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 .................................................................................................STE POLYGLOT3131

 ..........................................................................STE SOIL INJECTIONS SARL3131

 ..........................................................................................TRAVAUX DES ILES3131

 ......................................................................................... OPERA PUB S.A.R.L3131
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 ................................................................................................. TANGER LAND313(

 .............................................................................................. CHAIN PROJECT313(

 .............................................................................................................TEG PRO3132

 .......................................................................................................PROMATEG3132

 ..................................................................................................STE TATA SARL3132

 ...........................................................................................SOCIETE RAYOTIK3133
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 ..........................................................................................................AWARINO3134

 ..........................................................................................BTPARCHI DESING3134

 .............................................................................................YELLOW DIGITAL3134

 ......................................................................................................... WADETEO3135

 .........................................................................................................PRECINOV3135

 ..................................................................................................ABSOLUTLINK3135
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 ..............................................................................................................TABITEX3137
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 .....................................................................................................HYPPOPARK3131

 ................................................................................................ 3131بوتيت هيفو بريفي

 ........................................................................................................SKYMOON3131

 ...........................................................................SA VILLA CONSTRUCTION3141

 ............................................................................................. GASTRO DREAM3141

 ........................................................................................................AZIR KADR3141

 ...................................... SOCIETE AWRACH SAISS DE CONSTRUCTION3141
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 .............................................................................STE UNIVERSABLE S.A.R.L314(
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 ....................................................................................................J&T(TRAVAUX3143
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 ........................................................................ OASIS LANGUAGE SCHOOL3143
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 ......................................................................................................... 3CETUDES3144
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 ......................................................................................................MTB INVEST3144

 ................................................................................................R I ACCESSOIRE3144
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 ......................................................................................................MICROMED3145
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 ........................................................................CENTRE D AFFAIRE SAHARA3147
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 ................................................................................. ELBANNANY TRAVAUX3147

 ...................................................................................................... SOBENMED3148

 ........................................«NCTR WORKS« 3148 لشركة  لوطنية للنقل و ألشغال

3141سيكوب منا........................................................................................................... 

 ................. ENTREPRISE AMANA DE PRESTATION DE SERVICES EAPS3141

 ................................................................................................. 3141س ب س تيكنيك

 ............................................................................................. MM2A SERVICES3141

 ................................................CONSERVAS SOSASU 3151كونسيففس سوساسو

 ................................................................................... STE AG.COM SARL AU3151

 ................................................................................................... SKY ONE CAR3151
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 .....................................................................................OUSSAHEL TRAVAUX315(

 ........................................................................................................... PACKIMA315(

 ......................................................................................................GYPSE EXPO315(

 ................................................................................................EXTRA BUREAU315(

 ....................................................................MARCINELLE SCHOOL PRIVEE3152

 ....................................................................................................... (GBYG( 3152آيج

 .....................................................................................................AEMI INVEST3152

 ..................................................................................... MOULIN BEN ALLALI3153

 .............................................................................................. KARISA PROMO3153

 .......................................................................................TRANSPORT AFSOU3153

 ................................................................................SOCIETE OFFICIEL TRAV3154

3154غولدن سبا برستيج ش.ذ.م.م.............................................................................. 

 .................................................................................. SOCIETE PULTRA SARL3154

3155رو 9لاي ش.ذ.م.م................................................................................................ 

 .................................................................... CREMERIE PATISSERIE MITLILI3155

 .............................................................................................TIQA CONTRÔLE3155

 ...................................................................................................... 3156فاسط فيز9ون
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3158 لتا كوفر ج.......................................................................................................... 
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 ............................................................................................. COOL BUILDING3158
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 .....................................................................................................AIT EL GHALI3162

 ..............................................................................................................C.C.BATI3162
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 ..................................................................................................... ORGA TEAM3163

 ...........................................................................................FLEXIPOL MAROC3164
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 ......................................................................................................GYPSE EXPO3164

 ......................................................................................................GYPSE EXPO3164

 ................................................................................................C-BAR SARL AU3164

3165 لتا كوفر ج.......................................................................................................... 
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 .....................................................................................STE MEJCAR SARL AU3165

 ....................................................................................SOUTH EQUIPEMENT3165

 ................................................................................................. MEDAYA ROSE3166

 ...................................................................................................... 3166نو ر4 بالستيك

 ........................................................................................... SOCIETE MAT VET3166
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 ......................................................................................................EL PICADOR3177
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 ....................................................................................................... E L PROMO3178
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3111 ملحكلة  لتجارية بأكا 9ر...................................................................................... 
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 ..................................................................................... 3112 ملحكلة  لتجارية بوآد4
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3113 ملحكلة  البتد ئية ببني مالل............................................................................... 
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 ................................................................................... 3114 ملحكلة  البتد ئية برشيد

3115 ملحكلة  البتد ئية بالخليسات........................................................................... 

3115 ملحكلة  البتد ئية بتطو ن.................................................................................. 

3116 ملحكلة  إلبتد ئية بالعر ئش............................................................................... 

3116 ملحكلة  إلبتد ئية بالقصر  لكبيف........................................................................ 

 ................................................................................ 3116 ملحكلة  البتد ئية بخريبكة

3116 ملحكلة  البتد ئية بتاز4....................................................................................... 

3117 ملحكلة  البتد ئية بالجد9د4............................................................................... 

 .................................................................................... 3117محكلة  الستئناف بفاس

 III.  -  إعالنات إدارية

3118وكالة  لحوض  ملائي لسبو.................................................................................... 

3111وكالة  لحوض  ملائي ألم  لربيع.............................................................................. 

إعالن عن إ9د ع ونشر مشروع مرسوم يعلن أن  ملنفعة  لعامة تق�سي بإحد ث 

جز ن مائي بسعة 311 متف مكعب بدو ر   موش بجلاعة أربعاء  لساحل 

)إقليم تيزنيت) قصد تزويد  و وير  لجلاعة باملاء  لصالح للشرب وبنزع 

)1)3ملكية  لقطعتين  ألرضيتين  لالزمتين لهذ   لغرض.................................

إعالن عن وضع ونشر مشروع مرسوم يعلن أن  ملنفعة  لعامة تزويد  لدو وير 

 لتابعة لقرية بامحلد باملاء  لصالح للشرب  نطالقا من سد  لوحد4 

14)3وتنزع بلوآبه  لقطع  ألرضية  لالزمة لهذ   لغرض.................................

  ستدر ك تعد9لي ملشروع  ملرسوم  ملنشور بالجريد4  لرسلية عد  )557 بتاريخ

 7 أغسطس 1)21  لخاصة باإلعالنات  لقانونية و لقضائية و إل  رية 

و لذي يعلن أنه من  ملنفعة  لعامة نزع  مللكية  لقطع أرضية تزويد مركز 

 غرم باملاء  لصالح للشرب  نطالقا من  لثقبين  لجد9د9ن،  لجلاعة 

15)3 لتف بية  غرم، إقليم تارو  نت.................................................................

 ستدر ك تعد9لي ملشروع  ملرسوم  ملعلن أنه من  ملنفعة  لعامة تزويد مد9نة 

باملاء  لشروب  نطالقا من سد موالي إ ريس  ألول - آلاعة  فاس 

بتاريخ  5318 عد   بالجريد4  لرسلية  و ملنشور   -  عين  لشقف 

16)3 23 9وليو 4)21 صفحة رقم 7365 .........................................................
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باإلعالنات  لقانونية  1)21  لخاصة  أبريل   24 بتاريخ   لصا ر4 

و لقضائية و إل  رية )صفحة 6884) و ملعلن أنه من  ملنفعة  لعامة 

تزويد  و وير آلاعة  9تزر باملاء  لصالح للشرب  نطالقا من سد  لحسن 

18)3 لثاني ) لجلاعة  لتف بية  9تزر - إقليم ميدلت) .......................................
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بتاريخ 1 أبريل 2118  ملعلن أنه من  ملنفعة  لعامة تزويد 44)  و ر  

11)3تابعا إلقليم  لجد9د4 باملاء  لشروب.......................................................

 5487 عد   بالجريد4  لرسلية  ملشروع  ملرسوم  ملنشور  تعد9لي   ستدر ك 

بتاريخ 27  يسلبف 7)21 وعد  5552 بتاريخ 27 مارس 1)21  ملعلن أنه 
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(7(5 عد )5511 - 24)آلا ى  مجر4))44) )1))فبف 9ر)2121) 

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

9لتزم  ملعلنون في ميد ن  إلشهار  لقانوني إثبات هويتهم و لسلطات  ملسند4 إليهم.
وال تتحلل  إل  ر4 أ9ة مسؤولية فيلا 9تعلق بلضلون  إلعالنات.

 I.  -  إعالنات قانونية

PESCIERA CAR
 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE
CAPITAL(SOCIEL 500.000 DHS

 SIEGE(SOCIAL : RES(OUM
 ARABII(GHI(MAGASIN(N° B5

HAY OULFA CASABLANCA
RC 380909

بلوآب عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)
قرر شركاء) لشركة) (21(1 9ونيو) ((2

ما 9لي):
 511.111 رأس  ملال) في   لزيا 4 
حصة) (5111 إلى) مقسلة   رهم 
مدفوع) منها  لكل  11)) رهم  بقيلة)
بالكامل بلبلغ)111.111) رهم ليصل)
من  لحساب) 411.111.)) رهم  إلى)

 لجاري للشريك  ملنفر .
قدم  لشركاء) ملساهلات  لتالية)

للشركة):
 RIZLANE CHKARBATE(4لسيد 

51.111).)) رهم.
 ADIL MOUHIB  لسيد)

251.111) رهم.
 ملجلوع):)411.111.)) رهم.

 لتعد9ل  لقانوني للشركة.
باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 
بتاريخ بالد ر  لبيضاء)   لتجارية 
7)9نا9ر)1)21)تحت  لرقم)27)717.
1 P

STE JADID ART
SARL AU

تأسيس شركة
بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ بالد ر)
تم) (2121 9نا9ر) ((7 بتاريخ)  لبيضاء)
ذ ت  ملو صفات) شركة  تأسيس 

 لتالية):

STE JADID ART SARL AU

شارع (،75 (:   ملقر  الآتلاعي)

 (61 9نا9ر  لطابق  ألول  لشقة) (((

 لد ر  لبيضاء.

 لهدف  الآتلاعي):)بيع مو    لبناء)

وآليع  ملعامالت  ملختلفة) بالجللة 

للبناء.

ذ ت) شركة  (:  لشكل  لقانوني)

بالشريك)  ملسؤولية  ملحدو 4 

 لوحيد.

مر  ) تعيين  لسيد  تم  (:  لتسييف)

سعو   لحامل للبطاقة  لوطنية رقم)

BE421287)مسيف  للشركة.

سعو ) مر    :) لسيد   لحصص)

111))حصة.

 لرأسلال):)11.111)) رهم.

من) تبتدئ  (:  لسنة  الآتلاعية)

فاتح 9نا9ر إلى))3) يسلبف.

 ملد4):)تم تحد9دها في)11)سنة.

تم  إل9د ع) (:  إل9د ع  لقانوني)

للد ر) باملحكلة  لتجارية   لقانوني 

 لبيضاء)بتاريخ)27)9نا9ر)2121)تحت)

728211)و لسجل  لتجاري رقم) رقم)

.454243

2 P

STE ROTA SERVICES
A.U

تأسيس شركة
بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ بالد ر)

تم) (2121 9نا9ر) (21 بتاريخ)  لبيضاء)

ذ ت  ملو صفات) شركة  تأسيس 

 لتالية):

STE ROTA SERVICES A.U
شارع (،75 (:   ملقر  الآتلاعي)

 (61 9نا9ر  لطابق  ألول  لشقة) (((
 لد ر  لبيضاء.

حفر  مبار) (:  لهدف  الآتلاعي)
وآليع  ملعامالت  ملختلفة للبناء.

ذ ت) شركة  (:  لشكل  لقانوني)
بالشريك)  ملسؤولية  ملحدو 4 

 لوحيد.
تعيين  لسيد تم  (:   لتسييف)
عبد  لرحلان سهيل  لحامل للبطاقة)
مسيف ) (P(44847 رقم)  لوطنية 

للشركة.
:) لسيد عبد  لرحلان)  لحصص)

سهيل)111))حصة.
 لرأسلال):)11.111)) رهم.

من) تبتدئ  (:  لسنة  الآتلاعية)
فاتح 9نا9ر إلى))3) يسلبف.

 ملد4):)تم تحد9دها في)11)سنة.
تم  إل9د ع) (:  إل9د ع  لقانوني)
للد ر) باملحكلة  لتجارية   لقانوني 
 لبيضاء)بتاريخ)21)9نا9ر)2121)تحت)
728613)و لسجل  لتجاري رقم) رقم)

.45467(
3 P

AGRO TK
SARL

رأسلالها : 11.111)  رهم
 ملقر  الآتلاعي : رقم 7) شارع 
 ألبطال شقة 1 أكد ل -  لرباط

بالرباط،) عرفي  عقد  بلقت�سى 
قرر شركاء) (،21(1 9ونيو) ((3 بتاريخ)
شركة) ش.ذ.م.م  تك») »أكرو  شركة)

ذ ت مسؤولية محدو 4 ما 9لي):

رقم) (: تحويل  ملقر  الآتلاعي من)

(- أكد ل) (1 شارع  ألبطال شقة) ((7

 لرباط.

 2 رقم) علار4  ملز ر4  تجزئة  (: إلى)

شقة رقم)2)تلار4.

بيع)331)حصة بقيلة)11)) رهم)

من) 33.111) رهم  بلبلغ) للحصة 

لفائد4) عابد  جربوش  طرف  لسيد 

 لسيد آلال تلاري.

بيع)71))حصة بقيلة)11)) رهم)

من) 7.111)) رهم  بلبلغ) للحصة 

لفائد4) عابد  جربوش  طرف  لسيد 

 لسيد سحلاوي  شرف.

 (11 بقيلة) حصة  ((71 بيع)

7.111)) رهم) بلبلغ) للحصة   رهم 

طريشا  سلاعيل) طرف  لسيد  من 

لفائد4  لسيد سحلاوي  شرف.

مقهى،) (: تجاري) نشاط  إضافة 

مأكوالت جفيفة.

إلغاء)نشاط تجاري):

 لتصد9ر و الستيف  ،)مقاول تدبيف)

 الستغالل  لزر عي،) لتدبيف  لتجاري،)

و ملنتجات  لزر عية) تسويق  لبذور 

و ملو    لزر عية.

تعد9ل  لقانون  ألسا�سي.

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

 لتجارية بالرباط تحت رقم)14114) 

في)23)9نا9ر)1)21.
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عد )5511 - 24)آلا ى  مجر4))44) )1))فبف 9ر)2121)الجريدة الرسمية   (7(6

LOGISTIQUE AL OMRANE
SARL AU

رأسلالها : 11.111)  رهم
 ملقر  الآتلاعي : ) تجزئة ملز ر4)

علار4)))شقة)6)تلار4
بتاريخ عرفي  عقد   بلقت�سى 
شركة) شركاء) قرر  (،2121 9نا9ر) (1
»لوآستيك  لعلر ن»)ش.ذ.م.م.ش.و)

ما 9لي):
 (11 بقيلة) حصة  ((111 بيع)
11.111)) رهم)  رهم للحصة بلبلغ)
طرف  لسيد   ريس  لعثلاني) من 

لفائد4  لسيد محلد وحشيلفالة.
 ستقالة  لسيد   ريس  لعثلاني)

من مهامه في  لشركة.
تعيين  لسيد محلد وحشيلفالة)
غيف) زمنية  ملد4  للشركة  كلسيف 

محدو 4.
للشركة) تحويل  ملقر  الآتلاعي 
 6 ))شقة) ))تجزئة ملز ر4 علار4) (: من)

تلار4.
 2 حي  ملغرب  لعربي  ملسيف4) (: إلى)
علار4)61)شقة)5) لطابق  ألول تلار4.

تعد9ل  لقانون  ألسا�سي.
باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 
 لتجارية بالرباط تحت رقم))1411) 

في)23)9نا9ر)2121.
5 P

GROUPE JOBS
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4 بلساهم وحيد
بتاريخ للعقد  لعرفي   تبعا 
قو نين) وضع  تم  (2121 9نا9ر) ((6

 لشركة ذ ت  ملليز ت  لتالية):
GROUPE JOBS(:(لتسلية 

ذ ت) شركة  (:  لشكل  لقانوني)
 ملسؤولية  ملحدو 4 بلساهم وحيد.

 ملوضوع):)
أشغال  لبالط  ليدوية و لزجرفية.
أنو ع) آليع  وتركيب  تصنيع 

 لبالط.
أعلال  إلنشاء ت  لعامة،)
 ألعلال  ملدنية،) لغرق،) لحفر،)

تركيب  ملعد ت و مبار.

و لصرف) أعلال  لحفر  لعامة 
 لصحي و لطرق و لشبكات  ملختلفة.

أعلال نجار4  لخشب و أللومنيوم)
وآليع أعلال مياه  لشرب و لكهرباء)

و لرسم و لسباكة.
تأآيف آليع أنو ع معد ت وآالت)
معد ت  ملناولة،) مالت)  لبناء،)

و مللحقات  ملتعلقة بلجال  لبناء.
مختلف  ألشغال و لخدمات.

لفائد4) نقل  لبضائع،) لنقل 
لفائد4) نقل  ملستخدمين   لغيف،)

 لشركة ولفائد4  لغيف.
آليع) وتصد9ر   لتجار4،) ستيف   
نصف) و لسلع  ملو  ،)  ملنتجات 
أنو عها) بجليع  أو  لنهائية،)  ملصنعة 
ومن آليع  ملصا ر،)سو ء)نيابة عن)

 لشركة أو لفائد4  لغيف.
للشركات)  لتلثيل  لتجاري 

 لوطنية أو  ألآنبية.
حي) :) لعيون،)  ملقر  لرئي�سي)

 لسعا 4،)بلوك)6،)رقم))،
 لرأسلال):)حد  في مبلغ)11.111) 
فئة) من  حصة  ((111 إلى) مقسلة 
بالكامل  لسيد) ويللكها  11)) رهم 

مصطفى  لشيضمي.
 إل  ر4):)تسييف من  لطرف  لسيد)

مصطفى  لشيضمي.
بكتابة) تم  (:  إل9د ع  لقانوني)
 لضبط باملحكلة  البتد ئية بالعيون)
رقم) تحت  (2121 9نا9ر) (21 بتاريخ)
بالسجل) تسجيلها  وتم  (2020/246
تحت  لرقم  لتحليلي)  لتجاري 

.31641
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MEDUK SERVICES
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4 بلساهم وحيد
بتاريخ للعقد  لعرفي   تبعا 
قو نين) وضع  تم  (،2121 9نا9ر) (22

 لشركة ذ ت  ملليز ت  لتالية):
MEDUK SERVICES(:(لتسلية 

ذ ت) شركة  (:  لشكل  لقانوني)
 ملسؤولية  ملحدو 4 بلساهم وحيد.

 ملوضوع):)
أشغال  لبناء) لعامة،) لهندسة)

 ملدنية وحفر  مبار.
أعلال  لبناء) لسكنية)

و لصناعية.
أعلال  لحفر  لعامة،) لصرف)
 لصحي،) لطرق،) لشبكات  ملختلفة،)

توصيالت  ملياه،) لكهرباء،) لهاتف.
من  لفوالذ) ونجار4  لحام  أعلال 

 ملقاوم للصدأ و أللومنيوم.
وتنسيق) وتنفيذ   ر سة وتصليم 
آليع أعلال  لبناء،)و ألشغال  لعامة)
آليع) وكذلك  لجليع  ألشغال،)
و لسباكة  لصحية،) أعلال  لختم،)
وأي أعلال  لد9كور،)ترتيب،)و ألثاث)

 ملتعلقة في  لتشطيبات من  لهياكل.
آليع علليات  لتعاقد من  لباطن)
و لتدجالت في آليع  لقطاعات وهي)
و لهندسة) و ألشغال  لعامة،)  لبناء،)
و لبنية) ومعد ت  ملو نئ،)  ملدنية،)
 لتحتية،)و ألعلال  لتف بية،)و لصرف)

 لصحي،)وأعلال  لطرق،) لخ)...
رقم) حي  لتنلية،) (:  ملقر  لرئي�سي)

718،)بوآدور.
 لرأسلال):)حد  في مبلغ)11.111) 
فئة) من  حصة  ((111 إلى) مقسلة 
بالكامل  لسيد) ويللكها  11)) رهم 

محلد ريزوق.
 إل  ر4):)تسييف من  لطرف  لسيد)

محلد ريزوق.
بكتابة) تم  (:  إل9د ع  لقانوني)
 لضبط باملحكلة  البتد ئية بالعيون)
رقم) تحت  (2121 9نا9ر) (28 بتاريخ)
بالسجل) تسجيلها  وتم  (2020/230
تحت  لرقم  لتحليلي)  لتجاري 

.31621
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شركة سان ستيل
SAN STYLE

شركة محدو 4  ملسؤولية
رأسلالها : 2.511.111  رهم

 لد ر  لبيضاء
 لزيا 4 في رأسلال  لشركة

 لجلع  لعام غيف  لعا ي لشركاء)
بتاريخ قرر  ستيل»،) »سان   شركة)

4))9وليو)7)21):

 ملو فقة على رفع رأسلال  لشركة)

من)2.511.111) رهم إلى)3.211.111 

 7111 إصد ر) طريق  عن   رهم 

11)) رهم للحصة) حصة من قيلة)

 لو حد4.

طرف) من  كليا  وتسد   تكتتب 

بإ ماج  لحسابات) وذلك   ملكتتبين 
تشكل  9ون) و لتي  للشركاء)  لجارية 

محققة  لوآو  و آبة  أل  ء)وجالية)

من  لنز ع عليها.

و لسابع) تغييف  لفصل  لسا س 

من  لقانون  ألسا�سي.

بكتابة) تم  إل9د ع  لقانوني 

 لضبط لدى  ملحكلة  لتجارية بالد ر)

 لبيضاء)بتاريخ)8))9وليو)7)21)تحت)
رقم)631117.
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شركة سان ستيل
SAN STYLE

شركة محدو 4  ملسؤولية
رأسلالها : 111.111.)  رهم

 لد ر  لبيضاء

 لزيا 4 في رأسلال  لشركة
 لجلع  لعام غيف  لعا ي لشركاء)

بتاريخ قرر  ستيل»،) »سان   شركة)

25)أبريل)4)21):

 ملو فقة على رفع رأسلال  لشركة)

من)111.111.)) رهم إلى)2.511.111 

 (5111 إصد ر) طريق  عن   رهم 

11)) رهم للحصة) حصة من قيلة)

 لو حد4.

طرف) من  كليا  وتسد   تكتتب 

بإ ماج  لحسابات) وذلك   ملكتتبين 
تشكل  9ون) و لتي  للشركاء)  لجارية 

محققة  لوآو  و آبة  أل  ء)وجالية)

من  لنز ع عليها.

و لسابع) تغييف  لفصل  لسا س 

من  لقانون  ألسا�سي.

بكتابة) تم  إل9د ع  لقانوني 

 لضبط لدى  ملحكلة  لتجارية بالد ر)

4)21)تحت) 22)ماي) بتاريخ)  لبيضاء)
رقم)541467.

9 P



(7(7 الجريدة الرسميةعد )5511 - 24)آلا ى  مجر4))44) )1))فبف 9ر)2121) 

STE NLL SERVICE
SARL

تأسيس
مبفم) عرفي  عقد  بلقت�سى 

بالناضور وبالتاريخ)25)نوفلبف)1)21 

لشركة) تهييئ  لقانون  ألسا�سي  تم 

لها) و لتي  محدو 4  مسؤولية  ذ ت 

 ملليز ت  لتالية):

 STE NLL SERVICE (:  لتسلية)

SARL

 ملوضوع):)أهد ف  لشركة):

.Traiteur(ملون

حي  ملطار) (: مقرها  الآتلاعي)

 2 5) لطابق) رقم) شقة  ((8 حلامة)

 لناضور.

من) سنة  بتد ء) (11 (:  ملد4)

تأسيسها  لنهائي.

11.111)) رهم) (:  لرأسلال)

مقسم إلى)111))حصة ب)11)) رهم)

للو حد4.

 لسيد4 عباس و   )221)حصة.

 لسيد 9حيى 9حيى)211)حصة.

 لسيد 9حيى ليت)221)حصة.

9حيى لينا)81))حصة.

9حيى نور)81))حصة.

 إل  ر4):)عبا�سي و    ويحيى 9حيى)

أما) عينا كلسيف9ن لشؤون  لشركة،)

 لتوقيع فهو منفصل فقط.

 ألرباح):)11)%)لالحتياط.

كتابة) لدى  تم  إل9د ع  لقانوني 

باملحكلة  البتد ئية)  لضبط 

بالناضور بتاريخ)8)9نا9ر)2121)تحت)
رقم)28.

مقتطف من أآل  إلشهار
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STE NLL GROUP
SARL

تأسيس
مبفم) عرفي  عقد  بلقت�سى 

بالناضور وبالتاريخ)25)نوفلبف)1)21 

لشركة) تهييئ  لقانون  ألسا�سي  تم 

لها) و لتي  محدو 4  مسؤولية  ذ ت 

 ملليز ت  لتالية):

 STE NLL GROUP (:  لتسلية)
SARL

 ملوضوع):)أهد ف  لشركة):
مقاول  ألشغال) وشقة،) فندقة 
 ملختلفة و لبناء،)شر ء)وبيع  ألر �سي)

ومنعش عقاري.
حي  ملطار) (: مقرها  الآتلاعي)
 2 5) لطابق) رقم) شقة  ((7 حلامة)

 لناضور.
من) سنة  بتد ء) (11 (:  ملد4)

تأسيسها  لنهائي.
11.111)) رهم) (:  لرأسلال)
مقسم إلى)111))حصة ب)11)) رهم)

للو حد4.
 لسيد4 عباس و   )221)حصة.

 لسيد 9حيى 9حيى)211)حصة.
 لسيد 9حيى ليت)221)حصة.

9حيى لينا)81))حصة.
9حيى نور)81))حصة.

 إل  ر4):)عبا�سي و    ويحيى 9حيى)
أما) عينا كلسيف9ن لشؤون  لشركة،)

 لتوقيع فهو منفصل فقط.
 ألرباح):)11)%)لالحتياط.

كتابة) لدى  تم  إل9د ع  لقانوني 
باملحكلة  البتد ئية)  لضبط 
بالناضور بتاريخ)8)9نا9ر)2121)تحت)

رقم)27.
مقتطف من أآل  إلشهار
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SACHA DEVELOPPEMENT
SARL AU

ساشا نلاء ش.م.م بشريك وحيد
ش.م.م.ش.و مصفا4

برأسلال 11.111)  رهم
مقر  لتصفية :  لرباط، أكد ل
)2، شارع عقبة،  لشقة 1)

ICE 000.219.996.000.097
 نتهاء  لتصفية

قرر  لجلع  لعام  الستثنائي)
 21(1 )3) يسلبف) بتاريخ)  ملنعقد 
ش.م.م بشريك) »ساشا نلاء) لشركة)

وحيد»)ما 9لي):
على  لحساب  لنهائي)  ملو فقة 

للتصفية  لحبية للشركة.

لعللية  لحل)  إلغالق  لنهائي 
 لحبي  ملسبق.

إعفاء)وتبفئة ذمة  ملصفي.
طلب تشطيب  لشركة من  لسجل)

 لتجاري بالرباط رقم)82871.
تم  إل9د ع  لقانوني بكتابة ضبط)
 لسجل  لتجاري لللحكلة  لتجارية)
بالرباط 9وم)3)فبف 9ر)2121)تحت رقم)

.(142(7
مقتطف وبيان لإلشهار
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 ASSURANCE LA شركة
PROXIMITE

SARL
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4

شريك وحيد
رأسلالها : 11.111)  رهم

مقرها  الآتلاعي : حي فاللة قرية
با محلد تاونات

قفل فسخ للشركة
محضر  لجلع  لعام) بلقت�سى 
 2121 9نا9ر) (27 بتاريخ)  الستثنائي 
9نا9ر) (27 بتاريخ) تسجيله  تم  و لذي 
حل  لشركة) قفل  تقرر  (2121
و لتشطيب عليها من  لسجل  لتجاري)
وتعيين  لسيد4 كرز ز  نبيلة لتصفية)

 لشركة  ملفسوجة.
تم  إل9د ع  لقانوني لدى مصلحة)
باملحكلة  البتد ئية) كتابة  لضبط 
بتاريخ) (07/2020 بتاونات تحت رقم)

)3)9نا9ر)2121.
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CAFE Z3
SARL

بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ بالد ر)
تم) (،2121 9نا9ر) ((4 في)  لبيضاء)
تحرير قانون أسا�سي لشركة محدو 4)

 ملسؤولية جاصياتها كالتالي):
CAFE Z3(:(لتسلية 

 لهدف):
مقهى،)سناك.

 ملقر  الآتلاعي):)ز وية شارع  9ليل)
ميشال  لطابق) سان  وزنقة  زوال 
 لسفلي ب محل رقم)3) لد ر  لبيضاء.

 ملد4):)11)سنة.

511.111) رهم،) (:  لرأسلال)

حصة  آتلاعية) (5111 إلى) مقسم 

للو حد4  كتتبت) 11)) رهم  بقيلة)

وسد ت كلها نقد  من طرف  لشركاء)

كلا 9لي):

 2511  لسيد عبد  الله  زر 9دي)

حصة  آتلاعية.

 2511 شكري) رشيد4   لسيد4 

حصة  آتلاعية.

:)أسند للسيد عبد  الله)  لتسييف)

شكري) رشيد4  و لسيد4   زر 9دي 

ملد4 غيف محدو 4 مع  عتلا   لتوقيع)

 ملنفصل.

من فاتح 9نا9ر إلى) (:  لسنة  ملالية)

)3) يسلبف.

لالحتياط  لقانوني) (%5 (:  ألرباح)

و لفائض 9وزع تبعا لقر ر  لشركاء.

بكتابة) تم  إل9د ع  لقانوني 

بالد ر) باملحكلة  لتجارية   لضبط 

 لبيضاء)في)31)9نا9ر)2121)تحت رقم)

728146)س.ت رقم))45417.
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ARFOD TEX
تأسيس شركة

في مؤرخ  عرفي  عقد   بلقت�سى 

تم) بالرباط  (21(1 25) يسلبف)

ذ ت  ملسؤولية) شركة  تأسيس 

تحلل) وحيد  لتي  بشريك   ملحدو 4 

 لخصائص  لتالية):

ARFOD TEX(:(لتسلية 

تاآر  ملالبس) (:  لهدف  الآتلاعي)

 لجاهز4 بالجللة.)

رأس  ملال):)11.111)) رهم.

زنقة ضا9ة عو4) (:  ملقر  الآتلاعي)

 لطابق)4) لشقة)6))أكد ل  لرباط.

عبد  لحي) :) محلدي   لتسييف)

171)) لحامل) )نوفلبف)  ملز    بتاريخ)

رقم) لبطاقة  لتعريف  لوطنية 

حي  لرحلة) UC86412) لساكن 

سكتور س رقم)872)سال.



عد )5511 - 24)آلا ى  مجر4))44) )1))فبف 9ر)2121)الجريدة الرسمية   (7(8

تم  إل9د ع) (:  لسجل  لتجاري)
بالرباط) باملحكلة  لتجارية   لقانون 
رقم) تحت  (2121 9نا9ر) (23 بتاريخ)
رقم  لسجل  لتجاري) (D87747

.(42425
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TAJ NET
SARL
تعد9ل

بلقت�سى عقد عرفي حرر بالرباط)
بتاريخ)3)9نا9ر)2121)قرر  لجلع  لعام)

.TAJ NET SARL(غيف  لعا ي لشركة
تم إلغاء) لنشاط  لقد9م):)صاحب)
وإضافة  لنشاط) هاتفي  مخدع 
بثلن) مطعم  قاعة شاي،) (:  لجد9د)

تابت،)مشو 4.
بالسجل) تم  إل9د ع  لقانوني 
9نا9ر) (28 بتاريخ) بالرباط   لتجاري 

2121)تحت رقم)33)14).
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MEILLEUR CONSEIL SARL

 AV MLY ABDELLAH N°2 BIS 2ème ETAGE

TINGHIR OUARZAZATE

11 58 83 1524(/11 14 54 166(

STE IHJJAMNE
 SARL
ش.م.م

DOUAR IHAJJAMNE TINGHIR
بيع حصص  آتلاعية
تعيين  ملسيف للشركة

))-)بلوآب  ملحضر  لغيف  لعا ي)
 21(1 نوفلبف) (21 في) بتنغيف   ملنعقد 

قرر شركاء) لشركة ما 9لي):
للسيد) بيع  لسيد  لعيد  وسكو 
 لحلدي علر ما مجلوعه)511)حصة)

 آتلاعية.
علر) تسلية  لسيد  لحلدي 

كلسيف للشركة.
ستتم إ  ر4  لحساب  لبنكي من)

طرف  لسيد  لحلدي علر.
بكتابة) تم  إل9د ع  لقانوني  (- (2
 لضبط باملحكلة  البتد ئية بورز ز ت)
تحت رقم) (21(1 )3) يسلبف) بتاريخ)

.6761/1111
مقتطف لإل9د ع و لنشر
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MEILLEUR CONSEIL SARL

 AV MLY ABDELLAH N°2 BIS 2ème ETAGE

TINGHIR OUARZAZATE

11 58 83 1524(/11 14 54 166(

STE AMZIR TRAVAUX
 SARL
ش.م.م

 و ر  كيس  كنيون، تنغيف
رفع رأسلال  لشركة

))-)بلوآب  ملحضر  لغيف  لعا ي)
قرر) (2121 9نا9ر) (7  ملنعقد بتنغيف في)

شركاء) لشركة ما 9لي):
رفع رأسلال  لشركة من)511.111 
مقسم) 2.511.111) رهم  إلى)  رهم 
11)) رهم) 25.111)حصة بقيلة) إلى)
للو حد وبلساهلة نقد9ة من  لشركاء)
 ملدفوعة بربع))25/1) 511.111) رهم)

للبنك  لقرض  لفالحي.
بكتابة) تم  إل9د ع  لقانوني  (- (2
بتنغيف) باملحكلة  البتد ئية   لضبط 
رقم) تحت  (2121 9نا9ر) (24 بتاريخ)

.67/4759
مقتطف لإل9د ع و لنشر

18 P

MEILLEUR CONSEIL SARL

 AV MLY ABDELLAH N°2 BIS 2ème ETAGE

TINGHIR OUARZAZATE

11 58 83 1524(/11 14 54 166(

STE ENOVATP
 SARL A AU

ش.م.م
 و ر غليل تغزوت، تنغيف

رفع رأسلال  لشركة
))-)بلوآب  ملحضر  لغيف  لعا ي)
 ملنعقد بتنغيف في)23)9نا9ر)2121)قرر)

 لشريك  لشركة ما 9لي):
رفع رأسلال  لشركة من)11.111) 
مقسم) 111.111.)) رهم  إلى)  رهم 
11)) رهلا) بقيلة) حصة  (1111 إلى)
للو حد وبلساهلة نقد9ة من  لشريك)
 ملدفوعة بربع))4/1) 225.111) رهم)

للبنك  لقرض  ملغرب.
بكتابة) تم  إل9د ع  لقانوني  (- (2
بتنغيف) باملحكلة  البتد ئية   لضبط 
رقم) تحت  (2121 9نا9ر) (3( بتاريخ)

.90/293
مقتطف لإل9د ع و لنشر

19 P

شركة الكان
ش.م.م

رأسلالها : 1.111)  رهم
 و ر  لكان، تنغيف

بلقت�سى محضر  لجلع  لعام) (- (I
9نا9ر) (8 بتاريخ)  الستثنائي  ملنعقد 
قرر شركاء) لشركة  ملذكور4) (2121

أعاله ما 9لي):
حل  لشركة وتصفيتها.

 ستقالة  ملسيف.
تعيين  لسيد  لكد ري عبد  لحكيم)

كلصفي لشركة.
إعطاء) إلبر ء)للكد ري عبد  لحكيم.
بكتابة) تم  إل9د ع  لقانوني  (- (II
بتنغيف) ضبط  ملحكلة  البتد ئية 

بتاريخ)5))9نا9ر)2121)تحت رقم)1).
من أآل  لخالصة و لبيان

20 P

 STE IZYADN SERVICE
SARL

رأسلالها : 2.111.111  رهم
 رقم 3 قيسارية بوشتى، زنقة 

بني مالل، 45811 تنغيف
بلقت�سى عقد عرفي بتنغيف بتاريخ)
تم تأسيس شركة) (21(1 أكتوبر) (23

ذ ت  لخصائص  لتالية):
»إزيدن) شركة) (: -) لتسلية) ((

سرفس»)ش.م.م.
(،3 رقم) (: مقرها  الآتلاعي) (- (3
مالل) بني  زنقة  بوشتى،) قيسارية 

45811،)تنغيف.
4)-)نشاطها):)تحويل  ألمو ل.

من) تسيف  :) لشركة  -) لتسييف) (5
طرف  لسيد زكيط لحسن.

:)حد  رأسلالها في) -) لرأسلال) (6
2.111.111) رهم مقسم إلى)21111 

حصة بقيلة)11)) رهم للو حد4.
7)-) ملد4):)11)سنة تبتدئ من 9وم)

تسجيلها بالسجل  لتجاري.
8 - تم  إل9د ع  لقانوني باملحكلة)
 البتد ئية بتنغيف بتاريخ)21)9نا9ر)2121 

تحت رقم)431/56.
من أآل  لخالصة و لبيان

21 P

NEAR SERVICES

SARL AU

بتاريخ) عرفي  عقد   بلقت�سى 

قرر  لشريك) (21(1 )3) يسلبف)

 NEAR SERVICES لشركة)  لوحيد 

SARL AU)شركة محدو 4  ملسؤولية)

رأسلالها) ذ ت  لشريك  لوحيد 

تعاونية) (: 11.111)) رهم  لكائنة)

برشيد) 46)) لدرو4،)   لوفاء) لرقم)

ما 9لي):

 NEAR SERVICES (: -) لتسلية) ((

SARL AU)شركة محدو 4  ملسؤولية)

ذ ت  لشريك  لوحيد.

 COOP (: -) ملقر  الآتلاعي) (2

 EL WAFA NR (46 DEROUA

.BERRCHID

:) لرأسلال محد ) -) لرأسلال) (3

 (111 11.111)) رهم مقسم إلى) في)

11)) رهم للحصة) حصة  آتلاعية)

و لتقسيم هو كامتي):

111))حصة)  لسيد أبلوح  لعربي)

 آتلاعية)؛

بلا مجلوعه)111))حصة  آتلاعية.

مساهلة نقد9ة):

 (1.111 أبلوح  لعربي)  لسيد 

 رهم)؛

بلا مجلوعه)11.111)) رهم.

عقارية) وكالة  (: -) ملوضوع) (4

ومعامالت عقارية.

:) لسيد أبلوح  لعربي) -) لتسييف) (5

للشركة) و ملسيف  لوحيد   مللثل 

بتوقيعه  لوحيد وله كامل  لصالحيات)

في تلثيل وتسييف  لشركة.

باملحكلة  لتجارية) تم  إل9د ع 

ملد9نة برشيد بتاريخ))3) يسلبف)1)21 

بالسجل  لتجاري) (25 رقم)  تحت 

رقم)3327).

22 P



(7(1 الجريدة الرسميةعد )5511 - 24)آلا ى  مجر4))44) )1))فبف 9ر)2121) 

FONDS CAPMEZZANINE
SA

شركة مساهلة
رأسلالها : 32.111.111  رهم

مقرها  الآتلاعي : كائن ب )1)، 

شارع  ملسيف  لخضر ء،  لد ر  لبيضاء

 لسجل  لتجاري : 74315)

تخفيض رأسلال  لشركة بو سطة 
إلغاء  ألسهم 

قرر  لجلع  لعام  الستثنائي)

 ملنعقد 9وم)22)9نا9ر)2121،)باقتف ح)

من مجلس  إل  ر4 وبعد تالو4 تقريره)

وتقرير مر قب  لحسابات،)ما 9لي):

تخفيض  لرأسلال  لغيف) إآر ء)

مبفر بخسائر،)بلا قدره)2.111.111) 

تخفيض) أي  أق�سى.) كحد   رهم 

 32.111.111 من)  لرأسلال  لحالي 

عن) 21.111.111) رهم  إلى)  رهم 

طريق شر ء)21.111))سهم في ملكية)

 ملساهلين من أآل إلغائها.

تفويض كامل  لصالحيات ملجلس)

 إل  ر4 من أآل  ملصا قة على هذ )

بالتعد9الت) و لقيام   لتخفيض،)

وكذ ) للنظام  ألسا�سي،)  لالزمة 

 إلآر ء ت  لقانونية.

بكتابة) تم  إل9د ع  لقانوني 

 لضبط لدى  ملحكلة  لتجارية للد ر)

 2121 9نا9ر) (28 وذلك 9وم)  لبيضاء)

تحت رقم)728524.
من أآل  الستخالص و لبيانات

مجلس  إل  ر4

23 P

KAMER
SARL AU

CAPITAL(DE 100.000 DH

 SIEGE(SOCIAL : LOTISSEMENT

 ESSAFA(RUE 8 N°29.31 AIN

CHOCK CASABLANCA

RC : 359085 IF : 18818782

تصفية للشركة
لقر ر ت  لشريك  لوحيد) تبعا 

)3) يسلبف) بتاريخ) للشركة  ملنعقد 

1)21)تقرر ما 9لي):

تقرير  ملصفي على آليع علليات)

 لتصفية)؛

إبر ء) ملصفي وإعفاؤه من مهامه)؛

 ملو فقة على حساب  ملصفي)؛

 إلعالن عن  نتهاء) لتصفية)؛

إعطاء) لصالحيات.

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)   لتجارية 

21)9نا9ر)2121)تحت رقم)3118.
ملخص قصد  لنشر

 ملصفي

24 P

NAGRIDEV
ناكريد9ف

ش.م.م

 حي  ملدرسة،  ملحل رقم ) رقم 
 ملنزل 4، مركز كهف  لنسور

نص  لتأسيس
بتاريخ) عرفي  عقد   بلقت�سى 

تم تأسيس شركة) (21(1 نوفلبف) (21

ذ ت مسؤولية محدو 4 باملو صفات)

 لتالية):

.NAGRIDEV(لتسلية):)شركة 

مسؤولية) ذ ت  شركة  (:  لصفة)

محدو 4.

حي  ملدرسة،) (:  ملقر  الآتلاعي)

مركز كهف) (،4 )،) ملنزل)  ملحل رقم)

 لنسور،)جنيفر4.

 لغرض):)تسييف  الستغالل  لفالحي.

 لرأسلال):)حد  في)11.111)) رهم)

حصة موزعة على) ((111 إلى) موزع 

 لشكل  لتالي):

عبد  إلاله  لغلبزوري)111)حصة)؛

سلوى بوتدغارت)11))حصة.

 لتسييف):)تسييف  لشركة من طرف)

 لسيد4 سلوى بوتدغارت وذلك ملد4)

غيف محد 4.

تم  إل9د ع) (:  إل9د ع  لقانوني)

 لقانوني للشركة لدى كتابة  لضبط)

بتاريخ) بخنيفر4   باملحكلة  البتد ئية 

27)9نا9ر)2121)تحت رقم)2020/26 

 لسجل  لتجاري رقم))321.

25 P

شركة ال سبليز
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4

رأسلال : 1.111))  رهم
 ملقر  الآتلاعي : 82)، إقامة  لنور، 
مجلوعة 7)، شقة رقم 3، مرس 

 لخيف، تلار4
س.ج : 81157

ت.ض : 3336763
مؤرخ) عرفي  عقد  بلقت�سى  (- (I
1)21)قرر شركاء) 23) يسلبف) بتاريخ)

شركة السبليز ما 9لي):
))-) لحل  ملسبق للشركة.

للشركة) تعيين  ملصفي  (- (2
رقم  لبطاقة  لوطنية) عامر،) )نجالء)

.(K351785
3)-)عنو ن  لتصفية):)82)،)إقامة)
(،3 رقم) شقة  (،(7 مجلوعة)  لنور،)

مرس  لخيف،)تلار4.
-)تم  إل9د ع  لقانوني باملحكلة) (II
 لتجارية بالرباط بتاريخ)21)9نا9ر)2121 

تحت رقم)53)14).
25P مكرر

HANDELKO-AGRI
هاند9لكو-أكري

ش.م.م
 و ر آ9ت يعقوب  وعي�سى، ملوية، 

 لقباب، جنيفر4
نص  لتأسيس

بتاريخ) عرفي  عقد   بلقت�سى 
شركة) تأسيس  تم  (2121 9نا9ر) (22
ذ ت مسؤولية محدو 4 باملو صفات)

 لتالية):
HANDELKO- شركة) (:  لتسلية)

.AGRI
مسؤولية) ذ ت  شركة  (:  لصفة)

محدو 4.
 ملقر  الآتلاعي):  و ر آ9ت يعقوب 

 وعي�سى، ملوية،  لقباب، جنيفر4.
 لغرض):)تسييف  الستغالل  لفالحي.
 لرأسلال):)حد  في)11.111) رهم)
على) موزعة  حصة  (111 إلى) موزع 

 لشكل  لتالي):
9وسف هند �سي)311)حصة)؛

 لكوري هدى)311)حصة)؛

مصطفى مغر وي)311)حصة.

 لتسييف):)تسييف  لشركة من طرف)

ملد4) وذلك  هند �سي  9وسف   لسيد 

غيف محد 4.

تم  إل9د ع) (:  إل9د ع  لقانوني)

 لقانوني للشركة لدى كتابة  لضبط)

بتاريخ) بخنيفر4   باملحكلة  البتد ئية 

21)9نا9ر)2121)تحت رقم)2020/28 

 لسجل  لتجاري رقم)3213.

26 P

MRABTI DISTRIBUTION
SARL AU

بلقت�سى  لعقد  لعرفي  ملسجل)

بتاريخ)5))9نا9ر)2121)تأسيس شركة)

تحلل  لخصائص  لتالية):

 MRABTI (:  لتسلية)

DISTRIBUTION

.SARL AU(:(لشكل  لقانوني 

وبيع) شر ء) (:  لهدف  الآتلاعي)

و ملشروبات  لغيف) مو    لغذ ئية 

 لكحولية.

رأسلال  لشركة):)11.111)) رهم)

فئة) من  حصة  ((111 إلى) مقسلة 

11)) رهم للحصة.

تجزئة  لرياض،) (:  ملقر  الآتلاعي)

رقم)72،) لصخيف ت.

عبد) تعيين  لسيد  تم  (:  لتسييف)

 لعزيز مر بطي كلسيف لشركة.

بالسجل  لتجاري) تقييد  تم 

باملحكلة  البتد ئية بتلار4 تحت رقم)

21313))بتاريخ)28)9نا9ر)2121.

26P مكرر

KLE EXPERTISE
SARL

شركة محدو 4  ملسؤولية

تأسيس
تسجيله) تم  عرفي  عقد  إثر  على 

بالرباط بتاريخ)3))سبتلبف)1)21،)تم)

ذ ت) لشركة  وضع  لنظام  ألسا�سي 

 ملسؤولية  ملحدو 4 باملليز ت  لتالية):



عد )5511 - 24)آلا ى  مجر4))44) )1))فبف 9ر)2121)الجريدة الرسمية   (731

.KLE EXPERTISE(:(لتسلية 

 لصفة  لقانونية):)ش.م.م.

(،21 محل رقم) (:  ملقر  الآتلاعي)

بلوك س،)شاطئ آوهر4،) لصخيف ت.

أهد ف) (:  لغرض  الآتلاعي)

 لشركة هي):

في  لهندسة)  لدر سات  لتقنية 

 ملدنية)؛

وعلى  لعلوم كل عللية مرتبطة)

بشكل مباشر أو غيف مباشر بالغرض)

 الآتلاعي للشركة.

من تاريخ) سنة  بتد ء) (11 (:  ملد4)

تأسيس  لشركة.

من) تبتدئ  (:  لسنة  الآتلاعية)

فاتح 9نا9ر وتنتهي 9وم))3) يسلبف من)

كل سنة ما عد   لسنة  ألولى تبتدئ)

من تاريخ  لتسجيل.

في) محد   (:  لرأسلال  الآتلاعي)

11.111)) رهم مقسلة إلى)11))حصة)

 آتلاعية من فئة)111)) رهم.

:)تم إسنا  مهام  لتسييف)  لتسييف)

إلى  لسيد جالد لبار.
تم  إل9د ع  لقانوني باملركز  لجهوي)
بالرباط  لسجل  لتجاري) لالستثلار 

رقم)28113))بتاريخ)4)نوفلبف)1)21.

27 P

 STE ROA INTERIORS AND

DESIGN
SARL AU

على إثر قر ر  لجلع  لعام  ملنعقد)

 STE لشركة) (2121 9نا9ر) ((3 9وم)

 ROA INTERIORS AND DESIGN
1.111)) رهم) رأسلالها) (SARL AU
1)،) لطابق) رقم) ( ومقرها  الآتلاعي)

 ألر�سي،)تجزئة  لقرية آد9د4،)قرية)

حصين،)سال تقرر ما 9لي):

تصفية  لشركة)؛

إعالن  لسيد4 رؤى  ملر بط.

كتابة) لدى  تم  إل9د ع  لقانوني 

بسال) باملحكلة  البتد ئية   لضبط 

بتاريخ)21)9نا9ر)2121)تحت رقم)34145.

27P مكرر

BEN BOURHIM SERVICES
SARL AU

En Liquidation
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4 

بشريك و حد
للشركة) قر ر  ملسيف  لوحيد  إثر 
BEN BOURHIM SERVICES)شركة)
بشريك) ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4 
و حد رأسلالها)1.111)) رهم،)مقرها)
أزهر،) زنقة  (،(3( رقم) (:  الآتلاعي)
سانية  لرباطي،)سيدي مو�سى،)سال.

تلت) تقرير  ملصفي  قر ء4  وبعد 
حسابات  لتصفية) على   ملصا قة 
ذمة  ملصفي و لنطق بإقفال) وإجالء)

علليات  لتصفية.
 إل9د ع  لقانوني تم بكتابة  لضبط)
بتاريخ) بسال   باملحكلة  البتد ئية 

21)9نا9ر)2121)تحت رقم)34143.
28 P

مكتب  ملحاسبة إيهاب  ستشار4 ش.ذ.م.م
رأسلال  لشركة):)11.111)) رهم

مقرها  الآتلاعي):)شارع  لحسن  لثاني،)علار4)
 لبنك  ملغربي للتجار4  لخارآية،)مكتب رقم)

1،) لناضور
س.ت):)5)54

 PRIVATE CENTRAL
 LANGUAGE CENTER IN

NADOR
SARL

رأسلال  لشركة : 1.111)  رهم
مقرها  الآتلاعي : ز وية شارع 

غرناطة وشارع  لحسن  ألول، إقامة 
 لحليمي،  لطابق 4، رقم 5) و6) 

 لناضور
س.ت 1331)

بلقت�سى محضر  لجلع  لعام غيف)
(،2121 9نا9ر) (2(  لعا ي  ملنعقد في)
 PRIVATE شركة) مساهلو  قرر 
 CENTRAL LANGUAGE CENTER

IN NADOR SARL)ما 9لي):
بإضافة) نشاط  لشركة  تغييف 
وحذف) :) لتكوين  ملنهي   لنشاط)

 لنشاط):) لدعم في  ملو   و لتوآيه.
تغييف  لبند)3)من  لقانون  ألسا�سي)

للشركة.

تم  إل9د ع  لقانوني بكتابة  لضبط)
بالناضور) لدى  ملحكلة  البتد ئية 
بتاريخ)31)9نا9ر)2121)تحت رقم)33).
29 P

STE LIK OLIH
SARL

إعالن عن تأسيس شركة
بتاريخ عرفي  عقد   بلقت�سى 
بالد ر  لبيضاء،) (2121 9نا9ر) ((4
ذ ت  لخصائص) تأسيس شركة  تم 

 لتالية):
ذ ت) شركة  (:  لشكل  لقانوني)

مسؤولية محدو 4.
 لنشاط  لتجاري):)بيع  ملنتوآات)
بالنشاط) 9تعلق  وكل ما   لتجليلية،)
غيف) أو  مباشر4  بطريقة   ألسا�سي 

مباشر4.
 ملقر  الآتلاعي):)1)،)زنقة  لحرية)
-) لد ر) (5  لطابق  لثالث،) لشقة)

 لبيضاء.
11.111)) رهم مجزأ) رأس  ملال):)
بقيلة) حصة  آتلاعية  ((111 إلى)
11)) رهم للحصة  لو حد4 ومقسم)

كلا 9لي):
 511 (:  لسيد كلزيم محلد شرف)

حصة.
 511 (: إ ريس) مرز ق   لسيد 

حصة.
مجلوع  لحصص):)111))حصة.

 ملد4):)11)سنة.
تسيف  لشركة من طرف) (:  إل  ر4)
و لسيد) شرف  محلد  كلزيم   لسيد 

مرز ق إ ريس.
باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 
 28 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

9نا9ر)2121)تحت رقم)5)7286.
30 P

STE A.N.O EQUIPEMENTS
إعالن عن تأسيس شركة

بتاريخ عرفي  عقد   بلقت�سى 
تم) بالد ر  لبيضاء،) (2121 9نا9ر) (3
ذ ت  لخصائص) شركة  تأسيس 

 لتالية):

ذ ت) شركة  (:  لشكل  لقانوني)
ذ ت  لشريك) محدو 4  مسؤولية 

 لوحيد.
تجهيز ت) بيع  (:  لنشاط  لتجاري)
9تلعق) ما  وكل  و ملطاعم   ملقاهي 
مباشر4) بطريقة   بالنشاط  ألسا�سي 

أو غيف مباشر4.
 ملقر  الآتلاعي):)1)،)زنقة  لحرية)
-) لد ر) (5  لطابق  لثالث،) لشقة)

 لبيضاء.
11.111)) رهم مجزأ) رأس  ملال):)
بقيلة) حصة  آتلاعية  ((111 إلى)
11)) رهم للحصة  لو حد4 ومقسم)

كلا 9لي):
(: أ9وب) أورآد ل  نا9ت   لسيد 

111))حصة.
مجلوع  لحصص):)111))حصة.

 ملد4):)11)سنة.
تسيف  لشركة من طرف) (:  إل  ر4)

 لسيد نا9ت أورآد ل أ9وب.
باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 
بتاريخ بالد ر  لبيضاء)   لتجارية 
 31)9نا9ر)2121)تحت رقم)728131.
31 P

STE GARTEM COMPANY
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

بشريك وحيد
رأسلالها : 11.111)  رهم

 ملقر  الآتلاعي : شارع فلسطين 
إقامة  للومة علار4 ب رقم 87 

 ملحلد9ة
تأسيس

بتاريخ) عرفي  عقد  بلقت�سى 
وضع  لقانون) تم  (21(1 9نا9ر) ((5
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدو 4 و لتي تتليز بلا 9لي):
 STE GARTEM (:  السم)

.COMPANY
 لهدف):)أعلال  لكهروميكانيكية.

11)سنة  بتد ء) :)حد ت في)  ملد4)
من تاريخ تسجيلها بالسجل  لتجاري.
شارع فلسطين) (:  ملقر  الآتلاعي)
 87 رقم) ب  علار4  إقامة  للومة 

 ملحلد9ة.



(73( الجريدة الرسميةعد )5511 - 24)آلا ى  مجر4))44) )1))فبف 9ر)2121) 

 (11.111 في) حد   (: رأسلالها)
حصة بثلن) ((111  رهم مقسم إلى)
11)) رهم للو حد4 مقسلة كالتالي):

 (111 (: قرناوي) سفيان   لسيد 
حصة.

طرف  لسيد) من  تسيف   لشركة 
سفيان قرناوي ملد4 غيف محد 4 مع)

آليع  لصالحيات.
تم  إل9د ع  لقانوني لدى  ملحكلة)
 (71  البتد ئية باملحلد9ة تحت رقم)
و ملسجلة في) (2121 9نا9ر) (21 بتاريخ)

 لسجل  لتجاري رقم)25165.
32 P

 9و ن  ألستاذ4 منى طاوس

موثقة بالد ر  لبيضاء

71،)زنقة ليبورن ز وية شارع  ملقاومة وشارع)

محلد  لسا س

 STE CASA FOURNITURES
DE CONFECTION

شركة ذ ت مسؤولية محدو 4
ذ ت  لرأسلال : 611.111  رهم

 ملقر  الآتلاعي :  لد ر  لبيضاء زنقة 
ليبورن رقم )1 و13

تفويت حصص  آتلاعية
 ستقالة مسيف مساعد

تحيين  لقانون  ألسا�سي للشركة
طرف) من  محرر  عقد  على  بناء)
 22 بتاريخ) أعاله   ملوثقة  ملذكور4 
نوفلبف)1)21،)فوت  لسيد مصطفى)
لشركائه) أسهله  مجلوع   لقاسمي 
 لسا 4 محلد  لقاسمي وعبد  لسالم)

 لقاسمي كالتالي):
محلد) للسيد  حصة  (771

 لقاسمي.
حصة لفائد4  لسيد عبد) و771)

 لسالم  لقاسمي.
مصطفى  لقاسمي) قدم  لسيد 
 ستقالته من مهامه كلسيف مساعد)
تحيين  لقانون) تم  كلا  في  لشركة 
1) يسلبف) بتاريخ) للشركة   ألسا�سي 

.21(1
كتابة) لدى  تم  إل9د ع  لقانوني 
بالد ر) باملحكلة  لتجارية   لضبط 
تحت) (2121 9نا9ر) (6 بتاريخ)  لبيضاء)

رقم)726184.
للنسخة و لبيان

33 P

 9و ن  ألستاذ4 منى طاوس

موثقة بالد ر  لبيضاء

71،)زنقة ليبورن ز وية شارع  ملقاومة وشارع)

محلد  لسا س

 STE DISTRIBUTION

 DE FOURNITURES

 DE CONFECTION ET

EQUIPEMENT
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4

ذ ت  لرأسلال : 111.111.)  رهم

 ملقر  الآتلاعي :  لد ر  لبيضاء زنقة 

 ركشون رقم 4

تفويت حصص  آتلاعية
 ستقالة مسيف مساعد

تحيين  لقانون  ألسا�سي للشركة
طرف) من  محرر  عقد  على  بناء)

 22 بتاريخ) أعاله   ملوثقة  ملذكور4 

نوفلبف)1)21،)فوت  لسيد مصطفى)

لشركائه) أسهله  مجلوع   لقاسمي 

 لسا 4 محلد  لقاسمي وعبد  لسالم)

 لقاسمي كالتالي):

محلد) للسيد  حصة  (((42

 لقاسمي.

و)4)))حصة لفائد4  لسيد عبد)

 لسالم  لقاسمي.

مصطفى  لقاسمي) قدم  لسيد 

 ستقالته من مهامه كلسيف مساعد)
تحيين  لقانون) تم  كلا  في  لشركة 

1) يسلبف) بتاريخ) للشركة   ألسا�سي 

.21(1

كتابة) لدى  تم  إل9د ع  لقانوني 

بالد ر) باملحكلة  لتجارية   لضبط 

تحت) (2121 9نا9ر) (6 بتاريخ)  لبيضاء)
رقم)726183.

للنسخة و لبيان

34 P

STE EPIL CLINIC TANGER
SARL

في تسجيل  لعقد  لعرفي   تاريخ 

 8)نوفلبف)1)21)بطنجة.

 لهدف  الآتلاعي):)تأسيس مركز)

بيع  ملنتجات) (- بالجلال)  لعنا9ة 

ومستلزمات  لتجليل.

رأسلال  لشركة):)11.111)) رهم)
مقسلة إلى)111))حصة من فئة)11) 
و ملقسلة) للحصة  لو حد4   رهم 

كالتالي):
 لسيد عبد  لكريم شرفاوي):)511 

حصة.
 لسيد أحلد علر ني حن�سي):)511 

حصة.
من) سنة  بتد ء) (11 (:  ملد4)

 لتأسيس  لنهائي.
(،5 رقم) متجر  (:  ملقر  الآتلاعي)
سيدي) شارع  ماآوريل  إقامة  ((25

محلد بن عبد هللا)-)طنجة.
شرفاوي) عبد  لكريم  (:  لتسييف)

وأحلد علر ني جن�سي.
(: بالسجل  لتجاري) رقم  لتقييد 

.(13173
35 P

STE JINOVATRAV
SARL

رأس مالها : 61.111  رهم
 ملقر  الآتلاعي :  و ر ملطاحن و   

 مليل - تاز4
تحت آليع  لضلانات  لقانونية)
محضر  لجلع  لعام  ملسجل) منها 
 27 ليوم) (12909/11640 تحت رقم)
تم  التفاق و لتف �سي) (21(1  يسلبف)

في  لجلع  لعام على ما 9لي):
 LA DISSOLUTION ANTICIPEE

.DE LA SOCIETE
تعيين  ملصفي للشركة.

محضر  لجلع  لعام) بلقت�سى 
نقطتي) على  و ملصا قة  إقر ر  تم 

أساسيتين.
 لنقطة  ألولى):

 LA DISSOLUTION
 ANTICIPEE DE LA SOCIETE DITE

.JINOVATRAV SARL
 لنقطة  لثانية):

بوجنفر ت) تعيين  لسيد  تم 
حسن كلصفي للشركة مع إعطائه)
للقيام) آليع  لصالحيات  لقانونية 

بالتصفية.
بكتابة) تم  إل9د ع  لقانوني 
لدى  ملحكلة  البتد ئية)  لضبط 
 6 بتاريخ) (2020/02 بتاز4 تحت رقم)

9نا9ر)2121.
36 P

 9و ن  ألستاذ عبد  لحفيظ  ملسعو ي

موثق بفاس

شارع سان لويس)-)طرق عين  لشقف

علار4 ماربيا باالس،) لطابق  ألول رقم)))-)فاس

 لهاتف):)05.35.60.11.02/06.61.98.64.66

 لفاكس):)13.)).15.35.61

 STE ETABLISSEMENT

 DE L’ENSEIGNEMENT

SECONDAIRE AMINE FES
PRIVE

SARL

رأسلالها  الآتلاعي : 11.111) 

 رهم

 ملقر  الآتلاعي : بفاس، )) زنقة 

كرستياني حي ولي  لعهد

 لسجل  لتجاري رقم ))458

تفويت حصص
بتاريخ) توثيقي  عقد  بلقت�سى 

بفاس) سجلت  (2121 9نا9ر) و22) (3

آالل) فوت  (2121 9نا9ر) (28 بتاريخ)

في) مجلوع حصصه  ملتلثلة  9اسين 

 (11 بقيلة) حصة  آتلاعية  (451

 رهم للحصة  لو حد4 لفائد4  لسيد)

 لشيكر آالل و لسيد  9دي سيدي)

بالشركة) 9لتلكها  عبد  لعزيز  لتي 

 STE ETABLISSEMENT  ملسلا4)

 DE L’ENSEIGNEMENT

 SECONDAIRE AMINE FES PRIVE

 (11.111 SARL)رأسلالها  الآتلاعي)

مقرها  الآتلاعي) 9وآد  و لتي   رهم 

ولي) حي  كرستياني  زنقة  ((( بفاس،)

 458((  لعهد  لسجل  لتجاري رقم)

وقد تم تفويت هذه  لحصص بثلن)

قدره)45.111) رهم ونتيجة لذلك):

لفائد4) حصصه  كافة  تفويت 

 لسيد  لشيكر آالل و لسيدي  9دي)

سيدي عبد  لعزيز.

بالسجل) تم  إل9د ع  لقانوني 

 لتجاري باملحكلة  لتجارية بفاس.
بلثابة مقتطف وبيان

 ألستاذ عبد  لحفيظ  ملسعو ي

موثق بفاس

37 P



عد )5511 - 24)آلا ى  مجر4))44) )1))فبف 9ر)2121)الجريدة الرسمية   (73(

شركة أنتلوجنسيا
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4
رأس مالها : 11.111)  رهم

 ملكتب  ملسجل : 63 زنقة مسفيو  
 لحي  إل  ري، أفيسيون -  لرباط

إعالن عن تصفية  لشركة
 5 بتاريخ) عرفي  عقد  بلقت�سى 
نوفلبف)1)21)تقرر حل  لشركة ذ ت)
في) أنتلوآنسيا  محدو 4  مسؤولية 

وقت مبكر ووضعها قيد  لتصفية.
9حد  آلع  لعام مكان  لتصفية)
زنقة مسفيو4  لحي  إل  ري،) (63 (: في)

لفيسيون  لرباط.
 لجلع  لعام يعين  لسيد مبارك)
ربيع حامل للبطاقة  لهوية  لوطنية)

رقم إ)41)56))مصفي.
في  ملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 
9نا9ر) (22 بتاريخ) بالرباط   لتجارية 

2121)تحت رقم)14156).
38 P

STE RAJCOS
SARL

9نا9ر) ((4 بتاريخ) محضر  برسم 
2121)تم ما 9لي):

من) حصة  آتلاعية  ((11 بيع)
طرف  لسيد4 مري�سي زهور  لحاملة)
 QA61((7 رقم) للبطاقة  لوطنية 
طرف) من  حصة  آتلاعية  و411)
أسلاء) لحاملة) سليمي   لسيد4 
 QA(7(441 رقم) للبطاقة  لوطنية 
محلد  لناصيفي  لحامل) للسيد 

.IB(61327(للبطاقة  لوطنية رقم
باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 
9نا9ر) (24  البتد ئية بو  ي زم بتاريخ)
2020/06) لسجل) تحت رقم) (2121

 لتجاري رقم)123).
39 P

STE KHALIL OUAHBI
SARL AU

9نا9ر) ((4 بتاريخ) محضر  برسم 
2121)تم ما 9لي):

 لحل  لسابق ألو نه للشركة.

تعيين  لسيد جليل وهبي  لحامل)
 QA23114 ( رقم) للبطاقة  لوطنية 

كلصفي للشركة.
باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 
 27 بتاريخ) زم  بو  ي   البتد ئية 
 يسلبف)1)21)تحت رقم)2019/200 

 لسجل  لتجاري رقم)565.
40 P

STE FOSYO
SARL

نوفلبف) (26 بتاريخ) محضر  برسم 
1)21)تم ما 9لي):

تصفية  لشركة.
أحلد) تعيين  لسيد  ملرز ق 
رقم)) للبطاقة  لوطنية   لحامل 

Q15135)كلصفي للشركة.
 CNSS  2019/95 رقم) رفع  ليد 

بتاريخ))2)نوفلبف)1)21.
باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 
 البتد ئية بو  ي زم بتاريخ)5) يسلبف)
1)21)تحت رقم)2019/196) لسجل)

 لتجاري رقم)787.
41 P

STE MENUISERIE AGHBALA
تأسيس

 27 بتاريخ) مسجل  عقد  برسم 
 STE تم تأسيس شركة) (21(1 9ونيو)
ذ ت) (MENUISERIE AGHBALA

 لخصائص  متية):
:) لحي  إل  ري)  لعنو ن  لتجاري)

 غبالة  لقصيبة.
 STE MENUISERIE (:  السم)

.AGHBALA SARL AU
 لشركاء):) ملصطفى و لزين.

 لغرض):
نجار4.

تصد9ر و ستيف  .
 لتسييف):) ملصطفى و لزين.

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 
بتاريخ) تا لة  بقصبة   البتد ئية 
 (15 رقم) تحت  (21(1 سبتلبف) ((2

 لسجل  لتجاري رقم))72).
42 P

STE GHABLI FERME
SARL

بلقت�سى  لجلع  لعام  الستثنائي)
بتلار4 بتاريخ)7)أكتوبر)1)21)للشركة)
GHABLI FERME SARL)قرر  لشركاء)

ما 9لي):
تحويل  ملقر  الآتلاعي للشركة إلى)

 لعنو ن  لتالي):
رقم  لرسم) (4  لضيعة  لبيضاء)
R P (2137) و ر  لحيط)  لعقاري)

قيا 4  مزفرون وز ن.
كتابة) لدى  تم  إل9د ع  لقانوني 
بوز ن) باملحكلة  لتجارية   لضبط 
بتاريخ)1)9نا9ر)2121)تحت رقم))253.
43 P

STE RIAD PLACE
SARL

شركة محدو 4  ملسؤولية
تأسيس

بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ) ( (- ((
تلت) (2121 9نا9ر) (22 9وم) بالرباط 
لشركة) صياغة  لقانون  لتأسي�سي 
لها  لخصائص) محدو 4  ملسؤولية 

 لتالية):
.STE RIAD PLACE(:(لتسلية 

 لهدف):) لتفويج  لعقاري،)تقد9م)
 لخدمات،) ستيف   و لتصد9ر.

 ملقر  الآتلاعي):)32)ساحة أبو بكر)
 لصد9ق  لشقة)15)أكد ل  لرباط.

من تاريخ) سنة  بتد ء) (11 (:  ملد4)
تأسيس  لشركة.

 لرأسلال):)حد  رأسلال  لشركة)
في مبلغ)11.111)) رهم.

 إل  ر4):)عهد تسييف  لشركة  لسيد)
أمل بالفريج و لسيد4 سكينة بالفريج)

و لسيد4 كنز4 بالفريج.
من فاتح 9نا9ر إلى) (:  لسنة  ملالية)

غا9ة))3) يسلبف.
2)-))تم  إل9د ع  لقانوني وتسجيل)
 لشركة بالسجل  لتجاري لللحكلة)
9نا9ر) (21 بتاريخ) بالرباط   لتجارية 

2121)تحت رقم)516.
44 P

شركة بوريم
STE BOVEM

شركة محدو 4  ملسؤولية
تأسيس

عرفي) أو  توثيقي  عقد  بلقت�سى 
 (5 بتاريخ) مسجل في  لد ر  لبيضاء)
شركة) تأسيس  تم  قد  (2121 9نا9ر)
بشريك) ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4 

وحيد):
 لهدف  الآتلاعي):

من  لشركة)  لغرض  لرئي�سي 
وإ  رتها) أجذ  مللتلكات  هو 
في  لشركات) فيها  و لتصرف 
في  ملغرب. غيف  ملقيلة  أو    ملقيلة 
غيف) أو  مباشر4  تتعلق  معاملة  أي 
أو  شتف ك) أسهم  باقتناء) مباشر4 
أو) مالية  أور ق  تبا ل  أو  شر ء) أو 
من  ألشكال) شكل  بأي  نية،) حسن 
 ملوآو  ت  ملللوسة أو غيف  ملللوسة)
أو  مللتلكات  ملنقولة أو غيف  ملنقولة)
 ألجرى من أي نوع في أي شركة أو)
من) قطاع  أو  مجال  أي  في  منشأ4 

 ألنشطة.
أن) جاصة  بصفة  لها  ويجوز 
تستخدم أمو لها في آليع  لعلليات)
مباشر4) غيف  أو  مباشر4   ملتصلة 
بالعلليات  ملشار إليها أعاله وفي هذ )
أو) مساعد4  أي  تلنح  أن   لسياق 

قروض أو سلف أو ضلانات.
ويجوز لها أن تنفذ أي معامالت)
تتصل) مالية  أو  صناعية  أو  تجارية 
مباشر4 أو غيف مباشر4 بهذ   لغرض أو)

من  ملحتلل أن تيسر تحقيقها.
بشكل) للشركة  لتصرف  9جوز 
مباشر أو غيف مباشر وتنفيذ كل هذه)
 ملعامالت بالنيابة عنها أو بالنيابة عن)
في) أو  بلفر ها  سو ء) ثالثة،) أطر ف 
شر كة أو ر بطة أو مجلوعة أو شركة،)
مع أي شخص أو شركة وتنفيذها بأي)

شكل من  ألشكال.
رأسلال  لشركة):)311.111) رهم)
 (11 من) سهم  (3111 إلى) وينقسم 
وكاملة  الكتتاب) و حد  لكل   رهم 
بوجبف9ن) قبل  لسيد  من  و إلفر ج 

 بر هيم.



(733 الجريدة الرسميةعد )5511 - 24)آلا ى  مجر4))44) )1))فبف 9ر)2121) 

من) سنة  بتد ء) (11 (:  ملد4)
 لتأسيس  لنهائي أي من تاريخ وضع)

 لسجل  لتجاري.
من فاتح 9نا9ر إلى) (:  لسنة  ملالية)
)3) يسلبف من كل سنة ما عد   لسنة)

 ألولى تبتدئ من تاريخ  لتسجيل.
شارع  لزرقطوني) (،46 (:  ملقر)
 لطابق  لثاني شقة)6)-)) لد ر  لبيضاء.
 ملسيف):)ستد ر  لشركة لفتف4 غيف)
بوجبف9ن) قبل  لسيد  من  محدو 4 

 بر هيم.
(: بالسجل  لتجاري) رقم  لتقييد 
تم إ9د ع  لشركة وتسجيلها بصور4)
للد ر) في  لسجل  لتجاري  قانونية 
 RC   454747 تحت  لرقم)  لبيضاء)

بتاريخ)21)9نا9ر)2121.
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 QSO CONSULTING
INTERNATIONAL

شركة محدو 4  ملسؤولية بلساهم 
وحيد

في) تسجيل  لعقد  لعرفي  تاريخ 
و لتي تحلل) بالرباط  (2121 9نا9ر) (3

 لخصائص  لتالية):
:) لهندسة)  لهدف  الآتلاعي)

 ملعلارية.
1.111)) رهم) (: رأسلال  لشركة)
مقسلة إلى)11))حصة من فئة)11) 
للحصة  لو حد4 موزعة على)  رهم 

 لشكل  لتالي):
 لسيد  9ا عي�سى):)11))حصة.

من) سنة  بتد ء) (11 (:  ملد4)
 لتأسيس  لنهائي أي من تاريخ وضع)

 لسجل  لتجاري.
من فاتح 9نا9ر إلى) (:  لسنة  ملالية)
)3) يسلبف من كل سنة ما عد   لسنة)

 ألولى تبتدئ من تاريخ  لتسجيل.
حي) ((( :) لرقم)  ملقر  الآتلاعي)
 2 6) ملسيف4) سكتور)  ملغرب  لعربي 

تلار4.
 لتسييف):) لسيد  9ا عي�سى.

(: بالسجل  لتجاري) رقم  لتقييد 
.(21363
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MAROC BIKE
SARL AU

 ملقر  الآتلاعي : 32 أبو بكر 

 لصد9ق،  لشقة رقم 7، أكد ل 

 لرباط

))-)على إثر  الآتلاع  لعام  لعا ي)

)3) يسلبف) بتاريخ) بلد9نة  لرباط 

قرر  ملساهم  لوحيد لشركة) (21(8

»MAROC BIKE SARL AU»)ش.م.م)

بلساهم وحيد ما 9لي):

ذ ت) للشركة   لتصفية  لنهائية 

بلساهم وحيد)  ملسؤولية  ملحدو 4 

»MAROC BIKE») عتبار )  ملسلا4)

من))3) يسلبف)8)21.

تتم  لتصفية في  ملكتب  ملسجل)

وهو):)32)أبو بكر  لصد9ق  لشقة رقم)

7)أكد ل  لرباط.

2)-)تم  إل9د ع  لقانوني باملحكلة)

بتاريخ) بلد9نة  لرباط   لتجارية 

رقم) تحت  (21(1 26) يسلبف)

.(13611
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 DOMAINE ALYA FRUITS

ROUGES
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

ذ ت  لشريك  لوحيد

 21 بتاريخ) عرفي  عقد  بلقت�سى 

2121،)تم تأسيس شركة ذ ت) 9نا9ر)

ذ ت  لشريك) محدو 4  مسؤولية 

 لوحيد جصائصها كالتالي):

 DOMAINE ALYA (:  لتسلية)

.FRUITS ROUGES

 AGRICULTURE (:  لهدف)

 ARBRE FRUITIER ET FRUITS

.ROUGES

31،)شقة)  ملقر  الآتلاعي):)إقامة)
زنقة موالي  حلد  لوكيلي،) (،8 رقم)

حسان،) لرباط.
 (11.111 (: رأسلال  لشركة)

 رهم مقسلة إلى)111))حصة قيلة)

تحريرها) تم  حصة  ((11 و حد4) كل 

بالكامل وموزعة كلا 9لي):

 لسيد هشام  9ت مسعو ):)111) 

حصة.

 ملد4):)11)سنة.

 لتسييف):)تم تعيين  لسيد4 حنان)

لبطاقة  لتعريف)  لكرني  لحاملة 

مسيف4) (AB(35314 رقم)  لوطنية 

للشركة ملد4 غيف محدو 4.

بالسجل) تسجيل  لشركة  تم 

 لتجاري لللحكلة  لتجارية بالرباط)

تحت رقم))4251).
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O’TRAVAIL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

 (7 بتاريخ) عرفي  عقد  بلقت�سى 

2121،)تم تأسيس شركة ذ ت) 9نا9ر)

جصائصها)  ملسؤولية  ملحدو 4 

كالتالي):

O’TRAVAIL(:(لتسيلة 

 TRAVAUX (:  لهدف)

.D'AMENAGEMENT
زنقة تز كا،) (،(7 (:  ملقر  الآتلاعي)

 لطابق  لثاني،)أكد ل،) لرباط.
 (11.111 (: رأسلال  لشركة)

 رهم مقسلة إلى)111))حصة قيلة)

تحريرها) تم  حصة  ((11 و حد4) كل 

بالكامل وموزعة كلا 9لي):

 511 (: شرحبيلي) أمين   لسيد 

حصة.

 511 (:  لسيد4  ميلة  الحرش)

حصة.

 ملد4):)11)سنة.

 لتسييف):)تم تعيين كل من  لسيد)

لبطاقة) شرحبيلي  لحامل  أمين 

 AB34114( رقم)  لتعريف  لوطنية 

و لسيد4  ميلة  الحرش  لحاملة)

رقم) لبطاقة  لتعريف  لوطنية 

AE75134)مسيفون للشركة ملد4 غيف)

محدو 4.

بالسجل) تسجيل  لشركة  تم 

 لتجاري لللحكلة  لتجارية بالرباط)

تحت رقم)42513).
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شركة بارران إيسانس
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

شريك وحيد
رأسلالها 1.111)  رهم

 ملقر  الآتلاعي : 21، زنقة غاسين 

فارفلوري بالد ر  لبيضاء

بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ بالد ر)
قرر) (،21(1 4) يسلبف) في)  لبيضاء)

 لجلع  لعام للشركة ما 9لي):

على) صا ق  لجلع  لعام 

 لحسابات  لنهائية للتصفية.

مصفي  لحسابات  لنهائية) برئ 

لعللية) و إلغالق  لنهائي  للشركة 

 لتصفية.
عن  لسجل  لتجاري)  لتشطيب 

باملحكلة  لتجارية بالد ر  لبيضاء.

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

26) يسلبف)1)21)تحت رقم)2)7251.
للخالصة و لبيان

 لتسييف
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OR NATUREL MAROC
SARL AU

تأسيس شركة
بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ بفاس)
بتاريخ)3))9نا9ر)2121)تم وضع قانون)

 OR NATUREL لشركة) أسا�سي 

ذ ت  شركة   MAROC SARL AU

وحيد  بشريك  محدو 4  مسؤولية 

و لتي تحلل  لخصائص  لتالية :

 OR NATUREL«  :   لتسلية 

.«MAROC SARL AU

تكييف   :  لهدف  الآتلاعي 

من  وتغليف  لزيوت  ملستخلصة 

إنتاج  لزيوت   لنباتات  لطبيعية، 

 ملستخلصة من  لنباتات  لطبيعية.

 ستيف   وتصد9ر.
رأس  ملال : حد  في مبلغ 11.111) 

111) حصة من  إلى   رهم مقسلة 

فئة 11)  رهم موزعة كالتالي :

 (111  : إ ريس  إل ري�سي   لسيد 

حصة.



عد )5511 - 24)آلا ى  مجر4))44) )1))فبف 9ر)2121)الجريدة الرسمية   (734

 ملقر  الآتلاعي :  لطابق  لسفلي 
رقم 72  لزنقة رقم 3 حي  ملوظفين 

 لدكار ت فاس.
إ ريس  إل ري�سي  :  لسيد   ملسيف 
لبطاقة  لتعريف  لوطنية   لحامل 
رقم C3375(2 مسيف وحيد وملد4 غيف 

محدو 4.
فإن  لشركة  لإلمضاء  بالنسبة 
بالتوقيع  ألحا ي  ملثلة  ستكون 

للسيد إ ريس  إل ري�سي.
مد4  لشركة):)11)سنة.

من) تبتدئ  (:  لسنة  الآتلاعية)
فاتح 9نا9ر إلى غا9ة))3) يسلبف من كل)

سنة.
بكتابة) تم   إل9د ع  لقانوني 
بفاس) باملحكلة  لتجارية   لضبط 
رقم) تحت  (2121 9نا9ر) (21 بتاريخ)

 لسجل  لتجاري)775)6.
 ملسيف
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VENDIS HAMOUMI
SARL AU

تأسيس شركة
بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ بفاس)
وضع) تم  (2121 9نا9ر) (2( بتاريخ)
 VENDIS لشركة) أسا�سي  قانون 
HAMOUMI SARL AU)شركة ذ ت)
وحيد) بشريك  محدو 4  مسؤولية 

و لتي تحلل  لخصائص  لتالية):
 VENDIS« (: ) لتسلية)

.«HAMOUMI SARL AU
 لهدف  الآتلاعي : بيع  لخليف4 - 

توزيع  ملو    لغذ ئية.
رأس  ملال : حد  في مبلغ 11.111) 
111) حصة من  إلى   رهم مقسلة 

فئة 11)  رهم موزعة كالتالي :
 (111  : محلد  لحلومي   لسيد 

حصة.
 ملقر  الآتلاعي : حي صحر و4 رقم 

16) زو غة  لسفلى فاس.
محلد  لحلومي  :  لسيد   ملسيف 
لبطاقة  لتعريف  لوطنية   لحامل 
رقم C161721 مسيف وحيد وملد4 غيف 

محدو 4.

فإن  لشركة  لإلمضاء  بالنسبة 

بالتوقيع  ألحا ي  ملثلة  ستكون 

للسيد محلد  لحلومي.

مد4  لشركة):)11)سنة.

من) تبتدئ  (:  لسنة  الآتلاعية)

فاتح 9نا9ر إلى غا9ة))3) يسلبف من كل)

سنة.

بكتابة) تم   إل9د ع  لقانوني 

بفاس) باملحكلة  لتجارية   لضبط 

رقم) تحت  (2121 9نا9ر) (31 بتاريخ)

 لسجل  لتجاري)783)6.
 ملسيف
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STE TOTAB
 SARL AU

 STE بلقت�سى عقد عرفي لشركة)

TOTAB SARL AU)سجل بالرماني في)

1)9وليو)1)21)تقرر ما 9لي):

بيع آليع  لحصص  لتي 9لتلكها)

حصة) ((111 توفيق) حيد4   لسيد 

للسيد  لغزو ني بلحيلر.

 ستقالة  لسيد):)حيد4 توفيق من)

مهامه كلسيف للشركة.

بلحيلر) :) لغزو ني  تعيين  لسيد)

نشاط) عن  ومسؤول  آد9د  كلسيف 

 لشركة.

بكتابة) تم  إل9د ع  لقانوني 

لدى  ملحكلة  البتد ئية)  لضبط 

 21(1 سبتلبف) ((6 بتاريخ) بالرماني 

تحت رقم)3).
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 BLOOM SPA
SARL AU

 شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 

وذ ت شريك وحيد

 ملقر  الآتلاعي : 4، محل رقم )، 

زنقة سويسر ، حي  ملحيط،  لرباط

في) مؤرخ  عرفي  عقد   بلقت�سى 

2)9نا9ر)2121)ومسجل في)8)9نا9ر)2121 

تم تأسيس شركة تحلل  لخصائص)

 لتالية):

BLOOM SPA(:(لتسلية 

ذ ت) شركة  (:  لصفة  لقانونية)

شريك) وذ ت  محدو 4  مسؤولية 

وحيد.

 لهدف  الآتلاعي):

 لحالقة للسيد ت أو  لرآال)؛

مركز صحي لتدليك و لحلام.
رأس  ملال):)11.111)) رهم مقسلة)

11)) رهم) حصة من فئة) ((111 إلى)

للحصة.

من) سنة  بتد ء) (11 (:  ملد4)

 لتأسيس  لنهائي.

9نا9ر) فاتح  من  (:  لسنة  ملالية)

)3) يسلبف من كل سنة ما عد ) إلى)

 لسنة  ألولى تبتدئ من تاريخ تأسيس)

 لشركة إلى))3) يسلبف.

(،( محل رقم) (4 (:  ملقر  الآتلاعي)
زنقة سويسر ،)حي  ملحيط،) لرباط.

 لتسييف):) لسيد عا ل رغيو4 ملد4)

غيف محدو 4.

توزيع  ألرباح):)من  ألرباح  لصافية)

تؤجذ)5%)لتكوين  الحتياط  لقانوني)

و لباقي 9وزع بين  لشركاء.

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

 لتجارية بالرباط بتاريخ)21)9نا9ر)2121 
)للسجل  لتجاري) (87781 تحت رقم)

رقم)42535)).
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ASIASOY
تأسيس شركة

عرفي) أو  توثيقي  عقد  بلقت�سى 

مسجل في  لرباط بتاريخ)21)9نا9ر)2121 

قد تم تأسيس شركة ذ ت مسؤولية)

محدو 4 بشريك وحيد.

(: للشركة) (  إلسم  لقانونية)

.ASIASOY

 لهدف  الآتلاعي):)مقهى ومطعم)

ومحل للوآبات  لسريعة.
رأسلال  لشركة):)111.111.)) رهم)

حصة من فئة) ((1.111 مقسلة إلى)

11)) رهم للحصة  لو حد4.

 (1.111 مرو ن  لدرهم)  لسيد 

حصة.

من) سنة  بتد ء) (11 (:  ملد4)
 لتأسيس  لنهائي أي من تاريخ وضع)

 لسجل  لتجاري.
من فاتح 9نا9ر إلى) (:  لسنة  ملالية)
)3) يسلبف من كل سنة ما عد   لسنة)

 ألولى تبتدئ من تاريخ  لتسجيل.
 ملقر):)ز وية شارع إميل زوال وزنقة)
21،) لد ر) رقم) (،(( رطل،) لطابق)

 لبيضاء.
 ملسيف):) لسيد مرو ن  لدرهم.

بالسجل  لتجاري) رقم  لتقييد 
باملحكلة  لتجارية  لد ر) (454(53

 لبيضاء.
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 GREEN ALTERNATIVE شركة
GLOBAL CONCEPT
شركة محدو 4  ملسؤولية

 ملقر  الآتلاعي :  لرباط حي  لرياض 
قطاع 2  لجناح  لجنوبي  ملركز 

 لتجاري  لرياض
رأسلالها : 11.111)  رهم

تأسيس شركة
حرر) توثيقي  عقد  بلقت�سى 
تم) (،21(1 1) يسلبف) بالرباط بتاريخ)
لشركة) تحد9د  لقو نين  ألساسية 
محدو 4  ملسؤولية ذ ت  لخصائص)

 لتالية):
 GREEN شركة) (:  لتسلية)
 ALTERNATIVE GLOBAL

CONCEPT - GAGC
 لهدف  الآتلاعي):)تهدف  لشركة)

إلى):
وتربية)  الستغالل  لفالحي 

 ملو �سي.
بطريقة) فالحية  أر �سي   متالك 
مباشر4 أو غيف مباشر4))بعد  لحصول)
على شها 4 عدم  لصبغة  لفالحية).

كر ء) ألر �سي  لفالحية.
آليع  لعلليات) عام  وبشكل 
 لتجارية و لصناعية،) لعقارية و لغيف)
مباشر4 بصفة   عقارية  ملرتبطة 
أو) بهدف  لشركة  مباشر4  غيف  أو  (
وكذلك) هذ   لهدف،) تنلية  9لكنها 
غيف) أو  مباشر4  بصفة   ملساهلة 
في) من  ألشكال  شكل  بأي  مباشر4 

 لشركات و ملؤسسات  مللاثلة أو ذ ت)

 لصلة.
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حد   ملقر) (:  ملقر  الآتلاعي)

 الآتلاعي بالرباط حي  لرياض قطاع)

2) لجناح  لجنوبي  ملركز  لتجاري)

 لرياض.

 ملد4):)حد ت  ملد4)11)سنة.

حد ) (:  لرأسلال  الآتلاعي)

11.111)) رهم) مبلغ) في   لرأسلال 

حصة  آتلاعية) ((111 إلى) مقسم 

ذ ت قيلة  سلية تساوي)11)) رهم)

للحصة.

من) كل  تعيين  تم  (:  لتسييف)

 لسيد كريم موحدي و لسيد محلد)

عثلان محلدعبد  لرحلن كلسيف9ن)

للشركة وملد4 غيف محدو 4.

 لسجل  لتجاري رقم)42565).
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 STE ENTREPRISE AMRAOUI

TRAVAUX DIVERS

SARL

حل  لشركة

طبقا للجلع  لعام  ملؤرخ بتاريخ)

تقرير) تم  لقد  (،21(1  1)) يسلبف)

ما 9لي):

 STE حل  لشركة  ملسلا4)

 ENTREPRISE AMRAOUI

مقرها) TRAVAUX DIVERS) لكائن 

حي  لسالم) (((42 رقم) (8 بسكتور)

سال.

عين  لجلع  لعام  لسيد) لقد 

حل) عن  محلد  لعلر وي  ملسؤول 

 لشركة.

تم  جتيار  ملقر  الآتلاعي للشركة)

محل  لحل.

لقد تم  إل9د ع  لقانوني باملحكلة)

9نا9ر) (21 بتاريخ) بسال   البتد ئية 

2121)تحت رقم)34148.
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 ETUDE MAITRE MOHAMED KARIM

DOULIAZAL

NOTAIRE A CASABLANCA

465 BVD AMBASSADEUR BEN AICHA 

APPT 4( 4ETGE

 HAMZA BOUZOUBAA
ARCHITECTE

شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 
بشريك وحيد

HBOA ذ ت  لعالمة  لتجارية
تأسيس شركة

طبقا ملقتضيات  لعقد  لذي تلقاه)
موثق) كريم  وليز ل  محلد   ألستاذ 
بالد ر  لبيضاء)بتاريخ)22)9نا9ر)2121 
لشركة) وضع  لقانون  ألسا�سي  تم 
بشريك) ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4 

وحيد مليز تها كامتي):
حلز4) :) لسيد   لشريك  لوحيد)
بالد ر) مهندس،) لقاطن  بوزوبع،)
تجزئة  ومين  و  رب رقم)  لبيضاء،)
بوعز4  لنو صر،) لحامل) 22)  ر 
رقم) لبطاقة  لتعريف  لوطنية 
BE8(2483)صالحة إلى غا9ة)6)فبف 9ر)

.2121
 HAMZA (:  لتسلية)
BOUZOUBAA ARCHITECTE
محدو 4) مسؤولية  ذ ت  شركة 
بشريك وحيد،)ذ ت  لعالمة  لتجارية)

.HBOA
 لهدف  الآتلاعي):)تهدف  لشركة)

إلى):)ملارسة  ملهنة  ملعلارية.
:) لد ر  لبيضاء،)  ملقر  الآتلاعي)
 2 إقامة ر مي زنقة سبتة  لطابق) (،7

مكتب)8.
تم تحد9د مد4  لشركة في) (:  ملد4)
تأسيسها) تاريخ  من  سنة  بتد ء) (11
أو) حاالت  لحل  ملبكر  باستثناء)
بها) للقو نين  لجاري  طبقا   لتلد9د 

 لعلل وللنظام  ألسا�سي للشركة.
حد ) (:  لرأسلال  الآتلاعي)
 (1.111 مبلغ) في  رأسلال  لشركة 
حصة) ((11 إلى) مقسم   رهم 
 (11 حصة) كل  قيلة   آتلاعية 
 رهم حررت وسجلت آليعها باسم)

 لسيدحلز4 بوزوبع.

9تم تسييف  لشركة من) (:  لتسييف)

حلز4) طرف  ملسيف  لوحيد  لسيد 

بوزوبع ملد4 غيف محدو 4.

آليع  لعقو ) في  تلتزم  لشركة 

حلز4) للسيد  وبالتوقيع  لوحيد 

بوزوبع.

باملركز) تم  إل9د ع  لقانوني 

 21 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لجهوي 

9نا9ر)2121.

 لسجل  لتجاري رقم)454821.
من أآل  لنسخة و إلشار4
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أكادير أطلنتيك
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4

رأس  ملال : 311.111  رهم

مقر  لشركة : )62 شارع  ملنظر 

 لعام  لد ر  لبيضاء

 لسجل  لتجاري : 312887

شركة ذ ت مسؤولية محدو 4
مصفات ومنحلة

عا 9ة) إن  لجلعية  لعامة  لغيف 

 21(1 2)) يسلبف) في)  ملنعقد4 

لشركة أكا 9ر أطلنتيك،)شركة شركة)

رأسلالها) محدو 4،) مسؤولية  ذ ت 

311.111) رهم،) لكائن مقرها بالد ر)

شارع  ملنظر  لعام،) (62(  لبيضاء،)

قد):

تقرير  ملصفي) على  صا قت 

بخصوص علليات  لتصفية.

فحصت حساب  لتصفية  لنهائي)

توزيع) على  وصوتت  عليه  وو فقت 

 لرصيد  لحسابي.

أكدت إغالق  لتصفية.

إنهاء)وال9ة  ملصفي.

آليع  لصالحيات) له  وجولت 

إلتلام  لتصفية و النحالل.

بكتابة) تم  إل9د ع  لقانوني 

 لضبط لدى  ملحكلة  لتجارية بالد ر)

 لبيضاء)بتاريخ)6))9نا9ر)2121)تحت)

رقم)728324.
 ملصفي
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 إلفريقية للخبف4 في  ملحاسبة
الكولين)II،)رقم)1)،)طريق  ملطار

سيدي معروف،) لد ر  لبيضاء

ستوري بوكس
ش.م.م

STORY BOX SARL
تفويت حصص  آتلاعية

بلوآب عقد عرفي مؤرخ بالد ر)
فوت) (،21(1 أكتوبر) (5 في)  لبيضاء)
 241 مجلوع) مكو ر  بوبكر   لسيد 
 (11 حصة  آتلاعية بقيلة  سلية)
 رهم للو حد4 في حوزته في  لرأسلال)
»ستوري بوكس»)  الآتلاعي لشركة)
محدو 4) شركة  (STORY BOX
 (11.111 رأسلال)  ملسؤولية،)
 رهم،)مقرها  الآتلاعي كائن بالد ر)
 لبيضاء،)2)،)زنقة صابري بوآلعة،)

 لطابق  ألول،)شقة رقم)6،)إلى):
 لسيد تاج  لد9ن  لسبتي في حدو )

81)حصة.
حدو ) في  بوكنيات  فر ك   لسيد 

81)حصة.
 81  لسيد 9ونس  لناجي في حدو )

حصة.
حصة) ((111 بهذ   لتفويت،)
لرأس  ملال) مكونة   آتلاعية 
بين) مقسلة  توآد   الآتلاعي،)

 لشركاء)على  لنحو  لتالي):
 381 تاج  لد9ن  لسبتي)  لسيد 

حصة.
 لسيد 9ونس  لناجي)221)حصة.

 لسيد فر ك بوكنيات)211)حصة.
 (11 هللا  لفكيف) عبد   لسيد 

حصة.
 (11 أسامة  وسيدهوم)  لسيد 

حصة.
من) (7 و) (6 تعد9ل بالتالي  ملا تين)

 لنظام  ألسا�سي.
بكتابة) أنجز  إل9د ع  لقانوني 
بالد ر) باملحكلة  لتجارية   لضبط 
تحت) (21(1 31) يسلبف) في)  لبيضاء)

رقم)725364.
بلثابة مقتطف وبيان

 لهيئة  ملسيف4
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عد )5511 - 24)آلا ى  مجر4))44) )1))فبف 9ر)2121)الجريدة الرسمية   (736

 الفريقية للخبف4 في  لتفآلة
الكولين)II)-)رقم)1))-)طريق  ملطار سيدي)

معروف
 لد ر  لبيضاء

شركة ستوري بوكس
 STE STORY BOX

SARL
ش.م.م.

 ستقالة وتعيين
قررت  لجلعية  لعامة) (- ((
 لعا 9ة  ملجتلعة في)7)أكتوبر)1)21 
ستوري) شركة  شركاء) طرف  من 
بوكس)STORY BOX)شركة محدو 4)
 (11.111 مالها) رأس   ملسؤولية 
 رهم،)مقرها  الآتلاعي كائن بالد ر)
 لبيضاء)-)2)،)زنقة صابري بوآلعة)
قررت) (6 -)شقة رقم) -) لطابق  ألول)

بالخصوص):
قبول  ستقالة  لسيد بوبكر مكو ر)

من مهام  لتسييف.
تعيين جلفا له  لسيد تاج  لد9ن)
غيف) ملد4  مسيف   بصفته   لسبتي 

محدو 4.
ستسيف) بأن  لشركة   لتصريح 

حاليا من طرف):
 لسيد تاج  لد9ن  لسبتي.

 لسيد عبد هللا  لفقيف.
 لسيد أسامة أوسيدهوم.

2)-))أنجز  إل9د ع  لقانوني بكتابة)
بالد ر) لللحكلة  لتجارية   لضبط 
تحت) (21(1 31) يسلبف) في)  لبيضاء)

رقم)725365.
بلثابة مقتطف وبيان

 لهيئة  ملسيف4
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 الفريقية للخبف4 في  لتفآلة
الكولين)II)-)رقم)1))-)طريق  ملطار سيدي)

معروف
 لد ر  لبيضاء

شركة معرض التفويج املغرب
 STE SALON PROMOTION

 MAROC
قررت  لجلعية  لعامة) ( (- ((
سبتلبف) (4 في)  الستثنائية  ملجتلعة 
شركاء) لشركة) طرف  من  (21(1
معرض  لتفويج  ملغرب)  ملسلا4 

SALON PROMOTION MAROC
شركة محدو 4  ملسؤولية رأس مالها)
111.111.)) رهم،)مقرها  الآتلاعي)
سيدي عبا  ص.ب) (- كائن بلر كش)
7168)بستان  لنخيل)571)-) لجولف)
 لشلالي ج)2)رقم)2)ج وبالخصوص)):
من) (86 ملقتضيات  ملا 4) طبقا 
بالحل) تصريح  عدم  (16.5  لقانون)

 ملسبق للشركة ومو صلة  لنشاط.
 لزيا 4 في  لرأس  ملال  الآتلاعي)
من) لنقله  111.111.)) رهم  بلبلغ)
 2.111.111 إلى) 111.111.)) رهم 
 211 ب) طريق  الرتفاع  عن   رهم 
 (1.111 ل) إسلية  بقيلة   رهم 
حصة  آتلاعية مكونة للرأس  ملال)

 الآتلاعي.
من) (6 لذلك  ملا 4) وفقا  تعد9ل 

 لنظام  ألسا�سي.
2)-))أنجز  إل9د ع  لقانوني بكتابة)
ملر كش) لللحكلة  لتجارية   لضبط 
رقم) تحت  (21(1 27) يسلبف) في)

.((1771
بلثابة مقتطف وبيان

 لهيئة  ملسيف4
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 الفريقية للخبف4 في  لتفآلة
الكولين)II)-)رقم)1))-)طريق  ملطار سيدي)

معروف
 لد ر  لبيضاء

شركة أل�سي استشارة
STE LCY CONSULTING

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4
لشريك وحيد

تأسيس 
مؤرخ) عرفي  عقد  بلوآب  ( (- ((
بالد ر  لبيضاء))في)1)) يسلبف)1)21 
ذ ت) لشركة  أنجز  لنظام  ألسا�سي 
وحيد) لشريك   ملسؤولية  ملحدو 4 

ذ ت  لخصوصيات  لتالية):
شركة أل�سي  ستشار4) (:  لتسلية)

.STE LCY CONSULTING
 ملوضوع):)لشركة كلوضوع سو ء)

  جل  ملغرب أو جارآه):
كل  لخدمات  الستشارية و لدعم))
حيث  الستف تيجية) من  للشركات 

و لتنظيم و إل  ر4.

و لعقارية) كل  لعلليات  ملنقولة 
و ملالية  ملرتبطة بشكل مباشر أو غيف)
مباشر باألشياء) ملذكور4 أعاله،)أو من)
 ملحتلل أن تعزز تحقيقها وتطويرها،)
وأي مشاركة مباشر4 أو غيف مباشر4،)
في  لشركات) أشكال،) بأي شكل من 
تحقيق  ألهد ف) إلى  تسعى   لتي 

ملاثلة أو ذ ت  لصلة.
 ملقر  الآتلاعي):)2)،)زنقة صابري)
بوآلعة،) لطابق  ألول،)شقة رقم)6 

-)) لد ر  لبيضاء.
حد ) (:  لرأس  ملال  الآتلاعي)
مبلغ) في   لرأس  ملال  الآتلاعي 
 (11 إلى) مقسلة  1.111)) رهم 
11)) رهم) بقيلة) حصة  آتلاعية 
بالكامل ومخصصة) للحصة محرر4 
النكري،) لشريك) بروسبيف  للسيد 

 لوحيد.
بروسبف) عين  لسيد  (:  لتسييف)
غيف) ملد4  مسيف   بصفته  النكري 

محد 4.
 لسنة  الآتلاعية):)من فاتح 9نا9ر)

إلى))3) يسلبف.
بعد  القتطاعات) (:  ألرباح)
تحد9د) 9تم  و لنظامية   لقانونية 
قبل  لشريك) من  توزيع  ألرباح 

 لوحيد.
أنجز  إل9د ع  لقانوني لدى) ( (- (2
باملحكلة  لتجارية) كتابة  لضبط 
 2121 9نا9ر) (23 في) بالد ر  لبيضاء)

تحت رقم)728177.
بالسجل) سجلت  لشركة  (- ( (3
باملحكلة) بكتابة  لضبط   لتجاري 
 لتجارية في)23)9نا9ر)2121)تحت رقم)

.45416(
بلثابة مقتطف وبيان

 لهيئة  ملسيف4

63 P

 الفريقية للخبف4 في  لتفآلة

الكولين)II)-)رقم)1))-)طريق  ملطار سيدي)

معروف

 لد ر  لبيضاء

شركة تيس استشارة
STE TYS CONSEIL

تصفية 
لشركة) ) لشريك  لوحيد  (- ((
في) (TYC CONSEIL »تيس  ستشار4»)
 21(1 )3) يسلبف) في) قر ره  لصا ر 

قرر بالخصوص):

تقرير  ملصفي عن)  ملصا ق على 
وكذلك  لحساب) علليات  لتصفية 
 لختامي  لناتج عن رصيد صفري بعد)

تعد9ل حسابات  ألصول و لخصوم.
إبر ء) ملصفي عن  لتسييف.

شركة) بتصفية   إلعالن  لنهائي 
 TYC CONSEIL »تيس  ستشار4»)

حيث لم يعد وآو  للكائن  ملعنوي.
2)-))أنجز  إل9د ع  لقانوني بكتابة)
للد ر) لللحكلة  لتجارية   لضبط 
 لبيضاء)في)3))9نا9ر)2121)تحت رقم)

.726676
بلثابة مقتطف وبيان

 لهيئة  ملسيف4
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 الفريقية للخبف4 في  ملحاسبة

الكولين)II،)رقم)1)،)طريق  ملطار،)سيدي)

معروف،) لد ر  لبيضاء

جمسة أو جميس
تصفية 

لشركة) -) لشريك  لوحيد  (I
في قر ره  ملؤرخ) »جلسة أو جليس»)
في)23) يسلبف)1)21،)وبالخصوص):

 ملصا قة على تقرير  ملصفي عن)
وكذلك  لحساب) علليات  لتصفية 
 لختامي  لناتج عن رصيد صفري بعد)

تعد9ل حسابات  ألصول و لخصوم.
إبر ء) ملصفي عن  لتسييف.

شركة) بتصفية   إلعالن  لنهائي 
يعد) لم  حيث  جليس») أو  »جلسة 

وآو  للكائن  ملعنوي.
أنجز  إل9د ع  لقانوني بكتابة) (- (II
للد ر) لللحكلة  لتجارية   لضبط 
تحت) (2121 9نا9ر) ((3 في)   لبيضاء)

رقم)726674.
بلثابة مقتطف وبيان

 لهيئة  ملسيف4
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 AL ISTICHARYA CONSULTING SARL

BOUZNIKA

NIKASTRON PROMO
 SARL AU

شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 
بلسؤول و حد

تأسيس
بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)
شركة) تأسيس  تم  (2121 9نا9ر) (22
وحيد) بشريك  محدو 4  ملسؤولية 

باملو صفات  لتالية):



(737 الجريدة الرسميةعد )5511 - 24)آلا ى  مجر4))44) )1))فبف 9ر)2121) 

 NIKASTRON (:  لتسلية)
.PROMO SARL AU

)،) لحي) رقم) (:  ملقر  لتجاري)
 لجلاعي  لطابق)212،)بوزنيقة.

 لهدف  لتجاري):)منعش عقاري.
 (11.111 في) محد   (:  لرأسلال)
 رهم مقسلة إلى)111))حصة كلا 9لي):
 لسيد  حلد عابد)111))حصة.

 ملد4):)11)سنة من تاريخ تأسيسها.
 لتسييف):) حلد عابد.

 إل9د ع  لقانوني  ملحكلة)
تجاري) سجل  بنسليلان    البتد ئية 

رقم))617.
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 NET WORK
CONSTRUCTION

 SARL
 لعنو ن : أمل 2 بلوك   رقم 322، 

حي يعقوب  ملنصور،  لرباط
تسجيله) تم  محضر  بلقت�سى 
بتاريخ)5))9نا9ر)2121)تم إقر ر ما 9لي):
من) رأسلال  لشركة  في   لزيا 4 
11.111)) رهم إلى)511.111) رهم.

عبد  للطيف)  ستقالة  لسيد 
 لتيجي.

 لتسييف):) لسيد مصطفى  لصغيف.
بكتابة) تم  إل9د ع  لقانوني  وقد 
بالرباط) باملحكلة  لتجارية   لضبط 
رقم) تحت  (2121 9نا9ر) (21 بتاريخ)

.(141(3
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DJAFRET
SARL AU

 شركة محدو 4  ملسؤولية 
لشريك و حد

 لرأسلال  الآتلاعي : 1.111)  رهم
 ملقر  الآتلاعي : تجزئة ريكوفلور 

بيتش، إقامة 21  لطابق 2، بوزنيقة 
 ملنصورية

س.ت : 6167
مسجل) عرفي  عقد  بلوآب 
بلد9نة بنسليلان تم تأسيس شركة)
محدو 4  ملسؤولية لشريك و حد لها)

 لخصائص  لتالية):

.DJAFRET SARL AU(:(لتسلية 
تصد9ر و ستيف  ) تجار4،) (:  لهدف)

في منتجات وسلع مختلفة ومتنوعة.
1.111)) رهم مجزئة) (:  لرأسلال)
11)) رهم) حصة من فئة) ((11 إلى)

للحصة تم  كتتابها وتسجيلها.
تجزئة ريكوفلور) (:  ملقر  الآتلاعي)
بيتش،)إقامة)21) لطابق)2،)بوزنيقة)

 ملنصورية.
 لتسييف):)أسند  لتسييف إلى  لسيد)
غيف) ملد4  وذلك  نبيل  نور  لها ي 

محدو 4.
باملحكلة) تم   إل9د ع  لقانوني 
 البتد ئية ملد9نة بنسليلان تحت رقم)
33/2020)بتاريخ)28)9نا9ر)2121)رقم)

 لسجل  لتجاري)6167.
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 N & A MULTISERVICE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

رأسلالها : 11.111)  رهم
 مقرها  الآتلاعي : 46 شارع علر 

بن  لخطاب، رقم 2، أكد ل،  لرباط
بتاريخ) عرفي  عقد   بلقت�سى 
31)نوفلبف)1)21) نعقد  لجلع  لعام)

غيف  لعا ي وقرر ما 9لي):
قبول تصريح  ملكلف بالتصفية.

عن  لتصفية  لنهائية)  إلعالن 
للشركة.

إعفاء) لسيد  9ت حلو عبد هللا)
من مهامه.

للشركة) تم  إل9د ع  لقانوني 
باملحكلة  لتجارية بالرباط في)4))9نا9ر)

2121)تحت رقم)13134).
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شركة ايمانفو
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4 

و لشريك  لوحيد
رأسلال  لشركة : 1.111)  رهم

 ملقر  الآتلاعي : حي  ملغرب  لعربي 
 ملسيف4 2 إقامة  لخيف علار4 )) 

 لشقة 5 تلار4
نقل  ملقر  الآتلاعي

 3( بتاريخ) عرفي  عقد  بلقت�سى 
1)21) نعقد  لجلع  لعام)  يسلبف)

 الستثنائي وقرر ما 9لي):

تغيف هدف  لشركة.
نقل مقر  لشركة من)6)زنقة   9ت)

6))أكد ل  لرباط إلى حي) عو   لشقة)

2)إقامة  لخيف)  ملغرب  لعربي  ملسيف4)

 لعلار4)))) لشقة)5)تلار4.

حصة  لتي) ((11 تفويت) قبول 

في حوز4  لسيد منز ت  لحسين) هي 

لفائد4  لسيد  ال ري�سي أحلد.

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

 لتجارية بالرباط 9وم)3))9نا9ر)2121 

تحت رقم)14211).
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 9و ن  ألستاذ محلد رشيد  لتدالوي

موثق بالد ر  لبيضاء

69/67)شارع موالي   ريس  ألول،) لطابق)

 ألول،) لشقة رقم)3

 لهاتف):)88 25 82 1522/)11 8) 82 1522

 لفاكس):)42 5) 82 1522

 RENAISSANCE PANNEAUX

BOIS ET ACCESSOIRES
SARL

شركة محدو 4  ملسؤولية
رأسلال  آتلاعي : 28.111)  رهم

58 شارع  نو ل  قامة باب  لفتح 

 لطابق  لثاني رقم 5  لد ر  لبيضاء

تفويت حصص
تلقاها) توثيقية  عقو   بلقت�سى 

رشيد  لتدالوي،) محلد   ألستاذ 

 (1 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  موثق 

فاتح) و  (21(1 سبتلبف) (23 و)

آلال) فوت  لسيد  (،21(1 أكتوبر)

حصة  آتلاعية  لتي) (85 بوغفيف)

 RENAISSANCE شركة) في  9لتلكها 

 PANNEAUX BOIS ET

ACCESSOIRES SARL وذلك لفائد4)

بلبلغ) بوغفيف  ريان  محلد   لسيد 

8.511) رهم.

 85 بوغفيف) آلال  وفوت  لسيد 

حصة  آتلاعية  لتي 9لتلكها في شركة)

 RENAISSANCE PANNEAUX

 BOIS ET ACCESSOIRES SARL

لفائد4  لسيد  سامة بوغفيف) وذلك 

 8.511 بلبلغ) بوغفيف  و لسيد  نور 

 رهم.

وفوت  لسيد مصطفى بوغفيف)85 
حصة  آتلاعية  لتي 9لتلكها في شركة)
 RENAISSANCE PANNEAUX
 BOIS ET ACCESSOIRES SARL
مالك) فا9ز4  لفائد4  منسة  وذلك 

بوغفيف بلبلغ)8.511) رهم.
تم  إل9د ع  لقانوني  ملركز  لجهوي)
بتاريخ بالد ر  لبيضاء)  لالستثلار 
6))9نا9ر)2121)وتم تسجيل  لشركة)
بالد ر  لبيضاء) ( باملحكلة  لتجارية)

تحت رقم)66)727.
للخالصة و لبيان

 ألستاذ محلد رشيد  لتدالوي
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 9و ن  ألستاذ محلد رشيد  لتدالوي

موثق بالد ر  لبيضاء

69/67)شارع موالي   ريس  ألول،) لطابق)

 ألول،) لشقة رقم)3

 لهاتف):)88 25 82 1522/)11 8) 82 1522

 لفاكس):)42 5) 82 1522

LS PROMO
SARL AU

شركة محدو 4  ملسؤولية
رأسلال  آتلاعي : 1.111)  رهم
31 شارع اللة  لياقوت  لطابق 
 لخامس شقة    لد ر  لبيضاء

 لسجل  لتجاري 487)37
 لتعريف  لضريبي 8)217542

تفويت حصص  آتلاعية
تلقاه) توثيقي  عقد  بلقت�سى 
رشيد  لتدالوي،) محلد   ألستاذ 
موثق بالد ر  لبيضاء)بتاريخ)5))9نا9ر)
عبد  للطيف) فوت  لسيد  (،2121
 (11 نوير4 كل حصصه  الآتلاعية)
في) 9لتلكها  حصة  آتلاعية  لتي 
 «LS PROMO SARL AU« شركة)
وذلك لفائد4  لسيد رزقي زين بلبلغ)

1.111)) رهم.
تم) هذ   لتفويت  وبلقت�سى 
 ستقالة  لسيد عبد  للطيف نوير4)
وحيد) للشركة  كلسيف  مهامه  من 

.LS PROMO SARL AU(لشركة
وبلقت�سى هذ   لتفويت تم تعيين)
 لسيد زين رزقي كلسيف وحيد وذلك)

ملد4 غيف محد 4.
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ملزمة) ستصبح  لشركة  وبذلك 

بالتوقيع  ملنفر ) عقو ها  آليع  في 

ملسيفها  لسيد زين رزقي.

تم  إل9د ع  لقانوني  ملركز  لجهوي)

بتاريخ بالد ر  لبيضاء)  لالستثلار 

21)9نا9ر)2121)وتم تسجيل  لشركة)

بالد ر  لبيضاء) ( باملحكلة  لتجارية)

تحت رقم))72883.
للخالصة و لبيان

 ألستاذ محلد رشيد  لتدالوي
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STE SRIRI SERVICES

SARL AU

RC : 20445

تأسيس شركة
31) يسلبف) بتاريخ) بالعيون  تم 

شركة ذ ت  ملسؤولية) إنشاء) (21(6

 ملحدو 4 بشريك وحيد بالخصائص)

 لتالية):

 STE SRIRI SERVICES«(:(لتسلية 

.«SARL AU

:) لبناء،) لتطهيف،)  لنشاط)

 لتلوين،)أشغال مختلفة...

حي  لقدس) (:  ملقر  الآتلاعي)

تجزئة  لر حة رقم)757) لعيون.

من تاريخ) سنة  بتد ء) (11 (:  ملد4)

 لتأسيس.

11.111)) رهم) (: رأس  ملال)

موزعة) حصة  ((.111 على) مقسلة 

كالتالي):

(: محلد  لسريري) �سي   لسيد 

111.))حصة.

�سي) تعيين  لسيد  تم  (:  لتسييف)

محلد  لسريري كلسيف للشركة ملد4)

غيف محدو 4.)

تم  إل9د ع) (:  إل9د ع  لقانوني)

بتاريخ) بالعيون  باملحكلة  البتد ئية 

رقم) تحت  (21(6 31) يسلبف)

.2016/2986
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 ITP TOOL SYSTEMS

MAROC
SARL AU

مسجل) عرفي  عقد  بلقت�سى 

2121)تم إنشاء) 9نا9ر) (23 بالرباط في)

محدو 4) مسؤولية  ذ ت  مؤسسة 

بشريك وحيد بالخصائص  لتالية):

 ITP TOOL SYSTEMS MAROC 

.SARL AU

 (11.111  : رأسلال  لشركة 

 رهم.

عنو ن  لشركة : طريق  لخيف زنقة 

3 رقم 21 حي  لقدس  لبفنو�سي  لد ر 

 لبيضاء.

-  إلصد ر   (  : هدف  ملؤسسة 

و لتصد9ر.

 ملسيف : 9وكسال كوكسال.

 لضريبة  ملهنية رقم 612351)3.

 454(7( رقم   لسجل  لتجاري 

باملحكلة  لتجارية بالد ر  لبيضاء.
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 المانة  مللكية لللغرب

STE LASO LASARTE WIND
إن  لجلع  لعام  لغيف  لعا ي)

 ملنعقد بتاريخ)2)أكتوبر)1)21)لشركة)

 STE LASO LASARTE WIND

ذ.ش.م.م.،)مقرها بالرباط،)رأسلالها)

بالسجل) و ملسجلة  2.111)) رهم 

 لتجاري تحت رقم)31247)،)قد قرر)

ما 9لي):

في) آد9د  مشارك  مد9ر  تعيين 

 TARANO LASARTE شخص)

ANDRES) لحامل لجو ز  لسفر رقم)

.AAH347118

تم  نشاء) لقو نين  الساسية)

 لجد9د4 بتاريخ)2)أكتوبر)1)21.

كتابة) لدى  تم  ال9د ع  لقانوني 

بالرباط) باملحكلة  لتجارية   لضبط 

رقم) تحت  (،2121 فبف 9ر) (3 بتاريخ)

.(14224
بلثابة مقتطف وبيان
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 STE APTIV CONNECTION
SYSTEMS MOROCCO

.S.A
CAPITAL : 55.000 EUROS

 SIEGE(SOCIAL : LOT(N°170
 ZONE(FRANCHE, TANGER

 AUTOMOTIVE CITY TANGER
RC(N° : 82895

بلقت�سى تد ول  ستثنائي للشركاء)
 ملساهلة  ملبسطة بتاريخ)25)أكتوبر)

1)21)تقرر):
 DELPHI تغييف  سم  لشركة من) (
 CONNECTION SYSTEMS
 APTIV MOROCCO) لى)
 CONNECTION SYSTEMS

.MOROCCO
تغييف  لقانون  السا�سي.

النجاز)  لصالحيات  مللنوحة 
 الآر ء ت  لقانونية.

هذ ) تم  ال9د ع  لقانوني ملحضر 
 لجلع  لعام  لطارئ بكتابة  لضبط)
فبف 9ر) (3 بتاريخ) طنجة  باملحكلة 

2121،)تحت رقم)53)231.
لالشعار

 مللثل  لقانوني
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 STE APTIV  SERVICE
MAROC

 EX DELPHI AUTOMOTIVE(
(SYSTEMS MAROC

.S.A
CAPITAL : 83.000.000 DHS
 SIEGE(SOCIAL : TANGER

  ROUTE DE RABAT
RC(N° : 14597 TANGER

IF : 4904542
ICE : 000085200000052

بلقت�سى تد ول  ستثنائي للشركاء)
 ملساهلة  ملبسطة بتاريخ)25)أكتوبر)

1)21)تقرر):
 DELPHI تغييف  سم  لشركة من) (
 AUTOMOTIVE SYSTEMS
 APTIV SERVICES MAROC) لى)

.MAROC

تغييف  لقانون  السا�سي.

النجاز)  لصالحيات  مللنوحة 

 الآر ء ت  لقانونية.

هذ ) تم  ال9د ع  لقانوني ملحضر 

 لجلع  لعام  لطارئ بكتابة  لضبط)

9نا9ر)) (31 بتاريخ) طنجة  باملحكلة 

2121،)تحت رقم)231136.
لالشعار

 مللثل  لقانوني
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 STE APTIV  PACKARD

 KENITRA

 EX DELPHI PACKARD(

(KENITRA

.S.A

CAPITAL : 15.030.000 DHS

  SIEGE(SOCIAL : KENITRA

RC(N° : 37109 KENITRA

IF : 29153107

ICE : 000040773000079

بلقت�سى تد ول  ستثنائي للشركاء)

 ملساهلة  ملبسطة بتاريخ)25)أكتوبر)

1)21)تقرر):

 DELPHI تغييف  سم  لشركة من) (

 APTIV PACKARD KENITRA) لى)

.SERVICES KENITRA

تغييف  لقانون  السا�سي.

النجاز)  لصالحيات  مللنوحة 

 الآر ء ت  لقانونية.

هذ ) تم  ال9د ع  لقانوني ملحضر 

 لجلع  لعام  لطارئ بكتابة  لضبط)

فبف 9ر)) (13 بتاريخ) طنجة  باملحكلة 

2121،)تحت رقم)26)74.
لالشعار

 مللثل  لقانوني
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 STE APTIV  SERVICES
TANGER

 EX DELPHI PACKARD(
(TANGER

.S.A
CAPITAL : 12.500.000 DHS
 SIEGE(SOCIAL : ILOT 53,

 LOTN°1, ZONE(FRANCHE
 D'EXPLOITATION DE TANGER

  MAROC
RC(N° : 33105 TANGER

IF : 4909957
ICE : 001540329000061

بلقت�سى تد ول  ستثنائي للشركاء)
 ملساهلة  ملبسطة بتاريخ)25)أكتوبر)

1)21)تقرر):
 DELPHI تغييف  سم  لشركة من) (
 APTIV PACKARD TANGER) لى)

.SERVICES MAROC
تغييف  لقانون  السا�سي.

النجاز)  لصالحيات  مللنوحة 
 الآر ء ت  لقانونية.

هذ ) تم  ال9د ع  لقانوني ملحضر 
 لجلع  لعام  لطارئ بكتابة  لضبط)
9نا9ر)) (31 بتاريخ) طنجة  باملحكلة 

2121،)تحت رقم)231135.
لالشعار

 مللثل  لقانوني
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STE BBA PROMO
SARL

شركة ذ ت مسؤولية محدو 4
فسخ مسبق للشركة

 21 في) بلقت�سى  ملحضر  ملؤرخ 
ذ ت) قررت  لشركة  (،2121 9نا9ر)
.BBA PROMO(4 ملسؤولية  ملحدو 

ساحة) (32 (: مقرها  الآتلاعي)
أكد ل) (6 أبو بكر  لصد9ق شقة رقم)

 لرباط.
وتصفيتها) للشركة  مسبق  فسخ 
 32 مع تحد9د عنو ن  الرساليات في)
 6 ساحة أبو بكر  لصد9ق شقة رقم)

أكد ل  لرباط.
سليف) محلد   بر ء) ملسيف  لسيد 

بالفريج.

محلد) تسلية  ملصفي  لسيد 
سليف بالفريج.

بلكتب) تم  ال9د ع  لقانوني 
بالرباط) باملحكلة  لتجارية   لضبط 
تحت  لرقم) (،2121 فبف 9ر) (3 بتاريخ)

.(142(3
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 الفريقية للخبف4 في  ملحاسبة
مقرها):)الكولين)II)رقم)1))طريق  ملطار سيدي)

معروف  لد ر لبيضاء

 CENTRE DE FORMATION
 INTERNATIONALE DES

 OPERATEURS
«CIFO«

قررت  لجلعية  لعامة)
أكتوبر) (21 في)  الستثنائية  ملجتلعة 

1)21)على  لخصوص ما 9لي):
و ملشور4) و ملساعد4   لتكوين 
الستخد م آليع آليات  لرفع وآليع)

معد ت  لنقل.
مجاالت  لرفع) في  جدمة  كل 

و ملعالجة و لنقل.
توفيف آليع  ملوظفين  ملؤهلين في)

مجاالت  لرفع و ملعالجة و لنقل.
من) (3 لذلك  ملا 4) وفقا  تعد9ل 

 لنظام  السا�سي.
9رتفع  لى) أن  لرأسلال  تذكيف 
 (111 مقسلة  لى) 11.111)) رهم 

حصة  آتلاعية مجزئة كالتالي):
 afrique((لشركة  الفريقية للرفع 

levage ......... 1111 حصة.
 لسيد   ريس منجل)......)))حصة.
آيلدو) أن  لسيد  تذكيف 

ألدوكاستانيا يشغل مهام  ملسيف.
نتيجة  لتعد9الت  ملختلفة  لتي)
جالل  لحيا4  الآتلاعية) حدتث 
في  لنظام) للشركة،) عا 4  لنظر 
معنوي) كائن  جلق   السا�سي  ون 

آد9د.
بكتابة)  نجز  ال9د ع  لقانوني 
لللحكلة  لتجارية)  لضبط 
بالد ر لبيضاء،)في)26) يسلبف)1)21،)

تحت رقم)725137.
بلثابة مقتطف وبيان)

 لهيئة  ملسيف4
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 الفريقية للخبف4 في  ملحاسبة

مقرها):)الكولين)II)رقم)1))طريق  ملطار سيدي)

معروف  لد ر لبيضاء

 OFFICE COMMERCIAL

 INDUSTRIEL CHERIFIEN

«OCIC«

قررت  لجلعية  لعامة)

أكتوبر) (28 في)  الستثنائية  ملجتلعة 

1)21)وبالخصوص):

على أن 9صبح  ملوضوع  الآتلاعي)

للشركة كالتالي):

 صالح وصيانة آليع آلية  لرفع)

وآليع معد ت  لنقل.

وتوزيع) وبيع  وشر ء)  ستيف   

و ملو  ) آليع  لسلع،) وتسويق 

وقطع  لغيار  ملتعلقة) و ال و ت 

بنشاطها  لرئي�سي.

من) (3 لذلك  ملا 4) وفقا  تعد9ل 

 لنظام  السا�سي.

أن  لرأسلال  الآتلاعي) تذكيف 

مقسلة) 711.111) رهم  9رتفع  لى)

مجزئة) حصة  آتلاعية  (7111  لى)

كالتالي):

 AFRIQUE(«لشركة)»أفريك لفاج 

LEVAGE ....... 6181)حصة.

 21 (...... ( ما9ت) نيكوالت   لسيد 

حصة.

آيلدو) أن  لسيد  تذكيف 

ألدوكاستانيا يشغل مهام  ملسيف.

نتيجة  لتعد9الت  ملختلفة  لتي)

جالل  لحيا4  الآتلاعية) حدثت 

في  لنظام) العا 4  لنظر  للشركة،)

معنوي) كائن  جلق   السا�سي  ون 

آد9د.

بكتابة)  نجز  ال9د ع  لقانوني 

لللحكلة  لتجارية)  لضبط 

(،2121 9نا9ر) (2 في) بالد ر لبيضاء،)

تحت رقم)725714.
بلثابة مقتطف وبيان)

 لهيئة  ملسيف4
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 الفريقية للخبف4 في  ملحاسبة

مقرها):)تجزئة الكولين)II)رقم)1))طريق  ملطار)

سيدي معروف  لد ر لبيضاء

 STE MORTELECQUE

SERVICE AL MAGHREB
 لتصفية

قررت  لجلعية  لعامة)

3)) يسلبف)  الستثنائية  ملجتلعة في)

1)21)من طرف شركاء)شركة):

جدمات  ملغرب) مورتيليك 

 MORTELECQUE SERVICES

محدو 4) شركة  (AL MAGHREB
 (.111.111 ر سلالها)  ملسؤولية،)

 رهم،)وبالخصوص):

تقرير  ملصفي على) صا قت على 

وكذ   لحساب) علليات  لتصفية 

 لنهائي  لناتج عن رصيد صفري بعد)

تعد9ل حسابات  الصول و لخصوم.

 بر ء) ملصفي من  لتسييف.

لتصفية) باغالء) لنهائي  ونطقت 

»مورتيليك جدمات  ملغرب)  لشركة)

 MORTELECQUE SERVICES AL

.MAGHREB

بكتابة)  نجز  ال9د ع  لقانوني 

لللحكلة  لتجارية)  لضبط 

بالد ر لبيضاء)في)24) يسلبف)1)21،)

تحت رقم)724627.
بلثابة مقتطف وبيان)

 لهيئة  ملسيف4

83 P

STE AMT SOLUTION
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4

تاسيس شركة
بلقت�سى عقد عرفي مبفم بتاريخ)

بالرباط تم تأسيس) (2121 9نا9ر) ((1

محدو 4) مسؤولية  ذ ت  شركة 

باملو صفات  التية):

 STE AMT (:  السم  لتجاري)

.SOLUTION

ذ ت) شركة  (:  لصفة  لقانونية)

مسؤولية محدو 4.

 لهدف  الآتلاعي):)أعلال مختلفة)

و لبناء.
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شقة) (31 علار4) (:  ملقر  الآتلاعي)
أحلد  لوكيلي) موالي  شارع  (8 رقم)

حسان  لرباط.
في) مد4  لشركة  حد ت  (:  ملد4)
تسجيلها) تاريخ  من  سنة  بتد ء) (11

بالسجل  لتجاري.
رأسلال) حد   (: رأسلال  لشركة)
 لشركة في)11.111)) رهم موزع على)

111))حصة من فئة)11)) رهم.
من) تبتدئ  (:  لسنة  الآتلاعية)
9نا9ر وتنتهي بلتم  يسلبف من) فاتح 

نفس  لسنة.
أسندت مهلة  لتسييف) (:  لتسييف)

 لشركة للسيد علي  لخلطي.
باملحكلة) تم  ال9د ع  لقانوني 
رقم  لسجل) بالرباط،)  لتجارية 
بتاريخ) ((4254(  لتجاري تحت رقم)

21)9نا9ر)2121.
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مكتب  لسيد حسن  لخلوفي
مقرها):)ز وية شارع  الستقالل

وزنقة  بن رشد  لطابق)3)علار4 بنعدي وآد4
 لهاتف):))7.)1.)7

 لفاكس):))1.7).25 

STE IDEE D'AILLEURS
SARL

RC(N°: 23947
قر ر  ملساهم  لوحيد) بلقت�سى 
 STE لشركة) (21(1 أكتوبر) (1 بتاريخ)
ش.ذ.م.م.،) (IDEE D’AILLEURS
1.111)) رهم) ر سلالها  الآتلاعي)
بوقنا ل) طريق  (: ومقرها  الآتلاعي)
قرر) وآد4،) (54 تجزئة بنليلون رقم)

ما 9لي):
شركة) وتشطيب  قفل  لتصفية 
 STE IDEE D’AILLEURS SARL AU

بالعنو ن  لتالي):
بنليلون) تجزئة  بوقنا ل  طريق 

رقم)54)وآد4.
بكتابة) تم  ال9د ع  لقانوني 
لدى  ملحكلة  لتجارية)  لضبط 
(،21(1 31) يسلبف) بتاريخ) بوآد4 

تحت رقم)4122.
للخالصة و الشار4

 لسيد حسن  لخلوفي
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مكتب  لسيد حسن  لخلوفي
مقرها):)ز وية شارع  الستقالل

وزنقة  بن رشد  لطابق)3)علار4 بنعدي وآد4
 لهاتف):))7.)1.)7

 لفاكس):))1.7).25 

STE RIAD BENIWKIL
SARL

RC(N°: 29087
محضر  لجلع  لعام) بلوآب 
قرر) (،21(1 1)) يسلبف) بتاريخ)
 STE مساهلو   لشركة  ملسلا4)
RIAD BENIWKIL SARL)،)ر سلالها)
ومقرها) 11.111)) رهم   الآتلاعي)
 الآتلاعي)):)وآد4،)طريق تاز4 كلم)4 

محطة طوطال،)ما 9لي):
مجلوع) 9حي  شلاللي  باع  لسيد 
للسيد) (251 حصصه  الآتلاعية)

قي�سي عبد  لكريم.
9حي) شلاللي   ستقالة  لسيد 
من) عبد  لكريم  قي�سي  و لسيد 
 ste riad منصبهلا كلسيف9ن لشركة)

.beniwkil
تعيين  لسيد قي�سي عبد  لكريم)
 STE RIAD لشركة) وحيد  كلسيف 

.BENIWKIL
بكتابة) تم  ال9د ع  لقانوني 
لدى  ملحكلة  لتجارية)  لضبط 
2121،)تحت) 5))9نا9ر) بوآد4 بتاريخ)

رقم)225.
للخالصة و الشار4

 لسيد حسن  لخلوفي
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STE CROBOIS
SARL AU

مقرها  الآتلاعي : 5) شارع 
 البطال، شقة رقم 4 أكد ل  لرباط

تأسيس شركة
تأسيس) تم  بلقت�سى عقد عرفي 
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت)

شريك وحيد.
 STE CROBOIS(:(للقب  الآتلاعي 

SARL AU،)ش.ذ.م.م.ش.و.
:) لسيد  بر هيم)  ملسيف  لوحيد)
باكري،) لبطاقة  لتعريف  لوطنية)

رقم)BE555281 .....111))سهم.

رأسلال):)11.111)) رهم.
 لنشاط):) الشغال  ملتنوعة.

 ملد4):)11)سنة.
 لعنو ن):)5))شارع  البطال،)شقة)

رقم)4) كد ل  لرباط.
باملحكلة) تم  ال9د ع  لقانوني 
 لتجارية بالرباط 9وم)3)فبف 9ر)2121،)

تحت رقم))4262).
للبيان
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STE AGOULLA TRANS
SARL

تاسيس شركة
 31 بتاريخ) عرفي  عقد  بلقت�سى 
 يسلبف)1)21،)تم  نشاء)شركة ذ ت)

 لخصائص  لتالية):
 STE AGOULLA (:  السم  لشركة)

TRANS)ش.م.م.
محلد) شارع  (:  ملقر  الآتلاعي)

 لخامس وسط بيوكري  رب كناو4.
:) لنقل  لدولي)  لهدف  الآتلاعي)
لحساب) نقل  لبضائع  للبضائع،)

 لغيف،) ستيف   وتصد9ر.
من تاريخ) سنة  بتد ء) (11 (:  ملد4)

تسجيلها بالسجل  لتجاري.
 لر سلال):)حد  ر سلال  لشركة)
في)11.111)) رهم مقسلة  لى)111) 
للحصة) 11)) رهم  بقيلة) حصة 

 لو حد4 مقسلة كالتالي):
أكوال حسن)......)511)حصة.
هشوم علا ).....)511)حصة.

 لتسييف):)عين  لسيد هشوم علا )
3)سنو ت) مسيف  للشركة وذلك ملد4)

قابلة للتجد9د.
أن) قرر  لجلع  لعام  (:  لتوقيع)
بين  لسيد) منفر    9كون  لتوقيع 
هشوم علا  أو أكال حسن وذلك ملد4)

3)سنو ت قابلة للتجد9د.
 لسنة  الآتلاعية):)من فاتح 9نا9ر)

 لى))3) يسلبف.
 الرباح):)5)%)لالحتياط  الآتلاعي)
تبعا) على  لشركاء) مقسم  و لباقي 
ر سلال) في  شريك  كل  لحصص 

 لشركة.

:) لشركة)  لسجل  لتجاري)
مسجلة بالسجل  لتجاري باملحكلة)
رقم) تحت  بانزكان،)  البتد ئية 

.(168(
باملحكلة) تم  ال9د ع  لقانوني 
9نا9ر) ((1 بتاريخ) بانزكان   البتد ئية 

2121،)تحت رقم)53.
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STE AXISCOPE AFRICA
SARL

شركة ذ ت مسؤولية محدو 4
 لرأسلال  الآتلاعي : 31.111  رهم
 ملقر  الآتلاعي : شارع موالي عبد 
هللا  قامة باب  كالة بلوك   أ  

 لطابق 3، رقم 8 مر كش 
بلر كش) قر ر  ال  ر4  بلقت�سى 
صا قت) (21(1 31) يسلبف) بتاريخ)
شركة)»أكسيسكوب أفريكا»)ش.م.م.)
على تحويل  ملقر  الآتلاعي للشركة)
:) ملكتب)  لى  لعنو ن  لجد9د  لتالي)
مركز) 5،) قامة  38) لطابق) رقم)
عبد  لكريم) شارع  آليز   العلال 
 لخطابي وشارع موالي رشيد مر كش.
بكتابة) تم  ال9د ع  لقانوني 
 لضبط باملحكلة  لتجارية بلر كش)
تحت سجل) (،2121 9نا9ر) (23 بتاريخ)

رقم)1)6))).
للبيان
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STE AMAZING DESIGN
SARL AU

شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 
بشريك وحيد

 لر سلال  الآتلاعي : 11.111)  رهم
مقرها  الآتلاعي : زنقة  لحرية، 

 قامة س ،  لطابق  الول، رقم 47 
مر كش

بلوآب  لجلع  لعام  الستثنائي)
 2( بتاريخ) بلقر  لشركة   ملنعقد 
صا قت  لسيد4) (،21(1 نونبف)
 LAURENCE ELISABETH
أمازين) شركة  عن  (PIEDELIEVERE

 9ز 9ن ش.م.م.ش.و.)على ما 9لي):



(74( الجريدة الرسميةعد )5511 - 24)آلا ى  مجر4))44) )1))فبف 9ر)2121) 

للشركة) تحويل  ملقر  الآتلاعي 
 لى  لعنو ن  لجد9د):) و ر أوال   لزبيف)

 لويد ن  لبور مر كش.
 لقانون  السا�سي  مللقح.

باملحكلة) تم  ال9د ع  لقانوني 
9نا9ر)) (23 بتاريخ) بلر كش   لتجارية 

2121،)تحت رقم))62)))..
للبيان
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 STE INTERNATIONAL GOLF
IMMO

SARL
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4
 لر سلال : 11.111)  رهم

 ملقر  الآتلاعي : شارع موالي عبد 
هللا  قامة باب  كالة بلوك  أ، 

 لطابق 3، رقم 8 مر كش
بلقت�سى  لعقد  لعرفي بتاريخ)23 
أبريل)1)21)بلر كش تلت  ملصا قة)
على  لقانون  السا�سي للشركة ذ ت)
 ملسؤولية  ملحدو 4 ذ ت  لخصائص)

 لتالية):
شركة) (:  للقب  الآتلاعي)
 STE إ9لو») كولف  »أنتفناسيونال 
.INTERNATIONAL GOLF IMMO

 لصفة  لقانونية):)ش.م.م.
 ملقر  الآتلاعي):)شارع موالي عبد)
هللا  قامة باب  كالة بلوك  أ،) لطابق)

3،)رقم)8)مر كش.
:) لتفويج)  لهدف  الآتلاعي)

 لعقاري.
 (11.111 (:  لر سلال  الآتلاعي)
حصة) ((111 موزعة  لى)  رهم 
11)) رهم) فئة) من   آتلاعية 
للشريك  لوحيد) مسند4  للو حد4 
كولف) أنتفناسيونال  شركة  شركة 

إ9لو،)ش.م.م.
:)تسيف  لشركة من طرف)  لتسييف)
 MUSTAPHA EL  ملسيف  لسيد)

GUENDLI)ملد4 غيف محدو 4.
بكتابة) تم  ال9د ع  لقانوني 
 لضبط لللحكلة  لتجارية بلر كش)
تم تقييدها) (،2121 9نا9ر) ((4 بتاريخ)
رقم) تحت  بالسجل  لتجاري 

.(((26(
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STE KALDER
SARL

شركة ذ ت مسؤولية محدو 4
ر سلال : 451.111  رهم

مقرها  الآتلاعي : ملتقى  لطرق 

طريق  سفي وشارع عبد  لكريم 

 لخطابي مر كش

 لسجل  لتجاري رقم : 515)) 

مر كش

محضر  لجلع  لعام) بلقت�سى 

 26 بتاريخ) بلر كش   الستثنائي 

شركة) صا قت  (،21(1  يسلبف)

على  لتعد9الت) ش.م.م.) »كالد ر»)

 لتالية):

سعيد) وفا4  لر حل  لسيد  بعد 

عبا9د  لذي كان 9تولى وظيفة  ال  ر4)

يعين  لشركاء) لسيد4)  ملشتفكة 

مشاركة،) مد9ر4  عبا9د  فضلة 

ويؤكدون أن  لسيد جالد عبا9د مد9ر)

مشارك للشركة لفتف4 غيف محدو 4.

فالتوزيع  لجد9د) تم  ومن 

للر سلال أصبح على  لنحو  لتالي):

 لسيد علر عبا9د)....)2677)حصة)

 آتلاعية.

 383 (.... عبا9د) فاطلة   لسيد4 

حصة  آتلاعية.

 3(6 (.... عبا9د) فضلة   لسيد4 

حصة  آتلاعية.

 632 (.... عبا9د) هللا  عبد   لسيد 

حصة  آتلاعية.

 3(6 (.... عبا9د) نعيلة   لسيد4 

حصة  آتلاعية.

 266 (.... زينة  سكور)  لسيد4 

حصة  آتلاعية.

حصة) (4511 (........  ملجلوع)

 آتلاعية.

في  لقانون  السا�سي)  لتحد9ث 

للشركة.

بكتابة) تم  ال9د ع  لقانوني 

 لضبط لللحكلة  لتجارية بلر كش)

تحت) (،21(1 26) يسلبف) بتاريخ)
 لسجل  لتجاري))رقم)1711)).
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STE IDER
SARL

شركة ذ ت مسؤولية محدو 4
ر سلال : 451.111  رهم

مقرها  الآتلاعي : شارع  سفي 
مر كش

 لسجل  لتجاري رقم : )544 
مر كش

محضر  لجلع  لعام) بلقت�سى 
 (7 بتاريخ) بلر كش   الستثنائي 
شركة) صا قت  (،21(1  يسلبف)
على  لتعد9الت) ش.م.م.) »إ 9ر»)

 لتالية):
سعيد) وفا4  لر حل  لسيد  بعد 
عبا9د  لذي كان 9تولى وظيفة  ال  ر4)
يعين  لشركاء) لسيد4)  ملشتفكة 
مشاركة،) مد9ر4  عبا9د  فضلة 
ويؤكدون أن  لسيد جالد عبا9د مد9ر)

مشارك للشركة لفتف4 غيف محدو 4.
فالتوزيع  لجد9د) تم  ومن 

للر سلال أصبح على  لنحو  لتالي):
 5732 (.... عبا9د) فاطلة   لسيد4 

حصة  آتلاعية.
 (7732 (.... عبا9د) علر   لسيد 

حصة  آتلاعية.
 2112 (.... عبا9د)  لسيد4 فضلة 

حصة  آتلاعية.
 4(88 (....  لسيد عبد هللا عبا9د)

حصة  آتلاعية.
 (476 (.... عبا9د) جالد   لسيد 

حصة  آتلاعية.
 (476 (.... عبا9د) عائشة   لسيد4 

حصة  آتلاعية.
 2112 (.... عبا9د) نعيلة   لسيد4 

حصة  آتلاعية.
 52(2 (.... زينة  سكور)  لسيد4 

حصة  آتلاعية.
حصة) (41111 (........  ملجلوع)

 آتلاعية.
في  لقانون  السا�سي)  لتحد9ث 

للشركة.
بكتابة) تم  ال9د ع  لقانوني 
 لضبط لللحكلة  لتجارية بلر كش)
تحت) (،21(1 26) يسلبف) بتاريخ)

 لسجل  لتجاري))رقم)1718)).
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STE A.B.M.T.T
SARL AU

شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 

بشريك وحيد
ر سلال  الآتلاعي : 1.111)  رهم

مقرها  الآتلاعي : أطلس 41 تجزئة 

أطلس  لنخيل وال9ة سيدي 9وسف 

بن علي بلد9ة  لنخيل رقم 41 

مر كش

 لسجل  لتجاري رقم : )4415

بلوآب  لجلع  لعام  الستثنائي)

 (( بتاريخ) بلقر  لشركة   ملنعقد 

(« شركة) صا قت  (،21(1  يسلبف)

تعد9ل) على  ش.م.م.) أ.ب.م.ت.ت.»)
مستوى) على   لنشاط  الآتلاعي 

جالل) من  شها 4  لضريبة  ملهنية 

(: فقط)  عتلا   النشطة  لتالية 

 ADMINISTRATEUR DU BIEN

.IMMEUBLE

بكتابة) تم  ال9د ع  لقانوني 

 لضبط لللحكلة  لتجارية بلر كش)

بتاريخ))2)9نا9ر)2121،)،)تحت وذلك)

تحت رقم)413))).
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 AUTO ACCESSOIRE

MARKETING
سانية  لطالبي، زنقة زحلة رقم 6) 

سيدي مو�سى سال

للجلع  لعام  إلستثنائي) تبعا 

9نا9ر) (23  نعقد بلقر  لشركة بتاريخ)

2121)قرر ما 9لي):

-)حل نشاط  لشركة.

أحلد) ميلون  تعيين  لسيد  (-

كلصفي للشركة.

لحل) تعيين  ملقر  إلآتلاعي  (-
:)سانية  لطالبي،)زنقة زحلة)  لشركة)

رقم)6))سيدي مو�سى سال.

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

 34161 رقم) تحت  بسال   إلبتد ئية 

بتاريخ)3)فبف 9ر)2121.
بلثابة مقتطف وبيان
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عد )5511 - 24)آلا ى  مجر4))44) )1))فبف 9ر)2121)الجريدة الرسمية   (74(

AIHAMI
SARL AU

 AV. AL(ABTAL(IMM(N°15 APPT
N°2 AGDAL(RABAT

TP : 25704692
IF : 42715933
RC : 142585

9نا9ر) ((7 مؤرخ) عقد  بلقت�سى 
تحلل) شركة  تأسيس  تم  (2121

 لخصائص  متية):
ذ ت) شركة  (: -) لشكل  لقانوني)

 ملسؤولية  ملحدو 4 بشريك وحيد.
.AIHAMI(:(لتسلية (-

-) ملقر):)شارع  ألبطال علار4 رقم)
5))شقة رقم)4)أكد ل  لرباط.

-) لنشاط):)
 ستيف   و لتصد9ر).

 ملالبس  لجاهز4 ولو زم  ملطبخ.
-)رأسلال):)11.111,11) رهم.

-) ملسيف):)سعيد  اليهمي.
-) ملد4):)11)سنة.

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 
رقم  لسجل) بالرباط   لتجارية 

 لتجاري)42585).
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كافي انو
ش.م.م

رأسلالها : 1.111,11)3.)  رهم 
 ملقر  إلآتلاعي : شارع  ملوحد9ن ملر 

سوسن رقم 8  لحسيلة
بيع حصص  لشركة

 ستقالة مسيف  لشركة
محضر  لجلع  لعام) بلقت�سى 
أغسطس) (22 بتاريخ)  إلستثنائي 
1)21)لشركة كافي  نو ش.م.م  لكائنة)
 8 بشارع  ملوحد9ن ملر سوسن رقم)
 (.3(1.111.11 رأسلالها)  لحسيلة،)

 رهم)،)تقرر ما 9لي):
4366)من حصة  لسيد عبد) بيع)
إلى  لسيد عبد)  للطيف في  لشركة 

 لرحيم  ليون�سي.
عبد) قبول  ستقالة  لسيد  (-

 للطيف  ليون�سي كلسيف للشركة.
بكتابة) تم  إل9د ع  لقانوني 
باملحكلة  إلبتد ئية)  لضبط 
 21(1 سبتلبف) (6 بتاريخ) بالحسيلة 

تحت رقم)521.
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STE BOUS F.TRANSPORT
SARL

 LOTISSEMENT YASMINA
N° 384 OUISLANE(MEKNES

GSM : 06.66.23.16.31
 لسجل  لتجاري : )4715

رأسلال  لشركة : 11.111,11)  رهم
بتاريخ) عقد  ستثنائي  بلقت�سى 
طرف  لشركاء) من  (2121 9نا9ر) ((1

قرر ما 9لي):
تفويت حصص):

إآتلاعية) حصة  (511 تفويت) (-
من طرف بوقر ج فؤ   لفائد4 عكاشة)

حلز4.
تغييف  لتسلية  إلآتلاعية) (-

.SOFOHI TRANS(للشركة إلى
حلز4) عكاشة  وتعيين  لسيد 
إلى  لسيد) إضافة  آد9د  كلسيف 

بوقر ج فؤ   ملد4 غيف محدو 4.
-تغييف  لشكل  لقانوني للشركة.

 ( تعد9ل  لبنو ) قرر  لشركاء) (-
من  لقانون) و7)) و4)) و7) و6) و2)

 ألسا�سي للشركة.
تعد9ل  لقانون  ألسا�سي) (-

للشركة.
باملحكلة) ( -) إل9د ع  لقانوني تم)
 268 رقم) تحت  بلكناس   لتجارية 

بتاريخ)7))9نا9ر)2121.
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STE. SOLOCATRAV
SARL AU

1512 MARJANE 5 SIDI 
BOUZEKRI MEKNES
GSM : 06.70.61.64.42

 لسجل  لتجاري رقم : 36887
إنهاء عللية  لتصفية

بلقت�سى  لجلع  لعام  إلستثنائي)
حيث قرر) (21(1 7)) يسلبف) بتاريخ)

 لشريك  لوحيد ما 9لي):
-) ملصا قة على عللية  لتصفية.

-إنهاء)عللية  لتصفية.
-)إبر ء)ذمة كد9ر رشيد.

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 
9نا9ر) ((3 بتاريخ) بلكناس   لتجارية 

2121)تحت رقم  إل9د ع عد )21.
 إلمضاء
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STH. SOHAMETRA
SARL AU

N°59 NAIM 6 MEKNES
GSM : 06.61.55.54.57

 لسجل  لتجاري رقم : 38827
إنهاء عللية  لتصفية

بلقت�سى  لجلع  لعام  إلستثنائي)
حيث قرر) (21(1 7)) يسلبف) بتاريخ)

 لشريك  لوحيد ما 9لي):
-) ملصا قة على عللية  لتصفية.

-إنهاء)عللية  لتصفية.
-)إبر ء)ذمة حليوي عبد  لفتاح.

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 
9نا9ر) ((3 بتاريخ) بلكناس   لتجارية 

2121)تحت رقم  إل9د ع عد )28.
 إلمضاء
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STE. PHYTO MICHLIFEN
SARL AU

 C 10 APPT(N°10 ETAGE1 RIAD
ZITOUNE MEKNES

GSM : 06.61.41.29.80
 1 بتاريخ) عرفي  عقد  بلقت�سى 
تأسيس) تم  بلكناس  (21(1 نوفلبف)
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4 من)

شريك وحيد و لتي تتتليز بلا 9لي):
 PHYTO ))) لتسلية  إلآتلاعية)

.MICHLIFEN
موضوع  لشركة سو ء)  جل) ((2
 ملغرب أو جارآه لحسابها  لخاص أو)

لحساب  لغيف هو):
-)بيع علف  ملاشية بالتقسيط.

-)بيع  ملو    لفالحية.
-)بيع منتجات  لصحة  لنباتية.

 (1 س) (: - ملقر  إلآتلاعي) ((3 
رياض  لزيتون) (( )) لطابق)  لشقة)

مكناس.
 (11.111 رأسلال  لشركة) (- ((4
حصة) ((111 ( إلى) مقسلة   رهم 

بقيلة)11)) رهم للحصة.
5)-) لتسييف):)يعين في مهلة  لسيد)

عكي عي�سى.
6))-) إل9د ع  لقانوني تم باملحكلة)
 47(8 رقم) تحت  بلكناس   لتجارية 
 25 بتاريخ) (48823  لسجل  لتجاري)

9نا9ر)1)21.
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 9و ن  ألستاذ 9ونس منتصف

موثق

MAITRE MOUNTACIF YOUNESS

NOTAIRE

شارع)13)،)محج  لحسن  لثاني،) لطابق)8 

 لشقة رقم)5)) لد ر لبيضاء

 لهاتف  لثابت):)15.22.26.66.11

 لفاكس):)15.22.26.66.11

 MKF TRADING شركة
UNIVERSAL

ش.م.م
رأسلاها : 1.111,11)  رهم

مقرها  إلآتلاعي : عين  لد9اب 
إقامة ريو شقة 6))4  لد ر لبيضاء

تأسيس
 8 بتاريخ) عرفي  عقد  بلقت�سى 
بالد ر لبيضاء،) حرر  (2121 9نا9ر)
ذت  ملسؤولية) شركة  تأسيس  تم 

 ملحدو 4 ذ ت  لخصائص  لتالية):
 MKF TRADING (:  لتسلية)

UNIVERSAL)ش.م.م.
 لهدف):

 لتصد9ر و إلستيف  .
عين  لد9اب   :  ملقر  إلآتلاعي)

إقامة ريو شقة 6))4  لد ر لبيضاء.
 ملد4 : 11 سنة.

 (1.111,11 في  : حد    لرأسلال 
 رهم مقسم إلى 11) حصة من فئة 
11)  رهم للو حد4 مكتتبة ومحرر4 

بالكامل في  سم   لشركاء :
عبا ي  لحامل  جالد   لسيد 
رقم  للتعريف  للبطاقة  لوطنية 

T3318 25 حصة.
شرقاوي  لحاملة  مريم   لسيد4 
للتعريف   للبطاقة  لوطنية 

رقمBE 590122  25 حصة.
 BALDE FATOUMATA  لسيد4 
DIARAYE  لحاملة لجو ز  لسفر رقم 

HN48166 50 حصة.
 لتسييف : من طرف  لسيد جالد 
مز     مغربي  لجنسية،  عبا ي، 
باملحلد9ة،   (158 9ونيو   (7 بتاريخ 
و ملقيم بتجزئة  لرشا  زنقة 5 رقم ) 
 لبيضاء، و لحامل للبطاقة  لوطنية 
إلى  صالحة   T3318 رقم  للتعريف 

غا9ة 7) أغسطس 2121.



(743 الجريدة الرسميةعد )5511 - 24)آلا ى  مجر4))44) )1))فبف 9ر)2121) 

بالسجل  تم  إل9د ع  لقانوني 
باملحكلة  لتجارية   لتجاري 
تقييد  لشركة  وتم  بالد ر لبيضاء 
با لسجل  لتجاري  أعاله   ملذكور4 
رقم  تحت   2121 9نا9ر   24 بتاريخ 

.45421(
للخالصة و لبيان

 ألستاذ 9ونس منتصف
موثق
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 9و ن  ألستاذ 9ونس منتصيف
موثق

MAITRE MOUNTACIF YOUNESS
NOTAIRE

شارع)13)،)محج  لحسن  لثاني،) لطابق)8 
 لشقة رقم)5)) لد ر لبيضاء

 لهاتف  لثابت):)15.22.26.66.11
 لفاكس):)15.22.26.66.11

 CONSULTING شركة
ENERGIE PETROLE

ش.م.م
رأسلاها : 1.111,11)  رهم

مقرها  إلآتلاعي : عين  لد9اب 
إقامة ريو شقة 6))4  لد ر لبيضاء

تأسيس
 8 بتاريخ) عرفي  عقد  بلقت�سى 
بالد ر لبيضاء،) حرر  (2121 9نا9ر)
ذت  ملسؤولية) شركة  تأسيس  تم 

 ملحدو 4 ذ ت  لخصائص  لتالية):
 CONSULTING (:  لتسلية)

ENERGIE PETROLE)ش.م.م.
بتفول) (PETROLE BRUT  لهدف)

جام.
عين  لد9اب   :  ملقر  إلآتلاعي)

إقامة ريو شقة)6))4) لد ر لبيضاء.
 ملد4 : 11 سنة.

 (1.111,11 في  : حد    لرأسلال 
 رهم مقسم إلى 11) حصة من فئة 
11)  رهم للو حد4 مكتتبة ومحرر4 

بالكامل في  سم  لشركاء :
عبا ي  لحامل  جالد   لسيد 
رقم  للتعريف  للبطاقة  لوطنية 

T3318 25 حصة.
شرقاوي  لحاملة  مريم   لسيد4 
رقم للتعريف  للبطاقة  لوطنية 

BE511(22  25حصة.

 BALDE FATOUMATA  لسيد4 
DIARAYE  لحاملة لجو ز  لسفر رقم  

HN48166 51 حصة.
 لتسييف : من طرف  لسيد جالد 
مز     مغربي  لجنسية،  عبا ي، 
باملحلد9ة،   (158 9ونيو   (7 بتاريخ 
و ملقيم بتجزئة  لرشا  زنقة 5 رقم ) 
 لبيضاء، و لحامل للبطاقة  لوطنية 
إلى  صالحة   T3318 رقم  للتعريف 

غا9ة 7) أغسطس 2121.
بالسجل  تم  إل9د ع  لقانوني 
باملحكلة  لتجارية   لتجاري 
تقييد  لشركة  وتم  بالد ر لبيضاء 
بالسجل  لتجاري  أعاله   ملذكور4 
رقم  تحت   2121 9نا9ر   24 بتاريخ 

.4542(7
للخالصة و لبيان

 ألستاذ 9ونس منتصف

موثق
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MB FOREVER SECURITY
تأسيس شركة

بلوآب عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)
1)9نا9ر)2121)تم تأسيس شركة ذ ت)
مسؤولية محدو 4 رأسلالها)1.111) 
قطاع) ومقرها  إلآتلاعي   رهم 
زنقة آبل) (2 )) لشطر)  لقدس رقم)
 وكا9لدن  لعيا9د4 سال و لتي تحلل)

 لخصائص  لتالية):
 MB FOREVER (:  لتسلية)

.SECURITY
ذ ت) شركة  (:  لصفة  لقانونية)

مسؤولية محدو 4.
:) لسيد محلد)  لشريك  لوحيد)

بلز غ.
مقاول) (:  لهدف  إلآتلاعي)

لحر سة  ملباني  لعامة أو  لخاصة.
من تاريخ) سنة  بتد ء) (11 (:  ملد4)

 لسجل  لتجاري.
 لرأسلال):)1.111)) رهم مقسلة)

إلى)11))حصة من فئة)11)) رهم.
في) تبتدئ  (:  لسنة  إلآتلاعية)
 لفاتح من 9نا9ر وتنتهي في))3) يسلبف)

من كل سنة.

 لتسييف):) لسيد محلد بلز غ ملد4)
غيف محدو 4.

لدى) تم  قد  (:  إل9د ع  لقانوني)
بتاريخ بسال    ملحكلة  إلبتد ئية 

 1)9نا9ر)2121.
 لسجل  لتحاري رقم)5)1)3. 

 إلمضاء
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DIVAFRIC
شركة محدو 4  ملسؤولية
رأسلالها  :  11.111)  رهم

 مقرها  إلآتلاعي : 1) زنقة زيد 
 بن  لرفاعي،  لطابق 3  ملعاريف 

 لد ر لبيضاء
مؤرخ) عرفي  عقد  بلوآب 
(،2121 9نا9ر) (21 بتاريخ) بالبيضاء)
قرر شركاء) لشركة  ملذكور4 أعاله،)
شركة محدو 4  ملسؤولية و مللثلة في)
شخص مسيفها  لوحيد  لسيد عبد)
 (11.111,11 رأسلالها) جضار  هللا 
بالبيضاء،) مقرها  إلآتلاعي   رهلا،)
 3 زنقة زيد  بن  لرفاعي،) لطابق) ((1

 ملعاريف قرر ما 9لي):
تحد9ث  لقو نين.

تم  إل9د ع  لقانوني بكتابة  لضبط 
لدى  ملحكلة  لتجارية بالبيضاء في 3 

فبف 9ر 2121 تحت عد  76)721.
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ليت�سي ايمو
LEETCHI IMMO

رقم 21 زنقة عين  لصفاء حي 
 لنهضة أحصين سال

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدو 4

بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ بسال)
في)1)9نا9ر)2121،)تم تحد9د  لقانون)
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدو 4،)ذ ت  ملليز ت  لتالية):
ليت�سي) (: -) لتسلية  إلآتلاعية)

.LEETCHI IMMO9لو 
-)غرض  لشركة):

منعش عقاري.
أشغال  لبناء) ملختلفة.

كل  لعلليات) شلولية،) وبصفة 
 لتجارية،) لصناعية،) ملالية،)
 لعقارية وغيف  لعقارية  لتي 9كون لها)
 رتباط مباشر أو غيف مباشر بالهدف)
وبكل) أعاله،) إليه   ألسا�سي  ملشار 
 ألهد ف  لثانوية  لتي من شأنها أن)

تساعد على تنلية أنشطة  لشركة.
: رقم 21 زنقة  -) ملقر  إلآتلاعي)
أحصين  حي  لنهضة  عين  لصفاء 

سال.
- ملد4  الآتلاعية : 11 سنة من 

تاريخ تأسيسها  لنهائي.
في  : حد   -  لرأسلال  إلآتلاعي 
11.111,11)  رهم مقسم إلى 111) 
 (11.11 فئة  من  إآتلاعية  حصة 

 رهم مقسلة كلا 9لي :
 لسيد آلولي 9اسين 511 حصة.
 لسيد آلولي طارق 511 حصة.

تعيين  لسيد9ن   : -  لتسييف 
آلولي 9اسين وآلولي طارق مسيف9ن 
 ثنين للشركة ملد4 غيف محدو 4، مع 
توقيعهلا  إلثنين معا متالزمين وغيف 
لجليع  لعلليات  لبنكية  منفصلين 

وثائق ومستند ت  لشركة.
تم  إل9د ع   : - إل9د ع  لقانوني 
لدى  بكتابة  لضبط   لقانوني 
بتاريخ  بسال،   ملحكلة  إلبتد ئية 
31 9نارير 2121 تحت عد  34152، 
وتم تقييد  لشركة بالسجل  لتجاري 

بسال تحت رقم 113)3.
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HAKAM & CIE
 SOCIETE A RESPONSABILTE

LIMITEE
حكم وشركاؤه

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

2161(
مؤرخ) عرفي  عقد  بلقت�سى 
للجلع) (2121 9نا9ر) (6 بالرباط بتاريخ)
حكم) لشركة   لعام  إلستثنائي 
 HAKAM( & ش.ذ.م.م) وشركاؤه 
ذ ت  ملسؤولية) شركة  (CIE SARL
 4.551.111,11 رأسلالها)  ملحدو 4 

 رهم تم ما 9لي):



عد )5511 - 24)آلا ى  مجر4))44) )1))فبف 9ر)2121)الجريدة الرسمية   (744

 ستقالة مسيف  لشركة مع إجالء)

طرف  لسيد عبد  لحق حكم.

تعيين  لسيد4 بن عبد  لنبي هناء)

كلسيف4 للشركة ملد4 غيف محد 4.

تحيين  لنظام  ألسا�سي للشركة.

مكتب) لدى  تم  إل9د ع  لقانوني 

بالرباط) باملحكلة  لتجارية   لضبط 

رقم) تحت  (2121 9نا9ر) (21 بتاريخ)

.(14(68
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NEW PREFA TRAVAUX
N.P.T

)بلقت�سى عقد عرفي  ملؤرخ بتاريخ)

4))أكتوبر)1)21)تم تأسيس  لشركة)

 NEW ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4)

.PREFA TRAVAUX N.P.T

 ملقر  إلآتلاعي):)علار4)31) لشقة)
زنقة موالي  حلد  لوكيلي حسان) (8

 لرباط.

 لنشاط  إلآتلاعي):

)أشغال مختلفة و لبناء.
11111,11)) رهم) (: رأس  ملال)

111))حصة إآتلاعية) ( مقسلة إلى)

11)) رهم للحصة ومقسلة) بقيلة)

كالتالي):

511)حصة للسيد4 صفية بلحاج.

511)حصة للسيد محلد كرماح.

 لتسييف):) لسيد4 صفية بلحاج.

مد4  لشركة):)11)سنة.

وقد تم  إل9د ع  لقانوني باملحكلة)

عد ) تحت  بالرباط   لتجارية 

.(4((57
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DR AUTO ASSISTANCE
عرفي  ملؤرخ) عقد  بلقت�سى 

بتاريخ)26) يسلبف)1)21)تم تأسيس)

ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4)  لشركة 

.DR AUTO ASSISTANCE
 ملقر  إلآتلاعي):)6))زنقة أكيلد9ن)

رقم)8)أكد ل  لرباط.

 لنشاط  إلآتلاعي):

نقل و 9بانج.

11111.11)) رهم) (: رأس  ملال)
111))حصة إآتلاعية) ( مقسلة إلى)
11)) رهم للحصة ومقسلة) بقيلة)

كالتالي):
هللا) رزق  للسيد4  حصة  ((111

صالحي.
9اسين) للسيد  حصة  ((111

بوسويس.
:) لسيد رزق هللا صالحي)  لتسييف)

و لسيد 9اسين بوسويس.
مد4  لشركة):)11)سنة.

وقد تم  إل9د ع  لقانوني باملحكلة)
عد ) تحت  بالرباط   لتجارية 

.(42461
إمضاء)9اسين بوسويس
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 ZAKI TECHNOLOGY
SOLUTIONS

SARL
 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE
 AU(CAPITAL(DE : 100.000.00

DH
 SIEGE(SOCIAL : IMM(N° 10 RUE
 OMAR(EL(JADIDI 2eme(ETAGE

N°3 KEBIBAT(RABAT
تأسيس شركة

حرر) عرفي  عقد  بلقت�سى  أ-)
تأسيس) تم  (21(1 9وليو) ((1 بتاريخ)
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 تتليز)

بالخصائص  لتالية):
 ZAKI TECHNOLOGY(:(لتسلية 

.SOLUTIONS
ذ ت) شركة  (:  لشكل  لقانوني)

مسؤولية محدو 4.
(،(1 علار4 رقم) (:  ملقر  إلآتلاعي)
زنقة علر  لجد9دي،) لطابق  لثاني،)

رقم)3،) لقبيبات،) لرباط.
 لهدف  إلآتلاعي):)

تاآر أآهز4  لكلبيوتر.
 (11.111,11 (: رأس مال  لشركة)
حصة) ((111 ( إلى) مقسلة   رهم 
11)) رهم للحصة) إآتلاعية قدرها)
للسا 4  لشركاء مخولة    لو حد4 

)كلا 9لي))):

حصة) (111 سلوى) زكي   لسيد4 

11.111,11) رهم.

 (11  لسيد محلد أمين  ألطرش)

حصة)1.111,11)) رهم

:)يسيف  لشركة لفتف4 غيف)  لتسييف)

محدو 4  لسيد4 زكي سلوى.

من) تبتدئ  (:  لسنة  إلآتلاعية)

)3) يسلبف من) فاتح 9نا9ر وتنتهي في)

كل سنة.

تسجيل  لشركة) تم  وقد  ب-)

بالرباط) لإلستثلار  باملركز  لجهوي 

تحت رقم)31453).
بلثابة مقتطف وبيان

110 P

 DEVELOPPEMENT

 UNIVERSKOME

SURVEILLANCE
D.U.S

 لصفة  لقانونية : ش.م.م.ش.و

 3 تسجيل  لعقد  لعرفي) تاريخ 

9نا9ر)2121)بالرباط).

) ألمن) شركة) (:  لهدف  إلآتلاعي)

 لخاص.
 (11.111.11 (: رأسلال  لشركة)

حصة من) ((111 إلى)  رهم مقسلة 

للحصة  لو حد4) 11)) رهم  فئة)

على  لشكل) بين  لشركاء) موزعة 

 لتالي:)

-)كلال بن  لبصيف)111))حصة.

من) سنة  بتد ء) (11 (:  ملد4)

 لتأسيس  لنهائي أي من تاريخ وضع)

 لسجل  لتجاري.

من فاتح 9نا9ر إلى) (:  لسنة  ملالية)

)3) يسلبف من كل سنة ما عد   لسنة)

 ألولى تبتدئ من تاريخ  لتسجيل.

شارع) (48 (:  ملقر  الآتلاعي)

) لثاني) طابق) ((( شقة)  لعلويين 

حسان  لرباط.

 لتسييف):)جد9جة بوجريص.
بالسجل  لتجاري) رقم  لتقييد 

.(4261(
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 SMART BUILDING

 AUTOMATION SYSTEMS

SBAS
SARL AU

تأسيس شركة
 لصفة  لقانونية : ش.م.م.ش.و

 24 تسجيل  لعقد  لعرفي) تاريخ 

9نا9ر)2121 .

 لهدف  إلآتلاعي):

ومختلف) أشغال  لكهرباء) ((-  

أشغال  لبناء.

 (11.111,11 (: رأسلال  لشركة)

حصة من) ((111 إلى)  رهم مقسلة 

للحصة  لو حد4) 11)) رهم  فئة)

على  لشكل) بين  لشركاء) موزعة 

 لتالي:

عبد  لو حد  لسنيني) -) لسيد 

111))حصة.

من) سنة  بتد ء) (11 (:  ملد4)

 لتأسيس  لنهائي أي من تاريخ وضع)

 لسجل  لتجاري.

من فاتح 9نا9ر إلى) (:  لسنة  ملالية)

)3) يسلبف من كل سنة ما عد   لسنة)

 ألولى تبتدئ من تاريخ  لتسجيل.

شارع  بن سينا) (:  ملقر  إلآتلاعي)

 6 71) لطابق  لثاني شقة رقم) علار4)

أكد ل  لرباط.

 لتسييف):)عبد  لو حد  لسنيني.
بالسجل  لتجاري) رقم  لتقييد 

.(42637
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شركة امينزرو
ذ.م.م

SOCIETE IMINOUZROU

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

S.A.R.L

تأسيس شركة
بتاريخ عرفي  عقد   بلقت�سى 

 3)) يسلبف)1)21)تم تأسيس شركة)

ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4 و لتي تتليز)

بلا 9لي):



(745 الجريدة الرسميةعد )5511 - 24)آلا ى  مجر4))44) )1))فبف 9ر)2121) 

 لتسلية  إلآتلاعية):) مينزرو
 SOCIETE ذ.م.م)

.IMINOUZROU
موضوع  لشركة):

 ألشغال  ملختلفة و لبناء.
قصر  مينزرو) (:  ملقر  إلآتلاعي)

ص.ب)46)) لنيف تنغيف.
 ملد4):)حد ت مد4  لشركة في)11 

سنة  بتد ء)من تاريخ تأسيسها.
 (11.111,11 (: رأسلال  لشركة)

 رهم مقد ر كل حصة)11,11) .
 لحصص):)

عبد  لعالي) تلغارت   لسيد  9ت 
511)حصة.

 511 تلغارت محلد)  لسيد  9ت 
حصة.

:) ملسيف  لسيد  9ت)  لتسييف)
تلغارت عبد  لعالي.

باملحكلة) تم   إل9د ع  لقانوني 
9نا9ر) (24 بتاريخ) بتنغيف   إلبتد ئية 
رقم  لسجل  لتجاري) تحت  (2121

.2020/437
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مكتب  ألستاذ نبيل بوعيا )
موثق بفاس

45،)شارع  لحسن  لثاني،)علار4  لوطنية)
 لطابق  لثاني،)رقم)212)فاس

 لهاتف):)15.35.14.37.68
 لفاكس):)15.35.14.37.72

SOCIETE SALIMODAR
S.A.R.L.A.U

تأسيس شركة محدو 4  ملسؤولية
-))بلقت�سى عقد رسمي حرر لذى)
بفاس) موثق  بوعيا ،) نبيل   ألستاذ 
تم وضع  لنظام) (،2121 9نا9ر) ((3 في)
 ألسا�سي لشركة محدو 4  ملسؤولية)
ذ ت  ملليز ت) وحيد  شريك  ذ ت 

 لتالية):
:) لشركة تسمى شركة)  لتسلية)
شركة   SALIMODAR S.A.R.L.A.U
شريك  ذ ت  محدو 4  ملسؤولية 

وحيد.
 ملوضوع : غرض  لشركة .

 لتنلية  لعقارية.
شر ء، بيع، كر ء كل  لعقار ت.

كانت  كيفلا  آليع  ملباني  بناء 

غا9تها،  إلستغالل،  لكر ء، بيع كليا 

أو آزئيا،  إلقتناء،  لتنلية،  إل  ر4 

و لتسييف، وكذلك تبا ل أي ملتلكات 

آليع  لعلليات  عامة،  وبصفة 

 لتجارية،  ملالية،  لصناعية، منقولة 

أو  مباشر4  و ملرتبطة  منقولة  وغيف 

بشكل غيف مباشر باألغر ض  ملشار4 

توسع  تسهيل  بإمكانها  أو  أعاله 

وتطوير  لشركة.

 ملقر  إلآتلاعي :  ملقر  إلآتلاعي 

بفاس،  لطابق  ألر�سي،  9وآد 

 لشقة )، علار4 س، تجزئة  ألفق، 

 ملرآة، و   فاس.

مد4 حيا4  لشركة : محدو 4 في 11 

بالسجل  تقييدها  من  سنة،  بتد ء 

 لتجاري.

رأس  ملال : حد  رأس مال  لشركة 

في مبلغ 511.111,11  رهم مقسلة 

من  إآتلاعية  حصة   5111 على 

فئة 11)  رهم و لتي ستوزع حسب 

لفائد4  مساهلة  لشريك  لوحيد 

 لسيد جالد بن  لفقيه بنسبة 5111 

حصة إآتلاعية.

 لتسييف :  لسيد جالد بن  لفقيه 

غيف  ملد4  وحيد  مسيف  تنصيبه  تم 

محدو 4.

من  تبتدئ   :  لسنة  إلآتلاعية 

أول فبف 9ر وتنتهي في 5) 9نا9ر.

 لربح : تقتطع من  لربح  لخالص، 

تكوين  إلحتياطي  أآل  من   5%

 لقانوني إلى أن 9صل هذ   إلحتياطي 

إلى  لعشر من رأس  ملال،  لباقي 9وزع 

على  لشركاء ما عد  في حالة إنشاء 

 حتياطيات أجرى.

بالسجل  تم  إل9د ع  لقانوني   2-

بفاس  لللحكلة  لتجارية   لتجاري 

 375 رقم  تحت   2121 9نا9ر   27 في 

بالسجل  تقييدها  تم  و لشركة 

 لتحليلي تحت عد  727)6.
للخالصة و لبيان

 ألستاذ نبيل بوعيا 

114 P

SOPROFORT BUILDING
شركة محدو 4  ملسؤولية

ذ ت شريك وحيد
 لرأسلال  الآتلاعي : 11.111) 

 رهم
 ملقر  الآتلاعي : )6 شارع اللة 
  لياقوت ز وية مصطفى  ملعاني

رقم 6)  لطابق  لر بع مركز رياض 
 لد ر  لبيضاء

بلوآب  لعقد  لعرفي  ملسجل)
 21(1 7)) يسلبف) باملحلد9ة بتاريخ)

قرر  لجلع  لعام غيف  لعا ي ما 9لي):
من) تغييف  لتسلية  الآتلاعية 
إلى) (SOPROFOR BUILDING إسم)

.OFFICIEL IMMOBILIER
تغييف  ملقر  الآتلاعي للشركة من)
شارع) (6(  ملقر  لحالي  لكائن بالرقم)
اللة  لياقوت ز وية مصطفى  ملعاني)
رياض) مركز  6)) لطابق  لر بع  رقم)
(: إلى  لعنو ن  لتالي)  لد ر  لبيضاء)
ز وية زنقة  لغرب وبئف  نزر ن علار4)

إنصاف  لطابق  لثالث  ملحلد9ة.
تحيين  لنظام  ألسا�سي للشركة.

كتابة) لدى  تم   إل9د ع  لقانوني 
  لضبط باملحكلة  البتد ئية باملحلد9ة
رقم) تحت  (2121 9نا9ر) (21 بتاريخ)

.(68
م.فتار
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FIDUCIARE FATTAR 

 JASM IMMOBILIER
شركة محدو 4  ملسؤولية

 لرأسلال  الآتلاعي : 511.111 
 رهم

 ملقر  الآتلاعي : ز وي زنقة  لغرب 
وبئف  نزر ن علار4 إنصاف  لطابق 

 لثالث  ملحلد9ة
مسجل) عرفي  عقد  بلقت�سى 
تأسيس) تم  (2121 9نا9ر) ((5 بتاريخ)
ذ ت  محدو 4  ملسؤولية  شركة 

 لخصائص  لتالية :
 JASM (:  لتسلية  الآتلاعية)

.IMMOBILIER
 لهدف):) إلنعاش  لعقاري.

 لرأسلال):)1.111)) رهم.

 لشكل  لقانوني):)شركة محدو 4)

 ملسؤولية ذ ت شريك وحيد.

: شارع فلسطين   ملقر  الآتلاعي)

إقامة  لخصاص رقم )  ملحلد9ة.

عهد تسييف  لشركة إلى) (:  لتسييف)

 لسيد أحلد نليف لفتف4 غيف محدو 4.

باملحكلة  تم   :  إل9د ع  لقانوني 

تحت  ملد9نة  ملحلد9ة   البتد ئية 

رقم 51) بتاريخ 27 9نا9ر 2121 رقم 

 لسجل  لتجاري 25131.
م فتار

116 P

CABINET CONSEIL D’EXPERTS

شركة محدو 4  ملسؤولية ذ ت  لشريك  لوحيد

رأسلالها):)511.111) رهم

))شارع  لشهيد ضياء) لرحلان قطاع)))بلوك ج)

 لسوي�سي  لرباط

TRANS AFZ

SARL

شركة محدو 4  ملسؤولية

رأسلالها 411.111  رهم

 56 زنقة محلد  لقوري مكتب

رقم 2  لقنيطر4

بلقت�سى  لجلع  لعام  الستثنائي)

للشركة  لذي عقد بتاريخ)1)) يسلبف)

1)21)تقرر ما 9لي):

 لتصد9ق على وفا4):

على  مج) 9صا ق  لجلع  لعام 

لللا 4) وفقا  كشركاء)  لورثة  لجد  

من  لنظام  ألسا�سي  لذي 9نص) ((2

على):

مسيف) أو  شريك  وفا4  حالة  في  (-

حل  لشركة،) 9تم  لن  مسيف  غيف  أو 

على) بين  لشركاء) لباقين  ستستلر 

قيد  لحيا4 وورثة  لشريك  ملتوفي.

-)إن حظر أو إفالس أحد  لشركاء)

ال 9نهي  لشركة.

وبالتالي فقد تم إ ماج كل من):

-) لسيد 9زيد بر ،) لحامل لبطاقة)

.G757412(لتعريف  لوطنية رقم 



عد )5511 - 24)آلا ى  مجر4))44) )1))فبف 9ر)2121)الجريدة الرسمية   (746

بر ،) لحاملة) 9اسلية  -) منسة 

رقم) لبطاقة  لتعريف  لوطنية 

.G75741(

 -) لسيد4 عو طف شاكر،) لحاملة

رقم) لبطاقة  لتعريف  لوطنية 

E588112)كشريكة سابقة ومصا قة)

على أسهلها  ملوروثة في  لشركة.

تعد9ل  لنظام  ألسا�سي):

من) ((4 و) (7 و) (6 تعد9ل  لبنو )

 لنظام  السا�سي.

 ملا 4)6):

9قدم  لشركاء) لورثة إلى  لشركة)

مبلغ) ور ثية  أسهم  شكل  وفي  نقد  

411.111) رهم مفصلة على  لنحو)

 لتالي):

(: شاكر) عو طف   لسيد4 

225.111) رهم.

 لسيد 9زيد بر )6.711))) رهم.

 58.311 بر ) 9اسلين   منسة 

 رهم.

 ملجلوع):)411.111) رهم.

 ملا 4)7):

مبلغ) في  ثابت  رأسلال  لشركة 

 4111 إلى) مقسم  411.111) رهم 

سهم لكل)11)) رهم مدفوع بالكامل)

مع) 9تناسب  بلا  للشركاء) مخصص 

حقوقهم على  لنحو  لتالي):

 2.251 (:  لسيد4 عو طف شاكر)

سهم.

 لسيد 9زيد بر )67).))سهم.

 منسة 9اسلين بر )583)سهم.

 ملجلوع):)4111)سهم.

 ملا 4)4)):

عو طف شاكر،) تعيين  لسيد4  تم 

 لحاملة لبطاقة  لتعريف  لوطنية رقم)

.E588112

تحد9ث  لنظام  لتأسي�سي للشركة.

 لوكالة للقيام باإلآر ء ت.

تم  إل9د ع) (:  إل9د ع  لقانوني)

 لقانوني باملحكلة  البتد ئية بالقنيطر4)

بتاريخ)28)9نا9ر)2121)تحت رقم))38.
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CABINET CONSEIL D’EXPERTS

شركة محدو 4  ملسؤولية ذ ت  لشريك  لوحيد

رأسلالها):)511.111) رهم

))شارع  لشهيد ضياء) لرحلان قطاع)))بلوك ج)

 لسوي�سي  لرباط

TRANS AFZ
SARL

شركة محدو 4  ملسؤولية
رأسلالها 411.111  رهم

 56 زنقة محلد  لقوري مكتب
رقم 2  لقنيطر4

بلقت�سى  لجلع  لعام  الستثنائي)

للشركة  لذي عقد بتاريخ)2)) يسلبف)

1)21)تقرر ما 9لي):

تعيين مسيف آد9د للشركة.

تعيين) للشركة  قرر  لجلع  لعام 

 (4 في) شاكر  ملز     أسامة   لسيد 

بلد9نة مر كش  لحامل) ((111 ماي)

رقم) لبطاقة  لتعريف  لوطنية 

عصام) بفندق  و ملقيم  (EE376158

للشركة) مشارك  كلد9ر  بالقنيطر4 

قيو   ملد4 محد 4  ون  غيف   لفتف4 

أو  لصالحيات.

تعد9ل  لنظام  ألسا�سي):

من  لنظام) ((4 تعد9ل  ملا 4)

بصالحيات) 9تعلق  فيلا   ألسا�سي 

مد9ر  لشركة حيث تم تعيين مدر ء)

مشاركين للشركة لفتف4 غيف محد 4)

وبدون حصر للصالحيات كل من):

مغربية)  لسيد4 عو طف شاكر،)

 لجنسية و لحاملة لبطاقة  لتعريف)

E588112) ملز   4) رقم)  لوطنية 

و ملقيلة بإقامة) ((177 ماي) (6 بتاريخ)

عصام طريق طنجة  لقنيطر4.

مغربي) شاكر  أسامة   لسيد 

 لجنسية و لحامل لبطاقة  لتعريف)

EE376158) ملز   ) رقم)  لوطنية 

و ملقيم في فندق) ((111 ماي) ((4 في)

عصام بالقنيطر4.

 لوكالة للقيام باإلآر ء ت.

تم  إل9د ع) (:  إل9د ع  لقانوني)

 لقانوني باملحكلة  البتد ئية بالقنيطر4)

بتاريخ)28)9نا9ر)2121)تحت رقم)382.
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SOCIETE MEHTA
 N° 3 RUE(MY(ABDELHAFID

APPT 3 HASSAN(RABAT

تأسيس
في) حرر  عرفي  عقد  بلقت�سى 

تم) (2121 9نا9ر) (1 بتاريخ)  لرباط 

ذ ت  ملسؤولية) شركة  تأسيس 

تحلل  لخصائص) و لتي   ملحدو 4 

 لتالية):

.MEHTA(:(لتسلية 

ذ ت) شركة   :  لصفة  لقانونية 

 ملسؤولية  ملحدو 4.

:) الستيف  )  لهدف  الآتلاعي)

و لتصد9ر،)تجار4  ملالبس و ألحذ9ة.

رأسلال  لشركة):)11.111)) رهم)

111))حصة  آتلاعية بـ) مقسم إلى)

11)) رهم للحصة  لوحيد4 موزعة)

بين  لشركاء)على  لشكل  لتالي):

 لسيد  باكة  لطيبي)211)حصة.

 لسيد  باكة  ملهدي)611)حصة.

 لسيد4  بن عطية ألندل�سي وفاء)

211)حصة.

من) سنة  بتد ء) (11 (:  ملد4)

 لتأسيس  لنهائي.

من فاتح 9نا9ر إلى) (:  لسنة  ملالية)

)3) يسلبف من كل سنة ما عد   لسنة)

تاريخ  لتسجيل) من  تبتدئ   ألول 

بالسجل  لتجاري.
زنقة) (3 رقم) (:  ملقر  الآتلاعي)

موالي عبد  لحفيظ  لشقة)3)حسان)

 لرباط.

بإ  ر4  لشركة) 9تكلف  (:  إل  ر4)

ملد4 غيف محدو 4  لسيد  باكة  لطيبي)

للتعريف) للبطاقة  لوطنية   لحامل 

.T2458(رقم

تسجيل) تم  (:  إل9د ع  لقانوني)

بكتابة) في  لسجل  لتجاري   لشركة 

لدى  ملحكلة  لتجارية)  لضبط 

بالرباط 9وم)3)فبف 9ر)2121)تحت رقم)

.(426(3
مقتطف للنشر و الشهار
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CAUDIGEF FIDUCIAIRE SARL

 AVENUE DES FAR APPT N° ( C.Y.M 121

RABAT

TEL(:(05.37.79.55.73

FAX(:(05.37.79.59.99

SAAD KJIRI ARCHITECTE
SARL AU

تسجيل  لعقد  لعرفي) تاريخ 
و لتي) (21(1 27) يسلبف) بالرباط في)

تحلل  لخصائص  لتالية.
مهندس) (:  لهدف  الآتلاعي)

معلاري.
رأسلال  لشركة):)23.111)) رهم)
نقد  وهي تلثل)231))حصة من فئة)

11)) رهم للحصة  لو حد4.
ملكية حصص  ملشاركة هي):

 (231 (: سعد  لقجيفي)  لسيد 
حصة أي)23.111)) رهم.

من) سنة  بتد ء) (11 (:  ملد4)
 لتأسيس  لنهائي.

من فاتح 9نا9ر إلى) (:  لسنة  ملالية)
)3) يسلبف من كل سنة ما عد   لسنة)
 ألولى  لتي تبتدئ من تاريخ  لتسجيل)

لنها9ة  لسنة.
 ( رقم) :) لشقة   ملقر  الآتلاعي)

علار4)4)شارع تو غا  كد ل  لرباط.
:) ملسيف هو  لسيد سعد)  لتسييف)

 لقجيفي ملد4 غيف محدو 4.
بالسجل  لتجاري) رقم  لتقييد 

.(425((
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 HIDE INTERNATIONAL
SERVICE MAROC

SARL AU
أنو ل كابيتال سانتف 213 شارع أنو ل 

  ملبنى ب  لطابق  لر بع مكتب
رقم 1)  لد ر  لبيضاء

س ت ) لد ر  لبيضاء) 315323
 ستقالة مسيف وتعيين مسيف آد9د 

للشركة
بلقت�سى قر ر ت  لشريك  لوحيد)
 HIDE INTERNATIONAL لشركة)
 SERVICE MAROC SARL AU

بتاريخ 22 9نا9ر 2121 تقرر ما 9لي :



(747 الجريدة الرسميةعد )5511 - 24)آلا ى  مجر4))44) )1))فبف 9ر)2121) 

هيتو�سي  قبول  ستقالة  لسيد 

كاتو من مهامه كلسيف للشركة.

تعيين  لسيد ساساكي كينيشيفو 

9اباني  لجنسية  ز    بتاريخ 8) 9ونيو 

شارع  51)  وند س  بـ  مقيم   (174

تورونتو   (812  لوحد4  لشرقية 

وحامل  كند   1أ1  ب   5 م  أونتاريو 

 TZ(223(55 رقم  لجو ز  لسفر 

مسيف  آد9د  للشركة.

وتحيين  لنظام  ألسا�سي  تعد9ل 

للشركة.

كتابة  لدى  تم  إل9د ع  لقانوني 

بالد ر  باملحكلة  لتجارية   لضبط 

 لبيضاء بتاريخ 21 9نا9ر 2121 تحت 
إ9د ع  لتصريح  وتم   728812 رقم 

 ملعدل في نفس  ليوم.
لإلعالن

 ملسيف
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ELYSEE TRAVEELS
 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE

AU(CAPITALE(DE 500.000 DHS

 SIEGE(SOCIAL : 79 AVENUE(FAL

 OULED(OUMEIR(APPT(N° 6

AGDAL- RABAT

RC(RABAT(N° 101651

تفويت حصص
بتاريخ)8)9نا9ر)2121) نعقد  لجلع)

 ELYSEE  لعام  لغيف  لعا ي لشركة)

مسؤولية) ذ ت  شركة  (TRAVEELS

511.111) رهم) رأسلالها) محدو 4 

شارع فال ولد) (71 مقرها  الآتلاعي)

عليف شقة رقم)6)أكد ل  لرباط حيث)

تلت  ملصا قة على):

تفويت)67))حصة مللوكة للسيد)
عبد هللا بوسوف لفائد4  لسيد نور)

 لد9ن زياني.

تفويت)67))حصة مللوكة للسيد)

لفائد4  لسيد) بوسوف  هللا  عبد 

محلد بلحرش.
من  لقانون) (7 و) (6 تغييف  لبند9ن)

 ألسا�سي.

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 
 2121 فبف 9ر) (3 في) للرباط   لتجارية 

 إل9د ع  لقانوني)655.
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YATRADIV شركة
ش.م.م

ذ ت  لشريك  لوحيد
54  ملنطقة  لصناعية  لجنوب 

 لغربي  ملحلد9ة
تأسيس شركة محدو 4  ملسؤولية 

ذ ت  لشريك  لوحيد
عرفي  ملؤرخ) عقد  بلقت�سى 
21(1 أغسطس) (31  باملحلد9ة 9وم)
 تم تأسيس شركة محدو 4  ملسؤولية
 ذ ت  لشريك  لوحيد ذ ت  لخصائص

 لتالية):
ش.م.م) (YATRADIV (:  لتسلية)

ذ ت  لشريك  لوحيد.
 لهدف  الآتلاعي):

 ملقاول أعلال مختلفة أو  لبناء.
 ملباني،)منعش عقاري.

في  الستيف  ) وسيط  أو  تاآر 
و لتصد9ر.

54) ملنطقة) (:  ملقر  الآتلاعي)
 لصناعية  لجنوب  لغربي  ملحلد9ة.

 ملد4):)11)سنة.
حد ) (:  لرأسلال  الآتلاعي)
قدره) مبلغ  في  رأسلال  لشركة 
 (111 إلى) مقسلة  11.111)) رهم 
حصة  آتلاعية قيلة  لو حد4 منها)
11)) رهم آليعها مكتتبة ومحرر4)

من طرف  لسيد 9حيى بوشيحة.
 (111 بوشيحة) 9حيى   لسيد 

حصة.
(: مجلوع  لحصص  الآتلاعية)

111))حصة  آتلاعية.
9حيى) تعيين  لسيد  (:  لتسييف)
غيف) ملد4  للشركة  كلسيف  بوشيحة 

محدو 4.
تقييد) تم  (:  إل9د ع  لقانوني)
 لشركة بالسجل  لتجاري لللحكلة)
9نا9ر) (1 9وم) باملحلد9ة   البتد ئية 

2121)تحت رقم)24143.
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PRESTIGIA PALACE

SARL

شركة ذ ت مسؤولية محدو 4

9قدر رأسلالهابـ 11.111)  رهم

 ملقر  الآتلاعي :  لرقم 4 زنقة و   

زيز  لطابق  لثالث  لشقة رقم 7 

 كد ل  لرباط

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

 (5 في) ومسجل  (21(1 25) يسلبف)

9نا9ر)2121)تم تأسيس شركة تحلل)

 لخصائص  لتالية):

  PRESTIGIA PALACE (:  لتسلية)

.SARL

ذ ت) شركة  (:  لصفة  لقانونية)

مسؤولية محدو 4.

قاعة) تأآيف  (:  لهدف  الآتلاعي)

لالآتلاعات) )للحفالت،) ألفر ح،)

و ملعارض).

11.111)) رهم) (: رأس  ملال)

فئة) من  حصة  ((111 إلى) مقسلة 

11)) رهم للحصة.

من) سنة  بتد ء) (11 (:  ملد4)

 لتأسيس  لنهائي.

9نا9ر) فاتح  من  (:  لسنة  ملالية)

)3) يسلبف من كل سنة ما عد ) إلى)

 لسنة  ألولى تبتدئ من تاريخ تأسيس)

 لشركة إل))3) يسلبف.

زنقة) (4 :) لرقم)  ملقر  الآتلاعي)

 7 و   زيز  لطابق  لثالث  لشقة رقم)

 كد ل  لرباط.

عا ل  لطيبي) :) لسيد   لتسييف)

لبطاقة  لتعريف  لوطنية)  لحامل 

رقم)S562131)ملد4 غيف محدو 4.

توزيع  ألرباح):)من  ألرباح  لصافية)

تؤجذ)%5)لتكوين  الحتياط  لقانوني)

و لباقي 9وزع بين  لشركاء.

باملركز) تم  إل9د ع  لقانوني 

بتاريخ بالرباط  لالستثلار    لجهوي 

.(RC(:(142571( 2121(31)9نا9ر
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  PROMOTION MECHATTE
IVOIRE «PROMIVOIRE»
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4
رأسلالها 2.111.111  رهم

 ملقر  الآتلاعي : علار4 243 رقم 2 
ز وية موالي علي  لشريف وموالي 

  ريس  ملسيف4 ) تلار4
ملد ولة  لجلع  لعام) تبعا 
 الستثنائي  ملنعقد بتاريخ)23) يسلبف)
 PROMIVOIRE لشركة) (21(1

ش.م.م تقرر ما 9لي):
بيع  لحصص من  لسيد4 بنونة)
 2111 (: إلى مشاط عبد  لعالي) وفاء)

حصة.
بكتابة) تم  إل9د ع  لقانوني 
بالرباط) باملحكلة  لتجارية   لضبط 
رقم) تحت  (2121 فبف 9ر) (3 9وم)

.(14217
بلثابة مقتطف وبيان
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LA SOCIETE YKY 
SARL

 SOCIETE A RESPONSABILITE
LIMITEE

 AU(CAPITAL(DE : 10.000.00
DIRHAMS

 SIEGE SOCIAL A CASABLANCA
 36 RUE(MOHAMED(ABDOU,

QUARTIER PALMIER
توثيقية) عقو   بلوآب 
موثق) بد9و ن  ألستاذ  حسان،)

بالد ر لبيضاء،)تم ما 9لي):
حصة) (11 ل) حق  لرقبة  هبة  (-
علي) 9للكها  لسيد  إآتلاعية  لتي 
بالشركة) هللا  بوعبد  بلحاج   لها ي 
)كنز4،) هللا) بوعبد  أبنائه  لفائد4 

9ونس،)9وسف).
-)محضر  لجلع  لعام  إلستثنائي)

 لذي  تخذ  لقر ر ت  متية):
 11 ل) حق  لرقبة  هبة  قبول  (-
) لسيد) حصة إآتلاعية من طرف)
علي  لها ي بلحاج بوعبد هللا لفائد4)
9ونس،) )كنز4،) هللا) بوعبد  أبنائه 

9وسف).



عد )5511 - 24)آلا ى  مجر4))44) )1))فبف 9ر)2121)الجريدة الرسمية   (748

من) (،7 (،6 تعد9ل  لفصول) (-
و لشكل  لقانوني)  لقانون  ألسا�سي 
محدو 4) مسؤولية  ذ ت  شركة  من 
ذ ت) شركة  إلى  و حد  بلساهم 

مسؤولية محدو 4.
-إعا 4 صياغة  لقانون  ألسا�سي)

للشركة.
باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني  (-
 3 بتاريخ) بالد ر لبيضاء)  لتجارية 

فبف 9ر2121)تحت عد )11)721.
للنشر و إل9د ع)

 9و ن  ألستاذ  حسان بنسو 4
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 LES JOYAUX DE
BENSLIMANE

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4
رأسلالها : 2.111.111,11  رهم

مقرها  إلآتلاعي : زنقة سلية إقامة 
شهرز   3،  لطابق 5، رقم 22، حي 

 لنخيل  لد ر لبيضاء
بلوآب عقد توثيقي بد9و ن)  )1

 7 بتاريخ) بنسو 4،)  ألستاذ  حسان 
2121،)تم تأسيس شركة ذ ت) 9نا9ر)
مسؤولية محدو 4 و لتي تتضلن ما)

9لي):
 LES JOYAUX DE (:  لتسلية)
ذ ت  شركة   BENSLIMANE

 ملسؤولية  ملحدو 4.
- رأسلال  لشركة : 2.111.111,11 
فئة  من  حصة   21.111 على  موزع 

11)  رهم للحصة  لو حد4.
-  لصفة  لقانونية : شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدو 4.
سلية  زنقة   :  ملقر  إلآتلاعي 
إقامة شهرز   3،  لطابق 5، رقم 22، 

حي  لنخيل  لد ر لبيضاء.
-) ملد4):)11)سنة.

جدمة) محطة  تسييف  (: -) لهدف)
 لوقو .

)مطعم،)
وأشغال مختلفة.

-) لتسييف):) لسيد  حلد هر مان،)
لبطاقة  لتعريف  لوطنية)  لحامل 

.BE681833(رقم

 لسيد  لطيب  لد9وري  لحامل)
رقم) لبطاقة  لتعريف  لوطنية 

.BK787(1
تم  إل9د ع  لقانوني باملحكلة) ((2
عد ) تحت  بالد ر لبيضاء)  لتجارية 

721285)بتاريخ)4)فبف 9ر2121.
تم  لتقييد بالسجل  لتجاري) ((3

بالد ر لبيضاء)تحت رقم)455313.
للنشر و إل9د ع)

 9و ن  ألستاذ  حسان بنسو 4
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 CIH PATRIMMO شركة
شركة توظيف عقاري ذ ت قو عد 

تسييف مخففة
شركة مساهلة ذ ت رأس مال متغيف
مرجصة من طرف  لهيئة  ملغربية 

لسوق  لرساميل بتاريخ 27  يسلبف 
1)21 تحت عد 

 AG /SPI / 002 /21(1 
من) محرر  توثيقي  عقد  بلوآب 
موثق) طرف  ألستاذ عبد هللا  لعزم،)
 31 بتاريخ) بالد ر لبيضاء،) بلد9نة 
شركة) تأسيس  تم  (21(1  يسلبف)
تسييف) قو عد  ذ ت  عقاري  توظيف 

مخففة ذ ت  لخصائص  لتالي:)
 CIH (:  إلسم  لتجاري)

.PATRIMMO
شركة) (:  لطبيعة  لقانونية)

مساهلة ذ ت رأس مال متغيف.
 لرأسلال  إلآتلاعي)):)))434.411.111 
 رهم مقسم إلى)434411)سهم بقيلة)

11)) رهم للسهم  لو حد.
:) لد ر لبيضاء،)  ملقر  إلآتلاعي)

87))شارع  لحسن  لثاني.
 ملد4):)11)سنة.

 ملوضوع  إلآتلاعي):)
في  لوكاالت) -) إلستثلار  لعقاري 
إعا 4) أآل  من  و لعقار ت   لبنكية 
بصفة) تلتلكها  كانت  سو ء) كر ئها 
طور) في  أو  مباشر4  غيف  أو  مباشر4 

 إلنجاز.
أشغال  لبناء،) بجليع  -) لقيام 
من) و لتجد9د)) ) لتفميم   إلصالح،)

أآل كر ء)تلك  لعقار ت.
وبصفة عامة كل عللية مرتبطة)

مباشر4) غيف  أو  مباشر4  بصفة 
بلوضوعها.

رئيس مجلس  إل  ر4):)
-) لسيد 9ونس  لزبيف.

أعضاء)مجلس  إل  ر4):)
- لقرض  لعقاري و لسياحي ش.م.

-) لسيد علر حدآيوي.
- لسيد جالد بنعال.

-) لسيد مر   ميلوني.
شركة  لتسييف) (:  ملد9ر  لعام)

AJARINVEST)ش.م.
باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 
 31 بتاريخ) بالد ر لبيضاء)  لتجارية 

9نا9ر)2121)تحت عد ))72816.
:)قيدت  لشركة)  لسجل  لتجاري)
بالسجل  لتجاري لللحكلة  لتجارية)
 45511( عد ) تحت  بالد ر لبيضاء)

بتاريخ)31)9نا9ر)2121.
للخالصة و لبيان

 ألستاذ  حسان بنسو 4
 ألستاذ عبد هللا  لعزم
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STE O-BEE COSMETICS
SARL

شركة ذ ت  ملسؤولية محدو 4 
 لرأسلال : 11.111)  رهم

مقرها  الآتلاعي : )) زنقة صنعاء 
 لطابق  لر بع رقم 3)  لرباط

مد ولة  لجلع  لعام) بعد 
(،21(1 25) يسلبف)  الستثنائي ليوم)
قرر تفكيك  ملسبق للشركة ووضعها)

على  لتصفية.
كلامور) عين  لجلع  لعام 
بومية) أميلة  للتصفية  لسيد4 
بجليع) تلتعيها  مع  للشركة  كلسيف4 
عللية) قصد  نهاء)  لصالحيات 
و الصول) وتحقيق  ملو ر    لتصفية 

 ملوآو .
زنقة) ((( في) مقر  لتصفية  حد  
صنعاء) لطابق  لر بع رقم)3)) لرباط.
بكتابة) تم  ال9د ع  لقانوني 
بالرباط) باملحكلة  لتجارية   لضبط 
رقم) تحت  (،2121 9نا9ر) (31 بتاريخ)

.(14(75
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STE OCP HOSPITALITY
شركة مساهلة

رأسلالها : 172.111.111.)  رهم
مقرها  الآتلاعي : 2-4 زنقة 

 البطال، حي  لر حة  لد ر لبيضاء
سجلها  لتجاري رقم : 231315

محضر  لجلع  لعام) بلقت�سى 
 2121 9نا9ر) (7 في)  ملختلط  ملنعقد 

قرر ما 9لي):
تغييف  السم  الآتلاعي  لحالي)
OCP SERVICES) لى) من) للشركة 
مع  لتعد9ل) (OCP HOSPITALITY
من  لقانون) (2 للفصل)  ملو زي 

 السا�سي للشركة.
في  لرأسلال  الآتلاعي)  لزيا 4 
 (.111.111.111 بلبلغ) للشركة 
 رهم،)وذلك 9رتفع من)72.111.111 
172.111.111.)) رهم)  رهم  لى)
عا 9ة) أسهم  ((1.111.111 باصد ر)
للقيلة) 11)) رهم  فئة) من  آد9د4 
كليا) باكتتابها   السلية  لو حد4 
مع  لد9ون  لنقد9ة) مقاصة  باآر ء)
عن) و/أو  للشركة  و لو آبة  ال  ء)

طريق  لدفع نقد .)
الكتتاب) حفظ  لحق  لتفضيلي 
 ملساهلين بلعدل)25))أسهم آد9د4)

بدل)1)أسهم سابقة.
تعد9ل مو زي ومشروط للفصل)6 

من  لقانون  السا�سي للشركة.
مجلس  ال  ر4) محضر  بلقت�سي 
 ملنعقد في)4))9نا9ر)2121)قرر ما 9لي):

 (1.111.111 ل)  الكتتاب  لكلي 
أسهم مصدر4.

 لزيا 4  لنهائية في  لرأسلال بلبلغ)
لينقله  لى) 111.111.111.)) رهم 
مقسلة  لى) 172.111.111.)) رهم 
 (11 فئة) من  أسهم  ((1.721.111

 رهم للقيلة  السلية  لو حد4.
من) (6 للفصل)  لتعد9ل  ملو زي 

 لقانون  السا�سي للشركة.
بكتابة) تم  ال9د ع  لقانوني 
باملحكلة  لتجارية)  لضبط 
9نا9ر) (31 بتاريخ) ( بالد ر لبيضاء)

2121،)تحت رقم)728115.
ملخص قصد  لنشر
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(741 الجريدة الرسميةعد )5511 - 24)آلا ى  مجر4))44) )1))فبف 9ر)2121) 

 STE   WINOIL TERMINALS
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 

بشريك وحيد
رأسلالها : 11.111).311  رهم

 WINXO 4مقرها  الآتلاعي : علار
ملتقى  لطرق  لرياضات شارع عبد 

 للطيف بن قدور  لد ر لبيضاء
 لسجل  لتجاري رقم : 231315

 (6 بتاريخ) عرفي  عقد  بلقت�سى 
قرر  لشريك  لوحيد) (،2121 9نا9ر)

للشركة ما 9لي):
في  لرأسلال  الآتلاعي)  لزيا 4 
للشركة بلبلغ)51.111.111)) رهم،)
وذلك 9رتفع من)11.111).51)) رهم)
باصد ر) 11.111).311) رهم   لى)
فئة) من  آد9د4  حصة  ((.511.111
11)) رهم للقيلة  السلية  لو حد4)
عن) عند  الكتتاب  بالكامل  محرر4 

طريق  لدفع نقد .
تعد9ل مو زي))ومشروط للفصلين)

6)و7)من  لقانون  السا�سي للشركة.
 22 بتاريخ) عرفي  عقد  بلقت�سي 
حقق  لشريك  لوحيد) (،2121 9نا9ر)

للشركة ما 9لي):
في  لرأسلال)  لزيا 4  لنهائية 
لينقله) 51.111.111)) رهم  بلبلغ)
مقسلة) 11.111).311) رهم   لى)
 (11 حصة من فئة) (3.11(.111  لى)

 رهم للقيلة  السلية  لو حد4.
 لتعد9ل  ملو زي للفصل)6)و7)من)

 لقانون  السا�سي للشركة.
بكتابة) تم  ال9د ع  لقانوني 
باملحكلة  لتجارية)  لضبط 
9نا9ر) (21 بتاريخ) ( بالد ر لبيضاء)

2121،)تحت رقم)4)7288.
ملخص قصد  لنشر
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 STE GROUPE NOURPRO
INVEST

SARL
 لعنو ن : 7 زنقة موالي رشيد 

حسان،  لرباط
بالرباط) عرفي  عقد  بلقت�سى 
بتاريخ)7)) يسلبف)1)21،)فور  لجلع)
ملساهمي  لشركة)  لعام  الستثنائي 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4 قرر ما 9لي):

 لزيا 4 في رأسلال  لشركة بلبلغ)
من) 9صبح  لكي  31.444.111) رهم 
 31.544.111 إلى) 11.111)) رهم 
 رهم بإصد ر مز وج)314.441)حصة)
11)) رهم مكتتب) آد9د4 من فئة)
فأصبح) بالكامل من طرف  لشركاء،)
 31.444.111 رأس  ملال  لشركة)
على) بتحويل  مللك  ملشتلل   رهم،)
ملقتضيات) طبقا  وذلك  عارية  أرض 
من  ملدونة  لعامة) ((6(  ملا 4)

للضر ئب.
فأصبح تقسيم رأس  ملال كلا 9لي)

:
 لسيد  ليلني بن حصين)16114) 

حصة.
 لسيد رشيد بن حصين)16114) 

حصة.
 لسيد4 فاطلة  لزهر ء)بن حصين)

53452)حصة.
 لسيد4 مالك بن  حلان)81)38 

حصة.
بنو  أجرى.

بكتابة) تم  إل9د ع  لقانوني  وقد 
بالرباط) باملحكلة  لتجارية   لضبط 
رقم) تحت  (،2121 9نا9ر) ((1 بتاريخ)

.(1388(
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STE IMMOBILIERE VISBO
SARL

 لعنو ن : زنقة روزفلت سيار مهد9ة 
 لقنيطر4

بالرباط) عرفي  عقد  بلقت�سى 
فور  لجلع) (،21(1 نوفلبف) (( بتاريخ)
ملساهمي  لشركة)  لعام  الستثنائي 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4 قرر ما 9لي):
حل فرع آد9د) كلا قرر  لشركاء)
حي) مركز  لتجاري  بلد9نة  لرباط 
يعقوب) مكرر  (45 رقم) متجر   لفتح 

 ملنصور.
وبنو  أجرى.

بكتابة) تم  إل9د ع  لقانوني  وقد 
بالرباط) باملحكلة  لتجارية   لضبط 
رقم) تحت  (،2121 9نا9ر) ((1 بتاريخ)

.(13882
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STE BEACH FIVE
SARL

 لعنو ن : 32 ز وية شارع فال ولد 
أوميف وزنقة بهت أكد ل،  لرباط

بالرباط) عرفي  عقد  بلقت�سى 
بتاريخ)1)) يسلبف)1)21،)فور  لجلع)
ملساهمي  لشركة)  لعام  الستثنائي 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4 قرر ما 9لي):
 لزيا 4 في رأسلال  لشركة بلبلغ)
من) 9صبح  لكي  8.111.111)) رهم 
 (8.(11.111 إلى) 11.111)) رهم 
 (81.111 مز وج) بإصد ر   رهم 
11)) رهم) فئة) من  آد9د4  ح�سى 
طرف  لشركاء) من  بالكامل  مكتتب 
للد9ون  لسائل) تعويض  وذلك 
من طرفهم،)  ملستحقة على  لشركاء)
علار4) على  بتحويل  مللك  ملشتلل 
وذلك طبقا ملقتضيات  ملا 4))6))من)

 ملدونة  لعامة للضر ئب.
رأس  ملال) تقسيم  فأصبح 

كلا 9لي):
 72411 أمرير) حلا ي   لسيد 

حصة.
 36211 أمرير) محلد   لسيد 

حصة.
 لسيد بالل أمرير)36211)حصة.

 36211 حلمي) عائشة   لسيد4 
حصة.

بنو  أجرى.
بكتابة) تم  إل9د ع  لقانوني  وقد 
بالرباط) باملحكلة  لتجارية   لضبط 
رقم) تحت  (،2121 9نا9ر) ((1 بتاريخ)

.(13871
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 STE APPART AGDAL
SARL AU

 لعنو ن :  3 زنقة فاس أكد ل، 
 لرباط

بالرباط) عرفي  عقد  بلقت�سى 
فور) (،21(1 ( 7)) يسلبف) بتاريخ)
ملساهمي)  لجلع  لعام  الستثنائي 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4)  لشركة 

قرر ما 9لي):)

ر سلال  لشركة) في   لزيا 4 

لكي) 32.161.111) رهم  بلبلغ)

إلى) 11.111)) رهم  من) 9صبح 

بإصد ر) 33.161.111.111) رهم 

آد9د4) حصة  (321.611 مز وج)

11)) رهم مكتتب بالكامل من) فئة)

طرف  لشريك  لوحيد فأصبح رأس)

32.161.111) رهم)  ملال  لشركة)

مكتتب من طرف  لسيد4 بن حصين)

 لهاشلية،)بتحويل  مللكين  ملشتللين)

على علار4 وأرض عارية وذلك طبقا)

من  ملدونة) ((6( ملقتضيات  ملا 4)

 لعامة للضر ئب.

بنو  أجرى.

بكتابة) تم  إل9د ع  لقانوني  وقد 

بالرباط) باملحكلة  لتجارية   لضبط 

رقم) تحت  (،21(1 9نا9ر) ((1 بتاريخ)

.(13881
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STE LAFOFA
SARL

 V لعنو ن : ))4 شارع محلد 

 لقنيطر4

بالرباط) عرفي  عقد  بلقت�سى 

فور) (،21(1 نوفلبف) فاتح  بتاريخ 

ملساهمي)  لجلع  لعام  الستثنائي 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4)  لشركة 

قرر ما 9لي):

قرر  لجلع  الستينائي تغييف فرع)

ضا9ة  لعو ) زنقة  (6 من)  لشركة 

أكد ل) ((6  لطابق  لر بع شقة رقم)

مركز) إلى  لتالي  إلى  لعنو ن   لرباط 

 45 رقم) متجر  حي  لفتح   لتجاري 

 إلضافي يعقوب  ملنصور  لرباط.

وبنو  أجرى.

بكتابة) تم  إل9د ع  لقانوني  وقد 

بالرباط) باملحكلة  لتجارية   لضبط 

رقم) تحت  (،2121 9نا9ر) ((1 بتاريخ)

.(13881
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M & S CLEAN PRO
SARL

 لعنو ن : 26 شارع   ريس لحرزي 
 لطابق  لثالث شقة رقم 6

  لد ر  لبيضاء
بالرباط) عرفي  عقد  بلقت�سى 
بتاريخ)27) يسلبف)2111)فور  لجلع)
ملساهمي  لشركة)  لعام  الستثنائي 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4 قرر ما 9لي):
للشركة) حل  لنشاط  لتجاري 
لحرزي) شارع   ريس  (26 مقرها)
6) لد ر) رقم) شقة   لطابق  لثالث 

 لبيضاء.
صابر) محسين  تعيين  لسيد 
حل) قصد  سعد  لهد9جي  و لسيد 
 لشركة وإعطائها  لحق إلتلام ذلك.

بنو  أجرى.
بكتابة) تم  إل9د ع  لقانوني  وقد 
بالد ر) باملحكلة  لتجارية   لضبط 
(،2121 9نا9ر) (22 بتاريخ)  لبيضاء)

تحت رقم)4)7271.
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 SOUSCRIPTION
 GESTION ET CONSEIL N

ASSURANCES - SOGES
SA

.وسيط في  لتامين منظم بالقانون 
11-7)   ملتعلق بقانون  لتأمينات

شركة مساهلة
رأسلالها : 311.111  رهم

 ملقر  الآتلاعي : 253-255 شارع 
 ملسيف4  لخضر ء -  لد ر  لبيضاء
 لسجل  لتجاري عد  167.)4
 لجلع  لعام  ملختلط بتاريخ 8 

 يسلبف 1)21، قد.
ومو فقة  لنظام) تحد9ث  قرر 
 ألسا�سي للشركة مع  لتشريع  لجد9د)
بتطبيق  لقانون رقم)1).21،) لصا ر)
26)أبريل) 78-1)-))بتاريخ) بظهيف رقم)
رقم) للقانون  ومعدل  متلم  (،21(1
بشركات  ملساهلة) 7.15)) ملتعلق 
وكذلك  ألحكام  لقانونية  ملنظلة)

لوسطاء) لتأمين.

قرر أ9ضا تعيين متصرف آد9د)

 لسيد4 لطيفة سخي.

8) يسلبف) بتاريخ) مجلس  إل  ر4 

قد أقر  لسيد محلد أوز ل) (،21(1

رئيس مجلس  إل  ر4 وتم تعيينه مد9ر)

سيحلل) أوز ل  محلد  عام،) لسيد 

لقب رئيس مد9ر عام.

بكتابة) تم  إل9د ع  لقانوني 

 لضبط لدى  ملحكلة  لتجارية بالد ر)

2121تحت) فبف 9ر) (3 9وم)  لبيضاء)

رقم)62)721.
من أآل  إل9جاز و لبيان
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NATIONAL GAZ
SA

رأسلالها : 5.111.111  رهم

مقرها  الآتلاعي : 31)، شارع موالي 

إسلاعيل ) لصخور  لسو  ء)،  لد ر 

 لبيضاء

 لسجل  لتجاري رقم 1.161)4

فتح فرع آد9د
بلقت�سى مد ولة بتاريخ))2)نوفلبف)

للشركة) قرر مجلس  إل  ر4  (،21(1

شركة) (NATIONAL GAZ  ملسلا4)

طريق) بوآد4  فرع  فتح  مساهلة،)

2،) لجلاعة  لقروية) تجزئة) تاز4،)

توزيع) نشاط  ملزو لة  وذلك   يسلي،)

 لغاز  لسائل،) لبوتان و لبفوبان.

كتابة) لدى  تم  إل9د ع  لقانوني 

بوآد4) باملحكلة  لتجارية   لضبط 

رقم) تحت  (،2121 9نا9ر) (22 9وم)

214،) لفرع قد تم تسجيله بالسجل)

 لتجاري لوآد4 تحت رقم)34611.
من أآل  إل9جاز و لبيان
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EL AABID IMPORT EXPORT
SARL AU

تفويت  لحصص  الآتلاعية
مسجل) عرفي  عقد  بلقت�سى 

تقرر) (2121 9نا9ر) ((3 في) بالناظور 

ما 9لي):

محلد) فوت  لسيد  لعبيد 

حصص  آتلاعية ما يعا ل) ((111

في) 9لتلكها  11.111)) رهم  لتي 

للتصد9ر) شركته  ملسلا4  لعبيد 

و الستيف   ش م م برأسلال 9صل إلى)

ومقرها  الآتلاعي) 11.111)) رهم 

67) لناظور) شارع  لجيش  مللكي رقم)

ولذلك) آيهان  تري�سي  للسيد4 

آيهان) وهي  وحيد4  مسيف4  للشركة 

 تري�سي،)وعلى إثره تم تعد9ل  لبند)7،)

6)و3))من  لقانون  ألسا�سي للشركة.

تم إ9د ع  لقانوني بكتابة  لضبط)

بالناظور) لدى  ملحكلة  البتد ئية 

رقم) تحت  (،2121 9نا9ر) (27 بتاريخ)

.((5
بلثابة مقتطف وبيان
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LOUFATRANS

SARL AU

تغييف  لنشاط  لتجاري

مسجل) عرفي  عقد  بلقت�سى 

تقرر) (21(1 26) يسلبف) بالناظور في)

ما 9لي):

قرر  لسيد محلد لخلوفي  ملسيف)

لوفتف نس) للشركة  ملسلا4   لوحيد 

ش م م ش و تغييف  لنشاط  لتجاري)

بذلك  لنشاط  لتجاري) ليكون 

 لجد9د هو نقل  ألمتعة غيف  ملصحوبة)

نيابة عن  مجرين و ستيف   تصد9ر.

من) (3 وعلى إثره تم تعد9ل  لبند)

 لقانون  ألسا�سي للشركة.

بكتابة) تم  إل9د ع  لقانوني 

لدى  ملحكلة  البتد ئية)  لضبط 

بالناظور بتاريخ)5))9نا9ر))2121)تحت)

رقم)73.
بلثابة مقتطف وبيان
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مكتب  ألستاذ بن سو 4 فؤ  

موثق

شارع  لجيش  مللكي علار4  لتاآلوعتي)»س»

 لطابق  لثاني فاس

 لهاتف):)1535643375

AL BIR VOYAGES شركة
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدو 4 بلسيف وحيد
مؤرخ) توثيقي  عقد  بلقت�سى 

بتاريخ)21)9نا9ر)2121،)تلقاه  ألستاذ)

وضع) بفاس  موثق  فؤ    سو 4  بن 

ذ ت) لشركة   لقانون  ألسا�سي 

وحيد) بلسيف  محدو 4  مسؤولية 

لتكون جاصياتها كالتالي):

.AL BIR VOYAGES(:(لتسلية 
زنقة) ((2 فاس) (:  ملقر  الآتلاعي)

أحلد  لهبة شارع شفشاوني م ج.

 ملوضوع):)للشركة مهام تتجلى في):

وكالة  ألسفار.

و ملطعم) قسائم  إلقامة  إصد ر 

وحجز  لسيار ت) وتذ كر  لنقل 

للتاآيف.

تنظيم رحالت فر 9ة أو آلاعية)

إما آللة أو مقابل علولة أو بيع.

قنص) آليع  ألنشطة  تنظيم 

صيد فنية ثقافية ومؤتلر ت......

آليع  لعلليات) عامة  وبصفة 

أو  لثابتة  لتي) و لعقارية   ملنقولة 

9لكنها  الرتباط بطريقة مباشر4 أو غيف)
مباشر4 بلهام  لشركة أو بلهام أجرى)

مشابهة أو مقاربة  لتي 9لكنها تسهيل)

نلو  لشركة.
رأس  ملال):)11.111)) رهم مجزئة)

على)111))حصة من فئة)11)) رهم)

للحصة  لو حد4 موزعة على  لشكل)

 لتالي):

 (111  لسيد علمي مروني  حلد)

حصة.

 ملجلوع):)111))حصة.

 ملد4):)11)سنة.

:)تسيف  لشركة من طرف)  لتسييف)

 لسيد علمي مروني  حلد.

 لسنة  ملالية):)تبتدأ في فاتح 9نا9ر)

وتنتهي في))3) يسلبف من كل سنة.
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بكتابة) تم  إل9د ع  لقانوني 
بفاس) باملحكلة  لتجارية   لضبط 
رقم) تحت  بتاريخ  (2121 9نا9ر) (31

.20/453
بلثابة مقتطف
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سوفيجكس
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 لخبيف في)

 لحسابات
ر سلالها):)11.111)) رهم

آليز)-)مر كش

FRIGO TAMANSOURT
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 

لشريك و حد
رقم  لسجل  لتجاري : )2651

ملحضر  لقر ر  الستثنائي) تبعا 
أكتوبر) (2( بتاريخ) للشريك  لوحيد 

1)21،)تم تقرير ما 9لي):
شركة) تصفية  بدون   نحالل 
 FRIGO TAMANSOURT
 TOP شركة) مع  الندماآها  تبعا 
AGRUMES)عن طريق  نصهار شركة)
في شركة) (FRIGO TAMANSOURT

.TOP AGRUMES
بكتابة) تم  إل9د ع  لقانوني 
 لضبط باملحكلة  لتجارية بلر كش)
رقم) تحت  (،2121 9نا9ر) (28 9وم)

.(((731
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سوفيجكس
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 لخبيف في)

 لحسابات
ر سلالها):)11.111)) رهم

آليز)-)مر كش

STE ZAGRUMES
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 

لشريك و حد
رقم  لسجل  لتجاري : 85)42

ملحضر  لقر ر  الستثنائي) تبعا 
أكتوبر) (2( بتاريخ) للشريك  لوحيد 

1)21،)تم تقرير ما 9لي):
شركة) تصفية  بدون   نحالل 
مع) الندماآها  تبعا  (ZAGRUMES
عن طريق) (TOP AGRUMES شركة)
في) (ZAGRUMES شركة)  نصهار 

.TOP AGRUMES(شركة

بكتابة) تم  إل9د ع  لقانوني 
 لضبط باملحكلة  لتجارية بلر كش)
رقم) تحت  (،2121 9نا9ر) (28 9وم)

.(((738
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سوفيجكس
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 لخبيف في)

 لحسابات
ر سلالها):)11.111)) رهم

آليز)-)مر كش

FRIGO TAMANSOURT
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 

لشريك و حد
رقم  لسجل  لتجاري : )2651

قر ر  الستثنائي) ملحضر  تبعا 
أكتوبر) (2 بتاريخ) للشريك  لوحيد 

1)21،)تم تقرير ما 9لي):
 TOP شركة) تقرير   ماج 
AGRUMES)ش م م لشريك و حد مع)
FRIGO TAMANSOURT)ش) شركة)
م م بشريك و حد عن طريق  نصهار)
 FRIGO TAMANSOURT شركة)

.TOP AGRUMES(بشركة
ر س  ملال  الآتلاعي) في   لزيا 4 
م) م  ش  (TOP AGRUMES لشركة)
 5.411.111 بلبلغ) و حد  لشريك 
من) 9حول  أن  أآل  من   رهم 
 (1.411.111 إلى) 5.111.111) رهم 
 54.111 طريق  رسال) عن   رهم 
11)) رهم) فئة) من  آد9د4  حصة 
ألآر  ملساهلة  ملتلثلة) و حد4  كل 
54.111)حصة  آتلاعية لشركة) في)
م) م  ش  (FRIGO TAMANSOURT

لشريك و حد.
 TOP لشركة)  لشريك  لو حد 
و حد) لشريك  م  م  ش  (AGRUMES
6)و7)من  لنظام) قرر تغييف  لفصول)

 ألسا�سي):
 لفصل)7):)حد  رأس مال  لشركة)
1.411.111)) رهم مقسلة على) في)
حصة  آتلاعية من فئة) ((14.111
كلها) مكتتبة  و حد4  كل  11)) رهم 
على) مجلوعها  في  موزعة  ومحرر4،)
 لشريك  لوحيد  لسيد عبد  للطيف)

زكلوزي):

زكلوزي) عبد  للطيف   لسيد 
 (14.111.111 ب) حصة  ((14.111

 رهم.
تم  إل9د ع) (:  إل9د ع  لقانوني)
باملحكلة) بكتابة  لضبط   لقانوني 
9نا9ر) ((1 9وم) بلر كش   لتجارية 

2121،)تحت رقم)73)))).
145 P

سوفيجكس

شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 لخبيف في)

 لحسابات

ر سلالها):)11.111)) رهم

آليز)-)مر كش

ZAGRUMES
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 

لشريك و حد
رقم  لسجل  لتجاري : 85)42

قر ر  الستثنائي) ملحضر  تبعا 
أكتوبر) (2 بتاريخ) للشريك  لوحيد 

1)21،)تم تقرير ما 9لي):
 TOP شركة) تقرير   ماج 
و حد) لشريك  م  م  ش  (AGRUMES
م) م  ش  (ZAGRUMES شركة) مع 
طريق  نصهار) عن  و حد  بشريك 
 TOP بشركة) (ZAGRUMES شركة)

.AGRUMES
ر س  ملال  الآتلاعي) في   لزيا 4 
م) م  ش  (TOP AGRUMES لشركة)
 2.111.111 بلبلغ) و حد  لشريك 
من) 9حول  أن  أآل  من   رهم 
 7.111.111 إلى) 5.111.111) رهم 
 21.111 طريق  رسال) عن   رهم 
11)) رهم) فئة) من  آد9د4  حصة 
ألآر  ملساهلة  ملتلثلة) و حد4  كل 
21.111)حصة  آتلاعية لشركة) في)
ZAGRUMES)ش م م لشريك و حد.

 TOP لشركة)  لشريك  لو حد 
و حد) لشريك  م  م  ش  (AGRUMES
6)و7)من  لنظام) قرر تغييف  لفصول)

 ألسا�سي):
 لفصل)7):)حد  رأس مال  لشركة)
على) مقسلة  7.111.111) رهم  في)
فئة) من  حصة  آتلاعية  (71.111
كلها) مكتتبة  و حد4  كل  11)) رهم 
على) مجلوعها  في  موزعة  ومحرر4،)
 لشريك  لوحيد  لسيد عبد  للطيف)

زكلوزي):

زكلوزي) عبد  للطيف   لسيد 

71.111)حصة ب)7.111.111) رهم.

تم  إل9د ع) (:  إل9د ع  لقانوني)

باملحكلة) بكتابة  لضبط   لقانوني 

9نا9ر) ((1 9وم) بلر كش   لتجارية 

2121،)تحت رقم)74)))).

146 P

سوفيجكس

شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 لخبيف في)

 لحسابات

ر سلالها):)11.111)) رهم

آليز)-)مر كش

TOP AGRUMES

شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 

لشريك و حد

رقم  لسجل  لتجاري : 56125

قر ر  الستثنائي) ملحضر  تبعا 

2)) يسلبف) بتاريخ) للشريك  لوحيد 

1)21،)تم تقرير ما 9لي):

 ملو فقة على  لزيا 4 في ر س  ملال)

لالنصهار عن طريق) تبعا   الآتلاعي 

م) م  ش  (TOP AGRUMES شركة)

لشريك و حد)

م) م  ش  (ZAGRUMES شركة)

لشريك و حد)2.111.111) رهم.

 FRIGO TAMANSOURT شركة)

5.411.111) رهم.

 ملجلوع):)7.411.111) رهم.

رقم  لسجل  لتجاري):)))))).

رأس  ملال) ذلك،) نتيجة 

 الآتلاعي تلت  لزيا 4 فيه بلجلوع)

أن) أآل  من  7.411.111) رهم 

إلى) 5.111.111) رهم  من) 9حول 

2.411.111)) رهم.

من  لنظام) و7) (6 تغييف  لفصول)

 ألسا�سي):

زكلوزي) عبد  للطيف   لسيد 

 (2.411.111 ب) حصة  ((24.111

 رهم.
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بكتابة) تم  (:  إل9د ع  لقانوني)

 لضبط باملحكلة  لتجارية بلر كش)

رقم) تحت  (،2121 9نا9ر) (28 9وم)

.(((741
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سوفيجكس

شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 لخبيف في)

 لحسابات

ر سلالها):)11.111)) رهم

آليز)-)مر كش

TOP AGRUMES
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 

لشريك و حد
رقم  لسجل  لتجاري : 56125

قر ر  الستثنائي) ملحضر  تبعا 
أكتوبر) (2( بتاريخ) للشريك  لوحيد 

1)21،)تم تقري ما 9لي):
حول) تقرير  ملسيف  على   ملو فقة 

مشروع  ال ماج.
جبيف  ألسهم) تقرير  على   ملو فقة 

حول مشروع  ال ماج.
 ملو فقة على معاهد4  ال ماج عن)
 ZAGRUMES شركة) طريق  نصهار 
 TOP AGRUMES عن طريق شركة)
 ZAGRUMES شركة) إرث  وتحويل 

 لذي 9صل إلى)4.111.111) رهم.
على  لتقويم  ملشار)  ملو فقة 
وكذلك) تقرير  النصهار  في  إليه 
تقرير  لتبا ل ومعدل فرق  ألنصبة)

 ملذكور4 فيه.
رأس  ملال  الآتلاعي) في   لزيا 4 
2.111.111) رهم ألآل أن) بلجلوع)
9حول من))))))))))،)5.111.111) رهم إلى)

7.111.111) رهم.
من  لنظام) و7) (6 تغييف  لفصول) (

 ألسا�سي.
زكلوزي) عبد  للطيف   لسيد 
71.111)حصة ب)7.111.111) رهم.
بكتابة) تم  (:  إل9د ع  لقانوني)
 لضبط باملحكلة  لتجارية بلر كش)
رقم) تحت  (،2121 9نا9ر) (27 9وم)

.(((611
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سوفيجكس

شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 لخبيف في)

 لحسابات

ر سلالها):)11.111)) رهم

آليز)-)مر كش

TOP AGRUMES
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 

لشريك وحيد

رقم  لسجل  لتجاري : 56125

قر ر  الستثنائي) ملحضر  تبعا 

أكتوبر) (2( بتاريخ) للشريك  لوحيد 

1)21،)تم تقرير ما 9لي):
حول)) تقرير  ملسيف  على   ملو فقة 

مشروع  ال ماج.

جبيف  ألسهم) تقرير  على   ملو فقة 

حول مشروع  ال ماج.

معاهد4  ال ماج) على   ملو فقة 

 FRIGO شركة) طريق  نصهار  عن 

شركة) طريق  عن  (TAMANSOURT

وتحويل  رث) (TOP AGRUMES

 FRIGO TAMANSOURT شركة)

 لذي 9صل)1.811.111)) رهم.

على  لتقويم  ملشار)  ملو فقة 

وكذلك) تقرير  النصهار  في  إليه 

تقرير  لتبا ل ومعدل فرق  ألنصبة)

 ملذكور4 فيه.

ر س  ملال  الآتلاعي) في   لزيا 4 

ألآل) 5.411.111) رهم  بلجلوع)

إلى) (5.111.111 من) 9حول  أن 

1.411.111)) رهم.

من  لنظام) و7) (6 تغييف  لفصول)

 ألسا�سي):

زكلوزي) عبد  للطيف   لسيد 

 (1.411.111 ب) حصة  ((14.111

 رهم.

من) (: تحويل  ملقر  الآتلاعي)

ملكية) (5 قسلة سيدي عبا  قطعة)

إلى) مر كش  (( رقم) شقة  (3  لعباس)

للشركة  ملندمجة)  ملقر  الآتلاعي 

FRIGO TAMANSOURT) ملوآو )

ب  لطريق  لوطنية رقم)7،) و ر أ9ت)

تومرت،)  ئر4  لبور) أ9ت  مسعو  

حربيل مر كش.

بكتابة) تم  (:  إل9د ع  لقانوني)
 لضبط باملحكلة  لتجارية بلر كش)
رقم) تحت  (،2121 9نا9ر) (27 9وم)
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FITECO

CABINET COMPTABLE AGREE

DOMICILIATION

WAKT TEA
SARL AU

.وقت شاي ش ذ م م لشريك و حد

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4 

بشريك و حد
رأسلالها : 11.111)  رهم

 ملقر  الآدتلاعي : شارع بوركون، 
زنقة آعفر إبنو حبيب

إقامة  ملشاريق 2  لطابق  ألول  لد ر 

 لبيضاء

تأسيس
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

بالد ر  لبيضاء،) (2121 9نا9ر) (8 تاريخ)

ذ ت) حرر  لقانون  ألسا�سي لشركة 

و حد) بشريك   ملسؤولية  ملحدو 4 

ذ ت  ملو صفات  لتالية):

ذ ت) شركة  (:  لصفة  لقانونية)

 ملسؤولية  ملحدو 4 بشريك و حد.
نيوز) نيها  ( (:  إلسم  الآتلاعي)

ش.ذ.م.م.)بشريك وحيد.

مقهى) (:  ملوضوع  الآتلاعي)

ومأكوالت جفيفة.

شارع بوركون،) (:  ملقر  الآتلاعي)
زنقة آعفر  بن حبيب إقامة  ملشاريق)

2،)) لطابق  ألول  لد ر  لبيضاء.

 ملد4):)11)سنة.

 (11.111  لر سلال  الآتلاعي)

حصة) ((111 على) مقسلة   رهم 

11)) رهم) فئة) من   آتلاعية،)

للو حد4،)مكتتبة في  ملجلوع كلها كلا)

9لي):

 لسيد آلال ناصر سعيد  لكعبي)

111))حصة.

 لتسييف):)عهد به للشريك  لو حد)

سعيد  لكعبي) ناصر  آلال   لسيد 

ملد4 غيف محدو 4.

تم  إل9د ع  لقانوني لدى  ملحكلة)
بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 
6))9نا9ر)2121،)تحت رقم)11)727.
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FITECO

CABINET COMPTABLE AGREE

DOMICILIATION

EL ALJ ET DEVELOPPEMENT
SARL AU

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4 
بشريك و حد

رأسلالها : 11.111)  رهم
 ملقر  الآتلاعي : إصباص بورت 

أنفا 3 زنقة باب  ملنصور علار4 س 
 لطابق ) مكتب 3  لد ر  لبيضاء

 لحل  ملبكر
مؤرخ) عرفي  مستند  بلقت�سى 
أكتوبر) (3( بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)
قام  لشريك  لو حد) (،21(1
 EL ALJ لشركة  لعلج  9بلوبلون)
 DEVELOPPEMENT SARL AU
وهي شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4)
رأسلالها) و حد،) لبالغ  لشريك 
مقرها) و لكائن  11.111)) رهم،)
إصباص) بالد ر  لبيضاء،)  لرئي�سي 
بورت أنفا)3)زنقة باب  ملنصور علار4)

س  لطابق)))مكتب)3.
قر ر  لشريك) وصياغة  بتحرير 

 لو حد وهو كالتالي):
مسيف4  لشركة،) لسيد) إستقالة 

 لعلج عبد  لحليد.
 لحل  ملسبق للشركة بالنظر إلى)

إستحالة  إلستلر رية.
تعيين  لسيد  لعلج عبد  لحليد)
عد ) تعريفها  لوطنية  )بطاقة 

B23678))بصفته مصفي.
إصباص) (: تحد9د محل  لتصفية)
بورت أنفا)3)زنقة باب  ملنصور علار4)
س  لطابق)))مكتب)3) لد ر  لبيضاء.

بكتابة) آرى  إل9د ع  لقانوني 
بالد ر) ضبط  ملحكلة  لتجارية 
بتاريخ) (7237(1 تحت رقم)  لبيضاء)

7)) يسلبف)1)21.
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FITECO

CABINET COMPTABLE AGREE

DOMICILIATION

EL ALJ ET CONSORTS

SARL

رأسلالها : 11.111)  رهم

 ملقر  الآتلاعي : إصباص بورت 

أنفا 3 زنقة باب  ملنصور علار4 س 

 لطابق ) مكتب 3  لد ر  لبيضاء

 لحل  ملبكر

مؤرخ) عرفي  مستند  بلقت�سى 

أكتوبر) (3( بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)

قام  لشريك  لو حد) (،21(1

 ELALJ لشركة  لعلج  9بلوبلون)

 DEVELOPPEMENT SARL AU

وهي شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4)

رأسلالها) و حد،) لبالغ  لشريك 

مقرها) و لكائن  11.111)) رهم،)

إصباص) بالد ر  لبيضاء،)  لرئي�سي 

بورت أنفا)3)زنقة باب  ملنصور علار4)

س  لطابق)))مكتب)3.

قر ر  لشريك) وصياغة  بتحرير 

 لو حد وهو كالتالي):

مسيف4  لشركة،) لسيد) إستقالة 

 لعلج عبد  لحليد.

 لحل  ملسبق للشركة بالنظر إلى)

إستحالة  إلستلر رية.

تعيين  لسيد  لعلج عبد  لحليد)

عد ) تعريفها  لوطنية  )بطاقة 

B23678))بصفته مصفي.

إصباص) (: تحد9د محل  لتصفية)

بورت أنفا)3)زنقة باب  ملنصور علار4)

س  لطابق)))مكتب)3) لد ر  لبيضاء.

بكتابة) آرى  إل9د ع  لقانوني 

بالد ر) ضبط  ملحكلة  لتجارية 

بتاريخ) (7237(3 تحت رقم)  لبيضاء)

7)) يسلبف)1)21.
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MOHAMED CHAIMAE II
SARL

محلد شيلاء 2 ش ذ م م
رأسلالها : 11.111)  رهم

 ملقر  الآتلاعي : 22 زنقة فوريست 

بوركون  لد ر  لبيضاء

تحويل  ملقر  الآتلاعي
 (5 بتاريخ) عرفي  عقد  بلقت�سى 

شيلاء) محلد  لشركة  (،2121 9نا9ر)

ذ ت  ملسؤولية ملحدو 4،) شركة  (،2
مقرها  الآتلاعي):)22)زنقة فوريست)

بوركون  لد ر  لبيضاء،)قرر ما 9لي):
زنقة) (28 تحويل مقر  لشركة من)

إلى) فوريست بوركون  لد ر  لبيضاء)

شارع بوركون زنقة آعفر إبنو حبيب)

علار4  ملشاريق)II) لطابق  ألول  لرقم)

3) لد ر  لبيضاء.

تم  إل9د ع  لقانوني لدى  ملحكلة)

بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

22)9نا9ر)2121،)تحت رقم)727136.
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هانا كولتور سانتف بريفي 
ش م م ذ ت  لشريك  لوحيد

رأسلالها : 71.111  رهم

مقرها : قطاع 4 رقم 71 شارع محلد 

 لخامس تبف9كت سال

تأسيس  لشركة
في) بلقت�سى  لعقد  لعرفي  ملبفم 

وضع) (،2121 9نا9ر) (2  لرباط بتاريخ)

محدو 4) لشركة   لقانون  ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد،)  ملسؤولية 

تحلل  ملو صفات  لتالية):

هانا) (: تسلية) تحلل  لشركة 

كولتور سانتف بريفي،)شركة محدو 4)

 ملسؤولية ذ ت  لشريك  لوحيد.

تهدف  لشركة لحسابها) (:  لهدف)

في) تحقيق  لخدمات  إلى  حصريا 

 ملجاالت  مللكن تلخيصها كامتي):

في  لتدبيف،) لدعم)  ألستشار4 

 ملدر�سي،) لطبخ  لرسم،) ملوسيقى.
 ملقر  الآتلاعي):)قطاع)4)رقم)71 

شارع محلد  لخامس تبف9كت،سال.

في) مد4  لشركة  حد ت  (:  ملد4)

تقييدها) تاريخ  من  عاما  بتد ء) ( (11

حاالت) باستثناء) بالسجل  لتجاري 

تلد9د  ملد4) أو   النحالل  ملسبق 

بو سطة  لقانون  ألسا�سي للشركة.

في) تبتدئ  (:  لسنة  الآتلاعية)

)3) يسلبف من) فاتح 9نا9ر وتنتهي في)

كل سنة.

حد ) (:  لرأسلال  الآتلاعي)

 71.111 مبلغ) في  رأسلال  لشركة 

711)حصة من فئة)  رهم مقسم إلى)

11)) رهم))للو حد4،)مسد 4 كاملة.

سون) 9ون  لي  :) لسيد4   لتسييف)

مسيف4 للشركة ملد4 غيف محد 4.

تم  إل9د ع) (:  إل9د ع  لقانوني)

بسال) باملحكلة  البتد ئية   لقانوني 

رقم) تحت  (،2121 9نا9ر) (31 بتاريخ)

.34141
للخالصة و لتذكيف

 لتسييف
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MOHAMED CHAIMAE I
SARL

رأسلالها : 11.111)  رهم

 ملقر  الآتلاعي : 28 زنقة فوريست 

بوركون  لد ر  لبيضاء

تحويل  ملقر  الآتلاعي
بتاريخ) عرفي  عقد  بلقت�سى 

5))9نا9ر)2121)لشركة محلد شيلاء)

)،)شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4،)

مقرها  الآتلاعي):)28)زنقة فوريست)

بوركون  لد ر  لبيضاء،)قرر ما 9لي):

زنقة) (28 تحويل مقر  لشركة من)

إلى) فوريست بوركون  لد ر  لبيضاء)

شارع بوركون زنقة آعفر إبنو حبيب)

علار4  ملشاريق)II) لطابق  ألول  لرقم)

3) لد ر  لبيضاء.

تم  إل9د ع  لقانوني لدى  ملحكلة)

بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

24)9نا9ر)2121،)تحت رقم)728254.
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OUR OTO
SARL AU

A ASSOCIE UNIQUE

بلقت�سى آلع عام  ستثنائي حرر)

في  لرباط)8)9نا9ر)2121)قرر  لشريك)

OUR OTO)ش.م.م)  لوحيد للشركة)

ذ ت  لشريك  لوحيد ما 9لي):

طرف) من  حصة  ((11 تفويت)

 لسيد4 رحلة أوريش إلى  لسيد جالد)

 مزيكيف4)؛

 ستقالة  لسيد4 رحلة أوريش من)

منصبها كلسيف4 للشركة)؛

تعيين  لسيد جالد  مزيكيف4 كلسيف)

وحيد للشركة)؛

من) ((3 و) (،7 (،6 تعد9ل  ملو  )

 لقانون  ألسا�سي للشركة.

بكتابة) تم  إل9د ع  لقانوني 

بالرباط) باملحكلة  لتجارية   لضبط 

فبف 9ر) (3 بتاريخ) ((14225 تحت رقم)

.2121
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FR AUTO
SARL

A ASSOCIE UNIQUE

بلقت�سى آلع عام  ستثنائي حرر)

في  لرباط)21)9نا9ر)2121)قرر  لشريك)

ش.م.م) (FR AUTO  لوحيد للشركة)

ذ ت  لشريك  لوحيد ما 9لي):

طرف) من  حصة  ((111 تفويت)

 لسيد فتحي رضو ن إلى  لسيد جالد)

 مزيكيف4)؛

 ستقالة  لسيد فتحي رضو ن من)

منصبه كلسيف للشركة)؛

تعيين  لسيد جالد  مزيكيف4 كلسيف)

وحيد للشركة)؛
6 7 3))من  لقانون) تعد9ل  ملو  )

 ألسا�سي للشركة.

بكتابة) تم  إل9د ع  لقانوني 

بالرباط) باملحكلة  لتجارية   لضبط 

فبف 9ر) (3 بتاريخ) ((14234 تحت رقم)

.2121
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EXCULUSIVE MOTORS
SARL A ASSOCIE UNIQUE

بلقت�سى آلع عام  ستثنائي حرر)
في  لرباط))2)9نا9ر)2121)قرر  لشريك)
 EXCULUSIVE للشركة)  لوحيد 
ذ ت  لشريك) ش.م.م  (MOTORS

 لوحيد ما 9لي):
طرف) من  حصة  ((11 تفويت)
 لسيد فهد  لوز ني إلى  لسيد هشام)

هو م)؛
 ستقالة  لسيد فهد  لوز ني من)

منصبه كلسيف للشركة)؛
تعيين  لسيد هشام هو م كلسيف)

وحيد للشركة)؛
6 7 3))من  لقانون) تعد9ل  ملو  )

 ألسا�سي للشركة.
بكتابة) تم  إل9د ع  لقانوني 
بالرباط) باملحكلة  لتجارية   لضبط 
فبف 9ر) (3 بتاريخ) ((14235 تحت رقم)

.2121
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JOR GARD
تأسيس

بعقد عرفي بتاريخ)1))9نا9ر)2121 
مسجل بالرباط وضع  لنظام  ألسا�سي)
ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4) للشركة 

مليز تها كالتالي):
JOR GARD(:(السم  لتجاري 

 لرأسلال):)11.111)) رهم مقسم)
إلى)111))حصة كل و حد4)11)) رهم)

منحت للشركاء):
 لسيد عبد  لعزيز  لحد وي  لحامل)
ب) (A513512 للبطاقة  لوطنية رقم)

333)حصة)؛
 لسيد  ليو�سي  لحسن  لحامل)
JC3(8728)ب) للبطاقة  لوطنية رقم)

333)حصة)؛
 لسيد محلد لفر  لحامل للبطاقة)
 334 ب) (AB(3(226 رقم)  لوطنية 

حصة)؛
 لسنة  الآتلاعية):)من فاتح 9نا9ر)

إلى))3) يسلبف من كل سنة.
 ملقر  الآتلاعي):)شقة رقم)4)علار4)
213)شارع محلد  لخامس حي كريلة)

تابريكت سال.

 ملوضوع  الآتلاعي):) لحر سة.
 ملد4):)11)سنة  بتد ء)من تقييدها)

في  لسجل  لتجاري.
عبد  لعزيز) :) لسيد   لتسييف)
للبطاقة  لوطنية)  لحد وي  لحامل 

رقم)A513512)ملد4 ثالث سنو ت.
باملحكلة) تسجيل  لشركة  تم 
9نا9ر) (31 بتاريخ) بسال   البتد ئية 

2121)تحت رقم)185)3.
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HAJBI ALI CASH
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

رأسلالها : 11.111)  رهم 
مقرها  الآتلاعي : متجر رقم 46، 

زنقة سيدي محلد  لقنيطر4
تأسيس شركة

مسجل) عرفي  عقد  بلقت�سى 
بالقنيطر4،)تم وضع  لقانون  ألسا�سي)
لشركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4 ذ ت)
 ملسؤولية  ملحدو 4 ذ ت  ملو صفات)

 لتالية):
 HAJBI ALI CASH (:  لتسلية)

.SARL
ذ ت  شركة   :  لشكل  لقانوني 

 ملسؤولية  ملحدو 4.
 ملقر  الآتلاعي : متجر رقم 46، 

زنقة سيدي محلد -  لقنيطر4.
موضوع  لشركة : تحويل  ألمو ل.

رأسلال  : حد   رأسلال  لشركة 
11.111)  رهم  مبلغ  في   لشركة 
حصة  آتلاعية   (111 إلى  مقسم 
بقيلة 11)  ر هم للو حد4، محرر4 
على  وموزعة  مكتتبة،  بكاملها، 

 لشركاء كالتالي :
 لسيد علي حجبي 511 حصة ؛

 لسيد مصطفى حجي 511 حصة.
 ملد4 : 11 سنة.

علي  إلى  لسيد  أسند   :  لتسييف 
مغربية،  لحامل  حجبي،  لجنسية 

.G3(441( للبطاقة  لوطنية رقم
 لسنة  ملالية : من فاتح 9نا9ر إلى 

)3  يسلبف.
بالسجل  لتجاري) تم  لتقييد 
باملحكلة  البتد ئية بالقنيطر4 تحت)

رقم)54185)بتاريخ)21)9نا9ر)2121.
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GARBIJA IMO
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

رأسلالها : 11.111)  رهم 

مقرها  الآتلاعي : مكتب رقم )، 

)بين  لطابقين)، بقعة رقم ) و 

2، تجزئة  ملغرب  لعربي توسيعي 

 لقنيطر4

تأسيس شركة
مسجل) عرفي  عقد  بلقت�سى 

بالقنيطر4،)تم وضع  لقانون  ألسا�سي)

لشركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4 ذ ت)

 ملو صفات  لتالية):

.GARBIJA IMO SARL(:(لتسلية 

ذ ت  شركة   :  لشكل  لقانوني 

 ملسؤولية  ملحدو 4.

رقم  مكتب   :  ملقر  الآتلاعي 

و   ( رقم  بقعة  )بين  لطابقين)،   ،(

توسيعي  تجزئة  ملغرب  لعربي   ،2

 لقنيطر4.

في  :  ملقاولة  موضوع  لشركة 

 ألشغال  ملختلفة أو  لبناء.
رأسلال  : حد   رأسلال  لشركة 

11.111)  رهم  مبلغ  في   لشركة 

حصة  آتلاعية   (111 إلى  مقسم 

بقيلة 11)  ر هم للو حد4، محرر4 

على  وموزعة  مكتتبة،  بكاملها، 

 لشركاء كالتالي :

 لسيد ر�سى قربيجى 511 حصة ؛

 511 صفاء  لقبابي   لسيد4 

حصة.

 ملد4 : 11 سنة.

ر�سى  إلى  لسيد  أسند   :  لتسييف 

مغربية،  لحامل  قربيجى،  لجنسية 

 ،BJ351355 رقم  للبطاقة  لوطنية 

صفاء  لقبابي،  لجنسية  و لسيد4 

للبطاقة  لوطنية  مغربية،  لحاملة 
.LA78136 رقم

 لسنة  ملالية : من فاتح 9نا9ر إلى 

)3  يسلبف.
بالسجل  لتجاري) تم  لتقييد 

باملحكلة  البتد ئية بالقنيطر4 تحت)
رقم)54187)بتاريخ)21)9نا9ر)2121.
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 JAOHARAT SEBOU IMPORT
- EXPORT

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4
رأسلالها : 11.111)  رهم 

مقرها  الآتلاعي :  و ر  لدغوغيين، 
قيا 4 موالي عبد  لقا ر حدكورت - 

سيدي قاسم
تأسيس شركة

بسيدي) مسجل  عقد  بلقت�سى 
وضع  لقانون  ألسا�سي) تم  قاسم،)
لشركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4 ذ ت)

 ملو صفات  لتالية):
 JAOHARAT SEBOU (:  لتسلية)

IMPORT - EXPORT
ذ ت  شركة   :  لشكل  لقانوني 

 ملسؤولية  ملحدو 4.
 ملقر  الآتلاعي :  و ر  لدغوغيين، 
قيا 4 موالي عبد  لقا ر حدكورت - 

سيدي قاسم.
:  إلستيف    موضوع  لشركة 

و لتصد9ر.
بيع  مالت  لفالحية و لصناعية.

رأسلال  : حد   رأسلال  لشركة 
11.111)  رهم  مبلغ  في   لشركة 
حصة  آتلاعية   (111 إلى  مقسم 
بقيلة 11)  ر هم للو حد4، محرر4 
على  وموزعة  مكتتبة،  بكاملها، 

 لشركاء كالتالي :
 لسيد آلد4 9ونس 511 حصة ؛

 لسيد آلد4 علر 511 حصة.
 ملد4 : 11 سنة.

إلى  لسيد آلد4  : أسند   لتسييف 
مغربية،  لحامل  علر،  لجنسية 
 ،GN(16423 للبطاقة  لوطنية رقم
9ونس،  لجنسية  آلد4   لسيد 
للبطاقة  لوطنية  مغربية،  لحاملة 

.GN(47522 رقم
 لسنة  ملالية : من فاتح 9نا9ر إلى 

)3  يسلبف.
بالسجل  لتجاري) تم  لتقييد 
قاسم) بسيدي  باملحكلة  البتد ئية 
أبريل) ((2 بتاريخ) (27787 رقم) تحت 

.21(8
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BK BRIDGES
شركة محدو 4  ملسؤولية

87 شارع سعيد  لد و ي رقم )) 
ميلوز   لقنيطر4

بلقت�سى محضر  لجلع  لعام غيف)
 لعا ي لشركة)BK BRIDGES)شركة)
9نا9ر) (5 بتاريخ) محدو 4  ملسؤولية 

2121)بلقر  لشركة،)تقرر ما 9لي):
تصفية  لشركة) على   ملصا قة 

بصفة))سابقة ألو نها.
بوزروري) مر    تعيين  لسيد 
مقر) وحد   للشركة،) كلصفي 
بلقرها  الآتلاعي  ملذكور) تصفيتها 

أعاله.
إن  إل9د ع  لقانوني قد تم  نجازه)
باملحكلة) مكتب  لضبط  لدى 
 البتد ئية بالقنيطر4،)بتاريخ)28)9نا9ر)

2121)تحت رقم)74162.
163 P

 SOCIETE SA. OTH
IMMOBILIER

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4 
بشريك وحيد

رأسلالها : 11.111)  رهم
 ملقر  الآتلاعي : شارع محلد 

 لخامس، بلوك C2،  لشقة رقم 1، 
عللية  لقدس  لقنيطر4

تأسيس شركة
بالقنيطر4) عرفي  عقد  بلقت�سى 
وضع) تم  (،2121 9نا9ر) ((8 بتاريخ)
ذ ت) لشركة   لقانون  ألسا�سي 
وحيد) بشريك   ملسؤولية  ملحدو 4 

ذ ت  ملو صفات  لتالية):
 SOCIETE SA. OTH (:  لتسلية)

.IMMOBILIER SARL AU
ذ ت) شركة  (:  لشكل  لقانوني)

 ملسؤولية  ملحدو 4 بشريك وحيد.
محلد) شارع  (:  ملقر  الآتلاعي)
(،1 C2،) لشقة رقم) بلوك)  لخامس،)

عللية  لقدس  لقنيطر4.
موضوع  لشركة):)منعش عقاري)؛
أو) في  ألشغال  ملختلفة   ملقاولة 

 لبناء)؛

تاآر مستور )؛
عالقة) ماله  كل  عامة  وبصفة 

بنشاط  لشركة.
رأسلال  : حد   رأسلال  لشركة 
11.111)  رهم  مبلغ  في   لشركة 
حصة  آتلاعية   (111 إلى  مقسم 
بقيلة 11)  ر هم للو حد4، محرر4 
على  وموزعة  مكتتبة،  بكاملها، 

 لشركاء كالتالي :
 (111 عثلان)  لسيد  لصدقي 

حصة.
 ملد4 : 11 سنة.

 لتسييف):)أسند إلى  لسيد  لصدقي)
عثلان.

من فاتح 9نا9ر إلى) (:  لسنة  ملالية)
)3) يسلبف.

بالسجل  لتجاري) تم  لتقييد 
باملحكلة  البتد ئية بالقنيطر4 تحت)

رقم))))54)بتاريخ)31)9نا9ر)2121.
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SOCIETE CURE TECH
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 

بشريك وحيد
رأسلالها : 11.111)  رهم

 ملقر  الآتلاعي :  لزنقة 21 رقم 38، 
حي  لكرعة، يعقوب  ملنصور  لرباط

تحويل  ملقر  إلآتلاعي
بلقت�سى محضر  لجلع  لعام  لغيف)
 لعا ي بتاريخ)4))أكتوبر)1)21،)قرر)
 SOCIETE لشركة)  لشريك  لوحيد 
CURE TECH،)شركة ذ ت مسؤولية)

محدو 4 بشريك وحيد ما 9لي):
تحويل  ملقر) على   ملصا قة 
من) للشركة  ملذكور4   الآتلاعي 

 لعنو ن  لقد9م):
حي  لكرعة،) (،38 رقم) (21  لزنقة)

يعقوب  ملنصور  لرباط.
إلى  لعنو ن  لجد9د):

محلد  لخامس،) شارع  (،((2
إقامة رضو ن،)شقة رقم)51،)طنجة.
باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 
رقم) تحت  بالرباط،)  لتجارية 

13371))بتاريخ)1)أكتوبر)1)21.
بالسجل  لتجاري) تقييد  وتم 
باملحكلة  لتجارية بطنجة تحت رقم)

12441))بتاريخ)8)) يسلبف)1)21.
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 LA SOCIETE ACCESSORY

 AND SPACE PARTS

TRADING
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4

 ملقر  الآتلاعي :  ملغرب  لعربي، 

بلوك F2، رقم 45  لقنيطر4

 لسجل  لتجاري رقم 47747 

 لقنيطر4

 لحل  ملبكر للشركة
بلقت�سى محضر  لجلع  لعام  لغيف)

 لعا ي بالقنيطر4،)قرر شركاء)شركة)

 LA SOCIETE ACCESSORY AND

(،SPACE PARTS TRADING  SARL

ما 9لي):

على  لحل  ملبكر)  ملصا قة 

للشركة)؛

تعيين  لسيد عبد  للطيف آابر،)

للبطاقة) مغربية،) لحاملة   لجنسية 

بصفته) (I(27277 رقم)  لوطنية 

مصفي للشركة.

باملقر) مقر  لتصفية  تحد9د 

 إلآتلاعي للشركة أعاله.

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

 (1 بتاريخ) بالقنيطر4،)  إلبتد ئية 

 يسلبف)1)21)تحت رقم)73727.
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SEBATI MEDICAL
SARL AU

 لرأسلال  الآتلاعي : 1.111)  رهم

 ملقر  الآتلاعي :  إقامة  ألسر4 3 ب 
رقم 2)  وطى حسا9ن سال  لجد9د4

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدو 4 ذ ت شريك وحيد

عقد  لجلع  لعام) بلوآب 

أكتوبر) ((4 بتاريخ)  لتأسي�سي  ملؤرخ،)

1)21،)تأسست شركة ذ ت مسؤولية)

في) وحيد  شريك  ذ ت  محدو 4 

 لخصائص  لتالية):

تحلل  لشركة  سم) (:  لتسلية)

.SEBATI MEDICAL SARL AU

 ملوضوع):) لشركة لها كلوضوع في)

 ملغرب كلا في  لخارج  لعلليات  لتالية):

صيدلية.
:) لرأسلال)  لرأسلال  الآتلاعي)
:) لرأسلال  الآتلاعي)  الآتلاعي)
 ((1.111( ألف) عشر4  في  محد  
 رهم مقسلة على))11)))مائة حصة)
للحصة) )11))) رهم  مائة) فئة  من 

 لو حد4 على  لشكل  لتالي):
 لسباتي محلد)11))حصة.

9وآد  ملقر) (:  ملقر  الآتلاعي)
3)ب) إقامة  ألسر4) (:  الآتلاعي بسال)
رقم)2)) وطى حسا9ن سال  لجد9د4.

 ملد4):)مد4  لشركة محد 4 في)11 
سنة  بتد ء)من 9وم  لتأسيس.

ويسيفها) 9د9ر  لشركة  (:  إل  ر4)
غيف) ملد4  محلد   ملسؤول  لسباتي 

محدو 4.
لالحتياط) في  ملائة  (5% (:  ألرباح)
 لقانوني و لباقي 9وزع أو 9ضاف تبعا)

لقر ر  لشركاء.
تم  إل9د ع  لقانوني) (:  إل9د ع)
بتاريخ بسال،)  باملحكلة  إلبتد ئية 
(،22 رقم) تحت  (،2121 9نا9ر) ((6  

 لسجل  لتجاري رقم)131)3.
بلثابة بيان ومقتطف
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PHARMADOC
SARL

 لرأسلال  الآتلاعي : 71.111  رهم
 ملقر  الآتلاعي : تجزئة 6 رقم ))21 

  قصبة مهد9ة -  لقنيطر4
بلقت�سى  لعقد  لعرفي،)بتاريخ))) 
 يسلبف)1)21،)قرر  لجلع  لعام  لغيف)
رأسلالها  الآتلاعي) للشركة،) عا ي 
سبعون ألف))71.111)) رهم ما 9لي):

 النحالل  ملسبق للشركة)؛
 21(( 6)رقم) مقر  النحالل تجزئة)

 قصبة مهد9ة  لقنيطر4.
كلصفي) تعيين  لحنتيتي  ناس 

للشركة.
باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 
 31 بتاريخ) بالقنيطر4،)  إلبتد ئية 

 يسلبف)1)21،)تحت رقم)73716.
بلثابة بيان ومقتطف

 ملسيف
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KENITRA EVENT
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4.

رأسلالها 11.111) رهم.
مقرها  الآتلاعي : بلوك D، رقم 68ـ 

أوال   وآيه  لقنيطر4 -  ملغرب.
تعيين مسيف9ن

محضر  لجلع  لعام) بلقت�سى 
 لغيف  لعا ي  ملنعقد بالقنيطر4 بتاريخ)
 KENITRA لشركة) (،2020/01/22
مسؤولية) ذ ت  شركة  (،EVENT
11.111)) رهم،) محدو 4،)رأسلالها)
بلوك) بالقنيطر4،) مقرها  الآتلاعي 
تقرر أوال   وآيه،) (،68 رقم) (،D 

)ما 9لي):
تعيين مسيف9ن آد .

تعيين  لسيد4) على  -) ملصا قة 
و لسيد4  لز هية) ملبوق  لبنى 
لشركة) مسيف ن  بصفتهلا  كلياطي 

. KENITRAEVENT - SARL
باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 
رقم) تحت  بالقنيطر4،)  البتد ئية 

74158)بتاريخ)2020/01/28.
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AU GOLF PRIVE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4 

بشريك وحيد.
رأسلالها 11.111)  رهم

 ملقر  الآتلاعي : رقم 322، تجزئة 
 لكولف -  لقنيطر4.

تأسيس شركة
مسجل) عرفي  عقد  بلقت�سى 
بالقنيطر4،)تم وضع  لقانون  ألسا�سي)
ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4) لشركة 
ذ ت  ملو صفات) وحيد  بشريك 

 لتالية):
 AU GOLF PRIVE (:  لتسلية)

SARL AU
ذ ت) شركة  (:  لشكل  لقانوني)

 ملسؤولية  ملحدو 4 بشريك وحيد.
 ملقر  الآتلاعي):)رقم)322،)تجزئة)

 لكولف)-) لقنيطر4.
موضوع  لشركة):)
-)رئيس مؤسسة.

رأسلال) حد   (: رأسلال  لشركة)
11.111)) رهم) مبلغ) في   لشركة 
حصة  آتلاعية) ((111 إلى) مقسم 
محرر4) 11)) ر هم للو حد4،) بقيلة)
بكاملها،)مكتتبة وموزعة على  لشركاء)

كالتالي):
 (111 (: أبكاري) مريم   لسيد4 

حصة.
 ملد4):)11)سنة.

إلى) أسند  لتسييف  (:  لتسييف)
أبكاري،) لجنسية) مريم   لسيد4 
للبطاقة  لوطنية) مغربية،) لحاملة 

.G414176(رقم
من فاتح 9نا9ر إلى) (:  لسنة  ملالية)

)3) يسلبف.
بالسجل  لتجاري) تم  لتقييد  (
باملحكلة  البتد ئية بالقنيطر4 تحت)

رقم)54115)بتاريخ)2020/01/29.
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NAMKAM FOREST
SARL AU

شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 
بشريك وحيد

رأسلالها 1.111)  رهم
.R.C : 1277

محضر  لجلع  لعام) ملخص 
 الستثنائي للشركة

إطار  لجلع  لعام  الستثنائي) في 
NAMKAM FOREST)شركة) لشركة)
بشريك) محدو 4  مسؤولية  ذ ت 
 2121 9نا9ر) (8 وحيد  ملنعقد بتاريخ)
 5 مجلوعة) (( بحي  لوحد4)  لكائنة 
سيدي 9حيى  لغرب،) (3 بلوك أ رقم)
باإلآلاع) مساهلو  لشركة  تد ول 

على ما 9لي):
:) لسيد مصطفى) بيع  لحصص)
حصة للسيد قاسم) (51  لصغيف باع)

 ملسعو ي.
-) ستقالة  ملسيف  لسيد مصطفى)

 لصغيف.
-)تعيين مسيف آد9د  لسيد قاسم)

 ملسعو ي.
للشركة) تغييف  لشكل  لقانوني 
محدو 4) مسؤولية  ذ ت  شركة  من 
محدو 4) مسرولية  ذ ت  شركة  إلى 

بشريك وحيد.

 (6 و) (1 (،7 (،(3 تغييف  لفصول) (-

من  لنظام  ألسا�سي.

-)تحد9ث  لفصول.

-)مو ضيع مختلفة.

تم  إل9د ع  لقانوني للشركة لدى)

باملحكلة  البتد ئية) كتابة  لضبط 

 2121 فبف 9ر) (3 في) سليلان  سيدي 

تحت رقم)2020/13.
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SHARDA MAROC
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4

تأسيس شركة
محرر) عرفي  عقد  بلقت�سى 

بنيو لهي) بسفار4  ملللكة  ملغربية 

تم) (21(6 9وليوز) (4 بتاريخ) بالهند 

إنشاء)شركة ذ ت مسؤولية محدو 4)

ذ ت  لخاصيات  لتالية):

.SHARDA MAROC(:(إلسم 

ذ ت) شركة  (:  لشكل  لقانوني)

مسؤولية محدو 4.

تاآر) (:  ملوضوع  الآتلاعي)

مستور .

 ملد4):)11)سنة.
شارع) ز وية  (427 بلوك) (:  ملقر)

5)ومحلد  لد9وري) 5)ومحلد) محلد)
رقم)3))-) لقنيطر4.

11.111)) رهم) (:  لرأسلال)

فئة) من  حصة  ((111 إلى) مقسلة 

11)) رهم للحصة  لو حد4.

 لحصص):

ليليتد) كروبشيم  شار    شركة 

118)حصة.

 لسيد فيالسر ي ر مبف كاش بوبنا)

حصة و حد4.

بوبنا) ر مر كاش  أشيش   لسيد 

حصة و حد4.

فيالسر ي) :) لسيد   لتسييف)
أشيش) و لسيد  بوبنا  ر مبف كاش 
للشركة) كلسيف9ن  بوبنا  ر مبف كاش 

ملد4 غيف محدو 4.

 لسجل  لتجاري رقم):))4674.

من فاتح 9نا9ر إلى) (:  لسنة  ملالية)

)3) يسلبف من كل سنة.

للشركة) تم  إل9د ع  لقانوني 
بالقنيطر4) باملحكلة  البتد ئية 

2017/02/22)تحت رقم))4674.
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CMOB CASA
شركة محدو 4  ملسؤولية 
رأسلالها 351.111  رهم.

 ملقر  الآتلاعي بالد ر  لبيضاء - 55، 
شارع  لزرقطوني، فضاء  لزرقطوني 

 لطابق  ألول - حي  ملستشفيات.
مؤرخ) عرفي  عقد  بلقت�سى 
 2020/01/02 بتاريخ) بالبيضاء)
لشركة) وضع  لقانون  ألسا�سي  تم 
محدو 4  ملسؤولية و لتي لها  ملليز ت)

 لتالية):
هذه  لوحد4  لقانونية على شكل)

شركة محدو 4  ملسؤولية.
.CMOB CASA(:(إلسم 

 ملقر  الآتلاعي):)بالد ر  لبيضاء)-)
شارع  لزرقطوني  لطابق  ألول،) (،4

حي  ملستشفيات.
تجار4 و ستيف   آليع) (:  ملوضوع)
ومستلزماتها،)  إلنجاز ت  لكهربائية 

 لتوزيع و إلصالح.
11)سنة  بتد ء) :)حد ت في)  ملد4)

من تأسيسها  لنهائي.
 لشركاء)و لحصص)/

سعد  لشر 9بي،) محلد  -) لسيد 
4)-6-184))بالد ر) مغربي،)مز    في)
 لبيضاء،) لساكن بنفس  ملد9نة7)-،)
حي  ملستشفيات،) زنقة بن آلجال،)
للتعريف) للبطاقة  لوطنية   لحامل 

رقم)BE776563(:(1750)حصة.
مغربي،) هشام  لحد وي،)  لسيد 
بالد ر) ((177-(5-(5 في) مز    
بنفس  ملد9نة)  لبيضاء،) لساكن 
كاليفورنيا،) بدر  تجزئة  ((2 زنقة) (،6
للتعريف) للبطاقة  لوطنية   لحامل 

رقم)BL8153  751)حصة.
في) حد   رأسلال  لشركة 

351.111) رهم.
 لشركة مسيف4 ملد4 غيف محدو 4)
سعد) محلد  طرف  لسيد  من 

 لشر 9بي و لسيد هشام  لحد وي.



(757 الجريدة الرسميةعد )5511 - 24)آلا ى  مجر4))44) )1))فبف 9ر)2121) 

بكتابة) تم  إل9د ع  لقانوني 
بالد ر) باملحكلة  لتجارية   لضبط 
تحت) (2020/01/20 بتاريخ)  لبيضاء)

رقم)727572.
في  لسجل  لتحليلي) تم  لتقييد 
بتاريخ) في  لبيضاء)  لتجاري 

2020/01/20)تحت رقم)453561.
موآز للنشر
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MULTI-SERVICE DE LA   
CASABLANCAISE

شركة محدو 4  ملسؤولية رأسلالها 
11.111)  رهم.

 ملقر  الآتلاعي : بالد ر  لبيضاء - 
265، شارع  لزرقطوني،  لطابق 

 لتاسع  لشقة رقم 12.
قرر  لجلع  لعام للشركة بتاريخ)

2019/12/04)ما 9لي):
للشركة) نقل  ملقر  الآتلاعي 
شارع) (،265 بالد ر  لبيضاء)  لكائن 
 لزرقطوني،) لطابق  لتاسع  لشقة)
كر ج) (- إلى مد9نة  لجد9د4) (12 رقم)

فيال تجزئة كوهن،)بقعة رقم)5.
تعد9الت متالزمة لقانون  لشركة.

تحيين قانون  لشركة.
تم  إل9د ع  لقانوني لد4  ملحكلة)
9وم) بالد ر  ليبضاء)  لتجارية 

2019/12/31)تحت رقم)725651.
لدى) تم  إل9د ع  لقانوني 
9وم) بالجد9د4   ملحكلة  البتد ئية 

2020/01/06)تحت رقم)24646.
في  لسجل  لتحليلي) تم  لتقييد 
تحت) (2020/01/06  لتجاري بتاريخ)

رقم)41)6).
موآز للنشر
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أوتاري  9فلوبلنت
OTHARI DEVELOPMENT

شركة محدو 4  ملسؤولية رأسلالها : 
11.111)  رهم

مقرها  الآتلاعي بالد ر  لبيضاء، 
22 زنقة  لحد9قة، مكتب رقم 22 

حرم 15.
بتاريخ) مسيف  لشركة  قرر 

1/09/12)21)ما 9لي):

نقل  ملقر  الآتلاعي للشركة):)عند)
مركز عبد  ملومن بزنس،)علار4 أتريوم)
رقم)374،)بقعة منازل  مليلون،)شارع)

عبد  ملومن)-) لد ر  لبيضاء.
تعد9الت متالزمة لقانون  لشركة.
تم  إل9د ع  لقانوني لدى  ملحكلة)
9وم) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

2019/12/09)تحت رقم))72274.
موآز للنشر
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OTHARI DEVELOPMENT
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4 

رأسلالها : 11.111)  رهم
 ملقرها  الآتلاعي : بالد ر  لبيضاء، 

مركز عبد  ملومن بزنس، علار4 
أ تريوم رقم 374، بقعة منازل 

 مليلون، شارع عبد  ملومن.
غيف  لعا ي  ملنعقد) قرر  لجلع 

بتاريخ)2019/12/27)ما 9لي):
للشركة) مسبقة  وتصفية  إغالق 

 بتد ء)من 9وم)2019/12/27.
تصفية) عن  مسؤول  تعيين 
بنسو 4،) -) لسيد   ريس   لشركة)
في) بالبيضاء) مز     مغربي،)
بالبيضاء) 1977/12/27،) لساكن 
(،(3 رقم) (37  2 ماسنيو) بحد ئق 
لبطاقة)  ملد9نة  لخضر ء،) لحامل 

.BE686(65(لتعريف  لوطنية رقم 
تصفية  لشركة) عنو ن  تحد9د 

بلقرها  الآتلاعي  ملذكور أعاله.
تم  إل9د ع  لقانوني لدى  ملحكلة)
9وم) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

2020/01/28)تحت رقم)728588.
موآز للنشر
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MAHARIS
شركة محدو 4  ملسؤولية ذ ت 
شريك وحيد رأسلالها 11.111) 

 رهم.
 ملقر  الآتلاعي بالد ر  لبيضاء - 22، 

زنقة  لحد9قة.
بتاريخ) قرر  لشريك  لوحيد 

2019/09/12)ما 9لي):

نقل  ملقر  الآتلاعي للشركة عند)

مركز عبد  ملومن بزنس،)علار4 أتريوم)
رقم)374،)بقعة منازل  مليلون،)شارع)

عبد  ملومن)*-) لد ر  لبيضاء.

تحيين قانون  لشركة.

بكتابة) تم  إل9د ع  لقانوني 

بالد ر) باملحكلة  لتجارية   لضبط 

تحت) (2019/12/09 بتاريخ)  ليبضاء)
رقم)722741.

موآز للنشر
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N5
SARL

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدو 4.

 رأسلالها 1.111)  رهم.

سجل تجاري رقم 3)111 - مر كش.

بلقت�سى عقد موثق مؤرخ في)24 
إعد    لقانون) تم  (،21(1 أكتوبر)

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدو 4 باملليز ت  لتالية):

 N5 (: للشركة)  إلسم  لقانوني 

SARL

 لهدف الآتلاعي):)مقهى ومطعم.

جدمات توصيل  ألكالت  لجاهز4.
1.111)) رهم) (: رأسلال  لشركة)

مقسلة إلى)11))حصة من فئة)11) 

 رهم.

من) سنة  بتد ء) (11 (:  ملد4)

 لتأسيس  لنهائي أي من تاريخ وضع)

 لسجل  لتجاري.

من فاتح 9نا9ر إلى) (:  لسنة  ملالية)

)3) يسلبف من كل سنة ماعد   لسنة)

 ألولى تبتدئ من تاريخ  لتسجيل.

هللا) معطى  (:  ملقر  الآتلاعي)

 ملحاميد رقم)176))-)مر كش.

 ملسيف أنس بنعيا .

كتابة) لدى  تم  إل9د ع  لقانوني 

لدى  ملحكلة  لتجارية)  لضبط 

بلر كش تحت رقم)3)111.
بلقت�سى مقتطف وبيان

 ملسيف
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RED CLEAN
SARL AU

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدو 4 بشريك وحيد.
 رأسلالها 1.111)  رهم.

سجل تجاري رقم 11823 - مر كش.

في مؤرخ  موثق  عقد   بلقت�سى 
24)أكتوبر)2121،)تم إعد    لقانون)

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدو 4 باملليز ت  لتالية):

 RED (: للشركة)  إلسم  لقانوني 

.CLEAN SARL AU

غسل) (:  لهدف  الآتلاعي)

 لسيار ت)-)صيانة  لسيار ت)-)أشغال)

مو    لتنظيف) بيع  (-  لتنظيف)

و لصيانة.

1.111)) رهم) (: رأسلال  لشركة)

مقسلة إلى)11))حصة من فئة)11) 

 رهم.

من) سنة  بتد ء) (11 (:  ملد4)

 لتأسيس  لنهائي أي من تاريخ وضع)

 لسجل  لتجاري.

من فاتح 9نا9ر إلى) (:  لسنة  ملالية)

)3) يسلبف من كل سنة ماعد   لسنة)

 ألولى تبتدئ من تاريخ  لتسجيل.

هللا) معطى  (:  ملقر  الآتلاعي)

 ملحاميد رقم)176))-)مر كش.

 ملسيف):)أنس بنعيا .

كتابة) لدى  تم  إل9د ع  لقانوني 

لدى  ملحكلة  لتجارية)  لضبط 

بلر كش تحت رقم)11823.
بلقت�سى مقتطف وبيان

 ملسيف
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SELKA TERROIRS
SARL AU

تأسيس
بلقت�سى عقد عرفي حرر بالرباط)

وضع) تم  (2020/01/17 تاريخ) في 

محدو 4) لشركة   لقانون  ألسا�سي 

ذ ت)  ملسؤولية ذ ت مؤسس و حد،)

 ملو صفات  لتالية):



عد )5511 - 24)آلا ى  مجر4))44) )1))فبف 9ر)2121)الجريدة الرسمية   (758

 SELKA TERROIRS (:  لتسلية)

.SARL AU

آبل) 3)،زنقة  (:  ملقر  الآتلاعي)

لعيا�سي أكد ل)-) لرباط.

حد   لرأسلال) (: (  لرأسلال)

1.111)) رهم.

 لغرض):) ملفاوضة.

تسويق  ملنتجات  ملحلية.

 ملد4):)11)سنة.

 ملسيف):) لسيد  لقباج أمين.

تم  إل9د ع) (:  إل9د ع  لقانونوني)

لدى) بالسجل  لتجاري   لقانوني 

تحت) بالرباط   ملحكلة  لتجارية 

 لرقم)42511).

181 P

AL ISTICHARYA CONSULTING

SARL

BOUZNIKA

BAROKI WORKS

SARL AU 

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدو 4 بلسؤول و حد

بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)

شركة) تاسيس  تم  (21(1 أبريل) ((5

وحيد) بشريك  محدو 4  ملسؤولية 

باملو صفات  لتالية):

 BAROKI WORKS ( (:  لتسلية)

.SARL AU

ب) (5 5)شقة رقم)  لد ر  لبيضاء،)

  عبد هللا بن 9اسين علار4 بليدون)

 لطابق)5) ملقر  لتجاري.

 لهدف  لتجاري):)أعلال مختلفة.

أعلال  لبناء.

 (11.111 في) محد    لرأسلال 

كلا) حصة  ((111 إلى) مقسم   رهم 

9لي):

(:  لسيد موالي  لحسن  لباروكي)

111))حصة.

 ملد4):)11)سنة من تاريخ تأسيسها.

 لتسييف):)موالي  لحسن  لبفوكي.

:) ملحكلة)  إل9د ع  لقانوني)

سجل) بالد ر  لبيضاء،)  لتجارية 

تجاري رقم)432617.
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STE YZZA MANAGER
تأسيس رشكة

 (5 بتاريخ) عرفي  عقد  بلقت�سى 

تم تأسيس شركة ذ ت) (2121 9نا9ر)

و حد) بشريك  محدو 4  مسؤولية 

جصائصها كالتالي):

 STE YZZA (: تسلية  لشركة)

مسؤولية) ذ ت  شركة  (MANAGER

محدو 4 بشريك و حد.

 لغرض  لرئي�سي):

 لدر سة و الستشار ت و ملساعد4)

 لفنية و لتقنية.

تثلين وتسويق  ملنتجات  لزر عية)

و ملنتجات  ملحلية.

 لتجار4 و الستيف   و لتصد9ر.

في  ملنتجات  لزر عية)  لتجار4 

جالل) من  و لحرفية  و لغذ ئية 

و لبيع في  ألسو ق)  لتنقيب و لشر ء)

 ملحلية و لدولية  ملستهدفة.

 تجار4 وتسويق وترويج  ملنتجات.

وتسويق  لنباتات) وتثلين  إنتاج 

و لتو بل  لعطرية و لطبية.

على) و إلشر ف  و عم  إ  ر4 

و لشركات  لزر عية،)  لتعاونيات 

و القتصا ي) و القتصا   لزر عي 

و لتضامن.

 5 بلوك) البيتا  (:  ملقر  الآتلاعي)
رقم)1)) لعالية  ملحلد9ة.

تاريخ) من  تبدأ  سنة  (11 (:  ملد4)

تسجيلها بالسجل  لتجاري.
رأسلال) حد   (: رأسلال  لشركة)

 لشركة في)1.111)) رهم مقسلة إلى)

11))حصة بقيلة)11)) رهم للحصة)

 لو حد4.

يسيف  لشركة  لسيد) (:  لتسييف)

صاحب  لجنسية) جلفون  محلد 

للبطاقة  لوطنية) و لحامل   ملغربية 
بحي) و لقاطن  (PB((4122 رقم)

 ملنصور  لذهبي ز كور4.

بالسجل) مسجلة   لشركة 

 لتجاري تحت رقم))2511)باملحكلة)

 البتد ئية باملحلد9ة بتاريخ)21)9نا9ر)

.2121

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

 البتد ئية  ملحلد9ة.
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CENTRE D’AFFAIRE ADISTANCE CENTER

STE A RESPONSABILITE LIMITEE

A ASSOCIE UNIQUE

AU CAPITAL DE (11.111 DHS

 SIEGE(SOCIAL(:(23(AVENUE(ANOUAL

IMM FLEUTY (( BUREAU N°4 KENITRA

STE MELTECH
SARL AU

بالقنيطر4) عرفي  عقد  بلقت�سى 

مسؤولية) ذ ت  شركة  تأسيس  تم 

و لتي) مع  ملساهم  لوحيد  محدو 4 

تحلل  لخصائص  لتالية):

.STE MELTECH(:(لتسلية 

.SARL AU(:(لصفة  لقانونية 

 لهدف  الآتلاعي):

مقاول بناء)وأشغال مختلفة.

 ستيف   وتصد9ر.

تاآر.
رأسلال  لشركة):)11.111)) رهم)

فئة) من  حصة  ((111 إلى) مقسلة 

11)) رهم للحصة  لو حد4 موزعة)

بين  لشركاء)على  لشكل  لتالي):

 (111 (: محلد  لقر�سي)  لسيد 

حصة.

من) سنة  بتد ء) (11 (:  ملد4)

 لتأسيس  لنهائي أي من تاريخ وضع)

 لسجل  لتجاري.

من فاتح 9نا9ر إلى) (:  لسنة  ملالية)

)3) يسلبف من كل سنة ما عد   لسنة)

 ألولى تبتدئ من تاريخ  لتسجيل.

شارع أنو ل) (23 (:  ملقر  الآتلاعي)

 4 رقم) مكتب  ((( فلوري) إقامة 

ميلوز4  لقنيطر4.

 ملسيف):) لسيد محلد  لقر�سي.
بالسجل  لتجاري) رقم  لتقييد 

.54163
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CENTRE D’AFFAIRE ADISTANCE CENTER
STE A RESPONSABILITE LIMITEE

A ASSOCIE UNIQUE
AU CAPITAL DE (11.111 DHS

 SIEGE(SOCIAL(:(23(AVENUE(ANOUAL
IMM FLEUTY (( BUREAU N°4 KENITRA

STE TRANS BENRABHA
SARL AU

بالقنيطر4) عرفي  عقد  بلقت�سى 
مسؤولية) ذ ت  شركة  تأسيس  تم 
و لتي) مع  ملساهم  لوحيد  محدو 4 

تحلل  لخصائص  لتالية):
 STE TRANS (:  لتسلية)

.BENRABHA
.SARL AU(:(لصفة  لقانونية 

 لهدف  الآتلاعي):
مقاول نقل  لبضائع.

) لتاآر) وتصد9ر)   ستيف   
أو  لوسيط  ملنفذ).

مقاول بناء)وأشغال مختلفة.
رأسلال  لشركة):)11.111)) رهم)
فئة) من  حصة  ((111 إلى) مقسلة 
11)) رهم للحصة  لو حد4 موزعة)

بين  لشركاء)على  لشكل  لتالي):
 (111 (: 9اسين بن ر بحة)  لسيد 

حصة.
من) سنة  بتد ء) (11 (:  ملد4)
 لتأسيس  لنهائي أي من تاريخ وضع)

 لسجل  لتجاري.
من فاتح 9نا9ر إلى) (:  لسنة  ملالية)
)3) يسلبف من كل سنة ما عد   لسنة)

 ألولى تبتدئ من تاريخ  لتسجيل.
شارع أنو ل) (23 (:  ملقر  الآتلاعي)
 4 رقم) مكتب  ((( فلوري) إقامة 

ميلوز4  لقنيطر4.
 ملسيف):) لسيد 9اسين بن ر بحة.

بالسجل  لتجاري) رقم  لتقييد 
.54((7

185 P

STE GREENKAUF
ش.م.م.

 49 AV(DES(F.A.R 4EME(ETAGE
N°(3

 لناظور
9وم قر ر  محضر  بلقت�سى  (- (( 

1))9نا9ر)2121)تم ما 9لي):
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للشركة) تحول  ملقر  الآتلاعي 

إلى زنقة  سفرآل  و ر قضية سبت)

أحد    بني بويفرور  لناظور.

2)-))تم  إل9د ع  لقانوني باملحكلة)

9نا9ر) (21 9وم) بالناظور   البتد ئية 

2121)تحت رقم)17.

186 P

مكتب  ملستشار
37،)زنقة آبل تازكا،)رقم))،)أكد ل)-) لرباط

 لهاتف):))1537.77.51.7

almoustachar@menara.(:(لبف9د  اللكتفوني 

ma

شركة سعدة تريتور
STE SAADA TRAITEUR

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

تأسيس
بلوآب عقد عرفي بتاريخ))2)9نا9ر)

وضع  لقانون  ألسا�سي) تم  (2121

ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4) لشركة 

باملو صفات) ذ ت  لشريك  لوحيد 

 لتالية):

:)شركة سعد4)  لتسلية  لتجارية)

تريتور.

:) ليوسفية)  ملقر  الآتلاعي)
 لشرقية،)بلوك)31،)رقم)3،) لرباط.

 لهدف):)ملون حفالت.

 ملد4):)11)عاما.
1.111)) رهم) (: رأسلال  لشركة)

مقسلة إلى)11))حصة من فئة)11) 

 رهم للو حد4 مكتتبة ومحرر4 كاملة)

نقد  من طرف  لشريك  لوحيد.

عبد) :) لسيد   لشريك  لوحيد)

مغربي  لجنسية،) تطو ني،)  لو حد 

 (168 سبتلبف) ((7 بتاريخ) و ملز    

رقم) لبطاقة  لتعريف  و لحامل 
رقم) بالرباط،) و لقاطن  (A354.284
5،)علار4)44،)زنقة أوكيلدن،)أكد ل.

عبد  لو حد) :) لسيد   لتسييف)

تطو ني.

:) لسجل)  إل9د ع  لقانوني)

فبف 9ر) (4 بتاريخ) بالرباط   لتجاري 

2121)تحت رقم)87823.
 ملسيف

187 P

شركة انغميسن ريزيون
ش.م.م.

37، زنقة محلد  لقري، إقامة 

شيلاء،  لشقة رقم 6،  لقنيطر4

عن طريق عقد عرفي قرر  لجلع)

 لعام  الستثنائي على ما 9لي):

 لتصفية  لنهائية للشركة.

 التفاق على تقرير  لتصفية.

تم  إل9د ع  لقانوين لدى  ملحكلة)

 البتد ئية بالقنيطر4 بتاريخ)27)9نا9ر)

2121)تحت رقم)74154.
عن  لصور4 و لنص

188 P

 STE APTIV PACKARD

MEKNES
EX-PHI PACKARD MEKNES

STE ANONYME SIMPLEIFIEE

 AU(CAPITAL(SOCIAL(DE :

550.000 DHS

 SIEGE(SOCIAL : MEKNES

 Axe 1, Axe(A, ,(-50.000 LOT(U1

AGROPOLIS BUSINESS

 RC : 48187 MEKNES - IF

(871(216

ICE : 001620106000064

بلقت�سى تد ول  ستثنائي للشركاء)

 ملساهلة  ملبسطة بتاريخ)25)أكتوبر)

1)21)تقرر):

 DELPHI تغيف  سم  لشركة)

 APTIV إلى) (PACKARD MEKNES

.SERVICES MEKNES

تغييف  لقانون  ألسا�سي.

إلنجاز)  لصالحيات  مللنوحة 

 إلآر ء ت  لقانونية.

هذ ) تم  إل9د ع  لقانوني ملحضر 

ضبط) بكتابة   لجلع  لعام  لطارئ 

فبف 9ر) (3 بتاريخ) مكناس  محكلة 

2121)تحت رقم))41.
لإلشعار

 مللثل  لقانوني

189 P

STE LK5 TRAVAUX
SARL

LK5 أشغال
شركة محدو 4  ملسؤولية

رأسلالها : 1.111)).4  رهم
 ملقر  الآتلاعي : شارع بيف  نزر ن 

رقم 12  ليوسفية
R.C :63 YOUSSOUFIA

آليع  ألنصبة  لتي) تفويت 
9لتلكها  لسا 4):

جد9جة) (-  لحسن  لنجيبي)
عبد  لحكيم  لنجيبي وعبد) (- بريكي)
 لجليل  لنجيبي في رأس مال شركة)
LK5 TRAVAUX)لفائد4  لسيد علر)
بالتالي  ملالك) أصبح   لنجيبي  لذي 
مال) لرأس  لجليع  ألنصبة  ملكونة 
في بلوآب  ملحضر  ملؤرخ    لشركة 
علر) قرر  لسيد  (2121 9نا9ر) (6  
بتسلية)  لنجيبي  ستلر ر  لشركة 
من) محدو 4  مسؤولية  ذ ت  شركة 

شريك وحيد.
إلى) تسييف  لشركة  حق   نتقال 
آليع) مع  علر  لنجيبي   لسيد 
بنو ) ضلن  له   لصالحيات  ملخولة 

 لقانون  ألسا�سي.
بكتابة) تم  إل9د ع  لقانوني 
باملحكلة  البتد ئية)  لضبط 
تحت) (2121 9نا9ر) (2( باليوسفية في)

رقم)2020/21.
من أآل  لتنصيص و لتلخيص

 ملسيف

190 P

بيكوف

مكتب  لحسابات و الستشار4

1))زنقة  لبندقية،)شقة)2) ملحيط)-) لرباط

 لهاتف):))1537.26.23.1

STE TC 2A
SARL AU

تحويل  ملقر  الآتلاعي
غيف  لعا ي) للجلع  لعام  تبعا 
 21(1 1) يسلبف) بتاريخ)  ملنعقد 
 TC2A قرر  لشريك  لوحيد لشركة)
ذ ت شريك وحيد رأسلالها) ش.م.م.)
51.111)) رهم ومقرها  الآتلاعي،)
حي  ملنزه،) ملركز  لتجاري  ملنال علار4)
4)حي يعقوب  ملنصور،) ج شقة رقم)

 لرباط ما 9لي):

إلى) للشركة  نقل  ملقر  الآتلاعي 

13)شقة) شارع باتريس لومومبا رقم)

3)حسان،) لرباط.

تعد9ل  لنظام  ألسا�سي.

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

فبف 9ر) (4 بتاريخ) بالرباط   لتجارية 

2121)تحت رقم)14243).
من أآل  الستخالص و لبيان

191 P

بيكوف

مكتب  لحسابات و الستشار4

1))زنقة  لبندقية،)شقة)2) ملحيط)-) لرباط

 لهاتف):))1537.26.23.1

STE BAJAD

SARL

تفويت  لحصص

تغييف  لهدف  الآتلاعي

غيف  لعا ي) للجلع  لعام  تبعا 

قرر) (2121 9نا9ر) ((4 بتاريخ)  ملنعقد 

ذ ت) ش.م.م.) (BAJAD شركة) شركاء)

ومقرها) 11.111)) رهم  رأسلالها)

وزنقة) أمريكا  زنقة  (26  الآتلاعي،)

لشبونة  ملحيط،) لرباط ما 9لي):

حصة) (331  ملو فقة على تفويت)

 آتلاعية  لتي كانت في ملك  لسيد)

لفائد4  لسيد) هللا  عبد  آنق  آ9ت 

أآاعوي بوبكر.

 ستقالة  لسيد آ9ت آنق عبد هللا)

من مهامه كلسيف.

للشركة) تغييف  لهدف  الآتلاعي 

وتنظيف) غسل  (: كالتالي) ليصبح 

 ملالبس بالجللة و لتقسيط.

تعد9ل  لنظام  ألسا�سي للشركة.

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

فبف 9ر) (3 بتاريخ) بالرباط   لتجارية 

2121)تحت رقم)14226).
من أآل  الستخالص و لبيان

191P مكرر
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STE MERCK
SARL

 STE A RESPONSABILITE
LIMITEE

 NON RESIDENTE
TOTALEMENT EXPORTATRICE
CAPITAL(SOCIAL : 20.000 DHS
 SIEGE(SOCIAL : IMMEUBLE

 MERCK, RUE(LAC(VICTORIA,
 LES(BERGES(DU(LAC 1053,

TUNIS
 IDENTIFIANT UNIQUE
 - MATRICULE(FISCAL :

1075744/D
تغييف  مللقل  لقانوني للفرع

وفقا ملحضر مجلس  إل  ر4 بتاريخ)
7)أكتوبر)1)21)تقرر ما 9لي):

باستقالة  لسيد بن ضو)  إلقر ر 
محلد كريم من مهامه كللثل لفرع)

شركة ميفك  ملغرب.
منصف) تعيين  لسيد  لها ي 
لفرع) آد9د   قانونيا  ملثال  مكالتي 

شركة ميفك  ملغرب.
بالسجل) تم  إل9د ع  لقانوني 
9نا9ر) (28 في) للد ر  لبيضاء)  لتجاري 

2121)تحت رقم)728541.
192 P

STE PALM’S CAMP
SARL AU

RC : 30723
تأسيس شركة

فبف 9ر) (4 بتاريخ) بالعيون  تم 
شركة ذ ت  ملسؤولية) إنشاء) (2121
 ملحدو 4 بشريك وحيد بالخصائص)

 لتالية):
.STE PALM’S CAMP(:(لتسلية 

 لنشاط):)مقهى ومطعم.
 C(ملقر  الآتلاعي):)رقم)854)بلوك 

مد9نة  لوحد4  لعيون.
من تاريخ) سنة  بتد ء) (11 (:  ملد4)

 لتأسيس.
11.111)) رهم) (: رأس  ملال)
مقسلة) حصة  ((111 على) مقسلة 

كالتالي):
 (111 (:  لسيد عبد  لغني منعام)

حصة.
عبد) تعيين  لسيد  تم  (:  لتسييف)
للشركة) وحيد  كلسيف  منعام   لغني 

ملد4 غيف محدو 4.

باملحكلة) تم  (:  إل9د ع  لقانوني)

فبف 9ر) (4 بتاريخ) بالعيون   البتد ئية 

2121)تحت رقم)2020/294.

193 P

STE LAOUINA ATELIER
SARL AU

RC : 30725

تأسيس شركة

فبف 9ر) (4 بتاريخ) بالعيون  تم 

شركة ذ ت  ملسؤولية) إنشاء) (2121

 ملحدو 4 بشريك وحيد بالخصائص)

 لتالية):

 STE LAOUINA (:  لتسلية)

.ATELIER

 لنشاط):)مهندس معلاري.

 ملقر  الآتلاعي):)حي موالي رشيد)
 (11 رقم) (I بلوك)  لشطر  لثاني 

 لعيون.

من تاريخ) سنة  بتد ء) (11 (:  ملد4)

 لتأسيس.
11.111)) رهم) (: رأس  ملال)

مقسلة) حصة  ((111 على) مقسلة 

كالتالي):

(: لعوينة) عبد  لرحلان   لسيد 

111))حصة.

عبد) تعيين  لسيد  تم  (:  لتسييف)

وحيد) كلسيف  لعوينة   لرحلان 

للشركة ملد4 غيف محدو 4.

باملحكلة) تم  (:  إل9د ع  لقانوني)

فبف 9ر) (4 بتاريخ) بالعيون   البتد ئية 

2121)تحت رقم)2020/295.

194 P

شركة  لفيدوسييف للحسابات و لتسييف

37)ملر سوميكا  لد ر  لبيضاء

 لهاتف):)15.22.27.17.76

 لفاكس):)5).15.22.21.71

sfcg@menara.ma(:(لبف9د  اللكتفوني 

شركة امليك
ش.م.م.

ELMEC SARL

))-))بلقت�سى  لقر ر  لغيف  لعا ي)

 ملنعقد بتاريخ)4)9وليو)1)21)لشركة)

إمليك قرر  لشريك  لوحيد):

نشاط  لشركة)  ستلر ر 
لتخليصها من  لخسائر) وتخصيص 
 611.111 ب) 9قدر  مبلغ   ملتف كلة 
 رهم وذلك بتقليص رأسلال  لشركة)
 211.111 إلى) 811.111) رهم  من)

 رهم.
من  لقانون) (7 تعد9ل  لفصل)

 ألسا�سي للشركة.
2)-))تم  إل9د ع  لقانوني باملحكلة)
21)9وليو) في)  لتجارية بالد ر  لبيضاء)

1)21)تحت رقم))71112.
تلخيصا وإشهار 

195 P

شركة  لفيدوسييف للحسابات و لتسييف
37)ملر سوميكا  لد ر  لبيضاء

 لهاتف):)15.22.27.17.76
 لفاكس):)5).15.22.21.71

sfcg@menara.ma(:(لبف9د  اللكتفوني 

شركة منو وشركاءه
ش.م.م.

MENAULT ET CIE SARL
تفويت حصص
 ستقالة مسيف4

تعيين مسيف آد9د
))-))بلقت�سى  لجلع  لعام)) لغيف)
9نا9ر) (23 بتاريخ)  لعا ي  ملنعقد 
لشركة منو وشركاءه ش.م.م.) (2121
مرسلها) 455.111) رهم  رأسلالها)
بالد ر  لبيضاء)رقم))6)محج  لجيش)

 مللكي أقر  ملتحاصون ما 9لي)):
تفويت  لحصص لصالح  لسا 4)
كشاش) وحسن  قرعو�سي  محلد 
في) آد9د ن  كلتحاصيان  وقبولهم 

 لشركة.
من  لقانون) (8 تعد9ل  لفصل)

 ألسا�سي للشركة.
 ستقالة  لسيد4 فاطلة  لخيف من)
منصب  لتسييف وتعيين  لسيد حسن)
كشكاش كلسيف آد9د مع منحه حق)

 لتوقيع ملد4 غيف محدو 4.
2)-))تم  إل9د ع  لقانوني باملحكلة)
فبف 9ر) (3 في)  لتجارية بالد ر  لبيضاء)
11)721)وبالسجل) 2121)تحت رقم)

 لتجاري تحت رقم)3621.
تلخيصا وإشهار 

196 P

STE MARL
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4

بشريك وحيد
رأس مالها : 1.111)  رهم

مقرها  الآتلاعي : لفور 5) رقم 3) 
ز وية شارع  مليليا زنقة مزيانة وسط 

 ملد9نة -  لرباط

بلقت�سى  ملحضر  الستثنائي)

للجلع  لعام غيف  لعا ي للشركة ذ ت)

وحيد) بشريك   ملسؤولية  ملحدو 4 

MARL)بتاريخ)28)9ونيو)1)21) عتلد)

ما 9لي):
من) مال  لشركة  رأس  زيا 4 

211.111) رهم) إلى) 1.111)) رهم 
جالل  مج  لحساب  لجاري) من 

للشريك  لوحيد.

للشركة) تحويل  ملقر  الآتلاعي 
ز وية شارع  مليليا زنقة) ((8 إلى لفور)

حي  لرياض) وسط  ملد9نة  مزيانة 

 لرباض  لرباط.

تعيين  منسة مها  لعطار  لحاملة)

 AA74183 رقم) للبطاقة  لوطنية 

كلسيف4 آد9د4 للشركة.

بكتابة) تم  (:  إل9د ع  لقانوني)

بالرباط) باملحكلة  لتجارية   لضبط 

بتاريخ)2)) يسلبف)1)21)تحت  لرقم)

.(13451

197 P

STE NOVELAB
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4
رأس مالها : 411.111  رهم

مقرها  الآتلاعي : شارع فرنسا ز وية 

56-37 شارع  بن سينا أكد ل  - 

 لرباط

بلقت�سى  ملحضر  الستثنائي)

للجلع  لعام غيف  لعا ي للشركة ذ ت)

 NOVELAB  ملسؤولية  ملحدو 4)

بتاريخ)28)9ونيو)1)21) عتلد ما 9لي):
من) مال  لشركة  رأس  زيا 4 

 (.821.111 إلى) 411.111) رهم 

جالل  مج  لحساب) من   رهم 

 لجاري للشركاء.



(76( الجريدة الرسميةعد )5511 - 24)آلا ى  مجر4))44) )1))فبف 9ر)2121) 

بكتابة) تم  (:  إل9د ع  لقانوني)
بالرباط) باملحكلة  لتجارية   لضبط 
1)21)تحت  لرقم) 7))أكتوبر) بتاريخ)

.D(:(102687
198 P

STE NIDDAN
SARL

شركة محدو 4  ملسؤولية
رأس مالها : 11.111)  رهم

 ملقر  الآتلاعي : علار4 5 شارع 
 لحسن  لثاني  رب آسوس - 

 لرباط
 لحل  ملسبق للشركة

))-))إن  لجلع  لعام  لغيف  لعا ي)
 21(1 21) يسلبف) بتاريخ) تم   لذي 
ما) قرر  بلقرها  الآتلاعي  للشركة 

9لي):
تصفية  لشركة.

تعيين  لسيد  بر هيم مول  لبال )
بصفته) (AB521111 ب.و.ت) رقم 

مصفيا للشركة.
للشركة) تحد9د  ملقر  الآتلاعي 

كلقر للتصفية.
2)-))تم  إل9د ع  لقانوني باملحكلة)
9نا9ر) (31 بتاريخ) بالرباط   لتجارية 

2121)تحت رقم)72)14).
199 P

STE LYL 2 CONSULTING
SARL

بلقت�سى  ملحضر  لشفوي) (: أوال)
للشركة) ( للجلع  لعام  الستثنائي)
 لكائن مقرها بالطابق  لر بع  لشقة)
شارع  ألطلس أكد ل) (41 علار4) ((3
 2  لرباط وعقد  لبيع  للذ9ن بتاريخ)

9نا9ر)2121)تقرر ما 9لي):
تلتلكها) حصة  ((111 ونقل) بيع 
 لسيد4 ملياء)بالج أنصاري إلى  لسيد4)

إ9لان بنيخلف.
بالج) ملياء)  ستقالة  لسيد4 
أنصاري من  لتسييف وتعيين  لسيد4)

إ9لان بنيخلف مسيف4 للشركة.
تم  إل9د ع  لقانوني) لقد  ( (: ثانيا)
باملحكلة  لتجارية بالرباط بتاريخ))3 

9نا9ر)2121)تحت  لرقم)73)14).
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 STE MADAEEN
DEVELOPPEMENT

SARL
 STE A RESPONSABILITE

LIMITEE
AU(CAPITAL(DE 100.000 DHS
 SIEGE : 39 AV(LALLA(YACOUT

 5ème(ETAGE(APT(D -
CASABLANCA

بتاريخ قر ر  لشركاء)  بلقت�سى 
3)9نا9ر)1)21)تم):

في) وذلك  وتصفيتها  للشركة  حل 
مقر  لشركة.

حسنين) محسن  تعيين  لسيد 
مصفي للشركة.

علليات) كل  على   ملصا قة 
 لتصفية و لحسابات  لنهائية.

من) وإعفاؤه  ذمة  ملصفي  تبفئة 
مهلته.

وحل) بنها9ة  لتصفية   لتصريح 
 لشركة.

قر ر  لشريك) إ9د ع  تم  وقد 
 لوحيد لدى  ملحكلة  لتجارية  لد ر)
 لبيضاء)بتاريخ)21)9نا9ر)2121)تحت)
رقم) 3188) لسجل  لتجاري  رقم)

.27(6(1
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 STE SOLUTIONS
 TECHNIQUES

INDUSTRIELLE FLEXIBLES
SARL

CAPITAL : 100.000 DHS
 SIEGE(SOCIAL : 27 RUE 17

HASSANIA I MOHAMMEDIA
شركة محدو 4  ملسؤولية

تأسيس
 (7 بتاريخ) عرفي  عقد  بلقت�سى 
وضع) تم  باملحلد9ة،) (21(8 أكتوبر)
محدو 4) لشركة   لنظام  ألسا�سي 
ذ ت) وحيد  شريك  ذ ت   ملسؤولية 

 ملليز ت  لتالية):
 STE (:  لتسلية  الآتلاعية)
 SOLUTIONS TECHNIQUES
.INDUSTRIELLE FLEXIBLES SARL

 (7 زنقة) (27( (:  ملقر  الآتلاعي)
 لحسنية))) ملحلد9ة.

 CONSTRUCTION (:  لهدف)
.METALLIQUE ET INDUSTRIELLE

من) سنة  بتد ء) (11 (:  ملد4)

 لتأسيس  لنهائي للشركة.

في) حد   (:  لرأسلال  الآتلاعي)

 (111 إلى) مقسلة  11.111)) رهم 

و حد4) كل  قيلة  حصة  آتلاعية 

11)) رهم.

من) تبتدئ  (:  لسنة  الآتلاعية)

)3)من  يسلبف) فاتح 9نا9ر وتنتهي في)

من كل سنة.

من) مسيف4  :) لشركة   لتسييف)

عبد  ملجيد  لعبا�سي) طرف  لسيد 

رقم) للبطاقة  لوطنية   لحامل 

مر كش) بإقامة  و لقاطن  (Y72753

7)شارع  لرياض  ملحلد9ة ملد4) شقة)

غيف محد 4.

 لشركاء):

عبد  ملجيد  لعبا�سي  لحامل)

 Y72753 رقم) للبطاقة  لوطنية 

 7 شقة) مر كش  بإقامة  و لقاطن 

شارع  لرياض  ملحلد9ة.

محلد عصفوري  لحامل للبطاقة)

و لقاطن) (BL 41187 رقم)  لوطنية 

رقم) ((5 بحي علر بن  لخطاب زنقة)

27) لد ر  لبيضاء.

كتابة) لدى  تم   إل9د ع  لقانوني 

 21(1 أكتوبر) (21 بتاريخ)  ملحلد9ة 

وسجلت  لشركة) ((7(8 رقم) تحت 

بالسجل  لتجاري تحت رقم)24413.

202 P

STE SECOMTRAD AU
 STE A RESPONSABILITE

LIMITEE

D’ASSOCIE UNIQUE

CAPITAL : 100.000 DHS

 SIEGE(SOCIAL : MAG(N°2

 AV AL KIFAH RESIDENCE EL

FIRDAOUS(N°3 - CYM - RABAT

إثر  لجلع  لعام  لغيف  لعا ي)

تم) (21(7 أغسطس) (28 بتاريخ)

شركاء) بين  ما  باإلآلاع   لتف �سي 

سيكومتف   على ما 9لي):

تفويت  لحصص) عن   ملو فقة 

 لتالية لسيد  شبني علر.

 211  لسيد أشبني سعيد 9فوت)

حصة.

 لسيد أشبني  لحسين 9فوت)211 

حصة.

 لسيد أشبني عبد هللا 9فوت)211 

حصة.

 211 9فوت) جالد  أشبني   لسيد 

حصة.

للشركة) تغييف  لصفة  لقانونية 

مسؤولية) ذ ت  شركة  تصبح   لتي 

عن) بدال  و حد  بشريك  محدو 4 

شركة ذ ت مسؤولية محدو 4.

تصبح) تسلية  لتي  تغييف 

 COQ من) بدال  (SECOMTRAD

.TAYBA

تحيين  لقانون أسا�سي للشركة،)

 لكل وفقا ملحضر  لجلع  لعام  لغيف)

أغسطس) (28 9وم)  لعا ي  ملنعقد 

7)21)و لذي تم وضعه لذ   ملحكلة)

 لتجارية بالرباط 9وم)21)9نا9ر)2121 

تحت رقم)387.
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STE AMI STAFF
SARL AU

Au(capital(de : 100.000 DHS

 SIEGE(SOCIAL : 15 AVENUE

 ALABTAL(N°4 AGADIR(RABAT

تغييف مقر  لشركة
بلقت�سى محضر  لجلع  لعام  لغيف)

عا ي حرر بالرباط)3))نوفلبف)1)21،)

تم  التفاق على ما 9لي):

 258 رقم) (: تغييف مقر  لشركة إلى)

سيدي مغار،)تلار4.

تم  إل9د ع  لقانوني) (:  إل9د ع)

تحت) بالرباط  باملحكلة  لتجارية 

 2121 21)9نا9ر) 66)14))بتاريخ) رقم)

) لسجل  لتجاري رقم)13337)).
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عد )5511 - 24)آلا ى  مجر4))44) )1))فبف 9ر)2121)الجريدة الرسمية   (76(

شركة تودير
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4 

شريك وحيد 
برأسلال قدره : 51.111  رهم

 ملقر  لرئي�سي : 223، متجر رقم 23 
قطاع كريلة، بالقرب من مسجد، 

حي كريلة، سال
فاتح) في  مؤرخ  محضر  بلوآب 
قام  لسيد  لها9م) (21(1 نوفلبف)
 لحسين)AB232286)بإآر ء) لتغييف ت)
لشركة) على  لقانون  ألسا�سي   متية 

»تو 9ر».
من  لقانون) (3 تعد9ل  ملا 4) (- ((

 ألسا�سي):
تحقيق  ملنشآ4) (:  لنشاط  ألول)
 لكهربائية ومنشآ4  لتبف9د ومختلف)

 ألعلال بلا في ذلك):
 لتبف9د  لصناعي و لتجاري)؛

تكييف  لهو ء) ملركزي و لفر ي)؛
 لتهوية)؛

و لتجارية) تجد9د  ملباني  إل  رية 
) ملكتب،) ملطاعم،) ملتاآر،)إلخ))؛

 لبناء)و لسباكة و لكهرباء)وآليع)
بجليع) و لخاصة   ألشغال  لعامة 

أشكالها))؛
مو  ) بيع  شر ء،) تصنيع،) شركة 

 لبناء)؛
شركة  ستغالل  ملحاآر)؛

ومن) و الستيف    ملحلي   لشر ء)
و لتصد9ر  ملحلي)  لخارج،) لبيع 
وقطع) و ملو    لخام  لجليع  ملو   

 لغيار و أل و ت و مالت)؛
آليع  لعلليات) عام  وبشكل 
أو  لعقارية) أو  لصناعية   لتجارية 
لألشياء) ملذكور4 أعاله أو أي كائن ذي)

صلة أو ما شبه.
 لنشاط  لثاني):) ستغالل مصبنة.
من  لقانون) ((6 تعد9ل  ملا 4) (- (2

 ألسا�سي):
و لتز مات  لشركة) أعلال   آليع 
أو  ملستند ت  إل  رية)  أو  لبنك 
 أو غيفها من  لوثائق موقعة من طرف):)
 لسيد  لها9م  لحسين،) لشريك)
قد يعهد هذ   ألجيف) و ملد9ر  لوحيد.)
إلى وقت،) أي  في  سلطة  لتوقيع،)

ويتم) ليلثل  لشركة،) آجر  شخص 
تزويده بتوكيل قانوني 9حد  طبيعة)
وبالتالي) إليه،)  لسلطة  ملفوضة 

9حلل  لتوقيع نيابة عن  لشركة.
لدى  لسيد) تم  إل9د ع  لقانوني 
باملحكلة  البتد ئية) كاتب  لضبط 
تحت) (2121 9نا9ر) (23  في سال بتاريخ)

رقم)34128.
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STE BIL 4 PUB
 SARL

Au(Capital(de 100.000 DHS
 Siège(social : QUARTIER

 LAADIR(LOT(NAHDA 1 N°389
 OUAZZANE

تأسي�سي) آلع  محضر  بلقت�سى 
بلقر) (21(1 نوفلبف) ((3 في) مؤرخ 
تأسيس) تم  وز ن  بلد9نة   لشركة 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4) شركة 

باملو صفات  لتالية):
 لتسلية):)»بيل)4)بيب».

حي  لعد9ر،) (:  ملقر  الآتلاعي)
تجزئة  لنهضة))،)رقم)381،)وز ن.

رأسلال  لشركة):)11.111)) رهم.
 ملهام):

 لنجار4  لعامة)؛
أشغال  لطباعة  الشهاري)؛

تزيين بالخشب و ملنيوم.
مساهلة  لشركاء):

 لسيد بالل  لحفيظ)51.111) رهم)؛
 لسيد عبد  إلله  لعيوني)51.111 

 رهم)؛
 ملجلوع)11.111)) رهم.

بالل) :) لسيد  و لتوقيع)  لتسييف 
تعريفه  لوطنية) بطاقة   لحفيظ،)
و لسيد عبد  إلله) (،GM88313 رقم)
 لعيون،)بطاقة تعريفه  لوطنية رقم)
يسيف ن) شريكان  هلا  (،D631165
على  لوثائق  إل  رية) معا  ويوقعان 

 لقانونية و لبنكية.
تم  إل9د ع  لقانوني بكتابة  لضبط)
بتاريخ) بوز ن   باملحكلة  البتد ئية 
 2511 رقم) تحت  (21(1 2) يسلبف)

سجل تجاري رقم)5)5).
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 STE FIDU MCHICH
CONSEIL
SARL AU

شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 
بشريك وحيد

رأسلالها : 1.111)  رهم
مقرها  الآتلاعي : حي  لعد9ر، إقامة 

نور، علار4 رقم 8،  لشقة 3، وز ن
آلع  ستثنائي) محضر  بلقت�سى 
بلقر) (21(1 أغسطس) ((5 مؤرخ في)
قرر  لشريك) وز ن  بلد9نة   لشركة 
أعاله) في  لشركة  ملذكور4   لوحيد 

 ملصا قة على  لتعد9الت  لتالية):
حسابات  لشركة) على   ملو فقة 

منذ تأسيسها.
 لحل  ملسبق للشركة.

قفل  لتصفية.
:)حي) تعيين مقر  لتصفية بلقرها)
(،8 رقم) علار4  نور،) إقامة   لعد9ر،)

 لشقة)3،)وز ن.
تعيين  لسيد حلز4 مشيش،)بطاقته)
 لوطنية)GM(37857)مصف للشركة.
تم  إل9د ع  لقانوني بكتابة  لضبط)
بتاريخ) بوز ن   باملحكلة  البتد ئية 
27)أغسطس)1)21)تحت رقم))248 

سجل تجاري رقم))16).
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الشركة العقارية رياض وزان 
شركة محدو 4  ملسؤولية

 لحل  ملسبق للشركة
عام) آلع  محضر  بلقت�سى 
 ستثنائي مؤرخ)7))9ونيو)1)21)بلقر)
 لشركة بلد9نة وز ن قرر  لشركاء)في)
 لشركة  ملذكور4 أعاله  ملصا قة على)

 لتعد9الت  لتالية):
حسابات  لشركة) على   ملو فقة 

منذ تأسيسها.
 لحل  ملسبق للشركة.

:)حي) تعيين مقر  لتصفية بلقرها)
أكا 9ر،) رب  ريدر،)رقم)36،)وز ن.

مغسلي،) تعيين  لسيد  ملختار 
حامل لبطاقة  لتعريف  لوطنية رقم)

A3326(5)مصف للشركة.

تم  إل9د ع  لقانوني بكتابة  لضبط)
بتاريخ) بوز ن   باملحكلة  البتد ئية 
28)9نا9ر)2121)تحت رقم)2541)سجل)

تجاري رقم)873.
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 SERVICE NETTOYAGE
ENVIRONNEMENT

SNE
تأسيس شركة محدو 4  ملسؤولية

مؤرخ) عرفي  عقد  بلقت�سى  (- (I
تلت) (،2121 9نا9ر) (22 9وم) بطنجة 
لشركة) صياغة  لقانون  لتأسي�سي 
محدو 4  ملسؤولية بشريك وحيد لها)

 لخصائص  لتالية):
 SERVICE NETTOYAGE(:(لتسلية 

.ENVIRONNEMENT SNE
 لهدف):)تنظيف،)نظافة متنوعة،)

معالجة  لنفا9ات.
ساحة  بر هيم) (:  ملقر  الآتلاعي)
 لرو  ني،)إقامة بتهوفن)II،) لطابق)3 

رقم)82،)طنجة.
من تاريخ) سنة  بتد ء) (11 (:  ملد4)

تأسيس  لشركة.
 لرأسلال):)حد  رأسلال  لشركة)

في مبلغ)11.111)) رهم.
 Mme(إل  ر4):)عهد تسييف  لشركة 

.DAHMAN KHOLOUD
من فاتح 9نا9ر إلى) (:  لسنة  ملالية)

غا9ة))3) يسلبف.
تم  إل9د ع  لقانوني وتسجيل) (- (II
بطنجة) بالسجل  لتجاري   لشركة 
رقم) تحت  (2121 9نا9ر) (3( بتاريخ)

.(136(3
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GRANJAS FRUTALES
SARL AU

تأسيس شركة 
في) مسجل  عرفي  عقد  بلقت�سى 
 21(8 2))9نا9ر) مد9نة  لرباط بتاريخ)

قد تم تأسيس):
ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4) شركة 

بشريك وحيد.



(763 الجريدة الرسميةعد )5511 - 24)آلا ى  مجر4))44) )1))فبف 9ر)2121) 

(: للشركة)  السم  لقانوني 
»كرنجاص فروتال».

 لهدف  الآتلاعي):
مقاول لتدبيف و ستغالل  لفالحي)؛
إنتاج وتوضيب وتصد9ر  لخضر)

و لفو كه و ألعشاب  لعطرية.
رأسلال  لشركة):)11.111)) رهم)
فئة) من  حصة  ((111 إلى) مقسلة 

11)) رهم للحصة  لو حد4.
11.111)) رهم) حيدي) ربيع 

111))حصة.
من) سنة  بتد ء) (11 (:  ملد4)
 لتأسيس  لنهائي أي من تاريخ وضع)

 لسجل  لتجاري.
من فاتح 9نا9ر إلى) (:  لسنة  ملالية)
)3) يسلبف من كل سنة ما عد   لسنة)

 ألولى تبتدئ من تاريخ  لتسجيل.
(،( حي  ملسيف4) (((35 رقم) (:  ملقر)

مد9نة تلار4.
 ملسيف):)ربيع حيدي.

(: بالسجل  لتجاري) رقم  لتقييد 
تحت رقم)24883).
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 STE MOUTAOUKKIL
SERVICES

SARL
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4
بتاريخ) عرفي  عقد  بلقت�سى 
وضع  لقانون) تم  (،2121 9نا9ر) (21
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدو 4 وذ ت  لخصائص  لتالية):
 STE (:  لتسلية  الآتلاعية)
 MOUTAOUKKIL SERVICES

.SARL AU
في) وسيط  (:  لهدف  الآتلاعي)
تحويل  ألمو ل،) لتجار4 بصفة عامة.
 ملقر  الآتلاعي):)زنقة عين  لزهر4،)

رقم)52،)حي  لنهضة،) لقرية،)سال.
 ملد4  الآتلاعية):)11)سنة.

 لرأسلال  الآتلاعي):)حد  رأسلال)
11.111)) رهم) مبلغ) في   لشركة 
موزعة على)111))حصة من فئة)11) 

 رهم للحصة وزعت كلا 9لي):

 لسيد4 حنان متوكل)111))حصة.

من) تبدئ  (:  لسنة  الآتلاعية)

فاتح 9نا9ر إلى))3) يسلبف من كل سنة.

 لتسييف):)تم تعيين  لسيد4 حنان)

متوكل كلسيف4 للشركة.

تم  إل9د ع  لقانوني بلكتب  لضبط)

بتاريخ) بسال   باملحكلة  البتد ئية 
31)9نا9ر)2121)رقم  لسجل  لتجاري)

.3(181
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 ألستاذ محاسن  لعاقل

موثقة بالرباط

26)زنقة موالي رشيد،)شقة رقم)1

 لهاتف):))) 78 71 1537/)11 78 71 1537

JINAN AL NASR
SARL AU

رأسلالها : 11.111)  رهم

مقرها  الآتلاعي : بالرباط، حي 

 لرياض، زنقة  لنخيل، رقم 3

بلقت�سى عقد توثيقي تلقاه مكتب)

موثقة) محاسن  لعاقل،)  ألستاذ4 

بالرباط بتاريخ)6)أبريل و3)9ونيو)1)21 

تقرر ما 9لي):

تفويت آليع  لحصص  الآتلاعية)

حصة  آتلاعية  لتي) (411 بنسبة)

آليعة،) بن  ليلى  تللكها  لسيد4 

لبطاقة  لتعريف  لوطنية) و لحاملة 

في  لشركة  ملسلا4) (A1(1185J رقم)

JINAN AL NASR SARL AU)رأسلالها)

مقرها  الآتلاعي) 11.111)) رهم،)

بالرباط حي  لرياض،)زنقة  لنخيل،)رقم)

3)لفائد4  لسيد فكري جالد.

» ملساهلة») (6 تعد9ل  لفصل)
7)»رأس  ملال»)من  لقانون) و لفصل)

 ألسا�سي لشركة.

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

))) يسلبف)  لتجارية بالرباط بتاريخ)

1)21)تحت رقم)13421).
نسخة قصد  لبيان و لنشر

 ألستاذ4 محاسن  لعاقل

موثقة بالرباط
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 STE MULTI SERVICES
 BATIMENTS ET

INDUSTRIES
SARL

AU(CAPITAL(DE 20.000 DHS
شركة ميلتي سيففيس باطيلون  ي 

 ندوستفي
 ،GH ملقر  الآتلاعي : 276 إقامة  لنور 

شقة رقم 6)، مرس  لخيف، تلار4
تحويل  ملقر  الآتلاعي للشركة

محضر  لجلع  لعام) بلقت�سى 
8))مارس) غيف  لعا ي  ملنعقد بتاريخ)
»ميلتي) شركة) مشتفكو  قرر  (،21(1
باطيلون  ي  ندوستفي») سيففيس 
21.111) رهم) رأسلالها) ش.ذ.م.م 
ملقتضيات  لقانون  ملتعلق) وطبقا 

بالشركات):
للشركة) تحويل  ملقر  الآتلاعي 
 من  لعنو ن  لقد9م إلى  لعنو ن  متي):)
(،GH6 تجزئة  بو ب  لنصر) (6 

علار4)8،)متجر رقم)5،)سال.
على) صا ق  لجلع  لعام  وقد 

 لقانون  ألسا�سي للشركة.
باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 
سبتلبف) ((8  لتجارية بالرباط بتاريخ)
2452) لسجل) رقم) تحت  (21(1

 لتجاري رقم)23151).
للنشر و لبيان
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كاآيف

258،)زنقة مصطفى  ملعاني،) لطابق  لثاني،)

 ملكتب رقم)2،) لد ر  لبيضاء

 لهاتف):)26 12 27 1522/)14 12 26 1522

 لفاكس):)13 15 22 1522

TALBARAKA
ش.ذ.م.م

 لسجل  لتجاري رقم : )21122
 لد ر  لبيضاء
 لحل  ملسبق

بلوآب  لجلعية  لعامة) (- ((
بتاريخ)  غيف  لعا 9ة  ملنعقد4 
)3) يسلبف)1)21،)فإن شركاء)شركة)
TALBARAKA)شركة ذ ت مسؤولية)
1.111)) رهم،) رسلالها) محدو 4 
 ملحد  مقرها بالد ر  لبيضاء)2))زنقة)
)،) لشقة) بوآلعة،) لطابق) صبفي 

رقم)6،)قد قررو ):

 لحل  ملسبق للشركة.
تعيين  لسيد ر�سى آليل بصفته)

مصفي  لشركة.
إنهاء)مهام مدبري  لشركة.

تحد9د مقر  لتصفية بلقر  لشركة)
 لكائن بالد ر  لبيضاء)2))زنقة صبفي)

بوآلعة،) لطابق))،) لشقة رقم)6.
باإل9د ع  لقانوني) تم  لقيام  (- (2
بكتابة  لضبط لدى  ملحكلة  لتجارية)
 2121 9نا9ر) ((4 بتاريخ) للد ر  لبيضاء)

تحت رقم)726815.
عن  ملستخلص و لبيانات

كاآيف
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PROSCOM
 SARL AU

تصفية شركة
بتاريخ)1)) يسلبف)1)21)وبلوآب)
عقد  لجلع  لعام  الستثنائي  ملسجل)
قرر) (2121 9نا9ر) ((4 بالرباط بتاريخ)

 لشريك  لوحيد ما 9لي):
أمر) إسنا   وتم  تصفية  لشركة 
 لتصفية للسيد عبد  لعالي  لحجامي.
بلبل،) زنقة  ((7( (: مقر  لتصفية)

حي كيش  الو  9ة،)تلار4.
بكتابة) تم  إل9د ع  لقانوني 
لدى  ملحكلة  لتجارية)  لضبط 
تحت) (2121 فبف 9ر) (3 بالرباط بتاريخ)

رقم)14221).
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MILAN
 SARL

ميلون ش.م.م
تفويت حصص  آتلاعية للشركة 

I)-)تبعا للجلع  لعام  ملنعقد بتاريخ)
»مليون») للشركة) (2121 9نا9ر) (2
محدو 4  ملسؤولية) شركة  ش.م.م 
رأسلالها  الآتلاعي)11.111)) رهم،)
مقرها  الآتلاعي  لد ر  لبيضاء)
1)2)زنقة مصطفى  ملعاني ومسجلة)
بالسجل  لتجاري للد ر  لبيضاء)تحت)
شركاء) لشركة) قرر  (338115  رقم)

ما 9لي):



عد )5511 - 24)آلا ى  مجر4))44) )1))فبف 9ر)2121)الجريدة الرسمية   (764

 511 تفويت) على  -) ملو فقة  ((
حصة  آتلاعية  لتي 9لتكلها  لسيد)
لفائد4  لسيد سليم) نجيب  لصغيف 

آباري.
2)-) نتهاء)مد4 مهام وال9ة  ملسيف9ن)
 لسيد نجيب  لصغيف و لسيد سليم)

آباري مع إبر ء)ذمتها.
آباري) سليم  تعيين  لسيد  (- (3
كلسيف وحيد وذلك ملد4 غيف محدو 4.
شركة) إلى  تحويل  لشركة  (- (4
ذ ت  لشريك) محدو 4  ملسؤولية 

 لوحيد.
تعد9ل  لقو نين  ألساسية) (- (5

للشركة.
بكتابة) تم  إل9د ع  لقانوني  (- (II
 لضبط لدى  ملحكلة  لتجارية بالد ر)
 2121 9نا9ر) (21 تاريخ) في   لبيضاء)

تحت رقم)728776.
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IMSAT MAROC
 SARL AU

 لتصفية  لنهائية للشركة 
لقر ر  لشريك  لوحيد) تبعا  (- (I
لشركة) (21(1 9ونيو) (27 بتاريخ)
محدو 4) شركة  مروك») » مسات 
ذ ت  لشريك  لوحيد)  ملسؤولية 
 (11.111 رأسلالها  الآتلاعي)
 ( بطنجة) مقرها  الآتلاعي   رهم،)
3،) لطابق  ألول،) تجزئة  لحسني)
بالسجل) مسجلة  بوجالد،) علالة 
تحت) بالد ر  لبيضاء)  لتجاري 
قرر  لشريك  لوحيد) (48511  رقم)

ما 9لي):
تقرير  ملصفي.

إبر ء) لذمة من  ملصفي و جتتام)
 لتصفية  لنهائية للشركة.

طلب إلى  ألمين مسجل باملحكلة)
لتشطيب)  لتجارية في  لد ر  لبيضاء)

 لشركة.
بكتابة) تم  إل9د ع  لقانوني  (- (II
 لضبط لدى  ملحكلة  لتجارية بالد ر)
 21(1 أكتوبر) ((4 بتاريخ)  لبيضاء)

تحت رقم)226882.
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 MANSOURI TRAITEUR
SARL AU

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
قد) (2121 9نا9ر) ((7 بتاريخ)  لرباط 
ذ ت  ملسؤولية) شركة  تأسيس  تم 

 ملحدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد):
 MANSOURI (:  لتسلية)

.TRAITEUR SARL AU
 لهدف  الآتلاعي):

ملون حفالت)؛
كر ء)وبيع لو زم  لحفالت.

رأسلال  لشركة):)11.111)) رهم)
فئة) من  حصة  ((111 إلى) مقسلة 

11)) رهم للصحة  لو حد4.
عبد هللا منصوري)111))حصة.

من) سنة  بتد ء) (11 (:  ملد4)
 لتأسيس  لنهائي أي من تاريخ وضع)

 لسجل  لتجاري.
من فاتح 9نا9ر إلى) (:  لسنة  ملالية)
)3) يسلبف من كل سنة ما عد   لسنة)

 ألولى تبتدئ من تاريخ  لتسجيل.
 ملقر):)رقم)2،)ز وية شارع 9وسف)
بن تاشفين وزنقة ريحانة،)حي  لشيخ)

 ملفضل سال.
 ملسيف):)عبد هللا منصوري.

(: بالسجل  لتجاري) رقم  لتقييد 
.3(((3
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MOON CERAM
SARL

شركة ذ ت مسؤولية محدو 4
 لرأسلال : 11.111  رهم

 2354LOT OULED MBAREK-
KENITRA

بتاريخ) تم بلقت�سى قر ر  لشركاء)
باملقر  الآتلاعي) (21(1 ))) يسلبف)
 MOON CERAM SARL لشركة)
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 إقر ر)

ما 9لي):
 MOON تصفية  لشركة) إنهاء)

.CERAM SARL
تم  إل9د ع  لقانوني بكتابة  لضبط)
باملحكلة  البتد ئية بالقنيطر4 بتاريخ)

31) يسلبف)1)21)تحت رقم))314.
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SOMARFIM
SARL AU

شركة ذ ت مسؤولية محدو 4
رأسلالها : 11.111)  رهم

 مقرها  الآتلاعي : زنقة  لكوفة، 
رقم 3، حي حسان،  لرباط

تأسيس 
بلقت�سى عقد عرفي حرر بالرباط)
بتاريخ)8)9نا9ر)2121،)تم وضع  لقانون)
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

محدو 4 وذ ت  لخصائص  لتالية):
.SOMARFIM SARL AU(:(لتسلية 

 لهدف):)هدف  لشركة هو):
 ستئجار  ملكاتب ومناطق  لعلل)؛
لالستخد م) أماكن   ستئجار 

 لتجاري أو  لصناعي أو  لسكني)؛
 ستئجار معد ت  لعلل.

زنقة  لكوفة،) (:  ملقر  الآتلاعي)
رقم)3،)حي حسان،) لرباط.

9وم) من  سنة  بتد ء) (11 (:  ملد4)
 لتأسيس.

موزع) 11.111)) رهم  (: رأ  ملال)
حصة) كل  قيلة  حصة  ((111 على)
11)) رهم حررت كلها ووزعت على)
 ملساهم  لوحيد  لذي قدم مساهلة)

نقد9ة بقيلة)11.111)) رهم.
:) لسيد  ملكتب)  لشريك  لوحيد)
للبطاقة  لوطنية) حامل   لخطيب،)
أبريل) (4 من مو ليد) (BE588(2 رقم)
مغربي  لجنسية،) بتاوريرت،) ((18(
(،6 تلار4  لطلعة) (،(1 ب) و لقاطن 

علار4)37،)شقة)1.
 لتسييف):)عين  لسيد  ملكي  لخطيب)

مسيف للشركة ملد4 غيف محدو 4.
تسجيل  لشركة) تم  (:  لتسجيل)
تحت) بالرباط   في  لسجل  لتجاري 

رقم)42581).
بلثابة مقتطف وبيان

 ملسيف
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STE 2MSOY
SARL

فسخ للشركة
بلقت�سى محضر  لقر ر  الستثنائي)
 21(1 7)) يسلبف) بتاريخ) بالرباط 

للشركة تقرر ما 9لي):

فسخ  لشركة  بتد ء)من)7)) يسلبف)

1)21)وتعيين  لسيد محلد موهاآيف،)

مصفي للشركة كلا تعين مقر  لتصفية)
(،52 رقم) (: للشركة) باملقر  الآتلاعي 

مسرور))،)شقة رقم)3،)تلار4.

كتابة) لدى  تم  إل9د ع  لقانوني 

بالرباط) باملحكلة  لتجارية   لضبط 

رقم) تحت  (2121 9نا9ر) (23 بتاريخ)

.(14172
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MESSAOUDI CAR
SARL

تأسيس شركة محدو 4  ملسؤولية
تسجيله) تم  عرفي  عقد  إثر  على 

تم) (،2121 9نا9ر) ((3 بتاريخ) بالرباط 

ذ ت) لشركة  وضع  لنظام  ألسا�سي 

 ملسؤولية  ملحدو 4 باملليز ت  لتالية):

 MESSAOUDI CAR (:  لتسلية)

.SARL

 لصفة  لقانونية):)ش.م.م.

حي  لنصر) (:  ملقر  الآتلاعي)
سيكتور)8)رقم)))7،)عين عو 4.

أهد ف) (:  لغرض  الآتلاعي)

 لشركة هي):

كر ء) لسيار ت بدون سائق)؛

وعلى  لعلوم كل عللية مرتبطة)

بشكل مباشر أو غيف مباشر بالغرض)

 الآتلاعي للشركة.

 ملد4):)11)سنة  بتد ء)من تأسيس)

 لشركة.

من) تبتدئ  (:  لسنة  الآتلاعية)

فاتح 9نا9ر وتنتهي 9وم))3) يسلبف من)

كل سنة.

في) محد   (:  لرأسلال  الآتلاعي)

 (111 إلى) مقسلة  11.111)) رهم 

حصة  آتلاعية من فئة)11)) رهم.

:)تم إسنا  مهام  لتسييف)  لتسييف)

إلى  لسيد مسعو ي  بر هيم.

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

 3171 رقم) تحت  بتلار4   البتد ئية 

 لسجل  لتجاري رقم)7)214))بتاريخ)

3)فبف 9ر)2121.
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(765 الجريدة الرسميةعد )5511 - 24)آلا ى  مجر4))44) )1))فبف 9ر)2121) 

شركة سين دانتفيور

بيع حصص  آتلاعية
بلقت�سى  لجلع  لعام  لغيف)

9وم) بالرباط   لعا ي  لذي  نعقد 

على) تلت  ملصا قة  (2121 9نا9ر) (1

 لقر ر  لتالي):

316)))حصة  آتلاعية من) بيع)

حصص  لشركة كالتالي):

8386)حصة  آتلاعية كانت ملكا)

للشركة  لفرنسية) روكافلور  لشركة 

آوفر)؛

8)7)حصة  آتلاعية كانت ملكا)

للسيد  لعلمي) روكافلور  لشركة 

 لسني علي)؛

ملكا) كانت  حصة  آتلاعية  ((2

للسيد  لقباج محلد شفيق للسيد)

 لعلمي  لسني علي)؛

78)2)حصة  آتلاعية كانت ملكا)

لشركة روكافلور للسيد ألفيي مويز)؛

ملكا) كانت  حصة  آتلاعية  ((2

للشركة  لفرنسية  مليو روبا للسيد)

ألفيي مويز.

سيتم  إل9د ع  لقانوني باملحكلة)

 لتجارية بالرباط.
للخالصة و إلشهار
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شركة 55 القابضة

ش.م.م

تصفية  لشركة
بلقت�سى  لجلع  لعام  الستثنائي)

»لشركة)55) لقابضة»)ش.م.م بتاريخ)

7)نوفلبف)1)21)قرر  لشركاء)ما 9لي):

وكذلك) تقرير  لتصفية   عتلا  

 لحساب  لختامي  لناتج عن ذلك.

ومنح) للشركة   إلغالق  لنهائي 

شها 4 بر ء4 ذمة لللصفي.

تم  إل9د ع  لقانوني لدى  ملحكلة)

 لتجارية بالرباط بتاريخ)31)9نا9ر)2121 

تحت رقم)15)14).
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 GRAND VICTORIA
SCHOOL PRIVE

تأسيس شركة محدو 4  ملسؤولية
بلقت�سى عقد عرفي مسجل بالد ر)
(،2121 9نا9ر) (21 بتاريخ)  لبيضاء)
لشركة) تحرير  لقانون  ألسا�سي  تم 
محدو 4  ملسؤولية،)مليز تها كامتي):

 GRAND (: -) لتسلية) ((
.VICTORIA SCHOOL PRIVE

2)-) لهدف  الآتلاعي):
آليع  ملؤسسات  لحر4) إنشاء)
إطار) في  للتكوين  ملنهي  أو   لتعليلية 
بتاريخ) ((.87.(27 مقتضيات  لظهيف)
طبقا للقانون عد ) ((112 نوفلبف) (1
قطاع) في  تشجيع  الستثلار  (86.(6
على  لنحو  لذي)  لتعليم  لخاص 
وتستكلل  لتشريعات) تعد9له  تم 
 لالحقة على أن تكون مصدقة غرض)
مختلف) على  توفيف  لتعليم  لعام 
 ملستويات بدء  من  لتعليم  ألسا�سي)
من قبل  رآة وبالتالي تعزيز  لتنلية)
في) نطاقه  توسيع  للشركة  ويجوز 
 2 آليع  ملجاالت  ملذكور4 في  ملا 4)
من  لقانون  ملشار إليه،)أما عن طريق)
إضافية) جلق  ستثلار ت  أو  تر كم 
طبيعة  لشركات) أي  من  ومساهلة 
أو) في  ملؤسسات  لتعليلية   لعامة 
أي غرض ملاثل أو  لذي من شأنه)
تنلية  ملجتلع،)وبصور4 عامة آليع)
 لعلليات  لصناعية و لتجارية  ملالية)
أو  مللتلكات  لتي) و ألور ق  ملالية 
قد تكون مباشر4 أو غيف مباشر4 إلى)
أن) من  ملحتلل  أو  مكتب  لشركة 

تساهم في  الرشا  و لتنلية.
3)-) لشركاء):

شركة)SCHOOL INVEST)مقرها)
 الآتلاعي  لد ر  لبيضاء،)355)شارع)
محلد  لخامس،) لطابق  لعاشر،)
تعريفها) (26(615 سجلها  لتجاري)
 لجبائي)41411166)ملثلها  لقانوني)

 لسيد عبد  لنبي بن  لشريف)؛
بن  لشريف،) عبد  لنبي   لسيد 
مز    بتاريخ)1))فبف 9ر)166))بلد9نة)
تجزئة) 9قطن بطريق تد رت،) فاس،)
 25 رقم) إقامة  مليف9ا،)  الندلس 

بطاقة  لتعريف  لوطنية) كليفورنيا،)
.BK2116(

4)-) ملقر  الآتلاعي):) لد ر  لبيضاء)
355،)شارع محلد  لخامس،) لطابق)

 لعاشر.
6)-) لرأسلال):)111.111.)) رهم)
بقيلة) حصة  ((1.111 إلى) مقسلة 
11)) رهم للحصة  كتتبت كلها وتم)
تسد9دها من طرف  لشركاء)كلا 9لي):
بن  لشريف) عبد  لنبي   لسيد 

5.511)حصة)؛
 SCHOOL INVEST 4.511(شركة

حصة)؛
 ملجلوع)1.111))حصة.

6)-) ملد4):)11)سنة  بتد ء)من تاريخ)
تسجيلها بالسجل  لتجاري.

7)-) لسنة  الآتلاعية):)تبدئ من)
)3) يسلبف من) فاتح 9نا9ر وتنتهي في)

كل سنة.
تعيين) تم  (: تسييف  لشركة) (- (8
 لسيد عبد  لنبي بن  لشريف،)مز   )
بلد9نة) ((166 فبف 9ر) ((1 بتاريخ)
تجزئة) 9قطن بطريق تد رت،) فاس،)
 25 رقم) إقامة  مليف9ا،)  الندلس،)
بطاقة  لتعريف  لوطنية) كليفورنيا،)
للشركة) وحيد   مسيف   (BK2116(

ملد4 غيف محد 4.
 لتسجيل بالسجل  لتجاري):)

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 
بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)   لتجارية 

31)9نا9ر)2121)تحت رقم)728111.
بالسجل  لتجاري) تم  لتسجيل 
باملحكلة  لتجارية بالد ر  لبيضاء)بتاريخ)

31)9نا9ر)2121)تحت رقم)454883.
قصد  لنشر و إلعالن
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PRO STAR EVENT شركة
شركة تضامن

 لرأسلال  الآتلاعي : 11.111) 
 رهم

 ملقر  الآتلاعي : حي  لفجر
 لرقم 85  ملحلد9ة

سجل تجاري رقم 21537
بلقت�سى  لجلع  لعام  الستثنائي)
بتاريخ)27)9نا9ر)2121)قرر  لشركاء)في)

شركة  لتضامن  ملسلا4):

PRO STAR EVENT،)حل  لشركة)

وتعيين  لسيد آلال سلاح كلصفي)

للشركة وتحد9د مقر  لتصفية في حي)

 لفجر  لرقم)85) ملحلد9ة.

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

 البتد ئية باملحلد9ة بتاريخ)31)9نا9ر)

2121)تحت رقم)85).
بلثابة ملخص وبيان
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شركة ياسين سيفاميكا

ش.م.م

ز وية شارعي  ملسيف4 و لشباب

 لناضور

فسخ  لشركة
غيف) ملحضر  لجلع  لعام  تبعا 

 لعا ي بتاريخ)2)9نا9ر)2121)و لجلع)

قرر) (2121 9نا9ر) (1 بتاريخ)  لعا ي 

9اسين) رشيد   ملسيف  لوحيد  لسيد 

رأسلالها) سيف ميكا») »9اسين  فسخ)

11.111)) رهم،)ومقرها ز وية شارعي)

 ملسيف4 و لشباب  لتسجيل  لتجاري)

6843)) لناضور.

:)تم  إل9د ع لدى سكرتيف)  إل9د ع)

بلحكلة) و لتسجيل  مكتب  لضبط 

 لناضور بتاريخ)3)فبف 9ر)2121)تحت)

رقم)42))ورقم))4).
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STE TIDZI TRAVAUX

SARL

تم بتاريخ)3))9نا9ر)2121) آتلاع)

عام  ستثنائي حد  بلوآبه  لنقاط)

 متية):

عن  لحل) تم  إلعالن  (: أوال)

 STE TIDZI شركة) لنشاط   لنهائي 

TRAVAUX SARL

9وم تم  إل9د ع  لقانوني  (:  ثانيا)

4)فبف 9ر)2121)لدى  ملحكلة  لتجارية)

بلر كش تحت رقم)128))).
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 YOUREATY REAL ESTATE
AGENCY
SARL AU

إضافة نشاط
بلقت�سى  لجلع  لعام غيف  لعا ي)
قرر  لشريك) (2121 9نا9ر) (7 بتاريخ)

 لوحيد ما 9لي):
وسيط علار4.

ساند9ك.
تغييف  لبند)2)للقانون  ألسا�سي.

كتابة) لدى  تم  إل9د ع  لقانوني 
بالرباط) باملحكلة  لتجارية   لضبط 
رقم) تحت  (2121 فبف 9ر) (3 بتاريخ)

.(14232
مقتطف قصد  إلشهار
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MAGIC GIFT شركة
SARL AU

تبعا لقر ر  لشريك  لوحيد  لسيد4)
 MAGIC GIFT لشركة) ملياء) حساني 
ذ ت  ملسؤولية) شركة  (SARL AU
1.111)) رهم) رأسلالها)  ملحدو 4،)
ومقرها  الآتلاعي شارع  لحرية رقم)
 6 رقم) 1)) لطابق  لثالث  لشقة 
 لد ر  لبيضاء)تقرر بتاريخ))))سبتلبف)

:(21(1
حل  لشركة.

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 
 لتجارية بالد ر  لبيضاء)9وم)28)9نا9ر)

2121)تحت رقم)728586.
231 P

 CAMILLE EXPORT ET شركة
IMPORT
SARL AU

لقر ر  لشريك  لوحيد) تبعا 
لشركة) نعيلة  لكتاني   لسيد4 
 CAMILLE EXPORT ET IMPORT
ذ ت  ملسؤولية) شركة  (SARL AU
1.111)) رهم) رأسلالها)  ملحدو 4،)
شارع  لحرية  ومقرها  الآتلاعي 
1)) لطابق  لثالث  لشقة) رقم)
بتاريخ تقرر  6) لد ر  لبيضاء)  رقم)

7)سبتلبف)1)21):

حل  لشركة.

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

 لتجارية بالد ر  لبيضاء)9وم)28)9نا9ر)

2121)تحت رقم)728587.
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STE SKYM
SARL

تأسيس شركة
وضع) (2121 9نا9ر) (2 بتاريخ) تم 

قانون منظم لشركة ذ ت  ملسؤولية)

 ملحدو 4 باملليز ت  لتالية):

STE SKYM SARL(:(لتسلية 

 لهدف):

مقاول في  ألشغال  لعامة أو  لبناء.

أنظلة  لري) تركيب  في  مقاول 

بالتنقيط.

تاآر.

:) و ر  لشريفي،)  ملقر  الآتلاعي)

 لعطاوية،)قلعة  لسر غنة.

 ملد4):)11)سنة.

 (11.111 (:  لرأسلال  الآتلاعي)

 رهم مقسم على)111))سهم من فئة)

11)) رهم موزع كامتي):

 251 (: 9ونس  شحيلة)  لسيد 

حصة.

(: عبد  لصلا   لبوعناني)  لسيد 

251)حصة.

 251 (: جوية)  لسيد  ملصطفى 

حصة.

 251 (: كوعو) هللا  عبد   لسيد 

حصة.

من فاتح 9نا9ر إلى) (:  لسنة  ملالية)

)3) يسلبف.

طرف  لسيد) من  تسيف  (:  إل  ر4)

9ونس  شحيلة.

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

9وم لقلعة  لسر غنة    البتد ئية 

31)9نا9ر)2121)تحت رقم)2020/27.

 لسجل  لتجاري):)3)31.
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FIDDI TRAVAUX

SARL AU

على  لعقد  لعرفي  ملسجل) بناء)

تم  لجلع) (21(4 نوفلبف) ((2 في)

 FIDDI لشركة)  لعام  الستثنائي 

TRAVAUX)ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4)

مقرها  الآتلاعي) وحيد  شريك 

38)سيد  لعابد) تجزئة  لسطات رقم)

هرهور4 تلار4.

مسجلة) ((1.111 رأسلالها)

 85475 بالسجل  لتجاري تحت رقم)

شركة) حل  هذ   لجلع  في  وتقرر 

ذ ت  ملسؤولية) (FIDDI TRAVAUX

 ملحدو 4 شريك وحيد.

وقد تم  إل9د ع  لقانوني باملحكلة)

 لتجارية بالرباط 9وم)21)9نا9ر)2121 

تحت رقم)))141).
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ZBTP

SARL AU

على  لعقد  لعرفي  ملسجل) بناء)

1)21)تم  لجلع  لعام) 22)أكتوبر) في)

ذ ت) (ZBTP لشركة)  الستثنائي 

 ملسؤولية  ملحدو 4 مقرها  الآتلاعي)

26)زنقة أبو فارس  ملريني شقة رقم)6 

حسان بالرباط.

مسجلة) ((1.111 رأسلالها)

 86453 بالسجل  لتجاري تحت رقم)

شركة) حل  هذ   لجلع  في  وتقرر 

ZBTP)ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4.

وقد تم  إل9د ع  لقانوني باملحكلة)

نوفلبف) (25 9وم) بالرباط   لتجارية 

1)21)تحت رقم)23)13).
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 SCIENCES DE LA TERRE 
DU MAGHREB

SCITER
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4

رأسلالها  الآتلاعي : 11.111) 
 رهم

 ملقر  الآتلاعي : رقم 237، زنقة 
 نجر ،  لسفر ء  لسوي�سي،  لرباط

 لسجل  لتجاري بالرباط
رقم : 41277

 لقر ر  ألول):
يعلن  لجلع  لعام أن)1))سبتلبف)
وفا4  ملتوفى  لسيد) 9وم  كان  (21(1
سهم) (411 9تم نقل) محسين مبارك.)
من  لشريك  ملتوفى عن طريق  لحق)
إلى  لورثة وبالتالي 9تم تعد9ل  لنظام)

 ألسا�سي لدمجها.
 لقر ر  لثاني):)

9قرر  لجلع  لعام بلوآبه تعيين)
مد9ر وحيد ليحل محل  لسيد  ملتوفى)
3)سنو ت وفقا) محسين مبارك،)ملد4)
(: من  لنظام  ألسا�سي) (43 لللا 4)

.PM836173(لسيد4 سالم مريم 
ستكون  لشركة) لذلك،) نتيجة 
ثالثة،) أطر ف  تجاه  ملتزمة   من 
و لعلليات  لبنكية وآليع  ملعامالت)
للسيد4) بالتوقيع  لوحيد   ألجرى،)

سالم مريم.
 لقر ر  لثالث):

قرر  لجلع  لعام،)نتيجة ملا سبق،)
تعد9ل  ملا 4)43)من  لنظام  ألسا�سي)

وفقا لذلك):
 ملا 4)43):)تعيين  ملسيف  ألول):

 (5 أحكام  ملا 4) على  لرغم من 
9تم تعيين مد9ر  لشركة ملد4) أعاله،)

3)سنو ت.
 لسيد4 سالم مريم من  لجنسية)
 ملغربية،)من مو ليد)4))أكتوبر)186) 
لبطاقة) حاملة  )فرنسا)) أنتيب) في 
.PM836173(لتعريف  لوطنية رقم 
 ملقيلة في أنتيب))فرنسا))-)66،)شارع)

بريسنت ويلسون،)16611.
)ما تبقى من  ملا 4 بدون تغييف).

 لقر ر  لر بع):
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بعد وفا4  ملتوفى محسين مبارك،)
ورثته،) بين  سهم،) (411 تقسيم) تم 
وفقا لقانون  مليف ث  إلسالمي وعقد)

 إلر ثة.
على) بين  لورثة  9تم  لتقسيم 

 لنحو  لتالي):
من) (48/6(  لسيد4 رحيوي زهر4،)

411)سهم)):)51)سهم.
 لسيد محسين علي رضا،))48/14 

من)411)سهم)):)6)))سهم.
عثلان،) مر    محسين   لسيد 
)48/14)من)411)سهم)):)6)))سهم.

نزهة  ليلة،) محسين   منسة 
)48/7)من)411)سهم)):)58)سهم.

سعا ،) بشرى  محسين   منسة 
)48/7)من)411)سهم)):)58)سهم.

(: ) ملقابلة  ألنصبة كسور)) كسر)
سهلان.

 ملجلوع):)411)سهم.
يعلن ورثة  ملرحوم  لسيد محسين)
مبارك صر حة  لتنازل عن حقوقهم)
ويقررون) باالنشقاقات   ملتعلقة 

تخصيصها على  لنحو  لتالي):
لآلنسة محسين نزهة  ليلة):)سهم)

وحيد.
(: سعد) بشرى  محسين  للسيد4 

سهم وحيد.
 ملجلوع):)سهلان.

 لقر ر  لخامس):
سبق) على  لقر ر  لذي   عتلا  
 6 9قرر  لجلع  لعام تعد9ل  ملا تين)

و7)من  لنظام  ألسا�سي.
تعد9ل  ملا 4) 9قرر  لجلع  لعام 
على  لنحو من  لنظام  ألسا�سي  (4 

 لتالي):
 ملا 4)4):) ملقر  الآتلاعي

زنقة) (،237 (: هو)  ملقر  لرئي�سي 
أنجر ،) لسفر ء،) لسوي�سي،)1221)،)

 لرباط.
قد 9تم نقلها بلوآب قر ر آلاعي)
لإل  ر4) 9جوز   ستثنائي من  لشركاء)
أ9نلا  عت) فرعية  مكاتب  إنشاء)

 لضرور4.
تلت  إل9د ع) (:  إل9د ع  لقانوني)
باملحكلة) بكتابة  لضبط   لقانوني 
 2121 فبف 9ر) (4  لتجارية بالرباط في)

تحت رقم)14241).
الستخر ج وذكر

 لتسييف
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ريتيل هولدنغ ارريكا
 لد ر  لبيضاء، ز وية شارع 

عبد لكريم  لخطابي وشارع  لحز م 

 لكبيف، أنفا

رقم  لسجل  لتجاري 4725)3

زيا 4 رأسلال  لشركة
مجلس  إل  ر4) ملد والت  تبعا 

 21(1 نوفلبف) ((( بتاريخ)  ملنعقد 

 لجلع  لعام  الستثنائي  ملنعقد)

بتاريخ)28)نوفلبف)1)21،)قامت شركة)

هولدنغ  فريكا»،) »ريتيل   ملساهلة)

ز وية) بالد ر  لبيضاء،)  لو قع مقرها 

وشارع) عبد  لكريم  لخطابي  شارع 

 لحز م  لكبيف،) نفا،)بلا 9لي):

رأسلال  لشركة) في   لزيا 4 

لرفعه) 626.826.111) رهم  بلبلغ)

إلى) 211.)255.11) رهم  مبلغ) من 

11).828.)88) رهم،)وذلك بإصد ر)

آد9د) عا ي  سهم  (6268261

للسهم  لوحيد،) 11)) رهم  بقيلة)

عند) بالكامل  وتحريرها  تم  كتتابها 
بدمج  لحساب  لجاري)  الكتتاب،)

ريتيل) لللساهم  لوحيد  لشركة 

هولدن.

من) (7 تم تعد9ل  لفصل) بالتالي،)

 لنظام  ألسا�سي للشركة.

تم  لقيام باإل9د ع  لقانوني لدى)

بالد ر  لبيضاء)  ملحكلة  لتجارية 

رقم) تحت  (2121 9نا9ر) ((5 بتاريخ)

.(415
مقتطف وبيان
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 ألستاذ ناجي أ9وب

موثق

ORIGAMIBIRD STUDIO
SARL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

لألستاذ) توثيقي  عقد  بلقت�سى 

بتاريخ) بسطات  موثق،) أ9وب،) ناجي 

تم تأسيس) (،21(1 نوفلبف) و25) (((

ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4) شركة 

بالخصائص  لتالية):

 ORIGAMIBIRD (:  السم)

STUDIO)ش.ذ.م.م.

شارع) (،6( :) لد ر  لبيضاء،)  ملقر)

مصطفى) زنقة  ز وية  9اقوت،) اللة 

 ملعاني،)مركز  لرياض،) لطابق  ألول،)

 لرقم)31.

تطبيقات) إنشاء) (:  لهدف)

 النتفنيت.

1.111)) رهم،) (: رأس  ملال)

 (11 حصة بقيلة) ((11 مقسلة إلى)

 رهم للو حد4.

حسن  لعلري) :) لسيد   إل  ر4)

و لسيد 9اسين  لعلري.

9تم  القتطاع  لقانوني) (:  ألرباح)

بنسبة)5%)إلى حد  لعشر.

 ملوسم  الآتلاعي):)من فاتح 9نا9ر)

إلى))3) يسلبف.

 لسجل  لتجاري رقم):))45444.

بكتابة) تم  إل9د ع  لقانوني 

بالد ر) باملحكلة  لتجارية   لضبط 

 لبيضاء)بتاريخ)27)9نا9ر)2121.
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LUMINOVA
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

تفويت حصص  آتلاعية
بلقت�سى محضر  الآتلاعي  لغيف)

تلت) (2121 9نا9ر) (7 بتاريخ) عا ي 

 ملصا قة على ما 9لي):

حصة  آتلاعية) (2811 تفويت)

إلى) نبيل  حلمي  طرف  لسيد  من 

 لسيد أحلد بر  4.

حصة  آتلاعية) (2411 تفويت)

إلى) نبيل  من طرف  لسيد شرفاوي 

 لسيد أحلد بر  4.

تغييف  لبنو  رقم)6)و7)من  لنظام)

 ألسا�سي  لجد9د.

بكتابة) تم  إل9د ع  لقانوني 

 لضبط لدى  ملحكلة  لتجارية بالد ر)

2121)تحت) 3)فبف 9ر)  لبيضاء)بتاريخ)

رقم)3531.
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 AFRIC SMART
GENERATION

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4
ذ ت  لشريك  لوحيد

بتاريخ عرفي  عقد   بلقت�سى 
تم تأسيس شركة) (،2121 9نا9ر) (2(
ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت  لشريك)

 لوحيد جصائصها كالتالي):
 AFRIC SMART (:  لتسلية)

GENERATION
 ENTREPRENEUR (:  لهدف)
 DE TRAVAUX DIVERS ET

.CONSTRUCTION
(،6(  ملقر  الآتلاعي):)مركز رياض)
9اقوت ومصطفى) تقاطع شارع اللة 
 ملعاني،)رقم)61،) لطابق  لثاني،) لد ر)

 لبيضاء.
 (11.111 (: رأسلال  لشركة)
 رهم مقسلة إلى)111))حصة قيلة)
تحريرها) تم  حصة  ((11 و حد4) كل 

بالكامل وموزعة كلا 9لي):
 (111 (: تللوست) سعيد   لسيد 

حصة.
 ملد4):)11)سنة.

 لتسييف):) لسيد فوزي  لفرشي�سي)
رقم) لبطاقة  إلقامة   لحامل 
مسيف للشركة ملد4 غيف) (G11(243X

محدو 4 مسيف غيف شريك.
بالسجل) تسجيل  لشركة  تم 
بالد ر) لللحكلة  لتجارية   لتجاري 

 لبيضاء)تحت رقم)455427.
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GESTAG
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4
رأسلالها : 111.111.)  رهم

 ملقر  الآتلاعي : رقم 17)، علار4 
 لنور،  لطابق 4، شارع  لحسن 

 ألول، حي  لد جلة، أكا 9ر
 لزيا 4 في رأسلال  لشركة

تعد9ل  لنظام  ألسا�سي للشركة
إن  لجلع  لعام  الستثنائي)
نوفلبف) (28 بتاريخ) للشركاء) ملنعقد 

:(21(1
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قد قرر  لزيا 4 في رأسلال  لشركة)
من) برفعه  111.111) رهم  بلبلغ)
 (.111.111 إلى) 11.111)) رهم 

 رهم.
من) (7 وبالتالي تم تعد9ل  لفصل)

 لنظام  ألسا�سي للشركة.
تعد9ل  لنظام  ألسا�سي) قرر  قد 

للشركة.
أنجز  إل9د ع  لقانوني لدى كتابة)
بأكا 9ر) ضبط  ملحكلة  لتجارية 
تحت رقم) (21(1 25) يسلبف) بتاريخ)

.8114(
لإلشار4 و لتنبيه
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 DRILLING AN MINE
 EXPLORATION

DRILLMEX
شركة مساهلة

رأسلالها : 5)، شارع سان سا9ن
بلفد9ر،  لد ر  لبيضاء

هبة أسهم
تعيين مسيف4 إضافية آد9د4

إن  لجلع  لعام  الستثنائي)
 ملنعقد بتاريخ)21) يسلبف)1)21):

قد عا9ن وصا ق على):
طرف) من  سهم  (53(11 هبة)
لفائد4) جطيب  لصد9ق   لسيد 

 لسيد4 كوكب نعيلة.
سهم من طرف  لسيد) ((11 هبة)
نو ل) بفائد4  لسيد4  رشيد  جطيب 

قرو ش.
عا9ن  لتقسيم  لجد9د) وبالتالي 

للرأسلال.
عا9ن  ستقالة  ملسيف  لسيد) قد 

جطيب  لصد9ق.
قرر تعيين  لسيد4 نو ل فرو ش)
عند) تنتهي  سنو ت  (6 ملد4) كلسيف4 
للبت)  آتلاع  لجلع  لعام  ملدعو 
 3( في) في حسابات  لسنة  ملوقوفة 

 يسلبف)2124.
ليصبح مجلس  إل  ر4 مكونا من):

 لسيد4 كوكب نعيلة.
 لسيد جطيب رشيد.

 لسيد جطيب 9وسف.

 لسيد عا ل غزالن.

 لسيد4 نو ل قرو ش.

 لسيد4 جطيب حنان.

بتاريخ مجلس  إل  ر4   قرر 

تعيين  لسيد) (،21(1 21) يسلبف)

جطيب رشيد رئيسا ملجلس  إل  ر4.

أنجز  إل9د ع  لقانوني لدى كتابة)

بالد ر) ضبط  ملحكلة  لتجارية 

 لبيضاء)بتاريخ)28)9نا9ر)2121)تحت)

رقم)728514.
لإلشار4 و لتنبيه
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ZENITH HORECA

شركة مساهلة

رأسلالها : 7.311.111  رهم

 ملقر  الآتلاعي : علار4 4 تجزئة 

 لتوفيق، سيدي معروف

 لد ر  لبيضاء

 لزيا 4 في رأسلال  لشركة
إن  لجلع  لعام  الستثنائي)

بتاريخ  لللساهلين  ملنعقد 

قد قرر  لزيا 4 في) (21(1 نوفلبف) (26

 3.(11.111 بلبلغ) رأسلال  لشركة 

4.211.111) رهم) من) برفعه   رهم 

إلى)7.311.111) رهم.

 ROLAND أنجز  لسيد)

باالكتتاب) GAUDIAU) لتصريح 

و أل  ء)بتاريخ)28)نوفلبف)1)21.

إن  لجلع  لعام  الستثنائي)

بتاريخ  لللساهلين  ملنعقد 

صحة) عا9ن  قد  (21(1 نوفلبف) (28

و أل  ء) باالكتتاب  وصدق  لتصريح 

 8  ملذكور وبالتالي تم تعد9ل  لفصل)

من أنظلة  لشركة.

أنجز  إل9د ع  لقانوني لدى كتابة)

بالد ر) ضبط  ملحكلة  لتجارية 

 لبيضاء)بتاريخ)28)9نا9ر)2121)تحت)

رقم)728615.
لإلشار4 و لتنبيه
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ZENITH HORECA

شركة مساهلة

رأسلالها : 311.111.)  رهم

 ملقر  الآتلاعي : علار4 4 تجزئة 

 لتوفيق، سيدي معروف

 لد ر  لبيضاء

تخفيض رأسلال  لشركة
إن  لجلع  لعام  الستثنائي)

23) يسلبف) بتاريخ) للشركاء) ملنعقد 

رأسلال) تخفيض  قرر  قد  (21(1

6.111.111) رهم) بلبلغ)  لشركة 

عوض) 311.111.)) رهم  ليصبح)

7.311.111) رهم.

من) (8 وبالتالي تم تعد9ل  لفصل)

أنظلة  لشركة.

أنجز  إل9د ع  لقانوني لدى كتابة)

بالد ر) ضبط  ملحكلة  لتجارية 

 لبيضاء)بتاريخ)28)9نا9ر)2121)تحت)

رقم)728614.
لإلشار4 و لتنبيه
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بيتيك

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

رأسلالها : 511.111.)  رهم

 ملقر  الآتلاعي : 5، شارع عبد هللا

بن 9اسين،  لطابق 2،  لد ر  لبيضاء

 لزيا 4 في  لرأسلال
إن  لجلع  لعام  الستثنائي)

 ملنعقد بتاريخ)21) يسلبف)1)21)قد)

قرر  لزيا 4 في رأسلال  لشركة بلبلغ)

875.111) رهم برفعه من)625.111 

 رهم إلى)511.111.)) رهم.

من) (7 وبالتالي تم تعد9ل  لفصل)

أنظلة  لشركة.

أنجز  إل9د ع  لقانوني لدى كتابة)

بالد ر) ضبط  ملحكلة  لتجارية 

 لبيضاء)بتاريخ)28)9نا9ر)2121)تحت)

رقم)728518.
لإلشار4 و لتنبيه
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تيكتفا
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4
رأسلالها : 51.111.111  رهم
 ملقر  الآتلاعي : )5، شارع أنفا

 لطابق 7،  لد ر  لبيضاء
 لزيا 4 في رأسلال  لشركة

إن  لجلع  لعام  الستثنائي)
26) يسلبف) بتاريخ) للشركاء) ملنعقد 
رأسلال) في  قرر  لزيا 4  قد  (21(1
8.111.111)) رهم) بلبلغ)  لشركة 
إلى) 32.111.111) رهم  من) برفعه 

51.111.111) رهم.
من) (8 وبالتالي تم تعد9ل  لفصل)

أنظلة  لشركة.
أنجز  إل9د ع  لقانوني لدى كتابة)
بالد ر) ضبط  ملحكلة  لتجارية 
 لبيضاء)بتاريخ)28)9نا9ر)2121)تحت)

رقم)728581.
لإلشار4 و لتنبيه

246 P

 EVEREST IMPORT &
EXPORT
SARL AU

 9فرست  الستيف   و لتصد9ر
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

ذ ت  لشريك  لوحيد
 ملقر  الآتلاعي للشركة : حي 

 ألندلس، رقم 76، تلار4
بتاريخ) بلقت�سى  لعقد  لعرفي 
بتاريخ و ملسجل  (2121 9نا9ر) ((7 
تأسست  لشركة) (2121 9نا9ر) (2(

ذ ت  ملو صفات  متية):
(: للشركة)  لتسلية  الآتلاعية 
شركة  9فرست  الستيف   و لتصد9ر.

شركة) (:  لشكل  لقانوني للشركة)
ذ ت) ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4 

 لشريك  لوحيد.
(: للشركة)  لنشاط  الآتلاعي 

 الستيف   و لتصد9ر.
حي) (: للشركة)  ملقر  الآتلاعي 

 ألندلس رقم)76)تلار4.
رأسلال) حد   (: رأسلال  لشركة)
11.111)) رهم،)مقسلة)  لشركة في)
إلى)111))حصة من فئة)11))محرر4)

كليا):



(761 الجريدة الرسميةعد )5511 - 24)آلا ى  مجر4))44) )1))فبف 9ر)2121) 

 (111 بنبف هيم) آو     لسيد 
حصة.

 لتسييف):)أسند تسييف  لشركة إلى)
 لسيد آو   بنبف هيم.

 لسنة  ملالية):)تبدأ من فاتح 9نا9ر)
إلى))3) يسلبف من كل سنة.

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 
 البتد ئية بتلار4.

 لسجل  لتجاري رقم)21443).
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STE PUBGRAPHIC
SARL

 N°57 HAY(NAHDA - SIDI(ALLA
BAHRAOUI

محضر  لجلع  لعام) بلقت�سى 
غيف  لعا ي بتاريخ)21)9نا9ر)2121)تم)

إقر ر ما 9لي):
حصة  آتلاعية) (441 بيع)
شيلاء) من  لسيد4  كل  طرف  من 
وفاطلة) ونزيهة  ليعقوبي   ليعقوبي 
وكذلك  لسيد  لحسين) بوطيز4 
 كور م وحسام  ليعقوبي إلى  لسيد)
تعيين) تم  عبد  لو حد  ليعقوبي 
عبد  لو حد) و لسيد  نزيهة   لسيد4 
بيب) لشركة  مسيف ن   ليعقوبي 
كر فيك بعد  ستقالة  لسيد4 شيلاء)

من مهامها في  لتسييف.
باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 
بتاريخ) بالخليسات   البتد ئية 

24)9نا9ر)2121)تحت رقم)33.
248 P

SOCIETE YAZALI PHARMA
SARL

 REZ(DE(CHAUSSE(N(E 57
 HAY(EL(MENZEH - SIDI(ALLA

BAHRAOUI
محضر  لجلع  لعام) بلقت�سى 
غيف  لعا ي بتاريخ)8)) يسلبف)1)21 

لشركة 9ز لي فارما):
تم  لتصفية  لنهائية لشركة 9ز لي)
فارما شركة ذ ت مسؤولية محدو 4.

تم  إل9د ع  لقانوني لدى  ملحكلة)
بتاريخ) بالخليسات   البتد ئية 

23)9نا9ر)2121)تحت رقم)32.
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DADI STUDIO DESIGN
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

بشريك وحيد
رأسلالها 11.111)  رهم

مقرها  الآتلاعي : 7 زنقة طوريسيلي 
حي  ملستشفيات  لد ر  لبيضاء

س ت 361345
قر ر  لشريك  لوحيد) بلقت�سى 
لقد تقرر) (21(1 )3) يسلبف) بتاريخ)

ما 9لي):
على  لفسخ) تلت  ملصا قة  (- ((
من) للشركة  بتد ء) ألو نه   لسابق 

تاريخه.
تعيين  لسيد4    ي وصال،) (- (2

مصفية للشركة.
تحد9د مقر  لتصفية بالد ر) (- (3
حي  طوريسيلي  زنقة   7  لبيضاء)

 ملستشفيات  لد ر  لبيضاء.
باملحكلة  تم  إل9د ع  لقانوني 
 لتجارية بالد ر  لبيضاء 9وم 3 فبف 9ر 

2121 تحت رقم 721223.
بيان مختصر
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AUDIT(ACCOUNTING(&(ASSISTANCE
 E(4شارع  لحسن  لثاني طريق  لشاطئ  لعلار

رقم)2) لطابق  ألول آناح ب)-) لصخيف ت

 AGENCE DE LOGISTIQUE
 ET DE TRANSPORT

 POUR ETABLISSEMENTS
SCOLAIRES
 SARL AU

«Sigle «ALTES
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4

 وذ ت شريك منفر 
رأسلالها 11.111)  رهم

مقرها  الآتلاعي :  لطابق  ألر�سي 
فيال رقم )2 زنقة  لغرب مابيال 

81)1)  لرباط
رقم  لسجل  لتجاري : 42567)

تأسيس شركة
 AGENCE DE (:  لتسلية)
 LOGISTIQUE ET DE TRANSPORT
 POUR ETABLISSEMENTS
 SCOLAIRES SARL AU  Sigle

.««ALTES

ذ ت) شركة  (:  لصفة  لقانونية)
شريك) وذ ت  محدو 4  مسؤولية 

منفر .
:) لسيد  لدكالي)  لشريك  لوحيد)

 لخلفي أناس.
في) مقاول  (:  لهدف  الآتلاعي)

 لنقل.
رأسلال  لشركة):)11.111)) رهم)
مقسم إلى)111))حصة من فئة)11) 

 رهم للحصة  لو حد4.
من) سنة  بتد ء) (11 (:  ملد4)

 لتأسيس  لنهائي.
:) لطابق  ألر�سي)  ملقر  الآتلاعي)
مابيال) زنقة  لغرب  (2( رقم) فيال 

81)1)) لرباط.
 لتسييف):)سيتم تسييف  لشركة من)
و لسيد4) لبنى  بر  4  طرف  لسيد4 

 لتيال وسيلة ملد4 غيف محد 4.
تم  إل9د ع) (:  إل9د ع  لقانوني)
 لقانوني باملحكلة  لتجارية بالرباط.

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري):)
تم  لتقييد في  لسجل  لتجاري):)تحت)
رقم)42567))بتاريخ)31)9نا9ر)2121.
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BINGA FBS
تأسيس

على إثر آلع عام  ستثنائي بتاريخ)
3)) يسلبف)1)21)تم تأسيس شركة)

و لتي تحلل  لخصائص  لتالية):
.BINGA FBS(:(لتسلية 

ذ ت) شركة  (:  لصفة  لقانونية)
 ملسؤولية  ملحدو 4.

 لهدف  الآتلاعي):)تحول  ألمو ل.
رأسلال  لشركة):)11.111)) رهم)

مقسلة كالتالي):
جالدي) جليل  لرحلان   لسيد 
511)حصة،) لسيد  بو بكر  لصد9ق)
 (11 بقيلة) حصة،) (511 جالدي)

 رهم للحصة  لو حد4.
من) سنة  بتد ء) (11 (:  ملد4)

 لتأسيس  لنهائي.
من فاتح 9نا9ر إلى) (:  لسنة  ملالية)
)3) يسلبف من كل سنة ما عد   لسنة)

 ألولى تبتدئ من تاريخ  لتسجيل.

حي) (435 رقم) (:  ملقر  الآتلاعي)

 لجد9د عين عو 4 تلار4.

 لتسييف):)تسييف  لشركة من طرف)

 لسيد جليل  لرحلان جالدي  لحامل)

.IB(72548(للبطاقة  لوطنية رقم

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

تسجيل) تم  كلا  بتلار4   البتد ئية 

 لشركة بالسجل  لتجاري تحت رقم)

.(213(7
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كلوبال منجمنة واي
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد )في طور  لتصفية)

عنو ن مقرها  الآتلاعي : حي  ألمل 
رقم 16) طابق 2  ملحلد9ة - 28831 

 ملحلد9ة -  ملغرب
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

(1765

حل شركة
قر ر  لشريك  لوحيد) بلقت�سى 

تقرر) (21(1 26) يسلبف) في)  ملؤرخ 

ذ ت) حل شركة مسؤولية محدو 4 

منجلنة) »كلوبال   لشريك  لوحيد)

1.111)) رهم) رأسلالها) مبلغ  و ي»)

وعنو ن مقرها  الآتلاعي : حي  ألمل 
رقم 16) طابق 2  ملحلد9ة - 28831 

 ملحلد9ة -  ملغرب.

 ل :  لتصفية وحد  مقر  لتصفية 

 2 16)  لطابق  رقم  بحي  ألمل 

 ملحلد9ة 28831  ملحلد9ة  ملغرب.
كوتر  لنجاري  :  لسيد4  وعينت 

طابق   (16 رقم  حي  ألمل  وعنو نها 

 - 28831  ملحلد9ة   - 2  ملحلد9ة 

 ملغرب، كلصفية للشركة.

وعند  القتضاء  لحدو   ملفروضة 

محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

 ملخابر4 ومحل تبليغ  لعقو  و لوثائق 

 ملتعلقة بالتصفية.

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

 البتد ئية باملحلد9ة بتاريخ)6))فبف 9ر)

2121)تحت رقم)6)).
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عد )5511 - 24)آلا ى  مجر4))44) )1))فبف 9ر)2121)الجريدة الرسمية   (771

BAHESS PRO
ش.م.م

 لرقم 2433 حد  4  لقنيطر4

تأسيس
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم إنجاز  لقانون) (21(1 3)) يسلبف)

 ألسا�سي لشركة محدو 4  ملسؤولية)

ذ ت  ملليز ت  لتالية):

 لتسلية):)BAHESS PRO ش.م.م

 لهدف :  لتفويج  لعقاري.

 2433 :  لرقم   ملقر  الآتلاعي 

حد  4  لقنيطر4.

 ملد4 : 11 سنة  بتد ء من تاريخ 

 لتأسيس.

11.111)  رهم   :  لرأسلال 

مقسم إلى 111) حصة بقيلة 11) 

 رهم للحصة لصالح :

 لسيد حدو بابا حدو : 511 حصة.

 511  : مصطفى  لساخي   لسيد 

حصة.

 لسنة  الآتلاعية : من فاتح 9نا9ر 

إلى )3  يسلبف.

حدو  بابا  حدو  :  لسيد   لتسييف 

و لسيد مصطفى  لساخي.

ولقد تم تقييد  لشركة بالسجل 

باملحكلة  البتد ئية   لتجارية 

بالقنيطر4 تحت رقم )5311.
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 STE AFRIQUE

DEVELOPPEMENT RURAL
SARL AU

تكوين شركة محدو 4  ملسؤولية 
ذ ت  لشريك  لوحيد

بالرباط) مؤرخ  محضر  بلقت�سى 

وضع) تم  (2121 9نا9ر) (21 بتاريخ)

 لقو نين  ألساسية لشركة محدو 4)

 ملسؤولية ذ ت  لشريك  لوحيد ذ ت)

 ملليز ت  لتالية):

 لهدف):) لحفر.

 لطاقة  لشلسية.

آليع  ملنتجات) في   لتجار4 

و ملعد ت  لزر عية.

أشغال))مختلفة للبناء.

 ملقر):)31)شقة رقم)8)شارع موالي)

أحلد لوكيلي،)حسان،) لرباط.

بلا) رأس  ملال  حد   (: رأس  ملال)

قدره)11.111)) رهم.

تد ر  لشركة من طرف) (:  لتسييف)

غيف) ملد4  طارق   لسيد  لحضاري 

محدو 4.

بكتابة) تم  (:  إل9د ع  لقانوني)

بالرباط) باملحكلة  لتجارية   لضبط 

رقم  لسجل) (2121 فبف 9ر) (4 بتاريخ)

 لتجاري):)42665).
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 STE INTER TECHNOLOGIE

MAROC

SARL

تكوين شركة محدو 4  ملسؤولية 
بالرباط) مؤرخ  محضر  بلقت�سى 

وضع) تم  (21(1 27) يسلبف) بتاريخ)

 لقو نين  ألساسية لشركة محدو 4)

 ملسؤولية ذ ت  ملليز ت  لتالية):

و ستيف  ) وبيع  شر ء) (:  لهدف)

وتصد9ر  مالت و ملعد ت وقطع  لغيار)

 لصناعية.

و لخدمات) آليع  ألعلال  أ  ء)

بالصيانة  لصناعية) 9تعلق  فيلا 

و الستشار ت و لتنسيق.

 ملقر):)31)شقة رقم)8)شارع موالي)

أحلد لوكيلي،)حسان،) لرباط.

بلا) رأس  ملال  حد   (: رأس  ملال)

قدره)511.111) رهم.

تد ر  لشركة من طرف) (:  لتسييف)

وعثلاني) وليد   لسيد  ملصطولي 

محلد ملد4 غيف محدو 4.

بكتابة) تم  (:  إل9د ع  لقانوني)

بالرباط) باملحكلة  لتجارية   لضبط 

رقم  لسجل) (2121 فبف 9ر) (4 بتاريخ)

 لتجاري):)42663).
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 STE MAZAGAN QUICK &

FRESH
SARL

تكوين شركة محدو 4  ملسؤولية 
بالرباط) مؤرخ  محضر  بلقت�سى 

وضع) تم  (2121 9نا9ر) (22 بتاريخ)

 لقو نين  ألساسية لشركة محدو 4)

 ملسؤولية ذ ت  ملليز ت  لتالية):

 لهدف):)توزيع  ألغذ9ة و ملنتجات)

 لزر عية  لغذ ئية.

) ملطاعم) جدمات تقد9م  لطعام)

و لقهو4 و ملخابز).

 ملقر):)31)شقة رقم)8)شارع موالي)

أحلد لوكيلي،)حسان،) لرباط.
بلا) رأس  ملال  حد   (: رأس  ملال)

قدره)11.111)) رهم.

من) تد ر  لشركة  (:  لتسييف)

طرف  لسيد4  حريز مونية ملد4 غيف)

محدو 4.

بكتابة) تم  (:  إل9د ع  لقانوني)

بالرباط) باملحكلة  لتجارية   لضبط 
رقم  لسجل) (2121 فبف 9ر) (4 بتاريخ)

 لتجاري):)42667).
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STE APPETENCE
SARL

تكوين شركة محدو 4  ملسؤولية 
بالرباط) مؤرخ  محضر  بلقت�سى 

وضع) تم  (2121 9نا9ر) (7 بتاريخ)

 لقو نين  ألساسية لشركة محدو 4)

 ملسؤولية ذ ت  ملليز ت  لتالية):

:) لتكوين  ملستلر)  لهدف)

و لهندسة) و لهندسة  لتدريبية 

 لتعليلية.

ملون  لحفالت،) الستشار ت)

و لسلعي) و لتصاميم  لرسومية 

و لبصري.

 لتجار4)) ملعد ت و لخدمة).

 ملقر):)31)شقة رقم)8)شارع موالي)

أحلد لوكيلي،)حسان،) لرباط.
بلا) رأس  ملال  حد   (: رأس  ملال)

قدره)11.111)) رهم.

تد ر  لشركة من طرف) (:  لتسييف)
غيف) ملد4  محلد   لسيد  لعلري 

محدو 4.
بكتابة) تم  (:  إل9د ع  لقانوني)
بالرباط) باملحكلة  لتجارية   لضبط 
رقم  لسجل) (2121 فبف 9ر) (4 بتاريخ)

 لتجاري):)42661).
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 CABINET D’ARCHITECTURE
MARWANE BAGHDADI

ش.م.م ش.و
بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ بسال)
تأسيس) تم  (2121 9نا9ر) (28 بتاريخ)

شركة ذ ت  لخصائص  لتالية):
 CABINET (:  لتسلية)
 D’ARCHITECTURE MARWANE

.BAGHDADI
شركة) (:  لصفة  لقانونية)
ذ ت  لشريك) محدو 9ة  ملسؤولية 

 لوحيد.
 لهدف  الآتلاعي):)مهندس.

رأسلال) حد   (: رأسلال  لشركة)
11.111)) رهم مقسلة)  لشركة في)
11)) رهم) سهم من فئة) ((.111 إلى)
بغد  ي) ملكية  لسيد  في  للسهم 

مرو ن.
شارع) (816 رقم) (:  ملقر  الآتلاعي)

موالي   ريس  ألول تلار4.
بغد  ي) عين  لسيد  (:  لتسييف)
غيف) ملد4  للشركة  مسيف  مرو ن 

محدو 4.
من تاريخ) سنة  بتد ء) (11 (:  ملد4)
 لتسجيل في  لسجل  لتجاري إال إذ )

حصل فسخ أو  متد  .
9نا9ر) فاتح  من  (:  لسنة  ملالية)
ما) سنة  كل  من  )3) يسلبف  ( إلى)
تاريخ) من  تبتدئ  عد   لسنة  ألولى 
 لتسجيل في  لسجل  لتجاري وتنتهي)

في))3) يسلبف)1)21.
للشركة) تم  إل9د ع  لقانوني 
بتاريخ بتلار4   باملحكلة  التبد ئية 

 4)فبف 9ر)2121.
وقد تم تسجيل  لشركة بالسجل)
لدى  ملحكلة  التبد ئية)  لتجاري 
)2144))من نفس) بتلار4 تحت رقم)

 ليوم.
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(77( الجريدة الرسميةعد )5511 - 24)آلا ى  مجر4))44) )1))فبف 9ر)2121) 

EL MATAR OPTIC
SARL AU

بتاريخ عرفي  عقد   بلقت�سى 

ومسجل بلد9نة) (21(1 نوفلبف) ((4  

 21(1 3)) يسلبف) بتاريخ) تلار4 

ذ ت  ملسؤولية) شركة  تأسيس  تم 

 ملحدو 4 بشريك وحيد.

 EL (: للشركة)  إلسم  لقانوني 

.MATAR OPTIC SARL AU

 لهدف  الآتلاعي):)نظار تي.
 (11.111 (: رأسلال  لشركة)

حصة) ((.111 إلى) مقسلة   رهم 

كلها) للحصة  11)) رهم  فئة) من 

محرر4 ومسند4 للسيد  ملطار عثلان)

 لشريك  لوحيد للشركة.

من) سنة  بتد ء) (11 (:  ملد4)

 لتأسيس  لنهائي أي من تاريخ وضع)

 لسجل  لتجاري.

من فاتح 9نا9ر إلى)) (:  لسنة  ملالية)

)3) يسلبف من كل سنة ما عد   لسنة)

 ألولى تبتدئ من تاريخ  لتسجيل.

 (41 رقم) كومطر ف  حي  (:  ملقر)

شارع  لقاهر4 تلار4.

 ملسيف):) لسيد  ملطار عثلان.
بالسجل  لتجاري) رقم  لتقييد 

1)214))باملحكلة  البتد ئية بتلار4.
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BENMOUSSA HOST
عرفي) أو  توثيقي  عقد  بلقت�سى 

مؤرخ في تلار4 بتاريخ))2)9نا9ر)2121 

قد تم تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية)

 ملحدو 4.

مو    لبناء) (:  لهدف  الآتلاعي)

 لبيع بالتقسيط.

أعلال  لبناء.
1.111)) رهم) (: رأسلال  لشركة)

مقسلة إلى)11))حصة من فئة)11) 

 رهم للحصة  لو حد4):

 18 (: مصطفى) بنلو�سى   لسيد 

حصة.

 2 (: 9اسلينة) أمصري   لسيد4 

حصص.

من) سنة  بتد ء) (11 (:  ملد4)

 لتأسيس  لنهائي أي من تاريخ وضع)

 لسجل  لتجاري.

من فاتح 9نا9ر إلى) (:  لسنة  ملالية)

)3) يسلبف من كل سنة ما عد   لسنة)

 ألولى تبتدئ من تاريخ  لتسجيل.
 ملقر):)تجزئة ريف)))رقم)5)متجر)

رقم)5)تلار4.

 ملسيف):) لسيد بنلو�سى مصطفى.
(: بالسجل  لتجاري) رقم  لتقييد 

21437))تلار4.

261 P

BENMOUSSA RIF5
عرفي) أو  توثيقي  عقد  بلقت�سى 

مؤرخ في تلار4 بتاريخ))2)9نا9ر)2121 

قد تم تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية)

 ملحدو 4 بشريك وحيد.

مو    لبناء) (:  لهدف  الآتلاعي)

 لبيع بالتقسيط.

أعلال  لبناء.
1.111)) رهم) (: رأسلال  لشركة)

مقسلة إلى)11))حصة من فئة)11) 

 رهم للحصة  لو حد4):

 لسيد4 مريم أمر وي):)11))حصة.

من) سنة  بتد ء) (11 (:  ملد4)

 لتأسيس  لنهائي أي من تاريخ وضع)

 لسجل  لتجاري.

من فاتح 9نا9ر إلى) (:  لسنة  ملالية)

)3) يسلبف من كل سنة ما عد   لسنة)

 ألولى تبتدئ من تاريخ  لتسجيل.
 ملقر):)تجزئة ريف)))رقم)5)متجر)

رقم)))تلار4.

 ملسيف):) لسيد مريم أمر وي.
(: بالسجل  لتجاري) رقم  لتقييد 

21421))تلار4.
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SOCIETE OUTOUL
SARL AU

سجل تجاري رقم )628

تغييف شركة
تم  لتغييف) عرفي  عقد  بلقت�سى 

باملليز ت  لتالية):

زيا 4 رأس  ملال  لشركة من) (- ((

 (.111.111 إلى) 11.111)) رهم 

 رهم.

2)-) إل9د ع  لقانوني):)تم باملحكلة)

9نا9ر) (27 بتاريخ) بالعيون   البتد ئية 

2121)تحت رقم)2020/256.
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 SOCIETE SAHARA

 INNOVATIVE

ENGINEERING
SARL

تغييف شركة
سجل تجاري رقم 25743

تم  لتغييف) عرفي  عقد  بلقت�سى 

باملليز ت  لتالية):

))-)بيع  لحصص):

61))حصة من طرف  لسيد) بيع)

سيد  لزين  حلد إلى  لسيد سبويه)

محلد عبد هللا ب)11)) رهم للحصة.

71))حصة من طرف  لسيد) بيع)

سيد  لزين  حلد إلى  لسيد  ملرو�سي)

 حلد ب)11)) رهم للحصة.

سيد  لزين) -) ستقالة  لسيد  (2

وتعيين) كلسيف  مهامه  من   حلد 

 لسيد سبويه محلد عبد هللا مسيف )

للشركة وملد4 غيف محدو 4.

3)-) إلمضاء):)بصفة منفصلة بين)

 لسيد سبويه محلد عبد هللا و لسيد)

 ملرو�سي  حلد.

4)-) إل9د ع  لقانوني):)تم باملحكلة)

9نا9ر) (3( بتاريخ) بالعيون   البتد ئية 

2121)تحت رقم)2020/277.
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 SOCIETE GENERALE DES

TRAVAUX DU SUD
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدو 4 بشريك وحيد
إكتساب  لصفة  ملعنوية) تم 

باملو صفات  لتالية بالعيون):

 SOCIETE GENERALE(:(لتسلية 

.DES TRAVAUX DU SUD

ذ ت) شركة  (:  لشكل  لقانوني)

مسؤولية محدو 4 بشريك وحيد.

 ملقر  الآتلاعي):)مد9نة)25)مارس)

685) لعيون  لساقية) Y) لرقم) بلوك)

 لحلر ء.

:) ألشغال  ملتعد 4)  ألنشطة)

للبناء)-)مقهى ومطعم)-)ملون حفالت.

11.111)) رهم) (:  لرأسلال)

مكونة من)111))حصة بـ)11)) رهم)

للحصة.

 لتسييف و لتوقيع  الآتلاعي):)يعهد)

توقيعه) و عتلا   بيد ر  علي  للسيد 

 ملنفر  ملد4 غيف محد 4.

تم  إل9د ع) (:  إل9د ع  لقانوني)

كتابة  لضبط) بلصلحة   لقانوني 

باملحكلة) بلكتب  لسجل  لتجاري 

سبتلبف) (6 بتاريخ) للعيون   البتد ئية 

8)21)تحت رقم)1976/2018.
رقم  لسجل  لتجاري):))2537.
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SOCIETE DIV MAROC
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4 بلساهم و حد
تبعا للعقد  لعرفي بتاريخ)24)9نا9ر)

تم وضع قو نين  لشركة ذ ت) (2121

 ملليز ت  لتالية):

 SOCIETE DIV (:  لتسلية)

.MAROC

مختلف  ألنشطة) (:  ملوضوع)

 ملرتبطة بالبناء.

أشغال  لتصريف،) لطرقات،)

شبكات  لهاتف)  لصرف  لصحي،)

و ملاء)وأشغال  لتهيئة  لعامة.

تجار4  لخشب) أشغال 

و ألليلينيوم)...) لخ
 ملقر  لرئي�سي):)مد9نة  لوفاق،)رقم)

G821،)نوع)HE2،) لعيون.

 لرأسلال):)حد  في مبلغ)11.111) 

حصة من) ((.111  رهم مقسلة إلى)

فئة)11))للو حد4 مقسلة كامتي):

 لسيد محلد  شو ي):)211)حصة.

 811 (:  لسيد  ملصطفى  لزيتوني)

حصة.



عد )5511 - 24)آلا ى  مجر4))44) )1))فبف 9ر)2121)الجريدة الرسمية   (77(

تسييف  لشركة من طرف) (:  إل  ر4)

 لسيد محلد  شو ي.)

بكتابة) تم   إل9د ع  لقانوني 
 لضبط باملحكلة  البتد ئية بالعيون)

رقم) تحت  (2121 9نا9ر) (3( بتاريخ)

بالسجل) تسجيلها  وتم  (2020/271

رقم) تحت  لرقم  لتحليلي   لتجاري 

.31677
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CYRYSA HOLDING
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4

رأسلالها 11.111)  رهلد

 ملقر  الآتلاعي :  لقصبة )6 زنقة 

 لشيخ محلد بن صد9ق طنجة

تأسيس
إنشاء) تم  عرفي  عقد  بلقت�سى 

 CYRYSA«  لقانون  ألسا�سي لشركة)

ذ ت مسؤولية) شركة  («HOLDING

محدو 4،)و لتي تتصف كلا 9لي):

.CYRYSA HOLDING(:(سلها 

ذ ت) شركة  (:  لشكل  لقانوني)

مسؤولية محدو 4.

 6( :) لقصبة) مقرها  الآتلاعي)
زنقة  لشيخ محلد بن صد9ق طنجة.

أساسا) تهدف  لشركة  (: هدفها)

  جل  ملغرب وجارآه إلى):

و كتساب) إ  ر4  ملحافظ 

غيف) أو  مباشر  بشكل   ملشاركات،)

مباشر في آليع  لعلليات أو  لشركات)

بأي شكل وأي كائن،)عن طريق إنشاء)

 لشركات أو  ملشاركة في تكوينها أو في)
زيا 4 رأسلال  لشركة  لحالية،)أو عن)

طريق  لكفالة أو شر ء) ألور ق  ملالية)

ذلك) غيف  أو  أو  لحقوق  الآتلاعية 

وبشكل جاص في آليع  ملشاريع.

إ  ر4 آليع  لعقار ت أو  لشركات)

 ملالية  و  لصناعية أو  لتجارية.

 لدر سة و ملشور4 وتطوير وتنفيذ)

أو  الستثلار ت) آليع  ملو ضع 

آليع  ملشروعات  لفنية) وكذلك 

و لصناعية) و ملالية  و القتصا 9ة 

و لسياحية) و لتجارية  و لتعد9نية 

و لزر عية و لعقارية.

 إل  ر4 و الستشار ت  إل  رية.
سنة تبتدئ من 9وم) (11 (: أمدها)
تسجيل  لشركة في  لسجل  لتجاري.

يسيف  لشركة  لسيد4) (:  لتسييف)
رويا المين،)حاملة للجنسية  ملغربية،)
(،A1423(5L وللبطاقة  لوطنية رقم)
حذ9فة) بني  زنقة  (7 ب)  لساكن 

 لسوي�سي  لرباط.
كل) في  تلتزم  لشركة  (:  إلمضاء)
ما 9خص معامالتها بإمضاء) ملسيف4)

 لسيد4 رويا المين.
رأسلالها):)11.111)) رهم موزعة)
بقيلة) حصة  آتلاعية  ((.111 إلى)

11)) رهم للو حد4،)كلا 9لي):
511)حصة للسيد سيدي 9وسف)

 لبقالي.
211)حصة للسيد4 رويا المين.

51)حصة للسيد4 سباء) لبقالي.

51)حصة للسيد 9اسين  لبقالي.
51)حصة للسيد شريف  لبقالي.

51)حصة للسيد آ م  لبقالي.
من) تبتدئ  (:  لسنة  الآتلاعية)
فاتح 9نا9ر وتنتهي في متم شهر  يسلبف)
من كل سنة  ستثنائيا  لسنة  ألولى)
تأسيس  لشركة) تاريخ  ستبتدئ من 
من  لسنة) )3) يسلبف  في) وتنتهي 

 لجارية.
تم  إل9د ع) (:  إل9د ع  لقانوني)
لدى  ملركز  لجهوي)  لقانوني 
25) يسلبف) لالستثلار بطنجة بتاريخ)
رقم) تجاري  سجل  تحت  (21(1

.(12711
للتلخيص و لنشر

 ملسيف9ن
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CYRYSA
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4

رأسلالها 11.111)  رهم
 ملقر  الآتلاعي :  لقصبة )6 زنقة 

 لشيخ محلد بن صد9ق طنجة
بلقت�سى محضر  لجلع  لعام) (- (I
للشركاء) لذي  نعقد) غيف  لعا ي 
لشركة) (21(1 7)) يسلبف) بتاريخ)
مسؤولية) ذ ت  شركة  («CYRYSA«

محدو 4،)تقرر ما 9لي):

توسيع غرض  لشركة):
إ  ر4  لفنا ق و لرياض.

 الستيف   و لتصد9ر.
تحيين  لنظام  ألسا�سي للشركة.

مسائل مختلفة.
كتابة) لدى  تم  إل9د ع  لقانوني 
بطنجة) باملحكلة  لتجارية   لضبط 
رقم) تحت  (2121 فبف 9ر) (3 بتاريخ)

.231(2(
للتلخيص و لنشر  ملسيف9ن
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LIBADIOS
SARL

ليبا  9وس ش.م.م
شركة محدو 4  ملسؤولية
رأسلالها : 31.111  رهم

مقرها  الآتلاعي : )3) شارع أنفا 
إقامة أزور مكتب )) ب -

 لد ر  لبيضاء
تأسيس

بلقت�سى عقد عرفي بتاريخ)2)9نا9ر)
محدو 4) شركة  تأسيس  تم  (،2121

 ملسؤولية ذ ت  ملليز ت  لتالية):
 لشركاء):) لسيد رشيد  ملغاري.

بنبف هيم) مهدي  محلد   لسيد 
 الندل�سي.

 ELODIA ش.م.م) شركة  9لو 9ا 
.SARL

 LIBADIOS SARL (:  لتسلية)
ليبا  9وس ش.م.م

شركة محدو 4) (: نوعية  لشركة)
 ملسؤولية.

:) الستشار ت في ميد ن)  ملوضوع)
 لتدبيف.

وتوفيف  لخدمات) تدريب 
و ملؤسسات  لعامة) لللنضلات 

و لخاصة.
 ملساهلة في  ملقاوالت،)بأي شكل)
أو) في شركات مغربية  من  ألشكال،)
أآنبية أجرى وإ  ر4 هذه  ملساهلات)

ومر قبتها وتطويرها.
محافظ  لسند ت) إ  ر4 
و ملساهلات  لصا ر4 عن  لشركات،)

عامة كانت أم جاصة.

مد4  لشركة):)11)سنة  بتد ء)من)

تاريخ تأسيسها.

شارع) ((3( (:  ملقر  الآتلاعي)

-) لد ر) )))ب) أنفا إقامة أزور مكتب)

 لبيضاء.

حد  رأسلال) (:  رأسلال  لشركة)

31.111) رهم) مبلغ) في   لشركة 

مقسلة على)311)حصة من فئة)11) 

 رهم جصصت للشركاء)كالتالي):

 لسيد رشيد  ملغاري)11)حصة.

بنبف هيم) مهدي  محلد   لسيد 

 الندل�سي)35))حصة.

 ELODIA ش.م.م) شركة  9لو 9ا 

SARL(:(66)حصة.

 لتسييف):)عينو  كلسيف9ن للشركة)

ملد4 غيف محدو 4):

 لسيد رشيد  ملغاري.

بنبف هيم) مهدي  محلد   لسيد 

 الندل�سي.

فاتح) من  تبتدئ  (:  لسنة  ملالية)

9نا9ر وتنتهي في))3) يسلبف لكل سنة.

توزع  ألرباح بعد تكوين) (:  ألرباح)

ويخول  لباقي)  الحتياطي  لقانوني 

في) مذكور  هو  ما  حسب  للشركاء)

 لقانون  ألسا�سي للشركة.

تم  إل9د ع) (:  إل9د ع  لقانوني)

للد ر) باملحكلة  لتجارية   لقانوني 

بتاريخ) (728188 تحت رقم)  لبيضاء)

23)9نا9ر)2121.

بالسجل) تقييد  لشركة  وتم 

بالد ر) باملحكلة  لتجارية   لتجاري 

بتاريخ) (454183 تحت رقم)  لبيضاء)

23)9نا9ر)2121.
بلثابة مقتطف وبيان
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FISH HOUSE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

رأسلالها : 51.111)  رهم

مقرها  الآتلاعي : بقعة 81

 لحي  لصناعي طريق  لجرف آسفي

محضر  لتصفية  لو 9ة للشركة
بتاريخ) مؤرخ  محضر  بلقت�سى 

31)نوفلبف)6)21.
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قرر  لجلع  لعام  الستثنائي)
ذ ت) (FISH HOUSE لشركة)

 ملسؤولية  ملحدو 4.
من) للتصفية  لو 9ة  عتبار  
6)21،)كلا نعيين  لسيد) 31)نوفلبف)
للشركة) مصفيا  مبارك  لسباعي 
في  ملقر) مقر  لتصفية  تحد9د  مع 
81) لحي  لصناعي) بقعة)  الآتلاعي 

طريق  لجرف آسفي.
تم  إل9د ع  لقانوني لدى  ملحكلة)
21) يسلبف)  البتد ئية بآسفي بتاريخ)

6)21)تحت عد )73)2.
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شركة مدارس العاررين )
بتا9خ) عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم وضع  لقانون) (،21(1 22)نوفلبف)
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدو 4 ذ ت  لخصائص  لتالية):
 لتسلية):)مد رس  لعارفين)2.

مؤسسة) (:  لهدف  الآتلاعي)
للتعليم  لخصو�سي.

تجزئة) (،( رقم) (:  ملقر  الآتلاعي)
 لنور،)مرس  لخيف،)تلار4.

رأسلال  لشركة):)11.116).
:) لسيد لحسن  عريفي)  لتسييف)
لبطاقة  لتعريف  لوطنية)  لحامل 

.A2544((رقم
 11  ملد4):)حد ت مد4  لتسييف في)

سنة  بتد ء)من تاريخ تسجيلها.
(: بالسجل  لتجاري) رقم  لتقييد 

.(212(7
تسجيل  لشركة) تم  (:  إل9د ع)
باملحكلة) بالسجل  لتجاري 

 البتد ئية بتلار4.
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 STE BEN IBRAHIM
LOGISTICS

SARL AU
 الشهار  لقانوني

بلقت�سى  لقر ر من طرف  لشريك)
 BEN IBRAHIM للشركة)  لوحيد 
)رأسلالها) (،LOGISTICS- SARL A.U
باملقر) 11.111)) رهم،) ملنعقد 
9نا9ر) (8 بتاريخ) للشركة   الآتلاعي 

2121)قرر ما9لي:

لحرش) (13 بلوك) (: مقر  لشركة)
أ9ت ملول).

 (11.111 في) حد   رأس  ملال  (
 رهم مقسومة إلى))111))حصة من)
وموزعة) 11) رهم  لو حد4  ( ( فئة)

كتالي):
 (111 ( ( ( ( ( ( تيسيف عبد  لعزيز) (

حصة.)
أهد ف  لشركة:) من   ملوضوع:)
للنقل  لبضائع  لوطنية) مقاول 

و لدولية لحساب  لغيف.
أن) قرر  لجلع  لعام  (  لتسييف:)
 BEN IBRAHIM LOGISTICS-(شركة
SARL -A.U-)))سيسرها  لسيد تيسيف)

عبد  لعزيز ملد4 غيف محدو 4.
من) سنة  بتد ء) (11  ملد4:)

 لتسجيل بالسجل  لتجاري.
تم)) إل9د ع  لقانوني لدى  ملحكلة)
 4 بتاريخ) بلد9نة  نزكان   البتد ئية 
فبف 9ر)2121،)تحت رقم)))6)2 لسجل)

 لتجاري رقم))182).
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ايت بال دونطال
ش.م.م

للشريك  لوحيد
 لتأسيس

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلوآب 
إنجاز) تم  بأكا 9ر،) (2121 9نا9ر) ((5
ذ ت) لشركة   لقانون  ألسا�سي 
للشريك  لوحيد) مسؤولية محدو 4 

بالخصائص  لتالية):
 إلسم):) 9ت بال  ونطال.

بتفكيب) 9تعلق  كللا  (:  لهدف)
وصناعة  ألسنان.

وتصنيع  مليات) وشر ء) بيع 
و لقطع) و ملو    و ملنتجات  و ألآهز4 
وطب) بصناعة  و أل و ت  ملتعلقة 
بها) إلى  إلتجار  باإلضافة   ألسنان 

وتعبئتها وتصد9رها و ستيف  ها.
تلثيل أي شركة باملغرب أو جارآه)

في إطار  لهدف  لرئي�سي للشركة.
لطلبات  لعروض)  لتقد9لات 
و لصفقات  لعلومية و لخاصة ذ ت)

 لصلة بأهد ف  لشركة.

 لرأسلال):)11.111.11)) آرهم.

 لتسييف:) لسيد  9ت بال هشام.

تيسالوين) حي  (:  ملقر  إلآتلاعي)

تلر غت آلاعة  ورير أكا 9ر.

 ملد4):)11)سنة ما عد   لحل قبل)

 ألو ن.

لدى  ملحكلة)  إل9د ع  لقانوني 

 2121 27)9نا9ر)  لتجارية باكا 9ر 9وم)

تحت رقم)42255.
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STE SAMIFISC

CABINET COMPTABLE ET FISCAL

 SIEGE(SOCIAL(:(IMM(ZERKDI(ET(AMZIL

 APPT N°1( AV AL MOUKAOUAMA

.AGADIR

 TEL(:(06.11.82.46.25(/(FIX(:

15.28.23.28.68

EMAIL(:(samifisc@gmail.com

STE AGADIR RIDE CARS

بلقت�سى  لقانون  ألسا�سي بتاريخ)

27) يسلبف)1)21،)تم تأسيس شركة)

محدو 4  ملسؤولية).)

:
ُ
باملو صفات  لتالية

 STE AGADIR((((:(((((((((((لتسلية (

.RIDE CARS

بدون) كر ء) لسيار ت  ( (:  لهدف)

( سائق.)

:) ملحل  لتجاري)  ملقر  الآتلاعي)

حي  ملحلدي) (3356 برقم)  لكائن 

أكا 9ر.

 ملد4)))))))))))))):))11)سنة    بتدء  من)

تاريخ  لتأسيس.

رأسلالها))))))))):)11.111)) رهم.

 لتسييف):)للسيد محلد  لغالل.

عبد) ) لسيد  لغنيم  (:  إلمضاء)

 لعزيز صالح).)))

باملحكلة) تم  ) إل9د ع  لقانوني 

9نا9ر) (28 بتاريخ) ألكا 9ر   لتجارية 

2121،)تحت رقم)81384.  
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STE ABTIH TRAVAUX
SARL AU 

تأسيس شركة
بلوآب عقد عرفي محرر بتاريخ)
تم تأسيس شركة) (،2121 9نا9ر) (21
محدو 4  ملسؤولية ذ ت شريك و حد)

ذ ت  ملليز ت  لتالية):
ABTIH TRAVAUX ( ( (:  لتسلية)
ش.م.م ذ ت شريك و حد.))))))))))))))))))))))))))))
وأشغال) أشغال  لبناء)  لهدف:)

مختلفة.
بيع مو    لبناء.

زنقة  لجد9د4) (:  ملقر  الآتلاعي)
رقم)5))طان طان.

رأس  ملال  الآتلاعي)):))511.111  
 رهم مجزأ إلى))5111)حصة من فئة)
ترآع) للحصة  لو حد4  11)) رهم 

كلها للسيد  لحسن  شويف.
يسيف  لشركة  لسيد)  لتسييف:)
وتخويله  إلمضاء)  لحسن  شويف 

 ملنفر  ملد4 غيف محدو 4.
 لسنة  الآتلاعية)):)تبتدئ  لسنة)
 الآتلاعية من فاتح 9نا9ر وتنتهي في)

آجر  آنبف من كل سنة.
وتم  إل9د ع  لقانوني لهذ   لعقد)
هيئة  ملحكلة) لدى  بكتابة  لضبط 
رقم13    تحت  طان  بطان   البتد ئية 
و لسجل  لتجاري رقم)521))بتاريخ)))))

من  آل  لنسخة و لبيان
حرر بطان طان بتاريخ)4)فبف 9ر)2121
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 STE CONSTRUCCION
 DE PRODUCTOS Y

MATERIALES
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4

تأسيس شركة
9نا9ر) (2( طبقا للعقد  ملؤرخ في) (
محدو 4) شركة  تأسيس  تم  (،2121

 ملسؤولية بالخصائص  لتالية):))
 STE CONSTRUCCION(:السم (
DE PRODUCTOS Y MATERIALES

.SARL AU 
مو  ) بائع  (: ( ( (  لهدف)
 لبناء،)))))))))تاآر،4 ستيف   وتصد9ر)))))

وتاآروسيط    ء.
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  (11.111 ( (: رأسلال  ملجلوعة)
 رهم.

 لتسييف:)) لسيد مكار   رشيد.
) ملساكنة) ( ) ملقر  الآتلاعي:) (
31)بلوك)6))حي  لهدى) ( بعنو ن رقم)

أكا 9ر.)))))
 ملد4):)11)سنة.

لللجلوعة) تم  إل9د ع  لقانوني 
بالسجل  لتجاري باملحكلة  لتجارية)
 3( بتاريخ) (81424 بأكا 9ر تحت رقم)

9نا9ر)2121.    
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 CENTRE ESTHETIQUE
  LAYLA

 SNC
تأسيس شركة

 (6 بتاريخ) عرفي  عقد  بلقت�سى 
شركة) تأسيس  تم  (،2121 9نا9ر)

تضامنية  لتالية:
 C E N T R E :  لتسلية)

«ESTHETIQUE(LAYLA(«(SNC
 2 زنقة) (58 رقم) (:  ملقر  الآتلاعي)

حي عين  لرحلة طانطان.
11.111) رهم)  لرأسلال:)
حصة من فئة) ( ((111 مقسلة على)

11)) ر هم.
صونا،) مركز  لتجليل،) (:  لهدف)
مو  ) بيع  حالقة،) نكافة،) تدليك،)

 لتجليل،)كر ء)مالبس للنساء.
مغربية،) ليلى سركوح،) (:  لشركاء)
(،1987/09/06 بتاريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخ) مز   4 

.JF4116((ب.)و.)ت
 ملكبولة  عكيك)،)مغربية،)مز   4)
ت) و.) ب.) (،1994/11/26 بتاريخ)

SH(84264
من) تبتدئ  (:  لسنة  ملالية))
فاتح 9نا9ر و تنتهي في))3) آنبف من كل)

سنة.
تسيف  لشركة حاليا من)  لتسييف:)
طرف:)ليلى سركوح و ملكبولة  عكيك)

ملد4 غيف محد 4.
باملحكلة) تم  (:  لسجل  لتجاري)
فبف 9ر) (3  البتد ئية بطانطان بتاريخ)

2121،)تحت رقم)5315.
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FIDUCIAIRE TEMSIA 

TEL(:0673219430

STE CARANOVA CARS

تأسيس شركة   ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4 

با9ت) مؤرخ  عرفي  عقد  بلوآب 

وضع) تم  (،2121 9نا9ر) (21 ملول)

ذ ت) لشركة   لنظام  ألسا�سي 

تكلن) و لتي   ملسؤولية  ملحدو 4 

مليز تها فيلا 9لي):)))

 STE CARANOVA (:  لتسلية)

.CARS   S.A.R.L

غرض  لشركة) 9لكن   لغرض:)

لحساب) أو  لحسابها  لخاص  سو ء)

أي  ولة أجرى) وفي  في  ملغرب   لغيف 

فيلا 9لي):

كر ء) لسيار ت بدون سائق).

مقر  لشركة):بلوك)16)رقم)26)حي)

 لعرب  زرو  9ت ملول.

 11  ملد4:)حد ت مد4  لشركة في)

سنة  بتد ء  من تاريخ تكوينها  لنهائي.

رأسلال) 9بلغ  (: رأسلال  لشركة)

 (11.111 مائة  الف  رهم)  لشركة 

 (11 ذ ت) حصة  ((111 إلى) مقسم 

 رهم كقيلة لحصة  لو حد4،مكتتبة)

ومخصصة) كليا  ومدفوعة  لقيلة 

للشريك  التى.)

 (111 ) بر هيم  هندى)  لسيد)

حصة.

 لسنة  ملالية:تبتدئ في فاتح 9نا9ر)

وتنتهي في))3) آنبف).

 لتسييف:)يسيف  لشركة  لسيد بور)

 لد9ن  هندى ملد4 غيف محدو 4.)

كتابة) لدى  تم  إل9د ع  لقانوني 

 لضبط باملحكلة  إلبتد ئية بانزكان))

عد ) تحت  (،2121 9نا9ر) (21 بتاريخ)

بالسجل) و ملسجلة  (،2020/179

 لتجاري تحت رقم)1785).
للخالصة و لبيان

 ملسيف
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FRANCOMA INGENIERIE
 SARL

شركــة ذ ت مسؤولية محدو 4
 تأسيس شركــة

 (( بتاريخ) ( بلقت�سى عقد عرفي)
تأسست شركة ذ ت) (،21(1 أكتوبر)
باملو صفات) محدو 4  مسؤولية 

 لتالية):
 FRANCOMA (: ( (  لتسلية)

.INGENIERIE
 ملوضوع):)مكتب  لدر سات وإ  ر4)

 ملشروع.
 ملقر  الآتلاعي:)إقامة رزق بلوك أ)

شارع  لحسن  لثاني أ9ت ملول.
حد   ملبلغ في) (: رأسلال  لشركة)
51.111) رهم مجزأ إلى)511))حصص)

من فئة)))11.11) رهم للو حد4.
 لتسييف:)أسند  لتسييف إلى  لسيد))
 لكبوس محلد))ملد4 غيف محدو 4.)أما)))
بالنسبة لتوقيع  لبنكي))تلتزم  لشركة)

بتوقيع  لسيد  لكبوس محلد.))
تأسيس) من  سنة  (11  ملد4:)

 لشركة.
وقد تم  إل9د ع  لقانوني بلكتب)
لدى  ملحكلة  ألبتد ئية)  لضبط 
 21 بتاريخ) ((86 رقم) تحت  بإنزكان 

9نا9ر)2121.
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  STE FRAN DE PAINE 
  SARL AU

 STE FRAN DE (:  سم  لتجاري)
.PAINE SARL AU

رقم) بلوك    (: مقرها  الآتلاعي)
525) ساكا تيكيوين  كا 9ر.

رأسلالها)):)11.111)) رهم.
 لتسييف))))))))) لسيد)) رآد ل صالح)))

مسيف للشركة.
تم  إل9د ع  لقانون  ألسا�سي لدى)
باملحكلة  لتجارية) كتابة  لضبط 
2121،))تحت) )3)9نا9ر)  كا 9ر بتاريخ)
رقم))81422)و لسجل  لتجاري تحت)

رقم)))423.
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STE FERTIVERT
SARL 

شركة ذ ت مسؤولية محدو 4

تأسيس شركة
بانزكان)) عرفي  عقد  بلقت�سى 

بتاريخ)1)9نا9ر)2121،)تأسيس شركة)))

مو صفتها) محدو 4  مسؤولية  ذ ت 

كالتالي):

. FERTIVERT(:(لتسلية 

منتجات) بيع   لهدف  الآتلاعي:)

 لصحة  لنباتية،) لكيلاويات)
 لزر عية و  الغد9ة)) لزر عية و لبذور)

و  ملنشطات  لحيوية).

محل  لتجاري،)  ملقر  الآتلاعي:)

مركز سيدي بيبي)٬) لشتوكة  9ت باها.)

 ملد4:)11)سنة.

 (1.111  لرأسلال  الآتلاعي:)

حصة) ((11 إلى) مقسلة   رهم 

11)) رهم للسهم)  آتلاعية بقيلة)

مقسلة كالتالي):

 لسيد):)9اسين هنون))31)حصة.))

 لسيد4):)جد9جة هنون)41)حصة.)

 31 مستعيد) 9وسف  (: (  لسيد)

حصة).

كلسيف) هنون  9اسين  (:  لتسييف)

للشركة.

 لسنة  الآتلاعية):)تبتدىء)من)) 

9نا9ر  لى))3) آنبف.

حسب  لفصل) :مقسلة   ألرباح)

28)من قانون  لشركة.

إ9د عه) تم   إل9د ع  لقانوني 

تحت) بانزكان  باملحكلة  البتد ئية 
رقم))16)))))9وم))))31)9نا9ر)2121.
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 STE FASSYH LQLIAA 
 SARL AU 

تاسيس شركة
بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)

وضع) تم  (،21(1 أغسطس) (27

 لقو نين  ألساسية لشركة محدو 4)

ذ ت) ( وحيد) بشريك   ملسؤولية 

 ملليز ت  لتالية:
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                                                                                                           STE FASSYH LQLIAA(:(لتسلية 
) لشكل  لقانوني:))شركة محدو 4)

 ملسؤولية ذ ت شريك  لوحيد.
تاآر  للو زم  ملكتبية) (:  لهدف)
و ملدرسية)-) ألعلال  ملختلفة و لبناء-)

 ملفاوضات  لعامة).
 281 رقم) (:  ملقر  الآتلاعي)

تالعينت  لقليعة أ9ت ملول إنزكان.
في) حد    لرأسلال  الآتلاعي:)
 (111 إلى) مقسم  11.111)) رهم 
حصة من فئة)11))))) ر هم)) مللثلة)
ملكية  لسيد) في  للحصة  لو حد4 

بركاش محلد.)
عين  لسيد) و إلمضاء:)  لتسييف 
و ملوقع) عبد  لعالي  ملسيف  بركاش 
لجليع  ألعلال  إل  رية و ملالية...) لخ)

للشركة ملد4 غيف محد 4.)
 ملد4):))11)سنة.

قد تم  إل9د ع  لقانوني لدى كتابة)
باكا 9ر)) باملحكلة  لتجارية   لضبط 
رقم) تحت  (،2121 فبف 9ر) (4 بتاريخ)

.2(8
)))) ملسيف))
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 ملركز  لجهــوي للخدمـــات

تيزنيت). لهاتف:)1).15.28.61.24

 STE EL JAMEAA EL AARABI
DE LA SANTE

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4 
تأسيس شركة

محضر  لجلع  لعام) على  بناء)
 (4 بتاريخ)  لتأسي�سي  ملنعقد 
ذ ت) شركة  تأسست  (،2121 9نا9ر)
باالعتبار ت)  ملسؤولية  ملحدو 4 

 لتالية:)
 EL JAMEAA (« شركة)  السم:)
ذ ت) (« (EL AARABI DE LA SANTE

 ملسؤولية  ملحدو 4.
 II شارع  لحسن) (1(  لعنو ن:رقم)

حي  ليوسفية تيزنيت
 Marchand de- ( ( (:  لهدف)

.matériels pour le diabète
كل  لعلليات) عامة  وبصفة 
 لسياحية،) لتجارية،) ملالية)
 و القتصا 9ة  لتي من شأنها أن تنمي)
نشاط  لشركة  ملذكور4) تطور  و 

أعاله.

) ملد4:)11)سنة.
هو) رأسلال  لشركة  رأس  ملــال:)
 (111 إلى) مقسلة  11.111)) رهم 

حصة بقيلة)11)) رهم لكل حصة.
بوهذ ) ( تعيين  لسيد)  لتسييف:)

سلية))مسيف4 للشركة.
تم  إل9د ع) (:  إل9د ع  لقانوني)
 لقانوني باملحكلة  البتد ئية بتيزنيت)
بتاريخ)4)فبف 9ر)2121،)تحت رقم):))5. 
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 STE IGUEMER
CONSTRUCTION

S.A.R.L AU
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4 

بشريك وحيد
رأسلالها : 11.111)  رهم 

 لسجل  لتجاري رقم :42187
تأسيس شركة

 1 في) بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ 
شركة) تأسيس  تم  (،21(1 أكتوبر)
بشريك) ذ ت  ملسؤولية ملحدو 4 

وحيد باملو صفات  لتالية:
عن) متبوعة  تسلية  لشركة 

 القتضاء)بلختصر تسليتها):
Ste IGUEMER CONSTRUCTION 

S.A.R.L AU
)2)علار4) :)رقم) مقرها  الآتلاعي)

7)مرحبا)III)حي  لد جلة  كا 9ر.
 ملد4)):)محد 4 في)11)سنة متتابعة)
من تاريخ  لتقييد في  لسجل)  بتد ء)

 لتجاري.
 لهدف:) علال مختلفة  و  لبناء.

11.111) رهم) (: رأسلال  لشركة)
مقسلة إلى)111)حصةقيلة  لحصة)

 لو حد4))11) رهم موزعة كلا9لي:
 لسيد  لحسين  9ت  لقا�سي)

111))حصة.
قبل) من  تسيف  لتسييف: لشركة 

 لسيد  لحسين  9ت  لقا�سي.
باملحكلة) إل9د ع  لقانوني  تم 
9نا9ر) (8 بتاريخ) بأكا 9ر   لتجارية 

2121،)تحت رقم)6)41.
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 STE MLOUKA SERV 
S.A.R.L A.U 
تأسيس شركة

 (4 بتاريخ) عرفي  عقد  على  بناء  
وضع  لقو نين) تم  (،21(7  يسلبف)
ذ ت  ملسؤولية) ( لشركة)  ألساسية 
 MLOUKA(محدو 4  لشريك  لوحيد

SERV)ذ ت  لخصائص  لتالية):)
 لهدف):)هدف  لشركة في  ملغرب)

كلا في  لخارج هو):
في  الشغال  ملختلفة) مقاول 

و لبناء).
:) قامة  لصحر ء)  ملقر  الآتلاعي)

رقم)216)كلليم.)
 ملد4):))11)سنة.

 (11.111 في) حد   (:  لرأسلال)
حصة) ((111 على) مقسم   رهم 
 آتلاعية بقيلة)11)) رهم للو حد4)

وهي في نصيب):)
111)حصة) ( ( مصطفي)  9وب 

 آتلاعية.
:)تسيف  لشركة وملد4 غيف)  لتسييف)
)4)) 9وب) محدو 4 من طرف  لسيد)

مصطفي))).))
ثم  لتسجيل في  لسجل  لتجاري)
بتاريخ كلليم  (  باملحكلة  البتد ئية)

 )2) يسلبف)7)21،)تحت رقم)821).  
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STE MCS PARA
SARL AU

تاسيس شركة
بتاريخ)) ( عرفي) عقد  بلقت�سى  (
وضع  لقانون) تم  (2121 1)9نا9ر)
 لتاسي�سي لشركة محدو 4  ملسؤولية)

تحلل  لخصائص  لتالية:))
 STE MCS PARA(((:((((((لـتـسـليـــــــــــــــة (

.SARL AU
)) لشكل):))شركة ذ ت  ملسؤولية)

 ملحدو 4.
وتصد9ر) :) ستيف     لـلـوضـــــوع)
آليع  ألآهز4  لطبية.) وتسويق 

وآليع  ملنتجات  لشبه  لطبية.
آليع  لعلليات) عامة  وبصفة 
غيف) أو  مباشر4  بصفة  ترتبط   لتي 

مباشر4 بهدف  لشركة.

 لـلـقر  الآـتـلاعــي))):))) ملحل  لكائن))
 N° 68 rue Tarfaya Talborjt,

AGADIR)أكا 9ر.
مــــــد4  لشركــــــة)))):)))11))سنة  بتد ء)

من 9وم تأسيسها.)
51.111) رهم) رأسلـــال  لشركـــة):)
مقسم على))511)حصة من فئة)11) 

 رهم.
:) لسيد) مساهلتهم) و   لشركاء)
          51.111 عبد  ملولى) سباعي  شكري 

 رهم))مقابل)511)حصة.
) ألربـــــــــاح):))))9تم  قتطاع نسبة)%)5 
من  ألرباح))لالحتياط  لقانوني و لباقي)
حسب تقرير  لشركاء.))سو ء)9وزع  و)

9نقل.
))تسيف  لشركة من) ( (: (  لـتسـيـيــــــــــــــــــر)
عبد) سباعي  شكري  ( طرف  لسيد)

 ملولى.
)))من فاتح) (: ( (  لسنـــة  الآتلـاعيـة)

9نا9ر إلى))3)سبتلبف.
لدى) تم  إل9د ع  لقانوني  لقد 
 27 9ـوم) الكا 9ر   ملحكلة  لتجارية 

9نا9ر)2121،)تحت رقم)81367.
للخالصة  لبيان

 ملسيــــــــرون)
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STE  MASTER BUREAU  
CONCEPT 5 SARL

تاسيس شركة
بلقت�سي عقد عرفي  ملؤرخ بتاريخ)
بإنزكان تم تأسيس) (،2121 9نا9ر) ((6
ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4)) شركة 

تحلل  لخصائص  لتالية):
 STE MASTER  لتسلية:)
                                                                                     BUREAU CONCEPT 5 SARL
ر قم) (512 زنقة) (:  ملقر  الآتلاعي)

47)آرف  نزكان.
رأس  ملال))):)))11.111)) رهم).

 ملد4))))))))):)11))))))سنة.))
)):)))عبد هللا بيهيم و عزيز) (  ملسيف)

زين.
 لنشاط)))))))))):) التصاالت و إلعالن)
مالبس) (/ مختلفة) أعلال  (/ وكالة)

لالعالن.



عد )5511 - 24)آلا ى  مجر4))44) )1))فبف 9ر)2121)الجريدة الرسمية   (776

تم  إل9د ع  لقانوني لدي  ملحكلة)
9نا9ر) (28 في) ( ( بانزكان)  البتد ئية 

2121،)تحت رقم)73)  .
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STE MASSA ENERGY
شركة   ت مسؤولية محدو 4

تأسيس شركة
9نا9ر) (8 في) للعقد  ملؤرخ  طبقا 
محدو 4) شركة  تأسيس  تم  (،2121

 ملسؤولية بالخصائص  لتالية:
.MASSA ENERGY(:(السم 

 لهدف:)محطة  لخدمة.
رأسلال  ملجلوع):))11.111 رهم.
 لتسييف: لسيد لحسن حوسين.

 ملقر  الآتلاعي:) لطريق  لوطنية)
تزنيت رقم))) و ر  ملرس مد9نة ماسة)

 9ت باها.)
 ملد4:)11)سنة).

لللجلوعة) تم  إل9د ع  لقانوني 
بالسجل  لتجاري باملحكلة  لتجارية)
 28 بتاريخ) ((68 رقم) تحت  بأكا 9ر 

9نا9ر)2121.
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Cabinet
IDJAMAA CONSEILS 

 Siège(:(N°704,(LOT(MESUGINA,(DRARGA,
AGADIR

TEL(:((06-62-64-12-88
E-mail Idjamaa.conseils@gmail.com

 STE LUSCINIA GROUP
PRIVE

) لعام)) ) لجلع) بلقت�سى محضر)
و لذي) (،2121 9نا9ر) (6 في) (  ملنعقد)
ذ ت) شركة  تأسيس  بلوآبه  ثم 

مسؤولية محدو 4 مليز تها كالتالي):)
 STE LUSCINIA  السم  لتجاري:)

.GROUP PRIVE
مسؤولية) ذ ت  شركة   لصفة:)

محدو 4.
 لرأسلال):)11.111)) رهم).

حيث 9توفر):
 251  لسيد  لبخاري فارس على)

حصة.
 751 على) فتيحة  بازين   لسيد4 

حصة.

 لهدف:)مركز إتصال ومركز تكوين)

منهي.
 ,(5 رقم) : لطابق  ألول,)  لعنو ن)

إقامة تيفريت,) شارع  لحسن  لثاني,)

 كا 9ر.

فاتح) من  تبتدئ   لسنة  ملالية:)

9نا9ر إلى))3) يسلبف من كل سنة.

طرف  لسيد) من  تسيف   لتسييف:)

 لبخاري فارس.

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

(،2121 9نا9ر) (28  لتجارية بأكا 9ر في)

تحت)) لرقم  لتفتيبي81375.
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)مكتـــب حسابــات  كا 9ر فيسك))ش.)م.م.

بلوك س رقم)5)2))حي  سكا تكوين  كا 9ر

 لفاكس):15 57-47-28-28))) لهاتف):)15 

28-28-47-57

 LION PARK D' AGADIR

  SARL A.U
رأسلالها : 111.111.11)  رهم 

إعالن بتأسيس شركة
 (3 ( بتاريخ) وبلوآب عقد عرفي 

ذ ت) شركة  تأسست  (2121 9نا9ر)

تحت  سم)))  ملسؤولية  ملحدو 4 

 LION PARK D' AGADIR SARL

A.U

-)هدفها:))))

 لتنشيط و لتففيه.

 لتنشيط  لسياحي))).))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
 2(5 رقم) ( (: -) لعنو ن  لتجاري)

بلوك س  سكا  كا 9ر.)))))
) رهم) ((11.111,11 (: رأسلالها) (-

كل) قيلة  حصة  ((111 إلى) موزعة 

حصة)11))) ر هم،)موزعة كلا 9لي:

   (111 عبد  لحفيظ  لحكيم)

حصة).                                                                                                                  

-)تسييف  لشركة):)تم تعيين  لسيد)

عبد  لحفيظ  لحكيم مسيف للشركة)

كامل) تخويله  مع  محدو 4  غيف  ملد4 

 لصالحيات حسب  لقانون  السا�سي)

للشركة

تاريخ) من  سنة  (11 (: - ملد4)

تأسيسها.

بلكتب) تم  - إل9د ع  لقانوني 
لدى  ملحكلة  لتجارية)  لضبط 
باكا 9ر))تحت رقم))))))3)813)بتاريخ)

22)9نا9ر2121.
 LION PARK شركة) سجلت  (-
بالسجل) (D’AGADIR SARL AU
 422(( رقم) تحت  باكا 9ر   لتجاري 

بتاريخ)22)9نا9ر2121 . 
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 STE  INSTITUT PRATIQUE
 DES HAUTES ETUDES

 COMMERCIALES
 IPHEC 

SARL A.U 
شركة محدو 4  ملسؤولية ذ ت 

 لشريك  لوحيد 
بلقت�سى))عقد عرفي مؤرخ بتاريخ))
تم وضع  لقانون) ( (21(1 أكتوبر) (14
 ألسا�سي لشركة محدو 4  ملسؤولية)
لها  ملليز ت) ذ ت  لشريك  لوحيد 

 لتالية):)
 STE  INSTITUT  السم:)
  PRATIQUE DES HAUTES
  ETUDES COMMERCIALES

. IPHEC
هدف  لشركة))):)
 لتكوين  ملستلر.

65) لطابق) مقر  لشركة))))):))رقم)
 لثاني شارع عبد هللا كنون حي  لسالم))
أكا 9ر).))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

 ملد4):)محدو 4 في)11)سنة).
 لرأسلـال محد  في):))11111,11)  
 رهم مقسم إلى)111))حصة من فئة)

11)) رهم للحصة  لو حد4.)
هللا))) عبد   لسيد  ملرطوب 
حصة) ((111 11111,11)) رهم أي)

 آتلاعية.)
 لتسييف):)تم تعيين  لسيد  ملرطوب)
عبد هللا كلسيف وحيد للشركة ملد4)

غيف محد 4).
لتكوين) (5% تم  قتطاع) (:  ألرباح)
عليه)  لرصيد  الحتياطي  ملنصوص 

قانونيا).)))

بكتابة) تم  إل9د ع  لقانوني  (
لدى  ملحكلة  لتجارية)  لضبط 
 2121 فبف 9ر) (4 بتاريخ) ألكا 9ر 
تجاري) بسجل  ( (81441 رقم) تحت 

رقم42323. 
 لخالصة  إلشهار
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   IMA AUTO شركة
رأسلالها : 11.111,11)  رهم

شارع  ملقاومة قبالة 33 مخزن 

متنقل بأكا 9ر   

تـــأسـيــس
بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ  كا 9ر)
بتاريخ)7)) يسلبف)1)21،)تم تأسيس)
صفاتها)) ( محدو 4  ملسؤولية) شركة 

كلا 9لي):)
            .IMA AUTO(:(لتسلية 

أساسا) تهدف  لشركة  (  لهــدف:)
إلى:

ميكانيكي تصليح.
هياكل) وتعد9ل  صباغة 

 لسيار ت. 
وعلوما آليع  لعلليات  لتجارية)
 لصناعية  ملالية و لعقارية  ملتعلقة)
وكل  ألنشطة) باالنشطة  ملذكور4 
شأنه) من  طابع  ذ ت  أو   ملشابهة 

توسيع وتنلية  لهدف  الآتلاعي.
شارع  ملقاومة) (:  ملقر  الآتلاعي)

قبالة)33)مخزن متنقل بأكا 9ر.)))
من تاريخ) 11)سنة  بتد ء) ( (:  ملد4)
 لتسجيل بالسجل  لتجاري باستثناء)

حالة  لتلد9د أو  لفسخ  ملسبق.
 لرأسلال):))حد  رأسلال  لشركة))
إلى) ( مقسم) ( 11.111,11)) رهم) في)

111))حصة.)
- لسيد جالد غنام)511)حصة.

- لسيد  لطاهر حلان511)حصة.
غنام) جالد  :) لسيد  ) لتسييف)
مسيف ن) حلان  و لسيد  لطاهر 
وذلك) مشتفكين  بإمضائين  للشركة 

ملد4 غيف محدو 4).
باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 
9نا9ر2121  (21  لتجارية باكا 9ر 9وم)

تحت رقم)81312.
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(777 الجريدة الرسميةعد )5511 - 24)آلا ى  مجر4))44) )1))فبف 9ر)2121) 

STE MRTN GROUP
بناء)على  لعقد  ملحرر بتاريخ))7) 
بتاريخ) ( و ملسجل بانزكان) 9نا9ر2121)
شركة) تأسيس  تم  9نا9ر2121) (21

باملو صفات  لتالية):
.STE Mrtn group(:السم 

توطين رقم) (:  لعنو ن  الآتلاعي)
)تجزيئة  9ت  لبخاري)) 6)علار4  ريحا)

 لدشيف4  نزكان.
ذ ت) شركة   لشكل  لقانوني:)

مسؤولية محدو 4 بشريك وحيد.
رأسلال) حد   رأسلال  لشركة:)
) رهم،) ( في11.111,11))  لشركة 
 (11 حصة بقيلة) ((111 مقسم إلى)
على) موزع  للحصة  لقانونية   رهم 

 لشكل  لتالي:
سليف)))))))))))))))) مارتن   فيد   لسيد 

111)))حصة).
 ألهد ف:)إنتاج وتسويق  ملنتجات)

 لتجليلية و لغذ ئية.)))))))))))))
 لتسييف:)يعتبف  لسيد مارتن   فيد)
سليف  ملسيف  لوحيد))للشركة))ملد4 غيف)

محدو 4.
بتوقيع) ملزمة  :) لشركة   لتوقيع)

 لسيد مارتن   فيد سليف.
 ملد4):)11)سنة.

بكتابة)) ) إل9د ع  لقانوني  تم)
لدى  ملحكلة  البتد ئية)  لضبط 
تحت) ( ( ( ( فبف 9ر2121) (4 بانزكان 9وم)
رقم)1)2)))و ملسجل بالسجل  لتجاري)

في))نفس  ليوم تحت رقم5)18)    .
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MOURAD TRAITEMENT
SARL

تأسيس شركة
 لشركة ذ ت مسؤولية  ملحدو 4 

وذ ت  ملو صفات  لتالية
 MOURAD:  لتسلية)

.TRAITEMENT SARL
 4 1) لطابق) رقم)  ملقر  الآتلاعي:)
ملحق6))))) ملسجد  لكبيف حي  لد جلة)

أكا 9ر.
 لهدف:) ملاء.

) لصرف  لصحي وإ  ر4  لنفا9ات)
ومعالجتها.

 ألشغال  لعامة للبناء).)

ملنتجات  لكيلاوية) لعرض)

و لعلل))بيع بالتقسيط.

 (11.111.11 حد  في)  لرأسلال:)

 رهم.

9د9ر  لشركة  لسيد)  إل  ر4:)

أمبارك بوحشلوض.

باملحكلة) تم  9د ع  لقانوني 

 لتجارية بأكا 9ر بتاريخ)31)9نا9ر2121 

تحت رقم)81417.
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 SOCIETE SNAIBI PROJET
SARL AU

إنشاء شركة
بتاريخ عرفي  عقد   بلقت�سى 

 8)9نا9ر2121)تم تأسيس شركة ذ ت)

و حد) بشريك  محدو 4  مسؤولية 

باملليز ت  لتالية:

 S O C I E T E :  لتسلية)

.SNAIBI PROJET SARL AU

:زنقة  لجز ئر)  ملقر  الآتلاعي)

ز ك  سا-ز ك.

11.111,11) رهم) (:  لرأسلال)

فئة) من  حصة  ((11 على) مقسلة 

111,11)) ر هم.

:  لهدف)

 لبناء)و علال مختلفة).

: لسيد4  عرو�سي)  لشركاء)

و لحاملة) مينة،مغربية  لجنسية،)

رقم لبطاقة  لتعريف  لوطنية 

JA55414  111)حصة.

:تبتدئ من فاتح)  لسنة  ملالية)

كل) من  )3) يسلبف  في) وتنتهي  9نا9ر 

سنة.

تسيف  لشركة حاليا من)  لتسييف:)

طرف  لسيد4:)مينة  عرو�سي.

باملحكلة) تم  (:  لسجل  لتجاري)

 (1 بتاريخ) بكلليم   البتد ئية 

9نا9ر2121)تحت رقم3).
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حسابات   ميم ش.م.م

336)شارع  ملقاومة  9ت ملول

 لهاتف):)1528241114

 لفاكس):)6)15282412

 RAVI SUD شركة
  ASSISTANCE

إعالن عن تأسيس شركة ذ ت 
مسؤولية محدو 4 

بلوآب عقد عرفي محرر بتاريخ)
وضع  لقانون) ثم  (2121 9نا9ر) (24
محدو 4) شركة  لتأسيس   ألسا�سي 

 ملسؤولية باملليز ت  لتالية:
 RAVI SUD شركة)  لتسلية:)

.ASSISTANCE
ذ ت  ملسؤولية) شركة   لشكل:)

 ملحدو 4).
رأسلال) حد   رأسلال  لشركة:)
11.111)) رهم مقسلة)  لشركة في)
بقيلة) حصة  آتلاعية  ((111 إلى)
كلا) ومقسلة  للو حد4  11)) ر هم 

9لي):
 341 نور  لد9ن)  لسيد  لتوبالي 

حصة.
 331 مصطفى)  لسيد  لتوبالي 

حصة.
 331 زكرياء)  لسيد  سالوي 

( حصة.)
 28 رقم) كر ج  مقر  لشركة:)
شارع  لعيون  9ت) بوطالبي  قسارية 

 ملول.
نشاط  لشركة:

)نقل  لبضائع لحساب  لغيف.
)سيار4  السعاف.

) لسحب و ملساعد4  لتقنية).)))))))
عين  لسيد  سالوي)  لتسييف:)
غيف) ملد4  للشركة  كلسيف  زكرياء)

محدو 4.
 لتوقيع:) لشركة ملزمة بالتوقيع)

لللسيف  لسيد  سالوي زكرياء.
إلى) 9نا9ر  فاتح  من   لسنة  ملالية:)

)3) يسلبف).
 ملد4):))مد4  لشركة محد 4 في)11 

سنة.
بكتابة) ثم  إل9د ع  لقانوني 
 لضبط باملحكلة  البتد ئية النزكان)
 2(5 تحت رقم) فبف 9ر2121) (4 ( 9وم)

ورقم  لسجل  لتجاري)1)18).
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 STE PNEUMATIQUE AIT
  LMZAR

SARL
ICE 002398070000095

بلقت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ)
تم تأسيس شركة) ( (2121 9نا9ر) (23
محدو 4  ملسؤولية ذ ت  لخصائص)

 لتالية:)
 Ste PNEUMATIQUE (:  لتسلية)

 . AIT LMZAR  Sarl
ب) (711 رقم) (: - ملقر  الآتلاعي)

 لحي  لصناعي  9ت ملول.
- لهدف):)

بيع وتركيب آليع  نو ع  الطار ت.)
 (11111: - لرأسلال  الآتلاعي)

 رهم.
ومحند) :علر  ملوذن  - لتسييف)

بايش.
- ملد4:)11)سنة.

- لسنة  ملالية):))فاتح 9نا9ر حتى)3 
 يسلبف).

بالسجل) تسجيل  لشركة  تم 
  2(( رقم) تحت  بانزكان   لتجاري 
رقم  لسجل) ( فبف 9ر2121) (4 بتاريخ)

 لتجاري)7)18).
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 CABINET  JCE
  AGREE PAR L’ETAT

 NEGORAMINE
SARL AU

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدو 4

 (1 في) للعقد  ملؤرخ  طبقا 
شركة) تأسيس  تم  9نا9ر2121)
بالخصائص) ( ( ( محدو 4)  ملسؤولية 

 لتالية):))
 NEGORAMINE SARL ( (:  السم)

.AU
 MARCHAND DE (:  لهدف)

.  PIECES AUTOS
 NEGOCE/IMPORTATION( ET

 .EXPORTATION
رأسلال  ملجلوعة)):11111))مائة)

 لف) رهم.))
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 لتسييف))):) لحسن  9ت موح.

 7 رقم) (5 بلوك)  ملقر  الآتلاعي:)

مكرر حي سيدي ميلون  9ت ملول.

 ملد4):))11)سنة.

لللجلوعة) تم  إل9د ع  لقانوني 

باملحكلة) بالسجل  لتجاري 

  (85 رقم) تحت  النزكان   البتد ئية 

بتاريخ)21)9نا9ر2121 .

298 P

 STE NAVIGATION

  ELECTRONIQUE MARINE

  SARL

إعـــــــالن عن إنشـــاء شركـــــة
بتاريخ عرفي  عقد   بلقت�سى 

  7)) يسلبف)1)21))تم تأسيس شركة)

ذ ت  ملليز ت) محدو 4  ملسؤولية 

 لتالية:

 S T E (:  لتسلية)

 NAVIGATION ELECTRONIQUE

.MARINE  SARL

31)بلوك)–)و-) (:  ملقر  الآتلاعي)

حي  لصحر ء،)طانطان.

11.111,11) رهم)  لرأسلال:

حصة من فئة) ( ((111 مقسلة على)

11,11)) ر هم.

:  لهدف)

بيع.

)صيانة وتركيب معد ت  لتو صل)

 اللكتفونية  لبحرية،

بيع وصيانة  ملنتجات  اللكتفونية)

من أآل  لسالمة  لبحرية.

 لشركاء:

مز   ) مغربي،) ساعدي،) ربيع 

ت) و.) ب.) (،(111 7)) يسلبف) بتاريخ)

 .JF42(54

عبد  لعزيز  لزحتي،)مغربي،)مز   )

ت) و.) ب.) (،(172 ماي) ((8 بتاريخ)

.S212558

:تبتدئ من فاتح)  لسنة  ملالية))

)3) يسلبف من كل) 9نا9ر و تنتهي في)

سنة.

تسيف  لشركة حاليا من)  لتسييف:)

طرف:

ربيع ساعدي ملد4 غيف محد 4.

باملحكلة) :تم   لسجل  لتجاري)

 3( بتاريخ) بطانطان   البتد ئية 

9نا9ر2121))تحت رقم)))5217.
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 SOCIETE TAMARIS شركة

 PLUS SARL A.U
إعـــــــالن عن إنشـــاء شركـــــة

 23 ( بتاريخ) بلقت�سى عقد عرفي 

شركة) تأسيس  تم  ( 9نا9ر2121)

وحيد) بشريك  محدو 4  ملسؤولية 

ذ ت  ملليز ت  لتالية:

 S O C I E T E :  لتسلية)

TAMARIS PLUS  SARL A.U

حي  لشيخ)  ملقر  الآتلاعي:)

محلد لغظف زنقة)1)مكرر طانطان.

11.111,11) رهم)  لرأسلال:

حصة من فئة) ( ((111 مقسلة على)

11,11)) ر هم.

:  لهدف)

-بيع  ملعد ت و الليات  ملكتبية.

-تلوين  لحفالت.

-أعلال تجارية متنوعة.

 لشركاء):

مغربي،) -عبد  لرز ق بن  لقائد،)

مز    بتاريخ)27)مارس)173)،)ب.)و.)

.JB((2253(ت

:تبتدئ من فاتح)  لسنة  ملالية))

كل) من  )3) يسلبف  في) وتنتهي  9نا9ر 

سنة.

من) حاليا   لتسييف:تسيف  لشركة 

طرف:

غيف) ملد4  بن  لقائد  عبد  لرز ق 

محد 4.

باملحكلة) :تم   لسجل  لتجاري)

بتاريخ بطانطان    البتد ئية 

)3)9نا9ر2121))تحت رقم5211 .
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 FIDUCIARE TILILA
SARL AU

Comptabilité(–(Constitution(de(sociétés
Fiscalité(–(Conseil(–(Etude

,AV.(Hassan(II,(Imm(Bouderka
Route de Tiznit, Ait Melloul
Tel&Fax(:(05(28(24(92(10

 STE STAR SOUSS
SARL AU

بلقت�سى))عقد))عرفي))مؤرخ))9وم)
1))9نا9ر)2121)تم إنشاء)شركة))ذ ت)

 لخصائص  لتالية):
 STE STAR SOUSS (: ) لتسلية) (

.SARL AU
 لهدف):

و للو زم) تجهيز ت  ملكاتب  بيع  (
 ملدرسية).

 ملقر):))تجزئة  كد ل بلوك)11)رقم)
21) 9ت ملول.)

11.111.11)) رهم) (  لرأسلال:)
مقسلة كامتي:)

  (111 (: بللو ن)  لسيد  لطيب 
حصة))11)) رهم للحصة).

 لتسييف):) لسيد  لطيب بللو ن.))
 إل9د ع  لقانوني وضع في  ملحكلة)
 البتد ئية بانزكان 9وم)28)9نا9ر2121 

تحت رقم)61).
 لسجل  لتجاري:)))177).
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 SOUSS CRUZ
  S.A.R.L

 شركة محدو 4  ملسؤولية
  لشريك  لوحيد

 رأسلالها : 11.111)  رهم
 ملقر  الآتلاعي:  حي تلر غت  ورير 

 كا 9ر 
 نشاء شركة

بتاريخ) عرفي  عقد  بلقت�سى 
وضع  لقانون) ثم  ( ( 9نا9ر2121) ((1
 ألسا�سي لشركة محدو 4  ملسؤولية)

ذ ت  ملليز ت  لتالية):
 SOUSS CRUZ SARL(((:(السم 

-)هدف  لشركة):
-)كر ء) لسيار ت بدون سائق.

 ملد4 محد 4 في)11)سنة).

مبلغ) في  محد   - لرأسلال 
  (111 مقسم  لى) 11.111)) رهم 
للحصة) 11)) رهم  فئة) من  حصة 

 لو حد4 قد تم  كتتابها كالتالي:
 251 بركات) كنز4  9ناس   لسيد4 

حصة.
وعبد لحليد بركات)251)حصة.

وفر نسو ز بيد ن)251)حصة.
وساليم   ريس بركات)251)حصة.
تعيين  لسيد4 كنز4) ( :تم) - لتسيف)
ملد4) للشركة  كلسيف4  بركات   9ناس 
صالحية) إعطائها  مع  محدو 4  غيف 

 إلمضاء) إل  ري.
لتكوين) (5% - ألرباح 9تم  قتطاع)
عليه)  لرصيد  الحتياطي  ملنصوص 

قانونا.
تم  إل9د ع) (: - إل9د ع  لقانوني)
لدى) بكتابة  لضبط   لقانوني 
باكا 9ر تحت رقم)  ملحكلة  لتجاري 

81311)بتاريخ)21)9نا9ر2121 .
للخالصة و لتذكيف

قبال حسن

302 P

 SONORISATION شركة
GHALI

 SARL A.U 
إعـــــــالن عن إنشـــاء شركـــــة

 (4 ( بتاريخ) بلقت�سى عقد عرفي 
شركة) تأسيس  تم  ( 9نا9ر2121)
وحيد) بشريك  محدو 4  ملسؤولية 

ذ ت  ملليز ت  لتالية:
 S O N O R I S AT I O N : لتسلية  

.GHALI  SARL A.U
رقم) ( (D بلوك) (  ملقر  الآتلاعي:)

36)حي  لصحر ء)طانطان.
11.111,11) رهم)  لرأسلال:
حصة من فئة) ( ((111 مقسلة على)

11,11)) ر هم.
:  لهدف)

- لصوت و لصور4.
- لتصوير.

 لشركاء:
مز   ) مغربي،) (، -سليف  لعسري)

.JF271(1(بتاريخ)182)،)ب.)و.)ت



(771 الجريدة الرسميةعد )5511 - 24)آلا ى  مجر4))44) )1))فبف 9ر)2121) 

من) تبتدئ  (:  لسنة  ملالية))
)3) يسلبف من) فاتح 9نا9ر و تنتهي في)

كل سنة.
تسيف  لشركة حاليا من)  لتسييف:)

طرف:
سليف  لعسري ملد4 غيف محد 4.

باملحكلة) :تم   لسجل  لتجاري)
)3)9نا9ر) (  البتد ئية بطانطان بتاريخ)

2121))تحت رقم)531 .
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مكتـــب حسابــات  كا 9ر فيسك))ش.)م.م.
بلوك س رقم)5)2))حي  سكا تكوين  كا 9ر

 لفاكس):15 28-28-47-57 

)) لهاتف):)15 28-28-47-57

 TEKOAL
  SARL

رأسلالها : 11.111.11)  رهم   
إعالن بتأسيس شركة

)بتاريخ))فاتح 9نا9ر)2121)وبلوآب)
ذ ت) شركة  تأسست  عرفي  عقد 
تحت  سم)))  ملسؤولية  ملحدو 4 

.TEKOAL SARL
-)هدفها:))))

) علال مختلفة  و  لبناء.
حي  لهناء) ( (: -) لعنو ن  لتجاري)
ب  لدر ركة) بلوك  مكرر  رقم37))

 كا 9ر.)))))
) رهم) ((11.111,11 رأسلالها) (-
كل) قيلة  حصة  ( ((111 إلى) موزعة 
موزعة كلا) ) ر هم،) ((11.11 حصة)

9لي:
محلد عاللي)511)))حصة).
محلد  لتفحي)511)))حصة.

))عبد هللا  لكبوس511)))حصة.
) ملختار كوتري)511))حصة)).

-)تسييف  لشركة):)تم تعيين  لسيد)
محلد عاللي مسيف للشركة ملد4 غيف)
محدو 4 مع تخويله كامل  لصالحيات)

حسب  لقانون  السا�سي للشركة.
تاريخ) من  سنة  (11 (: - ملد4)

تأسيسها.)
بلكتب) تم  - إل9د ع  لقانوني 
لدى  ملحكلة  لتجارية)  لضبط 
باكا 9ر))تحت رقم))))))81321)بتاريخ)

23)9نا9ر2121.

 TEKOAL SARL شركة) سجلت 

باكا 9ر تحت رقم))))))) بالسجل  لتجاري 

42225بتاريخ)923نا9ر)2121.
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  STÉ   WIAMCERAMIC
 SARL

محرر) عرفي  عقد  بلوآب  (- ((

تم تأسيس) (2121 ( 9نا9ر) ((6 بتاريخ)

ذ ت) محدو 4  ملسؤولية  شركة 

 لشريك  لوحيد  ملليز ت  لتالية):

شركة)) (: - لتسلية)

ذ ت) ش.م.م  ( ( ( (WIAMCERAMIC

شريك وحيد.

- لهدف:

)بيع  لعقاقيف بالتقسيط.
رقم) (1( بلوك) (: - ملقر  الآتلاعي)

حي أسايس شارع  لعيون أ9ت) ((15

ملول.)

- ملد4):)))11)سنة.
(: -رأس  ملال  الآتلاعي)

إلى) مجزأ  11.111,11)) رهم 

11)) رهم) فئة) من  111)حصة 

للحصة  لو حد4.

- لتسييف:سعيد بلو�سى.

تبتدئ) (: ( - لسنة  الآتلاعية)

9نا9ر) فاتح  من   لسنة  الآتلاعية 

وتنتهي في آجر  يسلبف من كل سنة.

لهذ ) وتم  إل9د ع  لقانوني  (- (2

هيئة) لدى  بكتابة  لضبط   ملحضر 

 ملحكلة  البتد ئية بإنزكان تحت رقم)

رقم1767)  و لسجل  لتجاري  ((67

بتاريخ)28)9نا9ر2121.
من  آل  لنسخة و لبيان
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WABO FRESH
  SARL 

RC : 19805

             تـأسـيـس شــركة                        
بتأريخ) ( عرفي) عقد  بلقت�سى  (
وضع  لقانون) تم  9نا9ر1)21) ((4

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   لتاسي�سي 

 ملحدو 4 تحلل  لخصائص  لتالية:

 WABO FRESH - لـتـسـليـــــــــــــــة):)

 . SARL

- لشكل:)) لشركة ذ ت  ملسؤولية)

 ملحدو 4.

- لـلـوضـــــوع)))))):

 لتصد9ر و إلستيف  .

شر ء)وبيع  ملو   و ألالت  لفالحية.

أشغال  لري.

:حي  لتقدم) ( ( ( - لـلـقر  الآـتـلاعــي)

 لقليعة آلاعة  لقليعة  نزكان  9ت)

ملول).)

:))11))سنة.) -مــــــد4  لشركــــــة))))
 (11.111 -رأسلـــال  لشركـــة:)

 رهم).

- لـتسـيـيــــــــــــــــــر:محلد لو حدي.

لدى) تم  إل9د ع  لقانوني  لقد 

باملحكلة  البتد ئية) كتابة  لضبط 

 (4 بتاريخ) (211 رقم) تحت  إنزكان 
سجلها  لتجاري) رقم  9نا9ر2121)

هو1815) .                                             
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 GESTION CONSTRUCTION

DU SUD
تأسيس شركة محدو 4  ملسؤولية 

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
وضع  لقانون) تم  (2121 9نا9ر) (8

محدو 4) لشركة  بأكا 9ر   ألسا�سي 

 ملسؤولية مليزتها كالتالي:

 لهدف  إلآتلاعي):)

 لبناء.

 GESTION (:  لتسلية)

CONSTRUCTION DU SUD

)ش.م.م.
بلوك) (231 رقم) (:  ملقر  إلآتلاعي)

ف.   لد جلة  كا 9ر.

 ملد4):)11)سنة.

1111.11)) رهم) (:  لرأسلال)

موزع)111))حصة إآتلاعية.

:) ملحكلة)  إل9د ع  لقانوني)

 لتجارية باكا 9ر رقم)81411)9وم))3 

9نا9ر)2121.
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 HALPRO شركة
 لعنو ن : رقم 25) بلوك ف ) حي 

 لد جلة  كا 9ر
إعالن بالتأسيس

بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)
وضع  لقانون) تم  (،2121 9نا9ر) ((5
ذ ت  لخصائص) لشركة   ألسا�سي 

 لتالية):
.HALPRO(:(لتسليبة 

ذ ت) شركة  (:  لشكل  لقانوني)
مسؤولية محدو 4 بشريك وحيد.

: رقم 25) بلوك   ملقر  إلآتلاعي)
ف ) حي  لد جلة  كا 9ر.

 لغرض  إلآتلاعي):
إنتاج منتجات ومو    لتنظيف.

أعلال  لتنظيف و لبستنة.
وتوزيع  لبضائع) وتلثيل  تجار4 

مهلا كانت طبيعتها.
و إلكسيسو ر ت) تجار4  ملالبس 

 لخاصة بالحر سة و لنظافة).
 إلستيف   و لتصد9ر.

آليع  ملعامالت) عامة  وبصفة 
و ملبا الت  لتجارية  لتي من شأنها أن)

تنمي وتوسع من نشاط  لشركة.
في) حد   (:  لرأسلال  إلآتلاعي)
بالكامل) محرر4  11.111)) رهم 
111))حصة إآتلاعية) ومقسلة إلى)
للحصة  لو حد4) 11)) رهم  بقيلة)
لفائد4  لشريكة  لوحيد4) وكلها 

 لسيد4 أحالم  لعالم.
 لتسييف):)تم تعيين  لسيد  لزياني)
سنة) ملد4  للشركة  مسيف   محلد 
تجد  بقر ر أحا ي  لجانب للشريك)

 لوحيد.
من تاريخ) سنة  بتد ء) (11 (:  ملد4)
بالسجل  لتجاري) تسجيل  لشركة 

باملحكلة  لتجارية باكا 9ر.
من) تبتدئ  (:  لسنة  إلآتلاعية)
)3) يسلبف من) فاتح 9نا9ر وتنتهي في)

كل سنة.
من  ألرباح) (% (5 تخصم) (:  ألرباح)
و لباقي) لتأسيس  إلحتياط  لقانوني 
تصرف  لجلعية) تحت  9وضع 

 لعلومية للشركة.
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بكتابة) تم  (:  إل9د ع  لقانوني)
باكا 9ر) باملحكلة  لتجارية   لضبط 
تحت  لرقم) (،2121 9نا9ر) (3( بتاريخ)
و ملسجلة بالسجل  لتحليلي) (814((

رقم)42315.
للنشر و لبيان

 ملسيف
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CASA MAHAL شركة
 لعنو ن : متجر بالطابق  ألر�سي 
للبنا9ة رقم 711 حي  ملحلدي، 

أكا 9ر
تأسيس

بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)
وضع  لقانون) تم  (،2121 9نا9ر) (2(
ذ ت  لخصائص) لشركة   ألسا�سي 

 لتالية):
.CASA MAHAL(:(لتسلية 

ذ ت) شركة  (:  لشكل  لقانوني)
مسؤولية محدو 4.

بالطابق) متجر  (:  ملقر  الآتلاعي)
711،) لحي) رقم) للبنا9ة   ألر�سي 

 ملحلدي أكا 9ر.
:) إلنعاش)  لغرض  الآتلاعي)
وبيع) شر ء) أشغال  لبناء،)  لعقاري،)
 لعقار ت  ملبنية و ملجهز4 و لصالحة)

للبناء)؛
تجزئة وتجهيز  ألر �سي وتقسيلها)

إلى بقع صالحة للبناء)؛
كر ء)وتجهيز  ملباني)؛

إنتاج)،)صنع وتسويق مو    لبناء)؛
 الستيف   و لتصد9ر)؛

آليع  ملعامالت) عامة  وبصفة 
و ملبا الت  لتجارية  لتي من شأنها أن)

تنمي وتوسع من نشاط  لشركة.
في) حد   (:  لرأسلال  الآتلاعي)
بالكامل) محرر4  11.111)) رهم 
111))حصة  آتلاعية) ومقسلة إلى)
للحصة  لو حد4) 11)) رهم  بقيلة)
حسب) بين  لشركاء) ومقسلة 

 ملساهلة كلا 9لي):
حصة) (811 (:  لسيد ور ني حليم)
 81.111  آتلاعية بلساهلة قدرها)

 رهم)؛

حصة) (211 (: علي) ور ني   لسيد 
 آتلاعية،)بلساهلة قدرها)21.111 

 رهم.
تم تعيين  لسيد ور ني) (:  لتسييف)
حليم مسيف  وحيد  للشركة ملد4 غيف)

محدو 4.
من تاريخ) سنة  بتد ء) (11 (:  ملد4)
تسجيل  لشركة في  لسجل  لتجاري)

باملحكلة  لتجارية بأكا 9ر.
من) تبتدئ  (:  لسنة  الآتلاعية)
)3) يسلبف من) فاتح 9نا9ر وتنتهي في)

كل سنة.
من  ألرباح) (5% تخصم) (: (  ألرباح)
و لباقي) لتأسيس  الحتياط  لقانوني 
تصرف  لجلعية) تحت  9وضع 

 لعلومية للشركة.
بكتابة) تم  (:  إل9د ع  لقانوني)
لدى  ملحكلة  لتجارية)  لضبط 
2121،)تحت) )3)9نا9ر) بأكا 9ر بتاريخ)
بالسجل) و ملسجلة  (،814(2  لرقم)

 لتجاري  لتحليلي رقم)42317.
للنشر و لبيان

 ملسيف
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شركة مستفز درايفرز 
ش.م.م ش.و

رأسلالها : 11.111)  رهم
 AH 545 حي  لقدس  كا 9ر

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدو 4 ش.و

بلقت�سى محضر  لجلع  لعام غيف)
 لعا ي مؤرخ بتاريخ)22)9نا9ر)2121،)
تم إحد ث  لقانون  ألسا�سي لشركة)
ذ ت) ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4 
طرف  ملوقع) من   لشريك  لوحيد 

للعقد،)جصائصها كالتالي):
 لتسلية):)شركة مستفز  ر 9فرز

حي) (545  AH (:  ملقر  إلآتلاعي)
 لقدس  كا 9ر.

 لهدف  الآتلاعي):)كر ء) لسيار ت)
بدون سائق.

(: في) حد   رأسلال  لشركة 
ألف) إلى  مقسلة  11.111)) رهم 
للحصة) 11)) رهم  فئة) من  حصة 

 لو حد4 9للكها كل من):

 لسيد  عليو4 9ونس)111))حصة.
 لتسييف):)عين  لسيد  عليو4 9ونس)

مسيف للشركة ملد4 غيف محدو 4.
من فاتح 9نا9ر إلى) (:  لسنة  ملالية)

)3) يسلبف.
لدى) تم  إل9د ع  لقانوني  لقد 
بتاريخ) بأكا 9ر   ملحكلة  لتجارية 
 81451 رقم) تحت  (2121 فبف 9ر) (4

 لسجل  لتجاري):))4233.
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 VALLEY CONSTRUCTION 
MOROCCO

رقم  لتعريف  ملوحد : 
 1124147841111(3
ذ ت مسؤولية محدو 4

تأسيس شركة
9نا9ر) (27 في) للعقد  ملؤرخ  طبقا 
تأسست شركة) بأوال  تا9لة،) (2121
مليز تها) محدو 4  مسؤولية   ذ ت 

كلا 9لي):
 VALLEY (:  السم)

.CONSTRUCTION MOROCCO
و ألعلال) :) لبناء)  لهدف)
أعلال  لبناء) لعامة)  ملختلفة.)
و ر سة) بناء) و ملباني.) و لخاصة 
آليع  ألعلال  لعامة  وإعلال وبناء)
) لطرق،) أو  لخاصة للبنية  لتحتية) (
و ألعلال) للبناء،) و لصرف  لصحي))
و لهندسة) وأعلال  لطرق   لتف بية،)
و ألعلال) وقنو ت  لري،)  ملدنية،)
و إلضاء4  لعام،)  لهيدروليكية 
و لحفر.) التصاالت) وحفر  مبار 
آليع  ألشغال)  لهاتفية،) ملياه،)
شبكة) وصيانة  تركيب   لعامة.)
و لشبكات) و لكهرباء) مياه  لشرب 
 ملختلفة  لحد ئق و لبستنة وصيانة)
 ملساحات  لخضر ء،) ستئجار)
و ملعد ت  لعامة.) و أل و ت   مالت 
أعلال مختلفة:) لسباكة)،) لكهرباء،)
 لنجار4،) للوحة،) ملشغوالت)
 لحد9د9ة،) لرجام،) لتجصيص،)
أعلال  لهندسة)  لبالط و ألرضيات.)
) لجسور،) ملجاري  ملائية،  ملدنية)

تنفيذ) (،(... أبر ج  ملياه،) ألحو ض) (
وإصالح) وتجليع  وصيانة  وتشغيل 
أو  لخاصة.) آليع  ملر فق  لعامة 

 ستيف   وتصد9ر.
 511.111 (: رأسلال  لشركة)

 رهــم.
يسيف  لشركة،) لسيد) (:  ملسيف)

بالفقيف محسن،)ملد4 غيف محدو 4.
زنقة) (1( رقم) (:  ملقر  الآتلاعي)

آبل طارق حي  لكر�سي)) وال  تا9لة.
تاريخ) من  سنة بتد ء) (11 (:  ملد4)

 لتسجيل بالسجل  لتجاري.
رأسلال) وزع  (: توزيع  لحصص)
فئة)) من  حصة  (5111 على)  لشركة 
بالفقيف) ( 11) رهم،) لسيد محسن)
) مين بالفقيف) 3111)حصة،)و لسيد)

2111)حصة.
بكتابة) تم  إل9د ع  لقانوني 
لدى  ملحكلة  البتد ئية)  لضبط 
 2121 فبف 9ر) (3 بتاريخ) بتارو  نت 

تحت رقم))6.
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 TRANS BOUJLIL شركة  
شركة م م 

تأسيس
مؤرخ)) عرفي  عقد  بلقت�سى 
تأسيس) تم  (2121 9نا9ر) ((1 في)
تحلل) محدو 4  ملسؤولية  شركة 

 لخصائص  لتالية):
تحلل  لشركة  سم) (:  لتسلية)

.TRANS BOUJLIL SARL
تحد  رأسلال) (: )رأسلال  لشركة))
11111)) رهم) مبلغ) في   لشركة 
 (11 111))حصة بقيلة)  ملقسم  لى)

 رهم لكل حصة مقسلة كالتالي):
بوآليل  لرآر جي،)  لسيد 
                          N738(6 رقم  لبطاقة  لوطنية)

511)حصة.
عبد  لسالم،) بوآليل   لسيد 
                       N63312 رقم  لبطاقة  لوطنية)

511)حصة.
 ملقر  الآتلاعي):)محل تجاري كائن)
بيوكرى) بدرب  ملعاشية حي  لتو مة 

 شتوكة أ9ت بها.
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نقل) (:  لهدف  الآتلاعي)

 ألشخاص لحساب  لغيف.)

 لتسييف):)تحد  تسييف  لشركة من)

طرف):

رقم) بوآليل  لرآر جي   لسيد 

.N°738(6(لبطاقة  لوطنية 

تم  9د ع  مللف  لقانوني للشركة)

إلنزكان) لدى  ملحكلة  البتد ئية 

تحت رقم)216)بتاريخ)3)فبف 9ر)2121  

رقم  لسجل  لتجاري)))18).
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 STE TITOU MOUNASSABT   
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

ذ ت شريك وحيــد  

تأسيــس شركة
بتاريخ) عرفي  عقد  بلقت�سى 

27) يسلبف)8)21،)تم تأسيس شركة)

ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4 ذ ت شريك)

وحيــد جصائصها كالتالـي):

 TITOU (:  لتسلية)

.MOUNASSABT

 لهدف  الآتلاعي):)ملون حفالت.

 ملقر  الآتلاعي.شارع أم  ملؤمنين)

رقم)52) لدشيف4  لجها 9ة)) نزكان.

 ملد4)11)سنة.)

11111)) رهم) (:  لرأسلال)

حصة إآتلاعية) ((111 مقسلة إلى)

من فئة)11)) رهم للحصة  لو حد4،))

للشريك  لوحيـد  لسيد)) منتسبة 

حصة) ((111 عز  لد9ن) سفيان 

إآتلاعية.

بتسييف  لشركة) يعهد  (:  لتسييف)

إلى  لسيد سفيان عز لد9ن))ملد4 غيف)

محد 4،))أما  لتوقيع فينسب))إليه

تم  إل9د ع  لقانوني بكتابة) ( وقد)

لدى  ملحكلة  البتد ئية)  لضبط 

بانزكان بتاريخ)1))9وليو)1)21))تحت)

رقم)2644
للخالصة و لبيان

عن  ملسيف
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 NOIX SPINOSA
تأسيس شركة

على عقد عرفي حرر بتزنيت) بناء)
وضع) تم  (،21(1 21) آنبف) بتاريخ)
 لقو نين  ألساسية لشركة  لتضامن))

وذ ت  لخصائص  لتالية):
NOIX SPINOSA ( (:  لتسلية)

شركة  لتضامن.
) لهدف):)إنتاج وتسويق  ملنتجات)

 ملحلية.
 الستيف   و لتصد9ر،)مفاوض.

ميف للفت) مركز  (:  ملقر  الآتلاعي)
سيدي  فني.)

  (1.111 (:  لرأسلال  الآتلاعي)
 رهم،)مقسم إلى)11))حصة،)موزعة)

على  لشكل  لتالي):َ
 لسيد):)فهال حفيظ)25)حصة.

كلثومة) بوما9ك  (:  لسيد4)
25)حصة.

 لسيد4):)سعكون نجا4)25)حصة.
 لسيد):)فهال حسن)25)حصة.

تم تعيين  لسيد فهال) (:  لتسييف)
غيف) وملد4  للشركة  كلسيف  حفيظ 

محدو 4.
باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 
 2121 9نا9ر) (7  البتد ئية بتزنيت 9وم)

تحت عد )3).
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  شركة تازيايت طرارو
ش.م.م بشريك وحيد

برأسلال قدره 11.111)  رهم                                    
 و ر تاماعيت  لدر ركة  كا 9ر                                        
مؤرخ) عرفي  عقد  بلقت�سى 
بتاريخ)4))9نا9ر)2121،)تلت صياغة)
ذ ت) لشركة   لقانون  ألسا�سي 
وحيد))) بشريك   ملسؤولية  ملحدو 4 

ذ ت  لخصائص  لتالية):)
 لغرض  الآتلاعي):)

أشغال) ومنها  ) ألشغال  ملختلفة 
 لبناء.

شركة تازيا9ت طر فو)) (:  لتسلية)
ش.م.م))بشريك وحيد.

تاماعيت) :) و ر  ) ملقر  الآتلاعي)
 لدر ركة  كا 9ر.

 ملد4):)حد ت في)11)سنة.

 لرأسلال و لحصص  الآتلاعية):)

11.111)) رهم) في) حد   لرأسلال 

حصة  آتلاعية) ((111 إلى) مقسم 

موزعة) 11)) رهم للو حد4،) بقيلة)

كاألتي):)

سعيد  بو)111))حصة.

من) مسيف4  :) لشركة   لتسييف)

سعيد  بو  لشريك) طرف  لسيد 

 لوحيد للشركة حيث يعو  له كل من)

 لتوقيعين  لبنكي و الآتلاعي وذلك)

ملد4 غيف محد 4.

حسب  لفصل) توزع  (:  ألرباح)

6)من  لقانون  ألسا�سي للشركة.

ثم  إل9د ع  لقانوني لدى  ملحكلة)

فبف 9ر) (4 بتاريخ) باكا 9ر   لتجارية 

.2121
مقتطف قصد  إلشهار)
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III شركة كروب اكودون
ش.م.م 

)برأسلال قدره)1.111)) رهم)

 لطابق  لثاني رقم 31) علار4 

 لحكلة شارع  بو بكر  لصد9ق  

 لدشيف4

)بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)

صياغة) تلت  (21(8 9وليو) فاتح 

ذ ت) لشركة   لقانون  ألسا�سي 

 ملسؤولية  ملحدو 4 ذ ت  لخصائص)

 لتالية):)

 لغرض  الآتلاعي):)

))مدرسة حر4 للتكوين  ملنهي).)
:)شركة كروب  كو ون)) ) لتسلية)

III)ش م م.

) لطابق  لثاني) (: ) ملقر  الآتلاعي)
رقم)31))علار4  لحكلة شارع  بو بكر)

 لصد9ق)) لدشيف4)).))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

 ملد4):)حد ت في)11)سنة.

 لرأسلال و لحصص  الآتلاعية):)

1.111)) رهم) في) حد   لرأسلال 

حصة  آتلاعية) ((11 إلى) مقسم 

موزعة) 11)) رهم للو حد4،) بقيلة)

كاألتي):)

آلالي  حلد)51)حصة.
 ساقل عبد  لرحيم)51)حصة.

من) مسيف4  :) لشركة  ) لتسييف)
طرف آلالي أحلد.

من  لتوقيعين  لبنكي) كل  يعو  
و الآتلاعي  لى آلالي أحلد.

 22 توزع حسب  لفصل) (:  ألرباح)
من  لقانون  ألسا�سي للشركة.

ثم  إل9د ع  لقانوني لدى  ملحكلة)
رقم) عد   تحت  بانزكان   البتد ئية 

76/2019))بتاريخ)10/01/2019.
مقتطف قصد  إلشهار)
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أ.ز،إكس.طرارو سيفريس
 ش.م.م

 لتأسيس
في مؤرخ  عرفي  عقد   بلوآب 
إنجاز) تم  بأكا 9ر،) (2121 9نا9ر) ((5
ذ ت) لشركة   لقانون  ألسا�سي 
بالخصائص) محدو 4  مسؤولية 

 لتالية):
 إلسم):)أ.ز.إكس.طر فو سيففيس.

 لهدف):
و لصباغة)  ألشغال  ملختلفة 

بصفة عامة.
و لتهيئة) أشغال  لتصليم 
من  لد جل) و لتجد9د  و لصيانة 

و لخارج.
 لرصف و قتالع  ألشجار أو قطعها)

أو))زرعها)؛
أشغال) وآليع  ورشات  لسفن 
وتجهيزها) وصيانتها  تهيئتها  وجدمات 
ومحاربة) ومعالجة  ألسطح  وطالئها 

 لتآكل)؛
وجدمات) وللغيف  له   لنقل 
 لتوصيل وكر ء)وسائل  لنقل وكذلك)

 مليات و ملعد ت بأنو عها)؛
 ملتاآر4 عامة وتلثيل أي شركة)
إطار  لهدف) في  جارآه  أو  باملغرب 

 لرئي�سي للشركة.
 لخدمات بصفة عامة و لوساطة)

 لتجارية)؛
تلثيل أي شركة باملغرب أو جارآه)

في إطار  لهدف  لرئي�سي للشركة.
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 الستيف   و لتصد9ر.
لطلبات  لعروض)  لتقد9م 

و لصفقات  لعلومية و لخاصة.
 لرأسلال):)11.111)) رهم مقسم)
حصة قيلة  لو حد4 منها) ((111 إلى)

11)) رهم كلا 9لي):
 341 (: زهر4) شتاشن   لسيد4 

حصة أي)34.111) رهم)؛
حصة) (331 (:  لسيد أ9لن جبشا)

أي)33.111) رهم.
 لسيد4 مليا جبشا):)331)حصة أي)

33.111) رهم.
 ملجلوع):)111))حصة):)11.111) 

 رهم.
جبشا) :) لسيد  9لن   لتسييف)
9تشاركان) زهر4  شتاشن  و لسيد4 
أما) تسييف  لشركة  في  بالتساوي 
إما من طرف) (:  لتوقيع فهو مشتفك)
أو) شتاشن زهر4 وأ9لن جبشا معا،)
من طرف شتاشن زهر4 ومليا جبشا)

معا.
 ملقر  الآتلاعي):)حي  لهناء)بامللك)
(- بالدر ركة) («(4 »زهيف4)  ملسمى)

أكا 9ر.
11)سنة ماعد   لحل قبل) (:  ملد4)

 ألو ن.
كتابة) لدى  تم   إل9د ع  لقانوني 
بأكا 9ر باملحكلة  لتجارية    لضبط 
9وم)31)9نا9ر)2121)تحت رقم))4231.
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 KARAWINE OPTIC شركة
ش.ذ.م.م

رقم 421 زنقة عباس  لقباج حي 
رياض  لسالم أكا 9ر

 لرأسلال  الآتلاعي : 11.111) 
 رهم

 لسجل  لتجاري رقم )3621
بتاريخ) عرفي  عقد  بلقت�سى 
قرر  لشريك) (21(1 31) يسلبف)

 لوحيد للشركة ما 9لي):
مسطر4  لتصفية  لو 9ة) قفل 

 بتد ء)من تاريخ))3) يسلبف)1)21.
بالسجل) تم  إل9د ع  لقانوني 
بأكا 9ر)  لتجاري  ملحكلة  لتجارية 
رقم) تحت  (2121 9نا9ر) (22 بتاريخ)

.813(6
 ملسيف
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VIAMA  
ش م م

في مؤرخ  عرفي  عقد   بلقت�سى 
 4))نوفلبف)1)21،)تم إقر ر  لتصفية)

 لنهائية لشركة)VIAMA)ش م م.
) ملسجلة بالسجل  لتجاري تحت)
إتلام  ملعامالت) تلت  (.(51(7 رقم)
آليع) وتصفية  و ملالية   الآتلاعية 

 لد9ون.
تم إ9د ع  مللف  لقانوني للشركة)
لدى  ملحكلة  البتد ئية النزكان تحت)

رقم)81))بتاريخ)21)9نا9ر)2121.
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مكتب حسابات  بن عامر

V-TIZNIT  
ش.ت.

 لتعريف  ملوحد لللقاولة  : 
 11(113145111137

وقف نهائي  لنشاط  لشركة
محضر  لجلع  لعام) بلقت�سى 
 21(1 )3) يسلبف)  الستثنائي بتاريخ)
 2121 9نا9ر) ((7 بتاريخ)  ملسجل 
RE 421 OR 388)لشركة) تحت رقم)
 (1.111 ش.ت رأسلالها) (V-TIZNIT’
بخارج باب) (:  رهم مقرها  الآتلاعي)
أكلو قرب تجزئة هبزني تيزنيت،)تلت)
 ملصا قة على  لوقف  لنهائي))لنشاط)

 لشركة.
تم إ9د ع  مللف  لقانوني بلكتب)
لدى  ملحكلة  البتد ئية)  لضبط 
بتيزنيت تحت رقم))48/)2121)بتاريخ)

.2020/01/29
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إنفـــــك ش.م.م
أكا  9ر

 لهاتف/15.28.22.24.71:)) لفاكس):)
15.28.22.24.66

 NAZALO TRANSFERT   
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4

ذ ت  ملسيف  لوحيد
رأسلالها  1.111)  رهم

محل رقم 14   بن زهر - أكا  9ر 
))إن  ملسيف  لوحيد للشركة بتاريخ)

5))9نا9ر)2121)قرر ما 9لي):))

تصفية  لشركة.
تحد9د مقر  لتصفية.

تعيين  ملصفي.
باإلآر ء ت) صالحية  لقيام 

 لقانونية.
كتابة) لدى  تم  إل9د ع  لقانوني 
باكا 9ر) ضبط  ملحكلة  لتجارية 
عد ) تحت  (2121 فبف 9ر) (14 بتاريخ)

.81442
مقتطف للنشر و  لبيان
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STE JAOURAGH NEGOCE
SARL

ICE 001645988000038
تصفية  لشركة

بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ))
و فق  لجلع  لعام) 9نا9ر2121) (13

للشركة على  لتعد9الت  لتالية):
تصفية  لشركة.

مصفي) آور غ  بوآلعة  تعيين 
 لشركة.

بكتابة) تم  (:  إل9د ع  لقانوني)
 لضبط باملحكلة  البتد ئية بتيزنيت)
9نا9ر) ((6 في) (35/2020 رقم) تحت 

.2121
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 SOCIETE FIDUCIAIRE DU PROMOTEUR
EN COMPTABILITE-S.A.R.L

Mr. AHMED ZAHOUR
COMPTABLE AGREE PAR L’ETAT

 SOCIETE  LES TOILES DE
L’ATLAS

SARL
رأسلالها  11.111)  رهم

 ملقر  الآتلاعي :  تامر غت أورير 
أكا 9ر

فسخ  لشركة مسبقا
بلقت�سى عقد عرفي للجلع  لعام)
(،2121 9نا9ر) (28 9وم) غيف  لعا ي 
 LES TOILES DE شركة) قرر شركاء)

L’ATLAS))ما9لي):
فسخ  لشركة مسبقا.)))

 GILLES YVES تعيين  لسيد)
NOTREL)مصفي للشركة.

تامر غت) مقر  لتصفية  تحد9د 

أورير،))أكا 9ر.

باملحكلة) تـم  إل9ـد ع  لـقـانوني 

 8143( رقم) تحـت  بأكا 9ر   لتجارية 

بتاريخ)3)فبف 9ر)2121.   
 القتطاف و لبيان

 حلد زهور
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 ئتلانيان أ9ت ملول»فـيكـام كونسيلتنك»

 ))علار4  لصد9ق  لطابق  لثاني طريق تزنيت)

شارع  لحسن  لثاني أ9ت ملول.

2)1)علار4 آلال  لطابق  لثاني شارع  لقصر)

 لبلدي))أكــــا 9ــر.

عقاقيف بن يارا

S.A.R.L 

زنقة  ملستقبل رقم 72) بن 9ار  

تارو  نت

محضر  لجلع  لعام) بلقت�سى 

 21(8 أبريل) (3 بتاريخ)  الستثنائي 

لشركة عقاقيف بن 9ار  ش.ذ.م.م.)

تلت  ملصا قة على ما 9لي):

 لتصريح باالنحالل  لتام لشركة)

عقاقيف بن 9ار ))ش.ذ.م.م.

حسابات) تصفية  على   ملو فقة 

 لقو ئم  لتفكيبية لشركة عقاقيف بن)

9ار ))ش.ذ.م.م.

 MR. HATIM TAII تعيين  لسيد)

أعلال  لتصريح) لتتبع  (TAHIRI

عليها) و لتشطيب  بانحالل  لشركة 

ومصالح) من  لسجل  لتجاري 

 لضر ئب و غيفها.

زنقة) (: مقر  النحالل) تعيين 

 ملستقبل رقم)72))بن 9ار  تارو  نت

تم  إل9د ع)  إل9د ع  لقانوني.لقد 

بتارو  نت) لدى  ملحكلة  البتد ئية 

بتاريخ))28)9نا9ر)2121)تحت رقم)44.

رقم) تحت  و لسجل  لتجاري 

باملحكلة  البتد ئية) (،256(

بتارو  نت.
 لتوقيع
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(783 الجريدة الرسميةعد )5511 - 24)آلا ى  مجر4))44) )1))فبف 9ر)2121) 

 STE FOUNTY CHANGE
POLY SERVICE

SARL  AU 
حل مسبق للشركة

قر ر  لشريك) ( محضر) بـلـوآـب 
 21(1 25) يسلبف) بـتـاريـخ)  لوحيد 

تقرر ما 9لي):
حل مسبق للشركة.

عبد  للطيف) تعيين  لسيد 
بوحجر كلصف للشركة وتحد9د مقر)

 لشركة كلقر للتصفية.
بكتابة) تم  إل9د ع  لقانوني  وقد 
 لضبط لدى هيئة  ملحكلة  لتجارية)
بتاريخ) (81432 رقم) تحت   كا 9ر 

3)فبف 9ر)2121.
من  آل  لنسخة و لبيان)
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 SOCIETE FIDUCIAIRE DU PROMOTEUR
EN COMPTABILITE-S.A.R.L

Mr. AHMED ZAHOUR
COMPTABLE AGREE PAR L’ETAT

 SOCIETE CREATIV 
INTERIORS

شركة محدو 4  ملسؤولية
رأسلالها 11111)  رهم

علار4 مرحبا 2  لطابق  لسفلي، 
رقم 2)

حي  لد جلة – أكا 9ر
فسخ  لشركة مسبقا

)بلقت�سى عقد عرفي للجلع  لعام)
غيف  لعا ي 9وم)5))9نا9ر)2121)قررت)
 CREATIV(((لشريكة  لوحيد4 لشركة 

INTERIORS)ما9لي):
))فسخ  لشركة مسبقا.)))

بنحيد4) ملياء) تعيين  لسيد4  ( ( (
مصفية للشركة.

بعلار4) مقر  لتصفية  تحد9د 
مرحبا)2) لطابق  لسفلي،)رقم)2))حي)

 لد جلة))-)أكا 9ر.
تـم  إل9ـد ع  لـقـانوني باملحكلة) ( ( ( (
 814(4 رقم) تحـت  بأكا 9ر   لتجارية 

بتاريخ))3)9نا9ر)2121.   
 القتطاف و لبيان

 حلد زهور
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BINC شركة
 ش.م.م ش. و

 و ر تكاض سيدي بيبي شتوكة
أ9ت باها

إقفال عللية  لتصفية
محضر  لجلع  لعام) بلقت�سى 
 ملؤرخ بتاريخ)4))9نا9ر)2121))لشركة)))

BINC)تقرر ما 9لي):
 ملصا قة على حسابات  لتصفية.

إقفال عللية  لتصفية.
عن  لتصفية) تبفئة  ملسؤول 

 لسيد كوركار عبد هللا.
لدى) تم  إل9د ع  لقانوني  وقد 
بتاريخ) بانزكان   ملحكلة  البتد ئية 

24)9نا9ر)2121،)تحت رقم))5). 
327 P

STE TASSELDIHTE SERVICE
SARL

ICE 000022036000026
تعد9ل  لشركة

بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)
و فق  لجلع  لعام) (21(1 نونبف) (18

للشركة على  لتعد9الت  لتالية):
تعيين هشام  حيا كلسيف آد9د)

للشركة.
هشام  حيا) من  حصة  (51 بيع)

لفائد4 جالد  زكاك.
بكتابة) تم  (:  إل9د ع  لقانوني)
 لضبط باملحكلة  البتد ئية بتيزنيت)
9نا9ر) ((5 في) (33/2020 رقم) تحت 

.2121
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حســـابات   مـــيم ش.م.م
336)شارع  ملقاومة  9ت ملول

 لهاتف)1114 24 1528
 لفاكس)6) 12 24 1528

SOMADISTR شـــركة
SARL

ICE: 001389952000014   
بيع حـــصص  آــتلاعية 

محضر  لجلع  لعام) بلقت�سى 
SOMADISTR ( (  الستثنائي لشركة)
تقرر) (،2121 9نا9ر) (24 9وم)  ملنعقد 

ما 9لي):

بين) حصص  آتلاعية  بيع 
 نفلوس محلد و لكبضاوي حفيظ،)
لرأس  ملال) و لتوزيع  لجد9د 

 الآتلاعي على  لنحو  لتالي):
 لكبضاوي حفيظ)111))حصة.

حفيظ) تعيين  لسيد  لكبضاوي 
كلسيف للشركة.

ذ ت) ( تحويل  لشركة من شركة)
 ملسؤولية  ملحدو 4  لعا 9ة  لى)
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4 ذ ت)

 لشريك  لوحيد.
بالتوقع  لوحيد) ملزمة   لشركة 

لللسيف  لسيد  لكبضاوي حفيظ.
تحد9ث  لقانون  ألسا�سي للشركة)
وفق  لتعد9ل:)بيع حصص  آتلاعية)
بكتابة) ثم  إل9د ع  لقانوني 
 لضبط باملحكلة  البتد ئية النزكان)

9وم)31)9نا9ر)2121)تحت رقم))81).
329 P

 
 MXM GARD

على  لعقد  لعرفي  ملحرر) بناء)
و  ملسجل) (30/12/2019 بتاريخ)
قرر) (8/01/2020 بتاريخ) بانزكان 
   -MXM GARD - SARL(شركاء)شركة
رأسلالها) محدو 4  مسؤولية  ذ ت 
: مقرها  الآتلاعي)  11.111)) رهم 
تجزيئة)) علار4  ريحا  (6 رقم) توطين 
 9ت  لبوجاري  لدشيف4  نزكان ما9لي):))
تفويت  لحصص  الآتلاعية،) (-

توزيع  لحصص على  لشكل  لتالي):
عبد  الاله))))))))))))))))))))  لسيد  لحسناوي 

511)حصة.
 لسيد  لزهو ني رضا):)511)حصة.)

 ملجلوع):)111))حصة.
إلى  لعنو ن) تغييف مقر  لشركة  (-
حي  لسالوي) سفلي  محل  (:  لجد9د)
23) لدشيف4) رقم) ((214 زنقة)

 لجها 9ة.
-) لتسييف):)يعتبف  لسيد  لحسناوي)
عبد  الاله  ملسيف  لوحيد للشركة ملد4)

غيف محدو 4.)
- لتوقيع):) لتوقيع  لوحيد))للسيد)
 لحسناوي عبد  الاله هو  لذي 9لزم)

 لشركة.
-) إل9د ع):)تم)) إل9د ع  لقانوني لدى)

باملحكلة  البتد ئية) مكتب  لضبط 
22/01/2020 بتاريخ)  بانزكان 

تحت رقم))2).
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STE KABRANE BATAH
SARL

شركة محدو 4  ملسؤولية 
رأسلالها 11.111)  رهم.

مقرها  الآتلاعي :  ملختار  لسو�سي 
41 شارع  لحلر ء 

 كا 9ر
) لجلع  لعام  إلسثنائي) بلقت�سى)
  STE KABRANE BATAH لشركة)
 25/12/2019 SARL) ملنعقد بتاريخ)

قرر ما 9لي):
طرف) من  حصة  (511 تفويت) (-
) لسيد) لفائد4) (  لسيد سعيد بطاح)

رشيد كبف ن).
-)تعيين  لسيد رشيد كبف ن كلسيف)

وحيد للشركة.
من) (21،8،7 تغييف  لفصول) (-

 لنظام  ألسا�سي.
باملحكلة) وضع   إل9د ع  لقانوني 
 لتجارية))باكا 9ر))تحت رقم))81434  

9وم))03/02/2020.
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 ج.م.ا ترونسنور
G.M.I TRANSPORT

شركة محدو 4  ملسؤولية 
محضر  لجلع) بلقت�سى 
بتاريخ)  لعام  الستثنائي  ملنعقد 
02/07/2019)قرر)) ملساهم  لوحيد)

للشركة))ما 9لي):
331)حصصة للسيد) تفويت) (- ((
زكي عبد هللا و)341)حصة  لى  لسيد)

زكي  لحسين.
تعيين  لسيد  زكي  لحسن) (- (2
.تخول) للشركة) وحيد   مسيف  
صالحيات  إلمضاء) لى  لسيد)
 زكي  لحسن  و زكي عبد هللا  و زكي)

 لحسين.)
-)تحويل  ملقر  لرئي�سي للشركة) (3
تيبحيفت نيت عبد  لرحلان حي)  لى 

سكوتي تلر غت  ورير-) كا 9ر.



عد )5511 - 24)آلا ى  مجر4))44) )1))فبف 9ر)2121)الجريدة الرسمية   (784

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 
 لتجارية باكا 9ر بتاريخ)05/07/2019 

تحت رقم)83255
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HAWASSE TRANS
 SARL

 SIEGE(SOCIAL: BLOC(A(APP 1
,IMM 3 RESIDENCE(NZAHA

AIT MELLOUL 
RC : 19277

لقر ر ت) عرفي  محضر  بلقت�سى 
  لشركاء) ملنعقد بتاريخ)8)9نا9ر)2121)،

فقد تقرر ما 9لي):
معا   لناصيفي) مو فقة  لسيد 
في) أسهله  آليع  على  على  لتنازل 
لفائد4  لسيد4) سهم  ((11  لشركة)
سهم) (811 ل) مفتاح  ملالكة  آليلة 

حاليا في  لشركة).
عبد) أضر س  تعيين  لسيد 
للشركة ملد4)  للطيف كلسيف وحيد 

غيف محدو 4.
تم  إل9د ع) (: -) إل9د ع  لقانوني)
لدى) بلكتب  لضبط   لقانوني 
 ملحكلة  البتد ئية بانزكان تحت رقم)

3)2)بتاريخ)4)فبف 9ر)2121.
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 IFFOUSS TRANS
غيف  لعا ي) جالل  لجلع  لعام 
تم) (21(1 25) يسلبف) 9وم)  ملنعقد 
 تخاذ  لقر ر بشان  لتغييف ت  لتالية):))

تغييف  ملقر  الآتلاعي للشركة)
تم تغييف  ملقر  الآتلاعي للشركة)

من):
 2 رقم) شقة  (673 رقم) (B بلوك)

تجزئة  نز   لوال9ة تد رت  كا 9ر.
إلى  لعنو ن  متي):

تلر غت  ورير) سو ل  حي  9ت 
 كا 9ر

2)-)تفويت  لحصص):
تم تفويت  لحصص كلا 9لي):

تفويت  لسيد حسن أساوري):
من) 9للكها  حصة  لتي  ((6  •
مالك) لصالح  لسيد4   لشركة 

مسعو ي.

من) 9للكها  حصة  لتي  ((6  •

 لشركة لصالح  لسيد4 نا 9ة فارس.

• 6))حصة  لتي 9للكها من  لشركة))

لصالح  لسيد علر مسعو ي.

• 6))حصة  لتي 9للكها من  لشركة)

لصالح  لسيد حلز4مسعو ي.

من) 9للكها  حصة  لتي  ((6  •
 لشركة))لصالح  لسيد هشام  لغازي)

 ملسعو ي.

و تفويت  لسيد زهيف  لفاتحي:

من) 9للكها  حصة  لتي  (18  •

مالك) لصالح  لسيد4   لشركة 

مسعو ي.

من) 9للكها  حصة  لتي  (18  •

 لشركة لصالح  لسيد4 نا 9ة فارس.

• 18)حصة  لتي 9للكها من  لشركة))

لصالح  لسيد علر مسعو ي.

• 18)حصة  لتي 9للكها من  لشركة)

لصالح  لسيد حلز4مسعو ي.

من) 9للكها  حصة  لتي  (18  •
 لشركة))لصالح  لسيد هشام  لغازي)

 ملسعو ي.

تبعا لتفويت  لحصص هذ  9صبح)

على  لشكل) ر سلال  لشركة  توزيع 

 لتالي):

 24 مسعو ي) مالك  -) لسيد4 

حصة)

-) لسيد4 نا 9ة فارس)24))حصة

-) لسيد علر مسعو ي)24))حصة)

 24 مسعو ي) حلز4  -) لسيد 

حصة.

-) لسيد هشام  لغازي  ملسعو ي)

24)))حصة.

3)-) إلستقالة):

أساوري) حسن  إستقالة  لسيد 

تعيين) و  للشركة  كلسيف  مهامه  من 

هشام  لغازي  ملسعو ي)  لسيد 

غيف) ملد4  ذلك  و  للشركة  كلسيف 

محدو 4.)

-)سيتحلل  لسيد حسن أساوري)

وأي) ) لضر ئب  لالحقة  مسؤولية)

في) مصرفية  ومخططات  شيكات 

منصب) فيها  يشغل  كان   لفتف4  لتي 

مسيف للشركة.

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 
بتاريخ)))) ب  كا 9ر   لتجارية 

04/02/2020)تحت رقم)81431.
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DIGITAL TAFRAOUT
محضر  لجلع) بلقت�سى 
بتاريخ مؤرخ    لعام  لغيف  لعا ي 

 DIGITAL (: للشركة) (،2121 9نا9ر) (2
مسؤولية) ذ ت  (TAFRAOUT
محدو 4.)رأسلالها))511.111)) رهم.)

)حيت تم تقرر ما9لي):
-)تحويل  ألسهم للشركة.))

-) لتسييف و لتوقيع للشركة.
-)تعد9ل  لقانون  ألسا�سي للشركة.
بكتابة) تم  إل9د ع  لقانوني  (
 لضبط لللحكلة  البتد ئية بإنزكان)
 بتاريخ:)15/01/2020)تحت رقم):)76 -

 لسجل  لتجاري رقم))168.
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ELECTRO WAVE
شركة محدو 4  ملسؤولية
رأسلالها 11.111)  رهم

مقرها  الآتلاعي  : رقم 4)2 شارع 
 لنهضة  و ر بن  لشيخ  لتلسية  9ت 

ملول. 
بلقت�سى  لجلع  لعام  الستثنائي)
 ملؤرخ في)28)9نا9ر)2121))بأ9ت ملول))

قرر مساهلو  لشركة ما 9لي):)
:) قريو ش) أسهم  لسيد) بيع  (-
 حليد4)51)سهم  لى  لسيد شبايشب)

عبد  الله))
تعيين  لسيد شبايشب عبد  الله)
محد 4) غيف  ملد4  للشركة  كلسيف 

وحيد.
عبد) شبايشب  تعيين  لسيد  (-

 الله مسؤول عن  المضاء) لبنكي)
في  لقانون  ألسا�سي) تغييف  (-

للشركة)
تم  إل9د ع  لقانوني بكتابة  لضبط)
لدى  ملحكلة  ملحكلة  البتد ئية)
2121 فبف 9ر) (4 (: بتاريخ)  النزكان 

تحت رقم)2)2. 
للخالص))و  لتذكيف

336 P

AGRI MODERN
SARL

مقرها  الآتلاعي : علار4  وحنا 
طريق تارو  نت  9ت ملول

بتاريخ) عرفي  عقد  بلقت�سى 
بانزكان قرر مساهلو) (27/12/2019

 لشركة ما 9لي):
)تفويت)311)حصة  آتلاعية من)
ملك  لسيد مبارك غانم  لى  لسيد ن)
عزيز حد   و 9وسف بركي)51))حصة)

لكل منهلا.
 ستقالة  ملسيف9ن  لسابقين)
9وسف) و لسيد  حد    عزيز   لسيد 

بركي.
تعيين  لسيد عزيز حد   كلسيف)
مع  المضاء) الآتلاعي) للشركة 

و إل  ري).
تعد9ل  لقانون  السا�سي للشركة).
بكتابة) ثم  ال9د ع  لقانوني 
لدى  ملحكلة  البتد ئية)  لضبط 
تحت) (27/01/2020 بتاريخ) بانزكان 

رقم)53). 
337 P

 ERIMART شركة
 لسجل  لتجاري : 3111)/ نزكان

تعد9ل
بتاريخ) محرر  محضر  بلقت�سى 
قرر  لشريك) (21(1 )3) يسلبف)

 لوحيد للشركة)ERIMART)ما 9لي):
رأسلال  لشركة،) من   لرفع 
إلى) ليصل  ألف  رهم  مائة  من 
بلبلغ) وذلك  ألف  رهم،) جلسلائة 
قدره أربعلائة ألف  رهم وبو سطة)
للشريك  لوحيد)  لحساب  لجاري 
 ملبين في حسابات  لشركة إلى غا9ة)

)3) يسلبف)1)21.
تعد9ل  لبند9ن  لسا س و لسابع)

من  لقانون  ألسا�سي للشركة.
بكتابة) تم  إل9د ع  لقانوني 
لدى  ملحكلة  البتد ئية)  لضبط 
تحت) (2121 9نا9ر) (21 النزكان بتاريخ)

 لرقم)82).
للنشر و لبيان

 ملسيف

338 P



(785 الجريدة الرسميةعد )5511 - 24)آلا ى  مجر4))44) )1))فبف 9ر)2121) 

STE YAKAFI CARS
 SARL AU

إعالن عن تعد9ل
بتاريخ) محرر  محضر  بلقت�سى 
قرر  لجلع  لعام) (21(1 25) يسلبف)
 STE (: 9لي) ما  لشركة  ٲالستثنائي 

 .YAKAFI CARS SARL AU
رأسلال  لشركة) من  -) لزيا 4 
بو سطة  لحسابات  لجارية)
قدره) بلبلغ  لللساهلين  لد ئنين 
511.111.)) رهم وبهذه  لزيا 4 فقد)
وصل رأسلال  لشركة إلى)2.311.111 
حصة) إلى23.111) مقسلة   رهم 
في) وهي  للحصة،) 11)) رهم  بقيلة)

ملك  لسيد  سفار آلال
هذه  لحصص) وستخضع 
لجليع  لقو نين  ألساسية)  لجد9د4 

للشركة.
كتابة) لدى  تم  إل9د ع  لقانوني 
بٲڭ  9ر) باملحكلة  لتجارية   لضبط 
(: تحت رقم) (2121 9نا9ر) (27 (: بتاريخ)

.81368
339 P

TARGA POOL
 SARL

شركة محدو 4  ملسؤولية 
 BLOC(A(N° 10 RUE(IMMAM

 CHAFAI CITE AL QODS AGADIR
بلقت�سى  لجلع  لعام  الستثنائي)

قرر مساهم  لشركة ما 9لي:)
))-)تحرير)¾)من رأسلال  لشركة.
-) لرفع من رأسلال  لشركة) (2   
 (.411.111 411.111) رهم إلى) من)
111.111.)) رهم  لى)  رهم بإضافة)
رأسلال  لشركة و لك باملقاصة مع)

 لحساب  لجاري للشركاء.
تعد9ل  لقانون  ألسا�سي) (- (3

للشركة.
بكتابة) ثم  ال9د ع  لقانوني 
لدى  ملحكلة  لتجارية)  لضبط 
تحت) (23/01/2020 بتاريخ) باكا 9ر 

رقم)81321.  
للخالصة و لتدكيف)

قبال حسن

340 P

BREFMA

         15.28.23.15.6(

3F BTP

SARL

 عالن بتعد9ـل رأسلال شركة
) ملسجل) عرفي) عقد  بلقت�سى 

بانزكان 9وم)08/01/2020)تم تعد9ـل)

قانون شركة)3F BTP   SARL)) لكائنة)

بحي  آنان  لقليعة  نزكان كالتالي):)

من)) رأسلالها  ( قيلة) من  زيا 4  (-

511.111) رهم،) 11.111)) رهم إلى)

جالل  مج  لحسابات  لجارية) من 

للشركاء)وفًقا لهذ   لتوزيع):

C.I.N فاضل) جالد   -) لسيد 

n° JB3724(1)حاصل على ما قيلته))

411.111) رهم من قيلة))رأسلالها.

C.I.N فاضل) هشام   -) لسيد 

n° JM66583)حاصل على ما قيلته))

11.111)) رهم من قيلة))رأسلالها.

تم  إل9د ع) (: -) إل9د ع  لقانوني)

 لقانوني باملحكلة  البتد ئية با نزكان)

  (48 رقم) تحت  (24/01/2020 9وم)

سجل تجاري رقم):)4613).
للخالصة و  لبيان.

341 P

UNIVERSE PIC

تحويل  ملقر  الآتلاعي للشركة

للجلعية)) ( )على محضر عرفي) بناء)

في)) ( ) ملنعقد4) ) إلسثتنائية)  لعلومية)

18)9نا9ر)2121،)قرر  لشريك  لوحيد)

شركة) (UNIVERSE PIC لشركة)

رأسلالها محدو 4،) مسؤولية   ذ ت 

5.111) رهم)،))ما 9لي):)

تحيين  لقو نين  ألساسية) (-

للشركة.

-)تحويل  ملقر  الآتلاعي للشركة.

-)تم  إل9د ع  لقانوني باملحكلة) (II

 البتد ئية بتزنيت 9وم)5))9نا9ر)2121 

تحت عد )34/2020.
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STE OLI SUD

SA.R.L

AU(CAPITAL(DE 600.000 DHS

 SIEGE(SOCIAL : ANGLE

 YAKOUB EL MANSOUR ET

 AV(CHEIKH(SAADI(LOT 4

TALBORJT - AGADIR

تحويل  ملقر  الآتلاعي للشركة 

وتحيين  لقانون  ألسا�سي

 بلقت�سى عقد عرفي بين  لشركاء،

تم  التفاق) (21(1 9ونيو) ((2 بتاريخ)

على ما9لي):

تحويل  ملقر  الآتلاعي للشركة إلى)

 لعنو ن  متي):)شارع علر بن جطاب)

رقم)58)حي  ملوظفين أكا 9ر.

تحيين  لقانون  ألسا�سي للشركة.

بكتابة) ثم  إل9د ع  لقانوني  وقد 

 لضبط لدى هيئة  ملحكلة  لتجارية)

 81427 رقم) تحث  أكا 9ر  بلد9نة 

بتاريخ)3)فبف 9ر)2121.
من أآل  لنسخة و لبيان)

عـن  لـلسـيـر4

343 P

 SECURITE GENERAL

ECOLOGIQUE

SNC

ICE : 001843604000085

بلقت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ)

3))9نا9ر)2121)قرر ما 9لي):

تحويل مقر  لشركة من زنقة)716 

تجزئة) تر ست  نزكان  لى  (68 رقم)

9اسلينة)))رقم)38) 9ت ملول.

تحيين  لقانون  ألسا�سي للشركة.

بالسجل) تسجيل  لشركة  تم 

 (1( رقم) تحت  بانزكان   لتجاري 

بتاريخ)31)9نا9ر)2121.
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 SOCIETE FIDUCIAIRE DU PROMOTEUR
EN COMPTABILITE-S.A.R.L

Mr. AHMED ZAHOUR
COMPTABLE AGREE PAR L’ETAT

 SOCIETE INSTITUT D’AIDE
SCOLAIRE PRIVE

شركة محدو 4  ملسؤولية
 رأسلالها 11.111.11)  رهم

  ملقر  الآتلاعي :  لطابق  لثاني رقم 
س1 علار4   إقامة ميلوز  حي فونتي 

-  كا 9ر
تحويل مقر  الآتلاعي للشركة

للجلع) عرفي  عقد  بلقت�سى  (- (I
 لعام غيف  لعـــا ي بتاريــخ)31) يسلبف)
قرر  لشريك  لوحيد لشركة) (21(1
 INSTITUT D’AIDE SCOLAIRE

PRIVE
للشركة) تحويل  ملـقر  الآتلاعي 
علار4) (1 من:) لطابق  لثاني رقم س)
-) كا 9ر،)   إقامة ميلوز  حي فونتي)
إلى  لعنو ن  لتالي):)28))فونتي  لعليا)
(- 214) لطابق  لثاني) رقم) مكتب 

 كا 9ر.)
من) (4 تغييف  لفصل) وكذلك 

 لقانون  ألسا�سي للشركة.
II)-)تـم  إل9د ع  لقانوني بالـلحكلة)
 814(3 رقــم) تـحت  بأكا 9ر   لتجارية 

بتاريخ))3)9نا9ر)2121. 
 القتطاف و  لبيان

 لسيد:) حلد زهور)

345 P

B-LANG SUPPORT
SARL

شركة محدو 4  ملسؤولية
رأسلالها : 61.111)  رهم
 تحويل  ملقر  الآتلاعي 

محضر  لجلع  لعام  الستثنائي 
بلقت�سى  لجلع  لعام  الستثنائي)
 21(1 25) يسلبف) في)  ملؤرخ 

قررمساهلو   لشركة ما 9لي):)
))تحويل  ملقر  الآتلاعي للشركة)
بلوك ب  لطابق  لتاني) ((5 رقم) (: إلى)
علار4 9اسلين شارع  ملقاومة  كا 9ر.

تعد9ل  لقانون  السا�سي) (2
للشركة.



عد )5511 - 24)آلا ى  مجر4))44) )1))فبف 9ر)2121)الجريدة الرسمية   (786

بكتابة) تم  إل9د ع  لقانوني 
لدى  ملحكلة  لتجارية)  لضبط 
تحت) (23/01/2020 بتاريخ) باكا 9ر 

رقم)81331.
للخالصة و  لتذكيف

قبال حسن

346 P

شركة التنمية السياحية سوس 

ماسة 
شركة مساهلة للتنلية  لجهوية

 ملقر  الآتلاعي : رقم 227، مكتب 
أ218،  لطابق  لثاني علار4  ملحامي 

2 فونتي  لعليا أكا 9ر
محضر  لجلع  لعام) بلقت�سى 
لللساهلين  ملنعقد)  لغيف  لعا ي 
بتاريخ)3) يسلبف)1)21)تقرر ما 9لي):

عضو  ملجلس) مقعد  حذف 
لكاتبة  لدولة)  إل  ري  ملخصص 

 ملكلفة بالسياحة))؛
تعيين  لسيد4 نا 9ة فتاح  لعلوي)
وزير4  لسياحة و لصناعة  لتقليد9ة)
و لنقل  لجوي و القتصا   الآتلاعي)
للشركة) كعضو  ملجلس  إل  ري 

عوض  لسيد محلد ساآد)؛
من  لنظام) (45 تعد9ل  لبند)

 ألسا�سي للشركة.
تحيين  لنظام  ألسا�سي للشركة.

بكتابة) تم  إل9د ع  لقانوني 
لدى  ملحكلة  لتجارية)  لضبط 
بتاريخ (8121( رقم) تحت   بأكا 9ر 

)2)9نا9ر)2121.
رئيس  ملجلس  ال  ري

347 P

شركـــة أ ضىنا ل
ش.م.م

  ملقر   الآتلاعي : ر قم ) زنقة 516
 لسكن  لتابع  لفرن  9ر ك بو  ركان 

أكا 9ر
 لسجل   لتجا ري : 3)421

شركة ذ ت  ملسؤولية محد و  4 
رأسلا لها : 111 11)  رهم

محضر  لجلع  لعام) بلقت�سى 
9نا 9ر) ((4  الستثنائي  ملنعقد بتا ريخ)
شر كة أ ضنال) ء) 2121) تفق شركا)

على ما 9لي):

عي�سى) مبارك  أ9ت  تعين  لسيد 

نقل) و مسؤول عن  للشركة  كلسيف 

 ملسافرين.

 ستقالة  لسيد أ9ت مبارك مبارك)

من منصبه)

تحين  لقانون   ألسا�سي للشركة)

بكتابة) ثم  إل9ـــــد ع  لقانوني 

  لضبط لدى  ملحكلة  لتجارية بأكا 9ر

(: تحت رقم) (2121 9نا 9ر) (21 بتاريخ)

.81411

348 P

شركة أكريبالستيك
ش.م.م

برأسلال قدره : 511.111  رهم

مركز سيدس بيبي  لطريق  لرئيسية 

سيدي بيبي

محضر  لجلع  لعام) بلقت�سى 

 إلستثنائي  ملنعقد بتاريخ)25)نوفلبف)

1)21،)تلت  ملصا قة باإلآلاع على)

 ملقتفحات  متية):)

تعيين  لسيد زمزم جطاب مسيف )

غيف) ملد4  وذلك  للشركة  وحيد  

منو  ر) و ستقالة  لسيد  محدو 4 

حسن من منصبه كلسيف للشركة.

يعو  كل من  لتوقيعين  الآتلاعي)

و لبنكي إلى  لسيد زمزم جطاب وذلك)

ملد4 غيف محدو 4.

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

 البتد ئية بانزكان بتاريخ)))) يسلبف)

1)21)تحت عد  رقم)2019/4559.
مقتطف قصد  إلشهار
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 SARVAGATAA
 SARL

شركة محدو 4  ملسؤولية 

 Siège(Social : HAY(AIT(SOUAL

 TAMRAGHTE AOURIR AGADIR

بلقت�سى  لجلع  لعام  الستثنائي)

قرر مساهم  لشركة ما 9لي):)

 غالق و إلغاء) مللحقة  لكائنة في)

بلوك) حي  لشرف  (:  لعنو ن  لتالي)
12))رقم)12) كا 9ر.

فرنسو ) بيد ن   ستقالة  لسيد4 

آينين لويس من ملحقة  لشركة):)

(: للشركة) تجاري   ضافة  سم 

 مانضا  9لوبيليي

تعد9ل  لقانون  ألسا�سي للشركة

بكتابة) ثم  ال9د ع  لقانوني 

لدى  ملحكلة  لتجارية)  لضبط 

تحت) (2121 9نا9ر) (3( باكا 9ر بتاريخ)

رقم)6)814.
للخالصة و لتذكيف)

قبال حسن
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 Sté « MRZOGE

 « CONSTRUCTION

 SARL

شركة محدو 4  ملسؤولية

رأسلالها 11.111.11) رهم

 ملقر  الآتلاعي :  و ر عين سيدي 

أوال  برحيل علالة تارو  نت

بلقت�سى  لقر ر  لجلاعي)

عام  ستثنائي) آلع  بلثابة   ملعتبف 

 2121 9نا9ر) (22 بتاريخ) للشركاء)

 MRZOGE« شركة) شركاء) قرر 

CONSTRUCTION»)ش.م.م

11)) رهم،)  111 مالها)  رأس 

ما 9لي)):)

إضافة  لتحا ث)؛

تتخذ  لشركة كلوضوع لها  متي):)

أعلال متنوعة أو إنشاء ت)؛

 لتحا ث)؛

من) تعد9ل  لفصل.13) ثم  وقد 

 لقانون  ألسا�سي)؛

بكتابة) تم   إل9د ع  لقانوني 

باملحكلة  البتد ئية)  لضبط 

تحت (2121 9نا9ر) (28  بتارو  نت في)

رقم)52.
مختصر لغا9ة  لنشر
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 Top compta

شـركـة اعتاب نيكوص 
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4 

بشريك وحيد 

رأسلال  لشركة  1.111.11)  رهم

 ملقر  الآتلاعي : شارع  ملختار 

 لسو�سي رقم )6)) تلسية  9ت 

ملول 

بلقت�سى عقد عرفي موقع بتاريخ)

22)ماي)8)21) ملسجل بانزكان بتاريخ)

و لذي ترتب عنه (21(8  فاتح 9ونيو)

ما 9لي):)

تلد9د  لغرض  الآتلاعي):)

تلد9د) قرر  لشريك  لوحيد 

 لغرض  الآتلاعي وتغييف  لبند)3)من)

 لقانون  السا�سي  لذي ليصبح على)

 لشكل  لتالي):)

  و ت  ملكتب)؛

 لتجهيز ت  ملكتبية)؛

نقل  المو ل.

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

 (63 رقم) تحت  بانزكان   البتد ئية 

بتاريخ)28)9نا9ر)2121.

352 P

شركة الكهرباء شعيب
شـركـة محدو 4  ملسؤولية 

رأسلالها  الآتلاعي : 5.111.111,11 

 رهم

 ملقر  الآتلاعي : رقم 78 بلوك ف 4) 

حي  لد جلة

 كــــا 9ـــر

محضـر  لجلع  لعام) بلقـتـ�سى 

22) يسلبف) ب)  الستتنائي  لـلؤرخ 

1)21،)تقــرر مـا 9لي):)

تحد9ث و تـغييـر  لقانون  ألسـاســي)

 لقد9م للشـركة؛

باملـحكلة) ثـم  ٳل9ــد ع  لـقانـونـي 

9نا9ر) (28 بتـاريـخ) بأكا 9ر   لتجارية 

2121)تحـت رقـم)81377.
قـــصــد  لـــنــشـــر

353 P
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FIDUCIAIRE ZIAD
 AVENUE AL MOUKAOUAMA QI (1

 AGADIR

 STE NOUR ONE
SARL AU

DCHEIRA INEZGANE
تصفية

بلقت�سى  لجلع  لعام  الستثنائي)
1)21)تم  التفاق على) 8)أكتوبر) 9وم)

ما 9لي):)
 لتصفية  لقانونية للشركة 

 STE NOUR ONE SARL
بلقاسم) أ9ت  تعيين  لسيد4   –

رقية كلصفية للشركة.)
 518 211)زنقة) مقر  لتصفية هو)

شارع  لسعد9ين  شيف4  نزكان.)-)
باملحكلة)  إل9د ع  لقانوني 
9نا9ر) (21 9وم) بانزكان   البتد ئية 

2121)تحت رقم)181/2020.
354 P

شركة »بارا بروجي»
رأسلالها 11.111,11)  رهم
تأسيس شركة محد 4  ملهام 

بلقت�سى عقد عرفي مصا ق عليه)
قد تم تأسيس) (2121 9نا9ر) (1 بتاريخ)

شركة محد 4  ملهام،)بار  بروجي،
 لتسلية):)شركة بار  بروجي

محد 4) شركة  (:  إلطار  لقانوني)
 ملهام

موضوع  لشركة):)بار فارما�سي
و الستيف  ,)  لتجار4،) لتصد9ر 
 لوساطة وتقد9م  لخدمات,) لتسويق)

لجليع  لسلع و  ملو  .
236),) لحي) رقم)  ملقر  الآتلاعي.)

 ملحلدي)-)أكا 9ر
رأس مال  لشركة):)حد  رأس  ملال)
بلا قدره)11.111,11)) رهم,)موزعة)
حصة) كل  قيلة  حصة  ((11 على)
مقسم) رأس  ملال  و  11,11)) رهم,)

على  لشكل  لتالي):)
•) لسيد أقد9م  لحسين و له)511 

حصة.)
 351 له) و  لحيات  •) لسيد عزيز 

حصة.)

•) لسيد4 جد9جة  شرينبو و لها)

51))حصة.)

يسيف  لشركة) (: تسييف  لشركة)

 لسيد أقد9م  لحسين.

 لسنة  الآتلاعية):)من فاتح 9نا9ر)

إلى))3)أكتوبر.

 ملد4):)11)سنة)

لهذ   لعقد) تم  إل9د ع  لقانوني 

بالسجل  لتجاري باملحكلة  لتجارية)

بتاريخ (8141( رقم) تحت   بأكا 9ر 

21)9نا9ر)2121.

355 P

 MORABITIA شركة

IMMOBILIER
إقامة رقم 74) طبق 2  ملنطقة 

 لصناعية تاسيال رقم 2))   ر 

 المان  نزكان

تـــصفية 
بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)

على) تم  ملو فقة  (،2121 9نا9ر) ((6

ما 9لي):)

 النحالل  ملسبق للشركة

تم تصفية ووقف نشاط  لشركة)

بشكل نهائي بالتشطيب على  لسجل)

 لتجاري.

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

فبف 9ر) (5 بتاريخ)  البتد ئية  نزكان 

2121)تحت رقم)203/2020.

356 P

FIDUCIAIRE ZIAD

(1 BD AL MOUKAOUAMA QI AGADIR 

 STE LES ATELIERS AFYACH
SARL

CITE DAKHLA AGADIR

إعالن عن تغييف
بلقت�سى  لجلع  لعام  الستثنائي)

9وم)1))أكتوبر)1)21)تم  التفاق على)

ما 9لي):)

تحويل  ملقر  الآتلاعي إلى  لعنو ن)

 لتالي):)

.P51(تاسيال)3)تيكيوين أكا 9ر

فاطلة) بركاش  تعيين  لسيد4 

كلسيف4 ثالثة للشركة.

باملحكلة)  إل9د ع  لقانوني 

 2121 21)9نا9ر)  لتجارية بأكا 9ر 9وم)

تحت رقم)284.

357 P

 STE OMNIYA TELECOM

SARL AU

تأسيس شركة
بلوآب عقد عرفي محرر بتاريخ)

شركة) تأسيس  تم  (2121 9نا9ر) (2

محدو 4  ملسؤولية ذ ت شريك و حد)

ذ ت  ملليز ت  لتالية)):)

 OMNIYA«  لتسلية)

شريك) ذ ت  ش.م.م  («TELECOM

و حد.)

مقاول في ربط وتركيب) (:  لهدف)

و اللكتفونية)  لشبكة  لهاتفية 

و ملعلوماتية.

أشغال  لبناء)وأشغال مختلفة.

زنقة) (17 رقم) (:  ملقر  الآتلاعي)

علان حي ولي  لعهد  نزكان.

(: رأس  ملال  الآتلاعي)

إلى) مجزأ  11.111,11)) رهم 

11)) رهم) فئة) من  111)حصة 

للسيد) كلها  ترآع  للحصة  لو حد4 

توفيق شر ع.

يسيف  لشركة  لسيد) (:  لتسييف)

وتخويله  إلمضاء) شر ع  توفيق 

 ملنفر  ملد4 غيف محدو 4.

 لسنة  الآتلاعية):)تبتدئ  لسنة)

 الآتلاعية من فاتح 9نا9ر وتنتهي في)

آجر  يسلبف من كل سنة.

لهذ ) وتم  إل9د ع  لقانوني  (- (2

هيئة) لدى  بكتابة  لضبط   لعقد 

 ملحكلة  البتد ئية بانزكان تحت رقم)

 (1721 )3))و  لسجل  لتجاري رقم)

بتاريخ)22/01/2020.
من  آل  لنسخة و لبيان

358 P

STE ITIMEL NEGOCE
SARL A.U

إنشـــاء شركـــــة
بتاريخ عرفي  عقد   بلقت�سى 
تأسيس) تم  (21(1 أغسطس) (27
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4 من)

شريك وحيد  ملليز ت  لتالية):)
 STE ITIMEL NEGOCE(:(لتسلية 

SARL A.U
مد9نة  لوحد4) (:  ملقر  الآتلاعي)

بلوك)J)رقم)81،) لعيون.
11.111,11)) رهم) (:  لرأسلال)
فئة) من  حصة  ((111 على) مقسلة 

11,11)) رهم.
 لهدف):) لبناء)و ألشغال  ملختلفة

 لوساطة  لتجارية.
محلد لغظف) (:  لشريك  لوحيد)
 8 بتاريخ) مز     مغربي،)  لقصيفي،)
178)،)بطانطان،)ب.ت.و رقم) 9ونيو)

.JF24131
فاتح) من  تبتدئ  (:  لسنة  ملالية)
)3) يسلبف من كل) 9نا9ر و تنتهي في)

سنة
:)تسيف  لشركة حاليا من)  لتسييف)
:)محلد لغظف  لقصيفي ملد4) طرف)

غيف محد 4.
باملحكلة) تم  (:  لسجل  لتجاري)
سبتلبف) (2 بتاريخ)  البتد ئية  لعيون 

1)21)تحت رقم)))211.
359 P

 ETABLISSEMENT AIT شركة
OUCHEN FRERES

ش.م.م
رقم 81  رب  لشريف تارو  نت

 لسجل  لتجاري رقم 13) تارو  نت
زيا 4 نشاط من أهد ف  لشركة

تحيين  لنظام  السا�سي.
ملحضر) عرفي  عقد  بلقت�سى 
 لجلعية  لعامة غيف  لعا 9ة لشركة)
 ETABLISSEMENT AIT OUCHEN
9نا9ر) (21 بتاريخ) ش.م.م  (FRERES
على) و لتف �سي  تم  التفاق  (2121

ما9لي):)



عد )5511 - 24)آلا ى  مجر4))44) )1))فبف 9ر)2121)الجريدة الرسمية   (788

من) للغيف  نقل  لبضائع  زيا 4 

أهد ف  لشركة.

تحيين  لنظام  ألسا�سي للشركة.

بكتابة) تم  إل9د ع  لقانوني 

باملحكلة  البتد ئية)  لضبط 

 2121 فبف 9ر) (14 (: لتارو  نت بتاريخ)

تحت رقم)64.

360 P

 STE FORARO
SARL AU

تأسيس شركة
بلوآب عقد عرفي محرر بتاريخ)

شركة) تأسيس  تم  (21(1 9وليو) (4

محدو 4  ملسؤولية ذ ت شريك و حد)

ذ ت  ملليز ت  لتالية)):)

ش.م.م) («FORARO«  لتسلية)

ذ ت شريك و حد.)

 لهدف  ستيف   وتصد9ر.

وكالة  شهارية

بيع مو    لتجليل.

رقم) شقة  (: ) ملقر  الآتلاعي)

2)شارع  فر ن) 13 لطابق  لثاني رقم)

بلوك   حي  لهدى  كا 9ر.

(: رأس  ملال  الآتلاعي)

إلى) مجزأ  11.111,11)) رهم 

11)) رهم) فئة) من  111)حصة 

للسيد) كلها  ترآع  للحصة  لو حد4 

نسيم  روهال.

يسيف  لشركة  لسيد) (:  لتسييف)

وتخويله  إلمضاء) نسيم  روهال 

 ملنفر  ملد4 غيف محدو 4.

 لسنة  الآتلاعية):)تبتدئ  لسنة)

 الآتلاعية من فاتح 9نا9ر وتنتهي في)

آجر  يسلبف من كل سنة.

لهذ ) وتم  إل9د ع  لقانوني  (- (2

هيئة) لدى  بكتابة  لضبط   لعقد 

تحت) بأكا 9ر   ملحكلة  لتجارية 
و لسجل  لتجاري) (87717 رقم)

أغسطس) (23 بتاريخ) رقم41173)

.21(1
من  آل  لنسخة و لبيان

361 P

 BOULANGERIE شركة
SANABIL SERWA

ش.م.م.ش.و
شارع  لحسن  لثاني مركز  ولوز 

تارو  نت 
 لسجل  لتجاري رقم 1)43 

تارو  نت.
زيا 4 نشاط من أهد ف  لشركة 

تحيين  لنظام  السا�سي
ملحضر) عرفي  عقد  بلقت�سى 
 لجلعية  لعامة غيف  لعا 9ة لشركة)
 BOULANGERIE SANABIL
SERWA)ش.م.م.ش.و بتاريخ))2)9نا9ر)
على) و لتف �سي  تم  التفاق  (2121

ما9لي):)
زيا 4 ملول  لحفالت من  هد ف)

 لشركة.
تحيين  لنظام  ألسا�سي للشركة.

بكتابة) تم  إل9د ع  لقانوني 
باملحكلة  البتد ئية)  لضبط 
.2121 فبف 9ر) (4 (: بتاريخ) لتارو  نت 

تحت رقم):))65.
362 P

 FIKRI C.H.D
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إلآتلاعي رقم 18 
عد  831)  لكائن آو ر مسجد 

 ملركب  إل  ري لألوقاف - 83111 
تارو  نت  ملغرب

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
6531

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) (23
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدو 4 

باملليز ت  لتالية):)
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدو 4  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسلية  لشركة 
 FIKRI (: بلختصر تسليتها)  القتضاء)

. C.H.D

غرض  لشركة بإ9جاز):)-)مقاول في)

 لبناء)و  ألشغال  ملختلفة.)

و  لتجهيز ت) كر ء) ملعد ت  (-

 لصناعية)

-)مفاوض.
 18 رقم) (: عنو ن  ملقر  الآتلاعي)

مسجد) آو ر  831)) لكائن  عد )

 83111 (- لألوقاف)  ملركب  إل  ري 

تارو  نت  ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

رأسلال  لشركة) مبلغ 

141.111.11.)) رهم،)مقسم كالتالي):)

 (1.411 (: فكري)  لسيد  لحسن 

حصة بقيلة)11)) رهم للحصة.

و لعائلية) -) ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

 لسيد  لحسن فكري عنو نه رقم)

 83111 (- بام  9ت  يعز4) حي  ((1(

تارو  نت  ملغرب.

و لعائلية) - ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

 لسيد  لحسن فكري عنو نه رقم)

 83111 (- بام  9ت  يعز4) حي  ((1(

تارو  نت  ملغرب.

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

 البتد ئية بتارو  نت بتاريخ)21)9نا9ر)

2121)تحت رقم)54.

363 P

STE AL AKHAOAIYNE-

 BOUDIA
SARL A.U

إنشـــاء شركـــــة
بتاريخ عرفي  عقد   بلقت�سى 

شركة) تأسيس  تم  (2121 فبف 9ر) (3

ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4 من شريك)

وحيد  ملليز ت  لتالية):)

 STE AL (:  لتسلية)

 A K H A O A I Y N E - B O U D I A

«SARL A.U

 ملقر  الآتلاعي):)حي  لشيخ محلد)

 ألغظف طانطان.

11.111,11)) رهم) (:  لرأسلال)

فئة) من  حصة  ((111 على) مقسلة 

11,11)) رهم.

أعلال) :) لبناء-آليع   لهدف)

تطوير  ملعد ت و لبناء.

بو 9ا،) جالد  (:  لشريك  لوحيد)

 2000/12/26 بتاريخ) مز     مغربي،)

رقم) ب.ت.و  باها   شتوكة  9ت 

.JH61765

فاتح) من  تبتدئ  (:  لسنة  ملالية)

)3) يسلبف من كل) 9نا9ر و تنتهي في)

سنة

:)تسيف  لشركة حاليا من)  لتسييف)

طرف):)جالد بو 9ا ملد4 غيف محد 4.

باملحكلة) تم  (:  لسجل  لتجاري)

فبف 9ر) (3  البتد ئية بطانطان بتاريخ)

2121)تحت رقم5313.

363P مكرر 

FIDUCIAIRE ZIAD

(1 AVENUE AL MOUKAOUAMA QI 

AGADIR 

 STE ABRIDO CATION

SARL AU

AGADIR

تصفية
بلقت�سى  لجلع  لعام  الستثنائي)

9وم)2))مارس)8)21)تم  التفاق على)

ما 9لي):)

 لتصفية  لقانونية للشركة أبريدو)

كاسيون ش م م

تعيين  لسيد بوساروت مصطفى)

كلصفي للشركة.)

بلوك س) (258 مقر  لتصفية هو)

حي  لهدى أكا 9ر.

باملحكلة)  إل9د ع  لقانوني 

 21(8 9وليو) (23  لتجارية أكا 9ر 9وم)

تحت رقم)76531.

364 P



(781 الجريدة الرسميةعد )5511 - 24)آلا ى  مجر4))44) )1))فبف 9ر)2121) 

 BLACK PEARL SERVICES

PREMIUM
تأسيس

شركة ذ ت مسؤولية محدو 4

رأسلالها  الآتلاعي : 1.111)  رهم

 ملقر  الآتلاعي : 5) شارع  ألبطال 

رقم 4 أكد ل،  لرباط

في) علال بعقد جاص تم توقيعه 

شركة) تأسيس  تم  (،2121 2)9نا9ر)

تتلثل) محدو 4  مسؤولية  ذ ت 

جصائصها))فيلا 9لي):

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

مسؤولية محدو 4.

 BLACK PEARL (:  لتسلية)

.SERVICES PREMIUM

أهد ف  لشركة):

هدف  لشركة هو):)توفيف جدمات)

 لكونسيفج للشركات  لعامة و لخاصة)

لألفر   و ملهنيين.

و لندو ت) تنظيم  ألحد ث 

و ملؤتلر ت لألفر   و لشركات.

 الستيف   و لتصد9ر.

آليع  لعلليات) عام  وبشكل 

أو  ملنقولة أو  ملالية    لتجارية 

)أو  لعقارية)،) ملرتبطة بشكل مباشر)

أو غيف مباشر4 بالهدف  ملذكور أعاله)

تطويره يسهل  أن  من  ملرجح   أو 

)أو تنفيذه أو تلد9ده.

شارع) ((5 (:  ملقر  الآتلاعي)

 ألبطال،)رقم)4)أكد ل،) لرباط.

11)سنة من تاريخ تسجيل) (:  ملد4)

 لشركة بالسجل  لتجاري.

لشركة) قدمت  (:  ملساهلات)

طرف) من  نقد9ة  مساهلات 

 ملساهلين على  لنحو  لتالي):

بهضوض) وسام  محلد   لسيد 

مبلغ)3.211) رهم.

 لسيد مهدي  لحسين   بال مبلغ)

3.411) رهم.

مبلغ) عصام  لصد9قي   لسيد 

3.411) رهم.

 ملجلوع):)مبلغ)1.111)) رهم.

تم تحد9د) (:  لرأسلال  الآتلاعي)
 (1.111 في) رأس  ملال  الآتلاعي 

 رهم وهو مقسم إلى)11))سهم بقيلة)

11)) رهم لكل منها مدمجة)  سلية)

بالكامل من قبل  ملساهلين مدفوعة)

بالكامل ومخصصة لللساهلين على)

 لنحو  لتالي):

بهضوض،) وسام  محلد   لسيد 

ما 9صل إلى)32)سهم.

مهدي  لحسين   بال،)  لسيد 

ما 9صل إلى)34)سهم.

 لسيد عصام  لصد9قي ما 9صل)

إلى)34)سهم.

في  ملجلوع،)مبلغ)11))سهم.

وسام) محلد  :) لسيد   ملسيف)

من) مغربي  لجنسية  بهضوض 

بالرباط،) ((185 ماي) ((1 مو ليد)

لبطاقة  لتعريف  لوطنية)  لحامل 
برياض) و لساكن  (PS81768( رقم)

85)شقة) )،)علار4)  ألندلس،)سيفال)

32،)حي  لرياض،) لرباط.
رقم  لتقييد) (:  إل9د ع  لقانوني)

باملحكلة) بالسجل  لتجاري 

 البتد ئية بالرباط)42337).
من أآل  لتلخيص و لنشر

365 P

TECNALU
SARL AU

 ملقر  الآتلاعي : تجزئة  لسعا 4 

علار4 4-2 رقم 1 عين عتيق، تلار4

تحويل عنو ن  ملقر  لرئي�سي للشركة
للجلع) عرفي  عقد  بلقتضىيات 

ماي) ((3 بتاريخ)  لعام  الستثنائي 

تحويل  ملقر  لرئي�سي) تم  (،21(1
)) لطابق) رقم) (2 للشركة من علار4)

بوركون  لد ر) ركر كة  زنقة   لسفلي 

علار4) تجزئة  لسعا 4  إلى   لبيضاء)
2-4)رقم)1)عين عتيق تلار4.

قبول  ستقالة  ملسيف) تم  كلا 

 لسيد بنللليح  سامة وتعيين  لسيد)

وحيد) كلسيف  محسن  بنلا�سي 
تحيين  لقانون) تم  كلا  للشركة 

 ألسا�سي.

باملحكلة) تم  (:  إل9د ع  لقانوني)
رقم) تحت  بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

5643)7)بتاريخ)3)أكتوبر)1)21.
366 P

SOUKI AUTO
SARL AU

رأس مال : 11.111)  رهم
 ملقر  الآتلاعي : 5)2 شارع 2 مارس 

 لفد ء  لد ر  لبيضاء
بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ بالد ر)
 لبيضاء)بتاريخ)21)9وليو)1)21،)قرر)

 لجلع  لعام بلا 9لي):
 SOUKI للشركة) حل  ملبكر 

.AUTO SARL AU
قرر  لجلع  لعام إبر م ذمة  لسيد)
تعيينه) للشركة  نبيل  ملسيف  سعيد 
مقر) تعيين  وتم  للشركة  كلصفي 
 لتصفية بالد ر  لبيضاء)5)2)شارع)2 

مارس  لفد ء) لد ر  لبيضاء.
تم  لوضع  لقانوني) لقد 
بالد ر  لبيضاء) باملحكلة  لتجارية 
تحت رقم) (،21(1 3) يسلبف) بتاريخ)

.11722(23
مستخلص من  لنشر
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 POMPES ET FILTRATION
INDUSTRIELLE - PFI

SARL
رأس مال : 11.111)  رهم

 ملقر  الآتلاعي : 1) زنقة  لحرية 
 لطابق  لثالث، شقة 5،  لد ر 

 لبيضاء
بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ بالد ر)
 لبيضاء)بتاريخ)21)9وليو)1)21،)قرر)

 لجلع  لعام بلا 9لي):
 POMPES للشركة) حل  ملبكر 
 ET FILTRATION INDUSTRIELLE

.SARL SIGLE PFI
قرر  لجلع  لعام إبر م ذمة  لسيد)
للشركة) عو  ي  ملسيف  عبد  لعزيز 
تعيين) للشركة وتم  تعيينه كلصفي 
مقر  لتصفية بالد ر  لبيضاء)1))زنقة)
5) لد ر)  لحرية  لطابق  لثالث شقة)

 لبيضاء.

لقد تم  لوضع  لقانوني باملحكلة)
بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 
رقم) تحت  (،21(1 31) يسلبف)

.725443
مستخلص من  لنشر
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شركة بي اش بالس
ش ذ م م

رأسلالها : 11.111)  رهم
 ملقر : 3) شارع  حلد  ملجاطي 

إقامة  أللب  لطابق  ألول رقم 8، 
 ملعاريف،  لد ر  لبيضاء

في) بلوآب  لعقر  لعرفي  ملوقع 
4)فبف 9ر)2121،)تم تأسيس ش ذ م م)

ذ ت  ملليز ت  لتالية):
 السم):)بي  ش بالس.

ذ ت) شركة  (:  لشكل  لقانوني)
 ملسؤولية  ملحدو 4.

:) إلنعاش)  لنشاط  لرئي�سي)
 لعقاري.

شارع  حلد) ((3 (:  ملقر  الآتلاعي)
إقامة  أللب  لطابق  ألول)  ملجاطي 

رقم)8) ملعاريف  لد ر  لبيضاء.
 لرأسلال):)11.111)) رهم.

 ملسيف):) لحاجي  ملصطفى وبطاش)
مر  .

:) لحاجي  ملصطفى)  لشركاء)
وبطاش مر  .

 إل9د ع  لقانوني):)تم لدى  ملحكلة)
بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 
4)فبف 9ر)2121)بالسجل  لتجاري رقم)

.455355
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STE AMCHAKAB CAR
SARL

رأسلالها : 11.111)  رهم
مقرها : حي أم ملحار شارع  لطالب 

بويا بدون رقم بوآدور
تعد9ل قانوني

بلقت�سى  لجلع  لعام  الستثنائي)
(،2121 9نا9ر) فاتح  بتاريخ   ملنعقد 
طرف  لشركاء) من  تلت  ملصا قة 

على ما 9لي):



عد )5511 - 24)آلا ى  مجر4))44) )1))فبف 9ر)2121)الجريدة الرسمية   (711

تعيين  لسيد علر حلية كلسيف)
وحيد للشركة ملد4 غيف محدو 4 مع)

 عتلا  إمضائه  لوحيد فقط.
تم  إل9د ع) (:  إل9د ع  لقانوني)
بالعيون) باملحكلة  البتد ئية 
رقم) تحت  (،2121 5)))فبف 9ر) بتاريخ)

.301/2020
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CITY VILLE
SARL AU

تعد9الت قانونية
محضر  لجلع  لعام) بلقت�سى 
سبتلبف) ((8 بتاريخ)  لعا ي  ملنعقد 
ز وية) بلقرها  الآتلاعي  (،21(1
شارع  لنخيل والروكاض حي  لرياض)
و لذي صا ق باإلآلاع على)  لرباط،)

 لقر ر  لتالي):
محلد) سيدي  تسلية  لسيد 
للشركة) آد9د  مسيف  ماآد   ري�سي 

ملد4 غيف محد 4.
من) علي  ملطيع   ستقالة  لسيد 

مهام تسيف  لشركة.
باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 
فبف 9ر) (4 بتاريخ) بالرباط   لتجارية 

2121،)تحت عد )14238).
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STE YOUNE DE TRAVAUX
SARL AU

AU(CAPITAL(DE 10.000 DHS
 SIEGE(SOCIAL : N°297 ENNAIM

3 ET 4 MEKNES
بلكناس) عرفي  عقد  بلقت�سى 
بتاريخ)26) يسلبف)1)21،)قرر أعضاء)
 YOUNE DE TRAVAUX شركة)
 (1.111 رأسلال  لشركة) (SARL AU
مقرها  الآتلاعي) 9وآد  و لتي   رهم 
ما) مكناس،) (4-3 تجزئة  لنعيم) (217

9لي):
 (1.111 رفع رأسلال  لشركة من)
111.111.)) رهم) ليصبح)  رهم 
 1111 أي) 111.111) رهم  بزيا 4)
حصة لتصبح)1.111))حصة موزعة)

كالتالي):

باقدوري 9ونس)111.111.)) رهم)

أي ما يعا ل)1.111))سهم.

إلى) للشركة  تغييف  ملقر  لرئي�سي 

 ( مرآان) تجزئة  (:  لعنو ن  لتالي)
)))) لطابق  ألر�سي) رقم) ((  لشطر)

محل رقم)))مكناس.

تم  إل9د ع  لقانوني لدى  ملحكلة)

9نا9ر) (28 بتاريخ) بلكناس   لتجارية 

2121،)تحت رقم)421.
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STE OULAD DAHMANE
SIEGE(SOCIAL : LOT  297 

LOTISSEMENT(NAIM 34- 

MEKNES

بلكناس) عرفي  عقد  بلقت�سى 

بتاريخ))3) يسلبف)1)21،)قرر أعضاء)

 OULAD DAHMANE SARL شركة)
 3.111.111 رأسلال  لشركة) (AU

و لتي 9وآد مقرها  الآتلاعي)  رهم،)

مكناس) (4-3 تجزئة  لنعيم) (217

ما 9لي):

إلى) للشركة  تغييف  ملقر  لرئي�سي 

 ( مرآان) تجزئة  (:  لعنو ن  لتالي)
)))) لطابق  ألر�سي) رقم) ((  لشطر)

متجر رقم)))مكناس.

تم  إل9د ع  لقانوني لدى  ملحكلة)

فبف 9ر) (4 بتاريخ) بلكناس   لتجارية 

2121،)تحت رقم)531.
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MALLAL CONFECTION
SARL AU

AU(CAPITAL(DE 100.000 DHS

 SIEGE(SOCIAL : LOT(N° 139

 ZONE(INDUSTRIELLE(MEJJAT -

MEKNES

بلكناس) عرفي  عقد  بلقت�سى 

أعضاء) قرر  (،2121 9نا9ر) (6 بتاريخ)

 MALLAL CONFECTION شركة)
رأسلال  لشركة) (،SARL AU

و لتي 9وآد مقرها) 11.111)) رهم،)

31)) لحي  لصناعي) رقم)  الآتلاعي 

مجاط ما 9لي):

 MALLAL تغييف  لتسلية لشركة)
بشركة) (CONFECTION SARL AU

.BY CONFECTION SARL AU
تم  إل9د ع  لقانوني لدى  ملحكلة)
9نا9ر) ((7 بتاريخ) بلكناس   لتجارية 

2121،)تحت رقم)261.
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 PREMIUM
 AMENAGEMENT
 ET TRAVAUX DE
CONSTRUCTION

SARL
AU(CAPITAL(DE 100.000 DHS

SIEGE(SOCIALE : IMM 311 
N° 14 RIAD(ISMAILIA(TR/E 

MEKNES
تأسيس شركة

تم إنجاز  لقانون  ألسا�سي بتاريخ)
لتأسيس) بلكناس  (،2121 9نا9ر) (2(
ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4) شركة 

باملو صفات  لتالية):
 PREMIUM شركة) (:  لتسلية)
 AMENAGEMENT ET TRAVAUX

.DE CONSTRUCTION SARL
 لنشاط):)وسيط تجاري.

أشغال مختلفة.
 ملقر  لرئي�سي):)علار4)))3)رقم)4) 

رياض  إلسلاعيلية مكناس.
رأسلال) حد   (: رأسلال  لشركة)
11.111)) رهم،) مبلغ) في   لشركة 
موزعة ب)111))سهم ب)11)) رهم)
على  ملساهم) موزعة  سهم  لكل 

بالشكل  لتالي):
ما) 71.111) رهم  حكيم  ملر�سي)

يعا ل)711)سهم.
31.111) رهم ما) سليف4 بوطيب)

يعا ل)311)سهم.
 ملد4):)حد ت  ملد4 في)11)سنة.

ويد9ر  لشركة) يسيف  (:  لتسييف)
 لسيد حكيم  ملر�سي.

بالسجل) تسجيل  لشركة  تم 
رقم) تحت  مكناس  ملد9نة   لتجاري 

.41223
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شركة صوميد لتنمية السيارات
شركة مساهلة

رأسلالها : 32.111.111  رهم

 ملقر  الآتلاعي : 284، شارع 

 لزرقطوني  لد ر  لبيضاء
رقم  لسجل  لتجاري : 5)2784 

 لد ر  لبيضاء
رقم  لتعريف  لجبائي : 4423441)

لشركة) مجلس  إل  ر4  عين 

لتنلية  لسيار ت  ملنعقد) صوميد 

1)21) لسيد4) أكتوبر) (31 بتاريخ)
إ9لان  لعرو�سي،) ملقيلة ب)5)،)زنقة)

بوركون،) إقامة  ليوت،)  لصنعاني،)

لبطاقة) و لحاملة   لد ر  لبيضاء)

(،K352823 رقم)  لتعريف  لوطنية 

للشركة  عتبار ) منتدب  عام  كلد9ر 

من تاريخ فاتح نوفلبف)1)21،)وفوض)

لها  لسلطات إثر ذلك.

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

3)فبف 9ر)2121)تحت رقم)721221.
للنشر و الستخالص

مجلس  إل  ر4
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HIBA WEB
SARL AU

تأسيس شركة
بلقت�سى عقد عرفي بتاريخ فاتح)
إحد ث  لقانون) تم  (2121 9نا9ر)

 ألسا�سي لشركة محدو 4  ملسؤولية)

بشريك وحيد تتلخص فيلا 9لي):

.HIBA WEB SARL AU(:(لتسلية 

ذ ت) شركة  (:  لشكل  لقانوني)

 ملسؤولية  ملحدو 4 بشريك وحيد.

 لهدف  الآتلاعي):

تكنولوآيا  ملعلومات،) إلنتفنت)

ومتعد 4  لوسائط.

حي  لوفاق،) (:  ملقر  الآتلاعي)

علار4)2382) لشقة)1)تلار4،) ملغرب.

 ملد4):)11)سنة.
1.111)) رهم) (: رأسلال  لشركة)

مقسلة إلى)11))حصة  آتلاعية من)

فئة)11)) رهم للحصة  لو حد4.



(71( الجريدة الرسميةعد )5511 - 24)آلا ى  مجر4))44) )1))فبف 9ر)2121) 

آالل) سيدي  :) لسيد   لتسييف)
 إل ري�سي ملد4 غيف محدو 4.

(:  لفتف4  ملعلول بها جالل  لسنة)
تبدأ من فاتح 9نا9ر إلى))3) يسلبف.

لفائد4) (%5 بعد جصم) (:  ألرباح)
 الحتياط  لقانوني  لفائض 9تصرف)

فيه حسب قر ر  لشركاء.
 لسجل  لتجاري):)21435))تلار4.
تم  إل9د ع) (:  إل9د ع  لقانوني)
بتلار4) باملحكلة  البتد ئية   لقانوني 

4)فبف 9ر)2121.
من أآل  الستخالص و لبيان
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 FAOUZI TRANSPORT

TOURISTIQUE
SARL

تأسيس شركة محدو 4  ملسؤولية
رأسلالها : 11.111)  رهم

سجل تجاري : 42617)
(،2121 9نا9ر) (23 بتاريخ)
صياغة  لنظام  ألسا�سي) تلت 
 FAOUZI TRANSPORT لشركة)
محدو 4) شركة  (،TOURISTIQUE
 (11.111 رأسلالها)  ملسؤولية،)
 رهم،)مقرها  الآتلاعي)2)زنقة عقبة)

أكد ل،) لرباط.
 ملوضوع):) لنقل  لسياحي.

 لشركاء):)
 لسيد بنعالل محلد فوزي مغربي)
للبطاقة  لوطنية)  لجنسية  لحامل 

رقم)A53361)ب)511)حصة.
مغربي) هشام  بنعالل   لسيد 
 لجنسية،) لحامل للبطاقة  لوطنية)

رقم))A43451،)ب)511)حصة.
للشركة) فوض  لتسييف  ملشتفك 

ملد4 غيف محد 4 للسا 4.
 لسيد بنعالل محلد فوزي مغربي)
 لجنسية،) لحامل للبطاقة  لوطنية)

.A53361(رقم
مغربي) هشام  بنعالل   لسيد 
 لجنسية،) لحامل للبطاقة  لوطنية)

.A43451((رقم
بالسجل) تم  إل9د ع  لقانوني 
لدى  ملحكلة  لتجارية)  لتجاري 
بالرباط في)5)فبف 9ر)2121،)تحت رقم)

.87856
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STE COOPER MANAGEMENT

SLIMANI SADOUK

COMPTABLE AGREE PAR L›ETAT

 SIEGE(:(N°48(RUE(MOHAMED(EL

AMRAOUI RESIDENCE NIZAR KENITRA

TEL(:(06.61.22.00.99

15.37.37.87.8(

 FAX(:(05.37.90.39.26

STE DRIFAM
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 

بشريك وحيد
مقرها  الآتلاعي : 4)4 ز وية شارع 
محلد  لخامس وزنقة طارق بن زيا  

 لقنيطر4
محضر  لجلع  لعام) بلقت�سى 
 DRIFAM بشركة)  الستثنائي 
ش.ذ.م.م.،) ملنعقد بالقنيطر4 بتاريخ)

)3) يسلبف)1)21،)تقرر ما 9لي):
 DRIFAM(تصفية مسبقة لشركة

ش.ذ.م.م.
(: مسيفي  لشركة) ذمة   بر ء)
 لسيد4  لديش حنان و لسيد  لديش)

عثلان.
في) للشركة  تسلية  ملصفي 

شخص  لسيد4  لديش حنان.
تجزئة) (7 (: عنو ن  لتصفية)

 لصد9قة،)فال فلوري  لقنيطر4.
لهذ ) تم  ال9د ع  لقانوني  وقد 
باملحكلة  البتد ئية)  ملحضر 
(،2121 9نا9ر) ((6 بتاريخ) بالقنيطر4 
تحت رقم)2020/228)بللف  لسجل)

 لتجاري رقم))3514.
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STE COOPER MANAGEMENT

SLIMANI SADOUK

COMPTABLE AGREE PAR L›ETAT

 SIEGE(:(N°48(RUE(MOHAMED(EL

AMRAOUI RESIDENCE NIZAR KENITRA

TEL(:(06.61.22.00.99

15.37.37.87.8(

 FAX(:(05.37.90.39.26

STE SUPER MAROC
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 

بشريك وحيد
مقرها  الآتلاعي : رقم 163 حي هند 

سوق أربعاء  لغرب
محضر  لجلع  لعام) بلقت�سى 
 SUPER MAROC(الستثنائي بشركة 
أربعاء) بسوق  ش.ذ.م.م.،) ملنعقد 
(،21(1 )3) يسلبف) بتاريخ)  لغرب 

تقرر ما 9لي):

ب) في  لر سلال   لزيا 4 
من) لرفعه  وذلك  3.682.111) رهم 
 4.682.111 111.111.)) رهم  لى)

 رهم.
1)8.4))حصة  آتلاعية لفائد4)
عد ) هللا،) عبد  كريم  أبو   لسيد 
 لحصص  الآلالي)....)1)23.4)حصة.
1)8.4))حصة  آتلاعية لفائد4)
عد ) عبد  لعالي،)  لسيد  لغازي 
 لحصص  الآلالي)....)1)23.4)حصة.
قرر  لجلع  لعام  الستثنائي)
عن) تلت  في  لرأسلال  أن  لزيا 4 
مع  لد9ون  لجاهز4) طريق  ملقاصة 
آليع  لشركاء) لفائد4  و ملستلزمة 
بحقوق  الشتف ك) مع  الحتفاظ 

 لتفضيلية لجليع  لشركاء.
من  لنظام) و7) (6 تعد9ل  ملا تين)

 السا�سي.
قرر  لجلع  لعام  الستثنائي)
طريق) عن   ستيعاب  لخسائر 
من) ر سلال  لشركة  تخفيض 

33.211).4) لى)548.811) رهم.
حيث) (: إلغاء) السهم  الآتلاعية)
قرر  لجلع  لعام  الستثنائي تخفيض)
 4(.332  لر سلال عن طريق  لغاء)
11)) رهم،) حصة  آتلاعية بقيلة)
ويرتكز تخفيض  لرأسلال هذ  على)
نسبة  لحصص  لتي 9لتلكها آليع)

 لشركاء.
من  لنظام) و7) (6 تعد9ل  ملا تين)

 السا�سي.
لهذ ) تم  ال9د ع  لقانوني  وقد 
بسوق) باملحكلة  البتد ئية   ملحضر 
أربعاء) لغرب،)بتاريخ)21)9نا9ر)2121،)
بللف  لسجل) (19/12 رقم) تحت 

 لتجاري رقم)7)246.
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STE FLEUR CRASPEDIA
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4 

بشريك وحيد
ر سلالها : 11.111)  رهم

مقرها  الآتلاعي :  لد ر لبيضاء 26 
محج مرس  لسلطان،  لشقة رقم 3، 

 لطابق )
تلقته) ثوتيقي  عقد  بلقت�سى 
موثقة) مليحة تو تي،)  الستاذ4 سناء)
26) يسلبف) بتاريخ) بالد ر لبيضاء)
تحرير  لقانون  السا�سي) تم  (21(1
ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4) لشركة 

بشريك وحيد جاصيتها كالتالي):

 STE FLEUR (:  لتسلية)
.CRASPEDIA

:) النعاش  لعقاري) لهدف)
و لتجزئة.

 ملقر  الآتلاعي):) لد ر لبيضاء)26 
محج مرس  لسلطان،) لشقة رقم)3،)

 لطابق)).
 ملد4):)11)سنة.

11.111)) رهم) (:  لر سلال)
فئة) من  حصة  ((111 مقسلة  لى)
11)) رهم للحصة  لو حد4،)مسند4)

للشريك  لوحيد.
 لتسييف):)عهد به ملد4 غيف محدو 4)
للسيد حسن زماوي  لحامل لبطاقة)

.BK44885(لتعريف  لوطنية رقم 
باملحكلة) تم  ال9د ع  لقانوني 
 21 بتاريخ) بالد ر لبيضاء)  لتجارية 

9نا9ر)2121،)تحت رقم)727482.
381 P

STE ALIA B
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4 

بشريك وحيد
ر سلالها : 1.111)  رهم

مقرها  الآتلاعي :  لد ر لبيضاء، 7 
 قامة ر مي، زنقة سبتة،  لطابق 2، 

رقم 8
تلقته) ثوتيقي  عقد  بلقت�سى 
موثقة) مليحة تو تي،)  الستاذ4 سناء)
نونبف) ((4 بتاريخ) بالد ر لبيضاء)
محضر  لجلع) تحرير  تم  (21(1
 STE ALIA  لعام  الستثنائي لشركة)
ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4) شركة  (B
ر سلالها  الآتلاعي) (، بشريك وحيد)
ومقرها  الآتلاعي) 1.111)) رهم 
زنقة) ر مي،) 7) قامة   لد ر لبيضاء،)

سيتة،) لطابق)2،)رقم)8.
حيث قرر  لشريك  لوحيد في ذ ت)
توسيع  لهدف  الآتلاعي)  لشركة 
باضافة  ستيف    ملزهريات) للشركة 

و لورو   الصطناعية و ملجففة.
باملحكلة) تم  ال9د ع  لقانوني 
 31 بتاريخ) بالد ر لبيضاء)  لتجارية 

 يسلبف)1)21،)تحت رقم)3)7254.
382 P
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STE VERRO PROMO HA
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4 

بشريك وحيد
ر سلالها : 11.111)  رهم

مقرها  الآتلاعي :  لد ر لبيضاء 26 
محج مرس  لسلطان،  لشقة رقم 3، 

 لطابق )
تلقته) ثوتيقي  عقد  بلقت�سى 
موثقة) مليحة تو تي،)  الستاذ4 سناء)
26) يسلبف) بتاريخ) بالد ر لبيضاء)
تحرير  لقانون  السا�سي) تم  (21(1
ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4) لشركة 

بشريك وحيد جاصيتها كالتالي):
 STE VERRO PROMO(:(لتسلية 

.HA
:) النعاش  لعقاري)  لهدف)

و لتجزئة.
 ملقر  الآتلاعي):) لد ر لبيضاء)26 
محج مرس  لسلطان،) لشقة رقم)3،)

 لطابق)).
 ملد4):)11)سنة.

11.111)) رهم) (:  لر سلال)
فئة) من  حصة  ((111 مقسلة  لى)
11)) رهم للحصة  لو حد4،)مسند4)

للشريك  لوحيد.
 لتسييف):)عهد به ملد4 غيف محدو 4)
للسيد حسن زماوي  لحامل لبطاقة)

.BK44885(لتعريف  لوطنية رقم 
باملحكلة) تم  ال9د ع  لقانوني 
 لتجارية بالد ر لبيضاء)بتاريخ)8)9نا9ر))

2121،)تحت رقم))72631.
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STE PALONINO
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4 

بشريك وحيد
ر سلالها : 11.111)  رهم

مقرها  الآتلاعي :  لد ر لبيضاء 26 
محج مرس  لسلطان،  لشقة رقم 3، 

 لطابق )
تلقته) ثوتيقي  عقد  بلقت�سى 
موثقة) مليحة تو تي،)  الستاذ4 سناء)
بالد ر لبيضاء)بتاريخ))2)9نا9ر)2121 
لشركة) تحرير  لقانون  السا�سي  تم 
بشريك) ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4 

وحيد جاصيتها كالتالي):

.STE PALONINO(:(لتسلية 
:) النعاش  لعقاري)  لهدف)

و لتجزئة.
 ملقر  الآتلاعي):) لد ر لبيضاء)26 
محج مرس  لسلطان،) لشقة رقم)3،)

 لطابق)).
 ملد4):)11)سنة.

11.111)) رهم) (:  لر سلال)
فئة) من  حصة  ((111 مقسلة  لى)
11)) رهم للحصة  لو حد4،)مسند4)

للشريك  لوحيد.
 لتسييف):)عهد به ملد4 غيف محدو 4)
للسيد حسن زماوي  لحامل لبطاقة)

.BK44885(لتعريف  لوطنية رقم 
باملحكلة) تم  ال9د ع  لقانوني 
 3 بتاريخ) بالد ر لبيضاء)  لتجارية 

فبف 9ر))2121،)تحت رقم)51)721.
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STE PROB IMMOBILIER
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4 

ر سلالها : 11.111)  رهم
مقرها  الآتلاعي :  لد ر لبيضاء 26 
محج مرس  لسلطان،  لشقة رقم 3، 

 لطابق )
تلقته) ثوتيقي  عقد  بلقت�سى 
موثقة) مليحة تو تي،)  الستاذ4 سناء)
9نا9ر) ((6.  (5 بتاريخ) بالد ر لبيضاء)
تحرير  لقانون  السا�سي) تم  (،2121
ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4) لشركة 

جاصيتها كالتالي):
 STE PROB (:  لتسلية)

.IMMOBILIER
 لهدف):) النعاش  لعقاري.

 ملقر  الآتلاعي):) لد ر لبيضاء)26 
محج مرس  لسلطان،) لشقة رقم)3،)

 لطابق)).
 ملد4):)11)سنة.

11.111)) رهم) (:  لر سلال)
فئة) من  حصة  ((111 مقسلة  لى)
11)) رهم للحصة  لو حد4،)مسند4)

للشركاء)على  لشكل  لتالي):
 761 (..... جطات) فؤ     لسيد 

حصة  آتلاعية.

 النسة سار4 جطات)....)61)حصة)
 آتلاعية.

 61 (..... عزفي) جد9جة   لسيد4 
حصة  آتلاعية.

 61 (..... جطات) زينب   النسة 
حصة  آتلاعية.

 لسيد أ9لن جطات).....)61)حصة)
 آتلاعية.

حصة) ((111 (.......  ملجلوع)
 آتلاعية.

 لتسييف):)عهد به ملد4 غيف محدو 4)
للسيد فؤ   جطات  لحامل لبطاقة)

.BK8142((لتعريف  لوطنية رقم 
باملحكلة) تم  ال9د ع  لقانوني 
 27 بتاريخ) بالد ر لبيضاء)  لتجارية 

9نا9ر)2121،)تحت رقم))72843.
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STE CAFE TAJIR
SARL AU

بتاريخ) مؤرخ  عقد  ملقرر ت  تبعا 
1)21)مسجل بالرباط في) 4) يسلبف)
تم وضع  لقانون) (،21(1 4) يسلبف)
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   السا�سي 
باملليز ت) وحيد  بشريك   ملحدو 4 

 لتالية):
 CAFE TAJIR (: شركة)  لتسلية 

.SARL AU
 ملقر  الآتلاعي):)شارع  لسالم رقم)

37)حي  لشيخ  ملفضل سال.
 ملوضوع):)مقهى.

من) سنة  بتد ء) (11 (:  ملد4)
 لتأسيس  لفعلي للشركة.

:)تسيف  لشركة من طرف)  لتسييف)
 لسيد كريم  لو لي ملد4 غيف محد 4.

1.111)) رهم سعر) (:  لرأسلال)
11)) رهم للحصة مقسلة كلا 9لي):

كريم  لو لي)......)11))حصة.
 ملجلوع)........)11))حصة.

من) تبتدئ  (:  لسنة  الآتلاعية)
فاتح 9نا9ر وتنتهي في))3) يسلبف.

كتابة) لدى  تم  ال9د ع  لقانوني 
بسال،) باملحكلة  البتد ئية   لضبط 
بتاريخ) (3(155  لسجل  لتجاري رقم)

21)9نا9ر)2121.
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STE BRABRATELECOM
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4

في) مسجل  عرفي  عقد  بلقت�سى 
قد) (،2121 9نا9ر) (27 بتاريخ)  لرباط 
ذ ت  ملسؤولية) شركة  تأسيس  تم 

 ملحدو 4.
.BRABRATELECOM(:(لتسلية 

شبكة) (:  لهدف  الآتلاعي)
و لالسلكية)  التصاالت  لسلكية 
تركيب بو بة ضخلة  لتثبيت  لتقني،)

أعلال  لبناء.
رأسلال  لشركة):)11.111)) رهم)
فئة) من  حصة  ((111 مقسلة  لى)

. (11
للسيد  بر هيم)  لحصة  لو حد4 

حسا9ن)511)حصة.
عا ل) للسيد   لحصة  لو حد4 

بللجدوب)251)حصة.
هشام) للسيد   لحصة  لو حد4 

كويلمي)251)حصة.
من) سنة  بتد ء) (11 (:  ملد4)
 لتاسيس  لنهائي أي من تاريخ وضع)

 لسجل  لتجاري.
من فاتح 9نا9ر  لى) (:  لسنة  ملالية)
)3) يسلبف من كل سنة ماعد   لسنة)

 الولى تبتدئ من تاريخ  لتسجيل.
أحلد) قيسارية  (25 رقم) (:  ملقر)
وعبد) علر سالوي  زنقة  ز وية  كريم 

 لرحلان شنقيطي قبيبات  لرباط.
بللجدوب) عا ل  (:  ملسيف ن)

و بر هيم حسا9ن.
بالسجل  لتجاري) رقم  لتقييد 

رقم):)42641).
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 STE HDI DE DISTRIBUTION

ET INDUSTRIE
SARL

مقرها  الآتلاعي : كلم 6 طريق 
جليس سيدي 9حيى  لحجامة 

ص.ب )36 تيفلت
 لسجل  لتجاري رقم : 25787 

بالخليسات
محضر  لجلع  لعام) بلوآب 
9نا9ر) (21 بتاريخ) (  الستثنائي  ملنعقد)

2121)قرر  ملساهلين ما 9لي):
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هدي) تفويت  لسيد  معا9نة 
هدي) لفائد4  لسيد  سهم  (41 علي)

مصطفى.
بزيا 4) توسيع  لنشاط  لتجاري 

نشاط نقل  لبضائع لصلح  لغيف.
من) ر سلال  لشركة  من  رفع 
611.111) رهم وذلك) 411.111) لى)
 (11 بقيلة) سهم  (2111 باصد ر)
 رهم للسهم  لو حد كاملة  الكتتاب)
من) رقم  ملساهلين  برفع  و البر ء)
وبهذ ) مساهلين  (3 مساهلين  لى)
أصبح ر سلال  لشركة موزع كالتالي:

هدي علي).....)2111)سهم.
هدي مصطفى)).....)2111)سهم.

هدي عبد  لقا ر).....)2111)سهم.
 عا 4 تعين  لسيد هدي علي مسيف)

للشركة.
تعد9ل  لقانون  السا�سي للشركة.

بكتابة) تم  ال9د ع  لقانوني 
باملحكلة  البتد ئية)  لضبط 
بالخليسات،))بتاريخ)4)فبف 9ر)2121،)

تحت رقم)53.
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STE SBAII IMPORT
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم) قد  بالرباط  (،21(1 1) يسلبف)
ذ ت  ملسؤولية) شركة  تأسيس 
 ملحدو 4 تحلل  لخصائص  لتالية):
.STE SBAII IMPORT(:(لتسلية 

ذ ت) شركة  (:  لصفة  لقانونية)
 ملسؤولية  ملحدو 4.

:) ستيف  )  لهدف  الآتلاعي)
وتصد9ر.

رأسلال):)11.111)) رهم مقسلة)
11) رهم) فئة) من  حصة  ((11  لى)

للحصة.
من) سنة  بتد ء) (11 (:  ملد4)

 لتأسيس  لنهائي.
من فاتح 9نا9ر  لى) (:  لسنة  ملالية)
)3) يسلبف من كل سنة ماعد   لسنة)

 الولى تبتدئ من تاريخ  لتسجيل.
 ملقر  الآتلاعي):)2))شارع  لكفاح)

ح ي م  لرباط.
 لتسييف):) لسيد سقاط ميلو .

بالسجل  لتجاري) رقم  لتقييد 

بتاريخ) ((42(65 رقم) تحت  بالرباط 

1))9نا9ر)2121.
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شركة ررانس ريل ماركت 
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4

من) محضر  ستثنائي  بلقت�سى 

بتاريخ) للشركة  طرف  لجلع  لعام 

23) يسلبف)1)21،)قرر شركاء)شركة)

ذ ت) ش.م.م  ماركت،) فيل  فر نس 

)شارع بليا ) ((8  ملقر بالد ر لبيضاء،)
 211.111 رأسلالها) طونطوفيل،)

 رهم ما 9لي):

بوفتاس) وفا4  لسيد  مالحظة 

تقسيم  لحصص)  بر هيم،)

وفا4) مالحظة  للشركة،)  الآتلاعية 

) لحصص) تقسيم) بفتاس،) حورية 

تعد9ل) للشركة،)  الآتلاعية 

 لحصص  الآتلاعية على  لشركاء،)
لقانون) تغييف  لفصل  لسا س 

 لشركة،)تعيين  ملسيف للشركة،) عا 4)

حسب  ملعطيات) قو نين  لشركة 

 لجد9د4.

أصبح  لفصل  لسا س) وذلك 

لقو نين  لشركة كالتالي:
رأسلال  لشركة):)211.111) رهم)

2111)حصة  آتلاعية) مقسلة على)

حصة) لكل  11)) رهم  بثلن)

 آتلاعية مقسلة كالتالي):

 لسيد محلد بوفتاس)412)ح.ج،)

 41( بوفتاس) عبد  ملجيد   لسيد 

 412 ح.ج،) لسيد  لحسين بوفتاس)

 412 ح.ج،) لسيد مصطفى بوفتاس)

ح.ج،) لسيد4  لسعد9ة بوفتاس))3) 

 (3( ح.ج،) لسيد4  لزوهر4 بوفتاس)

 (3( بوفتاس) ح.ج،) لسيد4 جدوج 

ح.ج.

بوفتاس) محلد  تعيين  تم  وقد 

رقم) للبطاقة  لوطنية   لحامل 

مسييف  للشركة و لتوقيع) (B314456

مو زي مع تسييفه للشركة  لى مد4 غيف)

محد 4.

للشركة) وتم  لوضع  لقانوني 

بالد ر لبيضاء،) باملحكلة  لتجارية 

9نا9ر) (23 بتاريخ) (728(77 تحت رقم)

.2121
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 STE CENTRE PROJET
SARL AU

بلقت�سى  لعقد  لعرفي  ملصا ق)

تم) (2121 9نا9ر) ((1 بتاريخ) عليه 

 نشاء)شركة ذ ت مسؤولية محدو 4)

تحلل  لخصائص) و حد  بشريك 

 لتالية):

 CENTRE PROJET (:  لتسلية)

.SARL AU

 ملقر  الآتلاعي):)حي بو ر ع بلوك)

قصبة) (((34 ))) لرقم) 3) لزنقة)

تا لة.

) ملساكنة،) (:  لغرض  الآتلاعي)

تم) مختلفة،) معلومات  تقد9م 

 لخدمات  لقانونية.
رأسلال):)41.111) رهم.

مد4  لشركة):)11)سنة  بتد ء)من)

تاريخ تسجيلها في  لسجل  لتجاري.

محلد،) :) لسيد  فر ن   ملسيف)

وذلك ملد4 غيف) (،CIN N°(517755

محد 4.

فاتح) من  تبتدئ  (:  لسنة  ملالية)

كل) من  )3) يسلبف  في) وتنتهي  9نا9ر 

سنة.

بكتابة) تم  ال9د ع  لقانوني 

 لضبط باملحكلة  البتد ئية بقصبة)
تا لة)،)تحت رقم)8،) لسجل  لتجاري)

رقم)783))بتاريخ)22)9نا9ر)2121.

391 P

 STE SOUDAR
SARL AU

بلقت�سى  لعقد  لعرفي  ملصا ق)

تم) (2121 9نا9ر) ((1 بتاريخ) عليه 

 نشاء)شركة ذ ت مسؤولية محدو 4)

تحلل  لخصائص) و حد  بشريك 

 لتالية):

.SOUDAR SARL AU(:(لتسلية 
حي  لتقدم) (:  ملقر  الآتلاعي)
  1 3) لطابق  لثاني) II)بلوك)  ملهيفز ت)

قصبة تا لة.
أشغال) ( (:  لغرض  الآتلاعي)
تجهيز  لبقع) أشغال  مختلفة،)
أشغال  لتشجيف) تم   الرضية،)

و لبستنة.
رأسلال):)11.111)) رهم.

مد4  لشركة):)11)سنة  بتد ء)من)
تاريخ تسجيلها في  لسجل  لتجاري.

:) لسيد4 بركاش  لز هية،)  ملسيف)
غيف) ملد4  وذلك  (،CINIA36268

محد 4.
فاتح) من  تبتدئ  (:  لسنة  ملالية)
كل) من  )3) يسلبف  في) وتنتهي  9نا9ر 

سنة.
بكتابة) تم  ال9د ع  لقانوني 
 لضبط باملحكلة  البتد ئية بقصبة)
تا لة)،)تحت رقم)1،) لسجل  لتجاري)

رقم)785))بتاريخ)23)9نا9ر)2121.
392 P

 STE BOUCH-AGRO
SARL AU

بلقت�سى  لعقد  لعرفي  ملصا ق)
تم  نشاء) (2121 9نا9ر) (1 عليه بتاريخ)
محدو 4) مسؤولية  ذ ت  شركة 
تحلل  لخصائص) و حد  بشريك 

 لتالية):
 STE BOUCH-AGRO (:  لتسلية)

.SARL AU
 ملقر  الآتلاعي:)مركز  غرم  لعالم)

 9ر  لقصيبة.
 لغرض  الآتلاعي):)بيع  ملوبيد ت،)

 ملعد ت و الالت  لفالحية.
رأسلال):)11.111)) رهم.

مد4  لشركة):)11)سنة  بتد ء)من)
تاريخ تسجيلها في  لسجل  لتجاري.

بوشرى،) ز زولي  :) لسيد4   ملسيف)
غيف) ملد4  وذلك  (،CIN V°246421

محد 4.
فاتح) من  تبتدئ  (:  لسنة  ملالية)
كل) من  )3) يسلبف  في) وتنتهي  9نا9ر 

سنة.
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بكتابة) تم  ال9د ع  لقانوني 

 لضبط باملحكلة  البتد ئية بقصبة)

1)،) لسجل) رقم) تحت  (، تا لة)

9نا9ر) (23 بتاريخ) ((787  لتجاري رقم)

.2121
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 STE TRADSOU
SARL AU

 عالن قانوني
بلقت�سى  لعقد  لعرفي  ملصا ق)

طرف  لجلع  لعام) من  عليه 

 TRADSOU لشركة)  الستثنائي 

SARL AU))بتاريخ)6)) يسلبف)1)21،)

تقرر ما 9لي):

من:) كل  بين  تفويت  النصبة 

 211 طاهيفي) سومية   لسيد4 

نصيب،)كبائع،)و لسيد  لز 9ر محلد)

كلشتفي.

 ستقالة  لسيد4 طاهيفي سومية)

من منصبها كلسيف4 وحيد4 للشركة)

 ملذكور4،)وتعيين  لسيد  لز 9ر محلد)

وحيد) كلسيف  (، (CIN N°Z34168(

للشركة  ملذكور4.

للشركة) تغييف  لشكل  لقانوني 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4) شركة  (:

بشركة) (، (SARL AU بلساهم وحيد)

.SARL(4 ذ ت  ملسؤولية  ملحدو

بكتابة) تم  ال9د ع  لقانوني 

ببني) باملحكلة  البتد ئية   لضبط 

مالل،)تحت رقم)2020/037،))بتاريخ)

5))9نا9ر)2121.
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 STE COUSINS CAR
SARL

بلقت�سى  ملحضر  ملصا ق عليه)

طرف  لجلع  لعام  الستثنائي) من 

STE COUSINS CAR SARL لشركة)
تقرر تم  أكتوبر1)21) (22  بتاريخ)

)ما 9لي):

من  و ر  9ت) مقر  لشركة  نقل 

 ملجدي أوال   يعيش بني مالل  لى رقم)

21)شارع محلد  لخامس بني مالل.

هبة) من  كل  بين  نقل  السهم 

ومريم  لهباري) سهم،) (241  لهباري)

241)سهم كبائعين،)و لسيد  لهباري)

 لبشيف)481)سهم كلشتفي.

 ستقالة  لسيد 9افية محلد من)

عن  ملهام) كلد9ر  ملسؤول  مهلته 

 ال  رية،)وتعيين  لسيد4 مولو 4  9ت)

كلد9ر4) (، (CIN° I468838 محلد)

و لسيد) باملهام  ال  رية،) مكلفة 

 CIN°I348488  لهباري  لبشيف)

باملهام  ملالية) مكلف  كلد9ر  (،

) ملصرفية))وهكذ  لفتف4 غيف محد 4.

بكتابة) تم  ال9د ع  لقانوني 

ببني) باملحكلة  البتد ئية   لضبط 

مالل،)تحت رقم)2)،))بتاريخ)7)9نا9ر)

.2121

395 P

TEK AMENAGEMENT
SARL AU

تاسيس
طبقا ملقتضيات  لقانون  ألسا�سي)

تقرر) (2121 9نا9ر) ((6 بتاريخ)  ملؤرخ 

ذ ت  ملسوولية) شركة  تأسيس 

لها) لللساهم  لو حد   ملحدو 4 

 لخصائص  لتالية):

 TEK (:  لتسلية)

.AMENAGEMENT SARL AU

ذ ت) شركة  (:  لشكل  لقانوني)

لللساهم)  ملسؤولية  ملحدو 4 

 لو حد.

في) مقاول  (:  لغرض  الآتلاعي)

 ألعلال  ملتنوعة و لبناء.

بيع مو    لبناء.

بيع  للو زم و أل و ت  ملكتبية.

 لعنو ن):)5))شارع  ألبطال رقم)4 

أكد ل،) لرباط.

رأسلال  لشركة):)11.111)) رهم)

مقسم إلى)111))حصة من فئة)11) 

 رهم للحصة  لو حد4.

 (111 عصام  ملر صني) (:  لشركاء)

حصة.

من تاريخ) سنة  بتد ء) (11 (:  ملد4)

وضع  لسجل  لتجاري.

عصام) عين  لسيد  (:  لتسييف)

غيف) ملد4  للشركة  مد9ر    ملر صني 

محدو 4.
بالسجل  لتجاري) تم  لتقييد 

باملحكلة  لتجارية بالرباط تحت رقم)

7)427))بتاريخ)2020/02/05.

396 P

FOR MONTANT
SARL AU

تاسيس
طبقا ملقتضيات  لقانون  ألسا�سي)

تقرر) (2121 9نا9ر) (7 بتاريخ)  ملؤرخ 

ذ ت  ملسوولية) شركة  تأسيس 

لها) لللساهم  لو حد   ملحدو 4 

 لخصائص  لتالية):

  FOR MONTANT (:  لتسلية)

.SARL AU

ذ ت) شركة  (:  لشكل  لقانوني)

لللساهم)  ملسؤولية  ملحدو 4 

 لو حد.
مقاول) (:  لغرض  الآتلاعي)

 لنظافة.

صيانة  لحد ئق.

جدمات  لطبخ.
 لعنو ن):)علار4)31،)شقة)8)زنقة)

موالي أحلد لوكيلي،)حسان،) لرباط.
رأسلال  لشركة):)11.111)) رهم)

مقسم إلى)111))حصة من فئة)11) 

 رهم للحصة  لو حد4.

 (111 عصام  ملر صني) (:  لشركاء)

حصة.

من تاريخ) سنة  بتد ء) (11 (:  ملد4)

وضع  لسجل  لتجاري.

عصام) عين  لسيد  (:  لتسييف)

غيف) ملد4  للشركة  مد9ر    ملر صني 

محدو 4.
بالسجل  لتجاري) تم  لتقييد 

باملحكلة  لتجارية بالرباط تحت رقم)

1)427))بتاريخ)2020/02/05.

397 P

LILIS SAIS
SARL

تأسيس شركة
بتاريخ) عرفي  عقد  بلقت�سى 
وضع  لقانون) تم  (،2020/01/31
 ألسا�سي لشركة محدو 4  ملسؤولية)

ذ ت  لخصائص  لتالية):
:) لشركة ليليس سايس)  لتسلية)

.LILIS SAIS SARL(ش.م.م
باملغرب) غا9ة  لشركة  (:  لغا9ة)

و لخارج):
-) لتفويج  لعقاري.

-)أشغال بناء)أي عقار،)وبيع آليع)
 لعقار ت.

-)إنشاء،)شر ء،) ستغالل أي ملك)
عقاري.

آليع  لعقار ت  ملبنية بيع  ( (- 
)أو  لغيف مبنية.

-)بناء)أي عقار سكني.
-)بناء)أي عقار تجاري.
-)بناء)أي عقار إ  ري.

أي عقار سكني أو تجاري كر ء) (- 

)أو إ  ري.
-)مساهلة في إنشاء)أي شركة.

آليع  لعلليات) وعلوما 
 لعقارية و ملنقولة و لتجارية و ملالية)
و لصناعية  لتي تتعلق مباشر4 أو غيف)
مباشر4 بالغا9ات  ملذكور وما 9لاثلها)

أو يساهم في تطوير  لشركة.
مقر  لشركة):)تجزئة  ليلة زو غة)
مجلوعة) (6 علار4) ((1 رقم) متجر 

سكنية  لحلد فاس.
9وم) من  سنة  بتد ء) (11 (:  ملد4)

تسجيلها في  لسجل  لتجاري.
 211.111 (: رأسلال  لشركة)
مائتان ألف  رهم موزعة على)2111 
11)) رهم) بقيلة) و حد4  حصة 
وموزعة) محد 4  للحصة  لو حد4 

كالتالي):
(: عبد  لرفيع)  لسيد  لشقوري 

411)حصة.
 411 (: فرح  لشقوري)  لسيد4 

حصة.
 411 (:  لسيد4 شيلاء) لشقوري)

حصة.



(715 الجريدة الرسميةعد )5511 - 24)آلا ى  مجر4))44) )1))فبف 9ر)2121) 

 411 (: زينب  لشقوري)  لسيد4 
حصة.

 411 كنز4  لشقوري)  لسيد4 
حصة.

 ملجلوع):)2111)حصة.
تسيف  لشركة بو سطة) (:  لتسييف)
مسيفها  لوحيد  لسيد  لشقوري)

عبد  لرفيع ملد4 غيف محدو 4.
بكتابة) تم  إل9د ع  لقانوني 
لدى  ملحكلة  لتجارية)  لضبط 
رقم) (2020/02/05 بتاريخ) بقاس 

 لسجل  لتجاري)861)6.
للإلستخالص و لبيان
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ECB MED
SARL AU

شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 
رأسلالها 11.111)  رهم.

مؤرخ) عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم) قد  بالرباط  (2020/01/13
ذ ت  ملسؤولية) شركة  تأسيس 
 ملحدو 4 بشريك و حد و لتي تحلل)

 لخصائص  لتالية):
.ECB MED SARL AU(:(لتسلية 

:) ألشغال)  لهدف  الآتلاعي)
و الستيف  ) أو  لبناء)  ملختلفة 

و لتصد9ر.
شارع) (،4 رقم) (:  ملقر  الآتلاعي)

موالي علي  لشريف شقة)))-)تلار4.
من) سنة  بتد ء) (11 (:  ملد4)

 لتأسيس  لنهائي.
11.111)) رهم) (:  لرأسلال)
فئة) من  حصة  ((111 إلى) مقسلة 

11)) رهم للحصة  لو حد4.
 (111  لسيد):)حسناوي عبد هللا)

حصة.
عبد) حسناوي  :) لسيد   لتسييف)

هللا كلسيف وحيد للشركة.
من فاتح 9نا9ر إلى) (:  لسنة  ملالية)

)3) يسلبف.
:) ملحكلة  البتد ئية)  إل9د ع)

بلد9نة تلار4.
 (21431 رقم)  لسجل  لتجاري 

بتلار4)2020/02/04.
399 P

MANSOR LUXE CAR
شركة محدو 4  ملسؤولية
رأسلالها : 11.111)  رهم.

 ملقر  الآتلاعي : سهب 4) تجزئة  بي 
هرير4 2  لطابق  لر بع - تلار4.

لقر ر ت  لجلع  لعام) تبعا 
 MANSOR LUXE(الستثنائي لشركة 
محدو 4  ملسؤولية،) شركة  (CAR
تم) (2121 9نا9ر) (21 بتاريخ)  ملنعقد 

إقر ر):
عنو ن  ملقر  الآتلاعي) تغييف 
تجزئة  بي) ((4 سهب) (: من) للشركة،)
إلى) تلار4،) (- 2) لطابق  لر بع) هرير4)
تجزئة  ملستقبل فتح) (:  ملحل  لكائن)

 لخيف  لطابق  ألول رقم)8)تلار4.
من  لقانون) (5 تعد9ل  لفصل)

 ألسا�سي.
على  لقانون  ألسا�سي)  ملصا قة 

 ملعدل.
للشركة) تم  إل9د ع  لقانوني 
بتاريخ) بتلار4  باملحكلة  البتد ئية 

2020/02/05)تحت رقم)3111.
400 P

 AAA AGRICULTURA
INVESTMENT

شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 
شريك و حد

رأسلالها : 11.111)  رهم.
مقرها  الآتلاعي : ر )2، ساحة 

أبو بكر  لصد9ق، شقة 8،  كد ل - 
 لرباط.

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
(،21(1 24) يسلبف) بتاريخ)  لرباط 
مسؤولية) ذ ت  شركة  تاسيس  تم 
باملليز ت) و حد  شريك  محدو 4 

 لتالية):
  LAAA (:  لتسلية)

.AGRICULTURAL INVESTMENT
 لهدف  الآتلاعي):)إنتاج  ملنتجات)

 لزر عية.
سهام) :) لسيد4  لنجار   لشركاء)
 (3 مغربية  لجنسية تقطن ب رقم)

شارع اللة مريم  لسوي�سي)-) لرباط.

رأسلال) 9قدر  (: رأسلال  لشركة)

 لشركة بلبلغ قيلته)11.111)) رهم)

كل) قيلة  سهم  ((111 إلى) موزعة 

و حد)11)) رهم.

من) سنة  بتد ء) (11 (:  ملد4)

 لتأسيس  لنهائي أي من تاريخ وضع)

 لسجل  لتجاري بالرباط.

بكر) أبو  ساحة  (،2( ر) (:  ملقر)

 لصد9ق،)شقة)8،) كد ل)-) لرباط.

:) لشركة تسيف من طرف)  إل  ر4)

 لسيد جليل تركي كاظم شلر.

في) تم  إل9د ع  لقانوني 

بتاريخ) بالرباط   ملحكلة  لتجارية 

2020/02/05)تحت  لرقم)42675).
لإلستخر ج وذكر

 ملسيف
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COMESTAI CAR

SARL AU

تكوين رشكة محدو 4  ملسؤولية ذ ت 

شريك وحيد
بسال) مؤرخ  محضر  بلقت�سى 

وضع  لقو نين) تم  (2019/12/02

 ألساسية لشركة محدو 4  ملسؤولية)

ذ ت  ملليز ت) شريك  لوحيد  ذ ت 

 لتالية):

 لهدف):)تأآيف  لسيار ت.

بوملان  لطابق)) شارع  (3 (:  ملقر)

 لثاني  لولفا لعيا9د4)-)سال.

) ملال بلا) حد  رأس) (: رأس  ملال)

قدره)11.111)) رهم.

تد ر  لشركة من طرف) (:  لتسييف)

 لسيد 9وسف  9ت لحسن أحلد ملد4)

غيف محدو 4.

بكتابة) تم  (: لإل9د ع  لقانوني)

بسال) باملحكلة  البتد ئية   لضبط 

رقم) تحت  (2020/01/29 بتاريخ)

 لسجل  لتجاري)171)3.

402 P

تغتوغ مالك

ش.م.م

TRAITEUR MALAK

SARL

 ملقر  الآتلاعي : 2) زنقة  لد ر 

 لبيضاء  لرباط،  لر سلال 

 الآتلاعي 1.111) رهم.

في) حرر  عام  آلع  بلقت�سى 

تغتوغ) شركة  شركاء) قرر   لرباط،)

مالك ش.م.م ما 9لي):

حل مسبق للشركة.

سليف4) تعيين  لسيد4  لحجامي 

مصفية للشركة.

تحد9د مقر  لتصفية ب):)2))زنقة)

 لد ر  لبيضاء)-) لرباط.

بكتابة) تم  إل9د ع  لقانوني 

بالرباط) باملحكلة  لتجارية   لضبط 

رقم) تحت  (2020/01/21 بتاريخ)

.(141(1
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 CREDIT AGRICOLE DU

MAROC GESTION

برأسلال 5.111.111  رهم.

مقر  لرئي�سي : ساحة  لعلويين 

 لرباط، رقم  لسجل  لتجاري 

)7773 - بالرباط

على  لجلع  لعام  الستثنائي) بناء)

تم  تخاذ) (،21(1 نوفلبف) (21 بتاريخ)

 لقر ر ت  متية.

 CREDIT تغييف  سم  لشركة من)

 AGRICOLE DU MAROC

.AL FILAHI CASH(إلى(GESTION

تحيين  لنظام  ألسا�سي للشركة.

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

9نا9ر) (27 بتاريخ) بالرباط   لتجارية 

2121)تحت رقم)1)5.

404 P



عد )5511 - 24)آلا ى  مجر4))44) )1))فبف 9ر)2121)الجريدة الرسمية   (716

STE MEGA DEPOT MAROC
SARL AU

شركة محدو 4  ملسؤولية بشريك 

و حد.

 لرأسلال  الآتلاعي : 51.111 

 رهم.

 Rue 4 n° 14 hay: ملقر  الآتلاعي 

.al(amal(magasin(n°3 - meknes

بتاريخ) بقر ر  لجلع  لعام 

2019/12/26،)تقرر ما 9لي):

للشركة)  لتصفية  لنهائية 

ذمة  ملصفي) وإبر ء) أعاله   ملذكور4 

لبطاقة) آو    لحامل   شلالل 

.D426472(لتعريف  لوطنية رقم 

بكتابة) تم  إل9د ع  لقانوني 

 لضبط باملحكلة  لتجارية بلكناس)

بتاريخ)2020/02/05)تحت رقم))6).
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 AL ISTICHARIYA CONSULTING

BOUZNIKA

 SARL

BIG SUN IMMOBILIER
SARL

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدو 4.

بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)

25)سبتلبف)1)21،)تم تأسيس شركة)

باملو صفات) محدو 4  ملسؤولية 

 لتالية):

 BIG SUN (:  لتسلية)

.IMMOBILIER SARL

: إقامة مونتالبانو   ملقر  لتجاري 
زنقة 12) رقم )) محل تحت أر�سي 

سيدي مومن -  لد ر  لبيضاء.

 لهدف  لتجاري :

- منعش عقاري.

- أشغال مختلفة.

 (11.111 في  محد    :  لرأسلال 

 رهم مقسلة إلى 111) حصة كلا 

9لي :

 511  : قربال  -  لسيد  لزيتوني 

حصة.

- محلد قربال : 251 حصة.

 ملد4 : 11 سنة من تاريخ تأسيسها.
 لتسييف :  لزيتوني قربال.

:  ملحكلة   إل9د ع  لقانوني 
سجل   لتجارية  لد ر  لبيضاء، 

تجاري رقم 445225.
406 P

SMART WIN

SARL - RABAT

TIKAN PROMO
SARL AU

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدو 4 بلسؤول و حد

بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)
شركة) تأسيس  تم  (،2121 9نا9ر) (3
وحيد) بشريك  محدو 4  ملسؤولية 

باملو صفات  لتالية):
 TIKAN PROMO (:  لتسلية)

SARL AU
 ملقر  الآتلاعي):)مجلوعة  لتقدم)
ج ه)2-7)) لطابق)2)سيدي  لبفنو�سي)

-) لد ر  لبيضاء.
 لهدف  لتجاري):)منعش عقاري.

 (11.111 في) محد   (:  لرأسلال)
حصة كلا) ((111  رهم مقسلة إلى)

9لي):
 (111 (: رظو ن) فتوح   لسيد 

حصة.
 ملد4):)11)سنة من تاريخ تأسيسها.

 لتسييف):)فتوح رظو ن.
:) ملحكلة)  إل9د ع  لقانوني)
 لتجارية  لد ر  لبيضاء،)سجل تجاري)

رقم)454231.
407 P

SMART WIN

SARL - RABAT

PIAZZA ARMERINA
SARL AU

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدو 4 بلسؤول و حد

بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)
تم تأسيس شركة) (،2121 9نا9ر) ((4
وحيد) بشريك  محدو 4  ملسؤولية 

باملو صفات  لتالية):

.PIAZZA ARMERINA(:(لتسلية 

 ملقر  الآتلاعي):)مجلوعة  لتقدم)

ج ه)2-7)) لطابق)2)سيدي  لبفنو�سي)

-) لد ر  لبيضاء.

 لهدف  لتجاري):)منعش عقاري.

 (11.111 في) محد   (:  لرأسلال)

حصة كلا) ((111  رهم مقسلة إلى)

9لي):

 (111 (:  لسيد  لهاشمي معتصم)

حصة.

 ملد4):)11)سنة من تاريخ تأسيسها.

 لتسييف):) لهاشمي معتصم.

:) ملحكلة)  إل9د ع  لقانوني)
 لتجارية  لد ر  لبيضاء،)سجل تجاري)

رقم)454653.

408 P

SMART WIN

SARL - RABAT

ZONIK PROMO
SARL AU

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدو 4 بلسؤول و حد

بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)

شركة) تأسيس  تم  (،2121 9نا9ر) (3

وحيد) بشريك  محدو 4  ملسؤولية 

باملو صفات  لتالية):

.ZONIK PROMO(:(لتسلية 

 ملقر  الآتلاعي):)مجلوعة  لتقدم)

 ج ه)2-7)) لطابق)2)سيدي  لبفنو�سي)-

 لد ر  لبيضاء.

 لهدف  لتجاري):)منعش عقاري.

أشغال مختلفة.

 (11.111 في) محد   (:  لرأسلال)

حصة كلا) ((111  رهم مقسلة إلى)

9لي):

 لسيد 9وسف بكار):)111))حصة.

 ملد4):)11)سنة من تاريخ تأسيسها.

 لتسييف):)9وسف بكار.

:) ملحكلة)  إل9د ع  لقانوني)
 لتجارية  لد ر  لبيضاء،)سجل تجاري)

رقم)454655.

409 P

ايديا للتجهيز
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4 

ذ ت شريك وحيد
تحويل  ملقر  الآتلاعي للشركة

بلقت�سى  لقر ر  لجلاعي)
للشريك  لوحيد  ملنعقد)  الستثنائي 
بتاريخ)1) يسلبف)1)21)لشركة  9د9ا)
 71 رقم) (: للتجهيز بلقرها  الآتلاعي)
قرر) (- شارع  بن سينا أكد ل  لرباط)

 لشريك  لوحيد ما 9لي):
للشركة) تحويل  ملقر  الآتلاعي 
شارع  بن) (71 برقم) حاليا   ملوآو  
سينا أكد ل  لرباط)-)إلى رقم))43)حي)

 لفر وس تلار4.
تحيين  لنظام) لذلك  نتيجة 

 ألسا�سي للشركة.
بكتابة) تم  إل9د ع  لقانوني 
بالرباط) باملحكلة  لتجارية   لضبط 
رقم) تحت  (2121 9نا9ر) (1 بتاريخ)

.(13872
تم إ9د ع  لتصريح بالتسجيل في)
 لسجل  لتجاري لللحكلة  البتد ئية)
تحت) (2121 9نا9ر) (23 بتاريخ) بتلار4 

رقم)3141.
باملحكلة) رقم  لسجل  لتجاري 

 البتد ئية بتلار4)21377).
410 P

ايدوم أنجينيوري أرشيتيكتوراي 
كونساي

شركة مساهلة
رأسلالها : 6.511.111  رهم
 ملقر  الآتلاعي : 1)2، شارع 

 لزرقطوني ز وية شارع إبر هيم 
 لرو  ني، رقم 3)،  ملعاريف - 

 لد ر  لبيضاء
 لسجل  لتجاري :  لد ر  لبيضاء - 

رقم 11.753)
 لحل  ملسبق للشركة

محضر  لجلع  لعام) بلقت�سى 
 إلستثنائي لشركة  9دوم أنجينيوري)
شركة) كونساي،) أرشيتيكتور ي 
24) يسلبف) مساهلة  ملنعقد بتاريخ)

1)21،)تقرر ما 9لي):



(717 الجريدة الرسميةعد )5511 - 24)آلا ى  مجر4))44) )1))فبف 9ر)2121) 

وتصفيتها) للشركة   لحل  ملسبق 
بطريقة و 9ة.

سيفجيو  9تيفاريا) تعيين  لسيد 
أريباس)؛

ARRIBAS)كلصفي للشركة)؛
وال9ة أعضاء)مجلس  إل  ر4)  نهاء)

ورئيس مجلس  إل  ر4)؛
 نهاء)وال9ة مدقق  لحسابات)؛

تحد9د مقر  لتصفية في  لعنو ن)
 لثاني):)1)2،)شارع  لزرقطوني،)ز وية)
(،(3 رقم) إبر هيم  لرو  ني،) شارع 

 ملعاريف)-) لد ر  لبيضاء)؛
تفويت  لسلط.

لدى) تم  إل9د ع  لقانوني 
ضبط  ملحكلة  لتجارية) كتابة 
بالد ر  لبيضاء)بتاريخ)21)9نا9ر)2121 

تحت رقم)728888.
للخالصة و لبيان

 ملصفي

411 P

أليسيس تكنو ماروك
شركة محدو 4  ملسؤولية

تأسيس
محرر) عرفي  عقد  بلقت�سى 
بتاريخ  بالد ر  لبيضاء،) ملنعقد 
وضع  لقو نين) تم  (،2121 9نا9ر) (2  
 ألساسية لشركة محدو 4  ملسؤولية)

باملو صفات  لتالية):
أليسيس) (:  لتسلية  إلآتلاعية)

تكنو ماروك.
 لشكل  لقانوني):)شركة محدو 4)

 ملسؤولية.
:)وضع وتطوير)  لهدف  الآتلاعي)
في)  ألنظلة  ملعلوماتية،) الستشار4 
و التصاالت،) ميد ن  ملعلوميات 
و لتسويق،) الستيف  )  لتو صل 

و لتصد9ر،) لخدمات وكذ   لسلع.
زنقة) (،(( (:  ملقر  إلآتلاعي)
علي،) لشقة) إقامة  المام   لوحد4،)

رقم)2)-) لد ر  لبيضاء.
 51.111 في) محد   (:  لرأسلال)
511)حصة من فئة)  رهم مقسم إلى)
11)) رهم للحصة  لو حد4 مكتتبة)

كليا من طرف  لشركاء.

أليسيس) شركة  (:  لشركاء)
 ALISYS DIGITAL  9جيتال س.ل أو)
محدو 4  ملسؤولية) شركة  (،S.L.U
للقانون  السباني،) للشريك  لوحيد،)
أورو،) (3.111 في) محد    لرأسلال 
كال) في  محد   مقرها  الآتلاعي 
-) سبانيا،) مدريد) (62 رقم) أورينسو 
مسؤولها  لوحيد) 9لثلها   لذي 
 لسيد   و ر و منييل كوميز توستون)
رقم) آو ز  لسفر  حامل  كارسيا،)

.AAG81113(
س.ل) تليكوم  تا9تيك   لشركة 
شركة) (TAITIC TELECOM S.L
ذ ت  لقانون) محدو 4  ملسؤولية،)
في) محد    إلسباني،) لرأسلال 
مقرها  الآتلاعي) أورو،) (3.111
رقم الكستالنا  باسيو  و  في   محد  
-)إسبانيا  لذي)  )4)-28146)مدريد)
مسؤولها  لوحيد  لسيد) 9لثلها 
توستون) كوميز  منييل    و ر و 
رقم) آو ز  لسفر  حامل  كارسيا،)

.AAG81113(
عين  لسيد   و ر و) (:  لتسييف)
 M. كارسيا) توستون  كوميز  مانويل 
 EDUARD MANUEL GOMEZ
TOSTON GARCIA)كلسيف للشركة)

ملد4 غيف محد 4.
(: وتوزيع  ألرباح) تخصيص 
توزيع) 9تم  قر ر  لشركاء،) بو سطة 
جصم  لخسائر) بعد   لربح  لصافي 
إحتياط) وبعد  ستخالص   لسابقة 

%5)من  ألرباح.
من) تبتدئ  (:  لسنة  الآتلاعية)
فاتح 9نا9ر إلى آجر  آنبف من كل سنة.
سنة تبتدئ من تاريخ) (11 (:  ملد4)
 لتسجيل في  لسجل  لتجاري إال إذ )

تم حلها أو تلد9دها.
 إل9د ع  لقانوني):)تم بكتابة ضبط)
بالد ر  لبيضاء)  ملحكلة  لتجارية 
رقم) تحت  (2121 9نا9ر) (21 بتاريخ)
وتسجيل  لشركة بالسجل) (728881
تحت) نفس  ملحكلة  لدى   لتجاري 

رقم)454873.
للخالصة و لبيان

 ملسيف

412 P

OBJECTIVO
SARL AU

بتاريخ) عرفي  عقد  بلقت�سى 
وضع  لقانون) تم  (21(6 21)9ونيو)
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

محدو 4 بالخصائص  لتالية):
 OBJECTIVO SARL (:  لتسلية)

.AU
مسؤولية   :  لشكل  لقانوني 

محدو 4.
 لهدف  الآتلاعي : بيع وكر ء.

 ملسيف  لوحيد : عنيا سهام.
 لرأسلال : 11.111)  رهم.

ز وية   (15  :  لعنو ن  الآتلاعي 
مصطفى  وزنقة  9نا9ر   (( بولفار  
 (8 رقم  3  ملكتب   ملعني  لطابق 

 لد ر  لبيضاء.
باملحكلة) رقم  إل9د ع  لقانوني 

 لتجارية بالد ر  لبيضاء)353877.
413 P

 PLANETE LEGUMES
PREPARES

SARL AU
EN CLOTURE

RC(N° 126155/TEMARA
 شعار بحل  لشركة

بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ تلار4)
في))2)9نا9ر)2121)قرر  ملساهلون في)
 PLANETE LEGUMES PREPARES
ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4) شركة 
شارع) 11.111)) رهم  رأسلالها)
حي) (2 رقم) شقة  (6(  لقاهر4 علار4)

 لعبا ي تلار4 ما 9لي):
 PLANETE حل  لشركة  ملسلا4)

.LEGUMES PREPARES
أ رو ش) وفاء) تعيين  لسيد4 

مسيف4 للشركة كلصفي لها.
تحد9د  ملقر شارع  لقاهر4 علار4)
حي  لعبا ي تلار4،) (2 شقة رقم) (6(

كلقر للتصفية.
كتابة) لدى  تم  إل9د ع  لقانوني 
باملحكلة  البتد ئية)  لضبط 
تحت (2121 فبف 9ر) (4 بتاريخ)  تلار4 

رقم)3176.
414 P

ODAROC
SARL

شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 
رأسلالها 21.111  رهم

 ملقر  الآتلاعي : 51-52 شارع 
زرهون،  لد ر  لبيضاء،

رقم  لسجل  لتجاري 5)2482
بلقت�سى  لجلع  لعام  لغيف)
1)21))قرر) 3))سبتلبف)  لعا ي ليوم)

ما 9لي):
تغييف  ملقر  الآتلاعي للشركة):)من)
إلى) شارع زرهون،) لد ر  لبيضاء) (،8
51-52،)شارع زرهون  لد ر  لبيضاء.

بيع  لحصص  الآتلاعية):
9قوم  لسيد مارآيني كيليو ببيع)
(،ARKORP(ونقل)57)حصة إلى شركة
)1)حصة للسيد  لشقروني علر،) و)
عبد) للسيد  لكورنو  حصة  (1( و)
حصة للسيد  نو  ر) (1( و)  لوهاب،)

علر.
ببيع) 9قوم  لسيد مارآيني برونو 
.ARKORP(ونقل)41)حصة إلى شركة
تقوم  لسيد4 سيلون  ن سيسيل)

.ARKORP(ببيع)21)حصة إلى شركة
تعين  لسيد  لكورنو عبد  لوهاب)

كلد9ر للشركة لفتف4 غيف محدو 4.
 ستقالة  ملد9رين):) لسيد مارآيني)
و ملد9ر4  ملشاركة  لسيد4) كيليو 

سيلون آن سيسيل.
تعد9ل  لنظام  ألسا�سي)) ملا 4)4)و)

6)و)7)و)3)).
وتم  إل9د ع  لقانوني لدى  ملحكلة)
 لتجارية بالد ر  لبيضاء،)9وم)8)9نا9ر)

2121)تحت رقم)726266-)56.
415 P

B5 COSMETICS
SARL

شركة ذ ت مسؤولية محدو 4
رأسلالها : 3.111.111  رهم

رقم  لسجل  لتجاري 268155
 ملقر  الآتلاعي : 25) لحسن ويد ر 

إقامة 9اسين  لد ر  لبيضاء
بلقت�سى  لجلع  لعام  لغيف)
1)21)قرر) 21) يسلبف)  لعا ي ليوم)

ما 9لي):



عد )5511 - 24)آلا ى  مجر4))44) )1))فبف 9ر)2121)الجريدة الرسمية   (718

رفع رأسلال  لشركة من)611.111 
1.111.111) رهم وتعد9ل)  رهم إلى)

 لنظام  ألسا�سي.
تم  إل9د ع  لقانوني لدى  ملحكلة)
 لتجارية بالد ر  لبيضاء)9وم)4))9نا9ر)

2121)تحت رقم)6)7268.
416 P

NEOLT GRAF
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4
رأسلالها : 2.111.111  رهم 
 ملقر  الآتلاعي : 51-52 شارع 

زرهون،  لد ر  لبيضاء
رقم  لسجل  لتجاري )2648)

بلقت�سى  لجلع  لعام  لغيف)
1)21)قرر) )3) يسلبف)  لعا ي ليوم)

ما 9لي):
غيف) لفتف4  للشركة  مدر ء) تعيين 
؛) :) لسيد  لشقروني علر) محدو 4)
 لسيد  لكورنو عبد  لوهاب)؛) لسيد)
علر  ستقالة  ملد9ر  لسيد)  نو  ر 

مارآيني كيليو.
(:  ستقالة  مللثلين  ملفوضين)
؛) لسيد) علر)  لسيد  لشقروني 
 لكورنو عبد  لوهاب)؛) لسيد  نو  ر)

علر)؛) لسيد مارآيني برونو.
وتم  إل9د ع  لقانوني لدى  ملحكلة)
 لتجارية بالد ر  لبيضاء)9وم)22)9نا9ر)

2121)تحت رقم)2341-728132.
417 P

 MEDITERRANEENNE DE

GESTION DES RISQUE
«M G R«

تحيين  لقانون  ألسا�سي للشركة
لللسيف) قر ر  ستثنائي  بلقت�سى 
(،21(1 31) يسلبف) بتاريخ)  ملنعقد 

تقرر ما 9لي):
تحيين  لقانون  ألسا�سي للشركة.

بكتابة) تم  إل9د ع  لقانوني 
لدى  ملحكلة  لتجارية)  لضبط 
 2121 9نا9ر) (7 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)
تحت رقم)12)726) لسجل  لتجاري)

عد )1413)).
قصد  لتلخيص و لنص

 لجعيدي  لبشري

418 P

DIGIPROMED

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

تأسيس شركة
لبنو   لعقد  لعرفي  ملبفم) تبعا 

9نا9ر) ((4 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء،)

وضع  لقانون  ألسا�سي) تم  (،2121

ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4)) لشركة 

تتليز) و لتي  ذ ت  لشريك  لوحيد 

بالخصائص  لتالية):

ذ ت  ملسؤولية) شركة  (:  لنوع)

 ملحدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد.

DIGIPROMED(:(السم 

وتصد9ر) :) ستيف     لنشاط)

مستحضر ت  لتجليل.

شارع  لد جلة) (:  ملقر  الآتلاعي)

عين  لشق) (GH1B ضلان) (62

 لد ر  لبيضاء.

سنة تبتدئ من تاريخ) (11 (:  ملد4)

 لتأسيس  لنهائي للشركة.

رأسلال  لشركة):)رأسلال  لشركة)

11.111)) رهم،)مقسلة) محد 4 في)

 (11 فئة) من  حصة  ((.111 على)

 رهم للحصة  لو حد4 كلها مكتتبة)

ومحرر4 عند  الشتف ك.

 MAJDA(4لشريك  لوحيد):) لسيد 

 (.111 HACHAMI،) لد ر  لبيضاء،)

حصة.

مسيف4) :) لشركة   لتسييف  ملنفر )

شخص) في  و حد  مسيف  طرف  من 

مد4) (MAJDA HACHAMI  لسيد4)

مهامها غيف محد 4.

9نا9ر) فاتح  من  تبتدئ  (:  لسنة)

وتنتهي في))3) يسلبف من كل سنة.

بكتابة) تم  إل9د ع  لقانوني 

لدى  ملحكلة  لتجارية)  لضبط 

بالد ر  لبيضاء)بتاريخ)22)9نا9ر)2121 

رقم  لسجل) (727881 رقم) تحت 

 لتجاري)453813.
قصد  لتلخيص و لنص

 لبشيف  لجعيدي
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SWR TRANS

حل مسبق
للشركة) قر ر  ستثنائي  بلقت�سى 

 ملنفر  بتاريخ)25) يسلبف)1)21)تقرر)

ما 9لي):

لعدم) رآعي  بأثر  حل  لشركة 

تحقيق  ألهد ف  ملنشو 4،)مع  عتبار)

 21(1 نوفلبف) (31 في) سيف نه  تاريخ 

للشركة،) لتصفية) مصفي  وتعيين 

 لقضائية ستتم بلقر  لشركة.

بكتابة) تم  إل9د ع  لقانوني 

لدى  ملحكلة  البتد ئية)  لضبط 

باملحلد9ة،)بتاريخ)31) يسلبف)1)21 

3))2) لسجل  لتجاري) رقم) تحت 

رقم)22617.
قصد  لتلخيص و لنص

 لجعيدي  لبشيف

420 P

STRADYCONF
رفع رأسلال  لشركة

بلقت�سى قر ر  ستثنائي للشركاء،)

(،21(1 )3) يسلبف) بتاريخ)  ملنعقد 

تقرر ما 9لي):

وذلك) رأسلال  لشركة  زيا 4 

إلى) 2.111.111) رهم  من) برفعه 

تناهز) بزيا 4  أي  5.111.111) رهم 

3.111.111) رهم عن طريق  ملقاصة)

لفائد4) للد9ون  ملستحقة  أل  ء)

من) (7 و) (6  لشركة وتعد9ل  ملا تين)

 لقانون  ألسا�سي للشركة.

على  لتوزيع  لجد9د)  ملو فقة 

لرأسلال  لشركة.

بكتابة) تم  إل9د ع  لقانوني 

لدى  ملحكلة  لتجارية)  لضبط 

بالد ر  لبيضاء)بتاريخ)5)فبف 9ر)2121 

تحت رقم)6)7216) لسجل  لتجاري)

.(27643
قصد  لتلخيص و لنص

 لجعيدي  لبشيف

421 P

 IMPRIMERIE PAPETERIE
AMINE

رفع رأسلال  لشركة
بلقت�سى قر ر  ستثنائي للشركاء،)
تقرر) (،2121 9نا9ر) (2  ملنعقد بتاريخ)

ما 9لي):
زيا 4 رأسلال  لشركة وذلك برفعه)

 511.111 إلى) 11.111)) رهم  من)

 411.111 تناهز) بزيا 4  أي   رهم 

طريق  القتطاع  ملباشر) عن   رهم 

» ألرباح  ملحتجز4») حساب) من 

»REPORT À NOUVEAU») لذي)

يشكل رصيد   ئن كاف في حسابات)

 لشركة.

ووفقا لذلك تعد9ل  ملا تين)6)و)7 

من  لقانون  ألسا�سي للشركة.

تحيين  لقانون  ألسا�سي للشركة.

بكتابة) تم  إل9د ع  لقانوني 

لدى  ملحكلة  لتجارية)  لضبط 

بالد ر  لبيضاء)بتاريخ)5))9نا9ر)2121 
تحت رقم)13)727) لسجل  لتجاري)

.454(5
قصد  لتلخيص و لنص

 لجعيدي  لبشيف

422 P

RIDHA
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4
لبنو   لعقد  لعرفي  ملبفم) تبعا 

9نا9ر) (2 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)

وضع  لقانون  ألسا�سي) تم  (،2121

ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4) لشركة 

تتليز) و لتي  ذ ت  لشريك  لوحيد 

بالخصائص  لتالية):

ذ ت  ملسؤولية) شركة  (:  لنوع)

 ملحدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد.

.RIDHA(:(السم 

:) ستيف    ألآهز4  ملنزلية)  لنشاط)

 لكهربائية،) ملفروشات،) ألرز،)

...،) لشر ء،) إلخ)  لعدس،) لتو بل 

 لبيع  لتسويق،) لتوزيع،) لتلثيل،)

غرض) 9ناسب  ما  كل  في   التجار 

ونشاط  لشركة  ملذكور4 أعاله.



(711 الجريدة الرسميةعد )5511 - 24)آلا ى  مجر4))44) )1))فبف 9ر)2121) 

زنقة) (،4-2 (:  ملقر  الآتلاعي)
عز  لد9ن  لحي  ملحلدي) حي  (27

 لد ر  لبيضاء.
سنة تبتدئ من تاريخ) (11 (:  ملد4)

 لتأسيس  لنهائي للشركة.
رأسلال  لشركة):)رأسلال  لشركة)
311.111) رهم،)مقسلة) محد 4 في)
 311 فئة) من  حصة  (3.111 على)
 رهم للحصة  لو حد4 كلها مكتتبة)

ومحرر4 عند  الشتف ك بالربع.
:) لسيد4)  لشريك  لوحيد)
AHAKKI LATIFA،) لد ر  لبيضاء)

3.111)حصة.
 لتسييف):) ملنفر ):) لشركة مسيف4)
شخص) في  و حد  مسيف  طرف  من 
مد4) (AHAKKI LATIFA  لسيد4)

مهامها غيف محد 4.
9نا9ر) فاتح  من  تبتدئ  (:  لسنة)

وتنتهي في))3) يسلبف من كل سنة.
بكتابة) تم  إل9د ع  لقانوني 
لدى  ملحكلة  لتجارية)  لضبط 
بالد ر  لبيضاء)بتاريخ)21)9نا9ر)2121 
رقم  لسجل) (727486 رقم) تحت 

 لتجاري)453521.
قصد  لتلخيص و لنص

 لجعيدي  لبشيف
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شركة املجمع العقاري رتح 
الخيف
ش.م.

رأسلالها : 557.511  رهم
 ملقر  لرئي�سي : كلم )، طريق سيدي 

9حيى زعيف - تلار4
وفا4 رئيس مسيف وشريك

 لزيا 4 في رأسلال  لشركة
تعيين  ملجلس  إل  ري

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
إثر وفا4  لسيد) (،21(1 31) يسلبف)
 ملساعد محلد شريك ورئيس مسيف)
محضر  نعقا ) تحرير  تم  بالشركة 
 لجلعية  لعامة  لغيف  لعا 9ة)
 ملنعقد4 بصفة  لعا 9ة وذلك بعدما)
 ستدعي  لشركاء)لالآتلاع من طرف)
 ملجلس  إل  ري وقد تم  التفاق على)

ما 9لي):

وفا4  لسيد  ملساعد) تثبيت 

محلد.

ورثته) إلى  حصص  ملتوفى  منح 

 لشرعيين.

محلد) بوجريص  إعا 4  لسيد 

رأسلال) في  بالزيا 4  ضلن  لشركاء)

 لشركة بلبلغ)21.111) رهم ليصبح)

577.511) رهم.

وإقر ر  لتوزيع  لجد9د) تثبيت 

لرأسلال  لشركة بين  لشركاء.

من) تغييف  لبند  لسابع 

للشركة)  لقانون  ألسا�سي 

للقانون. ملحق  بتحرير   وذلك 

إضافة إلى  لسيد  ملساعد عبد  لغني)

تعيين) تم  نا 9ة  و لسيد4  لحيلر 

باملجلس) محلد  بوجريص   لسيد 

 إل  ري للشركة مكان  لرئيس  ملتوفى.

تعيين  لسيد  ملساعد عبد  لغني)

فتح) لللجلع  لعقاري  وحيد   ملثال 

لدى  لشركة  لعقارية) ش.م.)  لخيف 

صابل ضوري ش.ذ.م.م.

بلكتب) تم   إل9د ع  لقانوني 

بالرباط) باملحكلة  لتجارية   لضبط 

رقم) تحت  (2121 فبف 9ر) (5 بتاريخ)

.(14256
للبيان و الستخالص
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شركة املجمع العقاري رتح 

الخيف
ش.م.

رأسلالها : 57.511  رهم

 ملقر  لرئي�سي : كلم )، طريق سيدي 

9حيى زعيف - تلار4
محضر   آتلاع  ملجلس  إل  ري

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

إثر وفا4  لسيد) (،21(1 31) يسلبف)

 ملساعد محلد شريك ورئيس مسيف)

محضر  آتلاع) تحرير  تم  بالشركة 

هذ ) تعيين  بعد   ملجلس  إل  ري 

طرف  لجلعية  لعامة) من   ألجيف 

 لغيف  لعا 9ة  ملنعقد4 بصفة  لعا 9ة)

بنفس  لتاريخ أعاله وقد تم  التفاق)

على ما 9لي):

محلد) بوجريص  تعيين  لسيد 
للشركة) لللجلس  إل  ري  رئيسا 
محدو 4) إ  رية  باجتصاصات 
ومقيد4 وملثال للشركة لدى  إل  ر ت)

 لعلومية.
تعيين  لسيد  ملساعد عبد  لغني)
مسيف9ن) نا 9ة  و لسيد4  لحيلر 

منتدبين.
بالنسبة للشق  ملالي وكل ما 9تعلق)
بخزينة  لشركة،)فقد تم  التفاق على)
أن 9تم بإمضاء) لسيد  ملساعد عبد)
 لغني و لسيد بوجريص محلد معا أو)
 لسيد  ملساعد عبد  لغني و لسيد4)

 لحيلر نا 9ة معا.
بلكتب) تم   إل9د ع  لقانوني 
بالرباط) باملحكلة  لتجارية   لضبط 
رقم) تحت  (2121 فبف 9ر) (5 بتاريخ)

.(14256
للبيان و الستخالص
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فيدوسبا
625،)شارع محلد  لخامس

 لهاتف):)24.01.33/24.65.02
 لد ر  لبيضاء

STE BUILDING GSK
 لسجل  لتجاري رقم 453147 

 لد ر  لبيضاء
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

تأسيس 
محرر) عرفي  عقد  بلقت�سى  (- ((
نوفلبف) (27 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)
ذ ت) شركة  تأسيس  تم  (،21(1
 ملسؤولية  ملحدو 4 بين  لسا 4 سليف)

سقالي و لغالي سقالي.
.STE BUILDING GSK(:(السم 

 لهدف):)هدف  لشركة):
 النعاش  لعقاري.

أو) آليع  ألر �سي  لعارية  حياز4 
أو) آليع  مللتلكات  وكذلك   ملبنية 
أو  مللتلكات) حقوق  مللكية  آليع 

 ملوآو 4 في  ملغرب.
جالل) من  و لتحسين   الستغالل 
لالستخد م) آليع  ملنشآت  بناء)
أو) أو  ملنهي  أو  لتجاري   لسكني 

 لصناعي أو غيف ذلك.

آزئيا) أو  كليا  أو  لبيع   لتأآيف 
لحقوق  مللكية.

مقاولة لألشغال  لبناء.
آليع  لعلليات) عامة  وبصفة 
 ملنقولة،) ملالية،) لصناعية و لتجارية)
 لتي من شأنها تطوير نشاط  لشركة.

من تاريخ) سنة  بتد ء) (11 (:  ملد4)
تأسيسها.

شقة) (23 علار4) (:  ملقر  الآتلاعي)
47)ب  لطابق  ألول إقامة ملروز   ر)

بوعز4)) لد ر  لبيضاء.
11.111)) رهم) (: رأس  ملال)
و حد) كل  حصة  ((111 مقسم  لى)

تساوي)11)) رهم.
:) لسا 4 سليف  لصقلي)  لشركاء)

و لغالي  لصقلي.
11.111)) رهم) (: رأس  ملال)
و حد) كل  حصة  ((111 إلى) مقسم 
سد  مجلوعها) 11)) رهم،) تساوي)

عند  الكتتاب ساهم فيها  لشركاء):
 51.111 (: سليف  لصقلي)  لسيد 

 رهم مقابل)511)حصة.
 51.111 ( (:  لسيد  لغالي  لصقلي)

 رهم مقابل)511)حصة.
 3( فاتح 9نا9ر  لى) (:  لسنة  ملالية)

 يسلبف.
كلسيف ن) عينا  (: تسييف  لشركة)

للشركة ملد4 غيف محدو 4.
في)  لسيد سليف  لصقلي،) ملز    
بالد ر  لبيضاء،) ((157 فبف 9ر) ((1
لبطاقة  لتعريف  لوطنية)  لحامل 
B 271471،) لجنسية مغربية،) رقم)
ملر) زنقة طه حسين  (،(1  لساكن)
5) لشقة  ليسرى  لد ر) طابق) كنز4 

 لبيضاء.
 لسيد  لغالي  لصقلي،) ملز    في)
بالد ر  لبيضاء،) ((111 9نا9ر) فاتح 
لبطاقة  لتعريف  لوطنية)  لحامل 
رقم)))BE 8337،) لجنسية مغربية،)
ملر) زنقة طه حسين  (،(1  لساكن)
5) لشقة  ليسرى  لد ر) طابق) كنز4 

 لبيضاء.
بعد) 9وزع  لصافي  (:  الرباح)
 القتطاعات  لقانونية على  لشركاء)

كل حسب حصصه.
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بكتابة) تم  ال9د ع  لقانوني 

 لضبط لدى  ملحكلة  لتجارية بالد ر)

(،2121 9نا9ر) ((4 بتاريخ)  لبيضاء)

تحت رقم)726847.
تم  لتسجيل في  لسجل  لتجاري)

للد ر  لبيضاء)بتاريخ)4))9نا9ر)2121،)

تحت رقم)453147.
ملخص قصد  لنشر

فيدوسبا
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فيدوسبا

625،)شارع محلد  لخامس

 لهاتف):)24.01.33/24.65.02

 لد ر  لبيضاء

STE RIGOS IMMO
 لسجل  لتجاري رقم 454173 

 لد ر  لبيضاء

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

تأسيس 
محرر) عرفي  عقد  بلقت�سى  (- ((

بالد ر  لبيضاء)بتاريخ)6)9نا9ر)2121،)

ذ ت  ملسؤولية) شركة  تأسيس  تم 

 HOLBIS شركات) بين   ملحدو 4 

 GBBو (ROGIS HOLDING

.HOLDING

.STE RIGOS IMMO(:(السم 

 لهدف):)هدف  لشركة):

 النعاش  لعقاري.

إ  ر4  مللتلكات و لفنا ق.

وآليع  ألشغال) مقاولة  لبناء)

 ملتعلقة باالنعاش  لعقاري.

أو) آليع  ألر �سي  لعارية  شر ء)

أو) آليع  مللتلكات  وكذلك   ملبنية 

أو  مللتلكات) حقوق  مللكية  آليع 

 ملوآو 4 في  ملغرب.

 لتشغيل و لتطوير من جالل بناء)

آليع  ملنشآت  لسكنية أو  لتجارية)

) لفندقية) أو  ملهنية أو  لصناعية أو)

أو غيفها.

آزئيا) أو  كليا  أو  لبيع   لتأآيف 

لحقوق  مللكية.

 ملساهلة في  لشركات  ملوآو 4 أو)

 لشركات في إطار  لتكوين.

شر ء،)بيع وتد ول  ألور ق  ملالية،)
9صدرها) أو  لحصص  لتي   ألسهم 
 ألشخاص  العتباريون  لخاصون أو)

 ملا 9ون.
 ستيف   وتصد9ر.

تدبيف آليع  لقيلة  ملنقولة.
آليع  لعلليات) عامة  وبصفة 
 ملنقولة،) ملالية،) لصناعية و لتجارية)
 لتي من شأنها تطوير نشاط  لشركة.

من تاريخ) سنة  بتد ء) (11 (:  ملد4)
تأسيسها.

 ملقر  الآتلاعي):)2،)شارع)6)أكتوبر)
) لد ر) ر سين) (8 رقم)  لطابق  لر بع 

 لبيضاء.
رأس  ملال):)11.111) رهم مقسم)
 لى)111)حصة كل و حد تساوي)11) 

 رهم.
 HOLBIS شركات) (:  لشركاء)
 GBBو (ROGIS HOLDING

.HOLDING
رأس  ملال):)11.111) رهم مقسم)
إلى)111)حصة كل و حد تساوي)11) 
 رهم،)سد  مجلوعها عند  الكتتاب)

ساهم فيها  لشركاء):
:(ROGIS HOLDING(شركة

 33.311) رهم مقابل)333)حصة.
:(HOLBIS(شركة

 33.311) رهم مقابل)333)حصة.
:(GBB HOLDING(شركة

 33.311) رهم مقابل)333)حصة.
 3( فاتح 9نا9ر  لى) (:  لسنة  ملالية)

 يسلبف.
كلسيف ن) عينا  (: تسييف  لشركة)

للشركة ملد4 غيف محدو 4.
عبد  لجليل،) علر  بن   لسيد 
بلر كش،) ((11( أكتوبر) (5  ملز    في)
لبطاقة  لتعريف  لوطنية)  لحامل 
رقم)EE 511154،) لجنسية مغربية،)
 75((6 اللو) شارع  (،(6  لساكن)

باريس فرنسا.
 لسيد  سلاعيل  بن عبد  لجليل،)
بالد ر) ((184 سبتلبف) (31 في)  ملز    
لبطاقة  لتعريف)  لبيضاء،) لحامل 
EE 815(1،) لجنسية)  لوطنية رقم)
شارع  لحز م) (،5 مغربية،) لساكن)
 لكبيف عين  لذئاب أنفا  لد ر  لبيضاء.

عبد  لجليل،) غالية  بن   منسة 
بلر كش،) ((188 9نا9ر) (2  ملز   4 في)
لبطاقة  لتعريف  لوطنية)  لحاملة 
رقم)EE 252738،) لجنسية مغربية،)
 (1  لساكنة زنقة قاسم أمين طابق)
21)بلوك س    رج م ت إقامة) شقة)

كاليف9ا كوتي)-)) لد ر  لبيضاء.
بعد) 9وزع  لصافي  (:  الرباح)
 القتطاعات  لقانونية على  لشركاء)

كل حسب حصصه.
بكتابة) تم  ال9د ع  لقانوني 
 لضبط لدى  ملحكلة  لتجارية بالد ر)
(،2121 9نا9ر) (31 بتاريخ)  لبيضاء)

تحت رقم)728147.
تم  لتسجيل في  لسجل  لتجاري)
للد ر  لبيضاء)بتاريخ)31)9نا9ر)2121،)

تحت رقم)454173.
ملخص قصد  لنشر

فيدوسبا
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فيدوسبا

625،)شارع محلد  لخامس

 لهاتف):)33.)15.22.24.1

15.22.24.65.12              

 لد ر لبيضاء

DIVA DISTRIBUTION
 لزيا 4 في رأس  ملال

تحيين  لقانون  ألسا�سي للشركة
قرر  لجلع  لعام  لغيف  لعا ي) (-I
(،2121 9نا9ر) (7 بتاريخ) للشركاء)
(،DIVA DISTRIBUTION لشركة)
ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4،) شركة 
مقرها) 8.111.111) رهم،) رأسلالها)
لينا سيدي) تجزئة  (،3(6  إلآتلاعي)

معروف  لد ر لبيضاء.
رأسلال  لشركة) في  -)) لزيا 4 
من) ليفتفع  2.111.111) رهم  بلبلغ)
 (1.111.111 إلى) 8.111.111) رهم 
من) حصة  (21.111 بإصد ر)  رهم،)
تكتب) و حد4،) لكل  11)) رهم  فئة)
عند) قيلتها  مجلوع  ويسد   نقد  
مع) طريق  ملقاصة  عن   إلكتتاب 
من) ومستحقة  آارية  حالية   9ون 
 DIVA شركة) بذمة  طرف  لشركاء)

.DISTRIBUTION

من) و8) (7 (،6 تغييف  لفصول) (2-
 لقانون  ألسا�سي للشركة.

 لفصل)6):)رأسلال  إلآتلاعي):
بلبلغ) رأسلال  لشركة  حد  
إلى) مقسلة  1.111.111)) رهم 
11)) رهم) 11.111))حصة من فئة)

لكل و حد4.
 لفصل)7):

ساهم  لشركاء)بلبلغ للشركة كلا)
9لي):

بنيس) سناء) - منسة 
3.311.111.11) رهم.

بنيس) زينب  - منسة 
3.311.111.11) رهم.)

بنيس) مالك  -) منسة 
3.311.111.11) رهم.

طر شن) نجية  - لسيد4 
11.111.11)) رهم.

 لفصل)8):) لحصص):
 33.111 بنيس) سناء) -) منسة 

 رهم.
 33.111 بنيس) زينب  -) منسة 

 رهم.)
 33.111 بنيس) مالك  -) منسة 

 رهم.
 (.111 طر شن) نجية  -) لسيد4 

 رهم.
تحيين  لقانون  ألسا�سي للشركة.

تم  إل9د ع  لقانوني باملحكلة) (-II
 21 بتاريخ) بالد ر لبيضاء)  لتجارية 

9نا9ر)2121،)تحت عد )2)7288.
ملخص قصد  لنشر

فيدوسبا
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ECOLE PRIVEE ARNONE-
DEMOY ET SAINT EXUPERY

SARL
- تغييف موضوع  لشركة
- إستقالة متصرفين

- تحويل  لشركة إلى شركة ذ ت 
مسؤولية محدو 4

-  ملصا قة على  لقانون  ألسا�سي 
 لجد9د للشركة

- تعيين مسيف وتحد9د صالحيته
قرر  لجلع  لعام  إلستثنائي) ((-

للشركة (،21(1 6) يسلبف) بتاريخ)
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ECOLE PRIVEE ARNONE-(4ملسلا 
(،DEMOY ET SAINT EXUPERY
رأسلالها) تعليلية  مدنية  شركة 
111.111.)) رهم،)مقرها  إلآتلاعي)

بالد ر لبيضاء،)3،)زنقة روسيون):
أ-)تغييف موضوع  لشركة و لفصل)

3)من  لقانون  ألسا�سي تبعا لذلك.
 M.(ب-)أجد بعين  إلعتبار  ستقالة
 M. SYLVAINE(و(HERVE ARNONE
كلتصرفين) مهامهم  من  (ARNONE

في  لشركة  ملدنية.
إلى) تحويل  لشركة  ملدنية  ت-)

شركة ذ ت مسؤولية محدو 4.
على  لقانون) ث- ملصا قة 

 ألسا�سي في شكله  لجد9د.
 M. HERVE ARNONE(ج-)تعيين
غيف) ملد4  للشركة،) وحيد  كلسيف 

محدو 4 مع آليع  لصالحيات.
تحويل) بعين  إلعتبار  ح-أجذ 
مسؤولية) ذ ت  شركة  إلى   لشركة 

محدو 4،)كلا 9لي):
 ECOLE PRIVEE (:  لتسلية)
 ARENONE-DEMOY ET SAINT
مسؤولية) ذ ت  شركة  (EXUPERY

محدو 4.
 ملشاركون):

أرنون،) سيلفين  - لسيد4 
أغسطس)) (2( في) مز   4  فرنسية،)
بالد ر لبيضاء،) لساكنة) ((141
بالد ر لبييضاء،)46،)زنقة  ي فالمو،)

.BE1(352Q(رقم شها 4 إقامتها
أرنون،) هيففي  - لسيد 
سبتلبف) ((8 في) مز     فرن�سي،)
بالد ر لبيضاء،) لساكن) ((147
بالد ر لبيضاء،)1),)شارع كاليفورني،)

.BE12427H(رقم شها 4 إقامتها
 ملوضوع):

للتعليم) مؤسسة  -) ستغالل 
قبل  ملدر�سي،) إلبتد ئي)  لخاص 

و إلعد  ي.
كل  لعلليات) عامة  وبصفة  (-
أو) و لعقارية   لتجارية،) لصناعية 
ذ ت صبغة أجرى متعلقة مباشر4 أو)
غيف مباشر4 باألهد ف  ملذكور4 أو كل)

 ألهد ف  مللاثلة.

مد4  لشركة):)11)سنة  بتد ء)من)
تاريخ تسجيلها في  لسجل  لتجاري.

 ملقر  إلآتلاعي):)3،)زنقة روسيون)
 لد ر لبيضاء.

 (.111.111 (: رأسلال  لشركة)
حصة) ((1.111 إلى) مقسم   رهم،)
للو حد4،) 11)) رهم  ب) إآتلاعية 
مرقلة من)))إلى)1.111)،)موزعة على)

 لشكل  لتالي):
 5.111 أرنون) سيلفين  -) لسيد4 

حصة إآتلاعية.
-) لسيد هيففي أرنون)5.111)حصة)

إآتلاعية.
حصة) ((1.111 (:  ملجلوع)

إآتلاعية.
هاته  لحصص) ثم  كتتاب 
 111.111 تقدر ب) بلساهلة عينية 
ب) تقدر  عد 9ة  ومساهلة   رهم 
من) كليا  وحررت  11.111)) رهم 

قيلتها  إلسلية.
من فاتح 9نا9ر إلى) (:  لسنة  ملالية)

)3) يسلبف.
:)من طرف  لسيد هيففي)  لتسييف)
آليع) مع  محدو 4  غيف  ملد4  أرنون،)

 لصالحيات.
بكتابة) ثم  إل9د ع  لقانوني  (2-
باملحكلة  لتجارية))  لضبط 
بالد ر لبيضاء)بتاريخ)22)9نا9ر)2121،)

تحت رقم)727861.
بالسجل) ثم تسجيل  لشركة  (3-
رقم) تحت  بالد ر لبيضاء،)  لتجاري 

453855)بتاريخ)22)9نا9ر)2121.
429 P

 LA GENERALE DES
MINERAUX

ش.م.م
فسخ قبل  ألو ن

بلقت�سى محضر  لجلع  لعام) (((
أغسطس) (3( بتاريخ)  إلستثنائي 
 LA GENERALE لشركة) (21(8
ش.م.م  ملسجلة) (DES MINERAUX
بالسجل  لتجاري تحت رقم))2847،)

قرر  لشركاء)ما 9لي):

- لفسخ قبل  ألو ن للشركة.
أحلد) -تعيين  لسيد  لركا  

بصفته مصفي.
مقر  لتصفية متو آد بوآد4،) (-

58)طريق أمينة برحيلية.
بكتابة) تم  إل9د ع  لقانوني  ((II
لدى  ملحكلة  لتجارية)  لضبط 
 21(8 أكتوبر) فاتح  بتاريخ  بوآد4،)

تحت رقم)16)).
 ملصفي

430 P

AMRANI CAR
ش.م.م

ذ ت  لشريك  لوحيد
فسخ قبل  ألو ن

))بلقت�سى  لقر ر  إلستثنائي)
لشركة) أكتوبر8)21) فاتح  بتاريخ 
AMRANI CAR)ش.م.م ذ ت  لشريك)
بالسجل  لتجاري)  لوحيد  ملسجلة 
قرر  لشريك) (،23127 رقم) تحت 

 لوحيد ما 9لي):
- لفسخ قبل  ألو ن للشركة.

هشام) علر ني  -تعيين  لسيد 
بصفته مصفي.

-)مقر  لتصفية متو آد بني  ر ر/
)قرب) V) ملركز) شارع محلد) وآد4،)

 لبلد9ة).
بكتابة) ثم  إل9د ع  لقانوني  ((II
لدى  ملحكلة  لتجارية)  لضبط 
 21(8 أكتوبر) ((1 بتاريخ) بوآد4،)

تحت رقم)311).
 ملصفي

431 P

BNIDRAR CAR
ش.م.م

ذ ت  لشريك  لوحيد
فسخ قبل  ألو ن

بلقت�سى  لقر ر  إلستثنائي) (((
أكتوبر8)21  فاتح  بتاريخ   ملؤرخ 
لشركة)BNIDRAR CAR)ش.م.م ذ ت 
بالسجل)  لشريك  لوحيد  ملسجلة 
قرر) (،27413 رقم) تحت   لتجاري 

 لشريك  لوحيد ما 9لي):

- لفسخ قبل  ألو ن للشركة.
ميلون) علر ني  -تعيين  لسيد 

بصفته مصفي.
بوآد4،) متو آد  مقر  لفسخ  (-
تجزئة جالد ومن معه،)طريق أحفيف،)

رقم)75.
بكتابة) ثم  إل9د ع  لقانوني  ((II
لدى  ملحكلة  لتجارية)  لضبط 
 21(8 أكتوبر) ((1 بتاريخ) بوآد4،)

تحت رقم)318).
 ملصفي

432 P

 LILIA CONFECTION
ش.ذ.م.م

لشريك وحيد
طنجة،  ملنطقة  لصناعية  ملجد 

رقم 821 طابق )
رأسلال : 11.111)  رهم

 لسجل  لتجاري رقم )8865
تفويت  لحصص  إلآتلاعية

 ستقالة  ملسيف
تحد9ث  ألنظلة  ألساسية

مؤرخ) عرفي  سند  )/بلقت�سى 
فوت) (،2121 9نا9ر) (2( بتاريخ)
مجلوع) حلز4  محلد  لريني   لسيد 
حصة) ((.111 حصصه  إلآتلاعية،)
بنعبو) لصالح  لسيد  إآتلاعية 
  ريس،) لحصص  إلآتلاعية  لتي)
ذ ت) شركة  عليها   جل  9توفر  كان 
 LILIA محدو 4  ملسلا4) مسؤولية 
لشريك) ش.ذ.م.م  ( (CONFECTION
 (11.111 وحيد ذ ت رأسلال قدره)
بطنجة) ومقرها  إلآتلاعي   رهم 
 821 رقم)  ملنطقة  لصناعية  ملجد 
أن) قرر  )) ملساهم  لوحيد  طابق)
9نا9ر) ((5  لشركة  عتبار  من  ليوم)

.2121
-) ملو فقة على نقل ملكية أسهم.

من  لشركة) يعلن  نسحاب  (-
 لسيد لريني محلد حلز4.

لريني) قبول  ستقالة  لسيد  (-
كلسيف) مهامه  من  حلز4  محلد 
 لشركة،)ويعطي  لتفريغ  لكامل وغيف)
مهامه) أ  ء) إل  رتها جالل   ملشروط 

كلسيف منذ تعيينه.
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بنعبو   ريس،) -تعيين  لسيد 

 ملسيف  لجد9د.
حتى  ليوم  لجاري) -مستوفى 

 لقانون  ألسا�سي للشركة.

من) و4)) (6-7 تعد9ل  ملو  ) (-

 لقانون  ألسا�سي.

تم) إن  إل9د ع  لقانوني  (/2

إنجازه لدى كتابة  لضبط باملحكلة)

 لتجارية بطنجة 9وم)24)9نا9ر)2121 

وتحت رقم  إل9د ع)6)2211.
مستخلص مطابق لألصل

 لتسييف

433 P

TRANIBER
ش.ذ.م.م

للشريك  لوحيد

شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 

لشريك وحيد

ذ ت رأسلال قدره : 51.111  رهم

 ملقر  إلآتلاعي :  ملنطقة  لصناعية، 

طريق  تطو ن ملر 3 وحد4 83

 لسجل  لتجاري رقم )5114

فسخ  لكلي للشركة
للشركة  ملسلا4) إن  لشركاء) (/(

للشريك) ش.ذ.م.م  (TRANIBER

مسؤولية) ذ ت  شركة   لوحيد 

محدو 4 لشريك وحيد ذ ت رأسلال)

51.111) رهم  ملقر  إلآتلاعي) ( قدره)

تطو ن) طريق   ملنطقة  لصناعية،)

 (7 بتاريخ) قررو   (83 وحد4) (3 ملر)

9ونيو)1)21)ما 9لي):

و لتصفية  لكاملة)  إلنتهاء) لكلي 

 TRANIBER للشركة  ملسلا4)

تم) قد  أن  مالحظة  بعد  ش.ذ.م.م 

فسخها بتاريخ))3)ماي)1)21)وشطب)

 لسجل  لتجاري رقم))5114.

إنجازه) تم  2/) إل9د ع  لقانوني 

باملحكلة) كتابة  لضبط  لدى 

 لتجارية بطنجة 9وم))2)9نا9ر)2121 

وتحت رقم  إل9د ع)221723.
مستخلص مطابق لألصل

 ملصفي

434 P

FIDUCIAIRE BENJELLOUN
SARL

 BD ABDERRAHMAN EL YOUSSEFI EX
 ESSALAM (er ETAGE N°(1 APPT N°3

 TANGER
TEL(/FAX(:(05.39.32.21.47

LINA IMPORT EXPORT
SARL 

قرر  لجلع  لعام  لغيف  لعا ي)
 LINA IMPORT EXPORT لشركة)
ذ ت  ملسؤولية) شركة  (SARL
26) يسلبف)  ملحدو 4  ملنعقد بتاريخ)

. 21(1
وتعيين  لسيد) فسخ  لشركة 
لهذه) فاسخا  مصطفى   آنيف 
 BRANES بالعنو ن  لتالي)  لشركة 
 RUE DES GENEVRIES N°28

.TANGER
باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 
9نا9ر) (23 بتاريخ) بطنجة   لتجارية 

2121)تحت رقم)652.
بلتابة مقتطف وبيان

435 P

NOUVEAU QUARTIER
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4 ذ ت 

شريكة وحيد4
رأسلالها : 51.111  رهم

 ملقر  إلآتلاعي :  لد ر لبيضاء، 
تجزئة رياض ) بلوك 21 لو 82 
آلاعة سيدي حجاج و   حصار

تأسيس  لشركة
حرر) عرفي  عقد  بلقت�سى 
بالد ر لبيضاء)بتاريخ)1))9نا9ر)2121 
وضع  لقانون  ألسا�سي لشركة ذ ت)
شريكة) ذ ت  محدو 4  مسؤولية 

وحيد4.
 NOUVEAU (:  لتسلية)
مسؤولية) ذ ت  شركة  (QUARTIER

محدو 4 ذ ت شريكة وحيد4.
 ملوضوع):
-)صيدلية.

:  لد ر لبيضاء،   ملقر  إلآتلاعي)
 82 لو   21 بلوك   ( رياض  تجزئة 

آلاعة سيدي حجاج و   حصار.
9وم  من  سنة  بتد ء   11  :  ملد4 

 لتأسيس.

رأس  ملال: حد  في 51.111  رهم 
مقسم إلى 511 حصة من قيلة 11) 
باسم  كلها  مسجلة  للو حد4   رهم 

 لسيد4  هبي مريم.
عينت  لسيد4  هبي   :  لتسييف 
مريم كلسيف4 وحيد4 للشركة وذلك 

ملد4 غيف محدو 4.
بكتابة  تم   :  إل9د ع  لقانوني 
باملحكلة  لتجارية   لضبط 
بالد ر لبيضاء بتاريخ 31 9نا9ر 2121 
تحت عد  )72815 وعد  )45418 

لسجل  لتجاري.
للخالصة و إلشهار

436 P

TRAGRI
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 

بشريك وحيد
حل شركة

TRAGRI شركة ذ ت مسؤولية 
محدو 4 بشريك وحيد 

)في طور  لتصفية)
 وعنو ن مقرها  إلآتلاعي : )2 

ساحة أبو بكر  لصد9ق شقة رقم 8 
أكد ل  لرباط

حل شركة
رقم  لتقييد بالسجل  لتجاري 

(32837
بلقت�سى قر ر  لشركاء) ملؤرخ في)
)2)9نا9ر)2121)تقرر حل شركة ذ ت)
وحيد) بشريك  محدو 4  مسؤولية 
 (11.111 رأسلالها) مبلغ  (TRAGRI
 2(  رهم وعنو ن مقرها  إلآتلاعي)
رقم  شقة  بكر  لصد9ق  أبو  ساحة 
قيام  لعدم  نتيجة  أكد ل  لرباط   8
من  أسست  باألهد ف  لتي   لشركة 

أآلها.
وحد  مقر  لتصفية ب )2 ساحة 
أبو بكر  لصد9ق شقة رقم 8 أكد ل 

 لرباط .
هللا  لبكري  عبد  وعين  لسيد 

كلصفي للشركة.
باملحكلة  تم  إل9د ع  لقانوني 
9نا9ر   31 بتاريخ  بالرباط   لتجارية 

2121 تحت رقم 81)14)
437 P

TRILOGY CONSULTING
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 

بشريك وحيد
حل شركة

TRILOGY CONSULTING شركة 
ذ ت مسؤولية محدو 4 بشريك 

وحيد
 ) في طور  لتصفية)

 وعنو ن مقرها  إلآتلاعي : )2 
ساحة أبو بكر  لصد9ق شقة رقم 8 

أكد ل  لرباط
رقم  لتقييد بالسجل  لتجاري 

(38221
حل شركة

بلقت�سى قر ر  لشركاء) ملؤرخ في)
تقرر حل شركة) (21(1 1)) يسلبف)
بشريك) محدو 4  مسؤولية  ذ ت 
 TRILOGY CONSULTING وحيد)
11.111)) رهم) رأسلالها) مبلغ 
)2 ساحة  وعنو ن مقرها  إلآتلاعي)
أبو بكر  لصد9ق شقة رقم 8 أكد ل 
قيام  لشركة  لعدم  نتيجة   لرباط 

باألهد ف  لتي أسست من أآلها.
وحد  مقر  لتصفية ب )2 ساحة 
أبو بكر  لصد9ق شقة رقم 8 أكد ل 

 لرباط.
آوزيف   بيفج  وعين  لسيد 

كلصفي للشركة.
باملحكلة  تم  إل9د ع  لقانوني 
9نا9ر   22 بتاريخ  بالرباط   لتجارية 

2121 تحت رقم )1414).
438 P

BM ELEC
SARL AU

تم تأسيس شركة ذ ت مسؤولية)
ذ ت) و حد،) شريك  محدو 4 

 ملو صفات  لتالية):
 BM ELEC SARL AU (:  لتسلية)

ش.م.م.ش.و.
 ملقر):))2 ساحة أبو بكر  لصد9ق 

شقة رقم 8 أكد ل  لرباط .
 لنشاط  لتجاري :

مقاول في  لتفكيبات  لكهربائية.
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أعلال  لبناء.

تاآر.

 ملد4 : 11 سنة.
11111)  رهم،   : رأس  ملال 

مؤ  ت كاملة للسيد محلد بز ز.

غيف  ملد4  بز ز  محلد   :  لتسييف 

محدو 4.

بالسجل  تم   :  إل9د ع  لقانوني 

 لتجارية لللحكلة  لتجارية بالرباط 

تحت رقم 23)427).

438P مكرر

STE SERVICE KORTOBA
SARL AU

شركة ذ ت مسؤولية محدو 4

 لرأسلال  الآتلاعي : 11.111) 

 رهم

 ملقر  الآتلاعي : مركز عين  ريج 

ملجاعر4 وز ن

تأسيس
بلقت�سى عقد عرفي بتاريخ ( (- (( 

وضع) تم  بوز ن،) (2121 9نا9ر) (2

ذ ت) لشركة   لقانون  ألسا�سي 

وحيد) بشريك  محدو 4  مسؤولية 

مو صفاتها  متية):

 STE SERVICE (:  لتسلية)

.KORTOBA SARL AU

 لهدف  الآتلاعي):

قاعة لأللعاب  لرياضية.

مركز عين  ريج) (:  ملقر  الآتلاعي)

ملجاعر4 وز ن.

في) محد   (:  لرأسلال  الآتلاعي)

 (111 إلى) مقسم  11.111)) رهم 

حصة ب)11)) رهم للحصة  لو حد4)

على  لشكل) وموزعة  محرر4  كلها 

 لتالي):

 (111 (: محلد  لعسري)  لسيد 

حصة.

 لتسييف):)تسييف  لشركة من طرف)
 ملسيف  لوحيد  لسيد محلد  لعسري)

لبطاقة  لتعريف  لوطنية)  لحامل 
.GM35171(رقم

5%لتكوين) سيقتطع) (:  ألرباح)

 الحتياطي  لقانوني.

بالسجل) تم  لتصريح  لقد 

بوز ن) باملحكلة  البتد ئية   لتجاري 

رقم) تحت  (2121 9نا9ر) (28 بتاريخ)

543))من  لسجل  لتحليلي و إل9د ع)

 لقانوني بتاريخ)28)9نا9ر)2121)تحت)
رقم)2538.

للخالصة و لنشر

 ئتلانية   ر  لضلانة

439 P

STE MAROFARM
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4

بشريك وحيد

تكوين
تكلن) تكوين  لشركة  لتي  تم 

9نا9ر) ((5 بتاريخ) 9لي  فيلا  مليز تها 

:(2121

مسؤولية) ذ ت  شركة  (:  لشكل)

محدو 4 بشريك وحيد.

.STE MAROFARM(:(لتسلية 

 SON شركة) (:  لشريك  لوحيد)

مسؤولية) ذ ت  شركة  (HOLDING

11.111)) رهم) رأسلالها) محدو 4 

-)شارع)  لكائن مقرها بالد ر  لبيضاء)

 ملسيف4 زنقة)6)أكتوبر،) لطابق  لثالث)

بالسجل) 3،) ملقيد4  رقم)  لشقة 

رقم) تحت  للد ر  لبيضاء)  لتجاري 

رقم) -) لتعريف  لجبائي  (452.373

مدبرها  لسيد) 9لثلها  (314.717.(2

سيدي مجيد  لسليلاني.
رسلال  لشركة):)11.111)) رهم.

(- :) لد ر  لبيضاء) مقر  لشركة)

مارينا  لد ر  لبيضاء،) مركز  ألعلال 

برج كريسطال))،) لطابق  لعاشر.

11)سنة  بتد ء)من قيدها) (:  ملد4)

بالسجل  لتجاري.

 لغرض):)9كلن غرض  لشركة في):

لجليع) أعالي  لبحار  في   لصيد 

وجاصة) ورأسيات  ألرآل   ألسلاك 

سلك  لتونة  لحلر ء.

 ملعالجة،) لتسلين،) لتحويل،)

 لتعبئة،) لتصبيف،جاصة عن طريق)

هذ ) ملنتجات  و لتخزين   لتجليد 

 لصيد وآليع منتجات  لبحر علوما.

منتجات  لبحر) لجليع   لتسويق 
نحو) أو  في  لسوق  ملحلي  سو ء)

 لتصد9ر.
أكثف،) ستغالل  ملو ر ) وعلوما 

 لبحرية على آليع أشكاله.
عين  لشريك  لوحيد) (:  ملدبرية)
محدو 4) غيف  ملد4  مدبر   بصفته 

 لسيد سيدي مجيد  لسليلاني.
باإل9د ع) تم  لقيام  (:  إل9د ع)
لدى) بكتابة  لضبط   لقانوني 
للد ر  لبيضاء)  ملحكلة  لتجارية 
رقم) تحت  (2121 9نا9ر) ((5 بتاريخ)

.727.126
تم قيد  لشركة بالسجل  لتجاري)
 453.(5( رقم) تحت  للد ر  لبيضاء)

من  لسجل  لتحليلي.
 ملدبر

440 P

 STE WINCAP
CONSTRUCTION

شركة ذ ت مسؤولية محدو 4
بشريك وحيد

تكوين
تكلن) تكوين  لشركة  لتي  تم 
9نا9ر) ((6 بتاريخ) 9لي  فيلا  مليز تها 

:(2121
مسؤولية) ذ ت  شركة  (:  لشكل)

محدو 4 بشريك وحيد.
 STE WINCAP (:  لتسلية)

.CONSTRUCTION
شركة) (:  لشريك  لوحيد)
مساهلة) شركة  (UNIHOLD
2.111.111) رهم  لكائن) رأسلالها)
 -  57( ) لسوي�سي)) بالرباط) مقرها 
شارع محلد  لسا س،)علار4 ماتيس)
بنا9ة أ  لطابق  ألول،) ملقيد4 بالسجل)
 لتجاري للرباط تحت رقم)3)62.3 - 
 33.(6.761 رقم)  لتعريف  لجبائي 
رئيسها  ملد9ر  لعام  لسيد) 9لثلها 

سيدي هشام جنبوبي.
رسلال  لشركة):)11.111)) رهم.
مقر  لشركة):) لد ر  لبيضاء)-)))،)
علي،) إقامة  إلمام  زنقة  لوحد4،)

 لشقة رقم)2.

11)سنة  بتد ء)من قيدها) (:  ملد4)
بالسجل  لتجاري.

 لغرض):)9كلن غرض  لشركة في)
 ملغرب كلا في  لخارج)):

تولي  ملشاركات و ملصالح في آليع)
أو  ملقاوالت  لصناعية،)  لشركات 
  لتجارية،) لعقارية،) ملالية)
أو غيفها،)عن طريق  الكتتاب أو شر ء)
في  لشركات،) حقوق  أو   لسند ت 
أ9ضا) أو  أو  لتحالفات،)  لجلعيات 
عن طريق  لتوصية ومنح  لتسبيقات)
و لقروض،)وبجليع  لوسائل  ألجرى)

 لقانونية.
 لشر ء،) لتوظيف و إلنجاز لجليع)

 لقيم  ملنقولة.
محفظات  لقيم) آليع  تدبيف 

 ملغربية أو  ألآنبية.
آليع  لتوظيفات)   ر سة 

أو  الستثلار ت.
عين  لشريك  لوحيد) (:  ملدبرية)
محدو 4) غيف  ملد4  مدبر   بصفته 

 لسيد سيدي هشام جنبوبي.
باإل9د ع) تم  لقيام  (:  إل9د ع)
لدى) بكتابة  لضبط   لقانوني 
للد ر  لبيضاء)  ملحكلة  لتجارية 
رقم) تحت  (2121 9نا9ر) ((6 بتاريخ)

.727.(75
تم قيد  لشركة بالسجل  لتجاري)
 453.245 رقم) تحت  للد ر  لبيضاء)

من  لسجل  لتحليلي.
 ملدبر
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STE MANEFE
نقل مقر  لشركة
تعد9ل نظامي

بتاريخ) مد والت  بلوآب  ( (- ((
مجلس) فإن  (21(1 3)) يسلبف)
لتسلية) إ  ر4  لشركة  لحاملة 
شركة مساهلة رأسلالها) (MANEFE
مقرها) 33.732.811)) رهم  لكائن 
زنقة  لوحد4،) (،(( (- بالد ر  لبيضاء)
 2 رقم) علي،) لشقة  إقامة  إلمام 
 لسجل  لتجاري  لد ر  لبيضاء)

325.321)قد قررت):



عد )5511 - 24)آلا ى  مجر4))44) )1))فبف 9ر)2121)الجريدة الرسمية   (814

نقل مقر  لشركة إلى  لد ر  لبيضاء)
شارع  لشفشاوني،) (- )عين  لسبع))

ملر  لصبار.
تعد9ل  لفصل  لر بع تالزميا من)

 لنظام  ألسا�سي.
تم  لقيام باإل9د ع  لقانوني) ( (- (2
لدى  ملحكلة) بكتابة  لضبط 
 (4 بتاريخ) للد ر  لبيضاء)  لتجارية 

9نا9ر)2121)تحت رقم)726.884.
مجلس  إل  ر4

442 P

 STE SUN
 PHARMACEUTICALS

MOROCCO LLC
نها9ة مهام  ملدبرين

تعيين مدبرين
تعد9الت نظامية تالزمية

بتاريخ) قر ر ت  بلوآب  ( (- ((
فإن  لشريك) (21(1 1)) يسلبف)
لتسلية) للشركة  لحاملة   لوحيد 
 SUN PHARMACEUTICALS
ذ ت) شركة  (MOROCCO LLC
وحيد) بشريك  محدو 4  مسؤولية 
2.235.311)) رهم  لكائن) رأسلالها)
شارع) (،2(1 (- مقرها بالد ر  لبيضاء)
شارع  لرو  ني،) ز وية   لزرقطوني،)
رقم) مكاتب   لطابق  لخامس،)
56/55/54/53/52) لسجل  لتجاري)

 لد ر  لبيضاء))54.)23)قد):
سجل  ستقالة  ملدبرين  لسيد9ن)
ر غفاندر ن) تاميف  بار ني  فونكاتيش 

وأمان جانة من مهامهلا.
عين بصفتهلا مدبرين):

من) ماند ل  كانتي  مرينال   لسيد 
ماي) ((8 في) هند9ة،) ملز     آنسية 
161))بكالكوتا  لهند،) لحامل لجو ز)
Z5(41544،) لساكن) رقم)  لسفر 
(،ISM - B31(((، مومباي)-)ماهار شتف
قرية) (،8(8 (/ (A رقم) بلوت  هاوس،)

تاكور،)كاند9فالي  لشرقية  لهند.
من) إ9نيشارال  ساتيش   لسيد 
9وليو) (8 في) هند9ة،) ملز     آنسية 
كوالبالي  لهند،) لحامل) في  ((184
(،H18(2353 رقم) لجو ز  لسفر 
كاريلنجار،) (- كلانبور) و لساكن 

H.O.2-62،)كوالبالي  لهند.

للباب  لسابع)  لتعد9ل  لتالزمي 
و لفصل)31)من  لنظام  ألسا�سي.

تم  لقيام باإل9د ع  لقانوني) ( (- (2
لدى  ملحكلة) بكتابة  لضبط 
 (4 بتاريخ) للد ر  لبيضاء)  لتجارية 

9نا9ر)2121)تحت رقم)726.881.
 ملدبرين

443 P

STE NOURBIO IMMO
 لزيا 4 في رسلال  لشركة من 

51.111  رهم إلى 5.151.111  رهم
تعد9الت نظامية تالزمية

 (1 بتاريخ) قر ر  بلوآب  ( (- ((
فإن  لشريك) (21(1  يسلبف)
لتسلية) للشركة  لحاملة   لوحيد 
ذ ت) شركة  (NOURBIO  IMMO
وحيد،) بشريك  محدو 4  مسؤولية 
(،(( (-  لكائن مقرها بالد ر  لبيضاء)
علي،) إقامة  إلمام  زنقة  لوحد4،)
2،) لسجل  لتجاري  لد ر)  لشقة)

 لبيضاء)43).)37)قد):
قرر  لزيا 4 في رسلال  لشركة من)
5.151.111) رهم) 51.111) رهم إلى)
حصة) (51.111 إحد ث) طريق  عن 
كقيلة) 11)) رهم  ذ ت) بالتكافؤ 
إسلية للحصة  لو حد4  لتي قد تم)
 كتتابها نضيا و فع قيلتها كاملة عند)

 الكتتاب.
و لنهائي) عا9ن  إلنجاز  لفوري 
تالزميا) وعدل  في  لرسلال  للزيا 4 

 لفصلين)6)و7)من  لنظام  ألسا�سي.
تم  لقيام باإل9د ع  لقانوني) ( (- (2
لدى  ملحكلة) بكتابة  لضبط 
 21 بتاريخ) للد ر  لبيضاء)  لتجارية 

9نا9ر)2121)تحت رقم)727.518.
 ملدبر

444 P

 STE TWENTY ONE LUXURY
TOURS

تأسيس شركة
للقانون  ألسا�سي  ملسجل) طبقا 
تحت رقم)22152146)بتا9خ)21)9نا9ر)
2121)تم إنشاء)شركة ذ ت مسؤولية)
 ملحدو 4 بشريك وحيد بالخصائص)

 لتالية):

 STE TWENTY (:  سم  لشركة)
.ONE LUXURY TOURS

:) لنقل)  لهدف  الآتلاعي)
 لسياحي.

رأس مال شركة):)511.111) رهم.
 لشركاء):) لسيد  لخالدي زيا .

من تاريخ) سنة  بتد ء) (11 (:  ملد4)
 لتسجيل بالسجل  لتجاري.

شارع  ملغرب) (:  ملقر  الآتلاعي)
 B(4لعربي إقامة آوهر4  ملد9نة علار 

رقم)25)حي  ملحيط  لرباط.
 ملسيف):) لسيد  لخالدي زيا .

بالسجل  لتجاري) تم  لتقييد 
وتحت رقم)42531))بتاريخ)21)9نا9ر)

.2121
445 P

STE NAMODEC
SARL AU

مسجل) عرفي  عقد  بلقت�سى 
بالرباط) (21(1 نوفلبف) (21 بتاريخ)
 STE NOMADEC SARL AU(لشركة

تقرر ما 9لي):
تحويل مقر  لشركة):

 4 رقم) شارع  ألبطال  ((5 من)
أكد ل  لرباط.

45) لطابق  لثاني) إلى علار4 رقم)
شقة)6)شارع أطلس أكد ل.

تلد9د  لنشاط.
باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 
 لتجارية بالرباط تحت رقم)3))13) 

بتاريخ)6)9نا9ر)2121.
446 P

HARBOULE ABDELHAK

 CABINET DE TRAVAUX DE

COMPTABILITE

RUE DE RABAT TAZA (6

TEL(:(05.35.28.19.16

 STE PROMOTEUSE DANS
L’ART DE LA PEINTURE

شركة محدو 4  ملسؤولية
ذ ت  لشريك  لو حد

رأسلالها  الآتلاعي : 61.111  رهم
 ملقر  الآتلاعي : بدو ر كو ن و  ي 

 مليل تاز4
بلقت�سى  لعقد  لعرفي  ملؤرخ)
قرر) (21(1 )3) يسلبف) بتاريخ)
 PROMOTEUSE شركة) مسيف 
 DANS L’ART DE LA PEINTURE

ذ ت) محدو 4  ملسؤولية  شركة 

 لشريك  لو حد ما 9لي):

وحل  لشركة  ملذكور4) تصفية 

أعاله.

تم  إل9د ع) (:  إل9د ع  لقانوني)

كتابة  لضبط) لدى   لقانوني 

 4 9وم) بتاز4  لللحكلة  البتد ئية 

فبف 9ر)2121)رقم)63.
عامر  لزماني

447 P

STE WELINK PORTAGE
SARL

ش.م.م.

 لرأسلال  الآتلاعي : 511.111 

 رهم

 ملقر  الآتلاعي : 4، زنقة و   زيز 

 لطابق  لثالث، شقة رقم 7 أكد ل 

-  لرباط

بلقت�سى  لعقد  لعرفي  ملؤرخ)

شركاء) قرر  (21(1 نوفلبف) (5 بتاريخ)

 WELINK PORTAGE SARL شركة)

ما 9لي):

 (11 بقيلة) حصة  (51 تفويت)

هند) بحوز4  لسيد4  للو حد4   رهم 

مستضرف،) لكل لفائد4  لسيد فؤ  )

مضيان ذو  لجنسية  ملغربية  ملز   )

و لقاطن) ((171 نوفلبف) (7 بتاريخ)

زنقة  لد لية) (44 رقم) (2 بالشومييف)

حي  لرياض  لرباط و لحامل للبطاقة)

.S411(45(لوطنية رقم 

للشركة) تغييف  لصفة  لقانونية 

إلى) محدو 4  ملسؤولية  شركة  من 

بشريك) محدو 4  ملسؤولية  شركة 

وحيد.

 لتأكيد على تسلية  لسيد فؤ  )

مضيان كلسيف وحيد للشركة.

قد تم  إل9د ع  لقانوني بالسجل)

لدى  ملحكلة  لتجارية)  لتجاري 

2121)تحت) )2)9نا9ر) بالرباط بتاريخ)

رقم)2)1412).

448 P



(815 الجريدة الرسميةعد )5511 - 24)آلا ى  مجر4))44) )1))فبف 9ر)2121) 

STE ORYX B.M.N.A
SA

شركة مجهولة  إلسم
رأسلالها : 2.611)4.)7  رهم

 ملقر  لرئي�سي : مارز كا 36)،  لتجزئة 
 لصناعية تيط مليل 

 لد ر  لبيضاء
س.ت : 213881

ت.ض : 2113)))
بلقت�سى محضر قرر  لجلع  لعام)
بدر) على  ستقالة  لسيد   ملو فقة 
منصور عبد  لجبار علي  لحشتي من)

مهامه كلتصرف في  لشركة.
تم  إل9د ع  لقانوني لدى  ملحكلة)
 27 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

9نا9ر)2121)تحت رقم)728335.
449 P

 STE ESIM DE
 CONSTRUCTION ET

TRAVAUX DIVERS
SARL AU

رأسلال  لشركة : 11.111)  رهم
علار4 ل 24)، رقم 6)، إقامة 
 لتيسيف، طريق مهد9ة،  لقنيطر4

تغييف  ملقر  الآتلاعي للشركة
بتاريخ) عرفي  عقد   بلقت�سى 

27)نوفلبف)1)21)تم تقرير ما 9لي):
للشركة) تغييف  ملقر  الآتلاعي 
(،(24 ل) علار4  (:  إلى  لعنو ن  لتالي)
رقم)6))إقامة  لتيسيف،)طريق مهد9ة،)

 لقنيطر4.
تم  إل9د ع  لقانوني لدى  ملحكلة)
 البتد ئية بالقنيطر4 تحت رقم)61)74 

بتاريخ)5)فبف 9ر)2121.
450 P

COMAX
SARL AU

رأسلالها : 11.111)  رهم
 ملقر  الآتلاعي : علار4 31 شقة 8 
زنقة موالي  حلد  لوكيلي، حسان، 

 لرباط 
بتاريخ) عرفي  عقد   بلقت�سى 
تم تأسيس شركة) (،2121 9نا9ر) ((5

ش.ذ.م.م) »كوماكس») تحلل  سم)

ش.و تتوفر على  ملليز ت  لتالية):

 ملقر  الآتلاعي):)علار4)31)شقة)8 

حسان،) زنقة موالي  حلد  لوكيلي،)

 لرباط.

 لهدف  الآتلاعي):

نقل  لبضائع)؛

بيع مو    لبناء)؛

مقاول أشغال مختلفة هو  لبناء.

مد4  الستلر ر):)11)سنة.

11.111)) رهم) (: رأس  ملال)

مقسم إلى)111))حصة من فئة)11) 

 رهم موزع كلا 9لي):

 (111  لسيد   ريس  لعثلاني)

حصة.

 لتسييف):)تم تعيين  لسيد   ريس)

غيف) ملد4  للشركة  كلسيف   لعثلاني 

محدو 4.

من) تبتدئ  (:  لسنة  الآتلاعية)

فاتح 9نا9ر وتنتهي في))3) يسلبف.

لتكوين) (%5 بعد  قتطاع) (:  ألرباح)

9وزع) صندوق  الحتياط  لقانوني،)

 لباقي على  لشركاء)حسب حصصهم.

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

تحت  لسجل) بالرباط   لتجارية 

 لتجاري رقم)))426).

451 P

SAS SOFTWARE

شركة ذ ت مسؤولية محدو 4

رأسلال  لشركة : 311.111  رهم

مقرها  الآتلاعي : 41) شارع اللة 

 لياقوت،  لطابق 6  لرقم 13)/14) 

 لد ر  لبيضاء 

محضر  لجلع  لعام) بلقت�سى 

 21(1 7)) يسلبف)  لغيف عا 9ا بتاريخ)

تقرر ما 9لي):

تفويت  لحصص) (:  لقر ر  ألول)

 الآتلاعية):

 لسيد مصطفى بوشعيب يعطي)

ويبيع مجانا بلوآب آليع  لضلانات)

في) و ألكثف شلوال   لعا 9ة و لقانون،)

حصة  آتلاعية) ((351 هذ   ملجال)

 SAS SOFTWARE 9للكها في شركة)

لصالح  لسيد هشام عليوش) (SARL

351))حصة)  لذي 9و فق على شر ء)

 آتلاعية.

و8  (7 تعد9ل  ملا 4) (:  لقر ر  لثاني)

و5))من  لنظام  ألسا�سي.

نقل  لحصص  الآتلاعية،) بعد 

9ظل  لشكل  لقانوني على حاله أي)

شركة ذ ت مسؤولية محدو 4.

 ملا 4)7):) ملساهلات

 SAS شركة) في   ملساهلات 

SOFTWARE)هي كلا 9لي):

 لسيد سعيد ليغلري)651))حصة)

 آتلاعية)؛

 لسيد هشام عليوش)351))حصة)

 آتلاعية)؛

بلا مجلوعه)3111)حصة  آتلاعية.

 ملا 4)8):)حصة رأس  ملال

9ظل رأسلال  لشركة ثابتا بلبلغ)

 3111 311.111) رهم ومقسلة إلى)

سهم ب)11)) رهم لكل منها،)موزعة)

على  لنحو  لتالي بين  لشركاء):

 (65.111 لغليفي) سعيد   لسيد 

 رهم)؛

 (35.111 عليوش) هشام   لسيد 

 رهم)؛

بلا مجلوعه)311.111) رهم.

تم تبني هذ   لقر ر باإلآلاع

 لقر ر  لثالث.

بشكل) ملزمة  ستكون  لشركة 

للسيد) مشتفكين  بتوقيعين  صحيح 

سعيد لغليفي رقم)IB3(4662)و لسيد)

.BE7132(7(عليوش هشام رقم

تم  إل9د ع  لقانوني لدى  ملحكلة)

رقم) تحت  بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

785/726473)بتاريخ)1)9نا9ر)2121.
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 STE CIVILE IMMOBILIERE

MTH INVEST

Société civile immobilière

رأسلالها : 1.111)  رهم

مقرها  الآتلاعي : ملتقى زنقة تاز4 

وزنقة تافر وت، علار4 5 شقة 2، 

حسان -  لرباط

تغييف  سم و لشكل  لقانوني للشركة 
مؤرخ) عرفي  محضر  بلقت�سى 

بتاريخ)31) يسلبف)1)21)تقرر ما 9لي):

تغييف  لشكل  لقانوني للشركة إلى)

شركة محدو 4  ملسؤولية.

 MTH إلى) تغييف  سم  لشركة 

.INVEST SARL

تحد9ث  لنظام  ألسا�سي للشركة.

تم  إل9د ع  لقانوني بكتابة  لضبط)

بتاريخ) بالرباط   باملحكلة  لتجارية 

 (14222 تحت رقم) (2121 فبف 9ر) (3

ورقم  لسجل  لتجاري)42587).
للخالصة و لتذكيف

 لتسييف

453 P

شركة العلوي صحراوي 

ذ ت  ملهام  ملحدو 4 بشريك وحيد

رأسلالها : 21.111  رهم

تجزئة مونيك )عرشان)  لرقم 81 

مكرر،  لخليسات

RC : 26131

إعالن عن  لحل  ملسبق
 لتوقف  لنسبي من مز ولة  لنشاط

على إثر محضر  لجلع  الستثنائي)

وقر ر) (،21(1 31) يسلبف) بتاريخ)

 لسيد  مر ني علوي عبد هللا  لشريك)

 لوحيد في شركة  لعلوي صحر وي،)

(: ب) و لكائنة  ذ ت  ملهام  ملحدو 4 

 81 )عرشان)) لرقم) مونيك) تجزئة 

مكرر،) لخليسات لقد تقرر ما 9لي):

لشركة  لعلوي)  لحل  ملسبق 

صحر وي.
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عبد) علوي  تعيين  لسيد  مر ني 

هللا للقيام بإآر ء ت تصفية  لشركة.

وقد تحد  عنو ن تصفية  لشركة)

ب تجزئة مونيك))عرشان)) لرقم)81 

مكرر،) لخليسات.

تم  إل9د ع  لقانوني بكتابة  لضبط)

بالخليسات) باملحكلة  البتد ئية 

بتاريخ)23)9نا9ر)2121)تحت رقم)27.
 إلمضاء)و لطابع

 ملسيف

454 P

STE DHYOUNES
SARL

مؤرخ) عرفي  عقد  بلقت�سى 

 21(1 نوفلبف) ((5 بتاريخ) بالقنيطر4 

ذ ت  ملسؤولية) شركة  تأسيس  تم 

تحلل  لخصائص) و لتي   ملحدو 4 

 لتالية):

 DHYOUNES شركة) (:  لتسلية)

ش.ذ.م.م.

ذ ت) شركة  (:  لشكل  لقانوني)

 ملسؤولية  ملحدو 4.

:) إلرشا  توسع،)  ملقر  الآتلاعي)

رقم)5)6،) لقنيطر4.

 لهدف  الآتلاعي):

نقل  لخاص)؛

كل  لعلليات) عامة  وبصفة 

لها) و ملالية  لتي  و لعقارية   لتجارية 

من) و لتي  بنشاط  لشركة  عالقة 

شأنها  ملساهلة في تنلية  لشركة.

من) سنة  بتد ء) (11 (:  ملد4)

 لتأسيس  لنهائي.

عبد) إلى  لسيد  أسند  (:  لتسييف)

 الله  لدهناني.

فاتح) من  تبتدئ  (:  لسنة  ملالية)

سنة) كل  من  )3) يسلبف  إلى)  9نا9ر 

ما عد   لسنة  ألولى تبتدئ من تاريخ)

 لتسجيل.

رأس  ملال):)حد  في مبلغ)11.111) 

 رهم مقسلة إلى)111))حصة بقيلة)

سد   كتتابها) للو حد4،) 11)) رهم 

وتوزيعها كالتالي):

 811  لسيدعبد  الاله  لدهناني)

حصة)؛

 لسيد بالل  لدهناني)211)حصة.

:)قيدت  لشركة)  إل9د ع  لقانوني)

بالسجل  لتجاري باملحكلة  البتد ئية)

بتاريخ) (53755 بالقنيطر4 تحت رقم)

1)) يسلبف)1)21.
من أآل  ملستخرج و إلشار4

فيدكونيط

455 P

LA JOIE BUS
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4

تأسيس  شركة
محرر) عرفي  عقد  بلقت�سى 

تم) (،2121 9نا9ر) (8 بالقنيطر4 بتاريخ)

إنشاء)شركة ذ ت مسؤولية محدو 4)

ذ ت  لخاصيات  لتالية):

.LA JOIE BUS(:(السم 

ذ ت) شركة  (:  لشكل  لقانوني)

مسؤولية محدو 4.

 ملوضوع  الآتلاعي):

مقاول  لنقل  ملدر�سي)؛

مستور  وبائع بالجللة.

 ملد4):)11)سنة.

1،) لطابق  لثاني،) شقة) (:  ملقر)

زنقة هارون  لرشيد،)إقامة  ألصيل،)

 لقنيطر4.

 لرأسلال):)11.111)) رهم مقسلة)

11)) رهم) حصة من فئة) ((111 إلى)

للحصة  لو حد4.

 لحصص):

بنحدو  بر هيم)511)حصة)؛

بنحدو 9وسف)511)حصة.

بنحدو 9وسف كلسيف) (:  لتسييف)

للشركة ملد4 غيف محدو 4.

 لسجل  لتجاري رقم))3)54.

من فاتح 9نا9ر إلى) (:  لسنة  ملالية)

)3) يسلبف من كل سنة.

للشركة) تم  إل9د ع  لقانوني 

باملحكلة  البتد ئية بالقنيطر4 بتاريخ)

3)فبف 9ر)2121)تحت رقم))3)54.

456 P

BOUALLA TRANS
SARL

 65RUE SEBOU ET ALLAL BEN

 ABDELLAH RCE ADAM BUR N(

KENITRA

TEL/FAX : 0669 15 99 55

تأسيس شركة
مسجل) عرفي  عقد  بلقت�سى 

تم) (2121 فبف 9ر) (3 9وم) بالقنيطر4 

وضع  لقانون  ألسا�سي لشركة ذ ت)

بالخصائص) محدو 4  مسؤولية 

 لتالية):

 BOUALLA TRANS (:  لتسلية)

.SARL

شارع سبو) (65 (:  ملقر  الآتلاعي)

أ م،) علار4  هللا،) عبد  بن  وعالل 

مكتب رقم))،) لقنيطر4.

 ملد4):)11)سنة.

موضوع  لشركة):

نقل  ملستخدمين)؛

نقل  لسلع)؛

 لنقل  ملدر�سي.

رأسلال  لشركة):)11.111)) رهم.

أسند إلى  لسيد4 نزهة) (:  لتسييف)

سلا9ني.

بالسجل  لتجاري) تم  لتقييد 

باملحكلة  البتد ئية بالقنيطر4 بتاريخ)

رقم) تجاري  سجل  (2121 فبف 9ر) (3

.54(33

457 P

ARHDIS
SARL AU

 RES(AL(AMAL(N30 APPT(N1

RUE(OUED(ZIZ, AGDAL, RABAT

TEL/FAX : 0569 15 99 55

تأسيس شركة
مسجل) عرفي  عقد  بلقت�سى 

تم) (2121 فبف 9ر) (3 9وم) بالقنيطر4 

وضع  لقانون  ألسا�سي لشركة ذ ت)

بالخصائص) محدو 4  مسؤولية 

 لتالية):

.ARHDIS SARL AU(:(لتسلية 

 RES AL AMAL (:  ملقر  الآتلاعي)

 N30 APPT(N1 RUE(OUED(ZIZ,

.AGDAL, RABAT

 ملد4):)11)سنة.

موضوع  لشركة):

توزيع  ملو    لغذ ئية)؛

أشغال مختلفة وأشغال  لبناء)؛

 ستيف   وتصد9ر.
رأسلال  لشركة):)11.111)) رهم.

أسند إلى  لسيد رشيد) (:  لتسييف)

بونهي.
بالسجل  لتجاري) تم  لتقييد 

بتاريخ) بالرباط  باملحكلة  البتد ئية 

رقم) تجاري  سجل  (2121 فبف 9ر) (3

.(42657

458 P

2PC POWER POINT COM
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4
رأسلالها : 2.251.111  رهم

مقرها  الآتلاعي : 557 مكتب شارع 

محلد  لخامس،  لقنيطر4

س.ت : 27185

محضر  لجلع  لعام) بلقت�سى 

21) يسلبف)  الستثنائي  ملنعقد 9وم)

ذ ت) شركاء) لشركة  قرر  (21(1

 2PC POWER  ملسؤولية  ملحدو 4)
POINT COM)رأسلالها)2.251.111 

مقرها  الآتلاعي) و لكائن   رهم 

بالقنيطر4)557)مكتب)3)شارع محلد)

 لخامس،) لقنيطر4،)ما 9لي):
من) رأسلال  لشركة  رفع 

 4.111.111 إلى) 2.251.111) رهم 

7.511))حصة)  رهم وذلك بإصد ر)

بالكامل) ومسد 4  مكتتبة  آد9د4 

محرر4) مع  9ون  باملقاصة  وذلك 

بالحسابات) مقيد4  وو آبة  أل  ء)

 لجارية للشركاء.

تلد9د  لهدف  الآتلاعي للشركة)

ليشلل صنع وبيع أثاث  ملكتب.

إلى  لعنو ن) مقر  لشركة  نقل 

بئف) 1)) ملنطقة  لصناعية  (:  لتالي)

 لر مي  لشرقية،) لقنيطر4.
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تعيين  لسيد4 نا 9ة  لبوزيدي غيف)

وذلك) في  لتسييف  كلشاركة  شريكة 

ملد4 غيف محدو 4.
على إثر ما سبق تم تحيين  لقانون)

 ألسا�سي للشركة بعد أن تم لتعد9ل)

مو  ه)2،)5،)6،)7)و2).

لدى) تم  إل9د ع  لقانوني  وقد 

باملحكلة  البتد ئية) كتابة  لضبط 

 2121 9نا9ر) (23 بتاريخ) بالقنيطر4 

تحت رقم)74121.
عن  لنسخة و لنص

 ملسيف):) لحسني  ملهدي

459 P

 REPAIR AND REFRESH

ENTREPRISE SERVICES
شركة محدو 4  ملسؤولية
رأسلالها : 11.111)  رهم

مقرها  الآتلاعي : )18) تجزئة 

 لحد  4،  ملكتب )، ما بين 

 لطابقين،  لقنيطر4

تغييف  لنشاط ونقل مقر  لشركة
على إثر  لجلع  لعام  لغيف  لعا ي)

 21(1 23) يسلبف) بتاريخ)  ملنعقد 

للشركاء) قررت  لجلعية  لعامة 

 REPAIR AND REFRESH شركة)

شركة) (ENTREPRISE SERVICES

رأسلالها) محدو 4  ملسؤولية 

مقرها  الآتلاعي) 11.111)) رهم،)

)18))تجزئة  لحد  4،) ملكتب))،)ما)

بين  لطابقين،) لقنيطر4،)ما 9لي):

تغييف  لنشاط):

هدف  لشركة):

مقاولة في  ألشغال  ملختلفة)؛

أنو ع  أل و ت) آليع  بيع 

 لكهربائية ولو زمها بالجللة)؛

مو    لبناء) أنو ع  آليع  بيع 

بالجللة)؛

منعش عقاري.

(:  نقل مقر  لشركة للعنو ن  لتالي)
بلوك  ،) ملغرب  لعربي) (213 رقم)

محل رقم)2،) لقنيطر4.
من  لقانون) و4) (3 تعد9ل  لبند)

 ألسا�سي.

بكتابة) تم  إل9د ع  لقانوني 
باملحكلة  البتد ئية)  لضبط 
 2121 9نا9ر) (23 بتاريخ) بالقنيطر4 

تحت رقم)74131.
460 P

STE BRICOTOOLS
شركة محدو 4  ملسؤولية
رأسلالها : 11.111)  رهم

مقرها  الآتلاعي : ز وية شارع  بو بكر 
 لصد9ق وغاندي، إقامة  بر هيم، 
محل رقم 3، مكتب رقم 2 علار4 أ 
ومكتب رقم 2 علار4 ب،  لقنيطر4

تفويت  لحصص
على إثر  لجلع  لعام  لغيف) ( (: أوال)
 لعا ي  ملنعقد بتاريخ)5))9نا9ر)2121،)
قررت  لجلعية  لعامة لشركاء)شركة)
محدو 4) شركة  (BRICOTOOLS
 ملسؤولية،)رأسلالها)11.111)) رهم،)
مقرها  الآتلاعي):)ز وية شارع  بو بكر)
إقامة  بر هيم،) وغاندي،)  لصد9ق 
علار4 أ) (2 مكتب رقم) (،3 محل رقم)
علار4 ب،) لقنيطر4،) (2 ومكتب رقم)

ما 9لي):
 ملو فقة على تفويت آل حصص):
بقيلة) بنسالم  نس   لسيد 
نبيل) إلى  لسيد بنسالم  حصة  (311
11)) رهم) حصة بقيلة) (311 9قبل)

للو حد4.
من) و7) (6 من  لبند) كل  تعد9ل 

 لقانون  ألسا�سي.
تم  إل9د ع  لقانوني) (: ثانيا)
باملحكلة  البتد ئية) بكتابة  لضبط 
 2121 9نا9ر) (24 بتاريخ) بالقنيطر4 

تحت رقم)74134.
461 P

مكتب  ملوفق لللحاسبة

STE TRANS MEDRHOUS
SARL

قفل تصفية شركة
عام  ستثنائي) آلع  بلقت�سى 
بتاريخ) مصحح  إلمضاء) عا ي  غيف 
سليلان) بسيدي  (2121 9نا9ر) ((7
 TRANS لشركة) طرف  لشركاء) من 
ذ ت  لسجل) (MEDRHOUS SARL

باملحكلة) (2143 رقم)  لتجاري 

مقرها) سليلان،) بسيدي   البتد ئية 

24،)حي) 6،) لزنقة) :) لرقم)  الآتلاعي)

 لغلاريين،)بسيدي سليلان.

تم قفل تصفية هذه  لشركة.

9ونس) قبول  ستقالة  لسيد  تم 

لبطاقة  لتعريف) مدغوس،) لحامل 

مصفي) أ  ج  ((15681 رقم)  لوطنية 

لهذه  لشركة  ملذكور4.
تم  لتشطيب على  لسجل  لتجاري)

لهذه  لشركة  ملذكور4 أعاله.

كتابة) لدى  تم  إل9د ع  لقانوني 

 لضبط باملحكلة  البتد ئية بسيدي)

2121)تحت) 3)فبف 9ر) سليلان بتاريخ)

رقم)2020/12) لسجل  لتجاري)2143.
للخالصة و لبيان

 ألستاذ):) ملوفق حليد

462 P

BENALIAS GARDIENNAGE
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 

بشريك وحيد

تأسيس شركة
محرر) عرفي  عقد  بلقت�سى 

بالقنيطر4 بتاريخ)31) يسلبف)1)21)تم)

إنشاء)شركة ذ ت مسؤولية محدو 4)

بشريك وحيد ذ ت  لخاصيات  لتالية):

 BENALIAS (:  السم)

.GARDIENNAGE

ذ ت) شركة  (:  لشكل  لقانوني)

مسؤولية محدو 4 بشريك وحيد.

شركة) (:  ملوضوع  الآتلاعي)

لحر سة  ملباني  لعامة أو  لخاصة.

 ملد4):)11)سنة.

 (225 2،)رقم) :)إقامة  ألمل)  ملقر)

 لساكنية،) لقنيطر4.

11.111)) رهم) (:  لرأسلال)

مقسلة إلى)111))حصة من فئة)11) 

 رهم للحصة  لو حد4.

 (11 عسيلة) بنعلي  (:  لحصص)

حصة.

كلسيف) عسيلة  بنعلي  (:  لتسييف)

للشركة ملد4 غيف محدو 4.

 لسجل  لتجاري رقم):)3)541.

من فاتح 9نا9ر إلى) (:  لسنة  ملالية)

)3) يسلبف من كل سنة.

للشركة) تم  إل9د ع  لقانوني 

باملحكلة  البتد ئية بالقنيطر4 بتاريخ)

21)9نا9ر)2121)تحت رقم)3)541.

463 P

OUSSAMA NIR NEGOCE

SARL AU

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدو 4 بشريك وحيد

على إثر  لعقد  لعرفي  لذي وقعه)

وضع) تم  أسفله،) شركاء) لشركة 

ذ ت) لشركة   لقو نين  ألساسية 

وحيد) بشريك  محدو 4  مسؤولية 

و لتي من جصائصها):

(: -) لتسلية  الآتلاعية) ((

 OUSSAMA NIR NEGOCE SARL

.AU

2)-) ملوضوع):

أشغال مختلفة)؛

 ملفاوضة.

تجزئة) (2(2 (: -) ملقر  الآتلاعي) (3

إقليم) أكور ي،) يعزم،) أ9ت   لد لية،)

 لحاآب.

4)-) ملد4):)11)عاما.

11.111)) رهم) (: -) لرأسلال) (5

 (11 بقيلة) حصة  ((11 من) مكون 

بيد  لشريك) كلها  للحصة   رهم 

 لوحيد.

6)-) لتسييف):)أسند  لتسييف للسيد)

أحلد بن أ آو ملد4 غيف محد 4.

من فاتح) (: -) لسنة  ملحاسبية) (7

9نا9ر إلى))3) يسلبف.

تم  إل9د ع  لقانوني) (: -) إل9د ع) (8

تحت) بلكناس  باملحكلة  لتجارية 

 2121 فبف 9ر) (4 بتاريخ) (5(4 رقم)

 لسجل  لتجاري رقم))4124.

464 P
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STE JALASATE
SARL AU

تأسيس شركة
بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ بالد ر)

تم) (2121 9نا9ر) (23 بتاريخ)  لبيضاء)

تأسيس شركة باملو صفات  لتالية):

 STE JALASATE SARL(:(لتسلية 

.AU

  ملقر  الآتلاعي):)26))تجزئة لبنى))،)

معروف،) سيدي   لطابق  لسفلي،)

 لد ر  لبيضاء.

بيع  ألثاث) (:  لهدف  الآتلاعي)

 ملنزلية وجياطة  ألفرشة.

ذ ت) شركة  (:  لشكل  لقانوني)

 ملسؤولية  ملحدو 4 بالشريك  لوحيد.

 لرأسلال):)11.111)) رهم.

 لحصص):) لسيد محلد  قللوس)

111))حصة.

تم تعيين  لسيد محلد) (:  لتسييف)

للبطاقة  لوطنية)  قللوس،) لحامل 

رقم)P(14531)مسيف  للشركة.

من) تبتدئ  (:  لسنة  الآتلاعية)

فاتح 9نا9ر إلى))3) يسلبف.

 ملد4):)تم تحد9دها في)11)سنة.

تم  إل9د ع) (:  إل9د ع  لقانوني)

للد ر) باملحكلة  لتجارية   لقانوني 

2121)تحت) 6)فبف 9ر)  لبيضاء)بتاريخ)
و لسجل  لتجاري) (721711  رقم)

رقم)455683.

465 P

STE AEROZZA
SARL AU

تأسيس شركة
بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ بالد ر)

تم) (2121 9نا9ر) (24 بتاريخ)  لبيضاء)

تأسيس شركة باملو صفات  لتالية):

 STE AEROZZA SARL(:(لتسلية 

.AU

 ملقر  الآتلاعي):)5)آنان كاليفورنيا،)

إقامة)32،)عين  لشق،) لد ر  لبيضاء.

 لهدف  الآتلاعي):)مطعم.

ذ ت) شركة  (:  لشكل  لقانوني)

 ملسؤولية  ملحدو 4 بالشريك  لوحيد.

 لرأسلال):)11.111)) رهم.

 لحصص):) لسيد موالي  ملصطفى)

طاهري علوي)111))حصة.

تم تعيين  لسيد موالي) (:  لتسييف)

علوي،) لحامل) طاهري   ملصطفى 

 U75(7( رقم) للبطاقة  لوطنية 

مسيف  للشركة.

من) تبتدئ  (:  لسنة  الآتلاعية)

فاتح 9نا9ر إلى))3) يسلبف.

 ملد4):)تم تحد9دها في)11)سنة.

تم  إل9د ع) (:  إل9د ع  لقانوني)

للد ر) باملحكلة  لتجارية   لقانوني 

2121)تحت) 5)فبف 9ر)  لبيضاء)بتاريخ)
و لسجل  لتجاري) (721487  رقم)

رقم)455413.

466 P

L’ATELIER DU VISAGE
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4

رأسلالها  الآتلاعي قدره : 11.111) 

 رهم

 ملقر  الآتلاعي : 26 شارع  بن كثيف، 

 ملعاريف،  لد ر  لبيضاء

  لسجل  لتجاري بالد ر  لبيضاء 
رقم : )38311

 لقر ر  ألول):

وكيل مفوض):

بعد عقد جاص بتاريخ)7)) يسلبف)

 Camille قررت  لسيد4) (،21(1

بصفتها مسيف4 تعيين) (FOURGOUS

 Roxanne مفوض،) لسيد4) وكيل 

 Sylvie Isabelle BLANCHER

بلن�سي،) سيلفي  9ز بيل  روكسان 

لجو ز) و لحاملة  فرنسية،) آنسيتها 

.((CPP85151(لسفر رقم 

 لقر ر  لثاني):

 لوكيل  ملفوض سيكون مسؤوال)

عن):

إ  ر4  لنشاط  ليومي  ألمثل)؛

مر آعة  ملخازن)؛

قو عد  لصحة) فرض  حتف م 

و لسالمة)؛

آذ بة) تجارية  سياسة  وضع 

لتطوير و الحتفاظ بالزبائن)؛

لتطوير) وضع  لوسائل  لالزمة 

مركز  لتجليل)؛

و ستيف  ) نشر  ملعد ت  إ  ر4 

آليع أنو ع  ملعد ت و الكسسو ر ت)

 لالزمة لتشغيل مركز  لتجليل)؛

من  ملخاطر  ملحتللة)  لتحد9ر 

وإ9جا   إلآر ء ت  لتصحيحية)؛

إ  ر4  لعاملين بالشركة)؛

 لقيام بجليع  لعلليات  لتجارية،)

أو  ملنقولة   لصناعية،) ملالية 

مباشر) بشكل   أو  لعقارية  ملتعلقة 

أو غيف مباشر4 بهدف  لشركة بطريقة)

ملاثلة أو ذ ت صلة)؛

الحتياآات) و الستجابة  تحليل 

 لزبناء.
سارية  ملفعول) هذه  لصالحيات 

من تاريخ هذ   لقر ر.

تم  إل9د ع) (:  إل9د ع  لقانوني)

 لقانوني في سجل  ملحكلة  لتجارية)

بالد ر  لبيضاء)بتاريخ)5)فبف 9ر)2121 

تحت رقم)721617.
الستخر ج وذكر

 لتسييف

467 P

KRINI CARS شركة
ش.م.م

شارع موالي  سلاعيل 1) مكرر
 لناضور

بلقت�سى محضر  لجلعية  لعامة)

 2121 9نا9ر) (3 بتاريخ)  الستثنائية 

 KRINI CARS شركة) صا ق شركاء)

قر ر  ستقالة  لسيد4) على  ش.م.م،)

تسييف  لشركة) من  هشام  قريني 

كلسيف) عا ل  قريني  وتعيين  لسيد 

وحيد للشركة.

تحيين) قر ر  على  صا قو   كلا 

 لقانون  ألسا�سي للشركة.

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

فاتح) بتاريخ  بالناضور   البتد ئية 

سبتلبف)1)21)تحت رقم))4.

468 P

MOUNIR IMP EXP شركة
ش.م.م

حي  لكندي زنقة  لرياض رقم 31

 لناضور

بلقت�سى محضر  لجلعية  لعامة)

 21(1 نوفلبف) ((2  الستثنائية بتاريخ)

 MOUNIR شركة) شركاء) صا ق 

على قر ر تفويت) ش.م.م،) (IMP EXP

751)حصة للسيد مرزيك عبد  إلله)

251)حصة للسيد  لعبدالوي محلد)

مقسلا رأسلال  لشركة   ليصبح 

كلا 9لي):

مرزيك عبد  إلله)751)حصة.

 لعبدالوي محلد)751)حصة.

قر ر)) على  صا ق  لشركاء) كلا 

 ستقالة  لسيد  لسعيدي ميلون من)

تسييف  لشركة.
تعيين  لسيد  لعبدالوي) وقررو  

عبد  إلله) مرزيك  و لسيد  محلد 

كلسيف9ن للشركة.

قر ر) على  صا ق  لشركاء) كلا 

تحيين  لقانون  ألسا�سي للشركة.

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

9نا9ر) ((5  البتد ئية بالناضور بتاريخ)

2121)تحت رقم)78.

469 P

SARAFA شركة
ش.م.م

 ملركب  لتجاري رقم 62

 لناضور

بلقت�سى محضر  لجلعية  لعامة)

 الستثنائية بتاريخ)23) يسلبف)1)21 

 SARAFA شركة) شركاء) صا ق 

على قر ر  لرفع من رأسلال) ش.م.م،)

إلى) ) رهم  ((.111.111 من)  لشركة 

2.111.111) رهم.

قر ر) على  صا ق  لشركاء) كلا 

تحيين  لقانون  ألسا�سي للشركة.

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

9نا9ر) (23  البتد ئية بالناضور بتاريخ)

2121)تحت رقم)13).

470 P



(811 الجريدة الرسميةعد )5511 - 24)آلا ى  مجر4))44) )1))فبف 9ر)2121) 

SANIA CAR شركة
ش.م.م

27 شارع  ملغرب  لعربي

 لناضور

بلقت�سى محضر  لجلعية  لعامة)

 الستثنائية بتاريخ)1)) يسلبف)1)21 

 SANIA CAR شركة) شركاء) صا ق 

ش.م.م،)على قر ر تفويت)511)حصة)

للسيد غا9و بومد9ن ليصبح رأسلال)

 لشركة مقسلا كلا 9لي):

غا9و بومد9ن)511)حصة.

 511 عبد  لعزيز) شباب   لسيد 

حصة.

قر ر  ستقالة) على  صا قو   كلا 

تسييف) من  رشدي  قرطبي   لسيد 

غا9و) تعيين  لسيد  وتم   لشركة 

بومد9ن كلسيف وحيد للشركة.

تغييف  ملقر  الآتلاعي) قررو   كلا 

27)شارع  ملغرب  لعربي) للشركة من)

 لناضور إلى شارع  ملغربي  لعربي رقم)

42) لناضور.

قر ر) على  صا ق  لشركاء) كلا 

تحيين  لقانون  ألسا�سي للشركة.

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

9نا9ر) (3 بتاريخ) بالناضور   البتد ئية 

2121)تحت رقم)41.

471 P

OUTAJAR شركة
ش.م.م

 و ر  9ت شوكت بو 9نار

 لدريوش

محضر  لجلع  لعام) بلقت�سى 

))) يسلبف) بتاريخ)  الستثنائي 

 OUTAJAR قرر شركاء)شركة) (21(1

ش.م.م،)على قر ر حل  لشركة وتعيين)

 لسيد  تجر سليف كلصف للشركة.

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

9نا9ر) (23  البتد ئية بالناضور بتاريخ)

2121)تحت رقم)11).

472 P

2 RECORD CAR شركة
ش.م.م

شارع  لجامعة  لعربية رقم 6

 لناضور

بلقت�سى محضر  لجلعية  لعامة)

 21(1 نوفلبف) ((5  الستثنائية بتاريخ)

 2 RECORD شركة) شركاء) صا ق 

CAR)ش.م.م،)على قر ر تفويت)2511 

حصة للسيد  لفونتي سعيد ليصبح)

رأسلال  لشركة مقسلا كلا 9لي):

 لفونتي سعيد)5111)حصة.

قر ر) على  صا ق  لشركاء) كلا 

تحيين  لقانون  ألسا�سي للشركة.

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

 البتد ئية بالناضور بتاريخ)1) يسلبف)

1)21)تحت رقم)3476.

473 P

 STE TRANSPORT شركة

NORVEGE MAROC
ش.م.م

حي  مشروبن  زغنغان رقم 35

 لناضور

تأسيس شركة
بالناضور) عرفي  عقد  بلقت�سى 

وضع) تم  (2121 9نا9ر) (22 بتاريخ)

محدو 4) لشركة   لقانون  ألسا�سي 

 ملسؤولية):

 STE شركة) (:  لتسلية)

 TRANSPORT NORVEGE

MAROC)ش.م.م.

نقل  ألمتعة) (:  لغرض  الآتلاعي)

غيف  ملصحوبين لحساب  لغيف.

آليع  لعلليات  عامة  وبصفة 

 لتجارية و لعقارية  لتي ترتبط بصفة 

مباشر4 بهدف  لشركة.

حي  مشروبن)  :  ملقر  الآتلاعي 

 زغنغان رقم)35  لناضور.

رأسلال  لشركة):)11.111)) رهم)

مقسم إلى)111))حصة من فئة)11) 

 رهم.

:)تسيف  لشركة من طرف)  لتسييف)

 لسيد فالح محلد و لسيد  ملحلو ي)

حكيم.

 لشركاء):)

فالح محلد)511)حصة.

 ملحلو ي حكيم)511)حصة.

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

فبف 9ر) (4  البتد ئية بالناضور بتاريخ)

2121)تحت رقم)43).

474 P

STE ORO MAK شركة

ش.م.م

محل رقم 75 سوق بني سيد ل لوطا

 لناضور

تأسيس شركة
بالناضور) عرفي  عقد  بلقت�سى 

وضع) تم  (21(1 نوفلبف) ((5 بتاريخ)

محدو 4) لشركة   لقانون  ألسا�سي 

 ملسؤولية):

 STE ORO شركة) (:  لتسلية)

MAK)ش.م.م.

تصد9ر) (:  لغرض  الآتلاعي)

و ستيف  .

آليع  لعلليات  عامة  وبصفة 

 لتجارية و لعقارية  لتي ترتبط بصفة 

مباشر4 بهدف  لشركة.

 75 رقم) محل   :  ملقر  الآتلاعي 

سوق بني سيد ل لوطا  لناضور.

رأسلال  لشركة):)11.111)) رهم)

مقسم إلى)111))حصة من فئة)11) 

 رهم.

:)تسيف  لشركة من طرف)  لتسييف)

 لسيد  ملر قي كريم.

 لشركاء):)

 ملر قي كريم)111))حصة.

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

 البتد ئية بالناضور بتاريخ)2) يسلبف)

1)21)تحت رقم)3426.

475 P

 STE EL ABBOURI شركة

INDUSTRIE
ش.م.م

521 شارع  ملسيف4
 لناضور

تأسيس شركة
بالناضور) عرفي  عقد  بلقت�سى 

وضع) تم  (2121 9نا9ر) ((4 بتاريخ)

محدو 4) لشركة   لقانون  ألسا�سي 

 ملسؤولية):

 STE شركة) (:  لتسلية)

EL ABBOURI INDUSTRIE)ش.م.م.

:) ستيف  )  لغرض  الآتلاعي)

وتقشيف  لروبيان)  لروبيان  لبني 

للقبول  ملؤقت.

آليع  لعلليات) عامة  وبصفة 

 لتجارية و لعقارية  لتي ترتبط بصفة)

مباشر4 بهدف  لشركة.

شارع) (521 (:  ملقر  الآتلاعي)

 ملسيف4  لناضور.
رأسلال  لشركة):)11.111)) رهم)

مقسم إلى)111))حصة من فئة)11) 

 رهم.

:)تسيف  لشركة من طرف)  لتسييف)

 لسيد  لعبوري علي.

 لشركاء):)

 لعبوري علي)111))حصة.

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

9نا9ر) ((6  البتد ئية بالناضور بتاريخ)

2121)تحت رقم)78.

476 P

STE DAYCO PARTS شركة
ش.م.م

حي بوشو ف 247
 لناضور

تأسيس شركة
بالناضور) عرفي  عقد  بلقت�سى 

وضع) تم  (21(1 24) يسلبف) بتاريخ)

محدو 4) لشركة   لقانون  ألسا�سي 

 ملسؤولية):

 STE DAYCO شركة) (:  لتسلية)

PARTS)ش.م.م.



عد )5511 - 24)آلا ى  مجر4))44) )1))فبف 9ر)2121)الجريدة الرسمية   (8(1

قطع) بيع  (:  لغرض  الآتلاعي)

 لغيار.

آليع  لعلليات) عامة  وبصفة 

 لتجارية و لعقارية  لتي ترتبط بصفة)

مباشر4 بهدف  لشركة.

بوشر ف) حي  (:  ملقر  الآتلاعي)

247) لناضور.

رأسلال  لشركة):)11.111)) رهم)

مقسم إلى)111))حصة من فئة)11) 

 رهم.

:)تسيف  لشركة من طرف)  لتسييف)

 لسيد بقالي مصطفى.

 لشركاء):)

بقالي مصطفى)111))حصة.

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

9نا9ر) (7 بتاريخ) بالناضور   البتد ئية 

2121)تحت رقم)23.

477 P

 STE AL AKHAOUAYN شركة

HOM DISAYN
ش.م.م

شارع  لحسن  ألول رقم 555

حي أوال  إبر هيم  لناضور

تأسيس شركة
بالناضور) عرفي  عقد  بلقت�سى 

بتاريخ)2)9نا9ر)2121)تم وضع  لقانون)

 ألسا�سي لشركة محدو 4  ملسؤولية):

 STE شركة) (:  لتسلية)

AL AKHAOUAYN HOM DISAYN

ش.م.م.

:) ستيف  )  لغرض  الآتلاعي)

.وتصد9ر معد ت  لطبخ.

آليع  لعلليات) عامة  وبصفة 

 لتجارية و لعقارية  لتي ترتبط بصفة)

مباشر4 بهدف  لشركة.

شارع  لحسن) (:  ملقر  الآتلاعي)

إبر هيم) أوال   حي  (555 رقم)  ألول 

 لناضور.

رأسلال  لشركة):)11.111)) رهم)

مقسم إلى)111))حصة من فئة)11) 

 رهم.

:)تسيف  لشركة من طرف)  لتسييف)

و لسيد) محلد  بوزيدي   لسيد 

بوزيدي نور  لد9ن.

 لشركاء):)

بوزيدي نور  لد9ن)511)حصة.

بوزيدي محلد)511)حصة.

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

9نا9ر) (1 بتاريخ) بالناضور   البتد ئية 

2121)تحت رقم)31.

478 P

BAG AM RENT CAR

تصفية  لشركة
قرر  لجلع  لعام  الستثنائي)

 ملنعقد بتاريخ)3)9نا9ر)2121):

تصفية  لشركة.

بدر) تعيين  لسيد  مجاح�سي 

 لد9ن مصفيا لها بالعنو ن  لتالي):

حي) تدغين  آبل  زنقة  (27 رقم)

 لتقدم  لخليسات.

بكتابة) تم  إل9د ع  لقانوني 

باملحكلة  البتد ئية)  لضبط 

بتاريخ ((4 رقم) تحت   بالخليسات 

5))9نا9ر)2121.
للنسخ و لبيان

479 P

OURA CAR

تفويضات  لصالحيات
في) قرر  لجلع  لعام  ملنعقد 

24)9نا9ر)2121):

نور  لد9ن  هدي) تعيين  لسيد 

آليع) مع  للشركة  وكيل  كلساعد 

 لصالحيات.

بكتابة  لضبط) تم  إل9د ع 

بالخليسات) باملحكلة  البتد ئية 

بتاريخ)21)9نا9ر)2121.)تحت رقم)43.
للنسخ و لبيان

480 P

Z-TR

توسيع  لنشاط  الآتلاعي
21)9نا9ر) قرر  لشريك  لوحيد في)

:(2121

توسيع  لنشاط  الآتلاعي)

للشركة

من):)أشغال  لبناء) ملختلفة.

نقل  لبضائع.

إلى):)أشغال  لبناء) ملختلفة.

نقل  لبضائع.

تجار4  لعلف.

بكتابة  لضبط) تم  إل9د ع 

بالخليسات) باملحكلة  البتد ئية 

بتاريخ)21)9نا9ر)2121.)تحت رقم)44.
للنسخ و لبيان

481 P

STE TWAM RENT CAR

ش.م.م.ش.و

تأسيس شركة
في مؤرخ  عرفي  عقد   بلوآب 

شركة) تأسيس  تم  (2121 9نا9ر) (21

ذ ت مسؤولية محدو 4 شريك وحيد)

لها  ملو صفات  لتالية):

TWAM RENT CAR(:(لتسلية 

 لهدف  الآتلاعي):)كر ء) لسيار ت)

بدون سائق.

 ( زنقة) (45 رقم) (:  ملقر  الآتلاعي)

حي  ملعلور4  لخليسات.

من تاريخ) سنة  بتد ء) (11 (:  ملد4)

 لتأسيس.

 لرأسلال):)حد  رأسلال  لشركة)

11.111)) رهم مقسلة إلى) في مبلغ)

 (11 من) حصة  آتلاعية  ((111

 رهم للحصة  الآتلاعية):

111))حصة)  لسيد حسن باسل)

 آتلاعية.

تعيين  لسيد) (: تسييف  لشركة)

وليد باسل كوكيل للشركة مع آليع)

 لصالحيات.

بكتابة) تم  إل9د ع  لقانوني 

باملحكلة  البتد ئية)  لضبط 

بتاريخ (38 رقم) تحت   بالخليسات 

رقم) تجاري  سجل  (.2121 9نا9ر) (28

.28153
للنسخ و لبيان

 لوكيل

482 P

NARIMANE BEAUTY CARE
SARL

شركة محدو 4  ملسؤولية

بشريك وحيد
رأسلالها : 11.111)  رهم

غيف) ملد والت  لجلع  لعام  تبعا 

27) يسلبف) 9وم)  لعا ي  ملنعقد 

1)21)تم  التفاق على ما 9لي):

أوال):)تفويت  لحصص من  لسيد)

إ9لان) إلى  لسيد4  بوزرو   سعيد 

 لبفج.

تغييف  لشكل  لقانوني) (: ثانيا)

مسؤولية) ذ ت  شركة  من  للشركة 

مسؤولية) ذ ت  شركة  إلى  محدو 4 

محدو 4 بشريك وحيد.

وضع  إل9د ع  لقانوني) وقد 

باملحكلة  لتجارية بالرباط تحت رقم)

14257))في تاريخ)5)فبف 9ر)2121.

483 P

S.S AMENAGEMENT
SARL AU

شركة محدو 4  ملسؤولية

بشريك وحيد
رأسلالها : 211.111  رهم

غيف) ملد والت  لجلع  لعام  تبعا 

1)) يسلبف) 9وم)  لعا ي  ملنعقد 

1)21)تم  التفاق على ما 9لي):

من) رأسلال  لشركة  رفع  تم 

211.111) رهم إلى)311.111) رهم.

من) و8) (7 9كون  لفصل) وبذلك 

قانون  لشركة قد تغيف كلا 9لي):

 لسيد سليلاني رشيد)611)حصة)

511) رهم للحصة  ي ما يعا ل) ب)

311.111) رهم.
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لقد تم  إل9د ع  لقانوني باملحكلة)

8)31)في)  البتد ئية بتلار4 تحت رقم)

تاريخ)22)9نا9ر)2121.
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SOUM CAR

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدو 4 ذ ت شريك وحيد

بتاريخ) بلقت�سى عقد عرفي حرر 

شركة) تأسيس  تم  (2121 9نا9ر) ((5

ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت شريك)

تحلل  لخصائص و لتي   وحيد 

 لتالية):

SOUM CAR(:(لتسلية 

ذ ت) شركة  ( (:  لصفة  لقانونية)

مسؤولية محدو 4 ذ ت شريك وحيد.

في) محد   (:  لرأسلال  الآتلاعي)

 (111 إلى) مقسم  11.111)) رهم 

11)) رهم) حصة  آتلاعية من فئة)

للو حد4.

 لشركاء):

وتللك)  لسيد4  لور ي  كر م 

11)%)من رأسلال  لشركة أي)111) 

حصة.

 لهدف  الآتلاعي):)كر ء) لسيار ت)

بدون سائق.

 3 رقم) مرآب  (:  ملقر  الآتلاعي)

 لحوزية بلوك)46L،) لقنيطر4.

تبتدئ  لسنة) (:  لسنة  ملالية)

في وتنتهي  9نا9ر  فاتح  من    ملالية 

عد   لسنة  ألولى) ما  )3) يسلبف 

تبتدئ من تاريخ  لتسجيل.

 ملد4):)11)سنة.

تعيين  لسيد4  لور ي) (:  لتسييف)

غيف) ملد4  للشركة  كلسيف4   كر م 

محد 4.

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

فبف 9ر) (3  البتد ئية بالقنيطر4 بتاريخ)

2121)تحت  لرقم)6))74.
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MAGYNORD

SARL

بتاريخ  بلقت�سى  ملحضر  لصا ر 

لشركة) (21(1 1) يسلبف)

محدو 4) شركة  (MAGYNORD

بـ) 9قدر  رأسلال  ذ ت   ملسؤولية 

مقرها) و لكائن  11.111)) رهم 

بتجزئة  لضيعة رقم)22)عين قا وس)

في  لسجل  لتجاري) فاس و ملسجلة 

بفاس تحت رقم)21185)قرر  لشركاء)

ما 9لي):

9وسف)  ستقالة  ملسيف  لسيد 

أغسطس) ((5 بتاريخ) غرين  ملز    

للبطاقة) بفاس  لحامل  ((164

 لوطنية رقم)C317531) لقاطن بـ)5) 

إقامة 9اسلين) (8 حي اللة نزهة شقة)

وسحب آليع  لصالحيات  ملخولة له)

بلقت�سى محضر)22)9وليو)6)21.

نبيه  ملز   ) نبيل  تعيين  لسيد 

بتاريخ)5)أكتوبر)176))بفاس  لحامل)

 C5((628 رقم) للبطاقة  لوطنية 

تجزئة) (15 ال 9ر) ((( بـشقة)  لقاطن 

عين  لشقف) طريق  عين  لشقف 

 MAGYNORD لشركة) فاس مسيف  

لتلثيل) بلطلق  لصالحية  وتلتيعه 

 لشركة ملد4 غيف محدو 4.

 MAGYNORD(تحويل مقر شركة

بن عالل  شارع  (5 (:  للعنو ن  لتالي)

عبد هللا إقامة ميكا بول  لطابق  ألول)

رقم)3)فاس.

 لتغييف في  ملا 4)4)و)5))من  لنظام)

 ألسا�سي.

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

26) يسلبف) بتاريخ) بفاس   لتجارية 

1)21)تحت رقم)19/4277.
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 LES VERGERS DU

BOUIBLANE

SARL

تأسيس شركة محدو 4  ملسؤولية
21 تجزئة  مل  لطابق  ألول طريق 

سيدي حر زم فاس

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

تأسيس) تم  بفس  (21(1 1) يسلبف)

تحلل) محدو 4  ملسؤولية  شركة 

 لخصائص  لتالية):

 LES VERGERS DU (:  لتسلية)

.BOUIBLANE SARL

من  تأسيس  لشركة   :  لهدف 

أآل  الستغالل  لفالحي، شر ء وبيع 

آليع  ملنتوآات  وتصد9ر   ستيف   

 لفالحية.

 ملقر : 21 تجزئة  مل  لطابق  ألول 

طريق سيدي حر زم فاس.

 ملد4 : 11 سنة  بتد ء من تاريخ 

 لتأسيس.

رأس  ملال : تم تحد9د رأس  ملال 

في 51.111  رهم ملثلة بـ 511 حصة 

موزعة  للو حد4  11)  رهم  بقيلة 

على  لشكل  لتالي :

 لسيد  9وب بوآلبان 251 حصة.

 لسيد4 ملياء بوآلبان 25) حصة.

 لسيد هاني عبد  لكريم هاشمي : 

25) حصة.

 لسنة  ملالية : من فاتح 9نا9ر إلى 

)3  يسلبف.

%5  الحتياط  لقانوني،   :  لربح 

 لباقي 9قسم بين  ملساهلين.

 لتسييف : تسيف  لشركة من طرف 

بوآلبان  لحامل   لسيد  9وب 

.G241441 للبطاقة  لوطنية رقم

باملحكلة  تم   إل9د ع  لقانوني 

 لتجارية بفاس بتاريخ )3 9نا9ر 2121 

تحت رقم 461.
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GOOS MARKET
SARL AU

تأسيس شركة
ذ ت) شركة  (:  لصفة  لقانونية)

 ملسؤولية محدو 4 بشريك و حد.

: في) تسجيل  لعقد لعرفي   تاريخ 

21)9نا9ر)2121)بالرباط.

 لهدف  الآتلاعي):)

توزيع  ملنتجات  لغذ ئية وتوزيع)

تغليف  ملنتجات  لغذ ئية.

) ملنتجات) وتصد9ر)  ستيف   

 لغذ ئية وتغليف  ملنتجات  لغذ ئية).

 ملقر  الآتلاعي):) لرقم)435) وال )

2) لطابق  ألر�سي سيكتور)  مطاع 

رقم)23))تلار4.

 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم.

 لحصص  لنقد9ة موزعة كلا 9لي):

 لسيد عبد  لغاني غطوس)111) 

حصة.

عبد  لغاني) :) لسيد   ملسيف)

غطوس

(: بالسجل  لتجاري) رقم  لتقييد 

.(214(3

488 P

BÊTA COIN
 SARL AU

 بلقت�سى عقد عرفي بسال بتاريخ

وضع  لقانون) تم  (2121 9نا9ر) (22

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

ذ ت) و حد  بشريك   ملحدو 4 

 لخصائص  لتالية):

  BÊTA (:  لتسلية  الآتلاعية)

.COIN SARL AU

 لهدف  الآتلاعي):)

جدمات إعالمية.

وكالة  تصاالت.

 لتسويق عبف  لهاتف.

شقة) (31 علار4) (:  ملقر  الآتلاعي)

8)شارع موالي  حلد  لوكيلي حسان)

 لرباط.
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 ملد4  الآتلاعية):)11)سنة  بتد ء)

من تاريخ تأسيسها.

 (11.111 (:  لرأسلال  الآتلاعي)

حصة) ((111 على) موزعة   رهم 

وزعت للحصة  11)) رهم  فئة)  من 

كلا 9لي):

 (111  لسيد  لحسين    رغة)

حصة.

تبتدئ من) ( (:  لسنة  الآتلاعية)

فاتح 9نا9ر إلى))3) يسلبف من كل سنة.

:) لسيد  لحسين    رغة)  لتسييف)

مسيف وحيد للشركة ملد4 غيف محدو 4.

تم إ9د ع  لسجل  لتجاري بلكتب)

بالرباط) باملحكلة  لتجارية   لضبط 

بتاريخ)4)فبف 9ر)2121)تحت رقم)3)7.
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MEDAJI TRAVAUX

تأسيس شركة
في مؤرخ  عرفي  عقد   بلوآب 

شركة) تأسيس  (21(1 21) يسلبف)

بشريك) محدو 4  مسؤولية  ذ ت 

وحيد لها  ملو صفات  لتالية):

.MEDAJI TRAVAUX(:(لتسلية 

:) ألشغال)  لهدف  الآتلاعي)

 ملختلفة أو  لبناء.

166) لحي) رقم) (:  ملقر  الآتلاعي)

 لجد9د و ملاس  ملركز.

 لرأسلال):)حد  رأسلال  لشركة)

في)11.111)) رهم.

عين  لسيد) (: تسييف  لشركة)

محلد باجي مسيف  للشركة مع آليع)

 لصالحيات.

تم  إل9د ع  لقانوني بكتابة  لضبط)

 باملحكلة  البتد ئية بالخليسات تحت

 لسجل  لتجاري رقم))2816.
للنسخ و لبيان

 لوكيل
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AYASOFTAGRO
تأسيس شركة

في مؤرخ  عرفي  عقد   بلوآب 

تأسيس شركة ذ ت) (2121 9نا9ر) (2(

مسؤولية محدو 4 بشريك وحيد لها)

 ملو صفات  لتالية):

.AYASOFTAGRO(:(لتسلية 

بيع  ملعد ت) (:  لهدف  الآتلاعي)

 لزر عية.

زنقة) حي  ألمل  (:  ملقر  الآتلاعي)

 فني رقم مجلوعة)1)تيفلت.

 لرأسلال):)حد  رأسلال  لشركة)

في)11.111)) رهم.

عين  لسيد) (: تسييف  لشركة)

مع) للشركة  مسيف   سفيان  لعا9دي 

آليع  لصالحيات.

بكتابة) تم  إل9د ع  لقانوني 

 لضبط باملحكلة  البتد ئية بتيفلت)

تحت  لسجل  لتجاري رقم)263.
للنسخ و لبيان

 لوكيل
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ZO AB NEGOCE
قرر  لجلع  لعام  الستثنائي)

تغييف) (21(1 3) يسلبف) في)  ملنعقد 

 3 حي  لسالم) من  (:  ملقر  الآتلاعي)

شارع  ملسيف4  لخضر ء)تيفلت إلى حي)

 لرشا  رقم)3)))م))))تيفلت كلا تم)

تذويب  لقانون  ألسا�سي وتعد9له.

 تم  إل9د ع  لقانوني بكتابة  لضبط

 باملحكلة  البتد ئية بالخليسات تحت

رقم)12)بتاريخ)28)9نا9ر)2121.
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SOCIETE FENAOUI INVEST
SARL

 لسجل  لتجاري 453185

إشهار  لتأسيس
بلوآب عقد عرفي بإمضاء)جاص)

بتاريخ)1))9نا9ر)2121)بالد ر  لبيضاء)

مسؤولية) ذ ت  شركة  تأسيس  تم 

محدو 4 وفقا للخاصيات  متية):

 SOCIETE FENAOUI (:  لتسلية)

.INVEST SARL

تم) 11.111)) رهم  (:  لرأسلال)

تقسيله إلى)111))حصة.

محلد  مين) :) لسيد   لشركاء)

فناوي)511)حصة.

 511 بوطان) جد9جة   لسيد4 

حصة.
زنقة صبفي) ((2 (:  ملقر  الآتلاعي)

6) لد ر) شقة) (( بوآلعة  لطابق)

 لبيضاء.

 لتسييف):)تم إسنا ه للسيد محلد)

 مين فناوي.

 لهدف):)

منعش عقاري.

أشغال  لبناء.

وتوزيع) وبيع  و لتصد9ر   الستيف   

آليع أنو ع مو    لبناء.

 ملد4):)11)سنة,

بالسجل) تم   إل9د ع  لقانوني 

بالد ر) لللحكلة  لتجارية   لتجاري 

 لبيضاء)بتاريخ)22)9نا9ر)2121)تحت)
رقم)728138.
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LAZTEC
SARL AU

تأسيس شركة
بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)

شركة) تأسيس  تم  (2121 9نا9ر) ((7

ذ ت) ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4 

 لخصائص  لتالية):

.LAZTEC SARL AU(:(لتسلية 

ذ ت) شركة  (:  لصفة  لقانونية)

مسؤولية محدو 4 بشريك وحيد.

شارع  لحوز) (4 (: مقر  لشركة)

 لطائر ت  لرباط.

آعلت) (:  لهدف  الآتلاعي)

لها   جل  ملغرب) هدفا   لشركة 

وجارآه إما لحسابها أو لحساب  لغيف)

أو باالشتف ك):

 الستيف   و لتصد9ر.

 الستشار4 و لتكوين.

تصليم وإنتاج  لهندسة  لصناعية.

 لتجار4 وتقد9م  لخدمات.

بيع  ملعد ت  لصناعية.

رأسلال  لشركة):)11.111)) رهم)

مكون من)111))حصة من فئة)11) 

مقسلة) للحصة  لو حد4   رهم 

كالتالي):

 لسيد لزرك أنور)111))حصة.

 ملد4):)11)سنة  بتد ء)من تأسيس)

 لشركة.

 ملسيف):)لزرك أنور.

فاتح) من  تبتدئ  (:  لسنة  ملالية)

9نا9ر إلى))3) يسلبف.

بلحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

 لرباط 9وم)5)فبف 9ر)2121)تحت رقم)

.(427(5
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MANCHESTER AUTO

م م بشريك وحيد

ذ ت رأسلال 11.111)  رهم

مقرها  الآتلاعي : شارع عبد  لكريم 

 لخطابي إقامة آو   علار4 11) 

رقم 43  لطابق 3 كيليز مر كش

بلوآب محضر  لجلعية  لعلومية)

 21(1 6)) يسلبف)  الستثنائية بتاريخ)

قرر ما 9لي):

آليع  لحصص  لتي) تفويت 

9للكها  لسيد  حلد أتليت إلى  لسيد)

 (111 عبد هللا  لهيشامي و مللثلة في)

حصة.

أوتليت)  ستقالة  لسيد  حلد 

هللا  لهيشامي) عبد  وتعيين  لسيد 

مسيف وحيد للشركة ملد4 غيف محدو 4.

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

 ((155  لتجارية ملر كش تحت رقم)

بتاريخ)24) يسلبف)1)21.

495 P
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STE ABIPRO
SARL

مقتضب آامع للقانون  ألسا�سي
محضر  لجلع  لعام) بلوآب 
 الستثنائي  ملوقع و ملصا ق عليه من)
طرف  لشركاء)بتاريخ)4)نوفلبف)1)21 
 STE شركة) تسييف  مد4  تلد9د  تم 

ABIPRO SARL)كالتالي):
 لبند  لوحيد):

من) تسييف  لشركة  مد4  تلد9د 
أربع سنو ت إلى مد4 غيف محد 4 مع)
من) يشلل  ملد4  ملبتدئة  رآعي  أثر 
تفويض  لتسييف  لقد9م) نها9ة  تاريخ 
 21(1 ماي) (5 في) و ملنتهية صالحيته 
تاريخ  ملحضر  الستثنائي  ملؤرخ) إلى 
ويتكون مكتب) (21(1 أكتوبر) ((( في)

 لتسييف من  لسيد9ن):
 ZG رقم) و  ت  ب  عزيز  قدورن 

.(2871
 ZG  بر هيم  قدورن ب ت و رقم)

.237((
مر آع  إل9د ع من أآل  لتعد9ل)

بالسجل  لتجاري):
تعد9ل  لشركة) طلب  إ9د ع  تم 
 ملذكور4 لدى  لسجل  لتجاري  لتابع)
بتاريخ بتاز4   لللحكلة  البتد ئية 

)2)نوفلبف)1)21)تحت رقم))75.
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STE SOBOUTA
SARL

مقتضب آامع للقانون  ألسا�سي
محضر  لجلع  لعام) بلوآب 
عليه) و ملصا ق   الستثنائي  ملوقع 
نوفلبف) (27 بتاريخ) من طرف  لشركاء)
 STE تم تعد9ل نشاط شركة) (21(1
ABIPRO SARL)و لرفع من رأسلالها)

كالتالي):
 لبند  ألول):

من) رأسلال  لشركة  رفع 
 2.811.111 إلى) 2.111.111) رهم 
صافية) زيا 4  بو سطة  وذلك   رهم 

قدرها)811.111) رهم مصدرها):
241.111) رهم بو سطة  9د عات)

بنكية.

561.111) رهم بو سطة  لحساب)

بخصوصه) و ملنجز  للشركاء)  لجاري 

أنجزه  لخبيف  لسيد) تقرير مصا قة 

تا 4 عبد  لرحيم.

تعدل  لفصل) هذه  لزيا 4  بعد 

 لسا س من  لقانون  ألسا�سي كالتالي):

في) 9حد   لرأسلال  لجد9د 

على) ويقسم  2.811.111) رهم 

28.111)حصة  آتلاعية كل حصة)

تعا ل)11)) رهم وتوزع على  لشركاء)

كالتالي):

 4666  لسيد4 نزهة أبو عبد هللا)

حصة.

 لسيد4 نعيلة أبو عبد هللا)4666 

حصة.

 4667  لسيد4 حنان أبو عبد هللا)

حصة.

 لسيد4  بتسام أبو عبد هللا)4667 

حصة.

 لسيد4 حورية أبو عبد هللا)4667 

حصة.

هللا) عبد  أبو  صالحة   لسيد4 

4667)حصة.

مر آع  إل9د ع من أآل  لتعد9ل)

بالسجل  لتجاري):

تعد9ل  لشركة) طلب  إ9د ع  تم 

 ملذكور4 لدى  لسجل  لتجاري  لتابع)

بتاريخ بتاز4   لللحكلة  البتد ئية 

5)فبف 9ر)2121)تحت رقم)66.
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Ô MKILA 
ش.م.م

تأسيس شركة
مؤرخ) عرفي  عقد  بلقت�سى 

تم) (2121 9نا9ر) ((7 بتاريخ) بالرباط 

إنشاء) لقانون  ألسا�سي لشركة ذ ت)

لها  ملليز ت)  ملسؤولية  ملحدو 4 

 لتالية):

 لشركاء):

بدر  لكبابري.

عزيز لشكر.

 لتسلية):))Ô MKILA)ش.م.م.
غرض  لشركة):)للشركة نشاطات)

متعد 4 تتلثل في):
جدمات  ملطاعم.

ملون.
تنظيم  ألحد ث.

محل) ((2 علار4) (:  ملقر  لرئي�سي)
أكد ل) زنقة  رعة  (( رقم) تجاري 

 لرباط.
مد4  لشركة):)11)سنة  بتد ء)من)

تأسيسها.
في) حد   (: رأسلال  لشركة)
 (111 إلى) مقسلا  حصة  ((11.111
للحصة) 11)) رهم  بقيلة) حصة 

آليع هذه  ألسهم في حوز4):
بدر  لكبابري):)511)حصة.
عزيز لشكر):)511)حصة.

إ  رية) مسيف4  :) لشركة   لتسييف)
بدر) طرف  من  محد 4  غيف  وملد4 

 لكبابري وعزيز لشكر.
 لسنة  الآتلاعية):)من فاتح 9نا9ر)

إلى))3) يسلبف من كل سنة.
تسجيل) تم  (:  إل9د ع  لقانوني)
بالرباط) بالسجل  لتجاري   لشركة 
رقم) تحت  (2121 فبف 9ر) (6 9وم)

.87782
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SAY YES CONSULTING
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4 

ملساهلة وحيد
رأسلالها 51.111  رهم

 ملقر  الآتلاعي : باب كاليفورني 
علار4  وكاليبتوس  لطابق  ألول 
شقة )) طريق مكة  لد ر  لبيضاء

  لسجل  لتجاري رقم 374511
 لد ر  لبيضاء

تصفية
 21(1 )3) يسلبف) بقر ر مؤرخ في)
حل  لشركة) قرر  ملساهم  لوحيد 
)3) يسلبف) من) مبكر  وقت  في 
طوعية) تصفية  في  ووضعها  (21(1
باركة  لحاملة) آومانة  تعيين  تم 
 CNI BE رقم) لبطاقة  لتعريف 
أسندت) كلا  كلصفية  (734811
الستكلال) و سعة  صالحيات  لها 

 لعلليات  الآتلاعية  لجارية وتنفيذ)

إليها) و اللتز مات  ملسند4   ألصول 

:  ثم تثبيت  لتصفية في مقر  لشركة)

علار4  وكاليبتوس  كاليفورني  باب 

مكة  طريق   (( شقة   لطابق  ألول 

 لد ر  لبيضاء.

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

 5 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

فبف 9ر)2121)تحت رقم)721618.
لإلعالن و الشار4
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SOCIETE GARRIER TARDA
SARL AU

س ت رقم 377))
بلقت�سى  ملحضر  لشفوي) (: أوال)

 21 بتاريخ) للجلع  لعام  الستثنائي 

تار 4) مقالع  لشركة  (2121 9نا9ر)

ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4) شركة 

بشريك وحيد  لكائن مقرها برقم)6) 

أوال   لحاج) 27) لحي  لجد9د  زنقة)

 لر شد9ة تقرر ما 9لي):

من) رأسلال  لشركة  في   لزيا 4 

 3.511.111 إلى) 11.111)) رهم 

 رهم.

تم  إل9د ع  لقانوني) لقد  (: ثانيا)

باملحكلة  البتد ئية بالر شد9ة بتاريخ)

5)فبف 9ر)2121)تحت رقم)71/2020.
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4 BANK CONSULTING
SARL AU

في محرر  عرفي  عقد   بلقت�سى 

نظام  تكوين  تم   2121 9نا9ر   (4

أسا�سي لشركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4 

ذ ت شريك وحيد جصائصها كالتالي :

:  لتسلية)

.4 BANK CONSULTING 

 لهدف : تلارس  لشركة  ألهد ف 

 لتالية :

 ملساعد4 على حل  ملشاكل.

مستشار مالي وقانوني و ستف تيجي.

تقد9م  لخدمات.



عد )5511 - 24)آلا ى  مجر4))44) )1))فبف 9ر)2121)الجريدة الرسمية   (8(4

شارع   26 فيال   :  ملقر  الآتلاعي 

سوس  لسوي�سي  لرباط.

رأس  ملال  الآتلاعي : 11.111) 

 رهم مقسم إلى 11) حصة قيلة كل 

و حد4 11)  رهم.

تعيين  لسيد  لز كي  تم   :  لتسييف 

محلد  كر م  لحامل لبطاقة  لتعريف 

وحيد  كلسيف   AA427177  لوطنية 

للشركة  وملد4  غيف  محدو 4.

وضع  تم   :  إل9د ع  لقانوني 

كتابة  لضبط  لدى   مللف  لقانوني 

باملحكلة  لتجارية بالرباط تحت رقم 

 لسجل  لتجاري 42777).
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BB MOTORS
في محرر  عرفي  عقد   بلقت�سى 

نظام  تكوين  تم   2121 9نا9ر   24

أسا�سي لشركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4 

ذ ت شريك وحيد جصائصها كالتالي :

.BB MOTORS(:(لتسلية 

 لهدف : تلارس  لشركة  ألهد ف 

 لتالية :

 ستيف    لسيار ت  لجد9د4 

و ملستعللة.

 الستيف   و لتصد9ر.

 ستيف   معد ت  السعاف و لعتا 

 ملقر  الآتلاعي :  لشقة بالطابق 

 ألول  لو قع برقم 5  لعلر4 14 زنقة 

نابولي  ملحيط  لرباط.

 (1.111  : رأس  ملال  الآتلاعي 

 رهم مقسم إلى 11) حصة قيلة كل 

و حد4 11)  رهم.

تم تعيين  لسيد معا ) (:  لتسييف)

حالكا  كر م  لحامل لبطاقة  لتعريف)

وحيد) كلسيف  (A327533  لوطنية)

للشركة))وملد4))غيف))محدو 4.

وضع  تم   :  إل9د ع  لقانوني 

كتابة  لضبط  لدى   مللف  لقانوني 

باملحكلة  لتجارية بالرباط تحت رقم 

 لسجل  لتجاري 42771).
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STE GEHYGEO INGENIERIE
رقم )) زنقة 2 بلوك 2 تلومنت 

جنيفر4

غيف) محضر  آتلاع  بلقت�سى 

عا ي بتاريخ)3)فبف 9ر)2121)تم  تخاذ)

 لقر ر  لتالي):

على) :) لتشطيب  لكلي  ((  لقر ر)

 لشركة.

تم  إل9د ع) (:  إل9د ع  لقانوني)

 لقانوني للشركة لدى كتابة  لضبط)

بتاريخ) بخنيفر4  باملحكلة  البتد ئية 

2121)تحت رقم)2020/32  4)فبف 9ر)

 لسجل  لتجاري رقم)681).
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LAAGBA TRANS ش.م.م.
لعكبة تر نس، زنقة 26 رقم 21، حي 

 لفتح، جنيفر4

تأسيس
بتاريخ عرفي  عقد   بلـقت�سى 

شركة) تأسيس  تم  (2121 9نا9ر) (22

ذ ت مسؤولية محدو 4 باملو صفات)

 لتالية):

 LAAGBA شركة) (:  لتسلية)

.TRANS

مسؤولية) ذ ت  شركة  (:  لصفة)

محدو 4.
 ملقر  الآتلاعي):)زنقة)26)رقم)21 

حي  لفتح،)جنيفر4.

 لغرض):)نقل  لبضائع.

 (11.111 في) حد   (:  لرأسلال)

111))حصة موزعة)  رهم موزع إلى)

على  لشكل  لتالي):

بناصر  لوهابي):)111))حصة.

 لتسييف):)تسييف  لشركة من طرف)

 لسيد بناصر  لوهابي وذلك ملد4 غيف)

محد 4.

تم  إل9د ع) (:  إل9د ع  لقانوني)

 لقانوني للشركة لدى كتابة  لضبط)

بتاريخ) بخنيفر4  باملحكلة  البتد ئية 

2121)تحت رقم)2020/33  4)فبف 9ر)

 لسجل  لتجاري رقم)3217.
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 AMZAZ TRAVAUX DIVERS

ET NEGOCE SNC

بيع  لحصص،  لزيا 4 في  لرأسلال 

 لشركة، تعيين مسيف آد9د، وتغييف 

 AMZAZ ملوضوع  الآتلاعي لشركة 

 TRAVAUX DIVERS ET NEGOCE

-- SNC

على إثر  لقر ر  لذي  تخذه شركاء)

 لشركة أعاله تم ما9لي):

بيع آليع  لحصص  لتي 9للكها)

 لشركاء) لقد مى في  لشركة  لسيد9ن)

أزوكاغ) و سلاعيل  أزوكاغ  محلد 

قدوري) عبد  للطيف  للسيد9ن 

قام  لشركاء) أزوكاغ  وليد  و لسيد 

 لجد  بزيا 4 رأسلال  لشركة ليصل)

إلى)2.111.111) رهم حي أصبح توزيع)

 لرأسلال بينهلا كلا 9لي):

قدوري) عبد  للطيف   لسيد 

11)) رهم) بقيلة) حصة  ((2111

للحصة،

حصة) (8111  لسيد وليد أزوكاغ)

بقيلة)11)) رهم للحصة.

عبد  للطيف) تعيين  لسيد  تم 

ملد4) للشركة  آد9د   مسيف   قدوري 

غيف محدو 4.

تغييف  ملوضوع  الآتلاعي) تم 

للشركة كلا 9لي):

حذف نشاط):) لحر سة و لحلا9ة)

ضد  لسرقة.

أشغال  لهندسة) (: أنشطة) زيا 4 

 ملدنية،)أشغال  لكهرباء،)و ملفاوضة.

تم  إل9د ع  لقانوني لدى مصلحة)

 لسجل  لتجاري باملحكلة  البتد ئية)

بلد9نة جنيفر4 تحت رقم)2020/34 

2121) لسجل) فبف 9ر) (5 بتاريخ)

 لتجاري رقم)411.
بلثابة إعالن وبيان
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جبيف محاسب

آ   لشركاء

51،)شارع)1)أبريل،) لد ر  لبيضاء

MUGEST

شركة محدو 4  ملسؤولية ذ ت 

 لشريك  لوحيد

رأسلالها 611.111.)  رهم

مقرها  الآتلاعي : 5-7 زنقة  بن 

طفيل،  لنخيل،  لد ر  لبيضاء

 لسجل  لتجاري : 77.421)

ملحضر  لشريك  لوحيد) وفقا 

(،21(1 25) يسلبف) بتاريخ)  ملنعقد 

قرر ما9لي):

إلى) للشركة  نقل  ملقر  لتجاري 

 لعنو ن  لتالي):)22،)شارع عبد  لكريم)

 لخطابي،) لد ر  لبيضاء.

تنسيق  لقانون  ألسا�سي للشركة.

بكتابة) تم  إل9د ع  لقانوني 

 لضبط لدى  ملحكلة  لتجارية بالد ر)

2121)تحت) 4)فبف 9ر)  لبيضاء)بتاريخ)

رقم)721418.
من أآل  ملستخرج و إلشار4

 لتسييف
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SOCIETE AUTO BTS

SARL AU

بتاريخ) للعقو   مللضية  طبقا 

تحرير  لقانون) تم  (2121 9نا9ر) (2(

ذ ت  لخصائص) لشركة   ألسا�سي 

9نا9ر) (23 بتاريخ) و ملسجلة   لتالية 

.2121

ذ ت) شركة  (:  لصفة  لقانونية)

 ملسؤولية  ملحدو 4 بشريك وحيد.

 لهدف  الآتلاعي):)تاآر قطع غيار)

ولو زم  لسيار ت.

11.111)) رهم) (:  لرأسلال)

فئة) من  حصة  ((111 إلى) مقسلة 

11)) رهم للحصة.

من) سنة  بتد ء) (11 (:  ملد4)

 لتأسيس  لنهائي.



(8(5 الجريدة الرسميةعد )5511 - 24)آلا ى  مجر4))44) )1))فبف 9ر)2121) 

من فاتح 9نا9ر إلى) (:  لسنة  ملالية)

)3) يسلبف من كل سنة ماعد   لسنة)

 الولى تبتدئ من تاريخ  لتسجيل.

46،)شارع عقبة)  ملقر  الآتلاعي):)

أكد ل) (2 رقم) شقة   لطابق  ألول 

 لرباط.
:) لسيد   ريس حلد وي)  لتسييف)

مسيف وحيد للشركة.

كتابة) لدى  تم  إل9د ع  لقانوني 

 لضبط باملحكلة  لتجارية بالرباط.
بالسجل  لتجاري) رقم  لتقييد 

.(426(7
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مؤسسة الزهرة للتفبية والتعليم 

املدر�سي الخصو�سي
 نحالل  لشركة  لسابق ألو نه

بسال) بلقت�سى  ملحضر  ملؤرخ 

قرر  لجلع) (،2121 9نا9ر) (23 بتاريخ)

 AZZAHRA  AL BAYDAE(لعام لشركة 

رأسلالها) ش.م.م.) ملقدر  (PRIVE

1.111)) رهم،) لكائن)  الآتلاعي ب)

مقرها  الآتلاعي بسال حي  لبساتين)
حصا9ن  لقرية،) ملسجلة) (( رقم)

رقم) تحت  بسال  بالسجل  لتجاري 

)8.61)،) نحالل  لشركة  لسابق)

كريم) بر  4  وعين  لسيد  الو نه 
مصعب) زنقة  (،36 بالرباط)  لقاطن 

2) لسوي�سي،) لحامل)  بن عليف وال9ة)

(،A6387(2 رقم) للبطاقة  لوطنية 

في) مقر  لتصفية  رسخ  تم  كلصفي 

 ملقر  الآتلاعي  ملذكور أعاله.

تم  إل9د ع  لقانوني بكتابة ضبط)

 21 9وم) بسال   ملحكلة  البتد ئية 

9نا9ر)2121)تحت رقم)34142.
لإلشار4 و لنشر
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MMA INVEST SARL
تأسيس شركة محدو 4  ملسؤولية

مؤرخ) عرفي  عقد  بلقت�سى 

بالرباط في)27)9نا9ر)2121،)تم تحرير)

محدو 4) لشركة   لقانون  ألسا�سي 

 ملسؤولية و لتي جصائصها كالتالي):

 إلنعاش  لعقاري.
بناء)آليع  لعقار ت قصد  لبيع،)

 إل9جار أو  الستعلال.
أعلال  لبناء) لعامة و لتهيئة.

 ملقر  الآتلاعي):) لرباط،)4،)زنقة)
و   زيز،) لطابق)3،)شقة)7،)أكد ل.

 ملد4):)11)سنة من تاريخ  لتسجيل)
في  لسجل  لتجاري.

في) حد   لرأسلال  (:  لرأسلال)
إلى) وقسم  11.111)) رهلا  مبلغ)
 (11 حصة  آتلاعية بقيلة) ((111
 رهم لكل و حد4 وهي موزعة كالتالي):

 511 (: بناصر)  لسيد  لخلالي 
حصة.

 لسيد أنو ري محلد):)511)حصة.
:) لسيد  لخلالي بناصر،)  لتسييف)
فاتح) في  مز     مغربي  لجنسية 
بسيدي سليلان  لكائن) ((178 9نا9ر)
(،(214 عنو نه بإقامة  لحد  4،)رقم)
 لقنيطر4 و لحامل لبطاقة  لتعريف)
مالك ل) (،GA 73285  لوطنية رقم)
511)حصة،)عين مسيف للشركة ملد4)

غيف محدو 4.
مغربي) نبيل،) أنو ري   لسيد 
 (183 9نا9ر) (7 في) مز      لجنسية،)
بسيدي قاسم،) لكائن عنو نه بزنقة)
مللحفة،) (28 رقم) 9وسف،) موالي 
لبطاقة) و لحامل  قاسم  سيدي 
 GK 86726 رقم)  لتعريف  لوطنية 
عين مسيف للشركة ملد4 غيف محدو 4.

 (4274(  لسجل  لتجاري)
بتاريخ بالرباط    ملحكلة  لتجارية 

 6)فبف 9ر)2121.
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الشركة العقارية مارينا كولف
ش.م.م.

سجل تجاري رقم 61373
تفويت حصص  آتلاعية

إضافة مسيف آد9د
نقل  ملقر  الآتلاعي

تجد9د  لقانون  ألسا�سي للشركة
محضر  لجلع  لعام) من  9تجلى 
مارس) ((1  الستثنائي  ملنعقد بتاريخ)

1)21)أنه تقرر ما9لي):

حصة  آتلاعية) (211 تفويت)

للحصة  لو حد4) 11)) رهم  بقيلة)

شلاع) علار  محلد  لفائد4  لسيد 

وغا 4 شلاع.

تسلية  لسيد محلد علار شلاع)

وغا 4 شلاع كلسيف9ن للشركة.

مسيف4) تكون  لشركة  هذ   بعد 

من قبل ثالث مسيف9ن محلد زهدي)

محلد علار وغا 4 شلاع.

إلى) للشركة  نقل  ملقر  الآتلاعي 

طريق مالباطا  ملركز  لجد ي)8)أ رقم)

.8

وعليه تم تعد9ل  لفصل)4،)7،)5) 

و)8))من  لقانون  ألسا�سي للشركة.

تجد9د  لقانون  ألسا�سي للشركة.

بكتابة) تم  إل9د ع  لقانوني 

بطنجة) باملحكلة  لتجارية   لضبط 

9وم)5))أكتوبر)1)21)رقم))22614.
مستخلص من أآل  إلشهار

مسيف
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ريبفالين
ش.م.م.

سجل تجاري رقم )225)

تفويت حصص  آتلاعية
 ستقالة مسيف

إضافة مسيف آد9د
تجد9د  لقانون  ألسا�سي للشركة

محضر  لجلع  لعام) من  9تجلى 

 الستثنائي  ملنعقد بتاريخ)22)نوفلبف)

1)21)أنه تقرر ما9لي):

حصة  آتلاعية) (51 تفويت)

للحصة  لو حد4) 11)) رهم  بقيلة)

من قبل  لسيد عز م  لشامي لفائد4)

 لسيد محلد زهدي شلاع.

إضافة  لسيد محلد عالء)شلاع)

كلسيف للشركة.

بعد هذ  تكون  لشركةمسيف4 من)

قبل ثالث مسيف9ن محلد عال،)محلد)

علار وغا 4 شلاع وعليه تم تعد9ل)
من  لقانون) ((8 و) ((5 و) (7  لفصل)

 ألسا�سي للشركة.

تجد9د  لقانون  ألسا�سي للشركة.
بكتابة) تم  إل9د ع  لقانوني 
بطنجة) باملحكلة  لتجارية   لضبط 
رقم) تحت  (2121 9نا9ر) ((6 9وم)

.221621
مستخلص من أآل  إلشهار

مسيف
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شيف ايموبيليي
ش.م.م.

سجل تجاري رقم : 21637
حل مبكر للشركة

بلقت�سى  لقر ر  الستثنائي)
للشركة  ملدعو4) للشركة  لوحيد 
ش.م.م.) ملنعقد) إ9لوبيليي  شيف 
بتاريخ)6)) يسلبف)1)21)تقرر ما9لي):

حل مبكر للشركة.
يعقوب) بن  عي�سى  تعيين  لسيد 

كلصفي للشركة.
باملقر) مكان  لتصفية  آعل 
شارع موالي) (،32 طنجة)  الآتلاعي،)

9وسف.
بكتابة) تم  إل9د ع  لقانوني 
بطنجة) باملحكلة  لتجارية   لضبط 

9وم)6))9نا9ر)2121.
مستخلص من أآل  إلشهار

مصف  لشركة

512 P

ALUTAN
SARL

سجل تجاري رقم : 11611)
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدو 4
بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ بطنجة)
في)21)أغسطس)1)21)وسجل بها 9وم)
6)سبتلبف)1)21)تم تكوين شركة ذ ت)
مسؤولية محدو 4 تتليز بالخصائص)

 لتالية):
.ALUTAN(:(السم 

 لهدف):)تهدف  لشركة أساسا إلى):
صناعة  أللومنيوم.

 لبيع،) لشر ء،) الستيف  )
و لتصد9ر لكل  ملو    الولية  لالزمة)

في صناعة  ألولومينيوم.



عد )5511 - 24)آلا ى  مجر4))44) )1))فبف 9ر)2121)الجريدة الرسمية   (8(6

 ملشاركة في كل  لشركات  لتي لها)

نفس  ألهد ف.

وعلوما آليع  لعلليات  لتجارية،)

و لغيف)  لصناعية،) ملالية،) لعقارية 

نلو) تدعيم  شأنها  من  عقارية  لتي 

 لشركة.

طريق) طنجة  (:  ملقر  الآتلاعي)

 ( تطو ن  ملنطقة  لصناعية  لطريق)

قطعة رقم)27))أ.

من) سنة  بتد ء) (11 (:  ملد4)

تأسيسها  لنهائي.

:)حد  في مبلغ) رأس مال  لشركة)

 (111 على) مقسم  11.111)) رهم 

11)) رهم) بقيلة) حصة  آتلاعية 

للحصة  لو حد4 مقيلة على  لشركاء)

كلا 9لي):

 لسيد4 غا 4 شلاع):)251)حصة.

 251 (: شلاع)  لسيد محلد عالء)

حصة.

 251 (: كريم  لجندي)  لسيد4 

حصة.

(: سامي  لجندي) رمزي   لسيد4 

251)حصة.

تعيين  لسيد4 غا 4) تم  (:  إل  ر4)

كلسيف9ن) شلاع  عالء) ومحلد 

كافة) مع  محدو 4  غيف  ملد4  للشركة 

 لصالحيات.

 لسنة  الشتف كية):)من فاتح 9نا9ر)

إلى غا9ة))3) يسلبف.

أآل) من  في  ملائة  (5 (:  ألرباح)

على) 9وزع  و لباقي   ال جار  لقانوني 

ويلكن) حسب  شتف كهم   لشركاء)

بعد) تخصص  أن  لألرباح  لصافية 

رصيد إلى    القتطاعات  لقانونية 

)أو أكثف لال جار  لطارئ.

بكتابة) تم  إل9د ع  لقانوني 

بطنجة) باملحكلة  لتجارية   لضبط 

رقم) تحت  (21(1 أكتوبر) (1 9وم)

.226777
مستخلص من أآل  إلشهار

مسيف
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ALUTAN
SARL

إضافة مسيف آد9د
تجد9د  لقانون  ألسا�سي

9تجلى من محضر  لقر ر  لجلاعي)

لشركاء) لشركة  ملدعو4)  الستثنائي 

 2 9وم) ش.م.م.) ملنعقد  (ALUTAN

 يسلبف)1)21)أنه تقرر ما9لي):

كريم  لجندي) إضافة  لسيد 

مع) غيف محدو 4  ملد4  كلسيف آد9د 

لتصبح  لشركة) كافة  لصالحيات 

مسيف9ن) ثالثة  طرف  من  مسيف4 

شلاع) عالء) شلاع  غا 4  (:  لسا 4)

وكريم  لجندي.

وعليه تم تعد9ل  لفصل)5))و)8) 

من  لقانون  السا�سي للشركة.

تجد9د  لقانون  ألسا�سي للشركة)

في صيغته  لجد9د4.

بكتابة) تم  إل9د ع  لقانوني 

بطنجة) باملحكلة  لتجارية   لضبط 

تحت رقم) (21(1 7)) يسلبف) بتاريخ)

.226716
مستخلص من أآل  إلشهار
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PAPILLON.MA
SARL

سجل تجاري رقم 55)3)

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدو 4

بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ بطنجة)

9وم)31) يسلبف)1)21)وسجل بها 9وم)

تم تكوين شركة ذ ت) (2121 9نا9ر) (8

مسؤولية محدو 4 تتليز بالخصائص)

 لتالية):

PAPILLON.MA(:(السم 

 لهدف):)تهدف  لشركة أساسا إلى):

 لنجار4  لعامة.

 لبيع،) لشر ء،) لصناعة،)

في) سو ء) تجار4  ألثو ب   لتغليف،)

 لسوق  لد جلي أو  ستيف   كل  ملو  )

 ألولية  لضرورية لتسييف معللها.

لكل  ملو  ) و لتصد9ر   الستيف   

و مالت بكل أنو عها سو ء)في  لسوق)

 لد جلي و لخارج.

وعلوما آليع  لعلليات  لتجارية،)

و لغيف)  لصناعية، ملالية،) لعقارية 

نلو) تدعيم  شأنها  من  عقارية  لتي 

 لشركة.

طريق) طنجة  (:  ملقر  الآتلاعي)

تطو ن  ملنطقة  لصناعية  لطريق)

 لرئيسية قطعة رقم)1)).

من) سنة  بتد ء) (11 (:  ملد4)

تأسيسها  لنهائي.

:)حد  في مبلغ) رأس مال  لشركة)

 (111 على) مقسم  11.111)) رهم 

11)) رهم) بقيلة) حصة  آتلاعية 

على) مقسلة  للحصة  لو حد4 

 لشركاء)كلا 9لي):

 لسيد ر ئف ططري):)861)حصة.

 (61 (:  لسيد محلد أكرم ططري)

حصة.

 (61 (:  لسيد محلد عالء)ططري)

حصة.

ر ئف) تم تعيين  لسيد،) (:  إل  ر4)

ططري) عالء) ومحلد  أكرم  محلد 

كلسيف9ن للشركة ملد4 غيف محدو 4)

مع كافة  لصالحيات.

 لسنة  الشتف كية):)من فاتح 9نا9ر)

إلى غا9ة))3) يسلبف.

أآل) من  في  ملائة  (5 (:  ألرباح)

على) 9وزع  و لباقي   ال جار  لقانوني 

ويلكن) حسب  شتف كهم   لشركاء)

بعد) تخصص  أن  لألرباح  لصافية 

 القتطاعات إلى رصيد أو أكثف لال جار)

 لطارئ.

بكتابة) تم  إل9د ع  لقانوني 

بطنجة) باملحكلة  لتجارية   لضبط 

رقم) تحت  (2121 9نا9ر) ((6 9وم)

.221635
مستخلص من أآل  إلشهار

مسيف
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HOME AND MORE
SARL

سجل تجاري رقم )4)13)
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدو 4
بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ بطنجة)
9وم))3) يسلبف)1)21)وسجل بها 9وم)
تم تكوين شركة ذ ت) (2121 9نا9ر) (1
مسؤولية محدو 4 تتليز بالخصائص)

 لتالية):
.HOME AND MORE(:(السم 

 لهدف):)تهدف  لشركة أساسا إلى):
كل أعلال  لتغليف.

صناعة  ألثاث،)  لبيع،) لشر ء،)
في  لسوق) سو ء)  لتغليف،) لتجار4 
 لد جلي أو  ستيف   كل  ملو    ألولية)

 لضرورية لتسييف معللها.
وعلوما آليع  لعلليات  لتجارية،)
و لغيف) (  لصناعية،) ملالية،) لعقارية)
نلو) تدعيم  شأنها  من  عقارية  لتي 

 لشركة.
طريق) طنجة  (:  ملقر  الآتلاعي)
تطو ن  ملنطقة  لصناعية  لطريق)

 لرئيسية قطعة رقم)1)).
من) سنة  بتد ء) (11 (:  ملد4)

تأسيسها  لنهائي.
:)حد  في مبلغ) رأس مال  لشركة)
 (111 على) مقسم  11.111)) رهم 
11)) رهم) بقيلة) حصة  آتلاعية 
على) مقسلة  للحصة  لو حد4 

 لشركاء)كلا 9لي):
 لسيد محلد آلال ططري):)511 

حصة.
 لسيد ر ئف ططري):)251)حصة.

 لسيد محلد ر�سى ططري):)251 
حصة.

تم تعيين  لسيد محلد) (:  إل  ر4)
ططري) ر�سى  ومحلد  ر ئف  آلال،)
كلسيف9ن للشركة ملد4 غيف محدو 4)

مع كافة  لصالحيات.
 لسنة  الشتف كية):)من فاتح 9نا9ر)

إلى غا9ة))3) يسلبف.
أآل) من  في  ملائة  (5 (:  ألرباح)
على) 9وزع  و لباقي   ال جار  لقانوني 
ويلكن) حسب  شتف كهم   لشركاء)
بعد) تخصص  أن  لألرباح  لصافية 
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أو) إلى رصيد   القتطاعات  لقانونية 
أكثف لال جار  لطارئ.

بكتابة) تم  إل9د ع  لقانوني 
بطنجة) باملحكلة  لتجارية   لضبط 
رقم) تحت  (2121 9نا9ر) ((6 9وم)

.221628
مستخلص من أآل  إلشهار

مسيف
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WANA CORPORATE
شركة مجهولة

رأسلالها 5.857.312.111  رهم
 ملقر  الآتلاعي : تجزئة لكولين 2، 

سيدي معروف،  لد ر  لبيضاء
 لسجل  لتجاري 11.117

بلقت�سى محضر  آتلاع مجلس)
 2121 9نا9ر) (7  إل  ر4  ملنعقد بتاريخ)

قد تقرر تعيين):
عام) كلد9ر  بوقيلة  نيز ر   لسيد 

.Business(منتدب
بنلحجوب) محلد   لسيد 
 Entreprise et منتدب) عام  كلد9ر 

.Développement
كتابة) لدى  تم  إل9د ع  لقانوني 
لللحكلة  لتجارية)  لضبط  لتابعة 
بالد ر  لبيضاء)بتاريخ)31)9نا9ر)2121 

تحت رقم)721113.
من أآل  لخالصة و لبيان

 لرئيس  ملد9ر  لعام

517 P

شركة  لتحاليل و الستشار ت  لضحى
 ستشار4 وتسييف  ملحاسبة

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4
رأسلالها)11.111)) رهم

مقرها  لرئي�سي):)بسنة)))علار4)8)،) لطابق)
 ألول عين  لسبع،) لد ر  لبيضاء

 لتعريف  لضريبي)681388)
 لضريبة  لتجارية)31311142)ص.و.ض.ج.)

6711171
 لسجل  لتجاري)11)33)

ETI BRANCH MAROC
إنشاء فرع تابع للشركة

مقرها  لرئي�سي 7))، زنقة  بن منيف 
إقامة  لزرقاء  لطابق 2  لرقم 2 

معاريف  لد ر  لبيضاء
محضر  لجلع  لعام) بلوآب 
تحرير) تم  (2121 9نا9ر) ((( بتاريخ)

بإ9طاليا) من  لشركة  ألم  محضر 

تحلل) و لتي  للشركة  فرع  إلنشاء)

 ملو صفات  لتالية):

 ETI BRANCH(:(لتسلية  لتجارية 

MAROC

:) لبناء)  ملوضوع  الآتلاعي)

بالحد9د و للحام.

زنقة  بن) (،((7 (:  ملقر  الآتلاعي)

منيف إقامة  لزرقاء) لطابق)2) لرقم)2 

معاريف  لد ر  لبيضاء.

 ملد4  لقانونية):)11)سنة.

طرف) من  يسيف  :) لفرع   لتسييف)

 لسيد لورنزو كز 9ة.

9نا9ر) (31 في) تم  لوضع  لقانوني 

بالد ر) باملحكلة  لتجارية  (2121

رقم) (728158 رقم) تحت   لبيضاء)

 لسجل  لتجاري)454115.

518 P

أوربيت بيلدين
تغييف مقر  لشركة

شركة محدو 4  ملسؤولية ذ ت 

مساهم وحيد

رأسلالها 11.111)  رهم

سجل تجاري )6244)

 ملقر  الآتلاعي بالد ر  لبيضاء : 

تجزئة يسر  رقم 37)، شقة 5 

ليساسفة

محضر  لجلع  لعام) بلقت�سى 

مارس) (2 بتاريخ) للشركاء)  الستثنائي 

))21)تم تقرير  لتحويالت  لتالية من)

طرف  ملسيف):

للشركة) تغييف  ملقر  الآتلاعي 

تجزئة) بالد ر  لبيضاء) مقرها  من 

5)ليساسفة إلى) 37))شقة) يسر  رقم)

مجلوعة أ إقامة) (8 (:  لعنو ن  متي)

 لنور سيدي عثلان.

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

 لتجارية بالد ر  لبيضاء)بتاريخ)1)ماي)

))21)تحت رقم)1)3752.
للخالصة و لبيان
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أوربيت بيلدين
تأسيس شركة

شركة محدو 4  ملسؤولية

 ذ ت مساهم وحيد

رأسلالها 11.111)  رهم

سجل تجاري )6244)

 ملقر  الآتلاعي بالد ر  لبيضاء : 

تجزئة يسر  رقم 37)، شقة 5 

ليساسفة

بتاريخ عرفي  عقد   بلقت�سى 

2117،)تم إنشاء) لقانون)  26)فبف 9ر)

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   لتأسي�سي 

 ملحدو 4 بشريك وحيد بالخصائص)

 لتالية):

 لتسلية):)أوربيت بيلد9ن.

:) إلنعاش  لعقاري)  لنشاط)

وآليع  ملعامالت  لعقارية.

و لبيع) بالجللة   لشر ء) لبيع 

بنصف  لجللة و لبيع بالتقسيط.

 لتصد9ر و الستيف  .

و ملعد ت) آليع  ملو    توزيع 

 لخاصة بالبناء.

تصد9ر و ستيف   آليع  ملنتوآات)

بالنشاط) عالقة  لها  و ملو    لتي 

مباشر) بشكل  للشركة    الآتلاعي 

أو غيف مباشر.

:) لد ر  لبيضاء)  ملقر  الآتلاعي)

 5 37)،) لشقة) تجزئة يسرى  لرقم)

ليساسفة.

من تاريخ) سنة  بتد ء) (11 (:  ملد4)

 لتأسيس.

مقسلة) ((11.111 (: رأس  ملال)

11)) رهم) حصة بقيلة) ((111 على)

للحصة.

إلى) مال  لشركة  رأس  9نقسم 

111))سهم بقيلة  سلية مائة))11)) 

بالكامل) مكتتب  سهم  لكل   رهم 

عبد) لفائد4  لسيد  بالكامل  مدفوع 

 لنبي  لبف همي.

:)تسيف  لشركة من طرف)  لتسييف)

كلسيف) عبد  لنبي  لبف همي   لسيد 

للشركة ملد4 غيف محدو 4.

باملركز) تم  إل9د ع  لقانوني 
 لجهوي لالستثلار بالد ر  لبيضاء.

للخالصة و لبيان
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SOCIETE BENMEHDI DECO
SARL

تأسيس شركة
بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)
قانون) وضع  تم  (2121 9نا9ر) ((5
أسا�سي لشركة)SARL)ذ ت مسؤولية)
تحلل  لخصائص) محدو 4  لتي 

 لتالية):
 SOCIETE (:  لتسلية)

BENMEHDI DECO SARL
مستشار) (:  لهدف  الآتلاعي)
 لتسييف)-)مقاول في  لد9كور)-)أشغال)

مختلفة.
رأس  ملال):)11.111) رهم.

شارع) (3( رقم) (:  ملقر  الآتلاعي)
فاس،) و    حي  تاشفين  9وسف  بن 

فاس.
 ملسيف):)9وسف فهدي.
مد4  لشركة):)11)سنة.

في  ملركز) تم  إل9د ع  لقانوني 
 لجهوي لالستثلار لوال9ة فاس تحت)
من  لسجل  لتفتيبي) (462/20 رقم)

بتاريخ))3)9نا9ر)2121.
بالسجل) تسجيل  لشركة  تم 

 لتجاري بفاس تحت رقم):)3)8)6.
521 P

SOCIETE ADM STORE
SARL AU

تأسيس شركة
بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)
قانون) وضع  تم  (2121 9نا9ر) ((4
ذ ت) (SARL AU لشركة) أسا�سي 
مسؤولية محدو 4 شريك وحيد  لتي)

تحلل  لخصائص  لتالية):
 SOCIETE ADM (:  لتسلية)

STORE SARL AU
مستلزمات) (:  لهدف  الآتلاعي)
-) الستيف  ) و لثابت)  لهاتف  لنقال 

و لتصد9ر.
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رأس  ملال):)11.111)) رهم.
:)حي  ملسيف4 قرية)  ملقر  الآتلاعي)

با محلد تاونات.
 ملسيف):)عالء) لد9ن مارك.

مد4  لشركة):)11)سنة.
في  ملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 
رقم) تحت  بتاونات   البتد ئية 
46/2020)من  لسجل  لتفتيبي بتاريخ)

5)فبف 9ر)2121.
بالسجل) تسجيل  لشركة  تم 

 لتجاري بتاونات تحت رقم):)511).
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 SOCIETE STATIO OLIVES
ALAMI
SARL AU

تأسيس شركة
بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)
قانون) وضع  تم  (2121 9نا9ر) ((3
ذ ت) (SARL AU لشركة) أسا�سي 
مسؤولية محدو 4 شريك وحيد  لتي)

تحلل  لخصائص  لتالية):
 SOCIETE STATIO (:  لتسلية)

OLIVES ALAMI SARL AU
معصر4) (:  لهدف  الآتلاعي)

 لزيتون.
رأس  ملال):)11.111)) رهم.

تجزئة) ((3 رقم) (:  ملقر  الآتلاعي)
 لهو ء) لجليل بن سو 4 فاس.

 ملسيف):)زكرياء) لعلمي.
مد4  لشركة):)11)سنة.

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 
 لتجارية بفاس تحت رقم)533/20.

بالسجل) تسجيل  لشركة  تم 
 لتجاري بفاس بتاريخ)6)فبف 9ر)2121 

تحت رقم):)887)6.
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شركة  لخبف4  ملحاسبية للناضور
74)شارع  لجيش  مللكي  لناضور

STE NOUNJA CASH
SARL AU
تأسيس

مبفم) عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم) (،2121 9نا9ر) (27 في) بالناضور 
تيهيء) لقانون  ألسا�سي لشركة ذ ت)

مسؤولية محدو 4 و لتي لها  ملليز ت)
 لتالية):

 STE NOUNJA CASH (:  لتسلية)
.SARL AU

 ملوضوع):)أهد ف  لشركة):
تحويل  ألمو ل.

مقرها  الآتلاعي):)شارع  ملستشفى)
 لحسني رقم)52)) لناضور.

 ملد4):)11)سنة  بتد ء)من تأسيسها)
 لنهائي.

11.111)) رهم) (:  لرأسلال)
مقسم إلى)111))حصة ب)11)) رهم)

للو حد4.
 (111 (:  لسيد  لرحلون شوعيب)

حصة.
 إل  ر4):) لسيد  لرحلون شوعيب)

عين كلسيف لشؤون  لشركة.
 ألرباح):)5)%)لالحتياط.

كتابة) لدى  تم  إل9د ع  لقانوني 
 لضبط باملحكلة  البتد ئية بالناضور)

بتاريخ)4)فبف 9ر)2121)تحت رقم)51).
مقتطف من أآل  إلشهار

524 P

HDID CONSULTANTS
 4،)زنقة  ملعطي آزولي،))زنقة فريول سابقا)

أنفا)-) لد ر  لبيضاء

 SOCIETE MAROCAINE DE
MACHINE AGRICOLE

SOMMA
شركة مساهلة

رأسلالها : 51.111.111  رهم
 لكائن مقرها :  لد ر  لبيضاء

كلم 2)  لطريق  لسيار
 لد ر  لبيضاء -  لرباط

 لسجل  لتجاري رقم 7)5)
 لد ر  لبيضاء
إعالم بانصهار

 نصهار عن طريق  الستدماج
SOBERMA لـ

من طرف  لشركة  ملغربية لآللة 
 لفالحية

 SOCIETE MAROCAINE DE
MACHINE AGRICOLE

غيف) بلوآب  لجلعية  لعامة 
في لللساهلين  ملنعقد4    لعا 9ة 

على  لساعة) (21(1 )3) يسلبف)
 لحا 9ة عشر4 صباحا،)تقرر):

طريق  الستدماج) عن   النصهار 
SOBERMA)شركة مساهلة) لشركة)
رأسلالها) إ  ر4،) مجلس  ذ ت 
1.111.111)) رهم،) ملقيد4 بالسجل)
رقم) تحت  للد ر  لبيضاء)  لتجاري 
بالد ر) مقرها  84817،) لكائن 
2)،) لطريق  لسيار) كلم)  لبيضاء،)
طرف) من   لد ر  لبيضاء،) لرباط 

 لشركة  ملغربية لآللة  لفالحية.
 لزيا 4 في رأسلال  لشركة نتيجة)
51.111.111) رهم إلى) لالنصهار من)

666.511.)1) رهم.
للشركة) معا9نة  لحل  ملسبق 

 ملستدمجة))فتحا).
 إلبر ء)لللتصرفين.

 إلبر ء)لللنتدب للحسابات برسم)
مهلته.

تم  لقيام باإل9د ع  لقانوني بكتابة)
 لضبط لدى  ملحكلة  لتجارية للد ر)
 لبيضاء)بتاريخ)31)9نا9ر)2121)تحت)

رقم)728171.
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HDID CONSULTANTS
 4،)زنقة  ملعطي آزولي،))زنقة فريول سابقا)

أنفا)-) لد ر  لبيضاء

SOBERMA
شركة مساهلة

رأسلالها : 1.111.111)  رهم
 لكائن مقرها :  لد ر  لبيضاء

كلم 2)  لطريق  لسيار
 لد ر  لبيضاء -  لرباط

 لسجل  لتجاري رقم 84817
 لد ر  لبيضاء
إعالم بانصهار

 نصهار عن طريق  الستدماج
SOBERMA لـ

من طرف  لشركة  ملغربية لآللة 
 لفالحية

 SOCIETE MAROCAINE DE
MACHINE AGRICOLE

غيف) بلوآب  لجلعية  لعامة 
في لللساهلين  ملنعقد4   لعا 9ة 

على  لساعة) (21(1 )3) يسلبف)

 لعاشر4 صباحا،)تقرر):

طريق  الستدماج) عن   النصهار 

طرف) من  (SOBERMA لشركة)

 لشركة  ملغربية لآللة  لفالحية شركة)

 51.111.111 رأسلالها) مساهلة،)

بالسجل  لتجاري)  رهم،) ملقيد4 

(،(5(7 رقم) تحت  للد ر  لبيضاء)

كلم) بالد ر  لبيضاء،) مقرها   لكائن 

2)،) لطريق  لسيار  لد ر  لبيضاء،)

 لرباط.

حل  لشركة  ون تصفيتها.

 إلبر ء)لللتصرفين.

 إلبر ء)لللنتدب للحسابات.

من) على  لشركة   لتشطيب 

لالنصهار) نتيجة   لسجل  لتجاري 

 ملعني.

تم  لقيام باإل9د ع  لقانوني بكتابة)

 لضبط لدى  ملحكلة  لتجارية للد ر)

 لبيضاء)بتاريخ)31)9نا9ر)2121)تحت)

رقم)728161.
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CABINET AL JARROUDI

24AVENUE DE (8 NOVEMBRE NADOR

TEL(:(05.36.60.40.34

FAX(:(05.36.33.32.42

 E-MAIL cabinet al jarroudi2@gmail.com

SOYOMOKA 2
SARL

 AU CAPITAL SOCIAL DE

1.000.000 DHS

 SIEGE(SOCIAL : LOTISSEMENT

 ONDA(ILO 46 LOT 5 HAY

ALMATAR NADOR

R.C 9035

تعد9ل
غيف  لعا ي) :) لجلع  لعام  أوال)

 ملنعقد بتاريخ)27)9نا9ر)2121)لشركة)

SOYOMOKA 2 SARL)تقرر ما 9لي):

من) رأسلال  لشركة  رفع 

 6.111.111 إلى) 111.111.)) رهم 

 رهم.



(8(1 الجريدة الرسميةعد )5511 - 24)آلا ى  مجر4))44) )1))فبف 9ر)2121) 

على  لقانون  ألسا�سي)  ملصا قة 

للشركة.

لإل9د ع) كل  لصالحيات  منح 

و لنشر.

كتابة) لدى  تم  إل9د ع  (: ثانيا)

باملحكلة  البتد ئية)  لضبط 

بالناضور بتاريخ)5)فبف 9ر)2121)تحت)
رقم)62).

من أآل  لنشر و لتبليغ

P)526)مكرر

EFIBEC

 FIDUCIAIRE DE COMPTABILITE GESTION

DES ENTREPRISES

CONSEILS(&(ASSISTANCES(FISCALES

 IMM AARAB APPT ( AV MOHAMED V

TAZA AL JADIDA

 NAMA DE TRAVAUX شركة

DE CONSTRUCTION
ش.م.م

رأسلال : 611.111  رهم

 ملقر  الآتلاعي : علار4 رقم 2))

شقة رقم 2، شارع بئف أنزر ن

عين بوسالف تاز4 

تأسيس
جاص) توقيع  ذي  عقد  بلوآب 

وضع) تم  (،2121 9نا9ر) (3 بتاريخ)

ذ ت) لشركة   لقانون  ألسا�سي 

 ملليز ت  لتالية):

 STE NAMA DE (:  لتسلية)

 TRAVAUX DE CONSTRUCTION

.SARL

 لهدف):) ألشغال  ملختلفة.

 ملقر  الآتلاعي):)علار4 رقم)2))،)

عين) شارع بئف أنزر ن،) (،2 شقة رقم)

بوسالف تاز4.

11)سنة  نطالقا من تاريخ) (:  ملد4)

تأسيسها  لنهائي.
رأسلالها):)611.111) رهم مقسم)

بقيلة) و حد4  كل  حصة  (6111 إلى)

نقد ) بأكللها  محرر4  11)) رهم 

لفائد4):

 3111  لسيد حنانة عبد  لحليم)

حصة.

 لسيد حنانة رزيق)3111)حصة.

حنانة عين  لسيد  (:   إل  ر4)

عبد  لحليم مسيف  للشركة.

من فاتح 9نا9ر إلى) (:  لسنة  ملالية)

)3) يسلبف.

 ألرباح):)تخصم من  ألرباح جلسة)

في  ملائة لتكوين  الحتياطي  لقانوني)

لتكوين) 9خصص  أو  ويوزع  لباقي 

 حتياطي إضافي.

بكتابة) تم  إل9د ع  لقانوني 

بتاز4) باملحكلة  البتد ئية   لضبط 

4)فبف 9ر) 61)وبتاريخ) تحت إ9د ع رقم)

2121)تحت رقم)5241.
بلثابة مقتطف وبيان
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STE ENERGIE MARKET

SARL

 MARCHAND EN DEMI GROS

D’APPAREIL USTENSILS

 TRAVAUX D’INSTALLATION

 ELECTRIQUE DE PLAQUES

SOLAIRES ET POMPES

بلقت�سى  لجلع  لعام غيف  لعا ي)

شركاء) فإن  (2121 9نا9ر) (21 بتاريخ)

(،ENERGIE MARKET SARL شركة)

شركة محدو 4  ملسؤولية،)رأسلالها)

ومقرها  الآتلاعي) 11.111)) رهم 

آنات  لزيتون (2  352) لطابق)

بن سو 4 فاس،)قررو  ما 9لي):

رأسلال  لشركة) في   لزيا 4 

من) لينتقل  411.111) رهم  ب)

511.111) رهم) 11.111)) رهم إلى)

مرقلة) آد9د4  حصة  (4111 بخلق)

من))11))إلى)5111.

لدى) تم  قد  إن  لوضع  لقانوني 

باملحكلة  لتجارية) كتابة  لضبط 

في (519/2020 رقم) تحت   بفاس 

6)فبف 9ر)2121.
 ملسيف

528 P

 L’EXCELLENCE POUR شركة
 CONSEIL PEDAGOGIQUE

INTERNATIONAL
ش.م.م ذ ت شريك وحيد

رأسلالها  الآتلاعي : 1.111)  رهم
 ملقر  الآتلاعي : علار4 إ9لان، رقم 1

 لطابق  لثاني، آليز - 41.111
مر كش
تأسيس

بلر كش) مؤرخ  عقد  بلقت�سى 
9وم)23)9نا9ر)2121)تم وضع  لقانون)
 ألسا�سي لشركة محدو 4  ملسؤولية)
ذ ت  لشريك  لوحيد وذ ت  لسلات)

 لتالية):
 L’EXCELLENCE(لتسلية):)شركة 
 POUR CONSEIL PEDAGOGIQUE
ذ ت) ش.م.م  (INTERNATIONAL

شريك وحيد.
 لنشاط  ملز ول فعليا):)

 ملهرآانات  لفنية.
)تكوين،) وتدبيف  لخدمات) تسييف 

 ستشار4 و لدر سة بالخارج).
تنظيم  للقاء ت.

إ9لان،) علار4  (:  ملقر  الآتلاعي)
رقم)1،) لطابق  لثاني،)آليز)-)4.111 

مر كش.
من) سنة  بتد ء) (11 (:  ملد4)

تأسيسها  لنهائي.
 (1.111 (:  لرأسلال  الآتلاعي)
حصة) ((11 إلى) مقسم   رهم 
لكل) 11)) رهم  فئة) من   آتلاعية 

و حد4.
تعيين  لسيد) تم  (:  لتسييف)
مصطفى آعفر نصار محلد كلسيف)

للشركة ملد4 غيف محد 4.
من فاتح 9نا9ر إلى) (:  لسنة  ملالية)

)3) يسلبف.
تم  إل9د ع) (:  إل9د ع  لقانوني)
لدى  ملحكلة  لتجارية)  لقانوني 
بلر كش بتاريخ)4)فبف 9ر)2121)تحت)

رقم):)134))).
ملخص قصد  لنشر
COMPTAGESTEX

مر كش
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بوسط رنانس
ش.م.م

POSTE FINANCE

رأسلالها  الآتلاعي : 3.511.111 

 رهم

مقرها  الآتلاعي : علار4    س

شارع موالي رشيد، ورز ز ت

فتح فروع للشركة
محضر  لجلع  لعام) بلقت�سى 

قرر) (21(1 نوفلبف) ((5 9وم)  ملنعقد 

 لجلع  لعام للشركة ما 9لي):

بعناوين) للشركة  فروع  فتح 

لتوسيع  لهدف  الآتلاعي) مختلفة 

للشركة.

محلد) تغد  تعيين  لسيد  إعا 4 

مسيف للشركة وملد4 غيف محدو 4.

تم  إل9د ع) (:  إل9د ع  لقانوني)

لدى  ملحكلة  البتد ئية)  لقانوني 

 21(1 7)) يسلبف) بتاريخ) بورز ز ت 

تحت رقم)2272.
ملخص قصد  لنشر
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 ETABLISSEMENT HOTELIER

BELKAZIZ
ش.م.م

رأسلالها  الآتلاعي : 311.111 

 رهم

مقرها  الآتلاعي : فندق  مللكي

زنقة  لر شد9ة شارع محلد  لخامس

ورز ز ت

تفويت  لحصص  الآتلاعية
تحيين  لقانون  السا�سي للشركة

محضر  لجلع  لعام) بلقت�سى 

قرر) (21(1 1)) يسلبف)  ملنعقد 9وم)

 لجلع  لعام للشركة ما 9لي):

لتفويت  لحصص) تبعا 

فإن) بين بعض  لشركاء)  الآتلاعية 

 311.111 مبلغ) في  رأسلال  لشركة 

حصة  آتلاعية) (3111 إلى) مقسم 

9بقى) للحصة  11)) رهم  بفائد4)

مقسم بين  لشركاء)كلا 9لي):



عد )5511 - 24)آلا ى  مجر4))44) )1))فبف 9ر)2121)الجريدة الرسمية   (8(1

 (75  لسيد بلقزيز سيدي محلد)

حصة  آتلاعية.

 لسيد بلقزيز عبد هللا)456)حصة)

 آتلاعية.

حصة) (7(5 أحلد) بلقزيز   لسيد 

 آتلاعية.

 31 عبد  لعزيز) بلقزيز   لسيد 

حصة  آتلاعية.

 31 علي) محلد  بلقزيز   لسيد 

حصة  آتلاعية.

 لسيد4 بلقزيز لطيفة)375)حصة)

 آتلاعية.

حصة) (55 علر) بلقزيز   لسيد 

 آتلاعية.

4)7))حصة)  لسيد4 بلقزيز زهر4)

 آتلاعية.

حصة) (311 بلقزيز زينب)  لسيد4 

 آتلاعية.

حصة) (51 زبيد4) بلقزيز   لسيد4 

 آتلاعية.

 ملجلوع):)3111)حصة  آتلاعية.

هللا) عبد  بلقزيز  تعيين  لسيد 

مسيف  للشركة ملد4 ثالث سنو ت.

تحيين  لقانون  ألسا�سي للشركة.

تم  إل9د ع) (:  إل9د ع  لقانوني)

لدى  ملحكلة  البتد ئية)  لقانوني 

بورز ز ت بتاريخ)6))9نا9ر)2121.
ملخص قصد  لنشر
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PREMIUM EXPRESS

ش.م.م

رأسلالها  الآتلاعي : 411.111 

 رهم

مقرها  الآتلاعي : حي  لوحد4

رقم 68)، ورز ز ت

توسيع  لهدف  الآتلاعي
بلقت�سى  لقر ر للشريك  لوحيد)

لتوسيع  لهدف  الآتلاعي إلى  لعللية)

 لتالية):

مهنة  لتجار4.

تم  إل9د ع) (:  إل9د ع  لقانوني)

لدى  ملحكلة  البتد ئية)  لقانوني 

بورز ز ت بتاريخ)21)9نا9ر)2121)تحت)

رقم)66.
ملخص قصد  لنشر
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 SOCIETE DE TRAVAUX

 D’INNOVATION

MODERNE

STRINOV

ش.م.م

رأسلالها  الآتلاعي : 1.111)3.) 

 رهم

مقرها  الآتلاعي : رقم 68)

حي  لوحد4، ورز ز ت

 لزيا 4 في رأسلال  لشركة
توسيع  لهدف  الآتلاعي للشركة

محضر  لجلع  لعام) بلقت�سى 

قرر) (21(1 27) يسلبف)  ملنعقد 9وم)

 لجلع  لعام للشركة ما 9لي):

رأسلال  لشركة) في   لزيا 4 

من) لرفعه  وذلك   لسالفة  لذكر 

 3.111.111 إلى) 1.111)3.)) رهم 

حصة) ((611 بإحد ث) وذلك   رهم 

111.)) رهم للحصة) آد9د4 بقيلة)

 الآتلاعية.

إثر هذ  تم تعد9ل  لفصل) وعلى 

 لسابع من قانون  لشركة.

توسيع  لهدف  الآتلاعي للشركة)

إلى  لعللية  لتالية):

مهنة  لتجار4.

محلد) هكو  تعيين  لسيد  إعا 4 

مسيف ملد4 ثالث سنو ت.

تحيين  لقانون  ألسا�سي) إعا 4 

للشركة.

تم  إل9د ع) (:  إل9د ع  لقانوني)

لدى  ملحكلة  البتد ئية)  لقانوني 

بورز ز ت بتاريخ)24)9نا9ر)2121)تحت)

رقم)41.
ملخص قصد  لنشر

533 P

SOKETRAMED
ش.م.م

رأسلالها  الآتلاعي : 51.111  رهم

مقرها  الآتلاعي :  لطابق  لثالث

رقم 6، ساحة سيدي   و ، ورز ز ت

 لزيا 4 في رأسلال  لشركة
محضر  لجلع  لعام) بلقت�سى 

قرر) (21(1 27) يسلبف)  ملنعقد 9وم)

 لجلع  لعام للشركة ما 9لي):

رأسلال  لشركة) في   لزيا 4 

من) لرفعه  وذلك   لسالفة  لذكر 

551.111) رهم) إلى) 51.111) رهم 

حصة) (5111 بإحد ث) وذلك 

للحصة) 11)) رهم  بقيلة) آد9د4 

 الآتلاعية.

إثر هذ  تم تعد9ل  لفصل) وعلى 

 لسابع من قانون  لشركة.

تحيين  لقانون  ألسا�سي للشركة.

تم  إل9د ع) (:  إل9د ع  لقانوني)

لدى  ملحكلة  البتد ئية)  لقانوني 

بورز ز ت بتاريخ)27)9نا9ر)2121)تحت)

رقم)86.
ملخص قصد  لنشر
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LE TEMPLE DES ARTS
ش.م.م

رأسلالها  الآتلاعي : 7.111.111 

 رهم

مقرها  الآتلاعي : 73)-74)

حي  لوحد4، ورز ز ت

 ستقالة من منصب مشارك في 
تسييف  لشركة

تعيين مشاركين في تسييف  لشركة
محضر  لجلع  لعام) بلقت�سى 

 ملنعقد 9وم)7)9نا9ر)2121)قرر  لجلع)

 لعام للشركة ما 9لي):

 ستقالة  لسيد  حلد ظريف من)

منصبه كلشارك في تسييف  لشركة.

 ALBERT ELGRISSY(تعيين  لسيد

في) ظريف كلشاركين  ملياء) و لسيد4 

تسييف  لشركة ملد4 غيف محدو 4.

تم  إل9د ع) (:  إل9د ع  لقانوني)

لدى  ملحكلة  البتد ئية)  لقانوني 

بورز ز ت بتاريخ))3)9نا9ر)2121)تحت)

رقم)67.
ملخص قصد  لنشر
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 RAINBOW FRUITS

MOROCCO COMPANY
SARL AU

مسجل) عرفي  عقد  بلقت�سى 

تم إنشاء) (2121 9نا9ر) (8 بالرباط في)

محدو 4) مسؤولية  ذ ت  مؤسسة 

بالخصائص  لتالية):

 RAINBOW FRUITS (:  السم)

 MOROCCO COMPANY SARL

AU

 (11.111 (: رأسلال  لشركة)

 رهم.

31) لشقة رقم) (: عنو ن  لشركة)

زنقة موالي  حلد  لوكيلي حسان) (8

 لرباط.

)بيع) تاآر) (: هدف  ملؤسسة)

 ملنتو  ت  لفالحية).

 ملسيف):)فيصر بالحسين.

 لضريبة  ملهنية رقم)1)143)25.

 (42763 رقم)  لسجل  لتجاري 

 ملحكلة  لتجارية بالرباط.
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CONSKAMONI شركة
ش.م.م ذ ت شريك وحيد

شركة ذ ت مسؤولية محدو 4

ذ ت شريك وحيد

رأسلالها : 1.111)  رهم

مقرها  الآتلاعي : محل رقم )4)) 

بجانب مسجد سبعة أبو ب

بني عبد هللا  لحسيلة

تأسيس  لشركة
بتاريخ) بلقت�سى عقد عرفي حرر 

تم تأسيس شركة) (،2121 9نا9ر) ((4

ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت شريك)

وحيد باملليز ت  لتالية):



(8(( الجريدة الرسميةعد )5511 - 24)آلا ى  مجر4))44) )1))فبف 9ر)2121) 

CONSKAMONI(:(لتسلية 

ذ ت) شركة  (:  لشكل  لقانوني)

مسؤولية محدو 4 ذ ت شريك وحيد.

رقم) محل  (:  ملقر  الآتلاعي)

أبو ب سبعة  بجانب مسجد  (((4( 

بني عبد هللا  لحسيلة.

أو  ألشغال) :) لبناء)  لهدف)

 ملختلفة.

 ملد4):)11)سنة.

 لرأسلال):)1.111)) رهم.

 لشركاء)وحصص  لرأسلال):

هو) حصص  لرأسلال  مجلوع 

 (11 كل حصة بقيلة) حصة،) ((11

 رهم مللوكة كلها للشريك  لوحيد)

بتاريخ)  لسيد  لكلوني كريم  ملز    

)))مارس)111)،)ب):)أربعاء)تاوريرت)

 لحسيلة،)و لحامل للبطاقة  لوطنية)

مركز) و لساكن ب):) (R32336( رقم)

أي) حصة  ((11 ب) تاوريرت  أربعاء)

بقيلة إآلالية):)1.111)) رهم.

فاتح) من  تبتدئ  (:  لسنة  ملالية)

9نا9ر إلى))3) يسلبف.

يعتبف  لسيد  لكلوني) (:  لتسييف)

كريم و لحامل للبطاقة  لوطنية رقم)

غيف) ملد4  للشركة  مسيف   (R32336(

محدو 4.

باملحكلة) تم  (:  لسجل  لتجاري)

 2121 فبف 9ر) (5 بتاريخ)  البتد ئية 

بالسجل  لتحليلي رقم):)2165.
بلثابة مقتطف وبيان
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M.L MARKET
SARL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

رأسلالها : 11.111)  رهم

مقرها  الآتلاعي : تجزئة باب سبتة

شارع 2 شفشاون رقم 215  لفنيدق

تعد9ل
محضر  لجلع  لعام) بلقت�سى 

في للشركاء) ملؤرخ    الستثنائي 

في  ملقر  الآتلاعي) (2121 9نا9ر) ((5

للشركة تقرر ما 9لي):

تحويل  ملقر  الآتلاعي للشركة إلى)

 لعنو ن  لتالي):

محلد) شارع  لوطا  ر س  حي 

 لسا س زنقة  ))))رقم))5) لفنيدق.

بكتابة) تم  إل9د ع  لقانوني 

باملحكلة  البتد ئية)  لضبط 

بتطو ن،)بتاريخ)31)9نا9ر)2121)تحت)

رقم)17)1.

رقم  لسجل  لتجاري))2412.
مختصر قصد  لنشر

 ملسيف
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 ألستاذ �سي محلد با9نة

موثق

 ASMAE ESTHETIQUE شركة

ET REMISE EN FORME
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

و لشريك  لوحيد

صالون للحالقة و لتجليل

 لرباط، علار4 31، شقة رقم 8

زنقة موالي  حلد لوكيلي، حسان

تأسيس شركة
من) محرر  رسمي  عقد  بلقت�سى 

طرف  ألستاذ �سي محلد با9نة بتاريخ)

فاتح نوفلبف)1)21)تم تأسيس شركة)

ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4 باملو صفات)

 لتالية):

 ASMAE شركة) (:  لتسلية)

 ESTHETIQUE ET REMISE EN

FORME

ذ ت  ملسؤولية) شركة  (:  لصفة)

 ملحدو 4 و لشريك  لوحيد.
صالون) (: بإ9جاز) غرض  لشركة 

للحالقة و لتجليل.

علار4) :) لرباط،)  ملقر  الآتلاعي)

8،)زنقة موالي  حلد) 31،)شقة رقم)

لوكيلي،)حسان.

مد4  لشركة) تحد9د  تم  (:  ملد4)

11)سنة من تاريخ تسجيلها في) جالل)

 لسجل  لتجاري.

 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم.

:) لسيد4 أسلاء)  لشريك  لوحيد)

 لدري�سي بحصة):)111))حصة.

 لتسييف):)تسييف  لشركة من طرف)

ملد4) وذلك  أسلاء) لدري�سي   لسيد4 

غيف محدو 4.

تم  إل9د ع) (:  إل9د ع  لقانوني)

 لقانوني للشركة لدى كتابة  لضبط)

بالرباط  لسجل) باملحكلة  لتجارية 

 لتجاري رقم)583)4).
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 ألستاذ �سي محلد با9نة

موثق

FAST STATION شركة
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

محطة وقو 

 لرباط، علار4 31، شقة رقم 8

زنقة موالي  حلد لوكيلي، حسان

تأسيس شركة
محرر) رسمي  عقد  بلقت�سى 

با9نة) محلد  �سي  من طرف  ألستاذ 

تم تأسيس) (21(1 أكتوبر) (3( بتاريخ)

ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4) شركة 

باملو صفات  لتالية):

FAST STATION(لتسلية):)شركة 

ذ ت  ملسؤولية) شركة  (:  لصفة)

 ملحدو 4.

محطة) (: بإ9جاز) غرض  لشركة 

 لوقو .

علار4) :) لرباط،)  ملقر  الآتلاعي)

8،)زنقة موالي  حلد) 31،)شقة رقم)

لوكيلي،)حسان.

مد4  لشركة) تحد9د  تم  (:  ملد4)

11)سنة من تاريخ تسجيلها في) جالل)

 لسجل  لتجاري.

 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم.

 لشركاء):

بحصة) أسلاء) لدري�سي   لسيد4 

وحيد4.

ش.م.م) (BE HOLDING شركة)

بحصة):)111.

 لتسييف):)تسييف  لشركة من طرف)

غيف) ملد4  ذلك   لسيد طارق  ليز مي 

محدو 4.

تم  إل9د ع) (:  إل9د ع  لقانوني)

 لقانوني للشركة لدى كتابة  لضبط)

بالرباط  لسجل) باملحكلة  لتجارية 

 لتجاري رقم)511)4).
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 ألستاذ �سي محلد با9نة

موثق

TGE MANOUS شركة

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

و لشريك  لوحيد

آليع أعلال  لبناء

 لرباط، علار4 31، شقة رقم 8

زنقة موالي  حلد لوكيلي، حسان

تأسيس شركة
محرر) رسمي  عقد  بلقت�سى 

با9نة) محلد  �سي  من طرف  ألستاذ 

تم تأسيس) (21(1 5) يسلبف) بتاريخ)

ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4) شركة 

باملو صفات  لتالية):

TGE MANOUS(لتسلية):)شركة 

ذ ت  ملسؤولية) شركة  (:  لصفة)

 ملحدو 4 و لشريك  لوحيد.

آليع) (: بإ9جاز) غرض  لشركة 

أعلال  لبناء.

علار4) :) لرباط،)  ملقر  الآتلاعي)

8،)زنقة موالي  حلد) 31،)شقة رقم)

لوكيلي،)حسان.

مد4  لشركة) تحد9د  تم  (:  ملد4)

11)سنة من تاريخ تسجيلها في) جالل)

 لسجل  لتجاري.

 (1.111 (: رأسلال  لشركة) مبلغ 

 رهم.

:) لسيد حسن)  لشريك  لوحيد)

 9تصحا بحصة):)11))حصة.

 لتسييف):)تسييف  لشركة من طرف)

 لسيد حسن  9تصحا وذلك ملد4 غيف)

محدو 4.



عد )5511 - 24)آلا ى  مجر4))44) )1))فبف 9ر)2121)الجريدة الرسمية   (8((

تم  إل9د ع) (:  إل9د ع  لقانوني)

 لقانوني للشركة لدى كتابة  لضبط)

باملحكلة  لتجارية بالرباط،) لسجل)

 لتجاري رقم)167)4).
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شركة طرالوتيك
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

رأس مال  لشركة : 611.111  رهم

تجزئة صباني قطاع  لنهضة رقم 35 

شارع أكد ل  لعيا9د4 - سال

9وم) حرر  عرفي  عقد  بلقت�سى 

تأسيس) تم  بسال  (2121 9نا9ر) ((1

ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4) شركة 

بالخصائص  لتالية):

 لتسلية):)شركة طر لوتيك.

 لهدف):) ألشغال  ملختلفة و لبناء.

 611.111 (: مال  لشركة) رأس 

حصة من) (6111 إلى)  رهم مقسلة 

للحصة  لو حد4) 11)) رهم  فئة)

مقسلة على  لشركاء)كامتي):

 3111 (: نوآمي) ر ضية   لسيد4 

حصة.

 3111 (: بكر  لشرقي) أبو   لسيد 

حصة.

صباني) تجزئة  (:  ملقر  الآتلاعي)

شارع أكد ل) (35 قطاع  لنهضة رقم)

 لعيا9د4)-)سال.

 لتسييف):)ر ضية نوآمي.

 ملد4):)مد4  لشركة)11)سنة.

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

 2121 فبف 9ر) (3 في) بسال   البتد ئية 

تحت رقم)34154.
بلثابة مقتطف وبيان
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FISCOGEF

TEL(:(05.22.27.49.96

STE SAKANE ZINEB
إعالن بخصوص تأسيس شركة

بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ بالد ر)

 لبيضاء)بتاريخ)26) يسلبف)1)21)تم)

تأسيس شركة باملو صفات  لتالية):

.STE SAKANE ZINEB(:(لتسلية 

 ملقر  الآتلاعي):))8،)زنقة  لهدهد)

 لد ر  لبيضاء.

:) إلنعاش)  لهدف  الآتلاعي)

 لعقاري.

ذ ت) شركة  (:  لشكل  لقانوني)

 ملسؤولية  ملحدو 4.

 لرأسلال):)11.111) رهم مقسلة)

كلا 9لي):

11)) رهم) فئة) من  حصة  (311

لفائد4 حا ك علر.

11)) رهم) فئة) من  حصة  (311

لفائد4 حا ك  ملصطفى.

11)) رهم) فئة) من  حصة  (311

لفائد4 حا ك هشام.

حا ك) تعيين  لسيد  (:  لتسييف)

هشام مسيف وحيد للشركة.

باملحكلة) (:  إل9د ع  لقانوني)

 لتجارية بالد ر  لبيضاء)9وم)28)9نا9ر)

2121)تحت رقم)728487.

 لسنة  الآتلاعية):)من فاتح 9نا9ر)

إلى))3) يسلبف.

 ملد4):)11)سنة.

 لسجل  لتجاري):))45447.
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FISCOGEF

TEL(:(05.22.27.49.96

 STE CHAMPS ELYSES

BATIMENT
إعالن بخصوص تأسيس شركة

بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ بالد ر)

 لبيضاء)بتاريخ)26) يسلبف)1)21)تم)

تأسيس شركة باملو صفات  لتالية):

 STE CHAMPS (:  لتسلية)

.ELYSES BATIMENT

 ملقر  الآتلاعي):))8،)زنقة  لهدهد)

 لد ر  لبيضاء.

:) إلنعاش)  لهدف  الآتلاعي)

 لعقاري.

ذ ت) شركة  (:  لشكل  لقانوني)

 ملسؤولية  ملحدو 4.

 لرأسلال):)11.111) رهم مقسلة)

كلا 9لي):

11)) رهم) فئة) من  حصة  (451

لفائد4 حا ك علر.

11)) رهم) فئة) من  حصة  (451

لفائد4 حا ك  ملصطفى.

قرر  لجلع  لعام  الستثنائي)

 21(1 26) يسلبف) بتاريخ)  ملنعقد 

تعيين  لسيد حا ك هشام و لسيد)

حا ك علر و لسيد حا ك  ملصطفى،)

مسيف9ن للشركة مع تفويضهم آليع)

سلطات  لتصرف و لتسييف.

باملحكلة) (:  إل9د ع  لقانوني)

 لتجارية بالد ر  لبيضاء)9وم)28)9نا9ر)

2121)تحت رقم)728486.

 لسنة  الآتلاعية):)من فاتح 9نا9ر)

إلى))3) يسلبف.

 ملد4):)11)سنة.

 لسجل  لتجاري):)454461.
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STE ISMAILIA FOUR
SARL

بتاريخ) للعقو   مللضية  طبقا 
تحرير  لقانون) تم  (2121 9نا9ر) (2(

ذ ت  لخصائص) لشركة   لد جلي 

 لتالية):

ذ ت) شركة  (:  لصفة  لقانونية)

 ملسؤوية  ملحدو 4.

بائع  ملو  ) (:  لهدف  الآتلاعي)

 لغذ ئية،) ملطعلة وأشغال مختلفة.

11.111)) رهم) (:  لرأسلال)

فئة) من  حصة  ((111 إلى) مقسلة 

11)) رهم للحصة.

11.111) رهم) (: إسلاعيل حلو )

ما يعا ل)111)حصة.

1.111)) رهم ما) (: بر هيم حلو )

يعا ل)11))حصة.

من) سنة  بتد ء) (11 (:  ملد4)

 لتأسيس  لنهائي.

من فاتح 9نا9ر إلى) (:  لسنة  ملالية)

)3) يسلبف من كل سنة ما عد   لسنة)

 ألولى تبتدئ من تاريخ  لتسجيل.

 ملقر  الآتلاعي):)5،)شارع  ألطلس)

حي  لسالم) (7 شقة) (5 علار4)  لكبيف 

سال.

:) لسيد إسلاعيل حلو )  لتسييف)

كلسيف وحيد.

كتا9ة) لدى  تم  إل9د ع  لقانوني 

بسال) باملحكلة  البتد ئية   لضبط 

بالسجل  لتجاري) رقم  لتقييد 

.3((((
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STE ZA INOX
 لشركة  ملحدو 4  ملسؤولية

ذ ت  لشريك  لوحيد

 ملقر  الآتلاعي بالرباط أكد ل 5) 

شارع  ألبطال  لشقة 4

رأسلال : 1.111)  رهم

تأسيس شركة
بلقت�سى عقد عرفي حرر بالرباط)

تحد9د) تم  (2121 9نا9ر) (21 بتاريخ)

 لقو نين  ألساسية لشركة محدو 4)

 ملسؤولية ذ ت  لخصائص  لتالية):

.STE ZA INOX(:(لتسلية 

 لهدف  الآتلاعي):)تهدف  لشركة)

إلى):

نجار4  ألملنيوم.

 لنجار4  ملعدنية،) لو آهات،)

زآاج  ملباني.

بجليع  ألنشطة  ملتعلقة)  لقيام 

باألملنيوم.

 ملساهلة  ملباشر4 أو غيف  ملباشر4)

للشركة في آليع  لعلليات  لتجارية)

و لتي قد تكون ذ ت صلة بأي هدف)

من  ألهد ف  ملذكور4 أعاله.

آليع  ملعامالت) عامة  وبصفة 

 لتجارية،) لصناعية،) لعقارية)

و ملالية و ملرتبطة بشكل مباشر أو غيف)

أو) أعاله  باألهد ف  ملذكور4  مباشر 

أي غرض آجر ملاثل،)أو من  ملحتلل)

أن تساهم في تنلية وتطوير أهد ف)

 لشركة.



(8(3 الجريدة الرسميةعد )5511 - 24)آلا ى  مجر4))44) )1))فبف 9ر)2121) 

حد   ملقر) (:  ملقر  الآتلاعي)
شارع) ((5 بالرباط أكد ل)  الآتلاعي 

 ألبطال  لشقة)4.
 ملد4):)حد ت  ملد4)11)سنة.

حد ) (:  لرأسلال  الآتلاعي)
1.111)) رهم) مبلغ) في   لرأسلال 
حصة  آتلاعية) ((11 إلى) مقسم 
ذ ت قيلة إسلية تساوي)11)) رهم)

للحصة.
تعيين عبد  لحنين) تم  (:  لتسييف)
غيف) وملد4  للشركة  كلسيف   لزوهري 

محدو 4.
 لسجل  لتجاري رقم)42757).
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STE K.L.S SISTERS ATELIER
SARL

شركة محدو 4  ملسؤولية
 لرأسلال  الآتلاعي : 1.111)  رهم

 N°20 RUE 8 : ملقر  الآتلاعي 
OLM EL BASSATINE MEKNES

 26 بتاريخ) بقر ر  لجلع  لعام 
 يسلبف)1)21)تقرر ما 9لي):

للشركة)  لتصفية  لنهائية 
ذمة  ملصفية) وإبر ء) أعاله   ملذكور4 
لبطاقة) جد9جة  لحاملة  أمقدوف 

.Z(73265(لتعريف  لوطنية رقم 
بكتابة) تم  إل9د ع  لقانوني 
 لضبط باملحكلة  لتجارية بلكناس)
بتاريخ)5)فبف 9ر)2121)تحت رقم)61).
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STE MOFTRAVAUX DIVERS
 STE A RESPONSABILITE

LIMITEE
A ASSOCIE UNIQUE

AU(CAPITAL(DE 100.000 DHS

(34 SECT(AL(WIAM(AV 
ASSANAWBAR(LAAYAYDA - 

SALE
9وم) حرر  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تأسيس) تم  بسال  (2121 9نا9ر) (2
ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4) شركة 

بالخصائص  لتالية):

 MOFTRAVAUX(لتسلية):)شركة 
ذ ت  لشريك) ش.م.م.) (DIVERS

 لوحيد.
 لهدف):

 لبناء)وأشغال  ألجرى.
 الستيف   و لتصد9ر.

 (11.111 (: مال  لشركة) رأس 
حصة من) ((111 إلى)  رهم مقسلة 
للحصة  لو حد4) 11)) رهم  فئة)

مقسلة على  لشركاء)كامتي):
 لسيد4  لخشين  ملفضلة):)111) 

حصة.
سيكتور) ((34 (:  ملقر  الآتلاعي)

 لوئام شارع  لسنوبر  لعيا9د4 سال.
:) لسيد4  لخشين)  لتسييف)

 ملفضلة.
 ملد4):)مد4  لشركة)11)سنة.

بالسجل  لتجاري) تم  لتقييد 
باملحكلة  البتد ئية بسال تحت رقم)

.3(183
بلثابة مقتطف وبيان

548 P

STE LAPALMA COFEE
عقد  لتسييف  لحر

بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)
 4 بتاريخ) مسجل  (2121 9نا9ر) (24
 LA PALMA شركة) (2121 فبف 9ر)
بالسجل  لتجاري) COFEE) ملقيد4 
2867)،) ملالكة) رقم) تحت  ببفشيد 
ببفشيد،) لألصل  لتجاري  لكائن 
بلد9ة حد  لسو لم،)تجزئة كسيكس)
 لرقم)1،) مللثلة بلسيفها  لسيد أمين)
سبيل  لتسييف) على  9لنح   لخليفي،)
حسن) للسيد  أصله  لتجاري   لحر 
لهد9لي  لساكن ببفشيد  و ر  لبف هلة)
حسب  ملقتضيات) حد  لسو لم 

 لتالية):
لألصل) 9لارس  ملسيف  لحر 
 لتجاري نشاطه كلد9ر تجار مستقل،)

وينظم عللياته)-) لبحرية.
سنتين) في  محد 4  مد4  لعقد 

 بتد ء)من فاتح 9نا9ر)2121.
 إل  ر4
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STE AMI COMPOSANTS
رفع رأسلال  لشركة

بلقت�سى قر ر  لجلع  لعام) ( (- ((
للشركاء)بتاريخ)6)9نا9ر)2121)للشركة)
 STE AMI COMPOSANTS(4ملسلا 
شركة محدو 4  ملسؤولية،)رأسلالها)
مقرها  الآتلاعي) 1.111)) رهم،)
اللة) شارع  (31 (- بالد ر  لبيضاء)
9اقوت،) لطابق)5،) لشقة  ،) ملقيد4)
بالد ر  لبيضاء) بالسجل  لتجاري 

تحت رقم)371.311)قرر ما 9لي):
بلجلوع) رأسلال  لشركة  زيا 4 
 25.111 ليصبح) 5.111)) رهم 
حصة) ((51 إنشاء) جالل  من   رهم 
11)) رهم) قدرها) بقيلة  آد9د4 
للحصة  لو حد4 مع  كتتابه و فعه)
نقد  بالكامل لفائد4  لشركاء) لجد )
حصة) ((11 أمجا )  لسيد  ملهدي 

و لسيد محلد أمجا )51)حصة.
رأسلال  لشركة) رفع  تنفيذ 
و ملو فقة على  كتابه لفائد4  لشركاء)

 لجد .
على  ستقالة  لسيد4)  ملصا قة 
كلسيف4) مهامها  من  أمجا   بهية 

بالشر كة للشركة.
تعيين  لسيد  ملهدي أمجا  كلسيف)

للشركة ملد4 غيف محدو 4.
من) و7)) (7  -  6 تعد9ل  لبند)

 لقانون  ألسا�سي.
بكتابة) تم  إل9د ع  لقانوني  (- (2
 لضبط لدى  ملحكلة  لتجارية بالد ر)
بتاريخ) (721.346 تحت رقم)  لبيضاء)

4)فبف 9ر)2121.
 إل  ر4
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STE DIADROMED
شركة محدو 4  ملسؤولية

ذ ت  لشريك  لوحيد
تأسيس

بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ) ( (- ((
وضع) تم  (،2121 9نا9ر) (6 بتاريخ)
محدو 4) لشركة   لقانون  ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد)  ملسؤولية 

9حلل  لخصائص  لتالية)):

.STE DIADROMED(:(لتسلية 

محلد) :) لسيد  لعو ني   لشركاء)

 مناي.

 (11.111 (:  لرأسلال  الآتلاعي)

حصة من) ((111 إلى)  رهم مقسلة 

للحصة  لو حد4) 11)) رهم  فئة)

مؤ  4 لفائد4  لشريك  لوحيد  لسيد)

 لعو ني محلد  مناي.

زنقة) (،(1 (:  ملقر  الآتلاعي)

 -  5 رقم) شقة  (،3  لحرية،) لطابق)

 لد ر  لبيضاء.

 ملد4):)11)سنة  بتد ء)من تسجيلها)

بالسجل  لتجاري.

مر كز) وتدقيق  تسييف  (:  لغرض)

 لعنا9ة  لصحية،) إل  ر4  ملفوضة)

ملز ولة) جارآية  بلصا ر  و الستعانة 

 لنشاط.

 لتسييف):)تم تعيين  لسيد  لعو ني)

للشركة) محلد  مناي مسيف  وحيد  

وذلك ملد4 غيف محدو 4.

تم  إل9د ع) (:  إل9د ع  لقانوني)

 لقانوني بكتابة  لضبط لدى  ملحكلة)

رقم) تحت  بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

2121)وتم) 3)فبف 9ر) 61).721)بتاريخ)

تقييدها بالسجل  لتجاري لدى نفس)

 ملحكلة تحت رقم)7)455.2.
 إل  ر4
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STE BEL FASHION

شركة محدو 4  ملسؤولية

تأسيس
بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ) ( (- ((

وضع) تم  (،2121 9نا9ر) (7 بتاريخ)

محدو 4) لشركة   لقانون  ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد)  ملسؤولية 

9حلل  لخصائص  لتالية)):

.STE BEL FASHION(:(لتسلية 

 لشركاء):

 لسيد4 بلحسن فتيحة.

 لسيد فتحان محلد رضا.



عد )5511 - 24)آلا ى  مجر4))44) )1))فبف 9ر)2121)الجريدة الرسمية   (8(4

 (11.111 (:  لرأسلال  الآتلاعي)

حصة من) ((111 إلى)  رهم مقسلة 

للحصة  لو حد4) 11)) رهم  فئة)

على) موزعة  لفائد4  لشركاء) مؤ  4 

 لشكل  لتالي):

 511 (: فتيحة) بلحسن   لسيد4 

حصة.

 511 (:  لسيد فتحان محلد رضا)

حصة.
زنقة) (،(1 (:  ملقر  الآتلاعي)

 -  5 رقم) شقة  (،3  لحرية،) لطابق)

 لد ر  لبيضاء.

 ملد4):)11)سنة  بتد ء)من تسجيلها)

بالسجل  لتجاري.

و التجار،) شر ء) بيع،) (:  لغرض)

كل  ملو    لخام) وتصد9ر   ستيف   

و ملصنعة.

من) تبتدئ  (:  لسنة  الآتلاعية)

)3) يسلبف من) فاتح 9نا9ر وتنتهي في)

كل سنة.

تعيين  لسيد4) تم  (:  لتسييف)

فتحان) و لسيد  فتيحة  بلحسن 

وذلك) للشركة  مسيف9ن  رضا  محلد 

ملد4 غيف محدو 4.

تم  إل9د ع) (:  إل9د ع  لقانوني)

 لقانوني بكتابة  لضبط لدى  ملحكلة)

رقم) تحت  بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

2121)وتم) 3)فبف 9ر) )6).721)بتاريخ)

تقييدها بالسجل  لتجاري لدى نفس)

 ملحكلة تحت رقم)1)455.2.
 إل  ر4

552 P

STE DAMIL TRADING
شركة محدو 4  ملسؤولية

ذ ت  لشريك  لوحيد

تأسيس
بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ) ( (- ((

وضع) تم  (،2121 9نا9ر) (2( بتاريخ)

محدو 4) لشركة   لقانون  ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد)  ملسؤولية 

9حلل  لخصائص  لتالية)):

 STE DAMIL (:  لتسلية)

.TRADING

 لشركاء):

 لسيد لحلو أمين حلو 4.

 (1.111 (:  لرأسلال  الآتلاعي)

 رهم مقسلة إلى)11))حصة من فئة)

مؤ  4) للحصة  لو حد4  11)) رهم 

لفائد4  لشريك  لوحيد  لسيد لحلو)

أمين حلو 4.

زنقة) (،(1 (:  ملقر  الآتلاعي)

 -  5 رقم) شقة  (،3  لحرية،) لطابق)

 لد ر  لبيضاء.

 ملد4):)11)سنة  بتد ء)من تسجيلها)

بالسجل  لتجاري.

 لغرض):) ستيف   وتصد9ر،)شر ء،)

بيع،)تجار4،) ستشار4 تجارية،)لجليع)

بالجللة،) أو  ملصنعة،)  ملو    لخام 

نقل) أو  لتقسيط،) شبه  لجللة 

وتوزيع  لبضائع.

لحلو) ( تم تعيين  لسيد) (:  لتسييف)

وذلك) للشركة  مسيف   حلو 4  أمين 

ملد4 غيف محدو 4.

تم  إل9د ع) (:  إل9د ع  لقانوني)

 لقانوني بكتابة  لضبط لدى  ملحكلة)

رقم) تحت  بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

2121)وتم) 4)فبف 9ر) 721.286)بتاريخ)

تقييدها بالسجل  لتجاري لدى نفس)

 ملحكلة تحت رقم)455.315.
 إل  ر4
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 STE AGENCEMENT DU

CENTRE

شركة محدو 4  ملسؤولية

ذ ت  لشريك  لوحيد

تأسيس
بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ) ( (- ((

وضع) تم  (،2121 9نا9ر) ((3 بتاريخ)

محدو 4) لشركة   لقانون  ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد)  ملسؤولية 

9حلل  لخصائص  لتالية)):

 STE AGENCEMENT (:  لتسلية)

.DU CENTRE

 لشركاء):

شريك) رباب   لسيد4  لصنهاجي 

وحيد.

 (1.111 (:  لرأسلال  الآتلاعي)

 رهم مقسلة إلى)11))حصة من فئة)

مؤ  4) للحصة  لو حد4  11)) رهم 

 لشريكة  لوحيد4  لسيد4)) لصنهاجي)

رباب.

زنقة) (،(1 (:  ملقر  الآتلاعي)

 -  5 رقم) شقة  (،3  لحرية،) لطابق)

 لد ر  لبيضاء.

 ملد4):)11)سنة  بتد ء)من تسجيلها)

بالسجل  لتجاري.

تهيئة  ملحالت) (:  لغرض)

و لصناعة) لالستخد م  لصيدالني 

أشغال) آليع  وتنفيذ   لدو ئية 

 لتصليم و لتجليل.

من) تبتدئ  (:  لسنة  الآتلاعية)

)3) يسلبف من) فاتح 9نا9ر وتنتهي في)

كل سنة.

تعيين  لسيد4) تم  (:  لتسييف)

وحيد4) مسيف4  رباب   لصنهاجي 

للشركة وذلك ملد4 غيف محدو 4.

تم  إل9د ع) (:  إل9د ع  لقانوني)

 لقانوني بكتابة  لضبط لدى  ملحكلة)

رقم) تحت  بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

2121)وتم) 3)فبف 9ر) 51).721)بتاريخ)

تقييدها بالسجل  لتجاري لدى نفس)

 ملحكلة تحت رقم)5)455.2.
 إل  ر4
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 STE INTERNATIONAL

ONCOLOGY GROUP
فرع

 ملقر  الآتلاعي : 28، محج عالل بن 

عبد هللا،  لطابق 2 رقم 8، طنجة - 

 ملغرب

مسجل بالسجل  لتجاري بطنجة 

تحت رقم 47241

فيلا 9لي  لفرع

بتاريخ) للفرع  قررت  لشركة  ألم 

21) يسلبف)1)21)ما 9لي):

مسطر4) وفتح   لحل  ملسبق 

 لتصفية  لو 9ة للفرع.

تحد9د مقر  لتصفية للفرع بلقره)

 الآتلاعي  لكائن ب):)28،)محج عالل)

8)طنجة) 2)رقم) بن عبد هللا،) لطابق)

-) ملغرب.

آل) جالل  للفرع  مصفيا  تعيين 

كونر  و) مد4  لتصفية،) لسيد 

بريسينو الكوس،)إسباني  لجنسية.

وال9ة أي وكيل أو مسيف وأي) إنهاء)

ملثل قانوني للفرع.

تم  إل9د ع  لقانوني بقلم  ملحكلة)

9نا9ر) (27 بتاريخ) بطنجة   لتجارية 

2121)تحت رقم)221127)و لتسجيل)

لطنجة) بالسجل  لتجاري   لتعد9لي 

رقم) تحت  (2121 9نا9ر) (27 بتاريخ)

.738
لإل9د ع)-) ملصفي

555 P

 STE AFRO CELLULOSE

SERVICES
ACS

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

تأسيس
 5 تاريخ تسجيل  لعقد  لعرفي في)

أغسطس)1)21)بالد ر  لبيضاء.

:) لتصنيع)  لهدف  الآتلاعي)

 لصناعي)-)أعلال مختلفة أو  لبناء)-)

تجار4)-) ستيف   وتصد9ر.

رأسلال  لشركة):)11.111)) رهم)

موزعة بين  لشركاء)على  لشكل  لتالي):

 511 (: محلد) مجاطي   لسيد 

حصة.

 لسيد  لعرو�سي علي):)511)حصة.

من) سنة  بتد ء) (11 (:  ملد4)

 لتأسيس  لنهائي أي من تاريخ وضع)

 لسجل  لتجاري.

من فاتح 9نا9ر إلى) (:  لسنة  ملالية)

)3) يسلبف من كل سنة ما عد   لسنة)

 ألولى تبتدئ من تاريخ  لتسجيل.

 ملقر  الآتلاعي):)حي  المل))1)رقم)

)23)تيط مليل  لد ر  لبيضاء.



(8(5 الجريدة الرسميةعد )5511 - 24)آلا ى  مجر4))44) )1))فبف 9ر)2121) 

محلد) مجاطي  :) لسيد   ملسيف)

و لسيد  لعرو�سي علي.
بالسجل  لتجاري) رقم  لتقييد 

رقم))44672.

556 P

مكتب  ألستاذ 9وسف  لقر ري

موثق بسال

سال تابريكت،)شارع لال أسلاء،)إقامة  لزهر4،)

 لطابق  ألول،)مكتب رقم))

STE LE BAR A SOUPE
 لشركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

رأسلالها : 11.111)  رهم

مقرها  الآتلاعي بالرباط حي 

 لرياض، 11 شارع  ملهدي بن بركة 

رقم 25

تفويت حصص
و ستقالة مسيف  لشركة
وتعيين  ملسيف  لجد9د

وتعد9ل  لقانون  ألسا�سي للشركة
بتاريخ) توثيقي  عقد  بلقت�سى 

قرر  لجلع  لعام) (2121 9نا9ر) ((4

 LE(4 للشركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو

 (11.111 رأسلالها) (BAR A SOUPE

بالرباط حي)  رهم مقرها  الآتلاعي 

بركة) بن  شارع  ملهدي  (11  لرياض،)

رقم)25):

عزيز4  لو تي) قامت  لسيد4 

بتفويت) حجوبي  أحلد  و لسيد 

أي) حصصهلا  الآتلاعية  مجلوع 

111))حصة  آتلاعية) ما مجلوعه)

قيلة  لو حد4 منها)11)) رهم لفائد4)

 لسيد طارق  لشامي و لسيد آالل)

 لشامي و لسيد  ملهدي سني و لسيد4)

جولة)) حسينة.

تبعا لهذ   لتغييف أصبحت حصص)

 لشركة كلا 9لي):

 لسيد طارق  لشامي):)251)حصة.

 لسيد آالل  لشامي):)251)حصة.

 لسيد  ملهدي سني):)251)حصة.

 251 (: جولة  حسينة)  لسيد4 

حصة.

 ملجلوع):)111))حصة.

 ستقالة  لسيد أحلد حجوبي من)

مهامه كلسيف للشركة.

آالل  لشامي) تعيين  لسيد 

كلسيف للشركة ملد4 غيف محدو 4.

تبعا لهذه  لتعد9الت  ملذكور4 تم)

تعد9ل  لقانون  ألسا�سي للشركة.

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

فبف 9ر) (5 بتاريخ) بالرباط   لتجارية 

2121)تحت رقم)745.
للخالصة و لبيان

 ألستاذ 9وسف  لقر ري موثق

557 P

STE MANARAT AZIKI
إعالن عن تأسيس شركة

في مؤرخ  عرفي  عقد   بلقت�سى 

 8)9نا9ر)2121)تم تأسيس شركة ذ ت)

 ملسؤولية  ملحدو 4 من شريك وحيد)

و لتي تتليز بلا 9لي):

 STE (:  لتسلية  الآتلاعية)

من) ش.م.م.) (MANARAT AZIKI

شريك وحيد.

موضوع  لشركة في  ملغرب كلا في)

 لخارج):

أشغال  لبناء.

أشغال مختلفة.

 CHEZ STE S.A (:  ملقر  الآتلاعي)

 DOMICOM, IMMB 226 (er

 ETAGE APP A BUREAU N°( ET 2,

.AIN EL HAYAT ( SKHIRAT

 ملد4):)حد ت مد4  لشركة في)11 

سنة  بتد ء)من تاريخ تأسيسها.

 (11.111 في) محد   (:  لرأسلال)

 رهم مقسلا إلى)111))حصة بقيلة)

11)) رهم للحصة.

:)تسيف  لشركة من طرف)  لتسييف)

 لسيد عبد هللا أزكي.

تبتدئ  لسنة  ملالية في فاتح 9نا9ر)

/N)وتنتهي في))3) يسلبف)/N)من كل)

سنة.

وقد تم تسجيل  لشركة باملحكلة)

9نا9ر) (21 بتاريخ) بتلار4   البتد ئية 

2121)تحت رقم)21341).
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 STE GLOBAL ALUMINIUM

MAROC

SARL

شركة محدو 4  ملسؤولية

رأسلالها : 11.111)  رهم

مقرها  الآتلاعي : إقامة )8 شارع 

 ملقاومة  لطابق 4  لشقة 8 

 لد ر  لبيضاء

 لتأسيس
بلوآب عقد عرفي مؤرخ بالد ر)

تم) (21(1 ماي) (2 بتاريخ)  لبيضاء)

محدو 4  ملسؤولية) شركة  تأسيس 

ذ ت  لخصائص  لتالية):

 STE GLOBAL (:  لتسلية)

.ALUMINIUM MAROC SARL

نجار4) (:  لغرض  الآتلاعي)

أعلال  لفوالذ) رفوف،)  ألملنيوم،)

عام) وبشكل  للصدأ،)  ملقاوم 

و لتجارية) آليع  لعلليات  لفنية 

و لصناعية  ملالية،) مللتلكات)

 ملنقولة أو غيف  ملنقولة  لتي قد تكون)

مرتبطة بشكل مباشر أو غيف مباشر)

أن) من  ملرجح  أو  بكائن  لشركة 

تساهم في تلد9دها أو تطويرها.

شارع) (8( إقامة) (:  ملقر  الآتلاعي)

8) لد ر) 4) لشقة)  ملقاومة  لطابق)

 لبيضاء.

رأس  ملال):)حد  رأسلال  لشركة)

 (111 11.111)) رهم مقسلة ل) في)

11)) رهم) بقيلة) حصة  آتلاعية 

للحصة مكتتبة ومقسلة كالتالي):

 511 ب) محلد   لسيد  إلر وي 

حصة.

 511 ب) سليف4  كرزيف   لسيد4 

حصة.

 لسنة  الآتلاعية):)من فاتح 9نا9ر)

إلى))3) يسلبف من كل سنة.

من تاريخ) سنة  بتد ء) (11 (:  ملد4)

 لتأسيس.

:)9قسم  لربح  لصافي بعد)  ألرباح)
و ألساسية)  القتطاعات  لقانونية 
على  لشركاء)كل حسب نسب أسهله.
تسيف  لشركة من قبل) (:  لتسييف)
سليف4) كرزيف   لشريكين  لسيد4 
و لسيد  إلر وي محلد وتلتزم  لشركة)
آليع  لوثائق) في  معا  بتوقيعهلا 

 ملتعلقة بها.
باملركز) تم  إل9د ع  لقانوني 
بالد ر  لبيضاء) لالستثلار   لجهوي 
وسجلت) (21(1 9ونيو) ((2 بتاريخ)
 لشركة بالسجل  لتجاري تحت رقم)

.43575(
لإلشار4 و لبيان
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STE BATTOUZ
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4

وذ ت شريك وحيد
رأس مالها : 11.111)  رهم

 لتأسيس
عرفي  ملنعقد) عقد  بلقت�سى 
 21(1 نوفلبف) ((1 بتاريخ) بالرباط 
مسؤولية) ذ ت  تأسيس  لشركة  تم 
محدو 4 وذ ت شريك وحيد وتحلل)

 لخصائص  لتالية):
 STE BATTOUZ (:  لتسلية)

ش.م.م.
ذ ت) شركة  (:  لشكل  لقانوني)
شريك) وذ ت  محدو 4  مسؤولية 

وحيد.
شارع) (،(5 رقم) (:  ملقر  لرئي�سي)
(- أكد ل) (،14 رقم)  ألبطال  لشقة 

 لرباط.
 لنشاط  لرئي�سي للشركة):)يهدف)
  لنشاط  لرئي�سي للشركة إلى ما 9لي):
أعلال  لبناء،) بجليع  قيام  لشركة 

أعلال  لحفر،)تسرب  ملياه.
و الملنيوم) أعلال  لنجار4 
و لخشب،)وبناء) لدفيئات  لزآاآية)

وغيف  لزآاآية.
بلا في) و ألشغال  ملختلفة،)  لبناء)
ذلك بيع وتوريد مو    لبناء)و ملعد ت.
في  لهندسة)  ر سة  لهندسة 

 ملدنية.
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و ملساحات)  ألشغال  لعامة 
 لخضر ء،) لهياكل و لطرق.

تأآيف) عامة،)  لتقسيم،) ر سة 
 ملعد ت.

 لتعليم  ملستلر وتنظيم  لندو ت.
آليع  ألنشطة) في   لتعاقد 

 ملدرآة أ ناه.
من تاريخ) عاما  بتد ء) (11 (:  ملد4)

 لتأسيس  لنهائي.
تبدأ  لسنة  ملالية) (:  لسنة  ملالية)

في فاتح 9نا9ر وتنتهي في))3) يسلبف.
تحد9د) تم  (: مال  لشركة) رأس 
 (11.111 بلبلغ) مال  لشركة  رأس 
حصة) ((111 على) مقسوما   رهم 
11)) رهم للحصة كل حصة) بقيلة)
مقابل  ملساهلات  ملذكور4 أعاله وتم)

توزيعها على  لنحو  لتالي):
 لسيد  بر هيم  لدري�سي  لتوز ني)
 (11.111 111))حصة بلبلغ) (: واللي)

 رهم.
:)تسيف  لشركة من طرف)  لتسييف)
إبر هيم  لدري�سي  لتوز ني)  لسيد 

واللي وذلك ملد4 غيف محدو 4.
توزيع  ألرباح):)بعد تخصيص)%5 
9تم  الحتفاظ) لالحتياطي  لقانوني 

بالفائض لفائد4  لشريك  لوحيد.
تم  إل9د ع) (:  إل9د ع  لقانوني)
لدى  ملحكلة  لتجارية)  لقانوني 
 8775( رقم) تحت  لوال9ة  لرباط 
بتاريخ)23)9نا9ر)2121)سجل  لتجاري)

رقم)42437).
بلثابة مقتطف وبيان

 لتسييف
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 STE AGENCE MAZZENE
PUB

SARL AU
شركة محدو 4  ملسؤولية

ذ ت شريك وحيد
رأسلال : 51.111  رهم

تجزئة ربيعة  لرقم 5 طريق  ملهد9ة 
سال

إقفال  لتصفية
بلقت�سى  لعقد  لعرفي  ملسجل)
 21(1 سبتلبف) ((( بتاريخ) بالرباط 

قرر  لجلع  لعام  الستثنائي لشركة)

 AGENCE MAZZENE PUB SARL

ذ ت) ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4  (AU

شريك وحيد ما 9لي):

 ملصا قة على حسابات  لتصفية.

إقفال  لتصفية.

وقد تم  إل9د ع  لقانوني باملحكلة)

 21 بتاريخ) سال  ملد9نة   البتد ئية 

أكتوبر)1)21)تحت رقم)33541.

561 P

ONEV PROMO

SARL

Au(Capital(de 100.000 DHS

 Siège(Social : 27, Rue(Jbel(Al

Ayachi(Appt(N°1 Agdal, Rabat

RC : 133607

رفع رأسلال  لشركة
بلقت�سى  لجلع  لعام  ملنعقد)

باملقر  الآتلاعي) (21(1 أبريل) ((7 في)

 ONEV شركة) بالرباط  للشركة 

PROMO SARL،)قرر ما 9لي):

)رأسلالها)11.111)) رهم.

رفع رأس  ملال بلبلغ)1.111)).6) 

إلى) 11.111)) رهم  من) أي   رهم 

1.111)6.2)) رهم عن طريق جلق)

 (11 11).)6))حصة آد9د4 بقيلة)

طريق) عن  للحصة  لو حد4،)  رهم 

 ملساهلة  لعينية  ملدفوعة بالكامل)

و ملخصصة للشركاء.

هذه  لزيا 4) تتحقق  أن  تقرر 

حصة) ((11.(6( إنشاء) جالل  من 

آد9د4 بقيلة)11)) رهم لكل منها ما)

حصة) و11).62)) ((111 9تف وح بين)

9تم حجز) و لتي  على قدم  ملساو 4،)

 شتف كها للشركاء) ملشتفكين وهي):

 M.ADRAZ Abderrahim

81.551)حصة)؛

 M.ADRAZ Lahoucine

1)).6))حصة)؛

 (6.((1  M.ADRAZ Samir

حصة)؛

 (6.((1  M.ADRAZ Rachid

حصة)؛

 (6.((1  M.ADRAZ Rabii

حصة)؛

 (6.((1  M.ADRAZ Faiçal

حصة.

يعلن أنه تم توزيع))6).11))حصة)

بالنسب  ملشار) آد9د4 على  لشركاء)

إليها أعاله وأنها مدفوعة بالكامل.

أن  ألسهم  لجد9د4) أ9ضا  تعلن 

لجليع  ألحكام  لقانونية) جاضعة 

لألسهم) ببساطة  ويتم  ستيعابها 

بنفس  لحقوق) وستتلتع   لقد9لة 

 عتبار  من هذ   ليوم.

رأسلال  لشركة) من  قر ر  لرفع 

نهائي.

من  لنظام) و7) (6 تعد9ل  ملا تين)

أنها) نتيجة رفع رأس  ملال.)  ألسا�سي 

تحتوي على آليع  لبيانات  لجد9د4)

 ملتعلقة بقيلة رأس  ملال.

وقد تم  إل9د ع  لقانوني باملحكلة)

 (14251  لتجارية للرباط تحت رقم)

بتاريخ)5)فبف 9ر)2121.
مقتطف من أآل  إلشهار
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FIDUMED CONSULTING

SARL

شركة ذ ت مسؤولية محدو 4

برأسلال قدره : 11.111)  رهم

 ملقر  لرئي�سي : 14)، شارع  لزر وي 

رقم 3)،  لد ر  لبيضاء 

بلقت�سى  لجلع  لعام  الستثنائي)

(،21(1 27) يسلبف) بتاريخ)  ملؤرخ 

تلت  ملصا قة من طرف مساهلو )

 H.T.( &( L.FITTING  لشركة)

شركة ذ ت مسؤولية) (MOROCCO

محدو 4 على  لقر ر ت  لتالية):

تم  جبار  لجلع  لعام  الستثنائي)

رأسلال) من  3/4) ملتبقي  بدفع)

أورو بتاريخ) ((51.111  لشركة بلبلغ)

8))أكتوبر)1)21،)وذلك تحت تأكيد)

 لشها 4  لبنكية للشركة  لعامة للخارج)

 لصا ر4 بتاريخ)8)نوفلبف)1)21.

أشار  لجلع  لعام  الستثنائي بأن)

رأسلال  لشركة  لبالغ)211.111)أورو)

لقد تم  فعه بالكامل.

قرر)  لجلع  لعام  الستثنائي 

من  لقانون) (7 و ملا 4) (6 تغييف  ملا 4)

وفقا) تحد9ثه  مع  للشركة   ألسا�سي 

للتغييف ت  ملوضوعة.

 ملا 4)6):

بلبلغ) مساهلو   لشركة  ساهم 

أورو  ملقابلة) (211.111 قدره) نقدي 

بالكامل،) رأسلال  لشركة  إلصد ر 

وذلك كلا 9لي):

 HT&L( HOLDING  لشركة)

18111))أورو)؛

 Grosso GIUSEPPE  لسيد)

2111)أورو.

 ملا 4)7):

رأسلال  لشركة) تحد9د  تم 

إلى) مقسلة  أورو  (211.111 بلبلغ)

21.111)سهلا بقيلة)1))أورو  لتي تم)

تخصيصها على  لنحو  لتالي):

 HT&L( HOLDING  لشركة)

1811))سهلا)؛

 Grosso GIUSEPPE 211  لسيد)

سهلا)؛

تلثل) أورو  (211.111  ملجلوع)

رأسلال  لشركة بالكامل.

بإصد ر) شركاء) لشركة  يعلن 

آليع  ألسهم و فعها بالكامل مقابل)

211.111)أورو.

تم  إل9د ع) (:  إل9د ع  لقانوني)

 لقانوني باملحكلة  لتجارية بالقنيطر4)

بتاريخ))2)9نا9ر)2121)تحت رقم)282.

563 P
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NOIRAUD
ش.م.م

تغييف ت 
بلقت�سى محضر  لجلع  لعام) (- (I

 لغيف  لعا ي  ملنعقد بتاريخ))2)9نا9ر)

قرر  لشركاء) بالد ر  لبيضاء،) (2121

NOIRAUD)ش.م.م مسجلة) بشركة)

بالد ر  لبيضاء) بالسجل  لتجاري 

)32716،) ملصا قة على) تحت رقم)

ما 9لي):

رأسلال  لشركة) في  -) لزيا 4  ((

ليتم) نقد ،) 275.111) رهم  بلبلغ)
رفعه من)11.111).))إلى)375.111.) 

 رهم.

للرأسلال)  لتقسيم  لجد9د 

 الآتلاعي):

 4411 رضا  آانا) محلد   لسيد 

حصة)؛

 لسيد علي  آانا)4411)حصة)؛

 2211 9اسلين  آانا)  لسيد4 

حصة)؛

 MUNEGU PARTNERS شركة)

LIMITED 2751)حصة.
تحد9ث  لقانون  ألسا�سي) (- (2

للشركة.

بكتابة) تم  إل9د ع  لقانوني  (- (II

بالد ر) باملحكلة  لتجارية   لضبط 

2121)تحت) 3)فبف 9ر)  لبيضاء)بتاريخ)
رقم)74)721.

لللوآز و لذكر

 ملسيف
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 UNIVERSAL FOR BUSINESS

DEVELOPMENT CORP
SARL

ش.م.م

تغييف ت 
محضر  لجلع) بلقت�سى  (- (I

بتاريخ)   لعام  لغيف  لعا ي  ملنعقد 

بالد ر  لبيضاء،) (21(1 21) يسلبف)

 UNIVERSAL بشركة) قرر  لشركاء)

 FOR BUSINESS DEVELOPMENT

CORP)ش.م.م،) ملصا قة على ما 9لي):

رأسلال  لشركة) في  -) لزيا 4  ((

بلبلغ)77.111) رهم نقد ،)ليتم رفعه)

من)251.111)إلى)327.111) رهم.

للرأسلال)  لتقسيم  لجد9د 

 الآتلاعي):

 لسيد محلد  لفياللي أمين)375) 

حصة)؛

أمين)  لسيد  سلاعيل  لفياللي 

375)حصة)؛

 ((45  لسيد غالي  لفياللي أمين)

حصة)؛

 375  لسيد هشام  لفياللي أمين)

حصة.

تحد9ث  لقانون  ألسا�سي) (- (2

للشركة.

بكتابة) تم  إل9د ع  لقانوني  (- (II

بالد ر) باملحكلة  لتجارية   لضبط 

تحت) (2121 9نا9ر) (6 بتاريخ)  لبيضاء)

رقم))72518.
لللوآز و لذكر

 ملسيف
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 AMALGAM STYLE &

 DESIGN
ش.م.م بشريك وحيد

تأسيس
تبعا لعقد عرفي أبرم بالد ر) (- ((

تم) (،2121 9نا9ر) ((7 بتاريخ)  لبيضاء)

مسؤولية) ذ ت  شركة  قو نين  وضع 

تتليز) وحيد  بشريك  محدو 4 

بالخصائص  لتالية):

 AMALGAM (:  السم  الآتلاعي)

ش.م.م بشريك) (STYLE( &( DESIGN

وحيد.

 لهدف):

آليع) وتسويق  وتصد9ر   ستيف   

 ملو   و ملنتجات و لبضائع)؛

تسييف  لورش وتنظيلها)؛

إنجاز وتقد9م  ملشور4 في  لد9كور)

وتصليم تهيئة  لفضاء ت)؛

وتهيئة) تنفيذ  لتهيئة  لد جلية 

 لحد ئق)؛

تسييف  ملنابت):)شر ء)وبيع وتركيب)
و ملروج) و لزهور  نباتات  لزينة 

و ألشجار  ملختلفة)؛
إما) أو بيع أو كر ء) ملحالت،) شر ء)
لالستخد م  ملكتبي مللارسة  لوظيفة)
فنية) طبيعة  ذ ت  أو   لرئيسية،)
لتخزين  لنباتات وتطوير  ور  ملنتب)؛
آليع علليات  لوساطة،)و لتلثيل،)

و إل  ر4  ملتعلقة بهدف  لشركة.
 ملقر  الآتلاعي):)212،)شارع عبد)
(،5 رقم)  ملومن،) لطابق  لسفلي،)

 لد ر  لبيضاء.
في) محد   (:  لرأسلال  الآتلاعي)
 (111 إلى) مقسم  11.111)) رهم 
للحصة) 11)) رهم  بقيلة) حصة 
وملنوحة) محرر4  كلها   لو حد4 

للسيد4 أمل  مهاروش.
من تاريخ) سنة  بتد ء) (11 (:  ملد4)

 لتسجيل بالسجل  لتجاري.
غيف) ملد4  9د9ر  لشركة  (:  إل  ر4)

محدو 4  لسيد4 أمل أمهاروش.
من فاتح 9نا9ر إلى) (:  لسنة  ملالية)

)3) يسلبف.
2)-)تم  إل9د ع  لقانوني باملحكلة)
بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)   لتجارية 

6)فبف 9ر)2121)تحت رقم)7)7217.
تم تسجيل  لشركة بالسجل) (- (3
لدى  ملحكلة  لتجارية)  لتجاري 
بالد ر  لبيضاء)بتاريخ)6)فبف 9ر)2121 

تحت رقم)455611.
لللوآز و لذكر

 ملسيف
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 GROUPE SCOLAIR
CANDIDE

SARL
تغييف ت

بلقت�سى محضر  لجلع  لعام) (- (I
 لغيف  لعا ي  ملنعقد بتاريخ)7)أكتوبر)
قرر  لشركاء) باملحلد9ة،) (21(1
 GROUPE SCOLAIRE بشركة)
مسؤولية) ذ ت  شركة  (CANDIDE
مسجلة بالسجل  لتجاري) محدو 4،)

تحت رقم))225)باملحلد9ة،)ما 9لي):

-) إلحاطة عللا بوفا4  لسيد4) ((

نا 9ة  لطر بل�سي.

2)-)قبول تحويل حصص  ملتوفية)

ورثتها،) لفائد4  نا 9ة  لطر بل�سي 

للرأسلال) ليصبح  لتقسيم  لجد9د 

 الآتلاعي كالتالي):

 6(63 مرفت  لنقطة)  منسة 

حصة  آتلاعية)؛

أشرف  لنقطة) محلد   لسيد 

3117)حصة  آتلاعية)؛

 (154 9اسلين  لنقطة)  منسة 

حصة  آتلاعية)؛

154))حصة)  منسة ريم  لنقطة)

 آتلاعية)؛

 (122 أسلاء) لشر ط)  لسيد4 

حصة  آتلاعية.

تحد9ث  لقانون  ألسا�سي) (- (3

للشركة.

بكتابة) تم  إل9د ع  لقانوني  (- (II

باملحكلة  البتد ئية)  لضبط 

 21(1 نوفلبف) (21 بتاريخ) باملحلد9ة 

تحت رقم)852).
لللوآز و لذكر

 ملسيف
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COTILLONS EN FETE

SARL AU

I)-)بلقت�سى محضر قر ر  لشريك)

 21(1 1) يسلبف) بتاريخ)  لوحيد 

بالد ر  لبيضاء،)قرر  لشريك  لوحيد)

 COTILLONS EN FETE بشركة)

مسجلة) وحيد،) بشريك  ش.م.م 

بالد ر  لبيضاء) بالسجل  لتجاري 

تحت رقم)55)88)،)ما 9لي):

حسابات) على  -) ملصا قة  ((

تصفية  لشركة.

2)-)إبر ء)ذمة  ملصفي.

3)-) جتتام علليات  لتصفية.

-)تشطيب  لشركة من  لسجل) (4

 لتجاري.
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بكتابة) تم  إل9د ع  لقانوني  (- (II

بالد ر) باملحكلة  لتجارية   لضبط 

 21(1 6)) يسلبف) بتاريخ)  لبيضاء)

تحت رقم)1)7235.
لللوآز و لذكر

 ملسيف

568 P

RIZID
ش.م.م

تغييف ت
 RIZID بشركة) قرر  لشركاء) (- (I

11.111)) رهم) رأسلالها) ش.م.م 

بالد ر) بالسجل  لتجاري  ومسجلة 

جالل) (4(128( رقم) تحت   لبيضاء)

للشركة)  لجلع  لعام  لغيف  لعا ي 

 21(1 7)) يسلبف) بتاريخ) و ملنعقد 

بالد ر  لبيضاء،)ما 9لي):

))-)توسيع هدف  لشركة ليشلل)

صناعة  ملنتجات) (:  لنشاط  لتالي)

 لتقليد9ة.

على  لقانون) -) ملصا قة  (2

 ألسا�سي  لجد9د للشركة.

بكتابة) تم  إل9د ع  لقانوني  (- (II

بالد ر) باملحكلة  لتجارية   لضبط 

 لبيضاء)بتاريخ)3))9نا9ر)2121)تحت)

رقم)726678.
لللوآز و لذكر

 ملسيف

569 P

ETIPRIM
ش.م.م

تغييف ت
 ETIPRIM(قرر  لشركاء)بشركة(-(I

بالسجل  لتجاري) مسجلة  ش.م.م 

 (37413 رقم) تحت  بالد ر  لبيضاء)

جالل  لجلع  لعام  لغيف  لعا ي)

)3) يسلبف) للشركة و ملنعقد بتاريخ)

1)21)بالد ر  لبيضاء،)ما 9لي):

تحد9ث  لقانون  ألسا�سي) (- ((

للشركة.

على  لقانون) -) ملصا قة  (2
 ألسا�سي  لجد9د للشركة.

بكتابة) تم  إل9د ع  لقانوني  (- (II
بالد ر) باملحكلة  لتجارية   لضبط 
تحت) (2121 9نا9ر) (1 بتاريخ)  لبيضاء)

رقم)726458.
لللوآز و لذكر

 ملسيف

570 P

THERAPHARM
ش.م.م
تغييف ت

محضر  لجلع) بلقت�سى  (- (I
بتاريخ)   لعام  لغيف  لعا ي  ملنعقد 
24)أكتوبر)1)21)بالد ر  لبيضاء،)قرر)
 THERA PHARM بشركة)  لشركاء)
بالسجل  لتجاري) مسجلة  ش.م.م،)
 ((123( رقم) تحت  بالد ر  لبيضاء)

ما 9لي):
أن  لنشاط) على  -) لتأكيد  ((

 ألسا�سي للشركة هو):
 لتفويج لللنتجات  لصيدالنية)؛

وتوزيع  ملكلالت) وتجهيز  تصنيع 
و ألآهز4) ومو    لتجليل   لغذ ئية 

 لطبية)؛
 الستيف   و لتصد9ر.

تحد9ث  لقانون  ألسا�سي) (- (2
للشركة.

بكتابة) تم  إل9د ع  لقانوني  (- (II
بالد ر) باملحكلة  لتجارية   لضبط 
 21(1 31) يسلبف) بتاريخ)  لبيضاء)

تحت رقم)725322.
لللوآز و لذكر

 ملسيف

571 P

THERAPHARM
ش.م.م
تغييف ت

محضر  لجلع) بلقت�سى  (- (I
بتاريخ)   لعام  لغيف  لعا ي  ملنعقد 
بالد ر  لبيضاء،) (21(1 سبتلبف) ((1
 THERA بشركة) قرر  لشركاء)

PHARM)ش.م.م،)ما 9لي):

))-)توسيع هدف  لشركة ليشلل)

 لعلليات  لتالية):

وتوزيع  ملكلالت) وتجهيز  تصنيع 

و ألآهز4) ومو    لتجليل   لغذ ئية 

 لطبية.

2)-) لزيا 4 في  لرأسلال  الآتلاعي)

من) لنقله  511.111) رهم  بلبلغ)

 (.111.111 إلى) 511.111) رهم 

 رهم.

للرأسلال)  لتقسيم  لجد9د 

 الآتلاعي):

 5111 حافة)  لسيد  لحسين 

حصة  آتلاعية)؛

 5111 بلوق) عبد  ملجيد   لسيد 

حصة  آتلاعية.

تجد9د  لقانون  ألسا�سي) (- (3

للشركة.

بكتابة) تم  إل9د ع  لقانوني  (- (II

بالد ر) باملحكلة  لتجارية   لضبط 

 لبيضاء)بتاريخ)8)أكتوبر)1)21)تحت)
رقم)6156)7.

لللوآز و لذكر

 ملسيف

572 P

BFO FONCIERE
تأسيس شركة محدو 4  ملسؤولية 

ذ ت  لشريك  لوحيد
بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)

21) يسلبف)1)21)تم تأسيس شركة)

ذ ت  لشريك) محدو 4  ملسؤولية 

 لوحيد بالخصائص  لتالية):

BFO FONCIERE)شركة) (:  السم)

ذ ت  لشريك) محدو 4  ملسؤولية 

 لوحيد.
زنقة  إلمام) (4 (:  ملقر  الآتلاعي)

مسلم  لو زيس،) لد ر  لبيضاء.

أهد ف  لشركة سو ء ) (:  لهدف)

  جل  ملغرب أو جارآه):

وتسييف  لفروع) أنشطة  لقابضة 

مباشر4) غيف  أو  مباشر4   ملساهلة،)

و ملقاوالت  لتي) آليع  لشركات  في 

تم إنشاؤها أو  ملر   إنشاؤها بجليع)

 لوسائل)؛

تنلية،) تجهيز،) بناء،) تصليم،)
تسييف و ستغالل أي مشروع عقاري،)

تجاري أو صناعي.
 لرأسلال):)محد  في)1.111)) رهم)
و حد4) كل  حصة  ((11 إلى) مقسم 
بالكامل) محرر4  11)) رهم  تساوي)
 BFO لشركة) بأكللها  وأسندت 
مقرها  الآتلاعي) (PARTNERS SA
4،)زنقة  إلمام مسلم  لو زيس،) لد ر)
ومسجلة بالسجل  لتجاري)  لبيضاء)

للد ر  لبيضاء)تحت رقم))68)41.
تسييف  لشركة):)تسيف  لشركة ملد4)
غيف محدو 4 من طرف  ملسيف  لوحيد):

 لسيد محلد بوزوبع،)ذو  لجنسية)
 ملغربية،)مز    بتاريخ)21)مارس)161) 
لبطاقة  لتعريف  لوطنية) و لحامل 

.B(36((4(رقم
9وم) من  سنة  بتد ء) (11 (:  ملد4)

تسجيلها في  لسجل  لتجاري.
من فاتح 9نا9ر إلى) (:  لسنة  ملالية)

)3) يسلبف.
 ألرباح):)9وزع  لصافي بعد  قتطاع)
لفائد4  الحتياط  لقانوني،) (%5
ضروري) غيف  هذ   القتطاع  9صبح 
عندما 9بلغ  الحتياطي  لقانوني)%21 

من  لرأسلال  الآتلاعي.
باملحكلة) تم  (:  إل9د ع  لقانوني)
رقم) تحت  بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 
 2121 9نا9ر) (6 بتاريخ) (725145
تحت) بالسجل  لتجاري   ومسجلة 

رقم)452385.
ملخص قصد  لنشر

 ملسيف

573 P

BFO SANTE
تأسيس شركة محدو 4  ملسؤولية 

ذ ت  لشريك  لوحيد
بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)
21) يسلبف)1)21)تم تأسيس شركة)
ذ ت  لشريك) محدو 4  ملسؤولية 

 لوحيد بالخصائص  لتالية):
شركة) (BFO SANTE (:  السم)
ذ ت  لشريك) محدو 4  ملسؤولية 

 لوحيد.



(8(1 الجريدة الرسميةعد )5511 - 24)آلا ى  مجر4))44) )1))فبف 9ر)2121) 

زنقة  إلمام) (4 (:  ملقر  الآتلاعي)

مسلم  لو زيس،) لد ر  لبيضاء.

أهد ف  لشركة سو ء ) (:  لهدف)

  جل  ملغرب أو جارآه):

وتسييف  لفروع) أنشطة  لقابضة 

مباشر4) غيف  أو  مباشر4   ملساهلة،)

و ملقاوالت  لتي) آليع  لشركات  في 

تم إنشاؤها أو  ملر   إنشاؤها بجليع)

 لوسائل)؛

 ر سة  لجدوى  لبناء) لتجهيز)

وتطوير أي بنية تحتية عاملة في مجال)

 لصحة.

 لرأسلال):)محد  في)1.111)) رهم)

و حد4) كل  حصة  ((11 إلى) مقسم 

بالكامل) محرر4  11)) رهم  تساوي)

 BFO لشركة) بأكللها  وأسندت 

مقرها  الآتلاعي) (PARTNERS SA

4،)زنقة  إلمام مسلم  لو زيس،) لد ر)
ومسجلة بالسجل  لتجاري)  لبيضاء)

للد ر  لبيضاء)تحت رقم))68)41.

تسييف  لشركة):)تسيف  لشركة ملد4)

غيف محدو 4 من طرف  ملسيف  لوحيد):

 لسيد محلد بوزوبع،)ذو  لجنسية)

 ملغربية،)مز    بتاريخ)21)مارس)161) 

لبطاقة  لتعريف  لوطنية) و لحامل 

.B(36((4(رقم

9وم) من  سنة  بتد ء) (11 (:  ملد4)

تسجيلها في  لسجل  لتجاري.

من فاتح 9نا9ر إلى) (:  لسنة  ملالية)

)3) يسلبف.

 ألرباح):)9وزع  لصافي بعد  قتطاع)

لفائد4  الحتياط  لقانوني،) (%5
ضروري) غيف  هذ   القتطاع  9صبح 

عندما 9بلغ  الحتياطي  لقانوني)%21 

من  لرأسلال  الآتلاعي.

باملحكلة) تم  (:  إل9د ع  لقانوني)

رقم) تحت  بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

 21(1 6)) يسلبف) بتاريخ) (725146

تحت) بالسجل  لتجاري   ومسجلة 

رقم)452387.
ملخص قصد  لنشر

 ملسيف

574 P

 ASSISTANCE ET CONSEIL

 EN FINANCES ET

MANAGEMENT
ACFM

 شركة محدو 4  ملسؤولية 

ذ ت  لشريك  لوحيد

رأسلالها : 51.111  رهم

 ملقر  الآتلاعي : ز وية زنقة موز ر 

وشارع  نفا، إقامة بوتي بغدي، 

 لطابق  لسابع،  لد ر  لبيضاء

 لسجل  لتجاري  لد ر  لبيضاء : 

453281

تأسيس شركة محدو 4  ملسؤولية 
ذ ت  لشريك  لوحيد

بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)

شركة) تأسيس  تم  (2121 9نا9ر) (6

ذ ت  لشريك) محدو 4  ملسؤولية 

 لوحيد بالخصائص  لتالية):

 ASSISTANCE ET (:  السم)

 CONSEIL EN FINANCES ET

 ACFM باجتصار) (MANAGEMENT

ذ ت) محدو 4  ملسؤولية  شركة 

 لشريك  لوحيد.

 ملقر  الآتلاعي):)ز وية زنقة موز ر)

بغدي،) بوتي  إقامة  وشارع  نفا،)

 لطابق  لسابع،) لد ر  لبيضاء.

أهد ف  لشركة سو ء ) (:  لهدف)

  جل  ملغرب أو جارآه):

و لدعم) علليات  الستشار4 

للشركات  ملجتلعات  لجلعيات)

من  لهيئات) وغيفها  و ملؤسسات 

 لعلومية أو  لخاصة)؛

 الستشار ت و ملساعد4 في مجال)

و لتنظيم) و لتنلية   الستف تيجية 

و ملو ر ) وأنظلة  ملعلومات  و إل  ر4 

من) و التصال  و لتسويق   لبشرية 

 لتصليم إلى  لتنفيذ.

 لرأسلال):)محد  في)51.111) رهم)

و حد4) كل  حصة  (511 إلى) مقسم 

بالكامل) محرر  11)) رهم  تساوي)

مصطفى) للسيد  بأكللها  وأسندت 

صحابي.

تسييف  لشركة):)تسيف  لشركة ملد4)

غيف محدو 4 من طرف  ملسيف  لوحيد):

مغربي)  لسيد مصطفى صحابي،)

9نا9ر) فاتح  بتاريخ  مز      لجنسية،)

لبطاقة) و لحامل  بالجد9د4  ((151

.B341466(لتعريف  لوطنية رقم 

9وم) من  سنة  بتد ء) (11 (:  ملد4)

تسجيلها في  لسجل  لتجاري.

من فاتح 9نا9ر إلى) (:  لسنة  ملالية)

)3) يسلبف.

 ألرباح):)9وزع  لصافي بعد  قتطاع)

لفائد4  الحتياط  لقانوني،) (%5
ضروري) غيف  هذ   القتطاع  9صبح 

عندما 9بلغ  الحتياطي  لقانوني)%21 

من  لرأسلال  الآتلاعي.

باملحكلة) تم  (:  إل9د ع  لقانوني)

بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)   لتجارية 

 727(16 تحت رقم) (2121 9نا9ر) ((6

تحت) بالسجل  لتجاري   ومسجلة 

رقم)453281.
ملخص قصد  لنشر

 ملسيف

575 P

SMART AUTOBODY
تأسيس شركة محدو 4  ملسؤولية

بلقت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ)

شركة) تأسيس  تم  (2121 9نا9ر) (1

بالخصائص) محدو 4  ملسؤولية 

 لتالية):

 SMART AUTOBODY (:  السم)

شركة محدو 4  ملسؤولية.

11) ملنطقة) (:  ملقر  الآتلاعي)

 لصناعية  لغربية،) لطابق  ألر�سي،)

 ملحلد9ة.

سو ء) أهد ف  لشركة  (:  لهدف)

  جل  ملغرب أو جارآه):

و إلصالح) أعلال  لصيانة  آليع 

بامليكانيك وهيكل  ملركبات)  ملتعلقة 

وصباغة) أعلال  أللو ح  ملعدنية 

وصيانة وإصالح  ملركبات)؛

أو  لتي) آر  ملركبات  ملعطلة 

تعرضت لحا ث.

 (11.111 في) محد   (:  لرأسلال)
كل) حصة  ((111 إلى) مقسم   رهم 
11)) رهم  فعت) تساوي) و حد4 
قيلتها كاملة وأسندت بأكللها للشركاء)

حسب حصصهم في  لشركة):
 لسيد 9وسف  ملاللي)651)حصة)؛

 351 مصطفى  ملنيولي)  لسيد 
حصة)؛

 ملجلوع)111))حصة.
تسييف  لشركة):)تسيف  لشركة ملد4)

غيف محدو 4 من طرف):
 لسيد 9وسف  ملاللي،)ذو آنسية)
لبطاقة  لتعريف) حامل  مغربية،)

.BJ8114((لوطنية رقم 
9وم) من  سنة  بتد ء) (11 (:  ملد4)

تسجيلها في  لسجل  لتجاري.
من فاتح 9نا9ر إلى) (:  لسنة  ملالية)

)3) يسلبف.
 ألرباح):)9وزع  لصافي بعد  قتطاع)
لفائد4  الحتياط  لقانوني،) (%5
ضروري) غيف  هذ   القتطاع  9صبح 
عندما 9بلغ  الحتياطي  لقانوني)%21 

من  لرأسلال  الآتلاعي.
بكتابة) تم  (:  إل9د ع  لقانوني)
ضبط  ملحكلة  البتد ئية باملحلد9ة)
بتاريخ)23)9نا9ر)2121)تحت رقم)35) 
تحت) بالسجل  لتجاري   ومسجلة 

رقم))2512.
ملخص قصد  لنشر

 ملسيف

576 P

LAARDOSO
 شركة محدو 4  ملسؤولية 

ذ ت  لشريك  لوحيد
رأسلالها : 1.111)  رهم

 ملقر  الآتلاعي : 265، شارع 
 لزرقطوني،  لطابق  لتاسع، رقم 12 

 لد ر  لبيضاء
 لسجل  لتجاري : )44854

بالد ر  لبيضاء
تغييف ت

تبعا ملد والت  لجلع  لعام  لغيف)
27) يسلبف) بتاريخ)  لعا ي  ملنعقد 

1)21)قرر  لشريك  لوحيد ما 9لي):



عد )5511 - 24)آلا ى  مجر4))44) )1))فبف 9ر)2121)الجريدة الرسمية   (831

 (1.111 رفع رأسلال  لشركة من)

12.111).37) رهم وذلك) إلى)  رهم 

عقارية) عينية  بلقدمات  بو سطة 

ذ ت قيلة معا لة.
من  لقانون) و7) (6 تعد9ل  ملا 4)

 ألسا�سي للشركة.

إلنجاز) إعطاء) لصالحيات 

 إلآر ء ت.

بكتابة) تم  (:  إل9د ع  لقانوني)

بالد ر) ضبط  ملحكلة  لتجارية 

 لبيضاء)بتاريخ)21)9نا9ر)2121)تحت)
رقم)))7275.

ملخص قصد  لنشر

 ملسيف

577 P

IDMAJ SAKAN
شركة مجهولة  السم  ذ ت مجلس 

 إل  ر4
رأسلالها : 21.111.111  رهم

 ملقر  الآتلاعي : وال9ة آهة  لد ر 
 لبيضاء  لكبفى

 لسجل  لتجاري : 48543)

بالد ر  لبيضاء

تغييف ت
تبعا ملد والت  لجلع  لعام  لغيف)

7)) يسلبف) بتاريخ)  لعا ي  ملنعقد 

1)21)تقرر ما 9لي):

للشركة) تغييف  السم  الآتلاعي 

 Casablanca( Iskane( et إلى)

.Equipements

من  لنظام) (2 تعد9ل  ملا 4)

 ألسا�سي.

للشركة) تحيين  لنظام  ألسا�سي 

تبعا لقر ر ت  لجلوع  لعامة  لسابقة.

إلنجاز) إعطاء) لصالحيات 

 إلآر ء ت.

بكتابة) تم  (:  إل9د ع  لقانوني)

بالد ر) ضبط  ملحكلة  لتجارية 

 لبيضاء)بتاريخ)27)9نا9ر)2121)تحت)
رقم)728357.

ملخص قصد  لنشر

رئيس مجلس  إل  ر4

578 P

STUDIO YN
شركة محدو 4  ملسؤولية 
رأسلالها : 211.111  رهم

 ملقر  الآتلاعي : 8 زنقة مامون 

محلد،  ملعاريف،  لد ر  لبيضاء

 لسجل  لتجاري : 1683)3

تبعا ملد والت  لجلع  لعام  لغيف)

27) يسلبف) بتاريخ)  لعا ي  ملنعقد 

1)21)تقرر ما 9لي):
رفع رأسلال  لشركة بلبلغ نقد )

رأسلال) ليصبح  11.111)) رهم 

 لشركة من مبلغ)211.111) رهم إلى)

مبلغ)311.111) رهم.
من  لقانون) و7) (6 تعد9ل  ملا 4)

 ألسا�سي للشركة.

إعطاء) لصالحيات.

بكتابة) تم  (:  إل9د ع  لقانوني)

بالد ر) ضبط  ملحكلة  لتجارية 

 لبيضاء)بتاريخ)27)9نا9ر)2121)تحت)
رقم)728358.

ملخص قصد  لنشر

 ملسيف

579 P

SMPO
 شركة ذ ت مسؤولية محدو 4

ذ ت  لشريك  لوحيد
رأسلالها : 1.111)  رهم

 ملقر  الآتلاعي : 17، زنقة نورماندي، 

 لطابق  لر بع،  لد ر  لبيضاء

 لسجل  لتجاري : 217873

بالد ر  لبيضاء

تبعا ملد والت  لجلع  لعام  لغيف)

9نا9ر) ((3 بتاريخ)  لعا ي  ملنعقد 

قرر  لشريك  لوحيد بشركة) (2121

محدو 4  ملسؤولية) شركة  (SMPO

ذ ت  لشريك  لوحيد ما 9لي):
 (1.111 رفع رأسلال  لشركة من)

وذلك) 211.111) رهم  إلى)  رهم 

طريق) عن  11.111)) رهم  بزيا 4)

إ ماج  حتياط  جتياري.
من  لقانون) و8) (7 تعد9ل  ملا 4)

 ألسا�سي للشركة.

إعطاء) لصالحيات.

بكتابة) تم  (:  إل9د ع  لقانوني)
بالد ر) ضبط  ملحكلة  لتجارية 
 لبيضاء)بتاريخ)27)9نا9ر)2121)تحت)

رقم)728356.
ملخص قصد  لنشر

 ملسيف

580 P

 MOROCCAN BRAIN
CHILDS

شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 
بشريك وحيد

رأسلالها : 1.111)  رهم
 ملقر  الآتلاعي :  لطابق  لر بع إقامة 

 أ9وب )، زنقة بشيف  بر هيمي، 
 لد ر  لبيضاء

 لسجل  لتجاري : )133)2
IF : 1113158
إعالن باإلشهار

عام  ستثنائي) آلع  بلقت�سى 
قررت) (21(1 نوفلبف) (7 بتاريخ)

 لشريكة  لوحيد4 لشركة ما 9لي):
 ملصا قة على تقرير  ملصفية.

إنهاء)وإغالق  لتصفية.
(: مهلة  ملصفية  ملسيف4) نها9ة 
سليلان،) لحاملة) بن  لبنى   لسيد4 

.BL442(1(للبطاقة  لوطنية رقم
باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 
تحت  لرقم)  لتجارية بالد ر  لبيضاء)

723515)بتاريخ)6)) يسلبف)1)21.
إشعار،) ملسيف4

581 P

QPR SERVICE AUTO
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

رأسلال  لشركة : 11.111)  رهم
 ملقر  الآتلاعي : رقم )  و ر  وال  

عامر أغبوال عين عتيق تلار4
رقم  لسجل  لتجاري : )511))

حل شركة
بلقت�سى  لجلع  لعام  الستثنائي)
 ملؤرخ في)21) يسلبف)1)21)تقرر حل)
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 مبلغ)
رأسلالها)11.111)) رهم نتيجة عدم)
وحد  مقر) تحقيق أهد ف  لشركة.)

 لتصفية بتلار4.

رقم   : مقرها  الآتلاعي) عنو ن 

)  و ر  وال  عامر أغبوال عين عتيق 

تلار4.

عبد  لحليد   لسيد  لعلر ني 

 لذي عنو نه : رقم 4 زنقة  لصومال 

1  9ور  لجامع  إقامة إفر ن  لشقة 

 لرباط كلصفي للشركة.

باملحكلة  تم  إل9د ع  لقانوني 

9نا9ر   23 بتاريخ  بالرباط   لتجارية 

2121 تحت رقم 14181).

582 P

 CABINET FIKRAT

D’EXPERTISE

SARL

 لسجل  لتجاري : 51813 -  لرباط

تغييف  ملقر  الآتلاعي
ملقتضيات  لجلع  لعام) طبقا 

 ملنعقد بالرباط بتاريخ)2)9نا9ر)2121 

تلت  ملصا قة على ما 9لي):

تغييف  ملقر  الآتلاعي):)لقد تم نقل)

 ملقر  الآتلاعي للشركة إلى  لعنو ن)

 لتالي):

 RDC - VILLA n°1 BLOC D

.SECT 6 HAY RIAD RABAT

وقد) (: قو نين  لشركة) مر آعة 

قانون) من  (4 مر آعة  لفصل) تلت 

 لشركة.

:)تم وضع  مللف)  إل9د ع  لقانوني)

بكتابة  لضبط) للشركة   لقانوني 

 6 باملحكلة  لتجارية بالرباط بتاريخ)

فبف 9ر)2121)رقم)14274).
مقتطف بلثابة إعالن

583 P

NEXTE ROUTIERE

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدو 4 بلساهم و حد

تبعا للعقد  لعرفي تم وضع قو نين)

 لشركة ذ ت  ملليز ت  لتالية):

.NEXTE ROUTIERE(:(لتسلية 



(83( الجريدة الرسميةعد )5511 - 24)آلا ى  مجر4))44) )1))فبف 9ر)2121) 

ذ ت) شركة  (:  لشكل  لقانوني)

 ملسؤولية  ملحدو 4 بلساهم و حد.

:)أشغال تهئية  لطرقات)  ملوضوع)

و ملسالك  ملختلفة.

شبكات) تطهيف  لسائل،) أشغال 

 ملاء،) لكهرباء)و لطرقات.

أشغال  لبناء)و لهندسة  ملعلارية،)

 لبنا9ات  لصناعية و لسكنية...) لخ

3،) لطابق) شقة) (:  ملقر  لرئي�سي)

تجزئة) (،(15D رقم) إقامة   لثاني،)

 لوكالة،)بلوك)D،) لعيون.

 لرأسلال):)حد  في مبلغ)11.111) 

حصة من) ((.111  رهم مقسلة إلى)

بالكامل) وتللكها  11)) رهم  فئة)

 لسيد  لحسن  لباز.

تسييف  لشركة من طرف) (:  إل  ر4)

 لسيد  لحسن  لباز.

بكتابة) تم  (:  إل9د ع  لقانوتي)
 لضبط باملحكلة  البتد ئية بالعيون)

رقم) تحت  (2121 فبف 9ر) (4 بتاريخ)

بالسجل) تسجيلها  وتم  (2020/292

تحت  لرقم  لتحليلي)  لتجاري 

.317(1

584 P

SOCIETE FILAUT
SARL AU

تأسيس شركة 
 3( بتاريخ) عرفي  عقد  بلوآب 

شركة) تأسيس  تم  (21(1  يسلبف)

ذ ت  ملليز ت  لتالية):

 SOCIETE FILAUT (:  لتسلية)

.SARL AU

ذ ت) شركة  (:  لشكل  لقانوني)

ذ ت  لشريك)  ملسؤولية  ملحدو 4 

 لوحيد.

2)شارع مزو ر) :)حي  لوحد4)  ملقر)
رقم)3) لعيون)-) ملغرب.

 لنشاطات  الآتلاعية):) لصيانة،)

غسيل  لسيار ت و مليات،)ميكانيك)

عام.

11.111)) رهم قسم)  لرأسلال):)

لكل) 11)) رهم  حصة،) ((.111 إلى)

و حد4.

إلى  لسيد) يعهد  (:  لتسييف)
عبد  لقا ر  الكحل.

باملحكلة) تم  (:  إل9د ع  لقانوتي)
9نا9ر) (3( بتاريخ) بالعيون   البتد ئية 

1)21)تحت رقم)19/270.
585 P

MTM SERVICES
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4 بلساهم و حد
تبعا للعقد  لعرفي تم وضع قو نين)

 لشركة ذ ت  ملليز ت  لتالية):
.MTM SERVICES(:(لتسلية 

ذ ت) شركة  (:  لشكل  لقانوني)
 ملسؤولية  ملحدو 4 بلساهم و حد.

وتشغيل وإ  ر4) إنشاء) (:  ملوضوع)
 لفنا ق.

آليع) تشغيل  إ  ر4،) إنشاء،)
و ملوتيالت) أنو ع  لفنا ق  لصغيف4 
و ملجلعات  لسياحية ومر كز  لقرى)

و لعطالت  لتففيهية)....) لخ
شارع  لقيفو ن،) (:  ملقر  لرئي�سي)

زنقة وز ن،)رقم)7)،) لعيون.
 لرأسلال):)حد  في مبلغ)11.111) 
حصة من) ((.111  رهم مقسلة إلى)
بالكامل) وتللكها  11)) رهم  فئة)

 لسيد مصطفى مرشوقي.
تسييف  لشركة من طرف) (:  إل  ر4)

 لسيد مصطفى مرشوقي.
بكتابة) تم  (:  إل9د ع  لقانوتي)
 لضبط باملحكلة  البتد ئية بالعيون)
رقم) تحت  (2121 فبف 9ر) (3 بتاريخ)
بالسجل) تسجيلها  وتم  (2020/283
تحت  لرقم  لتحليلي)  لتجاري 

.317(5
586 P

 SOCIETE ELEC
CROSSROADS

SARL AU
رأسلالها 11.111)  رهم

 لتأسيس
 28 بتاريخ) عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم تأسيس شركة ذ ت) (2121 9نا9ر)
وحيد) بشريك  محدو 4  مسؤولية 

باملليز ت  لتالية)):

 SOCIETE (:  لتسلية)
.CROSSROADS SARL AU

طانطان) شارع  (:  ملقر  الآتلاعي)
زنقة موالي  سلاعيل رقم)61)كلليم.
11.111)) رهم) (:  لرأسلال)
حصة من فئة) ((.111 مقسلة على)

11)) رهم.
 لهدف):)أشغال مختلفة.

بوغلر ن،) لحامل) علر   لسيد 
رقم) لبطاقة  لتعريف  لوطنية 

JA(33356):)111))حصة.
علر) تعيين  لسيد  (:  لتسييف)
للشركة،) وحيد  كلسيف  بوغلر ن 
وسيتم  عتلا   إلمضاء) لوحيد)
للوثائق  ملتعلقة) بالنسبة  لللسيف 
باإل  ر ت  لعلومية وشبه  لعلومية)

و إل  ر ت  ملالية.
باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 
فبف 9ر) (4 بتاريخ) بكلليم   البتد ئية 

2121)تحت رقم))3.
587 P

GLASS AUTO AL KHAIR
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4 بلساهم و حد
تبعا للعقد  لعرفي بتاريخ)28)9نا9ر)
تم وضع قو نين  لشركة ذ ت) (2121

 ملليز ت  لتالية):
 GLASS AUTO AL (:  لتسلية)

.KHAIR
ذ ت) شركة  (:  لشكل  لقانوني)
وذ ت  لشريك)  ملسؤولية  ملحدو 4 

 لوحيد.
 ملوضوع):

سو ء) نشاط  لشركة  9تعلق 
باملغرب أو جارآه):

قطع  لغيار،) تجار4   إلطار ت،)
ميكانيك عامة.

 25  ملقر  لرئي�سي):)شارع  بي رقم)
حي  لوحد4)2) لعيون.

 لرأسلال):)حد  في مبلغ)11.111) 
حصة من) ((.111  رهم مقسلة إلى)
ملك) في  للو حد4  11)) رهم  فئة)

مولو    بايش.
تسييف  لشركة من طرف) (:  إل  ر4)

 لسيد مولو    بايش.

بكتابة) تم  (:  إل9د ع  لقانوتي)
 لضبط باملحكلة  البتد ئية بالعيون)
رقم) تحت  (2121 فبف 9ر) (4 بتاريخ)
رقم) تجاري  سجل  (2020/282

.317(3
588 P

BIHI SERVICES
تأسيس

تم  كتساب  لصفة  ملعنوية)
باملو صفات  لتالية بالعيون):

.BIHI SERVICES(:(لتسلية 
ذ ت)) شركة  (:  لشكل  لقانوني)

 ملسؤولية  ملحدو 4 بشريك وحيد.
 ملقر  الآتلاعي):)حي  لفتح ساحة)

 لنيل رقم)61) لعيون.
:) لتكوين  ملستلر)  ألنشطة)
لفائد4  ملقاوالت و إل  ر ت و لخو ص)
لللقاوالت) تقد9م  الستشار ت  (-
و لتأطيف) وتدبيف  ملو ر   لبشرية 
و ملو كبة.)تقد9م  لخدمات لللقاوالت)

 لصناعية.
11.111)) رهم) (:  لرأسلال)
مكونة من)111.))حصة بـ)11)) رهم)

للحصة.
(: و لتوقيع  الآتلاعي)  لتسييف 
يعهد للسيد  9ت بهي محلد و عتلا )

توقيعه  ملنفر  ملد4 غيف محد 4.
بلصلحة) تم  (:  إل9د ع  لقانوني)
»مكتب  لسجل) كتابة  لضبط)
باملحكلة  البتد ئية)  لتجاري»)
 2121 فبف 9ر) (6 بتاريخ) للعيون 
رقم  لسجل) (309/2020 رقم) تحت 

 لتجاري):)31741.
589 P

SOLUTIONS GATE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4 ذ ت 

شريك وحيد
مقرها  الآتلاعي 1) زنقة  لحرية 

 لطابق 3 شقة 5  لد ر  لبيضاء
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

454175
تأسيس

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) (22



عد )5511 - 24)آلا ى  مجر4))44) )1))فبف 9ر)2121)الجريدة الرسمية   (83(

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدو 4 باملليز ت  لتالية):

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

شريك) ذ ت   ملسؤولية  ملحدو 4 

وحيد.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

((: تسليتها) بلختصر   القتضاء)

.SOLUTIONS GATE

غرض  لشركة بإ9جاز):) الستشار4)

 لقانونية.
1))زنقة  لحرية) (:  ملقر  الآتلاعي)

 لطابق)3)شقة)5) لد ر  لبيضاء.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة.

 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم مقسم كالتالي):

 (111 (: بنجلة) سعيد   لسيد 

حصة بقيلة)11.111)) رهم.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

:) لسيد) ( وصفات ومو طن  لشركات)

سعيد بنجلة عنو نه بالد ر  لبيضاء.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

:) لسيد) مسيفي  لشركة) ومو طن 

سعيد بنجلة عنو نه بالد ر  لبيضاء.

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

9نا9ر) (31 في)  لتجارية بالد ر  لبيضاء)

2121)تحت رقم)728148.

590 P

BRAVE IMPORT EXPORT
SARL

رأسلالها : 11.111)  رهم

مقرها  الآتلاعي : 46، شارع 

 لزرقطوني،  لطابق 2، شقة 6، 

 لد ر  لبيضاء

 لسجل  لتجاري : 455223

 لتأسيس
بتاريخ) عرفي  عقد  بلوآب 

شركة) تأسيس  تم  (2121 7))9نا9ر)

محدو 4  ملسؤولية ذ ت  ملو صفات)

 لتالية):

 BRAVE IMPORT (:  لتسلية)

.EXPORT SARL

 لهدف):) لتصد9ر و الستيف  .
 ملد4):)11)سنة.

 لسنة  الآتلاعية):)من فاتح 9نا9ر)
إلى))3) يسلبف من كل سنة.

شارع) (46 (:  ملقر  الآتلاعي)
 لزرقطوني،) لطابق)2،)شقة)6،) لد ر)

 لبيضاء.
رأسلال) تحد9د  تم  (: رأس  ملال)
11.111)) رهم مقسلة)  لشركة في)
بقيلة) حصة  آتلاعية  ((111 لـ)
11)) رهم للحصة مكتتبة ومحرر4)

بالكامل.
عبد) تعيين  لسيد  تم  (:  لتسييف)
غيف) ملد4  كلسيف  عيسات   لناصر 
محد 4 مع أوسع  لصالحيات و لسيد)

لعيا�سي لوبد كلساعد  ملسيف.
و لتسجيل) تم  إل9د ع  لقانوني 
بالد ر  لبيضاء) بالسجل  لتجاري 
رقم) تحت  (2121 فبف 9ر) (3 بتاريخ)
64)721) لسجل  لتجاري):)455223.

لإلشار4 و لبيان

591 P

CAFE LE COURTOIS
SARL AU

رأسلالها : 511.111  رهم
مقرها : شارع بوركون، زنقة آعفر 

 بن حبيب، إقامة  ملشرق 2،  لطابق 
 ألول، رقم 3،  لد ر  لبيضاء

 لتأسيس
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم) بالد ر  لبيضاء،) (2121 9نا9ر) (27
وضع  لقانون  ألسا�سي للشركة ذ ت)
ذ ت  لشريك)  ملسؤولية  ملحدو 4 

 لوحيد مليز تها كالتالي):
.CAFE LE COURTOIS(:(لتسلية 
ذ ت) شركة  ( (:  لشكل  لقانوني)
ذ ت  لشريك)  ملسؤولية  ملحدو 4 

 لوحيد.
:) ستغالل) باجتصار)  لهدف 

مطعم ومقهى.
شارع بوركون،) (:  ملقر  الآتلاعي)
زنقة آعفر  بن حبيب، إقامة  ملشرق 
3،  لد ر  رقم  2،  لطابق  ألول، 

 لبيضاء.

11)سنة من تاريخ  لتقييد) (:  ملد4)
في  لسجل  لتجاري.

511.111) رهم) (:  لرأسلال)
بلقد ر) حصة  (5.111 على) مقسلة 
كليا) محرر4  للحصة  11)) رهم 

وتكتتب إلى  لسيد جالد  عر بي.
 لسنة  الآتلاعية):)من فاتح 9نا9ر)

إلى))3) يسلبف من كل سنة.
مهلة أسندت ملد4 غيف) (:  لتسييف)

محدو 4 إلى):
مغربي) جالد  عر بي،)  لسيد 
مارس) ((1 بتاريخ)  لجنسية،) ملز    
بسيدي بليوط  لد ر  لبيضاء) ((163
لبطاقة  لتعريف) و لحامل   نفا 
و لساكن) (B714563 رقم)  لوطنية 
سيدي) (4 رقم) جلدون  بتجزئة  بن 

معروف  لد ر  لبيضاء.
 لشركة ستقوم على توقيع  لسيد)

 عر بي جالد.
لدى كتابة) (: تم  إل9د ع  لقانوني)
بالد ر) باملحكلة  لتجارية   لضبط 
2121)تحت) 4)فبف 9ر)  لبيضاء)بتاريخ)

رقم)721287.
592 P

CASA EDIFICE
SARL

رأسلالها 11.111)  رهم
مقرها : شارع بوركون زنقة آعفر 

 بن حبيب، إقامة  ملشرق 2،  لطابق 
 ألول، رقم 3،  لد ر  لبيضاء

 لتأسيس
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم) بالد ر  لبيضاء،) (2121 9نا9ر) ((4
وضع  لقانون  ألسا�سي للشركة ذ ت)
 ملسؤولية  ملحدو 4 مليز تها كالتالي):

.CASA EDIFICE(:(لتسلية 
ذ ت) شركة  ( (:  لشكل  لقانوني)

 ملسؤولية  ملحدو 4.
:) ألشغال) باجتصار)  لهدف 

 ملختلفة و لبناء.
شارع بوركون،) (:  ملقر  الآتلاعي)
زنقة آعفر  بن حبيب، إقامة  ملشرق 
3،  لد ر  رقم  2،  لطابق  ألول، 

 لبيضاء.

11)سنة من تاريخ  لتقييد) (:  ملد4)

في  لسجل  لتجاري.

11.111)) رهم) (:  لرأسلال)

بلقد ر) حصة  ((.111 على) مقسلة 

كليا) محرر4  للحصة  11)) رهم 

وتكتتب إلى كل من):

 لسيد جليل  ور غ):)511)حصة.

 511 (:  لسيد نور  لد9ن لقصيبة)

حصة.

 لسنة  الآتلاعية):)من فاتح 9نا9ر)

إلى))3) يسلبف من كل سنة.

مهلة أسندت ملد4 غيف) (:  لتسييف)

محدو 4 إلى):

مغربي) جليل  ور غ،)  لسيد 

باملعاريف  لد ر)  لجنسية،) ملز    

للبطاقة  لوطنية) و لحامل   لبيضاء)

بحي) و لساكن  (BE612281 رقم)

ي42) لد ر) رقم  (2 علار4)  لبطحاء)

 لبيضاء.

لدى كتابة) (: تم  إل9د ع  لقانوني)

بالد ر) باملحكلة  لتجارية   لضبط 

2121)تحت) 4)فبف 9ر)  لبيضاء)بتاريخ)

رقم)721288.
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التيفناتيف كوم
ش.ذ.م.م.و

شركة) قر ر  محضر  بلقت�سى 

 (2 » لتيفناتيف كوم») ملنعقد بتاريخ)

1)21)بلقر  لشركة تم وضع) نوفلبف)

 لقانون  ألسا�سي حيث قرر  ملساهم)

 لوحيد لشركة ما 9لي):

كوم) :) لتيفناتيف   إلسم)

ش.ذ.م.م.و.

حفالت) تنظيم  إشهار  (:  لغرض)

ومؤتلر ت.

اللة  لياقوت) شارع  (31 (:  ملقر)

طابق)5)رقم    لد ر  لبيضاء.

 ملد4):)11)سنة.

رأسلال):)11.111)) رهم.

(:  لسيد علي إسلاعيل  لحضري)

111))حصة.
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أسندت مهلة  لتسييف) (:  لتسييف)
إسلاعيل  لحضري) علي  إلى  لسيد 

توقيع) مع  عتلا   محد 4  غيف  ملد4 

إسلاعيل) علي  إلى  لسيد   لوحيد 

 لحضري.

وضعه) تم  (:  إل9د ع  لقانوني)

بالد ر  لبيضاء) باملحكلة  لتجارية 

تحت رقم) (21(1 25) يسلبف) بتاريخ)

.724754
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WA ENGINEERING
SARL

شركة محدو 4  ملسؤولية
رأسلالها 1.111)  رهم

ومقرها  الآتلاعي  لكائن ب 44) 
زنقة محلد سليحة  قامة آوهر4 

محلد سليحة  لطابق 6 رقم 35 

 لد ر  لبيضاء

تأسيس
تم تأسيس) بلقت�سى عقد عرفي،)

ذ ت) محدو 4  ملسؤولية  شركة 

 ملليز ت  لتالية):

محدو 4) شركة  (:  لشكل)

 ملسؤولية.

 WA ENGINEERING (:  إلسم)

.SARL

مكتب لألبحاث  لعللية) (:  لهدف)

و لصناعية.

 ملقر))):)44) زنقة محلد سليحة 

 قامة آوهر4 محلد سليحة  لطابق 

6 رقم 35  لد ر  لبيضاء.

 ملد4):)11)سنة  بتد ء)من إنشاءها.
رأسلال  لشركة)):)1.111)) رهم.

 EL :) لسيد)  لحصص  لعينية)

:(HARRAT ABDELILAH

 (11  25)حصة  آتلاعية بقيلة)

 رهم للحصة.

:(LAILA MOUSSAID(4لسيد 

 (11  75)حصة  آتلاعية بقيلة)

 رهم للحصة.

يعني) 1.111)) رهم  (:  ملجلوع)

 (11 بقيلة) حصة  آتلاعية  ((11

 رهم للحصة.

من) :) بتد ء)  لسنة  الآتلاعية)

فاتح 9نا9ر إلى))3) يسلبف.

 EL :) لسيد) مسيف  لشركة)

.HARRAT ABDELILAH

باملركز  لجهوي) تم  إل9د ع  (

بالد ر  لبيضاء) لكبفى) لالستثلار 

2121) لسجل) 9نا9ر) (31 بتاريخ)

 لتجاري رقم)454835.
لإلشار4 و لبيان
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BADIMAR
 شركــة ذ ت مسؤوليـة محـدو 4 

بتاريخ) عرفي  عقد  بلقت�سى 

تم) بالد ر  لبيضاء،) (23/01/2020

قو نين شركة ذ ت مسؤولية) إنشاء)

محدو 4.)

BADIMAR(:(لتسلية  الآتلاعية 

 لهدف:)تهدف  لشركة  لى:

- إلنعاش  لعقاري

تحد9ده) تم   ملقر  الآتلاعي:)

 5 7) لرقم) زنقة) في  لد ر  لبيضاء،)

4) لسعا 4)  لطابق  لثاني شقة رقم)

سيدي  لبفنو�سي.

 ملد4:)حد ت في)11)سنة.

في) حد    لرأسلال  الآتلاعي:)

 (111 11.111))) رهم مقسلة على)

و حد4) كل  قيلة  حصة  آتلاعية 

مقسلة) و  كليا،) محرر4  11)) رهم 

كلا 9لي:

 لسيد):)جطاب عبد  لعزيز))511  

حصة

  251 رضو ن) جطاب  (:  لسيد)

حصة))

  (25 طلحة  ملصطفى) (:  لسيد)

حصة))))))

 لسيد):)حليد سبيل)25)))حصة)))))))))))))))))

 ملجلوع):)111)))حصة)))))

 لتسييف:)عين  لسيد جطاب عبد)

 لعزيز و  لسيد حليد سبيل و  لسيد)

مسيف9ن) كثالثة  طلحة  ملصطفى 

للشركة ملد4 غيف محدو 4.

بعين) 9أجذ  (:  لتوقيع  الآتلاعي)

سبيل) حليد  توقيع  لسيد   العتبار 

أو  لسيد) طلحة  ملصطفى  و لسيد 

عبد) جطاب  و لسيد  سبيل  حليد 

طلحة  ملصطفى) أو  لسيد   لعزيز 

و لسيد جطاب عبد  لعزيز في آليع)

تعامالت  لشركة.

باملحكلة) ( تم)  ال9د ع  لقانوني:)

بتاريخ) للد ر  لبيضاء)  لتجارية 

30/01/2020)و تحت رقم)728128.

596 P

 ئتلانية كونفيسكو ش م م

غالي انفيست

GHALI INVEST SARL D’AU
تأسيس شركة محدو 4  ملسؤولية 

بشريك وحيد
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

تأسيس  لقانون) تم  (،16/01/2020

 ألسا�سي لشركة محدو 4  ملسؤولية)

بشريك وحيد جصائصها كامتي):)

 لتسلية):)غالي  نفيست

وإعا 4) شر ء)  لغرض  الآتلاعي:)

بناء) ملباني،) إلنعاش  لعقاري)

وآليع  ألشغال  لعلومية.و  لهندسة)

 ملدنية،)وبيع وتوزيع مو    لبناء.

زنقة  حلد) ((3 (: (  ملقر  الآتلاعي)

 ملجاطي إقامة ليز لب  لطابق  الول)

 لرقم)8) ملعاريف  لبيضاء.

 ملد4):)11)سنة

 (11.111 (:  لرأسلال  الآتلاعي)

111))حصة بقيلة)  رهم مقسم إلى)

11)) رهم))لكل و حد4)،)كلها محرر4)

بلكشور،) عا ل  لفائد4  لسيد،)

 17/05/1982 مغربي،) ملز    بتاريخ)

بالبيضاء،) لساكن بسيدي مومن)41 

شارع  لنهضة حي  لدوما  لبيضاء

عا ل) عين  لسيد  (:  لتسييف)

كلسيف) أعاله،) بلكشور،) ملذكور 

منفر  للشركة ملد4 غيف محدو 4.

فاتح) من  تبتدئ  (:  لسنة  ملالية)

9نا9ر إلى))3) آنبف.

بكتابة) تم   إل9د ع  لقانوني:)

لدى  ملحكلة  لتجارية)  لضبط 

بتاريخ)03/02/2020    بالد ر  لبيضاء)

تحت) بالسجل  لتجاري  و لتقييد 

عد ))))455.21.
مقتطف و بيان
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 HR-FIRST CONSULTING
S.A.R.L AU

تأسيس  شركة   ذ ت مسؤوليات 
محدو 4 و شريك وحيد.

 (3 بتاريخ) حرر  ( عقد) بلوآب 

تم) بالد ر  لبيضاء،) (2121 9نا9ر)

لشركة) تأسي�سي  قانون  إحد ث 

محدو 4  ملسؤوليات و شريك وحيد)

ذ ت)) ملليز ت  متية:

 HR-FIRST (:  السم  الآتلاعي)

CONSULTING   S.A.R.L AU

ذ ت) شركة  (:  لشكل  الآتلاعي)

 ملسؤوليات  ملحدو 4 و شريك وحيد.)

 لهدف  الآتلاعي):

-)تدبيف مشاريع  ملو ر   لبشرية.

-)إ  ر4 بر مج إعا 4 هيكلة و تعد9ل)

 ملؤسسات

مو كبة  لتغييف  ملنظلاتي) (-

لللشاريع.

حلقات  لتكوين  ملنهي) إ  ر4  (-

  جل  ملؤسسات.

كل  لعلليات) عامة  وبصفة  (-

و ملالية) و لتجارية   لصناعية 

و ملنقوالت ملكن أن تتعلق بطريقة)

مباشر4 أو غيف مباشر4 بهدف  لشركة.

 ملقر  الآتلاعي):)44))شارع محلد)

سليحة إقامة آوهر4 محلد سليحة)

35) لد ر  لبيضاء) 6) لشقة)  لطابق)

 ملغرب.

 ملد4):)11)سنة.
1.111)) رهم مجزأ) (: رأس  ملال)

على)11))حصة  آتلاعية).

 لتسييف):) لشركة مسيف4 من طرف)

 لشريك  لوحيد  لسيد غيفي محلد)

إمضائه) و  محدو 4  غيف  ملد4  وذلك 

9لزم  لشركة في كل)))تعهد تها.)



عد )5511 - 24)آلا ى  مجر4))44) )1))فبف 9ر)2121)الجريدة الرسمية   (834

باملركز) تم  إل9د ع  لقانوني 

 لجهوي لالستثلار بالد ر  لبيضاء)9وم)

 728111 تحت رقم) (2121 9نا9ر) (22

وسجلت بالسجل  لتجاري))تحت رقم)

رقم) و  لتعريفة  لجبائية  (453165

)رقم) )و  لضريبة  ملهنية) (31517881

33)32311)و تعريفة  لشركة  ملوحد)

.112318711111116
للنشر و  إل9د ع

Compta vision sarl

598 P

ISSKANE AZOHOURE
إسكان  لزهور

شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 

بشريك وحيد

عنو ن مقرها  الآتلاعي : رقم 26 

محج مر�سى  لسلطان،  لطابق  ألول 

مكتب رقم 3  لد ر  لبيضاء  ملغرب

 لسجل  لتجاري رقم ))4518

 ملحكلة  لتجارية بالد ر  لبيضاء

تأسيس
في مؤرخ  عرفي  عقد   بلقت�سى 

بالد ر  لبيضاء) (21(1 نوفلبف) (28

بنفس) (21(1 2) يسلبف) ومسجل في)

تم إعد  ) (58446  ملد9نة تحت رقم)

ذ ت) لشركة   لقانون  ألسا�سي 

وحيد) بشريك  محدو 4  مسؤولية 

باملليز ت)) لتالية):

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

مسؤولية محدو 4 بشريك وحيد.

تسلية  لشركة):)إسكان  لزهور.

غرض  لشركة):) إلنعاش  لعقاري.

عنو ن  ملقر)) الآتلاعي): رقم 26 

محج مر�سى  لسلطان،  لطابق  ألول 

مكتب رقم 3  لد ر  لبيضاء  ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة.

حصة) ((111 (: رأسلال  لشركة)

مجلوعه) ما  11)) رهم  بقيلة)

11.111)) رهم كلها باسم  لشريك)

 لوحيد  لسيد عبد  لعزيز ريا�سي.

عبد) :) لسيد  مسيف  لشركة)

بطاقة  لتعريف رقم)  لعزيز ريا�سي،)

BE474627،)عنو نه):)زنقة)1)9وليوز)

فيال)8)فر نس فيل)2) لد ر  لبيضاء.

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

 (6 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

 يسلبف)1)21)تحت رقم)723473.
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 SOCIETE BEAUTIFUL

 BUILDING BB  S.A.R.L

تأسيس شركة
في) مؤرخ  عرفـي  عقد  بلقت�سى 

إ9د ع  لقانون) تم  (،10/01/2020

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   لتأسي�سي 

 ملحدو 4 ذ ت  ملليز ت  لتالية:

 SOCIETE BEAUTIFUL(:(لتسلية 

 BUILDING BB  S.A.R.L

 لهدف):) لتفويج  لعقاري

زنقة  حلد) ((3 (:  ملقر  الآتلاعي)

 ملجاطي  قامة  لنخيل  لطابق)))رقم)

8) لد ر  لبيضاء

من تاريخ) سنة  بتد ء) (11 (:  ملد4)

تأسيسها  لنهائي.

:) لرأسلال)  لرأسلال  الآتلاعي)

 الآتلاعي محد ))في)211.111) رهم)

حصة  آتلاعية) (2111 إلى) مقسم 

من فئة)11)) رهم للو حد4،)مكتتبة)

و محرر4 بالكامل و موزعة لفائد4):

 (111 بوبكر  حلد) بن   لسيد 

حصة  آتلاعية

111))حصة)  لسيد4 بنونة كوتر)

 آتلاعية

 لسنة  الآتلاعية):)تبتدئ  لسنة)

 الآتلاعية من فاتح 9نا9ر وتنتهي في)

)3) آنبف.

بن) تعيين  لسيد  تم  (:  لتسييف)

كوتر) بنونة  و  لسيد4  بوبكر  حلد 

مسرين للشركة مع توقيع كل و حد)

منهلا على حد ).

تم  إل9د ع  لقانوني لدى  ملحكلة)

بتاريخ)) بالد ر  لبيضاء،)  لتجارية 

رقم3715  تحت  (،04/02/2020

بالسجل  لتجاري)455383.
ملخص قصد  لنشر
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موطو سيكل عالمي
MOTO(CYCLE(ALAMI  SARL-au

تأسيس شركة
مؤرخ) عرفي  عقد  بلقتضيات 
تأسيس) تم  9وليوز8)21) ((7 بتاريخ)

لشريك) محدو 4  ملسؤولية  شركة 

و حد ذ ت  ملليز ت  لتالية:

 MOTO CYCLE ( (:  لتسلية)

  - ALAMI SARL-au

 لهدف):

-) الستيف  ؛) لتصد9ر

- لتجار4 في آليع  ملنتجات وبيع)

 لخدمات)

وصيانة  لدر آات) تصليح  (-

 لنارية و لسيار ت))

-) لتد ول.

مقر) 9وآد  (:  ملقر  الآتلاعي)

 لشركة ب)))3))شارع آنفا  لطابق)6 

 لشقة)6)س  لد ر  لبيضاء.

مد4  الستلر ر:)11)سنة من تاريخ)

تسجيل  لشركة في  لسجل  لتجاري.)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
في) محد   مال  لشركة:) رأس 

 (111 11.111)) رهم ومقسلة إلى)

11)) رهم) حصة  آتلاعية من فئة)

للحصة  لو حد4 ومجزئة كلا 9لي:)

9قوم بتسييف  لشركة) ( (:  ملتصرف)

9للك)  لسيد  9وب  لعالمي،)

 (111 11.111)) رهم ومقسلة إلى)

 (11 فئة) من  حصة  آتلاعية 

للحصة  لو حد4.

-) لسنة  ملالية):)تبدأ من فاتح 9نا9ر)

لتنتهي في))3) يسلبف من كل سنة.

باملركز) تم  (: -) إل9د ع  لقانوني)

بلد9نة  لد ر) لإلستثلار   لجهوي 
تحت رقم  لسجل  لتجاري)  لبيضاء)

3))411)بتاريخ)24/07/2018.
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 SOCIETE «INTERNATIONAL

 EXPORT IMPORT

 DISTRIBUTION«  SARLAU

تأسيس شركة

مؤرخ) عرفـي  عقد  بلقت�سى 

إ9د ع  لقانون) تم  في09/12/2019،)

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   لتأسي�سي 

 ملحدو 4 ذ ت  ملليز ت  لتالية:

 لتسلية):

 SOCIETE   INTERNATIONAL 

 EXPORT IMPORT

DISTRIBUTION  SARLAU

:) لغرض من  لشركة هو)  لهدف)

وتوزيع  ملنتجات) وتصد9ر   ستيف   

 لغذ ئية و ألغذ9ة

زنقة  حلد) ((3 (:  ملقر  الآتلاعي)

 ملجاطي إقامة  لنخيل  لطابق)))رقم)

8) ملعا ريف  لد ر  لبيضاء

من تاريخ) سنة  بتد ء) (11 (:  ملد4)

تأسيسها  لنهائي.

:) لرأسلال)  لرأسلال  الآتلاعي)

 الآتلاعي محد ))في))1.111)). رهم)

حصة  آتلاعية) ((111 إلى) مقسم 

من فئة)11). رهم للو حد4،)مكتتبة)

لفائد4) موزعة  و  بالكامل  محرر4  و 

:أكرم علوش آنسية تونسية  لحامل)

BE76417Z(للبطاقة رقم

 لسنة  الآتلاعية):)تبتدئ  لسنة)

 الآتلاعية من فاتح 9نا9ر وتنتهي في)

)3) آنبف.

بالسجل) تم  إل9د ع  لقانوني 

 لتجاري لدى  ملحكلة  لتجارية بالد ر)

(،2019/12/31 بتاريخ)  لبيضاء،)

تحت رقم)11)452.

ملخص قصد  لنشر
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 LIIVRI  S.A.R.L 
سجل تجاري  
تأسيس شركة

وضع) (2121 9نا9ر) (12 بتاريخ) تم 
قانون منظم لشركة ذ ت  ملسؤولية)

 ملحدو 4 باملليز ت  لتالية):
 لهدف:) إلرساليات.

I(ملقر  الآتلاعي):)إقامة مر كشية  
 21،)شارع إل تي مليف كليز،)مر كش.

سنة تبتدئ من تاريخ) (11 (:  ملد4)
 لتأسيس  لنهائي للشركة.

 (11.111 (  لرأسلال  الآتلاعي:)
سهم من) ((111  رهم مقسلة على)

فئة)11)) رهم موزعة كامتي:
حصة) (451 سار4)  لسباهي 
11)) رهم للحصة)  آتلاعية بقيلة)

9لثلها  لسيد مر    لسباهي.
حصة) (451 هناء)  لسباهي 
11)) رهم للحصة)  آتلاعية بقيلة)

9لثلها  لسيد مر    لسباهي.
حصة) ((11 حليلة) بحيفي 
 آتلاعية بقيلة)11)) رهم للحصة.
إلى) 9نا9ر  فاتح  من   لسنة  ملالية:)

)3) آبف.)
طرف) من  تسييف   إل  ر4:)

 لسيد4 حليلة بحيفي.
كتابة) لدى  تم  إل9د ع  لقانوني 
 لضبط لللحكلة  لتجارية بلر كش)
رقم) تحت  (31/01/2020 بتاريخ)

.(((86(
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WFM TECHNOLOGIE 
 S.A.R.L AU
تأسيس شركة

وضع) (2121 9نا9ر) ((5 بتاريخ) تم 
قانون منظم لشركة ذ ت  ملسؤولية)

 ملحدو 4 باملليز ت  لتالية):
 لهدف):)مقاول أعلال مختلفة أو)

 لبناء.
:) سكجور معطا)  ملقر  الآتلاعي)

هللا رقم)867،)مر كش.
سنة تبتدئ من تاريخ) (11 (:  ملد4)

 لتأسيس  لنهائي للشركة.

 (11.111 (  لرأسلال  الآتلاعي:)

سهم من) ((111  رهم مقسلة على)

فئة)11)) رهم موزعة كامتي:

حصة) ((111  لسيد وهبي محلد)

 آتلاعية.

إلى) 9نا9ر  فاتح  من   لسنة  ملالية:)

)3) آبف.)

تسييف من طرف  لسيد) (:  إل  ر4)

وهبي محلد.

كتابة) لدى  تم  إل9د ع  لقانوني 

 لضبط لللحكلة  لتجارية بلر كش)

رقم) تحت  (30/01/2020 بتاريخ)

.(((833
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 SMART BRAINS
ش.م.م ذ ت شريك وحيد  رأسلالها 

11.111)  رهم 

26، شارع مرس  لسلطان طابق ) 

شقة 3  لد ر  لبيضاء

 لـتــأسـيـس
بالد ر) عرفي  عقد  بلقت�سى 

تم) ( ((5-1(-21(1 بتاريخ)  لبيضاء)

تحرير  لقانون  ألسا�سي لشركة ذ ت)

مسؤولية محدو 4 ذ ت شريك وحيد)

جاصيتها كالتالي:

SMART BRAINS((:(لتسلية 

تصليم وتنفيذ وصيانة) (:  لهدف)

 لحلول في مجال  إلعالميات،

بيع  ملنتجات و لحلول و لخدمات)

بتقنيات  ملعلومات)  ملتعلقة 

و التصاالت،)تطوير  إلعالميات.

26،)شارع مرس) (:  ملقر  الآتلاعي)

3) لد ر) شقة) (( طابق)  لسلطان 

 لبيضاء.

 ملد4):)11)سنة.

11.111)) رهم) (:  لرأسلال)

مقسلة إلى)111))حصة من فئة)11) 

على  لشريك) ( وزعت بكاملها) (  رهم)

 لوحيد  لسيد 9وسف تازي صدقي.

 لتسييف:)عهد به ملد4 غيف محد 4)

للسيد) مع  لصالحيات  ملطلقة 

9وسف تازي صدقي.

 3( ٍ لى) ))9نا9ر)  لسنة  ملالية):)من)
 آنبف).

لالحتياط  لقانوني) (%5 (:  ألرباح)
9وضع) أو  9نقل  أو  9وزع  إما  و لباقي 
تحت  الحتياط حسبلا 9قرره  لجلع)

 لعام.
بكتابة) تم  إل9د ع  لقانوني 
بالد ر) باملحكلة  لتجارية   لضبط 
53)721))بتاريخ)  لبيضاء)تحت رقم))

 13-12-2121
بالسجل) تقييد  لشركة  تم 
رقم)) تحت  بالد ر  لبيضاء)  لتجاري 

455213)بتاريخ)13-12-2121 
من أآل  لتخليص و  إلشهار)
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  HAYAT FIRSATTIR
SARL AU

تأسيس شركة
مؤرخ) عرفـي  عقد  بلقت�سى 
إ9د ع  لقانون) تم  في07/01/2020،)
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   لتأسي�سي 
 ملحدو 4بشريك و حد وذ ت  ملليز ت)

 لتالية:
 لتسلية):)حيا4 فيفساتيف

:) لتجار4  لعامة)  لهدف)
بالتقسيط،) ستيف  )/)تصد9ر،)توزيع)
وتجار4 آليع  ملنتجات و لسلع مهلا)

كانت طبيعتها أو منشأها أو وآهتها؛
وتسويق  ملعد ت) -) ستيف   
منتجات) وآليع   إللكتفونية 
و لالسلكية)  التصاالت  لسلكية 

وإكسسو ر ت  لهاتف؛
وتسويق  ملالبس) -) ستيف   
و ملجوهر ت و ألغذ9ة ومستحضر ت)

 لتجليل)؛
غيار) قطع  وتسويق  -) ستيف   
وآليع  مللحقات)  لسيار ت 

و اٍلكسسو ر ت  ألجرى)؛
-)تسويق و ستيف  )/)تصد9ر وتوزيع)

 للو زم  ملدرسية و ألكا 9لية)؛
تصد9ر) (/ و ستيف  ) تسويق  (-

وتوزيع  للو زم و ألثاث  ملكتبي)؛
وتصد9ر) و ستيف    وبيع  شر ء) (-
أآهز4) آليع  وإصالح  وتركيب 

 لكلبيوتر))و ملعد ت  إللكتفونية)؛

طريق) عن  أو  - اٍلقتناء) ملحلي 
 الستيف   أو  لبيع في  لسوق  ملحلية أو)
تصد9ر  ملعد ت و أل و ت و مللحقات)
و ملكونات  ملتعلقة)  الستهالكية 

باألنشطة  ملذكور4 أعاله)؛
-)تسويق آليع  ألسلاك  لطازآة)
ولو زم) منتجات  وآليع  (، و ملجلد4)

 لصيد،) ستيف  )/)تصد9ر)؛
و ملنتجات) نقل  لبضائع  (-
أو) للحساب  لخاص  إما   ملختلفة 

لحساب  لغيف؛
رقم) حي  لسالم  (:  ملقر الآتلاعي)

861)) لد جلة
تاريخ) من  11سنة  بتد ء) (:  ملد4)

تأسيسها  لنهائي.
:) لرأسلال)  لرأسلاالالآتلاعي)
11.111)) رهم)  الآتلاعي محد  في)
حصة  آتلاعية) ((111 إلى) مقسم 
من فئة)11)) رهم للو حد4،)مكتتبة)
لفائد4)) وموزعة  بالكامل  ومحرر4 

 لسيد 9اسين  صغيف)
 ملجلوع):)))11.111)

تبتدئ  لسنة) (:  لسنة الآتلاعية)
 الآتلاعية من فاتح 9نا9ر وتنتهي في)

)3 آنبف.
تم تعيين  لسيد9اسين) (:  لتسييف)
 صغيفمسيف للشركة ملد4 غيف محد 4.
بالسجل) تم  إل9د ع  لقانوني 
لدى  ملحكلة  البتد ئية)  لتجاري 
(،09/01/2020 بتاريخ) بالد جلة،)

تحت رقم27.
ملخص قصد  لنشر
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PANORAMA MENUISERIE
SARL AU

بانور ما مينويزيري
 لد ر  لبيضاء، 75، شارع  نفا، زنقة 
كلوس  ي بروفانس  لطابق 1 ب 

(18
 لرأسلال  الآتلاعي : 11.111) 

 رهم
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدو 4 شريك وحيد
بتاريخ)  بلوآب  لعقد  ملؤرخ 
وضع  إلطار) تم  (2121 9نا9ر) (5



عد )5511 - 24)آلا ى  مجر4))44) )1))فبف 9ر)2121)الجريدة الرسمية   (836

ذ ت  ملسؤولية) للشركة   لتأسي�سي 

 ملحدو 4 حسب  ملليز ت  لتالية):

 PANORAMA (:  لتسلية)

.MENUISERIE

:) لد ر  لبيضاء،)  ملقر  الآتلاعي)

كلوس  ي  زنقة  شارع  نفا  (75

بروفانس  لطابق 1 ب 18).

في  مقاول   :  لهدف  الآتلاعي 

آليع أعلال نجار4  أللومنيوم.

 ملد4 : 11 سنة.

 (11.111  :  لرأسلال  الآتلاعي 

 رهم مقسم كلا 9لي :

 لسيد بن مو�سى سعيد : 111) 

حصة.

 لتسييف : تسييف  لشركة من طرف 

 لسيد بن مو�سى سعيد.

تم  إل9د ع   :  إل9د ع  لقانوني 

لدى  بكتابة  لضبط   لقانوني 

 ملحكلة  لتجارية بالد ر  لبيضاء 9وم 

رقم  لسجل  تحت   2121 9نا9ر   21

 لتجاري 453473.
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 FIDUCIAIRE(AL(AMANA(&(CIEL

CONSULTING SARL

 SIEGE(SOCIAL(:(1,(RUE(FATH(BNOU

 KHAFFANE, 2éme ETAGE, Appt 3

BELVEDERE - CASABLANCA

Tel(:(0522246888(/(0633131179

MOUTAIB ABDO NEGOCE

ش.م.م

تأسيس
تم) (2121 فبف 9ر) (3 بتاريخ)

ذ ت) شركة  قانون  وتسجيل  إنشاء)

 ملسؤولية  ملحدو 4 وجصائصها هي)

كالتالي):

 MOUTAIB(:(لتسلية  الآتلاعية 

ABDO NEGOCE ش.م.م.

 لهدف  الآتلاعي : تهدف  لشركة 

إلى :

نقل  لبضائع.

تجار4.

آليع  لعلليات  عامة  وبصفة 

و ألثاثية  و لصناعية   لتجارية 

و لعقارية و ملالية  ملرتبطة مباشر4 أو 

غيف مباشر4 باألهد ف  ملعلنة أو  لتي 

من شأنها أن تيسر إنلاءها.

 ملقر  الآتلاعي : ) زنقة  لفتح بن 

جفان شقة رقم 3  لطابق 2 بلفد9ر 

 لد ر  لبيضاء.

تسييف  لشركة  سيتم   :  لتسييف 

 MOUTAIB طرف  لسيد  من 

مسيف) بصفته  (ABDERRAHMANE

وسيقوم) محد 4  غيف  وملد4  للشركة 

هذ   ألجيف بلختلف أعلال  لشركة)

من إ  ر4 وتنظيم بدون أي قيو  كلا)

سيتم  العتلا  على توقيعه في آليع)

 لوثائق  إل  رية و لبنكية.

في) حد   (:  لرأسلال  الآتلاعي)

إلى) مقسلة  11.111)) رهم  مبلغ)

111))حصة  آتلاعية من فئة)11) 

 رهم للو حد4 تخصص على  لشكل)

 لتالي):

 MOUTAIB  لسيد 

ABDERRAHMANE):)411)حصة.
 MOUTAIB MOHAMED لسيد 

150):)حصة.

 FATIMA ZAHRA  لسيد4 

HADA MOUTAIB)):)51))حصة.
 WARDA( BOURHIL( :  لسيد4)

51))حصة.

 MOUTAIB(YAACOUB( :  لسيد)

51))حصة.

محرر4) حصة  ((111 (:  ملجلوع)

بالكامل.

في) تبتدئ  (:  لسنة  الآتلاعية)

 ألول من 9نا9ر وتنتهي في))3) يسلبف)

من كل سنة.

11)سنة تبتدئ) :)محد 4 في)  ملد4)

للشركة) تأسيس  لنهائي  9وم  من 

قبل  ألو ن) حالة  لحل  باستثناء)

عليه) حالة  لتأآيل  ملنصوص  أو 

قانونيا.

باملحكلة) تم   إل9د ع  لقانوني 

رقم) تحت  للد ر  لبيضاء)  لتجارية 

 2121 فبف 9ر) (6 بتاريخ) (721765

 لسجل  لتجاري رقم)455713.
لإلشار4 و لتنبيه

 ملسيف
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 STE PROJET MAROC

ENERGIE

SARL

تأسيس شركة
وضع) (2121 9نا9ر) (28 بتاريخ) تم 

 لقانون  ألسا�سي  ملنظم لشركة ذ ت)

 ملسؤولية  ملحدو 4 باملليز ت  لتالية):

 STE PROJET MAROC(:(لتسلية 

.ENERGIE SARL

تركيب  أللو ح   -  (  :  لهدف 

 لشلسية.

2 - مقاول في إ  ر4  لخدمات.

3 - مقاول في أشغال  لبناء.

 ملقر  الآتلاعي :  و ر  9ت بوعدي 

آلاعة  لو   لخضر قلعة  لسر غنة.

 ملد4 : 11 سنة تبتدئ من تاريخ 

28 9نا9ر 2121.

 (11.111  :  لرأسلال  الآتلاعي 

من  سهم   (111 على  مقسم   رهم 

فئة 11)  رهم موزع كامتي :

 لسيد سعيد  آبيلو : 511 حصة.

 511  :  لسيد  لسعيد  لز هري 

حصة.

 لسنة  ملالية : من فاتح 9نا9ر إلى 

)3  يسلبف.

طرف  لسيد  من  تسيف   :  إل  ر4 

و لسيد  لسعيد  سعيد  آبيلو 

 لز هري.

باملحكلة  تم  إل9د ع  لقانوني 

9وم  لقلعة  لسر غنة   البتد ئية 

4 فبف 9ر 2121 تحت رقم 31/2121.

رقم  لسجل  لتجاري : 7)31.
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INOXTRAM
SARL AU

رأسلال : 11.111)  رهم

 ملقر  الآتلاعي : رقم )  لطابق 

 لسفلي  ملجلوعة 5 سيدي 

عبد  لرحلان  لد ر  لبيضاء

إعالن تعد9لي
محضر  لجلع  لعام) بلقت�سى 

أغسطس) فاتح  بتاريخ   الستثنائي 

آباري) قرر  لسيد  لعزيز  (21(1

وبوشعيب) آباري  نور4  و لسيد4 

وحيد  ملسيف  لشركة ملومة بإمضائهم)

مشتفك  لسيد  لعزيز آباري و لسيد4)

نور4 آباري وبوشعيب وحيد.

نور4)  ملسيف9ن  الثنين  لسيد4 

أن) قررو   وحيد  وبوشعيب  آباري 

للشركة) مسيف  آباري   لسيد  لعزيز 

كل  إلآر ء ت) وباسلها،) بها  للقيام 

 لرسلية و إلعالنات  لالزمة للتعد9ل)

زيا 4) )نقل  ألسهم،)  لقانوني)

تحويل  ملقر،) لحل،) رأس  ملال،)

للشركة  ملزعومة) إلخ))  لتصفية،)

مع آليع  إل  ر ت) («INOXTRAM«

 ملعنية.

آليع) على  و لتصد9ق   لتوقيع 

و لعقو ) و ملستند ت   ألفعال 

و لسحب) و إل9د ع  و لتصد9قات 

في  ألصول  لثابتة) و لتصرف 

الستكلال) و لبناء،) لخ)) ) لسيار ت،)

 إلآر ء ت  لالزمة،)وأي تعد9ل الحق)

) ملد9رية) على آليع  إل  ر ت  ملعنية)

 لعامة للضر ئب،) ملحكلة،)صندوق)

وز ر4)  لضلان  الآتلاعي،) لبنك،)

و لوكالة  لوطنية) و لنقل   لتجهيز 

لللحافظة  لعقارية،)وآليع  إل  ر ت)

 لعامة و لخاصة)....).

مع أي بنك،) للقيام بي وباسمي،)

فتح آليع  لحسابات،)و لتوقيع على)

آليع  ملستند ت وإضفاء) لشرعية)

جاص  لشيكات) وبشكل  عليها،)

عن) وسند ت  لصرف  لصا ر4 

 لبنك.



(837 الجريدة الرسميةعد )5511 - 24)آلا ى  مجر4))44) )1))فبف 9ر)2121) 

إآر ء ت  إلعالن) آليع  تشغيل 

مع آليع  إل  ر ت  لعامة.

سحب  إل9صاالت) أو  إعطاء)

و لتصريفات.

أو) آليع  إل  ر ت  أمام  9لثلني 

أو) أو  لشركات  أو  ملناطق   ملكاتب 

غيفها.

سجل) في  تم  إل9د ع  لقانوني 

 ملحكلة  لتجارية بالد ر  لبيضاء)في)8 

ماي)1)21)تحت رقم)1557)7.
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توريزي
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4

 لرأسلال  الآتلاعي : 11.111)  رهم

 ملقر  الآتلاعي :  لد ر  لبيضاء، 43، 

شارع  نفا

 لسجل  لتجاري : 455113

427(77M : لتعريف  لجبائي 

شها 4  لتعريف  ملوحد : 

1124(71(1111141

بالد ر) عرفي  عقد  بلقت�سى  (- (I

قام) (،2121 فبف 9ر) (4 بتاريخ)  لبيضاء)

بتفويت) صبيفي  مصطفى   لسيد 

111))حصة  آتلاعية  لتي 9لتلكها)

ش.م.م) »توفيزي») في رأسلال شركة)

بشريك وحيد وذلك حسب  لنسب)

 متية):

(: ش.م.م) كروب  صوفت  شركة 

118)حصة  آتلاعية.

حصة) (: قباج) زهور   لسيد4 

 آتلاعية و حد4.

حصة) (: قباج)  لسيد  سلاعيل 

 آتلاعية و حد4.

II))-)بلقت�سى محضر  لجلع  لعام)

غيف  لعا ي لشركة)»توفيزي»)ش.م.م)

 4 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  ملنعقد 

فبف 9ر)2121،)تقرر ما 9لي):

تفويت  لحصص) على   ملصا قة 

 الآتلاعية.

ش.م.م بشريك) »توفيزي») شركة)

شركة) »توفيزي») تعو  شركة) وحيد 

ذ ت مسؤولية محدو 4.

 لحفاظ على وال9ة  ملسيف.
صالحيات  ملسيف.

تعد9ل  لقانون  ألسا�سي للشركة)
بعد  لتفويت.

بلقت�سى عقد عرفي بالد ر) (- ( (III
تم) (2121 فبف 9ر) (5 بتاريخ)  لبيضاء)
صياغة  لقانون  ألسا�سي) إعا 4 
ذ ت) شركة  »توفيزي») لشركة)

مسؤولية محدو 4.
بكتابة) تم  إل9د ع  لقانوني  (- (IV
 لضبط لدى  ملحكلة  لتجارية بالد ر)
2121)تحت) 6)فبف 9ر)  لبيضاء)بتاريخ)

رقم))72187.
من أآل  لنسخة و لبيان و لتسييف
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EXATIS CONSULTING
CAPITAL : 100.000 DH

 SIEGE(SOCIAL : Rue(Mohamed
 Sedki(n° 58 Bourgogne

Casablanca
 لسجل  لتجاري : )33121

بلقت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ)
شركة) قرر شركاء) (،2121 9نا9ر) ((4
 EXATIS CONSULTING SARL AU

ما9لي):
سعيد) حصص  لسيد  تفويت 
للسيد) حصة  ((111 بنجلة  لبالغة)

سفيان إزيكي.
 ستقالة  لسيد سعيد بنجلة من)
تسييف  لشركة وتعيين  لسيد سفيان)

إزيكي مسيف آد9د للشركة.
تحد9ث  لقانون  ألسا�سي)

للشركة.
وقد تم  إل9د ع  لقانوني باملحكلة)
بتاريخ للد ر  لبيضاء)   لتجارية 
31)9نا9ر)2121)تحت رقم))72811.
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 FLORIDA FOOD
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4

بلقت�سى  لجلع  لعام  الستثنائي)
FLORIDA FOOD لشركة)
بالد ر) مقرها  الآتلاعي   ملتو آد 
5) لطابق 7) لرقم)  لبيضاء، لزنقة)

) لثاني  لشقة رقم)4) لسعا 4 سيدي)
 لبفنو�سي،)تم إقر ر ما 9لي:

)تفويت حصص  آتلاعية:
حصص  لسيد) بعض  تفويت 
حلز4  لبني))111))حصة  آتلاعية))
وبعض حصص  لسيد محلد مبد )
لفائد4) حصة  آتلاعية)) ((111(
9صبح) وبهذ   عزيز  لبني   لسيد 
 لرأسلال  الآتلاعي للشركة كلا 9لي:
 لسيد:حلز4  لبني)7.111))حصة
 لسيد:)عزيز  لبني))2.111))حصة
 لسيد:محلد مبد )111.)))حصة

 ملجلوع)1.111)))حصة)
)تعد9ل نظامي):)

لتفويت  لحصص) طبقا 
سيصبح  لرأسلال)  الآتلاعية 

 الآتلاعي مجزء)كلا 9لي:
 711.111  لسيد:حلز4  لبني)

 رهم
 211.111 ( ( عزيز  لبني) ) لسيد:) (

 رهم)
 (11.111 مبد )  لسيد:محلد 

 رهم

 ملجلوع):)111.111.)) رهم
عين  لسيد عزيز  لبني) (:  لتسييف)
كلسيف ن) مبد   محلد  و لسيد 

للشركة ملد4 غيف محدو 4.
9أجذ بعين) (: ) لتوقيع  الآتلاعي)
 العتبار توقيع  لسيد محلد مبد  في)

آليع تعامالت  لشركة.
باملحكلة) تم  (: ) إل9د ع  لقانوني)
رقم) تحت  للد ر  لبيضاء)  لتجارية 

728186)و بتاريخ)30/01/2020.
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  PEDRO CAR LOCATION 
SARL

 تفويت  لحصص  الآتلاعية
إقالة  ملسيف 

تعيين مسيف آد9د
تعد9ل  ملو   5 و 4) و 5) من  لنظام 

 ألسا�سي.
في) مؤرخ  بلوآب محضر جاص 
25)) يسلبف)1)21)في  لد ر  لبيضاء،)
 PEDRO CAR« شركة) شركاء) فإن 

شركة) وهي  (، («LOCATION SARL
مال) برأس  محدو 4  مسؤولية  ذ ت 
مقرها) ويقع  11.111)) رهم  قدره)
 لرئي�سي في  لد ر  لبيضاء،)644)شارع)
محلد  لخامس،) لطابق  لثالث)

قررو ):
•)تفويت  لحصص  الآتلاعية:

بن) شقروني  تفوت  لسيد4  (-
حصة) (311 وتنقل) أنيسة  شقرون 

 آتلاعية للسيد بنشقرون حامد
شقروني) •) ستقالة  لسيد4 
بنشقرون أنيسة من منصب  ملسيف4)

ومنحها إبر ء)ذمة كاملة ونهائية
حامد) بنشقرون  تعيين  لسيد  (•

كلسيف وحيد
من) ((5 و) ((4 و) (5 تعد9ل  ملو  ) (•

 لنظام  ألسا�سي.
سجل) في  تم  إل9د ع  لقانوني 
  21 محكلة  لد ر  لبيضاء) لتجارية،)

9نا9ر)2121)تحت رقم)728812.
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KUBER
 شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

ذ ت  لشريك  لوحيد
رأسلالها : 11.111)  رهم

 ملقر  الآتلاعي : 3) زنقة أحلد 
 ملجاطي إقامة  أللب  لطابق ) 

 لرقم 8  لد ر  لبيضاء
تفويت حصص  آتلاعية

قرر  لجلع  لعام  الستثنائي)
 21(1 أكتوبر) (1 بتاريخ)  ملنعقد 

لشركة)KUBER)ش.م.م.)ما 9لي):
 ملو فقة على تفويت)111))حصة)
 آتلاعية مللوكة للسيد  مين زبيف)

لفائد4  لسيد حليد 9ور  ن.
من) زبيف   ستقالة  لسيد  مين 

مهامه كلسيف للشركة.
9ور  ن) حليد  تعيين  لسيد 
غيف) ملد4  للشركة  وحيد  كلسيف 

محد 4.
بكتابة) تم  إل9د ع  لقانوني 
بالد ر) لللحكلة  لتجارية   لضبط 

 لبيضاء)تحت رقم)378)72.
للنسخ و إلشار4
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عد )5511 - 24)آلا ى  مجر4))44) )1))فبف 9ر)2121)الجريدة الرسمية   (838

IEC SOLUTIONS
SARL

Société à responsabilité limitée

au(capital(de 200.000 DH

 Siège(social : 44 rue(Soldat

 Tawfiq(Abdelkader 4ème étage

Aïn(Borja - Casablanca

RC .334725

بلقت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ)

 IEC(8)9نا9ر)8)21،)قرر شركاء)شركة

SOLUTIONS SARL)ما 9لي):

تفويت حصص):

تفويت) (: بنحيد4)  لسيد  ملهدي 

51.111) رهم) بقيلة) حصة  (511

للسيد وليد  لطيف)؛

تفويت) (: بو  و ) محلد   لسيد 

51.111) رهم) بقيلة) حصة  (511

للسيد وليد  لطيف)؛

 511 تفويت) (:  لسيد سليف مر بح)

للسيد) 51.111) رهم  بقيلة) حصة 

وليد  لطيف.

تحد9ث  لقانون  ألسا�سي)

للشركة.

وقد تم  إل9د ع  لقانوني باملحكلة)

بتاريخ) للد ر  لبيضاء)  لتجارية 

)3)9نا9ر)8)21)تحت رقم)655127.
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IEC SOLUTIONS
SARL

Société à responsabilité limitée

au(capital(de 200.000 DH

 Siège(social : 44 rue(Soldat

 Tawfiq(Abdelkader 4ème étage

Aïn(Borja - Casablanca

RC .334725

بلقت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ)

شركة) قرر شركاء) (،21(8 نوفلبف) (8

IEC SOLUTIONS SARL)ما 9لي):

تفويت حصص):

 411 تفويت) (:  لسيد وليد  لطيف)

للسيد) 41.111) رهم  بقيلة) حصة 

سعيد كونكا.

بقيلة) تحرير  لرأسلال  ملتبقي 
51.111)) رهم.

للشركة) تحويل  ملقر  الآتلاعي 
:) لطابق  لثاني،) لحي  لصناعي) نحو)
4))،) لطريق) شطر) بوليكون،)

 لساحلية،) لد ر  لبيضاء.
تحد9ث  لقانون  ألسا�سي)

للشركة.
تم  إل9د ع  لقانوني) وقد 
للد ر  لبيضاء) باملحكلة  لتجارية 
رقم) تحت  (21(8 28)نوفلبف) بتاريخ)

.683518
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PROMOMOON
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4
رأس مالها : 21.111.111  رهم

مقرها  الآتلاعي :  لد ر  لبيضاء 1 
شارع ليدو فيال ماي أنفا

تفويت حصص  آتلاعية
ملحضر  لقر ر  لجلاعي) تبعا 
فإن) (،2121 9نا9ر) (4 بتاريخ) للشركاء)
وتفويتات) هبات  قبلو    لشركاء)
طرف) من   لحصص  الآتلاعية 

 لسيد محلد لحلو لفائد4):
 لسيد أمين لحلو)؛

 لسيد 9ونس لحلو)؛
شركة  ملساهلة)»أمرينا».

وبذلك عدلت مقتضيات  لفصل)
6)و)7)من  لقانون  ألسا�سي.

كتابة) لدى  تم  إل9د ع  لقانوني 
بالد ر) ضبط  ملحكلة  لتجارية 
 لبيضاء)بتاريخ)21)9نا9ر)2121)تحت)

رقم)727521.
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SCJ WAX LTD MAGHREB
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4
برأس مال : 28.111.111  رهم
 ملقر  لرئي�سي : 6 شارع نجيب 

محفوظ،  لطابق  لثالث، حي كوتي، 
 لد ر  لبيضاء -  ملغرب

 ستلر ر  لشركة
محضر  لقر ر  لجلع) بلوآب 
 الستثنائي  ملؤرخ في)4))9نا9ر)2121،

 SCJ WAX LTD شركة) قرر شركاء) (

MAGHREB)بلا 9لي):

من) على  لرغم   ستلر ر  لشركة 

 لخسائر  ملشار إليها.

في  ملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

فبف 9ر) (6 في)  لتجارية بالد ر  لبيضاء)

2121)تحت  لرقم)721828.
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RMK
شركة  ملساهلة

رأس مال  لشركة  711.)13.54 

 رهم

 ملقر  الآتلاعي :  6) زنقة عبد هللا 

 بن محهيو حي  لنخيل  لد ر  لبيضاء

 لسجل  لتجاري: 17)1))
زيا 4 رأس مال  لشركة  

مجلس  إل  ر4) محضر  بلوآب  (

RMK(بتاريخ)6)) آنبف)1)21)لشركة

ما 9لي):

قررمجلس  ال  ر4 ليوم)6)) آنبف)

1)21:)أنه في تاريخ إغالق  الكتتاب،)

بقيلة) سهم  آتلاعية  (456.447

11)) رهم للسهم  لو حد))من أصل)

زيا 4) عن  صا ر4  ( سهم) (511.111
قررها  لجلع  لعام) رأس  ملال  لتي 

أكتوبر) (24 في)  الستثنائي  ملؤرخ 
شخص  عتباري) قبل  من  (21(1

وشخص طبيعي)،)من مساهلين.

تم إصد رها من قبل  ملساهلين)

بلبلغ يساوي)45.644.711) رهم عن)

وفًقا ملا تضلنه) نقًد ،) طريق  لدفع 

شها 4  لحظر  ملصرفية  لتي  صدرها)

في) بنك  لشريكة  لعامة  ( أنشأتها)

)) آنبف)1)21.

مجلس  إل  ر4) قرر  وبالتالي،)

نفسه:

مبلغ) إلى  تقليص  لزيا 4  (-

أي)  الشتف كات  ملستللة،)

45.644.711) رهم)،

-)الحظ  إلنجاز  لنهائي لزيا 4 رأس)

 ملال بلبلغ)45.644.711) رهم

من  لنظام) (6 تعد9ل  ملا 4) (-

 ألسا�سي وفًقا لذلك.

تم تحد9د رأس مال  لشركة بلبلغ)

إلى) مقسلة  ) رهم،) (13.54(.711

7)135.4))سهم))آد9د 4 بقيلة)11) 

 ( ،)مرقلة من)  رهم لسهم  لو حد4)

إلى)7)135.4

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

بتاريخ) بالبيضاء)  لتجارية 

23/12/2019))تحت  لرقم))72441.

على) إ جال  إلعالن  ملعدل  تم 

في) بالد ر  لبيضاء)  لسجل  لتجاري 

بلوآب  لسجل) ( (23/12/2019

 لزمني رقم)36114.
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 ZOGHLAMI TRANSPORT

SARL AU
محدو 4) مسؤولية  ( ذ ت) شركة 

ذ ت شريك  لوحيد

  (11.111 ( مال  لشركة) رأس 

 رهم

 ملقر  الآتلاعي):))تجزئة  9ار  ألمل)

مجلوعة)))إقامة)4) لطابق)4)رقم ب)

)3) لنو صر  لد ر  لبيضاء)

قر ر ت  لجلع) محضر  بلوآب 

 (3 بتاريخ)  لعام  الستثنائي  ملنعقد 

وحيد) شريك  قرر  (21(1  يسلبف)

 ZOGHLAMI TRANSPORT(لشركة

SARL AU.)ما 9لي):

من) ( مال  لشركة) رأس  زيا 4 

  2.111.111 إلى) 11.111)) رهم 

إ ماج  لحساب) طريق  عن   رهم 

هذه) تحقيق  ويتم  للشريك.)  لجاري 

   (1.111 إصد ر) جالل  من   لزيا 4 

حصة  آتلاعية آد9د4)

   (1.111 زهيف) عبد  ملولى   لسيد 

حصة  آتلاعية

بتوزيع) تعد9ل  ملا 4)6.) ملتعلقة 

رأس  ملال على  لنحو  لتالي:)

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

 لتجارية بالبيضاء)بتاريخ)24) يسلبف)

1)21.تحت رقم))724713.
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(831 الجريدة الرسميةعد )5511 - 24)آلا ى  مجر4))44) )1))فبف 9ر)2121) 

MELOGRANO شركة
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

رأسلالها : 1.111)  رهم
 ملقر  الآتلاعي : رقم 22 حي  لزفريتي 

القصور مر كش
لقر ر ت  لجلع  لعام) طبقا 
 الستثنائي  ملنعقد بتاريخ)27)نوفلبف)
على) تلت  ملصا قة  بلقر  لشركة،)

ما 9لي):
شركة) رأسلال  زيا 4 
 511.111 MELOGRANO)بلا قدره)
 (1.111 من) رفعه  أآل  من   رهم 
 رهم إلى)611.111) رهم وذلك بخلق)
5111)حصة  آتلاعية آد9د4 قيلة)

كل و حد4 منها)11)) رهم.
طريق) عن  تلت  هذه  لزيا 4 
ومستحقة) آارية  مع  9ون  مقاصة 
لفائد4  لشريكين) على  لشركة 

كلا 9لي):
 2151 :) كتتب) ر�سى  بن آلون)

حصة  آتلاعية)؛
 2151 :) كتتب)  سة  لبيفطو)

حصة  آتلاعية.
تعد9ل  لفصلين)6)و)7)من  لقانون)

 ألسا�سي للشركة.
تم  إل9د ع) (:  إل9د ع  لقانوني)
 لقانوني باملحكلة  لتجارية بلر كش)
تحت) (2121 نوفلبف) (27 بتاريخ)

رقم)21112418)))417.
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 ELITE HOSPITALITY
MANAGEMENT

شركة مساهلة
رأس مالها : 51.111.111)  رهم

مقرها  الآتلاعي : مر كش، فندق 
سلمى،  لكلم 5، طريق أمزميز

 لرمز  لبف9دي 61)41
تخفيض رأس  ملال وإعا 4 إنشائه 

ب 51) مليون  رهم
غيف  لعا 9ة) إن  لجلعية  لعامة 
لللساهلين  ملنعقد بتاريخ)5)نوفلبف)
رأس  ملال) تخفيض  قررت  (،21(1
وذلك بابتالع  لخسار ت  الآتلاعية)
وإعا ته إلى مستو ه وهو)51))مليون)

ومعينة) ثابتة  بإ ماج  9ون   رهم 

جلق) مع  لللساهلين  ومستحقة 

 (11 511.111.))سهم آد9د بقيلة)

 رهم.

مد والته) إن مجلس  إل  ر4 أثناء)

عا9ن  إلنجاز  لنهائي) نفس  ليوم  في 

إلى) رأس  ملال  في  لهذه  لزيا 4 

51.111.111)) رهم.

كتابة) لدى  تم  إل9د ع  لقانوني 

بلر كش) ضبط  ملحكلة  لتجارية 

تحت) (2121 فبف 9ر) (3 بتاريخ)

رقم)1)1))).
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LOUSIAN شركة

SARL

رأسلالها : 11.111)  رهم

ومقرها  الآتلاعي  لكائن ب : شارع 

وليلي إقامة مونيا رقم 78  لشطر 

 لثاني تطو ن

في إطار  ملحضر  ملوقع من طرف)

كل  لشركاء)بتطو ن 9وم))3) يسلبف)

1)21،)تقرر ما 9لي):

على  لحساب  لنهائي)  ملو فقة 

للشركة)؛

صالحيات  لتسييف) تسليم 

عللية  لتصفية) و لتحقق من  نتهاء)

OMAR LOUZARI،) لحامل) للسيد)

رقم) لبطاقة  لتعريف  لوطنية 

كلسؤول عن تصفية) (،LB(((783

 لشركة ومكان تصفية  لشركة هو)

مقرها  الآتلاعي  لكائن شارع وليلي)

78) لشطر  لثاني) رقم) مونيا  إقامة 

تطو ن.

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

فبف 9ر) (4 بتاريخ) بتطو ن   البتد ئية 

2121)تحت رقم)5)12.

 لسجل  لتجاري رقم)25143.
لإلشار4 و لبيان
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 SOCIETE  شركة

 MAROCAINE DE GESTION

   ET  EXPLORATION MINIERE
ش م م .  و شريك وحيد)

  ملقر  الآتلاعي : ) زنقة  لفتح بن 

جفان شقة رقم 3  لطابق 2 بلفد9ر 

  لد ر  لبيضاء.

  لسجل  لتجاري رقم 253233

محضر  لجلع) بلقت�سى 

بتاريخ)  لعام  إلستتنائي  ملنعقد 

16/01/2020)))قرر ما 9لي))))

قبل  لجلع  لعام قر ر فيلا 9خص)

فسخ شركة

 SOCIETE MAROCAINE DE(«((

 GESTION ET EXPLORATION

MINIERE)»)ش م م  و شريك وحيد)

 ALHIANE تعيين  لسيد) قرر 

AHMED))كلصفي لشركة

 SOCIETE MAROCAINE DE(«((

 GESTION ET EXPLORATION

MINIERE»)ش م م  و شريك وحيد)

قرر تحد9د مقر تصفية  لشركة)

في)))زنقة  لفتح بن جفان شقة رقم)3 

 لطابق)2)بلفد9ر  لد ر  لبيضاء.

باملحكلة) تم   إل9د ع  لقانوني 

رقم) تحت  للد ر  لبيضاء)  لتجارية 

)72857)بتاريخ)28/01/2020. 
وهد  بلثابة مقتطف و بيان)) ملصفي)
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HAMTEK
ش.م.م.

تصفية مسبقة
محضر  لجلع) بلقت�سى 

بتاريخ)  لعام  الستثنائي  ملنعقد 

25)أغسطس)6)21)لشركة هامتيك،)

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4 بلقر)

ساحة شارل) ((7  لشركة  لكائن ب)

6) لد ر) 7) لشقة رقم) نيكول  لطابق)

 لبيضاء،)فقد تقرر ما 9لي):

من)  لحل  ملسبق للشركة  بتد ء)

25)أغسطس)6)21.

عا ل) حليدي  تعيين  لسيد 

لبطاقة  لتعريف  لوطنية)  لحامل 

تحت رقم)T(41614)صالحة إلى غا9ة)

7)مارس))212)مصفي للشركة.

في  ملقر) مكان  لتصفية  تحد9د 

 (7 ب) للشركة  لكائن   الآتلاعي 

ساحة شارل نيكول  لطابق)7) لشقة)

رقم)6) لد ر  لبيضاء.

كتابة) لدى  تم  إل9د ع  لقانوني 

بالد ر) باملحكلة  لتجارية   لضبط 

 21(6 سبتلبف) ((1 بتاريخ)  لبيضاء)

تحت رقم)3563)116.

 إلمضاء
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TRAVIAM LOGISTIQUES

SARL AU

 لحل  ألسبق للشركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدو 4 للشريك  لوحيد
في) مؤرخ  محضر  بلقت�سى 

باملقر  الآتلاعي) (2121 31)9نا9ر)

كتيبة) زنقة  بن  (4 بالد ر  لبيضاء)

1) لطابق  لسفلي سابقا ملر) علار4)

 بن كتيبة،)تقرر  لحل  ملسبق لشركة)

 TRAVIAM LOGISTIQUES SARL

AU)كالتالي):

تاريخ  لحل))31) يسلبف)1)21.

 ملسؤول عن عللية  لحل  ملسبق)

للشركة  لسيد حليب  ريس.

 ملقر  الآتلاعي للحل):)4)زنقة  بن)

كتيبة علار4)1) لطابق  لسفلي سابقا)

ملر  بن كتيبة  لد ر  لبيضاء.

تم  إل9د ع) (:  إل9د ع  لقانوني)

 لقانوني لدى كتابة  لضبط باملحكلة)

بتاريخ) للد ر  لبيضاء)  لتجارية 

رقم)721625  تحت  (2121 5)فبف 9ر)

و لسجل  لتجاري تحت رقم)3884.
بلثابة مقتطف وبيان
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VDI ACCOMPAGNEMENTS
SARL AU

شركة محدو 4  ملسؤولية ذ ت 

 لشريك  لو حد

رأسلالها : 21.111  رهم

 ملقر  الآتلاعي : 7 زنقة سبتة إقامة 

ر مي مكتب 8  لد ر  لبيضاء

 لحل  ملسبق للشركة
قر ر ت  لشركة) محضر  بلوآب 

9نا9ر) (7 بتاريخ) مؤرخ بالد ر  لبيضاء)

قرر  لشريك  لو حد لشركة) (،2121

 VDI ACCOMPAGNEMENTS

SARL AU،)شركة محدو 4  ملسؤولية)

ذ ت  لشريك  لو حد ما 9لي):

 لحل  ملسبق للشركة.

تعيين  لسيد) قرر  لشركاء)

بن زوو ع لحبيب للقيام بالتصفية.

زنقة سبتة) (7 (: مقر  لتصفية هو)

إقامة ر مي مكتب)8) لد ر  لبيضاء.

تخويل  لصالحيات.

بكتابة) تم  إل9د ع  لقانوني 

 لضبط لدى  ملحكلة  لتجارية بالد ر)

تحت) (2121 9نا9ر) (2( في)  لبيضاء)

رقم)727751.
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MEGA IMPRESSION
SARL AU

شركة محدو 4  ملسؤولية ذ ت 

 لشريك  لو حد

رأسلالها : 1.111)  رهم

 ملقر  الآتلاعي : تجزئة آوهر4 

إقامة طارق  لرقم 21  لشقة 315 

سيدي مومن  لد ر  لبيضاء

تصفية  لشركة
بلوآب عقد عرفي مؤرخ بالد ر)

(،21(5 9وليو) ((3 بتاريخ)  لبيضاء)

قرر  لشريك  لو حد محسن  لكارح)

(،MEGA IMPRESSION لشركة)

ذ ت) محدو 4  ملسؤولية  شركة 

 لشريك  لو حد،)ما 9لي):

تصفية  لشركة.

قرر  لسيد محسن  لكارح  لقيام)

بالتصفية.

مقر  لتصفية هو): تجزئة آوهر4 

 315 21  لشقة  إقامة طارق  لرقم 

سيدي مومن  لد ر  لبيضاء.

بكتابة  تم  إل9د ع  لقانوني 

لدى  ملحكلة  لتجارية   لضبط 

بالد ر  لبيضاء في 4) سبتلبف 5)21 

تحت رقم 11584312.
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WORL SERVICES COMPTA

 Centre(d’affaire(et(de(domiciliation,

conseil,(juridique,(fiscal(et(financier

MEHADI BEAUTY
SARL AU

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدو 4 ذ ت شريك و حد

بالرباط) عرفي  عقد  بلقت�سى 

تم وضع) (،21(1 26) يسلبف) بتاريخ)

ذ ت) لشركة   لقانون  ألسا�سي 

شريك) ذ ت   ملسؤولية  ملحدو 4 

و حد،) لخصائص  لتالية):

 MEHADI (:  لتسلية  الآتلاعية)

.BEAUTY SARL AU
ملثل تجاري) (:  لهدف  الآتلاعي)

ملو    لتجليل.

 1 رقم) علار4  (:  ملقر  الآتلاعي)

فارصوفيا  ملحيط) زنقة  (3 شقة)

 لرباط.

 ملد4  الآتلاعية):)11)سنة  بتد ء)

من تاريخ تأسيسها.

 (11.111 (:  لرأسلال  الآتلاعي)

حصة من) ((111  رهم موزعة على)

11)) رهم للحصة وزعت كلا) فئة)

9لي):

 (111 (: كنز4)  لسيد4  لغند جي 

حصة.

 لسنة  الآتلاعية):)تبدأ من فاتح)

9نا9ر إلى))3) يسلبف من كل سنة.

:) لسيد4  لغند جي كنز4)  لتسييف)

مسيف4 للشركة ملد4 غيف محدو 4.

إ9د ع  لسجل  لتجاري) تم 
بلكتب  لضبط) رقم)42117))
بتاريخ) بالرباط  باملحكلة  لتجارية 
26) يسلبف)1)21)تحت رقم)1)876.
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WORL SERVICES COMPTA

 Centre(d’affaire(et(de(domiciliation,

conseil,(juridique,(fiscal(et(financier

RELATIONS CONCEPT
SARL

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدو 4

بالرباط) عرفي  عقد  بلقت�سى 
وضع) تم  (،2121 9نا9ر) ((4 بتاريخ)
ذ ت) لشركة   لقانون  ألسا�سي 
 ملسؤولية  ملحدو 4،) لخصائص)

 لتالية):
(:  لتسلية  الآتلاعية)

.RELATIONS CONCEPT SARL
:) الستشار ت)  لهدف  الآتلاعي)

 الآتلاعية لللو ر   لبشرية.
زنقة آاللي) ((6 (:  ملقر  الآتلاعي)
 لعريبي  لطابق  لثامن  لد ر  لبيضاء.
 ملد4  الآتلاعية):)11)سنة  بتد ء)

من تاريخ تأسيسها.
 (11.111 (:  لرأسلال  الآتلاعي)
حصة) ((111 على) موزعة   رهم 
وزعت) للحصة  11)) رهم  فئة) من 

كلا 9لي):
 511 (: 9وسف) تاغلوتي   لسيد 

حصة)؛
 511 (: فاتن) تاغلوتي   لسيد 

حصة.
 لسنة  الآتلاعية):)تبدأ من فاتح)

9نا9ر إلى))3) يسلبف من كل سنة.
:) لسيد تاغلوتي 9وسف))  لتسييف)
مسيف9ن) فاتن  تاغلوتي  و لسيد 

للشركة ملد4 غيف محدو 4.
إ9د ع  لسجل  لتجاري) تم 
بلكتب  لضبط) رقم)454535)
بالد ر  لبيضاء) باملحكلة  لتجارية 
تحت) (2121 9نا9ر) (28 بتاريخ)

رقم)1)7285.
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 METTO OVERSEAS

LIMITED SUCCURSALE

تأسيس فرع شركة
مجلس) محضر  آتلاع  حسب 

ليلتد) ) وفرسيز)) إ  ر4 شركة ماتيتو)

(،21(1 1)) يسلبف) بتاريخ)  ملنعقد 

أصدر مجلس إ  ر4  لشركة باإلآلاع)

للشركة) آد9د  فرع  بتأسيس  قر ر 

بالرباط 9حلل  لخصائص  لتالية):

 لتسلية):)ماتيتو  وفرسيز ليلتد.

 لهدف  الآتلاعي):)معالجة  ملياه.

من فاتح 9نا9ر إلى) (:  لسنة  ملالية)

)3) يسلبف من كل سنة ما عد   لسنة)

 ألولى تبتدئ من تاريخ  لتسجيل.

شارع) ((4 (:  ملقر  الآتلاعي)

 ألشعري شقة)4)أكد ل  لرباط.

 ملد4):)11)سنة.

:) حلد  بر هيم)  لتسييف)

آو ز  لسفر) رقم  أحلد  بر هيم 

بالقضابي) A23187828،) لقاطن 

مركز  لفشن بني سويف مصر.

باملركز) تم  إل9د ع  لقانوني 

 5 في) في  لرباط  لالستثلار   لجهوي 

رقم  لسجل) تحت  (2121 فبف 9ر)

 لتجاري)42613)) لرباط.
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شركة صيدلية البفنو�سي عامر

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4 

بشريك وحيد

رأس مال  لشركة : 11.111)  رهم

سال  لجد9د4 قرب مقر آلاعة عامر 

شارع عين بركة سال

9وم) حرر  عرفي  عقد  بلقت�سى 

تأسيس) تم  بسال،) (2121 6)9نا9ر)

ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4) شركة 

بشريك وحيد بالخصائص  لتالية):

صيدلية  لبفنو�سي) (:  لتسلية)

عامر.
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 لهدف):)صيدلية.
 (11.111 (: مال  لشركة) رأس 
حصة من) ((111 إلى)  رهم مقسلة 
للحصة  لو حد4) 11)) رهم  فئة)

مقسلة على  لشركاء)كامتي):
 (111 (: مريم  لبفنو�سي)  لسيد4 

حصة.
سال  لجد9د4   :  ملقر  الآتلاعي)
عين  شارع  عامر  آلاعة  مقر  قرب 

بركة سال.
 لتسييف : مريم  لبفنو�سي.

 ملد4 : مد4  لشركة 11 سنة.
باملحكلة  تم  إل9د ع  لقانوني 
 2121 فبف 9ر   3 في  بسال   البتد ئية 

تحت رقم 34155.
بلثابة مقتطف وبيان
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AC FIDUS

AZHAR-CONS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

تأسيس شركة

AC FIDUS
 BD ABDELKRIM KHATTABI 5(3

 DERB CHABAB C ALIA
 MOHAMMEDIA، 28830،
MOHAMMEDIA MAROC
AZHAR-CONS شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدو 4
وعنو ن مقرها  إلآتلاعي 3) شارع 
)  لطابق تحت  ر�سي حي  لد جلة - 

MAROC .28831  ملحلد9ة
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

24727
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
إعد    لقانون) تم  (21(1 نونبف) (1(
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدو 4 باملليز ت  لتالية):)
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدو 4.
عند) متبوعة  تسلية  لشركة 
(: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)

. AZHAR-CONS

غرض  لشركة بإ9جاز):)
:) ملالبس,) وتصد9ر) - ستيف   

 ألحذ9ة,) مالت,) ملو    لغذ ئية...).)
- ملشاور4.

3))شارع) عنو ن  ملقر  الآتلاعي):)
(- )) لطابق تحت  ر�سي حي  لد جلة)

.MAROC(.28831) ملحلد9ة
أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).
 (1.111 (: رأسلال  لشركة) مبلغ 

 رهم،)مقسم كالتالي):)
 لسيد رشيد    ويبي):)511)حصة)

بقيلة)1)) رهم للحصة).
 511 (:  لسيد4  سلاء)   ويبي)

حصة بقيلة)1)) رهم للحصة).
و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)
عنو نه) )) رشيد    ويبي   لسيد 
 WOTANSTR 4 82((1
 GERMERING 11 BAYERN

.GERMANY
 لسيد4  سلاء)   ويبي عنو نه) ))
 28831 أزهار) فيال  تجزئة  ملحطة 

.MAROC(ملحلد9ة 
و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)
عنو نه) )) رشيد    ويبي   لسيد 
 WOTANSTR 4 82((1
 GERMERING 11 BAYERN

GERMANY
باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 
 البتد ئية باملحلد9ة بتاريخ)28)نونبف)

1)21)تحت رقم)113).

(I

BUSINESS CENTER.COM

SELECT STONE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

تأسيس شركة

BUSINESS CENTER.COM
شارع عبد  ملومن رقم 236 إقامة 

ف 8  لطابق  لثاني رقم 6، 21311، 
 لد ر لبيضاء  ملغرب

SELECT STONE شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدو 4

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي شارع 

عبد  ملومن, رقم 236,  قامة ف8 , 

 لطابق  لثاني, رقم 6 - 21311  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

454871

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) ((4

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدو 4 باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدو 4.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

(: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)

.SELECT STONE

تسويق) (: بإ9جاز) غرض  لشركة 

وقطع  ألحجار  لطبيعية) ومعالجة 

و الصطناعية)؛

و ستخر ج) وتصنيع  وبيع  شر ء)

و لجر نيت) وتحويل  لرجام 

أنو ع  ألحجار  لطبيعية) وآليع 

و الصطناعية)؛

•)بيع آليع مو    لبناء.

•)أعلال متنوعة وأعلال بناء)؛

أعلال  لهندسة  ملدنية وآليع) (•

 ملهن)؛

•) لتعد9ن و ملحاآر)؛

•) لنجار4،) إلنشاء ت  ملعدنية،)

تعد9ن  أللومنيوم بشكل عام)؛

آليع  ملباني) وبيع  وشر ء) بناء) (•

أو) أو  لتجاري  لالستخد م  لسكني 

 لصناعي أو  ملنهي)؛

بعد) ما  وجدمات  أعلال  (•

و لشلع) و لتلليع  و لصيانة   لبيع 

أنو ع  ألحجار  لطبيعية) لجليع 

و الصطناعية

ملد9ريها) و ملشور4  •) لتدريب 

وكذلك) و ملوظفين  و ملتعاونين 

في  ملجاالت  ملذكور4) ثالثة  ألطر ف 

أعاله

•) لتجار4  لعامة.

•) الستيف   و لتصد9ر.

و لخدمات) إ  ر4  لنقل  (•

 للوآستية)؛

أو  ستغالل) حياز4  أو  •) تخاذ 

وبر ء ت) آليع  لعلليات  نقل  أو 

 الجتف ع  ملتعلقة بهذه  ألنشطة)؛

•)إنشاء)أو حياز4 أو تأآيف أو إ  ر4)

أي علل تجاري أو تأآيف أو تركيب أو)

تشغيل آليع  ملؤسسات أو  ألعلال)

 لتجارية أو  ملصانع أو ورش  لعلل)

 ملتعلقة أي من  ألنشطة  ملحد 4)؛

آليع) في  مشاركة  لشركة  (•

 لشركات أو  لشركات  لتي تم إنشاؤها)

أو  ملزمع إنشاؤها،)و لتي 9لكن ربطها)

بكائن) مباشر  غيف  أو  مباشر  بشكل 

بكافة  لكائنات  مللاثلة) أو   لشركة 

أو ذ ت  لصلة،)ال سيلا  لشركات أو)

 لشركات  لتي من  ملحتلل أن يسهم)

غرض  لشركة،) تحقيق  في  كائنها 

وهذ  بأي وسيلة،)وال سيلا عن طريق)

إنشاء)شركات آد9د4،)و ملساهلات،)

وعلليات  لدمج أو  ملشاريع  ملشتفكة.

)وبشكل عام،)فإن آليع  لعلليات)

أو) أو  ملالية  أو  لصناعية   لتجارية 

بشكل) تتعلق  أو  لعقارية   ملنقولة 

مباشر أو غيف مباشر بأي من  ألشياء)

 ملذكور4 أعاله،)أو بأي أشياء)ملاثلة)

أو ذ ت صلة،)ومن  ملحتلل أن تعزز)

تطوير  لشركة..

عنو ن  ملقر  الآتلاعي):)شارع عبد)

 ملومن,)رقم)236,) قامة ف8),) لطابق)

 لثاني,)رقم)6 - 21311) لد ر  لبيضاء)

 ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 511.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)

 (.251 (:  لسيد  9لن  لحسن)

25.111)) رهم) بقيلة) حصة 

للحصة.
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 (.251 (:  لسيد عدنان  سيدهم)

25.111)) رهم) بقيلة) حصة 

للحصة.

(:  لسيد نصار علي محلد نصار)

251.))حصة بقيلة)25.111)) رهم)

للحصة).

  لسيد بسام حلدى آليل  لعكر):

251.))حصة بقيلة)25.111)) رهم)

للحصة).

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

عنو نه) ))  لسيد  9لن  لحسن 

لزكسياس) 7) قامة  علار4) ((5 رقم)

تلار4) رياض  وال   مطاع  تجزئة 

1111))تلار4  ملغرب.

 لسيد عدنان  سيدهم عنو نه) ))

)5)) ملد9نة) سيتي  لفيال) كولف 

 لخضر ء)بوسكور4  لنو صر)21111 

 لد ر  لبيضاء) ملغرب.

نصار) محلد  علي  نصار   لسيد 

 (((8( عنو نه) )) ملللكة  الر نية)

 الر ن  الر ن.

 لسيد بسام حلدى آليل  لعكر)

 (((8( عنو نه) )) ملللكة  الر نية)

 الر ن  الر ن.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

عنو نه) ))  لسيد  9لن  لحسن 

لزكسياس) 7) قامة  علار4) ((5 رقم)

تلار4) رياض  وال   مطاع  تجزئة 

1111))تلار4  ملغرب

 لسيد عدنان  سيدهم عنو نه) ))

)5)) ملد9نة) سيتي  لفيال) كولف 

 لخضر ء)بوسكور4  لنو صر)21111 

 لد ر  لبيضاء) ملغرب

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

 21 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

9نا9ر)2121)تحت رقم)728616.

2I

CABINET LGHALI AMINE

SAFA VOYAGEURS
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

CABINET LGHALI AMINE

 DERB(ELMANJRA(RUE 72

 N°14 CASABLANCA، 20500،

casablanca maroc

SAFA VOYAGEURS شركة ذ ت 

مسؤولية محدو 4 ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي مجلوعة 

 لتقدم GH2-7)  لطابق  لتاني 

سيدي  لبفنو�سي  لد ر  لبيضاء 

21611  لد ر  لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

45456(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

تم إعد    لقانون) (2121 فبف 9ر) (1(

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدو 4 

باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدو 4  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

 SAFA (: بلختصر تسليتها)  إلقتضاء)

.VOYAGEURS

(: بإ9جاز) غرض  لشركة 

 TRANSPORT DE VOYAGEURS

.SUR ROUTE

عنو ن  ملقر  الآتلاعي):)مجلوعة)

GH2-7)) لطابق  لتاني)  لتقدم)

سيدي  لبفنو�سي  لد ر  لبيضاء)

21611) لد ر  لبيضاء) ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)

: عبد لبصاط) بوشعيب    لسيد 

11)) رهم) بقيلة) حصة  ((.111

للحصة))

(: عبد لبصاط) بوشعيب   لسيد 

111))بقيلة)11)) رهم.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

عبد لبصاط) بوشعيب   لسيد 

عنو نه) )) و ر  لشر كي  آلوحة)

سطات) (26151  منيع  بن  حلد)

 ملغرب.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

عبد لبصاط) بوشعيب   لسيد 

عنو نه) )) و ر  لشر كي  آلوحة)

سطات) (26151  منيع  بن  حلد)

 ملغرب

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

 28 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

9نا9ر)2121)تحت رقم))72862.

3I

STE CABINET CONSEIL KASBAH

 STE MOSA FORAGE ET

CONSTRUCTION

شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

 STE CABINET CONSEIL

KASBAH

 N°218 RUE(ERRISSANI

 HAY OUED EDDAHAB

 OUARZAZATE، 45000،

OUARZAZATE MAROC

 STE MOSA FORAGE ET

CONSTRUCTION شركة ذ ت 

مسؤولية محدو 4 ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي حي أ9ت 

9د9ر بومالن    س تنغيف - 45111 

تنغيف  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

457

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) (27

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدو 4 

باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدو 4  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

: تسليتها) بلختصر    إلقتضاء)

 STE MOSA FORAGE ET

.CONSTRUCTION

(: بإ9جاز) غرض  لشركة 

 SONDEUR OU FOREUR DE

.PUITS

حي أ9ت) (: عنو ن  ملقر  الآتلاعي)

 45111 (- 9د9ر بومالن    س تنغيف)

تنغيف  ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

(: رأسلال  لشركة) مبلغ 

211.111.)) رهم،)مقسم كالتالي):)

(: لحسن) أ9ت  أحلد   لسيد 

11)) رهم) بقيلة) حصة  ((2.111

للحصة).

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

لحسن) أ9ت  أحلد   لسيد 

عنو نه) ))حي أ9ت 9د9ر بومالن    س)

تنغيف)45811)تنغيف  ملغرب.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

لحسن) أ9ت  أحلد   لسيد 

عنو نه) ))حي أ9ت 9د9ر بومالن    س)

تنغيف)45811)تنغيف  ملغرب

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

9نا9ر) (21 بتاريخ) بتنغيف   البتد ئية 

2121)تحت رقم)34.

4I



(843 الجريدة الرسميةعد )5511 - 24)آلا ى  مجر4))44) )1))فبف 9ر)2121) 

INFOPLUME

ABU AL HAYJAA
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

حل شركة

INFOPLUME

41) شارع محلد  لخامس  قامة 

ميلوز  ) رقم 7)، 11111، طنجة 

 ملغرب

ABU AL HAYJAA شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدو 4)في طور 

 لتصفية)

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي 5 زنقة  بن 

حزم  ر  ب طنجة - 11111 طنجة 

 ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.68183

بلقت�سى  لجلع  لعام  إلستثنائي)

8)21)تقرر حل) 1))شتنبف)  ملؤرخ في)

ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4) شركة 

رأسلالها) مبلغ  (ABU AL HAYJAA

مقرها) وعنو ن  11.111)) رهم 

حزم  ر  ب) زنقة  بن  (5  إلآتلاعي)

طنجة)-)11111)طنجة  ملغرب نتيجة)

ل):)غياب  لنشاط.

زنقة) (5 و حد  مقر  لتصفية ب)

 11111 (- طنجة) حزم  ر  ب   بن 

طنجة  ملغرب.)

و عين):)

بوبكر) بن  هللا  عبد   لسيد)4))

وعنو نه) ))طريق  لجبل  قامة  ألمانة)

طنجة) (11111  7 رقم) طابق  لتاني 

 ملغرب كلصفي))4))للشركة.

وعند  إلقتضاء) لحدو   ملفروضة)

محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

 ملخابر4 ومحل تبليغ  لعقو  و لوثائق)

 ملتعلقة بالتصفية):)5)زنقة  بن حزم)

 ر  ب طنجة

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

9نا9ر) (3( بتاريخ) بطنجة   لتجارية 

2121)تحت رقم)231171 - 886.

5I

INFOPLUME

 JOUETS MOHAMED ET»

JAMAA «JMJ

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

تأسيس شركة

INFOPLUME

41) شارع محلد  لخامس  قامة 

ميلوز  ) رقم 7)، 11111، طنجة 

 ملغرب

 JOUETS MOHAMED ET«

JAMAA «JMJ شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي بالص 

موز رت  قامة أ  لطابق  ألر�سي 

محل رقم )1 ز وية زنقة  مام 

سحنون وسيد  لقطب طنجة - 

11111 طنجة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

(1367(

في) مؤرخ  حر  عقد  بلقت�سى 

إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) (21

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدو 4 باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدو 4.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

(: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)

 JOUETS MOHAMED ET JAMAA«

.«JMJ

حق) (: بإ9جاز) غرض  لشركة 

 المتياز في عالمة تجارية).

بالص) (: عنو ن  ملقر  الآتلاعي)

موز رت  قامة أ  لطابق  ألر�سي محل)

سحنون) زنقة  مام  ز وية  (1( رقم)

وسيد  لقطب طنجة)-)11111)طنجة)

 ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)

 511 (: محلد) بنسعا    لسيد 

حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).

 511 (: و لسلط) آامع   لسيد 

حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

عنو نه) )) محلد  بنسعا    لسيد 

 6 رقم) شارع علر  بن  لخطاب  ((3

11111)طنجة  ملغرب.

 لسيد آامع و لسلط عنو نه) ))

شارع مر كش  فامة فلور نس طابق)

8)رقم)66 11111)طنجة  ملغرب.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

عنو نه) )) محلد  بنسعا    لسيد 

 6 رقم) شارع علر  بن  لخطاب  ((3

11111)طنجة  ملغرب

 لسيد آامع و لسلط عنو نه) ))

شارع مر كش  فامة فلور نس طابق)

8)رقم)66 11111)طنجة  ملغرب

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

9نا9ر) (3( بتاريخ) بطنجة   لتجارية 

2121)تحت رقم)15)231 .

6I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

M'BARKI BOIS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

حل شركة

 SOCIETE MARJANE CONSEIL

SARL

Appt.N°2, 2°Etage(Lot.

 B22 Lotissement(Zaitoune

 TIKIOUINE(AGADIR، 80000،

AGADIR MAROC

M'BARKI BOIS شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدو 4)في طور 

 لتصفية)

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي  و ر  كيدر 

 لدر ركة  كا 9ر - 81111  كا 9ر 

 ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.(343(

بلقت�سى  لجلع  لعام  إلستثنائي)

تقرر حل) (2121 9نا9ر) (23  ملؤرخ في)

ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4) شركة 

رأسلالها) مبلغ  (M’BARKI BOIS

مقرها) وعنو ن  51.111) رهم 

 إلآتلاعي  و ر  كيدر  لدر ركة  كا 9ر)

- 81111) كا 9ر  ملغرب نتيجة ل):)حل)

 لشركة.

و حد  مقر  لتصفية ب  و ر  كيدر)

81111) كا 9ر) (-  لدر ركة  كا 9ر)

 ملغرب.)

و عين):)

 لسيد)4)) حلد مباركي وعنو نه) ))

 81111  و ر  كيدر  لدر ركة  كا 9ر)

 كا 9ر  ملغرب كلصفي))4))للشركة.

وعند  إلقتضاء) لحدو   ملفروضة)

محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

 ملخابر4 ومحل تبليغ  لعقو  و لوثائق)

:) و ر  كيدر) بالتصفية)  ملتعلقة 

 لدر ركة  كا 9ر

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

9نا9ر) (3( بتاريخ) باكا 9ر   لتجارية 

2121)تحت رقم)5)814.

7I

BUSINESS CENTER.COM

SERVE TO WIN
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

حل شركة

BUSINESS CENTER.COM

شارع عبد  ملومن رقم 236 إقامة 

ف 8  لطابق  لثاني رقم 6، 21311، 

 لد ر لبيضاء  ملغرب

SERVE TO WIN شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدو 4)في طور 

 لتصفية)

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي شارع  نفا 

5 زنقة  لحسن  لبصري - 21111 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب.



عد )5511 - 24)آلا ى  مجر4))44) )1))فبف 9ر)2121)الجريدة الرسمية   (844

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.4(77(1

بلقت�سى  لجلع  لعام  إلستثنائي)

تقرر حل) (2121 9نا9ر) (21  ملؤرخ في)

ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4) شركة 

رأسلالها) مبلغ  (SERVE TO WIN

مقرها) وعنو ن  11.111)) رهم 
5)زنقة  لحسن)  إلآتلاعي شارع  نفا)

21111) لد ر  لبيضاء) (-  لبصري)

9الحظ  الآتلاع) (: ل) نتيجة   ملغرب 

على) قا ر4  غيف  أن  لشركة   لعام 

مو صلة تحقيق غرض  لشركة  لذي)

تم  لتعاقد من أآله.

وفًقا) آليع  لشركاء) 9قرر  لذلك 

في) بها  للقو عد  لعامة  ملعلول 

مدونة  اللتز مات) من  ((15(  ملا 4)

و لعقو ،) لحل  ملبكر للشركة،)وهذ ،)

وفًقا لللا 4)42)من  لنظام  ألسا�سي..

و حد  مقر  لتصفية ب شارع  نفا)
 21111 (- زنقة  لحسن  لبصري) (5

 لد ر  لبيضاء) ملغرب.)

و عين):)

عدنان  سيدهم)  لسيد)4))

 (5( كولف سيتي  لفيال) وعنو نه) ))

 21111 بوسكور4)  ملد9نة  لخضر ء)

((4( كلصفي)  لد ر  لبيضاء) ملغرب 

للشركة.

وعند  إلقتضاء) لحدو   ملفروضة)

محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

 ملخابر4 ومحل تبليغ  لعقو  و لوثائق)

 42 :)وفًقا لللا 4)  ملتعلقة بالتصفية)

قرر  الآتلاع) من  لنظام  ألسا�سي،)

 لعام غيف  لعا ي تعيين  لسيد عدنان)

من  لجنسية  ملغربية،) أوسيدهم،)

 BE(حامل بطاقة  لهوية  لوطنية رقم

 SERVE« لشركة) 668162،)كلصٍف)

،TO(WIN«(SARL

لللصفي) 9لنح  الآتلاع  لعام 

آليع) لتحقيق  صالحيات  أوسع 

وتوزيع) و فع  اللتز مات   ألصول 

بلا) بين  لشركاء)  لرصيد  لنقدي 

9تناسب مع حقوقهم.

مقعد) 9حد   الآتلاع  لعام 

 BOULEVARD في)  لتصفية 

 D’ANFA 5 RUE LACCEN EL

BASRI،)كاسابالنكا.

وظائف) 9نهي  الآتلاع  لعام 

هذ ) من   ملد9رين  ملشاركين  عتبار  

 ليوم.

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

 21 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

9نا9ر)2121)تحت رقم)728617.

8I

CABINET LGHALI AMINE

JAWHARAT AMEZMIZ
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

CABINET LGHALI AMINE

 DERB(ELMANJRA(RUE 72

 N°14 CASABLANCA، 20500،

casablanca maroc

JAWHARAT AMEZMIZ شركة 

ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي 5 زنقة 

 9كسلد  لطابق )  لشقة 2 بن 

آد9ة - 21251  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

454563

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) (11

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدو 4 

باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدو 4  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

(: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)

.JAWHARAT AMEZMIZ

(: بإ9جاز) غرض  لشركة 

 TRANSPORT DE VOYAGEURS

.SUR ROUTE

زنقة) (5 (: عنو ن  ملقر  الآتلاعي)

 9كسلد  لطابق))) لشقة)2)بن آد9ة)

- 21251) لد ر  لبيضاء) ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)

111.))حصة) (:  لسيد سبع رحال)

بقيلة)11)) رهم للحصة))

بقيلة) ((111 (:  لسيد سبع رحال)

11)) رهم.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

 لسيد سبع رحال عنو نه) )) رب)

غلف زنقة))5)رقم)4) 12)21) لد ر)

 لبيضاء) ملغرب.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

 لسيد سبع رحال عنو نه) )) رب)

غلف زنقة))5)رقم)4) 12)21) لد ر)

 لبيضاء) ملغرب

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

 28 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

9نا9ر)2121)تحت رقم)728626.

1I

 FLORES CONSEIL ET GESTION DES

ENTREPRISES

ACNY IMMOBILIER
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

تأسيس شركة

 FLORES CONSEIL ET GESTION

DES ENTREPRISES

 HAY MOULAY ABDELLAH RUE

 320, N244, Casablanca، 20780،

CASABLANCA MAROC

ACNY IMMOBILIER شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدو 4

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي  لرقم 

75 شارع  نفا ملتقى زنقة كلوز  و 

بروفانس  لطابق  لتاسع  لشقة 

ب186) - 21411  لد ر لبيضاء 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

446611

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم إعد    لقانون) (21(1 شتنبف) (27

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدو 4 باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدو 4.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

 ACNY (:  إلقتضاء)بلختصر تسليتها)

.IMMOBILIER

:) لتفويج) بإ9جاز) غرض  لشركة 

,مختلف  شغال  لبناء,)  لعقاري)

 لتهيئة و لتز9ين)..

:) لرقم) عنو ن  ملقر  الآتلاعي)

كلوز  و) زنقة  ملتقى  شارع  نفا  (75

بروفانس  لطابق  لتاسع  لشقة)

21411) لد ر لبيضاء)  - ب186) 

 ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)

 لسيد شهاب  لجدي):)751)حصة)

بقيلة)11)) رهم للحصة).

 251 (: 9وسف  نفيحة)  لسيد 

حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

عنو نه) )) شهاب  لجدي   لسيد 

شقة) (12 لوفت علار4)  قامة كر ن 

14)  ربوعز   لنو صر  لبيضاء)

21451) لد ر لبيضاء) ملغرب.

 لسيد 9وسف  نفيحة عنو نه) ))

 قامة محسين))1)علار4)13)شقة))) 

21411) لد ر لبيضاء)  لد ر لبيضاء)

 ملغرب.
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و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

 لسيد 9وسف  نفيحة عنو نه) ))

 قامة محسين))1)علار4)13)شقة))) 

21411) لد ر لبيضاء)  لد ر لبيضاء)

 ملغرب

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

 25 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

أكتوبر)1)21)تحت رقم)8288)7.

(1I

KHADAMISK SERVICES SARL AU 

نيجني نورغورود
NIJNI NOVGOROD

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4
تأسيس شركة

NIJNI NOVGOROD SARL

 5AV YOUSSEF IBN TACHFINE 3

ETAGE 2 N، 90000، طنجة 

 ملغرب

 NIJNI  نيجني نوفغورو

NOVGOROD شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدو 4

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي 5 شارع 

9وسف  بن تاشفين  لطابق 2 رقم 

3 - طنجة 11111 طنجة  ملغرب 

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

(13447

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) ((3

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدو 4 باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدو 4.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

نيجني) (: بلختصر تسليتها)  إلقتضاء)

.NIJNI NOVGOROD( نوفغورو

:) شغال) بإ9جاز) غرض  لشركة 

 لبناء)و شغال مختلفة.

شارع) (5 (: عنو ن  ملقر  الآتلاعي)
9وسف  بن تاشفين  لطابق)2)رقم)3 

-)طنجة)11111)طنجة  ملغرب).

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)

511)حصة) (:  لسيد نبيل رحاوي)

بقيلة)111.)) رهم للحصة).

 511 (:  لسيد عبد ملنعم  لحجري)

حصة بقيلة)111.)) رهم للحصة).

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

عنو نه) )) رحاوي  نبيل   لسيد 

زيد  بن) جلدون  قامة  تجزئة  بن 

 61111 وآد4) (3/8 رقم) سلطان 

وآد4  ملغرب.
عبد ملنعم  لحجري)  لسيد 

عنو نه) ))شارع  مام كستالني رقم)6 

طنجة)11111)طنجة  ملغرب).

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

عنو نه) )) رحاوي  نبيل   لسيد 

زيد  بن) جلدون  قامة  تجزئة  بن 

 61111 وآد4) (3/8 رقم) سلطان 

وآد4  ملغرب)
عبد ملنعم  لحجري)  لسيد 

عنو نه) ))شارع  مام كستالني رقم)6 

طنجة)11111)طنجة  ملغرب)

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

9نا9ر) (27 بتاريخ) بطنجة   لتجارية 

2121)تحت رقم))22113.

((I

Synergie Experts

SHOWROOM SERVICES
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

تأسيس شركة

Synergie Experts

41, زنقة آون آورس, حي غوتييه، 

21161،  لد ر  لبيضاء  ملغرب

SHOWROOM SERVICES شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي 41، 
زنقة آون آوريس، حي غوتييه، 

 لطابق 6،  لشقة 2) - 21161  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

453817

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

تم إعد    لقانون) (21(1 أكتوبر) ((4

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدو 4 باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدو 4.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

(: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)

.SHOWROOM SERVICES

تهدف) (: بإ9جاز) غرض  لشركة 

إلى) وفي  لخارج  في  ملغرب   لشركة 

أماكن  لبيع) تنظيم  بنشاط   لقيام 

و الستيف   و لتصد9ر..

عنو ن  ملقر  الآتلاعي):)41،)زنقة)

حي غوتييه،) لطابق) آون آوريس،)

6،) لشقة)2) - 21161) لد ر  لبيضاء)

 ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 (.111 (: رأسلال  لشركة) مبلغ 

 رهم،)مقسم كالتالي):)

حصة) (5 (: طارق  لهاللي)  لسيد 

بقيلة)11)) رهم للحصة).

حصة) (5 (: هشام)  لسيد  لرملي 

بقيلة)11)) رهم للحصة).

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

عنو نه) )) طارق  لهاللي   لسيد 

فييغزون) ((8(11 ميفو) طريق    (،6

فرنسا.

عنو نه) )) هشام   لسيد  لرملي 

 (8(11 فوكونيي) آورج  زنقة  (،62

فييغزون فرنسا.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

عنو نه) )) طارق  لهاللي   لسيد 

فييغزون) ((8(11 ميفو) طريق    (،6

فرنسا

عنو نه) )) هشام   لسيد  لرملي 

 (8(11 فوكونيي) آورج  زنقة  (،62

فييغزون فرنسا

(- بتاريخ) تم  إل9د ع  لقانوني ب-)

تحت رقم)-.

(2I

FIGENOR

IHADADENE INVESTMENT

شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد

رفع رأسلال  لشركة

FIGENOR

 BD YOUSSEF IBN.(85

TACHFINE، 62000، NADOR(M

 IHADADENE INVESTMENT

شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي 34-28 

شارع محلد  لخامس و26) شارع 

موالي عبدهللا - 62111  لناضور 

 ملغرب.

رفع رأسلال  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.(4435

بلقت�سى  لجلع  لعام  إلستثنائي)

تم) (2121 9نا9ر) (2( في)  ملؤرخ 

قدره) بلبلغ  رأسلال  لشركة  رفع 

من) أي  »1.563.111)) رهم»)

»11.111)) رهم»)إلى)»21.563.111 

مقاصة) إآر ء) (: طريق) عن   رهم»)

مع  9ون  لشركة  ملحد 4  ملقد ر)

و ملستحقة.

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

9نا9ر) (28  البتد ئية بالناضور بتاريخ)

2121)تحت رقم)8)).

(3I
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HIDA SERVICE TAROUDANT

 ACHEHBOUNE PIECE(

 AGRI-INDUS ET NEGOCE

(SAPAIN
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

تأسيس شركة

HIDA SERVICE TAROUDANT

 BP 979 IMM(LAAYADI

 AV HASSAN II MHAITA

 TAROUDANNT، 83000،

TAROUDANT MAROC

ACHEHBOUNE PIECE AGRI-(

 INDUS(ET(NEGOCE (SAPAIN

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي جارج باب 

تارغونت رقم 27 سيدي بلقاس - 

83111 تارو  نت  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

6523

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) (18

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدو 4 باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدو 4.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

(: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)

ACHEHBOUNE PIECE AGRI-(

.INDUS ET NEGOCE (SAPAIN

بيع قطع) (: غرض  لشركة بإ9جاز)

غيار  لسيار ت.

عنو ن  ملقر  الآتلاعي):)جارج باب)

(- بلقاس) سيدي  (27 رقم) تارغونت 

83111)تارو  نت  ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)

 لسيد  سلاعيل أشهبون):)111.) 

حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)
أشهبون)  لسيد  سلاعيل 

 31 بلقاس  لرقم) سيدي  عنو نه) ))

83111)تارو  نت  ملغرب.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)
أشهبون)  لسيد  سلاعيل 

 31 بلقاس  لرقم) سيدي  عنو نه) ))

83111)تارو  نت  ملغرب

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

 البتد ئية بتارو  نت بتاريخ)22)9نا9ر)

2121)تحت رقم)36.

(4I

HIDA SERVICE TAROUDANT

ANSIR TRANSPORTER
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

تأسيس شركة

HIDA SERVICE TAROUDANT

 BP 979 IMM(LAAYADI

 AV HASSAN II MHAITA

 TAROUDANNT، 83000،

TAROUDANT MAROC

ANSIR TRANSPORTER شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي آنان 

 لخيف 47) أكفاي - 83111 

تارو  نت  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

653(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) ((7

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدو 4 باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدو 4.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

 ANSIR(:(إلقتضاء)بلختصر تسليتها 

. TRANSPORTER

:) لنقل) بإ9جاز) غرض  لشركة 

 لدولي.

آنان) (: عنو ن  ملقر  الآتلاعي)

 لخيف)47))أكفاي)-)83111)تارو  نت)

 ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)

 (.111 (:  لسيد  لحسين  لزويت)

حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

 لسيد  لحسين  لزويت)

 VIA TOMATIS NR عنو نه) ))

 21/B( CLAVESANA( CUNEO( 0

CLAVESANA) 9طاليا.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

 لسيد  لحسين  لزويت)

 VIA TOMATIS NR عنو نه) ))

 21/B( CLAVESANA( CUNEO( 0

CLAVESANA) 9طاليا

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

 البتد ئية بتارو  نت بتاريخ))3)9نا9ر)

2121)تحت رقم)61.

(5I

HIDA SERVICE TAROUDANT

TIGMI AROMAS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

تأسيس شركة

HIDA SERVICE TAROUDANT

 BP 979 IMM(LAAYADI

 AV HASSAN II MHAITA

 TAROUDANNT، 83000،

TAROUDANT MAROC

TIGMI AROMAS شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدو 4

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي  و ر ز وية 

سيدي صالح آلاعة فريجة - 

83111 تارو  نت  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

6515

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) (16

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدو 4 باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدو 4.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

 TIGMI(:(إلقتضاء)بلختصر تسليتها 

. AROMAS

*إنتاج) (: بإ9جاز) غرض  لشركة 

وتوزيع  ملو    لغذ ئية

ومستلزمات) أليات  وشر ء) *بيع 

 لحلويات.

:) و ر) عنو ن  ملقر  الآتلاعي)

(- ز وية سيدي صالح آلاعة فريجة)

83111)تارو  نت  ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)

حصة) (311 (:  لسيد حليد حابا)

بقيلة)11)) رهم للحصة).

 (11 (: علاري) 9وسف   لسيد 

حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).

حصة) ((11 (:  لسيد4 مونة حابا)

بقيلة)11)) رهم للحصة).

حصة) ((11 (:  لسيد4 زهيف4 حابا)

بقيلة)11)) رهم للحصة).

11))حصة) (:  لسيد4 أسلاء)حابا)

بقيلة)11)) رهم للحصة).

 211 (: بونهار)  لسيد  لحبيب 

حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).

11))حصة) (: حابا)  لسيد4 صفاء)

بقيلة)11)) رهم للحصة).

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

 لسيد حليد حابا عنو نه) ))بلوك)

أ9ت  يعز4) حي  لسالم  (63 رقم) ب 

83111)تارو  نت  ملغرب.
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عنو نه) )) علاري  9وسف   لسيد 

أ9ت) حي  لسالم  (63 رقم) ب  بلوك 

 يعز4)83111)تارو  نت  ملغرب.

 لسيد4 مونة حابا عنو نه) ))بلوك)
 83111 8))حي بام أ9ت  يعز4) 3)رقم)

تارو  نت  ملغرب.

عنو نه) )) حابا  زهيف4   لسيد4 
بام أ9ت  يعز4) حي  ((8 رقم) (3 بلوك)

83111)تارو  نت  ملغرب.

عنو نه) )) حابا  أسلاء)  لسيد4 
بام أ9ت  يعز4) حي  ((8 رقم) (3 بلوك)

83111)تارو  نت  ملغرب.

عنو نه) )) بونهار   لسيد  لحبيب 

باب  لخليس) تجزئة  لجوهري  (41

83111)تارو  نت  ملغرب.

عنو نه) )) حابا  صفاء)  لسيد4 

أ9ت) حي  لسالم  (63 رقم) ب  بلوك 

 يعز4)83111)تارو  نت  ملغرب.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

 لسيد حليد حابا عنو نه) ))بلوك)

أ9ت  يعز4) حي  لسالم  (63 رقم) ب 

83111)تارو  نت  ملغرب

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

 1( بتاريخ) بتارو  نت   البتد ئية 

فبف 9ر)2121)تحت رقم)2).

(6I

GROUND(&(SKY(TRAINING(CENTER

 GROUND &SKY TRAINING

CENTER
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

 GROUND & SKY(TRAINING

CENTER

 PLACE EL HANSALI IMM EL

 KADIRIA 3 EME(ETAGE(N°7،

24000، EL(JADIDA(MAROC

 GROUND &SKY(TRAINING

CENTER شركة ذ ت مسؤولية 

محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد)في 

طور  لتصفية)

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي ساحة 

 لحنصالي إقامة  لقا رية  لطابق 

 لثالث رقم 7 - 21411  لجد9د4 

 ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.((715

قر ر  لشريك  لوحيد) بلقت�سى 

تقرر) (2121 فبف 9ر) ((4 في)  ملؤرخ 

ذ ت مسؤولية محدو 4) حل شركة 

 GROUND ذ ت  لشريك  لوحيد)

مبلغ) (&SKY( TRAINING( CENTER

وعنو ن) 11.111)) رهم  رأسلالها)

ساحة  لحنصالي) مقرها  إلآتلاعي 

إقامة  لقا رية  لطابق  لثالث رقم)7 

- 21411) لجد9د4  ملغرب نتيجة ل):)

 ملنافسة.

ساحة) ب  مقر  لتصفية  حد   و 

إقامة  لقا رية  لطابق)  لحنصالي 

21411) لجد9د4)  -  7 رقم)  لثالث 

 ملغرب.)

و عين):)

موحيد) حليلة   لسيد)4))

شارع  لجيش  مللكي) (28 وعنو نه) ))

 لطابق  لسابع رقم)75 21111) لد ر)

 لبيضاء) ملغرب كلصفي))4))للشركة.

وعند  إلقتضاء) لحدو   ملفروضة)

محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

 ملخابر4 ومحل تبليغ  لعقو  و لوثائق)

 ملتعلقة بالتصفية):)-

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

 البتد ئية بالجد9د4 بتاريخ)28)فبف 9ر)

2121)تحت رقم)14).

(7I

بن علي لألستشار4 ش م م

SURVEILLANCE 1((
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تعيين مسيف آد9د للشركة

بن علي لألستشار4 ش م م

152 تجزئة  ملسار طريق أسفي 

مر كش، 41111، مر كش  ملغرب

))surveillance 1 شركة ذ ت 

مسؤولية محدو 4 ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي 152شقة 

رقم 4 تجزئة  ملسار طريق  سفي - 

41111 مر كش  ملغرب.

تعيين مسيف آد9د للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.81177

قر ر  لشريك  لوحيد) بلقت�سى 

تم تعيين) (2121 9نا9ر) ((1  ملؤرخ في)

مسيف آد9د للشركة  لسيد)4))عبيد4)

ثورية كلسيف وحيد

تبعا لقبول  ستقالة  ملسيف.

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

9نا9ر) (3( بتاريخ) بلر كش   لتجارية 

2121)تحت رقم)881))).

(8I

S.K ELEC SARL AU

ZORO ZORO SARL AU
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

ZORO ZORO SARL AU

تجزئة  ملسيف4 ف ب21  لطابق3 

 لشقة رقم1)، 28811،  ملحلد9ة 

 ملغرب

ZORO ZORO SARL AU شركة 

ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي تجزئة 

 ملسيف4 فب21  لطابق3  لشقة 

رقم1) - 28811  ملحلد9ة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

25151

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) (22

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدو 4 

باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدو 4  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

 ZORO(:(إلقتضاء)بلختصر تسليتها 

.ZORO SARL AU

:) إلنعاش) غرض  لشركة بإ9جاز)
 لعقاري

أشغال  لبناء)بجليع أنو عه

 لتجار4.

تجزئة) (: عنو ن  ملقر  الآتلاعي)

فب21) لطابق3) لشقة)  ملسيف4 

رقم1) - 28811) ملحلد9ة  ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)

 (.111 (:  لسيد صالح  9ت بنعلي)

حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

 لسيد صالح  9ت بنعلي عنو نه) ))

 (661 رقم) ((6 بلوك) حي  لفالح 

 لعالية)28811) ملحلد9ة  ملغرب.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

 لسيد صالح  9ت بنعلي عنو نه) ))

 (661 رقم) ((6 بلوك) حي  لفالح 

 لعالية)28811) ملحلد9ة  ملغرب

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

 البتد ئية باملحلد9ة بتاريخ)28)9نا9ر)

2121)تحت رقم)64).

(1I

مكتب  لحسابات  لعبا 

F&S SERVICES
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

تأسيس شركة

مكتب  لحسابات  لعبا 

23 بلوك 3 بئف نزر ن بنصفار، 

111)3، صفرو  ملغرب

F&S(SERVICES شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدو 4



عد )5511 - 24)آلا ى  مجر4))44) )1))فبف 9ر)2121)الجريدة الرسمية   (848

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي رقم 438 

ك 2 تجزئة  لحد9قة ثغات فاس - 

31111 فاس  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

6(62(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم إعد    لقانون) (21(1 24) آنبف)

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدو 4 باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدو 4.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

 F&S (: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)

.SERVICES

 CONSEIL(:(غرض  لشركة بإ9جاز

.DE GESTION
عنو ن  ملقر  الآتلاعي):)رقم)438 

(- ثغات فاس) تجزئة  لحد9قة  (2 ك)

31111)فاس  ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 611.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)

 (.811 (: رشيد جضر وي)  لسيد 

حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).

  لسيد4 فاطلة  لزهر ء)جضر وي):

11)) رهم) بقيلة) حصة  (4.211

للحصة).

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)
 لسيد4 فاطلة  لزهر ء)جضر وي)
عنو نه) ))رقم)6)حي  مكلوش صفرو)

111)3)صفرو  ملغرب.

 لسيد رشيد جضر وي عنو نه) ))
 3(111 حي  مكلوش صفرو) (6 رقم)

صفرو  ملغرب.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

 لسيد رشيد جضر وي عنو نه) ))
 3(111 حي  مكلوش صفرو) (6 رقم)

صفرو  ملغرب

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

 لتجارية بفاس بتاريخ)21)9نا9ر)2121 

تحت رقم)258.

21I

مكتب  لحسابات  لعبا 

 ATELIER D'ARCHITECTURE

IN
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

مكتب  لحسابات  لعبا 

23 بلوك 3 بئف نزر ن بنصفار، 

111)3، صفرو  ملغرب

 ATELIER D'ARCHITECTURE IN

شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي رقم23 

بلوك3 تجزئة بئف نزر ن بنصفار 

صفرو - 111)3 صفرو  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

2681

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

تم إعد    لقانون) (21(1 9وليوز) (23

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدو 4 

باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدو 4  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

(: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)

.ATELIER D’ARCHITECTURE IN

(: بإ9جاز) غرض  لشركة 

.ARCHITECTE

رقم23  (: عنو ن  ملقر  الآتلاعي)

بنصفار) بئف نزر ن  تجزئة  بلوك3)

صفرو)-)111)3)صفرو  ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)

 لسيد عا ل بياض):)111.))حصة)

بقيلة)11)) رهم للحصة).

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

عنو نه) )) بياض  عا ل   لسيد 
مريرت) )71حي  لفرح  رقم) زنقة34)

54453)مريرت  ملغرب.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

عنو نه) )) بياض  عا ل   لسيد 
مريرت) )71حي  لفرح  رقم) زنقة34)

54453)مريرت  ملغرب

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

نونبف) ((5 بتاريخ) بصفرو   البتد ئية 

1)21)تحت رقم)191/2019.

2(I

FINCOSA MARRAKECH

A.V.S MA
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تفويت حصص

FINCOSA MARRAKECH

 RESIDENCE ROKIA IMM..7

 180 BLOC(B 1ER(ETAGE(APPT،

40000، MARRAKECH(MAROC

A.V.S MA شركة ذ ت مسؤولية 

محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إلآتلاعي زنقة طارق 

بن زيا   لطابق  لثاني  لشقة رقم 5 

كليز - 41111 مر كش  ملغرب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.46873

قر ر  لشريك  لوحيد) بلقت�سى 

تلت) (21(1 شتنبف) (15 في)  ملؤرخ 

 ملصا قة على):)

عبد) موالي  ((4( تفويت  لسيد)

حصة) (334  لو حد  لبشاوي)

حصة) ((.111 أصل) من   آتلاعية 

رشد) عبد  لغني  ((4( لفائد4  لسيد)

بتاريخ)3))9ونيو)1)21.

عبد) موالي  ((4( تفويت  لسيد)

حصة) (333  لو حد  لبشاوي)

حصة) ((.111 أصل) من   آتلاعية 

محلد) )4)) بو  لبقاء) لفائد4  لسيد)

بتاريخ)3))9ونيو)1)21.

عبد) موالي  ((4( تفويت  لسيد)

حصة) (333  لو حد  لبشاوي)

حصة) ((.111 أصل) من   آتلاعية 

لفائد4  لسيد))4))بلخاج محلد بتاريخ)

3))9ونيو)1)21.

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني  (

9نا9ر) ((1 بتاريخ) بلر كش   لتجارية 

2121)تحت رقم)52)))).

22I

FINCOSA MARRAKECH

LES CHAMPS MODERNES

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

تعيين مسيف آد9د للشركة

FINCOSA MARRAKECH

 RESIDENCE ROKIA IMM..7

 180 BLOC(B 1ER(ETAGE(APPT،

41111، مر كش  ملغرب

 LES CHAMPS MODERNES

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي فد ن 

 غريس شتوكة  9ت باها بيوكر4 - 

87211  كا 9ر  ملغرب.

تعيين مسيف آد9د للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.3661

بلقت�سى  لجلع  لعام  إلستثنائي)

تم تعيين) (21(7 نونبف) (23  ملؤرخ في)

مسيفآد9د للشركة  لسيد)4))ريسطا)

  ريانو كلسيف آجر.

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

أبريل) ((8 بتاريخ) بانزكان   البتد ئية 

8)21)تحت رقم))54.

23I
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FINCOSA MARRAKECH

LES CHAMPS MODERNES
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تحويل  لشكل  لقانوني للشركة

FINCOSA MARRAKECH

 RESIDENCE ROKIA IMM..7

 180 BLOC(B 1ER(ETAGE(APPT،

40000، MARRAKECH(MAROC

 LES CHAMPS MODERNES

شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد

و عنو ن مقرها  الآتلاعي فد ن 

 غريس شتوكة  9ت باها بيوكر4 - 

87211  كا 9ر .

تحويل  لشكل  لقانوني للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.3661

بلقت�سى  لجلع  لعام  إلستثنائي)

تم تحويل) (21(7 نونبف) (23  ملؤرخ في)

 لشكل  لقانوني للشركة من)»شركة)

ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت  لشريك)

»شركة ذ ت  ملسؤولية) إلى)  لوحيد»)

 ملحدو 4».

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

أبريل) ((8 بتاريخ) بانزكان   البتد ئية 

7)21)تحت رقم))54.

24I

FINCOSA MARRAKECH

LES CHAMPS MODERNES
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تفويت حصص

FINCOSA MARRAKECH

 RESIDENCE ROKIA IMM..7

 180 BLOC(B 1ER(ETAGE(APPT،

40000، MARRAKECH(MAROC

 LES CHAMPS MODERNES

شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي فد ن 

 غريس شتوكة  9ت باها بيوكر4 - 

87211  كا 9ر  ملغرب.

تفويت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.3661

قر ر  لشريك  لوحيد) بلقت�سى 

تلت) (21(7 نونبف) (23 في)  ملؤرخ 

 ملصا قة على):)

تفويت  لسيد))4))آاكومو ريسطا)

أصل) من  حصة  آتلاعية  (511

((4( لفائد4  لسيد) حصة  ((.111

  ريانو ريسطا بتاريخ)25)نونبف)7)21.

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني  (

أبريل) ((8 بتاريخ) بانزكان   البتد ئية 

8)21)تحت رقم))54.

25I

FINCOSA MARRAKECH

AH TARGA

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

تأسيس شركة

FINCOSA MARRAKECH

 RESIDENCE ROKIA IMM..7

 180 BLOC(B 1ER(ETAGE(APPT،

40000، MARRAKECH(MAROC

AH TARGA شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي  لطابق 

 لسفلي  ملركز  لتجاري  لنخيل تاركة 

- 41111 مر كش  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

(12143

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) ((8

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدو 4 باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدو 4.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

 AH (: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)

.TARGA

فضاء) (: بإ9جاز) غرض  لشركة 

 اللعاب و ملالهي  لعامة.

:) لطابق) عنو ن  ملقر  الآتلاعي)

 لسفلي  ملركز  لتجاري  لنخيل تاركة)

- 41111)مر كش  ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)

 FLECHE(CONSEILS(&  لشركة)

 (11 SERVICES(:(850)حصة بقيلة)

 رهم للحصة).

 (51 (: عالل) وعلي  حلو   لسيد 

حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

 لسيد حلو وعلي عالل عنو نه) ))

 قامة  لدور  و شارع محلد  لسا س)

41111)مر كش  ملغرب.

 FLECHE CONSEILS  لشركة)

شارع) (51 عنو نه) )) (&( SERVICES

 8 رقم)  لزرقطوني  لطابق  لثالث 

21111) لد ر  لبيضاء) ملغرب.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

 لسيد حلو وعلي عالل عنو نه) ))

 قامة  لدور  و شارع محلد  لسا س)

41111)مر كش  ملغرب

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

9نا9ر) (23 بتاريخ) بلر كش   لتجارية 

2121)تحت رقم)))6))).

26I

FINCOSA MARRAKECH

A.V.S. MA
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تحويل  لشكل  لقانوني للشركة

FINCOSA MARRAKECH

 RESIDENCE ROKIA IMM..7

 180 BLOC(B 1ER(ETAGE(APPT،

40000، MARRAKECH(MAROC

A.V.S. MA شركة ذ ت مسؤولية 

محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد

و عنو ن مقرها  الآتلاعي زنقة 

طارق بن زيا   لطابق  لثاني  لشقة 
رقم 5 كليز - 41111 مر كش .

تحويل  لشكل  لقانوني للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.46873

بلقت�سى  لجلع  لعام  إلستثنائي)

 ملؤرخ في)15)شتنبف)1)21)تم تحويل)

 لشكل  لقانوني للشركة من)»شركة)

ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت  لشريك)

»شركة ذ ت  ملسؤولية) إلى)  لوحيد»)

 ملحدو 4».

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

9نا9ر) ((1 بتاريخ) بلر كش   لتجارية 

2121)تحت رقم)52)))).

27I

FINCOSA MARRAKECH

A.V.S. MA
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

تحويل  ملقر  الآتلاعي للشركة

FINCOSA MARRAKECH

 RESIDENCE ROKIA IMM..7

 180 BLOC(B 1ER(ETAGE(APPT،

40000، MARRAKECH(MAROC

A.V.S. MA شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4
وعنو ن مقرها  إلآتلاعي زنقة طارق 

 بن زيا   لطابق  لثاني  لشقة رقم 5 

كليز - 41111 مر كش  ملغرب.

تحويل  ملقر  الآتلاعي للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.46873

بلقت�سى  لجلع  لعام  إلستثنائي)

 ملؤرخ في)15)شتنبف)1)21)تم تحويل)

من) للشركة   ملقر  الآتلاعي  لحالي 
»زنقة طارق  بن زيا   لطابق  لثاني)

41111)مر كش) (- 5)كليز)  لشقة رقم)

إلى)»شارع عالل  لفا�سي خي)  ملغرب»)

بوكار)-)41111)مر كش  ملغرب».

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

9نا9ر) ((1 بتاريخ) بلر كش   لتجارية 

2121)تحت رقم)52)))).

28I
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FINCOSA MARRAKECH

A.V.S. MA

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

تعيين مسيف آد9د للشركة

FINCOSA MARRAKECH

 RESIDENCE ROKIA IMM..7

 180 BLOC(B 1ER(ETAGE(APPT،

40000، MARRAKECH(MAROC

A.V.S. MA شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي طارق بن 

زيا   لطابق  لثاني  لشقة 5 كليز - 

41111 مر كش  ملغرب.

تعيين مسيف آد9د للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.46873

بلقت�سى  لجلع  لعام  إلستثنائي)

1)21)تم تعيين) 15)شتنبف)  ملؤرخ في)

رشد) مسيف آد9د للشركة  لسيد)4))

عبد  لغني كلسيف وحيد تبعا لقبول)

 ستقالة  ملسيف.

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

9نا9ر) ((1 بتاريخ) بلر كش   لتجارية 

2121)تحت رقم)52)))).

21I

REAL OFFICE SARL

SERCOVAL

شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

REAL OFFICE SARL

 50A.BD(MLY(YOUSSEF 1 ETAGE

 N°4 TANGER، 90000، TANGER

MAROC

SERCOVAL شركة ذ ت مسؤولية 

محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي شارع 

ولي  لعهد، مركز NREA،  لطابق 

 الر�سي، رقم 3) - 11111 طنجة 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

(13445

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) ((4

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدو 4 

باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدو 4  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

(: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)

.SERCOVAL

مر قبة) (: بإ9جاز) غرض  لشركة 

 لجو 4 و النتاج في مجال  لخياطة.

شارع) (: عنو ن  ملقر  الآتلاعي)

NREA،) لطابق) مركز) ولي  لعهد،)

طنجة) (11111  -  (3 رقم)  الر�سي،)

 ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)

 RAUL ADOLFO  لسيد)

)VALERA(DIAZ)حصة بقيلة) :(100

111.)) رهم للحصة).

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

 RAUL ADOLFO  لسيد)

شارع) عنو نه) )) (VALERA DIAZ

تاشفين،) قامة  لبحر) بن  9وسف 

طنجة) (11111  28 رقم)  ملتوسط،)

 ملغرب.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

 RAUL ADOLFO  لسيد)

شارع) عنو نه) )) (VALERA DIAZ

تاشفين،) قامة  لبحر) بن  9وسف 

طنجة) (11111  28 رقم)  ملتوسط،)

 ملغرب

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

9نا9ر) (24 بتاريخ) بطنجة   لتجارية 

2121)تحت رقم)3)2211.

31I

 الئتلان  لجهوي  لجد9د4

أرونا كونستفيكسيون
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

تأسيس شركة

 الئتلان  لجهوي  لجد9د4

 لنسيم 5 تجزئة بكري  لرقم )) 

 لجد9د4، 24111،  لجد9د4  ملغرب

أرونا كونستف9كسيون شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدو 4

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي تجزئة 

شلس  لرقم -5) 2 سفلي أزمور - 

11)24 أزمور  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

(6237

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) ((6

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدو 4 باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدو 4.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

أرونا) (: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)

كونستف9كسيون.

منعش) (: بإ9جاز) غرض  لشركة 

عقاري.

تجزئة) (: عنو ن  ملقر  الآتلاعي)

(- أزمور) سفلي  (2  (5- شلس  لرقم)

11)24)أزمور  ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)

عبد  لرحلان) جياطي   لسيد 

11)) رهم) بقيلة) حصة  ((.111 (:

للحصة).

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

عبد  لرحلان) جياطي   لسيد 

)1) رب) 4) لزنقة) عنو نه) )) لرقم)

 24(11 ولد  لحاج  لطيبين  زمور)

أزمور  ملغرب.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

عبد  لرحلان) جياطي   لسيد 

)1) رب) 4) لزنقة) عنو نه) )) لرقم)

 24(11 ولد  لحاج  لطيبين  زمور)

أزمور  ملغرب

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

9نا9ر) (21  البتد ئية بالجد9د4 بتاريخ)

2121)تحت رقم)24748.

3(I

REAL OFFICE SARL

MED LUBRIFIANT
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

تفويت حصص

REAL OFFICE SARL

 50A.BD(MLY(YOUSSEF 1 ETAGE

 N°4 TANGER، 90000، TANGER

MAROC

MED LUBRIFIANT شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدو 4

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي تجزئة 

 لنصر، زنقة 7)، رقم )3 - 11111 

طنجة  ملغرب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.16((1

بلقت�سى  لجلع  لعام  إلستثنائي)

تلت) (21(1 نونبف) (18 في)  ملؤرخ 

 ملصا قة على):)

)4)) حلد شقرون) تفويت  لسيد)

 33 أصل) من  حصة  آتلاعية  ((6

)4)) لبشيف) لفائد4  لسيد) حصة 

بوصابون بتاريخ)18)نونبف)1)21.

)4)) حلد شقرون) تفويت  لسيد)

 33 أصل) من  حصة  آتلاعية  ((7

)4)) سامة) لفائد4  لسيد) حصة 

بوصابون بتاريخ)18)نونبف)1)21.
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باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني  (
9نا9ر) (21 بتاريخ) بطنجة   لتجارية 

2121)تحت رقم)817.
32I

MIRAGE BUSINESS CONSULTING

AWRACH NEW MAROC
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تفويت حصص

 MIRAGE BUSINESS
CONSULTING

رقم 8  لطابق 5  لشقة 1  قامة 
 لحرية شارع فلسطين، 31111، 

فاس  ملغرب
AWRACH NEW MAROC شركة 

ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 
 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي 337 بلوك 
Z/C تجزئة  لحد9قة و   فاس 
مكتب - 31111 فاس  ملغرب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.4177(
قر ر  لشريك  لوحيد) بلقت�سى 
تلت) (21(1 أكتوبر) ((1 في)  ملؤرخ 

 ملصا قة على):)
حمي) بناصر  ((4( تفويت  لسيد)
أصل) من  حصة  آتلاعية  ((.111
((4( لفائد4  لسيد) حصة  ((.111
مليكة آو ق بتاريخ)1))أكتوبر)1)21.
باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 
6)) آنبف) بتاريخ) بفاس   لتجارية 

1)21)تحت رقم)4056/019.
33I

MIRAGE BUSINESS CONSULTING

AWRACH NEW MAROC
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تغييف نشاط  لشركة

 MIRAGE BUSINESS
CONSULTING

رقم 8  لطابق 5  لشقة 1  قامة 
 لحرية شارع فلسطين، 31111، 

فاس  ملغرب

AWRACH NEW MAROC شركة 

ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  الآتلاعي 337 بلوك 

Z/C تجزئة  لحد9قة و   فاس 

مكتب - 31111 فاس  ملغرب.

تغييف نشاط  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.4177(

قر ر  لشريك  لوحيد) بلقت�سى 

تم) (21(1 أكتوبر) ((1 في)  ملؤرخ 

» الستيف  ) تغييف نشاط  لشركة من)

و لتصد9ر»)إلى)»تشغيل  ملطاعم».

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

6)) آنبف) بتاريخ) بفاس   لتجارية 

1)21)تحت رقم)4056/019.

34I

KHADAMISK SERVICES SARL AU 

 MOHAMED محمد سبيد كار

SPEED CAR
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تعيين مسيف آد9د للشركة

 MOHAMED SPEED CAR SARL

AU

 LOTISSEMENT EL MAJD

TADART(N° 28، 90080، طنجة 

 ملغرب

 MOHAMED محلد سبيد كار

SPEED CAR شركة ذ ت مسؤولية 

محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي تجزئة 

 ملجد تا  رت رقم 28 طنجة - 

11181 طنجة  ملغرب .

تعيين مسيف آد9د للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.17(2(

قر ر  لشريك  لوحيد) بلقت�سى 

تم تعيين) (2121 9نا9ر) (16  ملؤرخ في)

للشركة  لسيد)4)) آد9د  مسيف 
 لولجي منيف كلسيف وحيد تبعا لقبول)

 ستقالة  ملسيف.

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

9نا9ر) ((5 بتاريخ) بطنجة   لتجارية 

2121)تحت رقم)221566.

35I

موثق

 SOCIÉTÉ DE GESTION DE

TERRAIN

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

مالءمة  لنظام  ألسا�سي للشركة

موثق

 AV(MOHAMED(V 4EME (47

 ETAGE(N°8 147 AV(MOHAMED

 V 4EME(ETAGE(N°8، 90000،

TANGER MAROC

 SOCIÉTÉ DE GESTION DE

TERRAIN »شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4»

وعنو ن مقرها  الآتلاعي : طنجة، 

فال فلوري فيال رقم 27) - 11111 

طنجة  ملغرب.

»مالءمة  لنظام  ألسا�سي للشركة»

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

.11161

بلقت�سى  لجلع  لعام  الستثنائي)

 ملؤرخ في)13)9ونيو)1)21

مالءمة  لنظام  ألسا�سي) تقرر 

(: مقتضيات  لقانون) مع  للشركة 

تحويل  لشركة  ملدنية  لعقارية)

 SOCIETE IMMOBILIERE(«(4ملسلا 

ET TOURISTIQUE»)إلى شركة ذ ت)

 ملسؤولية  ملحدو 4 مع تغييف  السم)

 SOCIÉTÉ DE GESTION DE  لى)

TERRAIN

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني  (

شتنبف) ((2 بتاريخ) بطنجة   لتجارية 

1)21)تحت رقم)4)51.

36I

REAL OFFICE SARL

LAVAGE BADRE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

تأسيس شركة

REAL OFFICE SARL

 50A.BD(MLY(YOUSSEF 1 ETAGE

 N°4 TANGER، 90000، TANGER

MAROC

LAVAGE BADRE شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدو 4

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي حي  ملجد، 

زنقة  لرياض، رقم 67، قطعة 

 Tanger رقم 187،  لطابق  لسفلي

11111 طنجة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

(13565

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) (22

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدو 4 باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدو 4.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

(: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)

.LAVAGE BADRE

غسل) (: بإ9جاز) غرض  لشركة 

 لسيار ت

تجار4 آليع  نو ع زيوت  لتشحيم.

حي) (: عنو ن  ملقر  الآتلاعي)
 ملجد،)زنقة  لرياض،)رقم)67،)قطعة)

 Tanger 187،) لطابق  لسفلي) رقم)

11111)طنجة  ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)

 25 (: محسن)  لسيد  لتلسلاني 

حصة بقيلة)111.)) رهم للحصة).

 لسيد4  لطوبي حرية):)25)حصة)

بقيلة)111.)) رهم للحصة).
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 (5 (: منال)  لسيد4  لتلسلاني 

حصة بقيلة)111.)) رهم للحصة).

 (5 (: يسرى)  لسيد4  لتلسلاني 

حصة بقيلة)111.)) رهم للحصة).

 لسيد  لتلسلاني بدر  لد9ن):)21 

حصة بقيلة)111.)) رهم للحصة).

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

محسن)  لسيد  لتلسلاني 

زنقة  لرياض،) حي  ملجد،) عنو نه) ))

 11111  187 رقم) قطعة  (،67 رقم)

طنجة  ملغرب.

عنو نه) )) حرية   لسيد4  لطوبي 

(،67 رقم) زنقة  لرياض،) حي  ملجد،)

طنجة) (11111  187 رقم) قطعة 

 ملغرب.

منال)  لسيد4  لتلسلاني 

زنقة  لرياض،) حي  ملجد،) عنو نه) ))

 11111  187 رقم) قطعة  (،67 رقم)

طنجة  ملغرب.

يسرى)  لسيد4  لتلسلاني 

زنقة  لرياض،) حي  ملجد،) عنو نه) ))

 11111  187 رقم) قطعة  (،67 رقم)

طنجة  ملغرب.

بدر  لد9ن)  لسيد  لتلسلاني 

زنقة  لرياض،) حي  ملجد،) عنو نه) ))

 11111  187 رقم) قطعة  (،67 رقم)

طنجة  ملغرب.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

محسن)  لسيد  لتلسلاني 

زنقة  لرياض،) حي  ملجد،) عنو نه) ))

 11111  187 رقم) قطعة  (،67 رقم)

طنجة  ملغرب

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

9نا9ر) (21 بتاريخ) بطنجة   لتجارية 

2121)تحت رقم))23112.
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MIRAGE BUSINESS CONSULTING

AWRACH NEW MAROC
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تعيين مسيف آد9د للشركة

 MIRAGE BUSINESS

CONSULTING

رقم 8  لطابق 5  لشقة 1  قامة 

 لحرية شارع فلسطين، 31111، 

فاس  ملغرب

AWRACH NEW MAROC شركة 

ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي 337 بلوك 

Z/C تجزئة  لحد9قة و   فاس 

مكتب، 31111 فاس  ملغرب.

تعيين مسيف آد9د للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.4177(

قر ر  لشريك  لوحيد) بلقت�سى 

 ملؤرخ في)1))أكتوبر)1)21)تم تعيين)

للشركة  لسيد)4)) آد9د  مسيف 

تبعا) آجر  كلسيف  رشيد   لد و ي 

لقبول  ستقالة  ملسيف.

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

6)) آنبف) بتاريخ) بفاس   لتجارية 

1)21)تحت رقم)4056/019.
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مكتب  لحسابات  لعبا 

TRIPPLE ONE
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

مكتب  لحسابات  لعبا 

23 بلوك 3 بئف نزر ن بنصفار، 

111)3، صفرو  ملغرب

TRIPPLE ONE شركة ذ ت 

مسؤولية محدو 4 ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي رقم 364 

زنقة  لبكاري ستي مسعو 4 صفرو - 

111)3 صفرو  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

2745

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) ((5

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدو 4 

باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدو 4  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

(: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)

.TRIPPLE ONE

(: بإ9جاز) غرض  لشركة 

.TRANSFERT D’ARGENT

عنو ن  ملقر  الآتلاعي):)رقم)364 

(- زنقة  لبكاري ستي مسعو 4 صفرو)

111)3)صفرو  ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)

 (.111 (: سعيدي)  لسيد  مين 

حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

عنو نه) )) سعيدي   لسيد  مين 

46) لجد9د4) حي  الطر  لزنقة) (6 رقم)

24111) لجد9د4  ملغرب.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

عنو نه) )) سعيدي   لسيد  مين 

46) لجد9د4) حي  الطر  لزنقة) (6 رقم)

24111) لجد9د4  ملغرب

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

9نا9ر) (27 بتاريخ) بصفرو   البتد ئية 

2121)تحت رقم)28.
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AURA DU MAROC

AURA DU MAROC
إعالن متعد   لقر ر ت

AURA DU MAROC
 RUE AIT OURIR-2ME- 3
 ETG-BOURGOGNR، 0،
CASABLANCA MAROC

AURA DU MAROC »شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدو 4 ذ ت  لشريك 

 لوحيد»
وعنو ن مقرها  الآتلاعي : 3, زنقة 
 9ت  ورير،  لطابق 2 بوركون - - 

 لد ر  لبيضاء  ملللكة  ملغربية.
»إعالن متعد   لقر ر ت»

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
.3(3(77

بلقت�سى  لجلع  لعام  الستثنائي)
 ملؤرخ في)23) آنبف)1)21

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية):)
 قر ر رقم))):) لذي 9نص على ما9لي):
من) بن  حو   ستقالة  لسيد آعفر 

مهامه كلسيف للشركة.)
 قر ر رقم)2):) لذي 9نص على ما9لي):
تفويت آليع  لحصص  الآتلاعية)
سيد) طرف  من  للشركة  ملللوكة 
لفائد4  لسيد  مين) بن  حو  آعفر 

 لشقيفي.)
 قر ر رقم)3):) لذي 9نص على ما9لي):
تسلية  لسيد  مين  لشقيفي  ملز   )
185)) لحامل) شتنبف) (21 بتاريخ)
لبطاقة  لتعريف  لوطنية رقم ب ب)
1316))–)كلسيف وحيد للشركة ملد4)

غيف محد 4.
وتبعا لذلك تم تعد9ل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�سي  لتالية):)
 بند رقم)36):) لذي 9نص على ما9لي):
تسلية  لسيد  مين  لشقيفي  ملز   )
185)) لحامل) شتنبف) (21 بتاريخ)
لبطاقة  لتعريف  لوطنية رقم ب ب)
1316))–)كلسيف وحيد للشركة ملد4)

غيف محد 4.
باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 
 (4 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

9نا9ر)2121)تحت رقم)))7268.

41I
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MANAGEX

 IMMO MALOU
HAMDAOUI

شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 
 لشريك  لوحيد

تحويل  ملقر  الآتلاعي للشركة

MANAGEX
رقم 35 زنقة  لشهد ء حي  لحسني 

بركان، 61311، بركان  ملغرب
 IMMO MALOU HAMDAOUI

شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 
 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي رقم 27 
زنقة 8)3 حي  ملقاومة - 63311 

بركان  ملغرب .
تحويل  ملقر  الآتلاعي للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.2845

قر ر  لشريك  لوحيد) بلقت�سى 
 ملؤرخ في)27) آنبف)1)21)تم تحويل)
من) للشركة   ملقر  الآتلاعي  لحالي 
(- حي  ملقاومة) (3(8 زنقة) (27 »رقم)
 3 »رقم) إلى) (« بركان  ملغرب) (63311
زنقة  لشياحنة حي  الندلس)-)6331 

بركان  ملغرب)».
باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 
9نا9ر) (24 بتاريخ) ببفكان   البتد ئية 

2121)تحت رقم)41/2020.
4(I

AUFIDEX CONSEILS

NONIMEN
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تحويل  ملقر  الآتلاعي للشركة

AUFIDEX CONSEILS
 APPT 8 IMM 2 LOT(RATMA
 3eme(ETAGE(AV. ALLAL(EL

 FASSI(MARRAKECH، 40070،
MARRAKECH MAROC

NONIMEN شركة ذ ت مسؤولية 
محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي  لشقة 
رقم 8 علار4 2  قامة رتلا  لطابق 
3 شارع عالل  لفا�سي - 41111 

مر كش  ملغرب.

تحويل  ملقر  الآتلاعي للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.83111

قر ر  لشريك  لوحيد) بلقت�سى 

 ملؤرخ في)23) آنبف)1)21)تم تحويل)

للشركة)  ملقر  الآتلاعي  لحالي 

2) قامة) علار4) (8 رقم) » لشقة  من)
عالل  لفا�سي) شارع  (3 رتلا  لطابق)

إلى) مر كش  ملغرب») (41111  -

شارع) ((3 رقم) »ملكية  لباشا شقة 

 41111 (- عبد  لكريم جطابي آليز)

مر كش  ملغرب».

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

9نا9ر) ((6 بتاريخ) بلر كش   لتجارية 

2121)تحت رقم)367))).
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HOME COMPTA

ITALIAN EXPRESSE
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

HOME COMPTA

 WIFAK 1 BD(OUED(OUARGHA

 N° 120 ETG 1 EL(OULFA،

20240، CASABLANCA(MAROC

ITALIAN EXPRESSE شركة ذ ت 

مسؤولية محدو 4 ذ ت  لشريك 

 لوحيد)في طور  لتصفية)

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي  رب 

 لحرية بلوك 224 حي  لحسني - 

21231  لد ر  لبيصاء  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.345831

بلقت�سى  لجلع  لعام  إلستثنائي)
تقرر) (21(1 )3) آنبف) في)  ملؤرخ 

ذ ت مسؤولية محدو 4) حل شركة 

 ITALIAN ذ ت  لشريك  لوحيد)

 (1.111 رأسلالها) مبلغ  (EXPRESSE

 رهم وعنو ن مقرها  إلآتلاعي  رب)

(- حي  لحسني) (224 بلوك)  لحرية 

21231) لد ر  لبيصاء) ملغرب نتيجة)

ل):))/) لتصفية  ملسبقة للشركة):)

و فق) قر ء4  لتقرير  إل  ري  بعد 

إجضاع) وتقرر  عليه  لجلع  لعام 

 لشركة للتصفية.

2/)تعيين مصف للشركة):)

مرو ن) بوحليدي  تعين  لسيد 

آليع) وإعطائه  للشركة  مصف 

 لحقوق

3/)تعيين محل  لتصفية):)

تخصيص  ملقر) قرر  لجلع 

 الآتلاعي مقر  للتصفية..

ب  رب) مقر  لتصفية  حد   و 

(- حي  لحسني) (224 بلوك)  لحرية 

21231) لد ر  لبيصاء) ملغرب.)

و عين):)

بوحليدي) مرو ن   لسيد)4))

زنقة) (6 شقة) (31 وعنو نه) ))

1111)) لرباط) أكد ل)  ومكا9لدن 

 ملغرب كلصفي))4))للشركة.

وعند  إلقتضاء) لحدو   ملفروضة)

محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

 ملخابر4 ومحل تبليغ  لعقو  و لوثائق)

 ملتعلقة بالتصفية):)-

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

 31 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

9نا9ر)2121)تحت رقم)728165.
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مينار4 فينانس آروب

دوف انفيست
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد

تعيين مسيف آد9د للشركة

مينار4 فينانس آروب

52 شارع موالي رشيد شقة رقم 7 

 لطابق  لر بع آليز مر كش، 41111، 

مر كش  ملغرب

 وف  نفيست شركة ذ ت مسؤولية 

محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي 52 شارع 

موالي رشيد شقة رقم 7  لطابق 

 لر بع آليز مر كش - 41111 مر كش 

 ملغرب.

تعيين مسيف آد9د للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.(11555

قر ر  لشريك  لوحيد) بلقت�سى 

تم تعيين) (2121 9نا9ر) (28  ملؤرخ في)

للشركة  لسيد)4)) 9ت) مسيف آد9د 

عتو عبد  لعزيز كلسيف وحيد

تبعا لقبول  ستقالة  ملسيف.

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

9نا9ر) (3( بتاريخ) بلر كش   لتجارية 

2121)تحت رقم)854))).

44I

CABINET EL BATRA CONSEIL SARL

 BOUAOUANE TRAVAUX
DIVERS

شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 CABINET EL BATRA CONSEIL

SARL

 IM(BARDAI(B(N°1 AV(ABOU

 BAQER ESSEDIQ AIN

 MEZOUAR(MARRAKECH،

400000، MARRAKECH(MAROC

 BOUAOUANE TRAVAUX

DIVERS شركة ذ ت مسؤولية 

محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي علار4 

 لبف عي ب شقة رقم ) شارع أبو بكر 

 لصد9ق  لحي صناعي عين مزو ر - 

41111 مر كش  ملغرب 

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

(1(773

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) (18

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدو 4 

باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدو 4  مسؤولية 

 لوحيد.



عد )5511 - 24)آلا ى  مجر4))44) )1))فبف 9ر)2121)الجريدة الرسمية   (854

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

(: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)

 BOUAOUANE TRAVAUX

. DIVERS

تصد9ر) (: بإ9جاز) غرض  لشركة 

وإستيف  )

أعلال  لبناء)

مروج عقاري).

علار4) (: عنو ن  ملقر  الآتلاعي)

 لبف عي ب شقة رقم)))شارع أبو بكر)

(-  لصد9ق  لحي صناعي عين مزو ر)

41111)مر كش  ملغرب).

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)

(: عبد لو حد) بوعو ن   لسيد 

11)) رهم) بقيلة) حصة  ((.111

للحصة).

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

عبد لو حد) بوعو ن   لسيد 
رقم) (1 ملحليد) أسكجور  عنو نه) ))

)81 41111)مر كش  ملغرب).

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

عبد لو حد) بوعو ن   لسيد 
رقم) (1 ملحليد) أسكجور  عنو نه) ))

)81 41111)مر كش  ملغرب)

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

9نا9ر) ((5 بتاريخ) بلر كش   لتجارية 

2121)تحت رقم)213))).
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 ورو  فريك إكسبيف

COPROL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

تأسيس شركة

 ورو  فريك إكسبيف
رقم 256 شارع  إل ري�سي، تجزئة 

صوفيا  لور 4، تاركة مر كش، 

41111، مر كش  ملغرب

COPROL شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي طريق 

 سفي تجزئة  ملسار رقم 827 متجر 

 MARRAKECH 40000 مر كش (

مر كش  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

(12227

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) (3(

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدو 4 باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدو 4.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

(: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)

.COPROL

إعد  ) (: بإ9جاز) غرض  لشركة 

وتسويق منتجات  أللبان ومشتقاتها.

طريق) (: عنو ن  ملقر  الآتلاعي)

متجر) (827  سفي تجزئة  ملسار رقم)

 MARRAKECH 41111 مر كش) ((

مر كش  ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)

 511 (: عبد  الله) بكيو    لسيد 

حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).

حصة) (511 (:  لسيد بكيو  منيف)

بقيلة)11)) رهم للحصة).

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

 لسيد بكيو  عبد  الله عنو نه) ))

تجزئة  ملسار رقم)41)مر كش)41111 

مر كش  ملغرب.

عنو نه) )) منيف  بكيو    لسيد 

رقم) (6 لساسفة  قامة  مليارج علار4)

 21232 4) لد ر  لبيضاء) )2) لطابق)

 لد ر  لبيضاء) ملغرب.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

 لسيد بكيو  عبد  الله عنو نه) ))

تجزئة  ملسار رقم)41)مر كش)41111 

مر كش  ملغرب

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

9نا9ر) (31 بتاريخ) بلر كش   لتجارية 

2121)تحت رقم)812))).
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 SOCIETE SOUISSI FRERES DE DISTRIBUTION

SARL

 STE SOUISSI FRERES DE

DISTRIBUTION

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

تأسيس شركة

 SOCIETE SOUISSI FRERES DE

DISTRIBUTION SARL

 HAY ZRIKA OUILYA GHAFSAI

 TAOUNATE، 34000،

TAOUNATE MAROC

 STE SOUISSI FRERES DE

DISTRIBUTION شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدو 4

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي حي 

 لزريقة  لعليا غفساي تاونات 

34111 تاونات  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

(515

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) (21

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدو 4 باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدو 4.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

(: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)

 STE SOUISSI FRERES DE

. DISTRIBUTION

:)بيع  ملو  ) غرض  لشركة بإ9جاز)
 لغذ ئية  لعامة).

حي) (: عنو ن  ملقر  الآتلاعي)
تاونات) غفساي   لزريقة  لعليا 

34111)تاونات  ملغرب.
أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).
 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)
 لسيد بالل عبد  لصلد سوي�سي):)
511)حصة بقيلة)11)) رهم للحصة)
 511 (: . لسيد معا  صا ق سوي�سي)

حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).
و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)
 لسيد بالل عبد  لصلد سويس)
عنو نه) ))221)شارع وهر ن  لزهور)) 

فاس)31111)فاس  ملغرب.
سوي�سي) صا ق  معا    لسيد 
عنو نه) ))221)شارع وهر ن  لزهور)) 

فاس)31111)فاس  ملغرب.
و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)
 لسيد بالل عبد  لصلد سويس)
عنو نه) ))221)شارع وهر ن  لزهور)) 

فاس)31111)فاس  ملغرب
سوي�سي) صا ق  معا    لسيد 
عنو نه) ))221)شارع وهر ن  لزهور)) 

فاس)31111)فاس  ملغرب

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 
فبف 9ر) (23  البتد ئية بتاونات بتاريخ)

2121)تحت رقم)13.
47I

FIDUCIAIRE ZBIRI

 RIAD AGUIDA
MARRAKECH

عقد تسييف حر ألصل تجاري)) ألشخاص)

 ملعنويون)
عقد تسييف حر ألصل تجاري

RIAD AGUIDA MARRAKECH
 1( بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ قي)
 RIAD AGUIDA(فبف 9ر)8)21)أعطى
بالسجل) MARRAKECH) ملسجل 
باملحكلة  لتجارية) (85423  لتجاري)



(855 الجريدة الرسميةعد )5511 - 24)آلا ى  مجر4))44) )1))فبف 9ر)2121) 

لألصل) حق  لتسييف  لحر  بلر كش 
 RIAD ZITOUN  لتجاري  لكائن ب)
 JDID DERB TBIB N° 24 - 41111
لفائد4) (MARRAKECH MAROC
RIAD MIRAL SARL AU)ملد4)3)سنة)
تبتدئ من))1)فبف 9ر)8)21)وتنتهي في)
مبلغ شهري) مقابل  (212( 9نا9ر) (3(

قيلته)31.111) رهم.

48I

CONSEIL(&(BUSINESS(MARRAKECH

Sté « C9 EVENTS« SARL AU
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 CONSEIL & BUSINESS
MARRAKECH

شقة رقم )1  ملسيف4 ), »س» رقم 
32، 41111، مر كش  ملغرب

 Sté « C9 EVENTS« SARL(AU
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إلآتلاعي شقة 

رقم )  ملسيف4 س رقم 32 - 41111 
مر كش  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
(12255

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) (2(
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدو 4 

باملليز ت  لتالية):)
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدو 4  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسلية  لشركة 
 Sté( « (: بلختصر تسليتها)  إلقتضاء)

.C9(EVENTS«(SARL(AU
غرض  لشركة بإ9جاز):)-)مقاول في)

جدمات  ملعلومات  لتجارية.
إ  ر4  لعلليات) في  مقاول  (-
) لتجار4) أو  لخدمات)  لتجارية 

 إللكتفونية)

في  لتصد9ر) وسيط  أو  تاآر  (-

و الستيف  .

شقة) (: عنو ن  ملقر  الآتلاعي)

 41111  -  32 )) ملسيف4 س رقم) رقم)

مر كش  ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)

 (.111 (:  لسيد  بر هيم  لسوري)

حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

 لسيد  بر هيم  لسوري عنو نه) ))

 41111  443 رقم) تاشفين  حي  بن 

مر كش  ملغرب.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

 لسيد  بر هيم  لسوري عنو نه) ))

 41111  443 رقم) تاشفين  حي  بن 

مر كش  ملغرب

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

9نا9ر) (31 بتاريخ) بلر كش   لتجارية 

2121)تحت رقم)827))).

41I

EVOLUTION CONSEIL

TEAM UNIVERSE SERVICES
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

EVOLUTION CONSEIL

 N6 IMM(A(COMPLEXE(AHBASS

 RUE(ALLAL(EL(FASSI، 40000،

MARRAKECH MAROC

 TEAM UNIVERSE SERVICES

شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد

 N°12 وعنو ن مقرها  إلآتلاعي

 IMM EL MASOUDI RUE

 MAURITANIE(GUELIZ - 40000

MARRAKECH  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

(12(45

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) ((4

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدو 4 

باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدو 4  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

 TEAM(:(إلقتضاء)بلختصر تسليتها 

.UNIVERSE SERVICES

((:(غرض  لشركة بإ9جاز

. Agence(Marketing(Globale

 N°12 (: عنو ن  ملقر  الآتلاعي)

 IMM EL MASOUDI RUE

 MAURITANIE GUELIZ - 41111

MARRAKECH) ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 51.111 (: رأسلال  لشركة) مبلغ 

 رهم،)مقسم كالتالي):)

 511  لسيد4  9لان  9ت بنسالم):)

حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

بنسالم)  لسيد4  9لان  9ت 
68) رب  لقائد رحال) رقم) عنو نه) ))

مر كش) (41111 مر كش) باب  حلر 

 ملغرب.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

بنسالم)  لسيد4  9لان  9ت 
68) رب  لقائد رحال) رقم) عنو نه) ))

مر كش) (41111 مر كش) باب  حلر 

 ملغرب

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

9نا9ر) (28 بتاريخ) بلر كش   لتجارية 

2121)تحت رقم)722))).

51I

CONSEIL(&(BUSINESS(MARRAKECH

 Sté «ECOLE ERRAKIBI

PRIVE« SARL AU
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

 CONSEIL & BUSINESS

MARRAKECH

شقة رقم )1  ملسيف4 ), »س» رقم 

32، 41111، مر كش  ملغرب

 Sté «ECOLE(ERRAKIBI(PRIVE«

SARL AU شركة ذ ت مسؤولية 

محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي تجزئة 

 بو ب مر كش شطر رق 1)  لطابق 

 الول رقم 52 - 41111 مر كش 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

(12(43

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) ((8

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدو 4 

باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدو 4  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

 Sté (: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)

 «ECOLE(ERRAKIBI(PRIVE«(SARL

.AU

:)-)صاحب) غرض  لشركة بإ9جاز)

مدرسة للتكوين و لتعليم  لخصو�سي

-) لتكوين  ملنهي),) لتكوين  ملستلر,)

و روس)  روس  لدعم  ملدر�سي 

 للغات.

تجزئة) (: عنو ن  ملقر  الآتلاعي)

1)) لطابق)  بو ب مر كش شطر رق)

مر كش) (41111  -  52 رقم)  الول 

 ملغرب.
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أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)

 (.111 (: محلد  لركيبي)  لسيد 

حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

عنو نه) )) محلد  لركبي   لسيد 

 (1 رق) مر كش شطر  تجزئة  بو ب 

 لطابق  الول رقم)52 41111)مر كش)

 ملغرب.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

عنو نه) )) محلد  لركبي   لسيد 

 (1 رق) مر كش شطر  تجزئة  بو ب 

 لطابق  الول رقم52 41111)مر كش)

 ملغرب

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

فبف 9ر) (13 بتاريخ) بلر كش   لتجارية 

2121)تحت رقم))72))).

5(I

STM LOOP INTERNATIONAL

 STM LOOP

INTERNATIONAL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

تأسيس شركة

STM LOOP INTERNATIONAL

 BOULEVARD DE LA 68

 RESITANCE، 90000، TANGER

MAROC

 STM LOOP INTERNATIONAL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي 

 68BOULEVARD DE LA

RESISTANCE - 90000 طنجة 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

(1341(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

تم إعد    لقانون) (21(1 )3) آنبف)

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدو 4 باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدو 4.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

 STM (: بلختصر تسليتها)  إلقتضاء)

.LOOP INTERNATIONAL

بإ9جاز) غرض  لشركة 

 RECHERCHE ET (:

 DEVELOPPEMENT DANS LE

 DOMAINE DE FABRICATION

 DES SOLUTIONS DE

.TRANSPORT

(: عنو ن  ملقر  الآتلاعي)

 68BOULEVARD DE LA

طنجة) (RESISTANCE - 11111

 ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 11.111 (: رأسلال  لشركة) مبلغ 

 رهم،)مقسم كالتالي):)

 8(.111 (: عالء) ملو ني)  لسيد 

حصة بقيلة))) رهم للحصة).

 SABR(MAROC(:(9.000(لشركة 

حصة بقيلة))) رهم للحصة).

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

عنو نه) )) عالء) ملو ني   لسيد 

 URBN BERMUDA BECH ( (

ESTEPONA 21681)ملقا إسبانيا.

 SABR MAROC  لشركة)

زنقة آلال  لد9ن أفغاني) عنو نه) ))

إقامة  لسكنة  ملريحة)11111)طنجة)

 ملغرب.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

عنو نه) )) عالء) ملو ني   لسيد 

 URBN BERMUDA BECH ( (

ESTEPONA 21681)ملقا إسبانيا

عنو نه) )) طارق  ملو ني   لسيد 

طنجة  لبالية إقامة بلفيد9ر)2) لرقم)

5 11111)طنجة  ملغرب

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

9نا9ر) (23 بتاريخ) بطنجة   لتجارية 

2121)تحت رقم))22187.

52I

sofoget

 SOCIETE SANYADOR I ELEC

TRAVAUX DIVERS

شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد

تعيين مسيف آد9د للشركة

sofoget

 Kenitra, 37 rue(mohamed(qorri

 residence(chaimae(bur(n° 2 et

3، 14000، kenitra(maroc

 SOCIETE SANYADOR I ELEC

TRAVAUX DIVERS شركة ذ ت 

مسؤولية محدو 4 ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي  لقنيطر4 

طريق 216 كلم 2  وال  برآال - 

kenitra (4111  ملغرب.

تعيين مسيف آد9د للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.5(147

قر ر  لشريك  لوحيد) بلقت�سى 

1)21)تم تعيين) 12) آنبف)  ملؤرخ في)

للشركة  لسيد)4)) آد9د  مسيف 

 لضيفي عبد  ملجيد كلسيف وحيد

تبعا لقبول  ستقالة  ملسيف.

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

 البتد ئية بالقنيطر4 بتاريخ)3))9نا9ر)

2121)تحت رقم)5)731.

53I

sofoget

SIDE RISK GROUP
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

تأسيس شركة

sofoget

 Kenitra, 37 rue(mohamed(qorri

 residence(chaimae(bur(n° 2 et

3، 14000، kenitra(maroc

side(risk(group شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدو 4

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي 36 ز وية 

زنقة أنو ل ومحلد  لقري مكتب 4 

 لقنيطرkenitra (4111 - 4  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

54113

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) (2(

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدو 4 باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدو 4.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

 side (: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)

.risk(group

إ  ر4) (: بإ9جاز) غرض  لشركة 

وتسييف

تقد9م  لخدمة.

36)ز وية) (: عنو ن  ملقر  الآتلاعي)

 4 أنو ل ومحلد  لقري مكتب) زنقة 

 لقنيطرkenitra (4111(-(4) ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)

 751 (: نا 9ة  لهاشمي)  لسيد4 

حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).

 251 (: هشام  لهاشمي)  لسيد 

حصة بقيلة)11)) رهم للحصة)

 751 (: نا 9ة  لهاشمي)  لسيد4 

بقيلة)11)) رهم.



(857 الجريدة الرسميةعد )5511 - 24)آلا ى  مجر4))44) )1))فبف 9ر)2121) 

 2511 (: هشام  لهاشمي)  لسيد 

بقيلة)11)) رهم.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

 لسيد4 نا 9ة  لهاشمي عنو نه) )))

4111)) لقنيطر4  ملغرب.

 لسيد هشام  لهاشمي عنو نه) )))

4111)) لقنيطر4  ملغرب.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

 لسيد4 نا 9ة  لهاشمي عنو نه) )))

kenitra (4111) ملغرب

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

 البتد ئية بالقنيطر4 بتاريخ)21)9نا9ر)

2121)تحت رقم)312.

54I

MCDF

JARY TRADE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

تعيين مسيف آد9د للشركة

MCDF

 rue(daoud(eddahiri، ,(23

20330، Casablanca(Maroc

JARY TRADE شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي 4, 

 Gare(Ferroviaire(Marrakech

 – Boulevard(Mohamed

 VI - MARRAKECH - 40000

.MARRAKECH MAROC

تعيين مسيف آد9د للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.874

بلقت�سى  لجلع  لعام  إلستثنائي)

1)21)تم تعيين) 21)شتنبف)  ملؤرخ في)

للشركة  لسيد)4)) آد9د  مسيف 

BOUGRINE FATIMA)كلسيف وحيد)

تبعا لقبول  ستقالة  ملسيف.

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

9نا9ر) (23 بتاريخ) بلر كش   لتجارية 

2121)تحت رقم)571))).

55I

DELOITTE CONSEIL

CNRJ
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد

تغييف  لسنة  ملالية

DELOITTE AUDIT

 Boulevard Sidi Mohammed

 Benabdellah, Tour(Ivoire(III,

 étage 3 MARINA، 20000،

CASABLANCA MAROC

CNRJ »شركة ذ ت مسؤولية 

محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد»

وعنو ن مقرها  الآتلاعي :  قامة 

 الستقر ر21، ز وية زنقة  لنصرو 

زنقة آول سيز ر،  لصخور  لسو  ء 

- -  لد ر  لبيضاء  ملغرب.

»تغييف  لسنة  ملالية»

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

.44446(

بلقت�سى  لجلع  لعام  الستثنائي)

 ملؤرخ في)14) آنبف)1)21

إلى) (: تغييف  لسنة  ملالية) تقرر 

 بتد ء)من)))ماي  لى)31) بريل.

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

 24 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

 آنبف)1)21)تحت رقم)724671.

56I

WAY CONSEIL

MARDESIGN
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد

تحويل  ملقر  الآتلاعي للشركة

WAY CONSEIL

 N 823 MASSIRA 1 -A، 40000،

MARRAKECH MAROC

MARDESIGN شركة ذ ت 

مسؤولية محدو 4 ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي طريق 

أسفي  ملسار  لطابق ) رقم 187 - 

45111 مر كش  ملغرب.

تحويل  ملقر  الآتلاعي للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.66571

قر ر  لشريك  لوحيد) بلقت�سى 

 ملؤرخ في)))) آنبف)1)21)تم تحويل)

من) للشركة   ملقر  الآتلاعي  لحالي 

رقم) (( »طريق أسفي  ملسار  لطابق)

إلى) مر كش  ملغرب») (45111  -  187

 2 شقة) أ  علار4  (3 ريحانة) » قامة 

 45111  لطابق  الر�سي  بوب آليز)-)

مر كش  ملغرب».

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

9نا9ر) (28 بتاريخ) بلر كش   لتجارية 

2121)تحت رقم)716))).

57I

KHADAMISK SERVICES SARL AU 

جدميسك للخدمات 
KHADAMISK SERVICES

شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

 KHADAMISK SERVICES SARL

AU

 LOTS(N° 497 BIS(RUE(KADISSIA

N° 253 AL(MAJD، 90080، طنجة 

 ملغرب

 KHADAMISK جدميسك للخدمات

SERVICES شركة ذ ت مسؤولية 

محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي تجزئة رقم 

417 شارع قا يسية رقم 253  ملجد 

- 11181 طنجة  ملغرب 

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

(13(15

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) (16

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدو 4 

باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدو 4  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسلية  لشركة 
(: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)
 KHADAMISK(جدميسك للخدمات

. SERVICES
جدمات) (: بإ9جاز) غرض  لشركة 

متعد 4 و شغال مختلفة).
تجزئة) (: عنو ن  ملقر  الآتلاعي)
 253 رقم) قا يسية  شارع  (417 رقم)

 ملجد)-)11181)طنجة  ملغرب).
أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).
 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)
 (11 (:  لسيد  حلد  لدريوش)

حصة بقيلة)111.)) رهم للحصة).
و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)
 لسيد  حلد  لدريوش عنو نه) ))
417)شارع قا يسية رقم) تجزئة رقم)
طنجة) (11181 طنجة) 253) ملجد 

 ملغرب).
و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)
 لسيد  حلد  لدريوش عنو نه) ))
417)شارع قا يسية رقم) تجزئة رقم)
طنجة) (11181 طنجة) 253) ملجد 

 ملغرب)
باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 
9نا9ر) ((7 بتاريخ) بطنجة   لتجارية 

2121)تحت رقم)221688.

58I

DELOITTE CONSEIL

KALMAR MAGHREB
تعيين رئيس مجلس  إل  ر4

DELOITTE AUDIT
 Boulevard Sidi Mohammed
 Benabdellah, Tour(Ivoire(III,
 étage 3 MARINA، 20000،

CASABLANCA MAROC
KALMAR MAGHREB »شركة 

 ملساهلة»



عد )5511 - 24)آلا ى  مجر4))44) )1))فبف 9ر)2121)الجريدة الرسمية   (858

وعنو ن مقرها  الآتلاعي : 46، شارع 

باستور - -  لد ر  لبيضاء  ملغرب.

»تعيين رئيس مجلس  إل  ر4»

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

.(1(187
إطار  لجلع  لعام  إل  ري) في 

 ملؤرخ في)28)9ونيو)1)21

 Van تعيين  لسيد) تقرر 

 KLINGEREN Robert

شركة) إ  ر4  ملجلس  رئيسا 

KALMAR MAGHREB

بتاريخ):)28)9ونيو)1)21

له) وتتلثل  لصالحيات  ملخولة 

كامل  لصالحيات  ملخولة) (: فيلا 9لي)

قانونا

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

 24 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

 آنبف)1)21)تحت رقم)724674.

51I

FIDUBAC SARL

GUROTRANS
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تغييف نشاط  لشركة

FIDUBAC SARL

62)مكرر شارع 9وسف  بن تاشفين 

 NADOR، لشقة رقم ))  لناضور 

62000، nador(maroc

GUROTRANS شركة ذ ت 

مسؤولية محدو 4 ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  الآتلاعي  لبستان 
رقم 3)4  لناظور - 62111  لناظور 

 ملغرب.

تغييف نشاط  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.(8113

قر ر  لشريك  لوحيد) بلقت�سى 

تم تغييف) (21(1 نونبف) (21  ملؤرخ في)

» لنقل  لدولي) من) نشاط  لشركة 

»-تاآر) إلى) لآلجرين») للتسويق 

 لحبوب

منتجات  الستهالك) - ستيف   

 لكبيف4

- ستيف   منتجات  لنسيج».

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

 البتد ئية بالناضور بتاريخ)15) آنبف)

1)21)تحت رقم)3454.

61I

 لناظور للحسابات

VERGDOR SERVECES

شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد

تفويت حصص

 لناظور للحسابات

شارع  الميف سيدي محلد  لحي 

 ال  ري سيتي  ملحلد9ة بلوك   

 لطابق  لثاني رقم 5، 62111، 

 لناظور  ملغرب

VERGDOR SERVECES شركة ذ ت 

مسؤولية محدو 4 ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي شارع 

منصور  بن  بي عامر رقم 15  لطابق 

 لثاني  لشقة رقم )  لدريسية ) 

طنجة 11161 طنجة  ملغرب.

تفويت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.7848(

قر ر  لشريك  لوحيد) بلقت�سى 

تلت) (21(1 1)) آنبف) في)  ملؤرخ 

 ملصا قة على):)

عبد  لعزيز) ((4( تفويت  لسيد)

من) حصة  آتلاعية  (111  لعيا ي)

((4( حصة لفائد4  لسيد) (111 أصل)

1)) آنبف) بتاريخ) مينة  لقندو�سي 

.21(1

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني  (

9نا9ر) (18 بتاريخ) بطنجة   لتجارية 

2121)تحت رقم)221334.

6(I

 لناظور للحسابات

VERGDOR SERVICES
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تعيين مسيف آد9د للشركة

 لناظور للحسابات
شارع  الميف سيدي محلد  لحي 
 ال  ري سيتي  ملحلد9ة بلوك   
 لطابق  لثاني رقم 5، 62111، 

 لناظور  ملغرب
VERGDOR SERVICES شركة ذ ت 

مسؤولية محدو 4 ذ ت  لشريك 
 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي شارع 
 ملنصور  بن  بي عامر رقم 15 
 لطابق  لثاني  لشقة رقم ) 

 لدريسية ) طنجة 11161 طنجة 
 ملغرب.

تعيين مسيف آد9د للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.7848(
قر ر  لشريك  لوحيد) بلقت�سى 
1)21)تم تعيين) 1)) آنبف)  ملؤرخ في)
للشركة  لسيد)4)) آد9د  مسيف 

 لقندو�سي مينة كلسيف وحيد
تبعا لقبول  ستقالة  ملسيف.

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 
9نا9ر) (18 بتاريخ) بطنجة   لتجارية 

2121)تحت رقم)221334.
62I

AUDINET

 TAFRAOUTI IMPORT
EXPORT

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4
تفويت حصص

AUDINET
 RUE AIT OURIR BD MLY 13
 YOUSSEF(CASABLANCA،

20000، CASABLANCA(MAROC
 TAFRAOUTI IMPORT EXPORT

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4
وعنو ن مقرها  إلآتلاعي 44) شارع 
محلد سليحا  قامة آوهر4 محلد 
سليحا طابق 6 رقم 35 - 21111 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.(237

بلقت�سى  لجلع  لعام  إلستثنائي)

تلت) (2121 9نا9ر) (11 في)  ملؤرخ 

 ملصا قة على):)

تفويت  لسيد))4)) لطيفور  كزوم)

 51 أصل) من  حصة  آتلاعية  (51

حصة لفائد4  لسيد))4))عزيز  لبسني)

بتاريخ)11)9نا9ر)2121.

)4)) لحسين قسبي) تفويت  لسيد)

 51 أصل) من  حصة  آتلاعية  (51

حصة لفائد4  لسيد))4))عزيز  لبسني)

بتاريخ)11)9نا9ر)2121.

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني  (

 (4 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

9نا9ر)2121)تحت رقم)726833.

63I

AUDINET

ONE NAP HOME
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تحويل  ملقر  الآتلاعي للشركة

AUDINET

 RUE AIT OURIR BD MLY 13

 YOUSSEF(CASABLANCA،

20000، CASABLANCA(MAROC

ONE NAP HOME شركة ذ ت 

مسؤولية محدو 4 ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي شارع 

سلية  قامة شهرز   3 طابق 5 رقم 

22 بامليف - 21111  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب.

تحويل  ملقر  الآتلاعي للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.36621

بلقت�سى  لجلع  لعام  إلستثنائي)

تم تحويل) (21(1 نونبف) (22  ملؤرخ في)

من) للشركة   ملقر  الآتلاعي  لحالي 

3)طابق) »شارع سلية  قامة شهرز  )

5)رقم)22)بامليف)-)21111) لد ر  لبيضاء)



(851 الجريدة الرسميةعد )5511 - 24)آلا ى  مجر4))44) )1))فبف 9ر)2121) 

تجزئة) (M  (2 »شارع) إلى)  ملغرب»)
رقم)1))بوركوكن شارع سلطان عبد)
 لحليد  قامة   ر بن آلون)-)21111 

 لد ر لبيضاء) ملغرب».
باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 
 (1 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

 آنبف)1)21)تحت رقم)37)724.

64I

FIDUBAC SARL

GUROTRANS
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

FIDUBAC SARL
62)مكرر شارع 9وسف  بن تاشفين 
 NADOR، لشقة رقم ))  لناضور 

62000، nador(maroc
GUROTRANS شركة ذ ت 

مسؤولية محدو 4 ذ ت  لشريك 
 لوحيد

 LOTS EL وعنو ن مقرها  إلآتلاعي
 BOUSTANE(N 413 NADOR -

62111  لناظور  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
(8113

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
إعد    لقانون) تم  (21(1 أبريل) ((5
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدو 4 

باملليز ت  لتالية):)
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدو 4  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسلية  لشركة 
(: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)

.GUROTRANS
- لنقل) (: بإ9جاز) غرض  لشركة 

 لدولي للبضائع على 9د  مجرين
- ستيف   وتصد9ر.

 LOTS (: عنو ن  ملقر  الآتلاعي)
 EL BOUSTANE N 4(3 NADOR -

62111) لناظور  ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)

 لسيد نبيل شوحو):)111.))حصة)

بقيلة)11)) رهم للحصة).

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

 لسيد نبيل شوحو عنو نه) ))حي)

26) لناظور)  وال  ميلون زنقة)8)رقم)

62111) لناظور  ملغرب.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

 لسيد نبيل شوحو عنو نه) ))حي)

26) لناظور)  وال  ميلون زنقة)8)رقم)

62111) لناظور  ملغرب

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

 البتد ئية بالناضور بتاريخ)8))9وليوز)

1)21)تحت رقم)2281.

65I

DELOITTE CONSEIL

KALMAR MAGHREB
تعيين مد9ر عام

DELOITTE AUDIT

 Boulevard Sidi Mohammed

 Benabdellah, Tour(Ivoire(III,

 étage 3 MARINA، 20000،

CASABLANCA MAROC

KALMAR MAGHREB شركة 

 ملساهلة

وعنو ن مقرها  الآتلاعي 46، شارع 

باستور - -  لد ر  لبيضاء  ملغرب.

تعيين مد9ر عام
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.(1(187

بلقت�سى  لجلع  لعام  الستثنائي)

 ملؤرخ في)28)9ونيو)1)21

 Gino تعيين  لسيد)4)) تقرر 

لشركة) عاما  مد9ر   (D’ERAMO

 28 بتاريخ) (KALMAR MAGHREB

9ونيو)1)21

وتتلثل  لصالحيات  ملخولة فيلا)
9لي):)كل  لصالحيات  ملخولة قانونا

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 
 24 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

 آنبف)1)21)تحت رقم)724674.
66I

DELOITTE CONSEIL

BEDSON MAGHREB
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

تعيين مسيف آد9د للشركة

DELOITTE AUDIT
 Boulevard Sidi Mohammed
 Benabdellah, Tour(Ivoire(III,
 étage 3 MARINA، 20000،

CASABLANCA MAROC
BEDSON MAGHREB شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدو 4
وعنو ن مقرها  إلآتلاعي مركز 

 العلال  ملحلد9ة، شارع  ملقاومة، 
 لحسنية )، زنقة 7)،  لعالية 7)2 - 

2111  ملحلد9ة  ملغرب.
تعيين مسيف آد9د للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.((((3

بلقت�سى  لجلع  لعام  إلستثنائي)
تعيين) تم  (21(1 ماي) (31 في)  ملؤرخ 
للشركة  لسيد)4)) آد9د  مسيف 

OUSALEH REDA)كلسيف وحيد
تبعا إلقالة مسيف.

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 
 البتد ئية باملحلد9ة بتاريخ))2)نونبف)

1)21)تحت رقم)851).
67I

DELOITTE CONSEIL

 EMERAUDE POLYMERES
MAROC

شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 
 لشريك  لوحيد

تحويل  ملقر  الآتلاعي للشركة

DELOITTE AUDIT
 Boulevard Sidi Mohammed
 Benabdellah, Tour(Ivoire(III,
 étage 3 MARINA، 20000،

CASABLANCA MAROC

 EMERAUDE POLYMERES
MAROC شركة ذ ت مسؤولية 
محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي شارع عبد 
 ملومن، مركز  العلال عبد  ملومن 

 لد ر  لبيضاء، تجزئة منازل  مليلون 
- 21111  لد ر  لبيضاء  ملغرب.
تحويل  ملقر  الآتلاعي للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.311165

قر ر  لشريك  لوحيد) بلقت�سى 
 ملؤرخ في)15)أكتوبر)8)21)تم تحويل)
من) للشركة   ملقر  الآتلاعي  لحالي 
مركز  العلال) عبد  ملومن،) »شارع 
تجزئة) عبد  ملومن  لد ر  لبيضاء،)
21111) لد ر) (- منازل  مليلون)
ز وية) (،(17« إلى)  لبيضاء) ملغرب»)
شارع  لزرقطوني وزنقة شالة،) قامة)
 21111  -  4 رقم) (،2 منى)،) لطابق)

 لد ر  لبيضاء) ملغرب».
باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 
 16 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

غشت)1)21)تحت رقم)1874)7..
68I

DELOITTE CONSEIL

KALMAR MAGHREB
شركة  لتضامن

تحويل  ملقر  الآتلاعي للشركة

DELOITTE AUDIT
 Boulevard Sidi Mohammed
 Benabdellah, Tour(Ivoire(III,
 étage 3 MARINA، 20000،

CASABLANCA MAROC
KALMAR MAGHREB شركة 

 لتضامن
وعنو ن مقرها  إلآتلاعي 46، شارع 

باستور - 21111  لد ر  لبيضاء 
 ملغرب.

تحويل  ملقر  الآتلاعي للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.(1(187
بلقت�سى  لجلع  لعام  إلستثنائي)
 ملؤرخ في)25)مارس)1)21)تم تحويل)
من) للشركة   ملقر  الآتلاعي  لحالي 
21111) لد ر) (- شارع باستور) (،46«
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موالي) »شارع  إلى)  لبيضاء) ملغرب»)

 سلاعيل،)حد9قة  النشطة عكاشة،)

 21111 عين  لسبع) (33 رقم) مخزن 

 لد ر  لبيضاء) ملغرب».

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

 28 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

غشت)1)21)تحت رقم))216)7.

61I

ESPACE COMPTA ET CONSEIL

MAGNA EXPRESS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

تأسيس شركة

ESPACE COMPTA ET CONSEIL

8 شارع فاس  لطابق  ألول رقم )، 

11111، طنجة  ملغرب

MAGNA EXPRESS شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدو 4

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي حي طنجة 

 لبالية، تجزئة  ملنظر  لجليل بثينة، 

قطعة 23،  لطابق 3 رقم )) - 

11111 طنجة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

(135(1

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) ((3

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدو 4 باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدو 4.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

(: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)

.MAGNA EXPRESS

نقل) (- (: بإ9جاز) غرض  لشركة 

 لبضائع

-)وكيل لشحن  لبضائع.

عنو ن  ملقر  الآتلاعي):)حي طنجة)

 لبالية،)تجزئة  ملنظر  لجليل بثينة،)
 -  (( رقم) (3 23،) لطابق) قطعة)

11111)طنجة  ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)

 511  لسيد عبد  لحق  9تصالح):)

حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).

 511 (:  لسيد نور  لد9ن  9تصالح)

حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

عبد  لحق  9تصالح)  لسيد 

عنو نه) ))طنجة  لبالية تجزئة  ملنظر)

 لجليل بثينة رقم)23 11111)طنجة)

 ملغرب.

نور  لد9ن  9تصالح)  لسيد 

عنو نه) )) و ر  9ت علي كلعيد تاونز4)

22111)أزيالل  ملغرب.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

عبد  لحق  9تصالح)  لسيد 

عنو نه) ))طنجة  لبالية تجزئة  ملنظر)

 لجليل بثينة رقم)23 11111)طنجة)

 ملغرب

نور  لد9ن  9تصالح)  لسيد 

عنو نه) )) و ر  9ت علي كلعيد تاونز4)

22111)أزيالل  ملغرب

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

9نا9ر) (28 بتاريخ) بطنجة   لتجارية 

2121)تحت رقم)221171.

71I

JURIS LEGAL

H.G LAW FIRM
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

JURIS LEGAL

 Angle(Bd(Abdelmoumen &

 Rue(Chatila, Résidence(Kamar,

 Etg 3, Bureau 6، 20000،

CASABLANCA MAROC

H.G LAW FIRM شركة ذ ت 

مسؤولية محدو 4 ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي شارع علر 

جيام وزنقة  لبنفسج، علار4 ب، 
رقم 4,  لطابق  ألول، بوسجور، 

 لد ر  لبيضاء - 21111  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

4531(3

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
إعد    لقانون) تم  (21(1 نونبف) ((1

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدو 4 

باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدو 4  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

 H.G (: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)

.LAW FIRM

غرض  لشركة بإ9جاز):) الستشار4)

 لقانونية.

عنو ن  ملقر  الآتلاعي):)شارع علر)

ب،) علار4  وزنقة  لبنفسج،) جيام 
رقم)4,) لطابق  ألول،)بوسجور،) لد ر)

21111) لد ر  لبيضاء) (-  لبيضاء)

 ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)

 (.111 (: هدى  لكنوني)  لسيد4 

حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

 لسيد4 هدى  لكنوني عنو نه) ))
 ,7 علار4) (,( رياض  ألندلس  لكز ر)
رقم))),)حي  لرياض،) لرباط)21111 

 لرباط  ملغرب.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

عنو نه) )) رقية   لسيد4  لعبا ي 
إقامة فر س،)رقم))),)شارع أم  لربيع)

 اللفة)21111) لد ر  لبيضاء) ملغرب

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

 22 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

9نا9ر)2121)تحت رقم)727811.

7(I

 FIDUCIAIRE DE MANAGEMENT ET

D’INVESTISSEMENT

ABRINORD
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

تحويل  ملقر  الآتلاعي للشركة

 FIDUCIAIRE DE MANAGEMENT

ET D›INVESTISSEMENT

 N°73 AV(ZERKTOUNI(RCE

 RITA 4EME(ETAGE، 30000، FES

MAROC

ABRINORD شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي وال  

 لطيب تعاونبة  لحلومية - 31111 

فاس  ملغرب.

تحويل  ملقر  الآتلاعي للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.21(33

بلقت�سى  لجلع  لعام  إلستثنائي)

 ملؤرخ في)14)شتنبف)1)21)تم تحويل)

من) للشركة   ملقر  الآتلاعي  لحالي 

(- تعاونبة  لحلومية) »وال   لطيب 
 22 »رقم) إلى) فاس  ملغرب») (31111

شارع  لعربي  لدغمي حي بدر طريق)

عين  لسلن)-)31111)فاس  ملغرب».

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

 لتجارية بفاس بتاريخ))2)9نا9ر)2121 

تحت رقم)272/020.

72I

LABRASS MULTISERVICES SARL

 CM.OUAYAH

MULTISERVICES
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

LABRASS MULTISERVICES SARL
رقم )2 شارع  الميف موالي عبد هللا، 

71111،  لعيون  ملغرب
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 CM.OUAYAH MULTISERVICES

شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي شارع 
 لقائد  بر هيم ولد مبارك بدون 

رقم طرفا9ة طرفا9ة 71151 طرفا9ة 

 ملغرب 

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

3163(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) (21

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدو 4 

باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدو 4  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

(: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)

. CM.OUAYAH MULTISERVICES

جدمات) (: بإ9جاز) غرض  لشركة 

آليع) إستخالص  (- تحويل  ألمو ل)

أنو ع  لفو تيف)-)جدمات عامة).

شارع) (: عنو ن  ملقر  الآتلاعي)
بدون) مبارك  ولد   لقائد  بر هيم 
71151)طرفا9ة) رقم طرفا9ة طرفا9ة)

 ملغرب).

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)

 لسيد محلد تقي هللا  لشيخ ماء)

 (11 حصة بقيلة) ((.111 (:  لعينين)

 رهم للحصة).

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

 لسيد محلد تقي هللا  لشيخ ماء)
حي  ملحيط بدون)  لعينين عنو نه) ))
رقم طرفا9ة)71151)طرفا9ة  ملغرب).

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

 لسيد محلد تقي هللا  لشيخ ماء)
حي  ملحيط بدون)  لعينين عنو نه) ))

رقم طرفا9ة)71151)طرفا9ة  ملغرب)
باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 
9نا9ر) (21 بتاريخ) بالعيون   البتد ئية 

2121)تحت رقم)234.

73I

AEX ET COM MAROC AUDIT ET EXPERTISE

بالك إديسيون باري
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

تأسيس شركة

 AEX ET COM MAROC AUDIT
ET EXPERTISE

ز وية شارع محلد  لخامس وشارع 
 بن كثيف إقامة  وس مارس رقم 68، 

11111، طنجة  ملغرب
بالك إ يسيون باري شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدو 4
وعنو ن مقرها  إلآتلاعي ساحة 
 بر هيم  لرو  ني زنقة ال سينا 

إقامة بيتهوفن 2  لطابق 3 رقم 82 - 
11111 طنجة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدو 4 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
(13471

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) ((3
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدو 4 باملليز ت  لتالية):)
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدو 4.
عند) متبوعة  تسلية  لشركة 
بالك) (: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)

إ يسيون باري.
:) ستيف  ) بإ9جاز) غرض  لشركة 
منتجات  لتجليل) وتوزيع  بيع  و 

و لعطور).
ساحة) (: عنو ن  ملقر  الآتلاعي)
 بر هيم  لرو  ني زنقة ال سينا إقامة)
بيتهوفن)2) لطابق)3)رقم)82 - 11111 

طنجة  ملغرب.
أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 (1.111 (: رأسلال  لشركة) مبلغ 

 رهم،)مقسم كالتالي):)

(:  لسيد كريست سامويل ند9دي)

51)حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).

حصة) (51 (:  لسيد لحسن فارس)

بقيلة)11)) رهم للحصة).

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

ند9دي) سامويل  كريست   لسيد 

فضل هللا  لجناح) مجلع  عنو نه) ))

)) لجزء) 8) لطابق) إقامة) (13/10

 لغيف مشتفك)3)-3))أ)11111)طنجة)

 ملغرب.

عنو نه) )) فارس  لحسن   لسيد 

طريق  لرباط إقامة لوتنور إقامة)43 

 لشقة)35 11111)طنجة  ملغرب.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

ند9دي) سامويل  كريست   لسيد 

فضل هللا  لجناح) مجلع  عنو نه) ))

)) لجزء) 8) لطابق) إقامة) (13/10

 لغيف مشتفك)3)-3))أ)11111)طنجة)

 ملغرب

عنو نه) )) فارس  لحسن   لسيد 

طريق  لرباط إقامة لوتنور إقامة)43 

 لشقة)35 11111)طنجة  ملغرب

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

9نا9ر) (27 بتاريخ) بطنجة   لتجارية 

2121)تحت رقم)221147.

74I

مـكـتب  لكــوهن

TAHA BUILDING
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تحويل  ملقر  الآتلاعي للشركة

مـكـتب  لكــوهن

52 شـارع  لزرقطــونـي -  لد ر 

 لبيضاء، 41)21،  لد ر  لبيضاء 

 ملغــرب

TAHA BUILDING شركة ذ ت 

مسؤولية محدو 4 ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي تجزئة 

 لولفة مجلوعة ي آزء 3  لحي 

 لحسني - 21231  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب.

تحويل  ملقر  الآتلاعي للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.2(1511

قر ر  لشريك  لوحيد) بلقت�سى 

 ملؤرخ في)31) آنبف)1)21)تم تحويل)

من) للشركة   ملقر  الآتلاعي  لحالي 

 3 »تجزئة  لولفة مجلوعة ي آزء)

 لحي  لحسني)-)21231) لد ر  لبيضاء)

شارع سيدي عبد) (78« إلى)  ملغرب»)

 لرحلان  لطابق  الول)-)21231) لد ر)

 لبيضاء) ملغرب».

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

 21 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

9نا9ر)2121)تحت رقم)728757.

75I

FIDUCIARE IITIMANE

DOMAINE SNOUSSIA
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

رفع رأسلال  لشركة

FIDUCIARE IITIMANE

 6RUE ABDELKRIM

 BENJELLOUN 1ER(ETAGE(VN

FES، 30000، FES(MAROC

DOMAINE SNOUSSIA شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي علار4 رقم 

51  قامة  لنلاء  لحي  لصناعي بن 

سو 4 - 31111 فاس  ملغرب.
رفع رأسلال  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.4567(

 بلقت�سى  لجلع  لعام  إلستثنائي

تم) (2121 9نا9ر) (2( في)  ملؤرخ 
بلبلغ) رأسلال  لشركة  رفع 

أي) »1.111.111) رهم») قدره)

إلى) »111.111.)) رهم») من)

(: طريق) عن  »1.111.111)) رهم»)

أرباح أو عالو ت) أو  إ ماج  حتياطي 

إصد ر في رأس  ملال.
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باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

 لتجارية بفاس بتاريخ)21)9نا9ر)2121 

تحت رقم)))4.

76I

SOLUCIA EXPERTISE

CHADYMMO
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

رفع رأسلال  لشركة

SOLUCIA EXPERTISE

 N°3 RUE(IBN(EL(ARIF 2EME

 ETAGE(BUREAU(N°8 MAARIF

 CASABLANCA-MAROC،

20330، CASABLANCA(MAROC

CHADYMMO شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدو 4

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي رقم )) 

زنقة عزيز بالل,  لطابق  لخامس, 

 ملعاريف,  لد ر  لبيضاء - 21331 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب.

رفع رأسلال  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.4(4843

بلقت�سى  لجلع  لعام  إلستثنائي)

تم) (21(1 27) آنبف) في)  ملؤرخ 

قدره) بلبلغ  رأسلال  لشركة  رفع 

»311.111) رهم»)أي من)»11.111) 

عن) »411.111) رهم») إلى)  رهم»)
مع  9ون) مقاصة  إآر ء) (: طريق)

 لشركة  ملحد 4  ملقد ر و ملستحقة.

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

 28 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

9نا9ر)2121)تحت رقم)728577.

77I

CRI DAKHLA

 MAROC TRADING

PESCADO
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

تأسيس شركة

CRI DAKHLA

 ملركز  لجهوي لالستثلار، 73111، 

 لد جلة  ملغرب

 MAROC TRADING PESCADO

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي حي  لقسم 

)1 رقم 12 - 73111  لد جلة 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

(4413

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم إعد    لقانون) (21(1 9وليوز) (24

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدو 4 باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدو 4.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

(: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)

. MAROC TRADING PESCADO

تسويق) (: بإ9جاز) غرض  لشركة 

تصد9ر إستيف    ألسلاك.

عنو ن  ملقر  الآتلاعي):)حي  لقسم)
)1)رقم)12 - 73111) لد جلة  ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)

حصة) (511 (:  لسيد عزيز  ملنتاج)

بقيلة)11)) رهم للحصة).

 لسيد لحبيب بكاوي):)511)حصة)

بقيلة)11)) رهم للحصة).

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

 لسيد عزيز  ملنتاج عنو نه) ))حي)
12 73111) لد جلة) )1)رقم)  لقسم)

 ملغرب.

عنو نه) )) بكاوي  لحبيب   لسيد 
 73111  12 رقم) (1( حي  لقسم)

 لد جلة  ملغرب.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

 لسيد عزيز  ملنتاج عنو نه) ))حي)
12 73111) لد جلة) )1)رقم)  لقسم)

 ملغرب

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

 22 بتاريخ) بو  ي  لذهب   البتد ئية 

غشت)1)21)تحت رقم)111.

78I

EL FACHTALI CONSEIL

 AMERICAN HEALTHCARE

SYSTEME MOROCCO
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

تأسيس شركة

EL FACHTALI CONSEIL

إقامة فاس  لطابق  لتاني شقة رقم 

1 شارع موالي عبد هللا مر كش، 

41111، مر كش  ملغرب

 AMERICAN HEALTHCARE

SYSTEME MOROCCO شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي إقامة 

منيس شارع عبد لكريم  لخطابي 

 لشقة )31  )- - 46111 مر كش 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

(12(15

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) (18

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدو 4 باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدو 4.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

(: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)

 AMERICAN HEALTHCARE

.SYSTEME MOROCCO

إ  ر4) (: بإ9جاز) غرض  لشركة 

 ملستشفى.

إقامة) (: عنو ن  ملقر  الآتلاعي)

عبد لكريم  لخطابي) شارع  منيس 

مر كش) (46111  -  -( (31(  لشقة)

 ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)

 Pascal Joseph Jean Paul(لسيد 

:GOLDSCHMIDT CLERMONT 

511)حصة بقيلة)11)) رهم للحصة.

 Anoup( TREON( :( 500  لسيد)

حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

 لسيد)Anoup TREON)عنو نه) ))

بريطانيا لندن)61)لندن بريطانيا).

 Pascal Joseph Jean Paul(لسيد 

 GOLDSCHMIDT CLERMONT

 Orange Street  314( عنو نه) ))

 Miami Florida 33(33 USA.

.33(33 Florida USA

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

 Pascal Joseph Jean Paul(لسيد 

 GOLDSCHMIDT CLERMONT

 Orange Street  314( عنو نه) ))

 Miami Florida 33(33 USA.

33(33 Florida USA

 لسيد)Anoup TREON)عنو نه) ))

بريطانيا لندن)61)لندن بريطانيا)

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

9نا9ر) (21 بتاريخ) بلر كش   لتجارية 

2121)تحت رقم)772))).

71I

LE PARTENAIRE FISCAL SARL AU

NEGOCE LA FAYETTE SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

تغييف نشاط  لشركة

 LE PARTENAIRE FISCAL SARL

AU

41 شارع علر بن  لخطاب  لطابق 3 

رقم 6، 11111، طنجة  ملغرب

 NEGOCE LA FAYETTE SARL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

وعنو ن مقرها  الآتلاعي 27 زنقة 

محلد عبدو - 11111 طنجة  ملغرب.

تغييف نشاط  لشركة



(863 الجريدة الرسميةعد )5511 - 24)آلا ى  مجر4))44) )1))فبف 9ر)2121) 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.315(5

بلقت�سى  لجلع  لعام  إلستثنائي)

تم تغييف) (2121 9نا9ر) ((6 في)  ملؤرخ 

نشاط  لشركة من))وكيل  لسيار ت؛

شر ء)وإعا 4 بيع قطع  لغيار،

إلصالح) رشات   ستغالل  لو 

وصيانة  لسيار ت؛

 ستيف   وتصد9ر  لسيار ت وقطع)

 لغيار؛

إنشاء،) قتناء،) الستغالل  ملباشر)

تسييف) إ9جار  كر ء،) وغيف  ملباشر،)

آليع  ألصول  لتجارية،) ستغالل)

آليع  ملؤسسات،) لتجهيز،) ستغالل)

لجليع  ملنشآت،) ألصول  لتجارية،)

 ملعامل،) لو رشات  ملرتبطة بإحدى)

 ألنشطة  ملذكور4؛

آليع) بيع  أو   قتناء،) ستغالل 

وبر ء ت  لصنع  ملتعلقة) أساليب 

بهذه  ألنشطة؛

أو  لغيف)  ملساهلة  ملباشر4 

 ملباشر4 للشركة في آليع  لعلليات)

 لتجارية،) ملالية،) لعقارية  ملنقولة)

أو  لغيف  ملنقولة وفي آليع  ملشاريع)

أو  لصناعية  ملرتبطة)  لتجارية 

بأي) أو  للشركة  بالهدف  الآتلاعي 

هدف مشابه أو ملحق يعطي أفضلية)

لتطور  لشركة.

»)إلى)»إ  ر4  إل9جار ت  لعقارية؛

مباشر) إنشاء،) قتناء،) ستغالل 

إ  ر4  إل9جار) كر ء،) مباشر،) غيف  أو 

لجليع  ألصول  لتجارية،) ستغالل)

آليع  ملؤسسات،) لتجهيز،) ستغالل)

لجليع  ملنشآت،) ألصول  لتجارية،)

 ملعامل،) لو رشات  ملرتبطة بإحدى)

 ألنشطة  ملذكور4؛

آليع) بيع  أو   قتناء،) ستغالل 

وبر ء ت  لصنع  ملتعلقة) أساليب 

بهذه  ألنشطة؛

أو  لغيف)  ملساهلة  ملباشر4 

 ملباشر4 للشركة في آليع  لعلليات)

 لتجارية،) ملالية،) لعقارية  ملنقولة)

أو  لغيف  ملنقولة وفي آليع  ملشاريع)

أو  لصناعية  ملرتبطة)  لتجارية 

بأي) أو  للشركة  بالهدف  الآتلاعي 

هدف مشابه أو ملحق يعطي أفضلية)

لتطور  لشركة.

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

9نا9ر) (21 بتاريخ) بطنجة   لتجارية 

2121)تحت رقم)221111.

81I

HIDA SERVICE TAROUDANT

ALLIANCE TAROUDANT

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

تأسيس شركة

HIDA SERVICE TAROUDANT

 BP 979 IMM(LAAYADI

 AV HASSAN II MHAITA

 TAROUDANNT، 83000،

TAROUDANT MAROC

ALLIANCE TAROUDANT شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي مقهى 

أشكيد إقامة  لعيا ي شارع  لحسن 

 لتاني  ملحا9طة - 83111 تارو  نت 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

6533

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) ((6

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدو 4 باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدو 4.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

(: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)

. ALLIANCE TAROUDANT

غرض  لشركة بإ9جاز):)مقهى.

مقهى) (: عنو ن  ملقر  الآتلاعي)

أشكيد إقامة  لعيا ي شارع  لحسن)

تارو  نت) (83111 (-  لتاني  ملحا9طة)

 ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)

 لسيد حسن عزبان):)1)5)حصة)

بقيلة)11)) رهم للحصة).

 211 (: هنية)  لسيد4  ملزو�سي 

حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).

 لسيد4 صباح عزبان):)211)حصة)

بقيلة)11)) رهم للحصة).

11)حصة) (:  لسيد4 أسلاء)سرور)

بقيلة)11)) رهم للحصة).

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

عنو نه) )) عزبان  حسن   لسيد 

 83111 عي�سى) وال   عبو   بن  ز وية 

تارو  نت  ملغرب.

 لسيد4  ملزو�سي هنية عنو نه) ))

 83111 عي�سى) وال   عبو   بن  ز وية 

تارو  نت  ملغرب.

عنو نه) )) عزبان  صباح   لسيد4 

إقامة  لنصر زنقة)16)شقة)13) لولفة)

21111) لد ر  لبيضاء) ملغرب.

عنو نه) )) سرور  أسلاء)  لسيد4 

 و ر ز وية بن عبو  وال  عي�سى)83111 

تارو  نت  ملغرب.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

عنو نه) )) عزبان  حسن   لسيد 

 83111 عي�سى) وال   عبو   بن  ز وية 

تارو  نت  ملغرب

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

 1( بتاريخ) بتارو  نت   البتد ئية 

فبف 9ر)2121)تحت رقم)51.

8(I

Fiduciaire Place Des Nations Sarl

JABIR IMMOBILIÈRE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

تأسيس شركة

 Fiduciaire Place Des Nations

Sarl

 Rue(Abou(Bakr(Razi(Res(Ibrahim

 1er(Etage(n° 16، 90000، tanger

MAROC

JABIR IMMOBILIÈRE شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدو 4

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي حي 

تارو  نت، مركب أبر ج طنجة، 

بلوك 6 مكتب رقم 3) بيس - 

11111 طنجة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

(135(5

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) (17

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدو 4 باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدو 4.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

 JABIR (: بلختصر تسليتها)  إلقتضاء)

.IMMOBILIÈRE

:) إلنعاش) غرض  لشركة بإ9جاز)

 لعقاري.

حي) (: عنو ن  ملقر  الآتلاعي)

تارو  نت،)مركب أبر ج طنجة،)بلوك)

 11111 (- بيس) ((3 رقم) مكتب  (6

طنجة  ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)

 لسيد محلد أنور  لوريا�سي):)111 

حصة بقيلة)11)) رهم للحصة.

 (1 (: آلال  لوريا�سي)  لسيد 

حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).



عد )5511 - 24)آلا ى  مجر4))44) )1))فبف 9ر)2121)الجريدة الرسمية   (864

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

أنور  لوريا�سي) محلد   لسيد 

عنو نه) ))شارع أبي  لحسن  لشا لي،)

إقامة تريا)2) لطابق)2)رقم)23 11111 

طنجة  ملغرب.

 لسيد آلال  لوريا�سي عنو نه) ))

شارع أبي  لحسن  لشا لي،)إقامة تريا)

طنجة) (11111  23 رقم) (2 2) لطابق)

 ملغرب.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

 لسيد آلال  لوريا�سي عنو نه) ))

شارع أبي  لحسن  لشا لي،)إقامة تريا)

طنجة) (11111  23 رقم) (2 2) لطابق)

 ملغرب

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

9نا9ر) (28 بتاريخ) بطنجة   لتجارية 

2121)تحت رقم)221177.

82I

rachid

SKIP TOURS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

تأسيس شركة

rachid

 ETAGE 2 N°2 BLOC 21 HAY

 HASSANI، 40006، marrakech

maroc

SKIP TOURS شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدو 4

 E وعنو ن مقرها  إلآتلاعي

 80 AL(ITTIFAQ(MHAMID

MARRAKECH - 40006 مر كش 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

(12271

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم إعد    لقانون) (21(1 27) آنبف)

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدو 4 باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدو 4.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

 SKIP (: بلختصر تسليتها)  إلقتضاء)

.TOURS

:) لنقل) بإ9جاز) غرض  لشركة 

 لسياحي.

 E (: عنو ن  ملقر  الآتلاعي)

 81 AL ITTIFAQ MHAMID

مر كش) (MARRAKECH - 41116

 ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)

(: عبد  إلله) صدقاوي  -) لسيد 

511)بقيلة)11)) رهم.

بقيلة) (511 (:  لسيد 9ونس شنان)

11)) رهم.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

عنو نه) )) شنان  9ونس   لسيد 

 4 سيدي 9وسف  بن علي رقم) ((16

مر كش)41116)مر كش  ملغرب.

عبد  إلله) صدقاوي   لسيد 

صبيتي  وريكة) عنو نه) )) و ر 

 41116 مر كش) تحناوت  لحوز 

مر كش  ملغرب.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

عبد  إلله) صدقاوي   لسيد 

صبيتي  وريكة) عنو نه) )) و ر 

 41116 مر كش) تحناوت  لحوز 

مر كش  ملغرب

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

9نا9ر) (31 بتاريخ) بلر كش   لتجارية 

2121)تحت رقم)847))).

83I

 ملركز  لجهوي لالستثلار لجهة  لعيون  لساقية)

 لحلر ء

MANOSUD
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

 ملركز  لجهوي لالستثلار لجهة 

 لعيون  لساقية  لحلر ء

صندوق  لبف9د 2266، 71111، 

 لعيون  ملغرب

MANOSUD شركة ذ ت مسؤولية 

محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي حي  لوفاق 

بلوك ه رقم 783 - 71111  لعيون 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

316(5

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) (23

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدو 4 

باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدو 4  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

(: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)

.MANOSUD

:) الشغال) غرض  لشركة بإ9جاز)

و لخدمات  ملختلفة  لتجار4  لعامة)

 الستيف   و لتصد9ر.

حي) (: عنو ن  ملقر  الآتلاعي)

 71111  -  783  لوفاق بلوك ه رقم)

 لعيون  ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)

 (.111 (: منصور  لعلوي)  لسيد 

حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

 لسيد منصور  لعلوي عنو نه) ))

حي  لوفاق بلوك ه رقم)783 71111 

 لعيون  ملغرب.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

 لسيد منصور  لعلوي عنو نه) ))

حي  لوفاق بلوك ه رقم)783 71111 

 لعيون  ملغرب

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

9نا9ر) (27 بتاريخ) بالعيون   البتد ئية 

2121)تحت رقم)225/20.

84I

FIL CONSEIL

BOUSSOISSE TRAVAUX
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

تأسيس شركة

FIL CONSEIL
رقم 5 شارع  لجيش  مللكي  ملد9نة 

 لجد9د4، 51111، مكناس  ملغرب

BOUSSOISSE TRAVAUX شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي محل رقم 

) علار4 س4 بسلة 2 - 51151 

مكناس  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

41(73

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) (2(

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدو 4 باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدو 4.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

(: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)

. BOUSSOISSE TRAVAUX

*) شغال) (: غرض  لشركة بإ9جاز)

مختلفة)/ لبناء

*) ستيف   وتصد9ر

*)متاآر4
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محل) (: عنو ن  ملقر  الآتلاعي)

 51151 - 2 ))علار4 س4)بسلة) رقم)

مكناس  ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 11.111 (: رأسلال  لشركة) مبلغ 

 رهم،)مقسم كالتالي):)

 لسيد عالل بوصبع):)451)حصة)

بقيلة)11)) رهم للحصة).

 لسيد  نس  المر ني):)451)حصة)

بقيلة)11)) رهم للحصة).

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

 لسيد عالل بوصبع عنو نه) )))1 

 51111 تجزئة  لحاج  ملختار تو ركة)

مكناس  ملغرب.

عنو نه) ))  لسيد  نس  المر ني 

مكناس) (51111  2 مرآان) (482

 ملغرب.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

 لسيد عالل بوصبع عنو نه) )))1 

 51111 تجزئة  لحاج  ملختار تو ركة)

مكناس  ملغرب

عنو نه) ))  لسيد  نس  المر ني 

مكناس) (51111  2 مرآان) (482

 ملغرب

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

9نا9ر) (23 بتاريخ) بلكناس   لتجارية 

2121)تحت رقم)366.

85I

STE FIACCOF 

STE 2 MFC
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد
رفع رأسلال  لشركة

STE FIACCOF

 RUE(IFNI ,RESIDENCE(ANASS

 60 ,APPT 6 ,HAY(NAJAH,SIDI

BRAHIM، 30080، fes(maroc

STE 2 MFC شركة ذ ت مسؤولية 

محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي رقم 226 

تجزئة  لقرويين محل 3 طريق عين 

 لشقف - 31111 فاس  ملغرب.
رفع رأسلال  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.37533

قر ر  لشريك  لوحيد) بلقت�سى 

تم) (21(1 1)) آنبف) في)  ملؤرخ 
قدره) بلبلغ  رأسلال  لشركة  رفع 

»51.111)) رهم»)أي من)»511.111 

عن) »651.111) رهم») إلى)  رهم»)
مع  9ون) مقاصة  إآر ء) (: طريق)

 لشركة  ملحد 4  ملقد ر و ملستحقة.

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

 لتجارية بفاس بتاريخ)21)9نا9ر)2121 

تحت رقم)425.

86I

STE FIACCOF 

STE FLORENCIA CAR
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد
رفع رأسلال  لشركة

STE FIACCOF

 RUE(IFNI ,RESIDENCE(ANASS

 60 ,APPT 6 ,HAY(NAJAH,SIDI

BRAHIM، 30080، fes(maroc

STE FLORENCIA CAR شركة ذ ت 

مسؤولية محدو 4 ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي رقم 

21 شارع  لشفشاوني  لطابق 3 - 

31111 فاس  ملغرب.
رفع رأسلال  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.3771(

قر ر  لشريك  لوحيد) بلقت�سى 

تم) (21(1 )3) آنبف) في)  ملؤرخ 
قدره) بلبلغ  رأسلال  لشركة  رفع 

من) أي  »111.111.)) رهم»)

 2.111.111« إلى) »11.111)) رهم»)

مقاصة) إآر ء) (: طريق) عن   رهم»)

مع  9ون  لشركة  ملحد 4  ملقد ر)

و ملستحقة.

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

 لتجارية بفاس بتاريخ)31)9نا9ر)2121 

تحت رقم)444.

87I

MARGEST SARL AU

DISTAMANE FOOD

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

تأسيس شركة

MARGEST SARL AU

272 تجزئة  لعزوزية مر كش، 

41111، مر كش  ملغرب

DISTAMANE FOOD شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدو 4

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي مساكنة 

بشارع عبد  لكريم  لخطابي  قامة 

آو   علار4 11) شقة 43)  لطابق 

 لثالث مر كش 41111 مر كش 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

(12287

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) ((7

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدو 4 باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدو 4.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

(: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)

.DISTAMANE FOOD

- لتجار4) (: غرض  لشركة بإ9جاز)

 لعامة)-)توزيع  ملو    لغذ ئية.

مساكنة) (: عنو ن  ملقر  الآتلاعي)

عبد  لكريم  لخطابي  قامة) بشارع 

43)) لطابق) 11))شقة) آو   علار4)

مر كش) (41111 مر كش)  لثالث 

 ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)
 رهم،)مقسم كالتالي):)

  لسيد علوي جنو�سي عبد  لنعيم):
511)حصة بقيلة)11)) رهم للحصة.
: عبد  لرز ق)   لسيد  لسويدي 
511)حصة بقيلة)11)) رهم للحصة.
و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)
 لسيد علوي جنو�سي عبد  لنعيم)
 87( رقم) أ  (( عنو نه) )) ملسيف4)

41111)مر كش  ملغرب.
عبد  لرز ق)  لسيد  لسويدي 
تجزئة  لعزوزية) (272 عنو نه) ))

41111)مر كش  ملغرب.
و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)
 لسيد علوي جنو�سي عبد  لنعيم)
 87( رقم) أ  (( عنو نه) )) ملسيف4)

41111)مر كش  ملغرب
باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 
9نا9ر) (3( بتاريخ) بلر كش   لتجارية 

2121)تحت رقم)856))).
88I

STE FIACCOF 

YOU FOR YOU 2
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

رفع رأسلال  لشركة

STE FIACCOF
 RUE(IFNI ,RESIDENCE(ANASS
 60 ,APPT 6 ,HAY(NAJAH,SIDI
BRAHIM، 30080، fes(maroc
YOU(FOR(YOU 2 شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدو 4
وعنو ن مقرها  إلآتلاعي رقم 5 

 قامة  لنور2 زنقة  لفقيه سحنون 
شارع موالي رشيد طريق صفرو - 

31111 فاس  ملغرب.
رفع رأسلال  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.47773

بلقت�سى  لجلع  لعام  إلستثنائي)
تم) (21(1 )3) آنبف) في)  ملؤرخ 
قدره) بلبلغ  رأسلال  لشركة  رفع 
من) أي  »11.111).2) رهم»)
 2.611.111« إلى) »511.111) رهم»)
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مقاصة) إآر ء) (: طريق) عن   رهم»)

مع  9ون  لشركة  ملحد 4  ملقد ر)

و ملستحقة.

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

 لتجارية بفاس بتاريخ)31)9نا9ر)2121 

تحت رقم)445.

81I

STE FIACCOF 

LOCA DIV
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

تحويل  لشكل  لقانوني للشركة

STE FIACCOF

 RUE(IFNI ,RESIDENCE(ANASS

 60 ,APPT 6 ,HAY(NAJAH,SIDI

BRAHIM، 30080، fes(maroc

LOCA DIV شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4

و عنو ن مقرها  الآتلاعي  و ر وال  

 لطيب  لسفلى طريق  ملطار رقم 35 

- 31111 فاس .

تحويل  لشكل  لقانوني للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.34515

بلقت�سى  لجلع  لعام  إلستثنائي)

 ملؤرخ في)1)) آنبف)1)21)تم تحويل)

 لشكل  لقانوني للشركة من)»شركة)

ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4»)إلى)»شركة)

ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت  لشريك)

 لوحيد».

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

 لتجارية بفاس بتاريخ)28)9نا9ر)2121 

تحت رقم)317.

11I

gestoria siham

SALIS SERVICES
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

gestoria siham

 EL(JADIDAlot(hakima(N°131،

24111،  لجد9د4  ملغرب

SALIS SERVICES شركة ذ ت 

مسؤولية محدو 4 ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي 3  لسعا 4 

) زنقة  بن عبدون شقة رقم 1) حي 

 لفرح )8 - 24111  لجد9د4  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

(62(3

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) (11

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدو 4 

باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدو 4  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

 SALIS (: بلختصر تسليتها)  إلقتضاء)

.SERVICES

(: بإ9جاز) غرض  لشركة 

 ,TRANSPORT PERSONNEL

 TRANSPORT DE

 MARCHANDISE

 TRAVAUX DIVERS OU

.CONSTRUCTION

عنو ن  ملقر  الآتلاعي):)3) لسعا 4)

1))حي) ))زنقة  بن عبدون شقة رقم)

 لفرح))8 - 24111) لجد9د4  ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)

 (111 (: -) لسيد با حببي محلد)

بقيلة)11)) رهم.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

با حببي محلد عنو نه) ))  لسيد 
عبدون) زنقة  بن  (( 3) لسعا 4)

 24111  8( حي  لفرح) ((1 شقة رقم)

 لجد9د4  ملغرب.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

با حببي محلد عنو نه) ))  لسيد 

عبدون) زنقة  بن  (( 3) لسعا 4)

 24111  8( حي  لفرح) ((1 شقة رقم)

 لجد9د4  ملغرب

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

9نا9ر) (23  البتد ئية بالجد9د4 بتاريخ)

2121)تحت رقم)24722.

1(I

o.b.compta

 GRANDE CONFIANCE ET

SÉCURITÉ

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

تحويل  ملقر  الآتلاعي للشركة

o.b.compta

)6) شارع محلد  لد9وري علار4 ب 

رقم 33، 4111)،  لقنيطر4  ملغرب

 GRANDE CONFIANCE ET

SÉCURITÉ شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي زنقة 5) 

 قامة الشوب طابق 5 مكتب 5 - 

4111)  لقنيطر4  ملغرب .

تحويل  ملقر  الآتلاعي للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.456(1

بلقت�سى  لجلع  لعام  إلستثنائي)

8)21)تم تحويل) 23)أبريل)  ملؤرخ في)

من) للشركة   ملقر  الآتلاعي  لحالي 

 5 طابق) الشوب  5)) قامة  »زنقة)

4111)) لقنيطر4  ملغرب)  -  5 مكتب)

شارع موالي) (1 » قامة آلالة) إلى) («

عبد هللا مكتب)2 - 4111)) لقنيطر4)

 ملغرب)».

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

ماي) (22  البتد ئية بالقنيطر4 بتاريخ)

8)21)تحت رقم)671).

12I

RIAD RADOUANE

 AUTOMATED & ROBOTIC

 INGENIERIE INDUSTRIELLE

AR(I

شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

RIAD RADOUANE

 LOT MESK LIL N°14

 MOHAMMEDIA، 20800،

mohammedia maroc

 AUTOMATED & ROBOTIC

 INGENIERIE INDUSTRIELLE

AR2I شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 

ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي تجزئة 

مسك  لليل رقم 18)  لعالية - 

21811  ملحلد9ة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

25145

في) مؤرخ  موثق  عقد  بلقت�سى 

إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) (13

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدو 4 

باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدو 4  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

(: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)

 AUTOMATED( &( ROBOTIC

 INGENIERIE INDUSTRIELLE

. AR2I

إصالح) (- (: غرض  لشركة بإ9جاز)

وتركيب  مالت و ملعد ت

و ملعد ت) تركيب  مالت  (-

 لصناعية

-)صناعة  لسيار ت
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وتركيب) وصيانة  هندسة  (-
 ملعد ت  ملية أو  ملية.

و لهندسة) أعلال  لصيانة  (-
و لتفكيبات  لكهربائية و مليكانيكية

ومر قبة  ملشاريع) هندسة  (-
:) لكهربائية و إللكتفونية)  لصناعية)

و مليكانيكية
صيانة وتركيب آليع  ملعد ت) (-

 لصناعية
أو  لبيع) آليع علليات  لشر ء) (-
بالجللة أو  لبيع بالتجزئة أو علليات)
بلكونات) بالتجزئة  ملتعلقة   لبيع 

 ألآهز4  ملية
جدمات  لبفمجة  لصناعية) (-

ونظام  ملعلومات
و لتدريب) و ملشور4  -) لدر سة 
و لخدمات و لبحث في  ملجال  لتقني)

 لصناعي
تطوير  ملساحات) أعلال  (-

 لصناعية و ملكاتب
-) لتجار4،) الستيف  ،) لتصد9ر،)
 لتوزيع،) لتلثيل،) لشحن،)
ما) لكل   لتخزين،) لنقل،) لتسويق 

9تعلق باألنشطة  ملذكور4 أعاله
علليات  لعلولة،) آليع  (-
و لتلثيالت) و المتياز،) و لو  ئع،)
 ملتعلقة باملعد ت  لصناعية و ملحلية)

ذ ت  لتقنية  لعالية
-) الستحو ذ على  ملصالح في أي)

شركة أو شركات على  إلطالق
-) ستيف  )-)تصد9ر

آليع  لعلليات) أعم،) وبشكل  (-
 ملتعلقة بشكل مباشر أو غيف مباشر)
كلًيا أو آزئًيا بالكائنات  ملذكور4 أعاله)
أو من  ملحتلل أن تسهل تطبيقها أو)

تطويرها..
تجزئة) (: عنو ن  ملقر  الآتلاعي)
(- 18)) لعالية) رقم) مسك  لليل 

21811) ملحلد9ة  ملغرب.
أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).
 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)
-) لسيد نجيم عبد  لكريم):)111) 

بقيلة)11)) رهم.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء):)

عبد  لكريم) نجيم   لسيد 
رقم) مسك  لليل  تجزئة  عنو نه) ))
21811) ملحلد9ة) 14)) لعالية)

 ملغرب.
و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)
 لسيد نجيم عبد  لكريم عنو نه) ))
14)) لعالية) تجزئة مسك  لليل رقم)

21811) ملحلد9ة  ملغرب
باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 
 البتد ئية باملحلد9ة بتاريخ)27)9نا9ر)

2121)تحت رقم)53).

13I

مكتب معيشة للحسابات و ألستشار ت  لجبائية

TRANS SIMO RAYAN
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

تأسيس شركة

مكتب معيشة للحسابات 
و ألستشار ت  لجبائية

حي  لسالم بلوك E رقم 22 -- سيدي 
سليلان، 4211)، سيدي سليلان 

 ملغرب
TRANS SIMO RAYAN شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدو 4
وعنو ن مقرها  إلآتلاعي توطين 
: رقم 3) شارع 326 - 4111) 

 لقنيطر4  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

53371
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم إعد    لقانون) (21(1 أكتوبر) (12
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدو 4 باملليز ت  لتالية):)
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدو 4.
عند) متبوعة  تسلية  لشركة 
 TRANS(:(إلقتضاء)بلختصر تسليتها 

. SIMO RAYAN
نقل) (: بإ9جاز) غرض  لشركة 

 ألشخاص.

توطين) (: عنو ن  ملقر  الآتلاعي)
 (4111  -  326 شارع) ((3 رقم) (:

 لقنيطر4  ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)

 511 (: جناتة) مصطفى   لسيد 

حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).

 511 (: طنطان) محلد   لسيد 

حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

 لسيد مصطفى جناتة عنو نه) ))

لعصر4  و   لقصيبية سيدي سليلان)

4211))سيدي سليلان  ملغرب.

عنو نه) )) طنطان  محلد   لسيد 

 و ر لغريبين  وال  عبد هللا  لقصيبية)

سيدي) ((4211 سليلان) سيدي 

سليلان  ملغرب.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

عنو نه) )) طنطان  محلد   لسيد 

 و ر لغريبين  وال  عبد هللا  لقصيبية)

سيدي) ((4211 سليلان) سيدي 

سليلان  ملغرب

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

 22 بتاريخ) بالقنيطر4   البتد ئية 

أكتوبر)1)21)تحت رقم)-.

14I

FIDUCIAIRE MALIKI

SO2T TRAV
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

رفع رأسلال  لشركة

FIDUCIAIRE MALIKI

21) لطابق) رقم) شارع  ملسجد 

ب) ص  )) لرشيد9ة   الول  لشقة)

88)،)52111،) لرشيد9ة  ملغرب

ذ ت) شركة  (SO2T TRAV

 ملسؤولية  ملحدو 4

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي رقم)66 

 52112 (- تجزئة بوتالمين  لرشيد9ة)

 لرشيد9ة  ملغرب.

رفع رأسلال  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري)

.11033/15
بلقت�سى  لجلع  لعام  إلستثنائي)
تم) (21(1 23) آنبف) في)  ملؤرخ 
قدره) بلبلغ  رأسلال  لشركة  رفع 
»511.111) رهم»)أي من)»511.111 
عن) »111.111.)) رهم») إلى)  رهم»)
أو) نقد9ة  حصص  تقد9م  (: طريق)

عينية.
باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 
 31 بتاريخ) بالرشيد9ة   البتد ئية 

 آنبف)1)21)تحت رقم)494/2019.

15I

LA MAROCAINE C.J

NOHAMOUN SECURITY
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

LA MAROCAINE C.J
شارع عبد  لكريم  لخطابي 8)) 

علار4 بوعشيق مكتب )، 23111، 
بني مالل  ملغرب

NOHAMOUN SECURITY شركة 
ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إلآتلاعي باب فتوح 
شارع 2 مارس رقم 84  لطابق الول - 

23111 بني مالل  ملغرب 
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
1857

في) مؤرخ  حر  عقد  بلقت�سى 
إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) (11
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدو 4 

باملليز ت  لتالية):)
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدو 4  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسلية  لشركة 
(: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)

. NOHAMOUN SECURITY



عد )5511 - 24)آلا ى  مجر4))44) )1))فبف 9ر)2121)الجريدة الرسمية   (868

:) شغال) بإ9جاز) غرض  لشركة 

 لحر سة و ملر قبة).

عنو ن  ملقر  الآتلاعي):)باب فتوح)

شارع)2)مارس رقم)84) لطابق الول)-)

23111)بني مالل  ملغرب).

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)

 (.111 (: منجلي) محلد   لسيد 

حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

عنو نه) )) منجلي  محلد   لسيد 

 84 رقم) مارس  (2 شارع) فتوح  باب 

23111)بني مالل  ملغرب).

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

عنو نه) )) منجلي  محلد   لسيد 

 84 رقم) مارس  (2 شارع) فتوح  باب 

23111)بني مالل  ملغرب)

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

27)9نا9ر)  البتد ئية ببني مالل بتاريخ)

2121)تحت رقم)54.

16I

ELHYMDY TRANS

ELHYMDY TRANS
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

BENKHAYI TRANS

طارق  بن زبا  شارع منصور  بن  بي 

عامر رقم 15  لطابق 3، 11111، 

طنجة  ملغرب

ELHYMDY TRANS شركة ذ ت 

مسؤولية محدو 4 ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي طارق بن 
زيا  شارع  ملنصور  بن  بي علر رقم 

15 طابق 3 - 11111 طنجة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

(13(83

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) (18

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدو 4 

باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدو 4  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

(: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)

. ELHYMDY TRANS

:) لنقل) بإ9جاز) غرض  لشركة 

 لوطني و لدولي لحساب  لغيف).

عنو ن  ملقر  الآتلاعي):)طارق بن)

زيا  شارع  ملنصور  بن  بي علر رقم)

15)طابق)3 - 11111)طنجة  ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)

 (11 (: 9ونس)  لسيد  لحليدي 

حصة بقيلة)111.)) رهم للحصة).

 (11 (: 9ونس) ) لسيد  لحليدي 

بقيلة)111.)) رهم.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

 لسيد  لحليدي 9ونس عنو نه) ))

 11111 طنجة  لباليو حومة  لشاط)

طنجة  ملغرب.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

 لسيد  لحليدي 9ونس عنو نه) ))

 11111 طنجة  لباليو حومة  لشاط)

طنجة  ملغرب

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

9نا9ر) ((7 بتاريخ) بطنجة   لتجارية 

2121)تحت رقم)221682.

17I

STE AL MOUSTAKBAL CONSEIL

STE NARD AGENCY 
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

STE AL MOUSTAKBAL CONSEIL

 APP(N° 11 RUE(IMM 9 RAHAL

 MESKINI(VN(FES، 30000، FES

MAROC

 STE NARD AGENCY شركة ذ ت 

مسؤولية محدو 4 ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي 3 شارع 

عالل بن عبد هللا مكتب رقم )4 

 لطابق 6 فاس 31111 فاس  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

6(677

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) (12

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدو 4 

باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدو 4  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

 STE (: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)

.NARD AGENCY

برمجة) (: بإ9جاز) غرض  لشركة 

في  لبف مج) تجار4  (-  ملعلوميات)

 إللكتفونية.

شارع) (3 (: عنو ن  ملقر  الآتلاعي)

 4( رقم) مكتب  هللا  عبد  بن  عالل 

 لطابق)6)فاس)31111)فاس  ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)

 (.111 (: جالد  لكلالي)  لسيد 

حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

عنو نه) )) جالد  لكلالي   لسيد 
حي  لسالم)3)رقم)64)تيفلت)5411) 

تيفلت  ملغرب.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

عنو نه) )) جالد  لكلالي   لسيد 
حي  لسالم)3)رقم)64)تيفلت)5411) 

تيفلت  ملغرب

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

فبف 9ر) (23 بتاريخ) بفاس   لتجارية 

2121)تحت رقم)330/20.

18I

LA MAROCAINE C.J

 PNEUMATIQUE ET SERVICE
AUTO HAITAM

شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

LA MAROCAINE C.J

شارع عبد  لكريم  لخطابي 8)) 

علار4 بوعشيق مكتب )، 23111، 

بني مالل  ملغرب

 PNEUMATIQUE ET SERVICE

AUTO HAITAM شركة ذ ت 

مسؤولية محدو 4 ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي شارع 21 

غشت رقم 12 و14  وال   مبارك - 

23111 بني مالل  ملغرب 

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

1867

في) مؤرخ  حر  عقد  بلقت�سى 
إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) (1(

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدو 4 

باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدو 4  مسؤولية 

 لوحيد.



(861 الجريدة الرسميةعد )5511 - 24)آلا ى  مجر4))44) )1))فبف 9ر)2121) 

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

(: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)

 PNEUMATIQUE ET SERVICE

.AUTO HAITAM

بيع) (: بإ9جاز) غرض  لشركة 

 لعجالت.

 21 عنو ن  ملقر  الآتلاعي):)شارع)

(- و14) وال   مبارك) (12 غشت رقم)

23111)بني مالل  ملغرب).

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)

 لسيد بوزكري بنخلارت):)111.) 

حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

بنخلارت) بوزكري   لسيد 

رقم) غشت  (21 شارع) عنو نه) ))

مالل) بني  (23111 16) وال   مبارك)

 ملغرب.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

بنخلارت) بوزكري   لسيد 

 16 رقم) غشت  (21 شارع) عنو نه) ))

 وال   مبارك)23111)بني مالل  ملغرب

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

28)9نا9ر)  البتد ئية ببني مالل بتاريخ)

2121)تحت رقم)68.

11I

SOBEGEST

 ROAD TRIP FACTORY

MOROCCO
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

تأسيس شركة

SOBEGEST

 LOT(YASMINE1 N°183 APPT

 N°3 2ème(ETAGE(CHARAF،

40000، MARRAKECH(MAROC

 ROAD TRIP FACTORY

MOROCCO شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي ملك 
ميسوسام 56 آلاعة تاسلطانت 

 و ر بوكدر4 رقم 68 - 41111 
مر كش  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدو 4 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
(12245

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) (18
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدو 4 باملليز ت  لتالية):)
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدو 4.
عند) متبوعة  تسلية  لشركة 
 ROAD(:(إلقتضاء)بلختصر تسليتها 

.TRIP FACTORY MOROCCO
كر ء) (: بإ9جاز) غرض  لشركة 

 لدر آات  لنارية.
ملك) (: عنو ن  ملقر  الآتلاعي)
تاسلطانت) آلاعة  (56 ميسوسام)
 و ر بوكدر4 رقم)68 - 41111)مر كش)

 ملغرب.
أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).
 51.111 (: رأسلال  لشركة) مبلغ 

 رهم،)مقسم كالتالي):)
  لسيد مالدي آون بييف آاك بول):
51)حصة بقيلة)11)) رهم للحصة.

 لسيد بيفوليت آون كلو  برونو):)
51)حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).

 ESCALES DU MONDE(لشركة 
11)) رهم) بقيلة) حصة  (:( 400

للحصة).
و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)
آاك) بييف  آون  مالدي   لسيد 
سان) (1(531 فرنسا) عنو نه) )) بول 

آيفمان فرنسا.
 لسيد بيفوليت آون كلو  برونو)
بيشبونيو) (3((41 فرنسا) عنو نه) ))

فرنسا.
 ESCALES DU MONDE(لشركة 
مونتليفي) (1(3(1 فرنسا) عنو نه) ))

فرنسا.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

آاك) بييف  آون  مالدي   لسيد 

سان) (1(531 فرنسا) عنو نه) )) بول 

آيفمان فرنسا

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

9نا9ر) (31 بتاريخ) بلر كش   لتجارية 

2121)تحت رقم)8)8))).

(11I

GLOFID

YENI TRUCK CENTER
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

GLOFID

78 شارع  ملقاومة  قامة  ملرزوقي 

 لطابق  لثاني  لرقم 1)، 31)21، 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب

YENI TRUCK CENTER شركة ذ ت 

مسؤولية محدو 4 ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي  لطابق 

أر�سي شارع  لبفتقال  لتجزئة ر 8) 

ل  ريس عين  لسبع - 21111  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

454857

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) (27

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدو 4 

باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدو 4  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

 YENI (: بلختصر تسليتها)  إلقتضاء)

.TRUCK CENTER

(: بإ9جاز) غرض  لشركة 

تاآرمستور  بائع بنصف  لجللة.

:) لطابق) عنو ن  ملقر  الآتلاعي)

 (8 أر�سي شارع  لبفتقال  لتجزئة ر)

21111) لد ر) (- ل  ريس عين  لسبع)

 لبيضاء) ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)

 (.111 (: نوير ) سكينة   لسيد4 

حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

عنو نه) )) نوير   سكينة   لسيد4 

ش) (4 ط) زنقة  لفرنسيين  (54 ر)

21111) لد ر) ر.ن) إقامة  ألميف  (23

 لبيضاء) ملغرب.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

عنو نه) )) نوير   سكينة   لسيد4 

إقامة) (23 ش) (4 زنقة  لفرنسيين ط)

21111) لد ر  لبيضاء) ر.ن)  ألميف 

 ملغرب

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

 21 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

9نا9ر)2121)تحت رقم)728871.

(1(I

SOBEGEST

NBS TECHNOLOGIE
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

SOBEGEST

 LOT(YASMINE1 N°183 APPT

 N°3 2ème(ETAGE(CHARAF،

40000، MARRAKECH(MAROC

NBS TECHNOLOGIE شركة ذ ت 

مسؤولية محدو 4 ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي قطاع 

38131 متجر 87  لشريفية - 41111 

مر كش  ملغرب
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تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

(12231

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) (21

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدو 4 

باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدو 4  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

 NBS (: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)

.TECHNOLOGIE

:) علال) بإ9جاز) غرض  لشركة 

 لسباكة

 لتدفئة

 لتكييف.

قطاع) (: عنو ن  ملقر  الآتلاعي)

38131)متجر)87) لشريفية)-)41111 

مر كش  ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)

 (.111 (: فار  سو)  لسيد محلد 

حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

 لسيد محلد فار  سو عنو نه) ))

 و ر تاناصرت سيدي عبد هللا غيات)

مر كش) (41111  9ت  ورير  لحوز)

 ملغرب.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

 لسيد محلد فار  سو عنو نه) ))

 و ر تاناصرت سيدي عبد هللا غيات)

مر كش) (41111  9ت  ورير  لحوز)

 ملغرب

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

9نا9ر) (31 بتاريخ) بلر كش   لتجارية 

2121)تحت رقم)811))).

(12I

PILOTE BUSINESS

 ARABLIT LITERARY

CONSULTANCY
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

حل شركة

PILOTE BUSINESS

 TEMARA(TEMARA، 12000،

TEMARA MAROC

 ARABLIT LITERARY

CONSULTANCY شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدو 4)في طور 

 لتصفية)

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي  قامة ر مي 

7 زنقة سبتة  لطابق  لثاني رقم 8 - 

21111  لد ر  لبيضاء  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.384445

بلقت�سى  لجلع  لعام  إلستثنائي)

 21(1 أكتوبر) (12 في)  ملؤرخ 

ذ ت  ملسؤولية) شركة  حل  تقرر 

 ARABLIT LITERARY  ملحدو 4)

رأسلالها) مبلغ  (CONSULTANCY

مقرها) وعنو ن  31.111) رهم 

زنقة سبتة) (7  إلآتلاعي  قامة ر مي)

8 - 21111) لد ر)  لطابق  لثاني رقم)

:) آلاع) ل) نتيجة   لبيضاء) ملغرب 

 لشركاء)على تصفية  لشركة.

ب  قامة) مقر  لتصفية  حد   و 
ر مي)7)زنقة سبتة  لطابق  لثاني رقم)

8 - 21111) لد ر  لبيضاء) ملغرب.)

و عين):)

لينكس) برنار    نييل   لسيد)4))

 55(28 الن) هولي  (535 وعنو نه) ))

منسوتا  مريكا كلصفي))4))للشركة.

لينكس) مارسيا  كالي   لسيد)4))

 55(28 الن) هولي  (535 وعنو نه) ))

منسوتا  مريكا كلصفي))4))للشركة.

وعند  إلقتضاء) لحدو   ملفروضة)

محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

 ملخابر4 ومحل تبليغ  لعقو  و لوثائق)

 ملتعلقة بالتصفية):)-

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

 (8 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

 آنبف)1)21)تحت رقم)723113.

(13I

sigondo trans sarl

سجندو طرنس
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

تأسيس شركة

sigondo trans sarl

 Rue(Amr(ibn(Ass 3ème(Etage 21

N° 26 Tanger، 90000، طنجة 

 ملغرب

سجندو طرنس شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدو 4

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي 21 شارع 

علرو بن عس  لطابق  لثالث رقم 

26 طنجة 11111 طنجة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

(1(48(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم إعد    لقانون) (21(1 أكتوبر) (21

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدو 4 باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدو 4.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

 إلقتضاء)بلختصر تسليتها):)سجندو)

طرنس.

نقل) (: بإ9جاز) غرض  لشركة 

 لبضائع.

21)شارع) عنو ن  ملقر  الآتلاعي):)

علرو بن عس  لطابق  لثالث رقم)26 

طنجة)11111)طنجة  ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 (1.111 (: رأسلال  لشركة) مبلغ 

 رهم،)مقسم كالتالي):)

11))حصة) (:  لسيد بالل بلعيش)

بقيلة)11)) رهم للحصة).

بقيلة) (( (: بلعيش) بالل  ) لسيد 

11)) رهم.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء):)

 لسيد بالل بلعيش عنو نه) ))حي)
بوبانا حومات بغد  ي طنجة)11111 

طنجة  ملغرب.
و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)
 لسيد بالل بلعيش عنو نه) ))حي)
بوبانا حومات بغد  ي طنجة)11111 

طنجة  ملغرب
باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 
نونبف) (17 بتاريخ) بطنجة   لتجارية 

1)21)تحت رقم)227515.

(14I

fiduazizi

 NOUVEL A METRES SUD ET
TRAVAUX DIVERS

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4
تأسيس شركة

fiduazizi
شارع علر  ملختار حي  لقدس، 

71111،  لعيون  ملغرب
 NOUVEL A METRES SUD ET
TRAVAUX DIVERS شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدو 4
وعنو ن مقرها  إلآتلاعي شارع   ر 

 لسالم رقم 78 71111  لعيون 
 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدو 4 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
2128(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم إعد    لقانون) (21(1 أكتوبر) ((1
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدو 4 باملليز ت  لتالية):)
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدو 4.
عند) متبوعة  تسلية  لشركة 
(: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)
 NOUVEL A METRES SUD ET

.TRAVAUX DIVERS
:) لبناء) بإ9جاز) غرض  لشركة 

و شغال  لعامة.
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شارع) (: عنو ن  ملقر  الآتلاعي)

71111) لعيون)  78   ر  لسالم رقم)

 ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)

11))حصة) (:  لسيد  مين معزوز)

بقيلة)11)) رهم للحصة).

 (11 (:  لسيد عبد  لسالم معزوز)

حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).

 811 (: حنيني) فاطلة   لسيد4 

حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).

11))بقيلة) (: ) لسيد  مين معزوز)

11)) رهم.

 (11 (:  لسيد عبد  لسالم معزوز)

بقيلة)11)) رهم.

 811 (: حنيني) فاطلة   لسيد4 

بقيلة)11)) رهم.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

حي)  لسيد  مين معزوز عنو نه) ))

 (( أ) زنقة   لسالم  عوينت  لسر ق 

رقم)26 61111)وآد4  ملغرب.

معزوز) عبد  لسالم   لسيد 

حي  لسالم  عوينت) عنو نه) ))

 61111  26 رقم) ((( أ)  لسر ق زنقة 

وآد4  ملغرب.

 لسيد4 فاطلة حنيني عنو نه) ))

حي  لسالم  عوينت  لسر ق زنقة أ))) 

رقم)26 61111)وآد4  ملغرب.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

حي)  لسيد  مين معزوز عنو نه) ))

 (( أ) زنقة   لسالم  عوينت  لسر ق 

رقم)26 61111)وآد4  ملغرب

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

شتنبف) (31  البتد ئية بالعيون بتاريخ)

1)21)تحت رقم)2390/2020.

(15I

societe(menara(marrakech(conseil(plus

 SOCIETE OUIRGANE LE 

MOUFLON
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

تأسيس شركة

 societe(menara(marrakech

conseil plus

 resdidence dar saada II IMM.

 15 BUREAU(N°1 MARRAKECH،

40000، MARRAKECH(MAROC

 SOCIETE OUIRGANE LE 

MOUFLON شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي  و ر  لدرب 

ويركان  سني - 41111 مر كش 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

(12133

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) ((6

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدو 4 باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدو 4.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)

 SOCIETE OUIRGANE LE (:

. MOUFLON

غرض  لشركة بإ9جاز):)مأوى.

:) و ر) عنو ن  ملقر  الآتلاعي)

 لدرب ويركان  سني)-)41111)مر كش)

 ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)

 لسيد عبد هللا  هاج):)511)حصة)

بقيلة)11)) رهم للحصة).

 511 (: قيصابي) رشيد4   لسيد4 

حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

 لسيد عبد هللا  هاج عنو نه) ))

 41111 ويركان  سني)  و ر  لدرب 

مر كش  ملغرب.

 لسيد4 رشيد4 قيصابي عنو نه) ))

 41111 ويركان  سني)  و ر  لدرب 

مر كش  ملغرب.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

 لسيد4 رشيد4 قيصابي عنو نه) ))

 41111 ويركان  سني)  و ر  لدرب 

مر كش  ملغرب

 لسيد عبد هللا  هاج عنو نه) ))

 41111 ويركان  سني)  و ر  لدرب 

مر كش  ملغرب

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

9نا9ر) (23 بتاريخ) بلر كش   لتجارية 

2121)تحت رقم)511))).

(16I

R.E.M transport

 ر.ي.م نقل
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

R.E.M transport

21 زنقة علر  بن  لعاص  لطابق 

3 رقم 26 طنجة، 11111، طنجة 

 ملغرب

 ر.ي.م نقل شركة ذ ت مسؤولية 

محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي 21 زنقة 

علر  بن  لعاص  لطابق 3 رقم 26 

طنجة - 11111 طنجة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

(13527

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) (28

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدو 4 

باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدو 4  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

ر.ي.م) (: بلختصر تسليتها)  إلقتضاء)

نقل.

نقل) (: بإ9جاز) غرض  لشركة 

 لبضائع  ملحلية)

و  لدولية

تخزين  لبضائع
21)زنقة) (: .عنو ن  ملقر  الآتلاعي)
 26 رقم) (3 علر  بن  لعاص  لطابق)

طنجة)-)11111)طنجة  ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 (1.111 (: رأسلال  لشركة) مبلغ 

 رهم،)مقسم كالتالي):)

 لسيد بولدر ف مر  ):)11))حصة)

بقيلة)11)) رهم للحصة).

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

عنو نه) )) مر    بولدر ف   لسيد 
))رقم)  65 تجزئة رياض  هال  لزنقة)

11111)طنجة  ملغرب.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

عنو نه) )) مر    بولدر ف   لسيد 
 (( 65)رقم) تجزئة رياض  هال  لزنقة)

11111)طنجة  ملغرب

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

9نا9ر) ((5 بتاريخ) بطنجة   لتجارية 

121))تحت رقم ر1817623186.

(17I

H.m.f(fidu(conseil

IWS-COACHING CENTRE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

رفع رأسلال  لشركة

H.m.f(fidu(conseil

 RUE(ENCASTREMENT, RC,11

 BOURGOGNE - CASABLANCA،

20053، CASABLANCA(MAROC

IWS-COACHING CENTRE شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4
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 LOT (7 وعنو ن مقرها  إلآتلاعي

 SMIKREF RDC BEN YAKHLEF

 MOHAMMEDIA - 28830

.MOHAMMEDIA MAROC
رفع رأسلال  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.(761(

بلقت�سى  لجلع  لعام  إلستثنائي)

تم) (21(1 أكتوبر) (1( في)  ملؤرخ 
قدره) بلبلغ  رأسلال  لشركة  رفع 

 41.111« أي من) »161.111) رهم»)

»111.111.)) رهم») إلى)  رهم»)
مقاصة مع  9ون) إآر ء) (: عن طريق)

 لشركة  ملحد 4  ملقد ر و ملستحقة.

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

 1( بتاريخ) باملحلد9ة   البتد ئية 

أكتوبر)1)21)تحت رقم)554).

(18I

MOUSSAOUI HAJJI

 MERZOUGA
DESTINATIONS

شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

MOUSSAOUI HAJJI

 RUE 08 N°07 NOUVELLE(CITE

 ERFOUD، 52200، ERFOUD

MAROC

 MERZOUGA DESTINATIONS

شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي زنقة 

 لحلري رقم 25  رفو  - 52211 

 رفو   ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

(3163

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
إعد    لقانون) تم  (21(1 أبريل) ((8

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدو 4 

باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدو 4  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

(: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)

.MERZOUGA DESTINATIONS

تنظيم) (: بإ9جاز) غرض  لشركة 

 لرحالت  لسياحية.
زنقة) (: عنو ن  ملقر  الآتلاعي)

 52211 (- 25) رفو ) رقم)  لحلري 

 رفو   ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)

 لسيد عبد  الله بن  حو):)111.) 

حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

بن  حو) عبد  الله   لسيد 
عنو نه) ))زنقة  لحلري رقم)18)مكرر)

 رفو )52211) رفو   ملغرب.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

بن  حو) عبد  الله   لسيد 
عنو نه) ))زنقة  لحلري رقم)18)مكرر)

 رفو )52211) رفو   ملغرب

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

18)ماي)  البتد ئية بالرشيد9ة بتاريخ)

1)21)تحت رقم)521.

(11I

Aïd comptable

STE M.B.BPT SARL AU
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

Aïd comptable

 Hay(rachad(bloc 3 num 120

Taza، 35000، Taza(Maroc

STE M.B.BPT SARL AU شركة 

ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي 

 QUARTIER OULED

 HAMOUSSA(GUERCIF - 35100

GUERCIF  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

(171(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) (27

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدو 4 

باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدو 4  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

 STE (: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)

. M.B.BPT SARL AU

 TRAVAUX(:(غرض  لشركة بإ9جاز

 DIVERS OU CONSTRUCTIONS

 /( NÉGOCIANT( /( IMPORT-

. EXPORT

(: عنو ن  ملقر  الآتلاعي)

 QUARTIER OULED HAMOUSSA

 GUERCIF - 35(11 GUERCIF

 ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)

 (.111 (:  لسيد  نس  ملنصوري)

حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

 لسيد  نس  ملنصوري عنو نه) ))

 QT OULED HAMMOUSSA

.GUERCIF 35(11 guercif maroc

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

 لسيد  نس  ملنصوري عنو نه) ))

 QT OULED HAMMOUSSA

GUERCIF 35(11 guercif maroc

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

21)9نا9ر)  البتد ئية بجرسيف بتاريخ)

2121)تحت رقم)43/20.

((1I

MACOSIS CONSULTING

HAS EIVISSA IMPORT

شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد

قفل  لتصفية

MACOSIS CONSULTING

 RCE(ZINEB 2, APPT 11, RUE

 LAKHDER GHILANE BD

 CHEFCHAOOUNI، 30000، FES

MAROC

HAS EIVISSA IMPORT شركة 

ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي : رقم 3) 

قسارية  لفتح 285  لشارع  لكبيف 

فاس  لجد9د - 31111 فاس  ملغرب.

قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

.51587

قر ر  لشريك  لوحيد) بلقت�سى 

1)21)تقرر حل) 23) آنبف)  ملؤرخ في)

HAS EIVISSA IMPORT)شركة ذ ت)

ذ ت  لشريك) محدو 4  مسؤولية 

 (11.111 رأسلالها) مبلغ   لوحيد 

 رهم وعنو ن مقرها  إلآتلاعي رقم)

3))قسارية  لفتح)285) لشارع  لكبيف)

31111)فاس  ملغرب) (- فاس  لجد9د)

نتيجة لصعوبات  لتلويل.

و عين):)

محلدي) علوي  حسن   لسيد)4))

فاس  لجد9د) وعنو نه) )) ملشور 

فاس  ملغرب كلصفي) (31111 فاس)

)4))للشركة.



(873 الجريدة الرسميةعد )5511 - 24)آلا ى  مجر4))44) )1))فبف 9ر)2121) 

و قد تم  نعقا   لجلعية  لختامية)

 (3 وفي رقم) (21(1 23) آنبف) بتاريخ)

285) لشارع  لكبيف) قسارية  لفتح)

فاس  لجد9د)-)31111)فاس  ملغرب.

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

 لتجارية بفاس بتاريخ)21)9نا9ر)2121 

تحت رقم)267/020.

(((I

HIGH BAND MEDIA

HIGH BAND MEDIA
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

تأسيس شركة

HIGH BAND MEDIA

 LOT(ALKHAIR 2 RESD(KHADIJA

 ETAGE 3 N° 7 MESNANA،

90000، TANGER(MAROC

HIGH BAND MEDIA شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدو 4

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي تجزئة 

 لخيف 2 إقامة جد9جة  لطابق 3 رقم 

7 مسنانة - 11111 طنجة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

(13525

في) مؤرخ  حر  عقد  بلقت�سى 
إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) (17

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدو 4 باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدو 4.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

 HIGH (:  إلقتضاء)بلختصر تسليتها)

.BAND MEDIA

جدمة) (: بإ9جاز) غرض  لشركة 

 إلنتفنت

 لوسائط  ملتعد 4

و تكنولوآيا  ملعلومات.

تجزئة) (: عنو ن  ملقر  الآتلاعي)
 لخيف)2)إقامة جد9جة  لطابق)3)رقم)

7)مسنانة)-)11111)طنجة  ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 (1.111 (: رأسلال  لشركة) مبلغ 

 رهم،)مقسم كالتالي):)

33)حصة) (:  لسيد محلد بن علي)

بقيلة)11)) رهم للحصة).

 لسيد حسن  مليساوي):)34)حصة)

بقيلة)11)) رهم للحصة).

33)حصة) (:  لسيد محلد  لحر ق)

بقيلة)11)) رهم للحصة).

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

عنو نه) )) علي  بن   لسيد محلد 

شارع  لزرقاء)تجزئة حلا ي زنقة)13 
رقم))6 13111)تطو ن  ملغرب.

 لسيد حسن  مليساوي عنو نه) ))

 (3  لعرفان باب  الندلس مجلوعة)
علار4)6)رقم)8 11111)طنجة  ملغرب.

عنو نه) )) محلد  لحر ق   لسيد 
 11111  7 رقم) (57 حي بوحوت زنقة)

طنجة  ملغرب.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

عنو نه) )) علي  بن   لسيد محلد 

شارع  لزرقاء)تجزئة حلا ي زنقة)13 
رقم))6 13111)تطو ن  ملغرب

 لسيد حسن  مليساوي عنو نه) ))

 (3  لعرفان باب  الندلس مجلوعة)
علار4)6)رقم)8 11111)طنجة  ملغرب

عنو نه) )) محلد  لحر ق   لسيد 
 11111  7 رقم) (57 حي بوحوت زنقة)

طنجة  ملغرب

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

9نا9ر) (28 بتاريخ) بطنجة   لتجارية 

2121)تحت رقم)221182.

((2I

Cabinet Comptable Azmani Mounsef

RIF ENERGIE
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 Cabinet Comptable Azmani

Mounsef

 Rue(Anoual(N°46، 32000، AL

Hoceima Maroc

RIF ENERGIE شركة ذ ت مسؤولية 

محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي حي  9ت 

مو�سى وعلر  مزورن - 32111 

 لحسيلة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

2151

في) مؤرخ  حر  عقد  بلقت�سى 

إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) ((1

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدو 4 

باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدو 4  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

 RIF (: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)

.ENERGIE

مقاولة) (: بإ9جاز) غرض  لشركة 

أشغال  لكهرباء.

حي) (: عنو ن  ملقر  الآتلاعي)

 32111 (-  9ت مو�سى وعلر  مزورن)

 لحسيلة  ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)

حليلة) بلغيتي  علوي   لسيد4 

11)) رهم) بقيلة) حصة  ((.111 (:

للحصة).

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

حليلة) بلغيتي  علوي   لسيد4 

عنو نه) ))حي بومنقذ  مزورن)32111 

 لحسيلة  ملغرب.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

حليلة) بلغيتي  علوي   لسيد4 

عنو نه) ))حي بومنقذ  مزورن)32111 

 لحسيلة  ملغرب

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

 البتد ئية بالحسيلة بتاريخ)23)9نا9ر)

2121)تحت رقم)84.

((3I

 لزوين  ملصطفى

رمضان كار
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

حل شركة

 لزوين  ملصطفى

علار4 1 زنقة بنزرت شقة 5  لطابق 

3 حلرية، 51111، مكناس  ملغرب
رمضان كار شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4)في طور  لتصفية)

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي رقم 3 زنقة 

الفوط علار4 رقم 5 م ج - 51111 

مكناس  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.27483

بلقت�سى  لجلع  لعام  إلستثنائي)

تقرر حل) (2121 9نا9ر) (18  ملؤرخ في)

ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4) شركة 
 (11.111 رمضان كار مبلغ رأسلالها)

 رهم وعنو ن مقرها  إلآتلاعي رقم)
(- م ج) (5 زنقة الفوط علار4 رقم) (3

(: ل) نتيجة  مكناس  ملغرب  (51111

 زمة  لقطاع و ملنافسة.

رقم) ب  مقر  لتصفية  حد   و 
(- م ج) (5 زنقة الفوط علار4 رقم) (3

51111)مكناس  ملغرب.)

و عين):)

وعنو نه) )) تازي  علا    لسيد)4))

 قامة  بو عام شقة))2)شارع  لجيش)

مكناس  ملغرب) (51111 .ج)  مللكي م)

كلصفي))4))للشركة.

وعند  إلقتضاء) لحدو   ملفروضة)

محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

 ملخابر4 ومحل تبليغ  لعقو  و لوثائق)

 ملتعلقة بالتصفية):)-

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

9نا9ر) (2( بتاريخ) بلكناس   لتجارية 

2121)تحت رقم)15.

((4I



عد )5511 - 24)آلا ى  مجر4))44) )1))فبف 9ر)2121)الجريدة الرسمية   (874

مستامنة شامة

SOPRA AUTO
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد
رفع رأسلال  لشركة

مستامنة شامة
شارع  ملسيف4 رقم 42)  لطابق  الول 

 لناظور، 62111،  لناظور  ملغرب

SOPRA AUTO شركة ذ ت 

مسؤولية محدو 4 ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي بلوك 

 لذهب  السو   رقم 22 لعري  لشيخ 

 لناظور - 62111  لناظور  ملغرب.
رفع رأسلال  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.(1741

قر ر  لشريك  لوحيد) بلقت�سى 

تم) (21(1 31) آنبف) في)  ملؤرخ 
قدره) بلبلغ  رأسلال  لشركة  رفع 

 (1.111« أي من) »411.111) رهم»)

عن) »511.111) رهم») إلى)  رهم»)

أو) نقد9ة  حصص  تقد9م  (: طريق)

عينية.

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

9نا9ر) ((1  البتد ئية بالناضور بتاريخ)

2121)تحت رقم)51.

((5I

FCG AL AMANE

TERRE BERBERE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

حل شركة

FCG AL AMANE

 16RUE(SEBOU(APT2 AGDAL

 RABAT 16RUE(SEBOU(APT2

 AGDAL(RABAT، 10090، RABAT

MAROC

TERRE BERBERE شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدو 4)في طور 

 لتصفية)

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي ) زنقة 

زوبيف أكد ل - 1111)  لرباط 

 ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.586(3

بلقت�سى  لجلع  لعام  إلستثنائي)

1)21)تقرر حل) )3) آنبف)  ملؤرخ في)

ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4) شركة 

رأسلالها) مبلغ  (TERRE BERBERE

مقرها) وعنو ن  11.111)) رهم 

(- أكد ل) زوبيف  زنقة  ((  إلآتلاعي)

(: ل) نتيجة  1111)) لرباط  ملغرب 

 لعجز عن تتلة  لنشاط.

زنقة) (( و حد  مقر  لتصفية ب)

زوبيف أكد ل)-)1111)) لرباط  ملغرب.)

و عين):)

وعنو نه) )) زكي  كريم   لسيد)4))

 و ر وال  هالل حسين سال  لجد9د4)

((4( كلصفي) سال  ملغرب  ((((11

للشركة.

وعند  إلقتضاء) لحدو   ملفروضة)

محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

 ملخابر4 ومحل تبليغ  لعقو  و لوثائق)

 ملتعلقة بالتصفية):)-

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

فبف 9ر) (13 بتاريخ) بالرباط   لتجارية 

2121)تحت رقم))1422).

((6I

IHRANE IMPORT-EXPORT

IHRANE IMPORT-EXPORT
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

حل شركة

IHRANE IMPORT-EXPORT

مغوغة كبيف4، طريق تطو ن، مجلع 

حلز4، بلوك 22أ،  لطابق  ألر�سي، 

 ملحل رقم )، 11111، طنجة 

 ملغرب

 IHRANE IMPORT-EXPORT

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4)في 

طور  لتصفية)

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي مغوغة 

كبيف4، طريق تطو ن، مجلع حلز4، 

بلوك 22أ،  لطابق  ألر�سي،  ملحل 

رقم ) - 11111 طنجة  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.87537

بلقت�سى  لجلع  لعام  إلستثنائي)

1)21)تقرر حل) )3) آنبف)  ملؤرخ في)

ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4) شركة 

مبلغ) (IHRANE IMPORT-EXPORT
وعنو ن) 11.111)) رهم  رأسلالها)

كبيف4،) مغوغة  مقرها  إلآتلاعي 

بلوك) حلز4،) مجلع  تطو ن،) طريق 

 ( 22أ،) لطابق  ألر�سي،) ملحل رقم)

(: ل) نتيجة  طنجة  ملغرب  (11111  -

تصفية و 9ة قبل  مو ن.

و حد  مقر  لتصفية ب مغوغة)

مجلع حلز4،) طريق تطو ن،) كبيف4،)

22أ،) لطابق  ألر�سي،) ملحل) بلوك)
رقم)) - 11111)طنجة  ملغرب.)

و عين):)

 لسيد)4))طارق  ريس وعنو نه) ))

 11111 شارع  ملسيف4  لخضر ء)

طنجة  ملغرب كلصفي))4))للشركة.

وعند  إلقتضاء) لحدو   ملفروضة)

محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

 ملخابر4 ومحل تبليغ  لعقو  و لوثائق)

 ملتعلقة بالتصفية):)-

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

9نا9ر) (24 بتاريخ) بطنجة   لتجارية 

2121)تحت رقم)5)2211.

((7I

 BEPOLYCO(مكتب  لدر سات  ملتعد   الستشار ت

ش م م

 STE شركة ا ك للدراسة ش.م.م

AK ETUDE SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

تأسيس شركة

مكتب  لدر سات  ملتعد  

 الستشار ت BEPOLYCO ش م م
رقم 1)) حي  لحسني شارع موالي 
رشيد ورز ز ت، 45111، ورز ز ت 

 ملغرب

 STE شركة   ك للدر سة ش.م.م

AK ETUDE SARL شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدو 4

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي شارع 

 ملغرب  لعربي ورز ز ت - 45111 

ورز ز ت  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

(17((

في) مؤرخ  حر  عقد  بلقت�سى 
إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) ((6

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدو 4 باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدو 4.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

 إلقتضاء)بلختصر تسليتها):)شركة  )

 STE AK ETUDE(ك للدر سة ش.م.م

. SARL

غرض  لشركة بإ9جاز):)تقييم تتبع)

و لبناء- مشاريع  الشغال  و ر سة 

 الشعال  لعامة و لبناء.

شارع) (: عنو ن  ملقر  الآتلاعي)

 45111 (- ورز ز ت)  ملغرب  لعربي 

ورز ز ت  ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)

 511 (:  لسيد جالد  9ت بن  9طو)

حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).

:   لسيد عبد  لو حد  9ت  يشو)

511)حصة بقيلة)11)) رهم للحصة.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

بن  9طو) جالد  9ت   لسيد 

قلعة مكونة) (2 حي  لسالم) عنو نه) ))

تنغيف)45211)قلعة مكونة  ملغرب.

عبد  لو حد  9ت  يشو)  لسيد 

عنو نه) ))تغرمت نوغدو قلعة مكونة)

تنغيف)45211)قلعة مكونة  ملغرب.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

بن  9طو) جالد  9ت   لسيد 

قلعة مكونة) (2 حي  لسالم) عنو نه) ))

تنغيف)45211)قلعة مكونة  ملغرب
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عبد  لو حد  9ت  يشو)  لسيد 
عنو نه) ))تغرمت نوغدو قلعة مكونة)

تنغيف)45211)قلعة مكونة  ملغرب
باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 
9نا9ر) (27  البتد ئية بورز ز ت بتاريخ)

2121)تحت رقم)57.
((8I

 BEPOLYCO(مكتب  لدر سات  ملتعد   الستشار ت

ش م م

 STE شركة ريف تراف ش.م.م
VERTAV SARL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4
رفع رأسلال  لشركة

مكتب  لدر سات  ملتعد  
 الستشار ت BEPOLYCO ش م م

رقم 1)) حي  لحسني شارع موالي 
رشيد ورز ز ت، 45111، ورز ز ت 

 ملغرب
 STE شركة فيف تر ف ش.م.م
VERTAV SARL شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدو 4
وعنو ن مقرها  إلآتلاعي رقم 258) 

حي  لوحد4 ورز ز ت  و رتكمي 
لجد9د ترميكت علالة ورز ز ت 

45111 ورز ز ت  ملغرب.
رفع رأسلال  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.5(8(

بلقت�سى  لجلع  لعام  إلستثنائي)
تم) (21(1 27) آنبف) في)  ملؤرخ 
قدره) بلبلغ  رأسلال  لشركة  رفع 
»511.111) رهم»)أي من)»11.111) 
عن) »611.111) رهم») إلى)  رهم»)
مع  9ون) مقاصة  إآر ء) (: طريق)

 لشركة  ملحد 4  ملقد ر و ملستحقة.
باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 
9نا9ر) (27  البتد ئية بورز ز ت بتاريخ)

2121)تحت رقم)84.
((1I

ZEPHIR DIGITAL PHOTO

JADE BUSINESS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

تأسيس شركة

ZEPHIR DIGITAL PHOTO

 AVENUE ABDELKARIM
 ELKHATABI RESIDENCE
 JAWAD(IMMEUBLE 109
 APPARTEMENT 43 3EME
 ETAGE(GUELIZ، 40000،

MARRAKECH MAROC
JADE BUSINESS شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدو 4
وعنو ن مقرها  إلآتلاعي شارع عبد 
 لكريم  لخطابي  قامة آو   11) 
 لطابق 3 شقة 43 كليز مر كش 

41111 مر كش  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

(12273
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) (28
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدو 4 باملليز ت  لتالية):)
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدو 4.
عند) متبوعة  تسلية  لشركة 
 JADE (: بلختصر تسليتها)  إلقتضاء)

.BUSINESS
بيت) (: بإ9جاز) غرض  لشركة 

 لضيافة أو  لرياض
عقد مؤسسة  لرعا9ة  لجلال.

شارع) (: عنو ن  ملقر  الآتلاعي)
آو  ) عبد  لكريم  لخطابي  قامة 
11)) لطابق)3)شقة)43)كليز مر كش)

41111)مر كش  ملغرب.
أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).
 (1.111 (: رأسلال  لشركة) مبلغ 

 رهم،)مقسم كالتالي):)
 لسيد سابي فيليب  9نيس آان):)
25)حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).
(:  لسيد4 إليز بيث باسوس كونها)
25)حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).

 25 (:  لسيد4 شارلين كاثرين منيف)
حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).

 25 (:  لسيد4 فاليفي كاثرين منيف)
حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء):)

 لسيد سابي فيليب  9نيس آان)
فرنسا) (61331 فرنسا) عنو نه) ))

فرنسا.
كونها) باسوس  إليز بيث   لسيد4 
فرنسا) (83711 فرنسا) عنو نه) ))

فرنسا.
منيف) كاثرين  شارلين   لسيد4 
فرنسا) (61331 فرنسا) عنو نه) ))

فرنسا.
منيف) كاثرين  فاليفي   لسيد4 
فرنسا) (61331 فرنسا) عنو نه) ))

فرنسا.
و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)
 لسيد سابي فيليب  9نيس آان)
فرنسا) (61331 فرنسا) عنو نه) ))

فرنسا
باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 
9نا9ر) (31 بتاريخ) بلر كش   لتجارية 

2121)تحت رقم)843))).
(21I

MOORISH

Y.WORKOUT
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

MOORISH
31 شارع لال 9اقوت  لطابق 5 شقة 
 ، 21181،  لد ر  لبيضاء  ملغرب

Y.WORKOUT شركة ذ ت 
مسؤولية محدو 4 ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إلآتلاعي شارع عبد 
 لكريم  لخطابي  قامة آو   11) 
 لطابق 3 شقة 43 كليز مر كش 

41111 مر كش  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
(12275

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) (21
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدو 4 

باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدو 4  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

(: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)

.Y.WORKOUT

إ  ر4) (: بإ9جاز) غرض  لشركة 

تشغيل  لخدمات)) لتدريب  لريا�سي،)

 الستشار ت).

شارع) (: عنو ن  ملقر  الآتلاعي)

آو  ) عبد  لكريم  لخطابي  قامة 

11)) لطابق)3)شقة)43)كليز مر كش)

41111)مر كش  ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 (1.111 (: رأسلال  لشركة) مبلغ 

 رهم،)مقسم كالتالي):)

 (11 (: 9اسين)  لسيد  لعز وي 

حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

 لسيد  لعز وي 9اسين عنو نه) ))
 41111  21 رقم) (2 عبا ) سيدي 

مر كش  ملغرب.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

 لسيد  لعز وي 9اسين عنو نه) ))
 41111  21 رقم) (2 عبا ) سيدي 

مر كش  ملغرب

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

9نا9ر) (31 بتاريخ) بلر كش   لتجارية 

2121)تحت رقم)845))).

(2(I

AMIATIS CONSEIL

ATLAS GOLD SERVICE
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تقليص هدف  لشركة

AMIATIS CONSEIL

 قامة  لحد9قة ٬ لطابق  لثالث٬ 

مكتب 53 ٬طريق  لرباط ٬عين 

 لسبع، 21111،  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب
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ATLAS GOLD SERVICE شركة 
ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  الآتلاعي شارع 

 لحسن  لتاني ز وية  لشهد ء علار4 
)  لشقة رقم 2  لطابق  لتاني - 

26111 سطات  ملغرب.
تقليص هدف  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
5355

قر ر  لشريك  لوحيد) بلقت�سى 
 ملؤرخ في)13)أكتوبر)1)21)تم حذف)
 ألنشطة  لتالية من نشاط  لشركة)

 لحالي):)
نشاط  لتنضيف.

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 
 البتد ئية بسطات بتاريخ))2)أكتوبر)

1)21)تحت رقم)1078/19.

(22I

AMIATIS CONSEIL

JAD JUS ET FOOD
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

AMIATIS CONSEIL
 قامة  لحد9قة ٬ لطابق  لثالث٬ 
مكتب 53 ٬طريق  لرباط ٬عين 
 لسبع، 21111،  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب
JAD JUS ET FOOD شركة ذ ت 
مسؤولية محدو 4 ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إلآتلاعي بلوك 52 
رقم 52  ملنصور ) سيدي  لبفنو�سي 

- 21111  لد ر لبيضاء  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
444655

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم إعد    لقانون) (21(1 شتنبف) (21
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدو 4 

باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدو 4  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسلية  لشركة 
 JAD (: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)

.JUS ET FOOD
:) لشركة) بإ9جاز) غرض  لشركة 
لها أهد ف في  ملغرب كلا في آليع)

 لبلد ن  ألجرى):)
للوآبات) محل  وإ  ر4  تشغيل  (-
من  ألطباق  ملطبوجة)  لخفيفة 
بعين) لالستهالك  و لسندوتشات 

 ملكان أو في مكان أجر وغيفها...)؛
للوآبات) محل  وإ  ر4  تشغيل  (-
عة) قا ، يعة لسر  ، لخفيفة  
‚ساندويتش،) لبيتز ،)  لطعام)
منتجات) و لشوكوالتة،)  لحلويات،)

 أللبان، ميس كريم وغيفها)...)؛
آليع) وتوزيع  تصنيع،تسويق  (-
بلا في)  ملشروبات أوعصيف  لفو كه،)
كوكتيل  لفو كه، لبفتقال، ملا ذلك 
فروت، لم ندرين، لليلون، لجريب 
شلش، لخوخ، لتفاح، لكلثفى، لم
وز،) ألفوكا و،) لفر ولة،) ألناناس،)
 ملانجو،) لبابا9ا،) لكيوي أو غيفها من)

 لفو كه كيفلا كان نوعها)؛
بيع  لخبز، لحلويات، ملعجنا (-
أو  لساجنة،) ت، ملشروبات  لبار 4 
تصنيع) إقليلية،) ومنتجات   لبقالة،)
وبيع  لكعك،) لسندوتشات،سلطات)

 لفو كه و لخضرو ت)؛
كريم،) وتسويق  ميس  تصنيع  (-
أشكالها) بجليع  بيع  لشوكوالتة 
لستهالكها بعين  ملكان أو مكان أجر)؛

و لتوزيع) -) لتجار4، لشر ء، لبيع 
لجليع) بجليع  لوسائل  و لتسويق 
كانت) كيفلا  و لبضائع   ملنتجات 

طبيعتها
كيفلا) آليع  لخدمات  تقد9م  (-

كانت طبيعتها)؛
-) الستغالل، لو  ئع،إنشاء)آليع)
بر ء ت  الجتف ع، لحقوق،عالمات)
 لتصنيع أو غيفها في مجال  لكافيتف9ا)
بشكل) و لتفميم  و لوآبات  لخفيفة 

عام وفي آليع  ملجاالت)؛

-)تحقيق آليع علليات  لتصنيع)

أنو ع) آليع  تخزين  و لتحويل 

 ملنتجات  لغذ ئية وغيفها من  ملو  )؛

تحقيق  المتياز ت في  ملغرب أو) (-

في  لخارج..

 52 عنو ن  ملقر  الآتلاعي):)بلوك)

رقم)52) ملنصور)))سيدي  لبفنو�سي)-)

21111) لد ر لبيضاء) ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)

 (.111 (: بوعلامة) سناء)  لسيد4 

حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

بوعلامة عنو نه) ))  لسيد4 سناء)

))سيدي) 52) ملنصور) رقم) (52 بلوك)

21111) لد ر لبيضاء)  لبفنو�سي)

 ملغرب.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

عنو نه) )) عزيز  هشام   لسيد 

 9طاليا)2111) لد ر  لبيضاء) 9طاليا

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

 17 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

أكتوبر)1)21)تحت رقم)-.

(23I

AMIATIS CONSEIL

OREON EQUIPEMENT
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد

توسيع نشاط  لشركة)

AMIATIS CONSEIL

 قامة  لحد9قة ٬ لطابق  لثالث٬ 

مكتب 53 ٬طريق  لرباط ٬عين 

 لسبع، 21111،  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب

OREON EQUIPEMENT شركة 

ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  الآتلاعي حي  لقدس 
زنقة 34 رقم 61)-)7)  لبفنو�سي - 

21111  لد ر لبيضاء  ملغرب.
توسيع نشاط  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.(31(41

قر ر  لشريك  لوحيد) بلقت�سى 
تلت) (21(1 أكتوبر) ((1 في)  ملؤرخ 
نشاط) إلى  إضافة  ألنشطة  لتالية 

 لشركة  لحالي):)
:) الستيف  ) ومقياس) عد   
٫ لتصد9ر)٫ ملعا9ر4)٫ لفحص٫ لتفكيب)
٫ لتجليع وآليع  ألنشطة) ٫ إلصالح)

 ملتعلقة بعد    ملياه و لكهرباء.
باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني  (
 23 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

أكتوبر)1)21)تحت رقم)7151)7.

(24I

زوبيف بوتغلاس

STE OUALI
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

زوبيف بوتغلاس
 كنول  ملركز تاز4، 35151، تاز4 

 ملغرب
STE OUALI شركة ذ ت مسؤولية 
محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد)في 

طور  لتصفية)
وعنو ن مقرها  إلآتلاعي تجزئة 

 RUE EL MASSIRA 4ملنتزه 8-8) تاز 
TAZA 35000  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.4111
قر ر  لشريك  لوحيد) بلقت�سى 
1)21)تقرر حل) 14) آنبف)  ملؤرخ في)
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت)
مبلغ) (STE OUALI  لشريك  لوحيد)
وعنو ن) 11.111)) رهم  رأسلالها)
 8-(8 مقرها  إلآتلاعي تجزئة  ملنتزه)
 RUE EL MASSIRA 35111 تاز4)
عدم) (: ل) نتيجة  TAZA) ملغرب 

 ملر و 9ة.
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تجزئة) ب  مقر  لتصفية  حد   و 

 TAZA  35111 (- تاز4) (8-(8  ملنتزه)

 ملغرب).)

و عين):)

 لسيد)4))حليد وعلي وعنو نه) ))

TAZA) ملغرب)  35111 فرنسا)

كلصفي))4))للشركة.

وعند  إلقتضاء) لحدو   ملفروضة)

محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

 ملخابر4 ومحل تبليغ  لعقو  و لوثائق)

 ملتعلقة بالتصفية):)-

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

23) آنبف) بتاريخ) بتاز4   البتد ئية 

1)21)تحت رقم)837.

(25I

FIDACTIVE

CLIMABEL
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد
رفع رأسلال  لشركة

FIDACTIVE

 Lot(N°545 N° 3 &4 2éme(etage

 hay(mohammadi(AGADIR،

80000، AGADIR(MAROC

CLIMABEL شركة ذ ت مسؤولية 

محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي تجزئة رقم 

5) تسيال RP 40  لحي  لصناعي - 

81651  نزكان  ملغرب.
رفع رأسلال  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.(41(7

قر ر  لشريك  لوحيد) بلقت�سى 

تم) (21(1 )3) آنبف) في)  ملؤرخ 
قدره) بلبلغ  رأسلال  لشركة  رفع 

من) أي  »4.111.111) رهم»)

»2.111.111) رهم»)إلى)»6.111.111 

 رهم»)عن طريق):)إ ماج  حتياطي أو)

أرباح أو عالو ت إصد ر في رأس  ملال.

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

9نا9ر) (21 بتاريخ) بانزكان   البتد ئية 

2121)تحت رقم)13).

(26I

AMIATIS CONSEIL

NADA OPTIC
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

رفع رأسلال  لشركة

AMIATIS CONSEIL

 قامة  لحد9قة ٬ لطابق  لثالث٬ 

مكتب 53 ٬طريق  لرباط ٬عين 

 لسبع، 21111،  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب

NADA OPTIC شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدو 4

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي شارع 

 F 2 الكوطة تجزئة آوهر4  قامة

سيدي مومن شارع الكوطة تجزئة 

آوهر4  قامة F 2 سيدي مومن 

21111  لد ر لبيضاء  ملغرب.

رفع رأسلال  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.(31645

بلقت�سى  لجلع  لعام  إلستثنائي)

تم) (21(1 1)) آنبف) في)  ملؤرخ 

قدره) بلبلغ  رأسلال  لشركة  رفع 

»311.111) رهم»)أي من)»11.111) 

عن) »411.111) رهم») إلى)  رهم»)

إ ماج  حتياطي أو أرباح أو) (: طريق)

عالو ت إصد ر في رأس  ملال.

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

 12 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

9نا9ر)2121)تحت رقم)11625834.

(27I

MCG

مارادجال
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

تأسيس شركة

MCG

 Angle(Bd. A. El(Khattabi & Av.

 M. Eddahbi, n° 3, Appt. 14,

 Guéliz, Marrakech، 40000،

MARRAKECH MAROC

مار  آال شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي شارع 

عالل  لفا�سي، علار4 2)،  لشقة 5، 

تجزئة سين - 41111 مر كش  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

(12111

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) ((6

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدو 4 باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدو 4.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

(: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)

مار  آال.

تأآيف) (: بإ9جاز) غرض  لشركة 

بيوت) وتشغيل   لغرف  ملفروشة 

آليع) وتشغيل  و لرياض   لضيافة 

و ملجلعات) و ملوتيالت   لفنا ق 

 لسياحية و ملنتجعات..

شارع) (: عنو ن  ملقر  الآتلاعي)

(،5 2)،) لشقة) عالل  لفا�سي،)علار4)

تجزئة سين)-)41111)مر كش  ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 (1.111 (: رأسلال  لشركة) مبلغ 

 رهم،)مقسم كالتالي):)

 لسيد4 آيلي سيلفي باني�سي):)51 

حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).

هينفي) فر نسو   ليك   لسيد 

 ولوبل):)51)حصة بقيلة)11)) رهم)

للحصة).

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

باني�سي) سيلفي  آيلي   لسيد4 

كانطامين) روت  ي  (313 عنو نه) ))

71)74)سان آيففي لي بان فرنسا.

هينفي) فر نسو   ليك   لسيد 

روت  ي) (313 عنو نه) ))  ولوبل 

كانطامين)71)74)سان آيففي لي بان)

فرنسا.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

باني�سي) سيلفي  آيلي   لسيد4 

كانطامين) روت  ي  (313 عنو نه) ))

71)74)سان آيففي لي بان فرنسا
هينفي) فر نسو   ليك   لسيد 

روت  ي) (313 عنو نه) ))  ولوبل 

كانطامين)71)74)سان آيففي لي بان)

فرنسا

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

9نا9ر) (27 بتاريخ) بلر كش   لتجارية 

2121)تحت رقم)664))).

(28I

CRI DE de l’Oriental ANNEX NADOR 

CABINETMET sarl A.U 
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 CRI DE de l›Oriental ANNEX

NADOR

 Boulevard(Ezzeraktouni،

62000، NADOR(MAROC

 CABINETMET sarl A.U شركة 

ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي شارع 

 لحسن 2 رقم 18)  لطابق  لثاني - 

 قليم  لدريوش - 62253  لدريوش 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 67

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) (22

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدو 4 

باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدو 4  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

(: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)

.CABINETMET sarl A.U
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متار) (: بإ9جاز) غرض  لشركة 
محقق.

شارع) (: عنو ن  ملقر  الآتلاعي)
(- 18)) لطابق  لثاني) رقم) (2  لحسن)
62253) لدريوش) (-  قليم  لدريوش)

 ملغرب.
أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).
 61.111 (: رأسلال  لشركة) مبلغ 

 رهم،)مقسم كالتالي):)
 لسيد سعيد صدوق):)611)حصة)

بقيلة)11)) رهم للحصة).
و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)
عنو نه) )) صدوق  سعيد   لسيد 
 35(11 آرسيف) (- (2 حي  لشويبف)

آرسيف  ملغرب).
و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)
عنو نه) )) صدوق  سعيد   لسيد 
 35(11 آرسيف) (- (2 حي  لشويبف)

آرسيف  ملغرب)
باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 
21)9نا9ر)  البتد ئية بالدريوش بتاريخ)

2121)تحت رقم)05/2020.

(21I

 9و ن  ألستاذ4 آيهان  لشبلي)-)موثقة بالد ر  لبيضاء

 COMPANY IMMOBILIERE
L›ORIENT

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4
وفا4 شريك

 9و ن  ألستاذ4 آيهان  لشبلي - 
موثقة بالد ر  لبيضاء

28، ز وية شارع و    م  لربيع وزنقة 
2)،  قامة سعا   لطابق ) -  لحي 
 لحسني، 21111،  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب
 COMPANY IMMOBILIERE

L›ORIENT شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدو 4

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي بوركون 
زنقة ركر كة  قامة الكورنيش شقة 
رقم ) بالطابق  الر�سي - 21141 

 لد ر لبيضاء  ملغرب.

وفا4 شريك
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.21(5

بلقت�سى  لجلع  لعام  إلستثنائي)

2121)تم  إلعالم) 9نا9ر) (2(  ملؤرخ في)

 ALLAL NACIRI بوفا4  لشريك)

(
ً
تبعا على  لورثة  حصصه  وتوزيع 

9نا9ر) (13 في) لرسم  إلر ثة  ملؤرخ 

2121)بالشكل  ألتي):)

 ZOHRA FATMAOUI  لسيد)4))

93)،)حصة).

 SOUMIA( NACIRI( ،  لسيد)4))

1)))حصة).

 HASNA( NACIRI( ،  لسيد)4))

1)))حصة).

 SIHAM( NACIRI( ،  لسيد)4))

1)))حصة).

 YOUNES( NACIRI( ،  لسيد)4))

8)2)حصة).

 NAWAL( NACIRI( ،  لسيد)4))

11))حصة).

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

 28 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

9نا9ر)2121)تحت رقم)728567.

(31I

STE SIMPLE CONSEIL SARL

STE TRANS HOBRI SARL AU
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

STE SIMPLE CONSEIL SARL

 RDC(N°14 RESIDENCE(ATLAS

 RUE 12 OMAR(BENJELLOUN

ATLAS(FES.، 30000، فاس  ملغرب

 STE TRANS HOBRI SARL AU

شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي  و ر  وال  

عا9د سبع رو �سي موالي يعقوب 

فاس - FES 31111  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية

محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

6(653

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) (12

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدو 4 

باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدو 4  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

 STE (: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)

.TRANS HOBRI SARL AU

مقاولة) (: بإ9جاز) غرض  لشركة 

لنقل  لبضائع باملركبة.

عنو ن  ملقر  الآتلاعي):) و ر  وال )

يعقوب) موالي  رو �سي  سبع  عا9د 

فاس)-)FES 31111) ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)

عا9دي) حسن   ري�سي   لسيد 

11)) رهم) بقيلة) حصة  ((.111 (:

للحصة).

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

عا9دي) حسن   ري�سي   لسيد 

سبع) عا9د  عنو نه) )) و ر  وال  

 31111 رو �سي موالي يعقوب فاس)

فاس  ملغرب.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

عا9دي) حسن   ري�سي   لسيد 

سبع) عا9د  عنو نه) )) و ر  وال  

 31111 رو �سي موالي يعقوب فاس)

فاس  ملغرب

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

 لتجارية بفاس بتاريخ)22)9نا9ر)2121 

تحت رقم)218.

(3(I

CABINET BAHMAD

 SARL MOHAMED
BENCHENAFI

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4
قفل  لتصفية

CABINET BAHMAD

إقامة مر كش بالز  علار4   ) شقة 

ب )2  لطابق  لثاني آليز مر كش 

إقامة مر كش بالز  علار4   ) شقة 

ب )2  لطابق  لثاني آليز مر كش، 

41111، مر كش  ملغرب

 SARL MOHAMED

BENCHENAFI شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدو 4

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي : رقم 411 

 لطابق  الول أ رقم 3  لحي  لصناعي 

سيدي غانم - 41111 مر كش 

 ملغرب.

قفل  لتصفية
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

.146(7

بلقت�سى  لجلع  لعام  إلستثنائي)

1)21)تقرر حل) )3) آنبف)  ملؤرخ في)

 SARL MOHAMED BENCHENAFI

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4 مبلغ)
وعنو ن) 1.111)) رهم  رأسلالها)

411) لطابق) رقم) مقرها  إلآتلاعي 

3) لحي  لصناعي سيدي)  الول أ رقم)

غانم)-)41111)مر كش  ملغرب نتيجة)

لقر ر  لشركاء.

و عين):)

بن) محلد   لسيد)4)) لسيد 

ب  9كس) وعنو نه) ))  لشنافي 
فيكتور) ((3111 أونبفوفونس،5 

شولشيف فرنسا كلصفي))4))للشركة.

و قد تم  نعقا   لجلعية  لختامية)

بتاريخ))3) آنبف)1)21)وفي رقم)411 

3) لحي  لصناعي)  لطابق  الول أ رقم)

مر كش) (41.111 (- (- غانم) سيدي 

 ملغرب.

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

9نا9ر) (31 بتاريخ) بلر كش   لتجارية 

2121)تحت رقم)838))).

(32I
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FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 TRANSPORT TARIK EL

HARIR

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

قفل  لتصفية

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 RUE EL HOURIA N°41

 ERRACHIDIA، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

 TRANSPORT TARIK EL HARIR

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي : قصر  بو 

عام  لريصاني - 52111  لرشيد9ة 

 ملغرب.

قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

.21512

بلقت�سى  لجلع  لعام  إلستثنائي)

1)21)تقرر حل) 5)) آنبف)  ملؤرخ في)

 TRANSPORT TARIK EL HARIR

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4 مبلغ)

وعنو ن) 11.111)) رهم  رأسلالها)

عام) قصر  بو  مقرها  إلآتلاعي 

 لريصاني)-)52111) لرشيد9ة  ملغرب)

نتيجة الالزمة.

و عين):)

ها ي) حف�سى   لسيد)4))

عام  لريصاني) قصر  بو  وعنو نه) ))

كلصفي) 52111) لرشيد9ة  ملغرب 

)4))للشركة.

و قد تم  نعقا   لجلعية  لختامية)

بتاريخ)5)) آنبف)1)21)وفي قصر  بو)

52111) لرشيد9ة) (- عام  لريصاني)

 ملغرب.

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

 البتد ئية بالرشيد9ة بتاريخ)31)9نا9ر)

2121)تحت رقم)62.

(33I

  كو كونسيل

 LABORATOIRE MAKHLOUF
D'ANALYSES MEDICALES

شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

  كو كونسيل

26 حي  لريحان  لطابق )  لشقة 2 

حي  لر حة.، 21551،  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب

 LABORATOIRE MAKHLOUF

 D'ANALYSES MEDICALES

شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي إقامة 

نبيلة مخلوف علار4 334 طابق ) - 

21241  رو4  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

(3357

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) ((4

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدو 4 

باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدو 4  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

(: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)

 LABORATOIRE MAKHLOUF

.D’ANALYSES MEDICALES

مختبف) (: بإ9جاز) غرض  لشركة 

 لتحاليل  لطبية.

إقامة) (: عنو ن  ملقر  الآتلاعي)

 -  ( طابق) (334 نبيلة مخلوف علار4)

21241) رو4  ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)

 لسيد جالد حضر):)111.))حصة)

بقيلة)11)) رهم للحصة).

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

حي)  لسيد جالد حضر عنو نه) ))

 4( رقم) ((2 علر إبن  لخطاب زنقة)

21331) لد ر لبيضاء) ملغرب.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

حي)  لسيد جالد حضر عنو نه) ))

 4( رقم) ((2 علر إبن  لخطاب زنقة)

21331) لد ر لبيضاء) ملغرب

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

9نا9ر) (23 بتاريخ) ببفشيد   البتد ئية 

2121)تحت رقم)-.

(34I

  كو كونسيل

LE FLEXIBLE

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

مالءمة  لنظام  ألسا�سي للشركة

  كو كونسيل

26 حي  لريحان  لطابق )  لشقة 2 

حي  لر حة.، 21551،  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب

LE FLEXIBLE »شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدو 4»

وعنو ن مقرها  الآتلاعي : 7 

رنقة أ ر  ر الآيفوند - 21341 

 لد ر لبيضاء  ملغرب.

»مالءمة  لنظام  ألسا�سي للشركة»

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

.43271

بلقت�سى  لجلع  لعام  الستثنائي)

 ملؤرخ في)17)9نا9ر)2121

مالءمة  لنظام  ألسا�سي) تقرر 

(: مقتضيات  لقانون) مع  للشركة 

مالءمة  لنظام  ألسا�سي للشركة

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني  (

 28 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

9نا9ر)2121)تحت رقم)728551.

(35I

  كو كونسيل

AS DATA

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

قفل  لتصفية

  كو كونسيل

26 حي  لريحان  لطابق )  لشقة 2 

حي  لر حة.، 21551،  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب

AS DATA شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي : مجلع 

 لضلان علار4 8) رقم 4 عين  لشق 

- 28811  لد ر لبيضاء  ملغرب.

قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

.335267

بلقت�سى  لجلع  لعام  إلستثنائي)

1)21)تقرر حل) 31)شتنبف)  ملؤرخ في)

ذ ت  ملسؤولية) شركة  (AS DATA

 (11.111 رأسلالها) مبلغ   ملحدو 4 

مقرها  إلآتلاعي) وعنو ن   رهم 

مجلع  لضلان علار4)8))رقم)4)عين)

 لشق)-)28811) لد ر لبيضاء) ملغرب)

نتيجة لتوقف  لنشاط.

و عين):)

بندهيبا) سفيان   لسيد)4))

8)) لطابق) وعنو نه) )) لضلان)

 21251  14 شقة)  لسفلي 

((4( كلصفي)  لد ر لبيضاء) ملغرب 

للشركة.

و قد تم  نعقا   لجلعية  لختامية)

مجلع) وفي  (21(1 نونبف) (31 بتاريخ)

 لضلان علار4)8))رقم)4)عين  لشق)

- 28811) لد ر لبيضاء) ملغرب.

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

 28 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

9نا9ر)2121)تحت رقم)728558.

(36I



عد )5511 - 24)آلا ى  مجر4))44) )1))فبف 9ر)2121)الجريدة الرسمية   (881

أوكري أنفيست

أوكري أنفست
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

تأسيس شركة

أوكري أنفيست

ز وية شارع  لبعث وشارع  لفرسان 

وزنقة  لقدر علار4  لبشرى  لشقة 
13  لطابق 12، 71111،  لعيون 

 ملغرب

أوكري أنفست شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدو 4

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي ز وية شارع 

 لبعث وشارع  لفرسان وزنقة  لقدر 

علار4  لبشرى  لشقة 13  لطابق 12 

 لعيون 71111  لعيون  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

31613

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) (18

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدو 4 باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدو 4.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 
أوكري) (: بلختصر تسليتها)  إلقتضاء)

أنفست.

تقوية) (: بإ9جاز) غرض  لشركة 

-) لتكوين و لتكوين) قدر ت  ملقاوالت)

 ملستلر)-) ستغالل  ملد رس  لخاصة)

-)جدمات و شغال متنوعة.

و بصفة عامة آليع  لعلليات) (-

 لتجارية و لصناعية و ملالية  ملنقولة)

و لثابتة  ملرتبطة بشكل مباشر أو غيف)

مباشر بلوضوع  لشركة..

ز وية) (: عنو ن  ملقر  الآتلاعي)

شارع  لبعث وشارع  لفرسان وزنقة)

 13 علار4  لبشرى  لشقة)  لقدر 
71111) لعيون) 12) لعيون)  لطابق)

 ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)

 511 (:  لسيد عبد  ملالك حد ني)

حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).

511)حصة) (:  لسيد أمين حد ني)

بقيلة)11)) رهم للحصة).

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

حد ني) عبد  ملالك   لسيد 

عنو نه) ))حي بلبكار رقم)687 41111 

مر كش  ملغرب.

عنو نه) )) حد ني  أمين   لسيد 

مر كش) (41111  687 حي بلبكار رقم)

 ملغرب.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

حد ني) عبد  ملالك   لسيد 

عنو نه) ))حي بلبكار رقم)687 41111 

مر كش  ملغرب

عنو نه) )) حد ني  أمين   لسيد 

مر كش) (41111  687 حي بلبكار رقم)

 ملغرب

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

9نا9ر) (27 بتاريخ) بالعيون   البتد ئية 

2121)تحت رقم)-.

(37I

ADVALORIS

NOPUS
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

ADVALORIS

 IMM(COLLABORATION 3ETG 1

 SIDI MAAROUF CASABLANCA

 N، 22000، CASABLANCA

MAROC

NOPUS شركة ذ ت مسؤولية 

محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي 1) زنقة 

 لحرية  لطابق 3  لشقة 5  لد ر 

 لبيضاء  نفا  ملغرب - 22111  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب 

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

454125

في) مؤرخ  حر  عقد  بلقت�سى 

إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) ((4

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدو 4 

باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدو 4  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

(: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)

.NOPUS

:) لهندسة) غرض  لشركة بإ9جاز)

 ملعلوماتية.

زنقة) ((1 (: عنو ن  ملقر  الآتلاعي)

5) لد ر) 3) لشقة)  لحرية  لطابق)

22111) لد ر) (-  لبيضاء) نفا  ملغرب)

 لبيضاء) ملغرب).

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 (1.111 (: رأسلال  لشركة) مبلغ 

 رهم،)مقسم كالتالي):)

 لسيد لخطيف  بورك):)11))حصة)

بقيلة)11)) رهم للحصة).

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

عنو نه) )) لخطيف  بورك   لسيد 

 81 علار4) (12  قامة  ملستقبل ج ه)

س م)22111) لد ر  لبيضاء) ملغرب).

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

عنو نه) )) لخطيف  بورك   لسيد 

 81 علار4) (12  قامة  ملستقبل ج ه)

س م)22111) لد ر  لبيضاء) ملغرب)

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

 31 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

9نا9ر)2121)تحت رقم)-.

(38I

ANNONCE B.O

 YAHYA FORAGE ET»

«IRRIGATION

شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

ANNONCE B.O

ABATORAB ABDELILAH. تجزئة 

و    لدهب، رقم 61،  لطابق 

 ألول، سيدي  سلاعيل،  لجد9د4، 

MAROC 424412،  لجد9د

 YAHYA FORAGE ET«

IRRIGATION» شركة ذ ت 

مسؤولية محدو 4 ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي تجزئة 

و    لدهب،رقم 61،  لطابق  ألول، 

سيدي  سلاعيل،  لجد9د4 - 24412 

سيدي  سلاعيل،  لجد9د4  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

(6233

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) (23

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدو 4 

باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدو 4  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)

 YAHYA FORAGE ET« (:

.«IRRIGATION

حفر) ((- (: غرض  لشركة بإ9جاز)

بيع) (2- مكانيكية.) بطريقة   ألبار 

مشاريع) تنفيذ  (3- تجهيز ت  لسقي.)

 لري..



(88( الجريدة الرسميةعد )5511 - 24)آلا ى  مجر4))44) )1))فبف 9ر)2121) 

تجزئة) (: عنو ن  ملقر  الآتلاعي)
61،) لطابق  ألول،) و    لدهب،رقم)
سيدي  سلاعيل،) لجد9د4)-)24412 

سيدي  سلاعيل،) لجد9د4  ملغرب.
أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).
 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)
 لسيد عبد  الله  با تر ب):)111.) 

حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).
و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)
تر ب) عبد  الله  با   لسيد 
و    لدهب،رقم) تجزئة  عنو نه) ))
61،) لطابق  ألول،)سيدي  سلاعيل،)
سيدي  سلاعيل) (24412  لجد9د4)

 ملغرب.
و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)
تر ب) عبد  الله  با   لسيد 
و    لدهب،رقم) تجزئة  عنو نه) ))
61،) لطابق  ألول،)سيدي  سلاعيل،)
سيدي  سلاعيل) (24412  لجد9د4)

 ملغرب
باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 
9نا9ر) (21  البتد ئية بالجد9د4 بتاريخ)

2121)تحت رقم)68).

(31I

ADVALORIS

OPEDIA
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

ADVALORIS
 IMM(COLLABORATION 3ETG 1
 SIDI MAAROUF CASABLANCA

 N، 22000، CASABLANCA
MAROC

opedia شركة ذ ت مسؤولية 
محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إلآتلاعي 1) 
زنقة ليبفتي  لطابق 3  لشقة 
5  لد ر لبيضاء أنفا - 21111 

 لد ر لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

454127

في) مؤرخ  حر  عقد  بلقت�سى 
إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) (31

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدو 4 

باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدو 4  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

(: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)

.opedia

غرض  لشركة بإ9جاز):) ستشار ت,)

 لهندسة),) لدعم و لتدريب.

 (1 (: عنو ن  ملقر  الآتلاعي)
3) لشقة) ليبفتي  لطابق) زنقة 

 21111 (- أنفا) 5) لد ر لبيضاء)

 لد ر لبيضاء) ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 51.111 (: رأسلال  لشركة) مبلغ 

 رهم،)مقسم كالتالي):)

511)حصة) (:  لسيد علر    حلد)

بقيلة)11)) رهم للحصة).

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

 لسيد علر    حلد عنو نه) ))حي)
ب) ((1 رقم) ((7 علار4) موالي رشيد 

21111) لد ر لبيضاء)  لد ر لبيضاء)

 ملغرب.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

 لسيد4 مليكة     حلد عنو نه) ))
حي موالي رشيد علار4)7))رقم)1))ب)

21111) لد ر لبيضاء)  لد ر لبيضاء)

 ملغرب

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

 31 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

9نا9ر)2121)تحت رقم)3234.

(41I

.sté.(fidev(SARL(-(A.U

HNS NEGOCE

شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

.sté. fidev(SARL - A.U

مكناس - 418   9ور  آد    بني 

 محلد، 51111، مكناس  ملغرب

HNS NEGOCE شركة ذ ت 

مسؤولية محدو 4 ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي علار4 رقم 

1)3،  ملحل رقم 4، تجزئة  ملنصور - 

51111 مكناس  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

41(61

في) مؤرخ  موثق  عقد  بلقت�سى 

إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) (2(

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدو 4 

باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدو 4  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

 HNS (: بلختصر تسليتها)  إلقتضاء)

.NEGOCE

متاآر4،) (: غرض  لشركة بإ9جاز)

تصد9ر و ستيف   وأشغال مختلفة.

عنو ن  ملقر  الآتلاعي):)علار4 رقم)

1)3،) ملحل رقم)4،)تجزئة  ملنصور)-)

51111)مكناس  ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)

(: ناصر  لد9ن  لفركاني)  لسيد 

11)) رهم) بقيلة) حصة  ((.111

للحصة).

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

ناصر  لد9ن  لفركاني)  لسيد 
تجزئة  ملنصور) (،3(1 رقم) عنو نه) ))

51111)مكناس  ملغرب.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

ناصر  لد9ن  لفركاني)  لسيد 
تجزئة  ملنصور) (،3(1 رقم) عنو نه) ))

51111)مكناس  ملغرب

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

9نا9ر) (23 بتاريخ) بلكناس   لتجارية 

2121)تحت رقم)364.

(4(I

SOGETRA

ORANGE MONEY MAROC
شركة  ملساهلة

رفع رأسلال  لشركة

orange money maroc

 MOHAMED ZERKTOUNI,RES

 ALBORJ,CASABLANCA ,،

20000، CASABLANCA(MAROC

 ORANGE MONEY MAROC

شركة  ملساهلة

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي 

 Lotissement La Colline,

 Immeuble Les Quatre Temps

 Sidi(Maârouf, 6ème(étage -

.20150 casablanca(MAROC
رفع رأسلال  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.428143

 بلقت�سى  لجلع  لعام  إلستثنائي

تم) (21(1 12) آنبف) في)  ملؤرخ 
بلبلغ) رأسلال  لشركة  رفع 

أي) »31.111.111) رهم») قدره)

إلى) »1.111.111)) رهم») من)

(: طريق) عن  »41.111.111) رهم»)

تقد9م حصص نقد9ة أو عينية.

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

 21 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

9نا9ر)2121)تحت رقم)728713.

(42I
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STE FASHION AL BOUGHAZ SARL

 AVANTAGE BETON ET

SERVICE
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

 STE AVANTAGE BETON ET

SERVICE SARL au

شارع علر بن  لخطاب علار4 

ماس بالوماس 2 طابق 3 رقم 77، 

11111، طنجة  ملغرب

 AVANTAGE BETON ET SERVICE

شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي شارع علر 

بن  لخطاب علار4 ماس بالوماس 

2 طابق 3 رقم 77 - 11111 طنجة 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

(1362(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) (21

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدو 4 

باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدو 4  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

(: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)

.AVANTAGE BETON ET SERVICE

:) إلنعاش) غرض  لشركة بإ9جاز)

و ألشغال  لعلومية)  لعقاري، لبناء)

و لخاصة وإنتاج مو    لبناء.

عنو ن  ملقر  الآتلاعي):)شارع علر)

بالوماس) ماس  علار4  بن  لخطاب 

طنجة) (11111  -  77 رقم) (3 طابق) (2

 ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)

 لسيد محسن  لصفريوي):)111.) 

حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)
محسن  لصفريوي)  لسيد 

 (4( عنو نه) ))طريق رأس سبارطيل)

 لرميالت)11111)طنجة  ملغرب.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)
محسن  لصفريوي)  لسيد 

 (4( عنو نه) ))طريق رأس سبارطيل)

 لرميالت)11111)طنجة  ملغرب

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

9نا9ر) (3( بتاريخ) بطنجة   لتجارية 

2121)تحت رقم)231161.

(43I

 ملركز  لجهوي لالستثلار لجهة  رعة تافياللت ملحقة)

ورز ز ت

STE « SOLAGOCE « SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

تأسيس شركة

 ملركز  لجهوي لالستثلار لجهة  رعة 

تافياللت ملحقة ورز ز ت

شارع موالي رشيد علار4    س 

 لطابق  الول ورز ز ت، 45111، 

ورز ز ت  ملغرب

STE « SOLAGOCE « SARL شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي رقم 336 

حي و    لذهب - 45111 ورز ز ت 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

(1727

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) ((1

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدو 4 باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدو 4.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

 STE(« (: بلختصر تسليتها)  إلقتضاء)

.SOLAGOCE(«(SARL

غرض  لشركة بإ9جاز):)*بيع لو زم)

 ملكتب بالتقسيط)

*) لبناء)و الشغال  ملختلفة)

*) ملساومة).
عنو ن  ملقر  الآتلاعي):)رقم)336 

ورز ز ت) (45111 (- و    لذهب) حي 

 ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)

 511 (:  لسيد عبد  ملوآو  حلز4)

حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).

 لسيد  وسهى حليد):)511)حصة)

بقيلة)11)) رهم للحصة).

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

حلز4) عبد  ملوآو    لسيد 
حي و    لذهب) (336 رقم) عنو نه) ))

45111)ورز ز ت  ملغرب.

عنو نه) )) حليد   لسيد  وسهى 

حي  ملسيف4 رقم)215 45111)ورز ز ت)

 ملغرب.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

حلز4) عبد  ملوآو    لسيد 
حي و    لذهب) (336 رقم) عنو نه) ))

45111)ورز ز ت  ملغرب

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

9نا9ر) (3(  البتد ئية بورز ز ت بتاريخ)

2121)تحت رقم)-.

(44I

CONSEIL(&(BUSINESS(MARRAKECH

 Sté «IGANDOUF TRAV ET
NEGOCE« SARL AU

شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 CONSEIL & BUSINESS

MARRAKECH

شقة رقم )1  ملسيف4 ), »س» رقم 

32، 41111، مر كش  ملغرب

 Sté «IGANDOUF(TRAV(ET

NEGOCE« SARL(AU شركة ذ ت 

مسؤولية محدو 4 ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي محل رقم 

354 تجزئة  لكرم - 41111 مر كش 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

(12(31

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) ((8

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدو 4 

باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدو 4  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

(: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)

 Sté( «IGANDOUF( TRAV( ET

.NEGOCE«(SARL(AU

غرض  لشركة بإ9جاز):)-)بيع مو  )

 لبناء)بالتقسيط

و ملعد ت) -) ستئجار  الليات 

 لصناعية

-)مقاول في أشغال  لبناء)و ألشغال)

 ملختلفة

.

عنو ن  ملقر  الآتلاعي):)محل رقم)

مر كش) (41111 (- تجزئة  لكرم) (354

 ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)

: عبد  لرحلان  لعورف)   لسيد 

11)) رهم) بقيلة) حصة  ((.111

للحصة).
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و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

عبد  لرحلان  لعورف)  لسيد 

عنو نه) ))تجزئة  لنخيل)2)رقم)183) 

تاركة)41111)مر كش  ملغرب.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

عبد  لرحلان  لعورف)  لسيد 

عنو نه) ))تجزئة  لنخيل)2)رقم)183) 

تاركة)41111)مر كش  ملغرب

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

9نا9ر) (28 بتاريخ) بلر كش   لتجارية 

2121)تحت رقم)8)7))).

(45I

WAY CONSEIL

STE HE MANAGEMENT

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

تأسيس شركة

WAY CONSEIL

 N 823 MASSIRA 1 -A، 40000،

MARRAKECH MAROC

STE HE MANAGEMENT شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي شارع عبد 

 لكريم  لخطابي  قامة آو   علار4 

11) شقة 43  لطابق 3 - 45111 

مر كش  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

(12(11

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) (13

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدو 4 باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدو 4.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

 STE HE(:(إلقتضاء)بلختصر تسليتها 

. MANAGEMENT

غرض  لشركة بإ9جاز):)•) لخدمات)
إ  ر4) تأآيف،) إنشاء،) كتساب،) (•
لغرض) علل  قاعد4  ألي  مجانية 
و لوآبات) و ملطاعم   ملشروبات 

 لخفيفة و لبيتز  و لقهو4
•)تشغيل   ر  لضيافة،.

عنو ن  ملقر  الآتلاعي):)شارع عبد)
 لكريم  لخطابي  قامة آو   علار4)
 45111  -  3 43) لطابق) شقة) ((11

مر كش  ملغرب.
أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).
 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)
 511 (: محلد  لسعدي)  لسيد 

حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).
 لسيد عبد  لجليل حلامي):)511 

حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).
و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)
 لسيد محلد  لسعدي عنو نه) ))
مبفوكة) (7  قامة  لنجد  /8) لشقة)

41111)مر كش  ملغرب.
حلامي) عبد  لجليل   لسيد 
 311 رقم) أ  (( عنو نه) )) ملسيف4)

111)4)مر كش  ملغرب.
و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)
 لسيد محلد  لسعدي عنو نه) ))
مبفوكة) (7  قامة  لنجد  /8) لشقة)

41111)مر كش  ملغرب
باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 
9نا9ر) (21 بتاريخ) بلر كش   لتجارية 

2121)تحت رقم)774))).

(46I

garantis conseil

AIKIDO PRO
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

garantis conseil
 بر ج  لكتبية علار4 رقم 8) شقة 

رقم 15 محاميد 1، 41111، مر كش 
 ملغرب

AIKIDO PRO شركة ذ ت مسؤولية 

محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي تجزئة 

 بو ب مر كش  لشطر 3) رقم ) - 

41111 مر كش  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

(12(13

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) (16

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدو 4 

باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدو 4  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

(: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)

.AIKIDO PRO

وكيل) (- (: بإ9جاز) غرض  لشركة 

و لفني) لعلليات  لنشاط  لريا�سي 

)قاعة  لرياضة)).

في  ملو  ) بالتقسيط  تاآر  (-

و ملعد ت)؛) لسلع  لرياضية و ملالبس)

 لرياضية).

-) ستئجار  ملعد ت  لرياضية)؛

آليع  لسلع) وتصد9ر  -) ستيف   

 لرياضية وآليع  ملعد ت  لرياضية.

تجزئة) (: عنو ن  ملقر  الآتلاعي)
 -  ( رقم) ((3  بو ب مر كش  لشطر)

41111)مر كش  ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)

 لسيد محلد  9ت محلد):)111.) 

حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

محلد) محلد  9ت   لسيد 
عنو نه) ))سكوما)))رقم))66 41111 

مر كش  ملغرب.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

محلد) محلد  9ت   لسيد 
عنو نه) ))سكوما)))رقم))66 41111 

مر كش  ملغرب

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

9نا9ر) (21 بتاريخ) بلر كش   لتجارية 

2121)تحت رقم))77))).

(47I

garantis conseil

IYA HOME
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

garantis conseil

 بر ج  لكتبية علار4 رقم 8) شقة 
رقم 15 محاميد 1، 41111، مر كش 

 ملغرب

IYA HOME شركة ذ ت مسؤولية 

محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي تجزئة 

 بو ب مر كش  لشطر 3) رقم 

) محل رقم 2 - 41111 مر كش 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

(1(117

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) (16

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدو 4 

باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدو 4  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

 IYA (: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)

.HOME

-تاآر) (: بإ9جاز) غرض  لشركة 

بالتقسيط في  ألثاث و لد9كور.

وتصد9ر  ملفروشات) -) ستيف   

ومو    لد9كور.
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أو) أعلال  لد9كور  في  مقاول  (-

 لزجرفة.

تجزئة) (: عنو ن  ملقر  الآتلاعي)

 ( رقم) ((3 مر كش  لشطر)  بو ب 

محل رقم)2 - 41111)مر كش  ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)

 لسيد محلد  9ت محلد):)111.) 

حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

محلد) محلد  9ت   لسيد 

عنو نه) ))سكوما)))رقم))66 41111 

مر كش  ملغرب.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

محلد) محلد  9ت   لسيد 

عنو نه) ))سكوما)))رقم))66 41111 

مر كش  ملغرب

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

9نا9ر) (22 بتاريخ) بلر كش   لتجارية 

2121)تحت رقم)552))).

(48I

FIDUCIAIRE INOVA

TAWHIDTEX
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد

تفويت حصص

FIDUCIAIRE INOVA

 N° 18 RUE 3 LOT(RATC

 (ER ETAGE AL QODS SIDI

 BERNOUSSI، 20610،

CASABLANCA MAROC

TAWHIDTEX شركة ذ ت مسؤولية 

محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي  لطريق 

 لرئيسية 133)  لهرويين  لد ر 

 لبيضاء - 21114  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.368811

بلقت�سى  لجلع  لعام  إلستثنائي)

تلت) (21(1 27) آنبف) في)  ملؤرخ 

 ملصا قة على):)

مصطفى) ((4( تفويت  لسيد)

لفساحي)111.))حصة  آتلاعية من)

أصل)111.))حصة لفائد4  لسيد))4))

27) آنبف)  ملصطفى مخلوف بتاريخ)

.21(1

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

 18 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

9نا9ر)2121)تحت رقم)726351.

(41I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

TARRICHT SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

رفع رأسلال  لشركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 RUE EL HOURIA N°41

 ERRACHIDIA، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

TARRICHT SARL شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدو 4

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي قصر 

قصبة  لقا9د عرب  لصباح زيز 

أرفو  - 52111  لرشيد9ة  ملغرب.

رفع رأسلال  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري -.

بلقت�سى  لجلع  لعام  إلستثنائي)

تم) (2121 9نا9ر) (28 في)  ملؤرخ 

قدره) بلبلغ  رأسلال  لشركة  رفع 

من) أي  »111.111.)) رهم»)

»115.111.)) رهم»)إلى)»2.115.111 

تقد9م حصص) (: عن طريق)  رهم»)

نقد9ة أو عينية.

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

 13 بتاريخ) بالرشيد9ة   البتد ئية 

فبف 9ر)2121)تحت رقم)67/2020.

(51I

IMATRACOM

IMATRACOM ITC
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

IMATRACOM

رقم 31 شارع  لور   ملد9نة  لجد9د4 

صفرو، 111)3، صفرو  ملغرب

IMATRACOM ITC شركة ذ ت 

مسؤولية محدو 4 ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي رقم 31 

شارع  لور   ملد9نة  لجد9د4 صفرو 

صفرو 111)3 صفرو  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

2755

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) (21

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدو 4 

باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدو 4  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

(: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)

.IMATRACOM ITC

شركة) (: بإ9جاز) غرض  لشركة 

 ألشغال  لعامة و ملتنوعة.

 31 رقم) (: عنو ن  ملقر  الآتلاعي)

شارع  لور   ملد9نة  لجد9د4 صفرو)

صفرو)111)3)صفرو  ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 (1.111 (: رأسلال  لشركة) مبلغ 

 رهم،)مقسم كالتالي):)

و لعائلية) - ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

 لسيد4 بنخضر4  9لان عنو نه) ))

طريق) موالتي  لة  ال  76)تجز4  رقم)

 ملنزل)111)3)صفرو  ملغرب.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

 لسيد4 بنخضر4  9لان عنو نه) ))

طريق) موالتي  لة  ال  76)تجز4  رقم)

 ملنزل)11)3)صفرو  ملغرب

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

9نا9ر) (21 بتاريخ) بصفرو   البتد ئية 

2121)تحت رقم)-.

(5(I

CCFCHADI

 FILAHI MAROC SERVICES« 

«FMS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

تأسيس شركة

CCFCHADI

27 شارع عبد هللا بن 9اسين  لرقم 

)  لطابق )، 1)213،  لد ر لبيضاء 

 ملغرب

 FILAHI MAROC SERVICES« 

FMS» شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي إقامة 

بسلة 2  لعلار4 2  لرقم 8 عين 

 لسبع - 21511  لد ر لبيضاء 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

454761

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) (21

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدو 4 باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدو 4.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

(: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)

 FILAHI MAROC SERVICES«

.«FMS

تسيف) (: بإ9جاز) غرض  لشركة 

محطة للخدمات.
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إقامة) (: عنو ن  ملقر  الآتلاعي)

بسلة)2) لعلار4)2) لرقم)8)عين  لسبع)

- 21511) لد ر لبيضاء) ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 511.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)

 2.511 (: رشيد) فالحي   لسيد 

حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).

 لسيد فالحي جالد):)2.411)حصة)

بقيلة)11)) رهم للحصة).

 (11 (: حفيضة) رجيص   لسيد4 

حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

عنو نه) )) رشيد  فالحي   لسيد 

إقامة  ملربع  لدهبي  لطابق) (316

 21311 عبد  ملومن) ((3 رقم) (4

 لد ر لبيضاء) ملغرب.

 لسيد فالحي جالد عنو نه) ))حي)

موالي رشيد)))بلوك)5)ملر  لخيضر)

 21671  87 هللا  لرقم) عبد  بن 

 لد ر لبيضاء) ملغرب.

 لسيد4 رجيص حفيضة عنو نه) ))

)22)شارع  بر هيم  لرو  ني  لطابق)

1)إقامة  أل  رسة  ملعاريف) )) لشقة)

21311) لد ر لبيضاء) ملغرب.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

عنو نه) )) رشيد  فالحي   لسيد 

إقامة  ملربع  لدهبي  لطابق) (316

 21311 عبد  ملومن) ((3 رقم) (4

 لد ر لبيضاء) ملغرب

 لسيد فالحي جالد عنو نه) ))حي)

موالي رشيد)))بلوك)5)ملر  لخيضر)

 21671  87 هللا  لرقم) عبد  بن 

 لد ر لبيضاء) ملغرب

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

 21 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

9نا9ر)2121)تحت رقم)728742.

(52I

F.B.A.K GESTION SARL

T6K TRAVAUX SARL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

تأسيس شركة

F.B.A.K GESTION SARL

شارع بئف  نزر ن  قامة  لشعيبي 

 bd bir anzarane طابق )  بن آرير

 residence(chaibi، 43150،

benguerir  ملغرب

T6K TRAVAUX SARL شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدو 4

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي حي  فريقيا 

زنقة 8 رقم 8)) - 51)43  بن آرير 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

2(11

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) (18

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدو 4 باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدو 4.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

 T6K (: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)

.TRAVAUX SARL

غرض  لشركة بإ9جاز):) ملقاولة في)

 لبناء)و شغال مختلفة.

حي) (: عنو ن  ملقر  الآتلاعي)

 43(51  -  ((8 رقم) (8  فريقيا زنقة)

 بن آرير  ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)

حصة) (511 (:  لسيد جليل جالي)

بقيلة)11)) رهم للحصة).

 511 (: معروف) محلد   لسيد 

حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

حي)  لسيد جليل جالي عنو نه) ))
 43(51  ((8 رقم) (18 زنقة)  فريقيا 

 بن آرير  ملغرب.

 لسيد محلد معروف عنو نه) ))

 387 رقم)  لحي  لجد9د  لشلالي ف 

51)43) بن آرير  ملغرب.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

حي)  لسيد جليل جالي عنو نه) ))
 43(51  ((8 رقم) (18 زنقة)  فريقيا 

 بن آرير  ملغرب

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

27)9نا9ر)  البتد ئية بابن آرير بتاريخ)

2121)تحت رقم)7).

(53I

STE WADYAN ARKAYAZ TRAVAUX

STE SMARSUD
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

تأسيس شركة

 STE WADYAN ARKAYAZ

TRAVAUX

 لصندوق  لبف9دي رقم 31)، 

72111،  لسلار4  ملغرب

STE SMARSUD شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدو 4

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي تجزئة 

 لسالم مجلوعة 3 بلوك ورقم 18 - 

72111  لسلار4  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

(857

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) ((5

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدو 4 باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدو 4.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

 STE (: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)

.SMARSUD

:) لبناء) بإ9جاز) غرض  لشركة 

وأشغال مختلفة.

تجزئة) (: عنو ن  ملقر  الآتلاعي)

 -  18 3)بلوك ورقم)  لسالم مجلوعة)

72111) لسلار4  ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)

 511 (: ثرية سيد  المين)  لسيد4 

حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).

 لسيد محلد برآكن):)511)حصة)

بقيلة)11)) رهم للحصة).

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

سيد  المين) ثرية   لسيد4 

رقم) حلا ي  شارع  حلد  عنو نه) ))

)5 72111) لسلار4  ملغرب.

عنو نه) )) برآكن  محلد   لسيد 

 54 رقم) ج  بلوك  (14 حي  لسالم)

72111) لسلار4  ملغرب.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

سيد  المين) ثرية   لسيد4 

رقم) حلا ي  شارع  حلد  عنو نه) ))

)5 72111) لسلار4  ملغرب

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

9نا9ر) (22  البتد ئية بالسلار4 بتاريخ)

2121)تحت رقم)14/2020.

(54I

 ملركز  لجهوي لالستثلار لجهة  رعة تافياللت ملحقة)

ورز ز ت

STE « ISCREEN « SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

تأسيس شركة

 ملركز  لجهوي لالستثلار لجهة  رعة 

تافياللت ملحقة ورز ز ت

شارع موالي رشيد علار4    س 

 لطابق  الول ورز ز ت، 45111، 

ورز ز ت  ملغرب

STE « ISCREEN « SARL شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4
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وعنو ن مقرها  إلآتلاعي رقم 18 

بلوك 6) حي  ملقاومة - 45111 

ورز ز ت  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

(1725

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) (21

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدو 4 باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدو 4.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

 STE(« (: بلختصر تسليتها)  إلقتضاء)

.ISCREEN(«(SARL

*منتج) (: بإ9جاز) غرض  لشركة 
 لسلعي  لبصري

) التصاالت) إعالنات) *وكالة 

و لحدث).
رقم) (: عنو ن  ملقر  الآتلاعي)

 45111 (- حي  ملقاومة) ((6 بلوك) (18

ورز ز ت  ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)

حصة) (711 (:  لسيد جيال علا )

بقيلة)11)) رهم للحصة).

 311 (:  لسيد جيال سيف  لد9ن)

حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)
 لسيد جيال علا  عنو نه) ))رقم)

 45111 حي  ملقاومة) ((6 بلوك) (18

ورز ز ت  ملغرب.

سيف  لد9ن) جيال   لسيد 
حي) ((6 بلوك) (18 رقم) عنو نه) ))

 ملقاومة)45111)ورز ز ت  ملغرب.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)
 لسيد جيال علا  عنو نه) ))رقم)

 45111 حي  ملقاومة) ((6 بلوك) (18

ورز ز ت  ملغرب

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

9نا9ر) (3(  البتد ئية بورز ز ت بتاريخ)

2121)تحت رقم)-.

(55I

  كو كونسيل

MEGA COURSE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

حل شركة

  كو كونسيل

26 حي  لريحان  لطابق )  لشقة 2 

حي  لر حة.، 21551،  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب

MEGA COURSE شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدو 4)في طور 

 لتصفية)

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي إقامة 

 لنخيل علار4 ) رقم 2) سيدي 

معروف - 21121  لد ر لبيضاء 

 ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.3(3221

بلقت�سى  لجلع  لعام  إلستثنائي)

تقرر حل) (21(1 نونبف) ((7  ملؤرخ في)

ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4) شركة 

رأسلالها) مبلغ  (MEGA COURSE

مقرها) وعنو ن  21.111) رهم 

 ( علار4) إقامة  لنخيل   إلآتلاعي 

 21121 (- معروف) سيدي  ((2 رقم)

(: ل) نتيجة   لد ر لبيضاء) ملغرب 

توقف  لنشاط.

إقامة) ب  مقر  لتصفية  حد   و 

سيدي) ((2 رقم) (( علار4)  لنخيل 

21121) لد ر لبيضاء) (- معروف)

 ملغرب.)

و عين):)
رآاء) لخد9وي)  لسيد)4))

 ( علار4) إقامة  لنخيل  وعنو نه) ))

 21121 معروف) سيدي  ((2 رقم)

((4( كلصفي)  لد ر لبيضاء) ملغرب 

للشركة.

وعند  إلقتضاء) لحدو   ملفروضة)

محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

 ملخابر4 ومحل تبليغ  لعقو  و لوثائق)

 ملتعلقة بالتصفية):)-

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

 3( بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

 آنبف)1)21)تحت رقم)725621.

(56I

TRANSACT FACILITY

ترونزاكت راسيليتي
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

تأسيس شركة

TRANSACT FACILITY

 CASABLANCA 16 RUE 80

 ETG(RD(OULFA، 20220،

CASABLANCA MAROC

ترونز كت فاسيليتي شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدو 4

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي 6) زنقة 

81  لطابق  لسفلي  أللفة  لد ر 

 لبيضاء - 21221  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

45453(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

إعد    لقانون) تم  (21(1 نونبف) (2(

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدو 4 باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدو 4.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

(: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)

ترونز كت فاسيليتي.

تقد9م) (- (: غرض  لشركة بإ9جاز)

 لخدمات  ملعلوماتية و إللكتفونية.

زنقة) ((6 (: عنو ن  ملقر  الآتلاعي)

81) لطابق  لسفلي  أللفة  لد ر)

21221) لد ر  لبيضاء) (-  لبيضاء)

 ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 
 لشركة):)11)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)
 رهم،)مقسم كالتالي):)

 لسيد 9وسف مسيد):)511)حصة)
بقيلة)51.111) رهم للحصة).

511)حصة) (:  لسيد مهدي مسيد)
بقيلة)51.111) رهم للحصة).

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء):)

عنو نه) )) مسيد  9وسف   لسيد 
 21331 يعقوب  ملنصور) شارع  (85

 لد ر  لبيضاء) ملغرب.
عنو نه) )) مسيد  مهدي   لسيد 
28831) ملحلد9ة) 73)) رب  لرياض)

 ملغرب.
و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)
عنو نه) )) مسيد  9وسف   لسيد 
 21331 يعقوب  ملنصور) شارع  (85

 لد ر  لبيضاء) ملغرب
باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 
 28 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

9نا9ر)2121)تحت رقم)7)7285.

(57I

SOGETRA

SOGETRA
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

تفويت حصص

SOGETRA
 MOHAMED ZERKTOUNI,RES

 ALBORJ,CASABLANCA ,،
20000، CASABLANCA(MAROC
SOGETRA شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4
 Zone وعنو ن مقرها  إلآتلاعي

 industrielle(Attasnie 54 - 12020
.Témara MAROC

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.(26775
بلقت�سى  لجلع  لعام  إلستثنائي)
تلت) (21(1 11) آنبف) في)  ملؤرخ 

 ملصا قة على):)
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لحسن نور ني) ((4( تفويت  لسيد)
حصة  آتلاعية من أصل) ((1.111
((4( لفائد4  لسيد) حصة  (21.111
11) آنبف) بتاريخ) نور ني  لحسن 

.21(1
تفويت  لسيد))4)) لحسين نور ني)
حصة  آتلاعية من أصل) ((1.111
((4( لفائد4  لسيد) حصة  (21.111
11) آنبف) بتاريخ) نور ني   لحسين 

.21(1
باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني  (
9نا9ر) (18 بتاريخ) بتلار4   البتد ئية 

2121)تحت رقم)2158.
(58I

 BUREAU COMPTABLE ET INVESTISEMENT

BCI CONSULTING

ALAOUI CENTRE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

حل شركة

 BUREAU COMPTABLE
 ET INVESTISEMENT BCI

CONSULTING
 AV ABDELKRIM EL KHATABI

 BAT(A 1ER(ETAGE(N°4 GUELIZ
 MARRAKECH، 40000،
MARRAKECH MAROC

ALAOUI CENTRE شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدو 4)في طور 

 لتصفية)
وعنو ن مقرها  إلآتلاعي شارع 
عالل  لفا�سي علار4  لعامري 

 لطابق  الول شقة رقم 1) - 41111 
مر كش  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.8(155
بلقت�سى  لجلع  لعام  إلستثنائي)
1)21)تقرر حل) )3) آنبف)  ملؤرخ في)
ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4) شركة 
رأسلالها) مبلغ  (ALAOUI CENTRE
مقرها) وعنو ن  1.111)) رهم 
 إلآتلاعي شارع عالل  لفا�سي علار4)
 (1  لعامري  لطابق  الول شقة رقم)
(: مر كش  ملغرب نتيجة ل) (41111  -

 ملنافسة   جل سوق  لعلل.

شارع) ب  مقر  لتصفية  حد   و 
عالل  لفا�سي علار4  لعامري  لطابق)
 الول شقة رقم)1) - 41111)مر كش)

 ملغرب.)
و عين):)

هاشمي) هاشم  موالي   لسيد)4))
زنقة فار بي) (1 رقم) علوي وعنو نه) ))
مر كش) (41111 مر كش)  مرشيش 

 ملغرب كلصفي))4))للشركة.
وعند  إلقتضاء) لحدو   ملفروضة)
محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
 ملخابر4 ومحل تبليغ  لعقو  و لوثائق)
عالل) شارع  (: بالتصفية)  ملتعلقة 
 لفا�سي علار4  لعامري  لطابق  الول)

شقة رقم)1)
باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 
9نا9ر) (21 بتاريخ) بلر كش   لتجارية 

2121)تحت رقم)761))).
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 STE HAMMOUJ ET
CONSORTS SARL

NIRVANA SARL
إعالن متعد   لقر ر ت

 STE HAMMOUJ ET CONSORTS
SARL

 (68ave mohammed diouri
 n°5 kenitra، 14000، kenitra

MAROC
NIRVANA SARL »شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدو 4»
وعنو ن مقرها  الآتلاعي : 41 شارع 
 نفا  لد ر  لبيظاء - 21251  لد ر 

 لبيظاء  ملغرب.
»إعالن متعد   لقر ر ت»

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : -.
بلقت�سى  لجلع  لعام  الستثنائي)

 ملؤرخ في)12)9نا9ر)2121
تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية):)

قر ر رقم))):) لذي 9نص على ما9لي)
:)وفا4 شريك  لوحيد

قر ر رقم)2):) لذي 9نص على ما9لي)
:)تحويل  لشكل  لقانوني للشركة)

قر ر رقم)3):) لذي 9نص على ما9لي)
:)تعيين مسيف آد9د للشركة)

وتبعا لذلك تم تعد9ل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�سي  لتالية):)
على) 9نص  :) لذي  (( رقم) بند 
وفا4  لشريك  حلد) معا9نة  (: ما9لي)
طاهري آوطي   ري�سي حسني وتوزيع)
لرسم) تبعا  على  لورثة  حصصه 
 04/05/2017 في)  الر ثة  ملؤرخ 
مرية  لزيزي) بالشكل  التي  لسيد4 
طاهري) محلد  25)حصة, لسيد 
 212 حسني) آوطي   ري�سي 
حصة, لسيد   ريس طاهري آوطي)
حصة, لسيد) حسني212)   ري�سي 
عبد  لها ي طاهري آوطي   ري�سي)

حسني)21)حصة)
بند رقم)2):) لذي 9نص على ما9لي)
ذ ت) شركة  من  تحويل  لشركة  (:
مسؤولية محدو 4 مساهم وحيد إلى)

شرك ذ ت مسؤولية محدو 4)
بند رقم)3):) لذي 9نص على ما9لي)
طرف  لسيد) من  تسييف  لشركة  (:
آوطي   ري�سي) طاهري    ريس 
حسني و لسيد محلد طاهري آوطي)

  ري�سي حسني ملد4 غيف محد 4
باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 
 22 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

9نا9ر)2121)تحت رقم)727138.
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GLOFID
(23FLUIDS

شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 
 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

GLOFID
78 شارع  ملقاومة  قامة  ملرزوقي 

 لطابق  لثاني  لرقم 1)، 31)21، 
 لد ر  لبيضاء  ملغرب

23FLUIDS) شركة ذ ت مسؤولية 
محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي 75 شارع 
)) 9نا9ر  لطابق  الول  لشقة 61) 

 لد ر  لبيضاء 21111  لد ر  لبيضاء 
 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
454281

في) مؤرخ  حر  عقد  بلقت�سى 
إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) (21
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدو 4 

باملليز ت  لتالية):)
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدو 4  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسلية  لشركة 
(: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)

.(23FLUIDS
مقاول) (: بإ9جاز) غرض  لشركة 

أعلال مختلفة و لبناء.
75)شارع) عنو ن  ملقر  الآتلاعي):)
 (61 9نا9ر  لطابق  الول  لشقة) (((
21111) لد ر  لبيضاء)  لد ر  لبيضاء)

 ملغرب.
أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).
 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)
 (.111 (: جربوش) مرو ن   لسيد 

حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).
و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)
 لسيد مرو ن جربوش عنو نه) ))
 6 مجلوعة) منتزه  لرحلة  تجزئة 
 21111  2 6) لرحلة) رقم) (5 علار4)

 لد ر  لبيضاء) ملغرب.
و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)
 لسيد مرو ن جربوش عنو نه) ))
 6 مجلوعة) منتزه  لرحلة  تجزئة 
 21111  2 6) لرحلة) رقم) (5 علار4)

 لد ر  لبيضاء) ملغرب
باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 
 27 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

9نا9ر)2121)تحت رقم)3)7283.
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مستامنة شامة

EL HAOUARILEX
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

مستامنة شامة



عد )5511 - 24)آلا ى  مجر4))44) )1))فبف 9ر)2121)الجريدة الرسمية   (888

شارع  ملسيف4 رقم 42)  لطابق  الول 
 لناظور شارع  ملسيف4 رقم 42) 
 لطابق  الول  لناظور، 62111، 

 لناظور  ملغرب
EL HAOUARILEX شركة ذ ت 
مسؤولية محدو 4 ذ ت  لشريك 

 لوحيد)في طور  لتصفية)
وعنو ن مقرها  إلآتلاعي حي 

صوناصيد رقم 52) سلو ن  لناظور 
- 62111  لناظور  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.(1(25
قر ر  لشريك  لوحيد) بلقت�سى 
تقرر حل) (21(1 نونبف) (17  ملؤرخ في)
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت)
 EL HAOUARILEX  لشريك  لوحيد)
11.111)) رهم) رأسلالها) مبلغ 
حي) مقرها  إلآتلاعي  وعنو ن 
52))سلو ن  لناظور) صوناصيد رقم)
(: 62111) لناظور  ملغرب نتيجة ل)  -

 غالق  لشركة.
حي) ب  مقر  لتصفية  حد   و 
52))سلو ن  لناظور) صوناصيد رقم)

- 62111) لناظور  ملغرب.)
و عين):)

 لسيد)4)) بلن  لهو ري)
 (52 حي صوناصيد رقم) وعنو نه) ))
62111) لناظور) سلو ن  لناظور)

 ملغرب كلصفي))4))للشركة.
وعند  إلقتضاء) لحدو   ملفروضة)
محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
 ملخابر4 ومحل تبليغ  لعقو  و لوثائق)

 ملتعلقة بالتصفية):)-
باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 
 البتد ئية بالناضور بتاريخ)7)) آنبف)

1)21)تحت رقم)352.
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مكتب املحاسبة اطاكوم
شركة تونفيت تر نس

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4
تفويت حصص

مكتب  ملحاسبة  طاكوم
زنقة 63 رقم 3 تنجد  ، 52611، 

تنجد    ملغرب

شركة تونفيت تر نس شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدو 4

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي  ستغرغور 
تونفيت - 54512 ميدلت  ملغرب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.2(13
بلقت�سى  لجلع  لعام  إلستثنائي)
تلت) (2121 9نا9ر) (17 في)  ملؤرخ 

 ملصا قة على):)
مامو) )4)) بر هيم  تفويت  لسيد)
11))حصة  آتلاعية من أصل)11) 
حصة لفائد4  لسيد))4))لحسن مامو)

بتاريخ)17)9نا9ر)2121.
مامو) )4)) مبارك  تفويت  لسيد)
11))حصة  آتلاعية من أصل)11) 
حصة لفائد4  لسيد))4))لحسن مامو)

بتاريخ)17)9نا9ر)2121.
 (11 تفويت  لسيد))4))علر مامو)
 (11 أصل) من  حصة  آتلاعية 
حصة لفائد4  لسيد))4))لحسن مامو)

بتاريخ)17)9نا9ر)2121.
مامو) رشيد  ((4( تفويت  لسيد)
11))حصة  آتلاعية من أصل)11) 
حصة لفائد4  لسيد))4))لحسن مامو)

بتاريخ)17)9نا9ر)2121.
باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني  (
9نا9ر) (28 بتاريخ) بليدلت   البتد ئية 

2121)تحت رقم)1).
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 STE WADYAN ARKAYAZ
TRAVAUX

STE TIOS SECURITE SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

تأسيس شركة
 STE WADYAN ARKAYAZ

TRAVAUX
 لصندوق  لبف9دي رقم 31)، 

72111،  لسلار4  ملغرب
STE TIOS SECURITE SARL شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4
وعنو ن مقرها  إلآتلاعي حي  لعو 4 
رقم 557 - 72111  لسلار4  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

(787

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

إعد    لقانون) تم  (21(1 نونبف) (28

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدو 4 باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدو 4.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

 STE (: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)

.TIOS SECURITE SARL

:) ألمن) بإ9جاز) غرض  لشركة 

و لحر سة.

عنو ن  ملقر  الآتلاعي):)حي  لعو 4)

رقم)557 - 72111) لسلار4  ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)

 لسيد سيدي محلد آباري):)511 

حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).

511)حصة) (:  لسيد 9حيى آباري)

بقيلة)11)) رهم للحصة).

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

آباري) محلد  سيدي   لسيد 

عنو نه) ))توسعة  لسالم بلوك   رقم)

17 72111) لسلار4  ملغرب.

عنو نه) )) آباري  9حيى   لسيد 

 72111  (44 رقم) تجزئة  ملسيف4 

 لسلار4  ملغرب.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

آباري) محلد  سيدي   لسيد 

عنو نه) ))توسعة  لسالم بلوك   رقم)

17 72111) لسلار4  ملغرب

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

 البتد ئية بالسلار4 بتاريخ)12) آنبف)

1)21)تحت رقم)196/2019.
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 STE WADYAN ARKAYAZ
TRAVAUX

STE SIMARISTA SECURITE
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 STE WADYAN ARKAYAZ
TRAVAUX

 لصندوق  لبف9دي رقم 31)، 
72111،  لسلار4  ملغرب

 STE SIMARISTA SECURITE
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إلآتلاعي تقاطع 

زنقة آسا  لز ك وزنقة عبد  لرحلان 
 لتهالي رقم )) - 72111  لسلار4 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
(865

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) (27
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدو 4 

باملليز ت  لتالية):)
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدو 4  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسلية  لشركة 
 STE (: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)

.SIMARISTA SECURITE
:) ألمن) بإ9جاز) غرض  لشركة 

و لحر سة.
تقاطع) (: عنو ن  ملقر  الآتلاعي)
زنقة آسا  لز ك وزنقة عبد  لرحلان)
72111) لسلار4)  -  (( رقم)  لتهالي 

 ملغرب.
أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).
 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)
 لسيد4 فاطلة  لسالكة مسامح)
11)) رهم) بقيلة) حصة  ((.111 (:

للحصة).
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و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء):)

 لسيد4 فاطلة  لسالكة مسامح)
 5 رقم) طانطان  زنقة  عنو نه) ))

72111) لسلار4  ملغرب.
و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)
 لسيد4 فاطلة  لسالكة مسامح)
 5 رقم) طانطان  زنقة  عنو نه) ))

72111) لسلار4  ملغرب

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 
9نا9ر) (31  البتد ئية بالسلار4 بتاريخ)

2121)تحت رقم)18/2020.
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FIDEXIA 

 SOLBATIM
CONSTRUCTION

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4
تأسيس شركة

FIDEXIA
 ETUDES - GESTION - CONSEIL
 Angle Rue Mozart Et Boulevard

 d’Anfa Résidence Le Petit
 Paradis 7éme(Etage(Casablanca،

20100، Casablanca(Maroc
 SOLBATIM CONSTRUCTION

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4
وعنو ن مقرها  إلآتلاعي شارع 
 ملسيف4 زقة 6 أكتوبر  لشقة رقم 
6  لطابق رقم 3. - 11)21  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

45(5(7
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم إعد    لقانون) (21(1 6)) آنبف)
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدو 4 باملليز ت  لتالية):)
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدو 4.
عند) متبوعة  تسلية  لشركة 
(: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)

. SOLBATIM CONSTRUCTION

-أعلال) (: بإ9جاز) غرض  لشركة 
 لهندسة  ملدنية

-أعلال  لبناء)و ألعلال  ملختلفة.
شارع) (: عنو ن  ملقر  الآتلاعي)
رقم) أكتوبر  لشقة  (6 زقة)  ملسيف4 
11)21) لد ر)  -  .3 رقم) 6) لطابق 

 لبيضاء) ملغرب.
أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).
 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)
حصة) (611 (:  لسيد رشيد بنعز4)

بقيلة)11)) رهم للحصة).
411)حصة) (:  لسيد محلد بنعز4)

بقيلة)11)) رهم للحصة).
و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)
عنو نه) )) بنعز4  رشيد   لسيد 
23) أللفة) رقم) (5  لشهد9ة  لزنقة)

21111) لد ر  لبيضاء) ملغرب.
عنو نه) )) بنعز4  محلد   لسيد 
23) أللفة) رقم) (5  لشهد9ة  لزنقة)

21111) لد ر  لبيضاء) ملغرب.
و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)
عنو نه) )) بنعز4  رشيد   لسيد 
23) أللفة) رقم) (5  لشهد9ة  لزنقة)

21111) لد ر  لبيضاء) ملغرب
عنو نه) )) بنعز4  محلد   لسيد 
23) أللفة) رقم) (5  لشهد9ة  لزنقة)

21111) لد ر  لبيضاء) ملغرب
باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 
 24 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

 آنبف)1)21)تحت رقم)724536.
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FIDUCIAIRE INFOFISC SARL
IMSTERNE SARL

شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 
 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE INFOFISC SARL
 ANGLE BD TELDI ET RUE DE
 MARAKECHE(QI(AGADIR،
80000، AGADIR(MAROC

IMSTERNE SARL شركة ذ ت 

مسؤولية محدو 4 ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي بلوك 3 

زنقة 5 رقم 23 حي  سايس تيكوين 

 كا 9ر - 81111  كا 9ر  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

4221(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) (17

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدو 4 

باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدو 4  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

(: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)

.IMSTERNE SARL

غرض  لشركة بإ9جاز):) لتجار4 في)

 ملو    لغد ئية  لعامة

 الستف   و لتصد9ر

 3 بلوك) (: عنو ن  ملقر  الآتلاعي)
حي  سايس تيكوين) (23 رقم) (5 زنقة)

 كا 9ر)-)81111) كا 9ر  ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)

 (111 (: محلد)  لسيد  ملو  ن 

بقيلة)11)) رهم.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

عنو نه) )) محلد   لسيد  ملو  ن 

تيكوين) (61 رقم) تلد9د  لزيتون  حي 

 كا 9ر)8111) كا 9ر  ملغرب.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

عنو نه) )) محلد   لسيد  ملو  ن 

تيكوين) (61 رقم) تلد9د  لزيتون  حي 

 كا 9ر)8111) كا 9ر  ملغرب

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

9نا9ر) (21 بتاريخ) باكا 9ر   لتجارية 

2121)تحت رقم)81318.
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BELCOMPTA

GENERALE DENTAIRE

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

قفل  لتصفية

BELCOMPTA

رقم 4 بلوك ب شارع  لنور زو غة 

 لعليا، 31111، فاس  ملغرب

GENERALE DENTAIRE شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي : رقم 5 

مكرر بلوك ب  لطابق  الول حي 

زو غة  لعليا - 31111 فاس  ملغرب.

قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

.46751

بلقت�سى  لجلع  لعام  إلستثنائي)

1)21)تقرر حل) 24) آنبف)  ملؤرخ في)

شركة) (GENERALE DENTAIRE

مبلغ) ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4 

وعنو ن) 81.111) رهم  رأسلالها)

مكرر بلوك) (5 مقرها  إلآتلاعي رقم)

(- ب  لطابق  الول حي زو غة  لعليا)

31111)فاس  ملغرب نتيجة اللشركاء.

و عين):)

فاضل) حليد   لسيد)4))

 18 رشيد) موالي  شارع  وعنو نه) ))

ثجزئة هشام  لزهور)) 31111)فاس)

 ملغرب كلصفي))4))للشركة.

و قد تم  نعقا   لجلعية  لختامية)

 5 رقم) وفي  (2121 9نا9ر) (23 بتاريخ)

حي) ب  لطابق  الول  بلوك  مكرر 

زو غة  لعليا)-)31111)فاس  ملغرب.

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

 لتجارية بفاس بتاريخ)21)9نا9ر)2121 

تحت رقم)431/2020.
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عد )5511 - 24)آلا ى  مجر4))44) )1))فبف 9ر)2121)الجريدة الرسمية   (811

 STE FASHION AL

BOUGHAZ SARL
 CONNEXION EDUCATION

PRIVE

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

تأسيس شركة

 STE CONNEXION EDUCATION

PRIVE SARL au

 قامة  لعزيزية شارع  ملللكة  لعربية 

 لسعو 9ة طابق 3 رقم 21، 11111، 

طنجة  ملغرب

 CONNEXION EDUCATION

PRIVE شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي  قامة 

 لعزيزية شارع  ملللكة  لعربية 

 لسعو 9ة طابق 3 رقم 21 - 11111 

طنجة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

(13625

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

تم إعد    لقانون) (2121 فبف 9ر) (13

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدو 4 باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدو 4.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

(: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)

 CONNEXION EDUCATION

. PRIVE

مركز) (: بإ9جاز) غرض  لشركة 

تعليم  للغة  إلنجليز9ة وفق  ملناهج)

 لتفبوية  ألمريكية.

:) قامة) عنو ن  ملقر  الآتلاعي)

شارع  ملللكة  لعربية)  لعزيزية 

 لسعو 9ة طابق)3)رقم)21 - 11111 

طنجة  ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 (1.111 (: رأسلال  لشركة) مبلغ 
 رهم،)مقسم كالتالي):)

 CONNEXION  لشركة)
حصة) (MOROCCO( LLC( :( 100

بقيلة)11)) رهم للحصة).
و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)
 CONNEXION  لشركة)
 611 عنو نه) )) (MOROCCO LLC
 73134 إ موند) كريك  نورث  طريق 
أوكالهوما  لوال9ات  ملتحد4  ألمريكية)

.
و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)
 THOMAS ALLEN  لسيد)
 KANSAS (- (- عنو نه) )) (SHIVELY

 لوال9ات  ملتحد4  ألمريكية)
باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 
9نا9ر) (3( بتاريخ) بطنجة   لتجارية 

2121)تحت رقم))23117.
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GATT FIDUCIAIRE
STE REGRAGUI CAR

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4
حل شركة

GATT FIDUCIAIRE
 بن جلدون علار4 رقم 86 شقة رقم 
)  ملد9نة  لجد9د4، 51111، مكناس 

 ملغرب
STE REGRAGUI CAR شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4)في طور 
 لتصفية)

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي رقم 41 
ملر  لسنتي�سي  لطابق  لثاني شارع 
محلد  لخامس  ملد9نة  لجد9د4 - 

51111 مكناس  ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.41281

بلقت�سى  لجلع  لعام  إلستثنائي)
1)21)تقرر حل) 23)شتنبف)  ملؤرخ في)
 STE(4 شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو
رأسلالها) مبلغ  (REGRAGUI CAR
مقرها) وعنو ن  11.111)) رهم 
ملر  لسنتي�سي) (41 رقم)  إلآتلاعي 

 لطابق  لثاني شارع محلد  لخامس)

مكناس) (51111 (-  ملد9نة  لجد9د4)

 ملغرب نتيجة ل):)تصفية مؤقتة.

 41 و حد  مقر  لتصفية ب رقم)

ملر  لسنتي�سي  لطابق  لثاني شارع)

محلد  لخامس  ملد9نة  لجد9د4)

مكناس)51111)مكناس  ملغرب.)

و عين):)

فتوح جليل وعنو نه) ))  لسيد)4))

علر) موالي  برج  حي  لسكة  (88

((4( 51111)مكناس  ملغرب كلصفي)

للشركة.

وعند  إلقتضاء) لحدو   ملفروضة)

محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

 ملخابر4 ومحل تبليغ  لعقو  و لوثائق)

 ملتعلقة بالتصفية):)-

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

9نا9ر) (13 بتاريخ) بلكناس   لتجارية 

2121)تحت رقم)2).
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FIDUBAC SARL

MELIEUROPA MAROC
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

توسيع نشاط  لشركة 

FIDUBAC SARL

62)مكرر شارع 9وسف  بن تاشفين 

 NADOR، لشقة رقم ))  لناضور 

62000، nador(maroc

MELIEUROPA MAROC شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

وعنو ن مقرها  الآتلاعي حي  وال  

بوعطية شارع طرفا9ة رقم 64/62 - 

62111  لناظور  ملغرب.

توسيع نشاط  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري)

.(681(

بلقت�سى  لجلع  لعام  إلستثنائي)

 ملؤرخ في)11)9نا9ر)1)21)تلت إضافة)

إلى نشاط  لشركة)  ألنشطة  لتالية 

 لحالي):)

وتصد9ر  لحبوب) - ستيف   

و لبقليات.

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني  (

9نا9ر) (27  البتد ئية بالناضور بتاريخ)

2121)تحت رقم)4)).
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FIDUBAC SARL

PETRO-MAGNA
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

تأسيس شركة

FIDUBAC SARL

62)مكرر شارع 9وسف  بن تاشفين 

 NADOR، لشقة رقم ))  لناضور 

62000، nador(maroc

PETRO-MAGNA شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدو 4

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي حي  لنهضة 

شارع  لشاون رقم 44 سلو ن 

 لناظور - 62111  لناظور  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

(1515

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم إعد    لقانون) (21(1 26) آنبف)

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدو 4 باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدو 4.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

(: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)

.PETRO-MAGNA

بإ9جاز) غرض  لشركة 

 IMPORTATION ET- (:

 EXPORTATION DU GAZ ET

PRODUITS PETROLIERS

 INSTALLATION ET-

 MAINTENANCE DES

HYDROCARBURES

 RECHERCHE FORAGE ET-

 COMMERCIALISATION DES

HYDROCARBURES

 EXPLOITATION DES-

.STATIONS DE SERVICES



(81( الجريدة الرسميةعد )5511 - 24)آلا ى  مجر4))44) )1))فبف 9ر)2121) 

حي) (: عنو ن  ملقر  الآتلاعي)
 لنهضة شارع  لشاون رقم)44)سلو ن)

 لناظور)-)62111) لناظور  ملغرب.
أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).
 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)
 511 (: مكنا�سي)  لسيد مصطفى 

حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).
 511 (: كونتيش) محلد   لسيد 

حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).
و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)
مكنا�سي) مصطفى   لسيد 
حي  لنهضة شارع  لشاون) عنو نه) ))
 62111 سلو ن  لناظور) (44 رقم)

 لناظور  ملغرب.
 لسيد محلد كونتيش عنو نه) ))
53) لناظور) رقم) سيناء) شارع  بن 

62111) لناظور  ملغرب.
و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)
مكنا�سي) مصطفى   لسيد 
حي  لنهضة شارع  لشاون) عنو نه) ))
 62111 سلو ن  لناظور) (44 رقم)

 لناظور  ملغرب
 لسيد محلد كونتيش عنو نه) ))
53) لناظور) رقم) سيناء) شارع  بن 

62111) لناظور  ملغرب
باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 
9نا9ر) ((6  البتد ئية بالناضور بتاريخ)

2121)تحت رقم)86.
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طل كونسلتينغ

HD4 TOURS
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة
طل كونسلتينغ

شارع  لجوالن. زنقة طنجة. مكاتب 
 ألطلس. رقم 4)، 31111، فاس 

 ملغرب
HD4 TOURS شركة ذ ت مسؤولية 

محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إلآتلاعي  و ر  وال  

 لطيب  لسفلى آلاعة وقيا 4  وال  

 لطيب - 31111 فاس  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

6(71(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) ((3

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدو 4 

باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدو 4  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

 HD4 (: بلختصر تسليتها)  إلقتضاء)

.TOURS

:) لنقل) بإ9جاز) غرض  لشركة 

 لسياحي.

عنو ن  ملقر  الآتلاعي):) و ر  وال )

 لطيب  لسفلى آلاعة وقيا 4  وال )

 لطيب)-)31111)فاس  ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)

 (.111 (:  لسيد 9وسف  لسالمي)

حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

 لسيد 9وسف  لسالمي عنو نه) ))
تجزئة) س  ز  مجلوعة  ((86 رقم)

فاس) (31111 فاس) و     لحد9قة 

 ملغرب.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

 لسيد 9وسف  لسالمي عنو نه) ))
تجزئة) س  ز  مجلوعة  ((86 رقم)

فاس) (31111 فاس) و     لحد9قة 

 ملغرب

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

 لتجارية بفاس بتاريخ)31)9نا9ر)2121 

تحت رقم)446.
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شركة توكتي
شركة توكني

شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 
 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة
شركة توكتي

رقم )8) نجزئة  بن سينا  ملحاميد، 
41111، مر كش  ملغرب

شركة توكني شركة ذ ت مسؤولية 
محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي تجزئة  بن 
سيناء  لرقم )8)  ملحاميد - 41111 

مر كش  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
(1211(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) (13
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدو 4 

باملليز ت  لتالية):)
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدو 4  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسلية  لشركة 
شركة) (: بلختصر تسليتها)  إلقتضاء)

توكني.
غرض  لشركة بإ9جاز):) لبناء

 الستيف   و لتصد9ر
منعش عقاري.

عنو ن  ملقر  الآتلاعي):)تجزئة  بن)
سيناء) لرقم))8)) ملحاميد)-)41111 

مر كش  ملغرب.
أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).
 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)
 (.111 (: محلد  عر ب)  لسيد 

حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).
و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)
عنو نه) )) محلد  عر ب   لسيد 
 41111  323 4) لرقم) محاميد)

مر كش  ملغرب.
و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

عنو نه) )) محلد  عر ب   لسيد 

 41111  323 4) لرقم) محاميد)

مر كش  ملغرب

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

9نا9ر) (27 بتاريخ) بلر كش   لتجارية 

2121)تحت رقم))18.
174I

Les bons comptes

AFRI LIGHTING
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

تأسيس شركة

Les bons comptes

 bd(mes 6 dar(touzani، ((75

20000، Casablanca(Maroc

AFRI LIGHTING شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدو 4

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي 4)  لسكن 

 النيق  لعلرية عين  لشق - 21111 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

454681

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) ((4

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدو 4 باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدو 4.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

 AFRI (: بلختصر تسليتها)  إلقتضاء)

.LIGHTING

-) ستيف  ) (: غرض  لشركة بإ9جاز)

/)تصد9ر

 (4 (: عنو ن  ملقر  الآتلاعي)

(-  لسكن  النيق  لعلرية عين  لشق)

21111) لد ر  لبيضاء) ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)



عد )5511 - 24)آلا ى  مجر4))44) )1))فبف 9ر)2121)الجريدة الرسمية   (81(

 لسيد محلد لغز 9ل):)611)حصة)
بقيلة)11)) رهم للحصة).

 411 (:  لسيد4 شريفي  ملصطفى)
حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء):)

عنو نه) )) لغز 9ل  محلد   لسيد 
2) ملللكة  لعربية) حي  لروضة فيال)

 لسعو 9ة)21111)آد4  لسعو 9ة.
شريفي  ملصطفى)  لسيد 
عنو نه) ))هبة)3)زنقة)5)رقم)3))عين)
 لشق)21111) لد ر  لبيضاء) ملغرب.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 
ومو طن مسيفي  لشركة):)

عنو نه) )) لغز 9ل  محلد   لسيد 
2) ملللكة  لعربية) حي  لروضة فيال)

 لسعو 9ة)21111)آد4  لسعو 9ة
شريفي  ملصطفى)  لسيد 
عنو نه) ))هبة)3)زنقة)5)رقم)3))عين)

 لشق)21111) لد ر  لبيضاء) ملغرب
باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 
 21 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

9نا9ر)2121)تحت رقم)728712.
175I

Cabinet(Comptable(Marzofid

STE STASCOV SARL AU
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

Cabinet(Comptable(Marzofid
 Rue Ibn Aicha Résid.les huit

 paliers 5eme(Etage(Appt.n°51
 Guéliz(MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROCA
STE STASCOV SARL AU شركة 

ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 
 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي زنقة ٱبن 
عائشة إقامة ثلانية نخالت  لطابق 

 لخامس  لشقة رقم)5 آليز - 
41111 مر كش  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
(12(53

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) ((1

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدو 4 

باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدو 4  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

 STE (: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)

.STASCOV SARL AU

أعلال) (: بإ9جاز) غرض  لشركة 

متنوعة أو إنشاء ت،)أعلال  لصرف)

 لصحي،) ألعلال  لفنية و لطرق،

تأآيف) للتأآيف،) نقل  لبضائع  (-

 مالت و ملعد ت

.

عنو ن  ملقر  الآتلاعي):)زنقة ٱبن)

عائشة إقامة ثلانية نخالت  لطابق)

(- آليز) رقم)5)  لخامس  لشقة 

41111)مر كش  ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)

 (.111 (: لنصاري) طارق   لسيد 

حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

عنو نه) )) لنصاري  طارق   لسيد 

مر كش) رقم121)) أزلي  لجنوبي 

41111)مر كش  ملغرب.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

عنو نه) )) لنصاري  طارق   لسيد 

مر كش) رقم121)) أزلي  لجنوبي 

41111)مر كش  ملغرب

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

9نا9ر) (28 بتاريخ) بلر كش   لتجارية 

2121)تحت رقم)721))).
176I

orient compt

STE YASMI PRINT
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

orient compt

 rue(fes(app(N°2 OUJDA، (15

60000، OUJDA(MAROC

STE YASMI PRINT شركة ذ ت 

مسؤولية محدو 4 ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي شارع 

عبد لخالق  لطريس رقم)) 

  ريسية - 11161 طنجة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

(13727

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) (24

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدو 4 

باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدو 4  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

 STE (: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)

.YASMI PRINT

مطبعة) (: بإ9جاز) غرض  لشركة 

ور قة

تجار4.

شارع) (: عنو ن  ملقر  الآتلاعي)

عبد لخالق  لطريس رقم)))  ريسية)

- 11161)طنجة  ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)

 (.111 (: فريد  9لان)  لسيد4 

حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

عنو نه) )) فريد  9لان   لسيد4 
علار4) ملحلة  ظهر  طريق  لعونية 
وآد4) (61111 رقم7  س2) تز غين 

 ملغرب.
و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)
عنو نه) )) فريد  9لان   لسيد4 
علار4) ملحلة  ظهر  طريق  لعونية 
وآد4) (61111 س2ترقم7  تز غين 

 ملغرب
باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 
فبف 9ر) (13 بتاريخ) بطنجة   لتجارية 

2121)تحت رقم)51)231.
177I

 FIDUCIAIRE D ALLIANCE
STRATEGIQUE CONSULTING

SOCIETE HMA CAR
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

تأسيس شركة
 FIDUCIAIRE D ALLIANCE

STRATEGIQUE CONSULTING
 BOITE(POSTAL(N° 1892 BAM
 FES(ATLAS(FES، 30000، FES

MAROC
SOCIETE HMA CAR شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدو 4
وعنو ن مقرها  إلآتلاعي  لسفلــي 
رقم : 8 شارع  لكوفـة تجزئـة  لسالم 
متجــر رقم : 8)  لزهــور 2 فــاس. - 

31111 فـــاس  ملغـــرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

6(815
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) (2(
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدو 4 باملليز ت  لتالية):)
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدو 4.
عند) متبوعة  تسلية  لشركة 
(: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)

.SOCIETE HMA CAR
كر ء) (: بإ9جاز) غرض  لشركة 

 لسيار ت بدون ســائق.



(813 الجريدة الرسميةعد )5511 - 24)آلا ى  مجر4))44) )1))فبف 9ر)2121) 

:) لسفلــي) عنو ن  ملقر  الآتلاعي)
8)شارع  لكوفـة تجزئـة  لسالم) (: رقم)

(- فــاس.) (2 8)) لزهــور) (: رقم) متجــر 

31111)فـــاس  ملغـــرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 511.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)

 2.511 (: علــي)  لسيد  لحيــونـي 

حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).

 2.511 (:  لسيد  لحيــونـي محلـــد)

حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

عنو نه) )) علــي   لسيد  لحيــونـي 
زنقـة  نكــا  تجزئة) (21 شارع سوسـة)

فــاس) (31111 فاس.) (2 هاآر  لزهور)

 ملغــرب.

 لسيد  لحيــونـي محلــد عنو نه) ))

تجزئة  لسالم) (81 شارع  لكوفة)

فــاس) (31111 فـــاس.) (2  لزهور)

 ملغــرب.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

عنو نه) )) علـــي   لسيد  لحيــونـي 
زنقـة  نكــا  تجزئة) (21 شارع سوسـة)

فــاس) (31111 فاس.) (2 هاآر  لزهور)

 ملغــرب

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

 لتجارية بفاس بتاريخ))3)9نا9ر)2121 

تحت رقم)448.
178I

LA MAROCAINE C.J

 OUHAMDAN DE

 TRAVAUX PUBLIC ET

CONSTRUCTION
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد

حل شركة

LA MAROCAINE C.J

شارع عبد  لكريم  لخطابي 8)) 

علار4 بوعشيق مكتب )، 23111، 

بني مالل  ملغرب

 OUHAMDAN DE TRAVAUX

 PUBLIC ET CONSTRUCTION

شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد)في طور  لتصفية)

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي سفلي حي 

 لنصر  وال  عيا  بلوك 25 رقم 22 

- 23552 سوق  لسبت  وال   لنلة 

 ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.414(

قر ر  لشريك  لوحيد) بلقت�سى 

1)21)تقرر حل) 23)شتنبف)  ملؤرخ في)

شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت)

 OUHAMDAN  لشريك  لوحيد)

 DE TRAVAUX PUBLIC ET

رأسلالها) مبلغ  (CONSTRUCTION

مقرها) وعنو ن  11.111)) رهم 

حي  لنصر  وال ) سفلي   إلآتلاعي 
عيا  بلوك)25)رقم)22 - 23552)سوق)

 لسبت  وال   لنلة  ملغرب نتيجة ل):)

عدم تحقيق  لغرض  لتجاري).

و حد  مقر  لتصفية ب سفلي حي)

 22 رقم) (25  لنصر  وال  عيا  بلوك)

سوق  لسبت  وال   لنلة) (23552  -

 ملغرب.)

و عين):)

هللا  وحلد ن) عبد   لسيد)4))

عيا ) حي  لنصر  وال   وعنو نه) ))

سوق  لسبت  وال   لنلة) (23552

 ملغرب كلصفي))4))للشركة.

وعند  إلقتضاء) لحدو   ملفروضة)

محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

 ملخابر4 ومحل تبليغ  لعقو  و لوثائق)

 ملتعلقة بالتصفية):)سفلي حي  لنصر)
سوق) (22 رقم) (25 بلوك)  وال  عيا  

 لسبت  وال   لنلة)

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

صالح) بن  بالفقيه   البتد ئية 

رقم) تحت  (21(1 شتنبف) (24 بتاريخ)

.913/2019

(71I

AMGHAR MOHAMED

 FEDERAL DES MINES ET

CARRIERES
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

تأسيس شركة

AMGHAR MOHAMED

 N° 229 AV(MOUATAMAB(BEN

 ABBAD(MASSAY، 31000،

SEFROU MAROC

 FEDERAL DES MINES ET

CARRIERES شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي رقم 

17) سيدي بومد9ن طريق  ملنزل - 

111)3 صفرو  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

275(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) (16

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدو 4 باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدو 4.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

(: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)

 FEDERAL DES MINES ET

.CARRIERES

إعد  ) (- (: بإ9جاز) غرض  لشركة 

 لتنقيب على  ملعا ن)

-) ستيف   وتصد9ر.
عنو ن  ملقر  الآتلاعي):)رقم)17) 

سيدي بومد9ن طريق  ملنزل)-)111)3 

صفرو  ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)

 511 (:  لسيد   ريس  شطيبي)

حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).

 لسيد مبارك بنحلو):)411)حصة)

بقيلة)11)) رهم للحصة).

 (11 (: مر س) روبيفطو   لسيد 

حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

 لسيد   ريس  شطيبي عنو نه) ))
رقم)751)بئف  لر مي  لشرقية)4111) 

 لقنيطر4  ملغرب.

عنو نه) )) بنحلو  مبارك   لسيد 
زنقة  ملعدر رقم)26)شقة)2)حي  لسالم)

81111) كا 9ر  ملغرب.

عنو نه) )) مر س  روبيفطو   لسيد 
شارع) ((( رقم) (3 حي  لشرطة  رج)

غاندي)21111) لد ر  لبيضاء) ملغرب.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

 لسيد   ريس  شطيبي عنو نه) ))
رقم)751)بئف  لر مي  لشرقية)4111) 

 لقنيطر4  ملغرب

عنو نه) )) بنحلو  مبارك   لسيد 
زنقة  ملعدر رقم)26)شقة)2)حي  لسالم)

81111) كا 9ر  ملغرب

عنو نه) )) مر س  روبيفطو   لسيد 
شارع) ((( رقم) (3 حي  لشرطة  رج)

غاندي)21111) لد ر  لبيضاء) ملغرب

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

9نا9ر) (31 بتاريخ) بصفرو   البتد ئية 

2121)تحت رقم)30/2020.

(81I

MLM FINANCE

TRAITANCE AGRO
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

تأسيس شركة

MLM FINANCE

 RÉSIDENCE AKANSOUSS

 N°23 APT(N°2 1ER(ETAGE

 RUE TRIK BNOU ZIYAD

 GUELIZ(MARRAKECH، 40000،

marrakech(maroc

TRAITANCE AGRO شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدو 4

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي  و ر  9ت 

  و  آلاعة  كفاي مر كش 41111 

مر كش  ملغرب
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تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

(123(1

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) (23

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدو 4 باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدو 4.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

(: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)

.TRAITANCE AGRO

توفيف) (: بإ9جاز) غرض  لشركة 

و ستغالل  ألر �سي) تسييف  (-  لعلالة)

 لفالحية)-)مختلف  شغال  لبناء.

:) و ر  9ت) عنو ن  ملقر  الآتلاعي)

 41111   و  آلاعة  كفاي مر كش)

مر كش  ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)

 331 (:  لسيد  ماني  ملحجوب)

حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).

 331 (: لحسن)  لسيد  لعلر ني 

حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).

 341 (:  لسيد  لحسيني  حلد)

حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

 لسيد  لحسيني  حلد عنو نه) ))

 و ر ز وية سيدي إ ريس آلاعة سور)

قلعة  لسر غنة))43111  إقليم   لعز 

مر كش  ملغرب.

 لسيد  ماني  ملحجوب عنو نه) ))

 41111  و ر  حزيطن آلاعة  كفاي)

مر كش  ملغرب.

 لسيد  لعلر ني لحسن عنو نه) ))

531) سكجور) رقم)  و ر  لكومي 

41111)مر كش  ملغرب.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

 لسيد  لحسيني  حلد عنو نه) ))
 و ر ز وية سيدي إ ريس آلاعة سور)

 43111 قلعة  لسر غنة) إقليم   لعز 

مر كش  ملغرب

 لسيد  ماني  ملحجوب عنو نه) ))

 41111  و ر  حزيطن آلاعة  كفاي)

مر كش  ملغرب

 لسيد  لعلر ني لحسن عنو نه) ))
531) سكجور) رقم)  و ر  لكومي 

41111)مر كش  ملغرب

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

9نا9ر) (3( بتاريخ) بلر كش   لتجارية 

2121)تحت رقم)881))).

(8(I

FIDEXIA 

MMK BUSINESS GROUP
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

FIDEXIA

 ETUDES - GESTION - CONSEIL

 Angle Rue Mozart Et Boulevard

 d’Anfa Résidence Le Petit

 Paradis 7éme(Etage(Casablanca،

20100، Casablanca(Maroc

 MMK BUSINESS GROUP

شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي زنقة 

سلية علار4 شهرز   3  لطابق 

5 رقم 22  لد ر  لبيضاء - 21111 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

45(5(5

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم إعد    لقانون) (21(1 ))) آنبف)

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدو 4 

باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدو 4  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

 MMK (:  إلقتضاء)بلختصر تسليتها)

. BUSINESS GROUP

أو) إنشاء) (: غرض  لشركة بإ9جاز)

حياز4 حصة في رأس مال أي شركة،)

وشكلها  لقانوني،) هدفها  كان  أ9ا 

بهدف) في  ملغرب أو في  لخارج،) سو ء)

 لسيطر4 عليها،)و لتأثيف في صنع  لقر ر)

أو ببساطة لغرض  الستثلار  ملالي.

زنقة) (: عنو ن  ملقر  الآتلاعي)

 5 3) لطابق) شهرز  ) علار4  سلية 

رقم)22) لد ر  لبيضاء)-)21111) لد ر)

 لبيضاء) ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)

 (11 (:  لسيد كلال عبد للطيف)

حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

عبد للطيف) كلال   لسيد 

علار4) لساسفة  لخز مى  عنو نه) ))

21111) لد ر)  3 8) لطابق) شقة) (67

 لبيضاء) ملغرب.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

عبد للطيف) كلال   لسيد 

علار4) لساسفة  لخز مى  عنو نه) ))

21111) لد ر)  3 8) لطابق) شقة) (67

 لبيضاء) ملغرب

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

 24 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

 آنبف)1)21)تحت رقم)724535.

(82I

مستامنة شامة

EL HAOUARILEX

شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد

قفل  لتصفية

مستامنة شامة

شارع  ملسيف4 رقم 42)  لطابق  الول 

 لناظور شارع  ملسيف4 رقم 42) 

 لطابق  الول  لناظور، 62111، 

 لناظور  ملغرب

EL HAOUARILEX شركة ذ ت 

مسؤولية محدو 4 ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي : حي 

صوناصيد رقم 52) سلو ن  لناظور 

- 62111  لناظور  ملغرب.

قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

.(1(25

قر ر  لشريك  لوحيد) بلقت�سى 

تقرر حل) (21(1 نونبف) ((5  ملؤرخ في)

ذ ت) شركة  (EL HAOUARILEX

ذ ت  لشريك) محدو 4  مسؤولية 

 (11.111 رأسلالها) مبلغ   لوحيد 

 رهم وعنو ن مقرها  إلآتلاعي حي)

52))سلو ن  لناظور) صوناصيد رقم)

نتيجة) 62111) لناظور  ملغرب   -

الغالق  لشركة).

و عين):)

 لسيد)4)) 9لن  لهو ري)

 (52 حي صوناصيد رقم) وعنو نه) ))

62111) لناظور) سلو ن  لناظور)

 ملغرب كلصفي))4))للشركة.

و قد تم  نعقا   لجلعية  لختامية)

حي) وفي  (21(1 نونبف) ((5 بتاريخ)

52))سلو ن  لناظور) صوناصيد رقم)

- 62111) لناظور  ملغرب.

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

 البتد ئية بالناضور بتاريخ)7)) آنبف)

1)21)تحت رقم))352.

(83I
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FIDUCIAIRE ZOHOUR

شركة بني وراين

شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد

قفل  لتصفية

FIDUCIAIRE ZOHOUR

 AVENUE(ISMILIA 103 BIS

 ZOHOUR 1، 300060، FES

MAROC

شركة بني ور 9ن شركة ذ ت 

مسؤولية محدو 4 ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي : تلزو جت 

آلاعة عين تلجناي   ئر4  ملنزل 

صفرو - 111)3 صفرو  ملغرب.

قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

.2427

قر ر  لشريك  لوحيد) بلقت�سى 

تقرر) (21(1 27) آنبف) في)  ملؤرخ 

ذ ت) شركة  ور 9ن  بني  شركة  حل 

ذ ت  لشريك) محدو 4  مسؤولية 

 (11.111 رأسلالها) مبلغ   لوحيد 

مقرها  إلآتلاعي) وعنو ن   رهم 

تلزو جت آلاعة عين تلجناي   ئر4)

 ملنزل صفرو)-)111)3)صفرو  ملغرب)

تحقيق  لهدف  لدي) لعدم  نتيجة 

تأسست من أآله  لشركة

و عين):)

 لسيد)4))كريلة زوبيف وعنو نه) ))

تلزو جت آلاعة عين تلجناي   ئر4)

صفرو  ملغرب) (3(111  ملنزل صفرو)

كلصفي))4))للشركة.

و قد تم  نعقا   لجلعية  لختامية)

بتاريخ)27) آنبف)1)21)وفي تلزو جت)

تلجناي   ئر4  ملنزل) عين  آلاعة 

صفرو)-)111)3)صفرو  ملغرب.

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

9نا9ر) ((3 بتاريخ) بصفرو   البتد ئية 

2121)تحت رقم)09/2020.

(84I

FIDUCIAIRE ZOHOUR

شركة أرراح بن الشيخ

شركة  لتضامن

قفل  لتصفية

FIDUCIAIRE ZOHOUR

 AVENUE(ISMILIA 103 BIS

 ZOHOUR 1، 300060، FES

MAROC

شركة أفر ح بن  لشيخ شركة 

 لتضامن

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي : رقم 24 

زنقة 1) آنان لحري�سي عين نوقبي 

فاس - 31111 فاس  ملغرب.

قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

.48(41

بلقت�سى  لجلع  لعام  إلستثنائي)

تقرر) (21(1 1)) آنبف) في)  ملؤرخ 

بن  لشيخ شركة) أفر ح  حل شركة 

 21.111 رأسلالها) مبلغ   لتضامن 

 رهم وعنو ن مقرها  إلآتلاعي رقم)

عين) لحري�سي  آنان  ((1 زنقة) (24

فاس  ملغرب) (31111 (- فاس) نوقبي 

تحقيق  لهدف  لدي) لعدم  نتيجة 

تأسست من أآله  لشركة

و عين):)

 لسيد)4))سليم  لشيخ وعنو نه) ))

رقم)24)زنقة)1))آنان لحري�سي عين)

فاس  ملغرب) (31111 فاس) نوقبي 

كلصفي))4))للشركة.

و قد تم  نعقا   لجلعية  لختامية)

 24 وفي رقم) (21(1 1)) آنبف) بتاريخ)

آنان لحري�سي عين نوقبي) ((1 زنقة)

فاس)-)31111)فاس  ملغرب.

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

26) آنبف) بتاريخ) بفاس   لتجارية 

1)21)تحت رقم)4242/2019.

(85I

FINCOSA MARRAKECH

LA REALE ET NOSEDA
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

تفويت حصص

FINCOSA MARRAKECH

 RESIDENCE ROKIA IMM..7

 180 BLOC(B 1ER(ETAGE(APPT،

40000، MARRAKECH(MAROC

LA REALE ET NOSEDA شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي   ئر4 

تحناوت قيا 4 تلصلوحت  ريعات - 

41111 مر كش  ملغرب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.2261(

بلقت�سى  لجلع  لعام  إلستثنائي)

تلت) (21(1 نونبف) (28 في)  ملؤرخ 

 ملصا قة على):)

 STE REAL ((4( تفويت  لسيد)

حصة) (COMPAGNIE SARL . (11

حصة) ((11 أصل) من   آتلاعية 

 DENIS REYRE ((4( لفائد4  لسيد)

بتاريخ)25)نونبف)1)21.

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني  (

9نا9ر) ((6 بتاريخ) بلر كش   لتجارية 

2121)تحت رقم))35))).

(86I

FINCOSA MARRAKECH

LA REALE ET NOSEDA
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

تحويل  لشكل  لقانوني للشركة

FINCOSA MARRAKECH

 RESIDENCE ROKIA IMM..7

 180 BLOC(B 1ER(ETAGE(APPT،

40000، MARRAKECH(MAROC

LA REALE ET NOSEDA شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

و عنو ن مقرها  الآتلاعي   ئر4 

تحناوت قيا 4 تلصلوحت  ريعات - 

41111 مر كش .

تحويل  لشكل  لقانوني للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.2261(

قر ر  لشريك  لوحيد) بلقت�سى 

تم تحويل) (21(1 نونبف) (28  ملؤرخ في)

 لشكل  لقانوني للشركة من)»شركة)

ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4»)إلى)»شركة)

ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت  لشريك)

 لوحيد».

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

9نا9ر) ((6 بتاريخ) بلر كش   لتجارية 

2121)تحت رقم))35))).

(87I

FINCOSA MARRAKECH

Mr.STEEL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

تفويت حصص

FINCOSA MARRAKECH

 RESIDENCE ROKIA IMM..7

 180 BLOC(B 1ER(ETAGE(APPT،

40000، MARRAKECH(MAROC

Mr.STEEL شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي 356) 

 لطابق 3  ملسار طريق  سفي - 

41111 مر كش  ملغرب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.62(41

بلقت�سى  لجلع  لعام  إلستثنائي)

تلت) (21(1 11) آنبف) في)  ملؤرخ 

 ملصا قة على):)

صدقي) وليد  ((4( تفويت  لسيد)

أصل) من  حصة  آتلاعية  ((.711

((4( لفائد4  لسيد) حصة  ((.711

غشت) (1( بتاريخ) محلد  لنفيس 

.21(1

صدقي) حلز4  ((4( تفويت  لسيد)

أصل) من  حصة  آتلاعية  ((.711

((4( لفائد4  لسيد) حصة  ((.711

غشت) (1( بتاريخ) محلد  لنفيس 

.21(1
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باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني  (

9نا9ر) (11 بتاريخ) بلر كش   لتجارية 

2121)تحت رقم)15)))).

(88I

 مغار عبد  لغافور

MED-MOSA AUTOMOBILE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

تفويت حصص

 مغار عبد  لغافور

شارع  لجيش  مللكي  قامة  لنور رقم 

)  لطابق  الول تطو ن، 13111، 

تطو ن  ملغرب

 MED-MOSA AUTOMOBILE

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي شارع آبل 

بوغافار رقم 84 حومة  لطنجاو4 - 

13111 تطو ن  ملغرب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.25475

بلقت�سى  لجلع  لعام  إلستثنائي)

تلت) (2121 9نا9ر) ((5 في)  ملؤرخ 

 ملصا قة على):)

 51 )4))محلد  ني) تفويت  لسيد)

حصة  آتلاعية من أصل)51)حصة)

لفائد4  لسيد))4))محلد شكيف بتاريخ)

27)9نا9ر)2121.

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

9نا9ر) (27 بتاريخ) بتطو ن   البتد ئية 

2121)تحت رقم))5)1.

(81I

 مغار عبد  لغافور

SIMO FOOD
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

تفويت حصص

 مغار عبد  لغافور

شارع  لجيش  مللكي  قامة  لنور رقم 

)  لطابق  الول تطو ن، 13111، 

تطو ن  ملغرب

SIMO FOOD شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدو 4

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي شارع ز 9و 
زنقة 8 رقم 21 تطو ن - 13111 

تطو ن  ملغرب.
تفويت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.24(63

بلقت�سى  لجلع  لعام  إلستثنائي)
تلت) (21(1 )3) آنبف) في)  ملؤرخ 

 ملصا قة على):)
تفويت  لسيد))4))محسن  ملر بط)
 51 أصل) من  حصة  آتلاعية  (51
عثلان) ((4( لفائد4  لسيد) حصة 

 لحضري بتاريخ))3) آنبف)1)21.
باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني  (
9نا9ر) (27 بتاريخ) بتطو ن   البتد ئية 

2121)تحت رقم)52)1.
(11I

JOURNAL LE MATIN

 STE ASSOUSSIA ETUDES
SARL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4
رفع رأسلال  لشركة

JOURNAL LE MATIN
 BOULEVARD ABDERRAHIM 13

 BOUAABID(Etage 2
 appartement(Numero 9،
80000، AGADIR(MAROC

 STE ASSOUSSIA ETUDES SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي مسدور4 
3) علار4 مسدور4  نزكان - 81111 

 نزكان  ملغرب.
رفع رأسلال  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري -.
بلقت�سى  لجلع  لعام  إلستثنائي)
تم) (21(1 21) آنبف) في)  ملؤرخ 
قدره) بلبلغ  رأسلال  لشركة  رفع 
»251.111) رهم»)أي من)»11.111) 
عن) »351.111) رهم») إلى)  رهم»)
أو) نقد9ة  حصص  تقد9م  (: طريق)

عينية.
باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 
9نا9ر) (3( بتاريخ) بانزكان   البتد ئية 

2121)تحت رقم)14).
(1(I

JOURNAL LE MATIN

STE TAGNART IMMOBILIER
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

JOURNAL LE MATIN

 BOULEVARD ABDERRAHIM 13

 BOUAABID(Etage 2

 appartement(Numero 9،

80000، AGADIR(MAROC

 STE TAGNART IMMOBILIER

شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي مستو ع 

)1 تجزئة  الجالص رقم 38  9ت 

ملول - 51)86  9ت ملول  ملغرب 

 9ت ملول  ملغرب 51)86  9ت ملول 

 ملغرب  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : --

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) (24

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدو 4 

باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدو 4  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

 STE (: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)

.TAGNART IMMOBILIER

منعش) (: بإ9جاز) غرض  لشركة 

عقاري)

 الشعال مختلفة و لبناء.

:)مستو ع) عنو ن  ملقر  الآتلاعي)

38) 9ت) رقم) تجزئة  الجالص  (1(

ملول  ملغرب) 51)86) 9ت  (- ملول)

51)86) 9ت ملول)  9ت ملول  ملغرب)

 ملغرب  ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)
 رهم،)مقسم كالتالي):)

 (.111 (: مبارك)  لسيد  لحسن 
حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء):)

عنو نه) )) مبارك   لسيد  لحسن 
38) 9ت ملول) تجزئة  الجالص رقم)
 86(51 ملول  ملغرب.) 51)86) 9ت 

 9ت ملول  ملغرب.
و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)
عنو نه) )) مبارك   لسيد  لحسن 
38) 9ت ملول) تجزئة  الجالص رقم)
 86(51 ملول  ملغرب.) 51)86) 9ت 

 9ت ملول  ملغرب
باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 
9نا9ر) (3( بتاريخ) بانزكان   البتد ئية 

2121)تحت رقم)18).
(12I

STE CROWN CONSULTING SARL

STE AZDAD CAR SARL AU
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 STE CROWN CONSULTING
SARL

 ANGLE RUE ALGERIE N°12
 ET RUE HAJRAT NEKOUR

 N°(66,3EME ETAGE
 B,ALHOCEIMA، 32000،

ALHOCEIMA MAROC
 STE AZDAD CAR SARL AU

شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 
 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي 88  لطابق 
 ألول شارع  السكندرية حي مرموشة 

- 32111  لحسيلة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
2155

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
إعد    لقانون) تم  (21(1 نونبف) (1(
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
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ذ ت  لشريك  لوحيد) محدو 4 
باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدو 4  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسلية  لشركة 
 STE (: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)

.AZDAD CAR SARL AU
كر ء) (: بإ9جاز) غرض  لشركة 

 لسيار ت بدون سائق.
 88 (: عنو ن  ملقر  الآتلاعي)
 لطابق  ألول شارع  السكندرية حي)
مرموشة)-)32111) لحسيلة  ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 
 لشركة):)11)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)
 رهم،)مقسم كالتالي):)

 لسيد نجيب أز   ):)111.))حصة)
بقيلة)11)) رهم للحصة).

 لسيد نجيب أز   ):)111))بقيلة)
11)) رهم.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء):)

عنو نه) )) أز     نجيب   لسيد 
32111) لحسيلة) بغد  ) شارع  (45

 ملغرب.
و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)
عنو نه) )) منال  لعالوي   لسيد4 
32111) لحسيلة) حي  لدو لي أآد9ر)

 ملغرب
باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 
 البتد ئية بالحسيلة بتاريخ)7))9نا9ر)

2121)تحت رقم)53.

(13I

AFRAH RAZAN

AFRAH RAZAN
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد
قفل  لتصفية

AFRAH RAZAN
 3Rue Yacoub El Mansour Etg
 1 Apt 1، 20000، Casablanca

Maroc

AFRAH RAZAN شركة ذ ت 

مسؤولية محدو 4 ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي : تقاطع 

شارع يعقوب  ملنصور،-3 زنقة 

إسحاق بن حنين،  لطابق  ألول، 

شقة رقم )،  لد ر  لبيضاء تقاطع 

شارع يعقوب  ملنصور،-3 زنقة 

إسحاق بن حنين،  لطابق  ألول، 

شقة رقم )،  لد ر  لبيضاء 21111 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب.

قفل  لتصفية
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

.3567(3

بلقت�سى  لجلع  لعام  إلستثنائي)

تقرر) (21(1 )3) آنبف) في)  ملؤرخ 

ذ ت) شركة  (AFRAH RAZAN حل)

ذ ت  لشريك) محدو 4  مسؤولية 

 (11.111 رأسلالها) مبلغ   لوحيد 

مقرها  إلآتلاعي) وعنو ن   رهم 

يعقوب  ملنصور،-3  شارع  تقاطع 
حنين،) لطابق) بن  إسحاق  زنقة 

)،) لد ر  لبيضاء) رقم) شقة   ألول،)

يعقوب  ملنصور،-3  شارع  تقاطع 
حنين،) لطابق) بن  إسحاق  زنقة 

)،) لد ر  لبيضاء) رقم) شقة   ألول،)

21111) لد ر  لبيضاء) ملغرب نتيجة)

لعدم تحقيق غرض  لشركة.

و عين):)

وعنو نه) )) 9تيم  آالل   لسيد)4))
 22 رقم) (,81 بلوك) مريم,) اللة  حي 

21111) لد ر  لبيضاء) ملغرب)

كلصفي))4))للشركة.

و قد تم  نعقا   لجلعية  لختامية)

تقاطع) وفي  (21(1 )3) آنبف) بتاريخ)
زنقة) يعقوب  ملنصور،-3) شارع 

حنين،) لطابق  ألول،) بن  إسحاق 

شقة رقم))،) لد ر  لبيضاء)-)21111 

 لد ر  لبيضاء) ملغرب.

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

 13 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

فبف 9ر)2121)تحت رقم)84)721.

(14I

شركة كونطا مضيق ش م م

اميسكيف بطون
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

حل شركة

شركة كونطا مضيق ش م م

شارع 9وسسف بن تاشفين ط 5 رقم 

5 تطو ن، 13111، تطو ن  ملغرب

 ميسكيف بطون شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدو 4)في طور 

 لتصفية)

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي 13. شارع 

9وسف بن تاشفين  لطابق  لخامس 

رقم 5 - 13111 تطو ن  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.(7(15

بلقت�سى  لجلع  لعام  إلستثنائي)

1)21)تقرر حل) ))) آنبف)  ملؤرخ في)

ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4) شركة 

رأسلالها) مبلغ  بطون   ميسكيف 

مقرها) وعنو ن  11.111)) رهم 

بن) 9وسف  شارع  (.13  إلآتلاعي)

 -  5 رقم) تاشفين  لطابق  لخامس 

(: ل) نتيجة  تطو ن  ملغرب  (13111

توقف نشاط  لشركة.

و حد  مقر  لتصفية ب)13.)شارع)

9وسف بن تاشفين  لطابق  لخامس)

رقم)5 - 13111)تطو ن  ملغرب.)

و عين):)

بوستة) سعيد   لسيد)4))

حي  الغر س شارع آبل) وعنو نه) ))

 لعلم)13211)مرتيل  ملغرب كلصفي)

)4))للشركة.

وعند  إلقتضاء) لحدو   ملفروضة)

محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

 ملخابر4 ومحل تبليغ  لعقو  و لوثائق)

 ملتعلقة بالتصفية):)13.)شارع 9وسف)

بن تاشفين  لطابق  لخامس رقم)5 

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

9نا9ر) (15 بتاريخ) بتطو ن   البتد ئية 

2121)تحت رقم)1131.

(15I

SOCIETE G.M.K.A TRAV SARL

Société G.M.K.A. TRAV
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

رفع رأسلال  لشركة

SOCIETE G.M.K.A TRAV SARL
 لطابق  ألول رقم 5) إقامة  ألطلس 
شارع 2) علر بنجلون  ألطلس فاس 

 ملد9نة  لجد9د4، 31111، فاس 
 ملغرب

Société(G.M.K.A. TRAV شركة 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي  لطابق 
 الول مكتب رقم 5)  قامة  طلس 
زنقة 2) علر بنجلون  طلس فاس 
 ملد9نة  لجد9د4 - 31111 فاس 

 ملغرب.
رفع رأسلال  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.53251

بلقت�سى  لجلع  لعام  إلستثنائي)
تم) (21(1 27) آنبف) في)  ملؤرخ 
قدره) بلبلغ  رأسلال  لشركة  رفع 
من) أي  »3.511.111) رهم»)
»3.511.111) رهم»)إلى)»7.111.111 
مقاصة) إآر ء) (: طريق) عن   رهم»)
مع  9ون  لشركة  ملحد 4  ملقد ر)

و ملستحقة.
باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 
 لتجارية بفاس بتاريخ)17)9نا9ر)2121 

تحت رقم)65/2020.
(16I

TQG FIDUCIAIRE

 ECOLE PRIVE ABNAA AL
GHAD

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4
تأسيس شركة

TQG FIDUCIAIRE
رقم 111) بن تاشفين  زلي، 51)41، 

مر كش  ملغرب
 ECOLE PRIVE ABNAA AL GHAD

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4
وعنو ن مقرها  إلآتلاعي حي بن 

تاشفين رقم 873 مر كش - 41111 
مر كش  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
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 ملحدو 4 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

(1232(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) ((7

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدو 4 باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدو 4.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

 ECOLE(:(إلقتضاء)بلختصر تسليتها 

.PRIVE ABNAA AL GHAD

مؤسسة) (: غرض  لشركة بإ9جاز)

تعليلية.

بن) حي  (: عنو ن  ملقر  الآتلاعي)

 41111 (- مر كش) (873 تاشفين رقم)

مر كش  ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

(: رأسلال  لشركة) مبلغ 

11.111.111)) رهم،)مقسم كالتالي):)

 511 (: بلحليف) لحسن   لسيد 

حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).

حصة) (511 (:  لسيد 9اسر توفلة)

بقيلة)11)) رهم للحصة).

 511 (: بلحليف) لحسن  ) لسيد 

بقيلة)11)) رهم.

بقيلة) (511 (:  لسيد 9اسر توفلة)

11)) رهم.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

عنو نه) )) بلحليف  لحسن   لسيد 

مر كش) (41111  (11 رقم) (2  زكي)

 ملغرب.

عنو نه) )) توفلة  9اسر   لسيد 

 41111 هرير4  زلي) مدرسة  بي 

مر كش  ملغرب.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

عنو نه) )) بلحليف  لحسن   لسيد 

مر كش) (41111  (11 رقم) (2  زكي)

 ملغرب

عنو نه) )) توفلة  9اسر   لسيد 

 41111 هرير4  زلي) مدرسة  بي 

مر كش  ملغرب

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

9نا9ر) (3( بتاريخ) بلر كش   لتجارية 

2121)تحت رقم)882))).

(17I

STE(OUBOUKS(AUDIT(&(CONSEILS

 FATINE.RABAB.IKRAM

PHONE «FRIP« SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

تفويت حصص

 STE(OUBOUKS(AUDIT &

CONSEILS

)2، مكتب 7)،  لطابق  لثاني، 

مكاتب باالص، شارع عبد  لكريم 

 لخطابي، فاس، 31111، فاس 

 ملغرب

 FATINE.RABAB.IKRAM PHONE

FRIP« SARL» شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي 23 ملتقى 
زنقة  لوكيلي وزنقة تونس علار4 34 

- 31111 فاس  ملغرب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.5(21(

بلقت�سى  لجلع  لعام  إلستثنائي)

تلت) (21(1 )3) آنبف) في)  ملؤرخ 

 ملصا قة على):)

تكناوتي) فاتن  ((4( تفويت  لسيد)

211)حصة  آتلاعية من أصل)211 

محسن) ((4( لفائد4  لسيد) حصة 
رشا�سي بتاريخ))3) آنبف)1)21.

تكناوتي) رباب  ((4( تفويت  لسيد)

34))حصة  آتلاعية من أصل)211 

محسن) ((4( لفائد4  لسيد) حصة 
رشا�سي بتاريخ))3) آنبف)1)21.

تكناوتي) رباب  ((4( تفويت  لسيد)

أصل) من  حصة  آتلاعية  (66

سليف) ((4( 211)حصة لفائد4  لسيد)

 لصند9د بتاريخ))3) آنبف)1)21.

عبد  لعالي) ((4( تفويت  لسيد)
من) حصة  آتلاعية  (267 تكناوتي)
((4( حصة لفائد4  لسيد) (411 أصل)
)3) آنبف) بتاريخ) سليف  لصند9د 

.21(1
عبد  لعالي) ((4( تفويت  لسيد)
من) حصة  آتلاعية  ((33 تكناوتي)
((4( حصة لفائد4  لسيد) (411 أصل)
)3) آنبف) بتاريخ) محلد  لعلر وي 

.21(1
)4)) كر م تكناوتي) تفويت  لسيد)
أصل) من  حصة  آتلاعية  (211
211)حصة لفائد4  لسيد))4))محلد)

 لعلر وي بتاريخ))3) آنبف)1)21.
باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني  (
فبف 9ر) (13 بتاريخ) بفاس   لتجارية 

2121)تحت رقم)487/020.
(18I

FIDUCIAIREJAD

 ELECTRICITE SAHRAOUI
sarl au

شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 
 لشريك  لوحيد

قفل  لتصفية

FIDUCIAIREJAD
 AV ALLAL EL FASSI IMM

 HATIM 3ETAGE(APPT(N° 14
MARRAKECH، 40000، مر كش 

MAROC
 ELECTRICITE SAHRAOUI sarl au
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إلآتلاعي :  رب بن 
 لصغيف سيدي  لزوين أ9ت  9لور 
 لو  9ة - 41111 مر كش  ملغرب.

قفل  لتصفية
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

.818((
قر ر  لشريك  لوحيد) بلقت�سى 
تقرر حل) (21(1 نونبف) (15  ملؤرخ في)
 ELECTRICITE SAHRAOUI sarl
محدو 4) مسؤولية  ذ ت  شركة  (au
ذ ت  لشريك  لوحيد مبلغ رأسلالها)
مقرها) وعنو ن  11.111)) رهم 
سيدي) بن  لصغيف   إلآتلاعي  رب 

 41111 (-  لزوين أ9ت  9لور  لو  9ة)

مر كش  ملغرب نتيجة لقر ر  لشريك)

 لوحيد.

و عين):)

محلد  لزيتوني)  لسيد)4))

سيدي) بن  لصغيف  وعنو نه) )) رب 

 41111  لزوين  9ت  9لور  لو  9ة)

مر كش  ملغرب كلصفي))4))للشركة.

و قد تم  نعقا   لجلعية  لختامية)

وفي  رب بن) (21(1 نونبف) (18 بتاريخ)
أ9ت  9لور) سيدي  لزوين   لصغيف 

 لو  9ة)-)41111)مر كش  ملغرب.

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

31) آنبف) بتاريخ) بلر كش   لتجارية 

1)21)تحت رقم)1711)).

(11I

FICASUD

BEBAR ET CIE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

إضافة تسلية تجارية أو شعار)

FICASUD

 RUE YOUGOSLAVIE PASSAGE

 GHANDOURI(BLOC(F(N 7

 GUELIZ(MARRAKECH، 40000،

marrakech(maroc

BEBAR ET CIE »شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدو 4»

وعنو ن مقرها  الآتلاعي : عرصة 

 حباس  رب  جليج سيدي 

بنسليلان رقم 58 - 41111 مر كش 

 ملغرب.

»إضافة تسلية تجارية أو شعار»
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

.(313(

بلقت�سى  لجلع  لعام  الستثنائي)
تقرر) (2114 مارس) (14 في)  ملؤرخ 

إضافة شعار تجاري للشركة وهو):)

MAAMORA MARRAKECH

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني  (

أبريل) (31 بتاريخ) بلر كش   لتجارية 

2114)تحت رقم)36))2.

211I
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FICASUD

BEBAR ET CIE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

تعيين مسيف آد9د للشركة

FICASUD

 RUE YOUGOSLAVIE PASSAGE

 GHANDOURI(BLOC(F(N 7

 GUELIZ(MARRAKECH، 40000،

marrakech(maroc

BEBAR ET CIE شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدو 4

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي عرصة 

 حباس  رب  جليج سيدي 

بنسليلان رقم 58 - 41111 مر كش 

 ملغرب.

تعيين مسيف آد9د للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.(313(

بلقت�سى  لجلع  لعام  إلستثنائي)

تم تعيين) (2114 مارس) (14  ملؤرخ في)

للشركة  لسيد)4)) آد9د  مسيف 

 BEURIER DENIS MAURICE

ANDRE)كلسيف آجر

تبعا لقبول  ستقالة  ملسيف.

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

أبريل) (31 بتاريخ) بلر كش   لتجارية 

2114)تحت رقم)36))2.

21(I

FICASUD

BEBAR ET CIE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

تعيين مسيف آد9د للشركة

FICASUD

 RUE YOUGOSLAVIE PASSAGE

 GHANDOURI(BLOC(F(N 7

 GUELIZ(MARRAKECH، 40000،

marrakech(maroc

BEBAR ET CIE شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدو 4

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي عرصة 

 حباس  رب  جليج سيدي 

بنسليلان رقم 58 - 41111 مر كش 

 ملغرب.

تعيين مسيف آد9د للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.(313(

بلقت�سى  لجلع  لعام  إلستثنائي)

تم تعيين) (2114 مارس) (14  ملؤرخ في)

للشركة  لسيد)4)) آد9د  مسيف 

 BOERSMA GUY GEORGES

LOUIS)كلسيف آجر

تبعا لقبول  ستقالة  ملسيف.

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

أبريل) (31 بتاريخ) بلر كش   لتجارية 

2114)تحت رقم)36))2.

212I

INNOVATION(SERVICE(&(CONSEIL

مورارزان
إعالن متعد   لقر ر ت

 INNOVATION(SERVICE &

CONSEIL

شارع موالي عبد  لعزيز رقم 25) 

 قامة  لزهر4  لطابق  ألول رقم 21، 

11111، طنجة  ملغرب

موفارز ن »شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد»

وعنو ن مقرها  الآتلاعي : شارع 

موالي عبد  لعزيز رقم 25)  قامة 

 لزهر4  لطابق  ألول رقم 21 شارع 

موالي عبد  لعزيز رقم 25)  قامة 

 لزهر4  لطابق  ألول رقم 21 11111 

طنجة  ملغرب.

»إعالن متعد   لقر ر ت»
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

.114(1

بلقت�سى  لجلع  لعام  الستثنائي)

 ملؤرخ في)23)أكتوبر)1)21

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية):)

 قر ر رقم))):) لذي 9نص على ما9لي):

تفويت حصص

 قر ر رقم)2):) لذي 9نص على ما9لي):

 ستقالة مسيف  لشركة

قر ر رقم)3):) لذي 9نص على ما9لي)

:)تعيين مسيف آد9د وحيد للشركة

وتبعا لذلك تم تعد9ل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�سي  لتالية):)

 بند رقم)6):) لذي 9نص على ما9لي):
سليلان  لخريجي) ((4( تفويت  لسيد)
أصل) من  حصة  آتلاعية  ((.111
((4( لفائد4  لسيد) حصة  ((.111

نبف س بنت سيد بن سالمة علي
 بند رقم)7):) لذي 9نص على ما9لي):
مقسلة) ((11111 رأس مال  لشركة)
11)) رهم) 111))حصة من فئة)  لى)
بنت  لسيد) نبف س  تلتلكها  لسيد4 

بن سالمة علي
على) 9نص  :) لذي  ((5 رقم) بند 
ما9لي):) ملسيف  لجد9د للشركة  لسيد4)

نبف س بنت  لسيد بن سالمة علي)
باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 
13) آنبف) بتاريخ) بطنجة   لتجارية 

1)21)تحت رقم))))8.
213I

FIDUCIAIREJAD

TRACIM sarl au
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد
قفل  لتصفية

FIDUCIAIREJAD
 AV ALLAL EL FASSI IMM

 HATIM 3ETAGE(APPT(N° 14
MARRAKECH، 40000، مر كش 

MAROC
TRACIM sarl au شركة ذ ت 

مسؤولية محدو 4 ذ ت  لشريك 
 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي : 
 لسعد9ين )1 علار4 -ب- رقم 6) حي 

أزلي - 41111 مر كش  ملغرب.
قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
.716(7

قر ر  لشريك  لوحيد) بلقت�سى 
تقرر) (21(1 نونبف) (17 في)  ملؤرخ 
ذ ت) شركة  (TRACIM sarl au حل)
ذ ت  لشريك) محدو 4  مسؤولية 
 (11.111 رأسلالها) مبلغ   لوحيد 
مقرها  إلآتلاعي) وعنو ن   رهم 
 لسعد9ين))1)علار4)-ب-)رقم)6))حي)
41111)مر كش  ملغرب نتيجة) (- أزلي)

لقر ر  لشريك  لوحيد.

و عين):)

بن  علر) محلد   لسيد)4))

علار4) (1( وعنو نه) )) لسعد9ين)
-ب-)رقم)6))حي أزلي)41111)مر كش)

 ملغرب كلصفي))4))للشركة.

و قد تم  نعقا   لجلعية  لختامية)

بتاريخ)2))نونبف)1)21)وفي  لسعد9ين)
(- أزلي) حي  ((6 رقم) -ب-) علار4) (1(

41111)مر كش  ملغرب.

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

31) آنبف) بتاريخ) بلر كش   لتجارية 

1)21)تحت رقم)1718)).

214I

CABINET CC ORGA

BRUECKE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

تأسيس شركة

CABINET CC ORGA

3 زنقة محلد باهي حي بالمي  لطابق 

2 رقم 4)  ملعاريف، 21331، 

 لبيضاء  ملغرب

BRUECKE شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي  قامة مريا 
26 زنقة  بن جليقان  لطابق  الول 

حي  لنخيل - 31311  لد ر لبيضاء 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

45367(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) (11

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدو 4 باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدو 4.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

(: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)

.BRUECKE

:) لتوآيه) بإ9جاز) غرض  لشركة 

ومو كبة  لطلبة

 روس  لدعم
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 لنشاط في  لتكوين  ملستلر
 لتفبية و لتكوين

 العد   في  المتحانات.
عنو ن  ملقر  الآتلاعي):) قامة مريا)
زنقة  بن جليقان  لطابق  الول) (26
31311) لد ر لبيضاء) (- حي  لنخيل)

 ملغرب.
أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).
 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)
 لشركة ستيو نت كوليغ  لدولية)
 (11 حصة بقيلة) (751 (:  بن غازي)

 رهم للحصة).
حصة) (251 (:  لسيد علي  لبوري)

بقيلة)11)) رهم للحصة).
و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)
 لشركة ستيو نت كوليغ  لدولية)
 بن غازي عنو نه) ))شارع عبد لرحيم)
حي  لرياض) (2 ((7 قطاع) بوعبيد 

11)1)) لرباط  ملغرب.
عنو نه) )) علي  لبوري   لسيد 
 (( ش) (2 ط) (E  قامة تسنيم علار4)
21471) لد ر لبضاء) حيفا) شارع 

 ملغرب.
و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)
كوليغ  لدولية) ستيو نت   لسيد 
 بن غازي عنو نه) ))شارع عبد لرحيم)
حي  لرياض) (2 ((7 قطاع) بوعبيد 

11)1)) لرباط  ملغرب
باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 
 2( بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

9نا9ر)2121)تحت رقم)727661.
215I

FIDLOUK

GRAINI CULTURE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

تأسيس شركة

FIDLOUK
6)2,شارع 21 غشت  لقصر  لكبيف، 

51)12،  لقصر  لكبيف  ملغرب
GRAINI CULTURE شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدو 4

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي  و ر 

 لنقاقشة  لصفصاف بلقصيفي - 

51)6) مشرع بلقصيفي  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

(15

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) (11

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدو 4 باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدو 4.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

(: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)

. GRAINI CULTURE

 TRAVAUX(:(غرض  لشركة بإ9جاز

.ET SERVICE AGRICOLE

:) و ر) عنو ن  ملقر  الآتلاعي)

(- بلقصيفي)  لنقاقشة  لصفصاف 

51)6))مشرع بلقصيفي  ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 (1.111 (: رأسلال  لشركة) مبلغ 

 رهم،)مقسم كالتالي):)

11))حصة) (:  لسيد فؤ    لكريني)

بقيلة)11)) رهم للحصة).

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

عنو نه) )) فؤ    لكريني   لسيد 

 و ر  لنقاقشة  لصفصاف بلقصيفي)

51)6))مشرع بلقصيفي  ملغرب.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

عنو نه) )) فؤ    لكريني   لسيد 

 و ر  لنقاقشة  لصفصاف بلقصيفي)

51)6))مشرع بلقصيفي  ملغرب

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

بتاريخ) بلقصيفي  بلشرع   البتد ئية 

31)9نا9ر)2121)تحت رقم)13).

216I

Alassaire Juriconseil

LMPS CONSULTING
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

تفويت حصص

Alassaire Juriconseil

 Imm. BAB(ABELAZIZ, bureau 62

 bis, 6ème(étage, angle(Bb(d’Anfa

 et(Bd(Moulay(Youssef,، 20020،

Casablanca Maroc

LMPS CONSULTING شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدو 4

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي 4 

 LOTISSEMENT LA COLLINE

 B(N°7 ENTRÉE(A - 20150

.CASABLANCA MAROC

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.(5112(

بلقت�سى  لجلع  لعام  إلستثنائي)

تلت) (21(1 أكتوبر) ((( في)  ملؤرخ 

 ملصا قة على):)

 KS شركة) ((4( تفويت  لسيد)

من) حصة  آتلاعية  (INVEST (

حصة لفائد4  لسيد) (31.125 أصل)

)4))إ9ناس حلد وي بتاريخ))))أكتوبر)

.21(1

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني  (

 22 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

9نا9ر)2121)تحت رقم)727111.

217I

STE FIDUCIAIRE AMER FISC SARL

شركة تركيا كار ش.م.م
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4
إغالق فرع تابع لشركة تجارية 9وآد)

مقرها  الآتلاعي باملغرب

 STE FIDUCIAIRE AMER FISC

SARL

 RUE(OUAZZANE(IMMB 01

 DEUXIEME(ETAGE(NADOR،

62000، NADOR(MAROC

شركة تركيا كار ش.م.م »شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدو 4»

وعنو ن مقرها  الآتلاعي : شارع 

 لحسن  لثاني  لعروي شارع  لجيش 

 مللكي زنقة  لورو  علار4 رقم 12 

 لطابق  الول 62111  لناظور 

 ملغرب.

»إغالق فرع تابع لشركة تجارية 

9وآد مقرها  الآتلاعي باملغرب»

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

.(4143

بلقت�سى  لجلع  لعام  الستثنائي)

تقرر) (2121 9نا9ر) (23 في)  ملؤرخ 

إغالق فرع تابع لشركة شركة تركيا)

تركيا) شركة  تسليته  ش.م.م  كار 

محلد) شارع  في  عنو نه  و لكائن  كار 

طنجة) (11161 (- طنجة)  لخامس 

 ملغرب

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني  (

9نا9ر) (13  البتد ئية بالناضور بتاريخ)

2121)تحت رقم)36).

218I

STE AGEFICO SARL

بوراساميد
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

تأسيس شركة

STE AGEFICO SARL

2) شارع علر  لخيام  لطابق  لثاني 

رقم 4، 11111، طنجة  ملغرب

بور ساميد شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي تجزئة 

 ملجد رقم 875 زنقة ب رقم 22 - 

11111 طنجة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

(13575

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) (13

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدو 4 باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدو 4.
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عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

(: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)

بور ساميد.

:) إلنعاش) غرض  لشركة بإ9جاز)

 لعقاري.

تجزئة) (: عنو ن  ملقر  الآتلاعي)
 -  22 رقم) زنقة ب  (875 رقم)  ملجد 

11111)طنجة  ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

(: رأسلال  لشركة) مبلغ 

2.511.111) رهم،)مقسم كالتالي):)

(: عبد  لحليد) بور س  -) لسيد 

2511)بقيلة)111.)) رهم.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

عبد  لحليد) بور س   لسيد 

عنو نه) ))5))شارع  ملحلد9ة  لطابق)

 لثاني)4 11111)طنجة  ملغرب.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

عبد  لحليد) بور س   لسيد 

عنو نه) ))5))شارع  ملحلد9ة  لطابق)

 لثاني)4 11111)طنجة  ملغرب

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

9نا9ر) (21 بتاريخ) بطنجة   لتجارية 

2121)تحت رقم)231126.

211I

CABINET RAMI EXPERTISE

IMPORT EXPORT BOIS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

رفع رأسلال  لشركة

CABINET RAMI EXPERTISE

 Espace(Rihab(Fés, Avenue(Allal

 ben(Abdellah(Immb(D, N°56,

 5ème(étage(Bureau 30، 30000،

Fés, Maroc

IMPORT EXPORT BOIS شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي رقم 2 

تجزئة )))  لحي  لصناعي وفاء 

بنسو 4 فاس - 31111 فاس  ملغرب.
رفع رأسلال  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.58827

بلقت�سى  لجلع  لعام  إلستثنائي)

تم) (21(1 نونبف) (25 في)  ملؤرخ 

قدره) بلبلغ  رأسلال  لشركة  رفع 

»411.111) رهم»)أي من)»11.111) 

عن) »511.111) رهم») إلى)  رهم»)
مع  9ون) مقاصة  إآر ء) (: طريق)

 لشركة  ملحد 4  ملقد ر و ملستحقة.

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

8)) آنبف) بتاريخ) بفاس   لتجارية 

1)21)تحت رقم)5))4.

2(1I

عبد  لعزيز جرشوف

TRANSBAHADOU
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

تفويت حصص

عبد  لعزيز جرشوف

ص ب : 86، رقم 68) شارع  لحسن 

 لثاني  مللعب  لبلدي تنجد   

 لرشيد9ة، 52611، تنجد    ملغرب

TRANSBAHADOU شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدو 4

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي رقم 

43,زنقة  لخربات تنجد   - 52611 

تنجد    ملغرب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.2114/2687

بلقت�سى  لجلع  لعام  إلستثنائي)

تلت) (21(5 9وليوز) (28 في)  ملؤرخ 

 ملصا قة على):)

محلد هشمي) ((4( تفويت  لسيد)

أصل) من  حصة  آتلاعية  (511

((4( لفائد4  لسيد) حصة  ((.111

9وليوز) (21 بتاريخ) هشمي   سلاعيل 

.21(5

محلد هشمي) ((4( تفويت  لسيد)

أصل) من  حصة  آتلاعية  (511

((4( لفائد4  لسيد) حصة  ((.111

 21 بتاريخ) هشمي  موالي   ريس 

9وليوز)5)21.

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني  (
 15 بتاريخ) بالرشيد9ة   البتد ئية 

 آنبف)1)21)تحت رقم)441.

2((I

عبد  لعزيز جرشوف

TRANSBAHADOU
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

حل شركة

عبد  لعزيز جرشوف
ص ب : 86، رقم 68) شارع  لحسن 

 لثاني  مللعب  لبلدي تنجد   
 لرشيد9ة، 52611، تنجد    ملغرب

TRANSBAHADOU شركة 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4)في طور 

 لتصفية)
وعنو ن مقرها  إلآتلاعي رقم 43 
ونقة  لخربات - 52611 تنجد   

 ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.2687

بلقت�سى  لجلع  لعام  إلستثنائي)
تقرر) (21(1 أكتوبر) (28 في)  ملؤرخ 
حل شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4)
رأسلالها) مبلغ  (TRANSBAHADOU
مقرها) وعنو ن  311.111) رهم 
(- ونقة  لخربات) (43 رقم)  إلآتلاعي 
(: ل) نتيجة  تنجد    ملغرب  (52611

 ملنافسة  لشرسة في  مليد ن.
 43 و حد  مقر  لتصفية ب رقم)
 52611 (- تنجد  ) زنقة  لخربات 

تنجد    ملغرب.)
و عين):)

هشمي) موالي   ريس   لسيد)4))
تنجد  ) (52611 تنجد  ) وعنو نه) ))

 ملغرب كلصفي))4))للشركة.
وعند  إلقتضاء) لحدو   ملفروضة)
محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
 ملخابر4 ومحل تبليغ  لعقو  و لوثائق)

 ملتعلقة بالتصفية):)-
باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 
 15 بتاريخ) بالرشيد9ة   البتد ئية 

 آنبف)1)21)تحت رقم)457.

2(2I

HALIMA FOOD

HALIMA FOOD
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

تأسيس شركة

HALIMA FOOD

 N°28 RUE 31, ETAGE 1

 HAYFARAH(CASABLANCA،

20552، casablanca(MAROC

HALIMA FOOD شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدو 4

 N° 28 وعنو ن مقرها  إلآتلاعي

 RUE 31, ETAGE 1 HAY(FARAH

CASABLANCA - 20552  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

454337

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) ((4

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدو 4 باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدو 4.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

(: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)

.HALIMA FOOD

وسيط) (: بإ9جاز) غرض  لشركة 

تجاري)-) ستيف   وتصد9ر.

 N° 28 (: عنو ن  ملقر  الآتلاعي)

 RUE 3(, ETAGE ( HAY FARAH

CASABLANCA - 21552) لد ر)

 لبيضاء) ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)

 Mbark(EL(QABBOURY  لسيد)

11)) رهم) بقيلة) حصة  (:( 600

للحصة.

 Halyma EL  لسيد4)

بقيلة) حصة  (QABBOURY( :( 400

11)) رهم للحصة).
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و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء):)

 Mbark(EL(QABBOURY  لسيد)
 El Houria Rue 6 عنو نه) ))
 N° 35 Sidi Moumen 21412

.CASABLANCA MAROC
 Halyma EL  لسيد4)
 Lot عنو نه) )) (QABBOURY
 El Houria Rue 6 NR 35 Sidi
 Moumen 21412 CASABLANCA

.MAROC
و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)
 Mbark(EL(QABBOURY  لسيد)
 Lot El Houria Rue 6 عنو نه) ))
 N° 35 Sidi Moumen 21412

CASABLANCA MAROC
باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 
 27 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

9نا9ر)2121)تحت رقم)728411.
2(3I

FISCALITY CONSULTING CENTER

«SIRINE HOLDING« «S.H»
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 FISCALITY CONSULTING
CENTER

 AV PRINCE MY ABDELLAH
 AHLAM(B(IMM 38 3EME

 ETAGE(APPT 13 MARRAKECH
 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH maroc
 «SIRINE(HOLDING« «S.H«

شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 
 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي رويضات 
تجزئة كيد9ر 2 علار4 14) رقم 3 - 

41111 مر كش  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
(12283

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) ((5

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدو 4 

باملليز ت  لتالية):)
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدو 4  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسلية  لشركة 
(: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)

.«SIRINE(HOLDING«(«S.H«
:) لتفويج) بإ9جاز) غرض  لشركة 

 لعقاري.
عنو ن  ملقر  الآتلاعي):)رويضات)
 -  3 رقم) ((14 علار4) (2 تجزئة كيد9ر)

41111)مر كش  ملغرب.
أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):) ملغرب سنة).
 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)
 (.111 (:  لسيد شفيق  الندل�سي)

حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).
و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)
 لسيد شفيق  الندل�سي عنو نه) ))
 (13 رقم) (1( عبا ) سيدي  تجزئة 

41111) ملغرب  ملغرب.
و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)
عنو نه) )) لباعلي   لسيد4  سلاء)
41111) ملغرب)  255  سيف س رقم)

 ملغرب
باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 
9نا9ر) ((5 بتاريخ) بلر كش   لتجارية 

2121)تحت رقم))85))).

2(4I

AUDEC EXPERTISE

BYI INGENIERIE
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

AUDEC EXPERTISE
 Boulevard(Zerktouni, ,223
 7éme(étage, bur 7, Quartier
 Racine, Casablanca، 20100،

Casablanca Maroc

BYI INGENIERIE شركة ذ ت 
مسؤولية محدو 4 ذ ت  لشريك 

 لوحيد
 CITY وعنو ن مقرها  إلآتلاعي

 TOWER, 21, RUE(DE(BAPAUME,
 ETAGE 6, N°31, QUARTIER(DE
 LA(GARE 20310 CASABLANCA

MAROC
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
4544(3

في) مؤرخ  حر  عقد  بلقت�سى 
إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) (21
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدو 4 

باملليز ت  لتالية):)
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدو 4  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسلية  لشركة 
 BYI (: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)

.INGENIERIE
(: بإ9جاز) غرض  لشركة 
 MAITRE D’OEUVRE BTP,
COORDINATEUR DE TRAVAUX-

.ECONIMISTE DU BTP
 CITY (: عنو ن  ملقر  الآتلاعي)
 TOWER, 2(, RUE DE BAPAUME,
 ETAGE 6, N°3(, QUARTIER DE
 LA GARE 213(1 CASABLANCA

.MAROC
أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).
 (1.111 (: رأسلال  لشركة) مبلغ 

 رهم،)مقسم كالتالي):)
 BELKACEM  لسيد)
بقيلة) حصة  (MAROUANI( :( 100

11)) رهم للحصة).
و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)
 BELKACEM  لسيد)
 ( عنو نه) )) (MAROUANI
 BOULEVARD ANATOLE, (3114

.MARSEILLE FRANCE

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

 BELKACEM  لسيد)

 ( عنو نه) )) (MAROUANI

 BOULEVARD ANATOLE, (3114

MARSEILLE FRANCE

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

 27 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

9نا9ر)2121)تحت رقم)-.

2(5I

SEDMODEST SARL AU

SEDMODEST SARL AU
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

SEDMODEST SARL AU

إقامة  لعزيزية شارع  ملللكة  لعربية 

 لسعو 9ة  لطابق 3 رقم 21، 

11111، طنجة  ملغرب

SEDMODEST SARL AU شركة 

ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي إقامة 

 لعزيزية شارع  ملللكة  لعربية 

 لسعو 9ة  لطابق 3 رقم 21 - 

11111 طنجة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

(1273(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم إعد    لقانون) (21(1 8)) آنبف)

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدو 4 

باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدو 4  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

(: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)

.SEDMODEST SARL AU

:) ستيف  ) بإ9جاز) غرض  لشركة 

وتصد9ر  ملو    لغد ئية.
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إقامة) (: عنو ن  ملقر  الآتلاعي)
شارع  ملللكة  لعربية)  لعزيزية 
 لسعو 9ة  لطابق)3)رقم)21 - 11111 

طنجة  ملغرب.
أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).
 (1.111 (: رأسلال  لشركة) مبلغ 

 رهم،)مقسم كالتالي):)
 (11 (: مصطفى  لطا9بي)  لسيد 

حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).
و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)
 لسيد مصطفى  لطا9بي عنو نه) ))
حي  لكرزيانة زنقة)3)رقم)54 11111 

طنجة  ملغرب.
و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)
 لسيد مصطفى  لطا9بي عنو نه) ))
حي  لكرزيانة زنقة)3)رقم)54 11111 

طنجة  ملغرب
باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 
26) آنبف) بتاريخ) بطنجة   لتجارية 

1)21)تحت رقم)8125.
2(6I

FIDORO MULTI-SERVICES

AIT MOHA OZAID
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

FIDORO MULTI-SERVICES
 GR 192 IMM 3 NR 7 DAKHLA،

73000، DAKHLA(MAROC
AIT MOHA OZAID شركة ذ ت 
مسؤولية محدو 4 ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إلآتلاعي حي 

 لوحد4، رقم : 3512،  لد جلة. - 
73111  لد جلة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
(5271

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) (28
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدو 4 
باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدو 4  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسلية  لشركة 
 AIT (: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)

.MOHA OZAID
إصالح) (: بإ9جاز) غرض  لشركة 
آالت  لتبف9د) أنو ع  آليع  وصيانة 
جدمات) و ملكيفات  لهو ئية،)
عامة،) ستيف  ) تجار4  متنوعة،)

وتصد9ر..
حي) (: عنو ن  ملقر  الآتلاعي)
(- 3512،) لد جلة.) (: رقم)  لوحد4،)

73111) لد جلة  ملغرب.
أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة سنة).
 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)
 (.111 (: محلد)  لسيد  لعيد 

حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).
و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)
عنو نه) )) محلد   لسيد  لعيد 

 لد جلة)73111) لد جلة  ملغرب.
و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)
عنو نه) )) محلد   لسيد  لعيد 

 لد جلة)73111) لد جلة  ملغرب
باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 
 31 بتاريخ) بو  ي  لدهب   البتد ئية 

9نا9ر)2121)تحت رقم)4)).
2(7I

FIDURZATE

STE NAITOMAN
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

تأسيس شركة

FIDURZATE
 ،N°253 SIDI(AABAD 1، 40000

مر كش  ملغرب
شركة نا9ت  ومان شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدو 4 وعنو ن مقرها 
 الآتلاعي هو علار4 رقم 2 تاركة 6 

مكرر مشروع  لغالي مر كش

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) ((3

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدو 4 باملليز ت  لتالية)

ذ ت) شركة  شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدو 4)

تسلية  لشركة نا9ت  ومان

مقاولة  ألشغال) (: غرض  لشركة)

 لعامة للبناء)

علار4) عنو ن  ملقر  الآتلاعي 

مكرر مشروع  لغالي) (6 تاركة) (2 رقم)

مر كش)

من  آلها) تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة)11)سنة)

 (11111 رأسلال  لشركة) مبلغ 

 رهم مقسم كالتالي)

 511 سعيد) نا9ت   لسيد  حلد 

حصة بقيلة)11)) رهم للحصة

511)حصة)  لسيد  حلد عثلاني)

بقيلة)11)) رهم للحصة

باملحكلة) تاريخ  إل9د ع  لقانوني 

9نا9ر) (2( بتاريخ) بلر كش   لتجارية 

 2121

2(8I

SAGEST

ARENA IMMOBILIER
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

SAGEST

 N° 9 RUE(IMAM(MALIK 1er

 ETAGE(APPT(N° 4 VN(FES،

30000، FES(MAROC

ARENA IMMOBILIER شركة ذ ت 

مسؤولية محدو 4 ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي  لطابق 

 لسفلي رقم )2) أ تجزئة سطار 

سكن بنسو 4 - 31121 فاس  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
6(777

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) ((7
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدو 4 

باملليز ت  لتالية):)
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدو 4  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسلية  لشركة 
(: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)

.ARENA IMMOBILIER
منعش) (: بإ9جاز) غرض  لشركة 

عقاري.
:) لطابق) عنو ن  ملقر  الآتلاعي)
سطار) تجزئة  أ  ((2( رقم)  لسفلي 
سكن بنسو 4)-)31121)فاس  ملغرب.
أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).
 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)
 (.111 (: عليوي) طارق   لسيد 

حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).
و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)
عنو نه) )) عليوي  طارق   لسيد 
شارع بيفوت  قامة رزقية بلوك ب)3 
رقم)2) لزهور)2 31111)فاس  ملغرب.
و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)
عنو نه) )) عليوي  طارق   لسيد 
شارع بيفوت  قامة رزقية بلوك ب)3 
رقم)2) لزهور)2 31111)فاس  ملغرب

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 
 لتجارية بفاس بتاريخ)21)9نا9ر)2121 

تحت رقم)428/2020.
2(1I

 ئتلانية مومن

 sté LGUILI TRANSPORT
SARL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4
تأسيس شركة

 ئتلانية مومن
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32 زنقة سبتة بوعرفة، 211)6، 

بوعرفة  ملغرب

 sté LGUILI TRANSPORT SARL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي رقم 46 

حي  لوسط زنقة  ملسيف4 - 312)6 

تندر ر4  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

76(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) ((7

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدو 4 باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدو 4.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

 sté (: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)

.LGUILI TRANSPORT SARL

نقل) (: بإ9جاز) غرض  لشركة 

لحساب  لغيف،) لبناء)  لبضائع 

و ألشغال  ملختلفة،) ألشغال)

 لزر عية.
 46 رقم) (: عنو ن  ملقر  الآتلاعي)

 6(312 (- زنقة  ملسيف4) حي  لوسط 

تندر ر4  ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)

 (11 (: جد9جة)  لسيد4  كالي 

حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).

 111 (: هشام) بوعصابة   لسيد 

حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

عنو نه) )) جد9جة   لسيد4  كالي 

41)شارع  لزرقطوني)211)6)بوعرفة)

 ملغرب.

 لسيد بوعصابة هشام عنو نه) ))

41)شارع  لزرقطوني)211)6)بوعرفة)

 ملغرب.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

عنو نه) )) جد9جة   لسيد4  كالي 

41)شارع  لزرقطوني)211)6)بوعرفة)

 ملغرب

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

فبف 9ر) (13 بتاريخ) بفجيج   البتد ئية 

2121)تحت رقم))).

221I

STE TRAFISCO

COMPTOIRE ACHAHID
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد
رفع رأسلال  لشركة

STE TRAFISCO

شارع عبدهللا  بن  لزبيف مويلحا 

 لجد9د4 273، 24111،  لجد9د4 

 ملغرب

COMPTOIRE ACHAHID شركة 

ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي رقم 21 

شارع أبو شعيب  كالي علار4 كليلية 

 لدور  لثاني شقة رقم 7  لجد9د4 - 

24111  لجد9د4  ملغرب .

رفع رأسلال  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.3213

قر ر  لشريك  لوحيد) بلقت�سى 

تم) (21(1 31) آنبف) في)  ملؤرخ 

قدره) بلبلغ  رأسلال  لشركة  رفع 

من) أي  »751.111.)) رهم»)

»251.111.)) رهم»)إلى)»3.111.111 

مقاصة) إآر ء) (: طريق) عن   رهم»)

مع  9ون  لشركة  ملحد 4  ملقد ر)

و ملستحقة.

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

9نا9ر) (2(  البتد ئية بالجد9د4 بتاريخ)

2121)تحت رقم)24712.

22(I

موثق

 ATLANTIC CAP

IMMOBILIER
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تعيين مسيف آد9د للشركة

موثق

7 شارع  ملعتلد  بن عبا  إقامة  بن 

 لخطيب بلوك أ  لطابق  ألول رقم 

36، 11111، طنجة  ملغرب

 ATLANTIC CAP IMMOBILIER

شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد

 Tanger- وعنو ن مقرها  إلآتلاعي

 Rue 1, n°3 Baie(de(Tanger

 Tanger- Rue 1, n°3 Baie(de

Tanger 90000 TANGER  ملغرب.

تعيين مسيف آد9د للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.228621

قر ر  لشريك  لوحيد) بلقت�سى 

1)21)تم تعيين) 2)) آنبف)  ملؤرخ في)

مسيف آد9د للشركة  لسيد)4)) وال )

فر جي ليلى كلسيف وحيد تبعا إلقالة)

مسيف.

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

3)) آنبف) بتاريخ) بطنجة   لتجارية 

1)21)تحت رقم)8486.

222I

مكتب  ملحاسبة

LATIFA CASH
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

مكتب  ملحاسبة

6) زنقة سال  لسعا 4 2، 5111)، 

 لخليسات  ملغرب

LATIFA CASH شركة ذ ت 

مسؤولية محدو 4 ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي 22 

شارع  لقا�سي عياض - 5111) 

 لخليسات  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

2815(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) (1(

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدو 4 

باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدو 4  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

 LATIFA(:(إلقتضاء)بلختصر تسليتها 

.CASH

تحويل) (: بإ9جاز) غرض  لشركة 

 ألمو ل,)ملثل تجاري.

22)شارع) عنو ن  ملقر  الآتلاعي):)

 لقا�سي عياض)-)5111)) لخليسات)

 ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)

 (.111 (: لطيفة) قزو ن   لسيد4 

حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

 لسيد4 قزو ن لطيفة عنو نه) ))

تجزئة) عالل  لفا�سي  سد  زنقة  (21

بامليلو ي)5111)) لخليسات  ملغرب.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

 لسيد4 قزو ن لطيفة عنو نه) ))

تجزئة) عالل  لفا�سي  سد  زنقة  (21

بامليلو ي)5111)) لخليسات  ملغرب

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

 28 بتاريخ) بالخليسات   البتد ئية 

9نا9ر)2121)تحت رقم)37.

223I
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 التقان للحسابات

TRANSPORT AKHARIJI

شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

 التقان للحسابات

42) شارع مر كش  لطابق  لثاني 

رقم 5، 62111،  لناظور  ملغرب

TRANSPORT AKHARIJI شركة 

ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي  لحي 

 لقد9م رقم 78  لعروي - 62551 

 لناظور  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

(1585

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) (16

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدو 4 

باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدو 4  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

(: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)

. TRANSPORT AKHARIJI

:) لنقل) بإ9جاز) غرض  لشركة 

لحساب) للبضائع  و لوطني   لدولي 

 لغيف.

:) لحي) عنو ن  ملقر  الآتلاعي)

 62551 (- 78) لعروي) رقم)  لقد9م 

 لناظور  ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)

 (.111 (:  لسيد حسام  لناصري)

حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

 لسيد حسام  لناصري عنو نه) ))

شارع  لحسن  لثاني رقم)42) لعروي)

 لناظور)62551) لناظور  ملغرب.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

 لسيد حسام  لناصري عنو نه) ))

شارع  لحسن  لثاني رقم)42) لعروي)

 لناظور)62551) لناظور  ملغرب

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

9نا9ر) ((4  البتد ئية بالناضور بتاريخ)

2121)تحت رقم)68.

224I

 التقان للحسابات

LOCATION ABDESAMIE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

تأسيس شركة

 التقان للحسابات

42) شارع مر كش  لطابق  لثاني 

رقم 5، 62111،  لناظور  ملغرب

LOCATION ABDESAMIE شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي شارع 

عاريض رقم ) - 62121  لناظور 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

(1583

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

تم إعد    لقانون) (21(1 7)) آنبف)

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدو 4 باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدو 4.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

(: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)

. LOCATION ABDESAMIE

تأآيف) (: بإ9جاز) غرض  لشركة 

 لسيار ت  ون سائق.

شارع) (: عنو ن  ملقر  الآتلاعي)

62121) لناظور)  -  ( رقم) عاريض 

 ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 511.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)

 2.511 (: سليع  سباعي)  لسيد 

حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).

 2.511 (: بفريد) محلد   لسيد 

حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

عنو نه) )) سليع  سباعي   لسيد 

 62111 261) لناظور)  هركاشا بر قة)

 لناظور  ملغرب.

عنو نه) )) بفريد  محلد   لسيد 

 24 رقم) (1 شارع و   تانسيفت زنقة)

تطو ن) (13111 تطو ن) طويبلة  حي 

 ملغرب.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

عنو نه) )) مرو ن  و وح   لسيد 

تجزئة  لنجاح  لناظور) (2 عريض)

62121) لناظور  ملغرب

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

9نا9ر) (17  البتد ئية بالناضور بتاريخ)

2121)تحت رقم)22.

225I

 التقان للحسابات

ARDAHI BOUTIQUE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

رفع رأسلال  لشركة

 التقان للحسابات

42) شارع مر كش  لطابق  لثاني 

رقم 5، 62111،  لناظور  ملغرب

ARDAHI BOUTIQUE شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدو 4

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي شارع 

 لحسن  لثاني رقم 42  بن طيب - 

62253  لدريوش  ملغرب.

رفع رأسلال  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.6227

بلقت�سى  لجلع  لعام  إلستثنائي)

تم) (2121 9نا9ر) (2( في)  ملؤرخ 
قدره) بلبلغ  رأسلال  لشركة  رفع 

من) أي  »511.111.)) رهم»)

 2.111.111« إلى) »511.111) رهم»)

تقد9م حصص) (: عن طريق)  رهم»)

نقد9ة أو عينية.

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

9نا9ر) (27  البتد ئية بالناضور بتاريخ)

2121)تحت رقم)2)).

226I

موثق

IMMOZOMA
إعالن متعد   لقر ر ت

موثق

7 شارع  ملعتلد  بن عبا  إقامة  بن 

 لخطيب بلوك أ  لطابق  ألول رقم 

36، 11111، طنجة  ملغرب

IMMOZOMA »شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدو 4»

 Tanger : وعنو ن مقرها  الآتلاعي

 –Baie(de(Tanger(Rue 1, n°3

 Tanger –Baie(de(Tanger(Rue 1,

n°3 90000 TANGER  ملغرب.

»إعالن متعد   لقر ر ت»
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

.228128

بلقت�سى  لجلع  لعام  الستثنائي)

1)21)تم  تخاذ) 2)) آنبف)  ملؤرخ في)

 لقر ر ت  لتالية):)

على) 9نص  :) لذي  (( رقم) قر ر 

2511)حصة  ملللوكة) ما9لي):)تفويت)

لفائد4) فر جي  ليلى  وال   للسيد4 

Philip W JENKINS JR(لسيد 

قر ر رقم)2):) لذي 9نص على ما9لي)

 Philip W JENKINS تعيين  لسيد) (:

كأحد مسيفي  لشركة إلى آانب) (JR

 لسيد نوفل  لغدو ني و لتز م  لشركة)

بالتوقيع  ملنفر  لكل مسيف على حدى

وتبعا لذلك تم تعد9ل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�سي  لتالية):)
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 بند رقم)7):) لذي 9نص على ما9لي):

ر سلال  لشركة) من  (51% تفويت)

Philip W JENKINS JR(لفائد4 لسيد

 بند رقم)5)):) لذي 9نص على ما9لي):

 Philip W JENKINS تعيين  لسيد)

كأحد مسيفي  لشركة إلى آانب) (JR

 لسيد نوفل  لغدو ني و لتز م  لشركة)

بالتوقيع  ملنفر  لكل مسيف على حدى

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

24) آنبف) بتاريخ) بطنجة   لتجارية 

1)21)تحت رقم)8717.

227I

تا لة لإلستشار4

 RAPH & JOE CONSULTING
SARL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4
تأسيس شركة

تا لة لإلستشار4
حي ميلونة بلوك )رقم 77 لطابق 

2بني مالل، 23111، بني مالل 

 ملغرب

 RAPH & JOE(CONSULTING

SARL شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي حي ميلونة 

بلوك ) رقم 77  لطابق  لثاني بني 

مالل - 23111 بني مالل  ملغرب 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

184(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
إعد    لقانون) تم  (21(1 نونبف) (17

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدو 4 باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدو 4.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

 RAPH (:  إلقتضاء)بلختصر تسليتها)

.&(JOE(CONSULTING(SARL

مكتب) (: بإ9جاز) غرض  لشركة 

 لدر سات.

حي) (: عنو ن  ملقر  الآتلاعي)

ميلونة بلوك)))رقم)77) لطابق  لثاني)

بني مالل  ملغرب) (23111 (- بني مالل)

 ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)

 511 (: 9وسف  ملشرف)  لسيد 

حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).

 511 (: جرموش) سحر   لسيد4 

حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

 لسيد 9وسف  ملشرف عنو نه) ))

 23152 أغبالة) نيسلي  تيزي  مركز 

أغبالة  ملغرب.

 لسيد4 سحر جرموش عنو نه) ))
بني) ((2 رقم) (21 رياض  لسالم بلوك)

مالل)23111)بني مالل  ملغرب.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

 لسيد 9وسف  ملشرف عنو نه) ))

 23152 أغبالة) نيسلي  تيزي  مركز 

أغبالة  ملغرب

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

7))9نا9ر)  البتد ئية ببني مالل بتاريخ)

2121)تحت رقم)31.

228I

 ملركز  لجهوي لالستثلار لجهة  لعيون  لساقية)

 لحلر ء

CONFIANCE FUTURE
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 ملركز  لجهوي لالستثلار لجهة 

 لعيون  لساقية  لحلر ء

صندوق  لبف9د 2266، 71111، 

 لعيون  ملغرب

CONFIANCE FUTURE شركة ذ ت 

مسؤولية محدو 4 ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي حي  لقدس 

تجزئة 717  لشقة رقم 4 رقم 377 - 

71111  لعيون  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

31681

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) (28

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدو 4 

باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدو 4  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

(: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)

.CONFIANCE FUTURE

:) الشغال) غرض  لشركة بإ9جاز)

و لخدمات  ملختلفة  لتجار4  لعامة)

 الستف   و لتصد9ر.

حي) (: عنو ن  ملقر  الآتلاعي)
 لقدس تجزئة)717) لشقة رقم)4)رقم)

377 - 71111) لعيون  ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)

 (.111 (: هللا   رك) عبد   لسيد 

حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

عنو نه) )) عبد هللا   رك   لسيد 

حي  لقدس تجزئة)717) لشقة رقم)4 
رقم)377 71111) لعيون  ملغرب.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

عنو نه) )) عبد هللا   رك   لسيد 

حي  لقدس تجزئة)717) لشقة رقم)4 
رقم)377 71111) لعيون  ملغرب

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

9نا9ر) (3( بتاريخ) بالعيون   البتد ئية 

2121)تحت رقم)272/20.

221I

 ملركز  لجهوي لالستثلار لجهة  لعيون  لساقية)

 لحلر ء

BOURAG3A SERVICES
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

 ملركز  لجهوي لالستثلار لجهة 

 لعيون  لساقية  لحلر ء

صندوق  لبف9د 2266، 71111، 

 لعيون  ملغرب

BOURAG3A SERVICES شركة 

ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي حي  لقدس 

تجزئة 717  لشقة رقم 3رقم 377 - 

71111  لعيون  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

31613

في) مؤرخ  موثق  عقد  بلقت�سى 

إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) (28

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدو 4 

باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدو 4  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

(: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)

.BOURAG3A SERVICES

:) الشغال) غرض  لشركة بإ9جاز)

و ملصالح  ملختلفة

 لتجار4  لعامة  الستف  )

و لتصد9ر.

حي) (: عنو ن  ملقر  الآتلاعي)

 لقدس تجزئة)717) لشقة رقم)3رقم)

377 - 71111) لعيون  ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)
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 لسيد عالي بوركع):)111.))حصة)

بقيلة)11)) رهم للحصة).

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

حي)  لسيد عالي بوركع عنو نه) ))

 لقدس تجزئة)717) لشقة رقم)3رقم)

377 71111) لعيون  ملغرب.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

حي)  لسيد عالي بوركع عنو نه) ))

 لقدس تجزئة)717) لشقة رقم)3رقم)

377 71111) لعيون  ملغرب

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

9نا9ر) (31 بتاريخ) بالعيون   البتد ئية 

2121)تحت رقم)275/20.

231I

موثق

NOUR PETROL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

تأسيس شركة

موثق

)22 ز وية شارع يعقوب  ملنصور 

و بن تومرت آليز، 41، مر كش 

 ملغرب

NOUR PETROL شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدو 4

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي 3) شارع 

عر ق  لحي  لصناعي مر كش - 

41111 مر كش  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

(12147

في) مؤرخ  موثق  عقد  بلقت�سى 
إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) ((3

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدو 4 باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدو 4.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

 NOUR(:(إلقتضاء)بلختصر تسليتها 

.PETROL

غرض  لشركة بإ9جاز):)بيع  لوقو )

أو  لوقو   لسائل  لزيوت  لصناعية)

بالتقسيط.

 (3 (: عنو ن  ملقر  الآتلاعي)

(- شارع عر ق  لحي  لصناعي مر كش)

41111)مر كش  ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)

 (46 (: جالد)  لسيد  لحسناوي 

حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).

:   لسيد  لحسناوي عبد  لحكيم)

11)) رهم) بقيلة) حصة  ((46.111

للحصة).

(: محلد)  لسيد  لحسناوي 

11)) رهم) بقيلة) حصة  ((46.111

للحصة).

:   لسيد  لحسناوي عبد  لصا ق)

11)) رهم) بقيلة) حصة  ((46.111

للحصة).

 7.311 (:  لسيد4  لحسناوي زهر4)

حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).

 لسيد4  لحسناوي هدى):)7.311 

حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).

 لسيد4  لبشري فاطلة):)2.411) 

حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).

 لسيد  لحسناوي حليد):)4.611) 

حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).

 (46 (: جالد)  لسيد  لحسناوي 

بقيلة)11)) رهم.

(:  لسيد  لحسناوي عبد  لحكيم)

46))بقيلة)11)) رهم.

 (46 (: محلد)  لسيد  لحسناوي 

بقيلة)11)) رهم.

(:  لسيد  لحسناوي عبد  لصا ق)

46))بقيلة)11)) رهم.

 73 (: زهر4)  لسيد4  لحسناوي 

بقيلة)11)) رهم.

 73 (: هدى)  لسيد4  لحسناوي 

بقيلة)11)) رهم.

 (46 (: حليد)  لسيد  لحسناوي 

بقيلة)11)) رهم.

 (24 (: فاطلة)  لسيد4  لبشري 

بقيلة)11)) رهم.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

محلد)  لسيد  لحسناوي 
 3 مباركة) رياض  ألطلس  عنو نه) ))

رقم)4 41111)مر كش  ملغرب.

 لسيد  لحسناوي جالد عنو نه) ))
3)) لسلاللية) رقم) حزم  زنقة  بن 

آليز)41111)مر كش  ملغرب.

عبد  لحكيم)  لسيد  لحسناوي 
 (3 رقم) حزم  زنقة  بن  عنو نه) ))

مر كش) (41111 آليز)  لسلاللية 

 ملغرب.

عبد  لصا ق)  لسيد  لحسناوي 

تاركة) طريق  بدوية  فيال  عنو نه) ))

 41111 مصلحة  لضر ئب)  مام 

مر كش  ملغرب.

 لسيد  لحسناوي حليد عنو نه) ))
3)) لسلاللية) رقم) حزم  زنقة  بن 

آليز)41111)مر كش  ملغرب.

 لسيد4  لحسناوي زهر4 عنو نه) ))

 15 رقم) حزم  تجزئة  لسلال9ة  بن 

41111)مر كش  ملغرب.

هدى)  لسيد4  لحسناوي 
 (3 رقم) حزم  زنقة  بن  عنو نه) ))

مر كش) (41111 آليز)  لسلاللية 

 ملغرب.

 لسيد4  لبشري فاطلة عنو نه) ))
3)) لسلاللية) رقم) حزم  زنقة  بن 

آليز)41111)مر كش  ملغرب.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

محلد)  لسيد  لحسناوي 
 3 مباركة) رياض  ألطلس  عنو نه) ))

رقم)4 41111)مر كش  ملغرب

عبد  لحكيم)  لسيد  لحسناوي 
 (3 رقم) حزم  زنقة  بن  عنو نه) ))

مر كش) (41111 آليز)  لسلاللية 

 ملغرب

عبد  لصا ق) لحسناوي   لسيد 

تاركة) طريق  بدوية  فيال  عنو نه) ))

 41111 مصلحة  لضر ئب)  مام 

مر كش  ملغرب

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

9نا9ر) (23 بتاريخ) بلر كش   لتجارية 

2121)تحت رقم)621))).

23(I

COMPTA AMRANI

 CARRIERE OUEST

MCHROUHA
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

تأسيس شركة

COMPTA AMRANI

 AVENUE DES FAR RSE AISSA

 N°6، 93000، TETOUAN

MAROC

 CARRIERE OUEST MCHROUHA

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي زنقة أحلد 

 لحريزي رقم ) - 13111 تطو ن 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

26311

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) (18

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدو 4 باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدو 4.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

(: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)

.CARRIERE OUEST MCHROUHA

غرض  لشركة بإ9جاز):)-) ستغالل)

 ملقالع

-)أشغال علومية

آليع  لعلليات) عامة  بصفة 

 لتجارية و لصناعية و ملالية  ملتعلقة)

بغرض  لشركة.
زنقة) (: عنو ن  ملقر  الآتلاعي)

 13111  -  ( رقم) أحلد  لحريزي 

تطو ن  ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).
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 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)

 511 (: عالية  لفتوح)  لسيد4 

حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).

:   لسيد محلد 9وسف  لهرو�سي)

211)حصة بقيلة)11)) رهم للحصة.

 211 (: حلز4  لهرو�سي)  لسيد 

حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).

 (11 (: زينب  لهرو�سي)  لسيد4 

حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

عنو نه) )) عالية  لفتوح   لسيد4 

فيال  ملروني) شارع  لجيش  مللكي 

تطو ن) (13111 تجزىة  لنهضة)

 ملغرب.

9وسف  لهرو�سي) محلد   لسيد 

عنو نه) ))شارع عبد  لخالق  لطريس)

رقم)55) 13111)تطو ن  ملغرب.

 لسيد حلز4  لهرو�سي عنو نه) ))

شارع عبد  لخالق  لطريس رقم)55) 

13111)تطو ن  ملغرب.

 لسيد4 زينب  لهرو�سي عنو نه) ))

شارع عبد  لخالق  لطريس رقم)55) 

13111)تطو ن  ملغرب.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

عنو نه) )) عالية  لفتوح   لسيد4 

فيال  ملروني) شارع  لجيش  مللكي 

تجزىة  لنهضة)13111)تطو ن  ملغرب

 لسيد4 زينب  لهرو�سي عنو نه) ))

شارع عبد  لخالق  لطريس رقم)55) 

13111)تطو ن  ملغرب

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

9نا9ر) (21 بتاريخ) بتطو ن   البتد ئية 

2121)تحت رقم)223.

232I

 ملركز  لجهوي لالستثلار لجهة  لعيون  لساقية)

 لحلر ء

RIW
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 ملركز  لجهوي لالستثلار لجهة 
 لعيون  لساقية  لحلر ء

صندوق  لبف9د 2266، 71111، 
 لعيون  ملغرب

RIW شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 
ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي مد9نة 
 لوحد4  لشطر  لثاني بلوك   رقم 

822 - 71111  لعيون  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
31683

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) (27
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدو 4 

باملليز ت  لتالية):)
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدو 4  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

.RIW(:(إلقتضاء)بلختصر تسليتها 
:) الشغال) غرض  لشركة بإ9جاز)
و لخدمات  ملختلفة  شغال  لنظافة

 لتجار4  لعامة  الستف  )
و لتصد9ر.

مد9نة) (: عنو ن  ملقر  الآتلاعي)
رقم) بلوك     لوحد4  لشطر  لثاني 

822 - 71111) لعيون  ملغرب.
أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).
 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)
 (.111 (: ملباركي  لناآم)  لسيد 

حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).
و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)
عنو نه) )) ملباركي  لناآم   لسيد 
مد9نة  لوحد4  لشطر  لثاني بلوك  )

رقم)822 71111) لعيون  ملغرب.
و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)
عنو نه) )) ملباركي  لناآم   لسيد 
مد9نة  لوحد4  لشطر  لثاني بلوك  )

رقم)822 71111) لعيون  ملغرب
باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 
9نا9ر) (3( بتاريخ) بالعيون   البتد ئية 

2121)تحت رقم)247/20.
233I

CABINET COMTABLE SAKKAKI SARL

NEL EXPRESS
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 CABINET COMTABLE SAKKAKI
SARL

 TANGER، 90000، TANGER
MAROC

NEL EXPRESS شركة ذ ت 
مسؤولية محدو 4 ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إلآتلاعي شارع 

موالي رشيد تجزئة مونا إقامة إثري 
رقم 4 - 11111 طنجة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
(13663

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) (12
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدو 4 

باملليز ت  لتالية):)
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدو 4  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسلية  لشركة 
 NEL (: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)

.EXPRESS
نقل) (: بإ9جاز) غرض  لشركة 

 لبضائع،)وطنيا و وليا.
شارع) (: عنو ن  ملقر  الآتلاعي)
موالي رشيد تجزئة مونا إقامة إثري)

رقم)4 - 11111)طنجة  ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 
 لشركة):)11)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)
 رهم،)مقسم كالتالي):)

 (.111 (:  لسيد محلد  لحنكاري)
حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء):)

 لسيد محلد  لحنكاري عنو نه) ))
 ( مر كش) إقامة  مر كش  شارع 
 11111 طنجة) (- (2 رقم) ((  لطابق)

طنجة  ملغرب.
و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)
 لسيد محلد  لحنكاري عنو نه) ))
 ( مر كش) إقامة  مر كش  شارع 
 11111 طنجة) (- (2 رقم) ((  لطابق)

طنجة  ملغرب
باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 
9نا9ر) (3( بتاريخ) بطنجة   لتجارية 

2121)تحت رقم)118.
234I

SUD GESTION ET CONSEIL

 SUD GESTION ET CONSEIL
/ SUGESCO

شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 
 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

SUD GESTION ET CONSEIL
 N°14, Avenue(MOUAD(BEN
 JABEL, Hay(EL(WAHDA, EL

 MARSA(LAAYOUNE، 70034،
LAAYOUNE PORT MAROC

 SUD(GESTION(ET(CONSEIL /
SUGESCO شركة ذ ت مسؤولية 

محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إلآتلاعي 

 HAY EL WAHDA,AVENUE
 MOUAD(BEN(JABEL,N°14 EL
 MARSA(LAAYOUNE - 70034

LAAYOUNE MAROC
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
31617



(111 الجريدة الرسميةعد )5511 - 24)آلا ى  مجر4))44) )1))فبف 9ر)2121) 

 31 في) مؤرخ  حر  عقد  بلقت�سى 
إعد    لقانون) تم  (21(1  آنبف)
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدو 4 

باملليز ت  لتالية):)
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدو 4  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسلية  لشركة 
(: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)
 SUD( GESTION( ET( CONSEIL( /

.SUGESCO
 Travaux (: غرض  لشركة بإ9جاز)

.de Fiduciaire
 HAY (: عنو ن  ملقر  الآتلاعي)
 EL WAHDA,AVENUE MOUAD
 BEN JABEL,N°(4 EL MARSA
 LAAYOUNE - 71134 LAAYOUNE

.MAROC
أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).
 (1.111 (: رأسلال  لشركة) مبلغ 

 رهم،)مقسم كالتالي):)
 AJBLI( ABDELLATIF( :  لسيد)
11))حصة بقيلة)11)) رهم للحصة)
و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)
 AJBLI ABDELLATIF  لسيد)
 EL MARSA LAAYOUNE(( (عنو نه

.71134 LAAYOUNE MAROC
و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)
 AJBLI ABDELLATIF  لسيد)
 EL MARSA LAAYOUNE(( (عنو نه

71134 LAAYOUNE MAROC
باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 
9نا9ر) (2( بتاريخ) بالعيون   البتد ئية 

2121)تحت رقم)72).
235I

س- طلس

STE TISSEDRINE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

حل شركة

س- طلس
 لطابق  الول  لحي  ال  ري شارع 

 لطائف رقم )4، 23111، بني مالل 
 ملغرب

STE TISSEDRINE شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدو 4)في طور 

 لتصفية)
وعنو ن مقرها  إلآتلاعي 55) 

زتقة 3 برنزر ن - 23111 بني مالل 
 ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.((((
بلقت�سى  لجلع  لعام  إلستثنائي)
تقرر حل) (21(1 نونبف) (21  ملؤرخ في)
ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4) شركة 
رأسلالها) مبلغ  (STE TISSEDRINE
مقرها) وعنو ن  11.111)) رهم 
(- برنزر ن) (3 زتقة) ((55  إلآتلاعي)
(: بني مالل  ملغرب نتيجة ل) (23111

حل  لشركة.
و حد  مقر  لتصفية ب)55))زنقة)
3)برنزر ن)-)23111)بني مالل  ملغرب.)

و عين):)
 لسيد)4))محلد شوقي وعنو نه) ))
رتلتا فريات)23111)بني مالل  ملغرب)

كلصفي))4))للشركة.
9حيا) لكبيف  9ت  �سي   لسيد)4))
برنزر ن) (3 زتقة) ((55 وعنو نه) ))
23111)بني مالل  ملغرب كلصفي))4))

للشركة.
وعند  إلقتضاء) لحدو   ملفروضة)
محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
 ملخابر4 ومحل تبليغ  لعقو  و لوثائق)

 ملتعلقة بالتصفية):)-
باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 
27)9نا9ر)  البتد ئية ببني مالل بتاريخ)

2121)تحت رقم)58.
236I

 ئتلانية  لر حة

رحاب املستقبل
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

تأسيس شركة

 ئتلانية  لر حة
48 شارع محلد  لخامس تجزئة 
 لصافي برشيد برشيد، 11)26، 

MAROC برشيد

رحاب  ملستقبل شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدو 4

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي  لطابق 
 لثاني تجزئة  لبنفسج 2) برشيد 

11)26 برشيد  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

(3385
في) مؤرخ  حر  عقد  بلقت�سى 
إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) ((6
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدو 4 باملليز ت  لتالية):)
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدو 4.
عند) متبوعة  تسلية  لشركة 
رحاب) (: بلختصر تسليتها)  إلقتضاء)

 ملستقبل.
منعش) (: بإ9جاز) غرض  لشركة 
عقاري)_)بيع وشر ء) الر �سي)_)مقاولة)

 شغال مختلفة)_) لتجار4.
:) لطابق) عنو ن  ملقر  الآتلاعي)
برشيد) ((2 تجزئة  لبنفسج)  لثاني 

11)26)برشيد  ملغرب.
أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).
 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)
 411 (:  لسيد عبد  لسالم رشدي)

حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).
211)حصة) (:  لسيد  مين رشدي)

بقيلة)11)) رهم للحصة).
211)حصة) (:  لسيد كلال رشدي)

بقيلة)11)) رهم للحصة).
 لسيد رشيد شاهين):)211)حصة)

بقيلة)11)) رهم للحصة).
 411 (:  لسيد عبد  لسالم رشدي)

بقيلة)11)) رهم.
بقيلة) (211 (:  لسيد  مين رشدي)

11)) رهم.
211)بقيلة) (:  لسيد كلال رشدي)

11)) رهم.
 لسيد رشيد شاهين):)211)بقيلة)

11)) رهم.
و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

رشدي) عبد  لسالم   لسيد 

عنو نه) ))تجزئة نازك  لزنقة)3) لرقم)

)2)عين  لشق  لبيضاء)21471) لد ر)

 لبيضاء) ملغرب.

عنو نه) )) رشدي   لسيد  مين 

عين) (2( 3) لرقم) تجزئة نازك  لزنقة)

 لشق  لبيضاء)21471) لد ر  لبيضاء)

 ملغرب.

عنو نه) )) رشدي  كلال   لسيد 

عين) (64 3) لرقم) تجزئة نازك  لزنقة)

 لشق  لبيضاء)21471) لد ر  لبيضاء)

 ملغرب.

عنو نه) )) شاهين  رشيد   لسيد 
55) لبيضاء) رقم) (72 حي  لفرح زنقة)

21411) لد ر  لبيضاء) ملغرب.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

رشدي) عبد  لسالم   لسيد 

عنو نه) ))تجزئة نازك  لزنقة)3) لرقم)

)2)عين  لشق  لبيضاء)21471) لد ر)

 لبيضاء) ملغرب

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

9نا9ر) (31 بتاريخ) ببفشيد   البتد ئية 

2121)تحت رقم)81.

237I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

 EDIFICE PROJETS ET

CONSEIL
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

57 شارع موريتانيا صندوق  لبف9د 

2611، 41111، مر كش  ملغرب

 EDIFICE PROJETS ET CONSEIL

شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي علار4 حلي 

شارع محلد  لبقال شقة رقم ب )3 

كليز - 41111 مر كش  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد 



عد )5511 - 24)آلا ى  مجر4))44) )1))فبف 9ر)2121)الجريدة الرسمية   (1(1

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

(12237

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) ((4

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدو 4 

باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدو 4  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

(: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)

.EDIFICE PROJETS ET CONSEIL

مكتب) (: بإ9جاز) غرض  لشركة 

 ر سات.

علار4) (: عنو ن  ملقر  الآتلاعي)

حلي شارع محلد  لبقال شقة رقم ب)

)3)كليز)-)41111)مر كش  ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)

(:  لسيد  سلاعيل  لعرباوي)

11)) رهم) بقيلة) حصة  ((.111

للحصة).

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

 لسيد  سلاعيل  لعرباوي)

زنقة) حي  ملنظر  لجليل  عنو نه) ))

بني مالل) (23111  21  لرباط  لرقم)

 ملغرب.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

 لسيد  سلاعيل  لعرباوي)

زنقة) حي  ملنظر  لجليل  عنو نه) ))

بني مالل) (23111  21  لرباط  لرقم)

 ملغرب

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

9نا9ر) (31 بتاريخ) بلر كش   لتجارية 

2121)تحت رقم)818))).

238I

س- طلس

 ETABLISSEMENT DAY

 DE FORMATION ET

ORIENTATION PRIVE
إعالن متعد   لقر ر ت

س- طلس

 لطابق  الول  لحي  ال  ري شارع 

 لطائف رقم )4، 23111، بني مالل 

 ملغرب

 ETABLISSEMENT DAY DE

 FORMATION ET ORIENTATION

PRIVE »شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4»

وعنو ن مقرها  الآتلاعي : تجزئة 

جليفة زنقة 21 غشت رقم 2 - 

23111 بني مالل  ملغرب.

»إعالن متعد   لقر ر ت»

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

.12((

بلقت�سى  لجلع  لعام  الستثنائي)

 ملؤرخ في)21)نونبف)1)21

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية):)

على) 9نص  :) لذي  (( رقم) قر ر 

حصة  لتي في حوز4) (51 بيع) (: ما9لي)

 لسيد  لعتلاني محلد لصالح  لسيد)

تالحو ت   و 

على) 9نص  :) لذي  (2 رقم) قر ر 

حصة  لتي في حوز4) (25 بيع) (: ما9لي)

لصالح  لسيد) ربيع   لسيد   سعيد 

 فو الالي  آليلة

على) 9نص  :) لذي  (3 رقم) قر ر 

إضافة عالمة تجارية آد9د4) (: ما9لي)

 ECOLE MAGHREB (« تحت  سم)

(«(ALGHAD PRIVE

وتبعا لذلك تم تعد9ل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�سي  لتالية):)

 بند رقم)6):) لذي 9نص على ما9لي):

عد   لحصص للشركاء)

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

21)نونبف)  البتد ئية ببني مالل بتاريخ)

1)21)تحت رقم)847.

231I

FIDUCIAIRE ENNOUR

F-H NEGOCE SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

قفل  لتصفية

FIDUCIAIRE ENNOUR

 1ER(ETAGE(N 75 BD(ALLAL(BEN

 ABDELLAH، 23200، FQUIH

BEN SALAH MAROC

F-H NEGOCE SARL شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدو 4

 LOT : وعنو ن مقرها  إلآتلاعي

 BENI AMIR BD EL ALAOUINE

 APP 03 ETAGE 01 - 23200 FKIH

.BEN SALAH MAROC

قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

.3637

بلقت�سى  لجلع  لعام  إلستثنائي)

تقرر حل) (2121 9نا9ر) (12  ملؤرخ في)

ذ ت) شركة  (F-H NEGOCE SARL

رأسلالها) مبلغ   ملسؤولية  ملحدو 4 

مقرها) وعنو ن  11.111)) رهم 

 LOT BENI AMIR BD  إلآتلاعي)

 EL ALAOUINE APP 13 ETAGE

 1( - 23211 FKIH BEN SALAH

MAROC)نتيجة لعدم  ملباشر4 في أي)

نشاط مند تأسيس.

و عين):)

 MUSTAPHA  لسيد)4))

 DR OLD وعنو نه) )) (FERHANI

 RAHOU SIDI ISSA SOUK SEBT

 23574 SOUK SEBT MAROC

كلصفي))4))للشركة.

و قد تم  نعقا   لجلعية  لختامية)

 LOT وفي) (2121 9نا9ر) (12 بتاريخ)

 BENI MIR BD EL ALAOUINE APP

 13 ETAGE 1( - 23211 FHIH BEN

.SALAH MAROC

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

بتاريخ) بن صالح  بالفقيه   البتد ئية 

6))9نا9ر)2121)تحت رقم)23/2020.

241I

sabahinfo

شركة تسهيالت الهناء ))1)
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد
توسيع نشاط  لشركة)

sabahinfo

 N° 70 pole(socio-economique

 el(kelaa(des(sraghna، 43000، el

kelaa(des(sraghna(maroc

شركة تسهيالت  لهناء ))21 شركة 

ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  الآتلاعي رقم : )25 

 لهناء I قلعة  لسر غنة 43111 قلعة 

 لسر غنة  ملغرب.

توسيع نشاط  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.(541

بلقت�سى  لجلع  لعام  إلستثنائي)

تلت) (21(1 25) آنبف) في)  ملؤرخ 

نشاط) إلى  إضافة  ألنشطة  لتالية 

 لشركة  لحالي):)
.مقاول) و لدفع) علليات  أل  ء)

باألشغال  لعامة أو  لبناء.)كهربائي.

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

 البتد ئية بقلعة  لسر غنة بتاريخ)18 

9نا9ر)2121)تحت رقم)07/2020.

24(I

FIDURIZK

NEGOCE BEN ABDELAZIZ
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

تأسيس شركة

FIDURIZK

 AV ALLAL BEN ABDELLAH LES

 JARDINS(N°4 BENSLIMANE،

13000، BENSLIMANE(MAROC

 NEGOCE BEN ABDELAZIZ

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي حي اللة 

مريم بلوك س رقم 74) بنسليلان - 

3111) بنسليلان  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4 



(1(( الجريدة الرسميةعد )5511 - 24)آلا ى  مجر4))44) )1))فبف 9ر)2121) 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

6161

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) ((1

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدو 4 باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدو 4.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

(: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)

.NEGOCE BEN ABDELAZIZ
- ملقاول) (: بإ9جاز) غرض  لشركة 

ملختلف  العلال أو  لبناء)و لتجد9د

- لصفقات.

حي اللة) (: عنو ن  ملقر  الآتلاعي)

74))بنسليلان)-) مريم بلوك س رقم)

3111))بنسليلان  ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)

 لسيد 9ونس  لصغيف):)511)حصة)

بقيلة)11)) رهم للحصة).

 511 (: محروص) بشرى   لسيد4 

حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

عنو نه) )) 9ونس  لصغيف   لسيد 
بنسليلان) (23 زنقة  لدغاغية  لرقم)

3111))بنسليلان  ملغرب.

محروص) بشرى   لسيد4 
رقم) (16 زنقة) عنو نه) )) رب  لكبيف 

6)211) لد ر) 4)) لد ر  لبيضاء)

 لبيضاء) ملغرب.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

عنو نه) )) 9ونس  لصغيف   لسيد 
بنسليلان) (23 زنقة  لدغاغية  لرقم)

3111))بنسليلان  ملغرب

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

 3( بتاريخ) سليلان  ببن   البتد ئية 

9نا9ر)2121)تحت رقم)35/2020.

242I

FIDUCIAIRE ENNOUR

HITBRIQ
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE ENNOUR

 1ER(ETAGE(N 75 BD(ALLAL(BEN

 ABDELLAH، 23200، FQUIH

BEN SALAH MAROC

HITBRIQ شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4

 N 242 1 وعنو ن مقرها  إلآتلاعي

 ER(ETAGE(LOT(RIAD - 23200

FKIH BEN SALAH maroc

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

4335

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم إعد    لقانون) (21(1 2)) آنبف)

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدو 4 باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدو 4.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

(: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)

.HITBRIQ

(: بإ9جاز) غرض  لشركة 

.fabrication de agglomères

 N 242 (: عنو ن  ملقر  الآتلاعي)

 ( ER ETAGE LOT RIAD - 23211

.FKIH BEN SALAH maroc

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)

 لسيد عا ل عطاوي):)511)حصة)

بقيلة)11)) رهم للحصة).

 511 (: عطاوي) نور لد9ن   لسيد 

حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

عنو نه) )) عطاوي  عا ل   لسيد 

 23211  و ر  لجد9د  لكريفات)

 لفقيه بن صالح  ملغرب.

عطاوي) نور لد9ن   لسيد 

 242 رقم) رياض  تجزئة  عنو نه) ))

23211) لفقيه بن صالح  ملغرب.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

عطاوي) نور لد9ن   لسيد 

 242 رقم) رياض  تجزئة  عنو نه) ))

23211) لفقيه بن  لح  ملغرب

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

صالح) بن  بالفقيه   البتد ئية 

رقم) تحت  (21(1 31) آنبف) بتاريخ)

.1005/2019

243I

gestion pluriel

NJ MECANIQUE
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد

تحويل  ملقر  الآتلاعي للشركة

gestion pluriel

 مل 4 زنقة 46 رقم 1)  لبفنو�سي 

-  لد ر  لبيضاء، 21611،  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب

NJ MECANIQUE شركة ذ ت 

مسؤولية محدو 4 ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي تجزئة 

سولوما 2 زنقة 3 رقم 5 عين  لسبع 

-  لد ر  لبيضاء - 21351  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب.

تحويل  ملقر  الآتلاعي للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.(82(75

قر ر  لشريك  لوحيد) بلقت�سى 

تم تحويل) (21(1 نونبف) ((1  ملؤرخ في)

من) للشركة   ملقر  الآتلاعي  لحالي 
»تجزئة سولوما)2)زنقة)3)رقم)5)عين)

 لسبع)-) لد ر  لبيضاء)-)21351) لد ر)

شارع) (418« إلى)  لبيضاء) ملغرب»)

 -  21251  لحز م  لكبيف عين  لسبع)

 لد ر  لبيضاء)-)21251) لد ر  لبيضاء)

 ملغرب».

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 
 13 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

فبف 9ر)2121)تحت رقم))72121.
244I

CABINET CONSEILS

DATAWHOOG
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

CABINET CONSEILS
 N° 100 VILLA(SALIMA(ASSIF

 C(APPARTEMENT(N° 2
 MARRAKECH(MARRAKECH،
40000، MARRAKECH(MAROC

DATAWHOOG شركة ذ ت 
مسؤولية محدو 4 ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إلآتلاعي شارع 

عبد  لكريم  لخطابي  قامة آو   
علار4 11) شقة 43  لطابق  لثالث 
مر كش مر كش 41111 مر كش 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
(1227(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) ((1
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدو 4 

باملليز ت  لتالية):)
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدو 4  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسلية  لشركة 
(: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)

.DATAWHOOG
تقد9م) (: بإ9جاز) غرض  لشركة 

 لخدمات
تطوير تكنلوآيا  ملعلومات).

عنو ن  ملقر  الآتلاعي):)شارع عبد)
 لكريم  لخطابي  قامة آو   علار4)
11))شقة)43) لطابق  لثالث مر كش)

مر كش)41111)مر كش  ملغرب.
أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 



عد )5511 - 24)آلا ى  مجر4))44) )1))فبف 9ر)2121)الجريدة الرسمية   (1((

 لشركة):)11)سنة).
 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)
 (.111 (: ملباشري) طارق   لسيد 

حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).
و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)
عنو نه) )) ملباشري  طارق   لسيد 
زنقة مكة  ملد9نة  لجد9د4  سفي) (5

43111) سفي  ملغرب.
و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)
عنو نه) )) ملباشري  طارق   لسيد 
زنقة مكة  ملد9نة  لجد9د4  سفي) (5

43111) سفي  ملغرب
باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 
9نا9ر) (22 بتاريخ) بلر كش   لتجارية 

2121)تحت رقم))1227).
245I

FICOMPTA

EL HOURIA PARAMEDICAL
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تحويل  ملقر  الآتلاعي للشركة

FICOMPTA
 N° 6 RUE(ABDELKRIM

 BENJELLOUN 2 EME(ETAGE
FES، 30000، FES(MAROC

 EL HOURIA PARAMEDICAL
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إلآتلاعي رقم 57  بو 
عبيد4  لجر ح مركب  لحرية  ملد9نة 

 لجد9د4. - 31111 فاس  ملغرب.
تحويل  ملقر  الآتلاعي للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.231(1

قر ر  لشريك  لوحيد) بلقت�سى 
تم تحويل) (2121 9نا9ر) (22  ملؤرخ في)
من) للشركة   ملقر  الآتلاعي  لحالي 
57) بو عبيد4  لجر ح مركب) رقم) («
 31111 (-  لحرية  ملد9نة  لجد9د4.)
» لقبو بدو ر أوال ) إلى) فاس  ملغرب»)
9وسف آلاعة وقيا 4 أوال   لطيب)

. - 31123)فاس  ملغرب».

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 
فبف 9ر) (13 بتاريخ) بفاس   لتجارية 

2121)تحت رقم)485/020.
246I

sabahinfo

شركة أزرو ماربر
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

تأسيس شركة

sabahinfo
 N° 70 pole(socio-economique
 el(kelaa(des(sraghna، 43000، el

kelaa(des(sraghna(maroc
شركة أزرو ماربر شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدو 4
وعنو ن مقرها  إلآتلاعي شقة 2) 
علار4 2)  لهناء قلعة  لسر غنة 
43111 قلعة  لسر غنة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

3113
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) (12
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدو 4 باملليز ت  لتالية):)
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدو 4.
عند) متبوعة  تسلية  لشركة 
شركة) (: بلختصر تسليتها)  إلقتضاء)

أزرو ماربر.
مقاول) (: بإ9جاز) غرض  لشركة 

باألشغال  لعامة أو  لبناء
تاآر).

شقة) (: عنو ن  ملقر  الآتلاعي)
قلعة  لسر غنة) 2)) لهناء) علار4) ((2

43111)قلعة  لسر غنة  ملغرب.
أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).
 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)
 511 (: شافري) سفيان   لسيد 

حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).
 لسيد حفيظ بلبولة):)511)حصة)

بقيلة)11)) رهم للحصة).
و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)
 لسيد سفيان شافري عنو نه) ))
شبفك  لحاللفة  لشرقية)  و ر 
قلعة) (43111 عزوز  لنو صر)  وال  

 لسر غنة  ملغرب.
عنو نه) )) بلبولة  حفيظ   لسيد 
بن) عي�سى  سيدي   و ر  حليليفة 
قلعة  لسر غنة) (43111 سليلان)

 ملغرب.
و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)
 لسيد سفيان شافري عنو نه) ))
شبفك  لحاللفة  لشرقية)  و ر 
قلعة) (43111 عزوز  لنو صر)  وال  

 لسر غنة  ملغرب
باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 
 البتد ئية بقلعة  لسر غنة بتاريخ)21 

9نا9ر)2121)تحت رقم)16/2020.
247I

SAFI CONSULTANT

AL GANTOUR TRANS
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

SAFI CONSULTANT
علار4 ميلونة  لطابق  لثاني حي 

 لجريفات  سفي، 46111،  سفي 
 ملغرب

AL GANTOUR TRANS شركة 
ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد)في طور  لتصفية)
وعنو ن مقرها  إلآتلاعي رقم )1 
زنقة عرش حي  لد جلة - 46111 

 ليوسفية  ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.(153

بلقت�سى  لجلع  لعام  إلستثنائي)
1)21)تقرر حل) )3) آنبف)  ملؤرخ في)
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت)
 AL GANTOUR  لشريك  لوحيد)
 (11.111 رأسلالها) مبلغ  (TRANS
 رهم وعنو ن مقرها  إلآتلاعي رقم)
)1)زنقة عرش حي  لد جلة)-)46111 
:)صعوبة)  ليوسفية  ملغرب نتيجة ل)

لصعوبة) نظر    لدجول  لى  لسوق 
 ملنافسة.

 1( و حد  مقر  لتصفية ب رقم)
 46111 (- حي  لد جلة) عرش  زنقة 

 ليوسفية  ملغرب.)
و عين):)

 لسيد)4)) لعربي  لزكري)
21)طريق  لجها  حي) وعنو نه) ))رقم)
46111) ليوسفية  ملغرب)  لد جلة)

كلصفي))4))للشركة.
وعند  إلقتضاء) لحدو   ملفروضة)
محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
 ملخابر4 ومحل تبليغ  لعقو  و لوثائق)
زنقة) (1( رقم) (: بالتصفية)  ملتعلقة 

عرش حي  لد جلة)
باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 
 البتد ئية باليوسفية بتاريخ)21)9نا9ر)

2121)تحت رقم)51.
248I

SAFI CONSULTANT

SGS SECURITE
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

SAFI CONSULTANT
علار4 ميلونة  لطابق  لثاني حي 

 لجريفات  سفي، 46111،  سفي 
 ملغرب

SGS SECURITE شركة ذ ت 
مسؤولية محدو 4 ذ ت  لشريك 

 لوحيد)في طور  لتصفية)
وعنو ن مقرها  إلآتلاعي رقم )1 
زنقة عرش حي  لد جلة - 46111 

 ليوسفية  ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.((78

بلقت�سى  لجلع  لعام  إلستثنائي)
1)21)تقرر حل) )3) آنبف)  ملؤرخ في)
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت)
 SGS SECURITE  لشريك  لوحيد)
11.111)) رهم) رأسلالها) مبلغ 
 1( رقم) مقرها  إلآتلاعي  وعنو ن 
 46111 (- حي  لد جلة) عرش  زنقة 
:)صعوبة)  ليوسفية  ملغرب نتيجة ل)



(1(3 الجريدة الرسميةعد )5511 - 24)آلا ى  مجر4))44) )1))فبف 9ر)2121) 

لصعوبة) نظر    لدجول  لى  لسوق 

 ملنافسة.

 1( و حد  مقر  لتصفية ب رقم)

 46111 (- حي  لد جلة) عرش  زنقة 

 ليوسفية  ملغرب.)

و عين):)

 لسيد)4))سعيد  سو  وعنو نه) ))
حي  لد جلة) زنقة  لجها   (25 رقم)

كلصفي) 46111) ليوسفية  ملغرب 

)4))للشركة.

وعند  إلقتضاء) لحدو   ملفروضة)

محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

 ملخابر4 ومحل تبليغ  لعقو  و لوثائق)
زنقة) (1( رقم) (: بالتصفية)  ملتعلقة 

عرش حي  لد جلة

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

 البتد ئية باليوسفية بتاريخ)21)9نا9ر)

2121)تحت رقم)41.

241I

AJBAR CONSULTING

STE FEZCAP
إعالن متعد   لقر ر ت

AJBAR CONSULTING

 Bureaux Nour Rue EL Houssine

 AL(Khadar(N°2، 30050، FES

 ملغرب

STE FEZCAP »شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدو 4»

وعنو ن مقرها  الآتلاعي : تجزئة 

 للبار قطعة رقم )6 متجر رقم 

6 طريق إ9لوز ر - 31151 فاس 

 ملغرب.

»إعالن متعد   لقر ر ت»

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

.367(3

بلقت�سى  لجلع  لعام  الستثنائي)

 ملؤرخ في)23) آنبف)1)21

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية):)

قر ر رقم))):) لذي 9نص على ما9لي)

 51 ب) بر  4  كريلة  تبفع  لسيد4  (:

حصة لفائد4  لسيد بشيف بر  4

قر ر رقم)2):) لذي 9نص على ما9لي)

:)تحويل  لشكل  لقانوني للشركة من)

إلى) شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4 

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4 ذ ت)

 لشريك  لوحيد)

وتبعا لذلك تم تعد9ل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�سي  لتالية):)

بند رقم))):) لذي 9نص على ما9لي)

:) لشكل  لقانوني

:) لذي 9نص على) و7) (6 بند رقم)

ما9لي):)رأسلال  لشركة

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

 لتجارية بفاس بتاريخ)31)9نا9ر)2121 

تحت رقم)440/20.

251I

FOUZMEDIA

DILIGOR
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA(Rue 36 N° 187 Hay

 Bouchrienne، 14000، kenitra

maroc

DILIGOR شركة ذ ت مسؤولية 

محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي مكتب 

رقم 7 ز وية شارع  لجيش  مللكي 

وزنقة معلور4  لرقم 62) - 4111) 

 لقنيطر4  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

54((5

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) (31

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدو 4 

باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدو 4  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 
(: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)

.DILIGOR
محاسب) (: غرض  لشركة بإ9جاز)

معتلد.
مكتب) (: عنو ن  ملقر  الآتلاعي)
شارع  لجيش  مللكي) ز وية  (7 رقم)
 (4111 -  (62 وزنقة معلور4  لرقم)

 لقنيطر4  ملغرب.
أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).
 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)
و لعائلية) - ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)
عنو نه) )) بنهيش  محلد   لسيد 
زنقة شكيب أرسالن ومحلد  لقري)
 (4111 9اسين) إقامة  ((5  لشقة)

 لقنيطر4  ملغرب.
و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)
عنو نه) )) بنهيش  محلد   لسيد 
زنقة شكيب أرسالن ومحلد  لقري)
 (4111 9اسين) إقامة  ((5  لشقة)

 لقنيطر4  ملغرب
باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 
تحت) (- بتاريخ) بالقنيطر4   البتد ئية 

رقم)-.
25(I

 9و ن  ألستاذ4 آيهان  لشبلي)-)موثقة بالد ر  لبيضاء

NACHIMI
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

وفا4 شريك

 9و ن  ألستاذ4 آيهان  لشبلي
موثقة

28 ز وية شارع و    م  لربيع وزنقة 
2) إقامة سعا  مازوال  لحي  لحسني 

 لد ر لبيضاء
معا9نة وفا4 شريك وتعد9الت في 

 لقانون  ألسا�سي
قر ر  لجلع  لعام) بلقت�سى  (-I
(،2121 9نا9ر) (2( بتاريخ)  إلستثنائي 
شركة) (،NACHIMI للشركة  ملسلا4)
رأسلالها) محدو 4  ملسؤولية،)
 إلآتلاعي)3.111.111) رهم،) لكائن)

بالد ر لبيضاء) مقرها  إلآتلاعي 
6-4) لحي) رقم) (1 زنقة) ميسيمي  (-
 لحسني،) ملسجلة بالسجل  لتجاري)
بالد ر لبيضاء)تحت رقم)71113،)تم)

ما 9لى):)
-)معا9نة وفا4شريك،) لسيد عالل)
ناصري وتوزيع حصصه على  لورثة)
9نا9ر) (13 تبعا رسم  الر ثة  ملؤرخ في)

2121)بالشكل  متي):)
للسيد4  لزهر4) حصة  (3671  

فطلوي
سومية) للسيد4  حصة  (4282

ناصري
حسناء) للسيد4  حصة  (4282

ناصري
سهام) للسيد4  حصة  (428(

ناصري
8563)حصة للسيد 9ونس ناصري
4282)حصة للسيد4 نو ل ناصري
تعد9ل  لبند  لسا س و لسابع) (-

من  لقانون  ألسا�سي للشركة؛
-)تعيين مسيف9ن آد )؛

-)إعا 4 صياغة  لقانون  ألسا�سي)
للشركة،

بكتابة) تم  إل9د ع  لقانوني  (-II
باملحكلة  لتجارية)  لضبط 
 28/01/2020 بتاريخ) بالد ر لبيضاء)

تحت رقم)728564.
بالتعد9ل) تم  لتصريح  (-III
بالد ر لبيضاء) بالسجل  لتجاري 
رقم) تحت  (28/01/2020 بتاريخ)

.21(6
مقتطف ألآل  لنشر

 ألستاذ4 آيهان  لشبلي
موثقة

252I

nador conseil sarl au

STATION GARET
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

رفع رأسلال  لشركة

nador conseil sarl au
 res(gourougou(b1 av(des(far،

62000، nador(maroc
STATION GARET شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدو 4



عد )5511 - 24)آلا ى  مجر4))44) )1))فبف 9ر)2121)الجريدة الرسمية   (1(4

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي رقم 8)) 
شارع  لحسن  لثاني تيزطوطين - 

62111  لناظور  ملغرب.
رفع رأسلال  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.(5513

بلقت�سى  لجلع  لعام  إلستثنائي)
تم) (21(1 23) آنبف) في)  ملؤرخ 
قدره) بلبلغ  رأسلال  لشركة  رفع 
من) أي  »711.111.)) رهم»)
 2.411.111« إلى) »711.111) رهم»)
مقاصة) إآر ء) (: طريق) عن   رهم»)
مع  9ون  لشركة  ملحد 4  ملقد ر)

و ملستحقة.
باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 
9نا9ر) (11  البتد ئية بالناضور بتاريخ)

2121)تحت رقم)37.

253I

VUE D’EXPERTS

HANDY SYSTEMS
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

VUE D›EXPERTS
 BD BRHIM ROUDANI, ,264

 RESIDENCE(AL(WIFAQ, ETG2
 N°23 CASABLANCA، 20000،

CASABLANCA MAROC
HANDY SYSTEMS شركة ذ ت 
مسؤولية محدو 4 ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إلآتلاعي ٬55 شارع 

 لزرقطوني فضاء  لزرقطوني 
 لطابق  الول - 21331  لد ر لبيضاء 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
454111

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) ((1
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدو 4 

باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدو 4  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسلية  لشركة 
(: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)

.HANDY SYSTEMS
تصليم) (: بإ9جاز) غرض  لشركة 
نظم  ملعلومات) ونشر  وتطوير 
و لتطبيقات  ملتليز4 ألآهز4 ومعد ت)

 لتشغيل لللنزل.
عنو ن  ملقر  الآتلاعي):)٬55)شارع)
 لزرقطوني فضاء) لزرقطوني  لطابق)
 الول)-)21331) لد ر لبيضاء) ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 
 لشركة):)11)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)
 رهم،)مقسم كالتالي):)

 (.111 (: جالد  لدوغري)  لسيد 
حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء):)

عنو نه) ))  لسيد جالد  لدوغري 
 4 طابق) (( علار4) إقامة  لسالم 
 26212 زيان) أوال   طريق  ((8 شقة)

 لد ر لبيضاء) ملغرب.
و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)
عنو نه) ))  لسيد جالد  لدوغري 
علار4)))طابق)4)شقة)8))طريق أوال )

زيان)26212) لد ر لبيضاء) ملغرب

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 
 31 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

9نا9ر)2121)تحت رقم)728161.
254I

 FLORES CONSEIL ET GESTION DES

ENTREPRISES

ELBARAKATEX
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد
قفل  لتصفية

 FLORES CONSEIL ET GESTION
DES ENTREPRISES

 HAY MOULAY ABDELLAH RUE
 320, N244, Casablanca، 20780،

CASABLANCA MAROC

ELBARAKATEX شركة ذ ت 

مسؤولية محدو 4 ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي : 246 

شارع  لزرقطوني شقة 23  لطابق 

2) - 21411  لد ر  لبيضاء  ملغرب.

قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

.3(5587

قر ر  لشريك  لوحيد) بلقت�سى 

تقرر) (21(1 نونبف) (24 في)  ملؤرخ 

ذ ت) شركة  (ELBARAKATEX حل)

ذ ت  لشريك) محدو 4  مسؤولية 

 لوحيد مبلغ رأسلالها)1.111)) رهم)

246)شارع) وعنو ن مقرها  إلآتلاعي)

 -  (2 23) لطابق) شقة)  لزرقطوني 

21411) لد ر  لبيضاء) ملغرب نتيجة)

لتوقف  لعلل.

و عين):)
عبد  لقا ر  لتازي)  لسيد)4))

وعنو نه) ))266)شارع  ملقاومة  لدرج)

21411) لد ر  لبيضاء)  (2 ) لشقة)

 ملغرب كلصفي))4))للشركة.

و قد تم  نعقا   لجلعية  لختامية)

 246 وفي) (21(1 نونبف) (24 بتاريخ)

شارع  ملقاومة  لشقة)23) لطابق)2 - 

21411) لد ر  لبيضاء) ملغرب.

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

 21 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

9نا9ر)2121)تحت رقم))72755.

255I

FOUZMEDIA

FLINT CONTACT
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA(Rue 36 N° 187 Hay

 Bouchrienne، 14000، kenitra

maroc

FLINT CONTACT شركة ذ ت 

مسؤولية محدو 4 ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي 23 زنقة 

أنو ل علار4 فلوري )) مكتب رقم 4 

ميلوز  - 4111)  لقنيطر4  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

54(25

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) (28

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدو 4 

باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدو 4  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

 FLINT (:  إلقتضاء)بلختصر تسليتها)

.CONTACT

مركز) (: بإ9جاز) غرض  لشركة 

لإلتصاالت.
زنقة) (23 (: عنو ن  ملقر  الآتلاعي)

أنو ل علار4 فلوري))))مكتب رقم)4 

ميلوز )-)4111)) لقنيطر4  ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)

و لعائلية) - ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

عنو نه) )) أناس  بوهالي   لسيد 

235)حي) 4) لشقة) علار4  ألمل بلوك)
رياض  لسالم)---)أكا 9ر  ملغرب.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

عنو نه) )) أناس  بوهالي   لسيد 

235)حي) 4) لشقة) علار4  ألمل بلوك)
رياض  لسالم)---)أكا 9ر  ملغرب

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

 البتد ئية بالقنيطر4 بتاريخ)13)فبف 9ر)

2121)تحت رقم)-.

256I



(1(5 الجريدة الرسميةعد )5511 - 24)آلا ى  مجر4))44) )1))فبف 9ر)2121) 

CABINET PFC DU NORD

 SOCIETE DE SERVICE ET
SUPPORT TECHNIQUE

شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 
 لشريك  لوحيد
تفويت حصص

PRO MAXIM
45) شارع محلد  لخامس  لطابق 
 Tanger ،11111 ،28 لر بع شقة 

Maroc
 SOCIETE DE SERVICE ET

SUPPORT TECHNIQUE شركة 
ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إلآتلاعي 83) شارع 
ولي  لعهد مركز نريا رقم 65 طنجة - 

11111 طنجة  ملغرب.
تفويت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.67445

قر ر  لشريك  لوحيد) بلقت�سى 
تلت) (21(1 أكتوبر) (28 في)  ملؤرخ 

 ملصا قة على):)
 ROBERT ((4( تفويت  لسيد)
 MAXIME JACKY VINCET (.111
 (.111 أصل) من  حصة  آتلاعية 
 MOLINA ((4( حصة لفائد4  لسيد)
28)أكتوبر) SOLIS MANUEL)بتاريخ)

.21(1
باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني  (
نونبف) ((4 بتاريخ) بطنجة   لتجارية 

1)21)تحت رقم)227766.

257I

FOUZMEDIA

 LA SOCIETE « CONAGRO «
SARL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4
جفض رأسلال  لشركة

 9و ن  ألستاذ علا  بلخياط
موثق 

إقامة آنة  9ار، بين  لطابقين )، 
مكتب رقم 2،

 علار4 34، زنقة طارق بن زيا  
 لـقـنـيـطـر4

 LA(SOCIETE « CONAGRO «

SARL

 ملقر  إلآتلاعي :  لقنيطر4، )62/6 

 ملنطقة  لصناعية  لجد9د4، بيف 

 لر مي.

 لرأسلال : 24.111.111,11)  رهم

 لسجل  لتجاري عد  : 27345

تخفيض في رأسلال  لشركة

لشركاء) مشتفك  قر ر  9لوآب 

(،CONAGRO«( SARL« شركة)

تلقيته بد9و ني بتاريخ)28/11/2019 

و08/01/2020،)تم إقر ر ما 9لي):)

-)تخفيض رأسلال  لشركة  لذي)

 (24.111.111,11 من) سينتقل 

16.611,11).45) رهم) إلى)  رهم 

وسيتم تقسيم) حصة،) (45(166 أي)

رأسلال  لشركة على  لشركاء)كالتالي):)

(: بشيف  لدباغ) *) لسيد 

22.518.311,11) رهم.

(: عزيز  لدباغ) و لسيد  (*

22.518.311,11) رهم.

في) أصبحت  لحصص  بالتالي  و 

على) على  لشركاء) موزعة   لشركة 

 لشكل  لتالي):)

(: بشيف  لدباغ) •) لسيد 

225183)حصة.

(: عزيز  لدباغ) •) لسيد 

225183)حصة.

تحد9ث  لنظام  ألسا�سي) (-

للشركة.

بكتابة) تم  إل9د ع  لقانوني 

باملحكلة  إلبتد ئية)  لضبط 

 2020/01/27 بتاريخ) بالقنيطر4 

74153) لسجل  لتجاري) تحت عد )

عد )27345.

للبيان و لنشر

 ألستاذ علا  بلخياط

258I

nador conseil sarl au

STATION GARET
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

جفض رأسلال  لشركة

nador conseil sarl au

 res(gourougou(b1 av(des(far،

62000، nador(maroc

STATION GARET شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدو 4

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي رقم 8)) 

شارع  لحسن  لثاني تيزطوطين رقم 

8)) شارع  لحسن  لثاني تيزطوطين 

62111  لناظور  ملغرب.

جفض رأسلال  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.(5513

بلقت�سى  لجلع  لعام  إلستثنائي)

تم) (21(1 23) آنبف) في)  ملؤرخ 

بلبلغ) رأسلال  لشركة  جفض 

من) أي  »311.111.)) رهم») قدره)

 711.111« إلى) »2.111.111) رهم»)

عد ) تخفيض  (: طريق) عن   رهم»)

 ألسهم.

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

9نا9ر) (11  البتد ئية بالناضور بتاريخ)

2121)تحت رقم)37.

251I

SHORA AUDITING

FERTINOV AGRO MAROC
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

تأسيس شركة

SHORA AUDITING

 BD EL QODS AIN CHOCK N°

 836 CASABLANCA، 20460،

CASABLANCA MAROC

 FERTINOV AGRO MAROC

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي 3) زنقة 

أحلد  ملجاطي إقامة  أللب  لطابق 

 ألول رقم 8  ملعاريف - 21111  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

453781

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم إعد    لقانون) (21(1 13) آنبف)

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدو 4 باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدو 4.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

(: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)

.FERTINOV AGRO MAROC

-) ستيف  ) (: غرض  لشركة بإ9جاز)

تصد9ر وتسويق  ملدجالت  لفالحية

وتصد9ر  ملنتجات) -) ستيف   

 لنباتية

-)بيع  ملنتجات  لزر عية)

-)بيع  ملعد ت  لزر عية

-)تركيب  لري بالتنقيط).
زنقة) ((3 (: عنو ن  ملقر  الآتلاعي)

أحلد  ملجاطي إقامة  أللب  لطابق)

 ألول رقم)8) ملعاريف)-)21111) لد ر)

 لبيضاء) ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 511.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)

 2.111 (:  لسيد  مغ�سي مصطفى)

حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).

 3.111 (: سعيد) بوتر بة   لسيد 

حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

 لسيد  مغ�سي مصطفى عنو نه) ))
رياض) تجزئة  (3 842شقة) رقم)

 E 51111 شطر) ((  السلاعيلية)

مكناس  ملغرب.

عنو نه) )) سعيد  بوتر بة   لسيد 

 23214 وال   مبارك) مو�سى  وال  

 لفقيه بن صالح  ملغرب.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)
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 لسيد  مغ�سي مصطفى عنو نه) ))

رياض) تجزئة  (3 842شقة) رقم)

 E 51111 شطر) ((  السلاعيلية)

مكناس  ملغرب

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

 لتجارية بالد ر  لبيضاء)بتاريخ)-)تحت)

رقم)-.

261I

nador conseil sarl au

IMMO SFERA
إعالن متعد   لقر ر ت

nador conseil sarl au

 res(gourougou(b1 av(des(far،

62000، nador(maroc

IMMO SFERA »شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدو 4 ذ ت  لشريك 

 لوحيد»

وعنو ن مقرها  الآتلاعي : سكتور 

مسعو  بلوك 73 رقم 8)6 بوعرك 

سلو ن ص.ب : 2322 سكتور 

مسعو  بلوك 73 رقم 8)6 بوعرك 

سلو ن ص.ب : 2322 62111 

 لناظور  ملغرب.

»إعالن متعد   لقر ر ت»

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

.(4115

بلقت�سى  لجلع  لعام  الستثنائي)

 ملؤرخ في))2)9نا9ر)2121

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية):)

قر ر رقم))):) لذي 9نص على ما9لي)

قام  لسيد نور لد9ن 9حي بتفويت) (:

في) حصصه  من  حصة  (425111

 لشركة للسيد4 بنشالل ملياء)

قر ر رقم)2):) لذي 9نص على ما9لي)

:)قبول  ستقالة  لسيد نور لد9ن 9حي)

وتعيين) تسييف  لشركة  منصب  من 

آد9د4) مسيف4  ملياء) بنشالل   لسيد 

للشركة)

وتبعا لذلك تم تعد9ل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�سي  لتالية):)

 بند رقم)6):) لذي 9نص على ما9لي):

 42.511.111,11 ر سلال  لشركة)

 رهم)

 بند رقم)7):) لذي 9نص على ما9لي):

ل425111  مقسم  ر سلال  لشركة 

حصة من فئة)11)) رهم كلها في ملك)

 لسيد4 بنشالل ملياء

على) 9نص  :) لذي  ((3 رقم) بند 

ما9لي):)تسيف  لشركة من قبل  لسيد4)

بنشالل ملياء،)وباقي  لبند بدون تغييف)

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

9نا9ر) (28  البتد ئية بالناضور بتاريخ)

2121)تحت رقم)21).

26(I

COMPTA FINANCE DETROIT SARL

 NORD INTERNATIONAL

BUSINESS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

حل شركة

 COMPTA FINANCE DETROIT

SARL

 قامة لينا  لرقم 76 ز وية شارع 

طانطان وشارع لبنان لطابق  لتاسع 

طنجة، 11111، طنجة  ملغرب

 NORD INTERNATIONAL

BUSINESS شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4)في طور  لتصفية)

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي 76  قامة 

لينا تقاطع زنقة لبنان وزنقة طان 

طان 76  قامة لينا تقاطع زنقة 

لبنان وزنقة طان طان 11111 

طنجة  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.61511

بلقت�سى  لجلع  لعام  إلستثنائي)

تقرر حل) (2121 9نا9ر) (25  ملؤرخ في)

ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4) شركة 

 NORD INTERNATIONAL

BUSINESS)مبلغ رأسلالها)11.111) 

 رهم).

 76 مقرها  إلآتلاعي) وعنو ن 
 قامة لينا تقاطع زنقة لبنان وزنقة)
76) قامة لينا تقاطع زنقة) طان طان)
لبنان وزنقة طان طان)11111)طنجة)
إنطالق) عر قيل  (: ل) نتيجة   ملغرب 

نشاط  لشركة).
و حد  مقر  لتصفية ب)76) قامة)
طان) وزنقة  لبنان  زنقة  تقاطع  لينا 

طان  ملغرب)11111)طنجة  ملغرب.)
و عين):)

 لسيد)4))آلال حا ي وعنو نه) ))
شارع ولي  لعهد إقامة سفيان  لطابق)
طنجة  ملغرب) (11121  لثالث شقة)

كلصفي))4))للشركة.
وعند  إلقتضاء) لحدو   ملفروضة)
محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
 ملخابر4 ومحل تبليغ  لعقو  و لوثائق)
:)شارع ولي  لعهد)  ملتعلقة بالتصفية)
شقة) سفيان  لطابق  لثالث  إقامة 

76)طنجة
باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 
9نا9ر) (13 بتاريخ) بطنجة   لتجارية 

2121)تحت رقم))22123.
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مستأمنة  ملتنبي لللحاسبة

M.A.O TRAVAUX
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

تأسيس شركة

مستأمنة  ملتنبي لللحاسبة
31) شارع  ملتنبي  لطابق 2، 

23111، بني مالل  ملغرب
M.A.O TRAVAUX شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدو 4
وعنو ن مقرها  إلآتلاعي تجزئة 
 لخيفي رياض  لسالم رقم )) 

 لطابق  لسفلي - 23111 بني مالل 
 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدو 4 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
1873

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) (25
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدو 4 باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدو 4.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

 M.A.O(:(إلقتضاء)بلختصر تسليتها 

.TRAVAUX

 Travaux-(:(غرض  لشركة بإ9جاز

Divers ou construction-

Promoteur Immobilier-

.Jardinage

تجزئة) (: عنو ن  ملقر  الآتلاعي)

 لخيفي رياض  لسالم رقم)))) لطابق)

 لسفلي)-)23111)بني مالل  ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)

(: عبد  لرحلان)  لسيد  لسويبة 

511)حصة بقيلة)11)) رهم للحصة)

.

 511 (:  لسيد  لسويبة  سامة)

حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

عبد  لرحلان)  لسيد  لسويبة 

رياض) تجزئة  لخيفي  عنو نه) ))

 لسالم رقم)))) لطابق  الول)23111 

بني مالل  ملغرب.

 لسيد  لسويبة  سامة عنو نه) ))

رقم) رياض  لسالم  تجزئة  لخيفي 

بني مالل) (23111 ))) لطابق  الول)

 ملغرب.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

عبد  لرحلان)  لسيد  لسويبة 

رياض) تجزئة  لخيفي  عنو نه) ))

 لسالم رقم)))) لطابق  الول)23111 

بني مالل  ملغرب

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

31)9نا9ر)  البتد ئية ببني مالل بتاريخ)

2121)تحت رقم))7.
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JIYAR JAOUAD

AMIZAKFROID
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

JIYAR JAOUAD

 N°5 3EME(ETAGE(IMM(N°86

 RUE SIDI AHMED ABERKANE

 HAY(DAKHLA(BERKANE،

63300، BERKANE(MAROC

AMIZAKFROID شركة ذ ت 

مسؤولية محدو 4 ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي  ملرآب 

 لو قع في رقم 1 زنقة  ملسيف4 

 لخضر ء حي  ملسيف4 بركان - 63311 

بركان  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

6873

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم إعد    لقانون) (21(1 شتنبف) ((2

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدو 4 

باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدو 4  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

(: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)

.AMIZAKFROID

-صيانة) (: بإ9جاز) غرض  لشركة 

وتركيب أآهز4  لتبف9د ومكيف  لهو ء)

-) علال متنوعة  و  لبناء)

.

:) ملرآب) عنو ن  ملقر  الآتلاعي)
زنقة  ملسيف4) (1 رقم) في   لو قع 

 لخضر ء)حي  ملسيف4 بركان)-)63311 

بركان  ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)

 لسيد مرز ق محلد  مين):)111.) 

حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

محلد  مين) مرز ق   لسيد 

زنقة  ملسيف4) (1 رقم) عنو نه) ))

 63311 بركان) حي  ملسيف4   لخضر ء)

بركان  ملغرب.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

محلد  مين) مرز ق   لسيد 

زنقة  ملسيف4) (1 رقم) عنو نه) ))

 63311 بركان) حي  ملسيف4   لخضر ء)

بركان  ملغرب

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

شتنبف) (24 بتاريخ) ببفكان   البتد ئية 

1)21)تحت رقم)602/19.
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JIYAR JAOUAD

ENGETTRAC SARL

إعالن متعد   لقر ر ت

JIYAR JAOUAD

 N°5 3EME(ETAGE(IMM(N°86

 RUE SIDI AHMED ABERKANE

 HAY(DAKHLA(BERKANE،

63300، BERKANE(MAROC

ENGETTRAC SARL »شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدو 4»

وعنو ن مقرها  الآتلاعي :  ملرآب 

 لو قع بحي قاسمي رقم )7)  كليم 

 AKLIM 63251 - .قليم بركان 

 ملغرب.

»إعالن متعد   لقر ر ت»

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

.6311

بلقت�سى  لجلع  لعام  الستثنائي)

 ملؤرخ في)21)9نا9ر)2121

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية):)

 قر ر رقم))):) لذي 9نص على ما9لي):

تغييف غرض  لشركة)

 قر ر رقم)2):) لذي 9نص على ما9لي):
محلد) غيف  لشريك   ستقالة  ملسيف 
لبطاقة  لتعريف) مسكيني  لحامل 
وتعيين) (S617374 رقم)  لوطنية 
لبطاقة) ميلون  ملريامي  لحامل 
 D63367( رقم)  لتعريف  لوطنية 

كشريك مسيف
وتبعا لذلك تم تعد9ل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�سي  لتالية):)
 بند رقم)2):) لذي 9نص على ما9لي):
بضائع) نقل  هو  غرض  لشركة 

 الجرين)
على) 9نص  :) لذي  ((4 رقم) بند 
 STE لشركة) يعو   إلمضاء) (: ما9لي)
(- للشريك) (ENGETTRAC SARL

 ملسيف  لسيد ميلون  ملريامي
باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 
فبف 9ر) (13 بتاريخ) ببفكان   البتد ئية 

2121)تحت رقم)53/2020.

265I

DARISTISHARA WA TIKNIAT AL HISSABAT

 LINE OF DUTY TRANS
 L.O.D TRANS

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4
تأسيس شركة

 DARISTISHARA WA TIKNIAT AL
HISSABAT

 TANGER AV ABDERRAHMAN
 NACER(ETAGE 1 N°3، 90000،

TANGER MAROC
 LINE(OF(DUTY(TRANS (L.O.D
TRANS ) شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4
وعنو ن مقرها  إلآتلاعي شارع 

9وسف  بن تاشفين  قامة ميكسبا 
طابق) رقم أ - 11111 طنجة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدو 4 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
(135(7

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) ((7
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدو 4 باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدو 4.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

(: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)

 LINE OF DUTY TRANS (L.O.D

.(TRANS

نقل) (: بإ9جاز) غرض  لشركة 

وتوزيع  لبضائع على  ملستوى  لوطني)

و لدولي.

شارع) (: عنو ن  ملقر  الآتلاعي)

ميكسبا) تاشفين  قامة  9وسف  بن 
طابق))رقم أ)-)11111)طنجة  ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)

 711 (: سار4  لساوري)  لسيد4 

حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).

311)حصة) (:  لسيد محلد أبر ن)

بقيلة)11)) رهم للحصة).

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

 لسيد4 سار4  لساوري عنو نه) ))

علار4) تاشفين  9وسف  بن  شارع 
 11111  (6 رقم) (( طابق) ميكسبا 

طنجة  ملغرب.

عنو نه) )) أبر ن  محلد   لسيد 

علار4) تاشفين  9وسف  بن  شارع 
 11111  (6 رقم) (( طابق) ميكسبا 

طنجة  ملغرب.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

 لسيد4 سار4  لساوري عنو نه) ))

علار4) تاشفين  9وسف  بن  شارع 
 11111  (6 رقم) (( طابق) ميكسبا 

طنجة  ملغرب

عنو نه) )) أبر ن  محلد   لسيد 

علار4) تاشفين  9وسف  بن  شارع 
 11111  (6 رقم) (( طابق) ميكسبا 

طنجة  ملغرب

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

9نا9ر) (28 بتاريخ) بطنجة   لتجارية 

2121)تحت رقم)221178.
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STE INVEST EUROP AFRIQUE

STUDIO C I CREATIONS
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

STE INVEST EUROP AFRIQUE

 Résidence(Farah-Appt(n 3

 RDC Camp Mangin Gueliz

 marrakech -maroc، 40000،

MARRAKECH MAROC

STUDIO C I CREATIONS شركة 

ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي  قامة فرح 

 لشقة رقم 2  لطابق  الر�سي كامب 

منجان آليز مر كش 41111 مر كش 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

(12315

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم إعد    لقانون) (21(1 غشت) (15

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدو 4 

باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدو 4  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

(: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)

.STUDIO C I CREATIONS

:) علال) بإ9جاز) غرض  لشركة 

 لد9كور

 الستيف   و لتصد9ر).

:) قامة) عنو ن  ملقر  الآتلاعي)

2) لطابق  الر�سي) رقم) فرح  لشقة 

 41111 مر كش) آليز  منجان  كامب 

مر كش  ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 (1.111 (: رأسلال  لشركة) مبلغ 

 رهم،)مقسم كالتالي):)

 لسيد4 كاستاآنيتي  ز بيل):)11) 

حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

كاستاآنيتي  ز بيل)  لسيد4 

حلز4) طريق  بن  (22 عنو نه) ))

 لسلاللية)41111)مر كش  ملغرب.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

كاستاآنيتي  ز بيل)  لسيد4 

حلز4) طريق  بن  (22 عنو نه) ))

 لسلاللية)41111)مر كش  ملغرب

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

9نا9ر) (3( بتاريخ) بلر كش   لتجارية 

2121)تحت رقم)868))).
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GALAXY COMPT SARL

TAAMIR GROUP
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تفويت حصص

GALAXY COMPT SARL

 Av Mohamed Ben Al Hassan

 Al(Ouazzani(Rés(Nabil -n°

 3 Tétaoun، 93000، tetouan

maroc

TAAMIR GROUP شركة ذ ت 

مسؤولية محدو 4 ذ ت  لشريك 

 لوحيد

 Av Bni وعنو ن مقرها  إلآتلاعي

 Idder(Rue 14 n°10 Coelma -

. 9300 TETOUAN(MAROC

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.21435

قر ر  لشريك  لوحيد) بلقت�سى 

تلت) (21(1 23) آنبف) في)  ملؤرخ 

 ملصا قة على):)

 HAMID ((4( تفويت  لسيد)

HAINOUN (.111)حصة  آتلاعية)

من أصل)111.))حصة لفائد4  لسيد)

بتاريخ) (M’HAMED LACHGAR ((4(

23) آنبف)1)21.

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

31) آنبف)  البتد ئية بتطو ن بتاريخ)

1)21)تحت رقم)6548.

268I

STE INVEST EUROP AFRIQUE

TERRES ELABIAD
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

قفل  لتصفية

STE INVEST EUROP AFRIQUE

 Résidence(Farah-Appt(n 3

 RDC Camp Mangin Gueliz

 marrakech -maroc، 40000،

MARRAKECH MAROC

TERRES ELABIAD شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدو 4

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي :  وال  

حسون آلاعة وقيا 4 بن سا�سي 

تاويد ن طريق فاس - . مر كش 

 ملغرب.

قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

.51115

بلقت�سى  لجلع  لعام  إلستثنائي)

تقرر حل) (2121 9نا9ر) ((3  ملؤرخ في)

ذ ت) شركة  (TERRES ELABIAD

رأسلالها) مبلغ   ملسؤولية  ملحدو 4 

مقرها) وعنو ن  11.111)) رهم 

آلاعة) حسون   إلآتلاعي  وال  

وقيا 4 بن سا�سي تاويد ن طريق فاس)

لتوقيف) نتيجة  مر كش  ملغرب  (. (-

نشاط  لشركة.

و عين):)

 STEFANIE HEEB  لسيد)4))
حسون) وعنو نه) )) وال   (BLANC

تاويد ن) سا�سي  بن  وقيا 4  آلاعة 

طريق فاس).)مر كش  ملغرب كلصفي)

)4))للشركة.

و قد تم  نعقا   لجلعية  لختامية)

وفي  وال ) (2121 9نا9ر) ((3 بتاريخ)

سا�سي) بن  وقيا 4  آلاعة  حسون 

مر كش) (. (- فاس) طريق  تاويد ن 

 ملغرب.

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

9نا9ر) (22 بتاريخ) بلر كش   لتجارية 

2121)تحت رقم)574))).

261I

EURODEFI

EPICS
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

EURODEFI

 BD ABDELMOUMEN APPT ((1

 N°13، 20360، CASABLANCA

MAROC

EPICS شركة ذ ت مسؤولية 

محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي 1)) شارع 

عبد  ملومن  لطابق  لثالت رقم 

CASABLANCA 20360 21  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

45(671

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم إعد    لقانون) (21(1 25) آنبف)

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدو 4 

باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدو 4  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

.EPICS(:(إلقتضاء)بلختصر تسليتها 

تنظيم) (: بإ9جاز) غرض  لشركة 

من) إ  ر4  الستشار ت  لفو ئد 

 لخدمات  ملصرفية  لحاسوبية)

للتصد9ر وتسويق  لسوق  ملحلية.

 ((1 (: عنو ن  ملقر  الآتلاعي)

شارع عبد  ملومن  لطابق  لثالت رقم)

CASABLANCA 21361) لد ر)  21

 لبيضاء) ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).



(1(1 الجريدة الرسميةعد )5511 - 24)آلا ى  مجر4))44) )1))فبف 9ر)2121) 

 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)
 رهم،)مقسم كالتالي):)

و لعائلية) - ألسلاء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء):)

 SARGHINI AHMED  لسيد)
FRANCE 21111) لد ر) عنو نه) ))

 لبيضاء) ملغرب.
و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)
 SARGHINI AHMED  لسيد)
FRANCE 21111) لد ر) عنو نه) ))

 لبيضاء) ملغرب
باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 
 25 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

 آنبف)1)21)تحت رقم)724761.
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EURODEFI

BCALL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

تأسيس شركة

EURODEFI
 BD ABDELMOUMEN APPT ((1
 N°13، 20360، CASABLANCA

MAROC
BCALL شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4
وعنو ن مقرها  إلآتلاعي 1)) شارع 

عبد  ملومن  لطابق  لثالت رقم 
CASABLANCA 20360 21  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

451825
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم إعد    لقانون) (21(1 26) آنبف)
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدو 4 باملليز ت  لتالية):)
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدو 4.
عند) متبوعة  تسلية  لشركة 
.BCALL(:(إلقتضاء)بلختصر تسليتها 
مركز) (: بإ9جاز) غرض  لشركة 
 التصال إرسال و ستقبال  ملكاملات.

 ((1 (: عنو ن  ملقر  الآتلاعي)

شارع عبد  ملومن  لطابق  لثالت رقم)
CASABLANCA 21361) لد ر)  21

 لبيضاء) ملغرب.
أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).
 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)
و لعائلية) - ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)
 DA SILVA ELODIE  لسيد4)
FARNCE 21111) لد ر) عنو نه) ))

 لبيضاء) ملغرب.
و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)
 DA SILVA ELODIE  لسيد4)
FARNCE 21111) لد ر) عنو نه) ))

 لبيضاء) ملغرب
باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 
 26 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

 آنبف)1)21)تحت رقم)724185.
27(I

EURODEFI

LLGA
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

EURODEFI
 BD ABDELMOUMEN APPT ((1
 N°13، 20360، CASABLANCA

MAROC
LLGA شركة ذ ت مسؤولية 
محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي 1)) شارع 
عبد  ملومن  لطابق  لثالت رقم 

CASABLANCA 20360 21  لد ر 
 لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
453((5

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم إعد    لقانون) (21(1 3)) آنبف)
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدو 4 

باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدو 4  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

.LLGA(:(إلقتضاء)بلختصر تسليتها 

غرض  لشركة بإ9جاز):)بيع وشر ء)

إنتاج  لعو ) أي منتج مستخرج من 

وتسويق منتجات  لعو .

 ((1 (: عنو ن  ملقر  الآتلاعي)

شارع عبد  ملومن  لطابق  لثالت رقم)

CASABLANCA 21361) لد ر)  21

 لبيضاء) ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 (1.111 (: رأسلال  لشركة) مبلغ 

 رهم،)مقسم كالتالي):)

و لعائلية) - ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

 BALFAGEEH ALEEF  لسيد)

21111) لد ر) عنو نه) )) ملغرب)

 لبيضاء) ملغرب.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

 BALFAGEEH ALEEF  لسيد)

21111) لد ر) عنو نه) )) ملغرب)

 لبيضاء) ملغرب

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

 لتجارية بالد ر  لبيضاء)بتاريخ)-)تحت)

.CRI(رقم

272I

EURODEFI

AMBED VALUE
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

EURODEFI

 BD ABDELMOUMEN APPT ((1

 N°13، 20360، CASABLANCA

MAROC

AMBED VALUE شركة ذ ت 

مسؤولية محدو 4 ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي 1)) شارع 

عبد  ملومن  لطابق  لثالت رقم 

CASABLANCA 20360 21  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

45(341

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم إعد    لقانون) (21(1 2)) آنبف)

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدو 4 

باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدو 4  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

(: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)

.AMBED VALUE

 BPO ITO(:(غرض  لشركة بإ9جاز

بيانات) وتسويق  تطوير  (CAMTER

 لبفمجيات  لتدريب على معالجة.

 ((1 (: عنو ن  ملقر  الآتلاعي)

شارع عبد  ملومن  لطابق  لثالت رقم)

CASABLANCA 21361) لد ر)  21

 لبيضاء) ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)

و لعائلية) - ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

 CHABOISSEU PASCAL  لسيد)

عنو نه) )) (LUCIEN EMMNUEL

 ملغرب)21111) لد ر  لبيضاء) ملغرب.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

 CHABOISSEU PASCAL  لسيد)

عنو نه) )) (LUCIEN EMMNUEL

 ملغرب)21111) لد ر  لبيضاء) ملغرب

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

 23 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

 آنبف)1)21)تحت رقم)7)7243.

273I



عد )5511 - 24)آلا ى  مجر4))44) )1))فبف 9ر)2121)الجريدة الرسمية   (1(1

fiducinfo(sarlau

BOOKING RADI

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

تأسيس شركة

fiducinfo(sarlau

 N° B12, Résidence(FAJWA,

 Boulevard Hassan II

 MARRAKECH، 40000،

Marrakech(Maroc

BOOKING RADI شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدو 4

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي  بو ب 

مر كش  ملنطقة 44 علار4 288 

شقة 6) مر كش - 41111 مر كش 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

(1215(

في) مؤرخ  موثق  عقد  بلقت�سى 

إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) ((4

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدو 4 باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدو 4.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

(: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)

.BOOKING RADI

غرض  لشركة بإ9جاز):)تسييف بيت)

 لضيافة أو  لرياض.

:) بو ب) عنو ن  ملقر  الآتلاعي)

مر كش  ملنطقة)44)علار4)288)شقة)

6))مر كش)-)41111)مر كش  ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)

 511 (: هشام  لر �سي)  لسيد 

حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).

 511 (: فاطلة  لر �سي)  لسيد4 

حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء):)

عنو نه) )) هشام  لر �سي   لسيد 
علار4) (44 مر كش  ملنطقة)  بو ب 
 41111 مر كش) ((6 شقة) (288

مر كش  ملغرب.
 لسيد4 فاطلة  لر �سي عنو نه) ))
مر كش) 1) رب  لطلبة  ملوقف 

41111)مر كش  ملغرب.
و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)
عنو نه) )) هشام  لر �سي   لسيد 
علار4) (44 مر كش  ملنطقة)  بو ب 
 41111 مر كش) ((6 شقة) (288

مر كش  ملغرب
 لسيد4 فاطلة  لر �سي عنو نه) ))
مر كش) 1) رب  لطلبة  ملوقف 

41111)مر كش  ملغرب
باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 
9نا9ر) (23 بتاريخ) بلر كش   لتجارية 

2121)تحت رقم)626))).
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EURODEFI

MEGA NORTH AFRICA
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تحويل  ملقر  الآتلاعي للشركة

EURODEFI
 BD ABDELMOUMEN APPT ((1
 N°13، 20360، CASABLANCA

MAROC
MEGA NORTH AFRICA شركة 

ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 
 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي 
 QUARTIER MAARIF RES LES
 ARENES 50 RUE(IBN(YAALA
IFRANI(RACINE - 20000  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب.
تحويل  ملقر  الآتلاعي للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.(82(81

قر ر  لشريك  لوحيد) بلقت�سى 
 ملؤرخ في)21)أكتوبر)1)21)تم تحويل)
من) للشركة   ملقر  الآتلاعي  لحالي 

 QUARTIER MAARIF RES LES«
 ARENES 51 RUE IBN YAALA
IFRANI RACINE - 21111) لد ر)
 BD DES AL« إلى)  لبيضاء) ملغرب»)
 MOUHADES IMM CRISTAL 3
 PLATEAU BUREAU (7 3 EME
ETAG MARINA - 21111) لد ر)

 لبيضاء) ملغرب».
باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 
 24 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

 آنبف)1)21)تحت رقم)724648.
275I

EURODEFI

 UMANIS MANAGED
SERVICES SAS AU

شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 
 لشريك  لوحيد

تحويل مكان فرع تابع للشركة

EURODEFI
 BD ABDELMOUMEN APPT ((1
 N°13، 20360، CASABLANCA

MAROC
 UMANIS MANAGED SERVICES

SAS AU »شركة ذ ت مسؤولية 
محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد»

 RUE 1 وعنو ن مقرها  الآتلاعي
 PAUL VAILLANT COUTURIER
 92300 LEVALLOIS(PERRET -

.92300 PERRET(FRANCE
»تحويل مكان فرع تابع للشركة»

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
.4(2167

بلقت�سى  لجلع  لعام  الستثنائي)
تقرر) (21(1 9وليوز) (18 في)  ملؤرخ 
لشركة) تابع  فرع  مكان  تحويل 
 UMANIS MANAGED SERVICES
 RUE SOUMAYA من) (SAS AU
 RESIDENCE SHEHRAZADE3
 5EME ETAGE N°22 PALMIERS
CASABLANCA 21361 -) ملغرب)
 CASANEARSHORE PARK إلى)
 SHORE 2(, PLATEAUX (12, 21(
 ET 212 ((11 BD AL QODS, SIDI
رقم) زهر)) (MAAROUF, 21271
معروف  لد ر  لبيضاء) سيدي  (35

21271) لد ر  لبيضاء) ملغرب
باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 
 11 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

 آنبف)1)21)تحت رقم)722761.
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JURIS LEGAL

NOMAC ATLANTIC
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تحويل  لشكل  لقانوني للشركة

JURIS LEGAL
 Angle(Bd(Abdelmoumen &

 Rue(Chatila, Résidence(Kamar,
 Etg 3, Bureau 6، 20000،

CASABLANCA MAROC
NOMAC ATLANTIC شركة ذ ت 
مسؤولية محدو 4 ذ ت  لشريك 

 لوحيد
و عنو ن مقرها  الآتلاعي 4, زنقة 
و   زيز،  لطابق 5, رقم 7, أكد ل - 

1111)  لرباط .
تحويل  لشكل  لقانوني للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.((8151

قر ر  لشريك  لوحيد) بلقت�سى 
 ملؤرخ في)4))9وليوز)8)21)تم تحويل)
 لشكل  لقانوني للشركة من)»شركة)
ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت  لشريك)
»شركة ذ ت  ملسؤولية) إلى)  لوحيد»)

 ملحدو 4».
باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 
9نا9ر) (24 بتاريخ) بالرباط   لتجارية 

2121)تحت رقم))1)14).
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JURIS LEGAL

NOMAC ATLANTIC
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد
رفع رأسلال  لشركة

JURIS LEGAL
 Angle(Bd(Abdelmoumen &

 Rue(Chatila, Résidence(Kamar,
 Etg 3, Bureau 6، 20000،

CASABLANCA MAROC



(1(( الجريدة الرسميةعد )5511 - 24)آلا ى  مجر4))44) )1))فبف 9ر)2121) 

NOMAC ATLANTIC شركة ذ ت 

مسؤولية محدو 4 ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي 4, زنقة 

و   زيز،  لطابق 5, رقم 7, أكد ل - 

1111)  لرباط  ملغرب.
رفع رأسلال  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.((8151

قر ر  لشريك  لوحيد) بلقت�سى 

تم) (21(8 9وليوز) ((4 في)  ملؤرخ 
قدره) بلبلغ  رأسلال  لشركة  رفع 

 51.111« أي من) »151.111) رهم»)

عن) »111.111.)) رهم») إلى)  رهم»)

أو) نقد9ة  حصص  تقد9م  (: طريق)

عينية.

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

9نا9ر) (24 بتاريخ) بالرباط   لتجارية 

2121)تحت رقم))1)14).

278I

EURODEFI

 UTOPIA IMAGE

MOROCCO
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تحويل  ملقر  الآتلاعي للشركة

EURODEFI

 BD ABDELMOUMEN APPT ((1

 N°13، 20360، CASABLANCA

MAROC

 UTOPIA IMAGE MOROCCO

شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد

 BD (5 وعنو ن مقرها  إلآتلاعي

 ABDELMOUMEN - 20800

MOHAMMEDIA  ملغرب.

تحويل  ملقر  الآتلاعي للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.(1445

قر ر  لشريك  لوحيد) بلقت�سى 

 ملؤرخ في))3)9وليوز)1)21)تم تحويل)

من للشركة   ملقر  الآتلاعي  لحالي 

 BD ABDELMOUMEN -  (5« (

MOHAMMEDIA 21811) ملغرب»)

 BD MOHAMED V - 21811 7«(إلى

MOHAMMEDIA) ملغرب».

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

 28 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

نونبف)1)21)تحت رقم)115).

271I

EURODEFI

MOROLUX LIGHTING
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

تعيين مسيف آد9د للشركة

EURODEFI

 BD ABDELMOUMEN APPT ((1

 N°13، 20360، CASABLANCA

MAROC

MOROLUX LIGHTING شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

 BD وعنو ن مقرها  إلآتلاعي

 MASSIRA(RUE 6 OCTOBRE(N°6

ETAGE 3 APPR 3 - 20360  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب.

تعيين مسيف آد9د للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.44(2(3

قر ر  لشريك  لوحيد) بلقت�سى 

 ملؤرخ في)31)أكتوبر)1)21)تم تعيين)

للشركة  لسيد)4)) آد9د  مسيف 

تبعا) وحيد  كلسيف  (ZHENG FENG

لقبول  ستقالة  ملسيف.

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

 (4 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

9نا9ر)2121)تحت رقم)726836.

281I

ORBC

ORBC
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

ORBC

4 مكرر، زنقة البي،  لو زيس، 

1)214،  لد ر  لبيضاء  ملغرب

ORBC شركة ذ ت مسؤولية 

محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي 4 زنقة 

البي،  لو زيس - 1)214  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

448857

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم إعد    لقانون) (21(1 أكتوبر) (25

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدو 4 

باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدو 4  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

.ORBC(:(إلقتضاء)بلختصر تسليتها 

إنجاز) (- (: بإ9جاز) غرض  لشركة 

أعلال  لبناء) ملختلفة،) آليع 

و لجص) و لصباغة،) و لسباكة،)

و لكهرباء)و لنجار4 و لطرق،)و لصرف)

 لصحي وإمد   ت مياه  لشرب.)

بأي شكل) -) ملشاركة في  ألسهم،)

في آليع) على  إلطالق  من  ألشكال 

 لشركات  لتي لها هدف ملاثل أو ذو)

صلة.

آليع  ملعامالت) عام،) وبشكل  (-

وغيف) و ملالية  ملنقولة   لتجارية 

و لتصد9ر  لتي) و الستيف     ملنقولة 

قد تتصل بشكل مباشر أو غيف مباشر)

باألنشطة  ملذكور4 أعاله أو  لتي قد)

تعزز تطوير  لشركة...
زنقة) (4 (: عنو ن  ملقر  الآتلاعي)

1)214) لد ر) (- البي،) لو زيس)

 لبيضاء) ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)

 لسيد  لسيد عبد  لقا ر لشهب)

11)) رهم) بقيلة) حصة  ((.111 (:

للحصة).

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

لشهب) عبد  لقا ر   لسيد 

نيكيتسكا9ا) بولشا9ا  (5( عنو نه) ))

161)2))موسكو روسيا  التحا 9ة.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

لشهب) عبد  لقا ر   لسيد 

نيكيتسكا9ا) بولشا9ا  (5( عنو نه) ))

161)2))موسكو روسيا  التحا 9ة

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

 22 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

نونبف)1)21)تحت رقم)-.

28(I

EURODEFI

NEJART
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

EURODEFI

 BD ABDELMOUMEN APPT ((1

 N°13، 20360، CASABLANCA

MAROC

NEJART شركة ذ ت مسؤولية 

محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد)في 

طور  لتصفية)

 BD وعنو ن مقرها  إلآتلاعي

 MASSIRA(RUE 6 OCTOBRE(N°6

ETAGE 3 APPR 3 - 20000  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.373253

قر ر  لشريك  لوحيد) بلقت�سى 

تقرر حل) (2121 9نا9ر) (3(  ملؤرخ في)

شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت)

مبلغ) (NEJART  لشريك  لوحيد)

وعنو ن) 11.111)) رهم  رأسلالها)

 BD MASSIRA مقرها  إلآتلاعي)

 RUE 6 OCTOBRE N°6 ETAGE

APPR 3 - 21111 3) لد ر  لبيضاء)

 ملغرب نتيجة ل):)جسار4 زبون مهم.



عد )5511 - 24)آلا ى  مجر4))44) )1))فبف 9ر)2121)الجريدة الرسمية   (1((

 BD ب) مقر  لتصفية  حد   و 

 MASSIRA RUE 6 OCTOBRE

 N°6 ETAGE 3 APPR 3 - 21111

CASABLANCA) ملغرب.)

و عين):)

 MOHAMED BADRI  لسيد)4))

2111) لد ر) وعنو نه) )) ملغرب)

 لبيضاء) ملغرب كلصفي))4))للشركة.

وعند  إلقتضاء) لحدو   ملفروضة)

محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

 ملخابر4 ومحل تبليغ  لعقو  و لوثائق)

 PV AGE ET (: بالتصفية)  ملتعلقة 

MODIF RC DE DISSOLUTION

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

 (6 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

9نا9ر)2121)تحت رقم)727317.

282I

Auditing consulting house

A-EMA TRAVAUX SARL
إعالن متعد   لقر ر ت

Auditing consulting house

 Immeuble(A, angle(bd(Rahal

 Meskini(et(av(lalla(Yacout ,

 6ème(étage(N°32 place(la

 victoire, Casablanca، 20520،

Casablanca Maroc

A-EMA TRAVAUX SARL »شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4»
وعنو ن مقرها  الآتلاعي : 7),زنقة 

أبو  لعباس  لجر وي، رقم 5، 

حي  ملحطة - سيدي معروف - 

 لد ر لبيضاء - -  لد ر لبيضاء 

 ملغرب.

»إعالن متعد   لقر ر ت»
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

.21(16123((83

بلقت�سى  لجلع  لعام  الستثنائي)

 ملؤرخ في)5))ماي)1)21

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية):)

:) لذي 9نص) (7138(5 قر ر رقم)

مفتاح) إستقالة  لسيد  (: ما9لي) على 

شركة) في  كلسيف  منصبه  من  عالء)

 A-EMA TRAVAUX

:) لذي 9نص) (7138(5 قر ر رقم)

قبيل) تعيين  لسيد  (: ما9لي) على 

إلياس عز لعرب كلسيفآد9د لشركة)

A-EMA TRAVAUX

وتبعا لذلك تم تعد9ل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�سي  لتالية):)

 بند رقم))):) لذي 9نص على ما9لي):

من) عالء) مفتاح  إستقالة  لسيد 

 A-EMA شركة) في  كلسيف  منصبه 

 TRAVAUX

بند رقم)2):) لذي 9نص على ما9لي)

:)تعيين  لسيد قبيل إلياس عز لعرب)

 A-EMA لشركة) كلسيفآد9د 

TRAVAUX

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

 22 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

ماي)1)21)تحت رقم)5511).

283I

FIDUCIAIRE EL OUAZZANI

AYLALI
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تحويل  ملقر  الآتلاعي للشركة

FIDUCIAIRE EL OUAZZANI

 HAY(AL(AMAL(AV «D« IMM

 227 APPT 1 SALE، 11160، SALE

MAROC

AYLALI شركة ذ ت مسؤولية 

محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي 3) زنقة 

مدغشقر  ملحيط/ لرباط - 1141) 

 لرباط  ملغرب.

تحويل  ملقر  الآتلاعي للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.884((

بلقت�سى  لجلع  لعام  إلستثنائي)

تم تحويل) (21(7 نونبف) (12  ملؤرخ في)

من) للشركة   ملقر  الآتلاعي  لحالي 

زنقة مدغشقر  ملحيط/ لرباط) ((3«

 31« إلى) 1141)) لرباط  ملغرب»)  -

1141)) لرباط) (- زنقة غانا  ملحيط)

 ملغرب».

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 
9نا9ر) (16 بتاريخ) بالرباط   لتجارية 

2121)تحت رقم)13718).
284I

EURODEFI

AGV INDUSTRIE MAROC
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تجد9د مد4 مز ولة مهام  ملسيف9ن

EURODEFI
 BD ABDELMOUMEN APPT ((1
 N°13، 20360، CASABLANCA

MAROC
 AGV INDUSTRIE MAROC

»شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 
 لشريك  لوحيد»

 RUE : وعنو ن مقرها  الآتلاعي
 SOUMAYA RESIDENCE
 SHEHRAZADE3 5EME
 ETAGE(N°22 PALMIERS

 RUE SOUMAYA RESIDENCE
 SHEHRAZADE3 5EME(ETAGE

 N°22 PALMIERS 20360
CASABLANCA  ملغرب.

»تجد9د مد4 مز ولة مهام  ملسيف9ن»
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

.37133(
بلقت�سى  لجلع  لعام  الستثنائي)

 ملؤرخ في)4))9نا9ر)2121
مهام) مز ولة  مد4  تجد9د  تقرر 

 ملسيف9ن ملد4):)11)سنة.
باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 
 2( بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

9نا9ر)2121)تحت رقم)727764.
285I

CABINET BOUZIDI

GUERCIF VOYAGES
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

تعيين مسيف آد9د للشركة

CABINET BOUZIDI
عند مكتب  لبوزيدي ص.ب 25) 
 لناظور، 62111،  لناظور  ملغرب

GUERCIF VOYAGES شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدو 4

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي 38 8شارع 

9وسف  بن تاشفين - 65811 

كرسيف  ملغرب.

تعيين مسيف آد9د للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.36(11

بلقت�سى  لجلع  لعام  إلستثنائي)

تم تعيين) (2121 9نا9ر) (21  ملؤرخ في)

بل) للشركة  لسيد)4)) آد9د  مسيف 

لحسن نجوى كلسيف آجر تبعا إلقالة)

مسيف.

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

24)9نا9ر)  البتد ئية بجرسيف بتاريخ)

2121)تحت رقم)738/2020.

286I

KBH CONSULTING

ABMG
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

تأسيس شركة

KBH CONSULTING

 AVENUE JOULANE RUE DE (5

 TANGER 1ER(ETAGE(BUR 6،

30000، FES(MAROC

ABMG شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي 5)زنقة 

طنجة شارع آوالن  طلس - 31111 

فاس  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

6(831

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) (28

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدو 4 باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدو 4.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

.ABMG(:(إلقتضاء)بلختصر تسليتها 

:) لكر ء) بإ9جاز) غرض  لشركة 

و لعقار.



(1(3 الجريدة الرسميةعد )5511 - 24)آلا ى  مجر4))44) )1))فبف 9ر)2121) 

5)زنقة) (: عنو ن  ملقر  الآتلاعي)
 31111 (- طنجة شارع آوالن  طلس)

فاس  ملغرب.
أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).
 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)
 511 (: أسلاء) بنشقرون   لسيد4 

حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).
(: محلد  لبفجي  لغساني)  لسيد 
511)حصة بقيلة)11)) رهم للحصة)
و لعائلية) . ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)
أسلاء) بنشقرون   لسيد4 
عنو نه) ))6)زنقة  حلد  لر زي تجزئة)

 لشر 9بي)31111)فاس  ملغرب.
محلد  لبفجي  لغساني)  لسيد 
عنو نه) ))6)زنقة  حلد  لر زي تجزئة)

 لشر 9بي)31111)فاس  ملغرب.
و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)
أسلاء) بنشقرون   لسيد4 
عنو نه) ))6)زنقة  حلد  لر زي تجزئة)

 لشر 9بي)31111)فاس  ملغرب
محلد  لبفجي  لغساني)  لسيد 
عنو نه) ))6)زنقة  حلد  لر زي تجزئة)

 لشر 9بي)31111)فاس  ملغرب
باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 
فبف 9ر) (13 بتاريخ) بفاس   لتجارية 

2121)تحت رقم)476.
287I

STE FIDUCAT

COQ MARCHÉ
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

تأسيس شركة

STE FIDUCAT
 BOULEVARD ZERKTOUNI
 2 eme(ETAGE(N°43 GUELIZ

 MARRAKECH، 40000،
Marrakech(MAROC

COQ MARCHÉ شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدو 4

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي رقم 12 
 بن تومرت  لحي  لحسني - 41111 

مر كش  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدو 4 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
(1(121

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) (12
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدو 4 باملليز ت  لتالية):)
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدو 4.
عند) متبوعة  تسلية  لشركة 
 COQ (: بلختصر تسليتها)  إلقتضاء)

.MARCHÉ
بيع) (: بإ9جاز) غرض  لشركة 
 للحوم،) لدو آن،) لخضرو ت)

و لفو كه..
 12 رقم) (: عنو ن  ملقر  الآتلاعي)
 41111 (-  بن تومرت  لحي  لحسني)

مر كش  ملغرب.
أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).
 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)
حصة) (511 (:  لسيد  بانا محلد)

بقيلة)11)) رهم للحصة).
 لسيد بوشاكة عبد لرحيم):)511 

حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).
و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)
 لسيد  بانا محلد عنو نه) ))قاعة)
بناهيض طريق حار4  لصور4 رقم)12 

41111)مر كش  ملغرب.
عبد لرحيم) بوشاكة   لسيد 
بناهيظ  رب) قاعة  عنو نه) ))
مر كش) (41111  31 رقم) لالعزونة 

 ملغرب.
و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)
 لسيد  بانا محلد عنو نه) ))قاعة)
بناهيض طريق حار4  لصور4 رقم)12 

41111)مر كش  ملغرب
باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 
9نا9ر) (2( بتاريخ) بلر كش   لتجارية 

2121)تحت رقم)482))).

288I

CABINET RAMZI CONSEIL

STE NAF TRAV SARL D'AU
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تحويل  ملقر  الآتلاعي للشركة

CABINET RAMZI CONSEIL

 3BOULEVARD ABDERRAHIM

 BOUABID(ETAGE 2

 APPARTEMENT(N°6 AGADIR،

AGADIR ،80000  ملغرب

 STE NAF TRAV SARL D'AU

شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي زنقة  بي 
علار4 1 رقم 4 حي  لوحد4 2  لعيون 

71111  لعيون  ملغرب.

تحويل  ملقر  الآتلاعي للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري -.

قر ر  لشريك  لوحيد) بلقت�سى 

 ملؤرخ في)27) آنبف)1)21)تم تحويل)

من) للشركة   ملقر  الآتلاعي  لحالي 
»زنقة  بي علار4)1)رقم)4)حي  لوحد4)
71111) لعيون) 2) لعيون  لعيون)

 ملغرب»)إلى)»شارع  ملتنبي حي  لوحد4)
23) لعيون) رقم) صليحة  أم  زنقة 

71111) لعيون  ملغرب».

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

15) آنبف)  البتد ئية بالعيون بتاريخ)

1)21)تحت رقم)2966/19.

281I

CABINET RAMZI CONSEIL

STE X LAY TRAV
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

CABINET RAMZI CONSEIL

 3BOULEVARD ABDERRAHIM

 BOUABID(ETAGE 2

 APPARTEMENT(N°6 AGADIR،

AGADIR ،80000  ملغرب

STE X LAY TRAV شركة ذ ت 

مسؤولية محدو 4 ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي شارع أم 

 لسعد علار4 48 , طابق 13 رقم 

1)  لعيون  ملغرب 71111  لعيون 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

3161(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) (24

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدو 4 

باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدو 4  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

 STE X (:  إلقتضاء)بلختصر تسليتها)

.LAY TRAV

:) لنقل) بإ9جاز) غرض  لشركة 

 لبفي  لوطني و لدولي للتأآيف و ملكافأ4)

و لحساب  لخاص.

 لنقل و لبف9د  لسريع و ألمتعة.

نقل  لبضائع  لوطنية و لدولية

و لدولي)  لنقل  لبفي  لوطني 

و لبف9د  لسريع) لجليع  ملنتجات 

و لبضائع و لنقل  ملبف ..

شارع) (: عنو ن  ملقر  الآتلاعي)

13)رقم) ,)طابق) (48 أم  لسعد علار4)

71111) لعيون) 1)) لعيون  ملغرب)

 ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

(: رأسلال  لشركة) مبلغ 

11.111,11)) رهم،)مقسم كالتالي):)

 لسيد أبو  لفتح نور لد9ن):)111.) 

حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

نور لد9ن) أبو  لفتح   لسيد 

71111) لعيون) عنو نه) )) لعيون)

 ملغرب.



عد )5511 - 24)آلا ى  مجر4))44) )1))فبف 9ر)2121)الجريدة الرسمية   (1(4

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

نور لد9ن) أبو  لفتح   لسيد 

71111) لعيون) عنو نه) )) لعيون)

 ملغرب

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

9نا9ر) (24 بتاريخ) بالعيون   البتد ئية 

2121)تحت رقم)441/2020.

211I

SATPORT

SATPORT

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

تفويت حصص

SATPORT

 Lotissement RAHMANI,

 propriété « RAHMANI(B-71 «,

 1er(ETAGE, ARRONDISSEMENT

 SIDI(MOUMEN، 20400،

CASABLANCA MAROC

SATPORT شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي تجزئة 

 لرحلاني ملكية  لرحلاني »ب 

)7»  لطابق  ألول - 21411  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب.

تفويت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري -.

بلقت�سى  لجلع  لعام  إلستثنائي)

تلت) (21(8 نونبف) (24 في)  ملؤرخ 

 ملصا قة على):)

سبستيان 9ان) ((4( تفويت  لسيد)

فايس سحيون)25))حصة  آتلاعية)

 SSH لفائد4) حصة  ((25 أصل) من 

SARL-AU)بتاريخ)24)نونبف)8)21.

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

 25 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

 آنبف)8)21)تحت رقم)686518.

21(I

مستأمنة بيت  ملشاريع ش.م.م

ZAGHARIT CAR
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

تفويت حصص

مستأمنة بيت  ملشاريع ش.م.م

31  قلة زير لبا  لحي  ال  ري، 

23511، قصبة تا لة  ملغرب

ZAGHARIT CAR شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدو 4

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي تجزئة 

موالي صالح حي سيدي عبد  لعلي 

 لقصيبة - 23511  لقصيبة  ملغرب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.(68(

بلقت�سى  لجلع  لعام  إلستثنائي)

تلت) (2121 9نا9ر) ((7 في)  ملؤرخ 

 ملصا قة على):)

)4)) ملصطفى) تفويت  لسيد)

من) حصة  آتلاعية  (3.611 زيا ي)

أصل)7.211)حصة لفائد4  لسيد))4))

حسن هاشمي بتاريخ)7))9نا9ر)2121.

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

 23 بتاريخ) تا لة  بقصبة   البتد ئية 

9نا9ر)2121)تحت رقم))).

212I

FIDUCIAIRE

FUTURE TEX
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE

 RUE(ABI(NOUAIM، 30000، FES

MAROC

FUTURE TEX شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدو 4

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي  لطابق 

 ألر�سي رقم 22 تجزئة  لقطب 

 لحضري ر س  ملاء س 3 - 31111 

فاس  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

6(68(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) (21

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدو 4 باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدو 4.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

(: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)

.FUTURE TEX

:) لطرز) بإ9جاز) غرض  لشركة 

و لسفيفة بنصف  لجللة.

:) لطابق) عنو ن  ملقر  الآتلاعي)

تجزئة  لقطب) (22 رقم)  ألر�سي 

 31111  -  3 س)  لحضري ر س  ملاء)

فاس  ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)

و لعائلية) - ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

 لسيد مكو ر عبد  لعلي عنو نه) ))

طريق) بنلا  زنقة  هرير4  أبي  شارع 

 9لوز ر)31111)فاس  ملغرب.

 51  لسيد مكو ر رشيد عنو نه) ))

زو غة) تجزئة  لفتح  قامة  ملامون 

 لعليا)31111)فاس  ملغرب.

 لسيد4  لنو ش بشرى عنو نه) ))

طريق) بنلا  زنقة  هرير4  أبي  شارع 

 9لوز ر)31111)فاس  ملغرب.

عنو نه) )) سعيد   لسيد  لنو ش 
حي  ملوضفين) سيبويه  زنقة  ((1

31111)فاس  ملغرب.

عبد  الله)  لسيد  لنو ش 
حي) سيبويه  زنقة  ((1 عنو نه) ))

 ملوضفين)31111)فاس  ملغرب.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

 لسيد مكو ر عبد  لعلي عنو نه) ))

طريق) بنلا  زنقة  هرير4  أبي  شارع 

 9لوز ر)31111)فاس  ملغرب

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 
 لتجارية بفاس بتاريخ)23)9نا9ر)2121 

تحت رقم)-.

213I

FIDUCIAIRE

L’ARRIERE GOUT
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE
 RUE(ABI(NOUAIM، 30000، FES

MAROC
L’ARRIERE GOUT شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدو 4
وعنو ن مقرها  إلآتلاعي رقم ) 
بلوك ب إقامة  هل فاس شارع 

محلد  لسا س حي بدر طريق عين 
 لسلن - 31111 فاس  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدو 4 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
6(671

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) ((3
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدو 4 باملليز ت  لتالية):)
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدو 4.
عند) متبوعة  تسلية  لشركة 
(: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)

.L’ARRIERE GOUT
غرض  لشركة بإ9جاز):)مقهى.

 ( رقم) (: عنو ن  ملقر  الآتلاعي)
بلوك ب إقامة  هل فاس شارع محلد)
 لسا س حي بدر طريق عين  لسلن)-)

31111)فاس  ملغرب.
أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).
 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)
و لعائلية) - ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)
عنو نه) )) محلد  بنزكري   لسيد 
رقم)4))بلوك ج إقامة  هل فاس حي)

بدر)31111)فاس  ملغرب.



(1(5 الجريدة الرسميةعد )5511 - 24)آلا ى  مجر4))44) )1))فبف 9ر)2121) 

علا ) محلد  بنزكري   لسيد 
عنو نه) ))71)زنقة)6)حي اللة سكينة)

زو غة)31111)فاس  ملغرب.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

عنو نه) )) محلد  بنزكري   لسيد 
رقم)4))بلوك ج إقامة  هل فاس حي)

بدر)31111)فاس  ملغرب

علا ) محلد  بنزكري   لسيد 
عنو نه) ))71)زنقة)6)حي اللة سكينة)

زو غة)31111)فاس  ملغرب

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

 لتجارية بفاس بتاريخ)23)9نا9ر)2121 

تحت رقم)-.

214I

KHM CONSULTING

MALDIVE TOURS
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تفويت حصص

KHM CONSULTING

) زنقة  9ت باعلر ن  مللر ب  لطابق 

 الول  لرقم 16) تقاطع شارع محلد 

 لخامس و ملقاومة، 21151،  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب

MALDIVE TOURS شركة ذ ت 

مسؤولية محدو 4 ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي 2 زنقة 

 لرقيب  ملساوي  لطابق  لسفلي 

 لرقم )31 بلفيد9ر - 21314  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.327163

قر ر  لشريك  لوحيد) بلقت�سى 

تلت) (21(8 3)) آنبف) في)  ملؤرخ 

 ملصا قة على):)

كاوزي) هشام  ((4( تفويت  لسيد)

أصل) من  حصة  آتلاعية  (2.511

((4( لفائد4  لسيد) حصة  (5.111

3)) آنبف) بتاريخ) عدنان  ليز9دي 

.21(8

كاوزي) هشام  ((4( تفويت  لسيد)

أصل) من  حصة  آتلاعية  (2.511

((4( لفائد4  لسيد) حصة  (5.111

2)) آنبف) بتاريخ)  لطاهر  ملعروفي 

.21(8

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني  (

 27 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

9نا9ر)2121)تحت رقم)728368.

215I

KHM CONSULTING

MALDIVE TOURS

شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد

تحويل  لشكل  لقانوني للشركة

KHM CONSULTING

) زنقة  9ت باعلر ن  مللر ب  لطابق 

 الول  لرقم 16) تقاطع شارع محلد 

 لخامس و ملقاومة، 21151،  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب

MALDIVE TOURS شركة ذ ت 

مسؤولية محدو 4 ذ ت  لشريك 

 لوحيد

و عنو ن مقرها  الآتلاعي 2 زنقة 

 لرقيب  ملساوي  لطابق  لسفلي 

 لرقم )31 بلفيد9ر - 21314  لد ر 

 لبيضاء .

تحويل  لشكل  لقانوني للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.327163

بلقت�سى  لجلع  لعام  إلستثنائي)

 ملؤرخ في)3)) آنبف)8)21)تم تحويل)

 لشكل  لقانوني للشركة من)»شركة)

ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت  لشريك)

»شركة ذ ت  ملسؤولية) إلى)  لوحيد»)

 ملحدو 4».

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

 27 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

9نا9ر)2121)تحت رقم)728368.

216I

KHM CONSULTING

MALDIVE TOURS
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تعيين مسيف آد9د للشركة

KHM CONSULTING

) زنقة  9ت باعلر ن  مللر ب  لطابق 

 الول  لرقم 16) تقاطع شارع محلد 

 لخامس و ملقاومة، 21151،  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب

MALDIVE TOURS شركة ذ ت 

مسؤولية محدو 4 ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي 2 زنقة 

 لرقيب  ملساوي  لطابق  لسفلي رقم 

)31 بلفيد9ر - 21314  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب.

تعيين مسيف آد9د للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.327163

بلقت�سى  لجلع  لعام  إلستثنائي)

8)21)تم تعيين) 3)) آنبف)  ملؤرخ في)

للشركة  لسيد)4)) آد9د  مسيف 

و لطاهر) عدنان  و ملعرفي   ليز9دي 

كلسيف آجر

تبعا لقبول  ستقالة  ملسيف.

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

 27 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

9نا9ر)2121)تحت رقم)728368.

217I

FISCALITY CONSULTING CENTER

TOUBKAL MARKET
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 FISCALITY CONSULTING

CENTER

 AV PRINCE MY ABDELLAH

 AHLAM(B(IMM 38 3EME

 ETAGE(APPT 13 MARRAKECH

 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH maroc

TOUBKAL MARKET شركة ذ ت 

مسؤولية محدو 4 ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي 2) قامة 

 لنجد س51 مبفوكة  لطابق 4 رقم 

1) - 41111 مر كش  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

(12221

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) (11

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدو 4 

باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدو 4  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

(: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)

.TOUBKAL MARKET

توزيع) (: بإ9جاز) غرض  لشركة 

و لفو كه) و لحلر ء)  للحوم  لبيضاء)

و لخضر.

2) قامة) (: عنو ن  ملقر  الآتلاعي)
رقم) (4 مبفوكة  لطابق)  لنجد س51)

1) - 41111)مر كش  ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):) ملغرب سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)

(: عبد  لها ي  صليحي)  لسيد 

11)) رهم) بقيلة) حصة  ((.111

للحصة).

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

عبد  لها ي  صليحي)  لسيد 

س51  2) قامة  لنجد  عنو نه) ))

مبفوكة)41111)مر كش  ملغرب.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

عبد  لها ي  صليحي)  لسيد 

س51  2) قامة  لنجد  عنو نه) ))

مبفوكة)41111)مر كش مر كش



عد )5511 - 24)آلا ى  مجر4))44) )1))فبف 9ر)2121)الجريدة الرسمية   (1(6

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 
9نا9ر) (31 بتاريخ) بلر كش   لتجارية 

2121)تحت رقم)813))).
218I

SOMAGEC PARKINGS

SOMAGEC PARKINGS
إعالن متعد   لقر ر ت

SOMAGEC PARKINGS
 Lotissement RAHMANI,
 propriété « RAHMANI
 B-71 «, 2ème(ETAGE,
 ARRONDISSEMENT

 SIDI(MOUMEN، 20400،
CASABLANCA MAROC

SOMAGEC PARKINGS »شركة 
 ملساهلة»

وعنو ن مقرها  الآتلاعي : ز وية 
زنقتي محلد  ملسفوي و لقربي 
عكاشة - 21581  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب.
»إعالن متعد   لقر ر ت»

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : -.
بلقت�سى  لجلع  لعام  الستثنائي)

 ملؤرخ في)21)9ونيو)8)21
تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية):)

على) 9نص  :) لذي  (( رقم) قر ر 
مد والت  لجلع  لعام) بعد  (: ما9لي)
بتاريخ)  لعا ي  ملنعقد  ستثنائيا 
تلت  ملصا قة على) (،29/06/2018
مجلس) متصرفي  عضوية  تجد9د 
روجي) آوزيف  وهم  لسا 4   إل  ر4 
آيفوم) سحيون،) لور ن  سحيون،)
سبستيان 9ان فايس) لوك سحيون،)
سحيون و لشركة  ملغربية للهندسة)
 ملدنية)»صوماآيك»)وذلك ملد4 ست)

سنو ت
قر ر رقم)2):) لذي 9نص على ما9لي)
بعد  آتلاع مجلس  إل  ر4 بتاريخ) (:
عضوية) تجد9د  تم  (،30/06/2018
سحيون) روجي  آوزيف   لسيد 
ملد4) وذلك  مجلس  إل  ر4،) كرئيس 
وكذ ) عضويته   جل  ملجلس،)
تجد9د عضوية  لسيد سبستيان 9ان)
وذلك) عام،) كلد9ر  سحيون  فايس 

ملد4 عضويته   جل مجلس  إل  ر4

وتبعا لذلك تم تعد9ل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�سي  لتالية):)

بند رقم ال 9وآد):) لذي 9نص على)

ما9لي):)ال 9وآد

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

 (( بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

أكتوبر)8)21)تحت رقم)678811.

211I

FERRONNERIE&STEEL

FERRONNERIE & STEEL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

تأسيس شركة

FERRONNERIE&STEEL

 GROUPE ATTAKKADDOUM

 2ème ETG SIDI ,(7-GH2

 BERNOUSSI، 20600،

CASABLANCA MAROC

FERRONNERIE & STEEL شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي إقامة 

 لتقدم  ملجلع  لسكني 7-2)، 

 لطابق 2، سيدي  لبفنو�سي - 

21611  لد ر  لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

421111

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم إعد    لقانون) (21(1 فبف 9ر) ((4

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدو 4 باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدو 4.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

(: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)

. FERRONNERIE(&(STEEL

تصنيع) (: بإ9جاز) غرض  لشركة 

وآليع) و ألشياء) ملعدنية،)  لحد9د 

أعلال  لحد  4..

إقامة) (: عنو ن  ملقر  الآتلاعي)

(،2-(7  لتقدم  ملجلع  لسكني)

 لطابق)2،)سيدي  لبفنو�سي)-)21611 

 لد ر  لبيضاء) ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 
 لشركة):)11)سنة).

 (1.111 (: رأسلال  لشركة) مبلغ 
 رهم،)مقسم كالتالي):)

و لعائلية) - ألسلاء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء):)

 لسيد لور ن سحيون عنو نه) ))
61)زنقة مصطفى  ملنفلوطي)21161 

 لد ر  لبيضاء) ملغرب.
سحيون) لوك  آيفوم   لسيد 
طريق أزمور  قامة بيونت) عنو نه) ))
رومانو رقم)18 81)21) لد ر  لبيضاء)

 ملغرب.
فايس) 9ان  سبستيان   لسيد 
شارع  ملحيط) (4 عنو نه) )) سحيون 
 v4  ألطل�سي  لطابق  ألر�سي  لشقة)
81)21) لد ر) تجزئة   ر  لسوينية)

 لبيضاء) ملغرب.
حد  ي) جيف  لد9ن   لسيد 
رياض) سبتة  قامة  شارع  عنو نه) ))
 5 سبتة بافيون  لطابق  لثالث رقم)

28814) ملحلد9ة  ملغرب.
و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)
فايس) 9ان  سبستيان   لسيد 
شارع  ملحيط) (4 عنو نه) )) سحيون 
 ألطل�سي  لطابق  ألر�سي  لشقة)
 21(81 تجزئة   ر  لسوينية) (v4

 لد ر لبيضاء) ملغرب
باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 
 1( بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

أبريل)1)21)تحت رقم)-.

311I

BUMATUDE

BUMATUDE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

تفويت حصص

BUMATUDE
 Rue Mustapha El

 MANFALOUTI, n°60, 3è(étage
 appartement(gauche، 20060،

CASABLANCA MAROC
BUMATUDE شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي 61 زنقة 

مصطفى  ملنفلوطي،  لطابق 3 

 لشقة  ليسرى - 21161  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب.

تفويت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري -.

بلقت�سى  لجلع  لعام  إلستثنائي)

تلت) (21(8 نونبف) ((2 في)  ملؤرخ 

 ملصا قة على):)

 SSH SARL-AU (25 تفويت)

 (25 أصل) من  حصة  آتلاعية 

سبستيان) ((4( لفائد4  لسيد) حصة 

نونبف) ((2 9ان فايس سحيون بتاريخ)

.21(8

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني  (

 28 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

نونبف)8)21)تحت رقم)683548.

31(I

MANUBETON

MANUBETON
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

تأسيس شركة

MANUBETON

 ,(7-Rés. Attakadoum(GH2

 2ème(étage, Sidi(Bernoussi،

20600، Casablanca(Maroc

MANUBETON شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدو 4

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي إقامة 

 لتقدم  ملجلع  لسكني 7-2)، 

 لطابق 2، سیدي  لبفنو�سي - 

21611  لد ر  لبیضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

421613

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم إعد    لقانون) (21(1 فبف 9ر) ((3

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدو 4 باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدو 4.
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عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

(: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)

.MANUBETON

إنشاء) (: بإ9جاز) غرض  لشركة 

و ستغالل وإ  ر4 مصانع  لخرسانة.

إقامة) (: عنو ن  ملقر  الآتلاعي)

(،2-(7  لتقدم  ملجلع  لسكني)

 لطابق)2،)سیدي  لبفنو�سي)-)21611 

 لد ر  لبیضاء) ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 (1.111 (: رأسلال  لشركة) مبلغ 

 رهم،)مقسم كالتالي):)

و لعائلية) - ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

 لسيد لور ن سحیون عنو نه) ))

61)زنقة مصطفى  ملنفلوطي)21161 

 لد ر  لبیضاء) ملغرب.

سحیون) لوك  آيفوم   لسيد 

طريق أزمور  قامة بیونت) عنو نه) ))

رومانو رقم)18 81)21) لد ر  لبیضاء)

 ملغرب.

فايس) 9ان  سبستیان   لسيد 

شارع  ملحیط) (4 عنو نه) )) سحیون 

 4V  ألطل�سي  لطابق  ألر�سي  لشقة)

81)21) لد ر) تجزئة   ر  لسوينیة)

 لبیضاء) ملغرب.

 لسيد مبارك أبو لبارو  عنو نه) ))

رقم) (7 بلوك) (E  قامة بانور ما علار4)

سيدي  لبفنو�سي) (4 شطر) (L  24

21611) لد ر  لبیضاء) ملغرب.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

فايس) 9ان  سبستیان   لسيد 

شارع  ملحیط) (4 عنو نه) )) سحیون 

 4V  ألطل�سي  لطابق  ألر�سي  لشقة)

81)21) لد ر) تجزئة   ر  لسوينیة)

 لبیضاء) ملغرب

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

 28 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

مارس)1)21)تحت رقم)-.

312I

FIDELMA

JOHN NASH PRIVE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

تأسيس شركة

FIDELMA

1 زنقة  بو عباس  لعزفي  قامة نور 

  طابق 3  لشقة 4)  ملعاريف، 

21371،  لد ر  لبيضاء  ملغرب

JOHN NASH PRIVE شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدو 4

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي )6 محج 

اللة 9اقوت ز وية مصطفى  ملعاني 

 لطابق 2 رقم 62  لد ر  لبيضاء - 

21111  لد ر  لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

447217

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم إعد    لقانون) (21(1 غشت) (28

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدو 4 باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدو 4.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

 JOHN(:(إلقتضاء)بلختصر تسليتها 

.NASH PRIVE

:) لتعليم) بإ9جاز) غرض  لشركة 

 لخصو�سي.

)6)محج) (: عنو ن  ملقر  الآتلاعي)

مصطفى  ملعاني) ز وية  9اقوت  اللة 

(- 62) لد ر  لبيضاء) رقم) (2  لطابق)

21111) لد ر  لبيضاء) ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)

251)حصة) (:  لسيد4 سناء)مد ح)

بقيلة)11)) رهم للحصة).

 251 (: مليكة  لهاشمي)  لسيد4 

حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).

 251 (: مد ح) مصطفى   لسيد 

حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).

 251 (: بلحد وي) هشام   لسيد 
حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء):)

عنو نه) )) مد ح  سناء)  لسيد4 
سيدي) (38 رقم) (( 38) قامة منظرنا)
51)21) لد ر  لبيضاء) معروف)

 ملغرب.
 لسيد4 مليكة  لهاشمي عنو نه) ))
سيدي) (38 رقم) (( 38) قامة منظرنا)
51)21) لد ر  لبيضاء) معروف)

 ملغرب.
 لسيد مصطفى مد ح عنو نه) ))
سيدي) (38 رقم) (( 38) قامة منظرنا)
51)21) لد ر  لبيضاء) معروف)

 ملغرب.
 لسيد هشام بلحد وي عنو نه) ))
سيدي) (38 رقم) (( 38) قامة منظرنا)
51)21) لد ر  لبيضاء) معروف)

 ملغرب.
و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)
عنو نه) )) مد ح  سناء)  لسيد4 
سيدي) (38 رقم) (( 38) قامة منظرنا)
51)21) لد ر  لبيضاء) معروف)

 ملغرب
 لسيد4 مليكة  لهاشمي عنو نه) ))
سيدي) (38 رقم) (( 38) قامة منظرنا)
51)21) لد ر  لبيضاء) معروف)

 ملغرب
باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 
 3( بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

أكتوبر)1)21)تحت رقم)8124)7.

313I

STE FIDUCAT

HAFLA TECH PROMO
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

STE FIDUCAT
 BOULEVARD ZERKTOUNI
 2 eme(ETAGE(N°43 GUELIZ

 MARRAKECH، 40000،
Marrakech(MAROC

HAFLA TECH PROMO شركة 

ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي رقم 52 

شارع موالي رشيد شقة رقم ب5 

آيليز - 41111 مر كش  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

(1(111

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) (12

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدو 4 

باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدو 4  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

 HAFLA(:(إلقتضاء)بلختصر تسليتها 

.TECH PROMO

منعش) (: بإ9جاز) غرض  لشركة 

عقاري).
 52 رقم) (: عنو ن  ملقر  الآتلاعي)

ب5  رقم  شقة  رشيد  موالي  شارع 

آيليز)-)41111)مر كش  ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)

(: جد9جة)  لسيد4  لحفالوي 

11)) رهم) بقيلة) حصة  ((.111

للحصة).

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

جد9جة)  لسيد4  لحفالوي 

تجزئة  لسعا 4) عنو نه) )) ملحاميد 
6)رقم)322 41111)مر كش  ملغرب.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

جد9جة)  لسيد4  لحفالوي 

عنو نه) )) ملحاميد تجزئة  لسعا 4)6 
رقم)322 41111)مر كش  ملغرب
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314I

 GROUPE AHMED BENZAKOUR D’EXPERTISE

COMPTABLE

مقهى سطاريس
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 GROUPE AHMED
 BENZAKOUR D›EXPERTISE

COMPTABLE
14) مكرر شارع عبد  ملومن  لطابق 

 لر بع، 21111،  لد ر  لبيضاء 
 ملغرب

مقهى سطاريس شركة ذ ت 
مسؤولية محدو 4 ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إلآتلاعي ز وية زنقة 
 لشريف علر و شتوكة بلفد9ر  لد ر 

 لبيضاء 21111  لد ر  لبيضاء 
 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
455((7

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) (16
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدو 4 

باملليز ت  لتالية):)
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدو 4  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسلية  لشركة 
مقهى) (: بلختصر تسليتها)  إلقتضاء)

سطاريس.
مقهى) (: بإ9جاز) غرض  لشركة 

ومطعم.
ز وية) (: عنو ن  ملقر  الآتلاعي)
زنقة  لشريف علر و شتوكة بلفد9ر)
21111) لد ر  لبيضاء)  لد ر  لبيضاء)

 ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)

 AILAMED HOLDING  لشركة)

11)) رهم) بقيلة) حصة  (:( 1.000

للحصة).

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

 AILAMED HOLDING  لشركة)

زنقة  لشريف علر) ز وية  عنو نه) ))

21111) لد ر) بلفد9ر) و شتوكة 

 لبيضاء) ملغرب.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

 لسيد محلد بو لرحيم عنو نه) ))

سانت  وميف) ز وية  (5  قامة  لرباح)

21111) لد ر)  7 طابق) وشتوكة 

 لبيضاء) ملغرب

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

 13 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

فبف 9ر)2121)تحت رقم)11)721.

315I

AGRICO ISSAM SARL

AGRICO ISSAM SARL AU
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

AGRICO ISSAM SARL

 Rue Ahmed El Majjati (3

 Résidence(Les(Alpes 1er

 Etage(N°8 Quartier(Maarif

 Casablanca، 20300،

Casablanca Maroc

AGRICO ISSAM SARL AU شركة 

ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي 3) شارع 

أحلد  ملججاتي، مساكن ليه ألب، 

 لطابق  ألول، رقم 8، معاريف، 

 لد ر  لبيضاء  لد ر  لبيضاء 21331 

MAROC لد ر  لبيضاء 

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

45311(

في) مؤرخ  حر  عقد  بلقت�سى 

إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) (11

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدو 4 

باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدو 4  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

(: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)

.AGRICO ISSAM SARL AU

:) ستيف  ) بإ9جاز) غرض  لشركة 

آليع أنو ع  لحيو نات  لحية..

3))شارع) عنو ن  ملقر  الآتلاعي):)

ألب،) ليه  مساكن  أحلد  ملججاتي،)

 لطابق  ألول،)رقم)8،)معاريف،) لد ر)

 لبيضاء) لد ر  لبيضاء)21331) لد ر)

.MAROC(لبيضاء 

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

(: رأسلال  لشركة) مبلغ 

11.111,11)) رهم،)مقسم كالتالي):)

 لسيد عصام بن  لحد  ):)111.) 

حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

 لسيد عصام بن  لحد   عنو نه) ))

 HAY 31 LOT DIGHOUSSI SIDI

.MAROC(مكناس(SAID 51151

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

 لسيد عصام بن  لحد   عنو نه) ))

 HAY 31 LOT DIGHOUSSI SIDI

MAROC(مكناس(SAID 51151

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

 22 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

9نا9ر)2121)تحت رقم)727813.

316I

CMA GESTION

FIRSTKECH

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

تأسيس شركة

CMA GESTION

 RESIDENCE WARDA

 B-4°ETAGE(APT°22 RUE(IMAM

 ALI(HIVERNAGE، 40000،

MARRAKECH MAROC

FIRSTKECH شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4

 N°81 وعنو ن مقرها  إلآتلاعي

 LOT AL BOUSTANE APT°2

 AL FIRDAOUS AVENUE MY

ABDELLAH - 40000 مر كش 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

(1(16(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) (16

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدو 4 باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدو 4.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

(: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)

.FIRSTKECH

غرض  لشركة بإ9جاز):)*)جدمات)

 ملعلومات  لتجارية

*   ر4 عقار ت

*تصد9ر  لخدمات

*)وكالة  التصاالت و لتوثيق

 N°81 (: عنو ن  ملقر  الآتلاعي)

 LOT AL BOUSTANE APT°2

 AL FIRDAOUS AVENUE MY

مر كش) (ABDELLAH - 41111

 ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).



(1(1 الجريدة الرسميةعد )5511 - 24)آلا ى  مجر4))44) )1))فبف 9ر)2121) 

 (1.111 (: رأسلال  لشركة) مبلغ 
 رهم،)مقسم كالتالي):)

 Bastien(Robert(PERIE( :  لسيد)
51)حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).

 Didier Raymond  لسيد)
)Charles(NORD)حصة بقيلة) :(50

11)) رهم للحصة).
و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)
 Bastien Robert PERIE  لسيد)
 Immeuble Jnane El عنو نه) ))
 Harti Rue Cadi Ayyad Apt°(2

41111)مر كش  ملغرب.
 Didier Raymond  لسيد)
عنو نه) )) (Charles NORD
 Lotissement Ali Ouhmad n° 74
 Avenue Prince My Abdellah

41111)مر كش  ملغرب.
و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)
 Bastien Robert PERIE  لسيد)
 Immeuble Jnane El عنو نه) ))
 Harti Rue Cadi Ayyad Apt°(2

41111)مر كش  ملغرب
 Didier Raymond  لسيد)
عنو نه) )) (Charles NORD
 Lotissement Ali Ouhmad n° 74
 Avenue Prince My Abdellah

41111)مر كش  ملغرب
باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 
9نا9ر) (2( بتاريخ) بلر كش   لتجارية 

2121)تحت رقم)4)5))).

317I

مكتب  ملحاسبة و ر سة  ملشاريع لالستاذ  سليلاني)

call Management technologie et services

STE TAMARIS SERVICE SNC
شركة  لتضامن

تأسيس شركة

 call Management technologie et
services مكتب  ملحاسبة و ر سة 

 ملشاريع لالستاذ  سليلاني
رقم 8) زنقة موريتانيا  لو    الحلر 

 لرشيد9ة، 52111،  لرشيد9ة 
 ملغرب

 STE TAMARIS SERVICE SNC

شركة  لتضامن

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي زنقة 

سجللاسة  لبفج، شارع  لحسن 

 لثاني، قصر لو  غيف، فجيج - 

111)6 فجيج  ملغرب

تأسيس شركة  لتضامن 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

7(1

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
إعد    لقانون) تم  (21(1 نونبف) (16

 ألسا�سي لشركة  لتضامن باملليز ت)

 لتالية):)

شكل  لشركة):)شركة  لتضامن.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

 STE (: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)

.TAMARIS SERVICE SNC

غرض  لشركة بإ9جاز):)-)تجار4 في)

 للو زم  ملكتبية)

-)تجار4 في  ملعد ت  لحاسوبية.
زنقة) (: عنو ن  ملقر  الآتلاعي)

شارع  لحسن) سجللاسة  لبفج،)

(- فجيج) لو  غيف،) قصر   لثاني،)

111)6)فجيج  ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 27.111 (: رأسلال  لشركة) مبلغ 

 رهم،)مقسم كالتالي):)

حصة) (34 (: بز4) عفاف   لسيد4 

بقيلة)271) رهم للحصة).

33)حصة) (:  لسيد4 حنان زكنون)

بقيلة)271) رهم للحصة).

 33 (: مشر وي) شريفة   لسيد4 

حصة بقيلة)271) رهم للحصة).

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

 لسيد4 عفاف بز4 عنو نه) )) لحي)

 ال  ري فجيج)111)6)فجيج  ملغرب.

عنو نه) )) زكنون  حنان   لسيد4 

فجيج) (6(111 فجيج)  لحي  ال  ري 

 ملغرب.

 لسيد4 شريفة مشر وي عنو نه) ))

فجيج) (6(111 فجيج)  لحي  ال  ري 

 ملغرب.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

 لسيد4 عفاف بز4 عنو نه) )) لحي)

 ال  ري فجيج)111)6)فجيج  ملغرب

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

نونبف) (21 بتاريخ) بفجيج   البتد ئية 

1)21)تحت رقم)232/19.

318I

مكتب  ملحاسبة و ر سة  ملشاريع لالستاذ  سليلاني)

call Management technologie et services

STE AYT BAKKOU SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

تأسيس شركة

 call Management technologie et

services مكتب  ملحاسبة و ر سة 

 ملشاريع لالستاذ  سليلاني

رقم 8) زنقة موريتانيا  لو    الحلر 

 لرشيد9ة، 52111،  لرشيد9ة 

 ملغرب

STE AYT BAKKOU SARL شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي تالسينت 

مركز بني تدآيت - تالسينت - 

252)6 تالسينت  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

725

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
إعد    لقانون) تم  (21(1 نونبف) (16

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدو 4 باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدو 4.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

 STE (: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)

.AYT BAKKOU SARL

غرض  لشركة بإ9جاز):)-)جدمات)

متنوعة

-)إنشاء ت

-)ملون حفالت

-)تجار4  للو زم  ملكتبية.

عنو ن  ملقر  الآتلاعي):)تالسينت)

مركز بني تدآيت)-)تالسينت)-)252)6 

تالسينت  ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)

 511 (: باكو) عبد  لعزيز   لسيد 

حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).

حصة) (511 (:  لسيد  حلا  باكو)

بقيلة)11)) رهم للحصة).

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

 لسيد عبد  لعزيز باكو عنو نه) ))

 6(252 تالسينت)  لحي  لجد9د 

تالسينت  ملغرب.

 لسيد  حلا  باكو عنو نه) )) لحي)

 6(252 بوعرفة) تالسينت   لجد9د 

تالسينت  ملغرب.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

 لسيد عبد  لعزيز باكو عنو نه) ))

 6(252 تالسينت)  لحي  لجد9د 

تالسينت  ملغرب

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

نونبف) (21 بتاريخ) بفجيج   البتد ئية 

1)21)تحت رقم)235/19.

311I

مكتب  ملحاسبة و ر سة  ملشاريع لالستاذ  سليلاني)

call Management technologie et services

STE AIN AMALAL SNC
شركة  لتضامن

تأسيس شركة

 call Management technologie et

services مكتب  ملحاسبة و ر سة 

 ملشاريع لالستاذ  سليلاني

رقم 8) زنقة موريتانيا  لو    الحلر 

 لرشيد9ة، 52111،  لرشيد9ة 

 ملغرب

STE AIN AMALAL SNC شركة 

 لتضامن



عد )5511 - 24)آلا ى  مجر4))44) )1))فبف 9ر)2121)الجريدة الرسمية   (131

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي شارع  لحي 

 لجد9د طريق  نو ل بلركز تالسينت 

علالة بوعرفة - 251)6 تالسينت 

 ملغرب

تأسيس شركة  لتضامن 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

723

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم إعد    لقانون) (21(1 أكتوبر) (1(

 ألسا�سي لشركة  لتضامن باملليز ت)

 لتالية):)

شكل  لشركة):)شركة  لتضامن.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

 STE (: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)

.AIN AMALAL SNC

إ  ر4) (- (: بإ9جاز) غرض  لشركة 

أو  لصناعية)  لعلليات  لتجارية 

أو) للخدمة  ملدنية  أو  لزر عية 

 لعسكرية

مربي  ملاشية،) مز رع  لدو آن،) (-

مغذي  لدو آن،)ومنتج  لبيض.

شارع) (: عنو ن  ملقر  الآتلاعي)

بلركز) طريق  نو ل   لحي  لجد9د 

 6(251 (- بوعرفة) علالة  تالسينت 

تالسينت  ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 31.111 (: رأسلال  لشركة) مبلغ 

 رهم،)مقسم كالتالي):)

 34 (: رحو) عبد  لخالق   لسيد 

حصة بقيلة)311) رهم للحصة).

حصة) (33 (: لغد9ر)  لسيد  لعيد 

بقيلة)311) رهم للحصة).

حصة) (33 (:  لسيد مليكة لغد9ر)

بقيلة)311) رهم للحصة).

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

 لسيد عبد  لخالق رحو عنو نه) ))

 لحي  لجد9د تالسينت علالة فجيج)

ببوعرفة)251)6)تالسينت  ملغرب.

عنو نه) )) لغد9ر   لسيد  لعيد 

 6(251 تالسينت) مزيان   و ر  9ت 

تالسينت  ملغرب.

عنو نه) )) لغد9ر  مليكة   لسيد4 

 لحي  لجد9د تالسينت علالة فجيج)

ببوعرفة)251)6)تالسينت  ملغرب.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

 لسيد عبد  لخالق رحو عنو نه) ))

 لحي  لجد9د تالسينت علالة فجيج)

ببوعرفة)251)6)تالسينت  ملغرب

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

نونبف) (21 بتاريخ) بفجيج   البتد ئية 

1)21)تحت رقم)234/19.

3(1I

مكتب  ملحاسبة و ر سة  ملشاريع لالستاذ  سليلاني)

call Management technologie et services

STE GUIR BUREAU SARL AU
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد
توسيع نشاط  لشركة)

 call Management technologie et

services مكتب  ملحاسبة و ر سة 

 ملشاريع لالستاذ  سليلاني
رقم 8) زنقة موريتانيا  لو    الحلر 

 لرشيد9ة، 52111،  لرشيد9ة 

 ملغرب

 STE GUIR BUREAU SARL AU

شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  الآتلاعي 7) حي 

آبال بوعنان بني تجييت بوعنان - 

52))6 بوعنان  ملغرب.

توسيع نشاط  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.551

بلقت�سى  لجلع  لعام  إلستثنائي)

 ملؤرخ في))1)نونبف)8)21)تلت إضافة)

إلى نشاط  لشركة)  ألنشطة  لتالية 

 لحالي):)

-)تجار4  لجللة في  ألآهز4  ملنزلية

-)تجار4.

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني  (

نونبف) ((1 بتاريخ) بفجيج   البتد ئية 

1)21)تحت رقم)231/19.

3((I

مكتب  ملحاسبة و ر سة  ملشاريع لالستاذ  سليلاني)

call Management technologie et services

 STE RENT CAR TALSINT

SNC
شركة  لتضامن

تأسيس شركة

 call Management technologie et

services مكتب  ملحاسبة و ر سة 

 ملشاريع لالستاذ  سليلاني

رقم 8) زنقة موريتانيا  لو    الحلر 

 لرشيد9ة، 52111،  لرشيد9ة 

 ملغرب

 STE RENT CAR TALSINT SNC

شركة  لتضامن

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي حي  سر ن 

تالسينت - 211)6 تالسينت  ملغرب

تأسيس شركة  لتضامن 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

757

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) (16

 ألسا�سي لشركة  لتضامن باملليز ت)

 لتالية):)

شكل  لشركة):)شركة  لتضامن.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

 STE (: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)

.RENT CAR TALSINT SNC

كر ء) (- (: بإ9جاز) غرض  لشركة 

 لسيار ت)..

حي) (: عنو ن  ملقر  الآتلاعي)

211)6)تالسينت)  سر ن تالسينت)-)

 ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)

حصة) (21 (: محلد  زولي)  لسيد 

بقيلة)111.)) رهم للحصة).

 21 (: بو روى) ميلو 4   لسيد4 

حصة بقيلة)111.)) رهم للحصة).

 21 (:  لسيد عبد  لكريم  رويش)

حصة بقيلة)111.)) رهم للحصة).

 21 (: عبد  لكريم  ري�سي)  لسيد 
حصة بقيلة)111.)) رهم للحصة).

 لسيد4 جد9جة  9ت حسا9ن):)21 
حصة بقيلة)111.)) رهم للحصة).

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء):)

عنو نه) )) محلد  زولي   لسيد 
 6(211 تالسينت)  لحي  لجد9د 

تالسينت  ملغرب.
 لسيد4 ميلو 4 بو روى عنو نه) ))
فجيج) تالسينت  بوشاون   و ر  9ت 

ببوعرفة)211)6)تالسينت  ملغرب.
عبد  لكريم  رويش)  لسيد 
 6(211 تالسينت) مركز  عنو نه) ))

تالسينت  ملغرب.
عبد  لكريم  ري�سي)  لسيد 
تالسينت) عنو نه) )) و ر  لز وية 

بوعرفة)211)6)تالسينت  ملغرب.
حسا9ن) جد9جة  9ت   لسيد4 
تالسينت) حي  ملسيف4  عنو نه) ))

211)6)تالسينت  ملغرب.
و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)
عنو نه) )) محلد  زولي   لسيد 
 6(211 تالسينت)  لحي  لجد9د 

تالسينت  ملغرب
باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 
9نا9ر) (27 بتاريخ) بفجيج   البتد ئية 

2121)تحت رقم)09/2020.

3(2I

socogese

«PROMO PLUS»
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

حل شركة

socogese
 Bd. Prince(Héritier(Résidence
 Mly(El-Kamel(Fès، 30000، Fès

Maroc
»PROMO PLUS» شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدو 4)في طور 

 لتصفية)
وعنو ن مقرها  إلآتلاعي رقم 431 
حي  ال  رسة طريق عين  لشقف - 

31111 فاس  ملغرب.
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حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.2(831
بلقت�سى  لجلع  لعام  إلستثنائي)
1)21)تقرر حل) )3) آنبف)  ملؤرخ في)
ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4) شركة 
رأسلالها) مبلغ  («PROMO PLUS«
مقرها) وعنو ن  11.111,11)) رهم 
حي  ال  رسة) (431 رقم)  إلآتلاعي 
فاس) (31111 (- طريق عين  لشقف)

 ملغرب نتيجة ل):)توقيف  لنشاط.
و حد  مقر  لتصفية ب رقم)431 
(- عين  لشقف) حي  ال  رسة طريق 

31111)فاس  ملغرب.)
و عين):)

هشام ناجي وعنو نه) ))  لسيد)4))
عين) طريق  حي  ال  رسة  (431 رقم)
فاس  ملغرب) (31111  لشقف)

كلصفي))4))للشركة.
وعند  إلقتضاء) لحدو   ملفروضة)
محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
 ملخابر4 ومحل تبليغ  لعقو  و لوثائق)

 ملتعلقة بالتصفية):)-
باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 
 لتجارية بفاس بتاريخ)31)9نا9ر)2121 

تحت رقم)2020/457.
3(3I

إئتلانية  لو حة

STE GIOMEX
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

توسيع نشاط  لشركة)

إئتلانية  لو حة
2 زنقة  لحرية، 52111،  لرشيد9ة 

 ملغرب
STE GIOMEX شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدو 4
وعنو ن مقرها  الآتلاعي زنقة 
 ملسجد رقم 21  لشقة رقم 4 - 

52111  لرشيد9ة  ملغرب.
توسيع نشاط  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.3(77

بلقت�سى  لجلع  لعام  إلستثنائي)
تلت) (21(1 7)) آنبف) في)  ملؤرخ 
نشاط) إلى  إضافة  ألنشطة  لتالية 

 لشركة  لحالي):)
 FORMATION ET

.COMMUNICATION
باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني  (
 البتد ئية بالرشيد9ة بتاريخ)22)9نا9ر)

2121)تحت رقم))5.
3(4I

SAFI CONSULTANT

SEGURSERVI
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد
توسيع نشاط  لشركة)

SAFI CONSULTANT
علار4 ميلونة  لطابق  لثاني حي 

 لجريفات  سفي، 46111،  سفي 
 ملغرب

SEGURSERVI شركة ذ ت مسؤولية 
محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  الآتلاعي رقم 37 
زنقة 16 تجزئة  لور  - 46111 

 سفي  ملغرب.
توسيع نشاط  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.6427

بلقت�سى  لجلع  لعام  إلستثنائي)
تلت) (21(1 )3) آنبف) في)  ملؤرخ 
نشاط) إلى  إضافة  ألنشطة  لتالية 

 لشركة  لحالي):)
و ملباني)  لنظافة  لصناعية 
و لخدمات) و لبستنة   ال  رية 

 ملختلفة.
باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 
9نا9ر) (28 بتاريخ) بآسفي   البتد ئية 

2121)تحت رقم)77.
3(5I

la sincérité(إنتلائية(

SOCIETE B
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد
قفل  لتصفية

la sincérité إنتلائية
زنقة بئف أنزر ن علار4 ٣  لشقة 
١٣ شارع محلد  لخامس فاس، 

31111، فاس  ملغرب

SOCIETE B شركة ذ ت مسؤولية 
محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي : 36 زنقة 
شكو 4 مسيال بهاليل - 111)3 

صفرو  ملغرب.
قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
.6(7

بلقت�سى  لجلع  لعام  إلستثنائي)
 ملؤرخ في)5))أكتوبر)1)21)تقرر حل)
مسؤولية) ذ ت  شركة  (SOCIETE B
محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد مبلغ)
وعنو ن) 1.111)) رهم  رأسلالها)
شكو 4) زنقة  (36 مقرها  إلآتلاعي)
مسيال بهاليل)-)111)3)صفرو  ملغرب)
نتيجة للخسائر  ملتثالية  لتي   ت إلى)
نسف  كثف من)1/4)ر سلال  لشركة.

و عين):)
حوزي) إبتسام   لسيد)4))
مسيال) شكو 4  زنقة  (36 وعنو نه) ))
صفرو  ملغرب) (3(111 بهاليل)

كلصفي))4))للشركة.
و قد تم  نعقا   لجلعية  لختامية)
 36 وفي) (21(1 أكتوبر) ((5 بتاريخ)
 3(111 (- زنقة شكو 4 مسيال بهاليل)

صفرو  ملغرب.
باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 
1)) آنبف)  البتد ئية بصفرو بتاريخ)

1)21)تحت رقم)228/2019.
3(6I

MARCHICA CONSEIL

ROEDSTER
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

تأسيس شركة

MARCHICA CONSEIL
44، شارع طوكيو،  لطابق )، شقة 

)،  لناظور.، 62111،  لناظور 
 ملغرب

ROEDSTER شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدو 4

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي  عالطن، 
بني بويفرو،  لطريق  لساحلي، 
 لناظور - 62651  لناظور  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
(1567

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) ((6
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدو 4 باملليز ت  لتالية):)
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدو 4.
عند) متبوعة  تسلية  لشركة 
(: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)

.ROEDSTER
غرض  لشركة بإ9جاز):)). 

 ستيف   وتصد9ر  لبضائع.
وكر ء) لدر آات) بيع  (.2

 لهو ئية و لنارية
.

:) عالطن،) عنو ن  ملقر  الآتلاعي)
بويفرو،) لطريق  لساحلي،) بني 

 لناظور)-)62651) لناظور  ملغرب.
أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).
 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)
 لسيد طارق بوآيد4):)341)حصة)

بقيلة)11)) رهم للحصة).
331)حصة) (:  لسيد هشام  ور غ)

بقيلة)11)) رهم للحصة).
331)حصة) (:  لسيد محلد  ملاحي)

بقيلة)11)) رهم للحصة).
و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)
عنو نه) )) بوآيد4  طارق   لسيد 
5،رقم) شارع  لحسن  الول،زنقة)

5، لناظور.)62111) لناظور  ملغرب.
عنو نه) )) هشام  ور غ   لسيد 
5)، لناظور.) رقم) لحسن،) حي  وال  

62121) لناظور  ملغرب.
عنو نه) )) محلد  ملاحي   لسيد 
(،(46 شارع  لد ر  لبيضاء،رقم)

وآد4.)61111)وآد4  ملغرب.
و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)
عنو نه) )) بوآيد4  طارق   لسيد 
5،رقم) شارع  لحسن  الول،زنقة)

5، لناظور.)62111) لناظور  ملغرب
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عنو نه) )) هشام  ور غ   لسيد 
5)، لناظور.) رقم) لحسن،) حي  وال  

62121) لناظور  ملغرب

عنو نه) )) محلد  ملاحي   لسيد 

(،(46 شارع  لد ر  لبيضاء،رقم)

وآد4.)61111)وآد4  ملغرب

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

9نا9ر) (24  البتد ئية بالناضور بتاريخ)

2121)تحت رقم)))).

3(7I

MARCHICA CONSEIL

RA & MU TRANS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

تأسيس شركة

MARCHICA CONSEIL

44، شارع طوكيو،  لطابق )، شقة 
)،  لناظور.، 62111،  لناظور 

 ملغرب

RA & MU(TRANS شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدو 4

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي تاوريرت 

بوستة، سلو ن،  لناظور - 62712 

 لناظور  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

(1551

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) (12

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدو 4 باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدو 4.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

 RA(& (: بلختصر تسليتها)  إلقتضاء)

.MU TRANS

نقل) (: بإ9جاز) غرض  لشركة 

 لبضاعة لدى  لغيف..

تاوريرت) (: عنو ن  ملقر  الآتلاعي)

 62712 (- سلو ن،) لناظور) بوستة،)

 لناظور  ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 611.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)
 رهم،)مقسم كالتالي):)

 لسيد رشيد مالح):)3.111)حصة)
بقيلة)11)) رهم للحصة).

 3.111 (:  لسيد  ملصطفى  نو)
حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء):)

عنو نه) )) مالح  رشيد   لسيد 
 Bahnhof, Star (82, Neu
 Isenburg, Allemagne DF 63263

Neu Isenburg) ملانيا.
عنو نه) ))  لسيد  ملصطفى  نو 
 Tulpenweg( 7/50226,( Frechen
 51(21, Allemagne 51(21

Frechen) ملانيا.
و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)
عنو نه) )) مالح  نجيم   لسيد 
2) حفطال9ا،) لناظور.) عاريض) حي 

62121) لناظور  ملغرب

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 
9نا9ر) ((1  البتد ئية بالناضور بتاريخ)

2121)تحت رقم)61.
3(8I

HONEST(&(COMPTA(SARL

INALCOM MAROC
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تجد9د مد4 مز ولة مهام  ملسيف9ن

HONEST & COMPTA(SARL
 Rue JORDANIE Immeuble

 YAMNA(II 6ème(étage(Appt.
 N°79 TANGER، 90000،

TANGER MAROC
INALCOM MAROC »شركة ذ ت 
مسؤولية محدو 4 ذ ت  لشريك 

 لوحيد»
وعنو ن مقرها  الآتلاعي : علار4 

 نطي 8 زنقة  لغز لي رقم 6أ - 11111 
طنجة  ملغرب.

»تجد9د مد4 مز ولة مهام  ملسيف9ن»
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

.7(611

بلقت�سى  لجلع  لعام  الستثنائي)

 ملؤرخ في)13)9نا9ر)2121

مهام) مز ولة  مد4  تجد9د  تقرر 

 ملسيف9ن ملد4):)غيف محد 4).

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

9نا9ر) ((3 بتاريخ) بطنجة   لتجارية 

2121)تحت رقم)221476.

3(1I

BOULAHYA MOHAMED SARL-AU

SOTAIHAL
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

BOULAHYA MOHAMED SARL-

AU

ص.ب : 815 مكناس، 51111، 

مكناس  ملغرب

SOTAIHAL شركة ذ ت مسؤولية 

محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد)في 

طور  لتصفية)

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي رقم 1) 

 جيسة رمل - 51111 مكناس 

 ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.23(33

بلقت�سى  لجلع  لعام  إلستثنائي)

1)21)تقرر حل) )3) آنبف)  ملؤرخ في)

شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت)

مبلغ) (SOTAIHAL  لشريك  لوحيد)

وعنو ن) 11.111)) رهم  رأسلالها)

1)) جيسة) رقم) مقرها  إلآتلاعي 

51111)مكناس  ملغرب نتيجة) (- رمل)

ل):)-)حل  لشركة قبل  ألو ن.

رقم) ب  مقر  لتصفية  حد   و 

مكناس) (51111 (- رمل) 1)) جيسة 

 ملغرب.)

و عين):)

 لسيد)4)) لطيبي  لحالمي)
زنقة  ملحلد9ة) (2(4 رقم) وعنو نه) ))

مكناس  ملغرب) (51111 ويسالن)

كلصفي))4))للشركة.

وعند  إلقتضاء) لحدو   ملفروضة)
محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
 ملخابر4 ومحل تبليغ  لعقو  و لوثائق)

 ملتعلقة بالتصفية):)-
باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 
9نا9ر) (21 بتاريخ) بلكناس   لتجارية 

2121)تحت رقم)21).
321I

 مغار عبد  لغافور

BIG PUB
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

تفويت حصص

 مغار عبد  لغافور
شارع  لجيش  مللكي  قامة  لنور رقم 
)  لطابق  الول تطو ن، 13111، 

تطو ن  ملغرب
BIG PUB شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4
وعنو ن مقرها  إلآتلاعي تطو ن 
1 ب شارع كيتان - 13111 تطو ن 

 ملغرب.
تفويت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.25351

بلقت�سى  لجلع  لعام  إلستثنائي)
تلت) (21(1 21) آنبف) في)  ملؤرخ 

 ملصا قة على):)
تفويت  لسيد))4))محسن تغلنت)
 51 أصل) من  حصة  آتلاعية  (51
هنيد4) ((4( لفائد4  لسيد) حصة 

 قصرين بتاريخ)21) آنبف)1)21.
باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني  (
21) آنبف)  البتد ئية بتطو ن بتاريخ)

1)21)تحت رقم)6414.
32(I

FIDUCIARE KARIMI RACHIDA

STE EL HOSN ATLASS
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

FIDUCIARE KARIMI RACHIDA
شارع محلد  لخامس رقم 13 

 لطابق  لثاني جنيفر4، 54111، 
جنيفر4  ملغرب
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STE EL HOSN ATLASS شركة ذ ت 
مسؤولية محدو 4 ذ ت  لشريك 

 لوحيد)في طور  لتصفية)
وعنو ن مقرها  إلآتلاعي 45 تجزئة 

 ناس شقة 5) مريرت - 54111 
جنيفر4  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.((75
قر ر  لشريك  لوحيد) بلقت�سى 
1)21)تقرر حل) 6)) آنبف)  ملؤرخ في)
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت)
 STE EL HOSN  لشريك  لوحيد)
 (11.111 رأسلالها) مبلغ  (ATLASS
مقرها  إلآتلاعي) وعنو ن   رهم 
(- مريرت) ((5 تجزئة  ناس شقة) (45
(: ل) نتيجة  جنيفر4  ملغرب  (54111

عدم بلوغ  لهدف.
و حد  مقر  لتصفية ب)45)تجزئة)
 54111 (- مريرت) ((5 شقة)  ناس 

مريرت علالة جنيفر4  ملغرب.)
و عين):)

حفيظ  لحسني)  لسيد)4))
 (5 شقة) تجزئة  ناس  وعنو نه) ))
5)مريرت  ملغرب كلصفي))4)) مريرت)

للشركة.
وعند  إلقتضاء) لحدو   ملفروضة)
محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
 ملخابر4 ومحل تبليغ  لعقو  و لوثائق)

 ملتعلقة بالتصفية):)-
باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 
9نا9ر) (16 بتاريخ) بخنيفر4   البتد ئية 

2121)تحت رقم)5.

322I

BOULAHYA MOHAMED SARL-AU

TRAVART
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

حل شركة

BOULAHYA MOHAMED SARL-
AU

ص.ب : 815 مكناس، 51111، 
مكناس  ملغرب

TRAVART شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدو 4)في طور  لتصفية)

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي رقم 4)1 

تجزئة  ملنزه lll - 50000 مكناس 

 ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.256(1

بلقت�سى  لجلع  لعام  إلستثنائي)

1)21)تقرر حل) )3) آنبف)  ملؤرخ في)

ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4) شركة 

 311.111 مبلغ رأسلالها) (TRAVART

 رهم وعنو ن مقرها  إلآتلاعي رقم)

4)1)تجزئة  ملنزه)lll - 51111)مكناس)

 ملغرب نتيجة ل):)-)حل  لشركة قبل)

 ألو ن.

 81 و حد  مقر  لتصفية ب زنقة)
 51111 (- عروس) وآه  (4454 رقم)

مكناس  ملغرب.)

و عين):)

لوكيلي) عبد  لعالي   لسيد)4))
4454)وآه) رقم) (81 زنقة) وعنو نه) ))

مكناس  ملغرب) (51111 عروس)

كلصفي))4))للشركة.

وعند  إلقتضاء) لحدو   ملفروضة)

محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

 ملخابر4 ومحل تبليغ  لعقو  و لوثائق)

 ملتعلقة بالتصفية):)-

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

9نا9ر) (31 بتاريخ) بلكناس   لتجارية 

2121)تحت رقم)37).
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إئتلانية  لو حة

STE ABNAE EL KASBI
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

قفل  لتصفية

إئتلانية  لو حة

2 زنقة  لحرية، 52111،  لرشيد9ة 

 ملغرب

STE ABNAE EL KASBI شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدو 4

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي : قصر 

 لدوير4 أوفوس - 52153  لرشيد9ة 

 ملغرب.

قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
.(2215

بلقت�سى  لجلع  لعام  إلستثنائي)
1)21)تقرر حل) 12) آنبف)  ملؤرخ في)
STE ABNAE EL KASBI)شركة ذ ت)
رأسلالها) مبلغ   ملسؤولية  ملحدو 4 
مقرها) وعنو ن  11.111)) رهم 
(- أوفوس) قصر  لدوير4   إلآتلاعي 
نتيجة) 52153) لرشيد9ة  ملغرب 

لعدم وآو  مجاالت للعلل.
و عين):)

 لسيد)4)) لقصبي  سلاعيل)
قصر  لدوير4  وفوس) وعنو نه) ))
كلصفي) 52153) لرشيد9ة  ملغرب 

)4))للشركة.

و قد تم  نعقا   لجلعية  لختامية)
قصر) وفي  (21(1 12) آنبف) بتاريخ)
52153) لرشيد9ة) (-  لدوير4  وفوس)

 ملغرب.
باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 
 البتد ئية بالرشيد9ة بتاريخ)23)9نا9ر)

2121)تحت رقم)53.
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FIDUORGA

COTE FRAICHEUR SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

تأسيس شركة

FIDUORGA
 Bd. Rahal(El(Meskini. 5ème.

 étage. n° 124، 20013،
Casablanca MAROC

COTE FRAICHEUR SARL شركة 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي 1). شارع 
 لحرية  لطابق 3  لشقة 5 - 3)211 

MAROC لد ر  لبيضاء 
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

454757
في) مؤرخ  حر  عقد  بلقت�سى 
إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) ((5
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدو 4 باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
 ملسؤولية  ملحدو 4.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 
 COTE (:  إلقتضاء)بلختصر تسليتها)

.FRAICHEUR SARL
هدف) (: بإ9جاز) غرض  لشركة 

 لشركة هو):)
آليع) وتصد9ر  -) ستيف   
غيف) و ملشروبات   ملنتجات  لغذ ئية 
 لكحولية في  لجللة في شبه  لجللة)
آليع  لخدمات،) وبالتفصيل.)
فيلا 9تعلق تجار4  لجللة) و ملشور4،)

و لتجزئة بالجللة.
ترتبط آليع  لعلليات) -)علوًما،)
بشكل) و إل  رية  و لتجارية   ملالية 
بكائن  لشركة) مباشر  غيف  أو  مباشر 
بلا في ذلك  ستيف   معد ت  لتشغيل.
عنو ن  ملقر  الآتلاعي):)1).)شارع)
 211(3 - 5 3) لشقة)  لحرية  لطابق)

.MAROC(لد ر  لبيضاء 
أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).
 31.111 (: رأسلال  لشركة) مبلغ 

 رهم،)مقسم كالتالي):)
 لسيد شريعة أنيس):))21)حصة)

بقيلة)11)) رهم للحصة).
 لسيد رحلاني إبر هيم):)11)حصة)

بقيلة)11)) رهم للحصة).
و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)
 لسيد شريعة أنيس عنو نه) ))22. 
CAGNES- 16811(أفنيو بول سيز ن

SUR-MER. 16811)فرنسا فرنسا.
 لسيد رحلاني إبر هيم عنو نه) ))
 1 شارع فرونسو  كروسو) (76  لرقم)

نيس فرنسا.
و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)
 لسيد شريعة أنيس عنو نه) ))22. 
CAGNES- 16811(أفنيو بول سيز ن

SUR-MER. 16811)فرنسا فرنسا
باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 
 21 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

9نا9ر)2121)تحت رقم)728736.
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عد )5511 - 24)آلا ى  مجر4))44) )1))فبف 9ر)2121)الجريدة الرسمية   (134

CAA

DAR ETTINE
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

CAA

 BOULVARD AL QODS

 RESIDENCE AL MAJD IMM G N

 5 AIN(CHOCK، 20190، CASA

MAROC

DAR ETTINE شركة ذ ت مسؤولية 

محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي شارع 

 لقدس علار4 ج  قامة  ملجد رقم 5 

- 11)21  لد ر  لبيضاء  ملغرب 

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

453755

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم إعد    لقانون) (21(1 24) آنبف)

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدو 4 

باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدو 4  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

 DAR (: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)

.ETTINE

تأآيف) (: بإ9جاز) غرض  لشركة 

 لعقار ت،) إلقامة في غرف  لضيوف،)

 لنزل،) لوآبات  لخفيفة،) ستئجار)

بيع  ملنتجات) مالعب  لتخييم،)

 لغذ ئية.

شارع) (: عنو ن  ملقر  الآتلاعي)

 لقدس علار4 ج  قامة  ملجد رقم)5 - 

11)21) لد ر  لبيضاء) ملغرب).

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)

و لعائلية) - ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

 لسيد  لطالدي بوبكر عنو نه) ))
 تجزئة  لصفاء)رقم)5) 2131))تلار4)

 ملغرب).
و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)
 لسيد  لطالدي بوبكر عنو نه) ))
 تجزئة  لصفاء)رقم)5) 2131))تلار4)

 ملغرب)
باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 
 2( بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

9نا9ر)2121)تحت رقم)-.
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STE FIDU SERVICESS MOGADOR SARL AU

ID JARAR SERVICES
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 STE FIDU SERVICESS
MOGADOR SARL AU
 N°452 1ER(ETAGE

 LOTISSEMENT LA LAGUNE
 4EM(TRANCHE(ESSAOUIRA،
44000، ESSAOUIRA(MAROC

ID JARAR SERVICES شركة ذ ت 
مسؤولية محدو 4 ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إلآتلاعي كر ج كائن 

بدو ر  لغزو4  لصوير4 - 44111 
 لصوير4  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
521(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) (22
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدو 4 

باملليز ت  لتالية):)
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدو 4  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسلية  لشركة 
 ID (: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)

.JARAR SERVICES

مقاول) (: بإ9جاز) غرض  لشركة 
تاآر في) في  العلال  ملتعد 4 و لبناء.)

مختلف  ملو   وملول حفالت..
كر ج) (: عنو ن  ملقر  الآتلاعي)
كائن بدو ر  لغزو4  لصوير4)-)44111 

 لصوير4  ملغرب.
أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).
 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)
 (.111 (: محلد) بوملحة   لسيد 

حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).
و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)
عنو نه) )) محلد  بوملحة   لسيد 
44111) لصوير4)  لغزو4  لصوير4)

 ملغرب.
و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)
عنو نه) )) محلد  بوملحة   لسيد 
44111) لصوير4)  لغزو4  لصوير4)

 ملغرب
باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 
 البتد ئية بالصوير4 بتاريخ)13)فبف 9ر)

2121)تحت رقم)37.
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CAA

RAHA ESSAOUIRA
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

CAA
 BOULVARD AL QODS

 RESIDENCE AL MAJD IMM G N
 5 AIN(CHOCK، 20190، CASA

MAROC
RAHA ESSAOUIRA شركة ذ ت 
مسؤولية محدو 4 ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إلآتلاعي شارع 

 لقدس علار4 ج  قامة  ملجد رقم 5 
- 11)21  لد ر لبيضاء  ملغرب 
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
453757

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم إعد    لقانون) (21(1 24) آنبف)
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدو 4 

باملليز ت  لتالية):)
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدو 4  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسلية  لشركة 
 RAHA(:(إلقتضاء)بلختصر تسليتها 

. ESSAOUIRA
تشغيل) (: بإ9جاز) غرض  لشركة 
وبيع آليع  ملو  ) محطات  لخدمة،)
 لهيدروكربونية و ملنتجات  ملشتقة،)
و إلكسسو ر ت) وآليع  ملو   
وبيع  ملشروبات)  لصغيف4 للسيار ت،)
و لوآبات) و ملعجنات  و ملعجنات 
على) أو  لوآبات  لجاهز4   لجاهز4 
مجال) في  آليع  ألنشطة   لفور،)

تقد9م  لطعام.)و لطعام.
شارع) (: عنو ن  ملقر  الآتلاعي)
 لقدس علار4 ج  قامة  ملجد رقم)5 - 

11)21) لد ر لبيضاء) ملغرب).
أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).
 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)
 (.111 (: بوبكر)  لسيد  لطالدي 

حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).
و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)
 لسيد  لطالدي بوبكر عنو نه) ))
 تجزئة  لصفاء)رقم)5) 2131))تلار4)

 ملغرب).
و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)
 لسيد  لطالدي بوبكر عنو نه) ))
 تجزئة  لصفاء)رقم)5) 2131))تلار4)

 ملغرب)
باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 
 2( بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

9نا9ر)2121)تحت رقم)-.
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(135 الجريدة الرسميةعد )5511 - 24)آلا ى  مجر4))44) )1))فبف 9ر)2121) 

STE FIDU SERVICESS MOGADOR SARL AU

IL GIGLIO
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

تحويل  ملقر  الآتلاعي للشركة

 STE FIDU SERVICESS
MOGADOR SARL AU
 N°452 1ER(ETAGE

 LOTISSEMENT LA LAGUNE
 4EM(TRANCHE(ESSAOUIRA،
44000، ESSAOUIRA(MAROC

IL GIGLIO شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدو 4

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي رقم 15 
تجزئة تلنار  لطابق  لثالث رقم 16 
 لصوير4 - 44111  لصوير4  ملغرب.

تحويل  ملقر  الآتلاعي للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.418(
بلقت�سى  لجلع  لعام  إلستثنائي)
تم تحويل) (2121 9نا9ر) ((7  ملؤرخ في)
من) للشركة   ملقر  الآتلاعي  لحالي 
15)تجزئة تلنار  لطابق  لثالث) »رقم)
44111) لصوير4) (- 16) لصوير4) رقم)
بالطابق) كائن  »محل  إلى)  ملغرب»)
9اسين) با   للللك  ملسمى   لسفلي 
بربنيز آلاعة سيدي) بدو ر     كائن 
(-  حلد  وحامد  قليم  لصوير4)

44111) لصوير4  ملغرب».
باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 
 البتد ئية بالصوير4 بتاريخ)13)فبف 9ر)

2121)تحت رقم)34.
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STE FIDU SERVICESS MOGADOR SARL AU

IL GIGLIO
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

توسيع نشاط  لشركة)

 STE FIDU SERVICESS
MOGADOR SARL AU
 N°452 1ER(ETAGE

 LOTISSEMENT LA LAGUNE
 4EM(TRANCHE(ESSAOUIRA،
44000، ESSAOUIRA(MAROC

IL GIGLIO شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدو 4

وعنو ن مقرها  الآتلاعي محل كائن 

بالطابق  لسفلي للللك  ملسمى با  

9اسين كائن بدو ر    بربنيز آلاعة 

سيدي  حلد  وحامد  قليم  لصوير4 

- 44111  لصوير4  ملغرب.

توسيع نشاط  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.418(

بلقت�سى  لجلع  لعام  إلستثنائي)

 ملؤرخ في)7))9نا9ر)2121)تلت إضافة)

إلى نشاط  لشركة)  ألنشطة  لتالية 

 لحالي):)

تاآر في مختلف  ملو  .

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني  (

 البتد ئية بالصوير4 بتاريخ)13)فبف 9ر)

2121)تحت رقم)34.

331I

Etude(El(houtaia(Zakaria

عمر بن الطالب

عقد تسييف حر ألصل تجاري)) ألشخاص)

 لطبيعيون)

عقد تسييف حر ألصل تجاري

علر بن  لطالب

 21 بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ في)

علر) أعطى  لسيد)4)) (21(1 أبريل)

للبطاقة) ((4( بن  لطالب  لحامل)

E2231) ملسجل) رقم)  لوطنية 

بالسجل  لتجاري)4448)))باملحكلة)

 لتجارية بلر كش حق  لتسييف  لحر)

مر كش,) ب  لألصل  لتجاري  لكائن 

(- فرونسو ) سعا 4  و ر  آلاعة 

للسيد)4)) مر كش  ملغرب  (41111

لحسن بنعكاس  لحامل))4))للبطاقة)

3)سنة) ملد4) (E4(6732  لوطنية رقم)

وتنتهي في) (21(1 ماي) (1( تبتدئ من)

مقابل مبلغ شهري) (2122 أبريل) (31

11,11).3) رهم.

33(I

مكتب  ملحاسبة

طاكسا كونسريكسيون
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

وفا4 شريك

مكتب  ملحاسبة
طريق  لعر ئش علار4 أآعون رقم 
7  لطابق  لثاني  لقصر  لكبيف، 
51)12،  لقصر  لكبيف  ملغرب

طاكسا كونسريكسيون شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدو 4

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي حي 
 ألندلس مجلوعة   شارع 1) رقم 

)-2أ)  لقصر  لكبيف - 51)12  لقصر 
 لكبيف  ملغرب.
وفا4 شريك

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.7((

بلقت�سى  لجلع  لعام  إلستثنائي)
 ملؤرخ في)6)) آنبف)1)21)تم  إلعالم)
بوفا4  لشريك  لتهامي بنكيف ن وتوزيع)
لرسم) (

ً
تبعا على  لورثة  حصصه 

 21(1 6)) آنبف) في)  إلر ثة  ملؤرخ 
بالشكل  ألتي):)

(، بنكيف ن)  لسيد)4)) بر هيم 
1.775))حصة).

(، بنكيف ن) هللا  عبد   لسيد)4))
1.775))حصة).

 لسيد)4))فائز4 آباري  لحساني)،)
25).4))حصة).

 لسيد)4))وفاء)بنكيف ن)،)18.875 
حصة).

(، بنكيف ن) سلوى   لسيد)4))
18.875)حصة).

 لسيد)4))رآاء)بنكيف ن)،)18.875 
حصة).

 لسيد)4)) مينة بنكيف ن)،)18.875 
حصة).

 لسيد)4))هاآر بنكيف ن)،)18.875 
حصة).

(، بنكيف ن) فاطلة   لسيد)4))
18.875)حصة).

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 
 (3 بتاريخ) بالقصر  لكبيف   البتد ئية 

9نا9ر)2121)تحت رقم)46.
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مكتب  ملحاسبة

أوس قصرية
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

وفا4 شريك

مكتب  ملحاسبة
طريق  لعر ئش علار4 أآعون رقم 
7  لطابق  لثاني  لقصر  لكبيف، 
51)12،  لقصر  لكبيف  ملغرب

أوس قصرية شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدو 4

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي حي 
 لبساتين  قامة بنكيف ن شارع 2 رقم 
4)  لقصر  لكبيف - 51)12  لقصر 

 لكبيف  ملغرب.
وفا4 شريك

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.67(

بلقت�سى  لجلع  لعام  إلستثنائي)
 ملؤرخ في)7)) آنبف)1)21)تم  إلعالم)
بوفا4  لشريك  لتهامي بنكيف ن وتوزيع)
لرسم) (

ً
تبعا على  لورثة  حصصه 

 21(1 7)) آنبف) في)  إلر ثة  ملؤرخ 
بالشكل  ألتي):)

 (15 (،  لسيد)4)) بر هيم بنكيف ن)
حصة).

 لسيد)4))عبد هللا بنكيف ن)،)15) 
حصة).

 لسيد)4))فائز4 آباري  لحساني)،)
75)حصة).

 525 (، بنكيف ن) وفاء)  لسيد)4))
حصة).

 525 (، بنكيف ن) سلوى   لسيد)4))
حصة).

 525 (، بنكيف ن) رآاء)  لسيد)4))
حصة).

 525 (، بنكيف ن)  لسيد)4)) مينة 
حصة).

 525 (، بنكيف ن) هاآر   لسيد)4))
حصة).

 525 (، فاطلة بنكيف ن)  لسيد)4))
حصة).

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 
 (3 بتاريخ) بالقصر  لكبيف   البتد ئية 

9نا9ر)2121)تحت رقم)45.
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aice compta

 INES LIL AAMAL AL

FILAHIA
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

aice compta

 lissasfa 3 bloc(d(n 199، 20190،

casablanca maroc

 INES LIL AAMAL AL FILAHIA

شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي 3) أحلد 

 ملجاتي إقامة  اللب  لطابق ) 

 لشقة 8 حي  ملعاريف - 21331 

 لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

455(5(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) ((6

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدو 4 

باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدو 4  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

 INES (: بلختصر تسليتها)  إلقتضاء)

.LIL AAMAL AL FILAHIA

إ  ر4) (: بإ9جاز) غرض  لشركة 

 ملزرعة.

عنو ن  ملقر  الآتلاعي):)3))أحلد)

 ملجاتي إقامة  اللب  لطابق))) لشقة)

21331) لبيضاء) (- حي  ملعاريف) (8

 ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)

 (.111 (:  لسيد عبد لعزيز ناسيم)

حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

ناسيم) عبد لعزيز   لسيد 

عيا ) حي  لتقدم  وال   عنو نه) ))

 23412 سوق  لسبت  الو   لنلة)

 لفقيه بن صالح  ملغرب.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

ناسيم) عبد لعزيز   لسيد 

عيا ) حي  لتقدم  وال   عنو نه) ))

 23412 سوق  لسبت  الو   لنلة)

 لفقيه بن صالح  ملغرب

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

 13 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

فبف 9ر)2121)تحت رقم)27)721.
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BCNG

 STE : ANYBODY CAN

LEARN SARL A.U
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ في)3) 
9نا9ر)2121)تم إعد    لقانون)

 ألسا�سي لشركة ذ ت مسؤولية)

محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد)

باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدو 4  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

 STE( : (: بلختصر تسليتها)  إلقتضاء)

 ANYBODY CAN LEARN SARL

.A.U

غرض  لشركة بإ9جاز):) إلستشار4)

في  لتسييف.

(: عنو ن  ملقر  الآتلاعي)

 1 265،شارع  لزرقطوني  لطابق)
رقم12) لد ر  لبيضاء)21151 

 لد ر  لبيضاء) ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

(: رأسلال  لشركة) مبلغ 

11.111,11)) رهم،)مقسم كالتالي):)

سعيد) فاطلة  لزهر ء)  لسيد4 

 (11 بقيلة) حصة  ((11.111,11 (:

 رهم للحصة).

 

(: سعيد) فاطلة  لزهر ء)  لسيد4 

111.))بقيلة)11)) رهم.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

سعيد) فاطلة  لزهر ء)  لسيد4 
أنا�سي  لتوسعة  لكبفى) عنو نه) ))
 65 رقم) (4 مدجل) (5 مجلوعة)

 21151  لبفنو�سي  لد ر  لبيضاء)

 لد ر  لبيضاء) ملغرب.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

سعيد) فاطلة  لزهر ء)  لسيد4 
أنا�سي  لتوسعة  لكبفى) عنو نه) ))
 65 رقم) (4 مدجل) (5 مجلوعة)

 21151  لبفنو�سي  لد ر  لبيضاء)

 لد ر  لبيضاء) ملغرب

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

 27 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

9نا9ر)2121)تحت رقم)728217.
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BIG ACCOUNTING SARL

LES RESIDENCES ACHRAF
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

BIG ACCOUNTING SARL

 ANGLE RUE TCHAIKOFSKY ET

 SAYID(KOTB(RES(JOUBA(B(N1،

90000، TANGER(MAROC

 LES RESIDENCES ACHRAF

شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي شارع 

موالي رشيد مجلع  لسكني عا9د4 

فيالج علار4 5أ رقم 7) - 11111 

طنجة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
88767

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
إعد    لقانون) تم  (21(8 أبريل) ((2
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدو 4 

باملليز ت  لتالية):)
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدو 4  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسلية  لشركة 
 LES (: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)

.RESIDENCES ACHRAF
منعش) (: بإ9جاز) غرض  لشركة 

عقاري.
شارع) (: عنو ن  ملقر  الآتلاعي)
عا9د4) مجلع  لسكني  رشيد  موالي 
 11111  -  (7 رقم) 5أ  علار4) فيالج 

طنجة  ملغرب.
أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).
 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)
 لسيد  ملصطفى بالعز ني):)111.) 

حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).
) لسيد  ملصطفى بالعز ني):)111) 

بقيلة)11)) رهم.
و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)
بالعز ني)  لسيد  ملصطفى 
شارع موالي رشيد مجلع) عنو نه) ))
5أ رقم)  لسكني عا9د4 فيالج علار4)

1) 11111)طنجة  ملغرب.
و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)
بالعز ني)  لسيد  ملصطفى 
شارع موالي رشيد مجلع) عنو نه) ))
5أ رقم)  لسكني عا9د4 فيالج علار4)

1) 1) 11111)طنجة  ملغرب
باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 
ماي) (13 بتاريخ) بطنجة   لتجارية 

8)21)تحت رقم))46)21.
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CORPORATE AUDIT GROUP

SAAY CONSULTING
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

CORPORATE AUDIT GROUP
445, شارع عبد  ملومن،  لطابق 

 لخامس، رقم 22، 21111، 
casablanca maroc

SAAY CONSULTING شركة ذ ت 
مسؤولية محدو 4 ذ ت  لشريك 

 لوحيد)في طور  لتصفية)
وعنو ن مقرها  إلآتلاعي زنقة 

سلية، إقامة شهرز   3،  لطابق 
 لخامس، رقم 22، بامليي - 21111 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
. 4343((

قر ر  لشريك  لوحيد) بلقت�سى 
تقرر) (21(1 1)) آنبف) في)  ملؤرخ 
ذ ت مسؤولية محدو 4) حل شركة 
 SAAY ذ ت  لشريك  لوحيد)
رأسلالها) مبلغ  (CONSULTING
مقرها) وعنو ن  1.111)) رهم 
 إلآتلاعي زنقة سلية،)إقامة شهرز  )
3،) لطابق  لخامس،)رقم)22،)بامليي)-)
21111) لد ر  لبيضاء) ملغرب نتيجة)

ل):)لم 9بدأ  لنشاط بعد.
زنقة) ب  مقر  لتصفية  حد   و 
3،) لطابق) شهرز  ) إقامة  سلية،)
 21111 (- بامليي،) (،22 رقم)  لخامس،)

 لد ر  لبيضاء) ملغرب.)
و عين):)

عائشة  لعبوري)  لسيد)4))
إقامة) سلية،) زنقة  وعنو نه) ))
رقم) 3،) لطابق  لخامس،) شهرز  )
 21111 بامليي  لد ر  لبيضاء) (،22

 ملغرب كلصفي))4))للشركة.
وعند  إلقتضاء) لحدو   ملفروضة)
محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
 ملخابر4 ومحل تبليغ  لعقو  و لوثائق)
سلية،) زنقة  (: بالتصفية)  ملتعلقة 
3،) لطابق  لخامس،) إقامة شهرز  )

رقم)22،)بامليي،) لد ر  لبيضاء

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 
 27 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

نونبف)1)21)تحت رقم))56)72.
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L’ORIENTATION DE COMPTABILITE

PELL PHARMA
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 L›ORIENTATION DE
COMPTABILITE

 N°.5 RUE(ABOU(TAIB
 ELMOUTANABI LOTS WALILI
 AV DES F.A.R BUREAU N°.(2

FES، 30000، FES(MAROC
PELL PHARMA شركة ذ ت 

مسؤولية محدو 4 ذ ت  لشريك 
 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي شارع مصر 
علار4 45، شقة ) - 31111 فاس 

 ملللكة  ملغربية
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
6(753

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) (2(
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدو 4 

باملليز ت  لتالية):)
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدو 4  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسلية  لشركة 
 PELL (: بلختصر تسليتها)  إلقتضاء)

.PHARMA
:) لتجار4) بإ9جاز) غرض  لشركة 
(- ومعد ت  لصيدلة) مستلزمات  في 

 لتصد9ر و إلستيف  .
شارع) (: عنو ن  ملقر  الآتلاعي)
 31111  -  ( شقة) (،45 مصر علار4)

فاس  ملللكة  ملغربية.
أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 61.111 (: رأسلال  لشركة) مبلغ 
 رهم،)مقسم كالتالي):)

 لسيد عبد لحليد حارتي لهيوي):)
611)حصة بقيلة)11)) رهم للحصة)

.
و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)
 لسيد عبد لحليد حارتي لهيوي)
(،45 علار4) مصر  شارع  عنو نه) ))
شقة)) 31111)فاس  ملللكة  ملغربية.
و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)
 لسيد عبد لحليد حارتي لهيوي)
(،45 علار4) مصر  شارع  عنو نه) ))
شقة)) 31111)فاس  ملللكة  ملغربية
باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 
 لتجارية بفاس بتاريخ)28)9نا9ر)2121 

تحت رقم)3113.
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KB Compta

ج اند يارتنيفز سولوشنز
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

KB Compta
38 زنقة  لتاهيتي شارع  لحسن 
 لثاني، 1161)،  لرباط  ملغرب

ج  ند 9ارتنيفز سولوشنز شركة ذ ت 
مسؤولية محدو 4 ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إلآتلاعي 38 زنقة 

 لتاهيتي شارع  لحسن  لثاني - 
1161)  لرباط  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
(42517

في) مؤرخ  حر  عقد  بلقت�سى 
إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) (2(
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدو 4 

باملليز ت  لتالية):)
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدو 4  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

ج  ند) (: بلختصر تسليتها)  إلقتضاء)

9ارتنيفز سولوشنز.

غرض  لشركة بإ9جاز):) ستشار ت)

في نظام  ملعلومات..

 38 (: عنو ن  ملقر  الآتلاعي)
(- زنقة  لتاهيتي شارع  لحسن  لثاني)

1161)) لرباط  ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 (1.111 (: رأسلال  لشركة) مبلغ 

 رهم،)مقسم كالتالي):)

حصة) ((11 (:  لسيد مهدي غانم)

بقيلة)11)) رهم للحصة).

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

عنو نه) )) غانم  مهدي   لسيد 

5111)) لخليسات)  لخليسات)

 ملغرب.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

عنو نه) )) غانم  مهدي   لسيد 

5111)) لخليسات)  لخليسات)

 ملغرب

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

فبف 9ر) (13 بتاريخ) بالرباط   لتجارية 

2121)تحت رقم))67.
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s2s consulting

ELITE AUTO
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

تفويت حصص

s2s consulting

علارAFA 4 رقم 47)  لطابق  لثاني 

 لشقة 22 شارع  ملقاومة  لبيضاء، 

23311،  لبيضاء  ملغرب

ELITE AUTO شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي  ملحل 

 لتجاري EB 25 تعاونية  لشرف عين 

 لشق  لبيضاء - 33211  لبيضاء 

 ملغرب.

تفويت حصص
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رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.(33675

بلقت�سى  لجلع  لعام  إلستثنائي)

تلت) (2121 9نا9ر) (2( في)  ملؤرخ 

 ملصا قة على):)

فيصل  منوح) ((4( تفويت  لسيد)

أصل) من  حصة  آتلاعية  (511

)4))حسن) 511)حصة لفائد4  لسيد)

علوش بتاريخ))2)9نا9ر)2121.

)4)) بر هيم) تفويت  لسيد)

حصة  آتلاعية من) (511  حلاملي)

((4( حصة لفائد4  لسيد) (511 أصل)

حسن علوش بتاريخ))2)9نا9ر)2121.

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني  (

 27 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

9نا9ر)2121)تحت رقم)728325.

341I

s2s consulting

ELITE AUTO
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

تعيين مسيف آد9د للشركة

s2s consulting

علارAFA 4 رقم 47)  لطابق  لثاني 

 لشقة 22 شارع  ملقاومة  لبيضاء، 

23311،  لبيضاء  ملغرب

ELITE AUTO شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي  ملحل 

 لتجاري EB 25 تعاونية  لشرف عين 

 لشق  لبيضاء - 33211  لبيضاء 

 ملغرب.

تعيين مسيف آد9د للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.(33675

بلقت�سى  لجلع  لعام  إلستثنائي)

تم تعيين) (2121 9نا9ر) (2(  ملؤرخ في)

مسيف آد9د للشركة  لسيد)4))علوش)

حسن كلسيف وحيد

تبعا لقبول  ستقالة  ملسيف.

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

 27 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

9نا9ر)2121)تحت رقم)728325.

34(I

FIDUCIAIRE

ABC NORD
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE

 RUE(ABI(NOUAIM، 30000، FES

MAROC

ABC NORD شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي رقم 7) 

زنقة 2 تجزئة  لنصر - 11111 طنجة 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

(1351(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) ((7

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدو 4 باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدو 4.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

 ABC (: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)

. NORD

بيع شر ء) (: غرض  لشركة بإ9جاز)

وتوزيع  ملو    لطبية.

 (7 رقم) (: عنو ن  ملقر  الآتلاعي)

زنقة)2)تجزئة  لنصر)-)11111)طنجة)

 ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)

و لعائلية) - ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

بدر  لد9ن) ركر كي  سبعي   لسيد 

زيد) أسامة  بن  زنقة  ((1 عنو نه) ))

31111)فاس  ملغرب.

 لسيد سبعي ركر كي عبد  لحفيظ)

زيد) أسامة  بن  زنقة  ((1 عنو نه) ))

31111)فاس  ملغرب.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

 لسيد4 فر وس عيوش عنو نه) ))

تجزئة زبيد4 طريق عين  لشقف) ((5

31111)فاس  ملغرب

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

9نا9ر) (28 بتاريخ) بطنجة   لتجارية 

2121)تحت رقم)-.

342I

advanced consulting

 SOCIETE PROVALIM

CONSTRUCTION

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

رفع رأسلال  لشركة

advanced consulting

 rue(oumaima(sayeh, Quartier

 racine casablanca(8

 casablanca، 20100، casablanca

maroc

 SOCIETE PROVALIM

CONSTRUCTION شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدو 4

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي 615 شارع 

محلد  لخامس - 11)21  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب.

رفع رأسلال  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.412(27

بلقت�سى  لجلع  لعام  إلستثنائي)

تم) (2121 9نا9ر) ((6 في)  ملؤرخ 

قدره) بلبلغ  رأسلال  لشركة  رفع 

من) أي  »111.111.)) رهم»)

 2.111.111« إلى) »11.111)) رهم»)

تقد9م حصص) (: عن طريق)  رهم»)

نقد9ة أو عينية.

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

 21 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

9نا9ر)2121)تحت رقم)728828.

343I

YOYA BATIMENTS

YOYA BATIMENTS SARL AU
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

YOYA BATIMENTS

 RCE(KAOUTAR(APT 4 RTE (2

 IMOUZER(FES، 30000، Fes

MAROC

 YOYA BATIMENTS SARL AU

شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي رقم 44 

شارع محلد  لسالوي - 31111 فاس 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

6(7(1

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) ((1

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدو 4 

باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدو 4  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

 YOYA (:  إلقتضاء)بلختصر تسليتها)

.BATIMENTS SARL AU

(: بإ9جاز) غرض  لشركة 

.PROMOTION IMMOBILIÈRE
 44 رقم) (: عنو ن  ملقر  الآتلاعي)

شارع محلد  لسالوي)-)31111)فاس)

 ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

(: رأسلال  لشركة) مبلغ 

11.111,11)) رهم،)مقسم كالتالي):)

 لسيد إسلـــاعيل  لعــالمي):)111.) 

حصة بقيلة)11,11)) رهم للحصة).

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)
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إسلـــاعيل  لعــالمي)  لسيد 
وليــلي طريــق) زنقة  (2 فيال) عنو نه) ))

 9لــوز ر فـاس)31111)فاس  ملغرب.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

إسلـــاعيل  لعــالمي)  لسيد 
وليــلي طريــق) زنقة  (2 فيال) عنو نه) ))

 9لــوز ر فـاس)31111)فاس  ملغرب

عنو نه) )) إ ريس  لعلمي   لسيد 

طريق) (4 شقة) إقامة  لكوثر  ((2 (:

 9لوز ر)31111)فاس  ملغرب

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

 لتجارية بفاس بتاريخ)27)9نا9ر)2121 

تحت رقم))37.

344I

LE PREMIER CONSEIL

POINT KECH شعار 
ALMARRAKCHI.COM

شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

LE PREMIER CONSEIL

 APPT 23 3°ETAGE(IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY

 MENARA(MARRAKECH،

40000، MARRAKECH(MAROC

POINT KECH شعار 

ALMARRAKCHI.COM شركة 

ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي شارع عبد 

 لكريم  لخطابي  قامة آو   علار4 

11) رقم 43  لطابق 3 مر كش - . 

مر كش  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

(1(177

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) (12

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدو 4 

باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدو 4  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

 POINT(:(إلقتضاء)بلختصر تسليتها 

ALMARRAKCHI. شعار) (KECH

. COM

-موزع) (: بإ9جاز) غرض  لشركة 

 لصحف و ملجالت  لدورية

-تنظيم آليع  نو ع  الحد ت)

-تحرير و صد ر  لصحف  لدورية)

و اللكتفونية.

عنو ن  ملقر  الآتلاعي):)شارع عبد)

 لكريم  لخطابي  قامة آو   علار4)

(. (- مر كش) (3 43) لطابق) رقم) ((11

مر كش  ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)

 (.111 (: باطر ح) عزيز   لسيد 

حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

عنو نه) )) باطر ح  عزيز   لسيد 

 P علار4) 7) مام  لشافعي  محاميد)

(. مر كش) 2)) سكجور  رقم) شقة 

مر كش  ملغرب.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

عنو نه) )) باطر ح  عزيز   لسيد 

 P علار4) 7) مام  لشافعي  محاميد)

(. مر كش) 2)) سكجور  رقم) شقة 

مر كش  ملغرب

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

9نا9ر) (22 بتاريخ) بلر كش   لتجارية 

2121)تحت رقم)531))).

345I

LE PREMIER CONSEIL

MAYA SHOP

شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

LE PREMIER CONSEIL

 APPT 23 3°ETAGE(IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY

 MENARA(MARRAKECH،

40000، MARRAKECH(MAROC

MAYA SHOP شركة ذ ت مسؤولية 

محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي رقم 2 

شارع  9ف سان لورون مر كش - 

41111 مر كش  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

(1(533

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

تم إعد    لقانون) (21(1 7)) آنبف)

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدو 4 

باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدو 4  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

 MAYA(:(إلقتضاء)بلختصر تسليتها 

.SHOP

بيع) (: بإ9جاز) غرض  لشركة 

منتجات  لصناعة  لتقليد9ة.

 2 رقم) (: عنو ن  ملقر  الآتلاعي)

(- مر كش) لورون  سان  شارع  9ف 

41111)مر كش  ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)

 لسيد  لحسناوي محلد):)111.) 

حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

محلد)  لسيد  لحسناوي 

عنو نه) )))7))تجزئة  لسعا 4 علار4)

3))مر كش).)مر كش  ملغرب.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

محلد)  لسيد  لحسناوي 

عنو نه) )))7))تجزئة  لسعا 4 علار4)

3))مر كش).)مر كش  ملغرب

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

9نا9ر) (16 بتاريخ) بلر كش   لتجارية 

2121)تحت رقم)1115)).

346I

FIDUCIAIRE

ABC SYNTHESE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

إنشاء)فرع تابع للشركة

FIDUCIAIRE

 RUE(ABI(NOUAIM، 30000، FES

MAROC

ABC SYNTHESE شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدو 4

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي تجزئة 

 ملغرب  لعربي زنقة  ملوز شارع 

محلد  لخامس - 111)3 صفرو 

 ملغرب.

إنشاء فرع تابع للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.(42385

بلقت�سى  لجلع  لعام  إلستثنائي)

تقرر) (21(1 غشت) (1( في)  ملؤرخ 

تحت) للشركة  تابع  فرع  إنشاء)

و لكائن بالعنو ن  لطابق) (-  لتسلية)

82) 9ور  لحلر)  لثاني بلوك ج رقم)

حي يعقوب  ملنصور)-)21)1)) لرباط)

طرف  لسيد)4)) من  و ملسيف   ملغرب 

سبعي ركر كي بدر لد9ن.

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

فبف 9ر) (21 بتاريخ) بالرباط   لتجارية 

2121)تحت رقم)386.

347I
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FIDUCIAIRE

ABC SYNTHESE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

تفويت حصص

FIDUCIAIRE
 RUE(ABI(NOUAIM، 30000، FES

MAROC
ABC SYNTHESE شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدو 4
وعنو ن مقرها  إلآتلاعي تجزئة 
 ملغرب  لعربي زنقة  ملوز شارع 

محلد  لخامس - 111)3 صفرو 
 ملغرب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.2267
بلقت�سى  لجلع  لعام  إلستثنائي)
تلت) (21(1 31) آنبف) في)  ملؤرخ 

 ملصا قة على):)
بدر لد9ن) ((4( تفويت  لسيد)
511)حصة  آتلاعية) سبعي ركر كي)
حصة لفائد4  لسيد) (511 من أصل)
9نا9ر) ((7 فر وس عيوش بتاريخ) ((4(

.2121
عبد  لحفيظ) ((4( تفويت  لسيد)
511)حصة  آتلاعية) سبعي ركر كي)
حصة لفائد4  لسيد) (511 من أصل)
9نا9ر) ((7 فر وس عيوش بتاريخ) ((4(

.2121
باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني  (
9نا9ر) (28 بتاريخ) بصفرو   البتد ئية 

2121)تحت رقم)51.
348I

socogese

«SAMAWAT ENERGY»
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

حل شركة

socogese
 Bd. Prince(Héritier(Résidence
 Mly(El-Kamel(Fès، 30000، Fès

Maroc
»SAMAWAT ENERGY» شركة 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4)في طور 

 لتصفية)
وعنو ن مقرها  إلآتلاعي 51 تجزئة 

 لنلاء  لحي  لصناعي بنسو 4 - 

31111 فاس  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.52467

بلقت�سى  لجلع  لعام  إلستثنائي)

1)21)تقرر حل) )3) آنبف)  ملؤرخ في)

ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4) شركة 

مبلغ) («SAMAWAT ENERGY«
45.111,11) رهم وعنو ن) رأسلالها)

تجزئة  لنلاء) (51 مقرها  إلآتلاعي)

 لحي  لصناعي بنسو 4)-)31111)فاس)

 ملغرب نتيجة ل):)توقيف  لنشاط.

و حد  مقر  لتصفية ب)51)تجزئة)

(- بنسو 4)  لنلاء) لحي  لصناعي 

31111)فاس  ملغرب.)

و عين):)

تاآلوعتي) غالي   لسيد)4))
نجيب) تجزئة  ((( رقم) وعنو نه) ))

شارع ولي  لعهد)31111)فاس  ملغرب)

كلصفي))4))للشركة.

وعند  إلقتضاء) لحدو   ملفروضة)

محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

 ملخابر4 ومحل تبليغ  لعقو  و لوثائق)

 ملتعلقة بالتصفية):)-

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

فبف 9ر) (13 بتاريخ) بفاس   لتجارية 

2121)تحت رقم)2020/482.

341I

مستامنة شامة

 GROUPE ANNAHDA LIL
IAAMAR

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4
رفع رأسلال  لشركة

مستامنة شامة
شارع  ملسيف4 رقم 42)  لطابق  الول 

 لناظور، 62111،  لناظور  ملغرب

 GROUPE ANNAHDA LIL

IAAMAR شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي 3)3 

 وال  بر هيم ميز نين ب)  لناضور - 

62111  لناضور  ملغرب.

رفع رأسلال  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري)

.(2517

بلقت�سى  لجلع  لعام  إلستثنائي)

تم) (21(8 من غشت) (27 في)  ملؤرخ 

قدره) بلبلغ  رأسلال  لشركة  رفع 

 (11.111« من) أي  111.111) رهم 

عن) »111.111.)) رهم») إلى)  رهم»)

أو) نقد9ة  حصص  تقد9م  (: طريق)

عينية.

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

من) (18 بتاريخ) بالناضور   البتد ئية 

نونبف)8)21)تحت رقم)3114.
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Libre optic sarl au

LIBRE OPTIC SARL AU 
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4

ذ ت  لشريك  لوحيد
حل شركة

Libre optic sarl au

حي باب  لزيتونة تاز4  لعليا، 

Taza ،35111  ملغرب

 Libre optic sarl au شركة ذ ت 

مسؤولية محدو 4 ذ ت  لشريك 

 لوحيد)في طور  لتصفية)

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي حي باب 

 Taza 35111 - لزيتونة تاز4  لعليا 

 ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.14(

بلقت�سى  لجلع  لعام  إلستثنائي)

1)21)تقرر حل) 3)) آنبف)  ملؤرخ في)

شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت)

 Libre optic sarl au(لشريك  لوحيد 

11.111,11)) رهم) رأسلالها) مبلغ 

باب) حي  مقرها  إلآتلاعي  وعنو ن 

 Taza  35111 (- تاز4  لعليا)  لزيتونة 

 ملغرب نتيجة ل):)حل  لشركة.

و حد  مقر  لتصفية ب حي باب)

تاز4) (35111 (- تاز4  لعليا)  لزيتونة 

 ملغرب.)

و عين):)
طارق  لجريري)  لسيد)4))

وعنو نه) ))شارع محلد  لسا س تاز4)

((4( كلصفي) Taza) ملغرب   35111

للشركة.

وعند  إلقتضاء) لحدو   ملفروضة)

محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

 ملخابر4 ومحل تبليغ  لعقو  و لوثائق)

 ملتعلقة بالتصفية):)-

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

31) آنبف) بتاريخ) بتاز4   البتد ئية 

1)21)تحت رقم)848.

35(I

ADYEL(&(ASSOCIES

KAMARKA
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

تغييف نشاط  لشركة

ADYEL & ASSOCIES

 bis Boulevard Ain 43

 Taoujtate Résidence les Fleurs

 Appartement(N°2، 20000،

casablanca maroc

KAMARKA شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4

وعنو ن مقرها  الآتلاعي حي 

ليبو روم 54 شارع عالل بن عبد هللا 

مكتب عالل بن عبد هللا - 31141 

فاس  ملغرب.

تغييف نشاط  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.56(21

بلقت�سى  لجلع  لعام  إلستثنائي)

تم) (21(8 نونبف) (28 في)  ملؤرخ 

»-شر ء) من) نشاط  لشركة  تغييف 

لجليع) بالتقسيط  بالجللة  وبيع 

و ملالبس) مستحضر ت  لتجليل 

(«
ً
9دويا أو  ملصنوعة   لجاهز4 

وتوزيع) وتصد9ر  »-إستيف    إلى)

مستحضر ت  لتجليل و لنظافة».

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

 لتجارية بفاس بتاريخ)13)9نا9ر)1)21 

تحت رقم)21111287.

352I



(14( الجريدة الرسميةعد )5511 - 24)آلا ى  مجر4))44) )1))فبف 9ر)2121) 

 ئتلانية  لشريفي مبارك

نقل نسر  لصحر ء 

Ste TRANS EAGLE SAHARA
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تفويت حصص

 ئتلانية  لشريفي مبارك

حي  لرآافاهلل بلوك س  لزنقة 15 
رقم 13 كلليم، 111)8، كلليم 

 ملعرب

 Ste TRANS نقل نسر  لصحر ء

EAGLE SAHARA شركة ذ ت 

مسؤولية محدو 4 ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي رقم 61 

ساحة  ملسيف4  لخضر ء - 151)8 

طانطان  ملغرب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.4267

بلقت�سى  لجلع  لعام  إلستثنائي)

تلت) (21(1 أكتوبر) ((1 في)  ملؤرخ 

 ملصا قة على):)

)4)) سلاعيل) تفويت  لسيد)

من) حصة  آتلاعية  ((.111  ربيب)

لفائد4  لسيد) حصة  ((.111 أصل)

أكتوبر) ((1 بتاريخ) تشاي  مبارك  ((4(

.21(1

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني  (

9نا9ر) (21  البتد ئية بطانطان بتاريخ)

2121)تحت رقم)34/2020.
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 ئتلانية  لشريفي مبارك

 Ste TRANS نقل نسر الصحراء

EAGLE SAHARA
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تعيين مسيف آد9د للشركة

 ئتلانية  لشريفي مبارك

حي  لرآافاهلل بلوك س  لزنقة 15 
رقم 13 كلليم، 111)8، كلليم 

 ملعرب

 Ste TRANS نقل نسر  لصحر ء
EAGLE SAHARA شركة ذ ت 

مسؤولية محدو 4 ذ ت  لشريك 
 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي رقم 61 
ساحة  ملسيف4  لخضر ء - 151)8 

طانطان  ملغرب.
تعيين مسيف آد9د للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.4267

بلقت�سى  لجلع  لعام  إلستثنائي)
 ملؤرخ في)1))أكتوبر)1)21)تم تعيين)
مسيف آد9د للشركة  لسيد)4)) ربيب)

 سلاعيل كلسيف وحيد
تبعا لقبول  ستقالة  ملسيف.

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 
9نا9ر) (21  البتد ئية بطانطان بتاريخ)

2121)تحت رقم)34/2020.

354I

KAMA SERVICE

WAB TRANS
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

KAMA SERVICE
شقة رقم 2 إقامة أميف4 سيدي بنور، 

24351، سيدي بنور  ملغرب
WAB TRANS شركة ذ ت مسؤولية 

محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إلآتلاعي  و ر 

 لتلامنة  لغنا ر4  لزمامر4 - 24212 
سيدي بنور  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
2433

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) ((4
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدو 4 

باملليز ت  لتالية):)
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدو 4  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 
 WAB (: بلختصر تسليتها)  إلقتضاء)

.TRANS
نقل) (- (: بإ9جاز) غرض  لشركة 

 ألشخاص
-)نقل  لبضائع

-)بيع وشر ء)قطع غيار  لسيار ت.
:) و ر) عنو ن  ملقر  الآتلاعي)
 24212 (-  لتلامنة  لغنا ر4  لزمامر4)

سيدي بنور  ملغرب.
أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).
 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)
(: عبد  لنبي  لكرطيط)  لسيد 
11)) رهم) بقيلة) حصة  ((.111

للحصة).
و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)
عبد  لنبي  لكرطيط)  لسيد 
 557 61) لزنقة) رقم) عنو نه) ))

24111) لجد9د4  ملغرب.
و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)
عبد  لنبي  لكرطيط)  لسيد 
 557 61) لزنقة) رقم) عنو نه) ))

24111) لجد9د4  ملغرب
باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 
 21 بتاريخ) بنور  بسيدي   البتد ئية 

9نا9ر)2121)تحت رقم)3366.
355I

MEH EXPERTISE

Société LTT LOGISTIQUE-
 TRANSPORT ET TRAVAUX

DIVERS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

تأسيس شركة

MEH EXPERTISE
48 زنقة  ملحطة شقة رقم 8 حي 
إقبال جريبكة، 25123، جريبكة 

 ملغرب
Société LTT LOGISTIQUE-

 TRANSPORT ET TRAVAUX
DIVERS شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي 88 حي 
 لحلر ء  لطابق  ألول شقة 4 - 

25111 جريبكة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

6(87
في) مؤرخ  حر  عقد  بلقت�سى 
إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) (17
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدو 4 باملليز ت  لتالية):)
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدو 4.
عند) متبوعة  تسلية  لشركة 
 Société(:(إلقتضاء)بلختصر تسليتها 
 LTT LOGISTIQUE-TRANSPORT

.ET TRAVAUX DIVERS
نقل) (: بإ9جاز) غرض  لشركة 
أشغال) لحساب  لغيف،)  لبضائع 
أو لبناء،) الستيف  ) مختلفة 

و لتصد9ر.
حي) (88 (: عنو ن  ملقر  الآتلاعي)
 -  4 شقة)  لحلر ء) لطابق  ألول 

25111)جريبكة  ملغرب.
أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).
 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)
 151 (: محلد)  لسيد  لقسيمي 

حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).
حصة) (51 (: نا�سي) ز ئد   لسيد 

بقيلة)11)) رهم للحصة).
و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)
 لسيد  لقسيمي محلد عنو نه) ))

فرنسا)61521)فرنسا فرنسا.
 لسيد ز ئد نا�سي عنو نه) ))قصر)

تاصالحت)52411) لريش  ملغرب.
و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)
 لسيد  لقسيمي محلد عنو نه) ))

3)زنقة  لتوت)61521)فرنسا فرنسا
باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 
9نا9ر) (21  البتد ئية بخريبكة بتاريخ)

2121)تحت رقم)56.
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عد )5511 - 24)آلا ى  مجر4))44) )1))فبف 9ر)2121)الجريدة الرسمية   (14(

usoft

USOFT
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تعيين مسيف آد9د للشركة

usoft
 ang av lalla yacout et rue el

 araar(res(galis(imm 9 etg 4 apt
17، 20000، Casablanca(Maroc

usoft شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 
ذ ت  لشريك  لوحيد

 ang av وعنو ن مقرها  إلآتلاعي
 lalla yacout et rue el araar res

 galis(imm 9 etg 4 apt 17 - 20000
.casablanca Maroc

تعيين مسيف آد9د للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.31747(
بلقت�سى  لجلع  لعام  إلستثنائي)
تم تعيين) (2121 9نا9ر) (21  ملؤرخ في)
للشركة  لسيد)4)) آد9د  مسيف 
roubali abdallah)كلسيف وحيد تبعا)

لقبول  ستقالة  ملسيف.
باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 
 31 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

9نا9ر)2121)تحت رقم)721114.
357I

AFIDACOM

ACT.BELLARBI FOROIL
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

AFIDACOM
7 و7) تجزئة السيكون  ألطلس 

طريق صفرو، 31111، فاس  ملغرب
ACT.BELLARBI FOROIL شركة 

ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 
 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي ملك 
  ويري   ئر4  9لوز ر كندر  و ر  9ت 
صالح قبيلة  9ت سغروشن علالة 

صفرو - 111)3 صفرو  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
2747

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) ((7

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدو 4 

باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدو 4  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

ACT. (: بلختصر تسليتها)  إلقتضاء)

.BELLARBI FOROIL

محطة) (: بإ9جاز) غرض  لشركة 

 لوقو .

ملك) (: عنو ن  ملقر  الآتلاعي)

  ويري   ئر4  9لوز ر كندر  و ر  9ت)

علالة) سغروشن  قبيلة  9ت  صالح 

صفرو)-)111)3)صفرو  ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)

(: نور لد9ن) بوآعيط   لسيد 

11)) رهم) بقيلة) حصة  ((.111

للحصة).

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

نور لد9ن) بوآعيط   لسيد 

تجزئة  سلاء) لشقة) (68 عنو نه) ))

فاس) (31111 طريق عين  لشقف) ((

 ملغرب.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

نور لد9ن) بوآعيط   لسيد 

تجزئة  سلاء) لشقة) (68 عنو نه) ))

فاس) (31111 طريق عين  لشقف) ((

 ملغرب

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

9نا9ر) (21 بتاريخ) بصفرو   البتد ئية 

2121)تحت رقم)25.

358I

AFIDACOM

MAXICONTACT

شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

AFIDACOM

7 و7) تجزئة السيكون  ألطلس 

طريق صفرو، 31111، فاس  ملغرب

MAXICONTACT شركة ذ ت 

مسؤولية محدو 4 ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي زنقة 8رقم 

8 حي اللة سكينة  لطابق 2 زو غة 

 لعليا - 31111 فاس  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

6(725

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) ((6

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدو 4 

باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدو 4  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

(: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)

.MAXICONTACT

مركز) (: بإ9جاز) غرض  لشركة 

 التصال).

زنقة) (: عنو ن  ملقر  الآتلاعي)

 2 اللة سكينة  لطابق) حي  (8 8رقم)

زو غة  لعليا)-)31111)فاس  ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)

 (.111 (: سعد) بنطيب   لسيد 

حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

عنو نه) )) سعد  بنطيب   لسيد 

31111)فاس) حي اللة سكينة زو غة)

 ملغرب.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

عنو نه) )) بنطيب  9وب   لسيد 

31111)فاس) حي اللة سكينة زو غة)

 ملغرب

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

 لتجارية بفاس بتاريخ)27)9نا9ر)2121 

تحت رقم)374.

351I

MOHAMED SAFRIOUI

AZAD FOOD
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

تأسيس شركة

AZAD FOOD

ذ ت  ملسؤولية) شركة  تأسیس 

 ملحدو 4

بلقت�سى عقد عرفي موضوع) (/(

بتاریخ):)10/01/2020)قاما):)

-) لسيد فاهر م سيفمونيان مز   )

 25 بـ) 28/08/1948) لقاطن  بتاريخ)
بلوش  لحسن  لد ر  لبيضاء) زنقة 

(: رقم) لبطاقة  إلقامة   لحامل 

BE1(53(B

سيفمنيان) كارل  ناريك  -) لسيد 

مز    بتاريخ):)28/08/1948) لقاطن)
بـ)5)زنقة بلوش  لحسن  لد ر  لبيضاء)

(: رقم) لبطاقة  إلقامة   لحامل 

BE4((77M

لشركة) بوضع  لقانون  ألسا�سي 

مع) ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4 

 لخصائص  متية):)

 AZAD FOOD(:(الســــم 

 ملــــد4):)11)سنة

(:(  ملوضـوع))

-)توزيع  لقطنيات.

-)توزيع  لحبوب.

-)توزيع آليع  ملو    لغذ ئية.

-) ستيف   وتصد9ر.



(143 الجريدة الرسميةعد )5511 - 24)آلا ى  مجر4))44) )1))فبف 9ر)2121) 

)3))شارع أنفا  لطابق) (:  لعنو ن)

6)شقة)6C) لد ر  لبيضاء.

511.111,11) رھم) (:  لرأسلال)

فئة) من  حصة  (511 على) مجزأ 

11,11) رھم للحصة  لو حد4.)

تبتدئ  لسنة) (: (  لسنة  ملالیة)

 ملالية من فاتح ینایر إلى متم  آنبف)

(: في) وتختتم  لسنة  ملالية  ألولى 

.31/12/2019

في) تم تعيين متصرفين  (:  ملسيــــر)

وناريك) سيفمونيان  فاهر م  شخص 

كارل سيفمنيان ملد4 غيف محدو 4.

بكتابة) تم  إلید ع  لقانوني  (/2

بالد ر) باملحكلة  لتجاریة   لضبط 

 لبیضاء.

بالسجل) تم تسجیل  لشركة  (/3

لدى  ملحكلة  لتجارية)  لتجاري 

بالد ر  لبیضاء)تحت عد ):)454133 

بتاریخ):)23/01/2020 
بلثابـة مقتطــف وبیـان

 ملتصـرفان

361I

FIDUCIAIRE

SAOUSSANE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

تفويت حصص

FIDUCIAIRE

 RUE(ABI(NOUAIM، 30000، FES

MAROC

SAOUSSANE شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدو 4

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي رقم 25 

زنقة  لفر بي 818  لحي  لصناعي 

سيدي  بر هيم - 31111 فاس 

 ملغرب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.581(5

بلقت�سى  لجلع  لعام  إلستثنائي)

تلت) (21(1 31) آنبف) في)  ملؤرخ 

 ملصا قة على):)

تفويت  لسيد))4))كلال  لزهر وي)

أصل) من  حصة  آتلاعية  (251

عبد) ((4( لفائد4  لسيد) حصة  (511

9نا9ر) (11 بتاريخ)  لرحلان  لزهر وي 

.2121

عبد  لحق) ((4( تفويت  لسيد)

حصة  آتلاعية من) (251  لزهر وي)

((4( حصة لفائد4  لسيد) (511 أصل)

 11 بتاريخ) عبد  لرحلان  لزهر وي 

9نا9ر)2121.

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني  (

 لتجارية بفاس بتاريخ)23)9نا9ر)2121 

تحت رقم)321/2020.

36(I

MEH EXPERTISE

 BOUSSIF GÉNÉRAL
SERVICE

شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

MEH EXPERTISE

48 زنقة  ملحطة شقة رقم 8 حي 

إقبال جريبكة، 25123، جريبكة 

 ملغرب

 BOUSSIF GÉNÉRAL SERVICE

شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي رقم 4) 

 لسوق  لقد9م  لطابق  لثاني بلوك 

 ، زنقة )2 غشت - 25111 جريبكة 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

6(85

في) مؤرخ  حر  عقد  بلقت�سى 
إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) ((5

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدو 4 

باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدو 4  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

(: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)

. BOUSSIF GÉNÉRAL SERVICE

أشغال) (: بإ9جاز) غرض  لشركة 

مختلفة أو  لبناء،) لتجار4،) الستيف  )

و لتصد9ر).
 (4 رقم) (: عنو ن  ملقر  الآتلاعي)

 لسوق  لقد9م  لطابق  لثاني بلوك)
 ،)زنقة))2)غشت)-)25111)جريبكة)

 ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)

 لسيد بوسيف  لغزو ني):)111.) 

حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

بوسيف  لغزو ني)  لسيد 

 25111 384)حي  النبعاث) عنو نه) ))

جريبكة  ملغرب.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

بوسيف  لغزو ني)  لسيد 

 25111 384)حي  النبعاث) عنو نه) ))

جريبكة  ملغرب

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

9نا9ر) (21  البتد ئية بخريبكة بتاريخ)

2121)تحت رقم)57.

362I

SILVER FID

نور نرا ميد
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

قفل  لتصفية

SILVER FID

 bd mostafa al maani casa 344

 lanca(CASABLANCA، 20000،

CASABLANCA MAROC

نور نر  ميد شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي : ز وية  9ت 

سيدي عبد  لسالم تزكيت - 53111 

 فر ن  ملغرب.

قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

.81(

بلقت�سى  لجلع  لعام  إلستثنائي)

1)21)تقرر حل) )3) آنبف)  ملؤرخ في)

ذ ت  ملسؤولية) شركة  ميد  نر   نور 

 (11.111 رأسلالها) مبلغ   ملحدو 4 

 رهم وعنو ن مقرها  إلآتلاعي ز وية)

(- تزكيت) عبد  لسالم  سيدي   9ت 

لعدم) نتيجة  53111) فر ن  ملغرب 

 نجاز موضوع  لشركة السباب ما 9ة)

.و عين):)

طاحس)  لسيد)4)) بر هيم 

وعنو نه) ))حي  الطلس)53111) فر ن)

 ملغرب كلصفي))4))للشركة.

و قد تم  نعقا   لجلعية  لختامية)

بتاريخ))3) آنبف)1)21)وفي ز وية  9ت)

 53111 سيدي عبد  لسالم تزكيت)-)

 فر ن  ملغرب.

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

9نا9ر) (28 بتاريخ) بازرو   البتد ئية 

2121)تحت رقم))81.

363I

CABINET DAR ALHIKMA

أومنيمو
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

تأسيس شركة

CABINET DAR ALHIKMA

 RUE IBN KATIR ANGLE IBN

 HBBOUS(ETG 3 MAARIF.

 CASABLANCA RUE IBN KATIR

 ANGLE IBN HBBOUS ETG

 3 MAARIF. CASABLANCA،

20000، Maroc(Maroc

أومنيلو شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي 1) زنقة 

 لحرية،  لطابق 3،  لشقة رقم 5، 

 لد ر لبيضاء - 21511  لد ر لبيضاء 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4 
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رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

4548(3

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) (1(

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدو 4 باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدو 4.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

(: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)

أومنيلو.

:) إلنعاش) غرض  لشركة بإ9جاز)

كر ء) مللتلكات  لعقارية،)  لعقاري،)

وتجهيز) و لتطهيف  علليات  لتجزئة 

أنو ع) آليع  و ستغالل   ملر فق 

 مللتلكات  لعقارية.

زنقة) ((1 (: عنو ن  ملقر  الآتلاعي)

(،5 رقم) 3،) لشقة   لحرية،) لطابق)

21511) لد ر لبيضاء)  لد ر لبيضاء)-)

 ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)

و لعائلية) - ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

 لسيد بوآالب 9وسف عنو نه) ))

(،12 3،)رقم) )1،)زنقة) بحي  لحد وية)

21471) لد ر لبيضاء) عين  لشق،)

 ملغرب.

عنو نه) )) سفيان   لسيد  لبقالي 

تقاطع شارع محلد  لخامس) (،651

أكاسيا،) إقامة  فون،) بييف  وزنقة 

بلفد9ر) 74،) لدرج  ،) رقم)  لشقة 

21311) لد ر لبيضاء) ملغرب.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

 لسيد بوآالب 9وسف عنو نه) ))

(،12 3،)رقم) )1،)زنقة) بحي  لحد وية)

21471) لد ر لبيضاء) عين  لشق،)

 ملغرب

عنو نه) )) سفيان   لسيد  لبقالي 

تقاطع شارع محلد  لخامس) (،651

أكاسيا،) إقامة  فون،) بييف  وزنقة 

بلفد9ر) 74،) لدرج  ،) رقم)  لشقة 

21311) لد ر لبيضاء) ملغرب

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

 لتجارية بالد ر  لبيضاء)بتاريخ)-)تحت)

رقم)-.

364I

Alassaire Juriconseil

LMPS CONSULTING
إعالن متعد   لقر ر ت

Alassaire Juriconseil

 Imm. BAB(ABELAZIZ, bureau 62

 bis, 6ème(étage, angle(Bb(d’Anfa

 et(Bd(Moulay(Youssef,، 20020،

Casablanca Maroc

LMPS CONSULTING »شركة 

 ملساهلة»

وعنو ن مقرها  الآتلاعي : 4 

 LOTISSEMENT LA COLLINE

 B(N°7 ENTRÉE(A - 20150

.CASABLANCA MAROC

»إعالن متعد   لقر ر ت»

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

.(5112(

بلقت�سى  لجلع  لعام  الستثنائي)

 ملؤرخ في))3)أكتوبر)1)21

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية):)

 قر ر رقم))):) لذي 9نص على ما9لي):

مجهولة) شركة  إلى  تحويل  لشركة 

 السم ذ ت مجلس إ  ر4

 قر ر رقم)2):) لذي 9نص على ما9لي):

للشركة) تعد9ل  لنظام  ألسا�سي 

و عتلا  قو نين آد9د4

 قر ر رقم)3):) لذي 9نص على ما9لي):

كريم) مد4  ملد9رين  لسيد  نها9ة 

حلد وي و لسيد محلد أمين حلمي)

نتيجة تغييف  لشكل  لقانوني للشركة

على) 9نص  :) لذي  (4 رقم) قر ر 

تعين  لسيد كريم حلد وي،) (: ما9لي)

 لسيد محلد  مين حلمي وشركة)
بلجلس    ر4  لشركة) (KS INVEST
9نتهي) و لذي سوف  سنو ت  (3 ملد4)
في نها9ة قر ر  لجلعية  لعامة للسنة)

 ملالية))212 
قر ر رقم)5):) لذي 9نص على ما9لي):)
تعين شركة)KPMG)في منصب مدقق)
سنو ت  لذي) ثالث  ملد4   لحسابات 
قر ر  لجلعية) نها9ة  في  9نتهي  سوف 

 لعلومية للسنة  ملالية))21212
وتبعا لذلك تم تعد9ل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�سي  لتالية):)
 بند رقم))):) لذي 9نص على ما9لي):
محضر  آتلاع  لجلعية) بلوآب 
لللساهلين،) غيف  لعا 9ة   لعامة 
بتاريخ))3)أكتوبر)1)21،)تقرر تحويل)
ذ ت) مساهلة  شركة  إلى   لشركة 

مجلس إ  ر4
 بند رقم)6):) لذي 9نص على ما9لي):
9بلغ رأس مال  لشركة تسعة مال9ين)
وهي) )9،000،000.00) رهم))  رهم)
 (90،000( مقسلة إلى تسعين ألف)
لكل) )11))) رهم  مائة) بقيلة  سهم 

سهم
باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 
 22 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

9نا9ر)2121)تحت رقم))72711.

365I

سيكلا آيستيون

ABASJIL TRAVAUX SARL
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

سيكلا آيستيون
شارع محلد  لخامس ملر تلكروت 
رقم ) ورز ز ت، 45111، ورز ز ت 

 ملغزب
ABASJIL TRAVAUX SARL شركة 

ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 
 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي  و ر تاآد4 
ترميكت - 45111 ورز ز ت  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

(1721/((1

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) (23

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدو 4 

باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدو 4  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

(: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)

.ABASJIL TRAVAUX SARL

(/ (( (- (: بإ9جاز) غرض  لشركة 
مستو ع  لعزل) وصيانة  تركيب 

 لحر ري.

2/) علال  لبناء) ملختلفة

3/ لتجار4.

:) و ر) عنو ن  ملقر  الآتلاعي)

ورز ز ت) (45111 (- ترميكت) تاآد4 

 ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)

 لسيد عصام  9ت  لعباس):)511 

حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).

 لسيد4 آليلة  و�سي):)511)حصة)

بقيلة)11)) رهم للحصة).

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

عصام  9ت  لعباس)  لسيد 
زنقة) ((1( رقم) عنو نه) ))

 45111  ملسجد لقد9لحي تصومعت)

ورز ز ت  ملغرب.

عنو نه) )) آليلة  و�سي   لسيد4 

ورز ز ت) (45111 تارميكت) تابونت 

 ملغرب.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

عصام  9ت  لعباس)  لسيد 
زنقة) ((1( رقم) عنو نه) ))

 45111  ملسجد لقد9لحي تصومعت)

ورز ز ت  ملغرب
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باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 
9نا9ر) (23  البتد ئية بورز ز ت بتاريخ)

2121)تحت رقم)-.
366I

UPSILON CONSULTING

HEMERE CONSULT
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

رفع رأسلال  لشركة

UPSILON CONSULTING
 rue Moussa Ibnou Noussair (1

 Etage 6, Appt 11 Gauthier،
20000، Casablanca(MAROC

HEMERE CONSULT شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدو 4

 (1rue وعنو ن مقرها  إلآتلاعي
 Moussa(Ibnou(Noussair, appt

 11, 6ème(étage, Gauthier -
.20000 Casablanca(Maroc

رفع رأسلال  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.3111((
بلقت�سى  لجلع  لعام  إلستثنائي)
تم) (2121 9نا9ر) (27 في)  ملؤرخ 
قدره) بلبلغ  رأسلال  لشركة  رفع 
 21.111« أي من) »81.111)) رهم»)
عن) »211.111) رهم») إلى)  رهم»)
أو) نقد9ة  حصص  تقد9م  (: طريق)

عينية.
باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 
 14 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

فبف 9ر)2121)تحت رقم)721365.
367I

louardi compta

 BENKHADA
CONSTRUCTION

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4
تعيين مسيف آد9د للشركة

louardi compta
رقم 26 زنقة عباس  ملسعدي 

مكتب رقم 5  ملد9نة  لجد9د4 فاس، 
31111، فاس  ملغرب

 BENKHADA CONSTRUCTION
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي رقم 418 

بلوك 4 عوينة  لحجاج - 31181 
فاس  ملغرب.

تعيين مسيف آد9د للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.3555(
بلقت�سى  لجلع  لعام  إلستثنائي)
1)21)تم تعيين) 22)9وليوز)  ملؤرخ في)
مسيف آد9د للشركة  لسيد)4))آطو4)

محلد  مين كلسيف وحيد
تبعا لقبول  ستقالة  ملسيف.

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 
9وليوز) (26 بتاريخ) بفاس   لتجارية 

1)21)تحت رقم)2527/019.
368I

ste(mifi

THE SAFE EARTH SARL
إعالن متعد   لقر ر ت

THE SAFE EARTH SARL
للشركاءبلقت�سى) آلاعي  قر ر 
بتاريخ) محضر  آتلاع لكل  لشركاء)

)3)/12/2019،)تقرر ما9لي):)
من) في  لرأسلال  -) لزيا 4 
11111.11))إلى)511111.11) رهم)

جالد  ملعالج) إضافة  لسيد  (-
كشريك آد9د.)

-) لصالحيات.
باملحكلة) تم   إل9د ع  لقانوني 

 لتجارية بلكناس)27/01/2020 .
361I

louardi compta

 BENKHADA
CONSTRUCTION

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4
تفويت حصص

louardi compta
رقم 26 زنقة عباس  ملسعدي 

مكتب رقم 5  ملد9نة  لجد9د4 فاس، 
31111، فاس  ملغرب

 BENKHADA CONSTRUCTION
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي رقم 418 
بلوك4 عوينة  لحجاج فاس 31181 

فاس  ملغرب.
تفويت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.3555(

بلقت�سى  لجلع  لعام  إلستثنائي)
تلت) (21(1 9وليوز) (22 في)  ملؤرخ 

 ملصا قة على):)
تفويت  لسيد))4)) محلد  ملوز زي)
 (11 حصة  آتلاعية من أصل) (34
حصة لفائد4  لسيد))4))محلد  مين)

آطو4 بتاريخ)22)9وليوز)1)21.
عبد  لرحلان) ((4( تفويت  لسيد)
من) حصة  آتلاعية  (33  ملوز زي)
((4( حصة لفائد4  لسيد) ((11 أصل)
22)9وليوز) محلد  مين آطو4 بتاريخ)

.21(1
تفويت  لسيد))4))9وسف  ملوز زي)
 (11 حصة  آتلاعية من أصل) (33
فؤ   ملنور) ((4( حصة لفائد4  لسيد)

بتاريخ)22)9وليوز)1)21.
باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني  (
9وليوز) (26 بتاريخ) بفاس   لتجارية 

1)21)تحت رقم)2527/019.

37(I

AEX ET COM MAROC AUDIT ET EXPERTISE

سويس لونج
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

تعيين مسيف آد9د للشركة

 AEX ET COM MAROC AUDIT
ET EXPERTISE

ز وية شارع محلد  لخامس وشارع 
 بن كثيف إقامة  وس مارس رقم 68، 

11111، طنجة  ملغرب
سويس لونج شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4
وعنو ن مقرها  إلآتلاعي شارع 

بيتهوفن إقامة  ملوحد9ن 2)  لطابق 
 ألر�سي - 11111 طنجة  ملغرب.

تعيين مسيف آد9د للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.11((5
بلقت�سى  لجلع  لعام  إلستثنائي)
تم تعيين) (2121 9نا9ر) (22  ملؤرخ في)
بهز4) للشركة  لسيد)4)) مسيف آد9د 

محلد كلسيف وحيد
تبعا لقبول  ستقالة  ملسيف.

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

فبف 9ر) (13 بتاريخ) بطنجة   لتجارية 

2121)تحت رقم)24)231.

373I

ste controle balance sarl

 STE JADDAN TRAVAUX 
SARL -AU

شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

ste controle balance sarl

 appt 3 immb 1031. lot(riad(al

 ismailia(marjane 1 . meknes

 meknes، 50000، MEKNES

maroc

 STE JADDAN TRAVAUX SARL 

AU- شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 

ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي رقم 

73 شقة )  لطابق  لسفلي رياض 

 السلاعلية  لشطر  و مكناس - 

51111 مكناس  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

48617

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم إعد    لقانون) (21(1 أكتوبر) (11

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدو 4 

باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدو 4  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

 STE (: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)

. JADDAN TRAVAUX SARL -AU

أشغال) (: بإ9جاز) غرض  لشركة 

مختلفة),منعش عقاري.
رقم) (: عنو ن  ملقر  الآتلاعي)

رياض) )) لطابق  لسفلي  شقة) (73

(- مكناس)  السلاعلية  لشطر  و 

51111)مكناس  ملغرب.
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أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)

 (.111 (: هاللي)  لسيد  سلاعيل 

حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

 لسيد  سلاعيل هاللي عنو نه) ))

رياض  السلاعلية) تجزئة  (73 رقم)

مكناس) (51111 مكناس)  لشطر  و 

 ملغرب).

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

 لسيد  سلاعيل هاللي عنو نه) ))

رياض  السلاعلية) تجزئة  (73 رقم)

مكناس) (51111 مكناس)  لشطر  و 

 ملغرب

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

أكتوبر) (25  لتجارية بلكناس بتاريخ)

1)21)تحت رقم)4383.

374I

مكتب  لرياني لللحاسبة

شونج كابانا

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

تفويت حصص

مكتب  لرياني لللحاسبة

رقم231  محلد   و   شارع 

تطو ن،)13141،)تطو ن  ملغرب

شونج كابانا شركة ذ ت  ملسؤولية)

 ملحدو 4

شارع) مقرها  إلآتلاعي  وعنو ن 

 13111  -  (( رقم) سيدي  ملنضري 

تطو ن  ملغرب.

تفويت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري)

.781(

بلقت�سى  لجلع  لعام  إلستثنائي)

تلت) (21(1 27) آنبف) في)  ملؤرخ 

 ملصا قة على):)

تفويت  لسيد))4))عثلان  لعلاري)
أصل) من  حصة  آتلاعية  (625
251.))حصة لفائد4  لسيد))4))عبد)

 الله حلبوز بتاريخ)27) آنبف)1)21.
باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 
9نا9ر) (11 بتاريخ) بتطو ن   البتد ئية 

2121)تحت رقم)1136.

375I

FITO GEST

CHOUHB CONSTRUCTION
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تعيين مسيف آد9د للشركة

FITO GEST
 N°25 TARGA(ZEDAGIA
 MARRAKECH، 40120،

Marrakech(Maroc
 CHOUHB CONSTRUCTION

شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 
 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي 36  و ر 
 لكند في سيدي غانم - 41111 

مر كش  ملغرب.
تعيين مسيف آد9د للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.27871

قر ر  لشريك  لوحيد) بلقت�سى 
تم تعيين) (2121 9نا9ر) (17  ملؤرخ في)
مسيف آد9د للشركة  لسيد)4))وسام)

بنحد9ة كلسيف وحيد
تبعا لقبول  ستقالة  ملسيف.

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 
9نا9ر) ((1 بتاريخ) بلر كش   لتجارية 

2121)تحت رقم)58)))).

376I

FITO GEST

SOMO IMMO
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

تأسيس شركة

FITO GEST
 N°25 TARGA(ZEDAGIA
 MARRAKECH، 40120،

Marrakech(Maroc

SOMO IMMO شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدو 4

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي عللية 

تيليال علارE 4 محل رقم 8 - 41111 

مر كش  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

(1(863

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) (18

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدو 4 باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدو 4.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

 SOMO(:(إلقتضاء)بلختصر تسليتها 

.IMMO

مستثلر) (: غرض  لشركة بإ9جاز)

عقاري.

عللية) (: عنو ن  ملقر  الآتلاعي)

 41111 - 8 E)محل رقم) تيليال علار4)

مر كش  ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

(: رأسلال  لشركة) مبلغ 

111.111.)) رهم،)مقسم كالتالي):)

 5.111 (:  لسيد حسناوي محلد)

حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).

 5.111 (:  لسيد حسناوي سفيان)

حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

 لسيد حسناوي سفيان عنو نه) ))

مر كش) (41(21 تاركة  لز  غية) (25

 ملغرب.

 لسيد حسناوي محلد عنو نه) ))

مر كش) (41(21 تاركة  لز  غية) (25

 ملغرب.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

 لسيد حسناوي محلد عنو نه) ))

مر كش) (41(21 تاركة  لز  غية) (25

 ملغرب

 لسيد حسناوي سفيان عنو نه) ))
مر كش) (41(21 تاركة  لز  غية) (25

 ملغرب
باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 
9نا9ر) ((7 بتاريخ) بلر كش   لتجارية 

2121)تحت رقم)413))).

377I

FITO GEST

PNEUMATIQUE TINGHIR
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

FITO GEST
 N°25 TARGA(ZEDAGIA
 MARRAKECH، 40120،

Marrakech(Maroc
 PNEUMATIQUE TINGHIR

شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 
 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي رقم 3 
علار4 2  قامة  الز هار 3  ملحاميد 

1 - 41111 مر كش  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
(1(86(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) (17
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدو 4 

باملليز ت  لتالية):)
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدو 4  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسلية  لشركة 
(: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)

.PNEUMATIQUE TINGHIR
غرض  لشركة بإ9جاز):)بيع آليع)

 نو ع  لعجالت.
 3 رقم) (: عنو ن  ملقر  الآتلاعي)
3) ملحاميد) 2) قامة  الز هار) علار4)

1 - 41111)مر كش  ملغرب.
أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).
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 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)
 رهم،)مقسم كالتالي):)

 (.111 (: علرو ن   ريس)  لسيد 
حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء):)

 لسيد علرو ن   ريس عنو نه) ))
حي حلول تنغيف)45811)تنغيف  ملغرب.
و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)
 لسيد علرو ن   ريس عنو نه) ))
حي حلول تنغيف)45811)تنغيف  ملغرب

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 
9نا9ر) ((7 بتاريخ) بلر كش   لتجارية 

2121)تحت رقم)412))).
378I

شركة فيدوسو

AD-SMILE PROJECT
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

تأسيس شركة

شركة فيدوسو
12) شارع  ملوحد9ن  لحسيلة، 

32111،  لحسيلة  ملغرب
AD-SMILE PROJECT شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدو 4
وعنو ن مقرها  إلآتلاعي  لسد4 رقم 
18) شارع مبارك  لبكاي  لحسيلة - 

32111  لحسيلة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

2157
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) ((3
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدو 4 باملليز ت  لتالية):)
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدو 4.
عند) متبوعة  تسلية  لشركة 
AD- (: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)

.SMILE PROJECT
مقاول) (: بإ9جاز) غرض  لشركة 
جدمات  ملعلومات  لتجارية/مبفمج)
تاآر) لللعلوميات/) تحليلي ومصلم 

وسيط لالستيف   و لتصد9ر).

:) لسد4) عنو ن  ملقر  الآتلاعي)
مبارك  لبكاي) شارع  ((18 رقم)
 لحسيلة)-)32111) لحسيلة  ملغرب.
أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).
 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)
صبيح) بن  عبد الله   لسيد 
 (11 بقيلة) حصة  (511 (:  لعلر ني)

 رهم للحصة).
حصة) (511 (:  لسيد وليد بنجهد)

بقيلة)11)) رهم للحصة).
و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)
صابح) بن  عبد  الله   لسيد 
 لعلر ني عنو نه) ))رقم)5))س تجزئة)
فاس) عين  لشقف  طريق   لقرويين 

31111)فاس  ملغرب.
 لسيد وليد بنجهد عنو نه) ))زنقة)
آبل طارق رقم)14)حي  لكر�سي  وال )

تا9لة)83351)تارو  نت  ملغرب.
و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)
صابح) بن  عبد  الله   لسيد 
 لعلر ني عنو نه) ))رقم)5))س تجزئة)
فاس) عين  لشقف  طريق   لقرويين 

31111)فاس  ملغرب
 لسيد وليد بنجهد عنو نه) ))زنقة)
آبل طارق رقم)14)حي  لكر�سي  وال )

تا9لة)83351)تارو  نت  ملغرب
باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 
 البتد ئية بالحسيلة بتاريخ)22)9نا9ر)

2121)تحت رقم)75.

371I

CABINET FIDUCIAIRE FAISSAL EL AZDI

 STE MAROCAINE
 AMR FOUAD DE

 CONSTRUCTION ET
D›AMENAGEMENT

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4
تحويل  ملقر  الآتلاعي للشركة

 CABINET FIDUCIAIRE FAISSAL
EL AZDI

218 شارع  لتهامي  لوز ني  قامة 
أماني رقم )1 تطو ن، 13111، 

تظو ن  ملغرب
 STE MAROCAINE AMR FOUAD

 DE CONSTRUCTION ET
D›AMENAGEMENT شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدو 4
وعنو ن مقرها  إلآتلاعي شارع 1 
أبريل طريق مد ر  لوحد4 مركب 
 لوحد4 رقم 4)2 مكرر - 13111 

تطو ن  ملغرب.
تحويل  ملقر  الآتلاعي للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.4851

بلقت�سى  لجلع  لعام  إلستثنائي)
 ملؤرخ في)18)أكتوبر)1)21)تم تحويل)
من) للشركة   ملقر  الآتلاعي  لحالي 
أبريل طريق مد ر  لوحد4) (1 »شارع)
(- مكرر) (2(4 رقم) مركب  لوحد4 
»شارع) إلى) تطو ن  ملغرب») (13111
ب) علار4  ندلسية  لتوتة  طانطان 

رقم)2 - 13111)تطو ن  ملغرب».
باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 
أكتوبر) (22  البتد ئية بتطو ن بتاريخ)

1)21)تحت رقم)17)6.
381I

KARIMA EL HAUZI

ORAYANIME
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

تأسيس شركة

KARIMA EL HAUZI
 RUE(BATAILLE(ISLI(N° 3،
90050، ASSILAH(MAROC
ORAYANIME شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدو 4
وعنو ن مقرها  إلآتلاعي طارق بن 
زيا  زنقة منصور بن أبي عامر رقم 
15  لطابق  لثالث - 11111 طنجة 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

(137(5
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) ((7

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 
 ملحدو 4 باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
 ملسؤولية  ملحدو 4.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 
(: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)

.ORAYANIME
أعلال) (: بإ9جاز) غرض  لشركة 

 لبناء.
عنو ن  ملقر  الآتلاعي):)طارق بن)
زيا  زنقة منصور بن أبي عامر رقم)
طنجة) (11111 (- 15) لطابق  لثالث)

 ملغرب.
أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).
 51.111 (: رأسلال  لشركة) مبلغ 

 رهم،)مقسم كالتالي):)
 251 (: أحلد  ليوسفي)  لسيد 

حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).
 251 (:  لسيد4  لهام  لتشيش)

حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).
و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)
 لسيد أحلد  ليوسفي عنو نه) ))
 25 رقم) ص  بلوك  مشروع  لخيف 

11151)أصيلة  ملغرب.
 لسيد4  لهام  لتشيش عنو نه) ))
 11111 (8 حي  لشهد ء)شارع أ رقم)

طنجة  ملغرب.
و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)
 لسيد أحلد  ليوسفي عنو نه) ))
 25 رقم) ص  بلوك  مشروع  لخيف 

11151)أصيلة  ملغرب
باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 
فبف 9ر) (13 بتاريخ) بطنجة   لتجارية 

2121)تحت رقم)44)231.

38(I

مكتب  لرياني لللحاسبة

إيمو بيتي نورد
إعالن متعد   لقر ر ت

مكتب  لرياني لللحاسبة
شارع محلد   و  رقم231 تطو ن، 

13141، تطو ن  ملغرب
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إ9لو بيتي نور  »شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدو 4»

وعنو ن مقرها  الآتلاعي : شارع 
موحا حلو  لزياني رقم 78  لضابق 

 لسفلي - 13111 تطو ن  ملغرب.
»إعالن متعد   لقر ر ت»

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
.24373

بلقت�سى  لجلع  لعام  الستثنائي)
 ملؤرخ في)27) آنبف)1)21

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية):)
قر ر رقم))):) لذي 9نص على ما9لي)
فوت  لسيد) (: تفويت  لحصص) (:
بقيلة) حصة  ((51  ملهدي  لهرو�سي)
لفائد4  لسيد4) 5111.11)) رهلا 
لبطاقة) زينب  لهرو�سي  لحاملة 
 .L513111 رقم)  لتعريف  لوطنية 
نور لد9ن  لهرو�سي) فوت  لسيد 
 25111.11 بقيلة) حصة  (251
 رهلا لفائد4  لسيد محلد 9وسف)
لبطاقة  لتعريف)  لهرو�سي  لحامل 
 لوطنية رقم)L71(782.)فوت  لسيد)
بقيلة) حصة  (251 محلد  لهرو�سي)
لفائد4  لسيد) 25111.11) رهلا 
لبطاقة) حلز4  لهرو�سي  لحامل 
 .L641251 رقم)  لتعريف  لوطنية 
فوتت  لسيد4 مها  لهرو�سي)51)حصة)
بقيلة)5111.11) رهلا لفائد4  لسيد)
9وسف  لهرو�سي  لحامل) محلد 
رقم) لبطاقة  لتعريف  لوطنية 
L(71782،)و51)حصة أجرى بقيلة)
5111.11) رهم لفائد4  لسيد حلز4)
لبطاقة  لتعريف)  لهرو�سي  لحامل 

.L641251(لوطنية رقم 
قر ر رقم)2):) لذي 9نص على ما9لي)
(: تعيين مسيف9ن آد9د9ن للشركة) (:

 لسيد محلد 9وسف  لهرو�سي)
و  لسيد4 زينب  لهرو�سي.

وتبعا لذلك تم تعد9ل مقتضيات)
 لنظام  ألسا�سي  لتالية):)

على) 9نص  :) لذي  (6 رقم) بند 
9لتلك  لسيد محلد 9وسف) (: ما9لي)
من) 41111.11) رهم   لهرو�سي)
حلز4) و لسيد  رأسلال  لشركة.)
41111.11) رهم) 9لتلك)  لهرو�سي 
من رأسلال  لشركة.وتلتلك  لسيد4)

زينب  لهرو�سي)21111.11) رهلا من)

رأسلال  لشركة.

على) 9نص  :) لذي  (7 رقم) بند 

9لتلك  لسيد محلد 9وسف) (: ما9لي)

أسهم) من  حصة  (411  لهرو�سي)

 لشركة.)و لسيد حلز4  لهرو�سي)411 

وتلتلك) أسهم  لشركة.) من  حصة 

حصة) (211 زينب  لهرو�سي)  لسيد4 

من أسهم  لشركة.)

على) 9نص  :) لذي  ((4 رقم) بند 

تعيين  لسيد محلد 9وسف) (: ما9لي)

زينب  لهرو�سي) و لسيد4   لهرو�سي 

كلسيف9ن آد9د9ن للشركة.

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

9نا9ر) ((6 بتاريخ) بتطو ن   البتد ئية 

2121)تحت رقم)184.

382I

فيدكات

STE ALHART
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

حل شركة

فيدكات

3 مكرر زنقة باستور  ملد9نة 

 لجد9د4 مكناس، 51111، مكناس 

 ملغرب

STE ALHART شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدو 4)في طور 

 لتصفية)

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي  قامة 

شهاب F22 رياض ويسالن مكناس - 

51181 مكناس  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.3(581

بلقت�سى  لجلع  لعام  إلستثنائي)

1)21)تقرر حل) )3) آنبف)  ملؤرخ في)

 STE(4 شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو

 (1.111 رأسلالها) مبلغ  (ALHART

 رهم وعنو ن مقرها  إلآتلاعي  قامة)

(- F22)رياض ويسالن مكناس) شهاب)

(: ل) نتيجة  مكناس  ملغرب  (51181

توقف  لنشاط.

ب  قامة) مقر  لتصفية  حد   و 
 51181 (- F22)رياض ويسالن) شهاب)

مكناس  ملغرب.)

و عين):)

باسو  لحارثي)  لسيد)4))

 (3 علار4) (3 وعنو نه) )) لعرفان مج)

باب  الندلس رقم)2) 11145)طنجة)

 ملغرب كلصفي))4))للشركة.

وعند  إلقتضاء) لحدو )

على  لصالحيات  ملخولة)  ملفروضة 

تبليغ) ومحل  محل  ملخابر4  لهم 

  لعقو  و لوثائق  ملتعلقة بالتصفية):
ويسالن) رياض  (F22 شهاب)  قامة 

مكناس

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

فبف 9ر) (13 بتاريخ) بلكناس   لتجارية 

2121)تحت رقم)38).

383I

KARIMA EL HAUZI

 CHARIOTS ELEVATEURS
CHOUIKA

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4
تأسيس شركة

KARIMA EL HAUZI

 RUE(BATAILLE(ISLI(N° 3،

90050، ASSILAH(MAROC

 CHARIOTS ELEVATEURS

CHOUIKA شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي طارق بن 
زيا  زنقة منصور بن أبي عامر رقم 

15  لطابق  لثالث - 11111 طنجة 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

(137(1

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) (2(

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدو 4 باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدو 4.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 
(: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)
 CHARIOTS ELEVATEURS

. CHOUIKA
(: بإ9جاز) غرض  لشركة 
 Manutention, levage et location

. du matériel
عنو ن  ملقر  الآتلاعي):)طارق بن)
زيا  زنقة منصور بن أبي عامر رقم)
طنجة) (11111 (- 15) لطابق  لثالث)

 ملغرب.
أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).
 (1.111 (: رأسلال  لشركة) مبلغ 

 رهم،)مقسم كالتالي):)
 لسيد محلد  شويكة):)51)حصة)

بقيلة)11)) رهم للحصة).
 لسيد4 فدوى  لتومي):)51)حصة)

بقيلة)11)) رهم للحصة).
و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)
 لسيد محلد  شويكة عنو نه) ))
 (5 رقم) (17  ظهر  لحلام  لزنقة)

11111)طنجة  ملغرب.
عنو نه) )) فدوى  لتومي   لسيد4 
 و ر  لتعاونية  لسحيلية  وال )
سليلان) سيدي  ((4211  حسين)

 ملغرب.
و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)
 لسيد محلد  شويكة عنو نه) ))
 (5 رقم) (17  ظهر  لحلام  لزنقة)

11111)طنجة  ملغرب
باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 
فبف 9ر) (13 بتاريخ) بطنجة   لتجارية 

2121)تحت رقم)46)231.
384I

مكتب  لرياني لللحاسبة

شعاء مرتيل
إعالن متعد   لقر ر ت

مكتب  لرياني لللحاسبة
شارع محلد   و  رقم231 تطو ن، 

13141، تطو ن  ملغرب
شعاء مرتيل »شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد»
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شارع) (: وعنو ن مقرها  الآتلاعي)
 13(51  -  2 موالي ر شيد محل رقم)

مرتيل-)تطو ن  ملغرب.
»إعالن متعد   لقر ر ت»

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري):)
.2161(

بلقت�سى  لجلع  لعام  الستثنائي)
 ملؤرخ في)25) آنبف)1)21

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية):)
 قر ر رقم))):) لذي 9نص على ما9لي):
تفويت  لحصص):)فوتت  لسيد4 نهلة)
34)حصة من أسهلها بقيلة)  لعاقل)
حسن) لفائذ4  لسيد  3.411) رهلا 
لبطاقة  لتعريف)  لعلري  لحامل 

 .LC6271((لوطنية 
 قر ر رقم)2):) لذي 9نص على ما9لي):
تحويل مقر  لشركة):)من شارع محلد)
آد9د) عنو ن  إلى  (231 رقم)   و  
 2 رقم) محل  رشيد  موالي  بشارع 

بلرتيل)-)تطو ن)
 قر ر رقم)3):) لذي 9نص على ما9لي):
:)تغيف) تغييف  لشكل  لقانوني للشركة)
 لشكل  لقانوني للشركة من شركة)
إلى شركة) ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4 
ذ ت) ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4 

 لشريك  لوحيد.

وتبعا لذلك تم تعد9ل مقتضيات)
 لنظام  ألسا�سي  لتالية):)

 بند رقم))):) لذي 9نص على ما9لي):
:)تغيف) تغييف  لشكل  لقانوني للشركة)
 لشكل  لقانوني للشركة من شركة)
إلى شركة) ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4 
ذ ت) ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4 

 لشريك  لوحيد.
 بند رقم)4):) لذي 9نص على ما9لي):
تحويل مقر  لشركة):)من شارع محلد)
آد9د) عنو ن  إلى  (231 رقم)   و  
 2 رقم) محل  رشيد  موالي  بشارع 

بلرتيل)-)تطو ن)
على) 9نص  :) لذي  (6 رقم) بند 
ما9لي):) متالك  لسيد حسن  لعلري)
1.111)) رهلا من رأسلال  لشركة.

 بند رقم)7):) لذي 9نص على ما9لي):
 (11  متالك  لسيد حسن  لعلري)

حصص من أسهم  لشركة

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 
9نا9ر) (27 بتاريخ) بتطو ن   البتد ئية 

2121)تحت رقم)46).
385I

K.H REVETEMENT

K&H REVETEMENT
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

K.H REVETEMENT
علار4 31 شقة 8 شارع موالي 

 rabat، حلد لوكيلي حسان  لرباط 
1)111)،  لرباط  ملغرب

K&H(REVETEMENT شركة ذ ت 
مسؤولية محدو 4 ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إلآتلاعي شارع 

موالي  حلد  لوكيلي علار4 31 شقة 
 Orléans 100010 8 حسان  لرباط

 لرباط  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
(42(51

 26 في) مؤرخ  حر  عقد  بلقت�سى 
إعد    لقانون) تم  (21(1  آنبف)
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدو 4 

باملليز ت  لتالية):)
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدو 4  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسلية  لشركة 
 K&H (: بلختصر تسليتها)  إلقتضاء)

.REVETEMENT
 travaux (: غرض  لشركة بإ9جاز)

.de revetement et construction
شارع) (: عنو ن  ملقر  الآتلاعي)
موالي  حلد  لوكيلي علار4)31)شقة)
 Orléans (111(1 8)حسان  لرباط)

 لرباط  ملغرب.
أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).
 (1.111 (: رأسلال  لشركة) مبلغ 

 رهم،)مقسم كالتالي):)

و لعائلية) - ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)
 لسيد كلال عبيد عنو نه) ))زنقة)
)1)رقم)36) اللفة  لبيضاء)1)111) 

 لبيضاء) ملغرب.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)
 لسيد كلال عبيد عنو نه) ))زنقة)
)1)رقم)36) اللفة  لبيضاء)1)111) 

 لبيضاء) ملغرب

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

9نا9ر) (17 بتاريخ) بالرباط   لتجارية 

2121)تحت رقم))8.

386I

KAMAR BENOUNA

PSYCHCARE SERVICES ش م 

م دات مساهم وحيد
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

KAMAR BENOUNA

 RUE(CHARAM(ACHAYKH، 34

20160، Casablanca(MAROC

PSYCHCARE SERVICES ش م 

م   ت مساهم وحيد شركة ذ ت 

مسؤولية محدو 4 ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي 7 

 قامة ر مي زنقة سبتة - 21511 

 لد ر لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

454375

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) ((4

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدو 4 

باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدو 4  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

(: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)

م) م  ش  (PSYCHCARE SERVICES

  ت مساهم وحيد.

للشركة) (: بإ9جاز) غرض  لشركة 

وجارآه) موضوع   جل  ملغرب 

لتنفيد  لعلليات  لتالية)

في  لقطاع  لطبي) -) الستشار ت 

 لتعليمي و العلال)

-) لتدريب  لتعليم و ملساعد4)

-توفيف  ملو ر   لبشرية)

-تكامل  لحلول).

 7 (: عنو ن  ملقر  الآتلاعي)

 21511 (- سبتة) زنقة  ر مي   قامة 

 لد ر لبيضاء) ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 (1.111 (: رأسلال  لشركة) مبلغ 

 رهم،)مقسم كالتالي):)

(: -) لسيد شاه سيد  و ر حسين)

11))بقيلة)11)) رهم.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

حسين) سيد  و ر  شاه   لسيد 

بين) بالص  ليبز تيبف  (8 عنو نه) ))

مونطين)4316)كينزالند  ستف ليا.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

حسين) سيد  و ر  شاه   لسيد 

بين) بالص  ليبز تيبف  (8 عنو نه) ))

مونطين)4316)كينزالند  ستف ليا

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

 27 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

9نا9ر)2121)تحت رقم)728457.

387I

مكتب  لرياني لللحاسبة

شراط ديسطغي
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

مكتب  لرياني لللحاسبة

شارع محلد   و  رقم231 تطو ن، 

13141، تطو ن  ملغرب
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شر ط  يسطغي شركة ذ ت 

مسؤولية محدو 4 ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي زنقة 

مو�سى  بن نصيف إقامة مو�سى  بن 

نصيف رقم 7  لطابق  ألول رقم 2 - 

11111 طنجة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

(13541

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) ((1

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدو 4 

باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدو 4  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

:)شر ط) بلختصر تسليتها)  إلقتضاء)

 يسطغي.

بيع) (: بإ9جاز) غرض  لشركة 

 ملعد ت وأ و ت  ملصبنة بالتقسيط)

و لجللة، الستيف   و لتصد9ر.
زنقة) (: عنو ن  ملقر  الآتلاعي)

مو�سى  بن) إقامة  نصيف  مو�سى  بن 

 -  2 7) لطابق  ألول رقم) نصيف رقم)

11111)طنجة  ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)

 لسيد محلد أمين شر ط):)111.) 

حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

شر ط) أمين  محلد   لسيد 

بلوك  ي) أمينة  مركب  عنو نه) ))

12) حجار  لعروسة) )1)شقة) علار4)

13111)تطو ن  ملغرب.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

شر ط) أمين  محلد   لسيد 

بلوك  ي) أمينة  مركب  عنو نه) ))

12) حجار  لعروسة) )1)شقة) علار4)

13111)تطو ن  ملغرب

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

9نا9ر) (21 بتاريخ) بطنجة   لتجارية 

2121)تحت رقم)3)2311.

388I

afayad group

UDRIVE CAR
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

afayad group

 marrakech، 40000، marrakech

maroc

UDRIVE CAR شركة ذ ت مسؤولية 

محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي 

 N°107 ANBAR 2 MASSIRA 2

MARRAKECH - 40000 مر كش 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

(12(71

في) مؤرخ  حر  عقد  بلقت�سى 
إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) ((4

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدو 4 

باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدو 4  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

(: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)

. UDRIVE CAR

كر ء) (: بإ9جاز) غرض  لشركة 

 لسيار ت بدون سائق.

(: عنو ن  ملقر  الآتلاعي)

 N°(17 ANBAR 2 MASSIRA 2

مر كش) (MARRAKECH - 41111

 ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 
 لشركة):)11)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)
 رهم،)مقسم كالتالي):)

 (.111 (: محلد) بوعدي   لسيد 
حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء):)

عنو نه) )) محلد  بوعدي   لسيد 
 41111 محاميد) ((23 رقم) (4 سعا 4)

مر كش  ملغرب.
و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)
عنو نه) )) محلد  بوعدي   لسيد 
 41111 محاميد) ((23 رقم) (4 سعا 4)

مر كش  ملغرب
باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 
9نا9ر) (21 بتاريخ) بلر كش   لتجارية 

2121)تحت رقم)756))).
381I

centre d’étude de gestion et d’organisation

CLINIQUE AIN BORJA
إعالن متعد   لقر ر ت

 centre d›étude de gestion et
d›organisation

 bd(d› Anfa, résid(Ibn ,81
 Zaidoune, tour(A, 15°ét. 20060
 Casablanca، 20060، casablanca

maroc
CLINIQUE AIN BORJA »شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4»
وعنو ن مقرها  الآتلاعي : 25، 

شارع  فني  لد ر  لبيضاء - 21321 
 لد ر  لبيضاء  ملغرب .

»إعالن متعد   لقر ر ت»
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

.2725
بلقت�سى  لجلع  لعام  الستثنائي)

 ملؤرخ في)16)9نا9ر)2121
تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية):)

قر ر رقم))):) لذي 9نص على ما9لي)
:)زيا 4 رأس مال  لشركة بلا مقد ره)
111.111) رهم من أآل رفع  ملبلغ)
 (.111.111 إلى) 11.111) رهم  من)
أسهم) (1111 بإنشاء) وذلك   رهم 

للسهم) 11)) رهم  بقيلة) آد9د4 
 لو حد محرر4 بكاملها عند  إلكتتاب)
آارية) ثابتة،) مع  9ون  بلقاصة 
ذمة لشركة  ملسجلة) في  ومستحقة 
 CLINIQUE AIN(في  لحساب  لجاري

BORJA
على) 9نص  :) لذي  (2 رقم) قر ر 
ما9لي):) إلشها  على هبة)1))حصص)
 آتلاعية من طرف  لسيد4 فاطلة)
كانت) أقد9م إلى  لسيد  حلد قد9م،)

تلتلكها في  لرأسلال.
قر ر رقم)3):) لذي 9نص على ما9لي)
:) عتلا   لسيد  حلد أقد9م كشريك)

آد9د)
قر ر رقم)4):) لذي 9نص على ما9لي)
:)تعد9ل تبعا لذلك  لفصول)6)و7)من)

 لقو نين  ألساسية
وتبعا لذلك تم تعد9ل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�سي  لتالية):)
بند رقم)6):) لذي 9نص على ما9لي)
يساهم كل من  لشركاء) لتاليين في) (:
شركة  كد9تال) (: أي) نقًد ،)  لشركة 
718.111) رهم  لسيد) (: هولد9نغ)
(: ( سيدي 9وسف  لعلوي))
211.111) رهم  لسيد  حلدأقد9م)
(: 111.)) رهم  لسيد رشدي طالب) (:
 (.111.111 (: ( 111.)) رهم  ملجلوع)
 رهلقام  لشركاء) لسابقون بإحضار)
مبلغ111.111.)) رهم))مليون  رهم))
وتم) فيه  تم  الكتتاب  إلى  لشركة 
إصد ره بالكامل)11.111)) رهم عند)
و111.111) رهم) تأسيس  لشركة 
غيف) لالآتلاع  لعام  قر ر  بلوآب 

 لعا ي  لذي يعقد في)6)9نا9ر2121
على) 9نص  :) لذي  (7 رقم) بند 
بلبلغ) رأس  ملال  تحد9د  تم  (: ما9لي)
)مليون  رهم)،) 111.111.)) رهم)
مقسلة إلى)1.111))حصة  آتلاعية)
بقيلة مائة))11))) رهم،)تم  الكتتاب)
في) على  لنحو  ملذكور  و فعها  فيها 
9تم تخصيص هذه) (. أعاله.) (6  ملا 4)
شركة) (:  ملشاركات على  لنحو  لتالي)
حصة) (7181 (: هولد9نغ)  كد9تال 
9وسف) سيدي   آتلاعية  لسيد 
2111)حصة  آتلاعية) (: (  لعلوي))
حصص) ((1 (:  لسيد  حلدأقد9م)



(15( الجريدة الرسميةعد )5511 - 24)آلا ى  مجر4))44) )1))فبف 9ر)2121) 

 (1 (:  آتلاعية  لسيد رشدي طالب)

(: ( حصص  آتلاعية  ملجلوع))

1.111))حصة  آتلاعية

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

 27 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

9نا9ر)2121)تحت رقم)728384.
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مكتب  لرياني لللحاسبة

رحتاح برومو
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

تأسيس شركة

مكتب  لرياني لللحاسبة

شارع محلد   و  رقم231 تطو ن، 

13141، تطو ن  ملغرب

فحتاح برومو شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي زنقة 

مو�سى  بن نصيف إقامة مو�سى  بن 

نصيف رقم 7  لطابق  ألول رقم 2 - 

11111 طنجة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

(1(731

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم إعد    لقانون) (21(1 أكتوبر) (3(

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدو 4 باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدو 4.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

 إلقتضاء)بلختصر تسليتها):)فحتاح)

برومو).

:) إلنعاش) غرض  لشركة بإ9جاز)

 لعقاري.
زنقة) (: عنو ن  ملقر  الآتلاعي)

مو�سى  بن) إقامة  نصيف  مو�سى  بن 

 -  2 7) لطابق  ألول رقم) نصيف رقم)

11111)طنجة  ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)

حصة) (511 (:  لسيد نوفل  ملنور)
بقيلة)11)) رهم للحصة).

: عبد  للطيف  مليلوني)   لسيد 
511)حصة بقيلة)11)) رهم للحصة.
و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)
عنو نه) )) نوفل  ملنور   لسيد 
4)طو بل  لسفلى) شارع سعيد4 زنقة)

13111)تطو ن  ملغرب.
عبد  للطيف  مليلوني)  لسيد 
ب)1  (35 مكسيكو) س  عنو نه) ))
أريسيفي) (35511 كريسيف لنز روط)

 سبانيا.
و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)
عنو نه) )) نوفل  ملنور   لسيد 
4)طو بل  لسفلى) شارع سعيد4 زنقة)

13111)تطو ن  ملغرب
باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 
نونبف) (21 بتاريخ) بطنجة   لتجارية 

1)21)تحت رقم)227853.
31(I

centre d’étude de gestion et d’organisation

CLINIQUE JERRADA OASIS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

تفويت حصص

صـــــيـــــكـــــور
81، شــارع أنــفــا،  لد ر  لبيضاء

هبة  لحصص  الآتلاعية للشركة 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4 »مصــحــة 

 الجتصاصات آر  4 و زيس»
))-)بلقت�سى محضر  لجلع  لعام)
 (6 بتاريخ)  لغيف  لعا ي  ملنعقد 
 آنبف)1)21،)ملصحة آر  4 و زيس,)
محدو 4،) مسؤولسة  شركة   ت 
رأسلالها)2.751.111)) رهم،)مقرها)
 الآتلاعي بالد ر  لبيضاء،)شارع عبد)
 لرحيم بوعبيد،)قرر  لشركاء)ما9لي):)

حصة) ((2.751  إلشها  على هبة)
 آتلاعية من طرف  لسيد4 فاطلة)
أقد9م  لتي كانت تلتلكها في  لرأسلال)
حدى  لسيدأحلد) على  طرف  لكل 

أقد9م و لسيد إ بر هيم أقد9م).
ويتفتب عن هده  لهبة تغيف تشكيلة)

 لرأسلال وذلك على  لنحو  لتالي):)

 (2.751 (: ) لسيد رشدي  لطالب)
حصة

 (2.751 (: ) لسيد4 فاطلة أقد9م)
حصة

 (2.751 (: أقد9م) أحلد  ) لسيد 
حصة)

 (2.751 (: ) لسيد إبر هيم أقد9م)
حصة

(: هولد9نغ) أكد9تال  شركة  (
76.511)حصة)

 ملجلوع):)27.511)) رهم
أحلدأقد9م) إعتلا   لسيد 
و لسيد إبر هيم أقد9م كشركاء)آد )

 ستنا   لعقد  لهبة  ملذكور أعاله.)
بكتابة) تم  إل9د ع  لقانوني  (2-
لدى  ملحكلة  لتجارية)  لضبط 
عد 727535  تحت  بالد ر  لبيضاء)
وتسجيل  لتعد9ل بالسجل  لتجاري)
9نا9ر) (21 بتاريخ) ((831 رقم) تحت 

.2121
من أآل  إل9د ع و لنشر

صـيـكـور
312I

conseils sarl

GRIMANOR SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

حل شركة

conseils sarl
شارع لبنان  قامة 9امنة ) مكتب 
رقم 1) طنجة، 11111، طنجة 

 ملغرب
GRIMANOR SARL شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدو 4)في طور 
 لتصفية)

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي ز وية زنقة 
 لعشاق وزنقة  لد ر لبيضاء  قامة 

غرناطة  لطابق  ألول رقم 31 - 
11111 طنجة  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.3614(
بلقت�سى  لجلع  لعام  إلستثنائي)
تقرر حل) (21(1 نونبف) (27  ملؤرخ في)
ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4) شركة 
مبلغ رأسلالها) (GRIMANOR SARL

مقرها) وعنو ن  11.111)) رهم 
 إلآتلاعي ز وية زنقة  لعشاق وزنقة)
 لد ر لبيضاء) قامة غرناطة  لطابق)
 ألول رقم)31 - 11111)طنجة  ملغرب)
لعدم بلوغ  لهدف  لذي) (: نتيجة ل)

 نشئت من  آله).
ز وية) ب  مقر  لتصفية  حد   و 
وزنقة  لد ر لبيضاء) زنقة  لعشاق 
 31  قامة غرناطة  لطابق  ألول رقم)

- TANGER 11111) ملغرب.)
و عين):)

ططري) عبد  لستار   لسيد)4))
زنقة  بن) حي  لنز هة  وعنو نه) ))
عطية رقم2) 11111)طنجة  ملغرب)

كلصفي))4))للشركة.
وعند  إلقتضاء) لحدو   ملفروضة)
محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
 ملخابر4 ومحل تبليغ  لعقو  و لوثائق)

 ملتعلقة بالتصفية):)-
باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 
)3) آنبف) بتاريخ) بطنجة   لتجارية 

1)21)تحت رقم)75)221.
313I

UNIVERS GESTION CONSEILS

STE IBAR NEGOCE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

تأسيس شركة

UNIVERS GESTION CONSEILS
 N°607 LOT(BELMEJJAD(AL
 MASSAR(MARRAKECH،

40000، MARRAKECH(MAROC
STE IBAR NEGOCE شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدو 4
وعنو ن مقرها  إلآتلاعي 232 رقم 2 

 لو  9ة - 41253 مر كش  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

(12241
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) (12
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدو 4 باملليز ت  لتالية):)
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدو 4.



عد )5511 - 24)آلا ى  مجر4))44) )1))فبف 9ر)2121)الجريدة الرسمية   (15(

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 
 STE (: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)

.IBAR NEGOCE
غرض  لشركة بإ9جاز):)-بيع مو  )

 لتغليف
-بيع  لزيوت  لغذ ئية).

عنو ن  ملقر  الآتلاعي):)232)رقم)
2) لو  9ة)-)41253)مر كش  ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 
 لشركة):)11)سنة).

 251.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)
 رهم،)مقسم كالتالي):)

 (.251 (: عريف) عبد هللا   لسيد 
حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).

 (.251 (:  لسيد  لحسين  برغوتن)
حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء):)

 لسيد عبد هللا عريف عنو نه) ))
حي نجا4 زنقة بني مالل رقم)45)سوق)
سوق) (23552  لسبت  وال   لنلة)

 لسبت  ملغرب.
 لسيد  لحسين  برغوتن)
عنو نه) ))ساحة شارل نيكول  قامة)
 21241  (6 14)شقة) طابق) (15 ر مي)

 لد ر لبيضاء) ملغرب.
و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)
 لسيد  لحسين  برغوتن)
عنو نه) ))ساحة شارل نيكول  قامة)
 21241  (6 14)شقة) طابق) (15 ر مي)

 لد ر لبيضاء) ملغرب
باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 
9نا9ر) (31 بتاريخ) بلر كش   لتجارية 

2121)تحت رقم)822))).

314I

مكتب  لرياني لللحاسبة

شعاء مرتيل
إعالن متعد   لقر ر ت

مكتب  لرياني لللحاسبة
شارع محلد   و  رقم231 تطو ن، 

13141، تطو ن  ملغرب
شعاء مرتيل »شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4»

وعنو ن مقرها  الآتلاعي : شارع 

محلد   و  رقم 231 - 13111 

تطو ن  ملغرب.

»إعالن متعد   لقر ر ت»
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

.2161(

بلقت�سى  لجلع  لعام  الستثنائي)

 ملؤرخ في)28)نونبف)1)21

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية):)

قر ر رقم))):) لذي 9نص على ما9لي)

فوتت  لسيد4) (: تفويت  لحصص) (:

33)حصة من أسهلها) يسرى  لعاقل)

لفائد4  لسيد) 3.311) رهلا  بقيلة)

لبطاقة) حسن  لعلري  لحامل 

 LC6271( رقم)  لتعريف  لوطنية 

 33 هالة  لعاقل) فوتت  لسيد4  .و 

 3.311 بقيلة) أسهلها  من  حصة 
 رهلا لفائد4  لسيد حسن  لعلري)
لبطاقة  لتعريف  لوطنية)  لحامل 

 . LC6271((رقم

قر ر رقم)2):) لذي 9نص على ما9لي)

:)تعيين  لسيد حسن  لعلري كلسيف)

آد9د ووحيد للشركة).

وتبعا لذلك تم تعد9ل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�سي  لتالية):)

بند رقم)6):) لذي 9نص على ما9لي):)

 متالك  لسيد حسن  لعلري)6.611 

 رهلا من رأسلال  لشركة،)و لسيد4)

نهلة  لعاقل)3.411) رهلا من رأسلال)

 لشركة).

 بند رقم)7):) لذي 9نص على ما9لي):

 66  متالك  لسيد حسن  لعلري ل)

و متالك) أسهم  لشركة  من  حصة 

 لسيد4 نهلة  لعاقل ل34)حصة من)

أسهم  لشركة.

على) 9نص  :) لذي  ((4 رقم) بند 

ما9لي):) ستقالة مسيف ن  لسيد أحلد)

 لعاقل و لسيد محلد  لعاقل وتعيين)

 لسيد حسن  لعلري كلسيف آد9د)

ووحيد للشركة)

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

14) آنبف)  البتد ئية بتطو ن بتاريخ)

1)21)تحت رقم)6373.

315I

GLOBE FIDUCIAIRE

TRATOS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

تأسيس شركة

GLOBE FIDUCIAIRE
4) شارع  لزرقطوني  لطابق 1 رقم 
8)، 11)21،  لد ر  لبيضاء  ملغرب
TRATOS شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4
وعنو ن مقرها  إلآتلاعي 16 شارع 

 نفا  لطابق 1  لشقة )1  لد ر 
 لبيضاء - 21111  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

4554(3
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) (17
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدو 4 باملليز ت  لتالية):)
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدو 4.
عند) متبوعة  تسلية  لشركة 
(: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)

.TRATOS
غرض  لشركة بإ9جاز):) لد9كور.

 16 (: عنو ن  ملقر  الآتلاعي)
شارع  نفا  لطابق)1) لشقة))1) لد ر)
21111) لد ر  لبيضاء) (-  لبيضاء)

 ملغرب.
أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).
 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)
 511 (: بنكر ن) سلية   لسيد4 

حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).
حصة) (511 (: زويتن) غالي   لسيد 

بقيلة)11)) رهم للحصة).
و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)
بنكر ن عنو نه) ))  لسيد4 سلية 
44) ملحيط) ش) (4 قصر لنزهةع)
21111) لد ر)  الطل�سي  لبيضاء)

 لبيضاء) ملغرب.

عنو نه) )) زويتن  غالي   لسيد 

44) ملحيط) ش) (4 قصر لنزهةع)

21111) لد ر)  الطل�سي  لبيضاء)

 لبيضاء) ملغرب.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

بنكر ن عنو نه) ))  لسيد4 سلية 

44) ملحيط) ش) (4 قصر لنزهةع)

21111) لد ر)  الطل�سي  لبيضاء)

 لبيضاء) ملغرب

عنو نه) )) زويتن  غالي   لسيد 

44) ملحيط) ش) (4 قصر لنزهةع)

21111) لد ر)  الطل�سي  لبيضاء)

 لبيضاء) ملغرب

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

 لتجارية بالد ر  لبيضاء)بتاريخ)-)تحت)
رقم)721342.

316I

AGC CONSULTING

SIDIMAT سديمات
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

تفويت حصص

AGC CONSULTING

251، ز وية شارع موالي 9وسف 

وبور و،  لطابق 4، شقة ))، 

21141،  لد ر  لبيضاء  ملغرب

سد9لات SIDIMAT شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدو 4

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي  لتحالف 

 لدولي جدماتAMS، رقم 7)، شارع 

 لزرقطوني - 21111  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب..

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.278115

بلقت�سى  لجلع  لعام  إلستثنائي)

تلت) (21(1 24) آنبف) في)  ملؤرخ 

 ملصا قة على):)

مريم  لوز ني) ((4( تفويت  لسيد)

من) حصة  آتلاعية  ((1.261

لفائد4 شركة) حصة  ((2.351 أصل)

 INVESTORAMA  نڢستور ما)

بتاريخ)24) آنبف)1)21.
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مريم) ((4( تفويت  لسيد)

حصة  آتلاعية) ((11  لوز ني)

لفائد4) حصة  ((2.351 أصل) من 

 AXNOR پارتيسيباسيون)  كسنور 

PARTICIPATIONS)بتاريخ)24) آنبف)

.21(1

مريم  لوز ني) ((4( تفويت  لسيد)

أصل) من  حصة  آتلاعية  ((.111

((4( لفائد4  لسيد) حصة  ((2.351

محلد  لتازي بتاريخ)24) آنبف)1)21.

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني  (

 23 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

9نا9ر)2121)تحت رقم)5))728.

317I

CECOGEL(/(SARL

ATHENE VOYAGES
إعالن متعد   لقر ر ت

CECOGEL / SARL

 RUE MED ABDOU IMM

 ESSAADA(BLOC(C 1° ETAGE

 N°1 - OUJDA، 60000، OUJDA

MAROC

ATHENE VOYAGES »شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدو 4 ذ ت  لشريك 

 لوحيد»

وعنو ن مقرها  الآتلاعي : بركان، 

)2 فلسطين حي  لو   9ة. - 61111 

وآد4  ملغرب.

»إعالن متعد   لقر ر ت»
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

.(8(7

بلقت�سى  لجلع  لعام  الستثنائي)

 ملؤرخ في)24)9نا9ر)2121

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية):)

قر ر رقم))):) لذي 9نص على ما9لي)

من  لسيد) حصة  (3111 تفويت) (:

محلد آابري  لى  لسيد عزيز  لحبيب

على) 9نص  :) لذي  (2 رقم) قر ر 
ما9لي):) ستقالة  لسيد محلد آابري)

بصفته مسيف  للشركة وتعيين  لسيد)

عزيز  لحبيب بصفته مسيف  للشركة)

وتبعا لذلك تم تعد9ل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�سي  لتالية):)

 بند رقم)6):) لذي 9نص على ما9لي):

 ملساهلات

 بند رقم)7):) لذي 9نص على ما9لي):

رأس مال  لشركة

على) 9نص  :) لذي  (36 رقم) بند 

ما9لي):)تعيين مسيف  لشركة

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

9نا9ر) (21 بتاريخ) بوآد4   لتجارية 

2121)تحت رقم)46.

318I

FINAUDIT

DIEMME MAROC

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

تفويت حصص

FINAUDIT

 RUE CHEVALIER BAYARD RCE

 VALROSE 1 ETG(N°2، 20310،

CASABLANCA MAROC

DIEMME MAROC شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدو 4

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي منطقة 

 لتصد9ر بوجالف،مجلع 3-1، 

طنجة - 11161 طنجة  ملغرب.

تفويت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.21(71

بلقت�سى  لجلع  لعام  إلستثنائي)

تلت) (21(1 نونبف) ((2 في)  ملؤرخ 

 ملصا قة على):)

بييف) ((4( تفويت  لسيد)

حصة) (4.115  ليكسندرماسيك)

حصة) (4.115 أصل) من   آتلاعية 

طر شن) كريم  ((4( لفائد4  لسيد)

بتاريخ)2))نونبف)1)21.

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني  (

فبف 9ر) (14 بتاريخ) بطنجة   لتجارية 

2121)تحت رقم)66)231.

311I

FINAUDIT

MATCH EVENT
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

حل شركة

FINAUDIT
 RUE CHEVALIER BAYARD RCE
 VALROSE 1 ETG(N°2، 20310،

CASABLANCA MAROC
MATCH EVENT شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدو 4)في طور 

 لتصفية)
وعنو ن مقرها  إلآتلاعي زنقة أحلد 
توكي،علار4 أوروك  لطابق  لثالت 

رقم 3) لد ر  لبيضاء - 21111  لد ر 
 لبيضاء  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.345681
بلقت�سى  لجلع  لعام  إلستثنائي)
1)21)تقرر حل) )3) آنبف)  ملؤرخ في)
ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4) شركة 
رأسلالها) مبلغ  (MATCH EVENT
مقرها) وعنو ن  11.111)) رهم 
توكي،علار4) أحلد  زنقة   إلآتلاعي 
3) لد ر) أوروك  لطابق  لثالت رقم)
21111) لد ر  لبيضاء) (-  لبيضاء)
تحقيق) صعوبة  (: ل) نتيجة   ملغرب 

 لهدف  لتجاري.
و حد  مقر  لتصفية ب زنقة أحلد)
أوروك  لطابق  لثالت) توكي،علار4 
رقم)3) لد ر  لبيضاء)-)21111) لد ر)

 لبيضاء) ملغرب.)
و عين):)

 لسيد)4))سفيان فالح وعنو نه) ))
13زنقة) 4رقم) )بلوك) سالمة) حي 
21111) لد ر) 61 لد ر  لبيضاء)
 لبيضاء) ملغرب كلصفي))4))للشركة.
وعند  إلقتضاء) لحدو   ملفروضة)
محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
 ملخابر4 ومحل تبليغ  لعقو  و لوثائق)

 ملتعلقة بالتصفية):)-
باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 
 13 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

فبف 9ر)2121)تحت رقم)1)7212.

411I

FIDUCIAIRE GÉNÉRALE

ميكاسونيك
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE GÉNÉRALE

 N°34, RUE(D›AZILAL، 20110،

CASABLANCA MAROC

ميكاسونيك شركة ذ ت مسؤولية 

محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد

 6RUE وعنو ن مقرها  إلآتلاعي

 DAYET(OUAA 4E(ETAGE,

 APPARTEMENT 16 IMMEUBLE

6 - 10090 RABAT(MAROC

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

(4(573

في) مؤرخ  حر  عقد  بلقت�سى 
إعد    لقانون) تم  (21(1 9نا9ر) (21

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدو 4 

باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدو 4  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

(: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)

ميكاسونيك.

-توزيع) (: بإ9جاز) غرض  لشركة 

باللد ئن  لحر رية) معد ت  للحام 

و ملعا ن غيف  لحد9د9ة)؛

بر ء ت) آليع  على  -) لحصول 

و لعالمات  لتجارية)  الجتف ع 

و لعلليات) و لتف جيص  و لعالمات 

ذ ت  لصلة باملغرب و ألآنبي على حد)

حياز4 آليع بر ء ت  الجتف ع) سو ء،)

و لعالمات) و لعالمات  لتجارية 

ذ ت  لصلة) و لعلليات  و لتف جيص 

أشكالها) بجليع  و ألآنبية  باملغرب 

بأي) و ستغاللها.) و متيازها  وتلثيلها 

شكل من  ألشكال إلى أي من  ألشياء)

 لسابقة)؛
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-)أجذ  ملصالح عن طريق  ملساهلة)

و ملشاركة،) و الشتف ك  و الندماج 

سو ء)بشكل مباشر أو غيف مباشر بأي)

تم) آليع  لشركات  لتي  في  وسيلة،)

إنشاؤها أو  لتي سيتم إنشاؤها،)و لتي)

لها كائن ملاثل أو متعلق)؛

آليع  لعلليات) عام،) وبوآه 

أو) أو  ملالية  أو  لتجارية   لصناعية 

أو  لعقارية  لتي) أو  ملنقولة   ملدنية 

9لكن أن ترتبط بشكل مباشر أو غيف)

مباشر بأحد  ألشياء) ملشار إليها أعاله)

ذ ت) أو  بجليع  ألشياء) ملشابهة  أو 

 لصلة أو  ملتللة.

 6RUE (: عنو ن  ملقر  الآتلاعي)

 DAYET OUAA 4E ETAGE,

 APPARTEMENT (6 IMMEUBLE

.6 - (1111 RABAT MAROC

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 251.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)

 SERGE( PATAMIA( :  لشركة)

11)) رهم) بقيلة) حصة  (2.511

للحصة).

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

 SERGE  لسيد)

عنو نه) )) (PATAMIA

 S C H E I B E N AC K E R S T RA S S E

.8,111 1111 SAINT GALL SUISSE

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

 SERGE  لسيد)

عنو نه) )) (PATAMIA

 S C H E I B E N AC K E R S T RA S S E

8,111 1111 SAINT GALL SUISSE

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

نونبف) (25 بتاريخ) بالرباط   لتجارية 

1)21)تحت رقم)-.

41(I

CABINET RAMI EXPERTISE

 DOMICILIO LAVAGE ECO

VEHICULE
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

CABINET RAMI EXPERTISE

 Espace(Rihab(Fés, Avenue(Allal

 ben(Abdellah(Immb(D, N°56,

 5ème(étage(Bureau 30، 30000،

Fés, Maroc

 DOMICILIO LAVAGE ECO

VEHICULE شركة ذ ت مسؤولية 

محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي 44 شارع 

محلد  لسالوي فاس - 31111 فاس 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

6(67(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) ((4

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدو 4 

باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدو 4  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

(: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)

 DOMICILIO LAVAGE ECO

. VEHICULE

-)تنظيف) (: غرض  لشركة بإ9جاز)

 لسيار ت..

44)شارع) عنو ن  ملقر  الآتلاعي):)

محلد  لسالوي فاس)-)31111)فاس)

 ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)

 لسيد هليلة عبد  لتو ب):)111.) 

حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

عبد  لتو ب) هليلة   لسيد 

تجزئة  لهو ء) لجليل) عنو نه) ))

ملعب  لخيل إقامة لينا  لشقة))))م)

ج فاس)31111)فاس  ملغرب.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

عبد  لتو ب) هليلة   لسيد 

تجزئة  لهو ء) لجليل) عنو نه) ))

ملعب  لخيل إقامة لينا  لشقة))))م)

ج فاس)31111)فاس  ملغرب

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

 لتجارية بفاس بتاريخ)23)9نا9ر)2121 

تحت رقم)327.

412I

cedre compta

 SOCIETE ALLIANCE TISSUS

SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

تحويل  ملقر  الآتلاعي للشركة

cedre compta

 rue3 caire(ahadaf، 53100، 71

azrou maroc

 SOCIETE ALLIANCE TISSUS

SARL شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي رقم 574 

تجزئة عين أغبال أحد ف أزرو - 

11)53 أزرو  ملغرب.

تحويل  ملقر  الآتلاعي للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.((13

بلقت�سى  لجلع  لعام  إلستثنائي)

تم تحويل) (2121 9نا9ر) (18  ملؤرخ في)

من) للشركة   ملقر  الآتلاعي  لحالي 
»رقم)574)تجزئة عين أغبال أحد ف)
أزرو)-)11)53)أزرو  ملغرب»)إلى)»رقم)

 53(11 (- أزرو) أحد ف  (( أرز) (32(

أزرو  ملغرب».

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

فبف 9ر) (13 بتاريخ) بازرو   البتد ئية 

2121)تحت رقم)13)).

413I

cedre compta

 SOCIETE ALLIANCE TISSUS

SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

تقليص هدف  لشركة

cedre compta

 rue3 caire(ahadaf، 53100، 71

azrou maroc

 SOCIETE ALLIANCE TISSUS

SARL شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4

وعنو ن مقرها  الآتلاعي رقم 574 

تجزئة عين أغبال أحد ف أزرو - 

11)53 أزرو  ملغرب.

تقليص هدف  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

((13

بلقت�سى  لجلع  لعام  إلستثنائي)

تم حذف) (2121 9نا9ر) (18  ملؤرخ في)

 ألنشطة  لتالية من نشاط  لشركة)

 لحالي):)

9حلل  الستيف  ) وسيط  أو  تاآر 

و لتصد9ر.

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

فبف 9ر) (13 بتاريخ) بازرو   البتد ئية 

2121)تحت رقم)13)).

414I

La Fiduciaire-Conseil du Maroc

NATT CONSULTING
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

La Fiduciaire-Conseil du Maroc

 Bd(d›Anfa 7ème(Etage، 45

20000، Casablanca(Maroc

NATT Consulting شركة ذ ت 

مسؤولية محدو 4 ذ ت  لشريك 

 لوحيد)في طور  لتصفية)
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وعنو ن مقرها  إلآتلاعي شارع 

مسيف4، شارع 6 أكتوبر، رقم 6، إتاج 

3، شقة 3 - 21111  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.374167

قر ر  لشريك  لوحيد) بلقت�سى 

 ملؤرخ في)24)9وليوز)1)21)تقرر حل)

شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت)

 NATT Consulting  لشريك  لوحيد)

مبلغ رأسلالها)51.111) رهم وعنو ن)

مقرها  إلآتلاعي شارع مسيف4،)شارع)

 -  3 3،)شقة) إتاج) (،6 أكتوبر،)رقم) (6

21111) لد ر  لبيضاء) ملغرب نتيجة)

ل):)تصفية طوعّية

شارع) ب  مقر  لتصفية  حد   و 

مسيف4،)شارع)6)أكتوبر،)رقم)6،)إتاج)

21111) لد ر  لبيضاء)  -  3 شقة) (،3

 ملغرب.)

و عين):)

نجية) عطاري   لسيد)4))

وعنو نه) ))1)،)شارع كلي�سي)1) لد ر)

 لبيضاء) ملغرب كلصفي))4))للشركة.

وعند  إلقتضاء) لحدو   ملفروضة)

محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

 ملخابر4 ومحل تبليغ  لعقو  و لوثائق)

 ملتعلقة بالتصفية):)-

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

 11 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

شتنبف)1)21)تحت رقم)3145)7.

415I

SHORA AUDITING

NUTRIPHARMA
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

تغييف نشاط  لشركة

SHORA AUDITING

 BD EL QODS AIN CHOCK N°

 836 CASABLANCA، 20460،

CASABLANCA MAROC

NUTRIPHARMA شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدو 4

وعنو ن مقرها  الآتلاعي تقاطع 
شارع عبد  ملومن وزنقة سلية 

 لطابق  لر بع رقم 7) - 21142  لد ر 
 لبيضاء  ملغرب.

تغييف نشاط  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.32(3((
بلقت�سى  لجلع  لعام  إلستثنائي)
تم تغييف) (2121 9نا9ر) ((3 في)  ملؤرخ 
علليات) (-« من) نشاط  لشركة 

 إلستيف   و لتصد9ر
إنتاج وتوزيع منتجات  لحلية٬  (-
منتج  لنظافة) وكل   لصيدالنية 
وملحقه.»)إلى)» لشر ء،) لبيع بالجللة)
و لتصد9ر،) و لتقسيط،) الستيف   
كل هذه  لعلليات لنفسها ولآلجرين)
لجليع  ملستلزمات) سو ء،) حد  على 
 لطبية،) لكو شف  ملستعللة)
في  ملختبف،) ألغر ض  لتشخيص 
ومنتجات) مستحضر ت  لتجليل 
 لنظافة  لشخصية،) ملكلالت)
و ملو  ) منتجات  لحلية   لغذ ئية،)
لألحكام  لقانونية) وفقا   لكيليائية 
لتف جيص) و لخاضعة  بها   ملعلول 

 لسلطات  ملختصة.)».
باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 
 27 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

9نا9ر)2121)تحت رقم)728416.
416I

) ألستاذ محلد  لصحر وي  لدكالي موثق

جي تورز
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تفويت حصص

 ألستاذ محلد  لصحر وي  لدكالي 
موثق

51)، شارع يعقوب  ملنصور )ز وية 
شارع غاندي)  لطابق  لر بع، 
21381،  لد ر لبيضاء  ملغرب
جي تورز شركة ذ ت مسؤولية 
محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي  ملركب 
 لتجاري سيدي بليوط 31 زنقة 
كلال محلد  لطابق  الر�سي - 
21111  لد ر لبيضاء  ملغرب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري -.

قر ر  لشريك  لوحيد) بلقت�سى 
تلت) (21(1 نونبف) (28 في)  ملؤرخ 

 ملصا قة على):)
عبد لحق) ((4( تفويت  لسيد)
 لركر كي)431.))حصة  آتلاعية من)
لفائد4  لسيد) حصة  ((.431 أصل)
 28 )4))محلد هشام  لركر كي بتاريخ)

نونبف)1)21.
عبد لحق) ((4( تفويت  لسيد)
 لركر كي)431.))حصة  آتلاعية من)
أصل)431.))حصة لفائد4  لسيد))4))
معا   لركر كي بتاريخ)28)نونبف)1)21.
عبد لحق) ((4( تفويت  لسيد)
 لركر كي)431.))حصة  آتلاعية من)
لفائد4  لسيد) حصة  ((.431 أصل)
نونبف) (28 )4))9وسف  لركر كي بتاريخ)

.21(1
عبد لحق) ((4( تفويت  لسيد)
حصة  آتلاعية من) (7(5  لركر كي)
((4( حصة لفائد4  لسيد) (7(5 أصل)
نعيلة هاشمي بتاريخ)28)نونبف)1)21.
عبد لحق) ((4( تفويت  لسيد)
حصة  آتلاعية من) (7(5  لركر كي)
لفائد4  لسيد) حصة  (7(5 أصل)
نونبف) (28 بتاريخ) )4)) 9لان  لركر كي 

.21(1
باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني  (
 16 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

9نا9ر)2121)تحت رقم)726166.
417I

) ألستاذ محلد  لصحر وي  لدكالي موثق

جي تورز
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تحويل  لشكل  لقانوني للشركة

 ألستاذ محلد  لصحر وي  لدكالي 
موثق

51)، شارع يعقوب  ملنصور )ز وية 
شارع غاندي)  لطابق  لر بع، 
21381،  لد ر لبيضاء  ملغرب
جي تورز شركة ذ ت مسؤولية 
محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد

و عنو ن مقرها  الآتلاعي  ملركب 

 لتجاري سيدي بليوط 31 زنقة 

كلال محلد  لطابق  الر�سي - 

21111  لد ر لبيضاء .

تحويل  لشكل  لقانوني للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري -.

بلقت�سى  لجلع  لعام  إلستثنائي)

تم تحويل) (21(1 نونبف) (28  ملؤرخ في)

 لشكل  لقانوني للشركة من)»شركة)

ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت  لشريك)

»شركة ذ ت  ملسؤولية) إلى)  لوحيد»)

 ملحدو 4».

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

 16 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

9نا9ر)2121)تحت رقم)726166.

418I

) ألستاذ محلد  لصحر وي  لدكالي موثق

جي تورز
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تعيين مسيف آد9د للشركة

 ألستاذ محلد  لصحر وي  لدكالي 

موثق

51)، شارع يعقوب  ملنصور )ز وية 

شارع غاندي)  لطابق  لر بع، 

21381،  لد ر لبيضاء  ملغرب

جي تورز شركة ذ ت مسؤولية 

محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي  ملركب 

 لتجاري سيدي بليوط 31 زنقة 

كلال محلد  لطابق  الر�سي - 

21111  لد ر لبيضاء  ملغرب.

تعيين مسيف آد9د للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري -.

بلقت�سى  لجلع  لعام  إلستثنائي)

تم تعيين) (21(1 نونبف) (28  ملؤرخ في)

للشركة  لسيد)4)) آد9د  مسيف 

 لركر كي عبد لحق كلسيف آجر

تبعا لقبول  ستقالة  ملسيف.

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

 16 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

9نا9ر)2121)تحت رقم)726166.

411I
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LA MAISON DE L’ENTREPRENEUR

Z AFFAIRES
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

تأسيس شركة

 LA MAISON DE

L›ENTREPRENEUR

 ANGLE(RUE(MOZART, BD

 ANFA, RESIDENCE(pETIT

 PARADIS, 7EME(ETAGE، 20330،

CASABLANCA MAROC

Z AFFAIRES شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي تقاطع 

زنقة موز ر وشارع آنفا إقامة لوبتي 

بار  ي طابق 7 - 21331  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

454117

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) (18

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدو 4 باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدو 4.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

 Z (: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)

.AFFAIRES

تاآر) (: بإ9جاز) غرض  لشركة 

 لفو كه أو  لخضر  لطازآة بنصف)

 لجللة.

تقاطع) (: عنو ن  ملقر  الآتلاعي)

لوبتي) إقامة  آنفا  زنقة موز ر وشارع 

21331) لد ر)  -  7 طابق) بار  ي 

 لبيضاء) ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)

حصة) (331 (: زبيد4) فؤ     لسيد 

بقيلة)11)) رهم للحصة).

331)حصة) (:  لسيد سعيد زبيد4)

بقيلة)11)) رهم للحصة).

341)حصة) (:  لسيد  ملهدي زبيد4)

بقيلة)11)) رهم للحصة).

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

عنو نه) )) زبيد4  فؤ     لسيد 
 رب  لجد9د زنقة)7)رقم)45)بوركون)

21111) لد ر  لبيضاء)  لبيضاء)

 ملغرب.

عنو نه) )) زبيد4  سعيد   لسيد 
 رب  لجد9د زنقة)7)رقم)45)بوركون)

21111) لد ر  لبيضاء)  لد ر  لبيضاء)

 ملغرب.

عنو نه) )) زبيد4   لسيد  ملهدي 

 رب  لجد9د زنقة  بو  لوقت رقم)45 

 21111 شارع بوركون  لد ر  لبيضاء)

 لد ر  لبيضاء) ملغرب.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

عنو نه) )) زبيد4  فؤ     لسيد 
 رب  لجد9د زنقة)7)رقم)45)بوركون)

21111) لد ر  لبيضاء)  لبيضاء)

 ملغرب

عنو نه) )) زبيد4  سعيد   لسيد 
 رب  لجد9د زنقة)7)رقم)45)بوركون)

21111) لد ر  لبيضاء)  لد ر  لبيضاء)

 ملغرب

عنو نه) )) زبيد4   لسيد  ملهدي 

 رب  لجد9د زنقة  بو  لوقت رقم)45 

 21111 شارع بوركون  لد ر  لبيضاء)

 لد ر  لبيضاء) ملغرب

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

 لتجارية بالد ر  لبيضاء)بتاريخ)-)تحت)
رقم)-.

4(1I

 ألستاذ طيب  لبقالي

 CITRINE L'ATELIER DIGITAL.
C.A.D

شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 ألستاذ طيب  لبقالي

63، شارع محلد  لخامس،  لطابق 

 لثاني مكتب  ألستاذ محلد أمزيل، 

21211،  لد ر لبيضاء  ملغرب

 CITRINE L'ATELIER DIGITAL.

C.A.D شركة ذ ت مسؤولية 

محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي شارع آنفا، 

 لطابق 1،  لشقة )1، إقامة ربيع 

آنفا - 21211  لد ر لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

454221

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) (13

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدو 4 

باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدو 4  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

(: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)

 CITRINE L’ATELIER DIGITAL.

.C.A.D

تطوير) (- (: غرض  لشركة بإ9جاز)

 لحلول  ملعلوماتية.

-)تسويق  لحلول  ملعلوماتية.

لللقاوالت،) -) ملو كبة  لرقلية 

و ملنظلات و ملؤسسات.

-) إلستشار4 في  لهندسة  لرقلية)

و ملعلوماتية.

وجلق  لتطبيقات) تصليم  (-

و لبف مج.

آليع  لعلليات) عامة  وبصفة  (-

 لتجارية،) ملالية،) ملنقولة أو  لعقارية)

 ملرتبطة بشكل مباشر أو غيف مباشر)

أو  لتي) باألغر ض  ملشار إليها أعاله،)

أنشطة) بتطوير  شأنها  لدفع  من 

 لشركة..

شارع) (: عنو ن  ملقر  الآتلاعي)

إقامة) (،1( 1،) لشقة) آنفا،) لطابق)
21211) لد ر لبيضاء) (- آنفا) ربيع 

 ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

(: رأسلال  لشركة) مبلغ 

11.111,11)) رهم،)مقسم كالتالي):)

 (.111 (:  لسيد4 سار4  لقرمو ي)

حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

 لسيد4 سار4  لقرمو ي عنو نه) ))
زنقة أحلد  لشر�سي إقامة فال) (،42

بوركون،) (2 شقة) (( طابق)   نفا 

21211) لد ر لبيضاء)  لد ر لبيضاء.)

 ملغرب.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

 لسيد4 سار4  لقرمو ي عنو نه) ))
زنقة أحلد  لشر�سي إقامة فال) (،42

بوركون،) (2 شقة) (( طابق)   نفا 

21211) لد ر لبيضاء)  لد ر لبيضاء.)

 ملغرب

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

 24 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

9نا9ر)2121)تحت رقم)728278.

4((I

كافجيد

 TRANSIT CONSEIL

 TRANSPORT

INTERNATIONAL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

تفويت حصص

كافجيد

86 زنقة 65) مجلوعة *ه* حي 

 اللفة، 21221،  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب

 TRANSIT CONSEIL

 TRANSPORT INTERNATIONAL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي زنقة 

 ملشاركة رقم 31  لطابق 4  لصخور 

 لسو  ء - 21211  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب.

تفويت حصص
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رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.(42(87

بلقت�سى  لجلع  لعام  إلستثنائي)
تلت) (2121 9نا9ر) (2( في)  ملؤرخ 

 ملصا قة على):)
بوشعيب) ((4( تفويت  لسيد)
من) حصة  آتلاعية  ((11 سهالل)
((4( حصة لفائد4  لسيد) (511 أصل)

  ريس منار بتاريخ))2)9نا9ر)2121.
تفويت  لسيد))4))محلد سعو ي)
11))حصة  آتلاعية من أصل)511 
حصة لفائد4  لسيد))4))  ريس منار)

بتاريخ))2)9نا9ر)2121.
تفويت  لسيد))4))محلد سعو ي)
211)حصة  آتلاعية من أصل)511 
حصة لفائد4  لسيد))4))محلد كلالي)

بتاريخ))2)9نا9ر)2121.
باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني  (
 31 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

9نا9ر)2121)تحت رقم))72811.
4(2I

كافجيد

VOLTAGE MAROC
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

كافجيد
86 زنقة 65) مجلوعة *ه* حي 
 اللفة، 21221،  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب
VOLTAGE MAROC شركة ذ ت 
مسؤولية محدو 4 ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إلآتلاعي 1) زنقة 
 لشر ر 4  لطابق  لسفلي بوركون - 

21141  لد ر  لبيضاء  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
454421

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
إعد    لقانون) تم  (21(1 نونبف) (27
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدو 4 

باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدو 4  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسلية  لشركة 
(: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)

.VOLTAGE MAROC
:) الستيف  ) غرض  لشركة بإ9جاز)

و لتصد9ر.
زنقة) ((1 (: عنو ن  ملقر  الآتلاعي)
(-  لشر ر 4  لطابق  لسفلي بوركون)

21141) لد ر  لبيضاء) ملغرب.
أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).
 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)
 (.111 (: 9وسف  ملتوكل)  لسيد 

حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).
و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)
 لسيد 9وسف  ملتوكل عنو نه) ))
علار4) (7 س) م  (2 تجزئة  لشرف)
21221) لد ر) 1)) اللفة) شقة) ((

 لبيضاء) ملغرب.
و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)
 لسيد 9وسف  ملتوكل عنو نه) ))
علار4) (7 س) م  (2 تجزئة  لشرف)
21221) لد ر) 1)) اللفة) شقة) ((

 لبيضاء) ملغرب
باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 
 24 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

9نا9ر)2121)تحت رقم))72846.

4(3I

) ألستاذ محلد  لصحر وي  لدكالي موثق

جي تورز
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تعيين مسيف آد9د للشركة

 ألستاذ محلد  لصحر وي  لدكالي 
موثق

51)، شارع يعقوب  ملنصور )ز وية 
شارع غاندي)  لطابق  لر بع، 
21381،  لد ر لبيضاء  ملغرب
جي تورز شركة ذ ت مسؤولية

محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي  ملركب 

 لتجاري سيدي بليوط 31 زنقة 

كلال محلد  لطابق  الر�سي - 

21111  لد ر لبيضاء  ملغرب.

تعيين مسيف آد9د للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري -.

بلقت�سى  لجلع  لعام  إلستثنائي)

تم تعيين) (21(1 نونبف) (28  ملؤرخ في)

للشركة  لسيد)4)) آد9د  مسيف 

 لركر كي محلد هشام كلسيف آجر

تبعا لقبول  ستقالة  ملسيف.

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

 16 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

9نا9ر)2121)تحت رقم)726166.

4(4I

) ألستاذ محلد  لصحر وي  لدكالي موثق

جي تورز
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تعيين مسيف آد9د للشركة

 ألستاذ محلد  لصحر وي  لدكالي 

موثق

51)، شارع يعقوب  ملنصور )ز وية 

شارع غاندي)  لطابق  لر بع، 

21381،  لد ر لبيضاء  ملغرب

جي تورز شركة ذ ت مسؤولية 

محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي  ملركب 

 لتجاري سيدي بليوط 31 زنقة 

كلال محلد  لطابق  الر�سي - 

21111  لد ر لبيضاء  ملغرب.

تعيين مسيف آد9د للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري -.

بلقت�سى  لجلع  لعام  إلستثنائي)

تم تعيين) (21(1 نونبف) (28  ملؤرخ في)

للشركة  لسيد)4)) آد9د  مسيف 

 لركر كي معا  كلسيف آجر

تبعا لقبول  ستقالة  ملسيف.

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

 16 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

9نا9ر)2121)تحت رقم)726166.

4(5I

CABINET BAHMAD

TIMEO MAROC
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

CABINET BAHMAD

إقامة مر كش بالز  علار4  )))شقة)

مر كش) آليز  )2) لطابق  لثاني  ب)

شقة) (( إقامة مر كش بالز  علار4  )

)2) لطابق  لثاني آليز مر كش،) ب)

41111،)مر كش  ملغرب

ذ ت) شركة  (TIMEO MAROC

ذ ت  لشريك) محدو 4  مسؤولية 

 لوحيد

إقامة) مقرها  إلآتلاعي  وعنو ن 

شقة)2،) علار4  )) بالز   مر كش 

 41111 (- آليز)  لطابق  لثاني،)

مر كش  ملغرب

مسؤولية) ذ ت  شركة  تأسيس 

محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد)

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري):)

(123(5

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) ((4

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدو 4 

باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدو 4  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

 TIMEO(:(إلقتضاء)بلختصر تسليتها 

.MAROC

تشغيل) (: بإ9جاز) غرض  لشركة 

بيوت  لضيافة و لرياضات وتشغيل)

آليع  لفنا ق و ملوتيالت و ملجلعات)

 لسياحية و ملنتجعات.

إقامة) (: عنو ن  ملقر  الآتلاعي)

شقة)2،) علار4  )) بالز   مر كش 

 41111 (- آليز)  لطابق  لثاني،)

مر كش  ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).
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 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)
 رهم،)مقسم كالتالي):)

و لعائلية) - ألسلاء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء):)

 TIMEO  لشركة  لشركة)
 (7581 17))شارع مونيتو) عنو نه) ))

لو بو -)بالج  ون-ري فرنسا.
و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)
كليلون،) ريلوند،) نيكوال،)  لسيد 
آاك بروالك عنو نه) ))ويلبيك ويج)) 

1.)ي.)ر لندن،) ملللكة  ملتحد4
باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 
9نا9ر) (3( بتاريخ) بلر كش   لتجارية 

2121)تحت رقم)875))).

4(6I

مستامنة شامة

SARAYA CONSTRUCTION
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

رفع رأسلال  لشركة

مستامنة شامة
شارع  ملسيف4 رقم 42)  لطابق  الول 

 لناظور شارع  ملسيف4 رقم 42) 
 لطابق  الول  لناظور، 62111، 

 لناظور  ملغرب
 SARAYA CONSTRUCTION
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4
وعنو ن مقرها  إلآتلاعي 3)3 

 وال  بر هيم ميز نين ب)  لناظور - 
62111  لناظور  ملغرب.

رفع رأسلال  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.(318(
بلقت�سى  لجلع  لعام  إلستثنائي)
تم) (21(8 أكتوبر) ((5 في)  ملؤرخ 
قدره) بلبلغ  رأسلال  لشركة  رفع 
»111.111) رهم»)أي من)»11.111) 
عن) »111.111.)) رهم») إلى)  رهم»)
أو) نقد9ة  حصص  تقد9م  (: طريق)

عينية.
باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 
نونبف) (18  البتد ئية بالناضور بتاريخ)

8)21)تحت رقم)3115.

4(7I

garrigues maroc, sarlau

 SAINT GOBAIN SEKURIT
MAROC

شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 
 لشريك  لوحيد

رفع رأسلال  لشركة

garrigues(maroc, sarlau
 n° 3, Bd. Al(Massira(Al(Khadra,
 Maârif، 20100، casablanca

maroc
 SAINT GOBAIN SEKURIT

MAROC شركة ذ ت مسؤولية 
محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي  ملنطقة 
 لحر4 للتصد9ر بالقنيطر٬4  لقنيطر4 

- 4111)  لقنيطر4  ملغرب.
رفع رأسلال  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري)-.
قر ر  لشريك  لوحيد) بلقت�سى 
تم) (21(1 غشت) (31 في)  ملؤرخ 
قدره) بلبلغ  رأسلال  لشركة  رفع 
أي) »1.111.111))) رهم»)
إلى) »38.111).673) رهم») من)
طريق) عن  »38.111).783) رهم»)
مع  9ون  لشركة) مقاصة  إآر ء) (:

 ملحد 4  ملقد ر و ملستحقة.
باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 
 (7 بتاريخ) بالقنيطر4   البتد ئية 

 آنبف)1)21)تحت رقم)73613.
4(8I

مستامنة شامة

SARAYA CONSTRUCTION
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

تحويل  ملقر  الآتلاعي للشركة

مستامنة شامة
شارع  ملسيف4 رقم 42)  لطابق  الول 

 لناظور شارع  ملسيف4 رقم 42) 
 لطابق  الول  لناظور، 62111، 

 لناظور  ملغرب
 SARAYA CONSTRUCTION
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4
وعنو ن مقرها  إلآتلاعي 3)3 

 وال  بر هيم ميز نين ب)  لناظور - 
62111  لناظور  ملغرب.

تحويل  ملقر  الآتلاعي للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.(318(

بلقت�سى  لجلع  لعام  إلستثنائي)

 ملؤرخ في)5))أكتوبر)8)21)تم تحويل)

من) للشركة   ملقر  الآتلاعي  لحالي 

ب)  ميز نين  بر هيم  »3)3) وال  

62111) لناظور  ملغرب») (-  لناظور)

(- »حي  ملطار  قامة لينا  لناظور) إلى)

62111) لناظور  ملغرب».

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

نونبف) (18  البتد ئية بالناضور بتاريخ)

8)21)تحت رقم)3115.

4(1I

EXPERTISE CONSEIL KAZMANE

 COMMUNICATION &
MARKETING DIRECT SARL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4
تفويت حصص

EXPERTISE CONSEIL KAZMANE

 BD(ZERKTOUNI(ETAGE 2 46

 APT 6، 20000، CASABLANCA

MAROC

 COMMUNICATION &

 MARKETING DIRECT SARL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي ريزيدنس 

 لبيد ، مبنى A، شقة 4)  ملعاريف 

- 21111  لد ر  لبيضاء  ملللكة 

 ملغربية.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.(576

بلقت�سى  لجلع  لعام  إلستثنائي)

تلت) (21(1 23) آنبف) في)  ملؤرخ 

 ملصا قة على):)

)4))هشام حجاجي) تفويت  لسيد)

أصل) من  حصة  آتلاعية  ((.334
1.111))حصة لفائد4  لسيد))4))ر 9د)

 ال ري�سي بتاريخ)23) آنبف)1)21.
طالب) رضا  ((4( تفويت  لسيد)

أصل) من  حصة  آتلاعية  ((.333
1.111))حصة لفائد4  لسيد))4))ر 9د)

 ال ري�سي بتاريخ)23) آنبف)1)21.

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني  (
 (6 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

9نا9ر)2121)تحت رقم)727228.
421I

ml(congestfin

ROTRADIS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

تعيين مسيف آد9د للشركة

ml(congestfin
 guernaoui(mokhtar(place

 marechal 3 etg(bureau(N° 13
 Casablanca، 20101، casablanca

maroc
ROTRADIS شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4
وعنو ن مقرها  إلآتلاعي 

 ANGLE RUE GIRARDOT,RUE
 ERRACHID MOHAMED

 ET BD MOULAY
 (er-ABDERRAHMANEN°(

 ETAGE-CASABLANCA - 20000
 لد ر  لبيضاء  ملغرب.

تعيين مسيف آد9د للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.287173
بلقت�سى  لجلع  لعام  إلستثنائي)
تم تعيين) (2121 9نا9ر) (31  ملؤرخ في)
مسيف آد9د للشركة  لسيد)4))مكو ن)

غة كلسيف وحيد
تبعا لقبول  ستقالة  ملسيف.

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 
 13 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

فبف 9ر)2121)تحت رقم)6)7212.
42(I

garrigues maroc, sarlau

 SAINT GOBAIN SEKURIT
MAROC

شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 
 لشريك  لوحيد

رفع رأسلال  لشركة

garrigues(maroc, sarlau
 n° 3, Bd. Al(Massira(Al(Khadra,
 Maârif، 20100، casablanca

maroc
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 SAINT GOBAIN SEKURIT
MAROC شركة ذ ت مسؤولية 
محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي  ملنطقة 
 لحر4 للتصد9ر بالقنيطر٬4  لقنيطر4 

- 4111)  لقنيطر4  ملغرب.
رفع رأسلال  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري -.
قر ر  لشريك  لوحيد) بلقت�سى 
تم) (21(1 مارس) ((2 في)  ملؤرخ 
قدره) بلبلغ  رأسلال  لشركة  رفع 
أي) »38.111).523) رهم»)
إلى) »51.111.111)) رهم») من)
طريق) عن  »38.111).673) رهم»)
مع  9ون  لشركة) مقاصة  إآر ء) (:

 ملحد 4  ملقد ر و ملستحقة.
باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 
 24 بتاريخ) بالقنيطر4   البتد ئية 

9وليوز)1)21)تحت رقم))12)7.
422I

UPSILON CONSULTING

OBAMOTORS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

إضافة تسلية تجارية أو شعار)

UPSILON CONSULTING
 rue Moussa Ibnou Noussair (1

 Etage 6, Appt 11 Gauthier،
20000، Casablanca(MAROC
OBAMOTORS »شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدو 4»
 Bd : وعنو ن مقرها  الآتلاعي

 Massira, rue 6 Octobre, n° 6,
 3ème(étage, appt 3, - 20660

.Casablanca Maroc
»إضافة تسلية تجارية أو شعار»
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

.4(3717
بلقت�سى  لجلع  لعام  الستثنائي)
 ملؤرخ في)25)9نا9ر)2121)تقرر إضافة)

شعار تجاري للشركة وهو):)
OBAMOTORS 

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني  (
 14 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

فبف 9ر)2121)تحت رقم)721364.
423I

EXPERTISE CONSEIL KAZMANE

 COMMUNICATION
MARKETING TELECOM
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

تفويت حصص

EXPERTISE CONSEIL KAZMANE
 BD(ZERKTOUNI(ETAGE 2 46
 APT 6، 20000، CASABLANCA

MAROC
 COMMUNICATION

MARKETING TELECOM شركة 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي 6، شارع 
أحلد بن بوشتة، حي  ملنار - 21111 

 لد ر  لبيضاء  ملللكة  ملغربية.
تفويت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.2148

بلقت�سى  لجلع  لعام  إلستثنائي)
تلت) (21(1 31) آنبف) في)  ملؤرخ 

 ملصا قة على):)
)4))هشام حجاجي) تفويت  لسيد)
أصل) من  حصة  آتلاعية  (311
)4))ر ئد) 111.))حصة لفائد4  لسيد)

 ال ري�سي بتاريخ)31) آنبف)1)21.
باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني  (
 28 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

9نا9ر)2121)تحت رقم))72861.

424I

BCNG

 STE : HC STUDIO DESIGN
SARL A.U

شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 
 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

BCNG
 BD. ZERKTOUNI ,265

 9ÈME(ETAGE(N°92 265, BD.
 ZERKTOUNI 9ÈME(ETAGE

 N°92، 20050، CASABLANCA
MAROC

 STE : HC(STUDIO(DESIGN(SARL
A.U شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 

ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي 265،شارع 
 لزرقطوني  لطابق 1 رقم12  لد ر 
 لبيضاء - 21151  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
45486(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) (21
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدو 4 

باملليز ت  لتالية):)
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدو 4  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسلية  لشركة 
 STE( : (: بلختصر تسليتها)  إلقتضاء)

.HC STUDIO DESIGN SARL A.U
غرض  لشركة بإ9جاز):) لتصليم.

(: عنو ن  ملقر  الآتلاعي)
 1 265،شارع  لزرقطوني  لطابق)
رقم12) لد ر  لبيضاء)-)21151) لد ر)

 لبيضاء) ملغرب.
أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).
(: رأسلال  لشركة) مبلغ 

1.111,11)) رهم،)مقسم كالتالي):)
(: شفوعي) حيات   لسيد4 
1.111,11))حصة بقيلة)11)) رهم)

للحصة).
 (11 (: شفوعي) حيات  ) لسيد4 

بقيلة)11)) رهم.
و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)
 لسيد4 حيات شفوعي عنو نه) ))
بوركون  لد ر) زنقة  ألجشيدي  (3
21151) لد ر  لبيضاء)  لبيضاء)

 ملغرب.
و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)
 لسيد4 حيات شفوعي عنو نه) ))
بوركون  لد ر) زنقة  ألجشيدي  (3
21151) لد ر  لبيضاء)  لبيضاء)

 ملغرب

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 
 21 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

9نا9ر)2121)تحت رقم)728872.
426I

مستامنة شامة

PERROQUET PEINTURE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

تحويل  ملقر  الآتلاعي للشركة

مستامنة شامة
شارع  ملسيف4 رقم 42)  لطابق  الول 

 لناظور شارع  ملسيف4 رقم 42) 
 لطابق  الول  لناظور، 62111، 

 لناظور  ملغرب
PERROQUET PEINTURE شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4
وعنو ن مقرها  إلآتلاعي 3)3 

 وال  بر هيم ميز نين ب)  لناظور - 
62111  لناظور  ملغرب.

تحويل  ملقر  الآتلاعي للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.(2(25
بلقت�سى  لجلع  لعام  إلستثنائي)
 ملؤرخ في)6))أكتوبر)8)21)تم تحويل)
من) للشركة   ملقر  الآتلاعي  لحالي 
ب)  ميز نين  بر هيم  »3)3) وال  
62111) لناظور  ملغرب») (-  لناظور)
(- »حي  ملطار  قامة لينا  لناظور) إلى)

62111) لناظور  ملغرب».
باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 
 (6 بتاريخ) بالناضور   البتد ئية 

أكتوبر)8)21)تحت رقم)3113.
427I

MONDIALE GEST

 YADA AGRI CONSULTING
«& ENGINEERING «Y.A.C.E

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4
تأسيس شركة

MONDIALE GEST
 IMM 202 APT 01A(PORTES(DE
 MARRAKECH 2 - MARRAKECH

 MARRAKECH، 40000،
MARRAKECH MAROC

 YADA(AGRI(CONSULTING &
ENGINEERING «Y.A.C.E» شركة 



عد )5511 - 24)آلا ى  مجر4))44) )1))فبف 9ر)2121)الجريدة الرسمية   (161

ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي  بو ب 

مر كش  ملنطقة 1)  لعلار4 57ب 
رقم 3) مر كش - 51)41 مر كش 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

(12325

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) (22

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدو 4 باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدو 4.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

(: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)

 YADA( AGRI( CONSULTING( &

.«ENGINEERING(«Y.A.C.E

مكتب) (: بإ9جاز) غرض  لشركة 

 لدر سات  لتقنية  لهندسة)

و إلستشار4.

:) بو ب) عنو ن  ملقر  الآتلاعي)

57ب) 1)) لعلار4) مر كش  ملنطقة)
مر كش) (41(51 (- مر كش) ((3 رقم)

 ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)

 (.111 (: كانوني) هشام   لسيد 

حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

عنو نه) )) كانوني  هشام   لسيد 

1)) لعلار4) مر كش  ملنطقة)  بو ب 

 41(51 مر كش) ((3 رقم) 57ب 

مر كش  ملغرب.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

عنو نه) )) كانوني  هشام   لسيد 

1)) لعلار4) مر كش  ملنطقة)  بو ب 

 41(51 مر كش) ((3 رقم) 57ب 

مر كش  ملغرب

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 
فبف 9ر) (13 بتاريخ) بلر كش   لتجارية 

2121)تحت رقم)812))).

428I

Centre de Gestion et Comptabilité

ر ن م شيك
إعالن متعد   لقر ر ت

 Centre de Gestion et
Comptabilité

 RUE(DE(FES 1ER(ETAGE(N°5، 8
90000، Tanger(Maroc

ر ن م شيك »شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدو 4»

وعنو ن مقرها  الآتلاعي : 8 شارع 
فاس  لطابق  الول رقم 5 8 شارع 
فاس  لطابق  الول رقم 5 11111 

طنجة  ملغرب.
»إعالن متعد   لقر ر ت»

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
.12711

بلقت�سى  لجلع  لعام  الستثنائي)
 ملؤرخ في)22)9نا9ر)2121

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية):)
على) 9نص  :) لذي  (12 رقم) قر ر 
تعيين مصطفى بلحاج مسيف) (: ما9لي)

آد9د للشركة
على) 9نص  :) لذي  (13 رقم) قر ر 
تحيين  لقانون  السا�سي) (: ما9لي)

للشركة
على) 9نص  :) لذي  (1( رقم) قر ر 
:)تفويت  لسيد محلد  لبز9دي) ما9لي)
511)حصة  آتلاعية من أصل)511 
حصة لفائد4  لسيد مصطفى بلحاج
وتبعا لذلك تم تعد9ل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�سي  لتالية):)
بند رقم))):) لذي 9نص على ما9لي)

:)تحيين  لقانون  ألسا�سي
على) 9نص  :) لذي  (6 رقم) بند 
في) محد   رأسلال  لشركة  (: ما9لي)
 (111 على) مقسم  1111)) رهم 
11)) رهم) بقيم) حصة  آتلاعية 
-مصطفى) (: هم) .) لشركاء) للحصة)
51111) رهم)- لحد   9اسين) بلحاج)

51111) رهم

بند رقم)7):) لذي 9نص على ما9لي):)

توزيع حصص  لشركة):)511-)لفائد4)

مصطفى بلحاج)-)511)حصة لفائد4)

 لحد   9اسين)

بند رقم)3)):) لذي 9نص على ما9لي)

:)تسييف  لشركة لفتف4 غيف محد 4 من)

طرف  لسيد مصطفى بلحاج و لسيد)

 لحد   9اسين)

على) 9نص  :) لذي  ((6 رقم) بند 

لللسيف9ن) :) لتوقيع  ملشتفك  ما9لي)

و لسيد) مصطفى  بلحاج   لسيد 

 لحد   9اسين)

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

9نا9ر) (3( بتاريخ) بطنجة   لتجارية 

2121)تحت رقم))81.

421I

STE FIACCOF 

STE OPTIDECO
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

STE FIACCOF

 RUE(IFNI ,RESIDENCE(ANASS

 60 ,APPT 6 ,HAY(NAJAH,SIDI

BRAHIM، 30080، fes(maroc

STE OPTIDECO شركة ذ ت 

مسؤولية محدو 4 ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي محل رقم 

3)2 تجزئة و   فاس 2 - 31111 

فاس  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

6(81(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) (22

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدو 4 

باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدو 4  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

 STE (: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)

.OPTIDECO

:) الشغال) غرض  لشركة بإ9جاز)

 ملختلفة  للوحات  الشهارية.

عنو ن  ملقر  الآتلاعي):)محل رقم)

 31111  -  2 فاس) و    تجزئة  (2(3

فاس  ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)

111.))حصة) (:  لسيد و يع ماتي)

بقيلة)11)) رهم للحصة).

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

 لسيد و يع ماتي عنو نه) ))علار4)

 4 رشيد  لشقة) موالي  شارع  (58

 لطابق  لثاني)31111)فاس  ملغرب.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

 لسيد و يع ماتي عنو نه) ))علار4)

 4 رشيد  لشقة) موالي  شارع  (58

 لطابق  لثاني)31111)فاس  ملغرب

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

 لتجارية بفاس بتاريخ)31)9نا9ر)2121 

تحت رقم))45.

434I

STE FIACCOF 

STE ABMB
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

رفع رأسلال  لشركة

STE FIACCOF

 RUE(IFNI ,RESIDENCE(ANASS

 60 ,APPT 6 ,HAY(NAJAH,SIDI

BRAHIM، 30080، fes(maroc

STE ABMB شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي 44 شارع 

محلد  لسالوي - 31111 فاس 

 ملغرب.

رفع رأسلال  لشركة



(16( الجريدة الرسميةعد )5511 - 24)آلا ى  مجر4))44) )1))فبف 9ر)2121) 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.6((83

بلقت�سى  لجلع  لعام  إلستثنائي)

تم) (2121 9نا9ر) (31 في)  ملؤرخ 
قدره) بلبلغ  رأسلال  لشركة  رفع 

»411.111) رهم»)أي من)»11.111) 

عن) »511.111) رهم») إلى)  رهم»)

أو) نقد9ة  حصص  تقد9م  (: طريق)

عينية.

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

فبف 9ر) (13 بتاريخ) بفاس   لتجارية 

2121)تحت رقم))48.

437I

LE PREMIER CONSEIL

SAHARA LIGHT TOUR
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

تأسيس شركة

LE PREMIER CONSEIL

 APPT 23 3°ETAGE(IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY

 MENARA(MARRAKECH،

40000، MARRAKECH(MAROC

SAHARA LIGHT TOUR شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي محل 
رقم 4 علار4 آازو  شارع يعقوب 

 ملنصور مر كش - 41111 مر كش 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

(1224(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) (22

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدو 4 باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدو 4.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

(: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)

. SAHARA LIGHT TOUR

وكالة) (: بإ9جاز) غرض  لشركة 

أسفار.

عنو ن  ملقر  الآتلاعي):)محل رقم)
4)علار4 آازو  شارع يعقوب  ملنصور)

مر كش)-)41111)مر كش  ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)

 511 (: حيلو )  لسيد   ريس 

حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).

 SONTHEIM  لسيد4)

 GERTRAUD( ANNELIESE( :( 500

حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

عنو نه) )) حيلو    لسيد   ريس 

 ملانيا).).) ملانيا.

 SONTHEIM  لسيد)

 GERTRAUD ANNELIESE

عنو نه) )) ملانيا).).) ملانيا.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

عنو نه) )) حيلو    لسيد   ريس 

 ملانيا).).) ملانيا

 SONTHEIM  لسيد4)

 GERTRAUD ANNELIESE

عنو نه) )) ملانيا).).) ملانيا

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

9نا9ر) (31 بتاريخ) بلر كش   لتجارية 

2121)تحت رقم)2)8))).

438I

 لعيون  ستشار ت

 LIGNE AL HAMAOUIYA
TRANSPORT

شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 لعيون  ستشار ت

شارع  الميف موالي عبد هللا رقم 

)3  لحي  ملحلد  لعيون، 71111، 

 لعيون  ملغرب

 LIGNE AL HAMAOUIYA

TRANSPORT شركة ذ ت مسؤولية 

محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي  لشقة 
رقم )1  لكائنة بالعلار4 رقم )8 

تجزئة  المل  لشطر 2 - 71111 

 لعيون  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

3162(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) (22

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدو 4 

باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدو 4  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

 LIGNE(:(إلقتضاء)بلختصر تسليتها 

.AL HAMAOUIYA TRANSPORT

نشاط) (: بإ9جاز) غرض  لشركة 

 لنقل وآليع  نو عه.

:) لشقة) عنو ن  ملقر  الآتلاعي)
 8( رقم) بالعلار4  )1) لكائنة  رقم)

 71111  -  2 تجزئة  المل  لشطر)

 لعيون  ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)

 (.111 (:  لسيد حلاه هللا شيخنا)

حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

 لسيد حلاه هللا شيخنا عنو نه) ))

 لعيون)71111) لعيون  ملغرب.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

 لسيد حلاه هللا شيخنا عنو نه) ))

 لعيون)71111) لعيون  ملغرب

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

9نا9ر) (27 بتاريخ) بالعيون   البتد ئية 

2121)تحت رقم)224.

431I

STE FIACCOF 

 STE PATISSERIE LES

RACINES D›OR
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد
رفع رأسلال  لشركة

STE FIACCOF

 RUE(IFNI ,RESIDENCE(ANASS

 60 ,APPT 6 ,HAY(NAJAH,SIDI

BRAHIM، 30080، fes(maroc

 STE PATISSERIE LES RACINES

D›OR شركة ذ ت مسؤولية 

محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي 1  مام 

 لشافعي حي لبيطا  ملد9نة  لجد9د4 

- 31111 فاس  ملغرب.

رفع رأسلال  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.57(71

قر ر  لشريك  لوحيد) بلقت�سى 

تم) (21(1 27) آنبف) في)  ملؤرخ 

قدره) بلبلغ  رأسلال  لشركة  رفع 

»311.111) رهم»)أي من)»11.111) 

عن) »411.111) رهم») إلى)  رهم»)

أو) نقد9ة  حصص  تقد9م  (: طريق)

عينية.

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

27) آنبف) بتاريخ) بفاس   لتجارية 

1)21)تحت رقم)483.

441I

STE FIACCOF 

 STE PATISSERIE LES

RACINES D'OR
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تحويل  ملقر  الآتلاعي للشركة

STE FIACCOF

 RUE(IFNI ,RESIDENCE(ANASS

 60 ,APPT 6 ,HAY(NAJAH,SIDI

BRAHIM، 30080، fes(maroc

 STE PATISSERIE LES RACINES

D'OR شركة ذ ت مسؤولية 
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محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي 1 زنقة 

 المام  لشافعي حي لبيطا - 31111 

فاس  ملغرب.

تحويل  ملقر  الآتلاعي للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.57(71

قر ر  لشريك  لوحيد) بلقت�سى 

 ملؤرخ في)27) آنبف)1)21)تم تحويل)

من) للشركة   ملقر  الآتلاعي  لحالي 

(- زنقة  المام  لشافعي حي لبيطا) (1«

 (13 31111)فاس  ملغرب»)إلى)»رقم)

تجزئة  لنلاء) لحي  لصناعي بن سو 4)

- 31111)فاس  ملغرب».

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

فبف 9ر) (13 بتاريخ) بفاس   لتجارية 

2121)تحت رقم)483.

44(I

STE FIDUCIAIRE AMER FISC SARL

شركة لوك كار ش.م.م
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تعيين مسيف آد9د للشركة

 STE FIDUCIAIRE AMER FISC

SARL

 RUE(OUAZZANE(IMMB 01

 DEUXIEME(ETAGE(NADOR،

62000، NADOR(MAROC

شركة لوك كار ش.م.م شركة ذ ت 

مسؤولية محدو 4 ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي تعاونية 

 لفتح قرية  ركلان - 62111 

 لناظور  ملغرب.

تعيين مسيف آد9د للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.(1287

قر ر  لشريك  لوحيد) بلقت�سى 

تم تعيين) (2121 9نا9ر) ((6  ملؤرخ في)

للشركة  لسيد)4)) آد9د  مسيف 

متشيخ مرو ن كلسيف وحيد

تبعا لقبول  ستقالة  ملسيف.

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 
9نا9ر) (31  البتد ئية بالناضور بتاريخ)

2121)تحت رقم)34).

442I

AGIL CONSEIL

كاراميل توين تور
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

AGIL CONSEIL
 N°197,CM,UNITE(II ,1ER(ETAGE

,APPT(N°3 DAOUIDIATE-
 MARRAKECH، 40000،
MARRAKECH MAROC

كار ميل توين تور شركة ذ ت 
مسؤولية محدو 4 ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إلآتلاعي  ملركز 
 لتجاري. بو ب مر كش  لضحى.
منطقة 21 رقم 17).مر كش - 

41111 مر كش  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
(12235

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) (2(
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدو 4 

باملليز ت  لتالية):)
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدو 4  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسلية  لشركة 
 إلقتضاء)بلختصر تسليتها):)كار ميل)

توين تور).
:) لنقل) بإ9جاز) غرض  لشركة 

 لسياحي.
:) ملركز) عنو ن  ملقر  الآتلاعي)
مر كش  لضحى.  لتجاري. بو ب 
(- 17).مر كش) رقم) (21 منطقة)

41111)مر كش  ملغرب.
أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)

 لسيد4 رو ح هدى):)111.))حصة)

بقيلة)11)) رهم للحصة).

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

عنو نه) )) هدى  رو ح   لسيد4 

 3 ).عللية بهت علار4 أ رقم)  ملسيف4)

مر كش)41111)مر كش  ملغرب.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

عنو نه) )) هدى  رو ح   لسيد4 

 3 ).عللية بهت علار4 أ رقم)  ملسيف4)

مر كش)41111)مر كش  ملغرب

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

9نا9ر) (31 بتاريخ) بلر كش   لتجارية 

2121)تحت رقم)817))).

443I

فيدكات

STE BAB TAFILALET
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

فيدكات

3 مكرر زنقة باستور  ملد9نة 

 لجد9د4 مكناس، 51111، مكناس 

 ملغرب

STE BAB TAFILALET شركة ذ ت 

مسؤولية محدو 4 ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي  كان رقم 

)زنقة 4 رقم 1)) حي  لوحد4 ) - 

51171 مكناس  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

41(67

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) ((6

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدو 4 

باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدو 4  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسلية  لشركة 
 STE (: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)

.BAB TAFILALET
مقاولة) (: بإ9جاز) غرض  لشركة 

 الشغال  ملختلفة للبناء.
عنو ن  ملقر  الآتلاعي):) كان رقم)
 -  ( حي  لوحد4) (((1 رقم) (4 )زنقة)

51171)مكناس  ملغرب.
أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).
 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)
علوي) محلد  سلاعيلي   لسيد 
11)) رهم) بقيلة) حصة  ((.111 (:

للحصة).
و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)
علوي) محلد  سلاعيلي   لسيد 
عنو نه) ))زنقة)2))رقم)1)حي  لوحد4)

) 51171)مكناس  ملغرب.
و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)
علوي) محلد  سلاعيلي   لسيد 
عنو نه) ))زنقة)2))رقم)1)حي  لوحد4)

) 51171)مكناس  ملغرب
باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 
9نا9ر) (23 بتاريخ) بلكناس   لتجارية 

2121)تحت رقم)363.
444I

MOGADOR GESTION

BATI ESSAOUIRA PRO
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

MOGADOR GESTION
 1ER(ETAGE 46 AV(MLY(IDRISSE
 1 ESSAOUIRA 1ER(ETAGE 46

 AV(MLY(IDRISSE 1 ESSAOUIRA،
44000، ESSAOUIRA(MAROC
BATI ESSAOUIRA PRO شركة 

ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 
 لشريك  لوحيد
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وعنو ن مقرها  إلآتلاعي  لطابق 

 الول تجزئة تافوكت تلد9د رقم 

236 - 44111  لصوير4  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

5217

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) (23

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدو 4 

باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدو 4  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

 BATI (: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)

.ESSAOUIRA PRO

:)مقاول في) غرض  لشركة بإ9جاز)

 لعقار.

:) لطابق) عنو ن  ملقر  الآتلاعي)

 الول تجزئة تافوكت تلد9د رقم)236 

- 44111) لصوير4  ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)

 (.111 (: رشيد  لطرش)  لسيد 

حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

عنو نه) )) رشيد  لطرش   لسيد 

235)تجزئة تافوكت)44111) لصوير4)

 ملغرب.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

عنو نه) )) رشيد  لطرش   لسيد 

235)تجزئة تافوكت)44111) لصوير4)

 ملغرب

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

 البتد ئية بالصوير4 بتاريخ)14)فبف 9ر)

2121)تحت رقم)41/2020.

445I

PANORAMIC CITY

PANORAMIC CITY
إعالن متعد   لقر ر ت

PANORAMIC CITY
 BAB(AL(BAYDA(IMMO 54
 APPRT 15 BOUSKOURA

 NOUACEUR(BOUSKOURA،
21521،  لد ر  لبيضاء  ملغرب

PANORAMIC CITY »شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدو 4 ذ ت  لشريك 

 لوحيد»
وعنو ن مقرها  الآتلاعي : باب 

 لبيضاء علار4 54 شقة 5) بوسكو4 
 لنو صر - 21521  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب.
»إعالن متعد   لقر ر ت»

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
.43(123

بلقت�سى  لجلع  لعام  الستثنائي)
 ملؤرخ في)31)9نا9ر)2121

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية):)
قر ر رقم))):) لذي 9نص على ما9لي)
 (111 تفويت  لسيد بوعالم عزيز) (:
 (111 من  صل) حصة  آتلاعية 

لفائد4  لسيد  لخيلة أ9وب.
قر ر رقم)2):) لذي 9نص على ما9لي)
تعيين  لسيد  لخيلة أ9وب مسيف ) (:

وحيد  للشركة
وتبعا لذلك تم تعد9ل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�سي  لتالية):)
 بند رقم)7):) لذي 9نص على ما9لي):

تسييف  لشركة)
باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 
 31 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

9نا9ر)2121)تحت رقم))7213.

446I

excofi

ECOPROF
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

تأسيس شركة

excofi
 لشقة 3 علار4 لحبابي شارع 

 لجوالن ليدو فاس، 111)3، فاس 
 ملغرب

ECOPROF شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدو 4

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي رقم 6 زنقة 
) بال  مقر ن حي مصلى - 31111 

فاس  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

6(8((
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) (27
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدو 4 باملليز ت  لتالية):)
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدو 4.
عند) متبوعة  تسلية  لشركة 
(: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)

.ECOPROF
غرض  لشركة بإ9جاز):)مقاولة في)

نقل  لبضائع.
رقم) (: عنو ن  ملقر  الآتلاعي)
(- مصلى) حي  مقر ن  بال   (( زنقة) (6

31111)فاس  ملغرب.
أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).
 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)
 511 (: 9وسف)  لسيد  لجناتي 

حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).
 511 (:  لسيد  ملصباحي  لحسن)

حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).
و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)
 لسيد  لجناتي 9وسف عنو نه) ))
حي) بال   لشامي  (4 زنقة) ((7 رقم)
فاس) (31111 سهب  لور )  لطلبة 

 ملغرب.
 لسيد  ملصباحي  لحسن)
عنو نه) ))رقم))))زنقة)2)بال   لشامي)

سهب  لور )31111)فاس  ملغرب.
و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)
 لسيد  لجناتي 9وسف عنو نه) ))
حي) بال   لشامي  (4 زنقة) ((7 رقم)
فاس) (31111 سهب  لور )  لطلبة 

 ملغرب

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 
 لتجارية بفاس بتاريخ))3)9نا9ر)2121 

تحت رقم))46.

447I

مستامنة شامة

PERROQUET PEINTURE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

رفع رأسلال  لشركة

مستامنة شامة
شارع  ملسيف4 رقم 42)  لطابق  الول 

 لناظور، 62111،  لناظور  ملغرب
PERROQUET PEINTURE شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4
وعنو ن مقرها  إلآتلاعي 3)3 

 وال  بر هيم ميز نين ب)  لناظور - 
62111  لناظور  ملغرب.

رفع رأسلال  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.(2(25
بلقت�سى  لجلع  لعام  إلستثنائي)
تم) (21(8 أكتوبر) ((6 في)  ملؤرخ 
قدره) بلبلغ  رأسلال  لشركة  رفع 
»111.111) رهم»)أي من)»11.111) 
عن) »111.111.)) رهم») إلى)  رهم»)
أو) نقد9ة  حصص  تقد9م  (: طريق)

عينية.
باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 
نونبف) (18  البتد ئية بالناضور بتاريخ)

8)21)تحت رقم)3113.

448I

 لعيون  ستشار ت

WIND OASIS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

تعيين مسيف آد9د للشركة

 لعيون  ستشار ت
شارع  الميف موالي عبد هللا رقم 

)3  لحي  ملحلد  لعيون، 71111، 
 لعيون  ملغرب

WIND OASIS شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدو 4

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي تجزئة 
 المل 12 علار4 )8  لطابق  لثاني 
شقة 12 - 71111  لعيون  ملغرب.
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تعيين مسيف آد9د للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.235(7
بلقت�سى  لجلع  لعام)
9نا9ر) ((5 في)  إلستثنائي  ملؤرخ 
آد9د) مسيف  تعيين  تم  (2121
مونذ9ر) زنيبف  للشركة  لسيد)4))

كلسيف وحيد
تبعا لقبول  ستقالة  ملسيف.

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 
 14 بتاريخ) بالعيون   البتد ئية 

.213 2121)تحت رقم) فبف 9ر)
441I

GENIE MANAGEMENT CONSULTING

SRO SOLUTION
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 

ذ ت  لشريك  لوحيد
تحويل  ملقر  الآتلاعي للشركة

 GENIE MANAGEMENT
CONSULTING

 Boulevard, Al(Qods, (57
 Lot(Al(Majd, 1er(Etage,

 Appart(N°6, BP 64, Aouama
 – Tanger، 90000، TANGER

MAROC
SRO SOLUTION شركة ذ ت 

مسؤولية محدو 4 ذ ت  لشريك 
 لوحيد

 Bureau وعنو ن مقرها  إلآتلاعي
 N° C21 AU 3ème(ETG(ZF
 Business(Center(LOT 90A
 90100 Z.F(D’exportation

 Tanger(Free(Zone, Tanger -
11111 طنجة  ملغرب.

تحويل  ملقر  الآتلاعي للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.543((
قر ر  لشريك  لوحيد) بلقت�سى 
 ملؤرخ في)3))9نا9ر)2121)تم تحويل)
 ملقر  الآتلاعي  لحالي للشركة من)
 Bureau N° C2( AU 3ème«
 ETG ZF Business Center LOT
 11A 11(11 Z.F D’exportation
 Tanger Free Zone, Tanger -
 Ilot« إلى) طنجة  ملغرب») (11111

 6(, Lot N°4, Zone Franche

 D’exportation De Tanger,

Tanger - 11111)طنجة  ملغرب».

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

فبف 9ر) (13 بتاريخ) بطنجة   لتجارية 

2121)تحت رقم)4))231.

451I

GENIE MANAGEMENT CONSULTING

COSMETIC CLUB
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

تأسيس شركة

 GENIE MANAGEMENT

CONSULTING

 Boulevard, Al(Qods, Lot(Al (57

 Majd, 1er(Etage, Appart(N°6, BP

 64, Aouama – Tanger، 90000،

TANGER MAROC

COSMETIC CLUB شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدو 4

 Lot Nasr وعنو ن مقرها  إلآتلاعي

 Rue 8 N°18 Tanger - 90000

طنجة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

(13687

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) (22

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدو 4 باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدو 4.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

(: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)

.COSMETIC CLUB

:) ستيف  ) بإ9جاز) غرض  لشركة 

مو    لتجليل) وتوزيع  وتصد9ر 

و لتنظيف.

 Lot Nasr(:(عنو ن  ملقر  الآتلاعي

 Rue 8 N°(8 Tanger - 11111

طنجة  ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)
 رهم،)مقسم كالتالي):)

511)حصة) (:  لسيد حلز4  لهاللي)
بقيلة)11)) رهم للحصة).

 511 (: حلز4  حليدوش)  لسيد 
حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء):)

عنو نه) )) حلز4  لهاللي   لسيد 
8))طنجة) رقم) (8 تجزئة  لنصر زنقة)

11111)طنجة  ملغرب.
 لسيد حلز4  حليدوش عنو نه) ))
طنجة) ((7 رقم) (5 فيال فيسطا زنقة)

11111)طنجة  ملغرب.
و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)
عنو نه) )) حلز4  لهاللي   لسيد 
8))طنجة) رقم) (8 تجزئة  لنصر زنقة)

11111)طنجة  ملغرب
 لسيد حلز4  حليدوش عنو نه) ))
طنجة) ((7 رقم) (5 فيال فيسطا زنقة)

11111)طنجة  ملغرب
باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 
فبف 9ر) (13 بتاريخ) بطنجة   لتجارية 

2121)تحت رقم)31)231.
45(I

ETABLISSEMENT GHAITI

DAKHARD
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

ETABLISSEMENT GHAITI
شارع  لعركوب رقم )1، 73111، 

 لد جلة  ملغرب
DAKHARD شركة ذ ت مسؤولية 

محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إلآتلاعي حي  ألمل 2 
بلوك 25 رقم 2) - 73111  لد جلة 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
(5(43

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم إعد    لقانون) (21(1 26) آنبف)

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدو 4 

باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدو 4  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

(: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)

.DAKHARD

نقل،) (: بإ9جاز) غرض  لشركة 

تصد9ر و ستيف    لبضائع و ملنتوآات)

وآليع  ألآهز4).

عنو ن  ملقر  الآتلاعي):)حي  ألمل)

2)بلوك)25)رقم)2) - 73111) لد جلة)

 ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

(: رأسلال  لشركة) مبلغ 

11.111,11)) رهم،)مقسم كالتالي):)

 (.111 (: بن  العور) علر   لسيد 

11.111,11)) رهم) بقيلة) حصة 

للحصة).

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

 لسيد علر بن  العور عنو نه) ))

 73111  41 رقم) (14 حي  لرحلة)

 لد جلة  ملغرب.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

 لسيد علر بن  العور عنو نه) ))

 73111  41 رقم) (14 حي  لرحلة)

 لد جلة  ملغرب

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

 16 بتاريخ) بو  ي  لدهب   البتد ئية 

9نا9ر)2121)تحت رقم)14/2020.

452I



(165 الجريدة الرسميةعد )5511 - 24)آلا ى  مجر4))44) )1))فبف 9ر)2121) 

comptasultlta sarl

HHTRAV DEROUA
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

comptasultlta sarl

تجزئة جد9جة زنقة و   ورغة  لرقم 

 )24  لطابق  لتاني  لدرو4، 26212، 

 لدرو4  ملغرب

HHTRAV DEROUA شركة ذ ت 

مسؤولية محدو 4 ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي )5) زنقة 

أسامة  بن زيد  لطابق  لثاني آهة 

 ليسار رقم ج حي  ملعاريف  نفا  لد ر 

 لبيضاء - 21331  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

454347

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) (18

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدو 4 

باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدو 4  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

(: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)

.HHTRAV DEROUA

أعلال) (: بإ9جاز) غرض  لشركة 

 لبناء)وبيع وشر ء)مو    لبناء.

عنو ن  ملقر  الآتلاعي):))5))زنقة)

آهة) زيد  لطابق  لثاني  أسامة  بن 

 ليسار رقم ج حي  ملعاريف  نفا  لد ر)

21331) لد ر  لبيضاء) (-  لبيضاء)

 ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)عام سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)

 (.111 (: صرف) زكرياء)  لسيد 

حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

عنو نه) )) صرف  زكرياء)  لسيد 

 ( 62) لطابق) ر بحة  لرقم) تجزئة 

 لدرو4 برشيد)26212) لدرو4  ملغرب.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

عنو نه) )) صرف  زكرياء)  لسيد 

 ( 62) لطابق) ر بحة  لرقم) تجزئة 

 لدرو4 برشيد)26212) لدرو4  ملغرب

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

 27 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

9نا9ر)2121)تحت رقم)2735.

453I

ETABLISSEMENT GHAITI

SOCITE CORNELIS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

تأسيس شركة

ETABLISSEMENT GHAITI

شارع  لعركوب رقم )1، 73111، 

 لد جلة  ملغرب

SOCITE CORNELIS شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدو 4

 HAY EL وعنو ن مقرها  إلآتلاعي

 KASSAM 1, RUE 01, N° 07 -

73000 DAKHLA(MAROC

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

(44((

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

تم إعد    لقانون) (21(1 غشت) (1(

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدو 4 باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدو 4.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

(: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)

.SOCITE CORNELIS

(: بإ9جاز) غرض  لشركة 
 EXPLOITATION ET GESTION
 D’HOTELS, MAISONS
 D’HOTES, CAMPINGS ET TOUS
.HEBERGEMENT TOURISTIQUE

 HAY (: عنو ن  ملقر  الآتلاعي)
 EL KASSAM (, RUE 1(, N° 17 -

.73111 DAKHLA MAROC
أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).
(: رأسلال  لشركة) مبلغ 
11.111,11)) رهم،)مقسم كالتالي):)

 251 (: مليكة  لغللاني)  لسيد4 
25.111,11) رهم) بقيلة) حصة 

للحصة).
 251 (:  لسيد  لحبيب  لد و ي)
25.111,11) رهم) بقيلة) حصة 

للحصة).
 251 (: بوتباعة)  لسيد  بر هيم 
25.111,11) رهم) بقيلة) حصة 

للحصة).
 251 (: عزيز4  لد و ي)  لسيد4 
25.111,11) رهم) بقيلة) حصة 

للحصة).
و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)
 لسيد4 مليكة  لغللاني عنو نه) ))
 RUE DES VALMONTS 787(( 11
 MANTES 262(1 MANTES

.FRANCE
 لسيد  لحبيب  لد و ي عنو نه) ))
فيال رقم)5)شارع  لقدس حي  لصحر ء)

82111)طانطان  ملغرب.
 لسيد  بر هيم بوتباعة عنو نه) ))
 73111 ب) (47 رقم) (( حي  لقسم)

 لد جلة  ملغرب.
 لسيد4 عزيز4  لد و ي عنو نه) ))
 73111 ب) (74 رقم) (( حي  لقسم)

 لد جلة  ملغرب.
و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)
 لسيد4 مليكة  لغللاني عنو نه) ))
 RUE DES VALMONTS 787((
 MANTES 262(1 MANTES

FRANCE

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

 22 بتاريخ) بو  ي  لدهب   البتد ئية 

غشت)1)21)تحت رقم)904/2019.

454I

NAJIB CAR

NAJIB CAR
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

تفويت حصص

NAJIB CAR

 AV(MOHAMED(VI (ex(AV(des

 FAR( IMMEUBLE(HAMIDA(N°

 35 - TANGER، 90000، TANGER

MAROC

NAJIB CAR شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4

 AV وعنو ن مقرها  إلآتلاعي

 MOHAMED(VI (ex(AV(des(FAR(

 IMMEUBLE(HAMIDA(N° 35 -

11111 طنجة  ملغرب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.4877

بلقت�سى  لجلع  لعام  إلستثنائي)

تلت) (2121 9نا9ر) ((4 في)  ملؤرخ 

 ملصا قة على):)

محلد  صوفي) ((4( تفويت  لسيد)

11))حصة  آتلاعية من أصل)511 

حصة لفائد4  لسيد))4))كوثر  صوفي)

بتاريخ)4))9نا9ر)2121.

محلد  صوفي) ((4( تفويت  لسيد)

أصل) من  حصة  آتلاعية  (411

حلز4) ((4( 511)حصة لفائد4  لسيد)

 صوفي بتاريخ)4))9نا9ر)2121.

تفويت  لسيد))4))جد9جة  لرفاس)

311)حصة  آتلاعية من أصل)511 

حصة لفائد4  لسيد))4))كوثر  صوفي)

بتاريخ)4))9نا9ر)2121.

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني  (

9نا9ر) (31 بتاريخ) بطنجة   لتجارية 

2121)تحت رقم)231142.

455I



عد )5511 - 24)آلا ى  مجر4))44) )1))فبف 9ر)2121)الجريدة الرسمية   (166

MOHAMED SAFRIOUI

FRIDGE GROUP

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

تأسيس شركة

MOHAMED SAFRIOUI

 GHANDI MALL BD GHANDI

 IMM 9 4EME(ETAGE، 20200،

CASABLANCA MAROC

FRIDGE GROUP شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدو 4

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي )3) شارع 

 نفا  لطابق 6 شقة 6س - 21211 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

 454121

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) (22

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدو 4 باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدو 4.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

(: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)

.FRIDGE GROUP

غرض  لشركة بإ9جاز):)شر ء،)بيع)

وتوزيع آليع  ملعد ت  ملنزلية

بيع وتوزيع آليع  ملعد ت) شر ء،)

 اللكتفومنزلية

آليع) وتوزيع  بيع  شر ء،)

و اللكتفونية)  ملعد ت  لكهربائية 

و الكسسو ر ت  ملنزلية

 ستيف   وتصد9ر.

عنو ن  ملقر  الآتلاعي):))3))شارع)

 21211 (- 6س) شقة) (6  نفا  لطابق)

 لد ر  لبيضاء) ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)

(:  لسيد محلد هشام  لصفريوي)
611)حصة بقيلة)11)) رهم للحصة)
 411 (: آليل  لصفريوي)  لسيد 

حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).
و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)
هشام  لصفريوي) محلد   لسيد 
مجال بوسكور4 فيال رقم) عنو نه) ))

5) 21111) لد ر  لبيضاء) ملغرب.
 لسيد آليل  لصفريوي عنو نه) ))
مجال بوسكور4 فيال رقم)4) 21111 

 لد ر  لبيضاء) ملغرب.
و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)
هشام  لصفريوي) محلد   لسيد 
مجال بوسكور4 فيال رقم) عنو نه) ))

5) 21111) لد ر  لبيضاء) ملغرب
باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 
 31 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

9نا9ر)2121)تحت رقم)728125.
456I

مكتب  ملحاسبة  لصالحي

EVENKA SERVICES 
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

تأسيس شركة

مكتب  ملحاسبة  لصالحي
زنقة  ملد9نة  ملنور4 علار4  ليعقوبي 
 لطابق  لثالث  لشقة رقم 6 وآد4، 

61111، وآد4   ملغرب
 EVENKA SERVICES شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدو 4
وعنو ن مقرها  إلآتلاعي بلوك ب 
 لطابق  لسفلي علار4 4  لقطعة 
2)2 ساحة 3مارس طريق تاز4 - 
61111 وآد4  ملللكة  ملغربية

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدو 4 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
34571

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم إعد    لقانون) (21(1 9وليوز) ((2
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدو 4 باملليز ت  لتالية):)
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدو 4.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

(: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)

.EVENKA SERVICES

/( (: بإ9جاز) غرض  لشركة 

و ملطاعم) وتسييف  ملقاهي   ستغالل 

وآليع  ملؤسسات  ملثيلة لها.

2/تنظيم  لتظاهر ت و لحفالت.

3/)ملون ومنظم  لحفالت.

4/ لبيع و لشر ء..

بلوك ب) (: عنو ن  ملقر  الآتلاعي)

 لطابق  لسفلي علار4)4) لقطعة)2)2 

 61111 (- 3مارس طريق تاز4) ساحة)

وآد4  ملللكة  ملغربية.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة سنة).

(: رأسلال  لشركة) مبلغ 

11.111,11)) رهم،)مقسم كالتالي):)

عبد  ملومني) عبد  لخالق   لسيد 

11,11)) رهم) بقيلة) حصة  (711 (:

للحصة).

 311 (:  لسيد كلال عبد  ملومني)

حصة بقيلة)11,11)) رهم للحصة).

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

عبد  ملومني) عبد  لخالق   لسيد 

عنو نه) ))شارع موالي  لحسن رياض)

 سلي رقم3)) 61111)وآد4  ملللكة)

 ملغربية.

عبد  ملومني) كلال   لسيد 
عنو نه) ))2)زنقة  ملام  لبخاري  لسلم)

س  لطابق2) لشقةرقم4) قامة)

 21111  لكر4  لدهبية  ملعاريف)

 لد ر لبيضاء) ملللكة  ملغربية.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

عبد  ملومني) كلال   لسيد 
عنو نه) ))2)زنقة  ملام  لبخاري  لسلم)

س  لطابق2) لشقةرقم4) قامة  لكر4)

21111) لد ر)  لدهبية  ملعاريف)

 لبيضاء) ملللكة  ملغربية

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

9نا9ر) ((3 بتاريخ) بوآد4   لتجارية 

2121)تحت رقم)66).

457I

ADYEL(&(ASSOCIES

KAMARKA
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

تحويل  ملقر  الآتلاعي للشركة

ADYEL & ASSOCIES

 bis Boulevard Ain 43

 Taoujtate Résidence les Fleurs

 Appartement(N°2، 20000،

casablanca maroc

KAMARKA شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي 54 حي 

ليبو روم شارع عالل بن عبد هللا 

مكتب عالل بن عبد هللا - 31141 

فاس  ملغرب.

تحويل  ملقر  الآتلاعي للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.56(21

بلقت�سى  لجلع  لعام  إلستثنائي)

تم تحويل) (21(1 نونبف) (28  ملؤرخ في)

 ملقر  الآتلاعي  لحالي للشركة من)»)

54)حي ليبو روم شارع عالل بن عبد)

هللا مكتب عالل بن عبد هللا)-)31141 

فاس  ملغرب»)إلى)»برج توين سونطر)

وشارع) شارع  لزرقطوني  تقاطع 

 21(11  -  (6 رقم)  ملسيف4  لطابق 

 لد ر  لبيضاء) ملغرب».

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

 لتجارية بفاس بتاريخ)13)9نا9ر)2121 

تحت رقم)21111287.

458I

CENTRE ZOHOUR ALHAYAT SARL

CONCEPT.RAR
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تحويل  ملقر  الآتلاعي للشركة

CONCEPT.RAR

شارع يعقوب  ملنصور علار4 

 لضر ركة  لطابق  لتالث شقة 41، 

41111، مر كش  ملغرب

CONCEPT.RAR شركة ذ ت 

مسؤولية محدو 4 ذ ت  لشريك 

 لوحيد



(167 الجريدة الرسميةعد )5511 - 24)آلا ى  مجر4))44) )1))فبف 9ر)2121) 

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي 64) شارع 

فلسطين  لطابق 2 شقة 3 - 41111 

مر كش  ملغرب.

تحويل  ملقر  الآتلاعي للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.11511

قر ر  لشريك  لوحيد) بلقت�سى 

تم تحويل) (2121 9نا9ر) (12  ملؤرخ في)

 ملقر  الآتلاعي  لحالي للشركة من)»)

64))شارع فلسطين  لطابق)2)شقة)3 

- 41111)مر كش  ملغرب»)إلى)»شارع)

علار4  لضر ركة) يعقوب  ملنصور 

 41111  -  41 شقة)  لطابق  لتالث 

مر كش  ملغرب».

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

9نا9ر) ((4 بتاريخ) بلر كش   لتجارية 

2121)تحت رقم)278))).

451I

مكتب  لرياني لللحاسبة

بويلدينغ اليزيدي
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

مكتب  لرياني لللحاسبة

شارع محلد   و  رقم231 تطو ن، 

13141، تطو ن  ملغرب

بويلد9نغ  ليز9دي شركة ذ ت 

مسؤولية محدو 4 ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي شارع 

مو�سى  بن نصيف إقامة مو�سى  بن 

نصيف رقم 7  لطابق  ألول رقم 2 - 

11111 طنجة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

(1355(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) (21

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدو 4 

باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدو 4  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسلية  لشركة 
(: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)

بويلد9نغ  ليز9دي).
:) إلنعاش) غرض  لشركة بإ9جاز)
للبضائع،)  لعقاري،) لنقل  لدولي 

أشغال  لعامة للبناء..
شارع) (: عنو ن  ملقر  الآتلاعي)
مو�سى  بن) إقامة  نصيف  مو�سى  بن 
 -  2 7) لطابق  ألول رقم) نصيف رقم)

11111)طنجة  ملغرب.
أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).
 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)
 لسيد عبد  لصلد  ليز9دي أهرلو)
11)) رهم) بقيلة) حصة  ((.111 (:

للحصة).
و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)
 لسيد عبد  لصلد  ليز9دي أهرلو)
عنو نه) ))شارع  لجيش  مللكي إقامة)
 13111  (4 رقم) (5 طابق)  لنصر 

تطو ن  ملغرب.
و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)
عنو نه) )) فيصل سلالل   لسيد 
 81 رقم)  لربض  ألسفل  السقالة 

13111)تطو ن  ملغرب
باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 
9نا9ر) (21 بتاريخ) بطنجة   لتجارية 

2121)تحت رقم)4)2311.
461I

CABINET FIDUCIAIRE FAISSAL EL AZDI

OKDIGA
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 CABINET FIDUCIAIRE FAISSAL
EL AZDI

218 شارع  لتهامي  لوز ني  قامة 
أماني رقم )1 تطو ن، 13111، 

تظو ن  ملغرب

OKDIGA شركة ذ ت مسؤولية 

محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي شارع 

علي بعتة علار4 تكنو عيا  بلوك 

ج  لطابق  لر بع رقم 34  لوال9ة - 

13111 تطو ن  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

26345

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) ((1

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدو 4 

باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدو 4  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

(: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)

.OKDIGA

جدمات) (: بإ9جاز) غرض  لشركة 

 التصال،) ستغالل مر كز  التصال.

شارع) (: عنو ن  ملقر  الآتلاعي)

بلوك) عيا   تكنو  علار4  بعتة  علي 

(- 34) لوال9ة) رقم) ج  لطابق  لر بع 

13111)تطو ن  ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)

 JACOBO LOMBA  لسيد)

MOLINA(:(1.000)حصة بقيلة)11) 

 رهم للحصة).

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

 JACOBO LOMBA  لسيد)

 CADIZ ((111(( (عنو نه(MOLINA

CADIZ) سبانيا.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

 JACOBO LOMBA  لسيد)

 CADIZ ((111(( (عنو نه(MOLINA

CADIZ) سبانيا

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 
9نا9ر) (23 بتاريخ) بتطو ن   البتد ئية 

2121)تحت رقم)28)1.

46(I

cabinet jdaini

ELECFOR
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

تحويل  ملقر  الآتلاعي للشركة

cabinet jdaini
 32BD(BIR(ANZARANE 1 ETAGE
 HAY(EL(HASSANI(BERKANE،

63300، berkane(maroc
ELECFOR شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4
وعنو ن مقرها  إلآتلاعي ) زنقة 

مد9ونة ملر 5 حي بالسطين بركان - 
63311 بركان  ملغرب.

تحويل  ملقر  الآتلاعي للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.(641
بلقت�سى  لجلع  لعام  إلستثنائي)
 ملؤرخ في)2)) آنبف)1)21)تم تحويل)
من) للشركة   ملقر  الآتلاعي  لحالي 
»))زنقة مد9ونة ملر)5)حي بالسطين)
إلى) بركان  ملغرب») (63311 (- بركان)
22)حي ملوية) »شارع  لسخيف ت رقم)

بركان)-)63311)بركان  ملغرب».
باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 
9نا9ر) (24 بتاريخ) ببفكان   البتد ئية 

2121)تحت رقم)43/2020.

462I

 9و ن  ألستاذ صالح تويجر

ISOLVAR MAROC
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 9و ن  ألستاذ صالح تويجر
كريسطال -3  لطابق  لسفلي، ب 
16، شارع سيدي محلد بن عبد 
هللا، 11)21،  لد ر  لبيضاء  ملغرب
ISOLVAR MAROC شركة ذ ت 
مسؤولية محدو 4 ذ ت  لشريك 

 لوحيد



عد )5511 - 24)آلا ى  مجر4))44) )1))فبف 9ر)2121)الجريدة الرسمية   (168

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي مارينا 

كريسطال 3 شارع سيدي محلد 

بن عبد هللا ب 16  لطابق  لسفلي - 

11)21  لد ر  لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

454683

في) مؤرخ  موثق  عقد  بلقت�سى 
إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) (12

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدو 4 

باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدو 4  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

(: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)

.ISOLVAR MAROC

نشاط) (- (: غرض  لشركة بإ9جاز)

عزل حر ري وصوتي وتبف9د باإلضافة)

إلى إنشاء)مباني صناعية آاهز4

وتركيب  الغالقات) توريد  (-

 لصناعية ومعد ت  ملنصات

إ  ر4،) تأآيف،) بيع،) شر ء،) (-

مشاركة مباشر4 أو غيف مباشر4 بأ9ة)

من  ألشكال،) شكل  بأي  أو  وسيلة 

وآليع  لشركات) لجليع  لشركات 

نفس) لها  إنشاؤها،) أو  ملر     ملنشأ4 

 لغرض أو غرض مشابه أو ذو صلة

و ملعد ت) تركيب  مالت  (-

 مليكانيكية و لتبف9د

-)جدمات  ستشارية

آليع  لعلليات) عام،) وبشكل 

 لتجارية و لصناعية و ملالية و ملنقولة)

و لعقارية،) ملرتبطة بشكل مباشر أو)

غيف مباشر باألنشطة  ملذكور4 أعاله.

مارينا) (: عنو ن  ملقر  الآتلاعي)

محلد) سيدي  شارع  (3 كريسطال)

(- 16) لطابق  لسفلي) بن عبد هللا ب)

11)21) لد ر  لبيضاء) ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

(: رأسلال  لشركة) مبلغ 

11.111,11)) رهم،)مقسم كالتالي):)

 لشركة)ISOLVAR(:(1.000)حصة)

بقيلة)11)) رهم للحصة).

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

عنو نه) )) (ISOLVAR  لشركة)

 avenue de l’Europe ZA de la Pile

.(3761 Saint-Cannat France

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

 Madame CHERUBINI  لسيد4)

 ,311 عنو نه) )) (CATHERINE

 avenue de l’Europe ZA de la Pile

(3761 Saint-Cannat France

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

 21 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

9نا9ر)2121)تحت رقم)728611.

463I

ETS COMPTA HOUSE

MALKI ASSISTANCE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

تأسيس شركة

ETS COMPTA HOUSE

 BD(MOHAMED(V(N° 25

 KHENIFRA(KHENIFRA، 54000،

KHENIFRA MAROC

MALKI ASSISTANCE شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدو 4

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي )5 حي 

 النبعات  كللوس جنيفر4 - 54152 

 كللوس جنيفر4  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

3215

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) ((1

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدو 4 باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدو 4.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

 MALKI(:(إلقتضاء)بلختصر تسليتها 

.ASSISTANCE

(: بإ9جاز) غرض  لشركة 

 DEPANNAGE ET ASSISTANCE

 -VITRERIE AUTOMOBILE

.-CONSTATEUR

حي) (5( (: عنو ن  ملقر  الآتلاعي)

 54152 (-  النبعات  كللوس جنيفر4)

 كللوس جنيفر4  ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)

و لعائلية) - ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

 لسيد حوشتي عصام عنو نه) ))

حي  لنهضة  آللوس جنيفر4)54152 

 كللوس جنيفر4  ملغرب.

عنو نه) )) مالكي  محلد   لسيد 
حي  لفرح) (((68 رقم) زنقة  ملصلى 

جنيفر4) مريرت  (54451 مريرت)

 ملغرب.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

 لسيد حوشتي عصام عنو نه) ))

حي  لنهضة  آللوس جنيفر4)54152 

 كللوس جنيفر4  ملغرب

عنو نه) )) مالكي  محلد   لسيد 
حي  لفرح) (((68 رقم) زنقة  ملصلى 

مريرت)54451)مريرت جنيفر4  ملغرب

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

9نا9ر) (21 بتاريخ) بخنيفر4   البتد ئية 

2121)تحت رقم)21.

464I

4YOUR BUSINESS CONSULTING

 AYYA GLOBAL TRAVAUX( 
SARL (AU

شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 4YOUR BUSINESS

CONSULTING

 HAY(IFRIQUIA(RUE 15N°90،

40000، BENGUERIR(MAROC

 AYYA GLOBAL TRAVAUX SARL( 

AU) شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 

ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي 222 حي 

 لشعيبات ولد زعرية - 52)43  بن 

آرير  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

2211

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) (21

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدو 4 

باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدو 4  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

 AYYA((:(إلقتضاء)بلختصر تسليتها 

.GLOBAL TRAVAUX SARL (AU

غا9ة) (: بإ9جاز) غرض  لشركة 

 لشركة باملغرب و لخارج على  لسو ء):)

مقاول أشغال  ملختلفة أو) ((-

 لبناء)

تأآيف  ملعد ت  لصناعية) (2-

أو أ و ت  مالت

تاآر (3-

و بصفة عامة  الستغالل  ملرتبط)

بصفة مباشر4 أو غيف مباشر4 بإحدى)

في) يساهم  و لذي  هاته  لعلليات 

 ز هار وتنلية  لشركة

حي) (222 (: عنو ن  ملقر  الآتلاعي)

52)43) بن) (-  لشعيبات ولد زعرية)

آرير  ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)

 (.111 (: عيى) عز لد9ن   لسيد 

حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).



(161 الجريدة الرسميةعد )5511 - 24)آلا ى  مجر4))44) )1))فبف 9ر)2121) 

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء):)

عنو نه) )) عيى  عز لد9ن   لسيد 
حي  لفرح رقم))47 52)43) بن آرير)

 ملغرب.
و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)
عنو نه) )) عيى  عز لد9ن   لسيد 
حي  لفرح رقم))47 52)43) بن آرير)

 ملغرب
باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 
31)9نا9ر)  البتد ئية بابن آرير بتاريخ)

2121)تحت رقم)24.
465I

DAMO CONSULTING SARL

FEIJENOORD CAR
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تحويل  ملقر  الآتلاعي للشركة

DAMO CONSULTING SARL
 AV(PASTEUR 1° ETG(N°18 54

 TANGER(tanger, tanger، 90000،
tanger MAROC

FEIJENOORD CAR شركة ذ ت 
مسؤولية محدو 4 ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إلآتلاعي حي  لنهضة 
قطعة 75   ر  لتون�سي زنقة  الحرش 

محلد رقم 21 طنجة - 11171 
طنجة  ملغرب.

تحويل  ملقر  الآتلاعي للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.55311
قر ر  لشريك  لوحيد) بلقت�سى 
 ملؤرخ في)31) آنبف)1)21)تم تحويل)
من) للشركة   ملقر  الآتلاعي  لحالي 
75)  ر  لتون�سي) »حي  لنهضة قطعة)
طنجة) (21 زنقة  الحرش محلد رقم)
»حي) إلى) طنجة  ملغرب») (11171  -
 11181  -  (46 رقم) تجزئة  لورو  

طنجة  ملغرب».
باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 
9نا9ر) (31 بتاريخ) بطنجة   لتجارية 

2121)تحت رقم)231131.
466I

LARIGA ICE SARL AU

LARIGA ICE
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

LARIGA ICE SARL AU

 N°26 LOTISSEMENT

 MARBOUHA(RUE 3 MAGASIN

 N° 39، 20000، CASABLANCA

MAROC

LARIGA ICE شركة ذ ت مسؤولية 

محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد)في 

طور  لتصفية)

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي 26 تجزأ4 

مربوحة زنقة 3 محل رقم 31 - 

21111  لبيضاء  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.(75335

بلقت�سى  لجلع  لعام  إلستثنائي)

 ملؤرخ في)21)أكتوبر)1)21)تقرر حل)

شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت)

مبلغ) (LARIGA ICE  لشريك  لوحيد)
وعنو ن) 1.111)) رهم  رأسلالها)

تجزأ4 مربوحة) (26 مقرها  إلآتلاعي)
 21111  -  31 رقم) محل  (3 زنقة)

في) أزمة  (: ل) نتيجة   لبيضاء) ملغرب 

 لقطاع.

 26 ب) مقر  لتصفية  حد   و 

 31 3)محل رقم) تجزأ4 مربوحة زنقة)

- 21111) لبيضاء) ملغرب.)

و عين):)
سعدون) عائشة   لسيد)4))

وعنو نه) ))72))فيال سيكال  لو زيس)

21111) لبيضاء) ملغرب كلصفي))4))

للشركة.

وعند  إلقتضاء) لحدو   ملفروضة)

محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

 ملخابر4 ومحل تبليغ  لعقو  و لوثائق)

 ملتعلقة بالتصفية):)-

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

 3( بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

9نا9ر)2121)تحت رقم)721174.

467I

VERMATEC)فيفماتك

VERMATEC ريفماتك
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

تأسيس شركة

VERMATEC فيفماتك

شارع محلد زفز ف علار4 2) شقة 

2  لسالم )  هل لغالم، 21641، 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب

VERMATEC فيفماتك شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدو 4

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي شارع 

محلد زفز ف علار4 2) شقة 2 

 لسالم )  هل لغالم - 21641  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

455421

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) ((7

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدو 4 باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدو 4.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

(: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)

VERMATEC)فيفماتك.

(: بإ9جاز) غرض  لشركة 

أل و ت  لعلوم،) -تاآربالجللة 

 أل و ت  لدقيقة،)أ و ت  لتضاريس،)

و أل و ت  لبصرية.

-تاآرمستور  لللو    لكيليائية..

شارع) (: عنو ن  ملقر  الآتلاعي)

 2 شقة) ((2 علار4) زفز ف  محلد 

21641) لد ر) (- )) هل لغالم)  لسالم)

 لبيضاء) ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 511.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)

(: عبد  للطيف) بوغابي   لسيد 

11)) رهم) بقيلة) حصة  (2.511

للحصة).

: لحسن)   لسيد  لسيد  الشهب 

11)) رهم) بقيلة) حصة  (2.511

للحصة).

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

عبد  للطيف) بوغابي   لسيد 

رقم) عنو نه) ))  ر  لسالمة علار24))

3) /س)21571) لد ر  لبيضاء) ملغرب.

 لسيد  الشهب لحسن عنو نه) ))

2)) 9ار  لسعا 4) رقم) علار6214)

21412) لد ر  لبيضاء) سيدي مومن)

 ملغرب.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

عبد  للطيف) بوغابي   لسيد 

رقم) عنو نه) ))  ر  لسالمة علار24))

3) /س)21571) لد ر  لبيضاء) ملغرب

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

 14 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

فبف 9ر)2121)تحت رقم)7)7214.

468I

AMAL FINANCE

STE JOURNEY BEYOND
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

حل شركة

AMAL FINANCE

 n° 5 RUE(EL(MOUTANABI،

30000، FES(MAROC

STE JOURNEY BEYOND شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4)في طور 

 لتصفية)

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي  قامة 

عفيفة رقم ) حي  لرياض - 53111 

 9فر ن  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.27243

بلقت�سى  لجلع  لعام  إلستثنائي)

تقرر حل) (21(1 22)مارس)  ملؤرخ في)

 STE(4 شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو

JOURNEY BEYOND)مبلغ رأسلالها)

1.111)) رهم.
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وعنو ن مقرها  إلآتلاعي  قامة) (
 53111 (- حي  لرياض) (( عفيفة رقم)
:)مرض  حد)  9فر ن  ملغرب نتيجة ل)

 لشركاء)وعدم  لقدر4 على  لتسييف.
ب  قامة) مقر  لتصفية  حد   و 
 53111 (- حي  لرياض) (( عفيفة رقم)

 9فر ن  ملغرب.)
و عين):)

 THOMAS DAVID  لسيد)4))
وعنو نه) )) قامة) (HOLLOWELL
 53111 حي  لرياض) (( عفيفية رقم)

 9فر ن  ملغرب كلصفي))4))للشركة.
وعند  إلقتضاء) لحدو   ملفروضة)
محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
 ملخابر4 ومحل تبليغ  لعقو  و لوثائق)

 ملتعلقة بالتصفية):)-
باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 
1)) آنبف) بتاريخ) بلكناس   لتجارية 

1)21)تحت رقم)5574.

461I

COMPTAFFAIRES

MOROCCO MOTORS
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد
توسيع نشاط  لشركة)

COMPTAFFAIRES
 EL WAFA RUE EL JAHID
 RESIDENCE ZOHOUR

 IMM 144 1er(ETAGE(N°2
 MOHAMMEDIA، 20800،
MOHAMMEDIA MAROC

MOROCCO MOTORS شركة 
ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  الآتلاعي تجزئة 
 لوحد4 رقم 33)  لطابق  لسفلي 
 لعالية - 21811  ملحلد9ة  ملغرب.

توسيع نشاط  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.(2315
قر ر  لشريك  لوحيد) بلقت�سى 
تلت) (21(1 1)) آنبف) في)  ملؤرخ 
نشاط) إلى  إضافة  ألنشطة  لتالية 

 لشركة  لحالي):)

*) إلنشاء ت  ملعدنية.

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني  (

 البتد ئية باملحلد9ة بتاريخ)31)9نا9ر)

2121)تحت رقم)86).

471I

COMPTAFFAIRES

 SOCIETE D'ISOLATION

THERMIQUE FEDALIENNE

شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد

تحويل  ملقر  الآتلاعي للشركة

COMPTAFFAIRES

 EL WAFA RUE EL JAHID

 RESIDENCE ZOHOUR

 IMM 144 1er(ETAGE(N°2

 MOHAMMEDIA، 20800،

MOHAMMEDIA MAROC

 SOCIETE D'ISOLATION

 THERMIQUE FEDALIENNE

شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي حي نيكوال 

 لطابق  لثالث رقم 31 - 21811 

 ملحلد9ة  ملغرب.

تحويل  ملقر  الآتلاعي للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.(3((

قر ر  لشريك  لوحيد) بلقت�سى 

تم تحويل) (2121 9نا9ر) (21  ملؤرخ في)

من) للشركة   ملقر  الآتلاعي  لحالي 

 -  31 »حي نيكوال  لطابق  لثالث رقم)

»حي) إلى) 21811) ملحلد9ة  ملغرب»)

67) لطابق  لثالث شقة) لعيون رقم)

21811) ملحلد9ة) (- 6) لعالية) رقم)

 ملغرب».

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

 البتد ئية باملحلد9ة بتاريخ)21)9نا9ر)

2121)تحت رقم)73).

47(I

STE FIACCOF 

AM-AZ CONSTRUCTION
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

رفع رأسلال  لشركة

STE FIACCOF

 RUE(IFNI ,RESIDENCE(ANASS

 60 ,APPT 6 ,HAY(NAJAH,SIDI

BRAHIM، 30080، fes(maroc

AM-AZ CONSTRUCTION شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي  و ر 

وال   لطيب كلم 7 طريق  9لوز ر - 

31111 فاس  ملغرب.

رفع رأسلال  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.45(47

بلقت�سى  لجلع  لعام  إلستثنائي)

تم) (21(1 27) آنبف) في)  ملؤرخ 

قدره) بلبلغ  رأسلال  لشركة  رفع 

»111.111.)) رهم»)أي من)»1.111) 

»2.111.111) رهم») إلى)  رهم»)

مقاصة مع  9ون) إآر ء) (: عن طريق)

 لشركة  ملحد 4  ملقد ر و ملستحقة.

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

فبف 9ر) (13 بتاريخ) بفاس   لتجارية 

2121)تحت رقم)482.

472I

STE FIACCOF 

 STE AM-AZ

CONSTRUCTION
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

تحويل  ملقر  الآتلاعي للشركة

STE FIACCOF

 RUE(IFNI ,RESIDENCE(ANASS

 60 ,APPT 6 ,HAY(NAJAH,SIDI

BRAHIM، 30080، fes(maroc

 STE AM-AZ CONSTRUCTION

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي  و ر 

وال   لطيب كلم 7 طريق  9لوز ر - 

31111 فاس  ملغرب.

تحويل  ملقر  الآتلاعي للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.45(47

بلقت�سى  لجلع  لعام  إلستثنائي)

 ملؤرخ في)27) آنبف)1)21)تم تحويل)

للشركة)  ملقر  الآتلاعي  لحالي 

طريق) (7 » و ر وال   لطيب كلم) من)

إلى) فاس  ملغرب») (31111 (-  9لوز ر)
لحبابي) عبد  لعزيز  زنقة  (26 »رقم)

31111)فاس) )) لدكر ت)-) حي طارق)

 ملغرب».

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

فبف 9ر) (13 بتاريخ) بفاس   لتجارية 

2121)تحت رقم)482.

473I

la sincérité(إنتلائية(

PHARMA PEAUX
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

la sincérité إنتلائية

زنقة بئف أنزر ن علار4 ٣  لشقة 

١٣ شارع محلد  لخامس فاس، 

31111، فاس  ملغرب

PHARMA PEAUX شركة ذ ت 

مسؤولية محدو 4 ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي مركز 

حلرية آلاعة  لو  9ين - 31141 

فاس  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

6(465

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
إعد    لقانون) تم  (21(1 نونبف) (21

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدو 4 

باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدو 4  مسؤولية 

 لوحيد.
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عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

(: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)

.PHARMA PEAUX

:)•) لغرض) غرض  لشركة بإ9جاز)

من  لشركة مللارسة مهنة  لصيدلي

•)تنفيذ  لوصفات  لطبية

وبيع  ملعد ت  لطبية و لجر حية)

و ملنتجات  لصيدالنية).

مركز) (: عنو ن  ملقر  الآتلاعي)

 31141 (- آلاعة  لو  9ين) حلرية 

فاس  ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

(: رأسلال  لشركة) مبلغ 

511.111.)) رهم،)مقسم كالتالي):)

 (5.111 (: أحلد) عر قي   لسيد 

حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

 3 عنو نه) )) أحلد  عر قي   لسيد 

 3 7) لطابق) شقة) ثجزئة  ملامونية 

طريق صفرو)31161)فاس  ملغرب.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

 3 عنو نه) )) أحلد  عر قي   لسيد 

 3 7) لطابق) شقة) ثجزئة  ملامونية 

طريق صفرو)31161)فاس  ملغرب

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

 لتجارية بفاس بتاريخ)13)9نا9ر)2121 

تحت رقم)34/2020.

474I

ETABLISSEMENT GHAITI

TRANSPORT ML EXPRESS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

تأسيس شركة

ETABLISSEMENT GHAITI

شارع  لعركوب رقم )1، 73111، 

 لد جلة  ملغرب

 TRANSPORT ML EXPRESS

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي شارع 

محلد فاضل  لسلاللي علار4  لهيبة 
رقم )1 - 73111  لد جلة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدو 4 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
(521(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) (27
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدو 4 باملليز ت  لتالية):)
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدو 4.
عند) متبوعة  تسلية  لشركة 
(: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)

.TRANSPORT ML EXPRESS
نقل) (: بإ9جاز) غرض  لشركة 

 لبضائع لحساب  لغيف).
شارع) (: عنو ن  ملقر  الآتلاعي)
محلد فاضل  لسلاللي علار4  لهيبة)

رقم))1 - 73111) لد جلة  ملغرب.
أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).
(: رأسلال  لشركة) مبلغ 
11.111,11)) رهم،)مقسم كالتالي):)

 511 (: ر جي) عالي  محلد   لسيد 
51.111,11) رهم) بقيلة) حصة 

للحصة).
 511 (: لحسن  كفاس)  لسيد 
51.111,11) رهم) بقيلة) حصة 

للحصة).
و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)
 لسيد محلد عالي ر جي عنو نه) ))
 73111  (18 رقم) أم  لتون�سي  حي 

 لد جلة  ملغرب.
 لسيد لحسن  كفاس عنو نه) ))
 ملسيف4)2)شارع  حلد بن شقرون رقم)

4 73111) لد جلة  ملغرب.
و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)
 لسيد محلد عالي ر جي عنو نه) ))
 73111  (18 رقم) أم  لتون�سي  حي 

 لد جلة  ملغرب
باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 
 13 بتاريخ) بو  ي  لدهب   البتد ئية 

فبف 9ر)2121)تحت رقم)120/2020.

475I

STE HIBAD CONSEIL

ALYANSSUR
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

STE HIBAD CONSEIL

 APPT2 N°10 LOTISSEMENT

 SOUNBOULA، 11060، SALE

MAROC

ALYANSSUR شركة ذ ت مسؤولية 

محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي رقم ) 

شارع محلد بن حسن  لوز ني فيال 

سعا   لسوي�سي - 71)1)  لرباط 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

(11611

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

تم إعد    لقانون) (21(5 مارس) (3(

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدو 4 

باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدو 4  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

(: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)

.ALYANSSUR

وكيل) (: بإ9جاز) غرض  لشركة 

 لتأمينات.

 ( رقم) (: عنو ن  ملقر  الآتلاعي)

شارع محلد بن حسن  لوز ني فيال)

71)1)) لرباط) (- سعا   لسوي�سي)

 ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

(: رأسلال  لشركة) مبلغ 

11.111,11)) رهم،)مقسم كالتالي):)

 (.111 (: هشام) أبطال   لسيد 

حصة بقيلة)11,11)) رهم للحصة).

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

عنو نه) )) هشام  أبطال   لسيد 
رقم)))شارع محلد بن حسن  لوز ني)

71)1)) لرباط) فيال سعا   لسوي�سي)

 ملغرب.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

عنو نه) )) هشام  أبطال   لسيد 
رقم)))شارع محلد بن حسن  لوز ني)

71)1)) لرباط) فيال سعا   لسوي�سي)

 ملغرب

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

 لتجارية بالرباط بتاريخ)-)تحت رقم)-.

476I

STRATAGEME COMMUNICATION

 STRATAGEME
COMMUNICATION

شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 STRATAGEME

COMMUNICATION

5 شارع عبد هللا بن 9اسين علار4 

بيليدون  لطابق 5 رقم 6، 21251، 

 لد ر لبيضاء  ملللكة  ملغربية

 STRATAGEME

COMMUNICATION شركة ذ ت 

مسؤولية محدو 4 ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي 5 شارع 
عبد هللا بن 9اسين علار4 بيليدون 

 لطابق 5 رقم 6  لد ر  لبيضاء. - 

21251  لد ر  لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

452237

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
إعد    لقانون) تم  (21(1 9ونيو) (((

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدو 4 

باملليز ت  لتالية):)
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ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدو 4  مسؤولية 

 لوحيد.

متبوعة) تسلية  لشركة 

بلختصر) عند  إلقتضاء)

 STRATAGEME (: تسليتها)

.COMMUNICATION

وكالة) (: بإ9جاز) غرض  لشركة 

 إلعالن)-) لنقل  لسياحي.

شارع) (5 (: عنو ن  ملقر  الآتلاعي)
بيليدون) علار4  9اسين  بن  هللا  عبد 
(- 6) لد ر  لبيضاء.) رقم) (5  لطابق)

21251) لد ر  لبيضاء) ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)

و لعائلية) - ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

صالح  لد9ن)  لسيد  لحنيف 

5))حي) 5)شارع ملوية رقم) عنو نه) ))

 أللفة)21221) لد ر  لبيضاء) ملغرب.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

صالح  لد9ن)  لسيد  لحنيف 

5))حي) 5)شارع ملوية رقم) عنو نه) ))

 أللفة)21221) لد ر  لبيضاء) ملغرب

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

 12 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

9نا9ر)2121)تحت رقم)725737 .

477I

Fast(finishing(contracting(company

شركة التشطيبات العاجلة 
للمقاوالت املحدودة

شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 Fast(finishing(contracting

company

 لعرفان باب  ألندلس علار4 312 

طبقة 2 رقم  لشقة 8 طنجة، 

11111، طنجة  ملغرب

شركة  لتشطيبات  لعاآلة

لللقاوالت  ملحدو 4 شركة ذ ت 
مسؤولية محدو 4 ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إلآتلاعي  لعرفان 
باب  ألندلس علار4 312 طبقة 
2 رقم  لشقة 8 - 11111 طنجة 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
(1365(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) ((1
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدو 4 

باملليز ت  لتالية):)
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدو 4  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسلية  لشركة 
شركة) (: بلختصر تسليتها)  إلقتضاء)
لللقاوالت)  لتشطيبات  لعاآلة 

 ملحدو 4).
تطوير) (: بإ9جاز) غرض  لشركة 
أعلال)  ألعلال  إل  رية و لصناعية،)

 لبناء،)بيع وأعلال  لرجام.
:) لعرفان) عنو ن  ملقر  الآتلاعي)
باب  ألندلس علار4)312)طبقة)2)رقم)

 لشقة)8 - 11111)طنجة  ملغرب.
أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).
 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)
و لعائلية) - ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)
 لسيد  بر هيم  لهنيوي عنو نه) ))
مجلوعة) باب  ألندلس   لعرفان 
 11111  8 رقم  لشقة) (3 1)علار4)

طنجة  ملغرب.
و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)
 لسيد  بر هيم  لهنيوي عنو نه) ))
مجلوعة) باب  ألندلس   لعرفان 
 11111  8 رقم  لشقة) (3 1)علار4)

طنجة  ملغرب

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

9نا9ر) (3( بتاريخ) بطنجة   لتجارية 

.M(212144644(2121)تحت رقم

478I

باهية كونساي

)VERT INDIGO) ريف انديكو
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

باهية كونساي

43 شارع  لزرقطوني رقم4 آليز، 

41111، مر كش  لبلد

)VERT INDIGO) فيف  ند9كو 

شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي 54 علار4 

23  لطابق 5 تجزئة 66  ملسيف4 )   

-مر كش - 41111 مر كش  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

(12(35

في) مؤرخ  حر  عقد  بلقت�سى 

إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) ((5

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدو 4 

باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدو 4  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

 VERT((:(إلقتضاء)بلختصر تسليتها 

INDIGO))فيف  ند9كو.

تصد9ر) (: بإ9جاز) غرض  لشركة 

و ستيف  ))مالبس مؤسسات صناعية)

الآل  لتجهيز).

عنو ن  ملقر  الآتلاعي):)54)علار4)

( (( 66) ملسيف4) تجزئة) (5 23) لطابق)

-مر كش)-)41111)مر كش  ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 (1.111 (: رأسلال  لشركة) مبلغ 
 رهم،)مقسم كالتالي):)

 WEYER(VALERIE(:(100(4لسيد 
حصة بقيلة)11)) رهم للحصة))

 WEYER(VALERIE(:(100(4لسيد 
بقيلة)11)) رهم.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء):)

 WEYER VALERIE  لسيد4)
شارع) (7 غونو غ) عنو نه) )) قامة 
محلد الجصيم حي وسف بن تاشفين)

- 41111)مر كش  ملغرب.
و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)
 WEYER VALERIE  لسيد4)
شارع) (7 غونو غ) عنو نه) )) قامة 
محلد الجصيم حي وسف بن تاشفين)

- 41111)مر كش  ملغرب
باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 
9نا9ر) (28 بتاريخ) بلر كش   لتجارية 

2121)تحت رقم)5)7))).
471I

MA GLOBAL CONSULTING

HOME 7
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

رفع رأسلال  لشركة

MA GLOBAL CONSULTING
 angle bd Abdelmoumen ,(((
 & rue(Van(Zeeland(Résidence

Fadila 4ème(Etage، 20000،  لد ر 
 لبيضاء  ملغرب

HOME 7 شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدو 4

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي 6)، 
زنقة تيزن تيشكا،  لحقل  لطويل - 

21.111  لد ر  لبيضاء  ملغرب.
رفع رأسلال  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.213323

بلقت�سى  لجلع  لعام  إلستثنائي)
تم) (21(1 )3) آنبف) في)  ملؤرخ 
قدره) بلبلغ  رأسلال  لشركة  رفع 
أي) »111.111,11.)) رهم»)
إلى) »2.151.111,11) رهم») من)
طريق) عن  »3.151.111,11) رهم»)
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مع  9ون  لشركة) مقاصة  إآر ء) (:

 ملحد 4  ملقد ر و ملستحقة.

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

 14 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

فبف 9ر)2121)تحت رقم)721352.

481I

باهية كونساي

)MIMA PRESTIGE)ميما 
بريستيج

شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

باهية كونساي

43 شارع  لزرقطوني رقم4 آليز، 

41111، مر كش  لبلد

)MIMA PRESTIGE)ميلا بريستيج 

شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي 43 شارع 

 لزرقطوني شقة رقم 4 آليز مر كش 

- 41111 مر كش  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

(12(41

في) مؤرخ  حر  عقد  بلقت�سى 
إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) ((6

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدو 4 

باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدو 4  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

(: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)

)MIMA PRESTIGE)ميلا بريستيج.

(- تجار4) (: بإ9جاز) غرض  لشركة 

 ستيف   وتصد9ر)-بيع مو   مختلفة.

43)شارع) عنو ن  ملقر  الآتلاعي):)

 لزرقطوني شقة رقم)4)آليز مر كش)

- 41111)مر كش  ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)
 رهم،)مقسم كالتالي):)

 (.111 (: مريم) قد9دي   لسيد4 
حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).

 
 (111 (: مريم) قد9دي   لسيد4 

بقيلة)11)) رهم.
و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)
عنو نه) )) مريم  قد9دي   لسيد4 
 2 رقم) (74 بلوك)  لحي  ملحلدي 

-مر كش)41111)مر كش  ملغرب.
و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)
عنو نه) )) مريم  قد9دي   لسيد4 
 2 رقم) (74 بلوك)  لحي  ملحلدي 

-مر كش)41111)مر كش  ملغرب
باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 
9نا9ر) (28 بتاريخ) بلر كش   لتجارية 

2121)تحت رقم)724))).
48(I

cabinet jdaini

OSCAR BAGAGE
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

cabinet jdaini
 32BD(BIR(ANZARANE 1 ETAGE
 HAY(EL(HASSANI(BERKANE،

63300، berkane(maroc
OSCAR BAGAGE شركة ذ ت 
مسؤولية محدو 4 ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إلآتلاعي تجزئة 

 لبالي حي  لسعا 4 زنقة عين كرمة 
بركان - 63311 بركان  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
71(7

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) (21
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدو 4 

باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدو 4  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسلية  لشركة 
(: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)

.OSCAR BAGAGE
غرض  لشركة بإ9جاز):)* الستيف  )

و لتصد9ر
*مقاولة  شغال مختلفة  و  لبناء

*نقل  لبضائع بدون مر فق.
تجزئة) (: عنو ن  ملقر  الآتلاعي)
كرمة) عين  زنقة  حي  لسعا 4   لبالي 

بركان)-)63311)بركان  ملغرب.
أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).
 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)
وسعيدي) عبد  لرحلان   لسيد 
11)) رهم) بقيلة) حصة  ((.111 (:

للحصة).
و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)
وسعيدي) عبد  لرحلان   لسيد 
فرنسا) (34(21 فرنسا) عنو نه) ))

فرنسا.
و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)
وسعيدي) عبد  لرحلان   لسيد 
فرنسا) (34(21 فرنسا) عنو نه) ))

فرنسا
باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 
فبف 9ر) (13 بتاريخ) ببفكان   البتد ئية 

2121)تحت رقم)57/2020.

482I

 ئتلانية بيان حنان

BENHSSAIN SECURITE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

تحويل  ملقر  الآتلاعي للشركة

 ئتلانية بيان حنان
عرصة ملعاش طريق  ملستو ع 

 لبلدي رقم 47) مر كش، 41111، 
مر كش مر كش

benhssain securite شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدو 4

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي مكتب رقم 
2 شقة رقم 16 طارق  بن زيا  و بن 
عائشة  قامة  سيل علار4 8) مكتب 
رقم 2 شقة رقم 16 طارق  بن زيا  
و بن عائشة  قامة  سيل علار4 8) 

41111 مر كش  ملغرب.
تحويل  ملقر  الآتلاعي للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.1841(

بلقت�سى  لجلع  لعام  إلستثنائي)
تم تحويل) (2121 9نا9ر) (13  ملؤرخ في)
من) للشركة   ملقر  الآتلاعي  لحالي 
»مكتب رقم)2)شقة رقم)16)طارق  بن)
زيا  و بن عائشة  قامة  سيل علار4)
8))مكتب رقم)2)شقة رقم)16)طارق)
عائشة  قامة  سيل) و بن  زيا    بن 
مر كش  ملغرب») (41111  (8 علار4)
 81( رقم) ب  (12 »حي  ملسيف4) إلى)

مر كش)-)41111)مركش  ملغرب».
باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 
فبف 9ر) (14 بتاريخ) بلر كش   لتجارية 

2121)تحت رقم)151))).

483I

Centre de Gestion et Comptabilité

أنجكتفاف
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

تأسيس شركة

 Centre de Gestion et
Comptabilité

 RUE(DE(FES 1ER(ETAGE(N°5، 8
90000، Tanger(Maroc

أنجكتف ف شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدو 4

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي 8 شارع 
فاس  لطابق  الول رقم 5 طنجة 

11111 طنجة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

(1374(
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) (2(
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدو 4 باملليز ت  لتالية):)
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ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدو 4.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

(: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)

أنجكتف ف.

بيع) (: بإ9جاز) غرض  لشركة 

و صالح  ملستلزمات  لصناعية.

شارع) (8 (: عنو ن  ملقر  الآتلاعي)

طنجة) (5 رقم) فاس  لطابق  الول 

11111)طنجة  ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):) ملغرب سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)

 (.111 (: علار  لدحلاني)  لسيد 

حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

 لسيد علار  لدحلاني عنو نه) ))

 2 2) لطابق) 3)حلب)  ملجلع  لحسني)
رقم))2)طنجة)11111)طنجة  ملغرب.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

 لسيد علار  لدحلاني عنو نه) ))

 2 2) لطابق) 3)حلب)  ملجلع  لحسني)
رقم))2)طنجة)11111)طنجة  ملغرب

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

فبف 9ر) (14 بتاريخ) بطنجة   لتجارية 

2121)تحت رقم)73)231.

484I

ml(congestfin

ROTRADIS
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تفويت حصص

ml(congestfin

 guernaoui(mokhtar(place

 marechal 3 etg(bureau(N° 13

 Casablanca، 20101، casablanca

maroc

ROTRADIS شركة ذ ت مسؤولية 

محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي

 ANGLE RUE GIRARDOT,RUE

 ERRACHID MOHAMED

 ET BD MOULAY

 (er-ABDERRAHMANEN°(

 ETAGE-CASABLANCA - 20000

 لد ر  لبيضاء  ملغرب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.287173

قر ر  لشريك  لوحيد) بلقت�سى 

تلت) (2121 9نا9ر) (31 في)  ملؤرخ 

 ملصا قة على):)

عبد لو حد) ((4( تفويت  لسيد)
من) حصة  آتلاعية  (351 رشدي)

أصل)111.))حصة لفائد4  لسيد))4))

غة مكو ن بتاريخ)31)9نا9ر)2121.

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني  (

 13 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

فبف 9ر)2121)تحت رقم)6)7212.

485I

sacompta sarl au

SOCIETE SABI CIM SARL AU
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

sacompta sarl au

244 شارع  لجيش  مللكي ميسور، 

33251، ميسور  ملغرب

 SOCIETE SABI CIM SARL AU

شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي حي سيدي 

بوطيب صندوق  لبف9د )7) 33251 

ميسور  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

(645

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) ((6

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدو 4 

باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدو 4  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

(: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)

.SOCIETE SABI CIM SARL AU

:) لبناء) بإ9جاز) غرض  لشركة 

متحا ث) (+  و  الشغال  ملختلفة)

+ لنظافة).

عنو ن  ملقر  الآتلاعي):)حي سيدي)

 33251  (7( بوطيب صندوق  لبف9د)

ميسور  ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 211.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)

 لسيد علي  لشويخ):)2.111)حصة)

بقيلة)11)) رهم للحصة).

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

عنو نه) )) علي  لشويخ   لسيد 

 33251 ميسور) بوطيب  سيدي  حي 

ميسور  ملغرب).

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

عنو نه) )) علي  لشويخ   لسيد 

ميسور) (33251 بوطيب) سيدي  حي 

 ملغرب

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

9نا9ر) (31 بتاريخ) ببوملان   البتد ئية 

2121)تحت رقم)18/2020.

486I

 ئتلانية بيان حنان

PIVOINE TRANSPORT
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

تأسيس شركة

 ئتلانية بيان حنان

عرصة ملعاش طريق  ملستو ع 

 لبلدي رقم 47) مر كش، 41111، 

مر كش مر كش

pivoine transport شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدو 4

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي باب  كالة 

طريق  حلد  لكامل رقم )5 مر كش 

مر كش 41111 مر كش  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

(12323

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

تم إعد    لقانون) (2121 فبف 9ر) (15

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدو 4 باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدو 4.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

(: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)

.pivoine transport

نقل) (: بإ9جاز) غرض  لشركة 

 ملسافرين.

عنو ن  ملقر  الآتلاعي):)باب  كالة)

)5)مر كش) طريق  حلد  لكامل رقم)

مر كش)41111)مر كش  ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)

 لسيد موالي عبد  لو حد  لناجي):)

253)حصة بقيلة)11)) رهم للحصة)

 16 (: جد9جة  لحابوبي)  لسيد4 

حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).

74)حصة) (:  لسيد4 نزهة   لناجي)

بقيلة)11)) رهم للحصة).

(: فاطلة  لزهر ء) لناجي)  لسيد4 

3))حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).

 (41 (:  لسيد موالي عبد  لرحيم)

حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).

 (41 (:  لسيد  لحبيب  لناجي)

حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).

 (41 (: مصطقئى  لناجي)  لسيد 

حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).

 ((7 (: علي  مين  لناجي)  لسيد 

حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).
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و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

عنو نه) )) نزهة   لناجي   لسيد 

 41111 فيال  لناآية)  حلد  وقال 

مر كش  ملغرب.

عبد  لو حد  لناجي)  لسيد 

شكوتمي) (111111 كند ) عنو نه) ))

كند .

جد9جة  لحابوبي)  لسيد4 

فيال  لناآية) عنو نه) )) حلد  وقال 

41111)مر كش  ملغرب.

فاطلة  لزهر ء) لناجي)  لسيد4 

فيال  لناآية) عنو نه) )) حلد  وقال 

41111)مر كش  ملغرب.

عبد  لرحيم) موالي   لسيد 

فيال  لناآية) عنو نه) )) حلد  وقال 

41111)مر كش  ملغرب.

 لسيد  لحبيب  لناجي عنو نه) ))

 41111 فيال  لناآية)  حلد  وقال 

مر كش  ملغرب.

 لسيد مصطقئى  لناجي عنو نه) ))

 41111 فيال  لناآية)  حلد  وقال 

مر كش  ملغرب.

 لسيد علي  مين  لناجي عنو نه) ))

 41111 فيال  لناآية)  حلد  وقال 

مر كش  ملغرب.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

عنو نه) ))  لسيد  ملاهر  لوهاج 

 41111 حي  لبهجة رقم311)مر كش)

مر كش  ملغرب

عبد  لو حد  لناجي)  لسيد 

شكومي) (1111111 كند ) عنو نه) ))

 ملغرب

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

فبف 9ر) (13 بتاريخ) بلر كش   لتجارية 

2121)تحت رقم))81))).

487I

CWA MOROCCO

GEMALTO MAROC
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد

تغييف تسلية  لشركة

CWA MOROCCO

7)، زنقة  لبحتوري حي كوتيي، 

21161،  لد ر  لبيضاء  ملغرب

GEMALTO MAROC شركة ذ ت 

مسؤولية محدو 4 ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  الآتلاعي 

تكنوبوليس  لرباط، شور روكا  

 لرباط ساال ساال  لجد9د4 - 1 سال 

 ملغرب.

تغييف تسلية  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 41

قر ر  لشريك  لوحيد) بلقت�سى  (

تم تغييف) (21(1 نونبف) ((5  ملؤرخ في)

 GEMALTO« من) تسلية  لشركة 

 THALES DIS« إلى) («MAROC

.(«MAROC

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

9نا9ر) ((6 بتاريخ) بسال   البتد ئية 

2121)تحت رقم)33181.

488I

FIDULIMAR

PETRAS FORAGE
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد

توسيع نشاط  لشركة)

FIDULIMAR

 N°22 RUE(TAZA(HAY(EL

 HASSANY(KASSTOR، 45000،

OUARZAZATE MAROC

PETRAS FORAGE شركة ذ ت 

مسؤولية محدو 4 ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  الآتلاعي مركز 

 كنيون - 45311 تنغيف  ملغرب.

توسيع نشاط  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.267

قر ر  لشريك  لوحيد) بلقت�سى 

 ملؤرخ في)23)9نا9ر)2121)تلت إضافة)

إلى نشاط  لشركة)  ألنشطة  لتالية 

 لحالي):)

في  الشغال  ملختلفة) مقاول 

و لبناء

. NEGOCIANT(تاآر

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني  (

9نا9ر) (28 بتاريخ) بتنغيف   البتد ئية 

2121)تحت رقم)31.

481I

Mautassin Haute Couture

 MAUTASSIN HAUTE
COUTURE

إعالن متعد   لقر ر ت

Mautassin Haute Couture
رقم 72 شارع  ملسيف4  لخضر ء، 

 لطابق  ألر�سي، حي ر سين، 21111، 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب

 Mautassin Haute Couture

»شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4 

ذ ت  لشريك  لوحيد»

وعنو ن مقرها  الآتلاعي : 4، إقامة 

عرصة  لكبيف 1)، زنقة  بن آابر 

 لطبفي  لجنيد وزنقة  بن كتيف، 

 ملعاريف، - 11)21  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب.

»إعالن متعد   لقر ر ت»
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

.263517

بلقت�سى  لجلع  لعام  الستثنائي)

 ملؤرخ في)25)نونبف)1)21

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية):)

قر ر رقم))):) لذي 9نص على ما9لي)

(: بإضافة) نشاط  لشركة,) توسيع  (:

 لكر ء،) لشر ء)و لبيع

قر ر رقم)2):) لذي 9نص على ما9لي)

للشركة) تحويل  ملقر  إلآتلاعي  (:
شارع  ملسيف4) (،72 رقم) (: إلى  لعنو ن)

 لخضر ء) لطابق  ألر�سي،)حي ر سين،)

 لد ر  لبيضاء)

قر ر رقم)3):) لذي 9نص على ما9لي)
:)تحد9ث  لنظام  ألسا�سي للشركة

قر ر رقم)4):) لذي 9نص على ما9لي)
:)إغالق فرع  لشركة  ملتو آد بشارع)
مبنى) (،( رقم)  لحسن  لثاني،) ملبنى 

أسيلا)IV)أكا 9ر
وتبعا لذلك تم تعد9ل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�سي  لتالية):)
بند رقم)3):) لذي 9نص على ما9لي)
:)تقوم  لشركة بطريقة مباشر4 أو غيف)
مباشر4،)إما لنفسها أو باملشاركة،)أو)
نيابة عن أطر ف أجرى باملغرب وفي)
صنع  ملالبس) (: 9لي) بلد آجر بلا  أي 
؛) و لتصد9ر)  لتقليد9ة،) الستيف   
أنو ع  ملو  ) وتصد9ر آليع   ستيف   
وبيع.) شر ء) تأآيف،) و لسلع  ملختلفة.)

)بقية  لبند لم 9تغيف).
بند رقم)4):) لذي 9نص على ما9لي)
:)9قع مقر  لشركة في):)رقم)72،)شارع)
 ملسيف4  لخضر ء) لطابق  ألر�سي،)حي)
ر سين،) لد ر  لبيضاء.)9لكن نقله إلى)
أي مكان آجر في نفس  ملد9نة بقر ر)

عا ي من  إل  ر4.
باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 
 3( بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

 آنبف)1)21)تحت رقم)725648.

411I

Mautassin Haute Couture

 MAUTASSIN HAUTE
COUTURE

شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 
 لشريك  لوحيد

توسيع نشاط  لشركة)

Mautassin Haute Couture
رقم 72 شارع  ملسيف4  لخضر ء، 

 لطابق  ألر�سي، حي ر سين، 21111، 
 لد ر  لبيضاء  ملغرب

 Mautassin Haute Couture
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  الآتلاعي رقم 72 
شارع  ملسيف4  لخضر ء،  لطابق 

 ألر�سي، حي ر سين - 11)21  لد ر 
 لبيضاء  ملغرب.
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توسيع نشاط  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.263517

قر ر  لشريك  لوحيد) بلقت�سى 

تلت) (21(1 26) آنبف) في)  ملؤرخ 

نشاط) إلى  إضافة  ألنشطة  لتالية 

 لشركة  لحالي):)

تصنيع) شر ء،) تصد9ر،)  ستيف  ،)

وبيع):) ملنسوآات و ملعا ن  لنفيسة،)

مو    لتجليل،) لحقائب،) ألحذ9ة)

وآليع) و لسلع  لجلد9ة،) ألوشحة 

 إلكسسو ر ت  مللاثلة..

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني  (

 31 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

 آنبف)1)21)تحت رقم)725481.

41(I

 ملقفلجي علي

EVO UP
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

تأسيس شركة

 ملقفلجي علي

قيسارية  لوحد4  لطابق  لثاني رقم 

 ملكتب 1)، 13111، تطو ن  ملغرب

EVO UP شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي ش. 

 لجيش  مللكي، علار4  ملوحد9ن، 

بلوك أ ط. ) رقم 3 - 13111 تطو ن 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

26367

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم إعد    لقانون) (21(1 27) آنبف)

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدو 4 باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدو 4.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

 EVO (: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)

.UP

مركز) (: بإ9جاز) غرض  لشركة 

 لخدمات  إل  رية و عم  ملقاوالت.

ش.) (: عنو ن  ملقر  الآتلاعي)

علار4  ملوحد9ن،)  لجيش  مللكي،)
بلوك أ ط.)))رقم)3 - 13111)تطو ن)

 ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 (1.111 (: رأسلال  لشركة) مبلغ 

 رهم،)مقسم كالتالي):)

1))حصة) (:  لسيد4 مها  لزموري)

بقيلة)11)) رهم للحصة).

(:  لسيد ميليند9ز أليشاكا مانويل)

31)حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).

 لسيد ميليند9ز بيف9ز هيكتور):)31 

حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).

أنخيل) مونطييا  كارسييا   لسيد 

 (11 31)حصة بقيلة) (: فر نسيسكو)

 رهم للحصة).

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

عنو نه) )) مها  لزموري   لسيد4 

 AVDA AFRICA DE NR 1 AVDA

 AFRICA DE NR 1 LETRA B PISO

سبتة) (P 13 PUERTA C 5(11(

 سبانيا.

مانويل) أليشاكا  ميليند9ز   لسيد 

سبتة) (5(11( سبتة) عنو نه) ))

 سبانيا.
هيكتور) بيف9ز  ميليند9ز   لسيد 

سبتة) (5(11( سبتة) عنو نه) ))

 سبانيا.

أنخيل) مونطييا  كارسييا   لسيد 

 5(11( فر نسيسكو عنو نه) ))سبتة)

سبتة  سبانيا.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

مانويل) أليشاكا  ميليند9ز   لسيد 

سبتة) (5(11( سبتة) عنو نه) ))

 سبانيا

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

9نا9ر) (27 بتاريخ) بتطو ن   البتد ئية 

2121)تحت رقم)313.

412I

مكتب  ملحاسبة  لصالحي

SOCIETE BINYATE SADAKA
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

حل شركة

مكتب  ملحاسبة  لصالحي
زنقة  ملد9نة  ملنور4 علار4  ليعقوبي 
 لطابق  لثالث  لشقة رقم 6 وآد4، 

61111، وآد4   ملغرب
 SOCIETE BINYATE SADAKA

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4)في 
طور  لتصفية)

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي شارع 
فيصل بن عبد  لعزيز تجزئة بن حلو 

رقم213 - 61111 وآد4  ملللكة 
 ملغربية.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.27833
بلقت�سى  لجلع  لعام  إلستثنائي)
1)21)تقرر حل) 1)) آنبف)  ملؤرخ في)
ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4) شركة 
SOCIETE BINYATE SADAKA)مبلغ)
رأسلالها)11.111,11)) رهم وعنو ن)
بن) فيصل  شارع  مقرها  إلآتلاعي 
عبد  لعزيز تجزئة بن حلو رقم213 - 
61111)وآد4  ملللكة  ملغربية نتيجة)

ل):))/ لفشل في  ستقطاب  لزبناء.
شارع) ب  مقر  لتصفية  حد   و 
فيصل بن عبد  لعزيز تجزئة بن حلو)
وآد4  ملللكة) (61111  - رقم213 

 ملغربية.)
و عين):)

جويا) بابا  محلد   لسيد)4))
شارع) تجزئة  لرضا  وعنو نه) ))
9حيى) سيدي  (468 رقم)  لنفآس 
وآد4  ملللكة  ملغربية) (61111

كلصفي))4))للشركة.
وعند  إلقتضاء) لحدو   ملفروضة)
محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
 ملخابر4 ومحل تبليغ  لعقو  و لوثائق)

 ملتعلقة بالتصفية):)-
باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 
9نا9ر) (23 بتاريخ) بوآد4   لتجارية 

2121)تحت رقم)332.

413I

FIDULIMAR

CIN2
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد

تحويل  ملقر  الآتلاعي للشركة

FIDULIMAR

 N°22 RUE(TAZA(HAY(EL

 HASSANY(KASSTOR، 45000،

OUARZAZATE MAROC

CIN2 شركة ذ ت مسؤولية 

محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي  و ر  9ت 

تفقيفت تلمي مسلرير - 45473 تنغيف 

 ملغرب.

تحويل  ملقر  الآتلاعي للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.5411

قر ر  لشريك  لوحيد) بلقت�سى 

تم تحويل) (2121 9نا9ر) (14  ملؤرخ في)

من) للشركة   ملقر  الآتلاعي  لحالي 

(- مسلرير) تلمي  تفقيفت  » و ر  9ت 

 17 »رقم) إلى) تنغيف  ملغرب») (45473

ورز ز ت) (45111 (- فضركوم) تجزئة 

 ملغرب».

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

9نا9ر) (28 بتاريخ) بتنغيف   البتد ئية 

2121)تحت رقم))3.

414I

مكتب  ملحاسبة  لصالحي

SOCIETE ELECTRODAM
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

قفل  لتصفية

مكتب  ملحاسبة  لصالحي

زنقة  ملد9نة  ملنور4 علار4  ليعقوبي 

 لطابق  لثالث  لشقة رقم 6 وآد4، 

61111، وآد4   ملغرب

SOCIETE ELECTRODAM شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي : حي 

 لريا�سي زنقة ه8 رقم28 - 61111 

وآد4  ملغرب.
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قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

.27(((

بلقت�سى  لجلع  لعام  إلستثنائي)

تقرر حل) (21(1 نونبف) (31  ملؤرخ في)

شركة) (SOCIETE ELECTRODAM

مبلغ) ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4 

رأسلالها)11.111,11)) رهم وعنو ن)

زنقة) مقرها  إلآتلاعي حي  لريا�سي 

وآد4  ملغرب) (61111  - رقم28  ه8)

في  ستقطاب) ل)/) لفشل  نتيجة 

 لزبناء.

و عين):)

محلد  لد و ي)  لسيد)4))

وعنو نه) ))حي ريا�سي زنقةه)8)رقم28 

((4( كلصفي) وآد4  ملغرب  (61111

للشركة.

و قد تم  نعقا   لجلعية  لختامية)

حي) وفي  (21(1 نونبف) (31 بتاريخ)

 61111  - رقم28   لريا�سي زنقة ه8)

وآد4  ملغرب.

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

9نا9ر) (18 بتاريخ) بوآد4   لتجارية 

2121)تحت رقم)4)).

415I

 FIDRAS CONSEIL SERVICES ET TRAVAUX

DIVERS SARL

STE BOLKB TRAV SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

تأسيس شركة

 FIDRAS CONSEIL SERVICES ET

TRAVAUX DIVERS SARL

 BD(MD(V(ZAGORA، (23

47900، ZAGORA(ZAGORA

STE BOLKB TRAV SARL شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي  و ر  9ت 

يسفول تغبالت ز كور4 - 47722 

ز كور4  ملغرب 

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
3167

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم إعد    لقانون) (21(1 أكتوبر) (1(
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدو 4 باملليز ت  لتالية):)
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدو 4.
عند) متبوعة  تسلية  لشركة 
 STE (: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)

.BOLKB TRAV SARL
:) شغال) بإ9جاز) غرض  لشركة 

مختلفة في  لبناء.
:) و ر  9ت) عنو ن  ملقر  الآتلاعي)
 47722 (- ز كور4) تغبالت  يسفول 

ز كور4  ملغرب).
أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).
 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)
و لعائلية) - ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)
عنو نه) )) و ر) بالل  علي   لسيد 
 47722  9ت يسفول تغبالت ز كور4)

ز كور4  ملغرب.
 لسيد محلد  لسالمي عنو نه) ))
 62124 فرجانة  لناظور) تيسلغين 

 لناظور  ملغرب.
و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)
عنو نه) )) و ر)  لسيد  ملغرب 
 47722  9ت يسفول تغبالت ز كور4)

ز كور4  ملغرب
باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 
23) آنبف)  البتد ئية بز كور4 بتاريخ)

1)21)تحت رقم)368.

416I

لوكسر للحسابات

PROXINOX
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

قفل  لتصفية

لوكسر للحسابات
)4 شارع بركان  لطابق  لثاني رقم 4، 

61111، وآد4  ملغرب

PROXINOX شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي : وآد4 

ظهر ملحلة تجزئة بندريس رقم 341 - 

61111 وآد4  ملغرب.

قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

.22671

قر ر  لشريك  لوحيد) بلقت�سى 

1)21)تقرر حل) 1)) آنبف)  ملؤرخ في)

PROXINOX)شركة ذ ت  ملسؤولية)

 (11.111 رأسلالها) مبلغ   ملحدو 4 

مقرها  إلآتلاعي) وعنو ن   رهم 

وآد4 ظهر ملحلة تجزئة بندريس رقم)

وآد4  ملغرب نتيجة) (61111  -  341

لعدم  لقيام باي نشاط.

و عين):)

عبد  لكريم  وزي)  لسيد)4))

و  ) شارع  ملحلة  ضهر  وعنو نه) ))

 61111  6 رقم)  لدهب تجزئة  لوفاء)

وآد4  ملغرب كلصفي))4))للشركة.

و قد تم  نعقا   لجلعية  لختامية)

بتاريخ)1)) آنبف)1)21)وفي ظهر ملحلة)

 61111  -  341 رقم) بندريس  تجزئة 

وآد4  ملغرب.

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

9نا9ر) (23 بتاريخ) بوآد4   لتجارية 

2121)تحت رقم)331.

417I

MEANS BUSINESS PARTNERS

CLUB HANDICAP

شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد

قفل  لتصفية

MEANS BUSINESS PARTNERS

 BD(JININE(HAY(AL(QODS، 57

20610، CASABLANCA(MAROC

club handicap شركة ذ ت 

مسؤولية محدو 4 ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي : 57 
شارع آنين تجزئة ratc حي  لقدس 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب 57 شارع 
آنين تجزئة ratc حي  لقدس  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب 21631  لد ر 
 لبيضاء  ملغرب.
قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
.342621

بلقت�سى  لجلع  لعام  إلستثنائي)
تقرر) (21(1 أكتوبر) (28 في)  ملؤرخ 
ذ ت) شركة  (club handicap حل)
ذ ت  لشريك) محدو 4  مسؤولية 
 (11.111 رأسلالها) مبلغ   لوحيد 
 57  رهم وعنو ن مقرها  إلآتلاعي)
حي  لقدس) (ratc شارع آنين تجزئة)
 لد ر  لبيضاء) ملغرب)57)شارع آنين)
تجزئة)ratc)حي  لقدس  لد ر  لبيضاء)
 ملغرب)21631) لد ر  لبيضاء) ملغرب)

نتيجة لوقف  لنشاط).
و عين):)

كيس) هللا  عبد   لسيد)4))
رقم) (21 حي ليف ك علار4) وعنو نه) ))
21631) لبيضاء) 7) لفة  لبيضاء)

 ملغرب كلصفي))4))للشركة.
و قد تم  نعقا   لجلعية  لختامية)
 57 وفي) (21(1 أكتوبر) (25 بتاريخ)
حي  لقدس) (ratc شارع آنين تجزئة)
 لد ر  لبيضاء) ملغرب)57)شارع آنين)
تجزئة)ratc)حي  لقدس  لد ر  لبيضاء)
 ملغرب)21631) لد ر  لبيضاء) ملغرب.
باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 
 28 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

9نا9ر)2121)تحت رقم)728533.
418I

fiduciaire(elbakkouri(sarl(au

 CASA TRANS MATÉRIAUX
SARL AU

شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 
 لشريك  لوحيد

إنشاء)فرع تابع للشركة

fiduciaire(elbakkouri(sarl(au
 N°12 Florida(Extension(Sidi

 Maârouf(Casablanca، 20190،
casablanca maroc
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 CASA TRANS MATÉRIAUX SARL

AU شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 

ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي رقم 8 

 لطابق  ألر�سي، زنقة 7))، حي 

موالي عبد هللا، عين  لشق - 21471 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب.

إنشاء فرع تابع للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.34(12(

قر ر  لشريك  لوحيد) بلقت�سى 

 ملؤرخ في)13)9نا9ر)2121)تقرر إنشاء)

فرع تابع للشركة تحت  لتسلية وكالة)

بالعنو ن) و لكائن  معروف  سيدي 
تجزئة) (،81 رقم)  لطابق  ألر�سي،)

 21521 (- 2،)سيدي معروف) سكينة)

من) و ملسيف   لد ر  لبيضاء) ملغرب 

طرف  لسيد)4)) لبصيفي  لعربي.

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

 28 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

9نا9ر)2121)تحت رقم)728556.

411I

BRASESUD SARL

SOCIETE BRASESUD SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

تأسيس شركة

BRASESUD SARL

 و ر تلاسينت، 45811، تنغيف 

 ملغرب

 SOCIETE BRASESUD SARL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي  و ر 

تلاسينت - 45811 تنغيف  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

435/62

في) مؤرخ  موثق  عقد  بلقت�سى 
إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) (16

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدو 4 باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدو 4.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

(: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)

.SOCIETE BRASESUD SARL

(: بإ9جاز) غرض  لشركة 

 Marchand des boissons

 alcoolisées et alcooliques.

.Négoce

:) و ر) عنو ن  ملقر  الآتلاعي)

تلاسينت)-)45811)تنغيف  ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)

11))حصة) (:  لسيد حليد شاكر)

بقيلة)511) رهم للحصة).

 (11 (: رصامي) لحسن   لسيد 

حصة بقيلة)511) رهم للحصة).

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

عنو نه) )) شاكر  حليد   لسيد 
رقم)15)بلوك))1)حي  لبهجة)45111 

ورز ز ت  ملغرب.

عنو نه) )) رصامي  لحسن   لسيد 

 و ر تلاسينت)45811)تنغيف  ملغرب.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

 لسيد علر ساكا عنو نه) )) لحي)

 إل  ري)45811)تنغيف  ملغرب

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

 البتد ئية بتنغيف بتاريخ)23)9نا9ر)2121 

تحت رقم)21111172)))831.

511I

MEANS BUSINESS PARTNERS

ESPACE MOQDAD LAHRIZI
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

MEANS BUSINESS PARTNERS

 BD(JININE(HAY(AL(QODS، 57

20610، CASABLANCA(MAROC

 ESPACE MOQDAD LAHRIZI

شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي 317 شارع 
مقد    لحريزي - 21111  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
454155

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) ((3
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدو 4 

باملليز ت  لتالية):)
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدو 4  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسلية  لشركة 
(: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)

. ESPACE MOQDAD LAHRIZI
(- مطعم) (: غرض  لشركة بإ9جاز)

قهو4.
 317 (: عنو ن  ملقر  الآتلاعي)
شارع مقد    لحريزي)-)21111) لد ر)

 لبيضاء) ملغرب.
أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).
 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)
 (11 (: مرحل) بوشعيب   لسيد 

حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).
و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)
 لسيد بوشعيب مرحل عنو نه) ))
شارع  ملقد    لحريزي  رب) (315
21111) لد ر) جالد  لد ر  لبيضاء)

 لبيضاء) ملغرب.
و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)
 لسيد بوشعيب مرحل عنو نه) ))
شارع  ملقد    لحريزي  رب) (315
21111) لد ر) جالد  لد ر  لبيضاء)

 لبيضاء) لد ر  لبيضاء
باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 
 31 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

9نا9ر)2121)تحت رقم)728138.

51(I

FIDULIMAR

CIN2
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تقليص هدف  لشركة

FIDULIMAR
 N°22 RUE(TAZA(HAY(EL

 HASSANY(KASSTOR، 45000،
OUARZAZATE MAROC

CIN2 شركة ذ ت مسؤولية 
محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  الآتلاعي رقم 17 
تجزئة فضركوم - 45111 ورز ز ت 

 ملغرب.
تقليص هدف  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
5411

قر ر  لشريك  لوحيد) بلقت�سى 
تم حذف) (2121 9نا9ر) (14  ملؤرخ في)
 ألنشطة  لتالية من نشاط  لشركة)

 لحالي):)
في  الشغال  ملختلفة) مقاول 

و لبناء.
باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 
9نا9ر) (28 بتاريخ) بتنغيف   البتد ئية 

2121)تحت رقم))3.

512I

GECAFISC

KINESVELT
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

GECAFISC
 RUE MOHAMED EL 26
 QUORRI(ETG 1 APPT 5
 CASABLANCA، 20250،
CASABLANCA MAROC

KINESVELT شركة ذ ت مسؤولية 
محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إلآتلاعي زنقة 

ركر كة  قامة الكورنيش  لطابق 
 لسفلي  لشقة ) علار4 2،  لد ر 
 لبيضاء - 21511  لد ر لبيضاء 

 ملغرب
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تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

455(75

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم إعد    لقانون) (21(1 8)) آنبف)

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدو 4 

باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدو 4  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

(: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)

.KINESVELT

:) لعالج) بإ9جاز) غرض  لشركة 

 لطبيعي.
زنقة) (: عنو ن  ملقر  الآتلاعي)

الكورنيش  لطابق) ركر كة  قامة 

2،) لد ر) علار4) ((  لسفلي  لشقة)

21511) لد ر لبيضاء) (-  لبيضاء)

 ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 (1.111 (: رأسلال  لشركة) مبلغ 

 رهم،)مقسم كالتالي):)

 (11 (:  لسيد4  9لان  لد و ي)

حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

 لسيد4  9لان  لد و ي عنو نه) ))

رياض  الندلس  قامة) تجزئة  (((

2131) لد ر لبيضاء)  مليف9ا كالفورنيا)

 ملغرب.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

 لسيد4  9لان  لد و ي عنو نه) ))

رياض  الندلس  قامة) تجزئة  (((

2131) لد ر لبيضاء)  مليف9ا كالفورنيا)

 ملغرب

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

 13 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

فبف 9ر)2121)تحت رقم)41)721.

513I

SOCIETE MODYANI SARL

 ADOUZICOMPANI

IMPORTACION
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

SOCIETE MODYANI SARL

 LOT AMIRA AV ALLAL BEN

 ،ABDELLAH(FNIDEQ، 93100

 لفنيدق  ملغرب

 Adouzicompani Importacion

شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي تجزئة 

 الميف4 زنقة  ثينا رقم 14)  لطابق 

 الول رقم ) - 11)13  لفنيدق 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

26371

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) (17

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدو 4 

باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدو 4  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

(: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)

.Adouzicompani Importacion

:) ستيف  ) بإ9جاز) غرض  لشركة 

وتوزيع آليع  ملو    لغذ ئية.

تجزئة) (: عنو ن  ملقر  الآتلاعي)

14)) لطابق) رقم) زنقة  ثينا   الميف4 

11)13) لفنيدق)  -  ( رقم)  الول 

 ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)

 (11 (:  لسيد  ال وزي  سلاعيل)
حصة بقيلة)111.)) رهم للحصة).

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء):)

 لسيد  ال وزي  سلاعيل)
شارع  بن) عنو نه) )) لحي  لجد9د 
11)13) لفنيدق)  58 رقم) رشد 

 ملغرب.
و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)
 لسيد  ال وزي  سلاعيل)
شارع  بن) عنو نه) )) لحي  لجد9د 
رشد رقم)58 11)13) لفنيدق  ملغرب
باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 
9نا9ر) (28 بتاريخ) بتطو ن   البتد ئية 

2121)تحت رقم)63)1.
514I

STE EXPRESS W.A.MPORT SARL

STE BASIMPORT SARL
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد
قفل  لتصفية

STE BASIMPORT SARL
 لشركة  ملحاسبة  لكبفى ف. .م 

ش.م.م 7 زنقة  لعر ق  قامة  لصفا 
و ملرو4  لطابق  الول رقم 7) طنجة، 

11111، طنجة  ملغرب
STE BASIMPORT SARL شركة 

ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 
 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي : 7 شارع 
 لعر ق علار4  لصفا و ملرو4  لطابق 
 الول رقم 7) طنجة 7 شارع  لعر ق 
علار4  لصفا و ملرو4  لطابق  الول 

رقم 7) طنجة 11111 طنجة 
 ملغرب.

قفل  لتصفية
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

.82357
قر ر  لشريك  لوحيد) بلقت�سى 
تقرر حل) (2121 9نا9ر) (23  ملؤرخ في)
شركة) (STE BASIMPORT SARL
ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت  لشريك)
 لوحيد مبلغ رأسلالها)51.111) رهم)
شارع) (7 مقرها  إلآتلاعي) وعنو ن 

 لعر ق علار4  لصفا و ملرو4  لطابق)

7)شارع  لعر ق) 7))طنجة)  الول رقم)

و ملرو4  لطابق  الول) علار4  لصفا 

رقم)7))طنجة)11111)طنجة  ملغرب)

نتيجة لعدم  لنشاط.

و عين):)

كافة) عبد  لشافي   لسيد)4))

رقم) (68 حي بنكر ن زنقة) وعنو نه) ))

طنجة  ملغرب) (11111 طنجة) (46

كلصفي))4))للشركة.

و قد تم  نعقا   لجلعية  لختامية)

شارع) (7 وفي) (2121 9نا9ر) (23 بتاريخ)

 لعر ق علار4  لصفا و ملرو4  لطابق)

7)شارع  لعر ق) 7))طنجة)  الول رقم)

و ملرو4  لطابق  الول) علار4  لصفا 

رقم)7))طنجة)11111)طنجة  ملغرب.

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

فبف 9ر) (14 بتاريخ) بطنجة   لتجارية 

2121)تحت رقم)58)231.

515I

 FIDUCIAIRE D ALLIANCE STRATEGIQUE

CONSULTING

SOCIETE RIAD FES MAYA
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

تفويت حصص

 FIDUCIAIRE D ALLIANCE

STRATEGIQUE CONSULTING

 BOITE(POSTAL(N° 1892 BAM

 FES(ATLAS(FES، 30000، FES

MAROC

SOCIETE RIAD FES MAYA شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي رقم : 2) 

 رب  لدبــاغ برج وعــا فاس  ملد9نــة 

فــاس. - 31111 فــاس  ملغـــرب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.47515

بلقت�سى  لجلع  لعام  إلستثنائي)

تلت) (2121 9نا9ر) (28 في)  ملؤرخ 

 ملصا قة على):)
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هشـــام  لبياش) ((4( تفويت  لسيد)

أصل) من  حصة  آتلاعية  (2.111

((4( لفائد4  لسيد) حصة  (4.111

سليــم  لبياش بتاريخ)28)9نا9ر)2121.

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني  (

فبف 9ر) (13 بتاريخ) بفاس   لتجارية 

2121)تحت رقم)484/20.

516I

sacompta sarl au

 SOCIÉTÉ

RABICONSTRICTION SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

تأسيس شركة

sacompta sarl au

244 شارع  لجيش  مللكي ميسور، 

33251، ميسور  ملغرب

 SOCIÉTÉ RABICONSTRICTION

SARL شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي حي 

 لزيتون  وطاط  لحاج 33311 

 وطاط  لحاج  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

(647

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) ((5

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدو 4 باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدو 4.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

(: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)

 SOCIÉTÉ RABICONSTRICTION

. SARL

:) لبناء) بإ9جاز) غرض  لشركة 

+متحا ث) و الشغال  ملختلفة)

+ لتشجيف).

حي) (: عنو ن  ملقر  الآتلاعي)

 33311  لزيتون  وطاط  لحاج)

 وطاط  لحاج  ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)

حصة) (511 (:  لسيد ربيع محلد)

بقيلة)11)) رهم للحصة).

511)حصة) (:  لسيد  علو  مبارك)

بقيلة)11)) رهم للحصة).

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

عنو نه) ))  لسيد  علو  مبارك 

ميدلت) ماس  مرصيد  تيطور  قصر 

54351)ميدلت  ملغرب.

عنو نه) )) محلد  ربيع   لسيد 

33311) وطاط) حي  لزيتون) (64 رقم)

 لحاج  ملغرب.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

عنو نه) )) محلد  ربيع   لسيد 

33311) وطاط) حي  لزيتون) (64 رقم)

 لحاج  ملغرب

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

9نا9ر) (31 بتاريخ) ببوملان   البتد ئية 

2121)تحت رقم)19/2020.

517I

SHORA AUDITING

CAPILANO
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

تأسيس شركة

SHORA AUDITING

 BD EL QODS AIN CHOCK N°

 836 CASABLANCA، 20460،

CASABLANCA MAROC

CAPILANO شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي حي 

 الغر س مجلوعة سكان بال9ا مرتيل 

)  لطابق  لسفلي رقم ) شقة 4 

1GH - 93152 مرتيل  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

26411

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) (27

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدو 4 باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدو 4.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

(: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)

.CAPILANO

مقهى) (: بإ9جاز) غرض  لشركة 

ومطعم وملون.

حي) (: عنو ن  ملقر  الآتلاعي)

 الغر س مجلوعة سكان بال9ا مرتيل)

 (GH 4(لطابق  لسفلي رقم)))شقة ((

52)13 -)مرتيل  ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 211.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)

 (.111 (: شبيبة) بن  بدر   لسيد 

حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).

 (.111 (:  لسيد 9ونس بن شبيبة)

حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

عنو نه) )) شبيبة  بن  بدر   لسيد 

رقم7)  سناء) تجزئة  لحجوي شارع 

52)13)مرتيل  ملغرب.

 لسيد 9ونس بن شبيبة عنو نه) ))

 9طاليا)11111) 9طاليا  9طاليا.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

عنو نه) )) شبيبة  بن  بدر   لسيد 

رقم7)  سناء) تجزئة  لحجوي شارع 

52)13)مرتيل  ملغرب

(- بتاريخ) تم  إل9د ع  لقانوني ب-)

تحت رقم)-.

518I

STE EXPRESS W.A.MPORT SARL

 STE EXPRESS W.A.MPORT

SARL

شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد

قفل  لتصفية

 STE EXPRESS W.A.MPORT

SARL

 لشركة  ملحاسبة  لكبفى ف. .م 

ش.م.م 7 زنقة  لعر ق  قامة  لصفا 

و ملرو4  لطابق  الول رقم 7) طنجة، 

11111، طنجة  ملغرب

 STE EXPRESS W.A.MPORT SARL

شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي : 7 شارع 

 لعر ق علار4  لصفا و ملرو4  لطابق 

 الول رقم 7) طنجة 7 شارع  لعر ق 

علار4  لصفا و ملرو4  لطابق  الول 

رقم 7) طنجة 11111 طنجة 

 ملغرب.

قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

.82323

قر ر  لشريك  لوحيد) بلقت�سى 

تقرر) (21(1 21) آنبف) في)  ملؤرخ 

 STE EXPRESS W.A.MPORT حل)

SARL)شركة ذ ت مسؤولية محدو 4)

ذ ت  لشريك  لوحيد مبلغ رأسلالها)

مقرها) وعنو ن  51.111) رهم 

علار4) شارع  لعر ق  (7  إلآتلاعي)

 (7  لصفا و ملرو4  لطابق  الول رقم)

شارع  لعر ق علار4  لصفا) (7 طنجة)

طنجة) ((7 و ملرو4  لطابق  الول رقم)

لعدم) نتيجة  طنجة  ملغرب  (11111

 لنشاط.

و عين):)

عبد  ملنعم  وال  علر)  لسيد)4))

زنقة) (3 حي  لجر ري) وعنو نه) ))

 لحاآب رقم)7)طنجة)11111)طنجة)

 ملغرب كلصفي))4))للشركة.
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و قد تم  نعقا   لجلعية  لختامية)

7)شارع) وفي) (21(1 21) آنبف) بتاريخ)

 لعر ق علار4  لصفا و ملرو4  لطابق)

7)شارع  لعر ق) 7))طنجة)  الول رقم)
و ملرو4  لطابق  الول) علار4  لصفا 

رقم)7))طنجة)11111)طنجة  ملغرب.

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

9نا9ر) (21 بتاريخ) بطنجة   لتجارية 

2121)تحت رقم)221116.

511I

لوكسر للحسابات

S.K.M.L
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

قفل  لتصفية

لوكسر للحسابات

)4 شارع بركان  لطابق  لثاني رقم 4، 

61111، وآد4  ملغرب

S.K.M.L شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي : تجزئة 

سهب  لخيل رقم 51) سيدي 9حي - 

61111 وآد4  ملغرب.

قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

.281(3

قر ر  لشريك  لوحيد) بلقت�سى 

تقرر) (21(1 18) آنبف) في)  ملؤرخ 

S.K.M.L)شركة ذ ت  ملسؤولية) حل)

 (11.111 رأسلالها) مبلغ   ملحدو 4 

مقرها  إلآتلاعي) وعنو ن   رهم 

تجزئة سهب  لخيل رقم)51))سيدي)

نتيجة) وآد4  ملغرب  (61111 (- 9حي)

لعدم  لقيام باي نشاط.

و عين):)
قا 9ري) مصطفى   لسيد)4))

تجزئة سهب  لخيل رقم) وعنو نه) ))

وآد4) (61111 9حي) سيدي  ((51

 ملغرب كلصفي))4))للشركة.

و قد تم  نعقا   لجلعية  لختامية)

تجزئة) وفي  (21(1 11) آنبف) بتاريخ)

(- 51))سيدي 9حي) سهب  لخيل رقم)

61111)وآد4  ملغرب.

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 
11) آنبف) بتاريخ) بوآد4   لتجارية 

1)21)تحت رقم)337.

5(1I

مكتب  ملحاسبة  لصالحي

 SOCIETE ANGAD
PLASTIQUE

إعالن متعد   لقر ر ت

مكتب  ملحاسبة  لصالحي
زنقة  ملد9نة  ملنور4 علار4  ليعقوبي 
 لطابق  لثالث  لشقة رقم 6 وآد4، 

61111، وآد4   ملغرب
 SOCIETE ANGAD PLASTIQUE
»شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4»

وعنو ن مقرها  الآتلاعي : رقم2)2 
شارع  لدرفوفي - 61111 وآد4 

 ملغرب.
»إعالن متعد   لقر ر ت»

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
.(6161

بلقت�سى  لجلع  لعام  الستثنائي)
 ملؤرخ في)26)شتنبف)1)21

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية):)
على) 9نص  :) لذي  (( رقم) قر ر 
ما9لي):)حدف  لتصد9رو الستيف   من)

 ملوضوع  الآتلاعي للشركة.
قر ر رقم)2):) لذي 9نص على ما9لي)
:)تحويل  ملقر  الآتلاعي للشركة من)
وآد4  لى) (2(2 رقم) شارعالدرفوفي 
رقم67)تجزئة  لخيف5) لطابق  ألر�سي)

طريق بوقنا ل وآد4
 قر ر رقم)3):) لذي 9نص على ما9لي):
وفا4) بعد  توزيع  لحصص   عا 4 

 لسيد4 سيناصر فاطلة
وتبعا لذلك تم تعد9ل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�سي  لتالية):)
:) لذي 9نص) 3/ ملوضوع) بند رقم)
على ما9لي):)تعلل  لشركة على تصنيع)

وتسويق  ملو    لبالستيكية.
(: 3/) ملقر ألآتلاعي) رقم) بند 
9وآد  ملقر) (:  لذي 9نص على ما9لي)
 ألآتلاعي للشركة ب طريق بوقنا ل)
رقم)67)تجزئة  لخيف5) لطابق  ألر�سي)

وآد4

(: 4/ لرأسلل  الآتلاعي) بند رقم)
تلت  عا 4) (:  لذي 9نص على ما9لي)
(: توزيع  لرأسلال  ألآتلاعي كلا 9لي)
 لسيد سيناصر مصطفى)4887.51) 
 21.45 محلد) سيناصر  (/2 حصة)
 21.45 نور لد9ن) حصة3/سيناصر 
 21.45 كلال) سيناصر  حصة4.4/)
نعيلة) سيناصر  5/ لسيد4  حصة)
حورية) سيناصر  حصة6/) ((1.23
فتيحة) حصة7/سيناصر  ((1.23
حصة8/ لسيد4سيناصر) ((1.23
حصة1/ لسيد4) ((1.23 نعيلة)

سيناصر بديعة)1.23))حصة
باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 
نونبف) (28 بتاريخ) بوآد4   لتجارية 

1)21)تحت رقم)3531.

5((I

SOCIETE MED ROUTE SARL

SOCIETE MED ROUTE SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

تأسيس شركة

SOCIETE MED ROUTE SARL
رقم 27) تجزئة  ملنتزه )  لشطر ) 
مكناس، 51111، مكناس  ملغرب
 SOCIETE MED ROUTE SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي رقم 27) 
تجزئة  ملنتزه )  لشطر ) مكناس - 

51111 مكناس  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

41235
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) (22
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدو 4 باملليز ت  لتالية):)
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدو 4.
عند) متبوعة  تسلية  لشركة 
(: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)

.SOCIETE MED ROUTE SARL
:) الشغال) غرض  لشركة بإ9جاز)

 ملختلفة).

عنو ن  ملقر  الآتلاعي):)رقم)27) 

(- مكناس) (( )) لشطر) تجزئة  ملنتزه)

51111)مكناس  ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

(: رأسلال  لشركة) مبلغ 

111.111.)) رهم،)مقسم كالتالي):)

(: علوي) 9ونس  مر ني   لسيد 

11)) رهم) بقيلة) حصة  (3.333

للحصة).

 لسيد محلد ملر ني علوي):)3.334 

حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).

 لسيد   ريس ملر ني علوي):)3.333 

حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

علوي) 9ونس  مر ني   لسيد 

تجزئة  ملسيف4) (214 رقم) عنو نه) ))

 لريصاني)51111) لريصاني  ملغرب.

علوي) ملر ني  محلد   لسيد 

عنو نه) ))حي موالي رشيد  لريصاني)

51111) لريصاني  ملغرب.

علوي) ملر ني   لسيد   ريس 

تاوآد9ت  لريصاني) قصر  عنو نه) ))

51111) لريصاني  ملغرب.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

علوي) 9ونس  مر ني   لسيد 

تجزئة  ملسيف4) (214 رقم) عنو نه) ))

 لريصاني)51111) لريصاني  ملغرب

علوي) ملر ني  محلد   لسيد 

عنو نه) ))حي موالي رشيد  لريصاني)

51111) لريصاني  ملغرب

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

فبف 9ر) (14 بتاريخ) بلكناس   لتجارية 

2121)تحت رقم)))5.

5(2I



عد )5511 - 24)آلا ى  مجر4))44) )1))فبف 9ر)2121)الجريدة الرسمية   (18(

FIDULIMAR

LANWAR
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

تأسيس شركة

FIDULIMAR

 N°22 RUE(TAZA(HAY(EL

 HASSANY(KASSTOR، 45000،

OUARZAZATE MAROC

LANWAR شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي  و ر  9ت 

بوسعدن  م عياش  9ت سدر ت 

 لسهل  لشرقية قلعة  مكونة - 

45212 تنغيف  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

46(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) (27

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدو 4 باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدو 4.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

(: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)

.LANWAR

-))مقاول) غرض  لشركة بإ9جاز):)

في  الشغال  ملختلفة و لبناء

و صالح) في  لغرس  مقاول  (2-

 ملر كن و الزقة و لفضاء ت  لخضر ء

.NEGOCIANT(تاآر(-

:) و ر  9ت) عنو ن  ملقر  الآتلاعي)

سدر ت) عياش  9ت  بوسعدن  م 

(- قلعة  مكونة)  لسهل  لشرقية 

45212)تنغيف  ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 511.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)

 لسيد حلو بنشو):)2.511)حصة)

بقيلة)11)) رهم للحصة).

 2.511 (: بنشو) محلد   لسيد 
حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء):)

 384  لسيد حلو بنشو عنو نه) ))
مكونة) فلعة  حي  لنهضة  (F بلوك)

45212)تنغر  ملغرب.
عنو نه) )) بنشو  محلد   لسيد 
تنغيف) (45311  و ر  غنسلن  كنيون)

 ملغرب.
و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)
 لسيد حلو بنشو عنو نه) ))بلوك)
 45212 مكونة) فلعة  حي  لنهضة  (F

تنغيف  ملغرب
 لسيد محلد بنشو عنو نه) )) و ر)
 غنسلن  كنيون)45111)تنغيف  ملغرب
باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 
فبف 9ر) (15 بتاريخ) بتنغيف   البتد ئية 

2121)تحت رقم)-.
5(3I

FIDUCIAIRE ZERROUKI

كومبلكس رضوان
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

حل شركة

FIDUCIAIRE ZERROUKI
 36RUE DE CASABLANCA

APT.2، 60000، OUJDA(MAROC
كومبلكس رضو ن شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدو 4)في طور 

 لتصفية)
وعنو ن مقرها  إلآتلاعي قيسارية 
ريل�سي 8) زنقة بركان - 61151 

أحفيف  ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.5217

بلقت�سى  لجلع  لعام  إلستثنائي)
1)21)تقرر حل) 23) آنبف)  ملؤرخ في)
ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4) شركة 
رأسلالها) مبلغ  رضو ن  كومبلكس 
مقرها) وعنو ن  11.111)) رهم 
زنقة) ((8  إلآتلاعي قيسارية ريل�سي)
61151)أحفيف  ملغرب نتيجة) (- بركان)

ل):) لتصفية  ملسبقة للشركة.

و حد  مقر  لتصفية ب قيسارية)
 61151 (- بركان) زنقة  ((8 ريل�سي)

أحفيف  ملغرب.)

و عين):)
زنا9دي) رضو ن   لسيد)4))

زنقة  ألبطال) حي  لنصر  وعنو نه) ))
رقم)7 61151)أحفيف  ملغرب كلصفي)

)4))للشركة.

وعند  إلقتضاء) لحدو   ملفروضة)

محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

 ملخابر4 ومحل تبليغ  لعقو  و لوثائق)

 ملتعلقة بالتصفية):)-

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

9نا9ر) (22 بتاريخ) ببفكان   البتد ئية 

2121)تحت رقم)38/2020.

5(4I

ACCOUNTAX MAROC

BATIZRO
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

ACCOUNTAX MAROC

 Rue(de(liberté 3ème(étage, ,(1

 Appt(n°6 - Casablanca، 20000،

CASABLANCA MAROC

BATIZRO شركة ذ ت مسؤولية 

محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي 1) زنقة 

 لحرية،  لطابق  لثالث، شقة رقم 

5،  لد ر  لبيضاء - 21111  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

454(21

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) (12

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدو 4 

باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدو 4  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

(: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)

.BATIZRO

:) لقيام) بإ9جاز) غرض  لشركة 

بلجليع  الشغال  ملختلفة و لبناء.

زنقة) ((1 (: عنو ن  ملقر  الآتلاعي)

رقم) شقة   لحرية،) لطابق  لثالث،)

21111) لد ر) (- 5،) لد ر  لبيضاء)

 لبيضاء) ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 511.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)

و لعائلية) - ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

 لسيد  لحسن  كر وس عنو نه) ))

حليد4،) عبوآولد  أولد   و ر 

 27223 بوعز4،) لنو صر) بلد9ة،  ر 

 لنو صر  ملغرب.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

 لسيد  لحسن  كر وس عنو نه) ))

حليد4،) عبوآولد  أولد   و ر 

 27223 بوعز4،) لنو صر) بلد9ة،  ر 

 لنو صر  ملغرب

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

 23 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

9نا9ر)2121)تحت رقم)-.

5(5I

FIDIA CONSEIL

FAIRY TRAVEL رايري تغفيل
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

تأسيس شركة

FIDIA CONSEIL

 BD 11 JANVIER 1ER 75

 ETAGE(CASABLANCA 75

 BD 11 JANVIER 1ER(ETAGE

 CASABLANCA، 20130،

CASABLANCA MAROC

FAIRY TRAVEL فا9ري تغفيل شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4



(183 الجريدة الرسميةعد )5511 - 24)آلا ى  مجر4))44) )1))فبف 9ر)2121) 

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي 75 شارع 

)) 9نا9ر  لطابق  الول  لشقة 61) 

 لد ر  لبيضاء  لد ر  لبيضاء 31)21 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

454(87

 15 في) مؤرخ  حر  عقد  بلقت�سى 
إعد    لقانون) تم  (2121 فبف 9ر)

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدو 4 باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدو 4.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

 FAIRY (:  إلقتضاء)بلختصر تسليتها)

TRAVEL)فا9ري تغفيل.

وكالة) (: بإ9جاز) غرض  لشركة 

سفر.

75)شارع) عنو ن  ملقر  الآتلاعي):)

 (61 9نا9ر  لطابق  الول  لشقة) (((

 21(31  لد ر  لبيضاء) لد ر  لبيضاء)

 لد ر  لبيضاء) ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):) ملغرب سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)

 511 (:  لسيد عدنان ريفي كريم)

حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).

 511 (:  لسيد ريفي كريم عثلان)

حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

عثلان) كريم  ريفي   لسيد 

31)21) لد ر) عنو نه) )) ملغرب)

 لبيضاء) ملغرب.

كريم) ريفي  عدنان   لسيد 

31)21) لد ر) عنو نه) )) ملغرب)

 لبيضاء) ملغرب.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

كريم) ريفي  عدنان   لسيد 

31)21) لد ر) عنو نه) )) ملغرب)

 لبيضاء) ملغرب

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

 15 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

فبف 9ر)2121)تحت رقم  ملغرب.

5(6I

 centre de developpment profesionnel des

competences

CLADDING ALU SUD
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 centre de developpment

profesionnel des competences

 n° 129 avenue(omar(el

 mokhrtar(laayoune، 70000،

laayoune maroc

CLADDING ALU SUD شركة ذ ت 

مسؤولية محدو 4 ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي رقم 716 

بلوك C مد9نة  لوحد4 - 71111 

 لعيون  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

3167(

بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ في 27 
9نا9ر 2121 تم إعد    لقانون 

 ألسا�سي لشركة ذ ت مسؤولية 

محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد 

باملليز ت  لتالية : 

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدو 4  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

(: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)

.CLADDING ALU SUD

نجار4) (: بإ9جاز) غرض  لشركة 

 اللومنيوم وأعلال مختلفة.
عنو ن  ملقر  الآتلاعي):)رقم)716 

 71111 (- مد9نة  لوحد4) (C بلوك)

 لعيون  ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)

 (.111 (: مرغان) محلد   لسيد 

حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

عنو نه) )) مرغان  محلد   لسيد 

رقم))31))حي  لفرح بنسركاو)81111 

 كا 9ر  ملغرب.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

عنو نه) )) مرغان  محلد   لسيد 

رقم))31))حي  لفرح بنسركاو)81111 

 كا 9ر  ملغرب

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

9نا9ر) (31 بتاريخ) بالعيون   البتد ئية 

2121)تحت رقم)268/2020.

5(7I

 centre de developpment profesionnel des

competences

FERDAOUSSE SAHARA
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

تفويت حصص

 centre de developpment

profesionnel des competences

 n° 129 avenue(omar(el

 mokhrtar(laayoune، 70000،

laayoune maroc

FERDAOUSSE SAHARA شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي حي  المال 

) رقم 262 - 71111  لعيون  ملغرب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.(1483

بلقت�سى  لجلع  لعام  إلستثنائي)

تلت) (2121 9نا9ر) (18 في)  ملؤرخ 

 ملصا قة على):)

تفويت  لسيد))4)) سامة  صليطي)

11))حصة  آتلاعية من أصل)11) 

حصة لفائد4  لسيد))4))عبد  لها ي)

تونرتي بتاريخ)18)9نا9ر)2121.

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني  (

فبف 9ر) (14  البتد ئية بالعيون بتاريخ)

2121)تحت رقم)235/2020.

5(8I

ccf roubia

STE BEYGOOD AGENCY

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

تفويت حصص

ccf roubia

 bd(mohammed(derfoufi (7

oujda، 60000، oujda(maroc

STE BEYGOOD AGENCY شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي 6 زنقة 

أ8 تجزئة موهوب - 61111 وآد4 

 ملغرب.

تفويت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.2815(

بلقت�سى  لجلع  لعام  إلستثنائي)

تلت) (21(1 16) آنبف) في)  ملؤرخ 

 ملصا قة على):)

عبد  لوهاب) ((4( تفويت  لسيد)

حصة  آتلاعية من) (511 ميساوي)

((4( حصة لفائد4  لسيد) (511 أصل)

16) آنبف) بتاريخ) ملعصب  هشام 

.21(1

عبد  لوهاب) ((4( تفويت  لسيد)

حصة  آتلاعية من) (511 ميساوي)

((4( حصة لفائد4  لسيد) (511 أصل)

فبف 9ر) (15 بتاريخ) ملعصب  محلد 

.2121

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني  (

9نا9ر) (17 بتاريخ) بوآد4   لتجارية 

2121)تحت رقم)77.

5(1I
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ccf roubia

 STE DE TRANSPORT

 RAPIDE INTERNATIONAL

LIATENI
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

قفل  لتصفية

ccf roubia

 bd(mohammed(derfoufi (7

oujda، 60000، oujda(maroc

 STE DE TRANSPORT RAPIDE

 INTERNATIONAL LIATENI

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي : علار4 

قا 4 شارع محلد  لخامس - 61111 

وآد4  ملغرب.

قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

.(783(

بلقت�سى  لجلع  لعام  إلستثنائي)

1)21)تقرر حل) 22) آنبف)  ملؤرخ في)

 STE DE TRANSPORT RAPIDE

 INTERNATIONAL LIATENI

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4 مبلغ)

وعنو ن) 311.111) رهم  رأسلالها)

شارع) قا 4  علار4  مقرها  إلآتلاعي 

وآد4) (61111 (- محلد  لخامس)

النقطاع  لنشاط) نتيجة   ملغرب 

 لتجاري.

و عين):)

 لسيد)4))حسن لياتني وعنو نه) ))

محلد  لخامس) شارع  قا 4  علار4 

((4( كلصفي) وآد4  ملغرب  (61111

للشركة.

و قد تم  نعقا   لجلعية  لختامية)

علار4) وفي  (21(1 22) آنبف) بتاريخ)

قا 4 شارع محلد  لخامس)-)61111 

وآد4  ملغرب.

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

9نا9ر) (27 بتاريخ) بوآد4   لتجارية 

2121)تحت رقم)361.

521I

 ئتلانية زهيف

FOUFOU CAR

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

رفع رأسلال  لشركة

 ئتلانية زهيف

زنقة  بن عائشة علار4 باريس 

 لطابق  لتالت مكتب رقم )) كيليز 

مر كش، 41111، مر كش  ملغرب

FOUFOU CAR شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدو 4

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي رقم 3 

علارE6 4  لفضل - 41111 مر كش 

 ملغرب .

رفع رأسلال  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.72183

بلقت�سى  لجلع  لعام  إلستثنائي)

تم) (21(1 26) آنبف) في)  ملؤرخ 

قدره) بلبلغ  رأسلال  لشركة  رفع 

 (1.111« أي من) »111.111) رهم»)

»111.111.)) رهم») إلى)  رهم»)

مقاصة مع  9ون) إآر ء) (: عن طريق)

 لشركة  ملحد 4  ملقد ر و ملستحقة.

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

فبف 9ر) (14 بتاريخ) بلر كش   لتجارية 

2121)تحت رقم)164))).

52(I

G.MAO.CCF

 STE ASSURANCE

PRINCIPALE

شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد

تفويت حصص

G.MAO.CCF

 AVENUE HASSAN II VILLE 24

 NOUVELLE، 30000، FES

MAROC

 STE ASSURANCE PRINCIPALE

شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي حي  ملسيف4 

تيسة تاونات حي  ملسيف4 تيسة 

تاونات 31111 فاس  ملغرب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.(565

قر ر  لشريك  لوحيد) بلقت�سى 

تلت) (21(1 9وليوز) ((1 في)  ملؤرخ 

 ملصا قة على):)

تفويت  لسيد))4))فريد زين  لد9ن)

11))حصة  آتلاعية من أصل)11) 
علر علوي) ((4( حصة لفائد4  لسيد)

محلدي بتاريخ)1))9وليوز)1)21.

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني  (

أكتوبر) ((6 بتاريخ) بفاس   لتجارية 

1)21)تحت رقم)2757.

522I

G.MAO.CCF

FOUR FRIEND
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

قفل  لتصفية

G.MAO.CCF

 AVENUE HASSAN II VILLE 24

 NOUVELLE، 30000، FES

MAROC

FOUR FRIEND شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدو 4

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي : بلوك 

ب رقم 11) عوينات  لحجاج فاس 

بلوك ب رقم 11) عوينات  لحجاج 

فاس 31111 فاس  ملغرب.

قفل  لتصفية
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

.51843

بلقت�سى  لجلع  لعام  إلستثنائي)
تقرر) (21(1 غشت) (28 في)  ملؤرخ 

ذ ت) شركة  (FOUR FRIEND حل)

رأسلالها) مبلغ   ملسؤولية  ملحدو 4 

مقرها) وعنو ن  11.111)) رهم 

 إلآتلاعي بلوك ب رقم)11))عوينات)

 (11 رقم) ب  بلوك  فاس   لحجاج 

31111)فاس) عوينات  لحجاج فاس)

 ملغرب نتيجة لتشطيب.

و عين):)

محلد  لعلر ني)  لسيد)4))

 (235 وعنو نه) )) و ر  لزليليك رقم)

فاس) يعقوب  موالي  عين  لشفق 

((4( كلصفي) فاس  ملغرب  (31111

للشركة.

و قد تم  نعقا   لجلعية  لختامية)

بلوك) وفي  (21(1 غشت) (28 بتاريخ)

عوينات  لحجاج فاس) ((11 ب رقم)

عوينات  لحجاج) ((11 بلوك ب رقم)

فاس)31111)فاس  ملغرب.

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

12) آنبف) بتاريخ) بفاس   لتجارية 

1)21)تحت رقم)3828/2019.

523I

Ste Abdoune Conseil

EAGLE PROMO
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

وفا4 شريك

Ste Abdoune Conseil

رقم 4 إقامة فاطلة شارع موالي 

رشيد  ألطلس طريق صفرو فاس، 

31111، فاس  ملغرب

EAGLE PROMO شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدو 4

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي زنقة 

بوكر ع  لتازي 6  لحي  لصناعي 

 لدكار ت فاس - 31111 فاس 

 ملغرب.

وفا4 شريك
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.5731(

بلقت�سى  لجلع  لعام  إلستثنائي)

2121)تم  إلعالم) 9نا9ر) ((6  ملؤرخ في)

بوفا4  لشريك  لعباس  لتازي وتوزيع)

لرسم) (
ً
تبعا على  لورثة  حصصه 

 21(1 9نا9ر) (11 في)  إلر ثة  ملؤرخ 

بالشكل  ألتي):)

(، محلد  لتازي)  لسيد)4))

1.388)))حصة).

(،  لسيد)4))  ريس  لتازي)

1.388)))حصة).
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(، عبد  لعالي  لتازي)  لسيد)4))

1.388)))حصة).

(، عبد  للطيف  لتازي)  لسيد)4))

1.388)))حصة).

(، سعيد4  سكتيوي)  لسيد)4))

68.278)حصة).

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

 لتجارية بفاس بتاريخ)21)9نا9ر)2121 

تحت رقم)436/020.

524I

N2M CONSEIL-SARL

ALEA TRAV
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

تأسيس شركة

N2M CONSEIL-SARL

 AV(HASSAN(I(RUE 5 N 19, 2

 ETAGE(N 4، 62000، NADOR

MAROC

ALEA TRAV شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي حي آعد ر 

رقم 42  زغنغان  لناظور - 62111 

 لناظور  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

(1611

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) ((4

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدو 4 باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدو 4.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

 ALEA (: بلختصر تسليتها)  إلقتضاء)

.TRAV

:) شغال) بإ9جاز) غرض  لشركة 

مختلفة  و  لبناء).

عنو ن  ملقر  الآتلاعي):)حي آعد ر)

 62111 (- 42) زغنغان  لناظور) رقم)

 لناظور  ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

(: رأسلال  لشركة) مبلغ 

111.111.)) رهم،)مقسم كالتالي):)

 5.111 (: سعيد) عثلاني   لسيد 

حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).

 5.111 (:  لسيد  زملاض مصطفى)

حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

عنو نه) )) محلد  عثلاني   لسيد 

28)) زغنغان) حي بني بو 9د9ت رقم)

 لناظور)62111) لناظور  ملغرب.

 لسيد  زملاط مصطفى عنو نه) ))

بو 9د9ت  زغنغان  لناظور) بني  حي 

62111) لناظور  ملغرب.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

عنو نه) )) محلد  عثلاني   لسيد 

28)) زغنغان) حي بني بو 9د9ت رقم)

 لناظور)62111) لناظور  ملغرب

 لسيد  زملاط مصطفى عنو نه) ))

بو 9د9ت  زغنغان  لناظور) بني  حي 

62111) لناظور  ملغرب

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

9نا9ر) (23  البتد ئية بالناضور بتاريخ)

2121)تحت رقم)14).

525I

N2M CONSEIL-SARL

SOCIETE FARISSI
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

رفع رأسلال  لشركة

N2M CONSEIL-SARL

 AV(HASSAN(I(RUE 5 N 19, 2

 ETAGE(N 4، 62000، NADOR

MAROC

SOCIETE FARISSI شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدو 4

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي حي آعد ر 

رقم 42  زغنغان  لناظور - 62111 

 لناظور  ملغرب.

رفع رأسلال  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.(37(3

بلقت�سى  لجلع  لعام  إلستثنائي)

تم) (2121 9نا9ر) (21 في)  ملؤرخ 

قدره) بلبلغ  رأسلال  لشركة  رفع 

»511.111) رهم»)أي من)»511.111 

»111.111.)) رهم») إلى)  رهم»)

مقاصة مع  9ون) إآر ء) (: عن طريق)

 لشركة  ملحد 4  ملقد ر و ملستحقة.

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

9نا9ر) (21  البتد ئية بالناضور بتاريخ)

2121)تحت رقم)21).

526I

G.MAO.CCF

 STE HAMUST

CONSTRUCTION

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

تأسيس شركة

G.MAO.CCF

 AVENUE HASSAN II VILLE 24

 NOUVELLE، 30000، FES

MAROC

 STE HAMUST CONSTRUCTION

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي إقامة 

 ملفتاح شارع سوسة زنقة إرالند  

رقم 38 حي  لزهور 2 فاس إقامة 

 ملفتاح شارع سوسة زنقة إرالند  

رقم 38 حي  لزهور 2 فاس 31111 

فاس  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

6(657

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) (18

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدو 4 باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدو 4.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

 STE (: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)

.HAMUST CONSTRUCTION

:)مقاول في) غرض  لشركة بإ9جاز)

 ألشغال  ملختلفة و لبناء.

إقامة) (: عنو ن  ملقر  الآتلاعي)

 ملفتاح شارع سوسة زنقة إرالند  رقم)

2)فاس إقامة  ملفتاح) 38)حي  لزهور)

شارع سوسة زنقة إرالند  رقم)38)حي)

 لزهور)2)فاس)31111)فاس  ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)

و لعائلية) - ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

عبد  لعالي  لهلام)  لسيد 

6)حي سيدي) 51)زنقة) عنو نه) ))رقم)

 31111 فاس) زو عة  لعليا   لها ي 

فاس  ملغرب.

قشلاري) مصطفى   لسيد 

ثبقال) آبل  زنقة  (21 عنو نه) ))

فاس) (31111 فاس) س   لنفآس 

 ملغرب.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

عبد  لعالي  لهلام)  لسيد 

6)حي سيدي) 51)زنقة) عنو نه) ))رقم)

 31111 فاس) زو عة  لعليا   لها ي 

فاس  ملغرب

قشلاري) مصطفى   لسيد 

ثبقال) آبل  زنقة  (21 عنو نه) ))

فاس) (31111 فاس) س   لنفآس 

 ملغرب

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

 لتجارية بفاس بتاريخ)22)9نا9ر)2121 

تحت رقم)311.
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FIDUCIAIRE AL KIMMA CONSULTING

VIVIVIO

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE AL KIMMA

CONSULTING

 N°31, Lotissement(communal,

 Sidi(Mâarouf، 20280،

Casablanca MAROC

VIVIVIO شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي رقم 2 زنقة 

أبو فا9د  ملصري  لطابق  لثاني شقة 

ب2 - 21161  لد ر  لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

455143

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

تم إعد    لقانون) (21(1 أكتوبر) (13

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدو 4 باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدو 4.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

(: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)

.VIVIVIO

إ  ر4) (: بإ9جاز) غرض  لشركة 

 ملصحات.

 2 رقم) (: عنو ن  ملقر  الآتلاعي)

زنقة أبو فا9د  ملصري  لطابق  لثاني)

21161) لد ر  لبيضاء)  - ب2  شقة 

 ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)

 751 (: آسوس) شكيب   لسيد 

حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).

 لسيد حكيم نجي هللا):)251)حصة)

بقيلة)11)) رهم للحصة).

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

 لسيد شكيب آسوس عنو نه) ))
 21361 ملر ال ليف الرميطاج) (41 رقم)

 لد ر  لبيضاء) ملغرب.

 لسيد حكيم نجي هللا عنو نه) ))
رقم)5))شارع ف تجزئة  لنسيم طريق)

81)21) لد ر) عين  لد9اب) أزمور 

 لبيضاء) ملغرب.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

 لسيد شكيب آسوس عنو نه) ))
 21361 ملر ال ليف الرميطاج) (41 رقم)

 لد ر  لبيضاء) ملغرب

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

 3( بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

9نا9ر)2121)تحت رقم)721162.

528I

N2M CONSEIL-SARL

 SOCIETE ADHAM

ENGINEERING
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

تحويل  لشكل  لقانوني للشركة

N2M CONSEIL-SARL

 AV(HASSAN(I(RUE 5 N 19, 2

 ETAGE(N 4، 62000، NADOR

MAROC

 SOCIETE ADHAM

ENGINEERING شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدو 4

و عنو ن مقرها  الآتلاعي حي عبد 

 ملومن بني  نصار  ملركز  لناظور - 

62111  لناظور .

تحويل  لشكل  لقانوني للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.(4741

قر ر  لشريك  لوحيد) بلقت�سى 

 ملؤرخ في)23) آنبف)1)21)تم تحويل)

 لشكل  لقانوني للشركة من)»شركة)

ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4»)إلى)»شركة)

ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت  لشريك)

 لوحيد».

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

9نا9ر) (21  البتد ئية بالناضور بتاريخ)

2121)تحت رقم)27).

521I

select conseil

 FLASH GROUPE

INTERNATIONALE
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

select conseil

شارع عبد  ملومن علار4)42  لطابق 

 لر بع رقم6)، 21361،  لبيضاء 

 ملغرب

 FLASH GROUPE

INTERNATIONALE شركة ذ ت 

مسؤولية محدو 4 ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي )3) 

شارع  نفا  قامة  زور  ملكتب )) ب 

 لبيضاء - 21371  لد ر لبيضاء 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

455(27

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) ((6

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدو 4 

باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدو 4  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

 FLASH(:(إلقتضاء)بلختصر تسليتها 

.GROUPE INTERNATIONALE

:) ستيف  ) بإ9جاز) غرض  لشركة 

وتصد9ر  لال ت صناعة  لنسيج.

عنو ن  ملقر  الآتلاعي):))3))شارع)

 نفا  قامة  زور  ملكتب))))ب  لبيضاء)

- 21371) لد ر لبيضاء) ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 (1.111 (: رأسلال  لشركة) مبلغ 

 رهم،)مقسم كالتالي):)

 (11 (:  لسيد عبد  الاله  لشيكر)

حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

عبد  الاله  لشيكر)  لسيد 

عنو نه) ))حكم)3) ميل بروني رقم)47 

21111) لد ر لبيضاء)  لد ر لبيضاء)

 لد ر لبيضاء.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

عبد  الاله  لشيكر)  لسيد 

عنو نه) ))حكم)3) ميل بروني رقم)47 

21111) لد ر لبيضاء)  لد ر لبيضاء)

 لد ر لبيضاء

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

 13 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

فبف 9ر)2121)تحت رقم)4))721.

531I

select conseil

 LA MAISON DES
MERVEILLES

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4
تفويت حصص

select conseil

شارع عبد  ملومن علار4)42  لطابق 

 لر بع رقم6)، 21361،  لبيضاء 

 ملغرب

 LA MAISON DES MERVEILLES

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي 45 شارع 

غاندي  قامة 9اسلين  لطابق 

 لسفلي  لرقم 35 - 21111 

 لد ر لبيضاء  ملغرب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.317115

بلقت�سى  لجلع  لعام  إلستثنائي)

تلت) (21(1 أكتوبر) (1( في)  ملؤرخ 

 ملصا قة على):)



(187 الجريدة الرسميةعد )5511 - 24)آلا ى  مجر4))44) )1))فبف 9ر)2121) 

تفويت  لسيد))4))صوفيا بن ربيعة)

67))حصة  آتلاعية من أصل)334 

هدى غنام) ((4( حصة لفائد4  لسيد)

بتاريخ)11)أكتوبر)1)21.

تفويت  لسيد))4))صوفيا بن ربيعة)

67))حصة  آتلاعية من أصل)334 

حصة لفائد4  لسيد))4))زينب  ملسفر)

بتاريخ))1)أكتوبر)1)21.

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني  (

 13 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

فبف 9ر)2121)تحت رقم))7)721.

53(I

 ملركز  لجهوي لالستثلار لجهة  لعيون  لساقية)

 لحلر ء

SAHARA MARTIN PROTEIN
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

تأسيس شركة

 ملركز  لجهوي لالستثلار لجهة 

 لعيون  لساقية  لحلر ء

صندوق  لبف9د 2266، 71111، 

 لعيون  ملغرب

 SAHARA MARTIN PROTEIN

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي رقم 5)5) 

بلوك   تجزئة  لوحد4 - 71111 

 لعيون  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

31615

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) (22

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدو 4 باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدو 4.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

(: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)

.SAHARA MARTIN PROTEIN

تجار4) (: بإ9جاز) غرض  لشركة 

وتصد9ر و ستف    ملنتوآات  لبحرية

تجار4  ألسلاك

تجار4  لعامة  ستف   وتصد9ر.
رقم) (: عنو ن  ملقر  الآتلاعي)

(- تجزئة  لوحد4) بلوك    ((5(5

71111) لعيون  ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)

 511 (: بوعلو ) محلد   لسيد 

حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).

511)حصة) (:  لسيد صفر عثلان)

بقيلة)11)) رهم للحصة).

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

عنو نه) )) بوعلو    لسيد محلد 
تجزئة  لوحد4) بلوك    ((5(5 رقم)

71111) لعيون  ملغرب.
 لسيد صفر عثلان عنو نه) ))رقم)

5)5))بلوك   تجزئة  لوحد4)71111 

 لعيون  ملغرب.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

عنو نه) )) بوعلو    لسيد محلد 
تجزئة  لوحد4) بلوك    ((5(5 رقم)

71111) لعيون  ملغرب
 لسيد صفر عثلان عنو نه) ))رقم)

5)5))بلوك   تجزئة  لوحد4)71111 

 لعيون  ملغرب

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

9نا9ر) (3( بتاريخ) بالعيون   البتد ئية 

2121)تحت رقم)276/20.

532I

CRI MEKNES

IMAHOU TRAV SARL 
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

تأسيس شركة

CRI MEKNES

 S37 AVENUE(OKBA(BNOU

 NAFII(S37 AVENUE(OKBA

 BNOU(NAFII، 50000، MEKNES

MAROC

 IMAHOU TRAV SARL شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي 71) 
مرآان 2 توسيع - 51121 مكناس 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

41(83
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) ((5
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدو 4 باملليز ت  لتالية):)
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدو 4.
عند) متبوعة  تسلية  لشركة 
(: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)

. IMAHOU TRAV SARL
أشغــال) (: بإ9جاز) غرض  لشركة 

مختــلفة).
 (71 (: عنو ن  ملقر  الآتلاعي)
مكناس) (51121 (- توسيع) (2 مرآان)

 ملغرب.
أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).
 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)
حصة) (511 (:  لسيد توفيق فاتح)

بقيلة)11)) رهم للحصة).
 511 (:  لسيد عبد  إلاله  لحرير)

حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).
و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)
عنو نه) )) فاتح  توفيق   لسيد 
 51121 توسيع) (2 مرآان) ((71 رقم)

مكناس  ملغرب.
 لسيد عبد  إلاله  لحرير عنو نه) ))
 51121 توسيع) (2 مرآان) (81 رقم)

مكناس  ملغرب.
و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)
عنو نه) )) فاتح  توفيق   لسيد 
 51121 توسيع) (2 مرآان) ((71 رقم)

مكناس  ملغرب
باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 
9نا9ر) (24 بتاريخ) بلكناس   لتجارية 

2121)تحت رقم))31.
533I

.PRACTICAL PAINTING COMPANY S.A.R.L

 PRACTICAL PAINTING
.COMPANY S.A.R.L

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4
تأسيس شركة

 PRACTICAL PAINTING
.COMPANY S.A.R.L

 RUE(DE(CARNOT(N 23 , 5 ème
 étage(bureau(n°6 ,IMMEUBLE
AL(ORS، 90000، طنجة  ملغرب

 PRACTICAL PAINTING
COMPANY S.A.R.L. شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدو 4
وعنو ن مقرها  إلآتلاعي زنقة 

تارو  نت، مركب أبر ج طنجة،بلوك 
6 مكتب رقم 3) مكرر - 11111 

طنجة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

(13275
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم إعد    لقانون) (21(1 31) آنبف)
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدو 4 باملليز ت  لتالية):)
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدو 4.
عند) متبوعة  تسلية  لشركة 
تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)
 PRACTICAL PAINTING (:

..COMPANY S.A.R.L
*أعلال) (: بإ9جاز) غرض  لشركة 

 لصباغة)
تشييد) أعلال  لبناء،) *آليع 
 لبنا9ات،)نجار4  لخشب و الملونيوم،)
تهيئة  لطرقات) و لتطهيف،)  لصيانة 

.......... لخ)
آليع مو  ) بيع وشر ء) ) ستيف  ،)

ولو زم  لصباغة ومو    لبناء)
آليع  لعلليات) عامة  بصفة 
 لتجارية،) ملالية،) لصناعية  لتي من)
شأنها  لعلل على تقدم ونلو  لشركة

زنقة) (: عنو ن  ملقر  الآتلاعي)
تارو  نت،)مركب أبر ج طنجة،بلوك)
 11111 (- مكرر) ((3 رقم) مكتب  (6

طنجة  ملغرب.



عد )5511 - 24)آلا ى  مجر4))44) )1))فبف 9ر)2121)الجريدة الرسمية   (188

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 
 لشركة):)11)سنة).

(: رأسلال  لشركة) مبلغ 
51.111,11) رهم،)مقسم كالتالي):)

 لسيد  ملو ن سعيد):)311)حصة)
بقيلة)11)) رهم للحصة).

 (11 (:  لسيد  ملو ن محلد ر�سى)
حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).

 لسيد  لسعو  حلز4):)11))حصة)
بقيلة)11)) رهم للحصة).

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء):)

 لسيد  ملو ن سعيد عنو نه) ))حي)
 11111 7  ملرس غرسة  لجامع زنقة)

طنجة  ملغرب.
ر�سى) محلد   لسيد  ملو ن 
غرسة  لجامع) حي  ملرس  عنو نه) ))

زنقة)7 11111)طنجة  ملغرب.
عنو نه) )) حلز4   لسيد  لسعو  
 (4 رقم) (21 تجزئة  بن جلدون زنقة)

1)111)طنجة  ملغرب.
و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)
 لسيد  ملو ن سعيد عنو نه) ))حي)
 11111 7  ملرس غرسة  لجامع زنقة)

طنجة  ملغرب
باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 
9نا9ر) (22 بتاريخ) بطنجة   لتجارية 

2121)تحت رقم)575.

534I

A. SAAIDI CONSULTANTS

ATTAKAFOUL صندوق 
مشتفك للتوظيف
إعالن متعد   لقر ر ت

«ATTAKAFOUL« 
صندوق مشتفك للتوظيف

رسلاله 111.111,11.)  رهم
 لكائن مقره :  لد ر  لبيضاء- 6)4، 

زنقة مصطفى  ملعاني 
تعد9ــل نظــام  لتدبيـر 

بلوآب مجلس إ  ر4 مؤسسة) (-I
(،«WAFA GESTION«  لتدبيف)
 ملنعقد في فاتح أكتوبر)1)21،)تقرر):)

تغييف  لسنة  ملالية؛ (•

تغييف  ملكتتبين  ملعنيين؛ (•
تغييف  ملر قب للحسابات؛ (•

أهد ف  لصندوق) تغييف  (•
وأهد فه  لنوعية؛

تغييف  ستف تيجية) (•
 الستثلار؛

مجـال  الستثلار) تغييف  (•
و رآة تعرضه بلختلف  ألسو ق؛

أتعاب  ملر قب) تغييف  (•
للحسابات؛

تغييف علولة تدبيف حساب) (•
 إلصد ر)/)ماروكليف؛

تغييف  ملنعش؛ (•
)تعد9ل نظام  لتدبيف.) (•

من) نظام  لتدبيف  تم  عتلا   (-II
طرف  لهيأ4  ملغربية لسوق  لرساميل)
 21(1 27) آنبف) بتاريخ) (« (AMMC«

 .GP(1228(تحت رقم
باإل9د ع  لقانوني) تم  لقيام  (-III
لدى  ملحكلة) بكتابة  لضبط 
 3 بتاريخ) للد ر  لبيضاء)  لتجارية 

فبف 9ر)2121)تحت رقم)14)721. 
عن  ملستخلص و لبيانات

535I

N2M CONSEIL-SARL

ADHAM ENGINEERING
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تفويت حصص

N2M CONSEIL-SARL
 AV(HASSAN(I(RUE 5 N 19, 2
 ETAGE(N 4، 62000، NADOR

MAROC
ADHAM ENGINEERING شركة 

ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 
 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي حي عبد 
 ملومن بني  نصار  ملركز  لناظور - 

62111  لناظور  ملغرب.
تفويت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.(4741

قر ر  لشريك  لوحيد) بلقت�سى 
تلت) (21(1 23) آنبف) في)  ملؤرخ 

 ملصا قة على):)

بنعبيد) 9لينة  ((4( تفويت  لسيد)
511)حصة  آتلاعية من أصل)511 
حصة لفائد4  لسيد))4))منيف تيعالتي)

بتاريخ)23) آنبف)1)21.
باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني  (
9نا9ر) (21  البتد ئية بالناضور بتاريخ)

2121)تحت رقم)27).
536I

select conseil

ERADIGIT
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

select conseil
شارع عبد  ملومن علار4)42  لطابق 

 لر بع رقم6)، 21361،  لبيضاء 
 ملغرب

ERADIGIT شركة ذ ت مسؤولية 
محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إلآتلاعي )3) 

شارع  نفا  قامة  زور  ملكتب )) ب 
 لبيضاء - 21371  لد ر لبيضاء 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
453481

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) ((3
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدو 4 

باملليز ت  لتالية):)
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدو 4  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسلية  لشركة 
(: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)

.ERADIGIT
غرض  لشركة بإ9جاز):) ملعلوميات)

و النظلة  ملعلوملتية.
عنو ن  ملقر  الآتلاعي):))3))شارع)
 نفا  قامة  زور  ملكتب))))ب  لبيضاء)

- 21371) لد ر لبيضاء) ملغرب.
أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 15.111 (: رأسلال  لشركة) مبلغ 
 رهم،)مقسم كالتالي):)

151)حصة) (:  لسيد بوعتيم علر)
بقيلة)11)) رهم للحصة).

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء):)

عنو نه) )) علر  بوعتيم   لسيد 
21111) لد ر لبيضاء)  لد ر لبيضاء)

 ملغرب.
و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)
عنو نه) )) علر  بوعتيم   لسيد 
21111) لد ر لبيضاء)  لد ر لبيضاء)

 ملغرب
باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 
 21 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

9نا9ر)2121)تحت رقم)727466.
537I

select conseil

AKSTAR MAROC
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

تأسيس شركة

select conseil
شارع عبد  ملومن علار4)42  لطابق 

 لر بع رقم6)، 21361،  لبيضاء 
 ملغرب

AKSTAR MAROC شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدو 4

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي )3) 
شارع  نفا  قامة  زور  ملكتب )) ب 
 لبيضاء - 21371  لد ر لبيضاء 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

453415
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) (17
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدو 4 باملليز ت  لتالية):)
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدو 4.
عند) متبوعة  تسلية  لشركة 
(: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)

.AKSTAR MAROC



(181 الجريدة الرسميةعد )5511 - 24)آلا ى  مجر4))44) )1))فبف 9ر)2121) 

:) ستيف  ) بإ9جاز) غرض  لشركة 

وتصد9ر  ملو   و الالت  لصناعية.

عنو ن  ملقر  الآتلاعي):))3))شارع)

 نفا  قامة  زور  ملكتب))))ب  لبيضاء)

- 21371) لد ر لبيضاء) ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 511.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)

 OGUZ( SIPAHI( :( 3.250  لسيد)

حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).

 BAYRAM OZTURK  لسيد)

11)) رهم) بقيلة) حصة  (:( 1.250

للحصة).

 EMIR BERAT SIPAHI  لسيد)

11)) رهم) بقيلة) حصة  (:( 750

للحصة.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

 لسيد)OGUZ SIPAHI)عنو نه) ))

21111) لد ر لبيضاء)  لد ر لبيضاء)

 ملغرب.

 BAYRAM OZTURK  لسيد)

 21111 عنو نه) )) لد ر لبيضاء)

 لد ر لبيضاء) ملغرب.

 EMIR BERAT SIPAHI  لسيد)

 21111 عنو نه) )) لد ر لبيضاء)

 لد ر لبيضاء) ملغرب.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

 لسيد)OGUZ SIPAHI)عنو نه) ))

21111) لد ر لبيضاء)  لد ر لبيضاء)

 ملغرب

 BAYRAM OZTURK  لسيد)

 21111 عنو نه) )) لد ر لبيضاء)

 لد ر لبيضاء) ملغرب

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

 21 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

9نا9ر)2121)تحت رقم)727461.

538I

select conseil

SAVEWALL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

حل شركة

select conseil
شارع عبد  ملومن علار4)42  لطابق 

 لر بع رقم6)، 21361،  لبيضاء 
 ملغرب

SAVEWALL شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدو 4)في طور  لتصفية)

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي 62 طريق 
 لجد9د4 ز وية عبد لرحيم بوعبيد 

 ملكتب 5  لطابق )  لبيضاء - 
21111  لد ر لبيضاء  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.31(18(
بلقت�سى  لجلع  لعام  إلستثنائي)
تقرر حل) (21(1 )))مارس)  ملؤرخ في)
ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4) شركة 
رأسلالها) مبلغ  (SAVEWALL
مقرها) وعنو ن  11.111)) رهم 
طريق  لجد9د4 ز وية) (62  إلآتلاعي)
عبد لرحيم بوعبيد  ملكتب)5) لطابق)
21111) لد ر لبيضاء) (- )) لبيضاء)
 ملغرب نتيجة ل):)عدم قدر4  لشركة)

على  الستلر ر في هد   ملجال.
و حد  مقر  لتصفية ب)62)طريق)
بوعبيد) عبد لرحيم  ز وية   لجد9د4 
 ملكتب)5) لطابق))) لبيضاء)-)21361 

 لد ر لبيضاء) ملغرب.)
و عين):)

9ونس  مبارش)  لسيد)4))
كاليفورنيا) (251 وعنو نه) ))
 21111 ريسورت  لبيضاء) كولف 
((4( كلصفي)  لد ر لبيضاء) ملغرب 

للشركة.
وعند  إلقتضاء) لحدو   ملفروضة)
محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
 ملخابر4 ومحل تبليغ  لعقو  و لوثائق)

 ملتعلقة بالتصفية):)-
باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 
 (5 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

9نا9ر)2121)تحت رقم)727175.

531I

AEX ET COM MAROC AUDIT ET EXPERTISE

ج. أ . إي .إس شركة قابضة حرة
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد
رفع رأسلال  لشركة

 AEX ET COM MAROC AUDIT

ET EXPERTISE
ز وية شارع محلد  لخامس وشارع 

 بن كثيف إقامة  وس مارس رقم 68، 

11111، طنجة  ملغرب

ج. أ . إي .إس شركة قابضة حر4 

شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي 83) شارع 

ولي  لعهد  ملحل رقم 27 - 11111 

طنجة  ملغرب.
رفع رأسلال  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.71637

قر ر  لشريك  لوحيد) بلقت�سى 

تم) (2121 9نا9ر) ((7 في)  ملؤرخ 
قدره) بلبلغ  رأسلال  لشركة  رفع 

من) أي  »312.144,27) رهم»)

 3(3.831,27« إلى) »1.886)) رهم»)
رفع  لقيلة) (: طريق) عن   رهم»)

 إلسلية لألسهم  ملوآو 4.

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

فبف 9ر) (13 بتاريخ) بطنجة   لتجارية 

2121)تحت رقم)23)231.

541I

WAY CONSEIL

GEP TRAVAUX
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

تفويت حصص

WAY CONSEIL

 N 823 MASSIRA 1 -A، 40000،

MARRAKECH MAROC

GEP TRAVAUX شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدو 4

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي 

تامنصورت  لشطر 6 ج رقم 71 

مكرر - 41311 مر كش  ملغرب.

تفويت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.36553

بلقت�سى  لجلع  لعام  إلستثنائي)

تلت) (2121 فبف 9ر) (13 في)  ملؤرخ 

 ملصا قة على):)

عبد  لرحلان) ((4( تفويت  لسيد)

حصة  آتلاعية) ((.781 أ9ت سعيد)

من أصل)781.))حصة لفائد4  لسيد)

فبف 9ر) (13 بتاريخ) جالد  لهنوني  ((4(

.21(1

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني  (

فبف 9ر) (15 بتاريخ) بلر كش   لتجارية 

1)21)تحت رقم)173))).

54(I

nador conseil sarl au

RINEM
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

رفع رأسلال  لشركة

nador conseil sarl au

 res(gourougou(b1 av(des(far،

62000، nador(maroc

RINEM شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي حي عريض 

زنقة 81) رقم 44  لطابق  لثاني 

)مقابل علار4  لناضور  لجد9د ) - 

62111  لناضور  ملغرب .

رفع رأسلال  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

. (((33

بلقت�سى  لجلع  لعام  إلستثنائي)

تم) (21(1 1)) آنبف) في)  ملؤرخ 

قدره) بلبلغ  رأسلال  لشركة  رفع 

من) أي  »3.111.111) رهم»)

 4.111.111« إلى) »11.111)) رهم»)

 رهم»)عن طريق):)إ ماج  حتياطي أو)

أرباح أو عالو ت إصد ر في رأس  ملال.

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

 البتد ئية بالناضور بتاريخ)26) آنبف)

1)21)تحت رقم)3571.

542I



عد )5511 - 24)آلا ى  مجر4))44) )1))فبف 9ر)2121)الجريدة الرسمية   (111

nador conseil sarl au

STE MENIR

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

رفع رأسلال  لشركة

nador conseil sarl au

 res(gourougou(b1 av(des(far،

62000، nador(maroc

STE MENIR شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي حي 

عاريض زنقة 81) رقم 44 )مقابل 

علار4  لناضور  لجد9د ) - 62111 

 لناضور  ملغرب.

رفع رأسلال  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.84(3

بلقت�سى  لجلع  لعام  إلستثنائي)

تم) (21(1 1)) آنبف) في)  ملؤرخ 

قدره) بلبلغ  رأسلال  لشركة  رفع 

من) أي  »4.111.111) رهم»)

»2.111.111) رهم»)إلى)»6.111.111 

 رهم»)عن طريق):)إ ماج  حتياطي أو)

أرباح أو عالو ت إصد ر في رأس  ملال.

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

 البتد ئية بالناضور بتاريخ)26) آنبف)

1)21)تحت رقم)3583.

543I

nador conseil sarl au

FROSIAMCO

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

توسيع نشاط  لشركة)

nador conseil sarl au

 res(gourougou(b1 av(des(far،

62000، nador(maroc

FROSIAMCO شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدو 4

وعنو ن مقرها  الآتلاعي  لحي 

 لصناعي سلو ن - 62111  لناضور 

 ملغرب .

توسيع نشاط  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.(6747

بلقت�سى  لجلع  لعام  إلستثنائي)

تلت) (21(1 أكتوبر) ((1 في)  ملؤرخ 

نشاط) إلى  إضافة  ألنشطة  لتالية 

 لشركة  لحالي):)

وشر ء) ملنتجات  لبحرية) بيع  (

) لطازآة و ملجلد4).

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني  (

نونبف) (11  البتد ئية بالناضور بتاريخ)

1)21)تحت رقم)3322.

544I

nador conseil sarl au

FROSIAMCO

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

تحويل  ملقر  الآتلاعي للشركة

nador conseil sarl au

 res(gourougou(b1 av(des(far،

62000، nador(maroc

FROSIAMCO شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدو 4

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي حي شعالة 

شارع 28 رقم 2)/4) ص ب  لرقم 

2528 - 62111  لناضور  ملغرب .

تحويل  ملقر  الآتلاعي للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.(6747

بلقت�سى  لجلع  لعام  إلستثنائي)

1)21)تم تحويل) 24)9ونيو)  ملؤرخ في)

من) للشركة   ملقر  الآتلاعي  لحالي 

»حي شعالة شارع)28)رقم)12/14)ص)

62111) لناضور)  -  2528 ب  لرقم)

» لحي  لصناعي سلو ن) إلى) («  ملغرب)

- 62111) لناضور  ملغرب)».

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

 البتد ئية بالناضور بتاريخ)21)9وليوز)

1)21)تحت رقم)2612.

545I

N2M CONSEIL-SARL

PASTA SALAMA

شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

N2M CONSEIL-SARL

 AV(HASSAN(I(RUE 5 N 19, 2

 ETAGE(N 4، 62000، NADOR

MAROC

PASTA SALAMA شركة ذ ت 

مسؤولية محدو 4 ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي حي 

 بنعيساتن بر قة  لناظور - 62111 

 لناظور  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

(1513

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) (12

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدو 4 

باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدو 4  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

 PASTA(:(إلقتضاء)بلختصر تسليتها 

. SALAMA

:) علال) بإ9جاز) غرض  لشركة 

 لصباغة)-) شغال مختلفة  و  لبناء).

حي) (: عنو ن  ملقر  الآتلاعي)

 62111 (-  بنعيساتن بر قة  لناظور)

 لناظور  ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)

 (.111 (:  لسيد  لنائض  جلد)

حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

عنو نه) ))  لسيد  لنائض  حلد 

حي  بنعيساتن بر قة  لناظور)62111 

 لناظور  ملغرب.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

عنو نه) ))  لسيد  لنائض  حلد 

حي  بنعيساتن بر قة  لناظور)62111 

 لناظور  ملغرب

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

9نا9ر) ((5  البتد ئية بالناضور بتاريخ)

2121)تحت رقم)76.

546I

FLASH ECONOMIE

 AGENCE IMMOBILIERE

ANSAR
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

 AGENCE IMMOBILIERE «

«ANSAR

شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  الآتلاعي : 345 

 ملسار طريق  سفي - مر كش.

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

(12(65

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) ((3

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدو 4 

باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدو 4  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

(: تسليتها) بلختصر   القتضاء)

AGENCE IMMOBILIERE ANSAR

وكالة) (: بإ9جاز) غرض  لشركة 

عقارية



(11( الجريدة الرسميةعد )5511 - 24)آلا ى  مجر4))44) )1))فبف 9ر)2121) 

 345 (: عنو ن  ملقر  الآتلاعي)

 ملسار طريق  سفي)–)مر كش.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة.

9بلغ رأس) (: مبلغ رأسلال  لشركة)

11.111,11) رهم) مال  لشركة)

سهم بقيلة) ((.111 وهي مقسلة إلى)

مرقلة من) 11.11)) رهم لكل منها،)

لللساهم) وتخصص  (،(.111 إلى) ((

 لوحيد إبر هيم  لبفقاوي).

إبر هيم) :) لسيد  مسيف  لشركة)

 لبفقاوي,)مز    بتاريخ)30/06/1969 

,) لحامل للبطاقة  لوطنية) بلر كش)
و لقاطن ب و   9ة) (PB(8536 رقم)

 لنصر رقم)532)–)ز كور4.

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

بتاريخ) بلر كش   لتجارية 

28/01/2020)تحت رقم)742))) .

547I

FLASH ECONOMIE

M’DELECIOUS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

تأسيس شركة

«M’DELECIOUS «

شركة ذ ت مسؤولية محدو 4

345 ,  ملسار طريق آسفي – مر كش
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

(12(55

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

تم) ؛) بَتاريخ24/12/2019) مر كش 

إعد    لقانون  ألسا�سي لشركة ذ ت)

مسؤولية محدو 4 باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

مسؤولية محدو 4.)

 M’DELECIOUS(:(تسلية  لشركة
ملول) (: بإ9جاز) غرض  لشركة 

 لحفالت),)مطعم

 ,  345 (: عنو ن  ملقر  الآتلاعي)

 ملسار طريق أسفي)–)مر كش

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة

(: رأسلال  لشركة) مبلغ 

11.111.11)) رهم)

 لحصص  لعينية):)111.))حصة
أسلاء) لشركاء) لشخصية)

و لعائلية وعناوينهم):)
,) ملز   4)  لسيد4 مليكة سال�سي)
01/01/1967,) لحاملة) سنة)
 ,  E381133 رقم) للبطاقة  لوطنية 
و لقاطنة بتجزئة معطى هللا رقم)434 

 ملحاميد)–)مر كش.
, ملز   ) تابت) مرو ن   لسيد 
سنة01/01/1987),) لحامل للبطاقة)
 لوطنية رقمEE374744)و لقاطن ب)
(– 8) قامة  لبفكة علار4 س مبفوكة)

مر كش.
توزيع  ألنصبة على  لشركاء):)

 511 (: ).) لسيد4 مليكة سال�سي)
حصة)

 511 (: تابت) مرو ن  2.) لسيد 
حصة)

:) لسيد4) مسيفي  لشركة)  سم 
مليكة سال�سي و لسيد مرو ن تابت.

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 
بتاريخ) بلر كش   لتجارية 

28/01/2020)تحت رقم)732))) .

548I

FLASH ECONOMIE

EMPREINTE WORK
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

«EMPREINTE WORK «
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  الآتلاعي : 345 

 ملسار طريق  سفي - مر كش.
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

(12(6(
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم إعد    لقانون) (21(1 27) آنبف)
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدو 4 

باملليز ت  لتالية):)
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدو 4  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 
(: تسليتها) بلختصر   القتضاء)

EMPREINTE WORK
:) ألشغال) غرض  لشركة بإ9جاز)

 لعامة أو مقاول  لبناء.
 345 (: عنو ن  ملقر  الآتلاعي)

 ملسار طريق  سفي)–)مر كش.
أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة.
9بلغ رأس) (: مبلغ رأسلال  لشركة)
11.111,11) رهم) مال  لشركة)
سهم بقيلة) ((.111 وهي مقسلة إلى)
مرقلة من) 11.11)) رهم لكل منها،)
لللساهم) وتخصص  (،(.111 إلى) ((

 لوحيد عبد  لكريم بعدوش.
)مسيف  لشركة):) لسيد عبد  لكريم)
بعدوش,)مز    بتاريخ)26/01/1989 
,) لحامل للبطاقة) بتارميكت ورزز ت)
و لقاطن ب) (221133 رقم)  لوطنية 

حي  9ت  كضيف)-)ورز ز ت
باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني  (
بتاريخ) بلر كش   لتجارية 

28/01/2020)تحت رقم)736))) .

541I

FLASH ECONOMIE

NEW IRON
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

NEW IRON SARL AU
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4 

بالشريك  لوحيد
رأسلالها : 11.111) رهم

مسجل) عرفي  عقد  بلقت�سى 
بتاريخ2121)/01/22  بالد ر  لبيضاء)
ذ ت  ملسؤولية) شركة  تأسيس  تم 
ذ ت  لشريك  لوحيد)  ملحدو 4 

باملليز ت  لتالية):)
 NEWشركة ش م م (: - لتسلية)

 IRON SARL AU
:) لتصد9ر  الستيف  ) - ملوضوع)

و لتجار4 في  لخر 4  ملعدنية)
-) ملقر  الآتلاعي):)1))شارع  لحرية)

 لطابق)3) لشقة)5, لد ر  لبيضاء.

ألف  رهم) مائة  (: -رأس  ملال)
إلى) مقسلة  ((DH  (11111,11(
حصة  آتلاعية)111)حصة) ألف 
 آتلاعية))بقيلة مائة  رهم للحصة.)

((11,11DH(
ووزعت على  لشكل  لتالي):)

تر س) فياللي  9ونس  -) لسيد 
رقم للبطاقة  لوطنية   لحامل 
زنقة أبو) ((1 و لقاطن ب) (BL(4813

علي  لفار�سي  لد ر  لبيضاء
فاتح) من  (: -) لسنة  الآتلاعية)
9نا9ر إلى  لحا ي و لثالثون من  آنبف.
:)تسعة وتسعون سنة من) -) ملد4)
في) تاسيس  لشركة  لفعلي  ال  9وم 

حالة  لتصفية  ملسبقة  و  لتلد9د.
تسيف  لشركة) (: -) لتسييف و ال  ر4)
من طرف  لسيد 9ونس فياللي تر س)
لتلثيل) آليع  لصالحيات  وله 

 لشركة.
في  لسجل) تسجيل  لشركة  تم 
تحت) للد ر  لبيضاء)  لتجاري 

رقم7)4546
551I

MED ACCOUNTING

PATHONORD SCP
شركة  لتضامن

تأسيس شركة

PATHONORD Scp
شركة مدنية مهنية لألطباء
رأسلالها 11111)  رهم

 ملقر  الآتلاعي : 61 شارع علر إبن 
 لخطاب رقم -2 طنجة

تأسيس شركة مدنية مهنية لألطباء 
في) مؤرخ  عرفي  عقد  على  بناء   (
بتاريخ) و ملسجل  (05/02/2016

19/02/2016)تم تأسيس
)شركة مدنية مهنية لألطباء)و لتي)

تحلل  لخصائص  لتالية):)
PATHONORD(:(لتسلية (*(

مركز) (: *) لهدف  الآتلاعي)
 لتشريح  لدقيق).

)*) ملقر  الآتلاعي):)61)شارع علر)
 بن  لخطاب رقم)-2)طنجة.

)*) لشكل  لقانوني):)شركة مدنية)
مهنية لألطباء



عد )5511 - 24)آلا ى  مجر4))44) )1))فبف 9ر)2121)الجريدة الرسمية   (11(

 (11111 (: رأسلال  لشركة) (* (

حصة) ((111 على) مقسم   رهم 

 آتلاعية بقيلة)11)) رهم للحصة)

 لو حد4،)موزعة بين  لشركاء)على)

 لشكل  لتالي):)

 711 بوزبع) عبد  إلله   لدكتور 

حصة و لدكتور4 أمال  لحسيني)311 

حصة

11)سنة  بتد ء ) (: )*)مد4  لشركة)

من تاريخ  إل9د ع  لقانوني
)*) لتسييف  إل  ري):)عين  لدكتور)

لبطاقة) بوزبع،) لحامل  عبد  إلله 

 C 7814( لتعريف  لوطنية عد 

محد 4) غيف  ملد4  لشركة  كلسيف 

و لوحيد  لذي له صالحية  لتوقيع

تم  إل9د ع) (: *) إل9د ع  لقانوني)

 لقانوني لدى كتابة  لضبط باملحكلة)

 البتد ئية بطنجة تحت عد 

01/2016)بتاريخ)26/02/2016

55(I

CSN MAROC

يوبا نيݣوص
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

CSN MAROC

 N° 1537 SOCOMA 1

 MARRAKECH، 40150،

MARRAKECH MAROC

9وبا نيݣوص شركة ذ ت مسؤولية 

محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي رقم 537) 

مكرر صوكوما ) مر كش - 51)41 

مر كش  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

(12265

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) ((5

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدو 4 

باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدو 4  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

9وبا) (: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)

نيݣوص.

أعلال) (: بإ9جاز) غرض  لشركة 

مختلفة أو  لبناء.

إ  ر4 تشغيل  لخدمات.

 لتجار4.

 الستيف   و لتصد9ر.
رقم) (: عنو ن  ملقر  الآتلاعي)

(- مر كش) (( صوكوما) مكرر  ((537

51)41)مر كش  ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)

عبد  لسالم) تريت   لسيد  9ت 

11)) رهم) بقيلة) حصة  ((.111 (:

للحصة).

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

عبد  لسالم) تريت   لسيد  9ت 
 3(7 رقم) (1 عنو نه) )) ملحاميد)

مر كش)61)41)مر كش  ملغرب.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

عبد  لسالم) تريت   لسيد  9ت 
 3(7 رقم) (1 عنو نه) )) ملحاميد)

مر كش)61)41)مر كش  ملغرب

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

9نا9ر) (31 بتاريخ) بلر كش   لتجارية 

2121)تحت رقم)837))).

552I

FLASH ECONOMIE

 STE D’INFORMATION ET
DE PRESSE - SODIPRESS

إعالن متعد   لقر ر ت

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28، 20000،

CASABLANCA MAROC

 STE D’INFORMATION ET DE

PRESSE - SODIPRESS »شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4»

وعنو ن مقرها  الآتلاعي : 1) 

ساحة  ألمم  ملتحد4  لطابق 3 - 

21111  لد ر  لبيضاء  ملغرب .

»إعالن متعد   لقر ر ت»
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

.4(373

بلقت�سى  لجلع  لعام  الستثنائي)

 ملؤرخ في)5))9نا9ر)2121

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية):)

قر ر رقم))):) لذي 9نص على ما9لي)

 643 زكريا   حمي) تفويت  لسيد  (:

في  لشركة) 9للكها  حصة  آتلاعية 

لفائد4  لسيد جالد   حمي وتفويت)

 لسيد4 آليلة بن آلون)84))حصة)

 آتلاعية تللكها في  لشركة لفائد4)

 لسيد جالد   حمي

قر ر رقم)2):) لذي 9نص على ما9لي)

تغييف  لشكل  لقانوني للشركة من) (:

إلى) محدو 4  مسؤولية  ذ ت  شركة 

شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت)

 لشريك  لوحيد)

وتبعا لذلك تم تعد9ل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�سي  لتالية):)

 بند رقم))):) لذي 9نص على ما9لي):

من  لنظام) و7) (6  .( تعد9ل  لفصل)

 ألسا�سي

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

 31 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

9نا9ر)2121)تحت رقم)728111.

553I

ISMAILI ALU

TOURIA MODE SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

تأسيس شركة

TOURIA MODE

 LOTS(OLIVERAIE(IMM 72 A

 APPT 11 RTE(AIN(CHKEF(FES،

31111، فاس  ملغرب

TOURIA MODE SARL شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدو 4

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي عرصة 

 لزيتون علار4 أ 72 شقة )) طريق 

عين  لشقف فاس - 31111 فاس 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

6((11

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

تم إعد    لقانون) (21(1 أكتوبر) (23

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدو 4 باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدو 4.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

(: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)

. TOURIA MODE SARL

:) أللبسة،) غرض  لشركة بإ9جاز)

عشر4) تشغل  صناعية  مؤسسة 

أشخاص على  ألكثف.

عرصة) (: عنو ن  ملقر  الآتلاعي)

طريق) ((( شقة) (72  لزيتون علار4 أ)

فاس) (31111 (- فاس) عين  لشقف 

 ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)

341)حصة) (:  لسيد4 ترية  لغاري)

بقيلة)11)) رهم للحصة).

 لسيد أحلد  بريش):)331)حصة)

بقيلة)11)) رهم للحصة).

 لسيد 9وسف  بريش):)331)حصة)

بقيلة)11)) رهم للحصة).

 

341)بقيلة) (:  لسيد4 ترية  لغاري)

34.111) رهم.

 لسيد أحلد  بريش):)331)بقيلة)

33.111) رهم.

 331 (: 9وسف  بريش)  لسيد 

بقيلة)33.111) رهم.



(113 الجريدة الرسميةعد )5511 - 24)آلا ى  مجر4))44) )1))فبف 9ر)2121) 

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

عنو نه) )) ترية  لغاري   لسيد4 

 (( 72)شقة) عرصة  لزيتون علار4 أ)

زو غة فاس)31111)فاس  ملغرب.

عنو نه) )) أحلد  بريش   لسيد 

عوينات) (255 رقم) (3 ألف) بلوك 

 لحجاج فاس)31111)فاس  ملغرب.

عنو نه) )) 9وسف  بريش   لسيد 

72)عرصة  لزيتون) )))علار4 أ) شقة)

عين) طريق  مجلوعة  لضحى 

 لشقففاس)31111)فاس  ملغرب.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

عنو نه) )) ترية  لغاري   لسيد4 

 (( 72)شقة) عرصة  لزيتون علار4 أ)

زو غة فاس)31111)فاس  ملغرب

عنو نه) )) أحلد  بريش   لسيد 

عوينات) (255 رقم) (3 ألف) بلوك 

 لحجاج فاس)31111)فاس  ملغرب

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

15) آنبف) بتاريخ) بفاس   لتجارية 

1)21)تحت رقم)3871.

554I

FLASH ECONOMIE

AXIO DENTAL

شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28، 20000،

CASABLANCA MAROC

AXIO DENTAL شركة ذ ت 

مسؤولية محدو 4 ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي 34 زنقة 

ليزن  لطابق  لتاني  لشقة رقم 

4 بلفد9ر - 21111  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب 

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

454253

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) (11

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدو 4 

باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدو 4  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

 AXIO (: بلختصر تسليتها)  إلقتضاء)

.DENTAL

طب) (: بإ9جاز) غرض  لشركة 

ومستھلكات أآھز4 تجار4  ألسنان.
زنقة) (34 (: عنو ن  ملقر  الآتلاعي)

 4 رقم) ليزن  لطابق  لتاني  لشقة 

21111) لد ر  لبيضاء) (- بلفد9ر)

 ملغرب).

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)

 (.111 (: منتصر)  لسيد  عضم 

حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

عنو نه) )) منتصر   لسيد  عضم 

ش) (5 ط) تاوآطات  عين  شارع  (2(

21111) لد ر  لبيضاء) بوركون) (1

 ملغرب).

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

عنو نه) )) منتصر   لسيد  عضم 

ش) (5 ط) تاوآطات  عين  شارع  (2(

21111) لد ر  لبيضاء) بوركون) (1

 ملغرب)

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

 27 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

9نا9ر)2121)تحت رقم)728215.

555I

recouvrad conseil sarlu

RECOUVRAD CONSEIL

شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد

حل شركة

recouvrad conseil sarlu

1) ملر 1)  لتسيف 2 برشيد، 

11)26، برشيد berrechid  ملغرب 

Maroc

recouvrad conseil شركة ذ ت 

مسؤولية محدو 4 ذ ت  لشريك 

 لوحيد)في طور  لتصفية)

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي 1) ملر 

 لتسيف 2 - 11)26 برشيد  ملغرب.

حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.((15(

بلقت�سى  لجلع  لعام  إلستثنائي)

تقرر حل) (2121 9نا9ر) ((6  ملؤرخ في)

شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت)

 recouvrad conseil(لشريك  لوحيد 

11.111)) رهم) رأسلالها) مبلغ 

ملر) ((1 مقرها  إلآتلاعي) وعنو ن 

برشيد  ملغرب) (26(11  -  2  لتسيف)

على حل) :) تفاق  لشركاء) ل) نتيجة 

وتصفية  لشركة.

ملر) ((1 و حد  مقر  لتصفية ب)

1)) لتسيف)2 - 11)26)برشيد  ملغرب.)

و عين):)

جد9جة  لكلري)  لسيد)4))

وعنو نه) ))8)ملر)1)) لتسيف)2)برشيد)

((4( برشيد  ملغرب كلصفي) (26(11

للشركة.

وعند  إلقتضاء) لحدو   ملفروضة)

محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

 ملخابر4 ومحل تبليغ  لعقو  و لوثائق)

 ملتعلقة بالتصفية):)-

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

9نا9ر) ((6 بتاريخ) ببفشيد   البتد ئية 

2121)تحت رقم)48.

556I

OB COF

O.B COF SARL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

قفل  لتصفية

OB COF

 AV IBN EL HAYTAM RUE IBN

 BAJA(N°816 Q.I(SIDI(BRAHIM

FES، 30000، FES(MAROC

O.B COF SARL شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدو 4

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي : شارع 

إبن  لهيتم زنقة إبن باآة رقم 6)8 

 لحي  لصناعي سيدي  بر هيم فاس 

- 31111 فاس  ملغرب.

قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

.3776(

بلقت�سى  لجلع  لعام  إلستثنائي)

تقرر) (21(1 13) آنبف) في)  ملؤرخ 

ذ ت) شركة  (O.B COF SARL حل)

رأسلالها) مبلغ   ملسؤولية  ملحدو 4 

مقرها) وعنو ن  11.111)) رهم 

 إلآتلاعي شارع إبن  لهيتم زنقة إبن)

باآة رقم)6)8) لحي  لصناعي سيدي)

31111)فاس  ملغرب) (-  بر هيم فاس)

نتيجة لتوقيف  لنشاط.

و عين):)

بطاحي) علاري  حسن   لسيد)4))

وعنو نه) )))4)تجزئة  لبارك  لشقة)2 

إقامة لينة ملعب  لخيل م ج)31111 

فاس  ملغرب كلصفي))4))للشركة.

و قد تم  نعقا   لجلعية  لختامية)

شارع) وفي  (21(1 8)) آنبف) بتاريخ)

 8(6 إبن  لهيتم زنقة إبن باآة رقم)

 لحي  لصناعي سيدي  بر هيم فاس)-)

31111)فاس  ملغرب.

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

 لتجارية بفاس بتاريخ)22)9نا9ر)2121 

تحت رقم)325/020.

557I
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شارماكو

الكتفونيك تكنولوجي كونسولتن
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد

حل شركة

شارماكو

3)) شارع عبد  لكريم  لخطابي 

علار4  ملهندس مدجل أ 8-7، 

1)411، مر كش  ملغرب

 لكتفونيك تكنولوجي كونسولتن 

شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد)في طور  لتصفية)

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي 51 تجزئة 

سكينة - 41111 مر كش  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.68133

بلقت�سى  لجلع  لعام  إلستثنائي)

تقرر) (21(1 شتنبف) (31 في)  ملؤرخ 

ذ ت مسؤولية محدو 4) حل شركة 

ذ ت  لشريك  لوحيد  لكتفونيك)

رأسلالها) مبلغ  كونسولتن  تكنولوجي 

مقرها) وعنو ن  1.111)) رهم 

(- سكينة) تجزئة  (51  إلآتلاعي)

(: ل) نتيجة  مر كش  ملغرب  (41111

 ستحالة  الستغالل.

و حد  مقر  لتصفية ب)51)تجزئة)

سكينة)-)41111)مر كش  ملغرب.)

و عين):)

صالح) شليح  ملطيفي   لسيد)4))

تجزئة سكينة) (51  لد9ن وعنو نه) ))

((4( 41111)مر كش  ملغرب كلصفي)

للشركة.

وعند  إلقتضاء) لحدو   ملفروضة)

محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

 ملخابر4 ومحل تبليغ  لعقو  و لوثائق)

تجزئة) (51 (: بالتصفية)  ملتعلقة 

سكينة مر كش

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

فبف 9ر) (14 بتاريخ) بلر كش   لتجارية 

2121)تحت رقم)138))).

558I

FLASH ECONOMIE

YES MEDIA

شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28، 20000،

CASABLANCA MAROC

YES MEDIA شركة ذ ت مسؤولية 

محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي 46 شارع 

 لزرقطوني  لطابق 2 رقم 6 - 

21111  لد ر  لبيضاء  ملغرب 

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

453161

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) ((3

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدو 4 

باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدو 4  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

 YES (: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)

. MEDIA

غرض  لشركة بإ9جاز):)- لتسويق)

و إلعالن،) ملشور4  لقانونية)

للشركات.

46)شارع) عنو ن  ملقر  الآتلاعي):)

 لزرقطوني  لطابق)2)رقم)6 - 21111 

 لد ر  لبيضاء) ملغرب).

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)

111.))حصة) (:  لسيد رضا عبلة)

بقيلة)11)) رهم للحصة).

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

 34 عنو نه) )) عبلة  رضا   لسيد 

 ( رقم) شارع  لزرقطوني  لشقة 

21111) لد ر  لبيضاء) ملغرب).

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

 34 عنو نه) )) عبلة  رضا   لسيد 

 ( رقم) شارع  لزرقطوني  لشقة 

21111) لد ر  لبيضاء) ملغرب)

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

 (4 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

9نا9ر)2121)تحت رقم)726175.

551I

Oussama Fadil

WIGO FLIGHTS
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

Oussama Fadil

 Rue 107 n16 Ain(chok، 20000،

Casablanca Maroc

WIGO FLIGHTS شركة ذ ت 

مسؤولية محدو 4 ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي 46 شارع 

 لزرقطوني  لطابق 2  لشقة 6 - 

21111  لد ر  لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

454477

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) (2(

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدو 4 

باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدو 4  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

 WIGO(:(إلقتضاء)بلختصر تسليتها 

.FLIGHTS

-) ستيف  ) (: غرض  لشركة بإ9جاز)

و لتصد9ر

مفاوض تجاري.

46)شارع) عنو ن  ملقر  الآتلاعي):)

 -  6 2) لشقة)  لزرقطوني  لطابق)

21111) لد ر  لبيضاء) ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)

 لسيد عي�سى أمين):)111.))حصة)

بقيلة)11)) رهم للحصة).

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

 78  لسيد عي�سى أمين عنو نه) ))

بلوك)46)سيدي عثلان)21111) لد ر)

 لبيضاء) ملغرب.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

 78  لسيد عي�سى أمين عنو نه) ))

بلوك)46)سيدي عثلان)21111) لد ر)

 لبيضاء) ملغرب

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

 28 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

9نا9ر)2121)تحت رقم)728411.

561I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

DAR M
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

تأسيس شركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

57 شارع موريتانيا صندوق  لبف9د 

2611، 41111، مر كش  ملغرب

DAR M شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي 57,شارع 

موريتانيا صندوق  لبف9د 2611 

مر كش  لرئيسية – آيليز - 41111 

مر كش  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4 



(115 الجريدة الرسميةعد )5511 - 24)آلا ى  مجر4))44) )1))فبف 9ر)2121) 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

(12343

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) ((6

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدو 4 باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدو 4.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

.DAR M(:(إلقتضاء)بلختصر تسليتها 

تأآيف) (: بإ9جاز) غرض  لشركة 

أو  ملباني) و ملساكن  وإ9جار  ألر �سي 

 لتجارية,) ملكاتب أو  لفيالت.

57,شارع) (: عنو ن  ملقر  الآتلاعي)

 2611 صندوق  لبف9د) موريتانيا 

 41111 (- مر كش  لرئيسية)–)آيليز)

مر كش  ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)

 RAISS HOLDING(  لسيد)

SARL(AU(:(999))حصة بقيلة)11) 

 رهم للحصة).

حصة) (( (:  لسيد سعيد  لر يس)

بقيلة)11)) رهم للحصة).

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

عنو نه) )) سعيد  لر يس   لسيد 

حي  ملسجد)62151)بني  نصار  ملغرب.

 RAISS HOLDING(  لسيد)

57,شارع) عنو نه) )) ((SARL AU

 2611 صندوق  لبف9د) موريتانيا 

41111)مر كش  ملغرب.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

عنو نه) )) سعيد  لر يس   لسيد 

حي  ملسجد)62151)بني  نصار  ملغرب

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

فبف 9ر) (13 بتاريخ) بلر كش   لتجارية 

2121)تحت رقم)121))).

56(I

CABINET OUASSI

PHA HMR

شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

CABINET OUASSI

علار4 كومرزيد شارع  لحرية طابق 

 الول مكتب رقم 3  ملد9نة  لجد9د4، 

46111،  سفي  ملغرب

PHA HMR شركة ذ ت مسؤولية 

محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي رقم 11 

مكرر شارع  ملسيف4  لخضر ء - 

46313  ليوسفية  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

26((

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) (18

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدو 4 

باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدو 4  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

 PHA (: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)

.HMR

غرض  لشركة بإ9جاز):)صيدلية.

رقم) (: عنو ن  ملقر  الآتلاعي)

(- شارع  ملسيف4  لخضر ء) مكرر  (11

46313) ليوسفية  ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

(: رأسلال  لشركة) مبلغ 

111.111.)) رهم،)مقسم كالتالي):)

 (1.111 (:  لسيد جليد  لسريوي)

حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).

 (1111 (: ) لسيد جليد  لسريوي)

بقيلة)11)) رهم.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء):)

 لسيد جليد  لسريوي عنو نه) ))
شارع محلد  لخامس حي م ج) ((67

46111) سفي  ملغرب.
و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)
 لسيد جليد  لسريوي عنو نه) ))
شارع محلد  لخامس حي م ج) ((67

46111) سفي  ملغرب
باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 
 البتد ئية باليوسفية بتاريخ)31)9نا9ر)

2121)تحت رقم)31.

562I

N2M CONSEIL-SARL

YA'ISJ
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تفويت حصص

N2M CONSEIL-SARL
 AV(HASSAN(I(RUE 5 N 19, 2
 ETAGE(N 4، 62000، NADOR

MAROC
YA'ISJ شركة ذ ت مسؤولية 
محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي 2)2 شارع 
عبد  لكريم  لخطابي  لعروي - 

62111  لناظور  ملغرب.
تفويت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.7281

قر ر  لشريك  لوحيد) بلقت�سى 
تلت) (21(1 8)) آنبف) في)  ملؤرخ 

 ملصا قة على):)
 GARDEN ((4( تفويت  لسيد)
حصة) (MOSHIASHVILI 341
حصة) (341 أصل) من   آتلاعية 
بوحجر4) مختار  ((4( لفائد4  لسيد)

بتاريخ)8)) آنبف)1)21.
 DAVID ((4( تفويت  لسيد)
ASKAROUV 331)حصة  آتلاعية)
حصة لفائد4  لسيد) (331 من أصل)
8)) آنبف) مختار بوحجر4 بتاريخ) ((4(

.21(1

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني  (

 البتد ئية بالناضور بتاريخ)13)فبف 9ر)

2121)تحت رقم)38).

563I

MEDAFID CONSEIL

نور كيش سيتي
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

تأسيس شركة

MEDAFID CONSEIL

 RDC(N517 IZDIHAR

 EXTENTION MARRAKECH

 ،Marranech, Marrakech، 40000

مر كش  ملغرب

نور كيش سيتي شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدو 4

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي طريق 

فاس كم 2)  و ر  ملحلد9ة  لويد ن 

 لبور مر كش - 41111 مر كش 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

(11(1(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم إعد    لقانون) (21(1 أكتوبر) (28

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدو 4 باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدو 4.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

نور) (: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)

كيش سيتي.

بيع مو  ) (: غرض  لشركة بإ9جاز)

وآالت  لكهرباء.

طريق) (: عنو ن  ملقر  الآتلاعي)

2)) و ر  ملحلد9ة  لويد ن) فاس كم)

مر كش) (41111 (- مر كش)  لبور 

 ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)
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 لسيد عبد  لكريم سوهال):)411 

حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).

 411 (: سوهال) مصطفى   لسيد 

حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).

 لسيد إححان معا ):)211)حصة)

بقيلة)11)) رهم للحصة).

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

سوهال) عبد  لكريم   لسيد 

عنو نه) )) و ر  ملحلد9ة  لويد ن)

مر كش)41111)مر كش  ملغرب.

سوهال) مصطفى   لسيد 

عنو نه) )) و ر  ملحلد9ة  لويد ن)

مر كش)41111)مر كش  ملغرب.

عنو نه) )) معا   إححان   لسيد 

مر كش) (41111 عين  9طي) مر كش 

 ملغرب.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

سوهال) عبد  لكريم   لسيد 

عنو نه) )) و ر  ملحلد9ة  لويد ن)

مر كش)41111)مر كش  ملغرب

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

نونبف) (17 بتاريخ) بلر كش   لتجارية 

1)21)تحت رقم)11376).

564I

AEX ET COM MAROC AUDIT ET EXPERTISE

ج. أ . إي .إس شركة قابضة حرة
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد
جفض رأسلال  لشركة

 AEX ET COM MAROC AUDIT

ET EXPERTISE

ز وية شارع محلد  لخامس وشارع)

(،68  بن كثيف إقامة  وس مارس رقم)

11111،)طنجة  ملغرب

ج.)أ).)إي).إس شركة قابضة حر4)

شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت)

 لشريك  لوحيد

 (83 مقرها  إلآتلاعي) وعنو ن 

 -  27 رقم) ولي  لعهد  ملحل  شارع 

11111)طنجة  ملغرب.

جفض رأسلال  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري)

.231(23
قر ر  لشريك  لوحيد) بلقت�سى 
تم) (2121 9نا9ر) ((7 في)  ملؤرخ 
بلبلغ) رأسلال  لشركة  جفض 
أي) »1,27)).)27) رهم») قدره)
إلى) »3.831,27)3) رهم») من)
(: طريق) عن  »42.721,11) رهم»)

تخفيض  لقيلة  إلسلية لألسهم.
باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 
فبف 9ر) (13 بتاريخ) بطنجة   لتجارية 

2121)تحت رقم)71637.
565I

select conseil

SELECT CONSEIL
إعالن متعد   لقر ر ت

select conseil
شارع عبد  ملومن علار4)42  لطابق 

 لر بع رقم6)، 21361،  لبيضاء 
 ملغرب

SELECT CONSEIL »شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدو 4»

وعنو ن مقرها  الآتلاعي : )42 
شارع عبد ملومن  لعلار4 ب  لطابق 

4  لرقم 6)  لبيضاء - 21361 
 لد ر لبيضاء  ملغرب.

»إعالن متعد   لقر ر ت»
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

. (812(3
بلقت�سى  لجلع  لعام  الستثنائي)

 ملؤرخ في)16)9نا9ر)2121
تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية):)

على) 9نص  :) لذي  (( رقم) قر ر 
:) ملصا قة على بيع  لحصص) ما9لي)
 الآتلاعية مابين  لسيد  حلد شبهي)
حصة  آتلاعية إلى) (351  لدي باع)

 لسيد4  نيا قرمو�سي
قر ر رقم)2):) لذي 9نص على ما9لي)
:)رفع رأس مال  لشركة من)11111) 
طريق  الرباح  ملحتجز4) عن   رهم 
511111) رهم) إلى) بذلك  ليصل 
و لك بخالق)4111)حصة  آتلاعية)
للحصة) 11)) رهم  بقيلة) آد9د4 
وموزعة) كاملة  محرر4   لو حد4 

- لسيد) (: حسب  لشروط  لتالية)
2411)حصة)  حلد شبهي يساهم ب)
- لسيد4  نيا) (. آد9د4)  آتلاعية 
حصة) ((611 ب) تساهم  قرمو�سي 

 آتلاعية آد9د4).
قر ر رقم)3):) لذي 9نص على ما9لي)
:)نقل  ملقر  الآتلاعي لشركة  لى))42 
شارع عبد ملومن  لعلار4 ب  لطابق)4 

 لرقم)7)) لبيضاء
 قر ر رقم)4):) لذي 9نص على ما9لي):
قبول  ستقالة  لسيد حلد شبهي من)

منصبه كلسيف ثاني للشركة.)
 قر ر رقم)5):) لذي 9نص على ما9لي):

تجد9د  لقانون  السا�سي للشركة
وتبعا لذلك تم تعد9ل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�سي  لتالية):)
على) 9نص  :) لذي  (4 رقم) بند 
)42)شارع) :)حد  مقر  لشركة) ما9لي)
 4 ب  لطابق) عبد ملومن  لعلار4 
وويلكن نقله إلى) 7)) لبيضاء)  لرقم)
أي مكان آجر أو مد9نة أجرى بقر ر)
طبق  لشروط  ملتعلقة) من  لشركاء)
على) إ جالها  9لكن  بالتغيف ت  لتي 

 لنظام  ألسا�سي.)
 بند رقم)6):) لذي 9نص على ما9لي):
طرف  لشركاء) من  للشركة  قدمت 
 511111 5111)حصة نقد9ة بقيلة)
 رهم وقد تم  فع  ملبلغ  ملذكور من)
طرف  لشركاء)في حساب بنكي باسم)
 لشركة وهذ  ما  عتفف به  لشركاء)

صر حة.)
 بند رقم)7):) لذي 9نص على ما9لي):
جلسلائة) (: مال  لشركة) رأس  9بلغ 
511111 رهم)))مقسم) (( ألف  رهم)
11)) رهم) على5111)حصة من فئة)
مجلوع  لحصص) وتلثل  للحصة 
ويصرح  ملوقعون) للشركاء)  لخاصة 
5111حصة  مللثلة) بأن) صر حة 
لرأس  ملال  مللثلة لحقوقهم قد تم)
تحريرها نهائيا،)ولم 9تم جلق صكوك)

بالنسبة لهذه  لحصص.)
باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 
 2( بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

9نا9ر)2121)تحت رقم)727711.

566I

WAY CONSEIL

AKB
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

تفويت حصص

WAY CONSEIL

 N 823 MASSIRA 1 -A، 40000،

MARRAKECH MAROC

AKB شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي رقم 55 

شارع  لزرقطوني  قامة  لطيب - 

41111 مر كش  ملغرب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.(3223

بلقت�سى  لجلع  لعام  إلستثنائي)

تلت) (2121 9نا9ر) (21 في)  ملؤرخ 

 ملصا قة على):)

جليل) أحلد  ((4( تفويت  لسيد)

من) حصة  آتلاعية  (641 بوستة)

لفائد4  لسيد) حصة  (2.111 أصل)

)4))أم  لغيت بوستة بتاريخ)21)9نا9ر)

.2121

)4))فاطلة  لزهر ء) تفويت  لسيد)

حصة  آتلاعية من) (681  لخطيب)

لفائد4  لسيد) حصة  (2.111 أصل)

)4))أم  لغيت بوستة بتاريخ)21)9نا9ر)

.2121

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني  (

فبف 9ر) (15 بتاريخ) بلر كش   لتجارية 

2121)تحت رقم)172))).

567I

select conseil

H.SEVEN
شركة  ملساهلة

تحويل  ملقر  الآتلاعي للشركة

select conseil

شارع عبد  ملومن علار4)42  لطابق 

 لر بع رقم6)، 21361،  لبيضاء 

 ملغرب

H.SEVEN شركة  ملساهلة



(117 الجريدة الرسميةعد )5511 - 24)آلا ى  مجر4))44) )1))فبف 9ر)2121) 

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي )3) شارع 
 نفا  قامة  زور  ملكتب رقم )) ب 
 لبيضاء - 21371  لد ر لبيضاء 

 ملغرب.
تحويل  ملقر  الآتلاعي للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.373231

بلقت�سى  لجلع  لعام  إلستثنائي)
 ملؤرخ في)6))أكتوبر)1)21)تم تحويل)
من) للشركة   ملقر  الآتلاعي  لحالي 
شارع  نفا  قامة  زور  ملكتب) ((3(«
 21371 (- ب  لبيضاء) ((( رقم)
 LES« إلى)  لد ر لبيضاء) ملغرب»)
 PLATEAUX DE BUREAUX N°5
 SITUE A L’ILOT A3 IMMEUBLE
 C IVOIRE 3 EME ETAGE
 CASABLANCA MARINA - 21251

 لد ر لبيضاء) ملغرب».
باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 
 (3 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

9نا9ر)2121)تحت رقم)726671.

568I

select conseil

 MOROCCO AUTOMOTIVE
ENGINEERING

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4
تفويت حصص

select conseil
شارع عبد  ملومن علار4)42  لطابق 

 لر بع رقم6)، 21361،  لبيضاء 
 ملغرب

 MOROCCO AUTOMOTIVE
ENGINEERING شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدو 4
 LOT TAZI وعنو ن مقرها  إلآتلاعي
 ET MILOUD LES CRETES RUE
 7 MAISON 70 CASABLANCA -

21111  لد ر لبيضاء  ملغرب.
تفويت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.24(117

بلقت�سى  لجلع  لعام  إلستثنائي)
تلت) (2121 9نا9ر) ((5 في)  ملؤرخ 

 ملصا قة على):)

عبا ) هشام  ((4( تفويت  لسيد)

حصة  آتلاعية من أصل) (25.111

((4( لفائد4  لسيد) حصة  (57.111

 (5 بتاريخ) (HOLDWAY INVEST

9نا9ر)2121.

فر ح) هدى  ((4( تفويت  لسيد)

حصة  آتلاعية من أصل) (21.111

((4( لفائد4  لسيد) حصة  (21.111

 (5 بتاريخ) (HOLDWAY INVEST

9نا9ر)2121.
ملغاري) محلد  ((4( تفويت  لسيد)

من) حصة  آتلاعية  ((1.111 مبف )

حصة لفائد4  لسيد) ((1.111 أصل)

 (5 HOLDWAY INVEST)بتاريخ) ((4(

9نا9ر)2121.

طوريز) سهام  ((4( تفويت  لسيد)

أصل) من  حصة  آتلاعية  (5.111

((4( لفائد4  لسيد) حصة  (5.111

هشام عبا  بتاريخ)26) آنبف)1)21.

محلد) عرفة  ((4( تفويت  لسيد)

حصة  آتلاعية) (5.111  لبيو�سي)

من أصل)5.111)حصة لفائد4  لسيد)

 (5 HOLDWAY INVEST)بتاريخ) ((4(

9نا9ر)2121.

9ونس كويطي) ((4( تفويت  لسيد)

أصل) من  حصة  آتلاعية  (3.111

((4( لفائد4  لسيد) حصة  (3.111

هشام عبا  بتاريخ)1)) آنبف)1)21.

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني  (

 27 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

9نا9ر)2121)تحت رقم)728351.

561I

select conseil

MAROC BACHE
إعالن متعد   لقر ر ت

select conseil

شارع عبد  ملومن علار4)42  لطابق 

 لر بع رقم6)، 21361،  لبيضاء 

 ملغرب

MAROC BACHE »شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدو 4 ذ ت  لشريك 

 لوحيد»

وعنو ن مقرها  الآتلاعي : زنقة 

 حلد  لطوقي  قامة  وروك  لطابق 

4  لرقم 1)  لبيضاء - 21111 

 لد ر لبيضاء  ملغرب.

»إعالن متعد   لقر ر ت»

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

.3142(1

بلقت�سى  لجلع  لعام  الستثنائي)

 ملؤرخ في)7)) آنبف)1)21

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية):)

قر ر رقم))):) لذي 9نص على ما9لي)

ر سلال  لشركة من211111  رفع  (:

 رهم و  لك وذلك بخلق611)حصة)

تعا ل  لد9ون) آد9د4   آتلاعية 

إلى) بذلك  ليصل   ملالية  ملستحقة 

361111) رهم.)

 قر ر رقم)2):) لذي 9نص على ما9لي):

بقيلة) ر سلال  لشركة  جفض 

المتصاص) و  لك  61111)) رهم 

 لخسائر)

وتبعا لذلك تم تعد9ل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�سي  لتالية):)

بند رقم)6):) لذي 9نص على ما9لي)

قدم  لشريك  لحصص  لنقد9ة) (:

حصة  آتلاعية) (2111 (:  ملو لية)

211111) رهم وقد تم  فع) بقيلة)

 ملبلغ  ملذكور من طرف  لشريك في)

حساب بنكي باسم  لشركة وهذ  ما)

 عتفف به  لشريك صر حة.

 بند رقم)7):) لذي 9نص على ما9لي):

مائتان  لف) (: 9بلغ رأس مال  لشرك4)

))مقسم على) )211111. رهم)  رهم)

11)) رهم) فئة) من  حصة  (2111

لفائد4  لسيد) كاملة  موزع  للحصة 

منصور) رمضان  محلد   بر هيم 

وتصرح  ملوقعة

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

 26 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

 آنبف)1)21)تحت رقم)725123.

571I

N2M CONSEIL-SARL

SOCIETE DEMIREL
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد

تفويت حصص

N2M CONSEIL-SARL

 AV(HASSAN(I(RUE 5 N 19, 2

 ETAGE(N 4، 62000، NADOR

MAROC

SOCIETE DEMIREL شركة ذ ت 

مسؤولية محدو 4 ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي حي  وال  

ميلون زنقة 15) رقم 74  لناظور - 

62111  لناظور  ملغرب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.(5755

قر ر  لشريك  لوحيد) بلقت�سى 

تلت) (2121 9نا9ر) (23 في)  ملؤرخ 

 ملصا قة على):)

عصام) ((4( تفويت  لسيد)

حصة  آتلاعية) ((.111  ز 9لو�سى)

من أصل)111.))حصة لفائد4  لسيد)

)4))عبد  لصلد  زو غ بتاريخ)23)9نا9ر)

.2121

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

 البتد ئية بالناضور بتاريخ)14)فبف 9ر)

2121)تحت رقم)52).

57(I

HK CONSULTING

SAY DREAM SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

تأسيس شركة

HK CONSULTING

 ROUTE DE L›UNITE RES

 ASSALAM(GH 1 A 2 AIN

 SEBAA(CASABLANCA، 20250،

CASABLANCA MAROC

SAY DREAM SARL شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدو 4



عد )5511 - 24)آلا ى  مجر4))44) )1))فبف 9ر)2121)الجريدة الرسمية   (118

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي 3 إقامة 
 لنور زنقة طانطان شقة رقم )، 
بوركون  لد ر  لبيضاء - 21153 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

455525
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) (16
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدو 4 باملليز ت  لتالية):)
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدو 4.
عند) متبوعة  تسلية  لشركة 
 SAY (: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)

.DREAM SARL
:) إلنتاج) بإ9جاز) غرض  لشركة 
و لبصري)  لسينلائي  لسلعي 
وكذ   ملسرحي،تقد9م  إلستشار4)
لللقاوالت في آليات  لتو صل و ر سة)
آليع  لعلليات) وعلوما   لسوق،)
 لتجارية،) لصناعية و لخدماتية  لتي)

تساهم في تطور  لشركة..
إقامة) (3 (: عنو ن  ملقر  الآتلاعي)
(،( رقم) شقة  طانطان  زنقة   لنور 
بوركون  لد ر  لبيضاء)-)21153) لد ر)

 لبيضاء) ملغرب.
أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).
 311.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)
751)حصة) (:  لسيد حا�سي أحلد)

بقيلة)11)) رهم للحصة).
 751 (: بر  4 عا ل)  لسيد  مللكي 

حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).
 لسيد4 لحلو ق�سي  بتسام):)751 

حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).
 لسيد4 طالعي صفاء):)751)حصة)

بقيلة)11)) رهم للحصة).
و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)
عنو نه) )) أحلد  حا�سي   لسيد 
بوعز4) بالنكا   ر  مارينا  ((36 فيال)

27223) لد ر  لبيضاء) ملغرب.

عا ل) بر  4   لسيد  مللكي 
3)فيال رقم) إقامة أزير  نفا) عنو نه) ))
27223) لد ر  لبيضاء) )2)  ر بوعز4)

 ملغرب.
ق�سي  بتسام) لحلو   لسيد4 
36))مارينا بالنكا   ر) عنو نه) ))فيال)
بوعز4)27223) لد ر  لبيضاء) ملغرب.

عنو نه) )) صفاء) طالعي   لسيد4 
)2)  ر) رقم) فيال  (3 أزير  نفا) إقامة 
بوعز4)27223) لد ر  لبيضاء) ملغرب.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 
ومو طن مسيفي  لشركة):)

عنو نه) )) صفاء) طالعي   لسيد4 
)2)  ر) رقم) فيال  (3 أزير  نفا) إقامة 

بوعز4)27223) لد ر  لبيضاء) ملغرب
ق�سي  بتسام) لحلو   لسيد4 
36))مارينا بالنكا   ر) عنو نه) ))فيال)

بوعز4)27223) لد ر  لبيضاء) ملغرب
باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 
 15 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

فبف 9ر)2121)تحت رقم)721513.
572I

 ملركز  لجهوي لالستثلار لجهة  رعة تافياللت ملحقة)

ورز ز ت

STE MLILOUYN SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

تأسيس شركة

 ملركز  لجهوي لالستثلار لجهة  رعة 
تافياللت ملحقة ورز ز ت

شارع موالي رشيد علار4    س 
 لطابق  الول ورز ز ت، 45111، 

ورز ز ت  ملغرب
STE MLILOUYN SARL شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدو 4
وعنو ن مقرها  إلآتلاعي  9ت عي�سي 
 9ت  9د9ر  .س.ج.س بومالن    س - 

51)45 تنغيف  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

455
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) (18
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدو 4 باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدو 4.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

 STE (: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)

.MLILOUYN SARL

غرض  لشركة بإ9جاز):)*بيع  ملو  )

 لغد ئية بالتقسيط

*عقاقيف بالتقسيط

*آز ر).

:) 9ت) عنو ن  ملقر  الآتلاعي)

عي�سي  9ت  9د9ر  .س.ج.س بومالن)

   س)-)51)45)تنغيف  ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)

211)حصة) (:  لسيد 9ليني محلد)

بقيلة)11)) رهم للحصة).

حصة) (611 (: مر  ) 9ليني   لسيد 

بقيلة)11)) رهم للحصة).

211)حصة) (:  لسيد 9ليني محلد)

بقيلة)11)) رهم للحصة).

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

عنو نه) )) محلد  9ليني   لسيد 

 45(51 بومالن    س) عي�سي   9ت 

تنغيف  ملغرب.

 لسيد 9ليني مر   عنو نه) )) 9ت)

تنغيف) (45(51 عي�سي بومالن    س)

 ملغرب.

عنو نه) )) محلد  9ليني   لسيد 

 45(51 بومالن    س) عي�سي   9ت 

تنغيف  ملغرب.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

 لسيد 9ليني مر   عنو نه) )) 9ت)

تنغيف) (45(51 عي�سي بومالن    س)

 ملغرب

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

9نا9ر) (21 بتاريخ) بتنغيف   البتد ئية 

2121)تحت رقم)-.

573I

CTC CONSULTING

VIOLETTE FLOWER

شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

CTC CONSULTING

 10RUE(DE(LIBERTE 3EME

 ETG(APPT(N°6، 20130،

CASABLANCA MAROC

VIOLETTE FLOWER شركة ذ ت 

مسؤولية محدو 4 ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي تجزئة 

 حليو4 زنقة 2 رقم 33) ع س - 

21111  لد ر  لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

452(17

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

تم إعد    لقانون) (21(1 8)) آنبف)

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدو 4 

باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدو 4  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

(: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)

.VIOLETTE FLOWER

:) ستيف  ) بإ9جاز) غرض  لشركة 

وتصد9ر وصناعة مو    لتجليل).

تجزئة) (: عنو ن  ملقر  الآتلاعي)

(- س) ع  ((33 رقم) (2 زنقة)  حليو4 

21111) لد ر  لبيضاء) ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)

 (.111 (:  لسيد4 مرو4 بن مبارك)

حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).



(111 الجريدة الرسميةعد )5511 - 24)آلا ى  مجر4))44) )1))فبف 9ر)2121) 

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

 لسيد4 مرو4 بن مبارك عنو نه) ))

تجزئة  حليو4 زنقة)2)رقم)33))ع س)

21111) لد ر  لبيضاء) ملغرب.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

 لسيد4 مرو4 بن مبارك عنو نه) ))

تجزئة  حليو4 زنقة)2)رقم)33))ع س)

21111) لد ر  لبيضاء) ملغرب

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

 3( بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

 آنبف)1)21)تحت رقم)-.

574I

glen(rock

GLEN ROCK
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تفويت حصص

glen(rock

6) زنقة نز ر قباني حي  لرآا  بن 

 حلد، 26151،  بن  حلد  ملغرب

glen(rock شركة ذ ت مسؤولية 

محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي 6) زنقة 

نز ر قباني حي  لرآا  بن  حلد - 

26151  بن  حلد  ملغرب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.311

قر ر  لشريك  لوحيد) بلقت�سى 

تلت) (21(1 شتنبف) ((2 في)  ملؤرخ 

 ملصا قة على):)

علر  نفلوس) ((4( تفويت  لسيد)

أصل) من  حصة  آتلاعية  (1.111

((4( لفائد4  لسيد) حصة  (1.111

شتنبف) ((2 بتاريخ) سعيد  مهامكة 

.21(1

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني  (

 2( بتاريخ) ببن  حلد   البتد ئية 

أكتوبر)1)21)تحت رقم)17).

575I

ZMH CONSULTANTS

FCP HORIZON DISTRIPERF
تأسيس صندوق مشتفك للتوظيف

ZMH CONSULTANTS
 hay(riad، 20110، RABAT

MAROC
 FCP HORIZON DISTRIPERF

»صندوق مشتفك للتوظيف»
وعنو ن مقره  إلآتلاعي : 55 شارع 
عبد  ملومن - -  لد ر  لبيضاء  ملغرب

»تأسيس صندوق مشتفك 
للتوظيف»

 21 بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ في)
صندوق) تأسيس  تقرر  (2121 9نا9ر)
ذي  لبيانات) للتوظيف  مشتفك 

 لتالية):)
 FCP (: تسلية  لصندوق) (-

.HORIZON DISTRIPERF
-)عنو ن  ملقر  الآتلاعي):)55)شارع)
عبد  ملومن)-)-) لد ر  لبيضاء) ملغرب.

أآلها) من  تأسس  -) ملد4  لتي 
 لصندوق):)11)سنة).

-)مبلغ رأسلال  لصندوق)) رهم))
(.111.111(:

(: مؤسسة  لتدبيف) (-
SOGECAPITAL GESTION

SGMB(:(ملؤسسة  لو يعة (-
(: للحسابات) -) ملنتدب  ألول 

A.SAADI ET ASSOCIES
وحصص  مللكية) -) ملوآو  ت 
111.111,11.)) رهم،) (:  ملشتفكة)
 (.111 111.))سهم ذ ت)  ملقسم إلى)
و حد،) ملكتتبة) سهم  لكل   رهم 
بكاملها) و ملدفوعة  لقيلة  بكاملها 

نقد .)
الستف   ) -) ملبلغ  أل نى  لالزم 

 لحصص):)511.111
-)تاريخ ورقم  عتلا  نظام  لتدبيف)
لسوق) طرف  لهيئة  ملغربية  من 
(: -)رقم) (21(1 8)) آنبف) (:  لرساميل)

GP(1222
باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 
 14 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

فبف 9ر)2121)تحت رقم)721434.

576I

ENS EVENT

ENS EVENT
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

ENS EVENT
16 شارع  نفا  لطابق 1 رقم )1، 

21251،  لد ر  لبيضاء  ملغرب
ENS EVENT شركة ذ ت مسؤولية 

محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إلآتلاعي 16 شارع 

 نفا إقامة  لربيع  لطابق 1 - 21251 
 لد ر  لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
455(51

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) (21
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدو 4 

باملليز ت  لتالية):)
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدو 4  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسلية  لشركة 
 ENS (: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)

.EVENT
تنظيم) (: بإ9جاز) غرض  لشركة 

 لتضاهر ت  لرياضية،) لثقافية
تنظيم  ملخيلات  لصيفية

و ملؤتلر ت) تنظيم  لندو ت 
و لعروض وآليع  ألحد ث  لرياضية
وتوفيف) وتقد9م  ملشور4   ر سة 
آليع  لخدمات ذ ت صلة بالرياضة).
16)شارع) عنو ن  ملقر  الآتلاعي):)
 نفا إقامة  لربيع  لطابق)1 - 21251 

 لد ر  لبيضاء) ملغرب.
أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).
 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)
 لسيد  بن  لر وي عبد  لرحلان)
11)) رهم) بقيلة) حصة  ((.111 (:

للحصة).
و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

 لسيد  بن  لر وي عبد  لرحلان)

سقر ط  قامة) زنقة  (54 عنو نه) ))

صباح  رج ب ط)5) ملعاريف)21251 

 لد ر  لبيضاء) ملغرب.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

 لسيد  بن  لر وي عبد  لرحلان)

سقر ط  قامة) زنقة  (54 عنو نه) ))

صباح  رج ب ط)5) ملعاريف)21251 

 لد ر  لبيضاء) ملغرب

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

 13 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

فبف 9ر)2121)تحت رقم))3)721.

577I

glen(rock

GLEN ROCK

شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد

تعيين مسيف آد9د للشركة

glen(rock

6) زنقة نز ر قباني حي  لرآا  بن 

 حلد، 26151،  بن  حلد  ملغرب

glen(rock شركة ذ ت مسؤولية 

محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي 6) زنقة 

نز ر قباني حي  لرآا  بن  حلد - 

26151  بن  حلد  ملغرب.

تعيين مسيف آد9د للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.311

قر ر  لشريك  لوحيد) بلقت�سى 

1)21)تم تعيين) 2))شتنبف)  ملؤرخ في)

للشركة  لسيد)4)) آد9د  مسيف 

 مهامكة سعيد كلسيف وحيد

تبعا لقبول  ستقالة  ملسيف.

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

 2( بتاريخ) ببن  حلد   البتد ئية 

أكتوبر)1)21)تحت رقم)17).

578I



عد )5511 - 24)آلا ى  مجر4))44) )1))فبف 9ر)2121)الجريدة الرسمية   3111

مكتب محاسبة

 RIAD

SUERTELOCAMERZOUGA.

COM
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

تأسيس شركة

مكتب محاسبة

علار4 )4 شقة 2 زنقة عالل بن عبد 

هللا ص.ب 211  لرشيد9ة، 52114، 

 لرشيد9ة  ملغرب

 RIAD

SUERTELOCAMERZOUGA.

COM شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي قصر 

مرزوكة  لطاوس  لريصاني - 52211 

 لريصاني  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

(3521

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

إعد    لقانون) تم  (21(1 نونبف) (2(

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدو 4 باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدو 4.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

 RIAD (: بلختصر تسليتها)  إلقتضاء)

S U E RT E L O C A M E R Z O U G A .

.COM

تنضيم) (: بإ9جاز) غرض  لشركة 

 لرحالت  لسياحية

كر ء) لخيام  ملجهز4

 إل9و ء.

قصر) (: عنو ن  ملقر  الآتلاعي)

مرزوكة  لطاوس  لريصاني)-)52211 

 لريصاني  ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)

 (.111 (: تهري) 9وسف   لسيد 
حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء):)

عنو نه) )) تهري  9وسف   لسيد 
مرزوكة  لطاوس  لريصاني) قصر 

52211) لريصاني  ملغرب.
و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)
عنو نه) )) تهري  9وسف   لسيد 
مرزوكة  لطاوس  لريصاني) قصر 

52211) لريصاني  ملغرب
باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 
 البتد ئية بالرشيد9ة بتاريخ)23)9نا9ر)

2121)تحت رقم)11.
571I

cabinet jdaini

HABJAOUI TRAVAUX
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد
رفع رأسلال  لشركة

cabinet jdaini
 32BD(BIR(ANZARANE 1 ETAGE
 HAY(EL(HASSANI(BERKANE،

63300، berkane(maroc
HABJAOUI TRAVAUX شركة ذ ت 

مسؤولية محدو 4 ذ ت  لشريك 
 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي 3) شارع 
 لشهد ء حي  لحسني بركان - 63311 

بركان  ملغرب.
رفع رأسلال  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.(37(

قر ر  لشريك  لوحيد) بلقت�سى 
تم) (2121 فبف 9ر) (13 في)  ملؤرخ 
قدره) بلبلغ  رأسلال  لشركة  رفع 
من) أي  »111.111.)) رهم»)
»4.111.111) رهم»)إلى)»5.111.111 
تقد9م حصص) (: عن طريق)  رهم»)

نقد9ة أو عينية.
باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 
فبف 9ر) (15 بتاريخ) ببفكان   البتد ئية 

2121)تحت رقم)66/2020.
581I

CAFIGEC

ISKLAGH
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

CAFIGEC

 rue(al, fourat 2éme(etage 31

 maarif 39 rue(al, fourat 2éme

 etage(maarif، 20100، casa

maroc

ISKLAGH شركة ذ ت مسؤولية 

محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي تقاطع 

شارع عبد ملومن وزنقة سلية، 

 قامة شهرز   3،  لطابق4،  لرقم 

21، بالمي - 11)21  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

45481(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) ((5

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدو 4 

باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدو 4  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

(: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)

.ISKLAGH

معالجة) (: بإ9جاز) غرض  لشركة 

 ملعلومات،)تاآر.

تقاطع) (: عنو ن  ملقر  الآتلاعي)

شارع عبد ملومن وزنقة سلية،) قامة)

(،21 3،) لطابق4،) لرقم) شهرز  )

بالمي)-)11)21) لد ر  لبيضاء) ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)

 (.111 (: بوستة) محلد   لسيد 

حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

عنو نه) )) بوستة  محلد   لسيد 
 21(11 (41 )6)رقم) حي  لفرح زنقة)

 لد ر  لبيضاء) ملغرب.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

عنو نه) )) بوستة  محلد   لسيد 
 21(11 (41 )6)رقم) حي  لفرح زنقة)

 لد ر  لبيضاء) ملغرب

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

 31 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

9نا9ر)2121)تحت رقم)728116.

58(I

BUSINESS AUDITAX

RAHMOUNI NEGOCE MED
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

BUSINESS AUDITAX

 RUE TABARI RESIDENCE MLY 7

 ALI(CHERIF(B(N17، 90010،

TANGER MAROC

 RAHMOUNI NEGOCE MED

شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي 5، شارع 

9وسف  بن تشافين  لطابق  لثاني، 
رقم 3ـ طنجة - 11111 طنجة 

 ملللكة  ملغربية

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

(13721

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) ((7

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدو 4 

باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدو 4  مسؤولية 

 لوحيد.
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عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

(: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)

. RAHMOUNI NEGOCE MED

أشغال) (- (: غرض  لشركة بإ9جاز)

 لبناء)و

-)بيع مو    لبناء)و لتفبة  لفالحية.

-)أشغال تهيئة قنو ت  لتطهيف)

-)تلرير آليع أنو ع  السالك

-) الستيف   و لتصد9ر

كل  لعلليات،) وعلوما  (-

 لصناعية،) لتجارية،) ملالية)

أو) و لعقارية  ملرتبطة بشكل مباشر 

غيف مباشر بالهدف أعاله أو  لتي قد)

تساهم في تحقيقها)

5،)شارع) (: عنو ن  ملقر  الآتلاعي)

9وسف  بن تشافين  لطابق  لثاني،)

رقم)3ـ)طنجة)-)11111)طنجة  ملللكة)

 ملغربية.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)

 (.111 (:  لسيد  لرحلوني عا ل)

حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

 لسيد  لرحلوني عا ل عنو نه) ))

11111)طنجة  ملللكة) كزنا9ة كزنا9ة)

 ملغربية.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

 لسيد  لرحلوني عا ل عنو نه) ))

11111)طنجة  ملللكة) كزنا9ة كزنا9ة)

 ملغربية

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

فبف 9ر) (13 بتاريخ) بطنجة   لتجارية 

2121)تحت رقم))5)231.

582I

N2M CONSEIL-SARL

SOCIETE DEMIREL
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تعيين مسيف آد9د للشركة

N2M CONSEIL-SARL

 AV(HASSAN(I(RUE 5 N 19, 2

 ETAGE(N 4، 62000، NADOR

MAROC

SOCIETE DEMIREL شركة ذ ت 

مسؤولية محدو 4 ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي حي  وال  

ميلون زنقة 15) رقم 74  لناظور - 

62111  لناظور  ملغرب.

تعيين مسيف آد9د للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.(5755

قر ر  لشريك  لوحيد) بلقت�سى 

تم تعيين) (2121 9نا9ر) (23  ملؤرخ في)

مسيف آد9د للشركة  لسيد)4)) زو غ)
عبد  لصلد كلسيف وحيد تبعا لقبول)

 ستقالة  ملسيف.

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

 البتد ئية بالناضور بتاريخ)14)فبف 9ر)

2121)تحت رقم)52).

583I

BUSINESS AUDITAX

SLAOUI PROPERTY GROUP
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

BUSINESS AUDITAX

 RUE TABARI RESIDENCE MLY 7

 ALI(CHERIF(B(N17، 90010،

TANGER MAROC

 SLAOUI PROPERTY GROUP

شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي حي شاطئ 
زنقة أحفيف إقامة نوها  لطابق  لثاني 

رقم 8) - 11111 طنجة  ملللكة 

 ملغربية

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

(1331(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) ((4

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدو 4 

باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدو 4  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

(: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)

. SLAOUI PROPERTY GROUP

أشغال) (- (: غرض  لشركة بإ9جاز)

 لبناء)و إلنعاش  لعقاري

تهيئة) أشغال  لهندسة  ملدنية،) (-

قنو ت  لتطهيف)

-)تهيئة  ملناطق  لخضر ء

-) شغال  لعزل  لحر ري،

-) الستيف   و لتصد9ر

كل  لعلليات،) وعلوما  (-

 لصناعية،) لتجارية،) ملالية)

أو) و لعقارية  ملرتبطة بشكل مباشر 

غيف مباشر بالهدف أعاله أو  لتي قد)

تساهم في تحقيقها).

عنو ن  ملقر  الآتلاعي):)حي شاطئ)

زنقة أحفيف إقامة نوها  لطابق  لثاني)

طنجة  ملللكة) (11111  -  (8 رقم)

 ملغربية.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 (1.111 (: رأسلال  لشركة) مبلغ 

 رهم،)مقسم كالتالي):)

 (.111 (: حسن  لسالوي)  لسيد 

حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

 لسيد حسن  لسالوي عنو نه) ))

 11111  28 فيال) تجزئة  لصنوبر 

طنجة  ملللكة  ملغربية.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

 لسيد حسن  لسالوي عنو نه) ))

 11111  28 فيال) تجزئة  لصنوبر 

طنجة  ملللكة  ملغربية

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

9نا9ر) (22 بتاريخ) بطنجة   لتجارية 

2121)تحت رقم)221778.

584I

Legalservices

Y.T MARÉCHALERIE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

تأسيس شركة

Legalservices

 Casablanca(Casablanca،

Maroc 21111،  لد ر لبيضاء

Y.T MARÉCHALERIE شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدو 4

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي 1)، 

زنقة ر سين فال فلوري  ملعاريف 

 لد ر لبيضاء - 21111  لد ر لبيضاء 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

455167

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) ((6

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدو 4 باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدو 4.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

 Y.T (: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)

.MARÉCHALERIE

:) لتصنيع) غرض  لشركة بإ9جاز)

 لحرفي لللعا ن  لتقليد9ة و ألعلال)

 لبعيد4)؛) ستيف  )-)تصد9ر.

(،(1 (: عنو ن  ملقر  الآتلاعي)

فلوري  ملعاريف) فال  ر سين  زنقة 

21111) لد ر لبيضاء)  لد ر لبيضاء)-)

 ملغرب.
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أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 51.111 (: رأسلال  لشركة) مبلغ 

 رهم،)مقسم كالتالي):)

حصة) (351 (: تنال) 9اسر   لسيد 

بقيلة)11)) رهم للحصة).

 لسيد نور لد9ن تنال):)75)حصة)

بقيلة)11)) رهم للحصة).

حصة) (75 (:  لسيد4 نجا4 نوكوم)

بقيلة)11)) رهم للحصة).

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

عنو نه) )) تنال  9اسر   لسيد 

إ9طاليا)1)-)إ9طاليا.

عنو نه) )) تنال  نور لد9ن   لسيد 

1)،)زنقة ر سين فال فلوري  ملعاريف)

21111) لد ر لبيضاء) ملغرب.

عنو نه) )) نوكوم  نجا4   لسيد4 

1)،)زنقة ر سين فال فلوري  ملعاريف)

21111) لد ر لبيضاء) ملغرب.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

عنو نه) )) تنال  9اسر   لسيد 

إ9طاليا)-)-)إ9طاليا

(- بتاريخ) تم  إل9د ع  لقانوني ب-)

تحت رقم)-.

585I

FIDULIMAR

MIKBI

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

وفا4 شريك

FIDULIMAR

 N°22 RUE(TAZA(HAY(EL

 HASSANY(KASSTOR، 45000،

OUARZAZATE MAROC

MIKBI شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي  و ر مفبي 

 كنيون - 45311 تنغيف  ملغرب.

وفا4 شريك

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.3763

بلقت�سى  لجلع  لعام  إلستثنائي)
 ملؤرخ في)31) آنبف)1)21)تم  إلعالم)
وتوزيع) بوفا4  لشريك  حلد  كيس 
لرسم) (

ً
تبعا على  لورثة  حصصه 

 21(1 أكتوبر) (31 في)  إلر ثة  ملؤرخ 
بالشكل  ألتي):)

(، تبوهوشت) فاظلة   لسيد)4))
611)حصة).

 523 (، محلد  كيس)  لسيد)4))
حصة).

 26( (، كريلة  كيس)  لسيد)4))
حصة).

 26( (، رآاء) كيس)  لسيد)4))
حصة).

 26( (، عائشة  كيس)  لسيد)4))
حصة).

 26( (، سعيد4  كيس)  لسيد)4))
حصة).

 26( (، مريم  كيس)  لسيد)4))
حصة).

 لسيد)4))فاطلة  لزهر ء) كيس)،)
)26)حصة).

 26( (، ليلى  كيس)  لسيد)4))
حصة).

 26( (،  لسيد)4)) سلاء) كيس)
حصة).

 815 (، بوعز4) فاطلة   لسيد)4))
حصة).

 815 (،  لسيد)4)) 9د9ر  كيس)
حصة).

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 
فبف 9ر) (12 بتاريخ) بتنغيف   البتد ئية 

2121)تحت رقم)41.

586I

BUSINESS AUDITAX

IMMO EXPRESS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

تأسيس شركة

BUSINESS AUDITAX
 RUE TABARI RESIDENCE MLY 7

 ALI(CHERIF(B(N17، 90010،
TANGER MAROC

IMMO EXPRESS شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدو 4

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي حي شاطئ 
زنقة أحفيف إقامة نوها  لطابق  لثاني 

رقم 8) - 11111 طنجة  ملللكة 
 ملغربية

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدو 4 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
(13251

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) ((4
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدو 4 باملليز ت  لتالية):)
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدو 4.
عند) متبوعة  تسلية  لشركة 
 IMMO(:(إلقتضاء)بلختصر تسليتها 

. EXPRESS
(- (: بإ9جاز) غرض  لشركة 

 الستشار4  لعقارية وكالة عقارية)
-)وسيط  ملعامالت  لعقارية

-)إ  ر4 و ستئجار أي أصل تجاري
-) لوساطة في تحويل  ألمو ل
-)إ  ر4  ملعامالت  إللكتفونية

ألطر ف) -) ستخالص  لفو تيف 
 جرى

-)تاآر أآهز4  لكلبيوتر وإمد   ت)
 ملكاتب

-)مكتبة
من) و لتجزئة  -تجار4  لجللة  (

 مالت  ملكتبية وأآهز4  لكلبيوتر
أآهز4  ملكاتب) وإصالح  صيانة  (-

وأآهز4  لكلبيوتر
-)مركز  لنسخ

-)أعلال  لبناء)و لتشييد  ملتنوعة
تأآيف  ملعد ت ومختلف وسائل) (-

 لنقل؛
-)أعلال  لكهرباء)و لسباكة؛
-) لعزل  لحر ري وعزل  ملياه.

-) الستيف   و لتصد9ر
كل  لعلليات،) وعلوما  (-
 لصناعية،) لتجارية،) ملالية)
أو) و لعقارية  ملرتبطة بشكل مباشر 
غيف مباشر بالهدف أعاله أو  لتي قد)

تساهم في تحقيقها).

عنو ن  ملقر  الآتلاعي):)حي شاطئ)
زنقة أحفيف إقامة نوها  لطابق  لثاني)
طنجة  ملللكة) (11111  -  (8 رقم)

 ملغربية.
أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).
 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)
 751 (: حسن  لسالوي)  لسيد 

حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).
 251 (: بر هيم  لسالوي)  لسيد 

حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).
و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)
 لسيد حسن  لسالوي عنو نه) ))
 11111  28 فيال) بتجزئة  لصنوبر 

طنجة  ملللكة  ملغربية.
 لسيد بر هيم  لسالوي عنو نه) ))
 11111 تجزئة بيتف9بيو طريق تطو ن)

طنجة  ملللكة  ملغربية.
و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)
 لسيد حسن  لسالوي عنو نه) ))
 11111  28 فيال) بتجزئة  لصنوبر 

طنجة  ملللكة  ملغربية
 لسيد بر هيم  لسالوي عنو نه) ))
 11111 تجزئة بيتف9بيو طريق تطو ن)

طنجة  ملللكة  ملغربية

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 
9نا9ر) (22 بتاريخ) بطنجة   لتجارية 

2121)تحت رقم)221757.

587I

CABINET FIDUCIAIRE BETTIOUI

DMINA HOUSE
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

CABINET FIDUCIAIRE BETTIOUI
 5RUE(FARABI(RDC(N3، 90000،

TANGER MAROC
DMINA HOUSE شركة ذ ت 

مسؤولية محدو 4 ذ ت  لشريك 
 لوحيد
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 RUE 5(وعنو ن مقرها  إلآتلاعي

FARABI RDC N°3 11111 TAN-

GER MAROC

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

(13633

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) ((3

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدو 4 

باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدو 4  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

(: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)

.DMINA HOUSE

 GESTION(:(غرض  لشركة بإ9جاز

 DES ÉTABLISSEMENTS

.TOURISTIQUES

 5 (: عنو ن  ملقر  الآتلاعي)

 RUE FARABI RDC N°3 11111

.TANGER MAROC

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)

 SAID( MAHBOUBI( :  لسيد)

11)) رهم) بقيلة) حصة  ((.111

للحصة).

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

 SAID MAHBOUBI  لسيد)

 RUE VESALE ETAGE 65 عنو نه) ))

 4 APPT (( Q DES HOPITAUX

.21111 CASBLANCA MAROC

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

 SAID MAHBOUBI  لسيد)

 AUXRUE VESALE  65 عنو نه) ))

 ETAGE 4 APPT (( Q DES HOPIT

21111 CASBLANCA MAROC

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 
9نا9ر) (3( بتاريخ) بطنجة   لتجارية 

.M(212126164(2121)تحت رقم
588I

ETUDE Maître Reda BOULMANE

دار التعارجي
شركة  ملساهلة

رفع رأسلال  لشركة

 ETUDE Maître Reda
BOULMANE

 IMM( «Harmonie«( 3( Angle
 Bd,( Abdelkrim( El( Khattabi( et
 Av Mansour Eddahbi, 3ème
 étage( Appt( 15,( Guéliz،( 40000،

Marrakech(Maroc
  ر  لتعارجي شركة  ملساهلة

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي مر كش)
مر كش) (41111 (- إ9طي) عين   و ر 

 ملغرب.
رفع رأسلال  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري)-.
بلقت�سى  لجلع  لعام)
24) آنبف) في)  إلستثنائي  ملؤرخ 
رأسلال  لشركة) رفع  تم  ((116
»34.543.111) رهم») قدره) بلبلغ 
إلى) »446.811.))) رهم») من) أي 
(: طريق) عن  »45.181.811) رهم»)

تقد9م حصص نقد9ة أو عينية.
باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 
ماي) (26 بتاريخ) بلر كش   لتجارية 

117))تحت رقم)321)).
581I

cabinet jdaini

AYMANE YASSINE
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تغييف نشاط  لشركة

cabinet jdaini
 32BD(BIR(ANZARANE 1 ETAGE
 HAY(EL(HASSANI(BERKANE،

63300، berkane(maroc
AYMANE YASSINE شركة ذ ت 
مسؤولية محدو 4 ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  الآتلاعي زنقة 358 

رقم 37 حي  ملقاومة بركان - 63311 

بركان  ملغرب.

تغييف نشاط  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.6117

قر ر  لشريك  لوحيد) بلقت�سى 

تم تغييف) (2121 9نا9ر) (22 في)  ملؤرخ 

نشاط  لشركة من)»*مقاولة أشغال)

مختلفة  و  لبناء

»* لتفحيب) إلى) («. * الطعام)

و الستقبال)

*)   ر4  لسجالت».

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

فبف 9ر) (13 بتاريخ) ببفكان   البتد ئية 

2121)تحت رقم)56/2020.

511I

louardi compta

FORCE GARDE
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

louardi compta

رقم 26 زنقة عباس  ملسعدي 

مكتب رقم 5  ملد9نة  لجد9د4 فاس، 

31111، فاس  ملغرب

FORCE GARDE شركة ذ ت 

مسؤولية محدو 4 ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي  ملتجر رقم 

)تجزئة  لغز لي رقم 44 علار4 رقم 

) طريق عين  لشقف فاس 31151 

فاس  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

6(821

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) (28

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدو 4 

باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدو 4  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسلية  لشركة 
 FORCE(:(إلقتضاء)بلختصر تسليتها 

.GARDE
(: بإ9جاز) غرض  لشركة 

.GARDIENNAGE
عنو ن  ملقر  الآتلاعي):) ملتجر رقم)
)تجزئة  لغز لي رقم)44)علار4 رقم)) 
 31151 فاس) عين  لشقف  طريق 

فاس  ملغرب.
أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).
 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)
 لسيد حنون عبد  لفتاح):)111.) 

حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).
و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)
عبد  لفتاح) حنون   لسيد 
تجزئة) (64 شارع  كد ل) عنو نه) ))
فاس) (31161 فاس) (2 زهور) لزرق 

 ملغرب.
و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)
عبد  لفتاح) حنون   لسيد 
تجزئة) (64 شارع  كد ل) عنو نه) ))
فاس) (31161 فاس) (2 زهور) لزرق 

 ملغرب

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 
فبف 9ر) (13 بتاريخ) بفاس   لتجارية 

2121)تحت رقم)471/020.

51(I

global audit partners

SEPT DESIGN
إعالن متعد   لقر ر ت

global audit partners
 Avenue Hassan II rond point
 saint(exupéry(etg 3 appt 19،

20000، casablanca(maroc
sept design »شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4»
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وعنو ن مقرها  الآتلاعي : مجلع 
 لبفكة 3 ب م علار4 أ32 شقة 1 - - 

 لد ر  لبيظاء  ملغرب.
»إعالن متعد   لقر ر ت»

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
.378613

بلقت�سى  لجلع  لعام  الستثنائي)
 ملؤرخ في)12)ماي)1)21

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية):)
على) 9نص  :) لذي  (( رقم) قر ر 
أمين) أ حيم  تفويت  لسيد  (: ما9لي)
أ حيم) لفاء 4  لسيد  حصة  (34
أكرم تفويت  لسيد4  لعلر ني لبنى)7 

حصة لفاء 4  لسيد أ حيم أكرم
 قر ر رقم)2):) لذي 9نص على ما9لي):
كلسيف) أكرم  أ حيم  تعيين  لسيد 

مشتفك لللشركة
 قر ر رقم)3):) لذي 9نص على ما9لي):

 (1111 من) رأسلال  لشركة  رفع 
 رهم إلى)211111) رهم

وتبعا لذلك تم تعد9ل مقتضيات)
 لنظام  ألسا�سي  لتالية):)

بند رقم)7):) لذي 9نص على ما9لي):)
تفويت  لسيد أ حيم أمين)34)حصة)
تفويت) أكرم  أ حيم  لفاء 4  لسيد 
حصة) (7 لبنى)  لسيد4  لعلر ني 

لفاء 4  لسيد أ حيم أكرم
 بند رقم)8):) لذي 9نص على ما9لي):

 (1111 من) رأسلال  لشركة  رفع 
 رهم إلى)211111) رهم

على) 9نص  :) لذي  ((5 رقم) بند 
أكرم) أ حيم  تعيين  لسيد  (: ما9لي)

كلسيف مشتفك لللشركة
باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 
 15 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

فبف 9ر)2121)تحت رقم))72168.
512I

TT AMAL

TT AMAL
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

TT AMAL
16 شارع  نفا  لطابق 1 رقم )1، 

21251،  لد ر  لبيضاء  ملغرب

TT AMAL شركة ذ ت مسؤولية 

محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي 16 شارع 

 نفا إقامة  لربيع  لطابق 1 - 21251 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

455(6(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم إعد    لقانون) (21(1 11) آنبف)

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدو 4 

باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدو 4  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

 TT (: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)

.AMAL

آليع) (: بإ9جاز) غرض  لشركة 

أعلال  لبناء)و لتشطيب

و لطالء) و لسباكة   لجبص 

ومكيفات  لهو ء)و لكهرباء)و لنجار4.

16)شارع) عنو ن  ملقر  الآتلاعي):)

 نفا إقامة  لربيع  لطابق)1 - 21251 

 لد ر  لبيضاء) ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 (1.111 (: رأسلال  لشركة) مبلغ 

 رهم،)مقسم كالتالي):)

 (11 (:  لسيد رشيد  9ت  لسعيد)

حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

رشيد  9ت  لسعيد)  لسيد 
رقم) (7 عنو نه) )) رب  لسا ني زنقة)

31 51)21) لد ر  لبيضاء) ملغرب.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

رشيد  9ت  لسعيد)  لسيد 
رقم) (7 عنو نه) )) رب  لسا ني زنقة)

31 51)21) لد ر  لبيضاء) ملغرب

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 
 13 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

فبف 9ر)2121)تحت رقم)32)721.
513I

PLATINIUM GLOB

AMBROUSI-FUCIGNA
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد
قفل  لتصفية

PLATINIUM GLOB
 n° 2 rue(patrice(lumumba
 residence massira bureaux

 2ème(étage(n° 4 V.N(FES، 0،
FES MAROC

AMBROUSI-FUCIGNA شركة 
ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إلآتلاعي : 47 
تجزيئة برستيجيا ملعب  لخيل 
طابق 5 رقم 1) - 31111 فاس 

 ملغرب.
قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
.536((

قر ر  لشريك  لوحيد) بلقت�سى 
2121)تقرر حل) 14)فبف 9ر)  ملؤرخ في)
شركة) (AMBROUSI-FUCIGNA
ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت  لشريك)
 لوحيد مبلغ رأسلالها)1.111)) رهم)
وعنو ن مقرها  إلآتلاعي)47)تجزيئة)
5)رقم) برستيجيا ملعب  لخيل طابق)
نتيجة) فاس  ملغرب  (31111  -  (1

لعدم وآو  مد جيل.
و عين):)

 ALBERTO FUCIGNA  لسيد)4))
 ROVOLON 1 (PD( وعنو نه) ))

ITALIE)كلصفي))4))للشركة.
و قد تم  نعقا   لجلعية  لختامية)
بتاريخ)23)9نا9ر)2121)وفي)47)تجزيئة)
5)رقم) برستيجيا ملعب  لخيل طابق)

1) - 31111)فاس  ملغرب.
باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 
فبف 9ر) (15 بتاريخ) بفاس   لتجارية 

2121)تحت رقم)525/20.
514I

FIDULIMAR

MIKBI
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

تفويت حصص

FIDULIMAR

 N°22 RUE(TAZA(HAY(EL

 HASSANY(KASSTOR، 45000،

OUARZAZATE MAROC

MIKBI شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي  و ر مقبي 

 كنيون - 45311 تنغيف  ملغرب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.3763

بلقت�سى  لجلع  لعام  إلستثنائي)

تلت) (21(1 31) آنبف) في)  ملؤرخ 

 ملصا قة على):)

لحسن  كيس) ((4( تفويت  لسيد)

أصل) من  حصة  آتلاعية  (2.421

((4( لفائد4  لسيد) حصة  (4.841

31) آنبف) بتاريخ) مصطفى  كيس 

.21(1

)4)) 9د9ر  كيس) تفويت  لسيد)

أصل) من  حصة  آتلاعية  (815

815)حصة لفائد4  لسيد))4))فاطلة)

تبهوشت بتاريخ)31) آنبف)1)21.

محلد  كيس) ((4( تفويت  لسيد)

أصل) من  حصة  آتلاعية  (523

523)حصة لفائد4  لسيد))4))فاطلة)

تبهوشت بتاريخ)31) آنبف)1)21.

كريلة  كيس) ((4( تفويت  لسيد)

أصل) من  حصة  آتلاعية  (26(

)26)حصة لفائد4  لسيد))4))فاطلة)

تبهوشت بتاريخ)31) آنبف)1)21.

رآاء) كيس) ((4( تفويت  لسيد)

أصل) من  حصة  آتلاعية  (26(

)26)حصة لفائد4  لسيد))4))فاطلة)

تبهوشت بتاريخ)31) آنبف)1)21.

عائشة  كيس) ((4( تفويت  لسيد)

أصل) من  حصة  آتلاعية  (26(

)26)حصة لفائد4  لسيد))4))فاطلة)

تبهوشت بتاريخ)31) آنبف)1)21.
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سعيد4  كيس) ((4( تفويت  لسيد)

أصل) من  حصة  آتلاعية  (26(

)26)حصة لفائد4  لسيد))4))فاطلة)

تبهوشت بتاريخ)31) آنبف)1)21.

مريم  كيس) ((4( تفويت  لسيد)

أصل) من  حصة  آتلاعية  (26(

)26)حصة لفائد4  لسيد))4))فاطلة)

تبهوشت بتاريخ)31) آنبف)1)21.

فاطم  لزهر ء) ((4( تفويت  لسيد)

من) حصة  آتلاعية  (26(  كيس)

((4( حصة لفائد4  لسيد) (26( أصل)

31) آنبف) بتاريخ) تبهوشت  فاطلة 

.21(1

)4)) سلاء) كيس) تفويت  لسيد)

أصل) من  حصة  آتلاعية  (26(

)26)حصة لفائد4  لسيد))4))فاطلة)

تبهوشت بتاريخ)31) آنبف)1)21.

بوعز4) فاطلة  ((4( تفويت  لسيد)

أصل) من  حصة  آتلاعية  (815

815)حصة لفائد4  لسيد))4))فاطلة)

تبهوشت بتاريخ)31) آنبف)1)21.

ليلى  كيس) ((4( تفويت  لسيد)

أصل) من  حصة  آتلاعية  (26(

)26)حصة لفائد4  لسيد))4))فاطلة)

تبهوشت بتاريخ)31) آنبف)1)21.

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني  (

فبف 9ر) (12 بتاريخ) بتنغيف   البتد ئية 

2121)تحت رقم)41.

515I

مسك بولد9نغ

AL MISK BUILDING
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

تفويت حصص

مسك بولد9نغ

5 شارع 9وسف  بن تاشفين بالطابق 

 لثاني  لشقة  لرقم 3، 11161، 

tanger  ملغرب

AL MISK BUILDING شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدو 4

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي 5 شارع 

9وسف بن تاشفين  لطابق  لثاني 

 لشقة رقم 3 - 11161 طنجة 

 ملغرب 

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.85233

بلقت�سى  لجلع  لعام  إلستثنائي)

تلت) (21(1 نونبف) (21 في)  ملؤرخ 

 ملصا قة على):)

مسطفى  9ت) ((4( تفويت  لسيد)

5)حصة  آتلاعية من أصل) لحسن)

11))حصة لفائد4  لسيد))4))سعيد)

 لبقالي بتاريخ)21)نونبف)1)21.

مسطفى  9ت) ((4( تفويت  لسيد)

5)حصة  آتلاعية من أصل) لحسن)

11))حصة لفائد4  لسيد))4))محلد)

 ملو ني بتاريخ)21)نونبف)1)21.

مسطفى  9ت) ((4( تفويت  لسيد)

5)حصة  آتلاعية من أصل) لحسن)

آو  ) ((4( حصة لفائد4  لسيد) ((11

 بيال بتاريخ)21)نونبف)1)21.

مسطفى  9ت) ((4( تفويت  لسيد)

من) حصة  آتلاعية  (5 لحسن)

((4( حصة لفائد4  لسيد) ((11 أصل)

نونبف) (21 بتاريخ) سلحلد  غبالو 

.21(1

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني  (

نونبف) (26 بتاريخ) بطنجة   لتجارية 

1)21)تحت رقم)7865.

516I

شركة  إلئتلانية  لو سطية

HABIB OMAR
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

شركة  إلئتلانية  لو سطية

3) زنقة  نتسر بي رقم 3 م.ج، 

51111، مكناس  ملغرب

HABIB OMAR شركة ذ ت 

مسؤولية محدو 4 ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي  لوفاء 

) و2 رقم 77) - 51111 مكناس 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

4125(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

تم إعد    لقانون) (2121 فبف 9ر) (12

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدو 4 

باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدو 4  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

 HABIB(:(إلقتضاء)بلختصر تسليتها 

.OMAR

منعش) (: بإ9جاز) غرض  لشركة 

عقاري.

:) لوفاء) عنو ن  ملقر  الآتلاعي)

مكناس) (51111  -  (77 رقم) و2) ((

 ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)

9وسف) علوي  شريفي   لسيد 

11)) رهم) بقيلة) حصة  ((.111 (:

للحصة).

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

9وسف) علوي  شريفي   لسيد 

مكناس) (51111 مكناس) عنو نه) ))

 ملغرب.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

9وسف) علوي  شريفي   لسيد 

مكناس) (51111 مكناس) عنو نه) ))

 ملغرب

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

فبف 9ر) (12 بتاريخ) بلكناس   لتجارية 

2121)تحت رقم))52.

517I

FIDULIMAR

MIKBI
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

توسيع نشاط  لشركة)

FIDULIMAR

 N°22 RUE(TAZA(HAY(EL

 HASSANY(KASSTOR، 45000،

OUARZAZATE MAROC

MIKBI شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4

وعنو ن مقرها  الآتلاعي  و ر مقبي 

 كنيون - 45311 تنغيف  ملغرب.

توسيع نشاط  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.3763

بلقت�سى  لجلع  لعام  إلستثنائي)

تلت) (21(1 31) آنبف) في)  ملؤرخ 

نشاط) إلى  إضافة  ألنشطة  لتالية 

 لشركة  لحالي):)

NEGOCIANT(تاآر(-

-2)نظام  لسقي بالتنقيط.

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني  (

فبف 9ر) (12 بتاريخ) بتنغيف   البتد ئية 

2121)تحت رقم)41.

518I

FUTURE CONSEIL

STE AMZIL CASH
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

FUTURE CONSEIL

51 زنقة 9وسف بن تاشفين  لطابق 

 ألول، 11)26، برشيد  ملغرب

STE AMZIL CASH شركة ذ ت 

مسؤولية محدو 4 ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي تجزئة 

 ملنبت رقم 38-2،  لطابق  لسفلي 

 لربيع. - 11)26 برشيد  ملغرب 

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد
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رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

(3315

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) (27

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدو 4 

باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدو 4  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

 STE (: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)

.AMZIL CASH

شركة) (: بإ9جاز) غرض  لشركة 

إ  ر4  لعلولة

تحويل  ألمو ل

وشر ء) للو زم  ملكتبية) بيع 

بالتفصيل.

تجزئة) (: عنو ن  ملقر  الآتلاعي)

2-38،) لطابق  لسفلي) رقم)  ملنبت 

 لربيع.)-)11)26)برشيد  ملغرب).

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)

 (.111 (:  لسيد  مزيل عبد ملجيد)

حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

عبد ملجيد)  لسيد  مزيل 

عنو نه) )) و ر  وال  بن عبو سيدي)

 ملكي)11)26)برشيد  ملغرب).

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

عبد ملجيد)  لسيد  مزيل 

عنو نه) )) و ر  وال  بن عبو سيدي)

 ملكي)11)26)برشيد  ملغرب)

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

فبف 9ر) (13 بتاريخ) ببفشيد   البتد ئية 

2121)تحت رقم)15.

511I

FIDUCIAIRE GOUMRI

TAKETOS PRODUCTIONS

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

حل شركة

FIDUCIAIRE GOUMRI

37 زنقة  لوحد4، 31)21، 

 لد ر لبيضاء  ملغرب

 TAKETOS PRODUCTIONS

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4)في 

طور  لتصفية)

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي 4)2 حي 

 لهنا شارع  بن سينا حي  لحسني - - 

 لد ر لبيضاء  ملغرب.

حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.35125(

بلقت�سى  لجلع  لعام  إلستثنائي)

تقرر حل) (21(1 نونبف) (28  ملؤرخ في)

ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4) شركة 

مبلغ) (TAKETOS PRODUCTIONS

وعنو ن) 21.111) رهم  رأسلالها)

مقرها  إلآتلاعي)4)2)حي  لهنا شارع)

 بن سينا حي  لحسني)-)-) لد ر لبيضاء)

 ملغرب نتيجة ل):)عدم  ملر و 9ة.

4)2)حي) و حد  مقر  لتصفية ب)

(- (-  لهنا شارع  بن سينا حي  لحسني)

 لد ر لبيضاء) ملغرب.)

و عين):)

وعنو نه) )) بدر  لكاح   لسيد)4))

علار4) (( 2) لحسينة) رقم) (3  النار4)

((4( كلصفي) -) ملحلد9ة  ملغرب  (6

للشركة.

وعند  إلقتضاء) لحدو   ملفروضة)

محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

 ملخابر4 ومحل تبليغ  لعقو  و لوثائق)

 ملتعلقة بالتصفية):)-

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

 11 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

9نا9ر)2121)تحت رقم))72648.

611I

FIDULIMAR

MIKBI
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

تعيين مسيف آد9د للشركة

FIDULIMAR

 N°22 RUE(TAZA(HAY(EL

 HASSANY(KASSTOR، 45000،

OUARZAZATE MAROC

MIKBI شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي  و ر مقبي 

 كنيون - 45311 تنغيف  ملغرب.

تعيين مسيف آد9د للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.3763

بلقت�سى  لجلع  لعام  إلستثنائي)

1)21)تم تعيين) 31) آنبف)  ملؤرخ في)

مسيف آد9د للشركة  لسيد)4)) كيس)

مصطفى كلسيف آجر

تبعا لوفا4  ملسيف.

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

فبف 9ر) (12 بتاريخ) بتنغيف   البتد ئية 

2121)تحت رقم)41.

61(I

SOCIETE MODYANI SARL

 IMPORT EXPORT MESBAH

SARL AU
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

SOCIETE MODYANI SARL

 LOT AMIRA AV ALLAL BEN

 ،ABDELLAH(FNIDEQ، 93100

 لفنيدق  ملغرب

 IMPORT EXPORT MESBAH

SARL AU شركة ذ ت مسؤولية 

محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي  لكر ج 

 لكائن بزنقة  لحسيلة حي باب 

سبتة )32  لفنيدق - 11)13 

 لفنيدق  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
26387

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) ((4
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدو 4 

باملليز ت  لتالية):)
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدو 4  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسلية  لشركة 
(: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)
 IMPORT EXPORT MESBAH

.SARL AU
:) ستيف  ) بإ9جاز) غرض  لشركة 

وتصد9ر وتوزيع  لخضر.
:) لكر ج) عنو ن  ملقر  الآتلاعي)
 لكائن بزنقة  لحسيلة حي باب سبتة)
11)13) لفنيدق) (- )32) لفنيدق)

 ملغرب.
أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).
 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)
 لسيد  لشعيفي  لبفوزي مصطفى)
111.)) رهم) بقيلة) حصة  ((11 (:

للحصة).
و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)
 لسيد  لشعيفي  لبفوزي مصطفى)
محلد  لخامس) شارع  عنو نه) ))
11)13) لفنيدق) )51) لفنيدق) رقم)

 ملغرب.
و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)
 لسيد  لشعيفي  لبفوزي سفيان)
محلد) شارع  حي  ملرآة  عنو نه) ))
 13(11 )51) لفنيدق)  لخامس رقم)

 لفنيدق  ملغرب
باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 
9نا9ر) (21 بتاريخ) بتطو ن   البتد ئية 

2121)تحت رقم)68)1.

612I
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SOCIETE MODYANI SARL

TIJAMED PROMO

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

تأسيس شركة

SOCIETE MODYANI SARL

 LOT AMIRA AV ALLAL BEN

 ،ABDELLAH(FNIDEQ، 93100

 لفنيدق  ملغرب

TIJAMED PROMO شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدو 4

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي  ملكتب 

 لكائن بالطابق  ألر�سي من  لعلار4 

 لكائنة بتجزئة باب سبتة رقم 3 

 لفنيدق - 11)13  لفنيدق  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

26315

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) ((6

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدو 4 باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدو 4.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

(: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)

.TIJAMED PROMO

منعش) (: بإ9جاز) غرض  لشركة 

عقاري.

:) ملكتب) عنو ن  ملقر  الآتلاعي)

بالطابق  ألر�سي من  لعلار4)  لكائن 

 3 رقم) سبتة  باب  بتجزئة   لكائنة 

 لفنيدق)-)11)13) لفنيدق  ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)

 511 (: تجانية  لشيخ)  لسيد4 

حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).

 511 (: محلد  لعلاري)  لسيد 

حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

 لسيد4 تجانية  لشيخ عنو نه) ))

 13(11 و  لويات  لفنيدق) حي 

 لفنيدق  ملغرب.

 لسيد محلد  لعلاري عنو نه) ))

 13(11 و  لويات  لفنيدق) حي 

 لفنيدق  ملغرب.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

 لسيد محلد  لعلاري عنو نه) ))

 13(11 و  لويات  لفنيدق) حي 

 لفنيدق  ملغرب

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

9نا9ر) (21 بتاريخ) بتطو ن   البتد ئية 

2121)تحت رقم)82)1.

613I

STE FIDUCIAIRE WISLANE

محطة الوقود سميف

عقد تسييف حر ألصل تجاري)) ألشخاص)

 لطبيعيون)

عقد تسييف حر ألصل تجاري

محطة  لوقو  سليف

 1( بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ في)

سليف) أعطى  لسيد)4)) (21(8 فبف 9ر)

للبطاقة  لوطنية) ((4( بضري  لحامل)

بالسجل) )B21414) ملسجل  رقم)

باملحكلة  لتجارية) (86454  لتجاري)

لألصل) حق  لتسييف  لحر  بلكناس 

بالل،) آ9ت  ب  و ر   لتجاري  لكائن 

51111) لحاآب) (- أقد ر) آلاعة 

بضري) سليف  للسيد)4))  ملغرب 

رقم) للبطاقة  لوطنية  ((4(  لحامل)

سنة تبتدئ من) (21 ملد4) (B21414(

)))مارس)3)21)وتنتهي في))))مارس)

 2.511 شهري) مبلغ  مقابل  (2133

 رهم.

614I

STE FIDUCIAIRE WISLANE

Sté BATI AYMAN
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد

توسيع نشاط  لشركة)

STE FIDUCIAIRE WISLANE

 N°42 BIS, LOT(CADEM,

 OUISLANE, MEKNES، 50080،

MEKNES MAROC

Sté BATI AYMAN شركة ذ ت 

مسؤولية محدو 4 ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  الآتلاعي رقم 611، 

رياض ويسالن )، ويسالن - 51181 

مكناس  ملغرب.

توسيع نشاط  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.33883

بلقت�سى  لجلع  لعام  إلستثنائي)

تلت) (21(1 9ونيو) ((4 في)  ملؤرخ 

نشاط) إلى  إضافة  ألنشطة  لتالية 

 لشركة  لحالي):)

منعش عقاري.

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني  (

نونبف) (25 بتاريخ) بلكناس   لتجارية 

1)21)تحت رقم)4721.

615I

STE FIDUCIAIRE WISLANE

Sté ASPIRE TECHNOLOGIE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

قفل  لتصفية

STE FIDUCIAIRE WISLANE

 N°42 BIS, LOT(CADEM,

 OUISLANE, MEKNES، 50080،

MEKNES MAROC

 Sté ASPIRE TECHNOLOGIE

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي : رقم46)، 

محل5، كاميليا،  لشطر2، سكتور 

ب، حي  ملنصور - 51111 مكناس 

 ملغرب.

قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

.42417

بلقت�سى  لجلع  لعام  إلستثنائي)

تقرر) (21(8 14) آنبف) في)  ملؤرخ 

 Sté ASPIRE TECHNOLOGIE حل)

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4 مبلغ)

وعنو ن) 11.111)) رهم  رأسلالها)

محل5،) رقم46)،) مقرها  إلآتلاعي 

حي) ب،) سكتور  كاميليا،) لشطر2،)

مكناس  ملغرب) (51111 (-  ملنصور)

نتيجة لقر ر  لشركاء.

و عين):)

عاشور) سفيان   لسيد)4))

علار24،) لشقة2،) وعنو نه) ))

 51111 توالل) رياض   لسكينة)،)

مكناس  ملغرب كلصفي))4))للشركة.

و قد تم  نعقا   لجلعية  لختامية)

بتاريخ)14) آنبف)8)21)وفي رقم46)،)

سكتور) كاميليا،) لشطر2،) محل5،)

مكناس) (51111 (- حي  ملنصور) ب،)

 ملغرب.

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

9نا9ر) (28 بتاريخ) بلكناس   لتجارية 

2121)تحت رقم)26).

616I

CAB ASSISTANCE

KIPPIE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

تأسيس شركة

CAB ASSISTANCE

 ROUTE DE TETOUAN 76

 RESIDENCE(NABIL 1ER(ETAGE

 N° 3 TANGER، 90000، TANGER

MAROC

KIPPIE شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي حي بوغاز 

زنقة محلد بن  لر �سي  لسالوي رقم 

78 طنجة - 11111 طنجة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4 
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رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

(13743

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) (23

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدو 4 باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدو 4.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

.KIPPIE(:(إلقتضاء)بلختصر تسليتها 

تشغيل) (- (: غرض  لشركة بإ9جاز)

مطعم.

حلويات) ومتجر  مقهى  تشغيل  (-

ومخابز)؛

للوآبات) مطعم  تشغيل  (-

 لخفيفة و لبيتز .

و لوآبات) توصيل  لبيتز   (-

 لسريعة وغيفها من  ألطباق)؛.

عنو ن  ملقر  الآتلاعي):)حي بوغاز)
زنقة محلد بن  لر �سي  لسالوي رقم)

78)طنجة)-)11111)طنجة  ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 (1.111 (: رأسلال  لشركة) مبلغ 

 رهم،)مقسم كالتالي):)

51)حصة) (:  لسيد  شرف آبف ن)

بقيلة)11)) رهم للحصة).

 لسيد سفيان  با 9حيى):)51)حصة)

بقيلة)11)) رهم للحصة).

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

 لسيد  شرف آبف ن عنو نه) ))حي)
 لبوغاز زنقة محلد  لر �سي  لسالوي)

رقم)78 11111)طنجة  ملغرب.

 لسيد سفيان  با 9حيى عنو نه) ))

هولند )166KD)) مستف  م هولند .

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

 لسيد سفيان  با 9حيى عنو نه) ))

هولند )166KD)) مستف  م هولند 

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

فبف 9ر) (14 بتاريخ) بطنجة   لتجارية 

2121)تحت رقم)74)231.

617I

select conseil

LA GAZELLE DE BABYLONE
شركة  ملساهلة
تفويت حصص

select conseil

شارع عبد  ملومن علار4)42  لطابق 

 لر بع رقم6)، 21361،  لبيضاء 

 ملغرب

 LA GAZELLE DE BABYLONE

شركة  ملساهلة

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي ز وية 
زنقة  سامة  بن زيد و حلد  لجلري 

 ملكتب 41  لطابق )  ملعاريف 

 لبيضاء - 21111  لد ر لبيضاء 

 ملغرب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.(638(3

بلقت�سى  لجلع  لعام  إلستثنائي)

تلت) (21(1 ماي) (22 في)  ملؤرخ 

 ملصا قة على):)

بناني) محلد  ((4( تفويت  لسيد)

حصة  آتلاعية من أصل) ((8.111

((4( لفائد4  لسيد) حصة  (43.11(

ماي) (22 بتاريخ) قصيفي  جد9جة 

.21(1

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني  (

 15 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

فبف 9ر)2121)تحت رقم)4)7216.

618I

STE FIDUCIAIRE WISLANE

Sté THE GOLDEN MILL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

تأسيس شركة

STE FIDUCIAIRE WISLANE

 N°42 BIS, LOT(CADEM,

 OUISLANE, MEKNES، 50080،

MEKNES MAROC

Sté THE GOLDEN MILL شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي رقم17)، 
زنقة أكا 9ر، حي  إلز هار، ويسالن - 

51181 مكناس  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

41(65

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) (13

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدو 4 باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدو 4.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

 Sté (: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)

.THE GOLDEN MILL

غرض  لشركة بإ9جاز):) لتكييف،)

 إلستيف   و لتصد9ر.
عنو ن  ملقر  الآتلاعي):)رقم17)،)
(- زنقة أكا 9ر،)حي  إلز هار،)ويسالن)

51181)مكناس  ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)

 لسيد سامي  لطيبي):)511)حصة)

بقيلة)11)) رهم للحصة).

 لسيد إبر هيم كاون):)511)حصة)

بقيلة)11)) رهم للحصة).

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

عنو نه) )) سامي  لطيبي   لسيد 

 و ر  لباعيش،) لرمل،) لدجيسة)

51111)مكناس  ملغرب.

عنو نه) )) كاون  إبر هيم   لسيد 
زنقة) حي  لنصر،) (،(( رقم3،) رب)

مكناس) (51111 ويسالن) آسفي،)

 ملغرب.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

عنو نه) )) سامي  لطيبي   لسيد 

 و ر  لباعيش،) لرمل،) لدجيسة)

51111)مكناس  ملغرب

عنو نه) )) كاون  إبر هيم   لسيد 
زنقة) حي  لنصر،) (،(( رقم3،) رب)

مكناس) (51111 ويسالن) آسفي،)

 ملغرب

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 
9نا9ر) (22 بتاريخ) بلكناس   لتجارية 

2121)تحت رقم)338.
611I

N2M CONSEIL-SARL

YA›ISJ
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تعيين مسيف آد9د للشركة

N2M CONSEIL-SARL
 AV(HASSAN(I(RUE 5 N 19, 2
 ETAGE(N 4، 62000، NADOR

MAROC
YA›ISJ شركة ذ ت مسؤولية 
محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إلآتلاعي 2)2 

شارع عبد  لكريم  لخطابي  لعروي 
 لناظور - 62111  لناظور  ملغرب.

تعيين مسيف آد9د للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.7281
قر ر  لشريك  لوحيد) بلقت�سى 
1)21)تم تعيين) 8)) آنبف)  ملؤرخ في)
للشركة  لسيد)4)) آد9د  مسيف 

بوحجر4 مختار كلسيف وحيد
تبعا لقبول  ستقالة  ملسيف.

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 
 البتد ئية بالناضور بتاريخ)13)فبف 9ر)

2121)تحت رقم)38).
6(1I

N.FOUAD(&(ASSOCIES

FAST PAYMENT
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

تعيين أعضاء)مجلس  إل  ر4

N.FOUAD & ASSOCIES
 RUE SOUMAYA RES

 SHEHRAZADE 3 ETG 5 N 22
 PALMIERS CASABLANCA RUE
 SOUMAYA RES SHEHRAZADE

 3 ETG 5 N 22 PALMIERS
 CASABLANCA، 20000،

Casablanca Maroc
FAST PAYMENT »شركة 

 ملساهلة»



3111 الجريدة الرسميةعد )5511 - 24)آلا ى  مجر4))44) )1))فبف 9ر)2121) 

 (er : وعنو ن مقرها  الآتلاعي

 étage(de(l’immeuble(sis(à 3 Rue

 Bernes - 20000 Casablanca

.Maroc

»تعيين أعضاء مجلس  إل  ر4»
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

.28(4(1

بلقت�سى  لجلع  لعام  الستثنائي)

 ملؤرخ في)23) آنبف)1)21

تقرر تعيين أعضاء)مجلس  إل  ر4)

جالل  لسنو ت  ملالية  لتالية):)

De 21(1 à 2124 -

 ألشخاص  لطبيعيون):)

 ألشخاص  ملعنويون):)

»شركة) (FPAY HOLDING

بصفتها) ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4»)

مقرها) و لكائن  (Administrateur

 Rue Omar Slaoui ,4(:(الآتلاعي ب 

 étage( 3( n°14( mers( sultan،

 21111 Casablanca Maroc

تحت) بالسجل  لتجاري  و ملسجلة 
رقم):)431515

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

 13 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

فبف 9ر)2121)تحت رقم)86)721.

6((I

ECOCOMPTA

AFLATONE PRIVE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

تأسيس شركة

ECOCOMPTA

 BD AMBASSADEUR 386

 BEN AICHA RESIDENCE

 MACHALLAH(B.P : 20290

 CASABLANCA، 20290،

CASABLANCA MAROC

AFLATONE PRIVE شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدو 4

 BD وعنو ن مقرها  إلآتلاعي

 MOUKHTAR SOUSSI ETAGE

 1 SAADA(N°151 ELALIA

 MOHAMMEDIA - 28802

 ملحلد9ة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

25181

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) (27

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدو 4 باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدو 4.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

(: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)

.AFLATONE PRIVE

:) لتعليم) بإ9جاز) غرض  لشركة 

 لخاص.

 BD (: عنو ن  ملقر  الآتلاعي)

 MOUKHTAR SOUSSI ETAGE

 ( SAADA N°(5( ELALIA

 MOHAMMEDIA - 28812

 ملحلد9ة  ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)

حصة) (511 (: عوط) علي   لسيد 

بقيلة)11)) رهم للحصة).

 211 (: حجامي) لطيفة   لسيد4 

حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).

حصة) ((51 (:  لسيد نسيم عوط)

بقيلة)11)) رهم للحصة).

حصة) ((51 (:  لسيد4 وئام عوط)

بقيلة)11)) رهم للحصة).

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

حي) عنو نه) )) عوط  علي   لسيد 

 21621  (8 رقم) (37 زنقة) (3  المل)

 لد ر لبيضاء) ملغرب.

 لسيد4 لطيفة حجامي عنو نه) ))

حي  المل)3)زنقة)37)رقم)8) 21621 

 لد ر لبيضاء) ملغرب.

 11  لسيد نسيم عوط عنو نه) ))

 2 شارع وآد4  قامة  ميلة  لطابق)

بلفد9ر)21211) لد ر لبيضاء) ملغرب.

حي)  لسيد4 وئام عوط عنو نه) ))
 21621  (8 رقم) (37 زنقة) (3  المل)

 لد ر لبيضاء) ملغرب.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

حي) عنو نه) )) عوط  علي   لسيد 
 21621  (8 رقم) (37 زنقة) (3  المل)

 لد ر لبيضاء) ملغرب

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

 البتد ئية باملحلد9ة بتاريخ)13)فبف 9ر)

2121)تحت رقم)13).

6(2I

FIDUICAIRE FTAH CONSULTING

STE GALA EVENTS
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 FIDUICAIRE FTAH

CONSULTING

 N°11 R.ABASS(LAMSAADI(KIS

 BEN(MOUSSA 2ETG(B/N°6 VN

FES، 30000، FES(MAROC

STE GALA EVENTS شركة ذ ت 

مسؤولية محدو 4 ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي رقم 47 

شارع وهر ن  لزهور ) منفلوري ) 

فاس. - 31111 فاس  ملغرب 

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

6(713

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) (27

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدو 4 

باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدو 4  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

 STE (: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)

. GALA EVENTS

:) لعروض) غرض  لشركة بإ9جاز)

و ملهرآانات  لفنية..
 47 رقم) (: عنو ن  ملقر  الآتلاعي)

 ( منفلوري) (( وهر ن  لزهور) شارع 

فاس.)-)31111)فاس  ملغرب).

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)

 (.111 (: صحر) زروق   لسيد4 

حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

 لسيد4 زروق صحر عنو نه) ))26 

فاس) (31111 بدر) حي  (2 ب  لشقة)

 ملغرب).

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

 لسيد4 زروق صحر عنو نه) ))26 

فاس) (31111 بدر) حي  (2 ب  لشقة)

 ملغرب)

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

 لتجارية بفاس بتاريخ)31)9نا9ر)2121 

تحت رقم)447.

6(3I

DAKHLA MULTISERVICES SARL

FILAHATE AL MAOUASSIM
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

DAKHLA MULTISERVICES SARL

 N 46 AVENUE(EL(WALAA(RUE

 ABDELKHALEK TORRES BP

249، 73000، DAKHLA(MAROC

 FILAHATE AL MAOUASSIM

شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي شارع 4 

مارس رقم )/)51  لد جلة - 73111 

 لد جلة  ملغرب



عد )5511 - 24)آلا ى  مجر4))44) )1))فبف 9ر)2121)الجريدة الرسمية   31(1

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

(5273

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) (23

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدو 4 

باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدو 4  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

(: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)

.FILAHATE AL MAOUASSIM

ملارسة) (: بإ9جاز) غرض  لشركة 

أشكالها) بجليع   ألنشطة  لزر عية 

وإنتاج) زر عة  (: طريق) عن  وذلك 

؛) آليع أنو ع  لفو كه و لخضرو ت)

أنو ع  لثفو4  لحيو نية) تربية آليع 

وغيفها) و لجلال  و ألبقار  :) ألغنام 

إلنتاج  للحوم و لحليب)؛

،)شر ء)وبيع و ستئجار وتشغيل أي)

أرض زر عية)؛.

 4 شارع) (: عنو ن  ملقر  الآتلاعي)

مارس رقم)1/501) لد جلة)-)73111 

 لد جلة  ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)

 (.111 (:  لسيد  بر هيم بو غيدن)

حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

بو غيدن)  لسيد  بر هيم 

عنو نه) ))شارع)4)مارس رقم)1/501 

73111) لد جلة  ملغرب.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

بو غيدن)  لسيد  بر هيم 

عنو نه) ))شارع)4)مارس رقم)1/501 

73111) لد جلة  ملغرب

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 
 28 بتاريخ) بو  ي  لدهب   البتد ئية 

9نا9ر)2121)تحت رقم)1)).

6(4I

EXCELLENTIA Consulting

TopUp
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد
توسيع نشاط  لشركة)

EXCELLENTIA Consulting
5 زنقة سليلان عزمي  لطابق 
6 مكتب 6) شارع  لزرقطوني 

 لد ر لبيضاء، 21361، 
 لد ر لبيضاء  ملغرب

TopUp شركة ذ ت مسؤولية 
محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  الآتلاعي  لد ر 
 لبيضاء، 212 شارع عبد  ملومن 
hassan. - رقم 5،  لطابق  ألر�سي

meloigh@excellentia.ma  لد ر 
 لبيضاء  ملغرب.

توسيع نشاط  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.3185
قر ر  لشريك  لوحيد) بلقت�سى 
تلت) (21(1 26) آنبف) في)  ملؤرخ 
نشاط) إلى  إضافة  ألنشطة  لتالية 

 لشركة  لحالي):)
-) لقيام بجليع  ألنشطة  ملتعلقة)
بلهنة) مباشر  غيف  أو  مباشر  بشكل 
و ألعلال)  التصاالت،) ملعلوميات،)

 لرقلية
-)إآر ء)أعلال  لتفكيب و لصيانة)
معد ت  التصاالت  لسلكية) على 
وأآهز4  لكلبيوتر) و لالسلكية 

و لكابالت و لبنية  لتحتية
بجليع  ألنشطة) -) لقيام 
 لعقارية،) ملنقولة،) لصناعية،)
 لتجارية،) الستيف  ،) لتصد9ر،)

و ألنشطة  ملدنية.
باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني  (
 21 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

9نا9ر)2121)تحت رقم)728785.

6(5I

DAKHLA MULTISERVICES SARL

LOCATION CHENGUITI
إعالن متعد   لقر ر ت

DAKHLA MULTISERVICES SARL

 N 46 AVENUE(EL(WALAA(RUE

 ABDELKHALEK TORRES BP

249، 73000، DAKHLA(MAROC

LOCATION CHENGUITI »شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4»

وعنو ن مقرها  الآتلاعي : شارع 

 ملقاومة رقم )/1)1  لد جلة - 

73111  لد جلة  ملغرب.

»إعالن متعد   لقر ر ت»

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

.((181

بلقت�سى  لجلع  لعام  الستثنائي)

 ملؤرخ في))2)9نا9ر)2121

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية):)

 قر ر رقم))):) لذي 9نص على ما9لي):

تفويت)311حصة من فئة)11)) رهم)

فاطلة) (: للحصة من طرف  لسيد4)

عبد) (: لفائد4  لسيد) ماء) لعينين،)

 لرحلن آدو.

 قر ر رقم)2):) لذي 9نص على ما9لي):

تحويل  لشكل  لقانوني للشركة من)

إلى) شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4 

شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت)

 لشريك  لو حد.

على) 9نص  :) لذي  (3 رقم) قر ر 

ما9لي):) ستقالة  لسيد4):)فاطلة ماء)

 لعينين من مهام تسييف  لشركة.

 قر ر رقم)4):) لذي 9نص على ما9لي):

آدو) عبد  لرحلن  (: تعيين  لسيد)

كلسييف آد9د للشركة.

 قر ر رقم)5):) لذي 9نص على ما9لي):

للشركة  لى) تحويل  ملقر  الآتلاعي 

 لعنو ن  لتالي):)حي  المل)2)بلوك)3) 

رقم)17) لد جلة

وتبعا لذلك تم تعد9ل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�سي  لتالية):)

 بند رقم))):) لذي 9نص على ما9لي):

 ملو فقة على  لنظام  ألسا�سي  لجد9د)

 ملعدل.

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 
 28 بتاريخ) بو  ي  لدهب   البتد ئية 

9نا9ر)2121)تحت رقم)17).

6(6I

STE FASHION AL BOUGHAZ SARL

FASHION AL BOUGHAZ 
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

تأسيس شركة

 STE FASHION AL BOUGHAZ
SARL

 : حي مسنانة  لطابق  ألر�سي تجزئة 
6181 قبالة سوق  لقرب، 11111، 

طنجة  ملغرب
 FASHION AL BOUGHAZ شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4
وعنو ن مقرها  إلآتلاعي : حي 

مسنانة  لطابق  ألر�سي تجزئة 6181 
قبالة سوق  لقرب - 11111 طنجة 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

(13641
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) (27
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدو 4 باملليز ت  لتالية):)
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدو 4.
عند) متبوعة  تسلية  لشركة 
(: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)

. FASHION AL BOUGHAZ
تصد9ر) (: بإ9جاز) غرض  لشركة 

و ستيف    ألنسجة و ملالبس.)
حلل  لبضائع.

 لقيام بجليع  لعلليات  ملنقولة)
و لتجارية)  لصناعية،) ملالية 

 ملساهلة في تنلية  لشركة.
حي) (: (: عنو ن  ملقر  الآتلاعي)
مسنانة  لطابق  ألر�سي تجزئة)6181 
طنجة) (11111 (- قبالة سوق  لقرب)

 ملغرب.
أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).
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 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)

حصة) (511 (: أنور علري)  لسيد 

بقيلة)11)) رهم للحصة).

 لسيد4 جولة علري):)511)حصة)

بقيلة)11)) رهم للحصة).

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

حي)  لسيد أنور علري عنو نه) ))
 2 رقم) (3  لجد9د  9ور و    مدجل)

11111)طنجة  ملغرب.

عنو نه) )) علري  جولة   لسيد4 
3)رقم) حي  لجد9د  9ور و    مدجل)

2 11111)طنجة  ملغرب.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

حي)  لسيد أنور علري عنو نه) ))
 2 رقم) (3  لجد9د  9ور و    مدجل)

11111)طنجة  ملغرب

عنو نه) )) علري  جولة   لسيد4 
3)رقم) حي  لجد9د  9ور و    مدجل)

2 11111)طنجة  ملغرب

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

9نا9ر) (3( بتاريخ) بطنجة   لتجارية 

2121)تحت رقم)231114.

6(7I

7NICH TRANS

7NICH TRANS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

تأسيس شركة

7NICH TRANS

 Avenue Anoual Immeuble 23

 Fleury 11 Bureau(N°4 Mimouza

 Kénitra، 14000، KENITRA

MAROC

7NICH TRANS شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدو 4

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي 23 شارع 

أنو ل فلوري مبنى )) مكتب رقم 4 

ميلوز   لقنيطر4 - 4111)  لقنيطر4 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

54(45

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

تم إعد    لقانون) (2121 فبف 9ر) (15

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدو 4 باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدو 4.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

 7NICH(:(إلقتضاء)بلختصر تسليتها 

.TRANS

(: بإ9جاز) غرض  لشركة 

.TRANSPORT

23)شارع) عنو ن  ملقر  الآتلاعي):)

 4 مكتب رقم) ((( أنو ل فلوري مبنى)

ميلوز   لقنيطر4)-)4111)) لقنيطر4)

 ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)

و لعائلية) - ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

عنو نه) )) آلال  أحنيش   لسيد 

 و ر  لعكارشة  وال   سالمة  لقنيطر4)

4111)) لقنيطر4  ملغرب.

 لسيد أحنيش  لجاللي عنو نه) ))

 و ر  لعكارشة  وال   سالمة  لقنيطر4)

4111)) لقنيطر4  ملغرب.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

 لسيد أحنيش  لجاللي عنو نه) ))

 و ر  لعكارشة  وال   سالمة  لقنيطر4)

4111)) لقنيطر4  ملغرب

عنو نه) )) آلال  أحنيش   لسيد 

 و ر  لعكارشة  وال   سالمة  لقنيطر4)

4111)) لقنيطر4  ملغرب

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

 البتد ئية بالقنيطر4 بتاريخ)15)فبف 9ر)

2121)تحت رقم)38)74.

6(8I

DAKHLA MULTISERVICES SARL

FROZENSEA
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

تأسيس شركة

DAKHLA MULTISERVICES SARL

 N 46 AVENUE(EL(WALAA(RUE

 ABDELKHALEK TORRES BP

249، 73000، DAKHLA(MAROC

FROZENSEA شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدو 4

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي رقم 48 

زنقة  لشيخ  بن  حلد  ملسيف4 2 

 لد جلة - 73111  لد جلة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

(5265

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) (21

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدو 4 باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدو 4.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

(: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)

.FROZENSEA

شر ء) (: بإ9جاز) غرض  لشركة 

آليع  ملنتجات  لسلكية و ستيف  ها)

ونقلها،) وبيعهابالجللة  وتصد9رها 

محطات) أو  آليع  ملصانع  وتركيب 

وتشغيلها) وتأآيفها  معالجة  لتبف9د 

لحفظ  ألسلاك وآليع  ملنتجات) ؛)

 لسلكية  ألجرى وكذلك تصنيع زيت)

 لسلك ووآبة  لسلك)؛.

 48 رقم) (: عنو ن  ملقر  الآتلاعي)

 2 زنقة  لشيخ  بن  حلد  ملسيف4)

 لد جلة)-)73111) لد جلة  ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)

511)حصة)  لسيد آو   رحلان):)

بقيلة)11)) رهم للحصة).

 511 (: سعيد  لعدر وي)  لسيد 
حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء):)

 لسيد آو   رحلان عنو نه) ))حي)
و    لشياف رقم)14) لد جلة)73111 

 لد جلة  ملغرب.
 لسيد سعيد  لعدر وي عنو نه) ))
حي  لهدى  كا 9ر) ((71 بلوك  و رقم)

81111) كا 9ر  ملغرب.
و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)
 لسيد آو   رحلان عنو نه) ))حي)
و    لشياف رقم)14) لد جلة)73111 

 لد جلة  ملغرب
 لسيد سعيد  لعدر وي عنو نه) ))
حي  لهدى  كا 9ر) ((71 بلوك  و رقم)

81111) كا 9ر  ملغرب
باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 
 27 بتاريخ) بو  ي  لدهب   البتد ئية 

9نا9ر)2121)تحت رقم)15).

6(1I

BATI SUPPORT(باتي سيبور

BATI SUPPORT باتي سيبور
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

تأسيس شركة

BATI SUPPORT باتي سيبور
21،تجزئة  ملغرب  لجد9د،  لطابق 
 لثالث، ليساسفا ألحي  لحسني، 

21261،  لد ر  لبيضاء  ملغرب
باتي سيبور BATI SUPPORT شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4
وعنو ن مقرها  إلآتلاعي 21، 

تجزئة  ملغرب  لجد9د،  لطابق 3، 
ليساسفة  لحي  لحسني - 21261 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

454713
في) مؤرخ  حر  عقد  بلقت�سى 
إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) ((6
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدو 4 باملليز ت  لتالية):)
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ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدو 4.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

باتي) (: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)

.BATI SUPPORT(سيبور

إعد  ) (: بإ9جاز) غرض  لشركة 

 لدر سات في قطاع  لبناء،) إلستيف  )

أشغال) و لتصد9ر،) إلستشار4،)

مختلفة،)وبصفة عامة كل  لعلليات)

و ملالية) و لصناعية   لتجارية 

و لعقارية  لتي لها عالقة مباشر4 أو)

غيف مباشر4 بألغر ض  ملشار إليها..

(،21 (: عنو ن  ملقر  الآتلاعي)

(،3 تجزئة  ملغرب  لجد9د،) لطابق)

 21261 (- ليساسفة  لحي  لحسني)

 لد ر  لبيضاء) ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 (1.111 (: رأسلال  لشركة) مبلغ 

 رهم،)مقسم كالتالي):)

 511 (: هشام  لزهيفي)  لسيد 

حصة بقيلة)5.111) رهم للحصة).

 لسيد نبيل  لزهيفي):)511)حصة)

بقيلة)5.111) رهم للحصة).

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

عنو نه) )) هشام  لزهيفي   لسيد 
بيتو) (12811 زنقة شارل لوريو) (،37

فرنسا.

عنو نه) )) نبيل  لزهيفي   لسيد 

أبفيل) (81111 طريق  ولونس) (،((

فرنسا.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

عنو نه) )) هشام  لزهيفي   لسيد 
بيتو) (12811 زنقة شارل لوريو) (،37

فرنسا

عنو نه) )) نبيل  لزهيفي   لسيد 

أبفيل) (81111 طريق  ولونس) (،((

فرنسا

عنو نه) )) أحلد  لزهيفي   لسيد 
تلار4) ((2111 زنقة  لكويت) (،51

 ملغرب

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

 لتجارية بالد ر  لبيضاء)بتاريخ)-)تحت)

رقم)-.

621I

كارفور بزنس

باملاريس رالي

شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد

حل شركة

كارفور بزنس

شارع محلد  لخامس زنقة موريتانيا 

 لطابق  لتاني، 52211،  رفو  

 ملغرب

باملاريس فالي شركة ذ ت مسؤولية 

محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد)في 

طور  لتصفية)

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي بلوك 1) 

رقم 54))عين  لعاطي )  لرشيد9ة - 

52111  لرشيد9ة  ملغرب.

حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.((245

قر ر  لشريك  لوحيد) بلقت�سى 

تقرر حل) (2121 9نا9ر) ((7  ملؤرخ في)

شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت)

فالي مبلغ) باملاريس   لشريك  لوحيد 

وعنو ن) 11.111)) رهم  رأسلالها)

رقم) ((1 بلوك) مقرها  إلآتلاعي 

(- )) لرشيد9ة) 54))عين  لعاطي)

(: 52111) لرشيد9ة  ملغرب نتيجة ل)

 لتوقف عن مز ولة  لنشاط  لفالحي.

و حد  مقر  لتصفية ب بلوك)1) 

رقم)54))عين  لعاطي))) لرشيد9ة)-)

52111) لرشيد9ة  ملغرب.)

و عين):)

فؤ   نشيد وعنو نه) ))  لسيد)4))

 2 علار4) 5)) قامة  سكان  تجزء4)

شقة)31) لرحلة)2)  ر بوعز4)21251 

((4( كلصفي)  لد ر  لبيضاء) ملغرب 

للشركة.

وعند  إلقتضاء) لحدو   ملفروضة)

محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

 ملخابر4 ومحل تبليغ  لعقو  و لوثائق)
رقم) ((1 بلوك) (: بالتصفية)  ملتعلقة 

54))عين  لعاطي))) لرشيد9ة

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

 14 بتاريخ) بالرشيد9ة   البتد ئية 

فبف 9ر)2121)تحت رقم)61\2121.

62(I

COMPTAMED

DAME ROSE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

تأسيس شركة

COMPTAMED

 BAB(ANASSI 2 GH 04 4 EME

 ETAGE AHAL ALGHLAM

 CASA، 200000، CASABLANCA

MAROC

DAME ROSE شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدو 4

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي 67 زنقة 

عزيز بالل  لطابق 2 رقم 3 معاريف 

 لد ر  لبيضاء - 21111  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

455417

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم إعد    لقانون) (2121 فبف 9ر) (14

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدو 4 باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدو 4.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

 DAME(:(إلقتضاء)بلختصر تسليتها 

.ROSE

أعلال) (: بإ9جاز) غرض  لشركة 

متنوعة أو بناء)وتطوير عقاري.
زنقة) (67 (: عنو ن  ملقر  الآتلاعي)
معاريف) (3 رقم) (2 عزيز بالل  لطابق)

 لد ر  لبيضاء)-)21111) لد ر  لبيضاء)

 ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)

حصة) (251 (:  لسيد4 ثريا مها9ني)

بقيلة)11)) رهم للحصة).

 لسيد حلز4 ناعور4):)251)حصة)

بقيلة)11)) رهم للحصة).

حصة) (251 (:  لسيد علر ناعور4)

بقيلة)11)) رهم للحصة).

251)حصة) (:  لسيد غيث ناعور4)

بقيلة)11)) رهم للحصة).

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

عنو نه) )) مها9ني  ثريا   لسيد4 

عين) كاليفورنيا  (6 رقم) تجزئة هدى 

21111) لد ر)  لشق  لد ر  لبيضاء)

 لبيضاء) ملغرب.

عنو نه) )) ناعور4  حلز4   لسيد 

عين) كاليفورنيا  (6 رقم) تجزئة هدى 

21111) لد ر)  لشق  لد ر  لبيضاء)

 لبيضاء) ملغرب.

عنو نه) )) ناعور4  علر   لسيد 

عين) كاليفورنيا  (6 رقم) تجزئة هدى 

21111) لد ر)  لشق  لد ر  لبيضاء)

 لبيضاء) ملغرب.

عنو نه) )) ناعور4  غيث   لسيد 

عين) كاليفورنيا  (6 رقم) تجزئة هدى 

21111) لد ر)  لشق  لد ر  لبيضاء)

 لبيضاء) ملغرب.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

عنو نه) )) مها9ني  ثريا   لسيد4 

عين) كاليفورنيا  (6 رقم) تجزئة هدى 

21111) لد ر)  لشق  لد ر  لبيضاء)

 لبيضاء) ملغرب

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

 15 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

فبف 9ر)2121)تحت رقم)721481.

622I
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ESPACE CONSULTING

TAYMAT CHARBON

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

تأسيس شركة

ESPACE CONSULTING

 AV ALLAL BEN ABDELLAH, (1

 BUREAUX(MENARA, VN،

30000، FES(MAROC

TAYMAT CHARBON شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدو 4

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي فد ن 

تافز٬4 مز غة  لجرف٬ آلاعة 

سيدي 9وسف بن أحلد - 111)3 

صفرو  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

2757

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) (12

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدو 4 باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدو 4.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

(: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)

.TAYMAT CHARBON

:) نتاج) بإ9جاز) غرض  لشركة 

 لفحم.

فد ن) (: عنو ن  ملقر  الآتلاعي)

تافز٬4)مز غة  لجرف٬)آلاعة سيدي)

صفرو) (3(111 (- أحلد) بن  9وسف 

 ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)

 لسيد أحلد بن عيا ):)511)حصة)

بقيلة)11)) رهم للحصة).

 لسيد سيف  لد9ن بوآر4):)511 

حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء):)

 لسيد أحلد بن عيا  عنو نه) ))
م) م  ق  و لتكوين٬) مركز  لتجنيد 

111)3) لحاآب  ملغرب.
بوآر4) سيف  لد9ن   لسيد 
عنو نه) )) و ر آ9ت بقي أغبالو أقور ر)

111)3)صفرو  ملغرب.
و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)
 لسيد أحلد بن عيا  عنو نه) ))
م) م  ق  و لتكوين٬) مركز  لتجنيد 

111)3) لحاآب  ملغرب
بوآر4) سيف  لد9ن   لسيد 
عنو نه) )) و ر آ9ت بقي أغبالو أقور ر)

111)3)صفرو  ملغرب

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 
فبف 9ر) (15 بتاريخ)  البتد ئية بصفرو 

2121)تحت رقم)37.
623I

fiduciaire(elbakkouri(sarl(au

 NADAYA WELNESS SARL
AU

شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 
 لشريك  لوحيد

حل شركة

fiduciaire(elbakkouri(sarl(au
 N°12 Florida(Extension(Sidi

 Maârouf(Casablanca، 20190،
casablanca maroc

 NADAYA WELNESS SARL AU
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 
 لشريك  لوحيد)في طور  لتصفية)
وعنو ن مقرها  إلآتلاعي 3 زنقة 
أ9ت أورير، شارع موالي 9وسف، 

حي بوركون - 21141  لد ر  لبيضاء 
 ملغرب .

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.337721
قر ر  لشريك  لوحيد) بلقت�سى 
تقرر) (21(1 24) آنبف) في)  ملؤرخ 
ذ ت مسؤولية محدو 4) حل شركة 
 NADAYA ذ ت  لشريك  لوحيد)

WELNESS SARL AU)مبلغ رأسلالها)
مقرها) وعنو ن  1.111)) رهم 
شارع) زنقة أ9ت أورير،) (3  إلآتلاعي)
موالي 9وسف،)حي بوركون)-)21141 
 لد ر  لبيضاء) ملغرب نتيجة ل):)وقف)

نشاط  لشركة.
زنقة) (3 و حد  مقر  لتصفية ب)
9وسف،) موالي  شارع  أورير،) أ9ت 
21141) لد ر  لبيضاء) (- حي بوركون)

 ملغرب).)
و عين):)

ندى  لهاشمي)  لسيد)4))
 BIS, QUAI  24 وعنو نه) ))
 BARENTIN 45111 ORLEANS

PARIS)كلصفي))4))للشركة.
وعند  إلقتضاء) لحدو   ملفروضة)
محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
 ملخابر4 ومحل تبليغ  لعقو  و لوثائق)

 ملتعلقة بالتصفية):)-
باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 
 15 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

فبف 9ر)2121)تحت رقم)721611.

624I

FID PME

LA VENDER VERANDA
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

FID PME
64 شارع موالي علي  لشريف  لشقة 

6 تلار4، 2121)، تلار4  ملغرب
LA VENDER VERANDA شركة 

ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 
 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي 64 شارع 
موالي  لشريف  لشقة 16 تلار4 - 

2121) تلار4  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
(21427

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) ((7
مسؤولية ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدو 4  (
باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدو 4  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسلية  لشركة 
 LA (: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)

.VENDER VERANDA
آليع) (: بإ9جاز) غرض  لشركة 

 ملعامالت  لعقارية.
64)شارع) عنو ن  ملقر  الآتلاعي):)
(- تلار4) (16 موالي  لشريف  لشقة)

2121))تلار4  ملغرب.
أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).
 (1.111 (: رأسلال  لشركة) مبلغ 

 رهم،)مقسم كالتالي):)
 (.111 (: مونية  لرطل)  لسيد4 

حصة بقيلة)1)) رهم للحصة).
و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)
عنو نه) )) مونية  لرطل   لسيد4 

تلار4)2121))تلار4  ملغرب.
و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)
عنو نه) )) مونية  لرطل   لسيد4 

تلار4)2121))تلار4  ملغرب
باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 
فبف 9ر) (14 بتاريخ) بتلار4   البتد ئية 

2121)تحت رقم)3175.
625I

FIDUCOJ

STE CASA NEGOCIO
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

FIDUCOJ
 HAY(ERRAZI,(N°(42,،(64550،

JERADA MAROC
شركة) (STE CASA NEGOCIO
ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت  لشريك)

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إلآتلاعي قسارية)
(- حا�سي بالل) ((57 حي  لعيون رقم)

64551)آر  4  ملغرب
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مسؤولية) ذ ت  شركة  تأسيس 

محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد)
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري):)

3468(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) (27

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدو 4 

باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدو 4  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

 STE (: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)

.CASA NEGOCIO

غرض  لشركة بإ9جاز):)-) إلستيف  )

و لتصد9ر

-) ملتاآر4.

قسارية) (: عنو ن  ملقر  الآتلاعي)

(- حا�سي بالل) ((57 حي  لعيون رقم)

64551)آر  4  ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)

فليكس) مورسيا  إستيو   لسيد 

 (11 111.))حصة بقيلة) (: أور سيو)

 رهم للحصة).

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

فليكس) مورسيا  إستيو   لسيد 

فال) س.ميكيل  عنو نه) )) أور سيو 

كر نا  ) ((82(3 آان) (37 تاند9رو)

 سبانيا.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

فليكس) مورسيا  إستيو   لسيد 

فال) س.ميكيل  عنو نه) )) أور سيو 

كر نا  ) ((82(3 آان) (37 تاند9رو)

 سبانيا

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

فبف 9ر) (14 بتاريخ) بوآد4   لتجارية 

2121)تحت رقم)417.

626I

FIDUCIARE NEGOCE FISC

 STE OULED ZAINA

SERVICES
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

تأسيس شركة

FIDUCIARE NEGOCE FISC

 N°159 BD(ABDELLAH

 GENOUN HAY HASSANI APP

 N°2 1R(ETAGE(TAGHZOUT

 INEZGANE(INEZGANE، 86150،

INEZGANE MAROC

 STE OULED ZAINA SERVICES

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي  لرقم 41) 
سوق  وال  حو  لتلسية  9ت ملول 

86356  نزكان  9ت ملول  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

(1757

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) (16

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدو 4 باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدو 4.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

 STE (: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)

.OULED ZAINA SERVICES

تحويل) (: بإ9جاز) غرض  لشركة 

 المو ل.

:) لرقم) عنو ن  ملقر  الآتلاعي)

سوق  وال  حو  لتلسية  9ت) ((41
ملول) 86356) نزكان  9ت  ملول)

 ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)

 334 (:  لسيد  طبيب  سلاعيل)

حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).

 لسيد  طبيب عبد  للطيف):)333 

حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).

 333 (:  لسيد  طبيب عبد  لعزيز)
حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء):)

 لسيد  طبيب  سلاعيل)
عنو نه) )) و ر  9ت  مغار  وال  حو)

86356) نزكان  ملغرب.
عبد  للطيف)  لسيد  طبيب 
عنو نه) )) و ر  9ت  مغار  وال  حو)

86356) نزكان  ملغرب.
عبد  لعزيز)  لسيد  طبيب 
عنو نه) )) و ر  9ت  مغار  وال  حو)

86356) نزكان  ملغرب.
و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)
 لسيد  طبيب  سلاعيل)
عنو نه) )) و ر  9ت  مغار  وال  حو)

86356) نزكان  ملغرب
باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 
9نا9ر) (28 بتاريخ) بانزكان   البتد ئية 

2121)تحت رقم)65).
627I

FIDUCIAIRE MALIKI

 SOCIETE ZAKO PIECES
AUTO SARL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE MALIKI
شارع  ملسجد رقم 21  لطابق  الول 
 لشقة )  لرشيد9ة ص ب 88)، 

52111،  لرشيد9ة  ملغرب
 SOCIETE ZAKO PIECES AUTO

SARL شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدو 4

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي رقم 23 
شارع 9وسف بن تاشفين - 52111 

 لرشيد9ة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

(3541
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) ((1
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدو 4 باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدو 4.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

(: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)

 SOCIETE ZAKO PIECES AUTO

.SARL

غرض  لشركة بإ9جاز):)بيع  آز ء)

 لسيار ت)

 صالح  لسيار ت.

 23 رقم) (: عنو ن  ملقر  الآتلاعي)

 52111 (- شارع 9وسف بن تاشفين)

 لرشيد9ة  ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)

511)حصة) (: بويزو)  لسيد زكرياء)

بقيلة)11)) رهم للحصة).

: عبد  لكريم  وسكيس)   لسيد 

511)حصة بقيلة)11)) رهم للحصة.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

 لسيد زكرياء)بويزو عنو نه) ))54 

 52111 غشت) (21 حي) زنقة  لفد ء)

 لريش  ملغرب.

عبد  لكريم  وسكيس)  لسيد 

 21 حي) زنقة  لفد ء) (54 عنو نه) ))

غشت)52111) لريش  ملغرب.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

عبد  لكريم  وسكيس)  لسيد 

 21 حي) زنقة  لفد ء) (54 عنو نه) ))

غشت)52111) لريش  ملغرب

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

 البتد ئية بالرشيد9ة بتاريخ))3)9نا9ر)

2121)تحت رقم)-.

628I
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MATAHRI ABDERRAHIM

 STE EL AZZAOUI

INTERNATIONAL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

تأسيس شركة

MATAHRI ABDERRAHIM

15) زنقة وليلي حي  لسالم بركان، 

63311، بركان  ملغرب

 STE EL AZZAOUI

INTERNATIONAL شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدو 4

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي 42 زنقة 

 صيال حي بنسعيد صد9ق بركان - 

63311 بركان  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

7125

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) (2(

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدو 4 باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدو 4.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

 STE EL(:(إلقتضاء)بلختصر تسليتها 

.AZZAOUI INTERNATIONAL

نقل) (: بإ9جاز) غرض  لشركة 

 لبضائع لحساب  لغيف)

نقل  لبضائع  لوطنيا و لدوليا

تاآر في  الستيف   و لتصد9ر.

زنقة) (42 (: عنو ن  ملقر  الآتلاعي)

(- بركان) صد9ق  بنسعيد  حي   صيال 

63311)بركان  ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 311.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)

 (.511 (: عز وي  لبكاي)  لسيد 

حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).

 (.511 (: ميلون) قدر وي   لسيد 

حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء):)

عنو نه) )) عز وي  لبكاي   لسيد 
زنقة  صيال حي بنسعيد صد9ق) (42

بركان)63311)بركان  ملغرب.
 لسيد قدر وي ميلون عنو نه) ))
بركان) (63311 مد غ) حي  لسالم 

 ملغرب.
و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)
عنو نه) )) عز وي  لبكاي   لسيد 
زنقة  صيال حي بنسعيد صد9ق) (42

بركان)63311)بركان  ملغرب
 لسيد قدر وي ميلون عنو نه) ))
بركان) (63311 مد غ) حي  لسالم 

 ملغرب
باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 
فبف 9ر) (15 بتاريخ) ببفكان   البتد ئية 

2121)تحت رقم)63/2020.
621I

FIDUCIAIRE MALIKI

 SOCIETE BERADIL AGRO
SARL AU

شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 
 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE MALIKI
شارع  ملسجد رقم 21  لطابق  الول 
 لشقة )  لرشيد9ة ص ب 88)، 

52111،  لرشيد9ة  ملغرب
 SOCIETE BERADIL AGRO SARL
AU شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 

ذ ت  لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إلآتلاعي  لقصر 

 لجد9د  لخنك  لرشيد9ة - 52111 
 لرشيد9ة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
(2743

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم إعد    لقانون) (21(8 أكتوبر) (((
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدو 4 

باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدو 4  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

(: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)

 SOCIETE BERADIL AGRO SARL

.AU

غرض  لشركة بإ9جاز):) لتجار4)

 شغال مختلفة

 لفالحة.

:) لقصر) عنو ن  ملقر  الآتلاعي)

 52111 (-  لجد9د  لخنك  لرشيد9ة)

 لرشيد9ة  ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)

 (.111 (:  لسيد عا ل  لبغد  ي)

حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

 لسيد عا ل  لبغد  ي عنو نه) ))

شارع  السلاعلية عين قنصر4 رقم)3 

 لزهور)) 52111)فاس  ملغرب.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

 لسيد عا ل  لبغد  ي عنو نه) ))

شارع  السلاعلية عين قنصر4 رقم)3 

 لزهور)) 52111)فاس  ملغرب

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

 14 بتاريخ) بالرشيد9ة   البتد ئية 

 آنبف)8)21)تحت رقم)-.

631I

IL CONSIGLIO SARLAU

DAR TAPIS SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

تأسيس شركة

IL CONSIGLIO SARLAU

 (8-APPT(N°18 IMM(N°17

 LOT(SOKOMA(MARRAKECH،

41111، مر كش  ملغرب

DAR TAPIS SARL شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدو 4

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي متجر 3 حي 

إ9زيكي 3  لحي  لصناعي إ9زيكي رقم 

43 مر كش - 41111 مر كش  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

(12377

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) (27

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدو 4 باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدو 4.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

 DAR (: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)

.TAPIS SARL

شركة) (: بإ9جاز) غرض  لشركة 

أعلال) آليع  في  متتخصصة 

) لتنظيف  لصناعي)  لتنظيف)

أنو ع) وآليع  و لغسيل  لألرضيات 

 لحصيف و ألقلشة.

وبيع) شر ء) وتصد9ر  ) ستيف   

 مالت و ملعد ت و لشامبو للتنظيف)

 لصناعي لألرضيات و ملغاسل وآليع)

أنو ع  ألقلشة.

 3 متجر) (: عنو ن  ملقر  الآتلاعي)

إ9زيكي) 3) لحي  لصناعي  إ9زيكي) حي 
مر كش) (41111 (- مر كش) (43 رقم)

 ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)

 لسيد عزيز سعد وي):)511)حصة)

بقيلة)11)) رهم للحصة).

 511 (: حدو�سي) هشام   لسيد 

حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

عنو نه) )) سعد وي  عزيز   لسيد 
حي) و4)) علار4  (337 رقم) (1 بلوك)

 81111 أكا 9ر) سركاو  بن   لوفاق 

أكا 9ر  ملغرب.
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 لسيد هشام حدو�سي عنو نه) ))

 زكي  رب  لخضار رقم)438))مر كش)

41111)مر كش  ملغرب.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

عنو نه) )) سعد وي  عزيز   لسيد 

حي) و4)) علار4  (337 رقم) (1 بلوك)

 81111 أكا 9ر) سركاو  بن   لوفاق 

أكا 9ر  ملغرب

 لسيد هشام حدو�سي عنو نه) ))

 زكي  رب  لخضار رقم)438))مر كش)

41111)مر كش  ملغرب

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

فبف 9ر) (14 بتاريخ) بلر كش   لتجارية 

2121)تحت رقم)154))).

63(I

LEADER FINANCE

SAMA KECH
فسخ عقد تسييف حر ألصل تجاري)

) ألشخاص  ملعنويون)

فسخ عقد تسييف حر ألصل تجاري

 SAMA KECH

بلقت�سى  لجلع  لعام  الستثنائي)

SAMA KECH) لكائن مقرها) لشركة)

:)محل  لطابق  ألر�سي)  الآتلاعي ب)

8)تجزئة  سكجور سوكوما مر كش)-)

41111)مر كش  ملغرب  ملؤرخ في)1) 

شتنبف)1)21)تقرر ما9لي):)

فسخ عقد  لتسييف  لحر لألصل) (

محل  لطابق) (: ب)  لتجاري  لكائن 

سوكوما) تجزئة  سكجور  (8  ألر�سي)

مر كش  ملغرب،) (41111 (- مر كش)

 SAMA شركة) طرف  من   ملوقع 

لألصل) مالكة  بصفتها  (: (KECH

 لتجاري وشركة جالد كيناني بصفتها)

مسيف4 حر4.

632I

MIRAGE BUSINESS CONSULTING

SOCIETE FATIMA EL ASRI
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 MIRAGE BUSINESS

CONSULTING
رقم 8  لطابق 5  لشقة 1  قامة 

 لحرية شارع فلسطين، 31111، 

فاس  ملغرب

 SOCIETE FATIMA EL ASRI

شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي زنقة 4 

آنان  لحري�سي عين  لنقبي - 31111 

فاس  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

6(78(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم إعد    لقانون) (2121 فبف 9ر) (21

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدو 4 

باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدو 4  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

(: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)

.SOCIETE FATIMA EL ASRI

مكتب) (: بإ9جاز) غرض  لشركة 

(- تحويل  المو ل) (-  ستف     لد9ون)

صرف  لعلالت.
 4 زنقة) (: عنو ن  ملقر  الآتلاعي)

آنان  لحري�سي عين  لنقبي)-)31111 

فاس  ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 51.111 (: رأسلال  لشركة) مبلغ 

 رهم،)مقسم كالتالي):)

 لسيد  لعسري  ال ري�سي  لحسني)

محلد):)511)حصة بقيلة)11)) رهم)

للحصة).

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

 لسيد  لعسري  ال ري�سي  لحسني)

آنان  لحري�سي) عنو نه) )) محلد 
 31111 عين  لنقبي) (2 رقم) (2 زنقة)

فاس  ملغرب.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

 لسيد  لعسري  ال ري�سي  لحسني)

آنان  لحري�سي) عنو نه) )) محلد 
 31111 عين  لنقبي) (2 رقم) (2 زنقة)

فاس  ملغرب

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

فبف 9ر) (21 بتاريخ) بفاس   لتجارية 

2121)تحت رقم)432/020.

633I

FIDUCIAIRE NAKHIL

 INSTITUT PRIVE DE

MARRAKECH
إعالن متعد   لقر ر ت

FIDUCIAIRE NAKHIL

 Imm. n° 60 Appt. n°4 Bd.

 Abdelkrim(El(Khattabi(Gueliz -

 Marrakech، 40000، marrakech

maroc

 INSTITUT PRIVE DE

MARRAKECH »شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدو 4»

وعنو ن مقرها  الآتلاعي : فضاء 

أبر ر  لطابق 3 مكاتب رقم 1)-21 

شارع يعقوب  ملنصور - 41111 

مر كش  ملغرب.

»إعالن متعد   لقر ر ت»

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

.1(343

بلقت�سى  لجلع  لعام  الستثنائي)

 ملؤرخ في)22)9نا9ر)2121

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية):)

قر ر رقم))):) لذي 9نص على ما9لي)

بناني) عبد  لرحيم  تعيين  لسيد  (:

كلسيف آد9د إلى آانب  ملسيف  لحالي

) لسيد أحلد بناني وتبعا لذلك أصبح)

بين  لسيد) مشتفكا  تسييف  لشركة 

عبد  لرحيم) و لسيد  بناني  أحلد 

بناني  بتد ء  من)22/01/2020 

على) 9نص  :) لذي  (2 رقم) قر ر 

عبد  لرحيم) تخويل  لسيد  (: ما9لي)

آانب) إلى  آليع  لصالحيات  بناني 

باسم) للتصرف  بناني  أحلد   لسيد 

إمضاء) أصبح  عليه  وبناء)  لشركة،)

آليع  لوثائق و لعقو  باسم  لشركة)

موكوال ألي و حد من  ملسيف9ن  ون)

تخصيص)

وتبعا لذلك تم تعد9ل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�سي  لتالية):)

على) 9نص  :) لذي  ((6 رقم) بند 

ما9لي):)إمضاء)آليع  لوثائق و لعقو )

باسم  لشركة أصبح مخوال ألي و حد)

من  ملسيف9ن  ون تخصيص)

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

فبف 9ر) (15 بتاريخ) بلر كش   لتجارية 

2121)تحت رقم)181))).

635I

 AAFIR(AUDIT(&(CONSULTING(MOROCCO

sigle A2CM sarl

ARCHIPEL BUILDING

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

تفويت حصص

 AAFIR(AUDIT & CONSULTING

MOROCCO sigle A2CM sarl

شارع فاس، ركن  بن طفيل، إقامة 

 9اموند،  لطابق  ألول، مكتب رقم 

3، 11111، طنجة  ملغرب

ARCHIPEL BUILDING شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدو 4

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي 

 لطريق  لوطنية رقم 28، حد ئق 

مرآان،إقامة سياحية رقم 1) 

 لطابق  الول تطو ن - 13111 

تطو ن  ملغرب.
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تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.25651
بلقت�سى  لجلع  لعام  إلستثنائي)
تلت) (2121 9نا9ر) (27 في)  ملؤرخ 

 ملصا قة على):)
 ABM ((4( تفويت  لسيد)
حصة) (HOLDING SARL (11
حصة) (411 أصل) من   آتلاعية 
لفائد4  لسيد))4)) ملصطفى  لبزويقي)

بتاريخ)27)9نا9ر)2121.
باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني  (
فبف 9ر) (13  البتد ئية بتطو ن بتاريخ)

2121)تحت رقم)314.
636I

 AAFIR(AUDIT(&(CONSULTING(MOROCCO

sigle A2CM sarl

FUTUR TRANS ATLANTIC
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

رفع رأسلال  لشركة

 AAFIR(AUDIT & CONSULTING
MOROCCO sigle A2CM sarl

شارع فاس، ركن  بن طفيل، إقامة 
 9اموند،  لطابق  ألول، مكتب رقم 

3، 11111، طنجة  ملغرب
FUTUR TRANS ATLANTIC شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4
وعنو ن مقرها  إلآتلاعي 7 شارع 

 لحريري  لطابق 3 رقم 1) - 11111 
طنجة  ملغرب.

رفع رأسلال  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.(4635
بلقت�سى  لجلع  لعام  إلستثنائي)
تم) (2121 9نا9ر) (16 في)  ملؤرخ 
قدره) بلبلغ  رأسلال  لشركة  رفع 
من) أي  »111.111.)) رهم»)
»2.111.111) رهم»)إلى)»3.111.111 
مقاصة) إآر ء) (: طريق) عن   رهم»)
مع  9ون  لشركة  ملحد 4  ملقد ر)

و ملستحقة.
باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 
9نا9ر) (23 بتاريخ) بطنجة   لتجارية 

2121)تحت رقم)641.
637I

SOCIETE FIDUCIAIRE AUDIT ET FORMATION

PITON CONSEIL
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

 SOCIETE FIDUCIAIRE AUDIT ET

FORMATION

 COMPLEXE MLY ISMAIL IMM

 6 APP9، 50000، MEKNES

MAROC

PITON CONSEIL شركة ذ ت 

مسؤولية محدو 4 ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي زنقة 

 للقالق فيفم بروتون تجزئة 

بوسيجور  لطابق  لثاني  لشقة 1 - 

21211  لد ر  لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

455(77

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) ((6

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدو 4 

باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدو 4  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

 PITON(:(إلقتضاء)بلختصر تسليتها 

.CONSEIL

:) ستشار4) غرض  لشركة بإ9جاز)

في  لتسييف.

زنقة) (: عنو ن  ملقر  الآتلاعي)

 للقالق فيفم بروتون تجزئة بوسيجور)

 21211  -  1  لطابق  لثاني  لشقة)

 لد ر  لبيضاء) ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)

 لسيد جالد شوكة):)111.))حصة)

بقيلة)11)) رهم للحصة).

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

عنو نه) )) شوكة  جالد   لسيد 

حي) هللا  لصنهاجي  عبد  شارع  ((26

 المل)))طابق)2)شقة)3 23141) لد ر)

 لبيضاء) ملغرب.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

عنو نه) )) شوكة  جالد   لسيد 

حي) هللا  لصنهاجي  عبد  شارع  ((26

 المل)))طابق)2)شقة)3 23141) لد ر)

 لبيضاء) ملغرب

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

 13 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

فبف 9ر)2121)تحت رقم)3452.

638I

ARCHI-SIGNATURE

ARCHI-SIGNATURE
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

ARCHI-SIGNATURE

3) علار4 مكاتب بنسو 4  لطابق 

3 تجزئة  ملنظر  لجليل بنسو 4، 

31131، فاس  ملغرب

ARCHI-SIGNATURE شركة ذ ت 

مسؤولية محدو 4 ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي 3) علار4 

مكاتب بنسو 4  لطابق 3 تجزئة 

 ملنظر  لجليل بنسو 4 31131 فاس 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

6(823

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) (27

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدو 4 

باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدو 4  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

(: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)

.ARCHI-SIGNATURE

:) لهندسة) غرض  لشركة بإ9جاز)

 ملعلارية.

عنو ن  ملقر  الآتلاعي):)3))علار4)

تجزئة) (3 بنسو 4  لطابق) مكاتب 

 ملنظر  لجليل بنسو 4)31131)فاس)

 ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)

 (.111 (:  لسيد مصطفى  لشاكي)

حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

 لسيد مصطفى  لشاكي عنو نه) ))

6)طريق عين) 42)شقة) 3)علار4) أنس)

 لشقف)31111)فاس  ملغرب.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

 لسيد مصطفى  لشاكي عنو نه) ))

6)طريق عين) 42)شقة) 3)علار4) أنس)

 لشقف)31111)فاس  ملغرب

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

فبف 9ر) (13 بتاريخ) بفاس   لتجارية 

2121)تحت رقم)2020/468.

631I

socomif sarl

S.L.H ASSURANCES
إعالن متعد   لقر ر ت

socomif sarl

زنقة محلد  لحصالي علار4 35 شقة 

رقم 2، 4115)،  لقنيطر4  ملغرب

S.L.H ASSURANCES »شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدو 4 ذ ت  لشريك 

 لوحيد»
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وعنو ن مقرها  الآتلاعي : محل رقم 

2 بلوك 51C)  وال   وآيه - 4111) 

 لقنيطر4  ملغرب .

»إعالن متعد   لقر ر ت»
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

.41353

بلقت�سى  لجلع  لعام  الستثنائي)

 ملؤرخ في)22)9وليوز)1)21

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية):)

 21(111(1(323123 رقم) قر ر 

:) لذي 9نص على ما9لي):)تغيف تسلية)

- ستقالة  ملسيف4  لوحيد4)  لشركة)

آد9د4) مسيف4  -تعيين  للشركة)

للشركة)

وتبعا لذلك تم تعد9ل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�سي  لتالية):)

(: (21(111(1(213123 بند رقم)

تغيف تسلية) (:  لذي 9نص على ما9لي)

 S.L.H ASSURANCES (:  لشركة من)

 ASSURANCES LAMIA  لى)

- ستقالة  ملسيف4  لوحيد4  لشركة)

 لسيد4 سلمى  لعر بي)-تعيين مسيف4)

آد9د4 للشركة  لسيد4 جيف4 نهاري).

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

 البتد ئية بالقنيطر4 بتاريخ))2)9نا9ر)

2121)تحت رقم)73111.

641I

FIDUCIAIRE AL QODS

SOLAR TEAM
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE AL QODS

 ANGLE AV MED V ET 363

 HASSAN(II 3° ETAGE، 23000،

BENI MELLAL MAROC

SOLAR TEAM شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدو 4

 RDC وعنو ن مقرها  إلآتلاعي

 IMM(NAFIAA(N° 214 ANGLE

 BD(MED(V(ET(RUE(ASSILA -

23000 BENI(MELLAL(MAROC

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

1883

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) (12

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدو 4 باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدو 4.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

 SOLAR(:(إلقتضاء)بلختصر تسليتها 

.TEAM

 Vente et (: غرض  لشركة بإ9جاز)

installation de matériels solaires

Import - export

.Travaux divers

 RDC (: عنو ن  ملقر  الآتلاعي)

 IMM NAFIAA N° 2(4 ANGLE BD

 MED V ET RUE ASSILA - 23111

.BENI MELLAL MAROC

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)

حصة) (511 (:  لسيد فؤ   صبفي)

بقيلة)11)) رهم للحصة).

 لسيد رشيد صباري):)511)حصة)

بقيلة)11)) رهم للحصة).

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

 QT  لسيد فؤ   صبفي عنو نه) ))

 RIAD SALAM BLOC 35 N° (7

.23111 BENI-MELLAL MAROC

عنو نه) )) صباري  رشيد   لسيد 

 QT SIDI EL HADRI RUE 15 N° 11

.23111 SOUK SEBT MAROC

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

 QT  لسيد فؤ   صبفي عنو نه) ))

 RIAD SALAM BLOC 35 N° (7

23111 BENI-MELLAL MAROC

عنو نه) )) صباري  رشيد   لسيد 

 QT SIDI EL HADRI RUE 15 N° 11

23111 SOUK SEBT MAROC

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

 البتد ئية ببني مالل بتاريخ)15)فبف 9ر)

2121)تحت رقم)87.

64(I

CAF MANAGEMENT

SIGMA FI
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

حل شركة

CAF MANAGEMENT

 لزنقة 37  لرقم 7) حي  لهناء، 

1)212،  لد ر  لبيضاء  ملغرب

SIGMA FI شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4)في طور  لتصفية)

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي حي  لهناء 

 لزنقة 37  لرقم 7) - 21231  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.(7853(

بلقت�سى  لجلع  لعام  إلستثنائي)

1)21)تقرر حل) 11) آنبف)  ملؤرخ في)

ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4) شركة 

 (11.111 مبلغ رأسلالها) (SIGMA FI

 رهم وعنو ن مقرها  إلآتلاعي حي)

 21231 - (7 37) لرقم)  لهناء) لزنقة)

(: ل) نتيجة   لد ر  لبيضاء) ملغرب 

إنعد م أشطة  لشركة منذ تأسيسها.

و حد  مقر  لتصفية ب حي  لهناء)

- 21231) لد ر)  (7 37) لرقم)  لزنقة)

 لبيضاء) ملغرب.)

و عين):)

 لسيد)4))مدني  لعر قي وعنو نه) ))

حي  لهناء) لزنقة)37) لرقم)7) 21231 

((4( كلصفي)  لد ر  لبيضاء) ملغرب 

للشركة.

وعند  إلقتضاء) لحدو   ملفروضة)

محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

 ملخابر4 ومحل تبليغ  لعقو  و لوثائق)

 ملتعلقة بالتصفية):)-

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

 31 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

 آنبف)1)21)تحت رقم)725341.

642I

ACCOUNTING CONSULTION COMPANY

JANA-OR
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

تأسيس شركة

 ACCOUNTING CONSULTION

COMPANY

 DERB LEGHRABLI BIN 1

 LAMDOUN(FES، 30110، FES

MAROC

jana-or شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي رقم  لد ر 

1 بين ملدون  ملد9نة  لقد9لة فاس - 

31111 فاس  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

6(33(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

تم إعد    لقانون) (21(1 2)) آنبف)

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدو 4 باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدو 4.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

jana- (: بلختصر تسليتها)  إلقتضاء)

.or

آريد4) (: بإ9جاز) غرض  لشركة 

إلكتفونية).

عنو ن  ملقر  الآتلاعي):)رقم  لد ر)

(- بين ملدون  ملد9نة  لقد9لة فاس) (1

31111)فاس  ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 (1.111 (: رأسلال  لشركة) مبلغ 

 رهم،)مقسم كالتالي):)

 لسيد مستقيم عبد  لسالم):)25 

حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).

 25 (:  لسيد  ليعقوبي نور  لد9ن)

حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).

 لسيد آالل  حلوني):)25)حصة)

بقيلة)11)) رهم للحصة).
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 25 (: محلد) فضلوهللا   لسيد 

حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

عبد  لسالم) مستقيم   لسيد 

إ ري�سي) علر  (18 علار4) عنو نه) ))

م ج) (1( )1) لطابق) مدجل أ شقة)

31111)فاس  ملغرب.

نور  لد9ن)  لسيد  ليعقوبي 

447) قامة) رقم) تجزئة  عنو نه) ))

فاس) (31111 صفرو) طريق  رياض 

 ملغرب.

عنو نه) ))  لسيد آالل  حلوني 

384)علار4 رقم)1)شارع غزه حى وفاء)

طريق صفرو)31111)فاس  ملغرب.

 لسيد فضلوهللا محلد عنو نه) ))

سويد)31111)سويد سويد.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

عنو نه) ))  لسيد آالل  حلوني 

384)علار4 رقم)1)شارع غزه حى وفاء)

طريق صفرو)31111)فاس  ملغرب

 لسيد فضلوهللا محلد عنو نه) ))

سويد)31111)سويد سويد

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

8)) آنبف) بتاريخ) بفاس   لتجارية 

1)21)تحت رقم)4118.

643I

 ئتلانية مومن

Sté ISNDAW SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

تأسيس شركة

 ئتلانية مومن

32 زنقة سبتة بوعرفة، 211)6، 

بوعرفة  ملغرب

Sté ISNDAW SARL شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدو 4

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي رقم 12 حي 

 سر ن - 251)6 تالسينت  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

763

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) (2(

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدو 4 باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدو 4.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

 Sté (: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)

.ISNDAW SARL

:) لبناء) بإ9جاز) غرض  لشركة 

و ألشغال  ملختلفة،) لتصد9ر)

بيع) و الستيف  ،) ألشغال  لزر عية،)

 ألعشاب  لطبية.

رقم) (: عنو ن  ملقر  الآتلاعي)

تالسينت) (6(251 (- حي  سر ن) (12

 ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 (1.111 (: رأسلال  لشركة) مبلغ 

 رهم،)مقسم كالتالي):)

 51 (: عبد  لعزيز) آيفي   لسيد 

حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).

51)حصة) (:  لسيد آيفي سليلان)

بقيلة)11)) رهم للحصة).

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

 لسيد آيفي عبد  لعزيز عنو نه) ))

 و ر أبيار)251)6)تالسينت  ملغرب.

عنو نه) )) سليلان  آيفي   لسيد 

 و ر أبيار)251)6)تالسينت  ملغرب.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

 لسيد آيفي عبد  لعزيز عنو نه) ))

 و ر أبيار)251)6)تالسينت  ملغرب

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

فبف 9ر) (16 بتاريخ) بفجيج   البتد ئية 

2121)تحت رقم)13/2020.

644I

مكتب بازوك لللحاسبة

Sté AGLOS ZELMAT SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

تأسيس شركة

مكتب بازوك لللحاسبة
زنقة  مالل رقم54) سيدي بوملان 

كر ميت تنجد    لرشيد9ة، 

52611، تنجد    ملغرب

Sté AGLOS ZELMAT SARL شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي قصر 

سيدي 9حي فركلة  لعليا تنجد   

 لر شيد9ة - 52611 تنجد    ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

(3551

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) ((2

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدو 4 باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدو 4.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

 Sté (: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)

.AGLOS ZELMAT SARL

نقل) (: بإ9جاز) غرض  لشركة 

 لبضائع لحساب  لغيف

بيع مو    لبناء.

قصر) (: عنو ن  ملقر  الآتلاعي)

تنجد  ) فركلة  لعليا  9حي  سيدي 

 لر شيد9ة)-)52611)تنجد    ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 211.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)

511)حصة) (:  لسيد زملا   لسعيد)

بقيلة)11)) رهم للحصة).

حصة) (511 (: زملا  حسن)  لسيد 

بقيلة)11)) رهم للحصة).

حصة) (511 (: موحى) زملا    لسيد 

بقيلة)1)) رهم للحصة).

حصة) (511 (: زملا   لحو)  لسيد 

بقيلة)11)) رهم للحصة).

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

عنو نه) )) زملا   لسعيد   لسيد 

قصر سيدي 9حي فركلة  لعليا تنجد  )

 لر شيد9ة)52611)تنجد    ملغرب.

 لسيد زملا  حسن عنو نه) ))قصر)

تنجد  ) فركلة  لعليا  9حي  سيدي 

 لر شيد9ة)52611)تنجد    ملغرب.

 لسيد زملا  موحى عنو نه) ))قصر)

تنجد  ) فركلة  لعليا  9حي  سيدي 

 لر شيد9ة)52611)تنجد    ملغرب.

 لسيد زملا   لحو عنو نه) ))قصر)

تنجد  ) فركلة  لعليا  9حي  سيدي 

 لر شيد9ة)52611)تنجد    ملغرب.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

عنو نه) )) زملا   لسعيد   لسيد 

قصر سيدي 9حي فركلة  لعليا تنجد  )

 لر شيد9ة)52611)تنجد    ملغرب

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

 15 بتاريخ) بالرشيد9ة   البتد ئية 

فبف 9ر)2121)تحت رقم)3551).

645I

N.FOUAD(&(ASSOCIES

FAST PAYMENT
إعالن متعد   لقر ر ت

N.FOUAD & ASSOCIES

 RUE SOUMAYA RES

 SHEHRAZADE 3 ETG 5 N 22

 PALMIERS CASABLANCA RUE

 SOUMAYA RES SHEHRAZADE

 3 ETG 5 N 22 PALMIERS

 CASABLANCA، 20000،

Casablanca Maroc

FAST PAYMENT »شركة 

 ملساهلة»

 (er : وعنو ن مقرها  الآتلاعي

 étage(de(l’immeuble(sis(à 3 Rue

 Bernes - 20000 Casablanca

.Maroc

»إعالن متعد   لقر ر ت»
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رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
.28(4(1

بلقت�سى  لجلع  لعام  الستثنائي)
 ملؤرخ في))3) آنبف)1)21

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية):)
قر ر رقم))):) لذي 9نص على ما9لي)
 AUGMENTATION DE CAPITAL (:
 SOCIAL DE (1.111.111,11
 DH A (5.111.111,11 DH PAR
 VERSEMENT(D’ESPECES(ET/OU
 PAR COMPENSATION AVEC
 DES CREANCES CERTAINES,
 LIQUIDES ET EXIGIBLES SUR LA

 SOCIETE
قر ر رقم)2):) لذي 9نص على ما9لي)
 la nomination de ((:
 Monsieur Aziz TORRES en

qualité d’administrateur
وتبعا لذلك تم تعد9ل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�سي  لتالية):)
على) 9نص  :) لذي  (6 رقم) بند 
 Le( capital( social( est( fixé (: ما9لي)
 à la somme de quinze millions
 ((5.111.111( de dirhams,
 divisé en cent cinquante
 mille ((51 111( actions d’une
 valeur nominale de cent ((11(
 dirhams chacune, représentant
 des apports en numéraire,
 à souscrire intégralement et

.libérer en totalité
باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 
 15 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

فبف 9ر)2121)تحت رقم)8)7216.
646I

OFFICE ALLA CAMPANIES

S.S.M DELICE
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

OFFICE ALLA CAMPANIES
 BOITE(POSTALE(NUM 2353
 MARRAKECH PRINCIPAL

 MARRAKECH، 2353،
MARRAKECH MAROC

S.S.M DELICE شركة ذ ت 
مسؤولية محدو 4 ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إلآتلاعي 

 DR ELHAJB COMMUNE
 DE L›OURIKA CERCLE

 TAHANAOUT PROVINCE AL
 HAOUZ - 40000 MARRAKECH

MAROC
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
(1(27

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) ((5
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدو 4 

باملليز ت  لتالية):)
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدو 4  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسلية  لشركة 
 S.S.M (: بلختصر تسليتها)  إلقتضاء)

.DELICE
(: بإ9جاز) غرض  لشركة 
 ABBATAGE DES ANIMAUX
 ,BOUCHER ,DISTRIBUTION
. DES PRODUITS DE LA VIANDE
(: عنو ن  ملقر  الآتلاعي)
 DR ELHAJB COMMUNE
 DE L’OURIKA CERCLE
 TAHANAOUT PROVINCE AL
 HAOUZ - 41111 MARRAKECH

.MAROC
أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).
 (1.111 (: رأسلال  لشركة) مبلغ 

 رهم،)مقسم كالتالي):)
و لعائلية) - ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)
 AIT EL KADI  لسيد)
 DR عنو نه) )) (MUSTAPHA
 TAOURIRTE CM OURIKA
 PCE D’ALHAOZ 41111

.MARRAKECH MAROC

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

 AIT EL KADI  لسيد)

 DR عنو نه) )) (MUSTAPHA

 TAOURIRTE CM OURIKA

 PCE D’ALHAOZ 41111

MARRAKECH MAROC

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

9نا9ر) (24 بتاريخ) بلر كش   لتجارية 

2121)تحت رقم)2141143.

647I

DEVMATIC

DEVMATIC
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

DEVMATIC

 قامة وصال رقم 23 زنقة ورز ز ت 

حي  لوفاء طريق صفرو فاس، 

MAROC 31111، فاس

DEVMATIC شركة ذ ت مسؤولية 

محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي )4 شارع 

 لحسيلة علار4 بنز كور طابق 2 

شقة 3  ألطلس - فاس - 31111 

فاس  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

61317

في) مؤرخ  موثق  عقد  بلقت�سى 
تم إعد    لقانون) (21(1 غشت) ((4

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدو 4 

باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدو 4  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

(: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)

.DEVMATIC

:) لتطوير) بإ9جاز) غرض  لشركة 

 ملعلوماتي،.

)4)شارع) عنو ن  ملقر  الآتلاعي):)
 لحسيلة علار4 بنز كور طابق)2)شقة)
فاس) (31111 (- فاس) (- 3) ألطلس)

 ملغرب.
أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).
(: رأسلال  لشركة) مبلغ 
11.111,11)) رهم،)مقسم كالتالي):)

 DEVMATIC( :( 1.000  لشركة)
حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء):)

عنو نه) )) محلد  مسر ر   لسيد 
زنقة ورز ز ت) (23  قامة وصال رقم)
حي  لوفاء)طريق صفرو فاس)31171 

فاس  ملغرب.
و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)
عنو نه) )) محلد  مسر ر   لسيد 
زنقة ورز ز ت) (23  قامة وصال رقم)
حي  لوفاء)طريق صفرو فاس)31171 

فاس  ملغرب
باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 
شتنبف) (14 بتاريخ) بفاس   لتجارية 

1)21)تحت رقم)19/2800.
648I

fam consulting

BENNANI LUXE
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

fam consulting
 res(koutoubia(center 2 avenue
 hassan(II(gueliz 2 eme(etage
n°9، 40000، marrakech(maroc

BENNANI LUXE شركة ذ ت 
مسؤولية محدو 4 ذ ت  لشريك 

 لوحيد
 AV وعنو ن مقرها  إلآتلاعي

 ABDELKRIM EL KHATTABI RES
 JAWAD(IMM 109 APPT(N°43
 3EME ETAGE MARRAKECH
مر كش 41111 مر كش  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد 
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رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

(12217

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) (27

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدو 4 

باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدو 4  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

(: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)

.BENNANI LUXE

(: بإ9جاز) غرض  لشركة 

. CONCIERGERIE

 AV (: عنو ن  ملقر  الآتلاعي)

 ABDELKRIM EL KHATTABI RES

 JAWAD IMM (11 APPT N°43

 3EME ETAGE MARRAKECH

مر كش)41111)مر كش  ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)

و لعائلية) - ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

 BENNANI SAMI  لسيد)

 VILLA 67 RESIDENCE عنو نه) ))

 RIVER PALM MARRAKECH

41111)مر كش  ملغرب.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

 BENNANI SAMI  لسيد)

 VILLA 67 RESIDENCE عنو نه) ))

 RIVER PALM MARRAKECH

41111)مر كش  ملغرب

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

9نا9ر) (21 بتاريخ) بلر كش   لتجارية 

2121)تحت رقم)771))).

641I

 وطو برو مجي ش.م.م بشريك وحيد

AUTO PRO MGY

شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

 وطو برو مجي ش.م.م بشريك وحيد

 MEKNES، 50000، MEKNES

 ملغرب

AUTO PRO MGY شركة ذ ت 

مسؤولية محدو 4 ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي  ملحل رقم 

27، مركز NREA،  لطابق  لسفلي، 

رقم 83)، شارع ولي  لعهد، طنجة - 

11111 طنجة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

(13645

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) (27

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدو 4 

باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدو 4  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

 AUTO(:(إلقتضاء)بلختصر تسليتها 

.PRO MGY

ميكانيكي) (: غرض  لشركة بإ9جاز)

 صالح.

بنصف) في  لعجالت   ملتاآر 

 لجللة.

 ملتاآر4 بقطع غيار  لسيار ت..

عنو ن  ملقر  الآتلاعي):) ملحل رقم)

NREA،) لطابق  لسفلي،) مركز) (،27

(- 83)،)شارع ولي  لعهد،)طنجة) رقم)

11111)طنجة  ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)

111.))حصة) (:  لسيد كلال ربيع)

بقيلة)11)) رهم للحصة).

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

 لسيد كلال ربيع عنو نه) )) قامة)

34،) لشقة)5،) السلاعيلية))،)م.ج،)

مكناس)51111)مكناس  ملغرب.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

 لسيد كلال ربيع عنو نه) )) قامة)

34،) لشقة)5،) السلاعيلية))،)م.ج،)

مكناس)51111)مكناس  ملغرب

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

9نا9ر) (3( بتاريخ) بطنجة   لتجارية 

2121)تحت رقم)231112.

651I

BFR(&(associés

FIELDSTONE
شركة  ملساهلة

حل شركة

BFR & associés

 boulevard(zerktouni 201, ,21(

 boulevard(zerktouni، 20000،

Casablanca Maroc

FIELDSTONE شركة  ملساهلة)في 

طور  لتصفية)

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي إقامة 

 لر مي، 7 زنقة سبتة،  لطابق 

 لثاني، مكتب 8 - 1)251  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.4(243(

بلقت�سى  لجلع  لعام  إلستثنائي)

 ملؤرخ في)4))أكتوبر)1)21)تقرر حل)

شركة  ملساهلة)FIELDSTONE)مبلغ)
111.111.)) رهم وعنو ن) رأسلالها)

 7 إقامة  لر مي،) مقرها  إلآتلاعي 
 8 زنقة سبتة،) لطابق  لثاني،)مكتب)

- 1)251) لد ر  لبيضاء) ملغرب نتيجة)

ل):)حل  لشركة بإر  4  ملساهلين.

إقامة) ب  مقر  لتصفية  حد   و 
 لر مي،)7)زنقة سبتة،) لطابق  لثاني،)
1)251) لد ر  لبيضاء)  -  8 مكتب)

 ملغرب.)
و عين):)

لطيف) عبد   لسيد)4)) لسيد 
شارع) (،(1( وعنو نه) )) لحني�سي 
3 1)11)) لرباط) حسان،)شقة رقم)

 ملغرب كلصفي))4))للشركة.
وعند  إلقتضاء) لحدو   ملفروضة)
محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
 ملخابر4 ومحل تبليغ  لعقو  و لوثائق)

 ملتعلقة بالتصفية):)-
باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 
 23 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

 آنبف)1)21)تحت رقم)724473.
65(I

ساآيس كونساي

E-MARKET SOLUTIONS
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد
إنشاء)فرع تابع للشركة

ساآيس كونساي
مكاتب  ملنار4 شارع عالل  بن عبد 
هللا  لطابق  لثالث رقم 36 فاس، 

31111، فاس  ملغرب
E-MARKET SOLUTIONS شركة 

ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 
 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي  لطابق 
2 و3، مكاتب أمين، شارع محلو  

 لعقا  - 31111 فاس  ملغرب.
إنشاء فرع تابع للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.52771

قر ر  لشريك  لوحيد) بلقت�سى 
1)21)تقرر إنشاء) 17)ماي)  ملؤرخ في)
تحت  لتسلية) للشركة  تابع  فرع 
 E-MARKET SOLUTIONS
بالعنو ن) و لكائن  (SUCCURSLAE
و35  (34 (،33 (،32 (،3( (،31 رقم)
علار4 ر نيا،)شارع)  لطابق  لخامس،)
 - و318  (316 رقم) محلد  لخامس،)
4111)) لقنيطر4  ملغرب و ملسيف من)

طرف  لسيد)4))زهيف محلد.
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باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

 1( بتاريخ) بالقنيطر4   البتد ئية 

غشت)1)21)تحت رقم)2572.

652I

STE FIDUTRA-COM

JUMEAUX ONE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

وفا4 شريك

STE FIDUTRA-COM

علار4  لبفكة  لطابق 3 رقم 1) شارع 

عالل  لفا�سي، 41111، مر كش 

 ملغرب

JUMEAUX ONE شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدو 4

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي 26 شارع 

 مام مالك رقم 5) - 41111 مر كش 

 ملغرب.

وفا4 شريك
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.51(((

بلقت�سى  لجلع  لعام  إلستثنائي)

 ملؤرخ في)7))9وليوز)7)21)تم  إلعالم)

بوفا4  لشريك  حلد  لعامري وتوزيع)

لرسم) (
ً
تبعا على  لورثة  حصصه 

 21(7 9وليوز) (16 في)  إلر ثة  ملؤرخ 

بالشكل  ألتي):)

(،  لسيد)4)) مين  لعامري)

387.511)حصة).

(، حلز4  لعامري)  لسيد)4))

387.511)حصة).
 لسيد)4)) لياس حلد ن  لعامري)

،)87.511)حصة).

(، فاتحة  لحا مي)  لسيد)4))

51.111)حصة).

(، سليلة  لعامري)  لسيد)4))

43.751)حصة).

(،  لسيد)4)) 9لان  لعامري)

43.751)حصة).

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

غشت) (11 بتاريخ) بلر كش   لتجارية 

7)21)تحت رقم)81828.

653I

STE FACILITY.CASH 

 STE H M F E S.A.R.L(

(SHMFE

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

تأسيس شركة

STE FACILITY.CASH

 AV MED V QUARTIER SIDI

 MOUSSA(N° 13 GUERCIF

 AV MED V QUARTIER SIDI

 MOUSSA(N° 13 GUERCIF،

35100، GUERCIF(MAROC

 STE(H(M(F(E(S.A.R.L (SHMFE(

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي مكتب رقم 

12  لطابق  الول ملك  لبفكة شارع 

موالي  لحسن آرسيف - 11)35 

آرسيف  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

(717

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) (13

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدو 4 باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدو 4.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

 STE H((:(إلقتضاء)بلختصر تسليتها 

.M F E S.A.R.L (SHMFE

:) الشغال) غرض  لشركة بإ9جاز)

وتركيب  لسقي) – ر سة   ملختلفة)

بالتنقيط  لري)-) لتفاوض.

مكتب) (: عنو ن  ملقر  الآتلاعي)

ملك  لبفكة) 12) لطابق  الول  رقم)

(- آرسيف) موالي  لحسن  شارع 

11)35)آرسيف  ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)

 511 (: فؤ    لزهر وي)  لسيد 

حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).

 511 (: لحسيني)  لسيد مصطفى 

حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

عنو نه) )) فؤ    لزهر وي   لسيد 
 35(11 آرسيف) زنقة  ملستشفى 

آرسيف  ملغرب.

لحسيني) مصطفى   لسيد 

عنو نه) ))حي  وال  حلوسة آرسيف)

11)35)آرسيف  ملغرب.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

عنو نه) )) فؤ    لزهر وي   لسيد 
 35(11 آرسيف) زنقة  ملستشفى 

آرسيف  ملغرب

لحسيني) مصطفى   لسيد 

عنو نه) ))حي  وال  حلوسة آرسيف)

11)35)آرسيف  ملغرب

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

 البتد ئية بجرسيف بتاريخ)14)فبف 9ر)

2121)تحت رقم)747.

654I

SOPHORA CONSULTING SARL AU

 ALI NOUVELLES
TENDANCES

شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 SOPHORA CONSULTING SARL

AU

37 شارع عالل إبن عبدهللا، شقة 
رقم 422,  لطابق  لر بع.، 51111، 

MEKNES MAROC

 ALI NOUVELLES TENDANCES

شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي 5), 

 لجناح ), مركب باب بوعلا9ر - 

51111 مكناس  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

41261

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

تم إعد    لقانون) (2121 فبف 9ر) (16

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدو 4 

باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدو 4  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

 ALI (: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)

.NOUVELLES TENDANCES

وسيط) (: بإ9جاز) غرض  لشركة 

لتحويل  ألمو ل.

 ,(5 (: عنو ن  ملقر  الآتلاعي)

(- بوعلا9ر) باب  مركب  (,(  لجناح)

51111)مكناس  ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 (1.111 (: رأسلال  لشركة) مبلغ 

 رهم،)مقسم كالتالي):)

 لسيد محلد غريس):)11))حصة)

بقيلة)11)) رهم للحصة).

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

عنو نه) )) غريس  محلد   لسيد 

 51111 ع) م  ب  (87 رقم)  ليلن)،)

مكناس  ملغرب.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

عنو نه) )) غريس  محلد   لسيد 

 51111 ع) م  ب  (87 رقم)  ليلن)،)

مكناس  ملغرب

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

بتاريخ) بلكناس   لتجارية 

رقم) تحت  (2121 فبف 9ر) (15

.414(((2111(157

655I
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MOUSSAOUI HAJJI

 SOCIETE DINOUR

CONSTRUCTION
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

رفع رأسلال  لشركة

MOUSSAOUI HAJJI

 RUE 08 N°07 NOUVELLE(CITE

 ERFOUD، 52200، ERFOUD

MAROC

 SOCIETE DINOUR

CONSTRUCTION شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدو 4

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي قصر 

موالي  بر هيم ع ص ز  رفو  - 

52211  رفو   ملغرب.

رفع رأسلال  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.21(2/1237

بلقت�سى  لجلع  لعام  إلستثنائي)

تم) (2121 9نا9ر) (23 في)  ملؤرخ 

قدره) بلبلغ  رأسلال  لشركة  رفع 

»311.111) رهم»)أي من)»211.111 

عن) »511.111) رهم») إلى)  رهم»)

أو) نقد9ة  حصص  تقد9م  (: طريق)

عينية.

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

 16 بتاريخ) بالرشيد9ة   البتد ئية 

فبف 9ر)2121)تحت رقم)74/2020.

656I

بريكو  يستفي

بريكو ديستفي
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

بريكو  يستفي

سيدي عبا   لرقم 65)، 41111، 

مر كش  ملغرب

بريكو  يستفي شركة ذ ت مسؤولية 

محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي سيدي 

عبا   لرقم 65) - 41111 مر كش 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

8154(

 21 في) مؤرخ  حر  عقد  بلقت�سى 

إعد    لقانون) تم  (21(8 ماي) من 

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدو 4 

باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدو 4  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

بريكو) (: بلختصر تسليتها)  إلقتضاء)

 يستفي.

بيع) (: بإ9جاز) غرض  لشركة 

 لعقاقيف.

سيدي) (: عنو ن  ملقر  الآتلاعي)

مر كش) (41111  -  (65 عبا   لرقم)

 ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

(: رأسلال  لشركة) مبلغ 

1.111.111)) رهم،)مقسم كالتالي):)

 (.111 (: علر  لتغز وي)  لسيد 

حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

عنو نه) )) علر  لتغز وي   لسيد 

)1) بن طفيل)  لحي  ملحلدي بلبكار)

مر كش) (41111  (8 أ  لرقم) علار4 

 ملغرب.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

عنو نه) )) علر  لتغز وي   لسيد 

)1) بن طفيل)  لحي  ملحلدي بلبكار)

مر كش) (41111  (8 أ  لرقم) علار4 

 ملغرب

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

من) ((3 بتاريخ) بلر كش   لتجارية 

9ونيو)8)21)تحت رقم)16663.

657I

 مغار عبد  لغافور

TROPIC LAGOON
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تفويت حصص

 مغار عبد  لغافور

شارع  لجيش  مللكي  قامة  لنور رقم 

)  لطابق  الول تطو ن، 13111، 

تطو ن  ملغرب

TROPIC LAGOON شركة ذ ت 

مسؤولية محدو 4 ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي مجلع 

سيتي آر  ن بلوك    لطابق 3 

 لشقة 25 مرتيل - 51)13 مرتيل 

 ملغرب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.2387(

قر ر  لشريك  لوحيد) بلقت�سى 

تلت) (21(1 2)) آنبف) في)  ملؤرخ 

 ملصا قة على):)

9اسين  لغنام) ((4( تفويت  لسيد)

 51 أصل) من  حصة  آتلاعية  (51

محلد) ((4( لفائد4  لسيد) حصة 

 بوحر ث بتاريخ)2)) آنبف)1)21.

)4))فاطلة  ملر بط) تفويت  لسيد)

 25 أصل) من  حصة  آتلاعية  (25

سفيان) ((4( لفائد4  لسيد) حصة 

 لشيخ بتاريخ)2)) آنبف)1)21.

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني  (

)3) آنبف)  البتد ئية بتطو ن بتاريخ)

1)21)تحت رقم)6552.

658I

FIDUCIAIRE 2116

RECYCLE-CHRAOUTOU
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE 2006

 LOT AMINE SIDI MAAROUF 52

N، 20280، Casablanca(Maroc

RECYCLE-CHRAOUTOU شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي 47 شارع 

لال 9اقوت  لطابق 5 - 21111 

 لد ر لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

4544(5

في) مؤرخ  حر  عقد  بلقت�سى 
إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) ((7

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدو 4 باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدو 4.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

(: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)

.RECYCLE-CHRAOUTOU

بيع) (: بإ9جاز) غرض  لشركة 

 ألثو ب وآليع  ملعامالت  لتجارية.

 47 (: عنو ن  ملقر  الآتلاعي)

 21111  -  5 شارع لال 9اقوت  لطابق)

 لد ر لبيضاء) ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)

حصة) (511 (:  لسيد كاني سعيد)

بقيلة)11)) رهم للحصة).

 لسيد  لبنيني محلد):)511)حصة)

بقيلة)11)) رهم للحصة).

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

عنو نه) )) سعيد  كاني   لسيد 
ط) ((4 رقم) تجزئة  لجزير4  لخضر ء)

21111) لد ر لبيضاء) تيط مليل) (13

 ملغرب.

عنو نه) )) محلد   لسيد  لبنيني 
حي  لنصر)2)م)4)رقم)))2) لهر ويين)

21111) لد ر لبيضاء) ملغرب.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

عنو نه) )) سعيد  كاني   لسيد 
ط) ((4 رقم) تجزئة  لجزير4  لخضر ء)

21111) لد ر لبيضاء) تيط مليل) (13

 ملغرب
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باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

 27 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

9نا9ر)2121)تحت رقم)-.

651I

STE SUD EST GESTION SARL

STE ZYAM
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

تأسيس شركة

STE SUD EST GESTION SARL

 IMM 99 APP 06 AV(MY(ALI

 CHERIF، 52000، ERRACHIDIA

MAROC

STE ZYAM شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي زنقة  9ت 

عطا رقم 34  لو    ألحلر - 52111 

 لرشيد9ة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

(2383

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
إعد    لقانون) تم  (21(8 أبريل) (16

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدو 4 باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدو 4.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

 STE (: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)

. ZYAM

تكييف) (: بإ9جاز) غرض  لشركة 

 لتلور.
عنو ن  ملقر  الآتلاعي):)زنقة  9ت)

 52111 (- 34) لو    ألحلر) عطا رقم)

 لرشيد9ة  ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)

 511 (: بن  9دي) زكرياء)  لسيد 

حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).

 لسيد4 نزهة بوضربة):)51)حصة)

بقيلة)11)) رهم للحصة).

 (51 (: بن  9دي) 9اسين   لسيد 

حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).

 51 (: مصطفي) سعا    لسيد4 

حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).

(: بن  9دي) عبد  لسالم   لسيد 

251)حصة بقيلة)11)) رهم للحصة)

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

 لسيد زكرياء)بن  9دي عنو نه) ))

)1) لو    ألحلر) زنقة بنو هالل رقم)

52111) لرشيد9ة  ملغرب.

عنو نه) )) بوضربة  نزهة   لسيد4 

)1) لو    ألحلر) زنقة بني هالل رقم)

52111) لرشيد9ة  ملغرب.

 لسيد 9اسين بن  9دي عنو نه) ))

)1) لو    ألحلر) زنقة بني هالل رقم)

52111) لرشيد9ة  ملغرب.

 لسيد4 سعا  مصطفي عنو نه) ))

)1) لو    ألحلر) زنقة بني هالل رقم)

52111) لرشيد9ة  ملغرب.

بن  9دي) عبد  لسالم   لسيد 

عنو نه) ))زنقة بني هالل رقم))1) لو  )

 ألحلر)52111) لرشيد9ة  ملغرب.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

 لسيد زكرياء)بن  9دي عنو نه) ))

)1) لو    ألحلر) زنقة بنو هالل رقم)

 لرشيد9ة)52111) لرشيد9ة  ملغرب

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

 البتد ئية بالرشيد9ة بتاريخ)21)أبريل)

8)21)تحت رقم))52.

661I

STE SUD EST GESTION SARL

STE SUD EST GESTION
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

تعيين مسيف آد9د للشركة

STE SUD EST GESTION SARL

 IMM 99 APP 06 AV(MY(ALI

 CHERIF، 52000، ERRACHIDIA

MAROC

STE SUD EST GESTION شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي شقة رقم 
16  لعلار4 11 شارع موالي علي 

 لشريف - 52111  لرشيد9ة  ملغرب.
تعيين مسيف آد9د للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.843(

بلقت�سى  لجلع  لعام  إلستثنائي)
تم تعيين) (2121 9نا9ر) ((1  ملؤرخ في)
للشركة  لسيد)4)) آد9د  مسيف 

 عسيني نبيل كلسيف آجر
تبعا لقبول  ستقالة  ملسيف.

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 
 البتد ئية بالرشيد9ة بتاريخ)27)9نا9ر)

2121)تحت رقم)55.

66(I

 BUREAU COMPTABLE ET INVESTISEMENT

BCI CONSULTING

CONCEPT CORNER
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 BUREAU COMPTABLE
 ET INVESTISEMENT BCI

CONSULTING
 AV ABDELKRIM EL KHATABI

 BAT(A 1ER(ETAGE(N°4 GUELIZ
 MARRAKECH، 40000،
MARRAKECH MAROC

CONCEPT CORNER شركة ذ ت 
مسؤولية محدو 4 ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إلآتلاعي  قامة   ليا 
زنقة  9ف سان لور ن شارع يعقوب 
 ملنصور محل زيدون 32 - 41111 

مر كش  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
(12335

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) ((3
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدو 4 

باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدو 4  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

(: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)

.CONCEPT CORNER

بيع) (: بإ9جاز) غرض  لشركة 

وتصنيع  ملنتجات  لتجليلية-

 لعطور-جدمات  لعالج  لتجليلي

تسويق  ملنتوآات  لحرفية-
 كسسو ر ت  ملالبس و لد9كور

:) قامة) عنو ن  ملقر  الآتلاعي)

شارع) لور ن  سان  زنقة  9ف    ليا 

 -  32 زيدون) محل  يعقوب  ملنصور 

41111)مر كش  ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 (1.111 (: رأسلال  لشركة) مبلغ 

 رهم،)مقسم كالتالي):)

حصة) ((11 (: بلكال) مر     لسيد 

بقيلة)11)) رهم للحصة).

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

 (((  لسيد مر   بلكال عنو نه) ))

 41111 تجزء4 عثلان تاركة مر كش)

مر كش  ملغرب.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

 (((  لسيد مر   بلكال عنو نه) ))

 41111 تجزء4 عثلان تاركة مر كش)

مر كش  ملغرب

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

فبف 9ر) (13 بتاريخ) بلر كش   لتجارية 

2121)تحت رقم)115))).

662I

N2M CONSEIL-SARL

SOCIETE FARISSI
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

تقليص هدف  لشركة

N2M CONSEIL-SARL

 AV(HASSAN(I(RUE 5 N 19, 2

 ETAGE(N 4، 62000، NADOR

MAROC
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SOCIETE FARISSI شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدو 4

وعنو ن مقرها  الآتلاعي  و ر آعدر 

رقم 42  زغنغان  لناظور - 62111 

 لناظور  ملغرب.

تقليص هدف  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

(37(3

بلقت�سى  لجلع  لعام  إلستثنائي)

تم حذف) (2121 9نا9ر) (21  ملؤرخ في)

 ألنشطة  لتالية من نشاط  لشركة)

 لحالي):)

صياغة وصيانة هياكل  لسيار ت)

- صالح  لسيار ت).

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

9نا9ر) (21  البتد ئية بالناضور بتاريخ)

2121)تحت رقم)21).

663I

 9و ن  الستاذ  بر هيم  لقصيف

SOCIETE AUTO REDALI

SARL 

عقد تسييف حر ألصل تجاري)) ألشخاص)

 ملعنويون)

عقد تسييف حر ألصل تجاري

 SOCIETE«AUTO(REDALI« SARL

بلقت�سى عقد موثق مؤرخ في)17 

 SOCIETE«AUTO(9نا9ر)2121)أعطى

بالسجل) )»REDALI) ملسجل  SARL

باملحكلة  البتد ئية) (84(5  لتجاري)

بالرشيد9ة حق  لتسييف  لحر لألصل)

 لتجاري  لكائن ب  لر شيد9ة طريق)

52111) لر شد9ة)  -  (3 مكناس رقم)

 SOCIETE( «SAIS لفائد4)  ملغرب 

تبتدئ) سنة  (3 ملد4) (AUTO«( SARL

 1( في) وتنتهي  (2121 9نا9ر) (1( من)

9نا9ر)2123)مقابل مبلغ شهري قيلته)

55.111) رهم.

664I

ENTREPRISE RICH

STRICTRAV
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

قفل  لتصفية

ENTREPRISE RICH

 N°46BIS(RUE(TANGER(RICH،

52400، RICH(MAROC

STRICTRAV شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي : قصر 

تصالحت ,  لريش- ميدلت- - 52411 

 لريش  ملغرب.

قفل  لتصفية
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

.(757

بلقت�سى  لجلع  لعام  إلستثنائي)

1)21)تقرر حل) 24) آنبف)  ملؤرخ في)

شركة ذ ت  ملسؤولية) (STRICTRAV

 (11.111 رأسلالها) مبلغ   ملحدو 4 

 رهم وعنو ن مقرها  إلآتلاعي قصر)

تصالحت),) لريش-)ميدلت-)-)52411 

لصعوبات) نتيجة   لريش  ملغرب 

مالية.

و عين):)

سعيد) بوزهري   لسيد)4))

,) لريش-) قصر تصالحت) وعنو نه) ))

52411) لريش  ملغرب) ميدلت-)

كلصفي))4))للشركة.

و قد تم  نعقا   لجلعية  لختامية)

قصر) وفي  (21(1 24) آنبف) بتاريخ)

تصالحت),) لريش-)ميدلت-)-)52411 

 لريش  ملغرب.

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

9نا9ر) ((6 بتاريخ) بليدلت   البتد ئية 

2121)تحت رقم)1).

665I

ENTREPRISE RICH

PRO-BREDGE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

حل شركة

ENTREPRISE RICH

 N°46BIS(RUE(TANGER(RICH،

52400، RICH(MAROC

PRO-BREDGE شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدو 4)في طور 

 لتصفية)

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي رقم 14 
زنقة با و حي تفر وت  لريش ميدلت 

- 52411  لريش  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.(325

بلقت�سى  لجلع  لعام  إلستثنائي)

تقرر حل) (2121 9نا9ر) (1(  ملؤرخ في)

ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4) شركة 

رأسلالها) مبلغ  (PRO-BREDGE

مقرها) وعنو ن  61.111) رهم 
حي) با و  زنقة  (14 رقم)  إلآتلاعي 

 52411 (- ميدلت) تفر وت  لريش 

صعوبات) (: ل) نتيجة   لريش  ملغرب 

مالية.

 14 و حد  مقر  لتصفية ب رقم)
زنقة با و حي تفر وت  لريش ميدلت)

- 52411) لريش  ملغرب.)

و عين):)

موحى)  لسيد)4)) جتاتي 

وعنو نه) ))قصر  9ت تد رت  وتربات)

52411) لريش)  ملشيل  لريش)

 ملغرب كلصفي))4))للشركة.

وعند  إلقتضاء) لحدو   ملفروضة)

محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

 ملخابر4 ومحل تبليغ  لعقو  و لوثائق)

 ملتعلقة بالتصفية):)-

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

9نا9ر) ((6 بتاريخ) بليدلت   البتد ئية 

2121)تحت رقم)1.

666I

FIDUCIAIRE 2116

CHRAOUTOU-TRANS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE 2006

 LOT AMINE SIDI MAAROUF 52

N، 20280، Casablanca(Maroc

CHRAOUTOU-TRANS شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي 47 شارع 

لال 9اقوت  لطابق 5 - 21111 

 لد ر لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

4544(7

في) مؤرخ  حر  عقد  بلقت�سى 
إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) ((7

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدو 4 باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدو 4.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

(: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)

.CHRAOUTOU-TRANS

نقل) (: بإ9جاز) غرض  لشركة 

 لبضائع و لنقل  لحضري.

 47 (: عنو ن  ملقر  الآتلاعي)

 21111  -  5 شارع لال 9اقوت  لطابق)

 لد ر لبيضاء) ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)

حصة) (511 (:  لسيد كاني سعيد)

بقيلة)11)) رهم للحصة).

 لسيد  لبنيني محلد):)511)حصة)

بقيلة)11)) رهم للحصة).

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

عنو نه) )) سعيد  كاني   لسيد 
رقم) تجزئة  لجزير4  لخضر ء)

 21111 مليل) تيط  (3 4)) لطابق)

 لد ر لبيضاء) ملغرب.

عنو نه) )) محلد   لسيد  لبنيني 
حي  لنصر)2)م)4)رقم)))2) لهر ويين)

21111) لد ر لبيضاء) ملغرب.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

عنو نه) )) سعيد  كاني   لسيد 
ط) ((4 رقم) تجزئة  لجزير4  لخضر ء)

21111) لد ر لبيضاء) تيط مليل) (13

 ملغرب
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باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 
 27 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

9نا9ر)2121)تحت رقم)-.

667I

ENTREPRISE RICH

SUPÉRETTE BEIRUT
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

تفويت حصص

ENTREPRISE RICH
 N°46BIS(RUE(TANGER(RICH،

52400، RICH(MAROC
SUPÉRETTE BEIRUT شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدو 4
وعنو ن مقرها  إلآتلاعي رقم 72 
شارع بئف  نزر ن  لريش - 52411 

 لريش  ملغرب.
تفويت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.2(67

بلقت�سى  لجلع  لعام  إلستثنائي)
تلت) (2121 9نا9ر) (23 في)  ملؤرخ 

 ملصا قة على):)
رشيد) قد9ري  ((4( تفويت  لسيد)
334)حصة  آتلاعية من أصل)334 
باحلا ) ((4( لفائد4  لسيد) حصة 

عائشة بتاريخ))3) آنبف)1)21.
تفويت  لسيد))4))قد9ري سليلان)
333)حصة  آتلاعية من أصل)333 
حصة لفائد4  لسيد))4))بر�سي جليد)

بتاريخ)31) آنبف)1)21.
باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني  (
9نا9ر) (31 بتاريخ) بليدلت   البتد ئية 

2121)تحت رقم)22.

668I

ENTREPRISE RICH

SUPÉRETTE BEIRUT
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

تعيين مسيف آد9د للشركة

ENTREPRISE RICH
 N°46BIS(RUE(TANGER(RICH،

52400، RICH(MAROC
SUPÉRETTE BEIRUT شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدو 4

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي رقم 72 

شارع بئف  نزر ن  لريش - 52411 

 لريش  ملغرب.

تعيين مسيف آد9د للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.2(67

بلقت�سى  لجلع  لعام  إلستثنائي)

تم تعيين) (2121 9نا9ر) (23  ملؤرخ في)

مسيف آد9د للشركة  لسيد)4))جليد)

بر�سي كلسيف وحيد

تبعا لقبول  ستقالة  ملسيف.

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

9نا9ر) (31 بتاريخ) بليدلت   البتد ئية 

2121)تحت رقم)22.

661I

sofoget

PROGRESSIVE IT SERVICES
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

sofoget

 Kenitra, 37 rue(mohamed(qorri

 residence(chaimae(bur(n° 2 et

3، 14000، kenitra(maroc

 PROGRESSIVE IT SERVICES

شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد)في طور  لتصفية)

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي  لرباط حي 

 ملنزه رقم 1)4 سيم --- ----  لرباط 

 ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.(13151

قر ر  لشريك  لوحيد) بلقت�سى 

تقرر حل) (21(1 نونبف) (26  ملؤرخ في)

شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت)

 PROGRESSIVE IT  لشريك  لوحيد)

 (11.111 مبلغ رأسلالها) (SERVICES

مقرها  إلآتلاعي) وعنو ن   رهم 

(--- سيم) (4(1  لرباط حي  ملنزه رقم)

زيا 4) (: ----) لرباط  ملغرب نتيجة ل)

جسائر  لشركة.

و حد  مقر  لتصفية ب  لرباط)

حي  ملنزه رقم)1)4)سيم)-)-----) لرباط)

 ملغرب.)

و عين):)

كسيم) صالح  لد9ن   لسيد)4))

1111)) لرباط) وعنو نه) )) لرباط)

 ملغرب كلصفي))4))للشركة.

وعند  إلقتضاء) لحدو   ملفروضة)

محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

 ملخابر4 ومحل تبليغ  لعقو  و لوثائق)

 ملتعلقة بالتصفية):)-

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

فبف 9ر) (14 بتاريخ) بالرباط   لتجارية 

2121)تحت رقم)14237).

671I

sofoget

INSAF-EA
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

sofoget

 Kenitra, 37 rue(mohamed(qorri

 residence(chaimae(bur(n° 2 et

3، 14000، kenitra(maroc

insaf-EA شركة ذ ت مسؤولية 

محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد)في 

طور  لتصفية)

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي  لرباط 

22  لشيخ شعيب  لدكالي  لليلون - 

6211)  لرباط  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.68655

بلقت�سى  لجلع  لعام  إلستثنائي)

8)21)تقرر حل) 23) آنبف)  ملؤرخ في)

شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت)

مبلغ) (insaf-EA  لشريك  لوحيد)

وعنو ن) 1.111)) رهم  رأسلالها)

22) لشيخ) مقرها  إلآتلاعي  لرباط)

 (6211 (- شعيب  لدكالي  لليلون)

 لرباط  ملغرب نتيجة ل):)زيا 4 جسائر)

 لشركة.

و حد  مقر  لتصفية ب  لرباط)
(- 22) لشيخ شعيب  لدكالي  لليلون)

-----) لرباط  ملغرب.)
و عين):)

عبد  لرحلان  لسعيد)  لسيد)4))
وعنو نه) ))) لسعيد  ملغرب كلصفي)

)4))للشركة.
وعند  إلقتضاء) لحدو   ملفروضة)
محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
 ملخابر4 ومحل تبليغ  لعقو  و لوثائق)

 ملتعلقة بالتصفية):)-
باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 
9ونيو) ((8 بتاريخ) بالرباط   لتجارية 

1)21)تحت رقم))15)1).

67(I

CCJF

HV LOCATION
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تحويل  ملقر  الآتلاعي للشركة

CCJF
 Bd la corniche Rés Al Yacht imm
 B 5ème(Etg(Casablanca، 20040،

CASABLANCA MAROC
HV LOCATION شركة ذ ت 

مسؤولية محدو 4 ذ ت  لشريك 
 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي 3،  لطابق 
 لسفلي،  لشقة )، عللية  لشرف 
2،  ملجلوعة )،  لد ر  لبيضاء. - 
211111  لد ر  لبيضاء.  ملغرب.
تحويل  ملقر  الآتلاعي للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.44538(

قر ر  لشريك  لوحيد) بلقت�سى 
 ملؤرخ في))3)أكتوبر)1)21)تم تحويل)
من) للشركة   ملقر  الآتلاعي  لحالي 
(،( »3،) لطابق  لسفلي،) لشقة)
عللية  لشرف)2،) ملجلوعة))،) لد ر)
211111) لد ر  لبيضاء.) (-  لبيضاء.)
(،2 تجزئة  لشرف) (« إلى)  ملغرب»)
 ملجلوعة)7،)علار4)4،)محل)3،) لد ر)
21111) لد ر  لبيضاء.) (-  لبيضاء.)

 ملغرب».



31(7 الجريدة الرسميةعد )5511 - 24)آلا ى  مجر4))44) )1))فبف 9ر)2121) 

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 
 27 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

نونبف)1)21)تحت رقم)582)72.
672I

STE SUD EST GESTION SARL

STE ZIZWAY
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

حل شركة

STE SUD EST GESTION SARL
 IMM 99 APP 06 AV(MY(ALI

 CHERIF، 52000، ERRACHIDIA
MAROC

STE ZIZWAY شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدو 4)في طور 

 لتصفية)
وعنو ن مقرها  إلآتلاعي قصر 

تازياط تا يغوست كلليلة - 52111 
 لرشيد9ة  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.1615
بلقت�سى  لجلع  لعام  إلستثنائي)
تقرر حل) (2121 9نا9ر) ((1  ملؤرخ في)
 STE(4 شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو
 61.111 رأسلالها) مبلغ  (ZIZWAY
 رهم وعنو ن مقرها  إلآتلاعي قصر)
 52111 (- تازياط تا يغوست كلليلة)
عدم) (: ل) نتيجة   لرشيد9ة  ملغرب 

مز ولة  ي نشاط.
قصر) ب  مقر  لتصفية  حد   و 
 52111 (- تازياط تا يغوست كلليلة)

 لرشيد9ة  ملغرب.)
و عين):)

حدو�سي)  لسيد)4)) بر هيم 
تا يغوست) تازياط  قصر  وعنو نه) ))
52111) لرشيد9ة  ملغرب) كلليلة)

كلصفي))4))للشركة.
وعند  إلقتضاء) لحدو   ملفروضة)
محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
 ملخابر4 ومحل تبليغ  لعقو  و لوثائق)

 ملتعلقة بالتصفية):)-
باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 
 14 بتاريخ) بالرشيد9ة   البتد ئية 

فبف 9ر)2121)تحت رقم)68.
673I

A. SAAIDI CONSULTANTS

LOTIPROM
إعالن متعد   لقر ر ت

أ.  لسعيدي مستشارون

4، ساحة ماريشال -  لد ر  لبيضاء 

«LOTIPROM«

شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 
رسلالها 411.111,11  رهم

 لكائن مقرها :  لد ر  لبيضاء – 

علالة عين  لسبع

 لحي  ملحلـدي –  لطريق  لرئيسية 
رقم ) 

 لسجل  لتجاري رقم 71.235)

فقد ن ثالثة أرباع )¾) رسلال 

 لشركة

و  ستلر ر  ستغاللها 

غيف  لعا ي) بلوآب  لقر ر  (– (I

للشركاء)بتاريخ)28)9ونيو)1)21،)وهم)

86)من) 9بتون طبقا ملقتضيات  ملا 4)

 لقانون)5-16)بتاريخ)3))فبف 9ر)117) 

 2(-15  ملعدل و ملتلم بالقانون رقم)

ال) أنه  تقرر  (،24-(1 رقم) و لقانون 
  عي للحل  ملسبق للشركة،)رغم أن)

 لرساميل  لذ تية تقل عن ربع))1/4) 
رسلال  لشركة.

باإل9د ع  لقانوني) تم  لقيـام  (- (II

لدى  ملحكلة) بكتابة  لضبط 

 3 بتاريخ) للد ر  لبيضاء)  لتجارية 

فبف 9ـر)2121)تحت رقم)12)721.

674I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

 ATRIUM AUDIT ET

CONSEIL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

إنشاء)فرع تابع للشركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

57 شارع موريتانيا صندوق  لبف9د 

2611، 41111، مر كش  ملغرب

 ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي 57 شارع 

موريتانيا صندوق  لبف9د 2611 - 

41111 مر كش  ملغرب.

إنشاء فرع تابع للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.53733

بلقت�سى  لجلع  لعام  إلستثنائي)

تقرر) (21(1 8)) آنبف) في)  ملؤرخ 

تحت) للشركة  تابع  فرع  إنشاء)

 ATRIUM AUDIT ET  لتسلية)

CONSEIL)و لكائن بالعنو ن رقم))7 

ملتقى شارع) أ  بلوك  9اسلين  علار4 

(- وشارع  ملقاومة) عياض   لقا�سي 

من) و ملسيف  أكا 9ر  ملغرب  (81111

طرف  لسيد)4)) بن ز كور إ9لان.

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

فبف 9ر) (14 بتاريخ) بلر كش   لتجارية 

2121)تحت رقم)157))).

675I

CRB CONSEIL

H&F ASSOCIATES
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد

تحويل  ملقر  الآتلاعي للشركة

CRB CONSEIL

حي  لهناء شارع  بن سينا رقم 4)2، 

21281،  لد ر  لبيضاء  ملغرب

H&F(ASSOCIATES شركة ذ ت 

مسؤولية محدو 4 ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي 213،شارع 

 لزرقطوني إقامة بن هام  لطابق 3 - 

21251  لد ر  لبيضاء  ملغرب..

تحويل  ملقر  الآتلاعي للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.213313

قر ر  لشريك  لوحيد) بلقت�سى 

تم تحويل) (2121 9نا9ر) (22  ملؤرخ في)

من) للشركة   ملقر  الآتلاعي  لحالي 

بن) إقامة  »213،شارع  لزرقطوني 

هام  لطابق)3 - 21251) لد ر  لبيضاء)
زنقة حفيظ) (،66 »رقم) إلى)  ملغرب.»)

إبر هيم، لطابق  لتاني)-)21111) لد ر)

 لبيضاء) ملغرب.».

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

 14 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

فبف 9ر)2121)تحت رقم)721431.

676I

CCJF

NATURAL HARMONY
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد
توسيع نشاط  لشركة)

CCJF

 Bd la corniche Rés Al Yacht imm

 B 5ème(Etg(Casablanca، 20040،

CASABLANCA MAROC

NATURAL HARMONY شركة 

ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  الآتلاعي تجزئة 

26، زنقة تولوت بريشة، إقامة   ر 

 لسالم،  لطابق 5،  لشقة 6)،  لد ر 

 لبيضاء - 21111  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب.

توسيع نشاط  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.274163

قر ر  لشريك  لوحيد) بلقت�سى 

تلت) (21(1 ))) آنبف) في)  ملؤرخ 

نشاط) إلى  إضافة  ألنشطة  لتالية 

 لشركة  لحالي):)

صناعة مستحضر ت  لتجليل) (-

ومنتجات  لنظافة  لشخصية..

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني  (

 25 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

 آنبف)1)21)تحت رقم)724823.

677I

sofoget

PARA YOURS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

حل شركة

sofoget

 Kenitra, 37 rue(mohamed(qorri

 residence(chaimae(bur(n° 2 et

3، 14000، kenitra(maroc
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PARA YOURS شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدو 4)في طور 

 لتصفية)

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي زنقة 

موالي عبد لرحلان وعلر  ملختار 

وإ ريس  ألكبف محل رقم 38 

 لقنيطر4 4111)  لقنيطر4  ملغرب.

حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.41415

بلقت�سى  لجلع  لعام  إلستثنائي)

تقرر حل) (2121 9نا9ر) (16  ملؤرخ في)

ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4) شركة 

رأسلالها) مبلغ  (PARA YOURS

مقرها) وعنو ن  11.111)) رهم 

 إلآتلاعي زنقة موالي عبد لرحلان)

محل) وإ ريس  ألكبف  وعلر  ملختار 

4111)) لقنيطر4) 38) لقنيطر4) رقم)

جسائر) زيا 4  (: ل) نتيجة   ملغرب 

 لشركة.

زنقة) ب  مقر  لتصفية  حد   و 

وعلر  ملختار) عبد لرحلان  موالي 

وإ ريس  ألكبف محل رقم)38) لقنيطر4)

- 4111)) لقنيطر4  ملغرب.)

و عين):)

حتيفي) وحيد4   لسيد)4))

 (4111 وعنو نه) )) لقنيطر4)

((4( كلصفي)  لقنيطر4  ملغرب 

للشركة.

وعند  إلقتضاء) لحدو   ملفروضة)

محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

 ملخابر4 ومحل تبليغ  لعقو  و لوثائق)

 ملتعلقة بالتصفية):)-

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

 البتد ئية بالقنيطر4 بتاريخ))2)9نا9ر)

2121)تحت رقم))7418.

678I

sofoget

MARO LIFE
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تحويل  ملقر  الآتلاعي للشركة

sofoget

 Kenitra, 37 rue(mohamed(qorri

 residence(chaimae(bur(n° 2 et

3، 14000، kenitra(maroc

MARO LIFE شركة ذ ت مسؤولية 

محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي 23 زنقة 

أنو ل علار4 فلوري )) مكتب رقم 4 

ميلوز  4111)  لقنيطر4  ملغرب.

تحويل  ملقر  الآتلاعي للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.53621

قر ر  لشريك  لوحيد) بلقت�سى 

 ملؤرخ في)6)) آنبف)1)21)تم تحويل)

للشركة)  ملقر  الآتلاعي  لحالي 

فلوري) علار4  أنو ل  زنقة  (23« من)

 (4111 ميلوز ) (4 رقم) مكتب  (((

») لقنيطر4) إلى)  لقنيطر4  ملغرب»)

 -  (1 443)رقم) إقامة  لكولف علار4)

4111)) لقنيطر4  ملغرب».

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

 البتد ئية بالقنيطر4 بتاريخ)31)9نا9ر)

2121)تحت رقم)74118.

671I

CCJF

 ECOLE SUPERIEUR DE

 MANAGEMENT ET DE

COMMUNICATION PRIVEE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

رفع رأسلال  لشركة

CCJF

 Bd la corniche Rés Al Yacht imm

 B 5ème(Etg(Casablanca، 20040،

CASABLANCA MAROC

 ECOLE SUPERIEUR DE

 MANAGEMENT ET DE

COMMUNICATION PRIVEE

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي 27، زنقة 

سليم شرقاوي، إقامة  لها ي، 57 

شارع عبد  ملومن،  لد ر  لبيضاء - 

211111  لد ر  لبيضاء  ملغرب.
رفع رأسلال  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.(61485

بلقت�سى  لجلع  لعام  إلستثنائي)

تم) (21(1 7)) آنبف) في)  ملؤرخ 
قدره) بلبلغ  رأسلال  لشركة  رفع 

من) أي  »411.111.)) رهم»)

 (.511.111« إلى) »11.111)) رهم»)

 رهم»)عن طريق):)-.

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

 (1 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

 آنبف)1)21)تحت رقم)1)7242.

681I

FIDUCIAIRE GÉNÉRALE

بيكباب
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE GÉNÉRALE

 N°34, RUE(D›AZILAL، 20110،

CASABLANCA MAROC

بيكباب شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي 

 LOTISSEMENT AL ,33

 MOUSTAKBAL – MOULAY

 RACHID- CASABLANCA

 CASABLANCA 20000

CASABLANCA MAROC

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

455515

في) مؤرخ  حر  عقد  بلقت�سى 
إعد    لقانون) تم  (21(1 نونبف) ((2

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدو 4 باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدو 4.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

 إلقتضاء)بلختصر تسليتها):)بيكباب.

-) ستيف  ) (: غرض  لشركة بإ9جاز)

للفتحات  لسكنية) وتصد9ر  ملو   

و لصناعية)؛

-) ستيف   وتصد9ر  ملو    لباب في)

 لخشب و أللومنيوم و لفوالذ  ملقاوم)

للصدأ)...

و ألعلال) و لتفكيب  -) لتطوير 

 ملختلفة.

آليع  لعلليات) علوًما،) (-

أو) أو  ملالية  أو  لصناعية   لتجارية 

أو  لعقارية  لتي) أو  ملنقولة   ملدنية 

قد ترتبط بشكل مباشر أو غيف مباشر)

أو) أعاله  إليها  بأحد  ألشياء) ملشار 

ذ ت) أو  بجليع  ألشياء) ملشابهة 

 لصلة أو  لتكليلية..

عنو ن  ملقر  الآتلاعي)

 LOTISSEMENT AL  ,33 (:

 MOUSTAKBAL( –( MOULAY

 RACHID- CASABLANCA

 CASABLANCA 21111

.CASABLANCA MAROC

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)

 JALAL(BASTAOUI(:(490(لسيد 

حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).

 BIGOU BUSINESS  لشركة)

 (11 بقيلة) حصة  (GROUP( :( 510

 رهم للحصة).

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

 JALAL BASTAOUI  لسيد)

 Boulevard( Abi( Rakrak عنو نه) ))

 Ent C Appt C 1 HH 21111

.CASABLANCA MAROC

 BIGOU BUSINESS  لشركة)

 rue Amyot, (7 GROUP)عنو نه) ))

 quartier des hôpitaux 21111

.CASABLANCA MAROC
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و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 
ومو طن مسيفي  لشركة):)

 JALAL BASTAOUI  لسيد)
 Boulevard( Abi( Rakrak عنو نه) ))
 Ent C Appt C 1 HH 21111

CASABLANCA MAROC
باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 
 15 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

فبف 9ر)2121)تحت رقم)721413.

68(I

Fiduciaire Place Des Nations Sarl

 M’NAR MED TRANSPORT,
LOGISTIQUE ET GESTION
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

تأسيس شركة

 Fiduciaire Place Des Nations
Sarl

 Rue(Abou(Bakr(Razi(Res(Ibrahim
 1er(Etage(n° 16، 90000، tanger

MAROC
 M’NAR MED TRANSPORT,

LOGISTIQUE ET GESTION شركة 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي إقامة 
 لعزيزية، شارع  لعربية  لسعو 9ة، 
 لطابق 13 رقم 21 - 11111 طنجة 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

(13767
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) ((5
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدو 4 باملليز ت  لتالية):)
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدو 4.
عند) متبوعة  تسلية  لشركة 
(: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)
 M’NAR MED TRANSPORT,

. LOGISTIQUE ET GESTION
تسييف) (: بإ9جاز) غرض  لشركة 
و لشبه)  مِلؤسسات  لعلومية،)

علومية و لخاصة.

إقامة) (: عنو ن  ملقر  الآتلاعي)

شارع  لعربية  لسعو 9ة،)  لعزيزية،)
- 11111)طنجة)  21 13)رقم)  لطابق)

 ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)

 (43 (: مصطفى  كدي)  لسيد 

حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).

 (43 (:  لسيد  ملصطفى  لخطابي)

حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).

 (43 (: محلد  لخر زي)  لسيد 

حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).

 (43 (: عبد  ملنعم  كدي)  لسيد 

حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).

حصة) ((43 (:  لسيد4  9لان بنبى)

بقيلة)11)) رهم للحصة).

 لسيد محسن  لو في):)43))حصة)

بقيلة)11)) رهم للحصة).

 (43 (: محلد  لحنيني)  لسيد 

حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

 لسيد مصطفى  كدي عنو نه) ))

علار4) شارع  بي  لحسن  لشا لي 

 11111  3 لرشيد4  لطابق)) لشقة)

طنجة  ملغرب.

 لسيد  ملصطفى  لخطابي)
 2 عنو نه) ))زنقة وآد4  قامة صفاء)

طنجة) (11111  35 2) لشقة)  لطابق)

 ملغرب.

 لسيد محلد  لخر زي عنو نه) ))

حي  لركايع)2)شارع  لسو  ن رقم)38 

11111)طنجة  ملغرب.

عبد  ملنعم  كدي)  لسيد 

عنو نه) ))حي  ملنظر  لجليل زنقة)34 
رقم)1) 11111)طنجة  ملغرب.

عنو نه) )) بنبى   لسيد4  9لان 

 (5 تجزئة  لنفآس زنقة) (2  لبف نص)
رقم)2) 11111)طنجة  ملغرب.

عنو نه) )) محسن  لو في   لسيد 
 (1 رقم) (27 حي  ملنظر  لجليل زنقة)

11111)طنجة  ملغرب.

عنو نه) )) محلد  لحنيني   لسيد 
 23 رقم) سيف9ن  زنفة  بن   لبف نص 

11111)طنجة  ملغرب.
و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)
عنو نه) )) محلد  لحنيني   لسيد 
 23 رقم) سيف9ن  زنفة  بن   لبف نص 

11111)طنجة  ملغرب
باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 
فبف 9ر) (14 بتاريخ) بطنجة   لتجارية 

2121)تحت رقم)86)231.

682I

garantis conseil

 LIBRAIRIE PAPETERIE ASSIA
COPIE

شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 
 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

garantis conseil
 بر ج  لكتبية علار4 رقم 8) شقة 

رقم 15 محاميد 1، 41111، مر كش 
 ملغرب

 LIBRAIRIE PAPETERIE ASSIA
COPIE شركة ذ ت مسؤولية 
محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي  سكجور 
تجزئة معطى هللا رقم 674 محل رقم 

2 - 41111 مر كش  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
(12233

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) ((6
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدو 4 

باملليز ت  لتالية):)
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدو 4  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسلية  لشركة 
(: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)
 LIBRAIRIE PAPETERIE ASSIA

.COPIE

-تاآر في) (: غرض  لشركة بإ9جاز)
 للو زم  ملدرسية

-تاآر في لو زم  ملكاتب
-تاآر في أآهز4  لكلبيوتر.

عنو ن  ملقر  الآتلاعي):) سكجور)
تجزئة معطى هللا رقم)674)محل رقم)

2 - 41111)مر كش  ملغرب.
أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).
 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)
 (.111 (: لحسن  مرير)  لسيد 

حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).
و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)
عنو نه) )) لحسن  مرير   لسيد 
 674  سكجور تجزئة معطى هللا رقم)

مر كش)41111)مر كش  ملغرب.
و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)
عنو نه) )) لحسن  مرير   لسيد 
 674  سكجور تجزئة معطى هللا رقم)

مر كش)41111)مر كش  ملغرب
باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 
9نا9ر) (31 بتاريخ) بلر كش   لتجارية 

2121)تحت رقم)815))).
683I

CABINET HOURMANEK

B.Z INFO
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

تفويت حصص

CABINET HOURMANEK
 IMM HICHAM AVENUE 3(5
 HASSAN(II(AGADIR، 80000،

AGADIR MAROC
B.Z INFO شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4
وعنو ن مقرها  إلآتلاعي رقم 8) 
 لسوق  لبلدي  ملد9نة  لجد9د4 
 كا 9ر. - 81111  كا 9ر  ملغرب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.5443
بلقت�سى  لجلع  لعام  إلستثنائي)
تلت) (2121 9نا9ر) (21 في)  ملؤرخ 
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 ملصا قة على):)

تفويت  لسيد))4))حسن زرك�سي)

511)حصة  آتلاعية من أصل)511 

حصة لفائد4  لسيد))4))عبد  لرحيم)

بلحليد بتاريخ)21)9نا9ر)2121.

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني  (

فبف 9ر) (15 بتاريخ) باكا 9ر   لتجارية 

2121)تحت رقم)81458.

684I

STE SUD EST GESTION SARL

STE POLYGLOT
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

تفويت حصص

STE SUD EST GESTION SARL

 IMM 99 APP 06 AV(MY(ALI

 CHERIF، 52000، ERRACHIDIA

MAROC

STE POLYGLOT شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدو 4

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي رقم 456 

تجزئة بوتالمين - 52111  لرشيد9ة 

 ملغرب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.3271

بلقت�سى  لجلع  لعام  إلستثنائي)

تلت) (2121 9نا9ر) ((6 في)  ملؤرخ 

 ملصا قة على):)

عبد  لرحيم) ((4( تفويت  لسيد)

من) حصة  آتلاعية  ((25  آبابر4)

((4( حصة لفائد4  لسيد) ((25 أصل)

6))9نا9ر) عبد  لكريم  لكاوزي بتاريخ)

.2121

تفويت  لسيد))4)) لحسين هلاش)

25))حصة  آتلاعية من أصل)25) 

حصة لفائد4  لسيد))4))عبد  لو حد)

 لكاوزي بتاريخ)6))9نا9ر)2121.

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني  (

 15 بتاريخ) بالرشيد9ة   البتد ئية 

فبف 9ر)2121)تحت رقم)71.

685I

مكتب  ملحاسبة و ر سة  ملشاريع لالستاذ  سليلاني)

call Management technologie et services

STE SOIL INJECTIONS SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

تأسيس شركة

مكتب  ملحاسبة و ر سة 

 call ملشاريع لالستاذ  سليلاني 

 Management technologie et

services

رقم 8) زنقة موريتانيا  لو    الحلر 

 لرشيد9ة، 52111،  لرشيد9ة 

 ملغرب

 STE SOIL INJECTIONS SARL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي مزرعة 

 غجد بقعة بويبالضن  لتابع 

لجلاعة سيدي عيا   لريش - 

52411  لريش  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

2415

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) ((5

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدو 4 باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدو 4.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

 STE (: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)

. SOIL INJECTIONS SARL

مكتب) (- (: غرض  لشركة بإ9جاز)

 لدر سات).

-) لتصد9ر و الستيف  ..

مزرعة) (: عنو ن  ملقر  الآتلاعي)

 غجد بقعة بويبالضن  لتابع لجلاعة)

52411) لريش) (- سيدي عيا   لريش)

 ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)

 لسيد4 كاميليا بن ز ك):)51)حصة)

بقيلة)51.111) رهم للحصة).

 51 (:  لسيد عبد  لعالي  وشيشة)

حصة بقيلة)51.111) رهم للحصة).

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

 لسيد4 كاميليا بن ز ك عنو نه) ))

حسان) (3 زنقة  سفي  لشقة) (21

 لرباط)1121)) لرباط  ملغرب.

عبد لعالي  وشيشة)  لسيد 

عنو نه) ))شارع  ملعاريف زنقة  لفتح)

تطو ن) (14 شقة) ط14) (34 رقم)

13121)تطو ن  ملغرب.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

 لسيد4 كاميليا بن ز ك عنو نه) ))

حسان) (3 زنقة  سفي  لشقة) (21

 لرباط)1121)) لرباط  ملغرب

عبد لعالي  وشيشة)  لسيد 

عنو نه) ))شارع  ملعاريف زنقة  لفتح)

تطو ن) (14 شقة) ط14) (34 رقم)

13121)تطو ن  ملغرب

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

فبف 9ر) (13  البتد ئية بليدلت بتاريخ)

2121)تحت رقم)23.

686I

CITY MANAGEMENT HOUSE S.A.R.L

TRAVAUX DES ILES
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

 CITY MANAGEMENT HOUSE

S.A.R.L

 N°394 LOT 4 AV(ALA(AKABA،

440000، ESSAOUIRA(MAROC

TRAVAUX DES ILES شركة ذ ت 

مسؤولية محدو 4 ذ ت  لشريك 

 لوحيد)في طور  لتصفية)

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي   ر بدو ر 

تكا 9رت أ9ت بيوض آلاعة بز    

علالة  لصوير4 - 44111  لصوير4 

 ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.3771
قر ر  لشريك  لوحيد) بلقت�سى 
1)21)تقرر حل) 12)شتنبف)  ملؤرخ في)
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت)
 TRAVAUX DES  لشريك  لوحيد)
11.111)) رهم) مبلغ رأسلالها) (ILES
بدو ر) وعنو ن مقرها  إلآتلاعي   ر 
بز   ) آلاعة  بيوض  أ9ت  تكا 9رت 
44111) لصوير4) (- علالة  لصوير4)
أي) تحقيق  عدم  (: ل) نتيجة   ملغرب 

رقم معامالت منذ تأسيس  لشركة.
و حد  مقر  لتصفية ب   ر بدو ر)
بز   ) آلاعة  بيوض  أ9ت  تكا 9رت 
44111) لصوير4) (- علالة  لصوير4)

 ملغرب.)
و عين):)

أحلد  ملا�سي)  لسيد)4))
 44111 تكو وت) وعنو نه) )) و ر 
((4( كلصفي)  لصوير4  ملغرب 

للشركة.
وعند  إلقتضاء) لحدو   ملفروضة)
محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
 ملخابر4 ومحل تبليغ  لعقو  و لوثائق)

 ملتعلقة بالتصفية):)-
باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 
 21 بتاريخ) بالصوير4   البتد ئية 

أكتوبر)1)21)تحت رقم)313.

687I

CITY MANAGEMENT HOUSE S.A.R.L

OPERA PUB S.A.R.L
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

حل شركة

 CITY MANAGEMENT HOUSE
S.A.R.L

 N°394 LOT 4 AV(ALA(AKABA،
440000، ESSAOUIRA(MAROC

OPERA PUB S.A.R.L شركة 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4)في طور 

 لتصفية)
وعنو ن مقرها  إلآتلاعي  كان رقم 
412 زنقة أفلكاي تجزئة 5 - 44111 

 لصوير4  ملغرب.



313( الجريدة الرسميةعد )5511 - 24)آلا ى  مجر4))44) )1))فبف 9ر)2121) 

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.4685
بلقت�سى  لجلع  لعام  إلستثنائي)
1)21)تقرر حل) )3) آنبف)  ملؤرخ في)
ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4) شركة 
OPERA PUB S.A.R.L)مبلغ رأسلالها)
مقرها) وعنو ن  11.111)) رهم 
زنقة) (412 رقم)  إلآتلاعي  كان 
44111) لصوير4)  -  5 أفلكاي تجزئة)
أي) تحقيق  عدم  (: ل) نتيجة   ملغرب 

أرباح في  لشركة منذ تأسيسها.
و حد  مقر  لتصفية ب  كان رقم)
 44111 - 5 412)زنقة أفلكاي تجزئة)

 لصوير4  ملغرب.)
و عين):)

بوعو ) عبد لعالي   لسيد)4))
علار4) (217 رقم) شقة  وعنو نه) ))
44111) لصوير4) تجزئة تافوكت) ((2

 ملغرب كلصفي))4))للشركة.
وعند  إلقتضاء) لحدو   ملفروضة)
محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
 ملخابر4 ومحل تبليغ  لعقو  و لوثائق)

 ملتعلقة بالتصفية):)-
باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 
 البتد ئية بالصوير4 بتاريخ)14)فبف 9ر)

2121)تحت رقم)41.

688I

CITY MANAGEMENT HOUSE S.A.R.L

 Z&k CONSTRUCTION ET
CONCEPTIONS

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4
حل شركة

 CITY MANAGEMENT HOUSE
S.A.R.L

 N°394 LOT 4 AV(ALA(AKABA،
440000، ESSAOUIRA(MAROC

 Z&k(CONSTRUCTION(ET
CONCEPTIONS شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدو 4)في طور 

 لتصفية)
وعنو ن مقرها  إلآتلاعي صالون 

بالطابق  ألر�سي رقم 6) زنقة  لنصر 
- 44111  لصوير4  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.677

بلقت�سى  لجلع  لعام  إلستثنائي)

تقرر) (21(1 أكتوبر) (15 في)  ملؤرخ 

حل شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4)

 Z&k( CONSTRUCTION( ET

رأسلالها) مبلغ  (CONCEPTIONS

مقرها) وعنو ن  11.111)) رهم 

بالطابق  ألر�سي) صالون   إلآتلاعي 
 44111 (- زنقة  لنصر) ((6 رقم)

توقف) (: ل) نتيجة   لصوير4  ملغرب 

لعدم) سنو ت  جلس  منذ   لنشاط 

وآو  تلويل.
و حد  مقر  لتصفية ب صالون)

بالطابق  ألر�سي رقم)6))زنقة  لنصر)

- 44111) لصوير4  ملغرب.)

و عين):)

محلد جتيف وعنو نه) ))  لسيد)4))

 (6 رقم) بالطابق  ألر�سي  صالون 

زنقة  لنصر)44111) لصوير4  ملغرب)

كلصفي))4))للشركة.

وعند  إلقتضاء) لحدو   ملفروضة)

محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

 ملخابر4 ومحل تبليغ  لعقو  و لوثائق)

 ملتعلقة بالتصفية):)-

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

 28 بتاريخ) بالصوير4   البتد ئية 

أكتوبر)1)21)تحت رقم)312.

681I

CAF MAROC

TANGER LAND
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

CAF MAROC

 RUE(OUED(ZIZ(N°20 CASTILLA

 2° ETG(N° 7 TANGER، 90000،

TANGER MAROC

TANGER LAND شركة ذ ت 

مسؤولية محدو 4 ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي زنقة و   
زيز رقم 21  قامة كاسطيا  لطابق 

 لثاني رقم 1) طنجة 11111 طنجة 
 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
(1378(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم إعد    لقانون) (21(1 14) آنبف)
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدو 4 

باملليز ت  لتالية):)
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدو 4  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسلية  لشركة 
(: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)

.TANGER LAND
إنشاء) (: بإ9جاز) غرض  لشركة 
و ستغالل  ملشاريع  لسياحية)

؛إنعاش عقاري.
زنقة و  ) (: عنو ن  ملقر  الآتلاعي)
كاسطيا  لطابق) 21) قامة  رقم) زيز 
11111)طنجة) 1))طنجة)  لثاني رقم)

 ملغرب.
أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).
 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)
بنلسعو ) عبد  للطيف   لسيد 
11)) رهم) بقيلة) حصة  ((.111 (:

للحصة).
و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)
بنلسعو ) عبد  للطيف   لسيد 
تجزئة  المل زنقة  لشهيد) عنو نه) ))
 22( رقم) عبد  لعزيز   لخاضر  بن 

11111)طنجة  ملغرب.
و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)
بنلسعو ) عبد  للطيف   لسيد 
تجزئة  المل زنقة  لشهيد) عنو نه) ))
 22( رقم) عبد  لعزيز   لخاضر  بن 

11111)طنجة  ملغرب

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

فبف 9ر) (16 بتاريخ) بطنجة   لتجارية 

2121)تحت رقم)2)2312.

611I

Smart Counsellor

CHAIN PROJECT
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

Smart Counsellor

 Res(al(fath 217 bd(Brahim

 roudani(prolonge(etg 1 n3،

20300، Casablanca(Maroc

CHAIN PROJECT شركة ذ ت 

مسؤولية محدو 4 ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي )6محج 

لال ليقوت ز وية مصطفى معاني 

ط2 رقم62  لد ر لبيضاء  ملغرب - 

21311  لد ر لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

45554(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) (3(

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدو 4 

باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدو 4  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

 CHAIN(:(إلقتضاء)بلختصر تسليتها 

.PROJECT

مفوض) (: بإ9جاز) غرض  لشركة 

 لنقل  لبضائع وكيل  لشحن وإ  ر4)

وتصد9ر) و لتدريب   الستشار ت 

 الستيف  .

)6محج) (: عنو ن  ملقر  الآتلاعي)

معاني) مصطفى  ز وية  لال ليقوت 
(- رقم62) لد ر لبيضاء) ملغرب) ط2)

21311) لد ر لبيضاء) ملغرب.
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أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 51.111 (: رأسلال  لشركة) مبلغ 

 رهم،)مقسم كالتالي):)

 511 (: عطار)  لسيد4  لحسنية 

حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

 لسيد4  لحسنية عطار عنو نه) ))
 28 رقم) زنقة5) (2  لبفنو�سي)

21311) لد ر لبيضاء)  لد ربيضاء)

 ملغرب.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

 لسيد4  لحسنية عطار عنو نه) ))
 28 رقم) زنقة5) (2  لبفنو�سي)

21311) لد ر لبيضاء)  لد ر لبيضاء)

 ملغرب

تم  إل9د ع  لقانوني ب-)بتاريخ)15 

فبف 9ر)2121)تحت رقم)))7215.

61(I

offisc

TEG PRO
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

offisc

 rue(nablouss(casablanca، 61

20500، casablanca(maroc

TEG PRO شركة ذ ت مسؤولية 

محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي 1) زنقة 

 لحرية  لطابق 3  لشقة 5 - 21511 

 لد ر لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

455173

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) (23

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدو 4 

باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدو 4  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

 TEG (: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)

.PRO

غرض  لشركة بإ9جاز):)بيع وشر ء)

مو    لبناء.
زنقة) ((1 (: عنو ن  ملقر  الآتلاعي)

 21511 - 5 3) لشقة)  لحرية  لطابق)

 لد ر لبيضاء) ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)

 (.111 (: أنس  مساعد)  لسيد 

حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

عنو نه) )) أنس  مساعد   لسيد 

 41 شارع ف رقم) ((2 بلوك  لكد9ة)

 لحي  ملحلدي)21571) لد ر  لبيضاء)

 ملغرب.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

عنو نه) )) أنس  مساعد   لسيد 

 41 شارع ف رقم) ((2 بلوك  لكد9ة)

 لحي  ملحلدي)21571) لد ر  لبيضاء)

 ملغرب

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

 15 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

فبف 9ر)2121)تحت رقم)-.

612I

offisc

PROMATEG
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

offisc

 rue(nablouss(casablanca، 61

20500، casablanca(maroc

PROMATEG شركة ذ ت مسؤولية 

محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي 26 شارع 
مرس سلطان  لطابق  ألول  لشقة 

3 - 21511  لد ر لبيضاء  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
455161

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) (23
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدو 4 

باملليز ت  لتالية):)
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدو 4  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسلية  لشركة 
(: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)

.PROMATEG
آليع) (: بإ9جاز) غرض  لشركة 

أشغال  لبناء.
26)شارع) عنو ن  ملقر  الآتلاعي):)
مرس سلطان  لطابق  ألول  لشقة)3 

- 21511) لد ر لبيضاء) ملغرب.
أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).
 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)
 (.111 (: أنس  مساعد)  لسيد 

حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).
و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)
عنو نه) )) أنس  مساعد   لسيد 
 41 شارع ف رقم) ((2 بلوك  لكد9ة)
 لحي  ملحلدي)21571) لد ر  لبيضاء)

 ملغرب.
و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)
عنو نه) )) أنس  مساعد   لسيد 
 41 شارع ف رقم) ((2 بلوك  لكد9ة)
 لحي  ملحلدي)21571) لد ر  لبيضاء)

 ملغرب
باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 
 15 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

فبف 9ر)2121)تحت رقم)-.

613I

STE SIMPLE CONSEIL SARL

STE TATA SARL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

تأسيس شركة

STE SIMPLE CONSEIL SARL

 RDC(N°14 RESIDENCE(ATLAS

 RUE 12 OMAR(BENJELLOUN

ATLAS(FES.، 30000، فاس  ملغرب

STE TATA SARL شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدو 4

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي شارع 

 لجيش  مللكي ميسور - 33111 

بوملان  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

(65(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) (12

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدو 4 باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدو 4.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

 STE (: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)

.TATA SARL

:) لتغذ9ة) بإ9جاز) غرض  لشركة 

 لعامة).

شارع) (: عنو ن  ملقر  الآتلاعي)

 لجيش  مللكي ميسور)-)33111)بوملان)

 ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)

 لسيد محلد  وبحو):)341)حصة)

بقيلة)11)) رهم للحصة).

 لسيد  لبشيف  وبحو):)331)حصة)

بقيلة)11)) رهم للحصة).

 331 (:  لسيد  سلاعيل  وبحو)

حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).
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و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

عنو نه) )) محلد  وبحو   لسيد 
ميسور) زنقة  لنفآس  لحي  ال  ري 

33111)بوملان  ملغرب.

عنو نه) ))  لسيد  لبشيف  وبحو 

 33111 شارع موالي حفيظ ميسور)

بوملان  ملغرب.

 لسيد  سلاعيل  وبحو عنو نه) ))
ميسور) زنقة  لنفآس  لحي  ال  ري 

33111)بوملان  ملغرب.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

عنو نه) )) محلد  وبحو   لسيد 
ميسور) زنقة  لنفآس  لحي  ال  ري 

33111)بوملان  ملغرب

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

فبف 9ر) (13 بتاريخ) ببوملان   البتد ئية 

2121)تحت رقم)22/2020.

614I

FAIR-COUNT CONSEIL Sarl

SOCIETE RAYOTIK
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

تأسيس شركة

FAIR-COUNT CONSEIL Sarl

 BD(HASSAN(II(N° 146 3émé : 

 ETAGE, BENI(MELLAL، 23020،

BENI MELLAL MAROC

SOCIETE RAYOTIK شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدو 4

 DOUAR وعنو ن مقرها  إلآتلاعي

 ADOUZ CR FOUM EL ANCEUR

BENI(MELLAL - 23000 بني مالل 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

1861

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) ((6

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدو 4 باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدو 4.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

(: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)

.SOCIETE RAYOTIK

:) الشغال) غرض  لشركة بإ9جاز)

 ملختلفة.)

 ستيف   وتصد9ر.

كر ء) ملعد ت  لصناعية أو أ و ت)

 مالت..

 DOUAR(:(عنو ن  ملقر  الآتلاعي

 ADOUZ CR FOUM EL ANCEUR

بني مالل) (BENI MELLAL - 23111

 ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)

 لسيد محلد عتيقي):)751)حصة)

بقيلة)11)) رهم للحصة).

 251 (: عتيقي) مصطفي   لسيد 

حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

عنو نه) )) عتيقي  محلد   لسيد 

مالل) بني  فم  لعنصر   9ت  سحاق 

23111)بني مالل  ملغرب.

 لسيد مصطفي عتيقي عنو نه) ))

مالل) بني  فم  لعنصر   9ت  سحاق 

23111)بني مالل  ملغرب.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

عنو نه) )) عتيقي  محلد   لسيد 

مالل) بني  فم  لعنصر   9ت  سحاق 

23111)بني مالل  ملغرب

 لسيد مصطفي عتيقي عنو نه) ))

مالل) بني  فم  لعنصر   9ت  سحاق 

23111)بني مالل  ملغرب

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

21)9نا9ر)  البتد ئية ببني مالل بتاريخ)

2121)تحت رقم)61.

615I

MALIA CENTER
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

تفويت حصص

MALIA CENTER

58) شارع أنفا  لطابـق  لثالث  لد ر 

 لبيضاء،  ملغرب

MALIA CENTER شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدو 4

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي  لد ر 

 لبيضاء 58) شارع أنفا  لطابـق 

 لثالث،  لد ر  لبيضاء  ملغرب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.35(343

بلقت�سى  لجلع  لعام  إلستثنائي)

تلت) (21(1 1)) آنبف) في)  ملؤرخ 

 ملصا قة على):)

تفويت  لسيد))4))علر  بن آلون)

أصل) من  حصة  آتلاعية  (3.751

 HOLDING لفائد4) حصة  (7.511

1)) آنبف) بتاريخ) (SEFIN SARLAU

.21(1

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني  (

 21 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

9نا9ر)2121)تحت رقم)727537.

616I

مكتب  لرياني لللحاسبة

ر.إ إلكتفو
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

مكتب  لرياني لللحاسبة

شارع محلد   و  رقم231 تطو ن، 

13141، تطو ن  ملغرب

ر.إ إلكتفو شركة ذ ت مسؤولية 

محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي شارع 

محلد   و  رقم 361 تطو ن - 

13111 تطو ن  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

25843

 17 بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ في)

تم إعد    لقانون) (21(1 من أكتوبر)

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدو 4 

باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدو 4  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

ر.إ) (: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)

إلكتفو.

:) ستيف  ) بإ9جاز) غرض  لشركة 

وتصد9ر  ملو    اللكتفونية.

شارع) (: عنو ن  ملقر  الآتلاعي)

(- تطو ن) (361 رقم) محلد   و  

13111)تطو ن  ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 51.111 (: رأسلال  لشركة) مبلغ 

 رهم،)مقسم كالتالي):)

511)حصة) (:  لسيد فتيح محلد)

بقيلة)11)) رهم للحصة).

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

عنو نه) )) محلد  فتيح   لسيد 

ط) (15 علار4) مهدي  موالي  ساحة 

تطو ن) (13111 تطو ن) ((4 رقم) (13

 ملغرب.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

عنو نه) )) محلد  فتيح   لسيد 

ط) (15 علار4) مهدي  موالي  ساحة 

تطو ن) (13111 تطو ن) ((4 رقم) (13

 ملغرب

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

من) ((1 بتاريخ) بتطو ن   البتد ئية 

أكتوبر)1)21)تحت رقم)6153.

617I
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EURODEFI

AWARINO
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

تأسيس شركة

EURODEFI

 BD ABDELMOUMEN APPT ((1

 N°13، 20360، CASABLANCA

MAROC

AWARINO شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي 1)) شارع 

عبد  ملومن  لطابق  لثالت رقم 21 

 لد ر  لبيضاء 21361  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

45(111

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) ((7

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدو 4 باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدو 4.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

(: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)

.AWARINO

تطوير) (: بإ9جاز) غرض  لشركة 

وتوفيف) حلول تكنولوآيا  ملعلومات،)

تكنولوآيا) جدمات  على   لتدريب 

 ملعلومات ونقل  ملهار ت.

 ((1 (: عنو ن  ملقر  الآتلاعي)

عبد  ملومن  لطابق  لثالت) شارع 
21361) لد ر) 21) لد ر  لبيضاء) رقم)

 لبيضاء) ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)

و لعائلية) - ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

 DATAPROTEC SARL  لشركة)

21111) لد ر) عنو نه) )) ملغرب) (AU

 لبيضاء) ملغرب.

 EL AZZOUZI ALI  لسيد)

21111) لد ر) عنو نه) )) ملغرب)

 لبيضاء) ملغرب.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

 EL AZZOUZI ALI  لسيد)

21111) لد ر) عنو نه) )) ملغرب)

 لبيضاء) ملغرب

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

 (8 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

 آنبف)1)21)تحت رقم)723861.

618I

EURODEFI

BTPARCHI DESING
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

EURODEFI

 BD ABDELMOUMEN APPT ((1

 N°13، 20360، CASABLANCA

MAROC

BTPARCHI DESING شركة ذ ت 

مسؤولية محدو 4 ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي 1)) شارع 

عبد  ملومن  لطابق  لثالت رقم 

CASABLANCA 20360 21  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

448117

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
إعد    لقانون) تم  (21(1 نونبف) (1(

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدو 4 

باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدو 4  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

(: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)

.BTPARCHI DESING

أعلال) (: بإ9جاز) غرض  لشركة 

مجال  لد9كور  لد جلي) في  مختلفة 

آليع) وإنهاء) لتشكيل  و لخارجي 

هيئات  لدولة.

 ((1 (: عنو ن  ملقر  الآتلاعي)

شارع عبد  ملومن  لطابق  لثالت رقم)

CASABLANCA 21361) لد ر)  21

 لبيضاء) ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)

و لعائلية) - ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

 MUSTAPHA ESSADIKI  لسيد)

21111) لد ر) عنو نه) )) ملغرب)

 لبيضاء) ملغرب.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

 MUSTAPHA ESSADIK  لسيد)

2111) لد ر) عنو نه) )) ملغرب)

 لبيضاء) ملغرب

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

 25 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

نونبف)1)21)تحت رقم)153)72.

611I

EURODEFI

YELLOW DIGITAL
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

EURODEFI

 BD ABDELMOUMEN APPT ((1

 N°13، 20360، CASABLANCA

MAROC

YELLOW DIGITAL شركة ذ ت 

مسؤولية محدو 4 ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي 1)) شارع 

عبد  ملومن  لطابق  لثالت رقم 21 

 لد ر  لبيضاء 21361  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

451355

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

إعد    لقانون) تم  (21(1 نونبف) ((5

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدو 4 

باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدو 4  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

(: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)

. YELLOW DIGITAL

غرض  لشركة بإ9جاز):) ستشار ت)

وسائل) و التصاالت  في  لتسويق 

 إلعالم و إلعالن غيف  إلعالم.

 ((1 (: عنو ن  ملقر  الآتلاعي)

عبد  ملومن  لطابق  لثالت) شارع 

21361) لد ر) 21) لد ر  لبيضاء) رقم)

 لبيضاء) ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 (1.111 (: رأسلال  لشركة) مبلغ 

 رهم،)مقسم كالتالي):)

و لعائلية) - ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

 ALAIN FRANCOIS  لسيد)

 21111 JOURNO)عنو نه) )) ملغرب)

 لد ر  لبيضاء) ملغرب.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

 ALAIN FRANCOIS  لسيد)

 21111 JOURNO)عنو نه) )) ملغرب)

 لد ر  لبيضاء) ملغرب

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

 (1 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

 آنبف)1)21)تحت رقم)722838.

711I
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EURODEFI

WADETEO
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

تأسيس شركة

EURODEFI
 BD ABDELMOUMEN APPT ((1
 N°13، 20360، CASABLANCA

MAROC
WADETEO شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4
وعنو ن مقرها  إلآتلاعي 1)) شارع 

عبد  ملومن  لطابق  لثالت رقم 
CASABLANCA 20360 21  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

451353
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
إعد    لقانون) تم  (21(1 نونبف) (28
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدو 4 باملليز ت  لتالية):)
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدو 4.
عند) متبوعة  تسلية  لشركة 
(: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)

.WADETEO
:) ملجلس) بإ9جاز) غرض  لشركة 
لالتصاالت  التصاالت)  لعالمي 
 لتجارية  لعالمة  لتجارية  التصاالت)
حدث  التصاالت)  لتجارية 

 لجر فيكية.
 ((1 (: عنو ن  ملقر  الآتلاعي)
شارع عبد  ملومن  لطابق  لثالت رقم)
CASABLANCA 21361) لد ر)  21

 لبيضاء) ملغرب.
أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).
 (1.111 (: رأسلال  لشركة) مبلغ 

 رهم،)مقسم كالتالي):)
و لعائلية) - ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)
 WIAME MOKHTARI  لسيد)
21111) لد ر) عنو نه) )) ملغرب)

 لبيضاء) ملغرب.

 OLIVIER SERDAR  لسيد)

عنو نه) )) ملغرب) (SAHINKAYA

21111) لد ر  لبيضاء) ملغرب.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

 OLIVIER SERDAR  لسيد)

عنو نه) )) ملغرب) (SAHINKAYA

21111) لد ر  لبيضاء) ملغرب

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

 (1 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

 آنبف)1)21)تحت رقم)722837.
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EURODEFI

PRECINOV
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

EURODEFI

 BD ABDELMOUMEN APPT ((1

 N°13، 20360، CASABLANCA

MAROC

PRECINOV شركة ذ ت مسؤولية 

محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي 

 PARC INDUSTRIELSAPINO

NOUACEUR 216  لد ر  لبيضاء 

21361  لد ر  لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

452(85

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم إعد    لقانون) (21(1 12) آنبف)

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدو 4 

باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدو 4  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

(: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)

.PRECINOV

:) مالت) بإ9جاز) غرض  لشركة 
 مليكانيكية وتصنيع  ألآز ء) ملعدنية،)
آليع  لعلليات  لصناعية  ملتعلقة)
طحن) بالطحن  بتجهيز  ملعا ن 

 لصنبور معا9ر4 تجليع تلليع.
(: عنو ن  ملقر  الآتلاعي)
 PARC INDUSTRIELSAPINO
NOUACEUR 2(6) لد ر  لبيضاء)

21361) لد ر  لبيضاء) ملغرب.
أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).
 (1.111 (: رأسلال  لشركة) مبلغ 

 رهم،)مقسم كالتالي):)
و لعائلية) - ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)
 USINAGE DE  لشركة)
 COMPOSANTS HORLOGES
 FARNCE 2111 عنو نه) ))

CASABLANCA) ملغرب.
 YAMANI AHMED  لسيد)
21111) لد ر) عنو نه) )) ملغرب)

 لبيضاء) ملغرب.
و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)
 YAMANI AHMED  لسيد)
21111) لد ر) عنو نه) )) ملغرب)

 لبيضاء) ملغرب
باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 
 3( بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

.CRI(آنبف)1)21)تحت رقم 
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EURODEFI

ABSOLUTLINK
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

تأسيس شركة

EURODEFI
 BD ABDELMOUMEN APPT ((1
 N°13، 20360، CASABLANCA

MAROC
ABSOLUTLINK شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدو 4
وعنو ن مقرها  إلآتلاعي 1)) شارع 
عبد  ملومن  لطابق  لثالت رقم 21 

 لد ر  لبيضاء 21361  لد ر  لبيضاء 
 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

451487

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

إعد    لقانون) تم  (21(1 نونبف) (21

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدو 4 باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدو 4.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

(: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)

.ABSOLUTLINK

:) التصال) غرض  لشركة بإ9جاز)

بيانات تطوير معالجة)  لهاتفي مركز 

 لكلبيوتر.

 ((1 (: عنو ن  ملقر  الآتلاعي)

عبد  ملومن  لطابق  لثالت) شارع 

21361) لد ر) 21) لد ر  لبيضاء) رقم)

 لبيضاء) ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):) 11)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)

و لعائلية) - ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

 NADIA HAIMAR  لسيد4)

21111) لد ر) عنو نه) )) ملغرب)

 لبيضاء) ملغرب.

 JEAN SAM ROUCH  لسيد)

21111) لد ر) عنو نه) )) ملغرب)

 لبيضاء) ملغرب.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

 NADIA HAIMAR  لسيد4)

21111) لد ر) عنو نه) )) ملغرب)

 لبيضاء) ملغرب

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

 (2 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

 آنبف)1)21)تحت رقم)12)723.
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عد )5511 - 24)آلا ى  مجر4))44) )1))فبف 9ر)2121)الجريدة الرسمية   3136

FIDUBAC SARL

باي & اش رنت كار

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

تأسيس شركة

FIDUBAC SARL

62)مكرر شارع 9وسف  بن تاشفين 

 NADOR، لشقة رقم ))  لناضور 

62000، nador(maroc

باي &  ش رنت كار شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدو 4

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي  وال  

ميلون شارع )) رقم 83  لناظور - 

62111  لناظور  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

(163(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) ((3

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدو 4 باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدو 4.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

(& باي) (: بلختصر تسليتها)  إلقتضاء)

 ش رنت كار).

كر ء) (- (: بإ9جاز) غرض  لشركة 

 لسيار ت  ون سائق.

:) وال ) عنو ن  ملقر  الآتلاعي)

(- 83) لناظور) رقم) ((( ميلون شارع)

62111) لناظور  ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 511.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)

 2.251 (: محلد  شهبون)  لسيد 

حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).

 2.251 (: حياه) هللا  عبد   لسيد 

حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).

 511 (: مصطفى  لرفعي)  لسيد 

حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

 لسيد محلد  شهبون عنو نه) ))

 62111 بويز رز ر   لناظور) حي 

 لناظور  ملغرب.

عنو نه) )) حياه  هللا  عبد   لسيد 

 62111 لحسن  لناظور) حي  وال  

 لناظور  ملغرب.

 لسيد مصطفى  لرفعي عنو نه) ))

534) لناظور) حي   ملطار تجزئة سار4)

62111) لناظور  ملغرب.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

يسلينة  شهبون)  لسيد4 

بويز رز ر   لناظور) حي  عنو نه) ))

62111) لناظور  ملغرب

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

 البتد ئية بالناضور بتاريخ)14)فبف 9ر)

2121)تحت رقم)54).

714I

 SUD AUDIT CONSEIL ET COMPTABILITE

SARL AU

زيمن نت ووركس
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

 SUD AUDIT CONSEIL ET

COMPTABILITE SARL AU

 PROPRIETE(SALAM(NR 38 -

 4EME ETAGE AVENUE PRINCE

 MY(ABDELLAH - GUELIZ،

40000، MARRAKECH(MAROC

زيلن نت ووركس شركة ذ ت 

مسؤولية محدو 4 ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي  قامة 

 لسالم رقم 38  لطابق  لر بع شارع 

موالي عبدهللا-كليز - 41111 مر كش 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

(12(37

في) مؤرخ  حر  عقد  بلقت�سى 
إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) ((6

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدو 4 

باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدو 4  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 
زيلن) (: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)

نت ووركس.
غرض  لشركة بإ9جاز):) ستشاري)

تكنولوآيا  ملعلومات و التصاالت.

تثبيت  لشبكات) في  مقاول 

 ملعلومات و التصاالت

-)بيع وشر ء) لعقار ت.

:) قامة) عنو ن  ملقر  الآتلاعي)

38) لطابق  لر بع شارع)  لسالم رقم)

موالي عبدهللا-كليز)-)41111)مر كش)

 ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)

كارلوس) نسينغ  ميكو   لسيد 

 (11 بقيلة) حصة  ((.111 (:  سونو)

 رهم للحصة).

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

 لسيد ميكو نسينغ كارلوس  سونو)

ميبانغ) (((((( ميبانغ) عنو نه) ))

غينيا  الستو ئية.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

 لسيد ميكو نسينغ كارلوس  سونو)

ميبانغ) (((((( ميبانغ) عنو نه) ))

غينيا  الستو ئية

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

9نا9ر) (28 بتاريخ) بلر كش   لتجارية 

1)21)تحت رقم)7)7))).

715I

achaa lahcen

REST AND DREAM
فسخ عقد تسييف حر ألصل تجاري)

) ألشخاص  ملعنويون)

فسخ عقد تسييف حر ألصل تجاري

REST AND DREAM

بلقت�سى  لجلع  لعام  الستثنائي)

لشركة)REST AND DREAM) لكائن)

:) و ر وال  زبيف) مقرها  الآتلاعي ب)

(- وقيا 4  لويد ن) آلاعة  نز لة 

41111)مر كش  ملغرب  ملؤرخ في)5) 

9نا9ر)2121)تقرر ما9لي):)

فسخ عقد  لتسييف  لحر لألصل) (

زبيف) وال   :) و ر  ب)  لتجاري  لكائن 

(- وقيا 4  لويد ن) آلاعة  نز لة 

مر كش  ملغرب،) ملوقع من) (41111

 REST AND DREAM طرف شركة)

لألصل  لتجاري) مالكة  بصفتها  (:

 Mme HOURCABIE ép. وشركة)

 BOUGNAUD CONSTANCE et

بصفتها) (Me BOUGNAUD LOIC

مسيف4 حر4.

716I

SOCIETE MAZZAGAN COMPTAFISC-SARL-

AU

 STE COPIE AHLAM»

«SERVICE
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد

تحويل  ملقر  الآتلاعي للشركة

 SOCIETE MAZZAGAN

COMPTAFISC-SARL-AU

 N°314, lotissement(Al(Qods, El

Jadida، 24000،  لجد9د4  ملغرب

 «STE COPIE AHLAM SERVICE«

شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي رقم )3، 

تجزئة  ملتنبي، حي  ملنار،  لجد9د4 - 

24111  لجد9د4  ملغرب.

تحويل  ملقر  الآتلاعي للشركة
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رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.(1135

بلقت�سى  لجلع  لعام  إلستثنائي)

تم تحويل) (2121 9نا9ر) (23  ملؤرخ في)

من) للشركة   ملقر  الآتلاعي  لحالي 
حي  ملنار،) تجزئة  ملتنبي،) (،3( »رقم)

24111) لجد9د4  ملغرب»)  لجد9د4)-)

تجزئة  لسالم) (،21 رقم) »مر ب  إلى)

24111) لجد9د4) (- تلد9د،) لجد9د4)

 ملغرب».

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

9نا9ر) (31  البتد ئية بالجد9د4 بتاريخ)

2121)تحت رقم)7)).

717I

FINGEST CONSEIL SARL

 DRAGON HOLDING
GROUP

شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

FINGEST CONSEIL SARL

 LOT LMAAZOUZIA N°(77

 APPT 2 SIDI(GHANEM(MASSAR

 MARRAKECH، 40000،

marrakech(maroc

 DRAGON HOLDING GROUP

شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي 345 

 ملسيف4 طريق أسفي مر كش - 

41111 مر كش  ملغرب 

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

(1(817

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) (11

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدو 4 

باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدو 4  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

(: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)

.DRAGON HOLDING GROUP

وكالة) (: بإ9جاز) غرض  لشركة 

 إلتصاالت.

مقاول في  لخدمات  لتجارية.).

 345 (: عنو ن  ملقر  الآتلاعي)

 ملسيف4 طريق أسفي مر كش)-)41111 

مر كش  ملغرب).

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 (1.111 (: رأسلال  لشركة) مبلغ 

 رهم،)مقسم كالتالي):)

11))حصة) (:  لسيد هيثم كلاني)

بقيلة)11)) رهم للحصة).

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

عنو نه) )) كلاني  هيثم   لسيد 

 41111  14 2)5) لشقة)  يسيل رقم)

مر كش  ملغرب).

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

عنو نه) )) كلاني  هيثم   لسيد 

 41111  14 2)5) لشقة)  يسيل رقم)

مر كش  ملغرب

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

9نا9ر) (21 بتاريخ) بلر كش   لتجارية 

2121)تحت رقم)444))).
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RIM FINANCIAL

ASTC MAROC استس املغرب
إعالن متعد   لقر ر ت

RIM FINANCIAL

387 شارع محلد  لخامس  لطابق 

5 رقم 4)، 21111،  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب

 ASTC MAROC ستس  ملغرب 

»شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4 

ذ ت  لشريك  لوحيد»

وعنو ن مقرها  الآتلاعي : )2 زنقة 

مبارك بن بر هيم م.ق  لد ر  لبيضاء 

- 51)21  لد ر  لبيضاء  ملغرب.

»إعالن متعد   لقر ر ت»
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

.225727
بلقت�سى  لجلع  لعام  الستثنائي)

 ملؤرخ في)18)9نا9ر)2121
تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية):)

قر ر رقم))):) لذي 9نص على ما9لي):)
بيع)5111)حصة  آتلاعية  لى  لسيد)
 حلد بنكيف ن من طرف):) لسيد سليف)
(, )668))حصة  آتلاعية) بنكيف ن)
)833)حصة) بنكيف ن) طارق   لسيد 
بنكيف ن) شفيق  ,) لسيد   آتلاعية)
,) لسيد) )833)حصة  آتلاعية)
بنكيف ن)833)حصة) عبد  لعزيز 
بنكيف ن) سفيان  , لسيد   آتلاعية)

)833)حصة  آتلاعية)
قر ر رقم)2):) لذي 9نص على ما9لي)
تحويل شكل  لشركة  لقانوني من) (:
شركة محدو 9ة  ملسؤولية  لى شركة)
ذ ت  لشريك) محدو 9ة  ملسؤولية 

 لوحيد)
 قر ر رقم)3):) لذي 9نص على ما9لي):

تحيين  لقانون  السا�سي للشركة)
وتبعا لذلك تم تعد9ل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�سي  لتالية):)
 بند رقم))):) لذي 9نص على ما9لي):

تغييف  لشكل  لقانوني)
 بند رقم)7):) لذي 9نص على ما9لي):

بيع  لحصص  الآتلاعية)
باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 
 28 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

9نا9ر)2121)تحت رقم)728538.

711I

ADVOLIS

 TOUT POUR L'ENTREPRISE
ET L' INDUSTRIE
إعالن متعد   لقر ر ت

ADVOLIS
 N°51,BD MED V,IMM

 AMRANI,3EME(ETAGE(OUJDA،
60000، oujda(MAROC

 TOUT POUR L'ENTREPRISE
ET(L' INDUSTRIE »شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدو 4»

وعنو ن مقرها  الآتلاعي : شارع 
محلد  لخامس علار4  لنخيل رقم 

3 - 61111 وآد4  ملغرب.
»إعالن متعد   لقر ر ت»

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
.(8(13

بلقت�سى  لجلع  لعام  الستثنائي)
 ملؤرخ في))3) آنبف)1)21

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية):)
على) 9نص  :) لذي  (( رقم) قر ر 
بلبلغ) رأسلال  لشركة  رفع  (: ما9لي)
)211.111,11.))) رهم  ي) قدره)
(( إلى) 3.111.111,11)) رهم  (( من)
طريق) عن  )) رهم  (4.211.111,11
مع  9ون  لشركة) مقاصة  إآر ء)
و ملستحقة،)  ملحد 4  ملقد ر 
بلبلغ) رأسلال  لشركة  وجفض 
أي) )211.111,11.))) رهم  قدره)
إلى) 4.211.111,11)) رهم  (( من)
طريق) عن  )3.111.111,11)) رهم 

تخفيض عد   ألسهم.

وتبعا لذلك تم تعد9ل مقتضيات)
 لنظام  ألسا�سي  لتالية):)

:) لذي 9نص على) و7) (6 بند رقم)
ما9لي):)بالتعد9ل

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 
فبف 9ر) (13 بتاريخ) بوآد4   لتجارية 

2121)تحت رقم)483.

7(1I

MOHAMED SAFRIOUI

TABITEX
إعالن متعد   لقر ر ت

MOHAMED SAFRIOUI
 GHANDI MALL BD GHANDI
 IMM 9 4EME(ETAGE، 20200،

CASABLANCA MAROC
TABITEX »شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4»
وعنو ن مقرها  الآتلاعي : زنقة 

حسن كريط عكاشة 3 تجزئة رقم 
4 - -  لد ر  لبيضاء  ملغرب.
»إعالن متعد   لقر ر ت»



عد )5511 - 24)آلا ى  مجر4))44) )1))فبف 9ر)2121)الجريدة الرسمية   3138

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
.67541

بلقت�سى  لجلع  لعام  الستثنائي)
 ملؤرخ في)25) آنبف)1)21

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية):)
قر ر رقم))):) لذي 9نص على ما9لي)
:)بيع)5111)حصة للسيد طيب  لهز ز)
بنعلور) فيصل  لفائد4  لسيد9ن 
حصة) (2511 بقدر) بنعلور  وهشام 

لكل و حد منهلا
على) 9نص  :) لذي  (2 رقم) قر ر 
:) ستقالة  لسيد طيب  لهز ز) ما9لي)
و لسيد جالد  ال ري�سي  لقيطوني من)

منصبهلا كلتصرفين
قر ر رقم)3):) لذي 9نص على ما9لي)
بنعلور) فيصل  تعيين  لسيد9ن  (:

وهشام بنعلور كلتصرفين

وتبعا لذلك تم تعد9ل مقتضيات)
 لنظام  ألسا�سي  لتالية):)

بند رقم)7):) لذي 9نص على ما9لي)
توزيع  لحصص على  لشكل  لتالي) (:
(: :) لسيد جالد  ال ري�سي  لقيطوني)
5111)حصة  لسيد فيصل بنعلور):)
(: 2511)حصة  لسيد هشام بنعلور)

2511)حصة

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 
 (3 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

9نا9ر)2121)تحت رقم)726711.

7((I

MOHAMED SAFRIOUI

MITAK TISSAGE
إعالن متعد   لقر ر ت

MOHAMED SAFRIOUI
 GHANDI MALL BD GHANDI
 IMM 9 4EME(ETAGE، 20200،

CASABLANCA MAROC
MITAK TISSAGE »شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدو 4»
وعنو ن مقرها  الآتلاعي : زنقة 

حسن كريط عكاشة 3 تجزئة رقم 
4 - -  لد ر  لبيضاء  ملغرب.
»إعالن متعد   لقر ر ت»

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
.7(113

بلقت�سى  لجلع  لعام  الستثنائي)
 ملؤرخ في)25) آنبف)1)21

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية):)
على) 9نص  :) لذي  (( رقم) قر ر 
للسيد) حصة  ((1111 بيع) (: ما9لي)
طيب  لهز ز لفائد4  لسيد9ن فيصل)
 5111 بنعلور وهشام بنعلور بقدر)

حصة لكل و حد منهلا
على) 9نص  :) لذي  (2 رقم) قر ر 
إستقالة  لسيد طيب  لهز ز) (: ما9لي)
جالد  ال ري�سي  لقيطوني) و لسيد 
وتعيين) كلتصرفين  منصبهلا  من 
وهشام) بنعلور  فيصل   لسيد9ن 

بنعلور كلتصرفين)
وتبعا لذلك تم تعد9ل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�سي  لتالية):)
 بند رقم)7):) لذي 9نص على ما9لي):
:  توزيع  لحصص على  لشكل  لتالي)
(: جالد  ال ري�سي  لقيطوني)  لسيد 
 1111))حصة  لسيد فيصل بنعلور):
(: 5111)حصة  لسيد هشام بنعلور)

5111)حصة
باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 
 16 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

9نا9ر)2121)تحت رقم)725187.
7(2I

FISCALEX MAROC

MARRAKULCHI
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

FISCALEX MAROC
 RUE IMAM MALIK RESIDENCE
 AL(MASJID(I 5EME(ETAGE(APP

 29 GUELIZ(MARRAKECH،
40000، MARRAKECH(MAROC

MARRAKULCHI شركة ذ ت 
مسؤولية محدو 4 ذ ت  لشريك 

 لوحيد)في طور  لتصفية)
وعنو ن مقرها  إلآتلاعي  قامة 
 ملسجد )  لطابق  لخامس شقة 
21 آليز مر كش - 41111 مر كش 

 ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.61513

قر ر  لشريك  لوحيد) بلقت�سى 

تقرر حل) (2121 9نا9ر) (22  ملؤرخ في)

شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت)

 MARRAKULCHI  لشريك  لوحيد)

مبلغ رأسلالها)1.111)) رهم وعنو ن)

مقرها  إلآتلاعي  قامة  ملسجد)

آليز) (21 شقة) )) لطابق  لخامس 

مر كش  ملغرب) (41111 (- مر كش)

نتيجة ل):) زمة في  لقطاع.

ب  قامة) مقر  لتصفية  حد   و 

شقة) )) لطابق  لخامس   ملسجد)

مر كش) (41111 (- مر كش) آليز  (21

 ملغرب.)

و عين):)

كارنسكي) كاساندر    لسيد)4))

مر كش) (41111 مر كش) وعنو نه) ))

 ملغرب كلصفي))4))للشركة.

وعند  إلقتضاء) لحدو   ملفروضة)

محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

 ملخابر4 ومحل تبليغ  لعقو  و لوثائق)

 ملتعلقة بالتصفية):)-

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

9نا9ر) (3( بتاريخ) بلر كش   لتجارية 

2121)تحت رقم)867))).

7(3I

FISCALEX MAROC

MHRS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

تعيين مسيف آد9د للشركة

FISCALEX MAROC

 RUE IMAM MALIK RESIDENCE

 AL(MASJID(I 5EME(ETAGE(APP

 29 GUELIZ(MARRAKECH،

40000، MARRAKECH(MAROC

MHRS شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي بن 

حفصية 4) مر كش آليز حي و   

 ملخازن وساحة 6) نونبف - 41111 

مر كش  ملغرب.

تعيين مسيف آد9د للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.(1146(
بلقت�سى  لجلع  لعام  إلستثنائي)
تم تعيين) (2121 9نا9ر) (13  ملؤرخ في)
للشركة  لسيد)4)) آد9د  مسيف 

 زو ون ماآد كلسيف وحيد
تبعا لقبول  ستقالة  ملسيف.

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 
9نا9ر) (31 بتاريخ) بلر كش   لتجارية 

2121)تحت رقم)881))).

7(4I

FS

 AUBERGE LA MAISON
RURALE

عقد تسييف حر ألصل تجاري)) ألشخاص)

 لطبيعيون)

عقد تسييف حر ألصل تجاري
AUBERGE LA MAISON RURALE

 16 بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ في)
مبارك) أعطى  لسيد)4)) (2121 9نا9ر)
للبطاقة  لوطنية) ((4(  وفقيف  لحامل)
بالسجل) UC8(53) ملسجل  رقم)
باملحكلة) (14714/2008  لتجاري)
حق  لتسييف) بالرشيد9ة   البتد ئية 
 لحر لألصل  لتجاري  لكائن ب قصر)
مرزوقة  لطاوس)-)52224) لريصاني)
مارية  ز بيل) للسيد)4))  ملغرب 
رقم) للبطاقة  لوطنية  ((4(  لحامل)
3)سنة تبتدئ من) AAI445783)ملد4)
9نا9ر) (1( وتنتهي في) (2121 9نا9ر) (1(
 2(.511 شهري) مبلغ  مقابل  (2123

 رهم.

7(5I

ACO CONSULTING

FASCINE PRODUCTION
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

ACO CONSULTING
 rue(libourne - résidence(du ,71
 centre - 4ème(étage- Apt.14-،

20500، casablanca(maroc
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FASCINE PRODUCTION شركة 

ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي ملتقى 

محج  لنخيل وشارع   ولب - مشروع 

سان سيتي – علار4 ب –  لطابق 

 لخامس - 11)1)  لرباط  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

(4261(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) (24

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدو 4 

باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدو 4  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

(: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)

. FASCINE PRODUCTION

تنظيم) (: بإ9جاز) غرض  لشركة 

أو  لخاصة)  ملناسبات  لعامة 

) ملؤتلر ت،) لندو ت،) الآتلاعات،)

 ملهرآانات،) التفاقيات،) لحفالت)

و لزيار ت)  ملوسيقية،) ملعارض 

 لرسلية).

ملتقى) (: عنو ن  ملقر  الآتلاعي)

محج  لنخيل وشارع   ولب)-)مشروع)

–) لطابق) ب) علار4  (– سيتي) سان 

 لخامس)-)11)1)) لرباط  ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 311.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)

 FC( Média( :( 3.000  لشركة)

حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

عنو نه) )) (FC Média  لشركة)

(- ريجنس) -علار4  (2 الكولين) تجزئة 
 21(11 معروف) سيدي  ((7- رقم)

 لد ر  لبيضاء) ملغرب.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

عنو نه) )) رضا  لفياللي   لسيد 

-بوسكور4) ((52 رقم) (- تجزئة الفارج)

82)27) لد ر  لبيضاء) -) لنو صر)

 ملغرب

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

فبف 9ر) (15 بتاريخ) بالرباط   لتجارية 

2121)تحت رقم)87853.

7(6I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

HYPPOPARK
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

تأسيس شركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

57 شارع موريتانيا صندوق  لبف9د 

2611، 41111، مر كش  ملغرب

HYPPOPARK شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدو 4

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي 57 شارع 

موريتانيا صندوق  لبف9د 2611 - 

41111 مر كش  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

(12341

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) ((6

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدو 4 باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدو 4.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

(: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)

.HYPPOPARK

مركز) (: بإ9جاز) غرض  لشركة 

ترفيهي متنزه.

57)شارع) عنو ن  ملقر  الآتلاعي):)

 -  2611 صندوق  لبف9د) موريتانيا 

41111)مر كش  ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)
 رهم،)مقسم كالتالي):)

و لعائلية) - ألسلاء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء):)

 STD LOISIRS (SARL(  لشركة)
موريتانيا) شارع  (57 عنو نه) )) (AU
صندوق  لبف9د)2611 41111)مر كش)

 ملغرب.
 Sylvain Michel  لسيد)
 n°511 عنو نه) )) (TORROELLA
 Chemin de Barutti 83551

.Vidauban France
و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)
 Sylvain Michel  لسيد)
 n°511 عنو نه) )) (TORROELLA
 Chemin de Barutti 83551

Vidauban France
باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 
فبف 9ر) (14 بتاريخ) بلر كش   لتجارية 

2121)تحت رقم)127))).
7(7I

PACIOFIS

بوتيت هيفو بريفي
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

حل شركة

PACIOFIS
 BD.IDRISS AL AKBAR ET BD
 ALLAH BEN ABDELLAH IMM

 MAHDAOUI 3EME(ÉTAGE
N°10، 60000، OUJDA(MAROC

بوتيت هيفو بريفي شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدو 4)في طور 

 لتصفية)
وعنو ن مقرها  إلآتلاعي حي  لتقدم 
 قامة  لتنلية شارع  لعروبة رقم ) - 

61111 وآد4  ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.32447

بلقت�سى  لجلع  لعام  إلستثنائي)
تقرر حل) (2121 9نا9ر) (13  ملؤرخ في)
ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4) شركة 
رأسلالها) مبلغ  بريفي  هيفو  بوتيت 
مقرها) وعنو ن  11.111)) رهم 

 إلآتلاعي حي  لتقدم  قامة  لتنلية)
شارع  لعروبة رقم)) - 61111)وآد4)
تحقيق) عدم  (: ل) نتيجة   ملغرب 

 لغرض  الآتلاعي للشركة.
حي) ب  مقر  لتصفية  حد   و 
 لتقدم  قامة  لتنلية شارع  لعروبة)

رقم)) - 61111)وآد4  ملغرب.)
و عين):)

عزيز) شلس  لضحى   لسيد)4))
موالي) شارع  الميف  وعنو نه) ))
رياض  سلي  لشطر  لثاني)  لحسن 
وآد4  ملغرب) (61111  451 رقم)

كلصفي))4))للشركة.
وعند  إلقتضاء) لحدو )
على  لصالحيات  ملخولة)  ملفروضة 
تبليغ) ومحل  محل  ملخابر4  لهم 
 لعقو  و لوثائق  ملتعلقة بالتصفية)

-(:
باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 
9نا9ر) (21 بتاريخ) بوآد4   لتجارية 

2121)تحت رقم)421.
7(8I

FISCALEX MAROC

SKYMOON
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

حل شركة

FISCALEX MAROC
 RUE IMAM MALIK RESIDENCE
 AL(MASJID(I 5EME(ETAGE(APP

 29 GUELIZ(MARRAKECH،
40000، MARRAKECH(MAROC

SKYMOON شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدو 4)في طور 

 لتصفية)
وعنو ن مقرها  إلآتلاعي 5)3  لحي 

 لصناعي سيدي غانم مر كش - 
41111 مر كش  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.36161
بلقت�سى  لجلع  لعام  إلستثنائي)
1)21)تقرر حل)  ملؤرخ في)11)شتنبف)
ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4) شركة 
رأسلالها) مبلغ  (SKYMOON
مقرها) وعنو ن  11.111)) رهم 
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5)3) لحي  لصناعي)  إلآتلاعي)
 41111 (- مر كش) غانم  سيدي 
في) :) زمة  ل) نتيجة  مر كش  ملغرب 

 لقطاع.
 3(5 ب) مقر  لتصفية  حد   و 
 لحي  لصناعي سيدي غانم مر كش)-)

41111)مر كش  ملغرب.)
و عين):)

تريلوليناس) كلو    لسيد)4))
فرنسا) (1111 فرنسا) وعنو نه) ))

فرنسا كلصفي))4))للشركة.
وعند  إلقتضاء) لحدو   ملفروضة)
محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
 ملخابر4 ومحل تبليغ  لعقو  و لوثائق)

 ملتعلقة بالتصفية):)-
باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 
9نا9ر) (28 بتاريخ) بلر كش   لتجارية 

2121)تحت رقم)747))).
7(1I

FISCALEX MAROC

SA VILLA CONSTRUCTION
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد
رفع رأسلال  لشركة

FISCALEX MAROC
 RUE IMAM MALIK RESIDENCE
 AL(MASJID(I 5EME(ETAGE(APP

 29 GUELIZ(MARRAKECH،
40000، MARRAKECH(MAROC
 SA VILLA CONSTRUCTION

شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 
 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي متجر 
بالطابق  الر�سي متجر 37 مر كش 
 ملنار4  حو ز مر كش تسلطانت 

41111 مر كش  ملغرب.
رفع رأسلال  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.22425

قر ر  لشريك  لوحيد) بلقت�سى 
تم) (21(1 2)) آنبف) في)  ملؤرخ 
قدره) بلبلغ  رأسلال  لشركة  رفع 
من) أي  »111.111.)) رهم»)
»11.111).)) رهم»)إلى)»3.111.111 
مقاصة) إآر ء) (: طريق) عن   رهم»)

مع  9ون  لشركة  ملحد 4  ملقد ر)
و ملستحقة.

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 
9نا9ر) (3( بتاريخ) بلر كش   لتجارية 

2121)تحت رقم)872))).

721I

CABINET BADREDDINE

GASTRO DREAM
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تحويل  ملقر  الآتلاعي للشركة

CABINET BADREDDINE
271 أ مسيف4 )  قامة هني  لشقة 

رقم )، 1، مر كش  ملغرب
GASTRO DREAM شركة ذ ت 
مسؤولية محدو 4 ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إلآتلاعي تجزئة 
 لحسناء   ر  لتون�سي  لنخيل - 

41111 مر كش  ملغرب.
تحويل  ملقر  الآتلاعي للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.31151

قر ر  لشريك  لوحيد) بلقت�سى 
 ملؤرخ في)7)) آنبف)1)21)تم تحويل)
من) للشركة   ملقر  الآتلاعي  لحالي 
»تجزئة  لحسناء)  ر  لتون�سي  لنخيل)
»ركن) إلى) مر كش  ملغرب») (41111  -
شارع  لشهد ء)وزنقة  لقا سية  لحي)

 لشتوي)-)41111)مر كش  ملغرب».
باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 
فبف 9ر) (13 بتاريخ) بلر كش   لتجارية 

2121)تحت رقم)816))).

72(I

jilovta sarl

AZIR KADR
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

jilovta sarl
 hay(el(wifak(elhassani(rue(AL
 ONS 7 n° 15، 60030، OUJDA

MAROC

AZIR KADR شركة ذ ت مسؤولية 

محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي 2) ب 

طريق  لسالم - 63152  حفيف  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

71((

في) مؤرخ  حر  عقد  بلقت�سى 

إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) (18

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدو 4 

باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدو 4  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

 AZIR (: بلختصر تسليتها)  إلقتضاء)

. KADR

:) الشغال) غرض  لشركة بإ9جاز)

/ الستيف  )  لعامة  و  ملختلفة)

و لتصد9ر)/) لسلسر4.

ب) ((2 (: عنو ن  ملقر  الآتلاعي)

طريق  لسالم)-)63152) حفيف  ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)

111.))حصة) (:  لسيد عزيز زريق)

بقيلة)11)) رهم للحصة).

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

 لسيد عزيز زريق عنو نه) ))طريق)

مقاومة تاهلة)35111)تاز4  ملغرب.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

 لسيد عزيز زريق عنو نه) ))طريق)

مقاومة تاهلة)35111)تاز4  ملغرب

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

9نا9ر) (28 بتاريخ) ببفكان   البتد ئية 

2121)تحت رقم)48.

722I

HORICOM

 SOCIETE AWRACH SAISS

DE CONSTRUCTION
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

HORICOM

 2(AV HASSAN II APPT N°4

 VN-MEKNES، 50000، MEKNES

MAROC

 SOCIETE AWRACH SAISS DE

CONSTRUCTION شركة ذ ت 

مسؤولية محدو 4 ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي رقم 6 

تجزئة  ليوسفية محل رقم ) مرآة - 

31151 فاس  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

6(785

في) مؤرخ  حر  عقد  بلقت�سى 

إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) (2(

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدو 4 

باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدو 4  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

(: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)

 SOCIETE AWRACH SAISS DE

.CONSTRUCTION

:) ألشغال) غرض  لشركة بإ9جاز)

 ملختلفة للبناء.

 6 رقم) (: عنو ن  ملقر  الآتلاعي)

تجزئة  ليوسفية محل رقم)))مرآة)-)

31151)فاس  ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 511.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)



314( الجريدة الرسميةعد )5511 - 24)آلا ى  مجر4))44) )1))فبف 9ر)2121) 

و لعائلية) - ألسلاء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء):)

مؤ ب) عبد  لعالي   لسيد 
218)حي زو غة  لعليا) عنو نه) ))رقم)

31151)فاس  ملغرب.
و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)
مؤ ب) عبد  لعالي   لسيد 
218)حي زو غة  لعليا) عنو نه) ))رقم)

31151)فاس  ملغرب
باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 
 لتجارية بفاس بتاريخ)31)9نا9ر)2121 

تحت رقم)432.

723I

مكتب  ملحاسبة و ر سة  ملشاريع لالستاذ  سليلاني)

call Management technologie et services

STE M.N.D.F SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

تفويت حصص

مكتب  ملحاسبة و ر سة 
 call ملشاريع لالستاذ  سليلاني 
 Management technologie et

services
رقم 8) زنقة موريتانيا  لو    الحلر 

 لرشيد9ة، 52111،  لرشيد9ة 
 ملغرب

STE M.N.D.F SARL شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدو 4

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي مركز 
تالسينت - 252)6 تالسينت  ملغرب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.533
بلقت�سى  لجلع  لعام  إلستثنائي)
تلت) (21(1 شتنبف) (18 في)  ملؤرخ 

 ملصا قة على):)
عبد  لسالم) ((4( تفويت  لسيد)
عربية)51)حصة  آتلاعية من أصل)
سعيد) ((4( لفائد4  لسيد) حصة  (51

لهد   بتاريخ)18)أكتوبر)1)21.
باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني  (
9نا9ر) (23 بتاريخ) بفجيج   البتد ئية 

2121)تحت رقم)05/2020.

724I

شركة  لحسيلة لالستشار ت ش.م.م

JETSKI MED RIF SFIHA
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

تأسيس شركة

شركة  لحسيلة لالستشار ت 

ش.م.م

شارع بئف  نزر ن رقم )2  مزورن 

 لحسيلة، 32251،  مزورن  ملغرب

JETSKI MED RIF SFIHA شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي شارع 

تلسلان - 32251  مزورن  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

2163

في) مؤرخ  موثق  عقد  بلقت�سى 

إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) (27

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدو 4 باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدو 4.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

 JETSKI(:(إلقتضاء)بلختصر تسليتها 

.MED RIF SFIHA

تأآيف) (: بإ9جاز) غرض  لشركة 

 ملعد ت لأللعاب أو  لرياضات  ملائية.

مطعم بسعر ثابت

شارع) (: عنو ن  ملقر  الآتلاعي)

تلسلان)-)32251) مزورن  ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 11.111 (: رأسلال  لشركة) مبلغ 

 رهم،)مقسم كالتالي):)

 لسيد محلد بنعلر):)451)حصة)

بقيلة)11)) رهم للحصة).

 451 (:  لسيد محلد ولد شعيب)

حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

 لسيد محلد بنعلر عنو نه) ))حي)

 لز وية)32251) مزورن  ملغرب.

شعيب) ولد  محلد   لسيد 

 32251 تلسلان) شارع  عنو نه) ))

 مزورن  ملغرب.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

 لسيد محلد بنعلر عنو نه) ))حي)

 لز وية)32251) مزورن  ملغرب

شعيب) ولد  محلد   لسيد 

 32251 تلسلان) شارع  عنو نه) ))

 مزورن  ملغرب

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

 14 بتاريخ) بالحسيلة   البتد ئية 

فبف 9ر)2121)تحت رقم)8)).

725I

ste bureau d’etude comptableet de gestion sarl

STE UNIVERSABLE S.A.R.L
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

تأسيس شركة

 ste bureau d›etude comptableet

de gestion sarl

 n 16 rue(de(l›hopital، 35100،

guercif maroc

STE UNIVERSABLE S.A.R.L شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي شارع 

محلد  لخامس ملك سعا  7  لسد4 

 لرقم 2 - 11)35 آرسيف  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4 
 EN : رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري

COURS

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) (28

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدو 4 باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدو 4.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

 STE (: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)

.UNIVERSABLE S.A.R.L

مقلع) (: بإ9جاز) غرض  لشركة 

,نقل  لبضائع لصالح  لغيف,) لحجار4)

و لرمال بالتقسيط مع توفيف  لنقل..

شارع) (: عنو ن  ملقر  الآتلاعي)
محلد  لخامس ملك سعا )7) لسد4)

 لرقم)2 - 11)35)آرسيف  ملغرب.
أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).
 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)
 611 (: مساوي)  لسيد  بر هيم 

حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).
 211 (: بلحسان) محلد   لسيد 

حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).
 211 (: بهضاض) رضو ن   لسيد 

حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).
و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)
 لسيد  بر هبم مساوي عنو نه) ))
 52111 شارع  لد جلة) ((8 رقم)

 لر شد9ة  ملغرب.
 لسيد محلد بلحسان عنو نه) ))
 52211 زنقة  لعيون  لحي  لجد9د)

 رفو   ملغرب.
 لسيد رضو ن بهضاض عنو نه) ))
آرسيف) (35(11 حي  لشويبيف)

 ملغرب.
و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)
 لسيد  بر هبم مساوي عنو نه) ))
 52111 شارع  لد جلة) ((8 رقم)

 لر شد9ة  ملغرب
 لسيد رضو ن بهضاض عنو نه) ))
آرسيف) (35(11 حي  لشويبيف)

 ملغرب
باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 
 البتد ئية بجرسيف بتاريخ)15)فبف 9ر)

2121)تحت رقم)749/2020.

726I

 ملركز  ملر ك�سي لإلرشا 

SMAHA COPPER MINING
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

تأسيس شركة

 ملركز  ملر ك�سي لإلرشا 
شقة رقم ٩ مدجل أ علار4 أنس 
ماآوريل شارع موالي عبد هللا، 

مر كش  ملغرب



عد )5511 - 24)آلا ى  مجر4))44) )1))فبف 9ر)2121)الجريدة الرسمية   314(

 SMAHA COPPER MINING

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي شقة 21 

علار4 ب2 شارع )) 9نا9ر باب  كالة 

- 41111 مر كش  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

(12167

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) ((1

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدو 4 باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدو 4.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

(: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)

.SMAHA COPPER MINING

مكتب) (- (: غرض  لشركة بإ9جاز)

للدر سات و البحاث

-) ستغالل  ملناآم

- الستيف   و لتصد9ر.

 21 :)شقة) عنو ن  ملقر  الآتلاعي)

علار4 ب2)شارع))))9نا9ر باب  كالة)-)

41111)مر كش  ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)

 KHARROUBA  لشركة)

حصة) (COPPER( MINING( :( 990

بقيلة)11)) رهم للحصة).

حصة) ((1 (: زنبي) 9حيى   لسيد 

بقيلة)11)) رهم للحصة).

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

 KHARROUBA  لشركة)

COPPER MINING)عنو نه) ))شقة)

باب) 9نا9ر  ((( شارع) علار4 ب2) (21

 كالة)41111)مر كش  ملغرب.

 لسيد 9حيى زنبي عنو نه) ))كار ن)

تالغت  لنخيل) (((8 سيتي فيال رقم)

 لجنوبي)41111)مر كش  ملغرب.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

 لسيد 9حيى زنبي عنو نه) ))كار ن)

تالغت  لنخيل) (((8 سيتي فيال رقم)

 لجنوبي)41111)مر كش  ملغرب

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

9نا9ر) (24 بتاريخ) بلر كش   لتجارية 

2121)تحت رقم)631))).

727I

STE PHARMACIE AGARDI

STE PHARMACIE AGARDI
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

STE PHARMACIE AGARDI

 LOTISSEMENT AL FADL 618

 ETAGE(RDC(MLY(RACHID،

20670، CASABLANCA(MAROC

 STE PHARMACIE AGARDI

شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي 618 

تجزئة  لفضل  لطابق  لسفلي 

موالي رشيد. - 21671  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

454545

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) (12

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدو 4 

باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدو 4  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

 STE (: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)

.PHARMACIE AGARDI

غرض  لشركة بإ9جاز):)صيدلية)-)

بيع  أل وية بالتقسيط..

 618 (: عنو ن  ملقر  الآتلاعي)

تجزئة  لفضل  لطابق  لسفلي)

موالي رشيد.)-)21671) لد ر  لبيضاء)

 ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

(: رأسلال  لشركة) مبلغ 

81.111,11) رهم،)مقسم كالتالي):)

حصة) (811 (:  لسيد  كر ي ربيع)

بقيلة)11)) رهم للحصة).

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

عنو نه) )) ربيع   لسيد  كر ي 

 22 شقة) (38 علار4) تجزئة  لهدى 

م  لبيضاء) بلفريج س  محلد  شارع 

21671) لد ر  لبيضاء) ملغرب.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

عنو نه) )) ربيع   لسيد  كر ي 

 22 شقة) (38 علار4) تجزئة  لهدى 

م  لبيضاء) بلفريج س  محلد  شارع 

21411) لد ر  لبيضاء) ملغرب

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

 28 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

9نا9ر)2121)تحت رقم)3)7286.

728I

عا ل  لزميتة)-)محاسب-

FREIND'S DECO

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

تأسيس شركة

عا ل  لزميتة - محاسب-

251 حي  ال  رسة بلوك 2 تاز4، 

35111، تاز4  ملغرب

FREIND'S DECO شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدو 4

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي تجزئة بن 

حدوش 27-) حي موالي 9وسف - 

35111 تاز4  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

5245

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) ((7

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدو 4 باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدو 4.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

(: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)

.FREIND’S DECO

 TRAVAUX(:(غرض  لشركة بإ9جاز

 DIVERS OU CONSTRUCTION

(ENTREPRENEUR DE

 TRAVAUX FORESTIER

 INSTALLATION ET

. DECORATION

تجزئة) (: عنو ن  ملقر  الآتلاعي)

بن حدوش))-27)حي موالي 9وسف)-)

35111)تاز4  ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)

 لسيد عبد  لحفيظ شكوح):)411 

حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).

311)حصة) (:  لسيد معاذ شكوح)

بقيلة)11)) رهم للحصة).

 311 (: هشام  لطباعي)  لسيد 

حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

شكوح) عبد  لحفيظ   لسيد 

حي  لرشا ) (( مجلع) (4(5 عنو نه) ))

35111)تاز4  ملغرب.

 25  لسيد معاذ شكوح عنو نه) ))

تاز4) (35111 حي  لرشا ) (( مجلوعة)

 ملغرب.

 لسيد هشام  لطباعي عنو نه) ))

 35111  قامة هند وهدى بيت غالم)

تاز4  ملغرب.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)
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شكوح) عبد  لحفيظ   لسيد 

حي  لرشا ) (( مجلع) (4(5 عنو نه) ))

35251)تاز4  ملغرب

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

فبف 9ر) (14 بتاريخ) بتاز4   البتد ئية 

2121)تحت رقم)62/2020.

721I

comptable21(8

J&T TRAVAUX
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

تأسيس شركة

comptable21(8

 tanger(tanger، 90000، tanger

maroc

J&T(TRAVAUX شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدو 4

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي مجلع 

بيتي علار4 54  لطابق ) رقم )8 - 

11111 طنجة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

(13181

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) (11

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدو 4 باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدو 4.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

 J&T (: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)

.TRAVAUX

أشغال) (: بإ9جاز) غرض  لشركة 

 لبناء.

مجلع) (: عنو ن  ملقر  الآتلاعي)
 -  8( رقم) (( 54) لطابق) بيتي علار4)

11111)طنجة  ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)

حصة) (75 (:  لسيد آالل مند9ل)

بقيلة)111.)) رهم للحصة).

حصة) (25 (: أ9وب مند9ل)  لسيد 

بقيلة)111.)) رهم للحصة).

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

عنو نه) )) مند9ل  آالل   لسيد 

 و ر مزالفن  لو   بني حسان)13111 

تطو ن  ملغرب.

عنو نه) )) مند9ل  أ9وب   لسيد 

 و ر مزالفن آلاعة  لو   بني حسان)

13111)تطو ن  ملغرب.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

عنو نه) )) مند9ل  آالل   لسيد 

 و ر مزالفن  لو   بني حسان)13111 

تطو ن  ملغرب

عنو نه) )) مند9ل  أ9وب   لسيد 

 و ر مزالفن آلاعة  لو   بني حسان)

13111)تطو ن  ملغرب

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

9نا9ر) ((5 بتاريخ) بطنجة   لتجارية 

2121)تحت رقم)221585.

731I

EURODEFI

FINAPPS

شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد

حل شركة

EURODEFI

 BD ABDELMOUMEN APPT ((1

 N°13، 20360، CASABLANCA

MAROC

FINAPPS شركة ذ ت مسؤولية 

محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد)في 

طور  لتصفية)

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي زنقة سلية 

إقامة شهرز  3  لطابق 5 رقم 22 

 لنخيل زنقة سلية إقامة شهرز  3 

 لطابق 5 رقم 22  لنخيل 21361 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب.

حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.331(1(

قر ر  لشريك  لوحيد) بلقت�سى 

2121)تقرر حل) 16)فبف 9ر)  ملؤرخ في)

شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت)

مبلغ) (FINAPPS  لشريك  لوحيد)
وعنو ن) 1.111)) رهم  رأسلالها)

إقامة) مقرها  إلآتلاعي زنقة سلية 
22) لنخيل) رقم) (5 شهرز  3) لطابق)
زنقة سلية إقامة شهرز  3) لطابق)
21361) لد ر) 22) لنخيل) رقم) (5

جسار4) (: ل) نتيجة   لبيضاء) ملغرب 
زبون مهم.

زنقة) ب  مقر  لتصفية  حد   و 

 5 شهرز  3) لطابق) إقامة  سلية 
22) لنخيل ززنقة سلية إقامة) رقم)
22) لنخيل) رقم) (5 شهرز  3) لطابق)

21361) لد ر  لبيضاء) ملغرب.)

و عين):)

 MERIYEM MIGUIL  لسيد)4))

 21111 وعنو نه) )) لد ر  لبيضاء)

((4( كلصفي)  لد ر  لبيضاء) ملغرب 

للشركة.

وعند  إلقتضاء) لحدو   ملفروضة)

محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

 ملخابر4 ومحل تبليغ  لعقو  و لوثائق)

حل) محضر  (: بالتصفية)  ملتعلقة 

 لشركة

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

 14 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

فبف 9ر)2121)تحت رقم)721414.

73(I

إئتلانية)BKM)لإلرشا  ت

 OASIS LANGUAGE
SCHOOL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4
حل شركة

إئتلانية BKM لإلرشا  ت
رقم 1) تجزئة  ملركز ورز ز ت، 

45111، ورز ز ت  ملغرب

 OASIS LANGUAGE SCHOOL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4)في 

طور  لتصفية)

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي شارع 

موالي رشيد حي  لحساني ورز ز ت - 

45111 ورز ز ت  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.26(5

بلقت�سى  لجلع  لعام  إلستثنائي)

1)21)تقرر حل) 21) آنبف)  ملؤرخ في)

ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4) شركة 

 OASIS LANGUAGE SCHOOL

مبلغ رأسلالها)1.111)) رهم وعنو ن)

مقرها  إلآتلاعي شارع موالي رشيد)

 45111 (- ورز ز ت) حي  لحساني 

مشاكل) (: ل) نتيجة  ورز ز ت  ملغرب 

قانونية في  لعقار  ملللوك.

شارع) ب  مقر  لتصفية  حد   و 

(- موالي رشيد حي  لحساني ورز ز ت)

45111)ورز ز ت  ملغرب.)

و عين):)

 لسيد)4))علر  لبا يع وعنو نه) ))

ورز ز ت  ملغرب) (45111 ورز ز ت)

كلصفي))4))للشركة.

وعند  إلقتضاء) لحدو   ملفروضة)

محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

 ملخابر4 ومحل تبليغ  لعقو  و لوثائق)

 ملتعلقة بالتصفية):)-

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

9نا9ر) (27  البتد ئية بورز ز ت بتاريخ)

2121)تحت رقم)54.

732I

SOCIETE FICOMAN

 SOCIETE GLOBAL PROMO
PHARM SARL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4
قفل  لتصفية

SOCIETE FICOMAN

 RUE SAFI REIDANCE AIDA

 APPT 7 2 ET(E(ETAGE( VN(

 meknes، 50000، Meknes

MAROC

 SOCIETE GLOBAL PROMO

PHARM SARL شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدو 4
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وعنو ن مقرها  إلآتلاعي : متجر 

بالطابق  لسفلي رقم 41  لشطر ) 
رياض  إلسلاعيلية مكناس - 51111 

مكناس  ملغرب.

قفل  لتصفية
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

.47187

بلقت�سى  لجلع  لعام  إلستثنائي)

تقرر حل) (2121 9نا9ر) (22  ملؤرخ في)

 SOCIETE GLOBAL PROMO

ذ ت) شركة  (PHARM SARL

رأسلالها) مبلغ   ملسؤولية  ملحدو 4 

مقرها) وعنو ن  11.111)) رهم 

بالطابق  لسفلي) متجر   إلآتلاعي 
رقم)41) لشطر)))رياض  إلسلاعيلية)

مكناس  ملغرب) (51111 (- مكناس)

نتيجة لفسخ مسبق للشركة  بتد ء)

من هذ   ليوم)22/01/2020.

و عين):)

هشام  لعيا ي)  لسيد)4))

مكناس) (51111 مكناس) وعنو نه) ))

 ملغرب كلصفي))4))للشركة.

و قد تم  نعقا   لجلعية  لختامية)

متجر) وفي  (2121 9نا9ر) (22 بتاريخ)

 ( 41) لشطر) بالطابق  لسفلي رقم)
رياض  إلسلاعيلية مكناس)-)51111 

مكناس  ملغرب.

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

فبف 9ر) (15 بتاريخ) بلكناس   لتجارية 

2121)تحت رقم)51).

733I

EURODEFI

3CETUDES
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

EURODEFI

 BD ABDELMOUMEN APPT ((1

 N°13، 20360، CASABLANCA

MAROC

3CETUDES شركة ذ ت مسؤولية 

محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد)في 

طور  لتصفية)

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي حي  لسالم 
زنقة اللة حية رقم 2) حي  لسالم 

زنقة اللة حية رقم 2) 21111  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.22176(

قر ر  لشريك  لوحيد) بلقت�سى 

تقرر حل) (2121 9نا9ر) (24  ملؤرخ في)

شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت)

مبلغ) (3CETUDES  لشريك  لوحيد)
وعنو ن) 1.111)) رهم  رأسلالها)

زنقة) حي  لسالم  مقرها  إلآتلاعي 

21111) لد ر) (،(2 رقم) حية  اللة 

جسار4) (: ل) نتيجة   لبيضاء) ملغرب 
زبون مهم.

و حد  مقر  لتصفية ب حي  لسالم)
زنقة اللة حية رقم)2)،)21111) لد ر)

 لبيضاء) ملغرب.)

و عين):)

شر 9بي) عبد  للطيف   لسيد)4))

وعنو نه) ))حي  لسالم زنقة اللة حية)
رقم)2) 21111) لد ر  لبيضاء) ملغرب)

كلصفي))4))للشركة.

وعند  إلقتضاء) لحدو   ملفروضة)

محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

 ملخابر4 ومحل تبليغ  لعقو  و لوثائق)

حل) محضر  (: بالتصفية)  ملتعلقة 

 لشركة

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

 14 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

فبف 9ر)2121)تحت رقم)721412.

734I

rachid

 CITY KAMAL ACCESSOIRES

ET PIÈCES AUTO
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

تأسيس شركة

rachid

 ETAGE 2 N°2 BLOC 21 HAY

 HASSANI، 40006، marrakech

maroc

 CITY KAMAL ACCESSOIRES

ET PIÈCES AUTO شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدو 4

 N°355 وعنو ن مقرها  إلآتلاعي

 LOT AL MASSAR RECASEMENT

 Q.I(MARRAKECH - 40000

مر كش  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

(12363

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) ((7

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدو 4 باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدو 4.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

 CITY (: بلختصر تسليتها)  إلقتضاء)

 KAMAL ACCESSOIRES ET

.PIÈCES AUTO

غرض  لشركة بإ9جاز):)تاآر قطع)

 لغيارللسيار ت.

 N°355 (: عنو ن  ملقر  الآتلاعي)

 LOT AL MASSAR RECASEMENT

 Q.I MARRAKECH - 41111

مر كش  ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)

111.))حصة) (:  لسيد علر  مزيل)

بقيلة)11)) رهم للحصة).

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

 لسيد علر  مزيل عنو نه) ))تجزئة)

18) الز هارمر كش) رقم)  لصنوبر 

41111)مر كش  ملغرب.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

 لسيد علر  مزيل عنو نه) ))تجزئة)

18) الز هارمر كش) رقم)  لصنوبر 

41111)مر كش  ملغرب

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 
فبف 9ر) (14 بتاريخ) بلر كش   لتجارية 

2121)تحت رقم))14))).

735I

ACCOUNTING(&(OUTSOURCING

MTB INVEST
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

تحويل  ملقر  الآتلاعي للشركة

 ACCOUNTING &
OUTSOURCING

 AVENUE(MERS(SULTAN، 26
21251،  لد ر  لبيضاء  ملغرب
MTB INVEST شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدو 4
وعنو ن مقرها  إلآتلاعي 41) شارع 
الال  لياقوت رقم 35 36 - 21111 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب.
تحويل  ملقر  الآتلاعي للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.(53181

بلقت�سى  لجلع  لعام  إلستثنائي)
تم تحويل) (2121 9نا9ر) (11  ملؤرخ في)
من) للشركة   ملقر  الآتلاعي  لحالي 
 35 رقم) الال  لياقوت  شارع  ((41«
- 21111) لد ر  لبيضاء) ملغرب»)  36
زنقة  لفر ت  لطابق) (57 »علار4) إلى)
21111) لد ر  لبيضاء) (- )) ملعاريف)

 ملغرب».
باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 
 27 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

9نا9ر)2121)تحت رقم)728331.

736I

LAMAIZI

R I ACCESSOIRE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

تأسيس شركة

LAMAIZI
 HAY MOULAY ABDELLAH RUE
 20 B06 MARCHE(MOSQUEE

 LAMSALLA(AIN(CHOK، 20150،
CASABLANCA MAROC

R I ACCESSOIRE شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدو 4
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وعنو ن مقرها  إلآتلاعي 2)زنقة 

صبفي بوآلعة  لطابق  مول رقم 

6  رب علر  لد ر لبيضاء - 21181 

 لد ر لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

454613

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) (22

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدو 4 باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدو 4.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

 R I (: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)

. ACCESSOIRE

:) الستيف  ) غرض  لشركة بإ9جاز)

و لتصد9ر بصفة عامة  لقيام بجليع)

 لعلليات  لتجارية.
2)زنقة) (: عنو ن  ملقر  الآتلاعي)

رقم) بوآلعة  لطابق  مول  صبفي 

 21181 (- 6) رب علر  لد ر لبيضاء)

 لد ر لبيضاء) ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)

 511 (: عبا ) عبد ملالك   لسيد 

حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).

حصة) (511 (:  لسيد آلال عبا )

بقيلة)11)) رهم للحصة).

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

 لسيد عبد ملالك عبا  عنو نه) ))

محلد لسا س) شارع  بوآدور  حي 
 215(1 516) لد ر لبيضاء) رقم)

 لد ر لبيضاء) ملغرب.

 لسيد آلال عبا  عنو نه) ))516 

محلد لسا س  لد ر لبيضاء) شارع 

1)215) لد ر لبيضاء) ملغرب.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

 لسيد عبد ملالك عبا  عنو نه) ))

محلد لسا س) شارع  بوآدور  حي 

 215(1 516) لد ر لبيضاء) رقم)

 لد ر لبيضاء) ملغرب

 لسيد آلال عبا  عنو نه) ))516 

محلد لسا س  لد ر لبيضاء) شارع 

1)215) لد ر لبيضاء) ملغرب

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

 21 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

9نا9ر)2121)تحت رقم)728714.

737I

FIDELIO COMPTA

OLA PROBATI
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

FIDELIO COMPTA

حي  لبطحاء،  ملركز  لتجاري نا 9ة، 

 لعلار4 2،  لطابق  ألول،  لشقة )، 

21311،  لد ر  لبيضاء  ملغرب

OLA PROBATI شركة ذ ت 

مسؤولية محدو 4 ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي 51، 

شارع  لزرقطوني، إقامة  لزهور، 

 لطابق 6،  لشقة 8) - 11)21  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

455425

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) (21

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدو 4 

باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدو 4  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

 OLA (: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)

.PROBATI

إنعاش) (: بإ9جاز) غرض  لشركة 

عقاري،)أشغال مختلفة و/)أو بناء).

عنو ن  ملقر  الآتلاعي):)51،)شارع)

إقامة  لزهور،) لطابق)  لزرقطوني،)

6،) لشقة)8) - 11)21) لد ر  لبيضاء)

 ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)

بنجلون  ندل�سي) محلد   لسيد 

11)) رهم) بقيلة) حصة  ((.111 (:

للحصة).

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

بنجلون  ندل�سي) محلد   لسيد 

بولو) الندر  زنقة  (،(( عنو نه) ))

21421) لد ر  لبيضاء) ملغرب.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

بنجلون  ندل�سي) محلد   لسيد 

بولو) الندر  زنقة  (،(( عنو نه) ))

21421) لد ر  لبيضاء) ملغرب

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

 14 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

فبف 9ر)2121)تحت رقم)5)7214.

738I

MICROMED SARL

MICROMED
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

قفل  لتصفية

MICROMED SARL

 AV(IBN(KHAZIMA 153 (53

 AV(IBN(KHAZIMA(TANGER،

90000، TANGER(MAROC

MICROMED شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدو 4

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي : 53) 

شارع  بن جزيلة - 11111 طنجة 

 ملغرب.

قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
.32235

بلقت�سى  لجلع  لعام  إلستثنائي)
تقرر حل) (21(1 نونبف) ((3  ملؤرخ في)
MICROMED)شركة ذ ت  ملسؤولية)
 (11.111 رأسلالها) مبلغ   ملحدو 4 
 (53  رهم وعنو ن مقرها  إلآتلاعي)
طنجة) (11111 (- جزيلة) شارع  بن 
الإلقفال  لنهائي) نتيجة   ملغرب 
لللشاكل) لتصفية  لشركة.نتيجة 

 ملا 9ة.
و عين):)

9ونس  لعلر ني  لنجار)  لسيد)4))
وعنو نه) ))زنقة قاسم كنون رقم)7) 
((4( طنجة  ملغرب كلصفي) (11111

للشركة.
و قد تم  نعقا   لجلعية  لختامية)
بتاريخ)3))نونبف)1)21)وفي)53))شارع)

 بن جزيلة)-)11111)طنجة  ملغرب.
باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 
9نا9ر) (28 بتاريخ) بطنجة   لتجارية 

2121)تحت رقم)767.
731I

 9و ن  لخدمات

ste KHOYI TRANS
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 9و ن  لخدمات
شارع محلد  لخامس رقم 14 سيدي 

قاسم، 6111)، سيدي قاسم 
 ملغرب

ste KHOYI TRANS شركة ذ ت 
مسؤولية محدو 4 ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إلآتلاعي حي آوهر4 

رقم 465 سيدي قاسم - 6111) 
سيدي قاسم  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
28277

في) مؤرخ  موثق  عقد  بلقت�سى 
تم إعد    لقانون) (21(1 أكتوبر) (28
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
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ذ ت  لشريك  لوحيد) محدو 4 
باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدو 4  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسلية  لشركة 
 ste (: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)

. KHOYI TRANS
كر ء) (: بإ9جاز) غرض  لشركة 

 لسيار ت.
حي) (: عنو ن  ملقر  الآتلاعي)
(- قاسم) سيدي  (465 رقم) آوهر4 

6111))سيدي قاسم  ملغرب.
أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).
 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)
حصة) ((.111 (: خي)  لسيد  نس 

بقيلة)11)) رهم للحصة).
و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)
زنقة) عنو نه) )) خي   لسيد  نس 
 ملحلد9ة رقم)87)حي  ملالهفة سيدي)
قاسم)6111))سيدي قاسم  ملغرب.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 
ومو طن مسيفي  لشركة):)

زنقة) عنو نه) )) خي   لسيد  نس 
 ملحلد9ة رقم)87)حي  ملالهفة سيدي)

قاسم)6111))سيدي قاسم  ملغرب
باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 
 (4  البتد ئية بسيدي قاسم بتاريخ)

نونبف)1)21)تحت رقم)564.
741I

ste controle balance sarl

 STE D'IRRIGATION
 CONSEIL AGRICOLE ET

TRAVAUX
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

ste controle balance sarl
 appt 3 immb 1031. lot(riad(al
 ismailia(marjane 1 . meknes
 meknes، 50000، MEKNES

maroc

 STE D'IRRIGATION CONSEIL

AGRICOLE ET TRAVAUX شركة 

ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي علار4 266 

شقة 8  قامة  المنية  الحلد9ة 3 

 ملنصور مكناس - 51111 مكناس 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

41(((

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) (18

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدو 4 

باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدو 4  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

(: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)

 STE D’IRRIGATION CONSEIL

. AGRICOLE ET TRAVAUX

مكتب) (: بإ9جاز) غرض  لشركة 

 لدر سات

تسويق وتركيب  ملعد ت  لزر عية)

ومعد ت  لري

 ملتجار4.

علار4) (: عنو ن  ملقر  الآتلاعي)

8) قامة  المنية  الحلد9ة) 266)شقة)

3) ملنصور مكناس)-)51111)مكناس)

 ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)

 (.111 (:  لسيد  لرحالي  شرف)

حصة بقيلة)11)) رهم للحصة))

 (111 (:  لسيد  لرحالي  شرف)

بقيلة)11)) رهم.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

عنو نه) ))  لسيد  لرحالي  شرف 

8) قامة  المنية) شقة) (266 علار4)

 الحلد9ة)3) ملنصور مكناس)51111 

مكناس  ملغرب.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

عنو نه) ))  لسيد  لرحالي  شرف 

8) قامة  المنية) شقة) (266 علار4)

 الحلد9ة)3) ملنصور مكناس)51111 

مكناس  ملغرب

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

9نا9ر) ((5 بتاريخ) بلكناس   لتجارية 

2121)تحت رقم)5)2.

74(I

مكتب  ملحاسبة و ر سة  ملشاريع لالستاذ  سليلاني)

call Management technologie et services

STE HORIZON GUIR SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

تأسيس شركة

مكتب  ملحاسبة و ر سة 

 call ملشاريع لالستاذ  سليلاني 

 Management technologie et

services
رقم 8) زنقة موريتانيا  لو    الحلر 

 لرشيد9ة، 52111،  لرشيد9ة 

 ملغرب

 STE HORIZON GUIR SARL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي  لقصر 

 لجد9د  لخنك  لرشيد9ة - 52111 

 لرشيد9ة  ملغرب 

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

(3547

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) ((4

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدو 4 باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدو 4.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

 STE (: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)

.HORIZON GUIR SARL

(- (: بإ9جاز) غرض  لشركة 

 الستغالل  لفالحي).

-)أشغال متنوعة وتجار4..

:) لقصر) عنو ن  ملقر  الآتلاعي)

 52111 (-  لجد9د  لخنك  لرشيد9ة)

 لرشيد9ة  ملغرب).

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)

 34 (:  لسيد حسن طاهري علوي)

حصة بقيلة)34.111) رهم للحصة).

33)حصة) (:  لسيد4 نرمين نعلان)

بقيلة)33.111) رهم للحصة).

حصة) (33 (:  لسيد4 سار4  مليفي)

بقيلة)33.111) رهم للحصة).

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

علوي) طاهري  حسن   لسيد 

عنو نه) )) لقصر  لجد9د  لخنك)

 لرشيد9ة)52111) لرشيد9ة  ملغرب.

عنو نه) )) نعلان  نرمين   لسيد4 

رقم)12))تجزئة  لفالحة)12) لرشيد9ة)

52111) لرشيد9ة  ملغرب).

 لسيد4 سار4  مليفي عنو نه) ))41 

زنقة  لجاحظ حي  ملوظفين  لدكار ت)

فاس)52111) لرشيد9ة  ملغرب).

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

علوي) طاهري  حسن   لسيد 

عنو نه) )) لقصر  لجد9د  لخنك)

 لرشيد9ة)52111) لرشيد9ة  ملغرب

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

 البتد ئية بالرشيد9ة بتاريخ)24)9نا9ر)

2121)تحت رقم)26.

742I
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ACTIONS FINANCE CONSEILS

 LE TRESOR DE LA
PALMERAIE

شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 
 لشريك  لوحيد

حل شركة

ACTIONS FINANCE CONSEILS
6 زنـقـة قــدمــاء  لــلــر كـــشـيــيـن مــكــتــب 

رقـــم 4 آليز، 41111، مر كش 
 ملغرب

 LE TRESOR DE LA PALMERAIE
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 
 لشريك  لوحيد)في طور  لتصفية)
وعنو ن مقرها  إلآتلاعي 22 زنقة 

سرو4 آنانات   ر  لتون�سي مر كش. 
- 41111 مر كش  ملغرب .

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.2((15
بلقت�سى  لجلع  لعام  إلستثنائي)
1)21)تقرر حل) )3) آنبف)  ملؤرخ في)
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت)
 LE TRESOR DE  لشريك  لوحيد)
رأسلالها) مبلغ  (LA PALMERAIE
مقرها) وعنو ن  11.111)) رهم 
 إلآتلاعي)22)زنقة سرو4 آنانات   ر)
مر كش) (41111 (-  لتون�سي مر كش.)
من) جسار4  كثف  (: ل) نتيجة   ملغرب 

ثالث  رباع ر سلال  لشركة)..
22)زنقة) و حد  مقر  لتصفية ب)
سرو4 آنانات   ر  لتون�سي مر كش.)-)

41111)مر كش  ملغرب).)
و عين):)

 Solange Christelle  لسيد)4))
 Résidence(( (وعنو نه(Cica Dossou
 Racine 6(-63 Boulevard Bineau
 12211 Neuilly Sur Seine France

كلصفي))4))للشركة.
وعند  إلقتضاء) لحدو   ملفروضة)
محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
 ملخابر4 ومحل تبليغ  لعقو  و لوثائق)

 ملتعلقة بالتصفية):)-
باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 
فبف 9ر) (14 بتاريخ) بلر كش   لتجارية 

2121)تحت رقم)146))).
743I

MOORISH

 CENTRE D AFFAIRE
SAHARA

شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 
 لشريك  لوحيد
تفويت حصص

MOORISH
31 شارع لال 9اقوت  لطابق 5 شقة 
 ، 21181،  لد ر  لبيضاء  ملغرب
 CENTRE D AFFAIRE SAHARA

شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 
 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي ساحة 
 لحرية زنقة ) علار4 3 شقة 4 شارع 
 ألميف موالي عبد هللا حي  ملحلدي - 

71111  لعيون  ملغرب.
تفويت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.(1423

قر ر  لشريك  لوحيد) بلقت�سى 
تلت) (21(1 27) آنبف) في)  ملؤرخ 

 ملصا قة على):)
جليل) مرو ن  ((4( تفويت  لسيد)
11))حصة  آتلاعية من أصل)11) 
 société SABRANT لفائد4) حصة 
27) آنبف) بتاريخ) (GROUP LLC

.21(1
باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني  (
فبف 9ر) (15  البتد ئية بالعيون بتاريخ)

2121)تحت رقم)308/2020.

744I

moorishco

 SOCIETE
 MEDITERRANNIENNE
 D'AMENAGEMENT ET

CONSTRUCTION
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

moorishco
 3rue ishsaq ibn hanin etage

 1 apt 1 bd(yacoub(elmansour
 casablanca، 20100، casablanca

maroc

 SOCIETE MEDITERRANNIENNE

 D'AMENAGEMENT ET

CONSTRUCTION شركة ذ ت 

مسؤولية محدو 4 ذ ت  لشريك 

 لوحيد)في طور  لتصفية)

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي )6 شارع 

اللة  ليقوت ومصطفى  ملعاني 

 لطابق  لثاني رقم 85 - 21111  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب.

حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.382615

قر ر  لشريك  لوحيد) بلقت�سى 

تقرر حل) (2121 9نا9ر) (17  ملؤرخ في)

محدو 4) مسؤولية  ذ ت  شركة 

 SOCIETE ذ ت  لشريك  لوحيد)

 M E D I T E R R A N N I E N N E

 D’AMENAGEMENT ET

رأسلالها) مبلغ  (CONSTRUCTION

مقرها) وعنو ن  11.111)) رهم 

اللة  ليقوت) شارع  (6(  إلآتلاعي)

ومصطفى  ملعاني  لطابق  لثاني رقم)

21111) لد ر  لبيضاء) ملغرب)  -  85

نتيجة ل):)لتوقف نشاط  لشركة.

 6( ب) مقر  لتصفية  حد   و 

شارع اللة  ليقوت ومصطفى  ملعاني)

 لطابق  لثاني رقم)85 - 21111) لد ر)

 لبيضاء) ملغرب.)

و عين):)

صولو) صالح  لد9ن   لسيد)4))

 676 تجزئة  لنخيل رقم) وعنو نه) ))

((4( 41111)مر كش  ملغرب كلصفي)

للشركة.

وعند  إلقتضاء) لحدو   ملفروضة)

محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

 ملخابر4 ومحل تبليغ  لعقو  و لوثائق)

 ملتعلقة بالتصفية):)-

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

 (6 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

9نا9ر)2121)تحت رقم)727235.

745I

moorishco

TGE SYSTEM
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

تفويت حصص

moorishco

 3rue ishsaq ibn hanin etage

 1 apt 1 bd(yacoub(elmansour

 casablanca، 20100، casablanca

maroc

TGE SYSTEM شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدو 4

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي 1)4 شارع 

 لزرقطوني  قامة  لحلد  لطابق 

 الول  لشقة ) - 21111  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.414665

بلقت�سى  لجلع  لعام  إلستثنائي)

تلت) (2121 9نا9ر) (2( في)  ملؤرخ 

 ملصا قة على):)

نور  لد9ن) ((4( تفويت  لسيد)

بومور)41)حصة  آتلاعية من أصل)

طارق) ((4( 11))حصة لفائد4  لسيد)

 لنلاتي بتاريخ))2)9نا9ر)2121.

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني  (

 13 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

فبف 9ر)2121)تحت رقم))1)721.

746I

BEN AAOUINATE ABDELAZIZ

ELBANNANY TRAVAUX
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

BEN AAOUINATE ABDELAZIZ

 AV HASSANE II IMM

 ABOUELFARAJ, APPT

 N°12ZEMAMRA AV HASSANE

 II(IMM(ABOUELFARAJ, APPT

 N°02ZEMAMRA، 24200،

ZEMAMRA MAROC



عد )5511 - 24)آلا ى  مجر4))44) )1))فبف 9ر)2121)الجريدة الرسمية   3148

ELBANNANY TRAVAUX شركة 

ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي شارع 

 لحسن  لثاني  قامة  بو  لفرج 

 لشقة رقم 2  لزمامر4 - 24211 

 لزمامر4  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

(147

 12 في) مؤرخ  حر  عقد  بلقت�سى 
إعد    لقانون) تم  (21(7 فبف 9ر)

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدو 4 

باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدو 4  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

(: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)

.ELBANNANY TRAVAUX

منعش) (: بإ9جاز) غرض  لشركة 

عقاري).بيع مو    لبناء..

شارع) (: عنو ن  ملقر  الآتلاعي)

 لحسن  لثاني  قامة  بو  لفرج  لشقة)
24211) لزمامر4) (- 2) لزمامر4) رقم)

 ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)

 (.111 (:  لسيد  لبناني  لحسن)

حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

 لسيد  لبناني  لحسن عنو نه) ))
بنور) سيدي  تجزئة  لوفاء) (378

24211)سيدي بنور  ملغرب.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

 لسيد  لبناني  لحسن عنو نه) ))
بنور) سيدي  تجزئة  لوفاء) (378

24211)سيدي بنور  ملغرب

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

 27 بتاريخ) بنور  بسيدي   البتد ئية 

فبف 9ر)7)21)تحت رقم)-.

747I

STE FINANCIAL CONSULT SARL

SOBENMED

شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

 STE FINANCIAL CONSULT

SARL

شارع محلد  لخامس علار4 

 لبارو ي  لطابق  لتالث رقم  لشقة 

)2، 11)24،  لجد9د4  ملغرب

SOBENMED شركة ذ ت مسؤولية 

محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي  لشقة 

بالطابق) ٬ بقعة P4 ٬ تجزئة  لنجد 

٬ لشطر 2 - 24131  لجد9د4  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

(62(7

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) ((6

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدو 4 

باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدو 4  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

(: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)

.SOBENMED

غرض  لشركة بإ9جاز):)-)

مقاول في  الشغال  ملختلفة و لبناء٬

-) شغال  لتنظيف٬  (-

تجهيز  ملناطق  لخضر ء) (-

و لبستنة٬.

:) لشقة) عنو ن  ملقر  الآتلاعي)
تجزئة  لنجد) (٬  P4 بقعة) (٬ بالطابق) 
٬ لشطر)2 - 24131) لجد9د4  ملغرب.
أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).
 611.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)
 6.111 (: أ9وب) بندهيبة   لسيد 

حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).
و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)
عنو نه) )) أ9وب  بندهيبة   لسيد 
تجزئة  ملستقبل) نهج  لغز لي  ((4

 لجد9د4)24121) لجد9د4  ملغرب.
و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)
عنو نه) )) أ9وب  بندهيبة   لسيد 
تجزئة  ملستقبل) نهج  لغز لي  ((4

 لجد9د4)24121) لجد9د4  ملغرب
باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 
9نا9ر) (27  البتد ئية بالجد9د4 بتاريخ)

2121)تحت رقم)24724.
748I

 لشركة  لوطنية للنقل و ألشغال

الشركة الوطنية للنقل 
«NCTR WORKS« واألشغال
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

تأسيس شركة

 لشركة  لوطنية للنقل و ألشغال
حي تلسقيد نت أآد9ر  لحسيلة، 

32111،  لحسيلة  ملغرب
 لشركة  لوطنية للنقل و ألشغال 
»NCTR WORKS» شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدو 4
وعنو ن مقرها  إلآتلاعي حي 
تلسقيد نت أآد9ر  لحسيلة 

 لحسيلة 32111  لحسيلة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

2167
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم إعد    لقانون) (2121 فبف 9ر) (13
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدو 4 باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدو 4.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

 إلقتضاء)بلختصر تسليتها):) لشركة)

 NCTR« و ألشغال) للنقل   لوطنية 

.«WORKS

:) لنقل) بإ9جاز) غرض  لشركة 

و الشغال) لحساب  لغيف،) لبناء)

كل) و لتصد9ر،)  ملختلفة،) ال9ر   

 لعلليات  ملرتبطة بشكل مباشر  و)

بالعلليات) غيف مباشر وبشكل آزئي 

أنشطة) ويطور  يسهل  بلا   لسالفة 

 لشركة وكذ  كل  لشر كات  ملباشر4)

ذ ت) مع  لشركات  وغيف  ملباشر4 

 النشطة  مللاتلة).

حي) (: عنو ن  ملقر  الآتلاعي)

أآد9ر  لحسيلة) تلسقيد نت 

 لحسيلة)32111) لحسيلة  ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)

و لعائلية) - ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

عنو نه) )) سو�سي  9لينة   لسيد4 

أ  لطابق) آناح   قامة  لريف 

 32111 ليبيا) شارع  (16  لتاني شقة)

 لحسيلة  ملغرب.

عنو نه) )) وعمي  9وسف   لسيد 

أ  لطابق) آناح   قامة  لريف 

 32111 ليبيا) شارع  (16  لتاني شقة)

 لحسيلة  ملغرب.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

عنو نه) )) وعمي   لسيد   ريس 

طريق  سفي) (167 تجزئة  ملسار رقم)

مر كش)41111)مر كش  ملغرب

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

 16 بتاريخ) بالحسيلة   البتد ئية 

فبف 9ر)2121)تحت رقم)2452.

741I



3141 الجريدة الرسميةعد )5511 - 24)آلا ى  مجر4))44) )1))فبف 9ر)2121) 

Cicop Mena SARL AU

سيكوب منا

شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد

قفل  لتصفية

Cicop Mena SARL AU

31، شارع محلد  لتازي،  لطابق )، 

مرشان، 11111، طنجة  ملغرب

سيكوب منا شركة ذ ت مسؤولية 

محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي : 31، 

شارع محلد  لتازي  لطابق  ألول 

مرشان - 11111 طنجة  ملغرب.

قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

.71711

قر ر  لشريك  لوحيد) بلقت�سى 

1)21)تقرر حل) 7)) آنبف)  ملؤرخ في)

مسؤولية) ذ ت  شركة  منا  سيكوب 

محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد مبلغ)

وعنو ن) 1.111)) رهم  رأسلالها)

محلد) شارع  (،31 مقرها  إلآتلاعي)

 لتازي  لطابق  ألول مرشان)-)11111 

طنجة  ملغرب نتيجة لعدم تنفيذ أي)

نشاط منذ تأسيس  لشركة و نعد م)

وآو  جطط ملستقبلها.

و عين):)

 لسيد)4))هناء) لريفي وعنو نه) ))

محلد  لتازي  لطابق) شارع  (،31

طنجة  ملغرب) (11111  ألول مرشان)

كلصفي))4))للشركة.

و قد تم  نعقا   لجلعية  لختامية)

بتاريخ)7)) آنبف)1)21)وفي)31،)شارع)

محلد  لتازي  لطابق  ألول مرشان)-)

11111)طنجة  ملغرب.

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

9نا9ر) (31 بتاريخ) بطنجة   لتجارية 

2121)تحت رقم)231128.

751I

ARGANE-COMPTA

 ENTREPRISE AMANA DE

 PRESTATION DE SERVICES

EAPS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

تفويت حصص

ARGANE-COMPTA

 RUE(LIBERTE(N° 10 ETAG 3

 APPT(N°6 CASABLANCA،

20300، CASABLANCA(MAROC

 ENTREPRISE AMANA DE

 PRESTATION DE SERVICES

EAPS شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي  لسكن 

 النيق –  قامة » لصفاء» علار4 

412 رقم 21 عين  لشق  لد ر 

 لبيضاء - 21471  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.212285

بلقت�سى  لجلع  لعام  إلستثنائي)

تلت) (2121 9نا9ر) ((4 في)  ملؤرخ 

 ملصا قة على):)

محلد) نكوط  ((4( تفويت  لسيد)

أصل) من  حصة  آتلاعية  ((.111

((4( لفائد4  لسيد) حصة  ((.111

9نا9ر) ((4 بتاريخ) نوري  مصطفى 

.2121

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني  (

 15 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

فبف 9ر)2121)تحت رقم)3155.

75(I

SPS TECHNIC

س ب س تيكنيك
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

SPS TECHNIC
زنقة سلية إقامة شهرز   2  لطابق 

5  لرقم 22 بامليي، 21111،  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب

س ب س تيكنيك شركة ذ ت 

مسؤولية محدو 4 ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي زنقة سلية 

إقامة شهرز   2  لطابق 5  لرقم 22 

بامليي - 21111  لد ر  لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

448173

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم إعد    لقانون) (21(1 أكتوبر) ((5

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدو 4 

باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدو 4  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

:)س ب) بلختصر تسليتها)  إلقتضاء)

س تيكنيك.

-) ر سة) (: غرض  لشركة بإ9جاز)

 لجدوى  لفنية و القتصا 9ة)

-) عتلا   لطاقات  ملتجد 4.
زنقة) (: عنو ن  ملقر  الآتلاعي)

2) لطابق) شهرز  ) إقامة  سلية 

21111) لد ر) (- بامليي) (22 5) لرقم)

 لبيضاء) ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)

 لسيد نور  لد9ن مختاري):)111.) 

حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)
مختاري) نور  لد9ن   لسيد 
عنو نه) ))رياض  لسالم بلوك   رقم)

17 41111) ملحلد9ة  ملغرب.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)
مختاري) نور  لد9ن   لسيد 
عنو نه) ))رياض  لسالم بلوك   رقم)

17 41111) ملحلد9ة  ملغرب

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

 (2 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

نونبف)1)21)تحت رقم)1823)7.

752I

GECAFISC

MM2A SERVICES
إعالن متعد   لقر ر ت

GECAFISC

 RUE MOHAMED EL 26

 QUORRI(ETG 1 APPT 5

 CASABLANCA، 20250،

CASABLANCA MAROC

MM2A SERVICES »شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدو 4 ذ ت  لشريك 

 لوحيد»

وعنو ن مقرها  الآتلاعي : شارع 

يعقوب  ملنصور زنقة  لحاج 

 لجياللي  لعوفيف لطابق  الر�سي رقم 

6) حي  ملعاريف 1111) - 21151 

 لد ر لبيضاء  ملغرب.

»إعالن متعد   لقر ر ت»

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

.21131(

بلقت�سى  لجلع  لعام  الستثنائي)

 ملؤرخ في)14)أكتوبر)1)21

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية):)

على) 9نص  :) لذي  ((( رقم) قر ر 

ما9لي):) ملصا قة على بيع  لسيد كريم)

 (11 آهجه) بوسليخن للسيد4 ملياء)

حصة  آتلاعية)

9نص) :) لذي  ((2 رقم) قر ر 

كريم) إستقالة  لسيد  (: ما9لي) على 

بوسليخن من تسييف  لشركة وتعيين)

 لسيد4 ملياء)آهجه مكانه)

وتبعا لذلك تم تعد9ل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�سي  لتالية):)

على) 9نص  :) لذي  ((6 رقم) بند 

ما9لي):)تعد9ل  لتوقيع  الآتلاعي

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

 (1 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

أكتوبر)1)21)تحت رقم)6462)7.

753I
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FIDUCIAIRE MAGHREB ASSISTANCE

كونسيفرس سوساسو 

CONSERVAS SOSASU
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE MAGHREB

ASSISTANCE

 AVENUE HASSAN II N° (17

 BP( N°( 174،( 92000،( LARACHE

MAROC

سوساسو) كونسيففس 

CONSERVAS SOSASU)شركة ذ ت)

 ملسؤولية  ملحدو 4

شارع) مقرها  إلآتلاعي  وعنو ن 

صالح  لد9ن  م9وبي رقم))3 - 12111 

 لعر ئش  ملغرب

ذ ت  ملسؤولية) شركة  تأسيس 

 ملحدو 4)

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري):)

516(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) (24

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدو 4 باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدو 4.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)

سوساسو) كونسيففس  (:

.CONSERVAS SOSASU

تجهيز) (: بإ9جاز) غرض  لشركة 

وحفظ وتجليد وتصد9ر  لسلك.

شارع) (: عنو ن  ملقر  الآتلاعي)

صالح  لد9ن  م9وبي رقم))3 - 12111 

 لعر ئش  ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)

 لسيد4 ماريا سوريا رويز كور 9رو)

111.)) رهم) بقيلة) حصة  (41 (:

للحصة).

 21 (: شكيف4  لزيتوني)  لسيد4 

حصة بقيلة)111.)) رهم للحصة).

 21 (: صوريا  لزيتوني)  لسيد4 

حصة بقيلة)111.)) رهم للحصة).

 لسيد عبد  لحفيظ  لزيتوني):)21 

حصة بقيلة)111.)) رهم للحصة).

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)
 لسيد4 ماريا سوريا رويز كور 9رو)
أبي  لطيب) زنقة  ((( رقم) عنو نه) ))

 لعلمي)12111) لعر ئش  ملغرب.

 لسيد4 شكيف4  لزيتوني عنو نه) ))
أبي  لطيب  لعلمي) زنقة  ((( رقم)

12111) لعر ئش  ملغرب.

 لسيد4 صوريا  لزيتوني عنو نه) ))
أبي  لطيب  لعلمي) زنقة  ((( رقم)

12111) لعر ئش  ملغرب.

عبد  لحفيظ  لزيتوني)  لسيد 
أبي  لطيب) زنقة  ((( رقم) عنو نه) ))

 لعلمي)12111) لعر ئش  ملغرب.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

 لسيد4 شكيف4  لزيتوني عنو نه) ))
أبي  لطيب  لعلمي) زنقة  ((( رقم)

12111) لعر ئش  ملغرب

 لسيد4 صوريا  لزيتوني عنو نه) ))
أبي  لطيب  لعلمي) زنقة  ((( رقم)

12111) لعر ئش  ملغرب

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

 البتد ئية بالعر ئش بتاريخ)15)فبف 9ر)

2121)تحت رقم)11.

754I

ste(cofiguer(sarl

STE AG.COM SARL AU
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد
رفع رأسلال  لشركة

ste(cofiguer(sarl

 av(guennad(tayeb 1 etage(n3

guercif، 35100، guercif(maroc

STE AG.COM SARL AU شركة 

ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي تجزئة 
 الندلس هو ر4  وال  رحو - 11)35 

آرسيف  ملغرب.
رفع رأسلال  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.(487

قر ر  لشريك  لوحيد) بلقت�سى 
تم) (21(1 26) آنبف) في)  ملؤرخ 
قدره) بلبلغ  رأسلال  لشركة  رفع 
»411.111) رهم»)أي من)»11.111) 
عن) »511.111) رهم») إلى)  رهم»)
رفع  لقيلة  إلسلية لألسهم) (: طريق)

 ملوآو 4.
باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 
 البتد ئية بجرسيف بتاريخ)16)فبف 9ر)

2121)تحت رقم)751/2019.

755I

SACO CONSEIL

SKY ONE CAR
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

SACO CONSEIL
 MHAMID 9 N 468 1ER

 ETAGE(MARRAKECH، 40000،
MARRAKECH MAROC

SKY ONE CAR شركة ذ ت 
مسؤولية محدو 4 ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إلآتلاعي مكتب ) 
تجزئة رقم 47  ملسار ) طريق  سفي 

مر كش - 41111 مر كش  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
(1246(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم إعد    لقانون) (2121 فبف 9ر) (13
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدو 4 

باملليز ت  لتالية):)
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدو 4  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 
 SKY (: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)

. ONE CAR
كر ء) (: بإ9جاز) غرض  لشركة 

 لسيار ت بدون سائق.
 ( :)مكتب) عنو ن  ملقر  الآتلاعي)
تجزئة رقم)47) ملسار)))طريق  سفي)

مر كش)-)41111)مر كش  ملغرب.
أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).
 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)
 (.111 (: 9ونس  لكانيت)  لسيد 

حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).
و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)
عنو نه) )) 9ونس  لكانيت   لسيد 
تجزئة بويزكارن  قامة  فر ن  لشقة)6 

مر كش)41111)مر كش  ملغرب.
و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)
عنو نه) )) 9ونس  لكانيت   لسيد 
تجزئة بويزكارن  قامة  فر ن  لشقة)6 

مر كش)41111)مر كش  ملغرب
باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 
فبف 9ر) (16 بتاريخ) بلر كش   لتجارية 

2121)تحت رقم)2132)).

756I

FIDUCIAIRE AL KIMMA CONSULTING

IMIGO IMMIGRATION
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE AL KIMMA
CONSULTING

 N°31, Lotissement(communal,
 Sidi(Mâarouf، 20280،

Casablanca MAROC
IMIGO IMMIGRATION شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4
وعنو ن مقرها  إلآتلاعي 2 زنقة أبو 
فا9د  ملصري شقة ب 2  لطابق 2 - 

21161  لد ر  لبيضاء  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4 
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رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

45561(

 16 في) مؤرخ  حر  عقد  بلقت�سى 

إعد    لقانون) تم  (2121 فبف 9ر)

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدو 4 باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدو 4.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

 IMIGO(:(إلقتضاء)بلختصر تسليتها 

. IMMIGRATION

غرض  لشركة بإ9جاز):) الستشار4)

في  لهجر4.

عنو ن  ملقر  الآتلاعي):)2)زنقة أبو)

 -  2 2) لطابق) فا9د  ملصري شقة ب)

21161) لد ر  لبيضاء) ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)

 511 (: آسوس) شكيب   لسيد 

حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).

 لسيد سعد آسوس):)511)حصة)

بقيلة)11)) رهم للحصة).

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

 لسيد شكيب آسوس عنو نه) ))
 21361 زنقة الليف الرميطاج) (41 رقم)

 لد ر  لبيضاء) ملغرب.

عنو نه) )) آسوس  سعد   لسيد 

زنقة  بينال  قامة فضاء)سقر ط  رج)

 21(14 7) ملعاريف) شقة) (4   طابق)

 لد ر لبيضاء) ملغرب.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

 لسيد شكيب آسوس عنو نه) ))
 21361 زنقة الليف الرميطاج) (41 رقم)

 لد ر لبيضاء) ملغرب

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

 16 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

فبف 9ر)2121)تحت رقم)3)7217.

757I

FIDULIMAR

OUSSAHEL TRAVAUX
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد
توسيع نشاط  لشركة)

FIDULIMAR

 N°22 RUE(TAZA(HAY(EL

 HASSANY(KASSTOR، 45000،

OUARZAZATE MAROC

OUSSAHEL TRAVAUX شركة 

ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  الآتلاعي  و ر 

تلغاغرين حصا  لنيف - 52452 

تنغيف  ملغرب.

توسيع نشاط  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.(27

قر ر  لشريك  لوحيد) بلقت�سى 

تلت) (2121 فبف 9ر) (14 في)  ملؤرخ 

نشاط) إلى  إضافة  ألنشطة  لتالية 

 لشركة  لحالي):)

نقل  لبضائع لحساب) في  مقاول 

 لغيف.

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

فبف 9ر) (16 بتاريخ) بتنغيف   البتد ئية 

2121)تحت رقم)42.

758I

SM SOUTH CAPITAL

PACKIMA
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

تحويل  ملقر  الآتلاعي للشركة

SM SOUTH CAPITAL

 IMAN(CENTER(ETAG 11 N 8

 RUE(MED(ERRACHID (derrière

 la(bourse(bd(des(FAR (، 20000،

CASABLANCA MAROC

PACKIMA شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي 435 شارع 

محلد  لخامس - 21111  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب .

تحويل  ملقر  الآتلاعي للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.415571

بلقت�سى  لجلع  لعام  إلستثنائي)

 ملؤرخ في)3))غشت)1)21)تم تحويل)

من) للشركة   ملقر  الآتلاعي  لحالي 

»435)شارع محلد  لخامس)-)21111 

»حي) إلى) («  لد ر  لبيضاء) ملغرب)

12)محج حبوها بن سو  ني)  ملسيف4)

73111) لد جلة) (- حلو  لد جلة)

 ملغرب».

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

 3( بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

أكتوبر)1)21)تحت رقم)8118)7.

751I

GIT’AMINE

GYPSE EXPO

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

تعيين مسيف آد9د للشركة

GIT›AMINE

رقم 6 زنقة   ر �سي عي�سى حي عزيب 

زموري، 46111، أسفي  ملغرب

GYPSE EXPO شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدو 4

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي زنقة 

سومية  قامة شهرز   3  لطابق 

 لخامس رقم 22  لنخيل - 21111 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب.

تعيين مسيف آد9د للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.415633

بلقت�سى  لجلع  لعام  إلستثنائي)

تم تعيين) (2121 9نا9ر) ((6  ملؤرخ في)

مسيف آد9د للشركة  لسيد)4)) مان)

عبد  إلله كلسيف وحيد تبعا لقبول)

 ستقالة  ملسيف.

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

 14 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

فبف 9ر)2121)تحت رقم)721386.

761I

CABINET KHACHIM

EXTRA BUREAU

شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

CABINET KHACHIM

 N°9 LOT(MABROUKA(BIR

 RAMI، 14000، KENITRA

MAROC

EXTRA BUREAU شركة ذ ت 

مسؤولية محدو 4 ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي تجزئة 

 لصيا  رقم 675 - 4111)  لقنيطر4 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

54(17

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) (28

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدو 4 

باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدو 4  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

 EXTRA(:(إلقتضاء)بلختصر تسليتها 

.BUREAU

بيع لو زم) (: غرض  لشركة بإ9جاز)

وتجهيز ت  ملكتب.

تجزئة) (: عنو ن  ملقر  الآتلاعي)

 لصيا  رقم)675 - 4111)) لقنيطر4)

 ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)

 (.111 (:  لسيد بوكنات بنعي�سى)

حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).



عد )5511 - 24)آلا ى  مجر4))44) )1))فبف 9ر)2121)الجريدة الرسمية   315(

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء):)

 لسيد بوكنات بنعي�سى عنو نه) ))
 (4111  675 رقم) تجزئة  لصيا  

 لقنيطر4  ملغرب.
و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)
 لسيد بوكنات بنعي�سى عنو نه) ))
 (4111  675 رقم) تجزئة  لصيا  

 لقنيطر4  ملغرب
باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 
 البتد ئية بالقنيطر4 بتاريخ)31)9نا9ر)

2121)تحت رقم)15)74.

76(I

CABINET JURIDIQUE BNIAICH

 MARCINELLE SCHOOL
PRIVEE

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4
تأسيس شركة

CABINET JURIDIQUE BNIAICH
 OPP(ESSALAME 2 GH9

 IMM 7 APPT 1076، 20210،
CASABLANCA MAROC

 MARCINELLE SCHOOL PRIVEE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4
وعنو ن مقرها  إلآتلاعي حي 

لكريلات  لزنقة 21  لرقم 8) عين 
 لشق  لد ر  لبيضاء  ملغرب - 
21411  لد ر  لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدو 4 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
455645

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم إعد    لقانون) (21(1 13) آنبف)
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدو 4 باملليز ت  لتالية):)
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدو 4.
عند) متبوعة  تسلية  لشركة 
(: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)
.MARCINELLE SCHOOL PRIVEE

مدرسة) (: بإ9جاز) غرض  لشركة 
جصوصية.

حي) (: عنو ن  ملقر  الآتلاعي)
عين) ((8 21) لرقم) لكريلات  لزنقة)
 لشق  لد ر  لبيضاء) ملغرب)-)21411 

 لد ر  لبيضاء) ملغرب.
أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).
 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)
 5.111 (: حكيم) زمز وي   لسيد 
حصة بقيلة)51.111) رهم للحصة).

 5.111 (: ميف  س) رباب   لسيد4 
حصة بقيلة)51.111) رهم للحصة).
و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)
عنو نه) )) حكيم  زمز وي   لسيد 
 21411 )6)طبق) 6)رقم)  لولفة شقة)

 لد ر  لبيضاء) ملغرب).
عنو نه) )) ميف  س  رباب   لسيد4 
حي لكريلات  لزنقة)21) لرقم)22عين)
 لشق)21411) لد ر  لبيضاء) ملغرب.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 
ومو طن مسيفي  لشركة):)

عنو نه) )) حكيم  زمز وي   لسيد 
 21411 )6)طبق) 6)رقم)  لولفة شقة)

 لد ر  لبيضاء) ملغرب)
باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 
 15 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

9نا9ر)2121)تحت رقم)-.

762I

FIDUCIAIRE JABBARI

(GBYG( جيج
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE JABBARI
 BD BOURGOGNE RUE

 JAAFAR IBNOU HABIB RES AL
 MACHRIK(II(ETG 1 N°3، 20090،

CASABLANCA MAROC
آيج )GBYG) شركة ذ ت مسؤولية 

محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إلآتلاعي شارع 

بركون زنقة آعفر  بن حبيب  قامة 
 ملشرق     لطابق  الول رقم 3 

 ملغرب 21511  لد ر  لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

454787

في) مؤرخ  حر  عقد  بلقت�سى 

إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) (21

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدو 4 

باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدو 4  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

آيج) (: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)

.(GBYG(

(: بإ9جاز) غرض  لشركة 

 الستشار ت  إل  رية و ملالية.

شارع) (: عنو ن  ملقر  الآتلاعي)

بركون زنقة آعفر  بن حبيب  قامة)

 ملشرق     لطابق  الول رقم)3) ملغرب)

21511) لد ر  لبيضاء) ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 (1.111 (: رأسلال  لشركة) مبلغ 

 رهم،)مقسم كالتالي):)

 لسيد4 كناوي غيثة):)11))حصة)

بقيلة)11)) رهم للحصة).

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

عنو نه) )) غيثة  كناوي   لسيد4 
رقم)4))زنقة)))حي اللة سكينة زو غة)

1))31)فاس  ملغرب.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

عنو نه) )) غيثة  كناوي   لسيد4 
رقم)4))زنقة)))حي اللة سكينة زو غة)

1))31)فاس  ملغرب

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

 21 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

9نا9ر)2121)تحت رقم)454787.

763I

FIDU.PRO CONSULTING

AEMI INVEST
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

FIDU.PRO CONSULTING

ملتقى شارع  ميل زوال وزنقة غيثل 

 لطابق)) رقم 21  لد ر  لبيضاء، 1، 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب

AEMI INVEST شركة ذ ت 

مسؤولية محدو 4 ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي ملتقى 

زنقة إميل زوال وزنقة غيثال  لطابق 

))  لرقم 21  لد ر  لبيضاء - 1111 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

45115(

في) مؤرخ  موثق  عقد  بلقت�سى 
إعد    لقانون) تم  (21(1 نونبف) (17

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدو 4 

باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدو 4  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

 AEMI (: بلختصر تسليتها)  إلقتضاء)

.INVEST

مروج) (: بإ9جاز) غرض  لشركة 

عقاري.

ملتقى) (: عنو ن  ملقر  الآتلاعي)

زنقة إميل زوال وزنقة غيثال  لطابق)

 1111 (- 21) لد ر  لبيضاء) ))) لرقم)

 لد ر  لبيضاء) ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)

 511 (: عدنان  ليلاني)  لسيد 

حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).
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 511 (: محلد) إسلاعيلي   لسيد 

حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).

 (11111 (:  لسيد عدنان  ليلاني)

بقيلة)11)) رهم.

(: محلد) إسلاعيلي   لسيد 

11111))بقيلة)11)) رهم.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

عنو نه) )) عدنان  ليلاني   لسيد 

شارع  ميل زوال  قامة طيبة مدجل ب)

طابق)2)شقة)8)بيلفد9ر)1111) لد ر)

 لبيضاء) ملغرب.

 لسيد إسلاعيلي محلد عنو نه) ))

 1111 سطات) (2 كلال) (555 لوط)

سطات  ملغرب.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

عنو نه) )) عدنان  ليلاني   لسيد 

شارع  ميل زوال  قامة طيبة مدجل ب)

طابق)2)شقة)8)بيلفد9ر)1111) لد ر)

 لبيضاء) ملغرب

 لسيد إسلاعيلي محلد عنو نه) ))

 1111 سطات) (2 كلال) (555 لوط)

سطات  ملغرب

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

 لتجارية بالد ر  لبيضاء)بتاريخ)-)تحت)

رقم)-.

764I

 التقان للحسابات

MOULIN BEN ALLALI
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 التقان للحسابات

42) شارع مر كش  لطابق  لثاني 

رقم 5، 62111،  لناظور  ملغرب

MOULIN BEN ALLALI شركة ذ ت 

مسؤولية محدو 4 ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي   ر 

 لكبد ني  لدريوش - 62212 

 لدريوش  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 61

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) (27

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدو 4 

باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدو 4  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

(: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)

. MOULIN BEN ALLALI

غرض  لشركة بإ9جاز):)-)مطحنة

-)تجار4).

:)  ر) عنو ن  ملقر  الآتلاعي)

 62212 (-  لكبد ني  لدريوش)

 لدريوش  ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)

 (.111 (: توفيق  لبنعاللي)  لسيد 

حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

 لسيد توفيق  لبنعاللي عنو نه) ))

 و ر بورشيد   ر  لكبد ني بني سعيد)

 لناظور)62212) لناظور  ملغرب.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

 لسيد توفيق  لبنعاللي عنو نه) ))

 و ر بورشيد   ر  لكبد ني بني سعيد)

 لناظور)62212) لناظور  ملغرب

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

 البتد ئية بالدريوش بتاريخ)14)فبف 9ر)

2121)تحت رقم)6.

765I

 التقان للحسابات

KARISA PROMO
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

تأسيس شركة

 التقان للحسابات

42) شارع مر كش  لطابق  لثاني 

رقم 5، 62111،  لناظور  ملغرب

KARISA PROMO شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدو 4

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي  9لو 36 

رقم 14  ملطار  لناظور - 1)621 

 لناظور  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

(16(7

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) (11

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدو 4 باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدو 4.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

(: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)

. KARISA PROMO

منعش) (- (: غرض  لشركة بإ9جاز)

عقاري.

 36 :) 9لو) عنو ن  ملقر  الآتلاعي)

 621(1 (- 14) ملطار  لناظور) رقم)

 لناظور  ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)

حصة) (511 (:  لسيد سعيد  زيز )

بقيلة)11)) رهم للحصة).

 511 (: عبد  لكريم  زيز )  لسيد 

حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

 لسيد سعيد  زيز  عنو نه) ))شارع)

طه حسين رقم))1)) لناظور)62111 

 لناظور  ملغرب.

 لسيد عبد  لكريم  زيز  عنو نه) ))
حي  لخطابي زنقة)76)رقم)27) لناظور)

62111) لناظور  ملغرب.
و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)
 لسيد سعيد  زيز  عنو نه) ))شارع)
طه حسين رقم))1)) لناظور)62111 

 لناظور  ملغرب
 لسيد عبد  لكريم  زيز  عنو نه) ))
حي  لخطابي زنقة)76)رقم)27) لناظور)

62111) لناظور  ملغرب
باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 
9نا9ر) (21  البتد ئية بالناضور بتاريخ)

2121)تحت رقم)13.

766I

 التقان للحسابات

TRANSPORT AFSOU
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 التقان للحسابات
42) شارع مر كش  لطابق  لثاني 
رقم 5، 62111،  لناظور  ملغرب

TRANSPORT AFSOU شركة ذ ت 
مسؤولية محدو 4 ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إلآتلاعي حي 

 لسعا 4 آبل  لعروي - 62551 
 لناظور  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
(1623

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) (2(
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدو 4 

باملليز ت  لتالية):)
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدو 4  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسلية  لشركة 
(: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)

.TRANSPORT AFSOU
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-) لنقل) (: بإ9جاز) غرض  لشركة 

لحساب) للبضائع  و لوطني   لدولي 

 لغيف.

حي) (: عنو ن  ملقر  الآتلاعي)

 62551 (- آبل  لعروي)  لسعا 4 

 لناظور  ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)

 (.111 (: حلوتي) شعيب   لسيد 

حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

عنو نه) ))  لسيد شعيب حلوتي 

 62812 تزطوطين  ملركز  لناظور)

 لناظور  ملغرب.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

عنو نه) ))  لسيد شعيب حلوتي 

 62812 تزطوطين  ملركز  لناظور)

 لناظور  ملغرب

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

9نا9ر) (21  البتد ئية بالناضور بتاريخ)

2121)تحت رقم)26).

767I

HORICOM

SOCIETE OFFICIEL TRAV
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

HORICOM

 2(AV HASSAN II APPT N°4

 VN-MEKNES، 50000، MEKNES

MAROC

SOCIETE OFFICIEL TRAV شركة 

ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي حي  لسالم 

توسيع 2 رقم 827  لطابق  لسفلي 

سيدي سعيد - 51111 مكناس 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

41237

في) مؤرخ  حر  عقد  بلقت�سى 

إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) (25

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدو 4 

باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدو 4  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

(: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)

.SOCIETE OFFICIEL TRAV

أشغال) (: بإ9جاز) غرض  لشركة 

 لبناء) ملختلفة.

حي) (: عنو ن  ملقر  الآتلاعي)

827) لطابق) رقم) (2 توسيع)  لسالم 

 51111 (- سعيد) سيدي   لسفلي 

مكناس  ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 51.111 (: رأسلال  لشركة) مبلغ 

 رهم،)مقسم كالتالي):)

و لعائلية) - ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

 لسيد عبد  ملولى محلد عنو نه) ))

حي  لسالم توسيع)2)رقم)827)سيدي)

سعيد)51111)مكناس  ملغرب.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

 لسيد عبد  ملولى محلد عنو نه) ))

حي  لسالم توسيع)2)رقم)827)سيدي)

سعيد)51111)مكناس  ملغرب

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

فبف 9ر) (14 بتاريخ) بلكناس   لتجارية 

2121)تحت رقم)2)5.

768I

MOHAMED BENNIS

غولدن سبا برستيج ش.ذ.م.م

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

تأسيس شركة

MOHAMED BENNIS

 AV. CHORAFAE - N° 17 -

 TETOUAN، 93040، TETOUAN

MAROC

غولدن سبا برستيج ش.ذ.م.م شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي تجزئة 

حي باب سبتة - قطعة رقم 537 - 

 لفنيدق - 12)13 تطو ن  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

26383

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) (18

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدو 4 باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدو 4.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

 إلقتضاء)بلختصر تسليتها):)غولدن)

سبا برستيج ش.ذ.م.م.

:) ستغالل) غرض  لشركة بإ9جاز)

مركز لإلستحلام و لتجليل.

تجزئة) (: عنو ن  ملقر  الآتلاعي)

 -  537 رقم) قطعة  (- باب سبتة) حي 

 لفنيدق)-)12)13)تطو ن  ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)

 511 (:  لسيد4  وال  حلو فتيحة)

حصة بقيلة)51.111) رهم للحصة).

511)حصة) (:  لسيد4 جلو فاطلة)

بقيلة)51.111) رهم للحصة).

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

فتيحة) حلو   لسيد4  وال  

شارع) (- حي سيدي بوغابة) عنو نه) ))

-) لفنيدق) (2 رقم) (- حرو 4) عين 

12)13)تطو ن  ملغرب.

عنو نه) )) فاطلة  جلو   لسيد4 

حي  لقلعة)-)شارع  إلمام مالك)-)ملر)

12)13)تطو ن) ))-) لفنيدق) 2)-)رقم)

 ملغرب.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

فتيحة) حلو   لسيد4  وال  

شارع) (- حي سيدي بوغابة) عنو نه) ))

-) لفنيدق) (2 رقم) (- حرو 4) عين 

12)13)تطو ن  ملغرب

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

9نا9ر) (21 بتاريخ) بتطو ن   البتد ئية 

2121)تحت رقم)65)1.

761I

sacompta sarl au

SOCIETE PULTRA SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

رفع رأسلال  لشركة

sacompta sarl au

244 شارع  لجيش  مللكي ميسور، 

33251، ميسور  ملغرب

SOCIETE PULTRA SARL شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي  و ر 

تاغيت  لقصابي ميسور - 33251 

MISSOUR  ملغرب.

رفع رأسلال  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.81(

بلقت�سى  لجلع  لعام  إلستثنائي)

تم) (2121 9نا9ر) (16 في)  ملؤرخ 

قدره) بلبلغ  رأسلال  لشركة  رفع 

 (1.111« أي من) »461.111) رهم»)

عن) »561.111) رهم») إلى)  رهم»)

إ ماج  حتياطي أو أرباح أو) (: طريق)

عالو ت إصد ر في رأس  ملال.
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باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

فبف 9ر) (16 بتاريخ) ببوملان   البتد ئية 

2121)تحت رقم)23/2020.

771I

MOHAMED BENNIS

روديماي ش.ذ.م.م
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

تأسيس شركة

MOHAMED BENNIS

 AV. CHORAFAE - N° 17 -

 TETOUAN، 93040، TETOUAN

MAROC

رو 9لاي ش.ذ.م.م شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدو 4

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي حي كطالن 

- شارع لسان  لد9ن  بن  لخطيب - 

مرتيل - 51)13 تطو ن  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

26313

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) ((5

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدو 4 باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدو 4.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

(: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)

رو 9لاي ش.ذ.م.م.

:)مقاول في) غرض  لشركة بإ9جاز)

أشغال  لبناء.

عنو ن  ملقر  الآتلاعي):)حي كطالن)

(- شارع لسان  لد9ن  بن  لخطيب) (-

مرتيل)-)51)13)تطو ن  ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)

 لسيد  مليلوني عبد  لسالم):)111 

حصة بقيلة)11.111) رهم للحصة).

 51 (:  لسيد  مليلوني عبد  لعزيز)

حصة بقيلة)5.111) رهم للحصة).

 51 (: إحسان)  لسيد4  مليلوني 
حصة بقيلة)5.111) رهم للحصة).

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء):)

عبد  لسالم)  لسيد  مليلوني 
بن) لسان  لد9ن  شارع  عنو نه) ))
تطو ن) (13(51 مرتيل) (-  لخطيب)

 ملغرب.
عبد  لعزيز)  لسيد  مليلوني 
شارع) (- كطالن) حي  (- (28 عنو نه) ))
مرتيل) (- بن  لخطيب) لسان  لد9ن 

51)13)تطو ن  ملغرب.
إحسان)  لسيد4  مليلوني 
شارع  ملغرب  لكبيف) (- (25 عنو نه) ))
مرتيل) (- -) لشلبيف ) (1 -)شقة) (3 ط) (-

51)13)تطو ن  ملغرب.
و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)
عبد  لسالم)  لسيد  مليلوني 
بن) لسان  لد9ن  شارع  عنو نه) ))
تطو ن) (13(51 مرتيل) (-  لخطيب)

 ملغرب
باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 
9نا9ر) (21 بتاريخ) بتطو ن   البتد ئية 

2121)تحت رقم)83)1.

77(I

CECOGEL(/(SARL

 CREMERIE PATISSERIE
MITLILI

شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 
 لشريك  لوحيد

قفل  لتصفية

CECOGEL / SARL
 RUE MED ABDOU IMM

 ESSAADA(BLOC(C 1° ETAGE
 N°1 - OUJDA، 60000، OUJDA

MAROC
 CREMERIE PATISSERIE MITLILI
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد
 OUJDA, : وعنو ن مقرها  إلآتلاعي

 RTE(SIDI(DRISS(N°17 LOT
BENCHAKROUN - 60000 وآد4 

 ملغرب.

قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

.23115

قر ر  لشريك  لوحيد) بلقت�سى 

تقرر حل) (2121 9نا9ر) (2(  ملؤرخ في)

 CREMERIE PATISSERIE MITLILI

شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت)

رأسلالها) مبلغ   لشريك  لوحيد 

مقرها) وعنو ن  11.111)) رهم 

 OUJDA, RTE SIDI DRISS(إلآتلاعي 

 N°(7 LOT BENCHAKROUN -

لعدم) نتيجة  وآد4  ملغرب  (61111

 ستلر رية  ملشروع.

و عين):)

زرهوني) بلقاسم   لسيد)4))

زنقة بو 9ر تجزئة) وعنو نه) ))وآد4،)

37 61111)وآد4  ملغرب) لياتني رقم)

كلصفي))4))للشركة.

و قد تم  نعقا   لجلعية  لختامية)

وآد4ـ) وفي  (2121 9نا9ر) (2( بتاريخ)

تجزئة) ((7 رقم) سيدي  ريس  زنقة 

بنشقرون)-)61111)وآد4  ملغرب.

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

9نا9ر) (27 بتاريخ) بوآد4   لتجارية 

2121)تحت رقم))37.

772I

2bl consulting

TIQA CONTRÔLE

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

تأسيس شركة

2bl consulting

temara، 12000، temara(temara

TIQA CONTRÔLE شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدو 4

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي تلار4 رقم 

17)  لطابق  لثاني تجزئة رياض 

أوال   مطاع سكتور). - 2121) 

 لرباط  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

(21423

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) (2(

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدو 4 باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدو 4.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

 TIQA (: بلختصر تسليتها)  إلقتضاء)

.CONTRÔLE

• لقيام) (: بإ9جاز) غرض  لشركة 

بلر قبة  لدر سات  لتقني وبالخبف ت)

و ملر قبة  لتقنية) وبالدر سات 

و ألشغال  لعلومية) بالبناء)  ملتعلقة 

ذ ت  لصبغة) وبجليع  لخدمات 

بقطاع  لبناء)  لتقنية  ملتعلقة 

و ألشغال  لعلومية،)

لإلنشاء ت) •) ملر قبة  لتقنية  (

و ملعد ت  لتقنية،)

)•) لدر سة و الستشار ت وجدمات)

 ملساعد4  لتقنية و لعامة،)

)•)آليع جدمات  لخبف4 و لفحص)

و لقياس) و لتشخيص  و لتفتيش 

و لتحليل،

•)شر ء)وبيع آليع  ملو   و ملعد ت)

 لتقنية،.

عنو ن  ملقر  الآتلاعي):)تلار4 رقم)

17)) لطابق  لثاني تجزئة رياض أوال )

2121)) لرباط)  - سكتور).   مطاع 

 ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)

 (.111 (:  لسيد علر ني مصطفى)

حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).

 (.111 (: 9ونس)  لسيد  لتليدي 

حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).)

 (.111 (:  لسيد علر ني مصطفى)

حصة بقيلة)11)) رهم.

 (.111 (: 9ونس)  لسيد  لتليدي 

حصة بقيلة)11)) رهم.
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و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

 لسيد علر ني مصطفى عنو نه) ))

رقم)81)في حي  لوفاق بنسركاو أكا 9ر)

2121)) لر شيد9ة  ملغرب.

عنو نه) )) 9ونس   لسيد  لتليدي 

شارع فال ولد عليف) ((1 81) لشقة)
شفشاون) ((2121 أكد ل  لرباط)

 ملغرب.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

 لسيد علر ني مصطفى عنو نه) ))

رقم)81)في حي  لوفاق بنسركاو أكا 9ر)

2121)) لر شيد9ة  ملغرب

عنو نه) )) 9ونس   لسيد  لتليدي 

شارع فال ولد عليف) ((1 81) لشقة)
شفشاون) ((2121 أكد ل  لرباط)

 ملغرب

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

فبف 9ر) (13 بتاريخ) بتلار4   البتد ئية 

2121)تحت رقم)3173.

773I

MOHAMED BENNIS

راسط ريزيون
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد
رفع رأسلال  لشركة

MOHAMED BENNIS

 AV. CHORAFAE - N° 17 -

 TETOUAN، 93040، TETOUAN

MAROC

فاسط فيز9ون شركة ذ ت مسؤولية 

محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي شارع 

 لجيش  مللكي - قيسارية طهر ن - 

رقم ) - 13141 تطو ن  ملغرب.

رفع رأسلال  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.5181

قر ر  لشريك  لوحيد) بلقت�سى 

تم) (21(1 31) آنبف) في)  ملؤرخ 

قدره بلبلغ  رأسلال  لشركة  رفع 

من) أي  »11.111)) رهم») (

 451.111« إلى) »351.111) رهم»)

تقد9م حصص) (: عن طريق)  رهم»)

نقد9ة أو عينية.

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

9نا9ر) (11 بتاريخ) بتطو ن   البتد ئية 

2121)تحت رقم)1142.

774I

EXPERTS CONSULTANTS DU DETROIT

MARINA HOME مارينا هوم
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد

توسيع نشاط  لشركة)

 EXPERTS CONSULTANTS DU

DETROIT

11 شارع 9وسف إبن تاشفين رقم 

85، 11111، طنجة  ملغرب

 MARINA HOME مارينا هوم

شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  الآتلاعي شارع اللة 

نزهة،  ملحل رقم 1 مكرر،  لطابق 

 الر�سي، مضيق - 13211 مضيق 

 ملغرب.

توسيع نشاط  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.8667

قر ر  لشريك  لوحيد) بلقت�سى 

 ملؤرخ في)5))9نا9ر)2121)تلت إضافة)

إلى نشاط  لشركة)  ألنشطة  لتالية 

 لحالي):)

صالة  ميس) (،, ) ستغالل  مللبنة)

كريم وبار  لوآبات  لخفيفة)؛

ومو  ) و لخشب  تسويق  ألثاث 

 لبناء)

صناعة  ألثاث بشكل عام

وكالة عقارية.

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني  (

9نا9ر) (21 بتاريخ) باملضيق   البتد ئية 

2121)تحت رقم)78).

775I

fidomek

HEALTH SERVICE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

تأسيس شركة

fidomek

 N(A11 ALAMIRA 1 6EME(ETAGE

 AVENUE ABOU EL HASSAN

 AL(MARINI، 50000، meknes

maroc

HEALTH SERVICE شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدو 4

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي محل 

في  لطابق  الر�سي رقم 8) تجزئة 

 جالص باب  لبطيوي - 51111 

مكناس  ملغرب 

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

41273

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) (13

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدو 4 باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدو 4.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

(: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)

.HEALTH SERVICE

:) لعنا9ة) بإ9جاز) غرض  لشركة 

بالجلال و لعنا9ة),) ملتاآر4.

محل) (: عنو ن  ملقر  الآتلاعي)

تجزئة) ((8 رقم) في  لطابق  الر�سي 

 51111 (- باب  لبطيوي)  جالص 

مكناس  ملغرب).

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)

511)حصة) (:  لسيد محلد آطو)

بقيلة)11)) رهم للحصة).

 لسيد محلد توز 9ني):)411)حصة)

بقيلة)11)) رهم للحصة).

 (11 (: توز 9ني) حفصة   لسيد4 
حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء):)

 لسيد محلد آطو عنو نه) ))رقم)
شارع محلد  لسا س) (2 27) لنعيم)

51111)مكناس  ملغرب.
عنو نه) )) توز 9ني  محلد   لسيد 
 ( آناح) ((( شقة) (38/39 علار4)

قرطبة)51111)مكناس  ملغرب.
 لسيد حفصة توز 9ني عنو نه) ))
علار4)38/39شقة)))آناح)))تجزئة)

قرطبة)51111)مكناس  ملغرب.
و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)
 لسيد محلد آطو عنو نه) ))رقم)
شارع محلد  لسا س) (2 27) لنعيم)

51111)مكناس  ملغرب
 لسيد4 حفصة توز 9ني عنو نه) ))
علار4)38/39شقة)))آناح)))تجزئة)

قرطبة)51111)مكناس  ملغرب
باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 
فبف 9ر) (15 بتاريخ) بلكناس   لتجارية 

2121)تحت رقم)541.
776I

GIT’AMINE

GYPSE EXPO
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

رفع رأسلال  لشركة

GIT›AMINE
رقم 6 زنقة   ر �سي عي�سى حي عزيب 

زموري، 46111، أسفي  ملغرب
GYPSE EXPO شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدو 4
وعنو ن مقرها  إلآتلاعي زنقة 
سومية  قامة شهرز   3  لطابق 

 لخامس رقم 22  لنخيل - 21111 
 لد ر  لبيضاء  ملغرب.
رفع رأسلال  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.415633

بلقت�سى  لجلع  لعام  إلستثنائي)
تم) (2121 9نا9ر) ((6 في)  ملؤرخ 
قدره) بلبلغ  رأسلال  لشركة  رفع 
من) أي  »2.111.111) رهم»)
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 2.(11.111« إلى) »11.111)) رهم»)

تقد9م حصص) (: عن طريق)  رهم»)

نقد9ة أو عينية.

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

 14 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

فبف 9ر)2121)تحت رقم)721386.

777I

MEH EXPERTISE

SOCIÉTÉ ZC2A
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

تأسيس شركة

MEH EXPERTISE

48 زنقة  ملحطة شقة رقم 8 حي 

إقبال جريبكة، 25123، جريبكة 

 ملغرب

SOCIÉTÉ ZC2A شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدو 4

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي رقم 28 
زنقة  لقا�سي  لشنقيطي  لطابق 

 ألول - 25351 و  ي زم  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

(173

 14 في) مؤرخ  حر  عقد  بلقت�سى 
إعد    لقانون) تم  (2121 فبف 9ر)

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدو 4 باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدو 4.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

(: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)

.SOCIÉTÉ ZC2A

أشغال) (: بإ9جاز) غرض  لشركة 

مختلفة أو  لبناء،) لتجار4،) الستيف  )

و لتصد9ر).
 28 رقم) (: عنو ن  ملقر  الآتلاعي)
زنقة  لقا�سي  لشنقيطي  لطابق)

 ألول)-)25351)و  ي زم  ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)

 511 (:  لسيد شبهي  لحاج أحلد)
حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).

حصة) (511 (:  لسيد ز هي سعيد)
بقيلة)11)) رهم للحصة).

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء):)

أحلد) شبهي  لحاج   لسيد 
زنقة  لقا�سي) (28 رقم) عنو نه) ))

 لشنقيطي)25351)و  ي زم  ملغرب.
عنو نه) )) سعيد  ز هي   لسيد 
زنقة  لعروسيين حي إقبال) (56 رقم)

25111)جريبكة  ملغرب.
و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)
أحلد) شبهي  لحاج   لسيد 
زنقة  لقا�سي) (28 رقم) عنو نه) ))

 لشنقيطي)25351)و  ي زم  ملغرب
باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 
 البتد ئية بو  ي زم بتاريخ)16)فبف 9ر)

2121)تحت رقم)08/2020.
778I

CARRELAGE MARBRE TRAVAUX

 CARRELAGE MARBRE
TRAVAUX

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4
تحويل  ملقر  الآتلاعي للشركة

 CARRELAGE MARBRE
TRAVAUX

رقم 328،  لحي  لصناعي سيدي 
غانم مر كش رقم 328،  لحي 

 لصناعي سيدي غانم مر كش، 
1))41، مر كش  ملغرب

 CARRELAGE MARBRE
TRAVAUX شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4
وعنو ن مقرها  إلآتلاعي مكتب رقم 
2) مكرر  لطابق  ألول طريق أسفي 
 لحي  لصناعي رقم )4 سيدي غانم 
مر كش - 1))41 مر كش  ملغرب.
تحويل  ملقر  الآتلاعي للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.73423

بلقت�سى  لجلع  لعام  إلستثنائي)
 ملؤرخ في)28)أكتوبر)1)21)تم تحويل)
من) للشركة   ملقر  الآتلاعي  لحالي 

مكرر  لطابق  ألول) ((2 »مكتب رقم)

رقم) أسفي  لحي  لصناعي  طريق 

 41((1 (- مر كش) غانم  سيدي  (4(
(،328 »رقم) إلى) مر كش  ملغرب»)

 لحي  لصناعي سيدي غانم مر كش)-)

1))41)مر كش  ملغرب».

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

فبف 9ر) (16 بتاريخ) بلر كش   لتجارية 

2121)تحت رقم)484).

771I

BOUGHALEB ET ASSOCIES

MEIER ENERGY
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

BOUGHALEB ET ASSOCIES

411, شارع محلد  لزرقطوني 

 لطابق  لثاني،  لرقم 2) 411, شارع 

محلد  لزرقطوني  لطابق  لثاني، 

 لرقم 2)، 21111،  لد ر  لبيضاء 

MAROC

MEIER ENERGY شركة ذ ت 

مسؤولية محدو 4 ذ ت  لشريك 

 لوحيد

 RUE 7 وعنو ن مقرها  إلآتلاعي

 ALKAMIT AL ASSADI ROCHES

 NOIRES 20000 20000

casablanca maroc

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

4548(1

في) مؤرخ  حر  عقد  بلقت�سى 
إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) ((1

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدو 4 

باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدو 4  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

 MEIER(:(إلقتضاء)بلختصر تسليتها 

.ENERGY

بإ9جاز) غرض  لشركة 
 CONCEPTION (:
 D É V E L O P P E M E N T
 F A B R I C A T I O N
 COMMERCIALISATION D
 EQUIPEMENTS LIES A LA MISE
 EN OEUVRE DE L ENERGIE

.SOUS TOUTES SES FORMES
(: عنو ن  ملقر  الآتلاعي)
 RUE 7 ALKAMIT AL ASSADI
 ROCHES NOIRES 21111 21111

.casablanca maroc
أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).
 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)
 E2(CONSULT( :( 1.000  لشركة)

حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).
و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)
 لشركة)E2 CONSULT)عنو نه) ))
 RUE SOUMAYA RESIDENCE
 SHEHRAZAD 21111

.CASABLANCA MAROC
و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)
 EL KOHEN  لسيد)
 LOT EL  87 عنو نه) )) (FOUAD
 MOUNTAZAH AIN DIAB 21(81

RABAT MAROC
باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 
 21 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

9نا9ر)2121)تحت رقم)1)4548.

781I

MIRAGE BUSINESS CONSULTING

FERNAND DE MAGELLAN.
PRIVE

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4
رفع رأسلال  لشركة

 MIRAGE BUSINESS
CONSULTING

رقم 8  لطابق 5  لشقة 1  قامة 
 لحرية شارع فلسطين، 31111، 

فاس  ملغرب
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FERNAND DE MAGELLAN.
PRIVE شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4
وعنو ن مقرها  إلآتلاعي 6 زنقة 
حلز4  بن عبد  ملطلب بورمانة - 

31111 فاس  ملغرب.
رفع رأسلال  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.45645

بلقت�سى  لجلع  لعام  إلستثنائي)
تم) (2121 فبف 9ر) (21 في)  ملؤرخ 
قدره) بلبلغ  رأسلال  لشركة  رفع 
من) أي  »2.111.111) رهم»)
»111.111.)) رهم»)إلى)»3.111.111 
 رهم»)عن طريق):)إ ماج  حتياطي أو)
أرباح أو عالو ت إصد ر في رأس  ملال.

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 
فبف 9ر) (15 بتاريخ) بفاس   لتجارية 

2121)تحت رقم)520/020.

78(I

MOHAMED BENNIS

دلتا كورراج
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

تفويت حصص

MOHAMED BENNIS
 AV. CHORAFAE - N° 17 -

 TETOUAN، 93040، TETOUAN
MAROC

 لتا كوفر ج شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدو 4

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي 41 - شارع 
علر بن  لخطاب - رقم 2) - 11161 

طنجة  ملغرب.
تفويت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.64117

بلقت�سى  لجلع  لعام  إلستثنائي)
تلت) (21(1 ))) آنبف) في)  ملؤرخ 

 ملصا قة على):)
لويس) جو�سي  ((4( تفويت  لسيد)
حصة) ((51 مور طي) باسطور 
حصة) ((51 أصل) من   آتلاعية 
لفائد4  لسيد))4))آمال  لزناكي بتاريخ)

))) آنبف)1)21.

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني  (
9نا9ر) ((1 بتاريخ) بطنجة   لتجارية 

2121)تحت رقم)221316.

782I

VERSION CONSULTING

MZ TRADE MEDIA SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

تأسيس شركة

VERSION CONSULTING
 Marrakech، 40000، Marrakech

MAROC
MZ TRADE MEDIA SARL شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4
وعنو ن مقرها  إلآتلاعي عللية 

إبن جلدون محل رقم ) مسيف4 3 - 
41)41 مر كش  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدو 4 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
(12(57

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) (1(
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدو 4 باملليز ت  لتالية):)
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدو 4.
عند) متبوعة  تسلية  لشركة 
 MZ (: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)

.TRADE MEDIA SARL
:) الستيف  ) غرض  لشركة بإ9جاز)

و لتصد9ر
 الشهار

بيع لو زم  ملكتب.
عللية) (: عنو ن  ملقر  الآتلاعي)
 -  3 مسيف4) (( إبن جلدون محل رقم)

41)41)مر كش  ملغرب.
أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).
 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)
 341 (: حلتاوي) محلد   لسيد 
حصة بقيلة)34.111) رهم للحصة).

 331 (: بركوكي) عز  لد9ن   لسيد 
حصة بقيلة)33.111) رهم للحصة).

آورج) موريس  باسكال   لسيد 

 33.111 حصة بقيلة) (331 (: لور ن)

 رهم للحصة).

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

 لسيد محلد حلتاوي عنو نه) ))
مر كش) (41(41  ( مسيف4) ((66 رقم)

 ملغرب.

 لسيد عز  لد9ن بركوكي عنو نه) ))

مدرسة  لخوبي تجزئة  لحسنية أنز )

81111) كا 9ر  ملغرب.

آورج) موريس  باسكال   لسيد 

 41(41 مر كش) عنو نه) )) لور ن 

مر كش  ملغرب.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

 لسيد محلد حلتاوي عنو نه) ))
مر كش) (41(41  ( مسيف4) ((66 رقم)

 ملغرب

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

9نا9ر) (28 بتاريخ) بلر كش   لتجارية 

2121)تحت رقم)734))).

783I

 التقان للحسابات

COOL BUILDING
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

تأسيس شركة

 التقان للحسابات

42) شارع مر كش  لطابق  لثاني 
رقم 5، 62111،  لناظور  ملغرب

COOL BUILDING شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدو 4

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي تجزئة 

 لتضامن رقم 4 سلو ن  لناظور - 

62712  لناظور  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

(16(1

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) (17

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدو 4 باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدو 4.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

 COOL(:(إلقتضاء)بلختصر تسليتها 

.BUILDING

منعش) (- (: غرض  لشركة بإ9جاز)
عقاري

-)بيع  الر �سي.

تجزئة) (: عنو ن  ملقر  الآتلاعي)

(- سلو ن  لناظور) (4 رقم)  لتضامن 

62712) لناظور  ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

(: رأسلال  لشركة) مبلغ 

211.111.)) رهم،)مقسم كالتالي):)

 (.111 (: زريوح) محلا ي   لسيد 

حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).)

:) رض) زريوح) محلا ي   لسيد 

بقيلة)511.111) رهم.

:) رض) نجا4  لدرقاوي)  لسيد4 

بقيلة)311.111) رهم.

:) رض) لفرندي) مونة   لسيد4 

بقيلة)311.111) رهم.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

 لسيد محلا ي زريوح عنو نه) ))

سلو ن) ((881 رقم) تجزئة  لعلر ن 

 لناظور)62712) لناظور  ملغرب.

 لسيد4 نجا4  لدرقاوي عنو نه) ))
سلو ن) ((2 رقم) ((1 حي  لنصر زنقة)

 لناظور)62712) لناظور  ملغرب.

عنو نه) )) لفرندي  مونة   لسيد4 

حي  لتضامن رقم)36)سلو ن  لناظور)

62712) لناظور  ملغرب.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

 لسيد محلا ي زريوح عنو نه) ))

سلو ن) ((881 رقم) تجزئة  لعلر ن 

 لناظور)62712) لناظور  ملغرب

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

9نا9ر) (24  البتد ئية بالناضور بتاريخ)

2121)تحت رقم)17).

784I
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MBGA

MAKLAA DAYA ALBAYDA

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

تعيين مسيف آد9د للشركة

MBGA

 N 275 BD(ZERKTOUNI(N

 275 BD(ZERKTOUNI، 20050،

CASABLANCA MAROC

MAKLAA DAYA ALBAYDA شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي رقم 

46 شارع  لوالء زنقة عبد  لخالق 

 لطريس - 73111  لد جلة  ملغرب.

تعيين مسيف آد9د للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.5817

بلقت�سى  لجلع  لعام  إلستثنائي)

تم تعيين) (2121 9نا9ر) ((6  ملؤرخ في)

للشركة  لسيد)4)) آد9د  مسيف 

 لبطلو�سي منصف كلسيف وحيد

تبعا لقبول  ستقالة  ملسيف.

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

 15 بتاريخ) بو  ي  لذهب   البتد ئية 

فبف 9ر)2121)تحت رقم)131/2020.

785I

MBGA

MAKLAA DAYA ALBAYDA

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

تفويت حصص

MBGA

 N 275 BD(ZERKTOUNI(N

 275 BD(ZERKTOUNI، 20050،

CASABLANCA MAROC

MAKLAA DAYA ALBAYDA شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي رقم 

46 شارع  لوالء زنقة عبد  لخالق 

 لطريس - 73111  لد جلة  ملغرب.

تفويت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.5817

بلقت�سى  لجلع  لعام  إلستثنائي)

تلت) (2121 9نا9ر) ((6 في)  ملؤرخ 

 ملصا قة على):)

سعيد) نجيد  ((4( تفويت  لسيد)

أصل) من  حصة  آتلاعية  (511

((4( لفائد4  لسيد) حصة  ((.111

9نا9ر) ((6 بتاريخ) منصف  لبطلو�سي 

.2121

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني  (

 15 بتاريخ) بو  ي  لذهب   البتد ئية 

فبف 9ر)2121)تحت رقم)131/2020.

786I

STE SIMPLE CONSEIL SARL

 STE NAD DECORATIONS

SARL AU
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

STE SIMPLE CONSEIL SARL

 RDC(N°14 RESIDENCE(ATLAS

 RUE 12 OMAR(BENJELLOUN

ATLAS(FES.، 30000، فاس  ملغرب

 STE NAD DECORATIONS SARL

AU شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 

ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي  لشقة 
رقم 4  لطابق  لثاني  وال   لطيب 

 لعليا فاس - 31111 فاس  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

6(735

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) ((4

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدو 4 

باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدو 4  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

 STE (: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)

.NAD DECORATIONS SARL AU

بيع) (: بإ9جاز) غرض  لشركة 

وشر ء)منتجات  لصناعة  لتقليد9ة-)

 الستيف   و لتصد9ر).

:) لشقة) عنو ن  ملقر  الآتلاعي)

4) لطابق  لثاني  وال   لطيب) رقم)

 لعليا فاس)-)31111)فاس  ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)

 لسيد ميلون زر ع):)111.))حصة)

بقيلة)11)) رهم للحصة).

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

عنو نه) )) زر ع  ميلون   لسيد 

شقة) (8 4)) قامة بيل علار4) قطاع)

2)حي  لرياض  لرباط)1111)) لرباط)

 ملغرب.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

عنو نه) )) زر ع  ميلون   لسيد 

شقة) (8 4)) قامة بيل علار4) قطاع)

2)حي  لرياض  لرباط)1111)) لرباط)

 ملغرب

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

 لتجارية بفاس بتاريخ)27)9نا9ر)2121 

تحت رقم)311.

787I

FINAUDIT

LE FIL D'ARIANE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

تأسيس شركة

FINAUDIT

 RUE CHEVALIER BAYARD RCE

 VALROSE 1 ETG(N°2، 20310،

CASABLANCA MAROC

LE FIL D'ARIANE شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدو 4

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي 26، شارع 
مرس سلطان،شقة 3  لطابق 

 الول  لد ر  لبيضاء - 21111  لد ر 
 لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدو 4 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
455773

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) (18
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدو 4 باملليز ت  لتالية):)
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدو 4.
عند) متبوعة  تسلية  لشركة 
 LE FIL (:  إلقتضاء)بلختصر تسليتها)

.D’ARIANE
كوتش) (: بإ9جاز) غرض  لشركة 

وتدريب  ملدربين
 ستشار ت  لتسويق و التصاالت)

 الستف تيجية
(،26 (: عنو ن  ملقر  الآتلاعي)
3) لطابق) شارع مرس سلطان،شقة)
21111) لد ر) (-  الول  لد ر  لبيضاء)

 لبيضاء) ملغرب.
أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة محدو 4 سنة).
 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)
251)حصة) (:  لسيد4 هند  لضيع)

بقيلة)11)) رهم للحصة).
251)حصة) (:  لسيد شكيب عبا )

بقيلة)11)) رهم للحصة).
(: و لي) بدر لد9ن   ري�سي   لسيد 
251)حصة بقيلة)11)) رهم للحصة)

.
 لسيد مصطفى أ9ت عيس):)251 

حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).)
251)بقيلة) (:  لسيد4 هند  لضيع)

11)) رهم.
251)بقيلة) (:  لسيد شكيب عبا )

11)) رهم.
(: و لي) بدر لد9ن   ري�سي   لسيد 

251)بقيلة)11)) رهم.
 لسيد مصطفى أ9ت عيس):)251 

بقيلة)11)) رهم.
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و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

عنو نه) )) هند  لضيع   لسيد4 
42)زنقة  ملستشفيات،) لطابق  الول)

2)حي  ملستشفيات  لد ر)  لشقة)

بيضاء)21111) لد ر  لبيضاء) ملغرب.

عنو نه) )) عبا   شكيب   لسيد 

35)شارع  لكندي، نفا  لد ر  لبيضاء)

21111) لد ر بيضاء) ملغرب.

و لي) بدر لد9ن   ري�سي   لسيد 

 2 طابق) فيمي  22،زنقة  عنو نه) ))

بالفد9ر لد ر  لبيضاء)21111 

 لد ر  لبيضاء) ملغرب.

عيس) أ9ت  مصطفى   لسيد 

شارع) (3 عنو نه) )) الندلس)

318عين  لشق) رقم)  ملنظر لعام 

21111) لد ر  لبيضاء)  لد ر  لبيضاء)

 ملغرب.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

عيس) أ9ت  مصطفى   لسيد 

شارع) (3 عنو نه) )) الندلس)

318عين  لشق) رقم)  ملنظر لعام 

21111) لد ر  لبيضاء)  لد ر  لبيضاء)

 ملغرب

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

 16 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

فبف 9ر)2121)تحت رقم)721754.

788I

FIDU.PRO CONSULTING

OPTADVISORY
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

FIDU.PRO CONSULTING

ملتقى شارع  ميل زوال وزنقة غيثل 

 لطابق)) رقم 21  لد ر  لبيضاء، 1، 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب

OPTADVISORY شركة ذ ت 

مسؤولية محدو 4 ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي ملتقى 

شارع إميل زوال وزنقة غيثال  لطابق 

))  لرقم 21  لد ر لبيضاء - 1111 

 لد ر لبيضاء  ملغرب 

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

455211

في) مؤرخ  موثق  عقد  بلقت�سى 
إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) (21

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدو 4 

باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدو 4  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

(: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)

.OPTADVISORY

مهندس) (: بإ9جاز) غرض  لشركة 

 ستشاري.

ملتقى) (: عنو ن  ملقر  الآتلاعي)

شارع إميل زوال وزنقة غيثال  لطابق)

 1111 (- 21) لد ر لبيضاء) ))) لرقم)

 لد ر لبيضاء) ملغرب).

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 (1.111 (: رأسلال  لشركة) مبلغ 

 رهم،)مقسم كالتالي):)

 لسيد محلد طاوس):)11))حصة)

بقيلة)11)) رهم للحصة).

 (1111 (: طاوس) محلد   لسيد 

بقيلة)11)) رهم.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

عنو نه) )) طاوس  محلد   لسيد 

1111) لد ر لبيضاء)  لد ر لبيضاء)

 ملغرب).

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

عنو نه) )) طاوس  محلد   لسيد 

1111) لد ر لبيضاء)  لد ر لبيضاء)

 ملغرب)

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

 لتجارية بالد ر  لبيضاء)بتاريخ)-)تحت)

رقم)-.

781I

FIDU.PRO CONSULTING

ASIASOY
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

FIDU.PRO CONSULTING

ملتقى شارع  ميل زوال وزنقة غيثل 

 لطابق)) رقم 21  لد ر  لبيضاء، 1، 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب

AsiaSOY شركة ذ ت مسؤولية 

محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي ملتقى 

شارع إميل زوال وزنقة غيثال  لطابق 

))  لرقم 21  لد ر لبيضاء - 1111 

 لد ر لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

454(53

في) مؤرخ  موثق  عقد  بلقت�سى 
إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) (12

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدو 4 

باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدو 4  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

(: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)

.AsiaSOY

مجلس) (: بإ9جاز) غرض  لشركة 

 إل  ر4.

ملتقى) (: عنو ن  ملقر  الآتلاعي)

شارع إميل زوال وزنقة غيثال  لطابق)

 1111 (- 21) لد ر لبيضاء) ))) لرقم)

 لد ر لبيضاء) ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

(: رأسلال  لشركة) مبلغ 

111.111.)) رهم،)مقسم كالتالي):)

 (.111 (: مرو ن  رهم)  لسيد 

حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).)

 (111111 (:  لسيد مرو ن  رهم)

بقيلة)11)) رهم.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

عنو نه) )) مرو ن  رهم   لسيد 

  جلة)1111)  جلة  ملغرب.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

عنو نه) )) مرو ن  رهم   لسيد 

  جلة)1111)  جلة  ملغرب

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

 لتجارية بالد ر  لبيضاء)بتاريخ)-)تحت)

رقم)-.

711I

FIDU.PRO CONSULTING

ENERONE
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

FIDU.PRO CONSULTING

ملتقى شارع  ميل زوال وزنقة غيثل 

 لطابق)) رقم 21  لد ر  لبيضاء، 1، 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب

ENERONE شركة ذ ت مسؤولية 

محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي ملتقى 

شارع إميل زوال وزنقة غيثال  لطابق 

))  لرقم 21  لد ر لبيضاء - 1111 

 لد ر لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

45531(

في) مؤرخ  موثق  عقد  بلقت�سى 
إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) (22

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدو 4 

باملليز ت  لتالية):)
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ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدو 4  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسلية  لشركة 
(: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)

.ENERONE
تاآر،) (: بإ9جاز) غرض  لشركة 

 ستف   وتصد9ر.
ملتقى) (: عنو ن  ملقر  الآتلاعي)
شارع إميل زوال وزنقة غيثال  لطابق)
 1111 (- 21) لد ر لبيضاء) ))) لرقم)

 لد ر لبيضاء) ملغرب.
أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).
 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)
 (.111 (: عا ي) محلد   لسيد 

حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).)
 (11111 (: عا ي) محلد   لسيد 

بقيلة)11)) رهم.
و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)
 لسيد محلد عا ي عنو نه) ))حي)
 لرحلة شارع جليفة  بن إسلاعيل)
 1111 21ـ8)) لد ر لبيضاء)  لرقم)

 لد ر لبيضاء) ملغرب.
و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)
 لسيد محلد عا ي عنو نه) ))حي)
 لرحلة شارع جليفة  بن إسلاعيل)
 1111 21ـ8)) لد ر لبيضاء)  لرقم)

 لد ر لبيضاء) ملغرب
باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 
 لتجارية بالد ر  لبيضاء)بتاريخ)-)تحت)

رقم)-.
71(I

سيف  لد9ن

مقهى لوجين
عقد تسييف حر ألصل تجاري)) ألشخاص)

 لطبيعيون)
عقد تسييف حر ألصل تجاري

مقهى لوآين
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
أعطى  لسيد)4)) (21(1 نونبف) (2(
للبطاقة) ((4( حلز4  لشعيبي  لحامل)

EA((((11) ملسجل) رقم)  لوطنية 

باملحكلة) (4534 بالسجل  لتجاري)

حق  لتسييف) آرير  بابن   البتد ئية 

 لحر لألصل  لتجاري  لكائن ب حي)

51)43) بن آرير)  -  (15  لنور رقم)

 ملغرب للسيد)4))سيف  لد9ن  ملاحي)

رقم) للبطاقة  لوطنية  ((4(  لحامل)

سنة تبتدئ من) (21 ملد4) (EA16723

)3)مارس) 1)21)وتنتهي في) أبريل) (1(

 8.511 شهري) مبلغ  مقابل  (2131

 رهم.

712I

STE LET’S CALL NOW

SOCIETE LET'CALL NOW
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

حل شركة

STE LET›S CALL NOW

 Residence(AARAB 3éme

 Etage(Apt°11 Angle(Avenue

 Mohamed(V & rue(de(Fes،

35000، TAZA(MAROC

SOCIETE LET'CALL NOW شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4)في طور 

 لتصفية)

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي 

 Residence(AARAB 3éme

 Etage(Apt°11 Angle(Avenue

 Mohamed(V - 35000 TAZA

.MAROC

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.4857

بلقت�سى  لجلع  لعام  إلستثنائي)

تقرر حل) (2121 9نا9ر) ((3  ملؤرخ في)

ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4) شركة 

مبلغ) (SOCIETE LET’CALL NOW

وعنو ن) 11.111)) رهم  رأسلالها)

 Residence مقرها  إلآتلاعي)

 AARAB 3éme Etage Apt°((

 Angle Avenue Mohamed V -

(: نتيجة ل) (35111 TAZA MAROC

.raisons(économiques(difficiles

ب) مقر  لتصفية  حد   و 

 Residence AARAB 3éme Etage

 Apt°(( Angle Avenue Mohamed

 .V - 35111 TAZA MAROC

و عين):)

 SOUFIANE EL  لسيد)4))

 Bloc°2  63 وعنو نه) )) (YAAKOUBI

 TAKADOUM ( 35111 TAZA

MAROC)كلصفي))4))للشركة.

وعند  إلقتضاء) لحدو   ملفروضة)

محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

 ملخابر4 ومحل تبليغ  لعقو  و لوثائق)

 ملتعلقة بالتصفية):)

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

فبف 9ر) (15 بتاريخ) بتاز4   البتد ئية 

2121)تحت رقم)67.

713I

EL MAQHOR ABDELHAK

 STE HUILERIE OULAD

ALIANE SARL AU
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

EL MAQHOR ABDELHAK

شارع  لفد ء تجزئة سليف4 تاونات 

34111  ملغرب تاونات، 34111، 

تاونات  ملغرب

 STE HUILERIE OULAD ALIANE

SARL AU شركة ذ ت مسؤولية 

محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي آلاعة 
رأس  لو    وال  عليان تيسة تاونات 

- 34111 تاونات  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

(517

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) ((6

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدو 4 

باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدو 4  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسلية  لشركة 
 STE (: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)
 HUILERIE OULAD ALIANE SARL

.AU
:)-)معصر4) غرض  لشركة بإ9جاز)

 لزيتون.
آلاعة) (: عنو ن  ملقر  الآتلاعي)
رأس  لو    وال  عليان تيسة تاونات)

- 34111)تاونات  ملغرب.
أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).
 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)
 (.111 (:  لسيد  لظبا9بي   ريس)

حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).
و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)
 لسيد  لظبا9بي   ريس عنو نه) ))
آلاعة رأس  لو    وال  عليان تيسة)

تاونات)34111)تاونات  ملغرب.
و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)
 لسيد  لظبا9بي   ريس عنو نه) ))
آلاعة رأس  لو    وال  عليان تيسة)

تاونات)34111)تاونات  ملغرب
باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 
9نا9ر) (21 بتاريخ) بتاونات   البتد ئية 

2121)تحت رقم)33.

714I

orient compt

STE AIT LGHALI OIL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

تأسيس شركة

orient compt
 rue(fes(app(N°2 OUJDA، (15

60000، OUJDA(MAROC
STE AIT LGHALI OIL شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدو 4
وعنو ن مقرها  إلآتلاعي تجزئة 
 لبستان E88( 3 طريق  لجز ئر - 

61111 وآد4  ملغرب
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تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدو 4 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
34671

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) ((5
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدو 4 باملليز ت  لتالية):)
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدو 4.
عند) متبوعة  تسلية  لشركة 
 STE (: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)

. AIT LGHALI OIL
:) ستغالل) غرض  لشركة بإ9جاز)

محطة  لخدمات للسيار ت.
تجزئة) (: عنو ن  ملقر  الآتلاعي)
(- طريق  لجز ئر) (E88(  3  لبستان)

61111)وآد4  ملغرب.
أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).
 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)
 511 (:  لسيد عبد  ملجيد غو تي)

حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).
 لسيد  حلد عقباني):)511)حصة)

بقيلة)11)) رهم للحصة).
و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)
غو تي) عبد  ملجيد   لسيد 
تويسيت) حي  الطر رقم)7) عنو نه) ))

61111)وآد4  ملغرب.
عنو نه) )) عقباني   لسيد  حلد 
 و ر  وال  9حي بن  حلد بن حلليل)
سيدي بوبكر)61111)وآد4  ملغرب.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 
ومو طن مسيفي  لشركة):)

غو تي) عبد  ملجيد   لسيد 
تويسيت) حي  الطر رقم)7) عنو نه) ))

61111)وآد4  ملغرب
عنو نه) )) عقباني   لسيد  حلد 
 و ر  وال  9حي بن  حلد بن حلليل)

سيدي بوبكر)61111)وآد4  ملغرب
باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 
فبف 9ر) (14 بتاريخ) بوآد4   لتجارية 

2121)تحت رقم)416.
715I

zagora consulting sarl

AIT EL GHALI
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

zagora consulting sarl
رقم1)) شارع محلد  لخامس، 

47111، ز كور4 
 ملغرب

AIT EL GHALI شركة ذ ت 
مسؤولية محدو 4 ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إلآتلاعي  و ر تالكلو 

تغبالت - 47111 ز كور4  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
3117

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) (2(
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدو 4 

باملليز ت  لتالية):)
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدو 4  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسلية  لشركة 
 AIT EL(:(إلقتضاء)بلختصر تسليتها 

.GHALI
غرض  لشركة بإ9جاز):)نقل  لسلع)

لحساب  لغيف.
عنو ن  ملقر  الآتلاعي):) و ر تالكلو)

تغبالت)-)47111)ز كور4  ملغرب.
أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).
 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)
111.))حصة) (:  لسيد علي ز كور)

بقيلة)11)) رهم للحصة).
و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)
 لسيد علي ز كور عنو نه) )) و ر)
تالكلو تغبالت)47111)ز كور4  ملغرب.
و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

 لسيد علي ز كور عنو نه) )) و ر)

تالكلو تغبالت)47111)ز كور4  ملغرب

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

فبف 9ر) (13  البتد ئية بز كور4 بتاريخ)

2121)تحت رقم))4.

716I

CAGECO

C.C.BATI

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

تفويت حصص

CAGECO

21 شارع محلد  لسا س علار4 ف2 

 لرقم 1)  لد ر  لبيضاء، 21511، 

 لد ر لبيضاء  ملغرب

C.C.BATI شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي شارع 

كغونوبل رقم )3  لطابق  الول 

 لصخور  لسو  ء - 21211  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب.

تفويت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.(47(47

بلقت�سى  لجلع  لعام  إلستثنائي)

تلت) (2121 9نا9ر) (12 في)  ملؤرخ 

 ملصا قة على):)

عبد  لرحلان) ((4( تفويت  لسيد)

من) حصة  آتلاعية  ((66 سفار)

((4( حصة لفائد4  لسيد) (511 أصل)

بوعز4 عيا ي بتاريخ)12)9نا9ر)2121.

و  ي) علر  ((4( تفويت  لسيد)

أصل) من  حصة  آتلاعية  ((67

بوعز4) ((4( 511)حصة لفائد4  لسيد)

عيا ي بتاريخ)12)9نا9ر)2121.

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني  (

 15 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

فبف 9ر)2121)تحت رقم)721635.

717I

REAL OFFICE SARL

RAMAN SCHOOL PRIVEE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

تأسيس شركة

REAL OFFICE SARL

 50A.BD(MLY(YOUSSEF 1 ETAGE

 N°4 TANGER، 90000، TANGER

MAROC

RAMAN SCHOOL PRIVEE شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي تجزئة 

 ملنزه، رقم 36 - 11151  صيلة 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

875

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) (24

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدو 4 باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدو 4.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

(: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)

.RAMAN SCHOOL PRIVEE

:) لتعليم) بإ9جاز) غرض  لشركة 

 لخصو�سي.

تجزئة) (: عنو ن  ملقر  الآتلاعي)

11151) صيلة)  -  36 رقم)  ملنزه،)

 ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)

 61 (: عبد  لقا ر  لرمان)  لسيد 

حصة بقيلة)111.)) رهم للحصة).

21)حصة) (:  لسيد4 نعيلة  بقيو)

بقيلة)111.)) رهم للحصة).

حصة) (5 (: محلد  لرمان)  لسيد 

بقيلة)111.)) رهم للحصة).

حصة) (5 (: علر  لرمان)  لسيد 

بقيلة)111.)) رهم للحصة).
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حصة) (5 (:  لسيد4 نجالء) لرمان)

بقيلة)111.)) رهم للحصة).

حصة) (5 (:  لسيد 9وسف  لرمان)

بقيلة)111.)) رهم للحصة).

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

عبد  لقا ر  لرمان)  لسيد 
 36 رقم) تجزئة  ملنزه،) عنو نه) ))

11151) صيلة  ملغرب.

عنو نه) )) نعيلة  بقيو   لسيد4 
36 11151) صيلة) تجزئة  ملنزه،)رقم)

 ملغرب.

عنو نه) )) محلد  لرمان   لسيد 
36 11151) صيلة) تجزئة  ملنزه،)رقم)

 ملغرب.

عنو نه) )) علر  لرمان   لسيد 
36 11151) صيلة) تجزئة  ملنزه،)رقم)

 ملغرب.

عنو نه) )) نجالء) لرمان   لسيد4 
36 11151) صيلة) تجزئة  ملنزه،)رقم)

 ملغرب.

 لسيد4 9وسف  لرمان عنو نه) ))
36 11151) صيلة) تجزئة  ملنزه،)رقم)

 ملغرب.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

عبد  لقا ر  لرمان)  لسيد 
 36 رقم) تجزئة  ملنزه،) عنو نه) ))

11151) صيلة  ملغرب

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

فبف 9ر) (14 بتاريخ) باصيلة   البتد ئية 

2121)تحت رقم)21.

718I

FIDATEC

ESPACE DIABETE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

تحويل  ملقر  الآتلاعي للشركة

FIDATEC

 DERB(CHABAB (A( RUE

 AZEMOUR(N°169، 28830،

MOHAMMEDIA MAROC

ESPACE DIABETE شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدو 4

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي 56, شارع 
موالي 9وسف  لطابق 3  لشقة 4) - 

21251  لد ر  لبيضاء  ملغرب.
تحويل  ملقر  الآتلاعي للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.434743

بلقت�سى  لجلع  لعام  إلستثنائي)
 ملؤرخ في)23) آنبف)1)21)تم تحويل)
من) للشركة   ملقر  الآتلاعي  لحالي 
 3 شارع موالي 9وسف  لطابق) (,56«
21251) لد ر  لبيضاء)  -  (4  لشقة)
 82 رقم) بدر  »تجزئة  إلى)  ملغرب»)
21641) لد ر) (- تيط مليل) ((  لطابق)

 لبيضاء) ملغرب».
باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 
 16 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

فبف 9ر)2121)تحت رقم)721825.

711I

njbusiness

ETSM
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

njbusiness
 imm(bureau(zineb(n°18 etage 3
 av(abdelali(benchekroun(vn(fes

fes، 30000، fes(maroc
ETSM شركة ذ ت مسؤولية 
محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي شارع 
 لخليل رقم 1  لوفاء ) فاس - 

31111 فاس  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
6(88(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) (28
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدو 4 

باملليز ت  لتالية):)
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدو 4  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

.ETSM(:(إلقتضاء)بلختصر تسليتها 

غرض  لشركة بإ9جاز):):)بيع آالت)

 ملعلوميات.

شارع) (: عنو ن  ملقر  الآتلاعي)

 لخليل رقم)1) لوفاء)))فاس)-)31111 

فاس  ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)

 لسيد عبد  لرحيم هياللي):)111.) 

حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

هياللي) عبد  لرحيم   لسيد 
زنقة) (5 عنو نه) ))شارع موالي رشيد)

2)فاس) بر زيليا  قامة  لسالم  لزهور)

31111)فاس  ملغرب.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

هياللي) عبد  لرحيم   لسيد 
زنقة) (5 عنو نه) ))شارع موالي رشيد)

2)فاس) بر زيليا  قامة  لسالم  لزهور)

31111)فاس  ملغرب

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

فبف 9ر) (16 بتاريخ) بفاس   لتجارية 

2121)تحت رقم)536.

811I

njbusiness

ORGA TEAM
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

njbusiness

 imm(bureau(zineb(n°18 etage 3

 av(abdelali(benchekroun(vn(fes

fes، 30000، fes(maroc

ORGA TEAM شركة ذ ت مسؤولية 

محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي رقم 12) 

تجزئة أسلاء طريق عين  لشقف 

شقة رقم ) - 31111 فاس  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

6(883

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) ((6

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدو 4 

باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدو 4  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

 ORGA(:(إلقتضاء)بلختصر تسليتها 

.TEAM

مكتب) (: بإ9جاز) غرض  لشركة 

 لدر سات  لتقنية.

عنو ن  ملقر  الآتلاعي):)رقم)12) 

عين  لشقف) طريق  أسلاء) تجزئة 

شقة رقم)) - 31111)فاس  ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)

 (.111 (: عر قي)  لسيد  بر هيم 

حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

عنو نه) )) عر قي   لسيد  بر هيم 

طريق  9لوز ر) تجزئة  هال  ((6 رقم)

 31111 فاس) (( شقة) حنان   قامة 

فاس  ملغرب.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

عنو نه) )) عر قي   لسيد  بر هيم 

طريق  9لوز ر) تجزئة  هال  ((6 رقم)

 31111 فاس) (( شقة) حنان   قامة 

فاس  ملغرب

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

فبف 9ر) (16 بتاريخ) بفاس   لتجارية 

2121)تحت رقم)537.

81(I
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FLEXIPOL MAROC

FLEXIPOL MAROC

شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

FLEXIPOL MAROC
Mers Sultan، 20140، 
الدارالبيضاء المغرب
FLEXIPOL MAROC 
 شركة ذات مسؤولية محدودة
ذات الشريك الوحيد
 وعنوان مقرها اإلجتماعي 12
 زنقة عمر السالوي الطابق
 2,شقة رقم 15 مرس السلطان -
20140 الدارالبيضاء المغرب
 تأسيس شركة ذات مسؤولية
 محدودة ذات الشريك الوحيد
 رقم التقييد في السجل التجاري :
455543
في) مؤرخ  حر  عقد  بلقت�سى 

إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) ((1

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدو 4 

باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدو 4  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

(: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)

.FLEXIPOL MAROC

(: بإ9جاز) غرض  لشركة 

 Travaux d’aménagement et de

.Construction

 (2 (: عنو ن  ملقر  الآتلاعي)

2,شقة) علر  لسالوي  لطابق) زنقة 

 21(41 (- مرس  لسلطان) ((5 رقم)

 لد ر لبيضاء) ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)

 لسيد عبد لرحيم نضالي):)111.) 
حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء):)

نضالي) عبد لرحيم   لسيد 
زنقة  لبنفسج  لطابق) (81 عنو نه) ))
 21(41 مرس  لسلطان) (D شقة) (4

 لد ر لبيضاء) ملغرب.
و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)
نضالي) عبد لرحيم   لسيد 
زنقة  لبنفسج  لطابق) (81 عنو نه) ))
 21(41 مرس  لسلطان) (D شقة) (4

 لد ر لبيضاء) ملغرب

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 
 15 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

فبف 9ر)2121)تحت رقم)2)7215.

812I

FS

LTP
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

رفع رأسلال  لشركة

FS
رقم 27 زنقلة عالل بن عبد هللا، 

52111،  لرشيد9ة  ملغرب
LTP شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي رقم 
56 تجزئة سجللاسة - 52111 

 لرشيد9ة  ملغرب.
رفع رأسلال  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.2111/75(1

بلقت�سى  لجلع  لعام  إلستثنائي)
تم) (2121 9نا9ر) (23 في)  ملؤرخ 
قدره) بلبلغ  رأسلال  لشركة  رفع 
»611.111) رهم»)أي من)»411.111 
عن) »111.111.)) رهم») إلى)  رهم»)
أو) نقد9ة  حصص  تقد9م  (: طريق)

عينية.
باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 
 16 بتاريخ) بالرشيد9ة   البتد ئية 

فبف 9ر)2121)تحت رقم)75/2020.

813I

GIT’AMINE

GYPSE EXPO
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

تحويل  ملقر  الآتلاعي للشركة

GIT›AMINE
رقم 6 زنقة   ر �سي عي�سى حي عزيب 

زموري، 46111، أسفي  ملغرب

GYPSE EXPO شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدو 4

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي زنقة 

سومية  قامة شهرز   3  لطابق 

 لخامس رقم 22  لنخيل - 21111 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب.

تحويل  ملقر  الآتلاعي للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.415633

بلقت�سى  لجلع  لعام  إلستثنائي)

تم تحويل) (2121 9نا9ر) ((6  ملؤرخ في)

من) للشركة   ملقر  الآتلاعي  لحالي 
 3 شهرز  ) سومية  قامة  »زنقة 

22) لنخيل) رقم)  لطابق  لخامس 

21111) لد ر  لبيضاء) ملغرب»)  -

ساحة  الستقالل  لطابق) (18« إلى)

21111) لد ر)  -  لخامس فضاء) /4 

 لبيضاء) ملغرب».

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

 14 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

فبف 9ر)2121)تحت رقم)721386.

814I

GIT’AMINE

GYPSE EXPO
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

تفويت حصص

GIT›AMINE
رقم 6 زنقة   ر �سي عي�سى حي عزيب 

زموري، 46111، أسفي  ملغرب

GYPSE EXPO شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدو 4

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي زنقة 

سومية  قامة شهرز   3  لطابق 

 لخامس رقم 22  لنخيل - 21111 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب.

تفويت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.415633

بلقت�سى  لجلع  لعام  إلستثنائي)

تلت) (2121 9نا9ر) ((6 في)  ملؤرخ 

 ملصا قة على):)
ناصري) عزيز  ((4( تفويت  لسيد)

أصل) من  حصة  آتلاعية  (5.111

1.111))حصة لفائد4  لسيد))4))عبد)

 إلله  مان بتاريخ)7))9نا9ر)2121.
ناصري) عزيز  ((4( تفويت  لسيد)

أصل) من  حصة  آتلاعية  (5.111

((4( لفائد4  لسيد) حصة  ((1.111

توريا  ملاهل بتاريخ)7))9نا9ر)2121.

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني  (

 14 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

فبف 9ر)2121)تحت رقم)721386.

815I

audilex accounting

C-BAR SARL AU
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

audilex accounting

 rue al mouzdalifa imm sami

n°17، 40000، marrakech(maroc

C-BAR SARL AU شركة ذ ت 

مسؤولية محدو 4 ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي تجزئة 

 لسلاللية 3 مكتب 3 مر كش 

41111 مر كش  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

(12385

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) ((3

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدو 4 

باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدو 4  مسؤولية 

 لوحيد.
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عند) متبوعة  تسلية  لشركة 
 C-BAR(:(إلقتضاء)بلختصر تسليتها 

.SARL AU
:) ستغالل) غرض  لشركة بإ9جاز)

مقهى.
تجزئة) (: عنو ن  ملقر  الآتلاعي)
مر كش) (3 مكتب) (3  لسلاللية)

41111)مر كش  ملغرب.
أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).
 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)
 511 (:  لسيد  نور صباح كبوس)

حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).
 لسيد بتون آوزيف 9نيف):)511 

حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).
و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)
كبوس) صباح   لسيد  نور 
لقصور) روكني  16 رب  عنو نه) ))

41111)مر كش  ملغرب.
9نيف) آوزيف  بتون   لسيد 
 52 حيان) بن  آابر  زنقة  عنو نه) ))
مر كش) (41111  لحي  لشتوي)

 ملغرب.
و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)
كبوس) صباح   لسيد  نور 
لقصور) روكني  16 رب  عنو نه) ))

41111)مر كش  ملغرب
9نيف) آوزيف  بتون   لسيد 
 52 حيان) بن  آابر  زنقة  عنو نه) ))
 لحي  لشتوي)41111)مر كش  ملغرب
باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 
فبف 9ر) (14 بتاريخ) بلر كش   لتجارية 

2121)تحت رقم)162))).
816I

MOHAMED BENNIS

دلتا كورراج
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

رفع رأسلال  لشركة

MOHAMED BENNIS
 AV. CHORAFAE - N° 17 -

 TETOUAN، 93040، TETOUAN
MAROC

 لتا كوفر ج شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدو 4

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي 41 - شارع 
علر بن  لخطاب - رقم 2) - 11161 

طنجة  ملغرب.
رفع رأسلال  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.64117

بلقت�سى  لجلع  لعام  إلستثنائي)
تم) (21(1 ))) آنبف) في)  ملؤرخ 
قدره) بلبلغ  رأسلال  لشركة  رفع 
»11.111)) رهم»)أي من)»11.111) 
عن) »211.111) رهم») إلى)  رهم»)
أو) نقد9ة  حصص  تقد9م  (: طريق)

عينية.
باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 
9نا9ر) ((1 بتاريخ) بطنجة   لتجارية 

2121)تحت رقم)221316.
817I

SOCIETE FIDU SOUMAYA SARL-AU

 STE«BRIDGES TO THE
FUTURE«SARL-AU

شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 
 لشريك  لوحيد

تحويل  ملقر  الآتلاعي للشركة

 SOCIETE FIDU SOUMAYA
SARL-AU

 FES, AV(DES(FAR(IMM(SAIDI
 BUREAU(FATH 2EME(ETAGE
 APPT(N °7 VN، 30000، fès

Maroc
 STE«BRIDGES(TO(THE

FUTURE«SARL-AU شركة ذ ت 
مسؤولية محدو 4 ذ ت  لشريك 

 لوحيد
 FES, IM وعنو ن مقرها  إلآتلاعي
 26 RUE(ABASS(LAMSAADI(V.N
 30000 2EME(ETAGE - 30000

.FES MAROC
تحويل  ملقر  الآتلاعي للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.46587

قر ر  لشريك  لوحيد) بلقت�سى 
 ملؤرخ في)31) آنبف)1)21)تم تحويل)
للشركة)  ملقر  الآتلاعي  لحالي 

 FES, IM 26 RUE ABASS« من)

 LAMSAADI V.N 31111 2EME

(«ETAGE - 31111 FES MAROC

 FES, N°(38 BINE LAMSARI« إلى)

 GUERNIZ MEDINA FES - 31111

.«FES MAROC

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

 لتجارية بفاس بتاريخ)27)9نا9ر)2121 

تحت رقم)389/020.

818I

Aïd comptable

STE MEJCAR SARL AU
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

Aïd comptable

 Hay(rachad(bloc 3 num 120

Taza، 35000، Taza(Maroc

STE MEJCAR SARL AU شركة 

ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي 

 BOULEVARD(OUJDA(N 4

 IMMEUBLE(LAMRABET 21

TAZA - 35000 تاز4  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

5247

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) (17

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدو 4 

باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدو 4  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

 STE (: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)

. MEJCAR SARL AU

(: بإ9جاز) غرض  لشركة 

 LOCATION DE VOITURES SANS

.CHAUFFEUR

(: عنو ن  ملقر  الآتلاعي)

 BOULEVARD OUJDA N 4

 IMMEUBLE LAMRABET 2(

TAZA - 35111)تاز4  ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)

عبد  للطيف  ملجاطي)  لسيد 

11)) رهم) بقيلة) حصة  ((.111 (:

للحصة).

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

عبد  للطيف  ملجاطي)  لسيد 

تاز4) مرزوقة  باب  مركز  عنو نه) ))

35111)تاز4  ملغرب.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

عبد  للطيف  ملجاطي)  لسيد 

تاز4) مرزوقة  باب  مركز  عنو نه) ))

35111)تاز4  ملغرب

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

فبف 9ر) (16 بتاريخ) بتاز4   البتد ئية 

2121)تحت رقم)68.

811I

FIDORO MULTI-SERVICES

SOUTH EQUIPEMENT
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

FIDORO MULTI-SERVICES

 GR 192 IMM 3 NR 7 DAKHLA،

73000، DAKHLA(MAROC

SOUTH EQUIPEMENT شركة 

ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي حي 

 لسالم، زنقة 4، رقم 21،  لد جلة. - 

73111  لد جلة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد 
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رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

(53((

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) (3(

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدو 4 

باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدو 4  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

(: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)

.SOUTH EQUIPEMENT

مكتبة) (: بإ9جاز) غرض  لشركة 

وور قة،) لتجهيز ملكتبي و ملعلومياتي،)

تجار4 عامة،) ستيف   وتصد9ر..

حي) (: عنو ن  ملقر  الآتلاعي)

 لسالم،)زنقة)4،)رقم)21،) لد جلة.)-)

73111) لد جلة  ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)

 (.111 (: أوترك)  لسيد  لحسين 

حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

 لسيد  لحسين أوترك عنو نه) ))

 لد جلة)73111) لد جلة  ملغرب.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

 لسيد  لحسين أوترك عنو نه) ))

 لد جلة)73111) لد جلة  ملغرب

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

 15 بتاريخ) بو  ي  لدهب   البتد ئية 

فبف 9ر)2121)تحت رقم)33).

8(1I

ACCOUNTING CONSULTION COMPANY

MEDAYA ROSE

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

تأسيس شركة

 ACCOUNTING CONSULTION

COMPANY

 DERB LEGHRABLI BIN 1

 LAMDOUN(FES، 30110، FES

MAROC

MEDAYA ROSE شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدو 4

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي 2)  رب 

 رمامي نجارين مد9نة  لقد9لة فاس 

- 31111 فاس  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

6(767

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) ((7

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدو 4 باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدو 4.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

(: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)

.MEDAYA ROSE

إنتاج) (: بإ9جاز) غرض  لشركة 

 ملو    لكيليائية إستف   وتصد9ر).

2)) رب) (: عنو ن  ملقر  الآتلاعي)

 رمامي نجارين مد9نة  لقد9لة فاس)

- 31111)فاس  ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)

 لسيد4 حكيلة و لي):)511)حصة)

بقيلة)11)) رهم للحصة).

 لسيد  لتازي محلد):)511)حصة)

بقيلة)11)) رهم للحصة).

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء):)

عنو نه) )) و لي  حكيلة   لسيد4 
رقم)))زنقة)2)تجزئة كنون بنسليلان)
فاس) (31111 فاس) ظهر  لخليس 

 ملغرب.
عنو نه) )) محلد   لسيد  لتازي 
))))مكرر  رب  لدر4  لطالعة  لكبيف4)

فاس)31111)فاس  ملغرب.
و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)
 لسيد حكيلة و لي عنو نه) ))رقم)
))زنقة)2)تجزئة كنون بنسليلان ظهر)

 لخليس فاس)31111)فاس  ملغرب
عنو نه) )) محلد   لسيد  لتازي 
))))مكرر  رب  لدر4  لطالعة  لكبيف4)

فاس)31111)فاس  ملغرب
باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 
 لتجارية بفاس بتاريخ)21)9نا9ر)2121 

تحت رقم)423.

8((I

FIDUCIAIRE BISMI ELLAH

نوارة بالستيك
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد
رفع رأسلال  لشركة

FIDUCIAIRE BISMI ELLAH
 HAY EL AMAL 614

 KHOURIBGA، 25000، OUED
ZEM MAROC

نو ر4 بالستيك شركة ذ ت مسؤولية 
محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي آلاعة 
 وال  كو وش  لقروية - 25161  بي 

 لجعد  ملغرب.
رفع رأسلال  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.38(

بلقت�سى  لجلع  لعام  إلستثنائي)
تم) (2121 فبف 9ر) (13 في)  ملؤرخ 
قدره) بلبلغ  رأسلال  لشركة  رفع 
من) أي  »1.511.111) رهم»)
»511.111) رهم»)إلى)»1.111.111) 
مقاصة إآر ء) (: طريق) عن   رهم»)

مع  9ون  لشركة  ملحد 4  ملقد ر) (

و ملستحقة.

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

 16 بتاريخ) بابي  لجعد   البتد ئية 

فبف 9ر)2121)تحت رقم)03/2020.

8(2I

FIDUCIAIRE BISMI ELLAH

SOCIETE MAT VET
إعالن متعد   لقر ر ت

FIDUCIAIRE BISMI ELLAH

 HAY EL AMAL 614

 KHOURIBGA، 25000، OUED

ZEM MAROC

SOCIETE MAT VET »شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدو 4»

وعنو ن مقرها  الآتلاعي : 377 

تجزئة  ملجد 2 - 25161  بي  لجعد 

 ملغرب.

»إعالن متعد   لقر ر ت»

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

.455

بلقت�سى  لجلع  لعام  الستثنائي)

 ملؤرخ في)1)) آنبف)1)21

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية):)

قر ر رقم))):) لذي 9نص على ما9لي)

من طرف) بيع حصص  آتلاعية  (:
محلد  لى  لفا�سي  لفهري) سانية 

محلد

قر ر رقم)2):) لذي 9نص على ما9لي)

:)تحويل  لشكل  لقانوني للشركة من)

ذ ت  لشريك) ش.م.م.) إلى  ش.م.م.)

 لوحيد

 قر ر رقم)3):) لذي 9نص على ما9لي):

مالئلة  لقانون  ألسا�سي للشركة

وتبعا لذلك تم تعد9ل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�سي  لتالية):)

 بند رقم)6):) لذي 9نص على ما9لي):

 (11111 محلد)  لفا�سي  لفهري 

 رهم)

بند رقم)7):) لذي 9نص على ما9لي)

:) لفا�سي  لفهري محلد)111))حصة)

 آتلاعية
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باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

 16 بتاريخ) بابي  لجعد   البتد ئية 

فبف 9ر)2121)تحت رقم)04/2020.

8(3I

SOCIETE AIR LIVE

 SOCIETE HBH ELECTRO

DISTRIBUTION SARL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

تفويت حصص

SOCIETE AIR LIVE

 AV DE LA MECUE HAY EL ,

 FATH(ETAGE(N° 5 BUREAU(N°

LAAYOUNE 20، شارغ مكة حي 

 لفتح  لطابق  الول  ملكتب رقم )) 

 لعيون، 71111،  لعيون  ملغرب

 SOCIETE HBH ELECTRO

DISTRIBUTION SARL شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدو 4

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي 21، شارع 

مكة حي  لفتح  لطابق  الول  ملكتب 

رقم 12  لعيون - 71111  لعيون 

 ملغرب.

تفويت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.6345

بلقت�سى  لجلع  لعام  إلستثنائي)

تلت) (21(1 أكتوبر) (24 في)  ملؤرخ 

 ملصا قة على):)

)4))فاطلة برغوت) تفويت  لسيد)

أصل) من  حصة  آتلاعية  (5.111

((4( لفائد4  لسيد) حصة  (5.111

أكتوبر) (24 بتاريخ) حجوجي   بر هيم 

.21(1

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني  (

6)) آنبف)  البتد ئية بالعيون بتاريخ)

1)21)تحت رقم)3135)/)1)21.

8(4I

كار أكونتين

إن.س.ر سيفريس أمبفيسيون
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد

تفويت حصص

كار أكونتين

تقاطع شارع عبد  ملومن وشارع 

 نو ل A4(6 طابق 3 رقم 1)، 

21142،  لد ر  لبيضاء  ملغرب

إن.س.ر سيففيس أمبفيسيون 

شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي كلم 7.2 

طريق  لرباط عين  لسبع - 21511 

 لد ر لبيضاء  ملغرب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.378537

بلقت�سى  لجلع  لعام  إلستثنائي)

تلت) (21(1 21) آنبف) في)  ملؤرخ 

 ملصا قة على):)

سليم كسوس) ((4( تفويت  لسيد)

أصل) من  حصة  آتلاعية  ((.111

111.))حصة لفائد4  لسيد))4))جليل)

كسوس بتاريخ)21) آنبف)1)21.

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني  (

 (3 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

9نا9ر)2121)تحت رقم))72673.

8(5I

كار أكونتين

إن.س.ر سيفريس أمبفيسيون
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد

تعيين مسيف آد9د للشركة

كار أكونتين

تقاطع شارع عبد  ملومن وشارع 

 نو ل A4(6 طابق 3 رقم 1)، 

21142،  لد ر  لبيضاء  ملغرب

إن.س.ر سيففيس أمبفيسيون 

شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي كلم 7.2 
طريق  لرباط عين  لسبع - 21511 

 لد ر لبيضاء  ملغرب.
تعيين مسيف آد9د للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.378537

بلقت�سى  لجلع  لعام  إلستثنائي)
1)21)تم تعيين) 21) آنبف)  ملؤرخ في)
للشركة  لسيد)4)) آد9د  مسيف 

كسوس جليل كلسيف وحيد
تبعا لقبول  ستقالة  ملسيف.

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 
 (3 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

9نا9ر)2121)تحت رقم))72673.

8(6I

karama(conseil

 STE SIFRALE L'ISAKANE
SARL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4
تأسيس شركة

karama(conseil
رقم 33  لشقة رقم ) زنقة  سامة 
 بن زيد شارع  لجيش  مللكي فاس 
رقم 33  لشقة رقم ) زنقة  سامة 
 بن زيد شارع  لجيش  مللكي فاس، 

31111، فاس  ملغرب
 STE SIFRALE L'ISAKANE SARL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4
وعنو ن مقرها  إلآتلاعي رقم281 
تجزئة هبة متجر ) فاس - 31111 

فاس  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

6(113
في) مؤرخ  موثق  عقد  بلقت�سى 
تم إعد    لقانون) (21(1 أكتوبر) (21
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدو 4 باملليز ت  لتالية):)
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدو 4.
عند) متبوعة  تسلية  لشركة 
 STE (: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)

.SIFRALE L’ISAKANE SARL

غرض  لشركة بإ9جاز):)مقاولة في)

 لبناء)و النعاش  لعقاري.

رقم281  (: عنو ن  ملقر  الآتلاعي)

 31111 (- فاس) (( تجزئة هبة متجر)

فاس  ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11سنة سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)

حصة) (511 (:  لسيد4 هند  غليم)

بقيلة)11)) رهم للحصة).

511)حصة) (:  لسيد فؤ   صا ق)

بقيلة)11)) رهم للحصة).

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

عنو نه) )) هند  غليم   لسيد4 

فاس)31111)فاس  ملغرب.

عنو نه) )) صا ق  فؤ     لسيد 

فاس)31111)فاس  ملغرب.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

عنو نه) )) صا ق  فؤ     لسيد 

فاس)31111)فاس  ملغرب

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

 لتجارية بفاس بتاريخ)5))نونبف)1)21 

تحت رقم)3651/2019.

8(7I

كار أكونتين

أ.ب هولدينغ
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تحويل  ملقر  الآتلاعي للشركة

كار أكونتين

تقاطع شارع عبد  ملومن وشارع 

 نو ل A4(6 طابق 3 رقم 1)، 

21142،  لد ر  لبيضاء  ملغرب

أ.ب هولد9نغ شركة ذ ت مسؤولية 

محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي رقم 

267 شارع  لزرقطوني - 21331 

 لد ر لبيضاء  ملغرب.

تحويل  ملقر  الآتلاعي للشركة
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رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.(56((1

قر ر  لشريك  لوحيد) بلقت�سى 
تم تحويل) (2121 9نا9ر) (18  ملؤرخ في)
للشركة)  ملقر  الآتلاعي  لحالي 
(- شارع  لزرقطوني) (267 »رقم) من)
إلى) 21331) لد ر لبيضاء) ملغرب»)
زنقة2  (،( وفاق) » ملجلع  لصناعي 
 21221 رقم1))مكتب رقم3) أللفة)-)

 لد ر لبيضاء) ملغرب».
باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 
 13 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

فبف 9ر)2121)تحت رقم)721211.
8(8I

CABINET BADREDDINE

 POLYCLINIQUES
 LES NARCISSES
INTERNATIONAL

شركة  ملساهلة
تفويت حصص

CABINET BADREDDINE
271 أ مسيف4 )  قامة هني  لشقة 

رقم )، 1، مر كش  ملغرب
 POLYCLINIQUES LES

 NARCISSES INTERNATIONAL
شركة  ملساهلة

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي تكنة 
 لغول 2)) طريق تاركة - 41111 

مر كش  ملغرب.
تفويت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.8311

بلقت�سى  لجلع  لعام  إلستثنائي)
تلت) (21(1 7)) آنبف) في)  ملؤرخ 

 ملصا قة على):)
عز  لد9ن) ((4( تفويت  لسيد)
حصة  آتلاعية) (6.111  ملنصوري)
لفائد4) حصة  ((51.111 أصل) من 
نوفل) محلد  )4)) بنه   لسيد)

 ملنصوري بتاريخ)7)) آنبف)1)21.
تفويت  لسيد))4))فهد  ملنصوري)
أصل) من  حصة  آتلاعية  (6.111
((4( لفائد4  لسيد) حصة  ((51.111
 جيه محلد نوفل  ملنصوري بتاريخ)

7)) آنبف)1)21.

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني  (

فبف 9ر) (15 بتاريخ) بلر كش   لتجارية 

2121)تحت رقم)2116)).

8(1I

رياض زناتة

NIZARO BTP
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

رياض زناتة

تجزئة كلال رقم 25 عين حرو 4 

 ملحلد9ة، 21631،  ملحلد9ة  ملغرب

NIZARO BTP شركة ذ ت 

مسؤولية محدو 4 ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي 15عبدهللا 

بن 9اسين علار4 بليدون طابق 

 لخامس رقم 15  لد ر  لبيضاء - 

1)213  لد ر  لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

455135

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) ((7

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدو 4 

باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدو 4  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

(: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)

.NIZARO BTP

غرض  لشركة بإ9جاز):)شر ء)وبيع.

(: عنو ن  ملقر  الآتلاعي)
15عبدهللا بن 9اسين علار4 بليدون)

طابق  لخامس رقم)15) لد ر  لبيضاء)

- 1)213) لد ر  لبيضاء) ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)

 لسيد  صد9ح عبد  لعالي):)111.) 

حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

عبد  لعالي)  لسيد  صد9ح 

عين) 62)) و ر  لجد9د  عنو نه) ))

 MOHAMMEDIA  28631 حرو 4)

 ملغرب.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

عبد  لعالي)  لسيد  صد9ح 

عين) 62)) و ر  لجد9د  عنو نه) ))

 MOHAMMEDIA  28631 حرو 4)

 ملغرب

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

 3( بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

9نا9ر)2121)تحت رقم)721151.

821I

STE TIB COMPT SARL AU

NEIMA ENERGY
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

رفع رأسلال  لشركة

STE TIB COMPT SARL AU

ملتقى شارع  ملر بطين وزنقة 

 لبخاري إقامة بغد  ي مكتب رقم 

15، 61111، وآد4  ملغرب

Neima Energy شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدو 4

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي تجزئة 

 لجفال تجزئة رقم 5 طريق تاز4 - 

61141 وآد4  ملغرب.

رفع رأسلال  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.33617

بلقت�سى  لجلع  لعام  إلستثنائي)

تم) (2121 9نا9ر) (28 في)  ملؤرخ 

قدره) بلبلغ  رأسلال  لشركة  رفع 

من) أي  »11.111).)) رهم»)

 (.211.111« إلى) »11.111)) رهم»)

مقاصة) إآر ء) (: طريق) عن   رهم»)

مع  9ون  لشركة  ملحد 4  ملقد ر)

و ملستحقة.

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

فبف 9ر) (14 بتاريخ) بوآد4   لتجارية 

2121)تحت رقم)515.

82(I

BUSINESS CENTER.COM

ELICA STORE
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

BUSINESS CENTER.COM

شارع عبد  ملومن رقم)236)إقامة)

(،21311 (،6 8) لطابق  لثاني رقم) ف)

 لد ر لبيضاء) ملغرب

ذ ت) شركة  (ELICA STORE

ذ ت  لشريك) محدو 4  مسؤولية 

 لوحيد

 (16 مقرها  إلآتلاعي) وعنو ن 
(- مجاطي  ملعاريف) زنقة  حلد 

21111) لد ر  لبيضاء) ملغرب

مسؤولية) ذ ت  شركة  تأسيس 

محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد)
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري):)

455873

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) (16

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدو 4 

باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدو 4  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

 ELICA (:  إلقتضاء)بلختصر تسليتها)

.STORE

:) لغرض) بإ9جاز) غرض  لشركة 

من  لشركة،)في  ملغرب و لخارج):)

و ملالبس) بيع  ملالبس  لجاهز4  (•

 لجاهز4.

وتوزيع  ألزياء) •) ستيف   

و إلكسسو ر ت و ملالبس و ألحذ9ة)؛

وبيع  ملالبس) وإنتاج  تصليم  (•

 ملطبوعة على  إلنتفنت)؛
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بيع  ملالبس و ملنتجات  مللاثلة) (•

آليع  لوسائط  إللكتفونية) على 

و لرقلية)؛

أنو ع) طباعة  ألقلشة وآليع  (•

 ملالبس)؛

لجليع) عبف  إلنتفنت  •) لتسويق 

أنو ع  ملنتجات  ملطبوعة)؛

) لحلويات،) عالآات  لنسيج) (•

 لتشطيب)...)إلخ))؛

أنو ع  مالت) آليع  تسويق  (•

و ملعد ت لصناعة  لنسيج و ملالبس.

•)بيع آليع  ملستلزمات و مللحقات)

وقطع  لغيار و ملو    الستهالكية وما)

إلى ذلك).

•) لتجار4  لعامة.

•) الستيف   و لتصد9ر.

في) و لتدريب  و ملشور4   ملساعد4 

 ألنشطة  ملذكور4 أعاله)؛

بيع،) شر ء،) تصد9ر،) •) ستيف  ،)

تبا ل،)شحنة،)سلسر4 آليع  ملو  ،)

 ألشياء،) ملو    لغذ ئية،) لسلع،)

 ملو    الستهالكية،)قطع  لغيار،) ملو  )

نصف  لنهائية،) أو   لخام،) لجاهز4 

وأي) أو  ملصنعة   ملنتجات  ملصنعة 

منتج مهلا كانت طبيعته)؛

أنو ع) آليع  وتوفيف  •) ر سة 

 لخدمات  ملتعلقة بنشاط  لشركة)؛

آليع) في  مشاركة  لشركة  (•

 لعلليات  لتجارية أو  لصناعية  لتي)

قد تتعلق بالكائنات  ملذكور4 أعاله،)

آد9د4) شركات  إنشاء) طريق  عن 

شر ء) أو  أو  الشتف ك  أو  ملساهلة 

 ألور ق  ملالية أو  لحقوق  الآتلاعية)

أو  الندماج أو  ملشاركة في  ملشاركة أو)

على جالف ذلك.

آليع  لعلليات) أعم،) وبشكل  (•

و ملنقولة) و ملالية  و لتجارية   ملدنية 

و لعقارية و لصناعية مرتبطة بشكل)

مباشر أو غيف مباشر بالكائن  ملذكور)

تسهل) أن  من  ملحتلل  أو  أعاله 

 لتلرين أو  لتطوير،) لتي ستنفذ في)

 ملغرب أو في أي بلد..

عنو ن  ملقر  الآتلاعي):)16))زنقة)

 21111 (- مجاطي  ملعاريف)  حلد 

 لد ر  لبيضاء) ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)

 (.111 (: محلي) جلو    لسيد4 

حصة بقيلة)11.111)) رهم للحصة)

.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

 لسيد4 جلو  محلي عنو نه) ))22 

زنقة)1))حي بال   لجد)61)21) سفي)

 ملغرب.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

 لسيد4 جلو  محلي عنو نه) ))22 

زنقة)1))حي بال   لجد)61)21) سفي)

 ملغرب

سار4   وهاي) زينب   لسيد4 

عنو نه) )) قامة رياض  لفتوح علار4)

زنقة رفائيل ماريسكال ع) (2 ب شقة)

ب)21111) لد ر  لبيضاء) ملغرب

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

 16 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

فبف 9ر)2121)تحت رقم)721877.

822I

 FIDUCIAIRE D’AUDIT D’ASSISTANCE DE

GESTION ET DE CONTROLE

VEGFRU SERVICES-SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE D›AUDIT

 D›ASSISTANCE DE GESTION ET

DE CONTROLE

 AVENUE(HASSAN(II, 231

 IMMEUBLE TAMSOULT

 AGADIR، 80000، AGADIR

MAROC

VEGFRU SERVICES-SARL شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي عند 

فاآيك، رقم )23، علار4 

تامسولت، شارع  لحسن  لثاني - 

81111  كا 9ر  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

42337

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) (3(

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدو 4 باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدو 4.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

(: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)

.VEGFRU SERVICES-SARL

وسيط) (: بإ9جاز) غرض  لشركة 

تجاري،) لتجار4  لعامة.

عند) (: عنو ن  ملقر  الآتلاعي)
فاآيك،)رقم))23،)علار4 تامسولت،)

شارع  لحسن  لثاني)-)81111) كا 9ر)

 ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 21.111 (: رأسلال  لشركة) مبلغ 

 رهم،)مقسم كالتالي):)

 (11 (: محلد  لحالي�سي)  لسيد 

حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).

 (11 (: بزكرى)  لسيد  لحسين 

حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

محلد  لحالي�سي)  لسيد 
عنو نه) ))رقم)26،)زنقة بيفوث،) لحي)

 لسويسري)81111) كا 9ر  ملغرب.

 لسيد  لحسين بزكرى عنو نه) ))

 Oranjeboomstr 262 C 3111

ROTTERDAM)هولند .

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

محلد  لحالي�سي)  لسيد 
عنو نه) ))رقم)26،)زنقة بيفوث،) لحي)

 لسويسري)81111) كا 9ر  ملغرب

 لسيد  لحسين بزكرى عنو نه) ))

 Oranjeboomstr 262 C 3111

ROTTERDAM)هولند 

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

فبف 9ر) (15 بتاريخ) باكا 9ر   لتجارية 

2121)تحت رقم)81461.

823I

LE PREMIER CONSEIL

W CONSULTING

شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد

تغييف نشاط  لشركة

LE PREMIER CONSEIL

 APPT 23 3°ETAGE(IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY

 MENARA(MARRAKECH،

40000، MARRAKECH(MAROC

W CONSULTING شركة ذ ت 

مسؤولية محدو 4 ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  الآتلاعي  ملركز 

 لتجاري فندق أمين رقم 8 شارع  بن 

حلز4  لسلاللية مر كش - . مر كش 

 ملغرب.

تغييف نشاط  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.8716(

قر ر  لشريك  لوحيد) بلقت�سى 

تم تغييف) (21(1 نونبف) ((2  ملؤرخ في)

مو  ) في  »تاآر  من) نشاط  لشركة 

-حالقة  لنساء- ستيف  )  لتجليل)

لالكالت) »محل  إلى) و لتصد9ر»)

 لخفيفة».

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

نونبف) (28 بتاريخ) بلر كش   لتجارية 

1)21)تحت رقم)11868).

824I



عد )5511 - 24)آلا ى  مجر4))44) )1))فبف 9ر)2121)الجريدة الرسمية   3171

LE PREMIER CONSEIL

W CONSULTING
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد
إضافة تسلية تجارية أو شعار)

LE PREMIER CONSEIL

 APPT 23 3°ETAGE(IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY

 MENARA(MARRAKECH،

40000، MARRAKECH(MAROC

W CONSULTING »شركة ذ ت 

مسؤولية محدو 4 ذ ت  لشريك 

 لوحيد»

وعنو ن مقرها  الآتلاعي :  ملركز 

 لتجاري فندق أمين رقم 8 شارع  بن 

حلز4  لسلاللية مر كش - - مر كش 

 ملغرب.

»إضافة تسلية تجارية أو شعار»
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

.8716(

بلقت�سى  لجلع  لعام  الستثنائي)

 ملؤرخ في)2))نونبف)1)21)تقرر إضافة)

شعار تجاري للشركة وهو):)

 CREPES BOX

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني  (

نونبف) (28 بتاريخ) بلر كش   لتجارية 

1)21)تحت رقم)11868).

825I

LE PREMIER CONSEIL

FINIMAR
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

تأسيس شركة

LE PREMIER CONSEIL

 APPT 23 3°ETAGE(IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY

 MENARA(MARRAKECH،

40000، MARRAKECH(MAROC

FINIMAR شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي شارع عبد 

 لكريم  لخطابي  قامة آو   علار4 

11) رقم 43  لطابق 3 مر كش - 

41111 مر كش  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

(1(175

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) (18

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدو 4 باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدو 4.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

(: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)

.FINIMAR

:)مقاول في) غرض  لشركة بإ9جاز)

 الشغال  ملختلفة أو  لبناء.

عنو ن  ملقر  الآتلاعي):)شارع عبد)

 لكريم  لخطابي  قامة آو   علار4)

(- مر كش) (3 43) لطابق) رقم) ((11

41111)مر كش  ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)

 211 (: زعز ع)  لسيد  مليلو ي 

حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).

411)حصة) (:  لسيد4 ربيعة رفيق)

بقيلة)11)) رهم للحصة).

411)حصة) (:  لسيد4  لهام زعز ع)

بقيلة)11)) رهم للحصة).

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

 لسيد  مليلو ي زعز ع عنو نه) ))

 ملسيف4)3)حرف ب  قامة  لنسيم رقم)

52)مر كش).)مر كش  ملغرب.

عنو نه) )) رفيق  ربيعة   لسيد4 

 ملسيف4)3)حرف ب  قامة  لنسيم رقم)

52)مر كش).)مر كش  ملغرب.

عنو نه) )) زعز ع   لسيد4  لهام 

تجزئة عرصة  لكبيف  لطابق) (25 رقم)

(. ))) ملعاريف  لد ر  لبيضاء) 3)شقة)

 لد ر  لبيضاء) ملغرب.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

 لسيد  مليلو ي زعز ع عنو نه) ))

 ملسيف4)3)حرف ب  قامة  لنسيم رقم)

52)مر كش).)مر كش  ملغرب

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

9نا9ر) (22 بتاريخ) بلر كش   لتجارية 

2121)تحت رقم)521))).

826I

LE PREMIER CONSEIL

ANNAMAA SERVICES شعار 
COP 22 SERVICES

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4
تأسيس شركة

LE PREMIER CONSEIL

 APPT 23 3°ETAGE(IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY

 MENARA(MARRAKECH،

40000، MARRAKECH(MAROC

ANNAMAA SERVICES شعار 

COP 22 SERVICES شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدو 4

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي آلاعة 

 وال   ليم مركز 44 مر كش - 41111 

مر كش  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

(1214(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) (12

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدو 4 باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدو 4.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

(: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)

شعار) (ANNAMAA SERVICES

.COP 22 SERVICES

محطة) (: بإ9جاز) غرض  لشركة 

 لخدمات للسيار ت

مقهى.

آلاعة) (: عنو ن  ملقر  الآتلاعي)
 وال   ليم مركز)44)مر كش)-)41111 

مر كش  ملغرب.
أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).
 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)
حصة) (511 (:  لسيد عو4 لحبيب)

بقيلة)11)) رهم للحصة).
 511 (: عبد  لسالم) عو4   لسيد 

حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).
و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)
عنو نه) )) لحبيب  عو4   لسيد 
 و ر  لحاج  لز وية  وال   ليم  لبور)

مر كش).)مر كش  ملغرب.
 لسيد عو4 عبد  لسالم عنو نه) ))
 و ر  لحاج  لز وية  وال   ليم  لبور)

مر كش).)مر كش  ملغرب.
و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)
عنو نه) )) لحبيب  عو4   لسيد 
 و ر  لحاج  لز وية  وال   ليم  لبور)

مر كش).)مر كش  ملغرب
باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 
9نا9ر) (23 بتاريخ) بلر كش   لتجارية 

2121)تحت رقم)617))) .

827I

karama(conseil

 STE SIRINE IMMOBILIERE
SARL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4
تأسيس شركة

karama(conseil
رقم 33  لشقة رقم ) زنقة  سامة 
 بن زيد شارع  لجيش  مللكي فاس 
رقم 33  لشقة رقم ) زنقة  سامة 
 بن زيد شارع  لجيش  مللكي فاس، 

31111، فاس  ملغرب
 STE SIRINE IMMOBILIERE SARL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4
وعنو ن مقرها  إلآتلاعي )21 س 
حي  ملسيف4 2 فاس - 31111 فاس 

 ملغرب



317( الجريدة الرسميةعد )5511 - 24)آلا ى  مجر4))44) )1))فبف 9ر)2121) 

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

61635

في) مؤرخ  موثق  عقد  بلقت�سى 

تم إعد    لقانون) (21(1 شتنبف) (17

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدو 4 باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدو 4.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

 STE (: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)

.SIRINE IMMOBILIERE SARL

غرض  لشركة بإ9جاز):)مقاولة في)

 لبناء)و النعاش  لعقاري.

)21)س) (: عنو ن  ملقر  الآتلاعي)

فاس) (31111 (- فاس) (2 حي  ملسيف4)

 ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11سنة سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)

 211 (:  لسيد  حلد  لناصري)

حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).

 لسيد حارت  لصاط):)811)حصة)

بقيلة)11)) رهم للحصة).

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

 لسيد  حلد  لناصري عنو نه) ))

فاس)31111)فاس  ملغرب.

عنو نه) )) حارت  لصاط   لسيد 

فاس)31111)فاس  ملغرب.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

 لسيد  حلد  لناصري عنو نه) ))

فاس)31111)فاس  ملغرب

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

أكتوبر) ((6 بتاريخ) بفاس   لتجارية 

1)21)تحت رقم)3212/2019.

828I

ACCOUNTING(&(OUTSOURCING

 MTS MEDICAL TECHNICAL

SERVICE

شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

 ACCOUNTING &

OUTSOURCING

 AVENUE(MERS(SULTAN، 26

21251،  لد ر  لبيضاء  ملغرب

 MTS MEDICAL TECHNICAL

SERVICE شركة ذ ت مسؤولية 

محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي 44) زنقة 

محلد سليحة  لطابق 6 شقة رقم 

35  رب علر - 21111  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

455523

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) (21

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدو 4 

باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدو 4  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

 MTS (: بلختصر تسليتها)  إلقتضاء)

.MEDICAL TECHNICAL SERVICE

:) ستيف  ) بإ9جاز) غرض  لشركة 

و أل و ت) شر ء) مالت  بيع  تصد9ر 

 لطبية).

عنو ن  ملقر  الآتلاعي):)44))زنقة)

شقة رقم) (6 محلد سليحة  لطابق)

35) رب علر)-)21111) لد ر  لبيضاء)

 ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)

 (.111 (:  لسيد4 رشيد4 لهشامي)

حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

 لسيد4 رشيد4 لهشامي عنو نه) ))

قج) (5 و    لذهب آليلة) شارع  (53

21111) لد ر  لبيضاء) ملغرب.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

 لسيد4 رشيد4 لهشامي عنو نه) ))

قج) (5 و    لذهب آليلة) شارع  (53

21111) لد ر  لبيضاء) ملغرب

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

 15 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

فبف 9ر)2121)تحت رقم)-.

821I

فيكوج  و سوس ش م م للشريك  لوحيد

 - L'ETOILE DE GAIA SARL
اطوال دو كايا ش م م

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4
تأسيس شركة

فيكوج  و سوس ش م م للشريك 

 لوحيد

45، شارع  لعقبة،، 44111، 

 لصوير4  ملغرب

L'ETOILE DE GAIA SARL -  طو ل 

 و كا9ا ش م م شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي  و ر 

فولوست، سيدي كاوكي تلنار سيدي 

كاوكي - 25)44  لصوير4  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

52((

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم إعد    لقانون) (21(7 مارس) ((1

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدو 4 باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدو 4.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

(: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)

L’ETOILE DE GAIA SARL)-) طو ل)

 و كا9ا ش م م).

:)   ر4) بإ9جاز) غرض  لشركة 

 الستغالل  لتجاري أو  لخدمات))  ر)

 لضيافة).

:) و ر) عنو ن  ملقر  الآتلاعي)

فولوست،)سيدي كاوكي تلنار سيدي)

كاوكي)-)25)44) لصوير4  ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)

 PAUTRIC Bertrand Jean(لسيد 

Alain(:(500)حصة بقيلة)11)) رهم)

للحصة).

 MONTOYA(Nathalie(:(4لسيد 

511)حصة بقيلة)11)) رهم للحصة)

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

 PAUTRIC Bertrand Jean(لسيد 

 N°63, avenue de Alain)عنو نه) ))

 .  Beaumont 64111 Pau France

فرنسا)..

 MONTOYA Nathalie  لسيد4)

 N°63, avenue de (. عنو نه) ))

 .  Beaumont 64111 Pau France

فرنسا)..

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

 PAUTRIC Bertrand Jean(لسيد 

 N°63, avenue de(,(( (عنو نه(Alain

 .  Beaumont 64111 Pau France

فرنسا).

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

 البتد ئية بالصوير4 بتاريخ)16)فبف 9ر)

2121)تحت رقم)45.

831I
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STE FIGEC

CABLE D'OR SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

رفع رأسلال  لشركة

STE FIGEC

1) شارع نهرو، مكناس، 51111، 

مكناس  ملغرب

CABLE D'OR SARL شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدو 4

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي رقم 

22، شارع هارون  لرشيد،  ملد9نة 

 لجد9د4 - 51111 مكناس  ملغرب .

رفع رأسلال  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.21717

 بلقت�سى  لجلع  لعام  إلستثنائي

تم) (2121 9نا9ر) (21 في)  ملؤرخ 

بلبلغ) رأسلال  لشركة  رفع 

أي) »6.111.111) رهم») قدره)

إلى) »5.111.111) رهم») من)

: طريق) عن   »111.111.))) رهم»)

مع  9ون  لشركة) مقاصة  إآر ء)

 ملحد 4  ملقد ر و ملستحقة.

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

فبف 9ر) (16 بتاريخ) بلكناس   لتجارية 

2121)تحت رقم)551.

83(I

MOHAMED BENNIS

دلتا كوبرو
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

قفل  لتصفية

MOHAMED BENNIS

 AV. CHORAFAE - N° 17 -

 TETOUAN، 93040، TETOUAN

MAROC

 لتا كوبرو شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي : شارع 

عالل  لفا�سي - بلوك ب ) - رقم 4 - 

13141 تطو ن  ملغرب.

قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

.21753

بلقت�سى  لجلع  لعام  إلستثنائي)

1)21)تقرر حل) 7))شتنبف)  ملؤرخ في)

ذ ت  ملسؤولية) شركة  كوبرو   لتا 

 (11.111 رأسلالها) مبلغ   ملحدو 4 

 رهم وعنو ن مقرها  إلآتلاعي شارع)

 -  4 ))-)رقم) عالل  لفا�سي)-)بلوك ب)

13141)تطو ن  ملغرب نتيجة لتف كم)

 لخسائر وتآكل رأس  ملال.

و عين):)

 لسيد)4))أحلد علور وعنو نه) ))

 13111 علور) فيال  (- حي  لقاللين)

تطو ن  ملغرب كلصفي))4))للشركة.

و قد تم  نعقا   لجلعية  لختامية)

شارع) وفي  (21(1 7)) آنبف) بتاريخ)

 -  4 ))-)رقم) عالل  لفا�سي)-)بلوك ب)

13141)تطو ن  ملغرب.

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

9نا9ر) ((4 بتاريخ) بتطو ن   البتد ئية 

2121)تحت رقم)1153.

832I

BCNG

VIGON CONSULTING SARL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

تأسيس شركة

BCNG

 BD. ZERKTOUNI ,265

 9ÈME(ETAGE(N°92 265, BD.

 ZERKTOUNI 9ÈME(ETAGE

 N°92، 20050، CASABLANCA

MAROC

 VIGON CONSULTING SARL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي 265،شارع 

 لزرقطوني  لطابق 1 رقم12  لد ر 

 لبيضاء - 21151  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

455745

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) (22

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدو 4 باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدو 4.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

(: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)

.VIGON CONSULTING SARL

غرض  لشركة بإ9جاز):) إلستشار4)

و لتسييف.

(: عنو ن  ملقر  الآتلاعي)

 1 265،شارع  لزرقطوني  لطابق)

رقم12) لد ر  لبيضاء)-)21151) لد ر)

 لبيضاء) ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

(: رأسلال  لشركة) مبلغ 

11.111,11)) رهم،)مقسم كالتالي):)

(: علي  لرقيبات) محلد   لسيد 

41.111,11)حصة بقيلة)11)) رهم)

للحصة).

 لسيد 9اسين عرفان):)111,11.)5 

حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).)

 لسيد محلد علي  لرقيبات):)411 

بقيلة)11)) رهم.

 لسيد 9اسين عرفان):)1)5)بقيلة)

11)) رهم.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

علي  لرقيبات) محلد   لسيد 

ب) علار4  تجزئة  لتسيف  عنو نه) ))

 21151 ماآوريل مر كش) (31 5رقم)

مر كش  ملغرب.

عنو نه) )) عرفان  9اسين   لسيد 

بن) 9وسف  حي  (4  لزيتون  لجد9د)

مر كش) (21151 مر كش) تاشفين 

 ملغرب.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

علي  لرقيبات) محلد   لسيد 

ب) علار4  تجزئة  لتسيف  عنو نه) ))

 21151 ماآوريل مر كش) (31 5رقم)

مر كش  ملغرب

عنو نه) )) عرفان  9اسين   لسيد 

بن) 9وسف  حي  (4  لزيتون  لجد9د)

مر كش) (21151 مر كش) تاشفين 

 ملغرب

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

 16 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

فبف 9ر)2121)تحت رقم)721741.

833I

MOHAMED BENNIS

ياسمين الشمال
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد

قفل  لتصفية

MOHAMED BENNIS

 AV. CHORAFAE - N° 17 -

 TETOUAN، 93040، TETOUAN

MAROC

9اسلين  لشلال شركة ذ ت 

مسؤولية محدو 4 ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي : شارع 

 لجيش  مللكي - إقامة  لدوحة - 

13141 تطو ن  ملغرب.

قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

.(3587

قر ر  لشريك  لوحيد) بلقت�سى 

تقرر) (21(1 شتنبف) ((( في)  ملؤرخ 

ذ ت) شركة  9اسلين  لشلال  حل 

ذ ت  لشريك) محدو 4  مسؤولية 

 711.111 رأسلالها) مبلغ   لوحيد 

مقرها  إلآتلاعي) وعنو ن   رهم 

شارع  لجيش  مللكي)-)إقامة  لدوحة)-)

13141)تطو ن  ملغرب نتيجة لتف كم)

 لخسائر وتآكل رأس  ملال.
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و عين):)

 لسيد)4))مريم غليفو وعنو نه) ))
شارع محلد  لخر ز)-)زنقة أ)-)رقم)13 

((4( تطو ن  ملغرب كلصفي) (13141

للشركة.

و قد تم  نعقا   لجلعية  لختامية)

شارع) وفي  (21(1 7)) آنبف) بتاريخ)

(- إقامة  لدوحة) (-  لجيش  مللكي)

13141)تطو ن  ملغرب.

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

)3) آنبف)  البتد ئية بتطو ن بتاريخ)

1)21)تحت رقم)6555.

834I

LAMAF SARL

ALL ACCESS CALL
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

LAMAF SARL

 ANGLE RUE EL MOUAHIDINE

 ET RUE IBN ROCHD N4

 RESIDENCE(RANIA 2EME

 ETAGE(APPT(N6، 60000،

OUJDA MAROC

ALL ACCESS CALL شركة ذ ت 

مسؤولية محدو 4 ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي ز وية شارع 

 ملوحد9ن وشارع  بن رشد رقم 4 

 قامة ر نيا  لطابق  لثالث رقم 1) - 

61111 وآد4  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

34675

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) (11

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدو 4 

باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدو 4  مسؤولية 

 لوحيد.

بلختصر) عند  إلقتضاء) وعة 

.ALL ACCESS CALL(:(تسليتها

مركز) (: بإ9جاز) غرض  لشركة 

 تصال.

ز وية) (: عنو ن  ملقر  الآتلاعي)

شارع  ملوحد9ن وشارع  بن رشد رقم)

4) قامة ر نيا  لطابق  لثالث رقم)1) - 

61111)وآد4  ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 (1.111 (: رأسلال  لشركة) مبلغ 

 رهم،)مقسم كالتالي):)

 لسيد بنقاشور مر  ):)11))حصة)

بقيلة)11)) رهم للحصة).

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

عنو نه) )) مر    بنقاشور   لسيد 

 61111 زنقة بوكر ع حي  ملسيف4) ((4

وآد4  ملغرب.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

عنو نه) )) مر    بنقاشور   لسيد 

 61111 زنقة بوكر ع حي  ملسيف4) ((4

وآد4  ملغرب

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

فبف 9ر) (13 بتاريخ) بوآد4   لتجارية 

2121)تحت رقم)457.

835I

ABA GESTION SARLAU

 SOCIETE GROUPE HY

BATIMENT
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

ABA GESTION SARLAU

 AV(MED(V 3EME(ETG 38

 BUREAU 12، 30000، FES

MAROC

 SOCIETE GROUPE HY

BATIMENT شركة ذ ت مسؤولية 

محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي محل 
تجاري 5 قطعة 62/أ تجزئة رياض 
 لياسلين طريق عين  لشقف - 

fes 31111  ملغرب 
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
6(84(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) (27
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدو 4 

باملليز ت  لتالية):)
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدو 4  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسلية  لشركة 
تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)
 SOCIETE GROUPE HY (:

.BATIMENT
أشغال) (: بإ9جاز) غرض  لشركة 

متنوعة).
محل) (: عنو ن  ملقر  الآتلاعي)
رياض) تجزئة  62/أ  قطعة) (5 تجاري)
(- عين  لشقف) طريق   لياسلين 

fes 31111) ملغرب).
أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).
 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)
 (.111 (: حربوش) 9اسين   لسيد 

حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).
و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)
 لسيد 9اسين حربوش عنو نه) ))
طريق) (3 بيوت  المان  لشقة) إقامة 
عين  لشقف)31111)فاس  ملغر ب).

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 
ومو طن مسيفي  لشركة):)

 لسيد 9اسين حربوش عنو نه) ))
طريق) (3 بيوت  المان  لشقة) إقامة 

عين  لشقف)31111)فاس  ملغر ب)
باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 
فبف 9ر) (13 بتاريخ) بفاس   لتجارية 

2121)تحت رقم)477.
836I

ABA GESTION SARLAU

SOCIETE SANIARAB
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

ABA GESTION SARLAU

 AV(MED(V 3EME(ETG 38

 BUREAU 12، 30000، FES

MAROC

SOCIETE SANIARAB شركة ذ ت 

مسؤولية محدو 4 ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي محل 

تجاري بالقطعة رقم 64) تجزئة 

 fes 31111 - لحد9قة عين قا وس 

 ملغرب 

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

6(871

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) (28

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدو 4 

باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدو 4  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

(: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)

.SOCIETE SANIARAB

بيع مو  ) (: غرض  لشركة بإ9جاز)

 لبناء)بالتقسيط.

محل) (: عنو ن  ملقر  الآتلاعي)

تجزئة) ((64 رقم) بالقطعة  تجاري 

 fes  31111 (-  لحد9قة عين قا وس)

 ملغرب).

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 (1.111 (: رأسلال  لشركة) مبلغ 

 رهم،)مقسم كالتالي):)

 لسيد عز  لعرب بن عاشور):)11) 

حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).
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و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)
عاشور) بن  عز  لعرب   لسيد 

عنو نه) ))8)3) قامة شهد زس تجزئة)

 لحد9قة تغات)31111)فاس  ملغر ب)

.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)
عاشور) بن  عز  لعرب   لسيد 

عنو نه) ))8)3) قامة شهد زس تجزئة)

 لحد9قة تغات)31111)فاس  ملغر ب)

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

فبف 9ر) (16 بتاريخ) بفاس   لتجارية 

2121)تحت رقم)535.

837I

LA VIE COMPTABLE

MJ GROUP MAROC
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

حل شركة

LA VIE COMPTABLE

 لبفكة ج ه 7 علار4 12  لشقة 2 حي 

 لحسني  لد ر  لبيضاء، 21211، 

CASABLANCA MAROC

MJ GROUP MAROC شركة 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4)في طور 

 لتصفية)

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي 51 شارع 

 لزرقطوني  قامة  لورو   لطابق 

 لثامن رقم 24 - 2111  لبيضاء 

 ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.335153

بلقت�سى  لجلع  لعام  إلستثنائي)

تقرر حل) (21(1 نونبف) ((3  ملؤرخ في)

 MJ شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4)

رأسلالها) مبلغ  (GROUP MAROC

مقرها) وعنو ن  51.111) رهم 

شارع  لزرقطوني) (51  إلآتلاعي)

 24  قامة  لورو   لطابق  لثامن رقم)

(: 2111) لبيضاء) ملغرب نتيجة ل)  -

مند) نشاط  لشركة  ملارسة  عدم 

تكوينها.

و حد  مقر  لتصفية ب)51)شارع)

 لزرقطوني  قامة  لورو   لطابق)

21111) لبيضاء)  -  24 رقم)  لثامن 

 ملغرب.)

و عين):)

 VAN GANSEN  لسيد)4))

وعنو نه) )) (JARNOLUKAS M

 BELGIQUE 7151 BELGIQUE

BELGIQUE)كلصفي))4))للشركة.

وعند  إلقتضاء) لحدو   ملفروضة)

محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

 ملخابر4 ومحل تبليغ  لعقو  و لوثائق)

 ملتعلقة بالتصفية):)

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

 13 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

فبف 9ر)2121)تحت رقم)5)7212.

838I

AUDINET

CHOUGS PRODUCTIONS
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تحويل  ملقر  الآتلاعي للشركة

AUDINET

 RUE AIT OURIR BD MLY 13

 YOUSSEF(CASABLANCA،

20000، CASABLANCA(MAROC

 CHOUGS PRODUCTIONS

شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي 38) شارع 

باحلد إقامة  نيا بلفيد9ر - 21111 

 لد ربيضاء  ملغرب.

تحويل  ملقر  الآتلاعي للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.3126

قر ر  لشريك  لوحيد) بلقت�سى 

تم تحويل) (2121 9نا9ر) (13  ملؤرخ في)

للشركة)  ملقر  الآتلاعي  لحالي 

إقامة  نيا) باحلد  شارع  ((38« من)

21111) لد ربيضاء) (- بلفيد9ر)
 ملغرب»)إلى)»13)زنقة  9ت  ورير شارع)

21111) لد ربيضاء) (- موالي 9وسف)

 ملغرب».

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

 15 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

فبف 9ر)2121)تحت رقم)721555.

831I

SI FAJR EL AMAL

SI FAJR EL AMAL 
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

تحويل  ملقر  الآتلاعي للشركة

SI FAJR EL AMAL

 LOT 57 ZI SAHEL HAD

 SOUALEM،( 26400،( HAD

SOUALEM MAROC

شركة ذ ت) (SI FAJR EL AMAL  

 ملسؤولية  ملحدو 4

 RUE مقرها  إلآتلاعي) وعنو ن 

 TAMARISS HAY SALAM N°((2

.CIL - 21211 casablanca MAROC

تحويل  ملقر  الآتلاعي للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري)

.(3415

بلقت�سى  لجلع  لعام  إلستثنائي)

تم تحويل) (2121 9نا9ر) (18  ملؤرخ في)

من) للشركة   ملقر  الآتلاعي  لحالي 

 RUE TAMARISS HAY SALAM («

 N°((2 CIL - 21211 casablanca

 ZI SAHEL LOT« إلى) («MAROC

 57 HAD SOUALEM - 26411

.«BERRECHID MAROC

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

فبف 9ر) (16 بتاريخ) ببفشيد   البتد ئية 

2121)تحت رقم)13).

841I

AUDINET

SNM BUILDING
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

AUDINET

 RUE AIT OURIR BD MLY 13

 YOUSSEF(CASABLANCA،

20000، CASABLANCA(MAROC

SNM BUILDING شركة ذ ت 
مسؤولية محدو 4 ذ ت  لشريك 

 لوحيد)في طور  لتصفية)
وعنو ن مقرها  إلآتلاعي 13 زنقة 
 9ت  ورير - 21111  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.3127

قر ر  لشريك  لوحيد) بلقت�سى 
تقرر حل) (2121 9نا9ر) (3(  ملؤرخ في)
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت)
 SNM BUILDING  لشريك  لوحيد)
11.111,11)) رهم) رأسلالها) مبلغ 
زنقة) (13 مقرها  إلآتلاعي) وعنو ن 
21111) لد ر  لبيضاء) (-  9ت  ورير)
:) لتصفية  ملسبقة)  ملغرب نتيجة ل)

للشركة).
زنقة) (13 و حد  مقر  لتصفية ب)
21111) لد ر  لبيضاء) (-  9ت  ورير)

 ملغرب.)
و عين):)

 لسيد)4))علي سحا9بي وعنو نه) ))
زنقة عباس محلد  لعقا  طابق) (((
21111) لد ربيضاء)  (6 )) لشقة)

 ملغرب كلصفي))4))للشركة.
وعند  إلقتضاء) لحدو   ملفروضة)
محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
 ملخابر4 ومحل تبليغ  لعقو  و لوثائق)

 ملتعلقة بالتصفية):)-
باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 
 15 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

فبف 9ر)2121)تحت رقم)721556.

84(I

LAMAF SARL

ALGADI IMPORT-EXPORT
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

تفويت حصص

LAMAF SARL
 ANGLE RUE EL MOUAHIDINE

 ET RUE IBN ROCHD N4
 RESIDENCE(RANIA 2EME
 ETAGE(APPT(N6، 60000،

OUJDA MAROC
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 ALGADI IMPORT-EXPORT

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي حي  لسالم 

بني  ر ر - 61351 بني  ر ر  ملغرب.

تفويت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.31425

بلقت�سى  لجلع  لعام  إلستثنائي)

تلت) (21(1 23) آنبف) في)  ملؤرخ 

 ملصا قة على):)

)4))  ريس عالوي) تفويت  لسيد)

 (11 حصة  آتلاعية من أصل) (51

)4))فتحي زروق) حصة لفائد4  لسيد)

بتاريخ)23) آنبف)1)21.

عالوي) ر بح  ((4( تفويت  لسيد)

 (11 حصة  آتلاعية من أصل) (51

)4))فتحي زروق) حصة لفائد4  لسيد)

بتاريخ)23) آنبف)1)21.

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني  (

9نا9ر) (21 بتاريخ) بوآد4   لتجارية 

2121)تحت رقم))42.

842I

RIAD CONSULTANT

 GREEN LEADER شركة

CONSTRUCTION

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

تأسيس شركة

RIAD CONSULTANT

 IMM 59 APPT 01 RUE

 TAMESNA(WIFAQ -، 25000،

KHOURIBGA MAROC

 GREEN LEADER شركة

CONSTRUCTION شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدو 4

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي موطن 

باملقرعلار4 51  لطابق  الول  ملكتب 

)1 زنقة تامسنا وفاق جريبكة - 

25111 جريبكة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

6(81

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) ((7

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدو 4 باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدو 4.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)

 GREEN LEADER شركة) (:

.CONSTRUCTION

- علال) (: بإ9جاز) غرض  لشركة 

مختلفة  و بناء

- هانات في  ملباني.

موطن) (: عنو ن  ملقر  الآتلاعي)

51) لطابق  الول  ملكتب) باملقرعلار4)
(- جريبكة) وفاق  تامسنا  زنقة  (1(

25111)جريبكة  ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)

 لسيد  لكر ط سامي):)251)حصة)

بقيلة)11)) رهم للحصة).

 لسيد عزيزي  شرف):)251)حصة)

بقيلة)11)) رهم للحصة).

 251 (:  لسيد بلفالح عبد  لحليد)

حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).

حصة) (251 (:  لسيد  ملخيف9اسين)

بقيلة)11)) رهم للحصة).

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

عنو نه) )) سامي   لسيد  لكر ط 

 221 25)علار4)  قامة  ملستقبل ج ه)
21521) لد ر) 6)سيدي معروف) رقم)

 لبيضاء) ملغرب.

عنو نه) )) عزيزي  شرف   لسيد 
تجزئة  للويز4) زنقة  لسعا 4  (2(

25111)جريبكة  ملغرب.

عبد  لحليد) بلفالح   لسيد 

شارع سيدي محلد) (516 عنو نه) ))

 25111 حي  لرياض) هللا  عبد  بن 

جريبكة  ملغرب.

عنو نه) ))  لسيد  ملخيف9اسين 
 25111 زنقة  فني حي م ش ف) ((5

جريبكة  ملغرب.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

عنو نه) )) سامي   لسيد  لكر ط 

 221 25)علار4)  قامة  ملستقبل ج ه)
21521) لد ر) 6)سيدي معروف) رقم)

 لبيضاء) ملغرب

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

9نا9ر) (21  البتد ئية بخريبكة بتاريخ)

2121)تحت رقم)55.

843I

LB COMPTA

ألفا إنوكس املغرب
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تحويل  ملقر  الآتلاعي للشركة

LB COMPTA

 RESIDENCE(BASMA 1 IMM

 27 N 2 AIN(SBAA، 20300،

CASABLANCA MAROC

ألفا إنوكس  ملغرب شركة ذ ت 

مسؤولية محدو 4 ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي 1) شارع 

تيزي  وسلي عين  لسبع - 35352 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب.

تحويل  ملقر  الآتلاعي للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.(61(33

قر ر  لشريك  لوحيد) بلقت�سى 

 ملؤرخ في)13) آنبف)1)21)تم تحويل)

من) للشركة   ملقر  الآتلاعي  لحالي 

(- »1))شارع تيزي  وسلي عين  لسبع)

إلى) 35352) لد ر  لبيضاء) ملغرب»)
»تجزئة)64)زنقة)» »)تجزئة موريتانيا)

(- سيدي  لبفنو�سي)  لحي  لصناعي 

21611) لد ر  لبيضاء) ملغرب».

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

 15 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

فبف 9ر)2121)تحت رقم)721545.

844I

مكتب  ملحاسبة

DIAA IMMOBILIERE

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

تفويت حصص

مكتب  ملحاسبة

3) شارع يعقوب  ملنصور رقم 

3)/4) تطو ن، 13111، تطو ن 

 ملغرب

DIAA IMMOBILIERE شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدو 4

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي شارع 

 لجيش  مللكي  قامة هناء  لشقة 

رقم 26  لطابق 5 - 13111 تطو ن 

 ملغرب.

تفويت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.8231

بلقت�سى  لجلع  لعام  إلستثنائي)

تلت) (21(1 )3) آنبف) في)  ملؤرخ 

 ملصا قة على):)

عبد  لسالم) ((4( تفويت  لسيد)

من) حصة  آتلاعية  ((67  لدهبي)

((4( حصة لفائد4  لسيد) ((67 أصل)

)3) آنبف) بتاريخ)  جلد  لعلر ني 

.21(1

آالل) محلد  ((4( تفويت  لسيد)

من) حصة  آتلاعية  (83  لحافظ)

((4( لفائد4  لسيد) حصة  (83 أصل)

)3) آنبف) بتاريخ)  حلد  لعلر ني 

.21(1

علي) محلد  ((4( تفويت  لسيد)

من) حصة  آتلاعية  (83  لحاقظ)

((4( لفائد4  لسيد) حصة  (83 أصل)

)3) آنبف) بتاريخ)  جلد  لعلر ني 

.21(1

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني  (

9نا9ر) (21 بتاريخ) بتطو ن   البتد ئية 

2121)تحت رقم)86).

845I
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FIDUCIAIRE RAJA COMPTA

STE MY ALI TRAV 
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد

حل شركة

FIDUCIAIRE RAJA COMPTA

حي  لنجا4 رقم 34 زنقة بني مالل 

سوق  لسبت  وال   لنلة  لفقيه بن 

صالح، 23551، سوق  لسبت  وال  

 لنلة  ملغرب

 STE MY ALI TRAV شركة ذ ت 

مسؤولية محدو 4 ذ ت  لشريك 

 لوحيد)في طور  لتصفية)

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي آلاعة 

حد بر  9ة - 23211  لفقيه بن 

صالح  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.366(

قر ر  لشريك  لوحيد) بلقت�سى 

تقرر حل) (2121 9نا9ر) (18  ملؤرخ في)

شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت)

 STE MY ALI TRAV(لشريك  لوحيد 

مبلغ رأسلالها)1.111)) رهم وعنو ن)

مقرها  إلآتلاعي آلاعة حد بر  9ة)

بن صالح  ملغرب) 23211) لفقيه   -

نتيجة ل):) نتهاء) لغرض.

و حد  مقر  لتصفية ب آلاعة)

حد بر  9ة  لفقيه بن صالح)-)23211 

 لفقيه بن صالح  ملغرب.)

و عين):)

 لسيد)4)) حلد لحلر وعنو نه) ))

سوق) (23551  و ر  وال   لجابري)

 ليبت  ملغرب كلصفي))4))للشركة.

وعند  إلقتضاء) لحدو   ملفروضة)

محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

 ملخابر4 ومحل تبليغ  لعقو  و لوثائق)

 ملتعلقة بالتصفية):)

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

بتاريخ) بن صالح  بالفقيه   البتد ئية 

15)فبف 9ر)2121)تحت رقم)34/2020.

846I

Cabinet Abdelaziz Almechatt

A.J PALM FRUIT
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

حل شركة

Cabinet Abdelaziz Almechatt

 avenue(Hassan(II, 83، 20130،

Casablanca Maroc

A.J Palm Fruit شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدو 4)في طور 

 لتصفية)

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي إقامة 

ريو شارع سيدي عبد لرحلان عين 

 لذئاب - 21111 إ لد ر  لبيضاء 

 ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.281245

بلقت�سى  لجلع  لعام  إلستثنائي)

تقرر حل) (2121 9نا9ر) (21  ملؤرخ في)

 A.J شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4)

Palm Fruit)مبلغ رأسلالها)11.111) 

مقرها  إلآتلاعي) وعنو ن   رهم 

إقامة ريو شارع سيدي عبد لرحلان)

عين  لذئاب)-)21111)إ لد ر  لبيضاء)

عن) آلتخلي  تم  (: ل) نتيجة   ملغرب 

 3 من) مكثف  آلشركة  آنشطة  آليع 

سنو ت.

إقامة) ب  مقر  لتصفية  حد   و 

عين) عبد لرحلان  سيدي  شارع  ريو 

إ لد ر  لبيضاء) (21111 (-  لذئاب)

 ملغرب.)

و عين):)

 لسيد)4))آحلد عبد  لعزيز  لجار)

هللا وعنو نه) ))إقامة ريو شارع سيدي)

 21111 عين  لذئاب) عبد لرحلان 

((4( إ لد ر  لبيضاء) ملغرب كلصفي)

للشركة.

وعند  إلقتضاء) لحدو   ملفروضة)

محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

 ملخابر4 ومحل تبليغ  لعقو  و لوثائق)

إقامة ريو شارع) (:  ملتعلقة بالتصفية)

عين  لذئاب) عبد لرحلان  سيدي 

إ لد ر  لبيضاء

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

 16 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

فبف 9ر)2121)تحت رقم)8)7218.

847I

segex

M2 DISTRIBUTION
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

segex

 rue(Abdelkrim(Benjelloun

 IMB 16 , App 12 FES(BP 2324،

30000، fes(MAROC

M2 DISTRIBUTION شركة ذ ت 

مسؤولية محدو 4 ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي رقم 62 

بلوك    لطابق  ألول رقم 6 زو غة 

فاس - 31111  ملغرب فاس 

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

6(86(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

تم إعد    لقانون) (2121 فبف 9ر) (28

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدو 4 

باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدو 4  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

 M2 (: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)

. DISTRIBUTION

نقل) (: بإ9جاز) غرض  لشركة 

وتوزيع  لبضائع).

 62 رقم) (: عنو ن  ملقر  الآتلاعي)

زو غة) (6 بلوك    لطابق  ألول رقم)

فاس)-)31111) ملغرب فاس).

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)
 رهم،)مقسم كالتالي):)

 (.111 (: مسيط) محلد   لسيد 
حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء):)

عنو نه) )) مسيط  محلد   لسيد 
فاس) بنسو 4  حي  لجد9د  ((2(

31111)قاس  ملغرب.
و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)
عنو نه) )) مسيط  محلد   لسيد 
فاس) بنسو 4  حي  لجد9د  ((2(

31111)فاس  ملغرب
باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 
فبف 9ر) (15 بتاريخ) بفاس   لتجارية 

2121)تحت رقم)3)5.
848I

Cabinet Abdelaziz Almechatt

ALJARALLAH CAR
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

Cabinet Abdelaziz Almechatt
 avenue(Hassan(II, 83، 20130،

Casablanca Maroc
Aljarallah Car شركة ذ ت 

مسؤولية محدو 4 ذ ت  لشريك 
 لوحيد)في طور  لتصفية)

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي إقامة 
ريو شارع سيدي عبد لرحلان عين 

 لذئاب إقامة ريو شارع سيدي 
عبد لرحلان عين  لذئاب 21111 

إ لد ر  لبيضاء  ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.215811

قر ر  لشريك  لوحيد) بلقت�سى 
تقرر حل) (2121 9نا9ر) (21  ملؤرخ في)
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت)
 Aljarallah Car  لشريك  لوحيد)
مبلغ رأسلالها)1.111)) رهم وعنو ن)
شارع) ريو  إقامة  مقرها  إلآتلاعي 
عين  لذئاب) عبد لرحلان  سيدي 
إقامة ريو شارع سيدي عبد لرحلان)
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إ لد ر  لبيضاء) (21111 عين  لذئاب)

عن) آلتخلي  تم  (: ل) نتيجة   ملغرب 

 3 من) مكثف  آلشركة  آنشطة  آليع 

سنو ت.

إقامة) ب  مقر  لتصفية  حد   و 

عين) عبد لرحلان  سيدي  شارع  ريو 

إ لد ر  لبيضاء) (21111 (-  لذئاب)

 ملغرب.)

و عين):)

 لسيد)4))آحلد عبد  لعزيز  لجار)

هللا وعنو نه) ))إقامة ريو شارع سيدي)

 21111 عين  لذئاب) عبد لرحلان 

((4( إ لد ر  لبيضاء) ملغرب كلصفي)

للشركة.

وعند  إلقتضاء) لحدو   ملفروضة)

محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

 ملخابر4 ومحل تبليغ  لعقو  و لوثائق)

إقامة ريو شارع) (:  ملتعلقة بالتصفية)

عين  لذئاب) عبد لرحلان  سيدي 

إ لد ر  لبيضاء

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

 16 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

فبف 9ر)2121)تحت رقم)721821.

841I

FIDU.PRO CONSULTING

SIRIUS DBS
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

FIDU.PRO CONSULTING

ملتقى شارع  ميل زوال وزنقة غيثل 

 لطابق)) رقم 21  لد ر  لبيضاء، 1، 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب

SIRIUS DBS شركة ذ ت مسؤولية 

محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي ملتقى 

شارع إميل زوال وزنقة غيثال  لطابق 

))  لرقم 21  لد ر لبيضاء - 1111 

 لد ر لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

455623

في) مؤرخ  موثق  عقد  بلقت�سى 
إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) (22

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدو 4 

باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدو 4  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

 SIRIUS(:(إلقتضاء)بلختصر تسليتها 

.DBS

مهندس) (: بإ9جاز) غرض  لشركة 

 ستشاري.

ملتقى) (: عنو ن  ملقر  الآتلاعي)

شارع إميل زوال وزنقة غيثال  لطابق)

 1111 (- 21) لد ر لبيضاء) ))) لرقم)

 لد ر لبيضاء) ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)

 (.111 (: نا9ف  آكني)  لسيد 

حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).)

 (11111 (: نا9ف  آكني)  لسيد 

بقيلة)11)) رهم.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

عنو نه) )) نا9ف  آكني   لسيد 

نور) إقامة  شارع  إلمام  لبخاري 

 لطابق)5) لشقة)28) ملعاريف)1111 

 لد ر لبيضاء) ملغرب.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

عنو نه) )) نا9ف  آكني   لسيد 

نور) إقامة  شارع  إلمام  لبخاري 

 لطابق)5) لشقة)28) ملعاريف)1111 

 لد ر لبيضاء) ملغرب

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

 لتجارية بالد ر  لبيضاء)بتاريخ)-)تحت)
رقم)-.

851I

FIDU.PRO CONSULTING

ADI CONSULTING

شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

FIDU.PRO CONSULTING

ملتقى شارع  ميل زوال وزنقة غيثل 

 لطابق)) رقم 21  لد ر  لبيضاء، 1، 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب

ADI CONSULTING شركة ذ ت 

مسؤولية محدو 4 ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي ملتقى 

شارع إميل زوال وزنقة غيثال  لطابق 

))  لرقم 21  لد ر لبيضاء - 1111 

 لد ر لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

455633

في) مؤرخ  موثق  عقد  بلقت�سى 

إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) (22

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدو 4 

باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدو 4  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

 ADI (: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)

.CONSULTING

مهندس) (: بإ9جاز) غرض  لشركة 

 ستشاري.

ملتقى) (: عنو ن  ملقر  الآتلاعي)

شارع إميل زوال وزنقة غيثال  لطابق)

 1111 (- 21) لد ر لبيضاء) ))) لرقم)

 لد ر لبيضاء) ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)
 رهم،)مقسم كالتالي):)

 لسيد عزيز  ملهف):)111.))حصة)
بقيلة)11)) رهم للحصة).)

 (11111 (: عزيز  ملهف)  لسيد 
بقيلة)11)) رهم.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء):)

عنو نه) )) عزيز  ملهف   لسيد 
فرنسا)1111)فرنسا فرنسا.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 
ومو طن مسيفي  لشركة):)

عنو نه) )) عزيز  ملهف   لسيد 
فرنسا)1111)فرنسا فرنسا

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 
 لتجارية بالد ر  لبيضاء)بتاريخ)-)تحت)

رقم)-.
85(I

Cabinet Abdelaziz Almechatt

EL PICADOR
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

Cabinet Abdelaziz Almechatt
 avenue(Hassan(II, 83، 20130،

Casablanca Maroc
El Picador شركة ذ ت مسؤولية 
محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد)في 

طور  لتصفية)
وعنو ن مقرها  إلآتلاعي إقامة 

ريو شارع سيدي عبد لرحلان عين 
 لذئاب إقامة ريو شارع سيدي 

عبد لرحلان عين  لذئاب 21111 
إ لد ر  لبيضاء  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.2158((
قر ر  لشريك  لوحيد) بلقت�سى 
تقرر حل) (2121 9نا9ر) (21  ملؤرخ في)
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت)
مبلغ) (El Picador  لشريك  لوحيد)
وعنو ن) 1.111)) رهم  رأسلالها)
شارع) ريو  إقامة  مقرها  إلآتلاعي 
عين  لذئاب) عبد لرحلان  سيدي 
إقامة ريو شارع سيدي عبد لرحلان)
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إ لد ر  لبيضاء) (21111 عين  لذئاب)

عن) آلتخلي  تم  (: ل) نتيجة   ملغرب 

 3 من) مكثف  آلشركة  آنشطة  آليع 

سنو ت.

إقامة) ب  مقر  لتصفية  حد   و 

عين) عبد لرحلان  سيدي  شارع  ريو 

إ لد ر  لبيضاء) (21111 (-  لذئاب)

 ملغرب.)

و عين):)

 لسيد)4))آحلد عبد  لعزيز  لجار)

هللا وعنو نه) ))إقامة ريو شارع سيدي)

 21111 عين  لذئاب) عبد لرحلان 

((4( إ لد ر  لبيضاء) ملغرب كلصفي)

للشركة.

وعند  إلقتضاء) لحدو   ملفروضة)

محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

 ملخابر4 ومحل تبليغ  لعقو  و لوثائق)

إقامة ريو شارع) (:  ملتعلقة بالتصفية)

عين  لذئاب) عبد لرحلان  سيدي 

إ لد ر  لبيضاء

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

 16 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

فبف 9ر)2121)تحت رقم)5)7218.

852I

Cabinet Abdelaziz Almechatt

JAR DÉTENTE

شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد

حل شركة

Cabinet Abdelaziz Almechatt

 avenue(Hassan(II, 83، 20130،

Casablanca Maroc

Jar Détente شركة ذ ت مسؤولية 

محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد)في 

طور  لتصفية)

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي إقامة 

ريو شارع سيدي عبد لرحلان عين 

 لذئاب إ 21111 إ لد ر  لبيضاء 

 ملغرب.

حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.2158(3

قر ر  لشريك  لوحيد) بلقت�سى 

تقرر حل) (2121 9نا9ر) (21  ملؤرخ في)

شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت)

مبلغ) (Jar Détente  لشريك  لوحيد)

وعنو ن) 1.111)) رهم  رأسلالها)

شارع) ريو  إقامة  مقرها  إلآتلاعي 

إ) عين  لذئاب  عبد لرحلان  سيدي 

21111)إ لد ر  لبيضاء) ملغرب نتيجة)

آنشطة) آليع  عن  آلتخلي  تم  (: ل)

آلشركة مكثف من)3)سنو ت.

إقامة) ب  مقر  لتصفية  حد   و 

عين) عبد لرحلان  سيدي  شارع  ريو 

إ لد ر  لبيضاء) (21111 (-  لذئاب)

 ملغرب.)

و عين):)

 لسيد)4))آحلد عبد  لعزيز  لجار)

هللا وعنو نه) ))إقامة ريو شارع سيدي)

 21111 عين  لذئاب) عبد لرحلان 

((4( إ لد ر  لبيضاء) ملغرب كلصفي)

للشركة.

وعند  إلقتضاء) لحدو   ملفروضة)

محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

 ملخابر4 ومحل تبليغ  لعقو  و لوثائق)

إقامة ريو شارع) (:  ملتعلقة بالتصفية)

عين  لذئاب) عبد لرحلان  سيدي 

إ لد ر  لبيضاء

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

 16 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

فبف 9ر)2121)تحت رقم)6)7218.

853I

ربدكوم

E L PROMO
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

تأسيس شركة

ربدكوم

1) زنقة عقبة بن نافع برشيد، 

11)26، برشيد  ملغرب

E L PROMO شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي فرحات 

3 زنقة  بن سينا  لرقم 16 حي 

9اسلينة - 11)26 برشيد  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

(34(1

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) (31

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدو 4 باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدو 4.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

 E L (: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)

.PROMO

منعش) (: بإ9جاز) غرض  لشركة 

بيع  الر �سي) عامة  عقاري  شغال 

مو  ) بيع  و لبقع  الرضية   ملبنية 

 لبناء.

عنو ن  ملقر  الآتلاعي):)فرحات)3 

زنقة  بن سينا  لرقم)16)حي 9اسلينة)

- 11)26)برشيد  ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)

 511 (: جليل)  لسيد  ملاسيني 

حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).

 لسيد لهويوي جالد):)511)حصة)

بقيلة)11)) رهم للحصة).

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

عنو نه) )) جليل   لسيد  ملاسيني 

 26(11  2 تجزئة  لعلر4  لطابق) (35

برشيد  ملغرب.

عنو نه) )) جالد  لهويوي   لسيد 

32)مجلوعة  و  اللفة) رقم) (71 زنقة)

2611) لبيضاء) ملغرب.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

 لسيد  ملا سيني جليل عنو نه) ))

 26(11  2 تجزئة  لعلر4  لطابق)

برشيد  ملغرب

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

فبف 9ر) (17 بتاريخ) ببفشيد   البتد ئية 

2121)تحت رقم)6)).

854I

FUTURE CONSEIL

STE RAFAJ CAR
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

تأسيس شركة

FUTURE CONSEIL

51 زنقة 9وسف بن تاشفين  لطابق 

 ألول، 11)26، برشيد  ملغرب

STE RAFAJ CAR شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدو 4

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي )1) ملر 

أبو ساطع  لحصري حي 9اسلينة - 

11)26 برشيد  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

(34(5

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

تم إعد    لقانون) (2121 فبف 9ر) (13

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدو 4 باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدو 4.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

 STE (: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)

.RAFAJ CAR

كر ء) (: بإ9جاز) غرض  لشركة 

 لسيار ت بدون سائق.

عنو ن  ملقر  الآتلاعي):))1))ملر)

(- 9اسلينة) حي  ساطع  لحصري  أبو 

11)26)برشيد  ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).
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 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)
 رهم،)مقسم كالتالي):)

حصة) (511 (: زهيف) آافر   لسيد 
بقيلة)11)) رهم للحصة).

511)حصة) (:  لسيد آافر محلد)
بقيلة)11)) رهم للحصة).

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء):)

 لسيد آافر زهيف عنو نه) ))جليل)
))زنقة مرموشة رقم)75)ح م)21751 

 لد ر لبيضاء) ملغرب.
 لسيد آافر محلد عنو نه) )) و ر)
 21411  هاللت ميونة  لد ر لبيضاء)

مد9ونة  ملغرب.
و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)
 لسيد آافر زهيف عنو نه) ))جليل)
))زنقة مرموشة رقم)75)ح م)21751 

 لد ر لبيضاء) ملغرب
باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 
فبف 9ر) (17 بتاريخ) ببفشيد   البتد ئية 

2121)تحت رقم)4)).

855I

afayad group

SUN DUNES EXPERIENCE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

تأسيس شركة

afayad group
 marrakech، 40000، marrakech

maroc
SUN DUNES EXPERIENCE شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4
 N°215 وعنو ن مقرها  إلآتلاعي

 SAADA 6 LAMHAMID
 MARRAKECH MARRAKECH

41111 مر كش  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

(12453
 17 في) مؤرخ  حر  عقد  بلقت�سى 
إعد    لقانون) تم  (2121 فبف 9ر)
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدو 4 باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدو 4.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

 SUN (: بلختصر تسليتها)  إلقتضاء)

.DUNES EXPERIENCE

 GESTION(:(غرض  لشركة بإ9جاز

 DE SERVICES D ÉVÉNEMENTIEL

.PRESTATION TOURISTIQUE

(: عنو ن  ملقر  الآتلاعي)

 N°215 SAADA 6 LAMHAMID

 MARRAKECH MARRAKECH

41111)مر كش  ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)

 311 (:  لسيد  لسعيد  طرحي)

حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).

 711 (: زكرياء) عليان  ولد   لسيد 

حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

 لسيد  لسعيد  طرحي عنو نه) ))

 41111 386)سيبع) شارع ملصلى رقم)

مر كش  ملغرب.

 لسيد ولد عليان زكرياء)عنو نه) ))

 621 رقم) سو ري  (12 صكوما) حي 

41111)مر كش  ملغرب.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

 لسيد  لسعيد  طرحي عنو نه) ))

 41111 386)سيبع) شارع ملصلى رقم)

مر كش  ملغرب

 لسيد ولد عليان زكرياء)عنو نه) ))

 621 رقم) سو ري  (12 صكوما) حي 

41111)مر كش  ملغرب

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

فبف 9ر) (16 بتاريخ) بلر كش   لتجارية 

2121)تحت رقم)2125)).

856I

FUTURE CONSEIL

STE JM BEST DRIVE

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

تأسيس شركة

FUTURE CONSEIL

51 زنقة 9وسف بن تاشفين  لطابق 

 ألول، 11)26، برشيد  ملغرب

STE JM BEST DRIVE شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدو 4

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي تجزئة 

 ألمل 2، 45  لطابق  لسفلي رقم ) 

زنقة  لزعفر ن حي  لهدى - 11)26 

برشيد  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

(3417

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

تم إعد    لقانون) (2121 فبف 9ر) (13

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدو 4 باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدو 4.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

 STE JM(:(إلقتضاء)بلختصر تسليتها 

. BEST DRIVE

كر ء) (: بإ9جاز) غرض  لشركة 

سيار ت بدون سائق.

تجزئة) (: عنو ن  ملقر  الآتلاعي)

 ( 45) لطابق  لسفلي رقم) (،2  ألمل)

 26(11 (- زنقة  لزعفر ن حي  لهدى)

برشيد  ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)

 511 (: سعيد) محفوظي   لسيد 

حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).

حصة) (511 (:  لسيد آال  أحلد)

بقيلة)11)) رهم للحصة).

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

 لسيد محفوظي سعيد عنو نه) ))

برشيد) (26(11  2 3)) لتسيف) ملر) ((

 ملغرب.

 لسيد آال  أحلد عنو نه) ))368 

11)26)برشيد) بلوك ب حي  لحسني)

 ملغرب.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

عبد  لرز ق)  لسيد  إل ري�سي 
عنو نه) ))41)زنقة سوسة حي نعيلة)

11)26)برشيد  ملغرب

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

فبف 9ر) (16 بتاريخ) ببفشيد   البتد ئية 

2121)تحت رقم)14).

857I

مكتب  ملحاسبة و ر سة  ملشاريع لالستاذ  سليلاني)

call Management technologie et services

STE SOIL INJECTIONS SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

تأسيس شركة

مكتب  ملحاسبة و ر سة 

 call ملشاريع لالستاذ  سليلاني 

 Management technologie et

services
رقم 8) زنقة موريتانيا  لو    الحلر 

 لرشيد9ة، 52111،  لرشيد9ة 

 ملغرب

 STE SOIL INJECTIONS SARL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي مزرعة 

 غجد بقعة بويبالضن  لتابع 

لجلاعة سيدي عيا   لريش. - 

52411  لريش  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

2315

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) ((5

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدو 4 باملليز ت  لتالية):)
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ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدو 4.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

 STE (: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)

.SOIL INJECTIONS SARL

مكتب) (- (: غرض  لشركة بإ9جاز)

 ر سات.

-) لتصد9ر و الستيف  ..

مزرعة) (: عنو ن  ملقر  الآتلاعي)

 غجد بقعة بويبالضن  لتابع لجلاعة)

سيدي عيا   لريش.)-)52411) لريش)

 ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)

 لسيد4 كاميليا بن ز ك):)51)حصة)

بقيلة)111.)) رهم للحصة).

 51 (: عبد لعالي)  لسيد  وشيشة 

حصة بقيلة)111.)) رهم للحصة).

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

 لسيد4 كاميليا بن ز ك عنو نه) ))

حسان) (3 زنقة  سفي  لشقة) (21

 لرباط)1121)) لرباط  ملغرب.

عبد لعالي)  لسيد  وشيشة 

عنو نه) ))شارع  ملعاريف زنقة  لفتح)

تطو ن) (14 شقة) (14 ط) (34 رقم)

13121)تطو ن  ملغرب.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

 لسيد4 كاميليا بن ز ك عنو نه) ))

حسان) (3 زنقة  سفي  لشقة) (21

 لرباط)1121)) لرباط  ملغرب

عبد لعالي)  لسيد  وشيشة 

عنو نه) ))شارع  ملعاريف زنقة  لفتح)

تطو ن) (14 شقة) (14 ط) (34 رقم)

13121)تطو ن  ملغرب

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

فبف 9ر) (13  البتد ئية بليدلت بتاريخ)

2121)تحت رقم)23.

858I

GLOBAL ADVICE

IMPRIPLUS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

تأسيس شركة

GLOBAL ADVICE

 BD(BA(HMAD(N° 17 ETAGE

 4 BUREAU(N° 7، 20000،

CASABLANCA MAROC

IMPRIPLUS شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4

 7RUE وعنو ن مقرها  إلآتلاعي

 AHMED(TOUKI(ETG 2

 CASABLANCA. MAROC - 20000

 لد ر  لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

45371(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

تم إعد    لقانون) (21(1 15) آنبف)

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدو 4 باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدو 4.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

(: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)

.IMPRIPLUS

مركز) (- (: بإ9جاز) غرض  لشركة 

 لنسخ و لطباعة  لرقلية

-)شر ء)وبيع لو زم  ملكاتب

-)إنشاء)مو قع على شبكة  إلنتفنت)

و التصاالت.

(: عنو ن  ملقر  الآتلاعي)

 7RUE AHMED TOUKI ETG 2

 CASABLANCA. MAROC - 21111

 لد ر  لبيضاء) ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)

 لسيد علر رحلان):)111.))حصة)

بقيلة)11)) رهم للحصة).

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

عنو نه) )) رحلان  علر   لسيد 

 LONGUEUIL J4H 2G7 QC

 CANDA CT G1A 4V1 Québec

.CANADA

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

عنو نه) )) رحلان  علر   لسيد 

 GUEUIL J4H 2G7 QC CANDA CT

G1A 4V1 Québec CANADA

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

 21 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

9نا9ر)2121)تحت رقم)-.

851I

CABINET JURIDIQUE BNIAICH

 MARCINELLE SCHOOL

PRIVEE

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

تأسيس شركة

CABINET JURIDIQUE BNIAICH

 OPP(ESSALAME 2 GH9

 IMM 7 APPT 1076، 20210،

CASABLANCA MAROC

 MARCINELLE SCHOOL PRIVEE

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي حي 

لكريلات  لزنقة 21  لرقم 8) عين 

 لشق  لد ر  لبيضاء  ملغرب - 

21411  لد ر  لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

455645

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

تم إعد    لقانون) (21(1 13) آنبف)

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدو 4 باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدو 4.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 
(: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)
.MARCINELLE SCHOOL PRIVEE

مدرسة) (: بإ9جاز) غرض  لشركة 
جصوصية.

حي) (: عنو ن  ملقر  الآتلاعي)
عين) ((8 21) لرقم) لكريلات  لزنقة)
 لشق  لد ر  لبيضاء) ملغرب)-)21411 

 لد ر  لبيضاء) ملغرب.
أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).
 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)
 875 (: حكيم) ز مز وي   لسيد 

حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).
 (25 (: ميف  س) رباب   لسيد4 

حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).
و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)
عنو نه) )) حكيم  ز مز وي   لسيد 
 3 )6)طبق) تجزئة  لولفة شقة6)رقم)

21411) لد ر  لبيضاء) ملغرب.
عنو نه) )) ميف  س  رباب   لسيد4 
حي لكريلات  لزنقة)21) لرقم)22عين)
 لشق)21411) لد ر  لبيضاء) ملغرب.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 
ومو طن مسيفي  لشركة):)

عنو نه) )) حكيم  زمز وي   لسيد 
 لولفة شقة)6)رقم))6)طبق3 21411 

 لد ر  لبيضاء) ملغرب
باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 
 لتجارية بالد ر  لبيضاء)بتاريخ)-)تحت)

رقم)-.

861I

MAROC TECHNIQUE MANAGEMENT SARL

HARFATRAV SARL 
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

تأسيس شركة

 MAROC TECHNIQUE
MANAGEMENT SARL

 AVENUE ESSALAM RESIDENCE
 CHOUROUK(BLOC(B 2EME

 ETAGE(N°4 TANGER(AVENUE
 ESSALAM RESIDENCE
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 CHOUROUK(BLOC(B 2EME
 ETAGE(N°4 TANGER، 90000،

TANGER  ملغرب
 harfatrav SARL شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدو 4
وعنو ن مقرها  إلآتلاعي حومة 

بوجالف  لشطر  الول تجزئة 443 
 لطابق  الر�سي طنجة - 11111 

طنجة  ملغرب 
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

(13567
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) (18
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدو 4 باملليز ت  لتالية):)
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدو 4.
عند) متبوعة  تسلية  لشركة 
(: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)

.harfatrav SARL
:) لبناء) بإ9جاز) غرض  لشركة 

و الشغال  لعلومية)
بجليع  العلال  لخاصة)  لقيام 

و لعامة للشركة ولالطر ف  الجرى).
حومة) (: عنو ن  ملقر  الآتلاعي)
 443 تجزئة) بوجالف  لشطر  الول 
 11111 (- طنجة)  لطابق  الر�سي 

طنجة  ملغرب).
أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة سنة).
 (1.111 (: رأسلال  لشركة) مبلغ 

 رهم،)مقسم كالتالي):)
حصة) (51 (:  لسيد  ملختار فارس)

بقيلة)11)) رهم للحصة).
 لسيد محلد حرموش):)51)حصة)

بقيلة)11)) رهم للحصة).
و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)
عنو نه) )) فارس   لسيد  ملختار 

هولند )211))ستان ليالن هولند ).
 لسيد محلد حرموش عنو نه) ))
طنجة) (11111 طنجة) بوجالف  حي 

 ملغرب.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

عنو نه) )) فارس   لسيد  ملختار 

هولند )211))ستان ليالن هولند 

 لسيد محلد حرموش عنو نه) ))

طنجة) (11111 طنجة) بوجالف  حي 

 ملغرب

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

9نا9ر) (21 بتاريخ) بطنجة   لتجارية 

2121)تحت رقم)231122.

86(I

njbusiness

SOLINAGI
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

تأسيس شركة

njbusiness

 imm(bureau(zineb(n°18 etage 3

 av(abdelali(benchekroun(vn(fes

fes، 30000، fes(maroc

SOLINAGI شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي تجزئة 35 

بليف  لطابق 3 مكتب رقم 4) بنسو 4 

فاس - 31111 فاس  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

6(1((

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) (3(

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدو 4 باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدو 4.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

(: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)

.SOLINAGI

شركة) (: بإ9جاز) غرض  لشركة 

 لبناء)و ألشغال  ملختلفة.

عنو ن  ملقر  الآتلاعي):)تجزئة)35 

بليف  لطابق)3)مكتب رقم)4))بنسو 4)

فاس)-)31111)فاس  ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 
 لشركة):)11)سنة).

 611.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)
 رهم،)مقسم كالتالي):)

(: عبد  لحكيم  ستيتو)  لسيد 
11)) رهم) بقيلة) حصة  (3.111

للحصة).
 3.111 (: حلد وي) علي   لسيد 

حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).
و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)
عبد  لحكيم  ستيتو)  لسيد 
5)حي سيد) 85)مكرر زنقة) عنو نه) ))
 31111 فاس) زو غة  لعليا   لها ي 

فاس  ملغرب.
 لسيد علي حلد وي عنو نه) ))حي)
فاس) (31111  لخيام  ملها9ة مكناس)

 ملغرب.
و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)
عبد  لحكيم  ستيتو)  لسيد 
5)حي سيد) 85)مكرر زنقة) عنو نه) ))
 31111 فاس) زو غة  لعليا   لها ي 

فاس  ملغرب
 لسيد علي حلد وي عنو نه) ))حي)
فاس) (31111  لخيام  ملها9ة مكناس)

 ملغرب
باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 
فبف 9ر) (17 بتاريخ) بفاس   لتجارية 

2121)تحت رقم)557.

862I

cabinet jdaini

ORIENTSHIP
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

تأسيس شركة

cabinet jdaini
 32BD(BIR(ANZARANE 1 ETAGE
 HAY(EL(HASSANI(BERKANE،

63300، berkane(maroc
ORIENTSHIP شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدو 4
وعنو ن مقرها  إلآتلاعي 76 زنقة 

بن زناسن حي  الندلس بركان - 
63311 بركان  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

7121

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) (28

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدو 4 باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدو 4.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

(: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)

.ORIENTSHIP

غرض  لشركة بإ9جاز):)* الستيف  )

و لتصد9ر.
زنقة) (76 (: عنو ن  ملقر  الآتلاعي)

(- بركان) حي  الندلس  زناسن  بن 

63311)بركان  ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)

 751 (: بلقاسم  رفوف)  لسيد 

حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).

 251 (:  لسيد  سامة بو عبد هللا)

حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

 لسيد بلقاسم  رفوف عنو نه) ))
حي  الندلس) حنيفة  زنقة  بو  (73

بركان)63311)بركان  ملغرب.

هللا) عبد  بو   لسيد  سامة 

عنو نه) ))حي  لفرح  لعروي  لناظور)

62551) لناظور  ملغرب.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

 لسيد بلقاسم  رفوف عنو نه) ))
حي  الندلس) حنيفة  زنقة  بو  (73

بركان)63311)بركان  ملغرب

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

فبف 9ر) (16 بتاريخ) ببفكان   البتد ئية 

2121)تحت رقم)68/2020.

863I
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cabinet jdaini

ELECTRO EL HARRAM
إعالن متعد   لقر ر ت

cabinet jdaini

 32BD(BIR(ANZARANE 1 ETAGE

 HAY(EL(HASSANI(BERKANE،

63300، berkane(maroc

ELECTRO EL HARRAM »شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4»

وعنو ن مقرها  الآتلاعي : 36 زنقة 

كتبية حي بوكر ع بركان - 63311 

بركان  ملغرب.

»إعالن متعد   لقر ر ت»
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

.2627

بلقت�سى  لجلع  لعام  الستثنائي)

 ملؤرخ في)4))9نا9ر)2121

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية):)

قر ر رقم))):) لذي 9نص على ما9لي)

:)فوتت  لسيد4 شور ق سليف4)2511 

لفائد4) بالشركة  تللكها  حصة  لتي 

 لسيد هر م عبد  لحليد

 قر ر رقم)2):) لذي 9نص على ما9لي):

عبد  لحليد،) هر م  تعيين  لسيد 

كلسيف وحيد للشركة مع توقيع وحيد

 قر ر رقم)3):) لذي 9نص على ما9لي):

للشركة) تحويل  لشكل  لقانوني 

محدو 4) مسؤولية  ذ ت  شركة  من 

محدو 4) مسؤولية  ذ ت  شركة  إلى 

بشريك وحيد)

وتبعا لذلك تم تعد9ل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�سي  لتالية):)

على) 9نص  :) لذي  (6-7 رقم) بند 

ما9لي):)فوتت  لسيد4 شور ق سليف4)

بالشركة) تللكها  حصة  لتي  (2511

لفائد4  لسيد هر م عبد  لحليد

 بند رقم)6)):) لذي 9نص على ما9لي):

عبد  لحليد،) هر م  تعيين  لسيد 

كلسيف وحيد للشركة مع توقيع وحيد

 بند رقم))):) لذي 9نص على ما9لي):

للشركة) تحويل  لشكل  لقانوني 

محدو 4) مسؤولية  ذ ت  شركة  من 

محدو 4) مسؤولية  ذ ت  شركة  إلى 

بشريك وحيد

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

فبف 9ر) (15 بتاريخ) ببفكان   البتد ئية 

2121)تحت رقم)67/2020.

864I

STAF CONSULTING

MENA DISTRIBUTION

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

تأسيس شركة

STAF CONSULTING

 AL(YASSMINE(R 5 IMM 74

 RC(APRT(N° 02 OUELFA

 HAY(HASSANI، 20230،

CASABLANCA MAROC

MENA DISTRIBUTION شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي  لوفاق ج 

ه، علار4 رقم 86ـ87ـ81 عين  لسبع 

,  لد ر  لبيضاء - 21111  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

455613

في) مؤرخ  حر  عقد  بلقت�سى 

إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) (21

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدو 4 باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدو 4.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

 MENA(:(إلقتضاء)بلختصر تسليتها 

.DISTRIBUTION

(: بإ9جاز) غرض  لشركة 

. NÉGOCIANT

عنو ن  ملقر  الآتلاعي):) لوفاق ج)

ه،)علار4 رقم)86ـ87ـ81)عين  لسبع),)

 لد ر  لبيضاء)-)21111) لد ر  لبيضاء)

 ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)
 رهم،)مقسم كالتالي):)

 (.111 (:  لسيد  ملسر ر  لحسين)
حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء):)

 لسيد  ملسر ر  لحسين عنو نه) ))
 17  قامة باب  لريان علار4 أ شقة)
21111) لد ر) بوعز4  لنو صر)   ر 

 لبيضاء) ملغرب.
و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)
 لسيد  ملسر ر  لحسين عنو نه) ))
 17  قامة باب  لريان علار4 أ شقة)
21111) لد ر) بوعز4  لنو صر)   ر 

 لبيضاء) ملغرب
باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 
 16 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

فبف 9ر)2121)تحت رقم)-.
865I

ADVALORIS

BRIDGITAL
شركة ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

ADVALORIS
 IMM(COLLABORATION 3ETG 1
 SIDI MAAROUF CASABLANCA

 N، 22000، CASABLANCA
MAROC

BRIDGITAL شركة ذ ت مسؤولية 
محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إلآتلاعي 1) 

زنقة  لحرية  لطابق 3  لرقم 5، 
 لد ر لبيضاء - 21111  لد ر لبيضاء 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدو 4 ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
455325

 14 في) مؤرخ  حر  عقد  بلقت�سى 
إعد    لقانون) تم  (2121 فبف 9ر)
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدو 4 

باملليز ت  لتالية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدو 4  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسلية  لشركة 

(: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)

.BRIDGITAL

مبفمج) (: بإ9جاز) غرض  لشركة 

تكنولوآيا  ملعلومات.

 (1 (: عنو ن  ملقر  الآتلاعي)
(،5 3) لرقم) زنقة  لحرية  لطابق)

21111) لد ر لبيضاء)  لد ر لبيضاء)-)

 ملغرب.

أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)

حصة) ((11 (:  لسيد حسن مليني)

بقيلة)111.)) رهم للحصة).

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

حي)  لسيد حسن مليني عنو نه) ))

 (46 علار4) تجزئة  لنسيم   لنسيم 
رقم)8) لبيضاء)21111) لد ر لبيضاء)

 ملغرب.

و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)

حي)  لسيد حسن مليني عنو نه) ))

 (46 علار4) تجزئة  لنسيم   لنسيم 
رقم)8) لبيضاء)21111) لد ر لبيضاء)

 ملغرب

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 

 14 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

فبف 9ر)2121)تحت رقم)3534.

866I

SCL IMMO-

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4
تأسيس شركة

SCL IMMO شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدو 4

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي شارع 

جليل آبف ن،  قامة عليا، علار4 

GHK27-B(1،  لطابق  لر بع - 

24111  لجد9د4  ملغرب
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تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدو 4 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
(6253

في) مؤرخ  موثق  عقد  بلقت�سى 
إعد    لقانون) تم  (2121 9نا9ر) (21
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدو 4 باملليز ت  لتالية):)
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدو 4.
عند) متبوعة  تسلية  لشركة 
 SCL (: تسليتها) بلختصر   إلقتضاء)

.IMMO
:) لتفويج) بإ9جاز) غرض  لشركة 

و لبناء) لعقاري.
شارع) (: عنو ن  ملقر  الآتلاعي)
علار4) عليا،) آبف ن،) قامة  جليل 
(- GHK27-B(1،) لطابق  لر بع)

24111) لجد9د4  ملغرب.
أآلها) من  تأسست   ملد4  لتي 

 لشركة):)11)سنة).
 (11.111 (: مبلغ رأسلال  لشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):)
 STE( NARAM( :( 750  لشركة)

حصة بقيلة)11)) رهم للحصة).
 EQUITY( FINANCE( :  لشركة)
251)حصة بقيلة)11)) رهم للحصة)
و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)
STE NARAM)عنو نه) ))  لشركة)
قطعة  لثالثة،) تجزئة  9ار  لشيخ،)
24111) لجد9د4) C،) لسفلي) كتلة)

 ملغرب.
 EQUITY FINANCE  لشركة)
مرس) زنقة  رعار،) (17 عنو نه) ))
31)21) لد ر  لبيضاء) سلطان)

 ملغرب.
و لعائلية)  ألسلاء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):)
 لسيد  حلد شيخ لحلو عنو نه) ))
 21271 رقم34  تجزئة كاليفورنيا2،)

 لد ر  لبيضاء) ملغرب
 لسيد  بر هيم  لصقلي عنو نه) ))
زنقة  لورو ) حيط  ملهيدي،) تجزئة 
21271) لد ر) رقم)،كاليفورنيا)

 لبيضاء) ملغرب

باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني 
 البتد ئية بالجد9د4 بتاريخ)14)فبف 9ر)

2121)تحت رقم)24766.
867I

STE DOMICILE CONSEIL

 STE CHAHBOUN DES
MINES SARL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4
تفويت حصص

STE DOMICILE CONSEIL
AV(MED(V، 35100، آرسيف 

 ملغرب
 STE CHAHBOUN DES MINES

SARL شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدو 4

وعنو ن مقرها  إلآتلاعي صاكة 
 ملركزآرسيف - 11)35 آرسيف 

 ملغرب.
تفويت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.((87

بلقت�سى  لجلع  لعام  إلستثنائي)
تلت) (21(1 25) آنبف) في)  ملؤرخ 

 ملصا قة على):)
تفويت  لسيد))4))عبد هللا قيفي)5 
حصة  آتلاعية من أصل)7))حصة)
عيساوي) 9حيى  ((4( لفائد4  لسيد)

بتاريخ)25) آنبف)1)21.
تفويت  لسيد))4)) محلد  لعابد)4 
حصة  آتلاعية من أصل)7))حصة)
عيساوي) 9حيى  ((4( لفائد4  لسيد)

بتاريخ)25) آنبف)1)21.
عبد  لقا ر) ((4( تفويت  لسيد)
4)حصة  آتلاعية من أصل)  لعابد)
9حيى) ((4( لفائد4  لسيد) حصة  ((6

عيساوي بتاريخ)25) آنبف)1)21.
باملحكلة) تم  إل9د ع  لقانوني  (
 البتد ئية بجرسيف بتاريخ)15)فبف 9ر)

2121)تحت رقم)750/2020.
868I

 ستدر ك جطإ وقع بالجريد4 
 لرسلية

 عد  5512 بتاريخ فاتح 9نا9ر 2121 
615P لصفحة 34) إعالن رقم 

 كسكوب
ش.م.م.

STE YASMINA BLANCA
 STE YASSMINA (: من) بدال 

BLANCA
...........................................................
............................................................
...........................................................
............................................................

 STE YASMINA (: 9قرأ)
..........................................BLANCA

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

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

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

............................................................
و لباقي بدون تغييف.

 ستدر ك جطإ وقع بالجريد4 
 لرسلية

 عد  5512 بتاريخ
 فاتح 9نا9ر 2121  لصفحة 36) 

616P إعالن رقم
 كسكوب
ش.م.م.

 STE LA LAITIERE DE
JOUALLA

SARL
بدال من):

كلم) (: من) تغييف  ملقر  الآتلاعي 
31،)  ر حد  ،) لطابق  لر بع مكتب)

رقم)6))حد  لسو لم.
آوهر4  لساحل، تجزئة  (:   لى)
)))س)))علار4)6،) لطابق  الول،)شقة)

1،)حد  لسو لم.
9قرأ):)

كلم) (: من) تغييف  ملقر  الآتلاعي 
إقامة   ر حد  ،) لطابق  لر بع) (،31

مكتب رقم)6))حد  لسو لم.
آوهر4  لساحل، تجزئة  (:   لى)
6،) لطابق  الول،) علار4) (( س) ( م) (

شقة رقم)1،)حد  لسو لم.
) لباقي بدون تغييف).

 ستدر ك جطإ وقع بالجريد4 
 لرسلية

 عد  5512 بتاريخ فاتح 9نا9ر 2121 
617P لصفحة 34) إعالن رقم 

 كسكوب
ش.م.م.

WTL  GROUP MAROC

 WATERLEAU ( لشركة) فرع 

GROUP SA

 STE WTL  GROUP (: من) بدال 

.MAROC SA

 WATERLEAU((فرع لشركة

GROUP SA

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

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

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

9قرأ):)تم تقرير ما 9لي):

.WTL  GROUP MAROC 

 WATERLEAU ( لشركة) فرع 

GROUP SA

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

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

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

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

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

تم تقرير ما 9لي):

) لباقي بدون تغييف).

 ستدر ك جطإ وقع بالجريد4 

 لرسلية

 عد  5518 بتاريخ 2) فبف 9ر 2121 

63P لصفحة 2316 إعالن رقم 

RE INVENT

RE INVEST(:(بدال من تسلية

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

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

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

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

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

RE INVENT(:9قرأ تسلية  لشركة

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

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

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

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

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

) لباقي ال تغييف فيه).
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املحكمة التجارية بالدار البيضاء
ملف بيع رقم :  21484)

حساب رقم : 7714
تفويت  ألصل  لتجاري

حنان  مكارو) فوتت  لسيد4 

رقم) للبطاقة  لوطنية  و لحاملة 

كلثوم) لفائد4  لسيد4  (BL41255

لبطاقة  لوطنية) و لحاملة  شتاو 
مجلوع  ألصل  لتجاري) (BE521114

وتجار4  ألحذ9ة) لصناعة   ملخصص 

 75 زنقة) (6 بالد ر  لبيضاء) و لكائن 

بالسجل) و ملسجل  بوشنتوف   رب 

 لتجاي تحت رقم)428454.

تسجل) فإن  لتعرضات  وبذلك 

باملحكلة  لتجارية) بلكتب  لضبط 

بالد ر) مكتب  لسجل  لتجاري 

عشر) جلسة  أآل   لبيضاء)  جل 

9وما  ملو لي للنشر4  ألولى و لثانية.
 لنشر4  لثانية

رئيس كتابة  لضبط

6 مكرر

 ملحكلة  لتجارية بالد ر  لبيضاء

ملف رقم : 21411)

حساب رقم : 7721
هبة لحقوق مشاعة في أصل تجاري 
بازي،) سعيد  وهب  لسيد 

لبطاقة) و لحامل  مغربي  لجنسية،)

 B57166 رقم)  لتعريف  لوطنية 

مغربي) بازي،) حسن  لفائد4  لسيد 

 لجنسية،)و لحامل لبطاقة  لتعريف)

ملجلوع) (B44534( رقم)  لوطنية 
في  ألصل  لتجاري) حقوقه  ملشاعة 

ومتجر) للتغذ9ة  لعامة   ملخصص 

Débit de tabacs) ملستغل)  لتبغ)

حي  ملستشفيات،) بالد ر  لبيضاء،)

ز وية زنقة أبو حسن  لعسكري وزنقة)

)سابقا) (2( رقم) حكم  ملغربي،) أبو 
مقيد) و لغيف  ((3 رقم) زنقة الفو زيي،)

بالسجل  لتجاري لللحكلة  لتجارية.

تسجل) فإن  لتعرضات  وبذلك 

باملحكلة  لتجارية) بلكتب  لضبط 

مكتب  لسجل  لتجاري بالد ر  لبيضاء)

9وما) (((5(   جل أآل جلسة عشر)

 ملو لي للنشر4  ألولى و لثانية.

 لنشر4  لثانية
عن رئيس كتابة  لضبط

7 مكرر

 ملحكلة  لتجارية بالد ر  لبيضاء

ملف رقم : 21412)

حساب رقم : 7728

هبة لحقوق مشاعة في أصل تجاري 

مغربي) وهب  لسيد سعيد بازي،)

 لجنسية،)و لحامل لبطاقة  لتعريف)

 لوطنية رقم)B57166)لفائد4  لسيد)

مغربي  لجنسية،) بازي،) حسن 

لبطاقة  لتعريف  لوطنية) و لحامل 

حقوقه) ملجلوع  (B44534( رقم)

 ملشاعة في  ألصل  لتجاري  ملخصص)

 (Téleboutique( علومي) لهاتف 

ومقهى  النتفنت) ((papeterie( ور قة)

بالد ر) )cyber café)،) ملستغل 

ز وية) حي  ملستشفيات،)  لبيضاء،)

وزنقة) حسن  لعسكري  أبو  زنقة 

)سابقا) (23 رقم) حكم  ملغربي،) أبو 

مقيد) و لغيف  ((3 رقم) زنقة الفو زيي،)

بالسجل  لتجاري لللحكلة  لتجارية.

تسجل) فإن  لتعرضات  وبذلك 

باملحكلة  لتجارية) بلكتب  لضبط 

مكتب  لسجل  لتجاري بالد ر  لبيضاء)

9وما) (((5(   جل أآل جلسة عشر)

 ملو لي للنشر4  ألولى و لثانية.

 لنشر4  لثانية
عن رئيس كتابة  لضبط

8 مكرر

 ملحكلة  لتجارية بالد ر  لبيضاء
ملف رقم : 21528)
حساب رقم : 7848

تفويت نصف  لحق في  لكر ء 
و عروس،) محلد  فوت  لسيد 
لبطاقة  لتعريف  لوطنية) و لحامل 
رقم)A457(34)لفائد4  لسيد رضو ن)
لبطاقة  لتعريف) و لحامل  فاكي،)
نصف) (BH5(7541 رقم)  لوطنية 
لللحل  ملتو آد) في  لكر ء)  لحق 
في) للعقار  ملتو آد  بالطابق  لسفلي 
و  )  لد ر  لبيضاء) رب جالد شارع 
و لذي) ق ج  (634-632  لذهب رقم)
و لغيف  ملسجل) متجر  عن  عبار4  هو 

بالسجل  لتجاري.
تسجل) فإن  لتعرضات  وبذلك 
باملحكلة  لتجارية) بلكتب  لضبط 
مكتب  لسجل  لتجاري بالد ر  لبيضاء)
9وما) (((5(   جل أآل جلسة عشر)

 ملو لي للنشر4  ألولى و لثانية.
 لنشر4  لثانية

عن رئيس كتابة  لضبط

9 مكرر

 ملحكلة  لتجارية بالد ر  لبيضاء
ملف رقم : 21541)
حساب رقم : 2)81

تفويت  ألصل  لتجاري
 NAIM.COM فوتت  لشركة)
 RYAD EL OULFA (: عنو ن) (،SARL
 EXTENTION 2 GH 1 N° (17 ET
نعيم) ويلثلها  لسيد  ((18 CASA
للبطاقة  لوطنية) محلد  لحامل 
و لسيد نعيم عبد هللا) (BK375111
 B86161 للبطاقة  لوطنية)  لحامل 
و لسيد وحيد نعيم  لحامل للبطاقة)
لفائد4  لسيد) (BK221563  لوطنية)
بوشعيب) و لسيد  أ9وب  مريليد4 
تجاني و لسيد محلد تجاني،)مجلوع)))
 ألصل  لتجاري  ملعد كلقهى ومطعم)
 RYAD EL بالد ر  لبيضاء)  لكائن 
 OULFA EXTENTION 2 GH 1
 ENTREE 8 N° (17 ET ENTREE 1

N° (18،)و ملسجل بالسجل  لتجاري)

بالد ر  لبيضاء) باملحكلة  لتجارية 

تحت رقم)352731.

تسجل) فإن  لتعرضات  وبذلك 

باملحكلة  لتجارية) بلكتب  لضبط 

بالد ر) مكتب  لسجل  لتجاري 

عشر) جلسة  أآل   لبيضاء)  جل 

9وما  ملو لي للنشر4  ألولى و لثانية.
 لنشر4  لثانية

عن رئيس كتابة  لضبط

10 مكرر

 ملحكلة  لتجارية بالد ر  لبيضاء

ملف رقم : 48)21)

حساب رقم : 6251

عقد تقدمة
صدقي) عبد  لحفيظ   لسيد 

رقم) للبطاقة  لوطنية   لحامل 

BK(15713)بصفته ملثل  لشخص)
 لطبيعي ومسجلة بالسجل  لتجاري)

بالد ر  لبيضاء)425326.

 AUTO ECOLE TAMARIS

 SARLAU ZONE INDUSTRIELLE

 N°((1 DOUAR OULAD

 BELHSSEN HARET GHABA ETG

CASABLANCA ))جصائصها كالتالي):

تم تصريح على ما 9لي):

طبيعية) بتقدمة  تم  لقيام 

 AUTO ECOLE TAMARIS لشركة)

ذ ت  ملسؤولية) شركة  (SARLAU

مقرها) وحيد  بشريك   ملحدو 4 

 ZONE بالد ر  لبيضاء،)  الآتلاعي 

 INDUSTRIELLE N°((1 DOUAR

 OULAD BELHSSEN HARET

.GHABA ETG ( CASABLANCA

تم مساهلة في  لشركة  ملذكور4)

أعاله بجليع عناصر أصول وجصوم)

للشخص  لطبيعي)  ألصل  لتجاري 

للعناصر) مالكة  وتصبح  لشركة 

 ملساهلة بها  بتد ء)من 9وم تسجيلها)

في  لسجل  لتجاري.

 II.  -  إعالنات قضائية
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من) للشركة  ملستفيد4  سيكون 

لألصل) كامل  مللكية  هذه  لتقدمة 

من) تقدمته  بتد ء)  لتجاري  لحال 

توقيع هذ   لعقد وسيكون لها أ9ضا)

تاريخ  إلنشاء) من   النتفاع  بتد ء)

:) ألصل) ب) لهذه  لشركة   لنهائي 

 لتجاري بالد ر  لبيضاء.

 ZONE INDUSTRIELLE N°((1

 DOUAR OULAD BELHSSEN

 HARET GHABA ETG (

بالسجل) و ملسجلة  (CASABLANCA

 لتجاري بالد ر  لبيضاء)425326.

تسجل) فإن  لتعرضات  وبذلك 

باملحكلة  لتجارية) بلكتب  لضبط 

بالد ر) مكتب  لسجل  لتجاري 

عشر) جلسة  أآل   لبيضاء)  جل 

9وما  ملو لي للنشر.

 لنشر4  لثانية
رئيس كتابة  لضبط

11 مكرر

 ملحكلة  لتجارية بالد ر  لبيضاء

ملف رقم : 21358)

حساب رقم : 7226

عقد تقدمة

ليلى  لكوهن  لحامل)  لسيد4 

 BE4311(1 رقم) للبطاقة  لوطنية 

للشخص  لطبيعي) ملثل  بصفته 

بالد ر) بالسجل  لتجاري  ومسجل 

مسيف) وبصفته  (273288  لبيضاء)

وحيد لشركة في طور  لتكوين.

 PHARMACIE AMINE

CASABLANCA SARLAU

جصائصها كالتالي):

تم تصريح على ما 9لي):

طبيعية) بتقدمة  تم  لقيام 

 PHARMACIE AMINE لشركة)

شركة) (CASABLANCA SARLAU

بشريك) ذ ت  ملسؤولية  ملحدو 4 

بالد ر) مقرها  الآتلاعي  وحيد 

 65, LOT AMINE SIDI (  لبيضاء،)

.MAAROUF CASABLANCA

تم مساهلة في  لشركة  ملذكور4)
أعاله بجليع عناصر أصول وجصوم)
للشخص  لطبيعي)  ألصل  لتجاري 
للعناصر) مالكة  وتصبح  لشركة 
 ملساهم بها  بتد ء)من 9وم تسجيلها)

في  لسجل  لتجاري.
من) للشركة  ملستفيد4  سيكون 
لألصل) كامل  مللكية  هذه  لتقدمة 
من) تقدمته  بتد ء)  لتجاري  لحال 
توقيع هذ   لعقد وسيكون لها أ9ضا)
تاريخ  إلنشاء) من   النتفاع  بتد ء)
:) ألصل) ب) لهذه  لشركة   لنهائي 

 لتجاري.
 65, LOT AMINE SIDI

.MAAROUF CASABLANCA
و ملسجل بالسجل  لتجاري بالد ر)

 لبيضاء)تحت رقم)273288.
تسجل) فإن  لتعرضات  وبذلك 
باملحكلة  لتجارية) بلكتب  لضبط 

مكتب  لسجل  لتجاري.
 لنشر4  لثانية
رئيس كتابة  لضبط

12 مكرر

 ملحكلة  لتجارية بالد ر  لبيضاء
ملف رقم : 21414)
حساب رقم : )773

عقد تقدمة
لغر ري  لزوكاري) محلد   لسيد 
رقم) للبطاقة  لوطنية   لحامل 
للشخص) ملثل  بصفته  (BE2(731
 لطبيعي ومسجلة بالسجل  لتجاري)

بالد ر  لبيضاء)234324.
 PHARMACIE DERB MOULAY
محدو 4) شركة  (CHERIF SARLAU
ذ ت  لشريك)  ملسؤولية  ملحدو 4 
زنقة) (،25-23 (: ب) و لكائنة   لوحيد 

21،) رب  لقريعة،) لد ر  لبيضاء.
جصائصها كالتالي):

تم تصريح على ما 9لي):
تم  لقيام بتقدمة طبيعية لشركة)
 PHARMACIE DERB MOULAY
ذ ت) شركة  (CHERIF SARLAU
وحيد) بشريك   ملسؤولية  ملحدو 4 
بالد ر  لبيضاء،) مقرها  الآتلاعي 
أبو علي  لقالي  رب موالي) زنقة  (،(

 لشريف حي  ملحلدي.

تم مساهلة في  لشركة  ملذكور4)
أعاله بجليع عناصر أصول وجصوم)
للشخص  لطبيعي)  ألصل  لتجاري 
للعناصر) مالكة  وتصبح  لشركة 
 ملساهم بها  بتد ء)من 9وم تسجيلها)

في  لسجل  لتجاري.
من) للشركة  ملستفيد4  سيكون 
لألصل) كامل  مللكية  هذه  لتقدمة 
من) تقدمته  بتد ء)  لتجاري  لحال 
توقيع هذ   لعقد وسيكون لها أ9ضا)
تاريخ  إلنشاء) من   النتفاع  بتد ء)
:) ألصل) ب) لهذه  لشركة   لنهائي 
 لتجاري بالد ر  لبيضاء،))،)زنقة أبو)
علي  لقالي  رب موالي  لشريف حي)

 ملحلدي.
و ملسجلة بالسجل  لتجاري بالد ر)

 لبيضاء)تحت رقم)234324.
تسجل) فإن  لتعرضات  وبذلك 
باملحكلة  لتجارية) بلكتب  لضبط 
بالد ر) مكتب  لسجل  لتجاري 
عشر) جلسة  أآل   لبيضاء)  جل 

9وما  ملو لي للنشر.
 لنشر4  لثانية
رئيس كتابة  لضبط

13 مكرر

 ملحكلة  لتجارية بالد ر  لبيضاء
ملف بيع رقم :  21546)

حساب رقم : 8144
عقد تقدمة

علي  لتوزي  لحامل)  لسيد 
 BJ(21574 رقم) للبطاقة  لوطنية 
للشخص  لطبيعي) ملثل  بصفته 
بالد ر) بالسجل  لتجاري  ومسجلة 
 ESPACE NICE 314764  لبيضاء)
شركة) (ANDALOUSSE SARL AU
ذ ت  لشريك) محدو 4  ملسؤولية 
 2 زنقة) (2  لوحيد و لكائنة  لساملية)
حي  ألندلس جصائصها) (6-4-2 رقم)

كالتالي):
تم تصريح على ما 9لي):

تم  لقيام بتقدمة طبيعية لشركة)
 ESPACE NICE ANDALOUSSE
شركة محدو 4  ملسؤولية) (SARL A
مقرها  الآتلاعي)) وحيد  بشريك 
 2 بالد ر  لبيضاء) لكائنة  لساملية)

حي  ألندلس تم) (6-4-2 رقم) (2 زنقة)
في  لشركة  ملذكور4 أعاله) مساهلة 
بجليع عناصر أصول وجصوم  ألصل)
وتصبح) للشخص  لطبيعي   لتجاري 
 لشركة مالكة للعناصر  ملساهم بها)
من 9وم تسجيلها في  لسجل)  بتد ء)
 لتجاري سيكون للشركة  ملستفيد4)
من هذه  لتقدمة كامل  مللكية لألصل)
من) تقدمته  بتد ء)  لتجاري  لحال 
توقيع هذ   لعقد وسيكون لها أ9ضا)
تاريخ  إلنشاء) من   النتفاع  بتد ء)
 لنهائي لهذه  لشركة باألصل  لتجاري)
بالد ر  لبيضاء) لكائنة  لساملية)
حي  ألندلس) (6-4-2 رقم) (2 زنقة) (2
بالد ر) بالسجل  لتجاري  و ملسجلة 

 لبيضاء)314764.
تسجل) فإن  لتعرضات  وبذلك 
باملحكلة  لتجارية) بلكتب  لضبط 
بالد ر) مكتب  لسجل  لتجاري 
عشر) جلسة  أآل   لبيضاء)  جل 

9وما  ملو لي للنشر.
 لنشر4  لثانية
رئيس كتابة  لضبط

14 مكرر

 ملحكلة  لتجارية بالد ر  لبيضاء
ملف بيع رقم :  21486)

حساب رقم : 7612
هبة حقوق مشاعة

فوت  لسيد حسن بازي و لحامل)
 B44534( رقم) للبطاقة  لوطنية 
مجلوع) بازي  سعيد  لفائد4  لسيد 
في  ألصل  لتجاري) حقوق  ملشاعة 
 ملعد لللكتبة وور قة و لتبغ و ملسلا4)
» ملن») لكائن بزنقة أحلد  لقدميفي)
سيتي بالطو بالد ر  لبيضاء) (43 رقم)
و ملسجل بالسجل  لتجاري تحت رقم)

.4122(6
تسجل) فإن  لتعرضات  وبذلك 
باملحكلة  لتجارية) بلكتب  لضبط 
بالد ر) مكتب  لسجل  لتجاري 
عشر) جلسة  أآل   لبيضاء)  جل 

9وما  ملو لي للنشر4  ألولى و لثانية.
 لنشر4  لثانية
رئيس كتابة  لضبط

15 مكرر
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 ملحكلة  لتجارية بالد ر  لبيضاء

ملف رقم 28571)

حساب رقم 5)41

تفويت  لحق في  لكر ء
 OUCHAKAR فوتت  لشركة)

 ACCESSOIRES AUTO SARL

9لثلها  لسيد) (ASSOCIE UNIQUE

محلد أوشفري  لحامل للبطاقة رقم)

أحلد) لفائد4  لسيد  (BE 514743

 BL 16(37أكوز  لحامل للبطاقة رقم

لللحل  لكائن بالد ر) حق في  لكر ء)

زنقة محلد  لعرو�سي) ((3  لبيضاء،)

بالسجل) ( و ملسجل) (7 متجر) (5 سار4)

رقم) تحت  بالد ر  لبيضاء)  لتجاري 

.(52211

تسجل) فإن  لتعرضات  وبذلك 

باملحكلة  لتجارية) بلكتب  لضبط 

بالد ر) مكتب  لسجل  لتجاري 

)  جل أآل أقصاه جلسة)  لبيضاء)

للنشر4  ألولى) 9وما  ملو لي  عشر 

و لثانية.

 لنشر4  ألولى
عن رئيس كتابة  لضبط

املحكمة التجارية بمكناس
بيع أصل تجاري

ملف رقم : 2121/21

حساب : 161

في) مؤرخ  عدلي  عقد  بلقت�سى 

تلقاه  لعدالن) (21(8 فبف 9ر) فاتح 

حكيم توفيق وحليد  لح�سي وملحق)

 21(1 سبتلبف) (23 بتاريخ)  ستدر كي 

تلقاه  لعدالن حكيم توفيق وعطية)

علي بلكناس.

بضري  لحامل) باع  لسيد سليف 

)B21414) لساكن رقم)  ب.ت.و 

للسيد) سعيد  قد ر  لحاآب   9ت 

عبد  لرحلان لفالحي  لحامل ب.ت.و)

رقم))A7(54) لساكن رياض ويسالن)

))رقم)784)ويسالن مكناس.

ملحطة) آليع  لحق  لتجاري 
 لوقو  سليف  لكائنة  و ر  9ت بالل)
آلاعة  قد ر  لحاآب بثلن إآلالي)
و ملسجل) 211.111) رهم  قدره)
تم) (86454 رقم) بالسجل  لتجاري 

 لتشطيب عليه.
لذلك فإن آليع  لتعرضات 9جب)
باملحكلة) بكتابة  لضبط  أن توضع 
 لتجارية بلكناس   جل أآل جلسة)
صدور) تاريخ  من  9وما  (((5( عشر)

 لنشر4  لثانية.
 لنشر4  لثانية

عن رئيس كتابة  لضبط
 ملحكلة  لتجارية بلكناس

16 مكرر

 ملحكلة  لتجارية بلكناس
بيع أصل تجاري

ملف رقم 5)1/6)21
حساب رقم 4)1

مؤرخ) توثيقي  عقد  بلقت�سى 
ذ   ريس) تلقاه  (21(1 نوفلبف) (7 في)
بوسباطة موثق بلكناس باع  لسيد)
:) لحامل ب ت و) طارق أحليدوش)
D 346123) لساكن زنقة حي) عد )
6)) ملد9نة  لقليد4) رقم) ور 4  قاع 

مكناس.
أناس  لجرموني  لحامل  للسيد 
BK 251241) لساكن) رقم) و  ب ت 
عين  لشق حي موالي عبد هللا زنقة)

217)رقم)38) لد ر  لبيضاء.
آليع  ألصل  لتجاري  لكائن)346 
6) لبساتين) توسيع)  لحي  لعسكري 
مكناس علار4 عن صيدلية  ملسلا4)
قدره) إآلالي  بثلن  صيدلية  ملنى 
بالسجل) و ملسجل  11.111)) رهم 

 لتجاري رقم)186)8.
لذلك فإن آليع  لتعرضات 9جب)
باملحكلة) بكتابة  لضبط  أن توضع 
 لتجارية بلكناس   جل أآل جلسة)
صدور) تاريخ  من  9وما  (((5( عشر)

 لنشر4  لثانية.
 لنشر4  لثانية

عن رئيس كتابة  لضبط  ملحكلة  لتجارية)
بلكناس

240 مكرر

املحكمة التجارية بفاس

مصلحة  لسجل  لتجاري

إشهار عقد بيع أصل تجاري

ملف بيع رقم  2121/2 

حساب جاص : 715)

أسلاء) )ذ.) بلقت�سى عقد توثيقي)

مؤرخ) جوالني حسني موثقة بفاس))

بفاس بتاريخ)4)) يسلبف)1)21)و)31 

 يسلبف)1)21)ومسجل بفاس بتاريخ)

باعت  لسيد4) (،21(1 )3) يسلبف)

رشيد4  حلامي،)رقم بطاقتها  لوطنية)

 (1 C548123)و لساكنة بفاس فيال)

شارع  لنو كشوط طريق إ9لوز ر.

رقم) طيبان،) عبد  لعالي  للسيد 

و لساكن) (CC5435 بطاقته  لوطنية)

تجزئة  لحد9قة) (4 ك) (214 بفاس)

ثغاث.

بفاس)  ألصل  لتجاري  ملستغل 

حي) طريق صفرو،) (،(37 (،(35 رقم)

 ألمل،)شارع  ملد9نة  ملنور4.)و ملسجل)

رقم) تحت  بفاس  بالسجل  لتجاري 

.132(1

611.111) رهم،) قدره) بثلن 

عليها) حسب  لشروط  ملنصوص 

بعقد  لبيع.

وتقبل  لتعرضات بكتابة  لضبط)

باملحكلة  لتجارية بفاس   جل أآل)

ال 9تعدى جلسة عشر 9وما  بتد ء)من)

 لنشر4  لثانية.

 لنشر4  لثانية

عن رئيس كتابة  لضبط

 إلمضاء):)بشرى  لعرجي

18 مكرر

املحكمة التجارية بمراكش

مكتب صعوبات  ملقاولة

فتح مسطر4  لتصفية  لقضائية

في مو آهة شركة ريكتانكل 

RECTANGLE

ملف رقم : 1/8312/311)21

إشعار

 2020/7 رقم) بلقت�سى  لحكم 

 2121 9نا9ر) (28 بتاريخ)  لصا ر 

رقم) صعوبات  ملقاولة  ملف  في 

قضت  ملحكلة) (2019/8302/390

 لتجارية بلر كش):

بفتح مسطر4  لتصفية  لقضائية)

ريكتانكل) شركة  مو آهة  في 

بالسجل) RECTANGLE) ملسجلة 

لدى  ملحكلة  لتجارية)  لتجاري 

بلر كش تحت رقم)6337.

وتحد9د تاريخ  لتوقف عن  لدفع)

في)8))شهر   لسابقة لهذ   لحكم.

عبد  لرحيم) وعينت  لسيد 

 سليح قاضيا منتدبا و لسيد محلد)

بنجلون نائبا عنه.

سند9كا) زغلول  9وسف  و لسيد 

شارع عبد  لكريم) ((81 (: و لكائن ب)

 لخطابي إقامة رقية شقة)5)علار4 ب)

 لطابق)))آليف مر كش.

من  لد ئنين) فاملطلوب  عليه 

للسند9ك  ملعين) بد9ونهم   لتصريح 

ضلن قائلة موقعة تتضلن  ملبالغ)

 ملطلوبة مرفقة بالوثائق وذلك   جل)

نشر) تاريخ  من  شهرين  بتد ء) أآل 

هذ   إلشعار بالجريد4  لرسلية طبقا)

و721  (7(1 (،584 ملقتضيات  ملو  )

من مدونة  لتجار4.

9لد  هذ   ألآل بشهرين بالنسبة)

جارج  ملللكة) للد ئنين  لقاطنين 

 ملغربية.
رئيس مصلحة كتابة  لضبط

7
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 ملحكلة  لتجارية بلر كش

مكتب صعوبات  ملقاولة

فتح مسطر4  لتسوية  لقضائية

في مو آهة شركة  كتينوت 

ACTINOTE

ملف رقم : 1/8312/411)21

إشعار

 2020/5 رقم) بلقت�سى  لحكم 

 21(1 9نا9ر) (28 بتاريخ)  لصا ر 

رقم) صعوبات  ملقاولة  ملف  في 

قضت  ملحكلة) (2019/8302/400

 لتجارية بلر كش):

بفتح مسطر4  لتسوية  لقضائية)

شركة  كتينوت) مو آهة  في 

بالسجل) ACTINOTE) ملسجلة 

لدى  ملحكلة  لتجارية)  لتجاري 

بلر كش تحت رقم)5)1)4.

وتحد9د تاريخ  لتوقف عن  لدفع)

في)8))شهر   لسابقة لهذ   لحكم.

عبد  لرحيم) وعينت  لسيد 

 سليح قاضيا منتدبا و لسيد محلد)

بنجلون نائبا عنه.

سند9كا) كر م  سعيد  و لسيد 

و لكائن ب):)22)علار4  ملسفيوي زنقة)

موريطانيا كليز مر كش.

من  لد ئنين) فاملطلوب  عليه 

للسند9ك  ملعين) بد9ونهم   لتصريح 

ضلن قائلة موقعة تتضلن  ملبالغ)

 ملطلوبة مرفقة بالوثائق وذلك   جل)

نشر) تاريخ  من  شهرين  بتد ء) أآل 

هذ   إلشعار بالجريد4  لرسلية طبقا)

و721  (7(1 (،584 ملقتضيات  ملو  )

من مدونة  لتجار4.

9لد  هذ   ألآل بشهرين بالنسبة)

جارج  ملللكة) للد ئنين  لقاطنين 

 ملغربية.
رئيس مصلحة كتابة  لضبط

8

 ملحكلة  لتجارية بلر كش

مكتب صعوبات  ملقاولة

فسخ مخطط  الستلر رية وفتح 

مسطر4 تصفية قضائية

في مو آهة شركة نيت بلوس 

NET PLUS EXPRESS كسبفيس 

ملف رقم : 1/8318/371)21

ملف أصلي : 12)/5/8312)21

إشعار

 2020/6 رقم) بلقت�سى  لحكم 

 2121 9نا9ر) (28 بتاريخ)  لصا ر 

رقم) صعوبات  ملقاولة  ملف  في 

أصلي) ملف  (2019/8308/370

قضت  ملحكلة) (2015/8302/192

 لتجارية بلر كش):

بفسخ مخطط  الستلر رية وفتح)

في) مسطر4  لتصفية  لقضائية 

مو آهة شركة نيت بلوس  كسبفيس)

NET PLUS EXPRESS) ملسجلة)

لدى  ملحكلة) بالسجل  لتجاري 

 لتجارية بلر كش تحت رقم)7)531.

وتحد9د تاريخ  لتوقف عن  لدفع)

بلوآب) سابقا  في  ملد4  ملحد 4 

مسطر4) بفتح   لحكم  لقا�سي 

 لتسوية  لقضائية.

عبد  لرحيم) وعينت  لسيد 

 سليح قاضيا منتدبا.

سند9كا) كر م  سعيد  و لسيد 

و لكائن ب):)22)علار4  ملسفيوي زنقة)

موريطانيا كليز مر كش.

من  لد ئنين) فاملطلوب  عليه 

للسند9ك  ملعين) بد9ونهم   لتصريح 

ضلن قائلة موقعة تتضلن  ملبالغ)

 ملطلوبة مرفقة بالوثائق وذلك   جل)

نشر) تاريخ  من  شهرين  بتد ء) أآل 

هذ   إلشعار بالجريد4  لرسلية طبقا)

و721  (7(1 (،584 ملقتضيات  ملو  )

من مدونة  لتجار4.

9لد  هذ   ألآل بشهرين بالنسبة)

جارج  ملللكة) للد ئنين  لقاطنين 

 ملغربية.
رئيس مصلحة كتابة  لضبط

9

 ملحكلة  لتجارية بلر كش
بيع أصل تجاري

ملف رقم 3)1/3)21
حساب رقم 556)

بلقت�سى عقد توثيقي مؤرخ بتاريخ)
بقلعة) ومسجل  (21(1 4) يسلبف)
(،21(1 4) يسلبف) بتاريخ)  لسر غنة 
(«GASTRO DREM« شركة) باعت 
»كاستفو  ريم»)شركة ذ ت مسؤولية)
رأسلالها) و حد،) بشريك  محدو 4 
5.111.111) رهم،)مقرها  الآتلاعي)
تجزئة  لحسناء)  ر) بلر كش،)
بالسجل) مسجلة   لتون�سي  لنخيل،)
 31151  لتجاري بلر كش تحت رقم)
(،41(3(387 رقم) وتعريفها  لجبائي 
ملثلة من طرف مسيفها  لسيد عبد)
 لسالم بن سليلان،)و لحامل لبطاقة)
 E357752 رقم)  لتعريف  لوطنية 
 ODS FIESTA« شركة) لفائد4 
فييستا) »  س  («MARRAKECH
مسؤولية) ذ ت  شركة  مر كش»)
11.111)) رهم،) محدو 4،)رأسلالها)
تجزئة) بلر كش،) مقرها  الآتلاعي 
 لحسناء)  ر  لتون�سي  لنخيل،)
بلر كش) بالسجل  لتجاري  مسجلة 
وتعريفها  لجبائي) (6213( تحت رقم)
من) )1652165،) مللثلة  رقم)
 OLIVIER مسيفها  لسيد) طرف 
(،MESQUITA MAGALHAES
و لحامل لجو ز  لسفر  لبفتغالي رقم)
آليع  ألصل  لتجاري) (،P535152
بلد9ة  لنخيل،)  ر)  لكائن بلر كش،)
 لتون�سي،)و ملعد لفيال تحتوي على   ر)
بالسجل  لتجاري)  لضيافة  ملسجل 
بجليع عناصره) (،31151 تحت رقم)
 5.361.111 بلبلغ) و ملعنوية   ملا 9ة 

 رهم.
فعلى   ئني  لبائع  ملذكور أعاله أن)
9تقدمو  بتعرضاتهم  لى قسم  لسجل)
 لتجاري باملحكلة  لتجارية بلر كش)
  جل أآل 9بتدئ من تاريخ  إلعالن)
 ألول وينتهي في  ليوم  لخامس عشر)

من نشر  العالن  لثاني.
 إلعالن  لثاني

عن رئيس كتابة  لضبط

20 مكرر

 ملحكلة  لتجارية بلر كش
تقد9م أصل تجاري حصة في شركة

ملف رقم 5)1/3)21
4 في)  بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ 
)و)5) يسلبف)1)21)ومسجل بلر كش)
قدم) (،21(1 1)) يسلبف) بتاريخ)
 لسيد محلد بطولة  لحامل لبطاقة)
(،E5663(7 رقم)  لتعريف  لوطنية 
رقم) سليفس  بناني  حي  (: سكناه)
لفائد4 شركة) مر كش،) (3 شقة) (3(
محدو 4) شركة  أوبتيك») »مينار4 
وحيد  لكائن) بشريك   ملسؤولية 
 (( محاميد رقم) (( :) غلي) مقرها ب)
-)مر كش،) ألصل  لتجاري  لكائن ب)
مر كش)) (- ((( رقم) محاميد  ((  غلي)
رقم) بالسجل  لتجاري  و ملسجل 
74778)وذلك بجليع عناصره  ملا 9ة)

و ملعنوية بثلن قدره)15.111) رهم.
أعاله) فعلى   ئني  لبائع  ملذكور 
بتعرضاتهم  لى  لقسم) 9تقدمو   أن 
باملحكلة  لتجارية)  لسجل  لتجاري 
بلر كش   جل أآل 9بتدئ من تاريخ)
في  ليوم) وينتهي  نشر  إلعالن  ألول 
 لخامس عشر من نشر  العالن  لثاني.

 إلعالن  لثاني
عن رئيس كتابة  لضبط

21 مكرر

 ملحكلة  لتجارية بلر كش
بيع أصل تجاري

ملف رقم : 1/324)21
حساب رقم : 6)6)

مؤرخ) توثيقي  عقد  بلقت�سى 
في) مسجل  (21(1 نوفلبف) (25  بتاريخ)
 6) يسلبف)1)21)تحت  ملر آع  لتالية):)
أمر) (1154347 كناش  ملد جيل)
توصيل) (2019/47695 باستخالص)

 أل  ء)141)))12236)21.
باعت  لشركة  ملسلا4)
ANADOLULU)شركة ذ ت  ملسؤولية)
411.111) رهم) رأسلالها)  ملحدو 4 
بلر كش،) مقرها  الآتلاعي  و لكائن 
قصيبة  لنحاس) زنقة  حي  لقصبة،)
2) ملقيد4 بالسجل  لتجاري رقم) رقم)
للتعريف  لجبائي) 62145،) لحاملة 

رقم)11234)5).
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 LES CLES للشركة  ملسلا4)
ذ ت  ملسؤولية) شركة  (D’ORIENT
1.111)) رهم،) رأسلالها)  ملحدو 4،)
بلر كش،) ملحاميد،) مقرها   لكائن 
و ملقيد4) برج  لزيتون  ((8 رقم)
بالسجل  لتجاري بلر كش تحت رقم)
11527)،) لحاملة للتعريف  لجبائي)

رقم)31318122.
مجلوع  ألصل  لتجاري  ملستغل)
بلر كش،) للضيافة  لكائن  كد ر 
زنقة قصيبة  لنحاس)  حي  لقصبة،)
بالسجل  لتجاري) 2) ملقيد4   رقم)
من  لسجل  لتحليلي) (62145 رقم)
من  لسجل) (2131 رقم) وتحت 
شعار) تحت  و ملستغل   لتفتيبي 
 RIAD CLEFS D’ORIENT
 422.811 قدره) إآلالي  بثلن 
في  لعقد. منه  تم  إلبر ء)  رهم 
على   ئني  لشركة  لبائعة  ملذكور4)
أعاله أن 9تقدمو  بتعرضاتهم إلى قسم)
باملحكلة  لتجارية)  لسجل  لتجاري 
بلر كش   جل أآل 9بتدئ من تاريخ)
في  ليوم) وينتهي  نشر  إلعالن  ألول 
 لخامس عشر))5)))من نشر  إلعالن)

 لثاني.
 إلعالن  لثاني

عن رئيس مصلحة كتابة  لضبط

22 مكرر

 ملحكلة  لتجارية بلر كش
تقد9م أصل تجاري حصة في شركة

ملف رقم : 1/325)21
حساب رقم : 626)

في) مؤرخ  عرفي  عقد   بلقت�سى 
مسجل بلر كش) (21(1 1)) يسلبف)
قدمت) (21(1 1)) يسلبف) بتاريخ)
 لسيد4 هكو أسلاء،) لحاملة لبطاقة)
 EE565(1 رقم)  لتعريف  لوطنية 
 (8 بلوك س) و لساكنة بحي  إلنار4،)
 MAJORELLE(رقم)71)مر كش لشركة
 KINDERGARTEN- PRIVE SARL
في) مقرها  الآتلاعي   AU) لكائن 
رقم)71)بلوك س حي  إلنار4،)مر كش)
آليع  ألصل) طور  لتأسيس،) في 
بلوك س) (71  لتجاري  لكائن في رقم)
مر كش و ملز ول لنشاط) حي  إلنار4،)

بالسجل) حضانة لألطفال و ملسجل 

 لتجاري باملحكلة  لتجارية بلر كش)

بجليع عناصره) ((28518 تحت رقم)

 ملا 9ة و ملعنوية قوم بلبلغ)311.111 

 رهلا.

فعلى   ئني  لبائع  ملذكور أعاله أن)

9تقدمو  بتعرضاتهم إلى قسم  لسجل)

 لتجاري باملحكلة  لتجارية بلر كش)

نشر) تاريخ  من  9بتدئ  أآل    جل 

 إلعالن  ألول وينتهي في  ليوم  لخامس)

عشر))5)))من نشر  إلعالن  لثاني.

 إلعالن  لثاني
عن رئيس كتابة  لضبط

23 مكرر

 ملحكلة  لتجارية بلر كش

بيع أصل تجاري
ملف رقم : 1/336)21

حساب رقم : 631)

في) مؤرخ  توثيقي  عقد  بلقت�سى 

2)) يسلبف)1)21)ومسجل بلر كش)

باعت) (،21(1 23) يسلبف) بتاريخ)

جد9جة  ملويهي،) لحاملة)  لسيد4 

رقم) للتعريف  للبطاقة  لوطنية 

6)علار4) E282287،) لساكنة باملنار)

3)) لحي  لشتوي) رقم) ب  لشقة 

 SALON شركة) لفائد4  مر كش،)

مسؤولية) ذ ت  شركة  (MANOUZI

ذ ت  لشريك  لوحيد،) محدو 4 

11.111)) رهم،) لكائن) رأسلالها)

بدو ر  لحلاضية) مقرها  الآتلاعي 

غياث  9ت  ورير) هللا  عبد  سيدي 

(: رقم  لتعريف  لضريبي) مر كش،)

25133817،) لسجل  لتجاري)

من) و مللثلة  (،86251 (:  لتحليلي)

طرف  لسيد  9ت كروم عبد  لرز ق،)

لبطاقة  لتعريف  لوطنية)  لحامل 

غا9ة إلى  صالحة  (،EE2754(  رقم)

1))9وليو)2123.

آليع  ألصل  لتجاري  لذي)
أ و ت ولو زم  لحالقة) لبيع  يستغل 
بلر كش) ومو    لتجليل،) لكائن 
و ملقيد) (،(7 71)) ملتجر)  لعلار4)
بالسجل  لتجاري بلر كش تحت رقم)
52)53)من  لسجل  لتحليلي بجليع)
بلبلغ) و ملعنوية  عناصره  ملا 9ة 

331.111) رهلا.
أعاله) فعلى   ئني  لبائع  ملذكور 
قسم) إلى  بتعرضاتهم  9تقدمو   أن 
باملحكلة  لتجارية)  لسجل  لتجاري 
بلر كش   جل أآل 9بتدئ من تاريخ)
في  ليوم) وينتهي  نشر  إلعالن  ألول 
 لخامس عشر من نشر  إلعالن  لثاني.

 إلعالن  لثاني
عن رئيس كتابة  لضبط

24 مكرر

 ملحكلة  لتجارية بلر كش
بيع أصل تجاري

ملف رقم : 1/327)21
حساب رقم : 633)

بلر كش) عرفي  عقد  بلقت�سى 
ومسجل) (21(7 أغسطس) ((2 9وم)
بلر كش،) (21(1 3) يسلبف) بتاريخ)
ليلى،) باعت  لسيد4  لزموري 
للتعريف) للبطاقة  لوطنية   لحاملة 
بالسجل) و ملسجلة  (A334523 رقم)
رقم) تحت  بلر كش   لتجاري 
7،)شقة) 23886-))و لساكنة بعلار4)
رقم)3)حي  بن سينا)-) كد ل  لرباط،)
كامبي�سي  لحاملة) أريانا  للسيد4 
 D111428 رقم) للبطاقة  لوطنية 
و ملسجلة بالسجل  لتجاري بلر كش)
ببفج) و لساكنة  ((23884 رقم) تحت 
5%)من  ألصل  لتجاري) )) لصوير4،)
و ملعنوية) عناصره  ملا 9ة  بجليع 
 لكائن ب علار4 عثلان متجر رقم)3،)
مر كش،) )كومب  لغول)) طريق تاركا)
»صناك  لوآبات) الستغالل،)  ملعد 
بالسجل) مسجل  وهو   لسريعة»،)
فعلية) كشر كة  بلر كش   لتجاري 
و23884)  ((23886 تحت  لرقلين)
بالسجل  لتحليلي،)وذلك بثلن قدره)

111.)6) رهم.

أعاله) فعلى   ئني  لبائع  ملذكور 
قسم) إلى  بتعرضاتهم  9تقدمو   أن 
باملحكلة  لتجارية)  لسجل  لتجاري 
بلر كش   جل أآل 9بتدئ من تاريخ)
في  ليوم) وينتهي  نشر  إلعالن  ألول 
 لخامس عشر من نشر  إلعالن  لثاني.

 إلعالن  لثاني
عن رئيس كتابة  لضبط

25 مكرر

 ملحكلة  لتجارية بلر كش
ملف رقم :  1)21/)33

حساب رقم : 638)
بيع  ألصل  لتجاري

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
بلر كش) مسجل  (21(1 1) يسلبف)
باعت) (21(1 3)) يسلبف) بتاريخ)
مغربية) لغشيمي  ( جد9جة)  لسيد4 
151)) لحاملة)  لجنسية من مو ليد)
 E464((1 رقم) للبطاقة  لوطنية 
 (1 رقم) بدرب  لرحامنة   لساكنة 
و لسيد) مر كش  سيبع  لشلالي 
 لعربي عطيف مغربي  لجنسية من)
) لحامل) ((167 9نا9ر) فاتح  مو ليد 
 E264885 رقم) للبطاقة  لوطنية 
عبد  لعالي) و لسيد  بأملانيا   لساكن 
عطيف مغربي  لجنسية من مو ليد)
للبطاقة) 168)) لحامل  9نا9ر) فاتح 
E32(817) لساكن) رقم)  لوطنية 
محجوبة عطيف) و لسيد4  بإسبانيا 
سنة) مو ليد  من  مغربية  لجنسية 
173)) لحاملة للبطاقة  لوطنية رقم)
E485(15) لساكنة بدرب  لرحامنة)
و لسيد  لسعيد) مر كش  سيبع  ((1
عطيف مغربي  لجنسية  ملز    في)24 
9نا9ر)171)) لحامل للبطاقة  لوطنية)
بدرب) E615117) لساكن  رقم)
سيبع مر كش و لسيد) ((1  لرحامنة)
جالد عطيف مغربي  لجنسية  ملز   )
174)) لحامل للبطاقة  لوطنية رقم)
بتجزئة  ألفق) E474151) لساكن 
سعا 4 مر كش و لسيد) (577 رقم) ((
عبد  لرحيم عطيف مغربي  لجنسية)
183)) لحامل) 9نا9ر) ((3  ملز   )
  EE63621 رقم) للبطاقة  لوطنية 
فيالق  لشرف) بلجلوعة   لساكن 
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للسيد هشام)  لدرك  مللكي  لرباط،)

9وليو) ((5 سنة) مو ليد  من  باعطة،)

182)) لحامل للبطاقة  لوطنية رقم)

بدو ر  لجد9د) EE(37522) لساكن 

آليع) مر كش  سيبع  ((273 رقم)

 ألصل  لتجاري  لكائن بتحت  لصور)

)1)بريلة مر كش  ملعد)  لتو رك رقم)

بالسجل) لتأآيف  لدر آات و ملسجل 

 82176  لتجاري بلر كش تحت رقم)

 ((55 رقم) من  لسجل  إل9ضاحي 

من  لسجل  لتفتيبي بجليع عناصره)

 ملا 9ة و لعنوية بثلن قدره)651.111 

 رهم.)

أعاله) فعلى   ئن  لبائع  ملذكور 

أن 9تقدم بتعرضه إلى قسم  لسجل)

 لتجاري باملحكلة  لتجارية بلر كش)

نشر) تاريخ  من  9بتدئ  أآل    جل 

 إلعالن  ألول 9نتهي في  ليوم  لخامس)

من نشر  إلعالن  لثاني.

 إلعالن  لثاني
عن))رئيس مصلحة كتابة  لضبط

26 مكرر

 ملحكلة  لتجارية بلر كش

ملف رقم :  1/328)21

حساب رقم : 636)

بيع  ألصل  لتجاري
بلقت�سى  لعقد  لعرفي  ملؤرخ)

1)21) ملسجل) 21) يسلبف) في)

 21(1 26) يسلبف) بتاريخ) بلر كش 

باستخالص) أمر  (272(8 كناش)

26420/2019)توصيل)1)838)باع):

بن) عبد  ملجيد  حلييج   لسيد 

لبطاقة  لتعريف) بوآلعة،) لحامل 

(: سكناه) (E282(8( رقم)  لوطنية 

7)زنقة بن عطية) إقامة ليبف نيز شقة)

مر كش.

بن)  لسيد  ملصطفى  حليج 

لبطاقة  لتعريف) بوآلعة،) لحامل 

(: سكناه) (E(1158( رقم)  لوطنية 

رقم) تجزئة  ألحباس   لحي  لحسني 

227)مر كش.

للسيد توفيق بو مان بن إ ريس،)

لبطاقة  لتعريف  لوطنية)  لحامل 

65)شارع) ( (: PP 8(5311)سكناه) رقم)

 ملنصور  لذهبي علار4  لحبيب شقة)

رقم)27)مر كش آليع  ألصل  لتجاري)

للدكان  لكائن بزنقة بن عائشة رقم)

23)آليز مر كش،) ملخصص كلطعم)

 RESTAURATEUR A PRIX FIXE

باملحكلة) بالسجل  لتجاري   ملقيد 

رقم) تحت  بلر كش   لتجارية 

بثلن قدره ونها9ته) 51)78)و52)78)

651.111) رهم.

فعلى   ئني  لبائع  ملذكور أعاله أن)

9تقدمو  بتعرضاتهم إلى قسم  لسجل)

 لتجاري باملحكلة  لتجارية بلر كش)

نشر) تاريخ  من  9بتدئ  أآل    جل 

 إلعالن  ألول 9نتهي في  ليوم  لخامس)

من نشر  إلعالن  لثاني.

 إلعالن  لثاني
عن))رئيس مصلحة كتابة  لضبط

27 مكرر

 ملحكلة  لتجارية بلر كش

ملف رقم :  1)321/21

حساب رقم : 637)

بيع أصل تجاري
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

ومسجل بلر كش) (21(1 نوفلبف) (27

باعت) (21(1 26) يسلبف) بتاريخ)

بنت محلد)  لسيد4  لزهر ء) لعسار 

لبطاقة  لتعريف  لوطنية)  لحاملة 

لفائد4) E243275) لساكنة  رقم)

محلد) بن  بوآنان  جليد   لسيد 

لبطاقة  لتعريف  لوطنية)  لحامل 

آليع  الصل) (AD48145 رقم)

تاغزوت) باب  (: ب)  لتجاري  لكائن 

مكرر) (32 طريق  9ونر  لصابون رقم)

و ملسجل) للحالقة  و ملعد  مر كش 

بالسجل  لتجاري تحت رقم)6114)) 

و ملعنوية) عناصره  ملا 9ة  بجليع 

بلبلغ)41.111)) رهم.

أعاله) فعلى   ئني  لبائع  ملذكور 

قسم) إلى  بتعرضاتهم  9تقدمو   أن 

باملحكلة  لتجارية)  لسجل  لتجاري 

بلر كش   جل أآل 9بتدئ من تاريخ)

في  ليوم) وينتهي  نشر  إلعالن  ألول 

 لخامس عشر من نشر  إلعالن  لثاني.

 إلعالن  لثاني
عن رئيس كتابة  لضبط

28 مكرر

 ملحكلة  لتجارية بلر كش

ملف رقم :  1)333/21

حساب رقم : 643)

بيع أصل تجاري

في) مؤرخ  توثيقي  عقد  بلقت�سى 

ومسجل بلر كش) (21(1 نوفلبف) ((1

باع  لسيد) (21(1 7)) يسلبف) بتاريخ)

مغربي  لجنسية،) نبيل  لو و ي،)

لبطاقة  لتعريف  لوطنية)  لحامل 

لفائد4  لسيد) (EE5545(1 رقم)

مغربي  لجنسية،) باحسو،)  بر هيم 

لبطاقة  لتعريف  لوطنية)  لحامل 

E73318)آليع  الصل  لتجاري) رقم)

 71 رقم) تسلطانت  بتجزئة   لكائن 

بالسجل) و ملسجل  مر كش  سبيع 

بجليع) ((31342  لتجاري تحت رقم)

بلبلغ) و ملعنوية  عناصره  ملا 9ة 

11.111)) رهم.

أعاله) فعلى   ئني  لبائع  ملذكور 

قسم) إلى  بتعرضاتهم  9تقدمو   أن 

باملحكلة  لتجارية)  لسجل  لتجاري 

بلر كش   جل أآل 9بتدئ من تاريخ)

في  ليوم) وينتهي  نشر  إلعالن  ألول 

 لخامس عشر من نشر  إلعالن  لثاني.

 إلعالن  لثاني
عن رئيس كتابة  لضبط

29 مكرر

 ملحكلة  لتجارية بلر كش
ملف رقم :  2121/4
حساب رقم : 665)

تقد9م  أصل تجاري حصة في شركة
 2 في) بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ 
بلر كش) ومسجل  (21(1  يسلبف)
تحت رقم) (21(1 1)) يسلبف) بتاريخ)
 48541 باستخالص) أمر  (5526(
ناصر) قدم  لسيد  (22553 توصيل)
لبطاقة  لتعريف)  مقر ن  لحامل 
و لساكن) (P8(147 رقم)  لوطنية 
بآ9ت  سالن تنغيف لشركة)»تلاآيالين)
مسؤولية) ذ ت  شركة  لألشغال»)
مقرها  الآتلاعي) محدو 4  لكائن 
أوال   بن  لسبع  لو  9ة) في  و ر 
مر كش آليع  ألصل  لتجاري  لكائن)
بلر كش  و ر أوال   بن  لسبع  لو  9ة)
و ملسجل) لألشغال  كشركة  و ملعد 
تحت) بلر كش  بالسجل  لتجاري 
بجليع عناصره  ملا 9ة) (87468 رقم)
و ملعنوية كحصة في شركة قوم بلبلغ)

36.611)) رهلا.
فعلى   ئني مقدم للحصة)) ملذكور)
إلى) بتصريحاتهم  9تقدمو   أن  أعاله 
باملحكلة) قسم  لسجل  لتجاري 
 لتجارية بلر كش   جل أآل 9بتدئ)
من تاريخ نشر  إلعالن  ألول وينتهي في)
 ليوم  لخامس عشر من نشر  إلعالن)

 لثاني.
 إلعالن  لثاني

عن رئيس كتابة  لضبط

30 مكرر

 ملحكلة  لتجارية بلر كش
ملف رقم :  2121/5
حساب رقم : 672)

بلقت�سى عقد موثق تلقاه  ألستاذ)
بتاريخ) بلر كش  موثق  بوملان  ر�سى 
 7 1)21) ملسجل بتاريخ) 24) يسلبف)
21(1- سجل  ملد جيل) (2121 9نا9ر)
أمر باستخالص) (،1158841-((17(
 2121413((141 توصيل) (،5(668
باعت  لسيد4  ومينيك ر بي،)) لحاملة)
 (1EE83128 رقم) لجو ز  لسفر 
»  ر) لشركة) وحيد4  مسيف4  بصفتها 
مور»)شركة ذ ت مسؤولية محدو 4)
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و ملسجلة) وحيد،) شريك  ذ ت 
بالسجل  لتجاري بلر كش تحت رقم)
31545،)لفائد4  لسيد محلد مركان،)
للتعريف) للبطاقة  لوطنية   لحامل 
مسيف) بصفته  (BE77811( رقم)
شركة) »موسيكان») لشركةل) وحيد 
ذ ت مسؤولية محدو 4 ذ ت شريك)
بالسجل  لتجاري) و ملسجلة  وحيد،)
آليع) (،71(13 رقم) تحت  بلر كش 
 ألصل  لتجاري  لكائن بلر كش،)رقم)
رياض  لزيتون) 44،) رب  لجد9د،)
بالسجل  لتجاري) و ملقيد   لقد9م،)
من) (31545 رقم) تحت  ملر كش 
 4138 رقم) وتحت   لسجل  لتحليليـ)
من  لسجل  لتفتيبي بجليع عناصره)
قدره) بثلن  وذلك  و ملعنوية،)  ملا 9ة 

728.681) رهم.
أعاله) فعلى   ئني  لبائع  ملذكور 
قسم) إلى  بتعرضاتهم  9تقدمو   أن 
باملحكلة  لتجارية)  لسجل  لتجاري 
بلر كش   جل أآل 9بتدئ من تاريخ)
في  ليوم) وينتهي  نشر  إلعالن  ألول 
 لخامس عشر من نشر  إلعالن  لثاني.

 إلعالن  لثاني
عن رئيس كتابة  لضبط

31 مكرر

 ملحكلة  لتجارية بلر كش
ملف رقم :  2121/6
حساب رقم : 684)

تقد9م  أصل تجاري حصة في شركة
 3( بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ في)
بلر كش) ومسجل  (21(1  يسلبف)
قدمت) (21(1 )3) يسلبف) بتاريخ)
 لسيد4 عز وي فاطنة  لحاملة لبطاقة)
 IA(7751 رقم)  لتعريف  لوطنية 
 لساكنة بإقامة تلوآت شارع كنيد)
 لطابق  لثاني رقم)3))مر كش لشركة)
 CRECHE ET JARDIN D’ENFANTS
 BAYDAA TALJE PRIVE SARL
شركة كريش آغد أوفو بيضاء) (AU
ذ ت  ملسؤولية) شركة  بريفي») »ثلج 
وحيد  لكائن) ملسؤول   ملحدو 4 
إقامة) (2 مقرها  الآتلاعي في  لد لية)
2)) مرشيش مر كش في طور) A)رقم)
آليع  ألصل  لتجاري)  لتأسيس 

رقم) (A إقامة) (2 في  لد لية)  لكائن 

كد ر) و ملعد  مر كش  2)) مرشيش 

 لحضانة و ملسجل بالسجل  لتجاري)

و ملعنوية) عناصره  ملا 9ة  بجليع 

بلبلغ) قوم  في  لشركة  كحصة 

61.111) رهلا.

فعلى   ئني مقدم  لحصة  ملذكور)

إلى) بتصريحاتهم  9تقدمو   أن  أعاله 

باملحكلة) قسم  لسجل  لتجاري 

 لتجارية بلر كش   جل أآل 9بتدئ)

من تاريخ نشر  إلعالن  ألول وينتهي في)

 ليوم  لخامس عشر من نشر  إلعالن)

 لثاني.

 إلعالن  لثاني
عن رئيس كتابة  لضبط

32 مكرر

 ملحكلة  لتجارية بلر كش

ملف رقم :  2121/8

حساب رقم : 618)

بيع أصل تجاري
مؤرخ) توثيقي  عقد  بلقت�سى 

ومسجل) (21(1 7)) يسلبف) بتاريخ)

تحت  ملر آع) (21(1 1)) يسلبف) في)

 11572(1 (:  لتالية كناش  ملد جيل)

(،2019/50196 باستخالص) أمر  (-

 21(123316((141 توصيل  أل  ء)

فاطلة  لزهر ء) ورثة  لسيد4  باع 

 ملختاري وهم):

ملين  ملختاري،) محلد  ) لسيد 

 (7( كولون) س  بإسبانيا،ـ)  لساكن 

س  رون و لحامل لبطاقة  لتعريف)

.E221411(لوطنية رقم 

 لسيد عباس  ملختاري،) لساكن)

رقم) (5 محاميد  لسعا 4) بلر كش،)

لبطاقة  لتعريف) و لحامل  (،356

.EE11442(لوطنية رقم 

 لسيد  ملختار  ملختاري،) لساكن)

(،586 بلر كش،)حي بن تاشفين رقم)

لبطاقة  لتعريف  لوطنية) و لحامل 

.E(51486(رقم

بن  لطيبي،) صفاء)  لسيد4 

سيدي) (215 بلر كش،)  لساكنة 

و لحاملة لبطاقة  لتعريف) (،( عبا )

.E633367(لوطنية رقم 

مجلوع  ألصل  لتجاري  ملستغل)

بلر كش،) ملد9نة) كصيدلية  لكائن 

رياض  لعروس  ملقيد4) (،336

من) (31362 رقم) بالسجل  لتجاري 

 لسجل  لتحليلي وتحت رقم)312)من)

قدره) إآلالي  بثلن   لسجل  لتفتيبي 

منه في) 2.111.111) رهم تم  إلبر ء)

 لعقد.

ملين) محلد  فعلى   ئني  لسيد 

عباس  ملختاري)  ملختاري،) لسيد 

و لسيد  ملختار  ملختاري  لبائعين))

9تقدمو ) أن  أعاله   ملذكورين 

بتعرضاتهم إلى قسم  لسجل  لتجاري)

بلر كش   جل) باملحكلة  لتجارية 

نشر  إلعالن) تاريخ  من  9بتدئ  أآل 

 ألول وينتهي في  ليوم  لخامس عشر))

)5)))من نشر  إلعالن  لثاني.

 إلعالن  لثاني
عن رئيس كتابة  لضبط

33 مكرر

 ملحكلة  لتجارية بلر كش

ملف رقم : 5)/2121

حساب رقم : 5)7)/2121

بيع أصل تجاري
فــي) مــؤرخ  عرفــي  عقــد  بلقت�ســى 

بلر كــش) ومســجل  (2019/10/09

بتاريخ)2019/10/09)باع ورثة  لسيد)

بلعونــي محلــد) (: أحلــد بلعونــي وهــم)

E52(76،)وبلعونــي عبــد) ح ب و رقــم)

 لعزيز ح ب و رقم)E433757،)وبلعوني)

زينــب  لحاملــة للبطاقــة  لوطنيــة رقــم)

EE6151(1،)وبلعونــي حلــز4  لحامــل)

(،EE21(524 للبطاقــة  لوطنيــة رقــم)

وبلعونــي عبــد  إللــه  لحامــل للبطاقــة)

وبلعونــي) (،E667((8 رقــم)  لوطنيــة 

9وســف  لحامــل للبطاقــة  لوطنيــة

عبــد) وبلعونــي  (،EE238681 ( رقــم) (
للبطاقــة  لوطنيــة)  لحفيــظ  لحامــل 
حبيبــة) و لســيد4  (،E543(21 رقــم)
للبطاقــة  لوطنيــة)  لناجــي  لحاملــة 
أصالــة عــن نفســها) (،E247615 رقــم)
ونيابــة عــن  بنتهــا فاطلــة حســب عقــد)
للبطاقــة  لوطنيــة)  لوكالــة  لحاملــة 

.EE261117 رقــم)
بلعونــي) جليــد  لفائــد4  لســيد ن 
رقــم) للبطاقــة  لوطنيــة   لحامــل 
بلعونــي  لحامــل) وزكريــاء) (EE25554
.EE725111 رقــم) للبطاقــة  لوطنيــة 
آليــع  ألصــل  لتجــاري  لكائــن)
رقــم) أكنــاو  بــاب  بلجوهــر ت  ملــر ء)
لبيــع  ملجوهــر ت) و ملعــد  مر كــش  (1
 لــذي كان مســجال بالســجل  لتجــاري)
41774)بجليــع) بلر كــش تحــت عــد )
بلبلــغ) و ملعنويــة  عناصــره  ملا 9ــة 

641.111) رهلــا.
فعلــى   ئنــي  لبائعيــن  ملذكوريــن)
إلــى) بتعرضاتهــم  9تقدمــو   أن  أعــاله 
باملحكلــة) قســم  لســجل  لتجــاري 
 لتجاريــة بلر كــش   جــل أآــل 9بتــدئ)
من تاريخ نشر  إلعالن  ألول وينتهي في)
9ــوم  لخامــس عشــر مــن نشــر  إلعــالن)

 لثانــي.
 لنشر4  لثاني

)عن))رئيس مصلحة))كاتبة  لضبط)

241 مكرر

املحكمة التجارية بأكادير
مكتب  لسجل  لتجاري
ملف رقم : 1-423)21

حساب جصو�سي رقم 43))
تفويت أصل تجاري

بلوآب  لعقد  لعرفي  ملؤرخ)
شركة) فوتت  (21(1 سبتلبف) (1 ب)
MARJANE LUNCH) ملسجلة)
بالسجل  لتجاري باملحكلة  لتجارية)
بأكا 9ر تحت رقم)1825))حق  لكر ء)
بالرو ق  لتجاري) لللحل  ملتو آد 
لفائد4  لسيد) مرآان فونتي أكا 9ر،)
بطاقته) بوحليد  ملصطفة   لعلوي 
بثلن) وذلك  (B517821  لوطنية)

إآلالي قدره)441.111.) رهم.
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وبذلك فإن رئيس مصلحة كتابة)
أن) ذي مصلحة  لكل  يعلن   لضبط 
ضبط) بلكتب  تسجل   لتعرضات 
 ملحكلة  لتجارية بأكا 9ر   جل أآل)
)5))) ملو لية) 9وما) عشر   لخلسة 
 84 (،83 للنشر4  لثانية طبقا لللو  )

و14))من مدونة  لتجار4.
 لنشر4  لثانية

عن رئيس مصلحة كتابة  لضبط

34 مكرر

 ملحكلة  لتجارية بأكا 9ر
مكتب  لسجل  لتجاري
ملف رقم : 1-461)21

حساب جصو�سي : 224)م
تقد9م أصل تجاري كحصة في شركة
في) بلوآب  لعقد  لعرفي  ملؤرخ 
قدمت  لسيد4) (،21(1 نوفلبف) ((3
وفاء) لعلمي،) لحاملة لبطاقة  لتعريف)
D681(1)آليع  ألصل)  لوطنية رقم)
 12 رقم) (2 بالخيام)  لتجاري  لكائن 
بالسجل  لتجاري) و ملسجل  أكا 9ر،)
كحصة في شركة) (22154 تحت رقم)

صيدلية  لخيام  لحنصلي.
وبذلك فإن رئيس مصلحة كتابة)
أن) مصلحة  ذي  لكل  يعلن   لضبط 
ضبط) بلكتب  تسجل   لتعرضات 
 ملحكلة  لتجارية بأكا 9ر   جل أآل)
9وما  ملو لية) (((5( عشر)  لخلسة 
 84 (،83 للنشر4  لثانية طبقا لللو  )

و14))من مدونة  لتجار4.
 لنشر4  لثانية

عن رئيس مصلحة كتابة  لضبط

35 مكرر

املحكمة التجارية بطنجة
ملف تفويت أصل تجاري عن طريق 

 لتنازل
ملف رقم : 2121/13

يعلن رئيس مصلحة كتابة  لضبط)
أنه) بطنجة  باملحكلة  لتجارية 
فاتح) في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تنازل  لسيد  حلد) (،21(1  يسلبف)
لبطاقة  لتعريف)  كريروت،) لحامل 
و لساكن) (K345(61 رقم)  لوطنية 
بطنجة حي  لجيف ري)3،)شارع عائشة)

بالسجل) و ملسجل  (31 رقم)  ملسافر 

 لتجاري بطنجة تحت رقم)57566)عن)

مجلوع  ألصل  لتجاري  لكائن بطنجة)

شارع موالي سليلان،)قيسارية  الزهر)

رقم)216)لفائد4 زوآته  لسيد4  9لان)

 لبشتاوي،) لحاملة لبطاقة  لتعريف)

وحد ت) (KB87773 رقم)  لوطنية 

قيلة  ألصل  لتجاري موضوع  لتنازل)

في مبلغ إآلالي قدره)41.111) رهم.

وعليه فإن آليع  لتعرضات تقدم)

بكتابة  لضبط بهذه  ملحكلة   جل)

9وما  بتد ء) (((5( أآل جلسة عشر)

من تاريخ  لنشر  لثاني طبقا للفصل)

84)وما 9ليه من مدونة  لتجار4.

 لنشر4  ألولى
عن رئيس كتابة  لضبط

10 مكرر

 ملحكلة  لتجارية بطنجة

ملف تفويت أصل تجاري
عن طريق  لبيع

ملف رقم : 4))/2121

كتابة) مصلحة  رئيس  يعلن 

بطنجة) باملحكلة  لتجارية   لضبط 

في) مؤرخ  موثق  عقد  بلقت�سى  أنه 

آالل) باع  لسيد  (،2121 9نا9ر) (21

لبطاقة  لتعريف)  بويين  لحامل 

و لساكن) (K(1681( رقم)  لوطنية 

بطنجة زنقة أبو  لعالء) ملعري علار4)

آوليانا شقة)23))و ملسجل بالسجل)

 لتجاري بطنجة تحت رقم)1336))،)

مجلوع  ألصل  لتجاري  لكائن)

بطنجة  لبالية تجزئة  لبحر  ألبيض)

5))وهو عبار4 عن)  ملتوسط  لقطعة)

لفائد4  لسيد محلد علي) صيدلية،)

لبطاقة  لتعريف)  لكر تي  لحامل 

وحد ت) (،A611744 رقم)  لوطنية 

قيلة  ألصل  لتجاري  لو قع موضوع)

 511.111  لبيع في مبلغ إآلالي قدره)

 رهم.

آليع  لتعرضات) فإن  وعليه 
تفدم بكتابة  لضبط بهذه  ملحكلة)
5))9وما  بتد ء)من تاريخ)   جل أآل)
وما) (84 للفصل) طبقا   لنشر  لثاني 

9ليه من مدونة  لتجار4.
 لنشر4  ألولى

عن رئيس كتابة  لضبط

جد9جة فر جي

56 مكرر

 ملحكلة  لتجارية بطنجة
ملف تفويت أصل تجاري

عن طريق  لبيع
ملف رقم : 28)/2121

كتابة) مصلحة  رئيس  يعلن 
بطنجة) باملحكلة  لتجارية   لضبط 
أنه بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ في))3 
 COLL باع  لسيد) (،21(1  يسلبف)
NOBERT) لفرن�سي  لجنسية  لحامل)
 (4AA3124( رقم) لجو ز  لسفر 
و لسيدMORA MURIEL(4) لفرنسية)
 لجنسية  لحاملة لجو ز  لسفر رقم)
بالسجل) و ملسجالن  ((1DD811(8
 1(426  لتجاري بطنجة تحت رقمي)
مجلوع) ( على  لتو لي،) (1(428 و)
بطنجة)  ألصل  لتجاري  لكائن 
و لحامل) فحص  نجر4  قصر  ملجاز 
(«VILLA MARINA«(للشعار  لتجاري
لفائد4) لد ر  لضيافة،) و ملخصص 
)C(M) ملسجلة) E(M«( SARL« شركة)
باملحكلة  البتد ئية بالصوير4 تحت)
)415)و مللثلة من طرف  لسيد) رقم)
 CAMMARATA CALOGERO
رقم) لجو ز  لسفر  لبلجيكي   لحامل 
 DAPVRIL و لسيد4) (EN668118
لجوز  لسفر) و لحاملة  (MARYSE
 لفرن�سي رقم)6CY21471)،)وحد ت)
قيلة  ألصل  لتجاري موضوع  لبيع)
في مبلغ إآلالي قدره)111.)53) رهم.
آليع  لتعرضات) فإن  وعليه 
تفدم بكتابة  لضبط بهذه  ملحكلة)
5))9وما  بتد ء)من تاريخ)   جل أآل)
وما) (84 للفصل) طبقا   لنشر  لثاني 

9ليه من مدونة  لتجار4.
 لنشر4  ألولى

عن رئيس كتابة  لضبط

جد9جة فر جي

57 مكرر

 ملحكلة  لتجارية بطنجة

ملف تفويت أصل تجاري

عن طريق  لبيع

ملف رقم : 7)6)/1)21

كتابة) مصلحة  رئيس  يعلن 

باملحكلة  لتجارية بطنجة) (  لضبط)

أنه بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ في)31 

باع ورثة  ملرحوم عبد) (21(1 أكتوبر)

 لعالي بن أحلد بروتي وهم  لسا 4)

زوآته بديعة بنت عبد) (: و لسيد ت)

وولد9ه) ((K(45825(  ملجيد  لشرتي)

منها وهم نا 9ة بنت عبد  لعالي))بروتي)

ومحلد بن عبد  لعالي) ((K425388(

عنهم) )K411214)) لنائب  بروتي)

 لسيد محلد بروتي  لحامل لبطاقة)

 (K411214(  لتعريف  لوطنية)

في) مؤجة  عرفي  وكالة  بلقت�سى 

مجلوع  ألصل) (،21(1 6)مارس)

 لتجاري  لكائن بطنجة شارع موالي)

بالسجل) و ملسجل  (6( سليلان رقم)

(،1521 رقم) تحت  بطنجة   لتجاري 

عبد  الله  لبقالي) لفائد4  لسيد 

 لقاسمي))KB6524))و لسيد و لسيد)

مناصفة) ((K(53(76(  لعربي  ملدني)

بينهلا وحد ت قيلة  ألصل  لتجاري)

في مبلغ إآلالي قدره) موضوع  لبيع 

311.111) رهم.

آليع  لتعرضات) فإن  وعليه 

تقدم بكتابة  لضبط بهذه  ملحكلة)

  جل أآل)5))9وما  بتد ء  من تاريخ)

وما) (84 للفصل) طبقا   لنشر  لثاني 

9ليه من مدونة  لتجار4.

 لنشر4  لثانية
 إلمضاء

عن))رئيس كتابة  لضبط

جد9جة فر جي

42 مكرر
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املحكمة التجارية بوجدة

ملف  لتصفية  لقضائية

رقم : )2121/8313/1

ملف  لتسوية  لقضائية

رقم : )1/8312/1)21

ملف رقم : 8/215)1/83)21

إشعار بفتح مسطر4  لتصفية 
 لقضائية

بتاريخ) بلقت�سى  لحكم  لصا ر 

22)9نا9ر)2121)تحت رقم)2020/14 

 2019/8318/205 رقم) ملف  في 

(: رقم) ملف  لتسوية  لقضائية 

قضت  ملحكلة) (،8302/2020/01

مسطر4) بفتح  بوآد4   لتجارية 

مو آهة) في   لتصفية  لقضائية 

 STE« مجاطي) تأمينات  شركة 

 ASSURANCES MAJJATI SARL

(،2545 سجلها  لتجاري) رقم  («AU

باملحكلة  البتد ئية ببفكان،)عنو نها):)

بز وية بئف أنزر ن و لشاوي توريا رقم)

71)حي  لحسني بركان.

محلد  وحي) وبتعيين  ألستاذ 

قاضيا منتدبا.)و لسيد حسن جلوفي)

آو  ) و ألستاذ  في  ملسطر4  سند9كا 

وحد ) للقا�سي  ملنتدب.) نائبا  أر وز 

تاريخ  لتوقف عن  لدفع هو  لتاريخ)

 ملحد  في  لحكم  لقاضية بالتسوية)

 لقضائية.

من  لد ئنين) فاملطلوب  وعليه 

للسند9ك  ملعين) بد9ونهم   لتصريح 

ضلن قائلة موقعة تتضلن  ملبالغ)

وذلك) بالوثائق،) مرفقة   ملطلوبة 

من) شهرين  بتد ء) أآل    جل 

بالجريد4) هذ   إلشعار  نشر  تاريخ 

7(1 (،584 لللو  ) طبقا    لرسلية 

و)721)من مدونة  لتجار4.
رئيس مصلحة كتابة  لضبط

 إلمضاء):)منصور محلد

58

 ملحكلة  لتجارية بوآد4
إشهار مستخرج عقد بيع حقوق 

مشاعة في أصل تجاري
ملف  لبيع رقم : 131)/1)21

حرره) رسمي  عقد  بلقت�سى 
عبد  لوهاب  لصد9قي،)  ألستاذ 
أكتوبر) (21 بتاريخ) بوآد4،)  ملوثق 
 (3 بتاريخ) بوآد4  مسجل  (،21(1
 يسلبف)1)21)سجل  إل9د ع)25633 
باع  لسيد) (،23213 بالقبض) أمر 
بشارع) عبد  لقا ر   و ي،) لساكن 
وآد4.) (4 آاكرطا تجزئة رشيد رقم)
محلد   و ي،) لساكن) للسيد9ن 
رقم) رشيد  تجزئة  آاكرطا  بشارع 
وزكرياء)  و ي،) لساكن) وآد4  (4
 4 بشارع آاكرطا تجزئة رشيد رقم)

وآد4.
في) 1/3) لحقوق  ملشاعة  ثلث)
بالسجل)  ألصل  لتجاري،) ملقيد 
 21(2 نوفلبف) (28 بتاريخ)  لتجاري 
 61616 (،61614 تحت  ألرقام)
25)سوق) و61618)تحليلي،) لكائن بـ)
شر كة وآد4،) ملعد لبيع  ملجوهر ت،))

بثلن إآلالي قدره)41.111)) رهم.
أمام  ملحكلة) تقبل  لتعرضات 
5))9وما)  لتجارية بوآد4   جل أآل)
تطبيقا) (- للنشر4  لثانية)  ملو لية 

لللا 4)84)من مدونة  لتجار4.
 لنشر4  لثانية

رئيس مصلحة كتابة  لضبط

45 مكرر

 ملحكلة  لتجارية بوآد4
إشهار مستخرج عقد بيع أصل 

تجاري
ملف  لبيع رقم : 133)/1)21

حساب رقم : 184
مصحح) عرفي  عقد  بلقت�سى 
(،21(1 نوفلبف) (7 بتاريخ)  إلمضاء،)
2) يسلبف) بتاريخ) بوآد4  مسجل 
 -  27823 سجل  إل9د ع) (21(1
زكري،) قاسمي  باع  لسيد  (،25237
بوقنا ل) طريق  بوآد4،)  لساكن 
(،2( رقم) س  زنقة  لعلج،) تجزئة 
قاسمي) وكيله  لسيد  بو سطة 
طريق) بوآد4،) محلد،) لساكن 

زنقة  لعهد) بوقنا ل تجزئة  مباركي،)

للسيد منصوري لخضر،) (.(23 رقم)

زنقة) حي  ملحلدي  بوآد4   لساكن 

227)رقم)35.

آليع  ألصل  لتجاري  لكائن)

وآد4،) (5 رقم) بزنقة  لشرشار4 

 (2 بتاريخ) بالسجل  لتجاري   ملقيد 

 3((18 تحت رقم) ((112 ( أغسطس)

تحليلي،)بثلن قدره)51.111) رهم.

أمام  ملحكلة) تقبل  لتعرضات 

5))9وما)  لتجارية بوآد4   جل أآل)

تطبيقا) (- للنشر4  لثانية)  ملو لية 

لللا 4)84)من مدونة  لتجار4.

 لنشر4  لثانية
 إلمضاء):)عن رئيس كتابة  لضبط

46 مكرر

 ملحكلة  لتجارية بوآد4

إشهار مستخرج عقد شر ء حظ 
مشاع في أصل تجاري

ملف  لبيع رقم : 2121/13

حساب رقم : 111

حرره) شر ء) عقد  بلقت�سى 

بد ئر4) لإلشها    لعدالن  ملنتصبان 

عبو) آلول  بوآد4   ستئنافية 

 (2 بتاريخ) 9ثفب  وعبد  لرحلان 

في) بوآد4  سجل  (،21(1  يسلبف)

 211214132 تاريخه سجل  إل9د ع)

باعت  لسيد4) (،2019/27166 أس)

رشيد4 شتو ني،) لساكنة بوآد4،)حي)

للسيد) (.35 رقم) (4  لجوهر4 زنقة ب)

عبد  لحليم مصباح،) لساكن بوآد4)

47)زنقة  لنهضة.

آليع حظها  ملشاع وقدره  لربع)

لبيع) في  ألصل  لتجاري  ملعد  (1/4

في  لدكان) بالتقسيط   لثوب  مللتاز 

زنقة  لصابوني،) (،57  لكائن بوآد4)

 7 بتاريخ) بالسجل  لتجاري   ملقيد 

و) (68161 رقمي) تحت  (21(2 9ونيو)

 51.111 68162)تحليلي،)بثلن قدره)

 رهم.

أمام  ملحكلة) تقبل  لتعرضات 
 لتجارية بوآد4   جل أآل أقصاه)
(- للنشر4  لثانية) 9وما  ملو لية  ((5
تطبيقا لللا 4)84)من مدونة  لتجار4.

 لنشر4  لثانية
نائب رئيس مصلحة كتابة  لضبط

47 مكرر

 ملحكلة  لتجارية بوآد4
إشهار مستخرج عقد شر ء  أصل 

تجاري
ملف  لبيع رقم : 2121/17

حساب رقم : 114
حرره) شر ء) عقد  بلقت�سى 
بد ئر4) لإلشها    لعدالن  ملنتصبان 
 ملحكلة  البتد ئية بوآد4 نصر  لد9ن)
بتاريخ) عدلي  وعبد  لعزيز  آلسان 
سجل بوآد4) (،21(4 فاتح  يسلبف)
4)21)سجل  إل9د ع) 22) يسلبف) في)
باع  لسيد ن) (،((766 أس) ((2371
)عبد  لكبيف عليوي،) لساكن بظهر) (:
رقم) (27 ف) تجزئة  مسيف ي  ملحلة 
31)وآد4،)ومحلد سليد4،) لساكن)
بدو ر مزغان علو 4 قنفو 4 آر  4.)
لحفاوي،) لساكنة) نعيلة  للسيد4 
زنقة  ملن) لعلج  تجزئة  بحي  لزيتون 

رقم)8)وآد4.
كافة  ألصل  لتجاري للدكان  لذي)
9حلل رقمي))4)و)42)و لكائن بطريق)
بالسجل) مقيد  وآد4،) لغيف  صفرو 
 لتجاري،)بثلن قدره)411.111) رهم.
أمام  ملحكلة) تقبل  لتعرضات 
 لتجارية بوآد4   جل أآل أقصاه)
(- للنشر4  لثانية) 9وما  ملو لية  ((5
تطبيقا لللا 4)84)من مدونة  لتجار4.

 لنشر4  لثانية
نائب رئيس مصلحة كتابة  لضبط

48 مكرر

املحكمة التجارية بالرباط
ملف رقم : 2121/12
حساب رقم : 2223

 MONICA SCOTTI(:(لطرف  ألول 
(،AA5122711 سفر) آو ز  رقم 

 لجنسية إ9طالية.
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لشكر،) لحسن  (:  لطرف  لثاني)

رقم  لبطاقة  لتعريف  لوطنية)

A458(36،)مغربي  لجنسية.

مقهى،) لعنو ن) (:  ألصل  لتجاري)

 لرباط،)شارع  لكفاح،)بلوك  ه،)رقم)4،)

رقم  لسجل  لتجار)11361).

بلصلحة) وستقبل  لتعرضات 

باملحكلة  لتجارية)  لسجل  لتجاري 

 ((5( بالرباط إلى غا9ة جلسة عشر)

9وما من صدور  إلعالن  لثاني.
 العالن  ألول

رئيس مصلحة  لسجل  لتجاري

5 مكرر

 ملحكلة  لتجارية بالرباط

ملف رقم : 1/86)21

حساب رقم : 21)2

 لطرف  ألول):

نعيلة أرسالن عو م،)رقم  لبطاقة)

مغربية) (،B425174 (:  لوطنية)

 لجنسية.

 PHARMACIE (:  لطرف  لثاني)

مسيفها) (،TARIK EL MEHDI

 لقانوني):)نعيلة أرسالن عو م.

 ألصل  لتجاري):)صيدلية.

 لعنو ن):)رقم)6)،) مل)4،) ملسيف4،)

ح ي م،) لرباط.

رقم  لسجل  لتجاري):)32326.

بلصلحة) وستقبل  لتعرضات 

باملحكلة  لتجارية)  لسجل  لتجاري 

 (5 عشر) جلسة  غا9ة  إلى  بالرباط 

9وما من صدور  إلعالن  لثاني.
 إلعالن  ألول

رئيس مصلحة  لسجل  لتجاري

6 مكرر

 ملحكلة  لتجارية بالرباط

ملف رقم : 2121/18

حساب رقم : 2278

 لطرف  ألول):

رقم  لبطاقة) حنان  وشرع،)

مغربية) (،JF26(81 (:  لوطنية)

 لجنسية.

 ZAYTI شركة) (:  لطرف  لثاني)

SARL AU،)مسيفها  لقانوني):)حسن)

رقم  لبطاقة  لتعريف) بنسالمة 

مغربي) (،A3354(3 (:  لوطنية)

 لجنسية.

 ألصل  لتجاري):)مقهى ومطعم.

3) لرباط حسان) رقم) (:  لعنو ن)

زنقة  بي فارس  ملريني علار4 رقم)).

رقم  لسجل  لتجاري):)6)188).

بلصلحة) وستقبل  لتعرضات 

باملحكلة  لتجارية)  لسجل  لتجاري 

 (5 عشر) جلسة  غا9ة  إلى  بالرباط 

9وما من صدور  إلعالن  لثاني.

 إلعالن  ألول
رئيس مصلحة  لسجل  لتجاري

55 مكرر

 ملحكلة  لتجارية بالرباط

ملف رقم : )2121/1

حساب رقم : 57)2

 لطرف  ألول):

9حي لبار ي،)رقم بطاقة  لتعريف)

مغربي) (AD81516 (:  لوطنية)

 لجنسية.

 لطرف  لثاني):

بطاقة) رقم   سلاء) كوز ل،)

 JB348613 (:  لتعريف  لوطنية)

مغربية  لجنسية.

 ألصل  لتجاري صيدلية 9حي.

علار4) (31 تلار4 تجزئة) (:  لعنو ن)

ساتقية  ولد عقبة مرس) ((18 ج ه)

 لخيف.

رقم  لسجل  لتجاري):)84641.

بلصلحة) وستقبل  لتعرضات 

باملحكلة  لتجارية)  لسجل  لتجاري 

 ((5( بالرباط إلى غا9ة جلسة عشر)

9وما من صدور  إلعالن  لثاني.

 لنشر4  لثانية
رئيس مصلحة  لسجل  لتجاري

226 مكرر

املحكمة االبتدائية ببني مالل
بيع أصل تجاري

ملف رقم 1/346)21
حساب رقم 82))113))))222

بلقت�سى عقد عرفي مصا ق عليه)
ومسجل) (21(1 سبتلبف) (23 بتاريخ)
 21(1 سبتلبف) (31 ببني مالل بتاريخ)
مغربية) رقية  لحيان  فإن  لسيد4 
لبطاقة  لتعريف) ر شد4  لحامل 
I377184) لساكنة) رقم)  لوطنية 
 (73 رقم) محلد  لخامس  بشارع 
بالسجل  لتجاري) بني مالل مسجل 
قد) (24244 بهذه  ملحكلة تحت رقم)
آليع  ألصل  لتجاري) عن  تنازلت 
حي  لرشا ) شارع  لعيون  و لكائن 
بني مالل و ملستعلل) (52 4)رقم) زنقة)
لفائد4) بيع  ألثاث  ملنزلية  كلحل 
محسن  لعلياني مغربي ر شد بطاقة)
 لتعريف  لوطنية رقم)I7(1348)وقد)
حد  ثلن  لبيع في مبلغ قدره)61.111 

 رهم.
تقد9م) هذه  ألجيف  فعلى   ئني 
تعرضاتهم إلى مكتب  لسجل  لتجاري)
باملحكلة  البتد ئية بني مالل   جل)
9وما  ملو لية) ((5 9تعدى) ال  أآل 

للنشر4  لثانية.
 لنشر4  ألولى

عن رئيس مصلحة كتابة  لضبط
 لها ي عبد  ملجيد

59 مكرر

 ملحكلة  البتد ئية ببني مالل
ملف رقم : 1/347)21

حساب رقم : 81))113))))222
تقد9م أصل تجاري حصة في شركة

منجز) رسمي  تقرير  بلقت�سى 
 T.H طرف  لخبيف  لحيسوبي) من 
CONSULTING)بالد ر  لبيضاء)فقد)
9لول  لعربي  لحامل) قدم  لسيد 
 A8(62 رقم) للبطاقة  لوطنية 
 ملسجل بالسجل  لتجاري باملحكلة)
رقم) تحت  مالل  بني   البتد ئية 
آليع  ألصل  لتجاري  لذي) (1(36
شارع) TOPOGRAPHE) لكائن  هو)
كحصة) مالل  بني   لحسن  لثاني 
 STE TOPO في  لشركة  ملدعو4)

TADLA SARL AU)في طور  لتأسيس)

في شخص ملثلها  لقانوني رأسلالها)

561.611.)) رهم.

أعاله) فعلى   ئني مقدم  لحصة 

بلكتب  لسجل) تعرضاتهم  وضع 

ببني) باملحكلة  البتد ئية   لتجاري 

9تجاوز جلسة) أآل ال  مالل   جل 

عشر 9وما  ملو لية للنشر4  لثانية.
 لنشر4  ألولى

عن رئيس مصلحة كتابة  لضبط

60 مكرر

 ملحكلة  البتد ئية ببني مالل

ملف رقم : 2121/15

حساب رقم : 4516

إعالن عن بيع أصل تجاري 
بلقت�سى عقد عرفي مصا ق عليه)

2111)ومسجل ببني) 3))9وليو) بتاريخ)

مالل بتاريخ)2))أغسطس)2111)فإن)

مغربي) عبد  لسالم  أرسالن   لسيد 

لبطاقة  لتعريف) ر شد  لحامل 

BE51826) لساكن) رقم)  لوطنية 

فرنسا  لد ر) حلا ي  لرويح  زنقة 

بالسجل  لتجاري) مسجل   لبيضاء)

قد) ((7478 بهذه  ملحكلة تحت رقم)

باع))آليع نصيبه في  ألصل  لتجاري)

بني) محلد  لخامس  بشارع  و لكائن 

كفندق  ملسمى) و ملستعلل  مالل 

HOTEL GHARNATA)لفائد4  لسيد)

زيتوني عبد  لرحلان أرسالن  لساكن)

فندق غرناطة شارع محلد  لخامس)

لبطاقة  لتعريف) مالل  لحامل  بني 

I6(511)وقد حد  ثلن  لبيع في) رقم)

مبلغ قدره)11.111)) رهم مائة ألف)

 رهم.

تقد9م) هذه  ألجيف  فعلى   ئني 

تعرضاتهم إلى مكتب  لسجل  لتجاري)

باملحكلة  البتد ئية ببني مالل   جل)

9وما) عشر  جلسة  9تعدى  ال  أآل 

 ملو لية للنشر4  لثانية.
 لنشر4  ألولى

عن رئيس مصلحة كتابة  لضبط

61 مكرر
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 ملحكلة  البتد ئية ببني مالل
تقد9م أصل تجاري حصة في شركة

ملف رقم : 1/285)21
حساب رقم : 3657

منجز) رسمي  تقرير  بلقت�سى 
طرف  لخبيف  لحيسوبي) من 
T.H.CONSULTING)بالد ر  لبيضاء.
محلد) قدم  لسيد  أل لبي  فقد 
رقم) للبطاقة  لوطنية  علي  لحامل 
بالسجل) و ملسجل  (A326127
بني) باملحكلة  البتد ئية   لتجاري 
مالل تحت رقم)1718))آليع  ألصل)
 لتجاري  لذي هو عيا 4 طبية  لكائن)
بني) (425 شارع محلد  لخامس رقم)
 STE(4مالل كحصة في  لشركة  ملدعو
 POLYCLINIQUE BENI MELLAL
في  لسجل  لتجاري) مسجلة  (SARL
في شخص ملثلها) (168( تحت رقم)
 3.811.111 رأسلالها)  لقانوني،)

 رهم.
أعاله) فعلى   ئني مقدم  لحصة 
بلكتب  لسجل) تعرضاتهم  وضع 
ببني) باملحكلة  البتد ئية   لتجاري 
9تجاوز جلسة) أآل ال  مالل   جل 

عشر 9وما  ملو لية للنشر4  لثانية.
 لنشر4  لثانية

عن رئيس مصلحة كتابة  لضبط

50 مكرر

 ملحكلة  البتد ئية ببني مالل
إعالن عن صدقة ألصل تجاري

ملف رقم : 1/318)21
حساب رقم : 3872

من) منجز  عدلي  عقد  بلقت�سى 
بويتالن) عبد  لو حد  (/ ذ ن) طرف 
أكتوبر) (7 و لتاج بن سلاعيل بتاريخ)
نوفلبف) (2 بتاريخ) و ملسجل  (21(8
8)21)تصدق  لسيد  لقر�سي فر وس)
لبطاقة  لتعريف  لوطنية)  لحامل 
على  بنه رضا سليم فر وس) (I4344
بن  لقر�سي بن محلد  لحامل لبطاقة)
 I474871 رقم)  لتعريف  لوطنية 
بجليع) بالد ر  لبيضاء)  لساكن 
فوق  ملحل)  ألصل  لتجاري  ملنجز 
باملحطة  لطرقية  لجد9د4)  لكائن 
بني مالل و لذي هو عبار4 عن مطعم)

تحت) بالسجل  لتجاري  و ملقيد 

عناصره  ملا 9ة) بجليع  (7112 رقم)

قومت  لصدقة) بحيث  و ملعنوية 

بثلن)311.111) رهم.

تقد9م) هذه  ألجيف4  فعلى   ئني 

تعرضاتهم إلى مكتب  لسجل  لتجاري)

باملحكلة  البتد ئية بني مالل   جل)

9وما  ملو لية) ((5 9تعدى) ال  أآل 

للنشر4  لثانية.

 لنشر4  لثانية
عن رئيس مصلحة كتابة  لضبط

51 مكرر

 ملحكلة  البتد ئية ببني مالل

تقد9م أصل تجاري حصة في شركة
ملف رقم : 3)1/3)21

حساب رقم : 1128151))))222

منجز) رسمي  تقرير  بلقت�سى 

بختفي) طرف  لخبيف  لحيسوبي  من 

قدم) فقد  بالد ر  لبيضاء) بوزكري 

 لسيد عبد  لجبار  كوآيل  لحامل)

 I315261 رقم) للبطاقة  لوطنية 

و ملسجل بالسجل  لتجاري باملحكلة)

رقم) تحت  مالل  بني   البتد ئية 

8712))آليع  ألصل  لتجاري  لذي)

لللحاسبة  لكائن) مستأمنة  هو 

385 رقم)  شارع  لحسن  لثاني 

بني مالل حصة في  لشركة  ملدعو4) (

 STE FIDUCIAIRE FICOHA DE

 COMPTABILITE SARL AU

في  لسجل  لتجاري) و ملسجلة 

في شخص ملثلها) (1721 تحت رقم)

 لقانوني،)رأسلالها)21.111)) رهم.

أعاله) فعلى   ئني مقدم  لحصة 

بلكتب  لسجل) تعرضاتهم  وضع 

ببني) باملحكلة  البتد ئية   لتجاري 

9تجاوز جلسة) أآل ال  مالل   جل 

عشر 9وما  ملو لية للنشر4  لثانية.

 لنشر4  لثانية
عن رئيس مصلحة كتابة  لضبط

52 مكرر

 ملحكلة  البتد ئية ببني مالل

تقد9م أصل تجاري حصة في شركة
ملف رقم : 4)1/3)21

حساب رقم : 1128147))))222

منجز) رسمي  تقرير  بلقت�سى 
بختفي) طرف  لخبيف  لحيسوبي  من 

قدم) فقد  بالد ر  لبيضاء) بوزكري 

عبد  لنبي  لحامل) بوشلة   لسيد 

 I671131 رقم) للبطاقة  لوطنية 

و ملسجل بالسجل  لتجاري باملحكلة)

رقم) تحت  مالل  بني   البتد ئية 
آليع  ألصل  لتجاري) (23722

لبيع  ملو    لغذ ئية)  لذي هو محل 

إقامة) (3 بالتقسيط  لكائن  لرقم)

نعيلة شارع  لشابي بني مالل كحصة)

 STE ABDOLINA(4في  لشركة  ملدعو

في) و ملسجلة  (SERVICES SARL AU

1737)في)  لسجل  لتجاري تحت رقم)
رأسلالها) ملثلها  لقانوني،) شخص 

111)48) رهم.

أعاله) فعلى   ئني مقدم  لحصة 

بلكتب  لسجل) تعرضاتهم  وضع 

باملحكلة  البتد ئية)   لتجاري 
9تجاوز) ال  أآل  مالل   جل  ببني 

للنشر4) 9وما  ملو لية  عشر  جلسة 

 لثانية.

 لنشر4  لثانية
عن رئيس مصلحة كتابة  لضبط

53 مكرر

 ملحكلة  البتد ئية ببني مالل

تقد9م أصل تجاري حصة في شركة
ملف رقم : 1/333)21

حساب رقم : 4176

منجز) رسمي  تقرير  بلقت�سى 
بختفي) طرف  لخبيف  لحيسوبي  من 

قدم) فقد  بالد ر  لبيضاء،) بوزكري 

صدوق  لحامل) 9وسف   لسيد 

 I41(723 رقم) للبطاقة  لوطنية 

و ملسجل بالسجل  لتجاري باملحكلة)

 البتد ئية بني مالل تحت رقم)4)243 

آليع  ألصل  لتجاري  لذي هو مقهى)

 لكائن إقامة عزيز4  لرقم)2)بني مالل)

تحت  سم)CAFE ORIO)كحصة في)

 STE HAVICDO  لشركة  ملدعو4)
في) طور  لتأسيس  في  (SARL AU
رأسلالها) ملثلها  لقانوني،) شخص 

37111)) رهم.
أعاله) فعلى   ئني مقدم  لحصة 
بلكتب  لسجل) تعرضاتهم  وضع 
ببني) باملحكلة  البتد ئية   لتجاري 
9تجاوز جلسة) أآل ال  مالل   جل 

عشر 9وما  ملو لية للنشر4  لثانية.
 لنشر4  لثانية

عن رئيس مصلحة كتابة  لضبط

54 مكرر

املحكمة االبتدائية بورزازات
إعالن عن بيع أصل تجاري

كتابة) مصلحة  رئيس  يعلن 
باملحكلة  البتد ئية)  لضبط 
محرر) عقد  بلقت�سى  أنه  بورز ز ت 
ومسجل) (21(1 ))) يسلبف) بتاريخ)
 21(1 24) يسلبف) بتاريخ) بورز ز ت 
بن  لطيبي) صفا  (: فوتت  لسيد4)
آليع) :)سلية بر  4 شكور،) للسيد4)
الستغالل)  ألصل  لتجاري  ملعد 
صيدلية))صيدلية  ملقاومة)،)و لكائن)
و ملسجل) بورز ز ت،) بحي  ملقاومة 
بالسجل  لتجاري بهذه  ملحكلة تحت)
وذلك بجليع عناصره) (21631 (: رقم)

 ملا 9ة و ملعنوية.
وبناء)عليه فإن آليع  لتعرضات)
تقدم لكتابة  لضبط بهذه  ملحكلة)
)مكتب  لسجل  لتجاري))  جل أآل)

5))9وما  ملو لية للنشر4  لثانية.
 لنشر4  لثانية

55 مكرر

املحكمة االبتدائية برشيد
بيع أصل تجاري

كتابة) مصلحة  رئيس  يعلن 
 لضبط باملحكلة  البتد ئية ببفشيد،)
مؤرخ رسمي  عقد  بلقت�سى   أنه 
فوت  لسيد) (،21(8 أكتوبر) (((  
لبطاقة) جيار عبد  لوهاب،) لحامل 
(،WA2513(  لتعريف  لوطنية عد )
حي  ملغرب) زنقة  لكتبية  و لساكن 
للسيد) برشيد،) (5  لجد9د  لرقم)
لبطاقة) كريجة،) لحامل   لعربي 
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(،WA(16166( لتعريف  لوطنية عد 

س  لحي  لحسني) بلوك  و لساكن 

برشيد،) ألصل  لتجاري،) (46  لرقم)

للجز ر4،) لكائن) كلحل   ملستغل 

بشارع  لحرية حي  لتيسيف))) لرقم)46 

بالسجل  لتجاري) و ملسجل  برشيد،)

تحت رقم)5136،)وذلك بثلن إآلالي)

قدره)21.111)) رهم.

آليع  لتعرضات) فإن  وعليه 

تقدم بكتابة  لضبط بهاته  ملحكلة)-)

-)  جل أآل  قسم  لسجل  لتجاري)

تاريخ  لنشر4  ألولى) من  9وما  ((5  

و لثانية.

 إلعالن  لثاني
عن رئيس مصلحة كتابة  لضبط

56 مكرر

املحكمة االبتدائية بالخميسات
بيع أصل تجاري

ملف رقم : 2121/34

حساب رقم : )826

بتاريخ) توثيقي  عقد   بلقت�سى 

7)) يسلبف)1)21)باع  لسيد  لتوفيق)

أنو ر،) لحامل للبطاقة  لوطنية رقم)

كريم  لعلر وي،) للسيد  (X4(251

(،X313211 رقم) ل.ب.ت.و   لحامل 

شارع) (12  ألصل  لتجاري  لكائن)

محلد  لزرقطوني،) لخليسات)

26838)باملحكلة)  ملسجل تحت رقم)

بجليع) بالخليسات،)  البتد ئية 

بثلن) و ملعنوية  عناصرهلا  ملا 9ة 

قدره)211.111) رهم.

لذلك فإن آليع  لتعرضات 9جب)

باملحكلة) بكتابة  لضبط  أن توضع 

أآل) بالخليسات   جل   البتد ئية 

تاريخ) من  9وما  (((5( عشر) جلسة 

صدور  لنشر4  لثانية.

 لنشر4  ألولى
عن رئيس مصلحة كتابة  لضبط

65 مكرر

 ملحكلة  البتد ئية بالخليسات
بيع أصل تجاري

ملف رقم 2121/16
حساب رقم 8181

بلقت�سى عقد عرفي بتاريخ فاتح)
 ZODIAC باعت شركة) (2121 9نا9ر)
AEROSPACE MAROC)شركة ذ ت)
 ملسؤولية  ملحدو 4 مقرها  الآتلاعي)
تجزئة)58-51-62) لحي  لصناعي عين)
 لجوهر4  لخليسات و ملسجلة تحت)
باملحكلة  البتد ئية) (2514( رقم)
 SAFRAN للشركة) بالخليسات 
 ENGINEERING SERVICES MAROC
محلد) مطار  مقرها  الآتلاعي 
و ملسجلة)  لخامس  لد ر  لبيضاء)
باملحكلة) ((42217 رقم) تحت 
بالد ر  لبيضاء،) ألصل)  لتجارية 

 لتجاري بجليع عناصره كالتالي):
قدره) بثلن   لعناصر  ملا 9ة 

.2421(((.(4
قدره) بثلن   لعناصر  ملعنوية 

  .((411.818.86
لذلك فإن آليع  لتعرضات 9جب)
باملحكلة) بكتابة  لضبط  أن توضع 
أآل) بالخليسات   جل   البتد ئية 
تاريخ صدور) من  9وما  جلسة عشر 

 لنشر4  لثانية.
 لنشر4  لثانية

154 مكرر

املحكمة االبتدائية بتطوان
إعالن تنازل عن أصل تجاري

إن رئيس مصلحة كتابة  لضبط)
باملحكلة  البتد ئية بتطو ن،)تطبيقا)
مدونة) من  (83 ملقتضيات  لفصل)
يعلن) ((1.15 رقم)  لتجار4  لقانون 
أنه بلقت�سى  لعقد  لعرفي  ملصا ق)
عليه بتاريخ)22) يسلبف)4)21)تنازل)
9وسف  لحامل)  لسيد  لحسين    
رقم) لبطاقة  لتعريف  لوطنية 
JC3(1513)عن آليع حصته بنسبة)
كان) في  لحق  لتجاري  لذي  (%51
مشتفكا معه بالدكان  ملخصص لبيع)
 لفو كه  لجافة  لكائن بشارع موالي)
بالسجل) و ملقيد  بلرتيل،) رشيد 
لدى  ملحكلة  البتد ئية)  لتجاري 

وذلك) (25(62 رقم) تحت  بتطو ن 

لفائد4 شريكه  لسيد  بر هيم  لكج)

لبطاقة  لتعريف  لوطنية)  لحامل 

منافعه) بجليع  (AB6(553( رقم)

وكافة حقوقه  ملخولة له.

بلصلحة) وستقبل  لتعرضات 

 لسجل  لتجاري باملحكلة  البتد ئية)

9وما من) ((5 بتطو ن وذلك إلى غا9ة)

صدور  إلعالن  لثاني.

 إلعالن  لثاني
عن رئيس مصلحة كتابة  لضبط

228 مكرر

 ملحكلة  البتد ئية بتطو ن

مصلحة كتابة  لضبط

مكتب  لسجل  لتجاري

إعالن ببيع أصل تجاري 
إن رئيس مصلحة كتابة  لضبط)

باملحكلة  البتد ئية بتطو ن.

تطبيقا ملقتضيات  لفصل)83)من)

مدونة  لتجار4  لقانون رقم)1-15).

أنه بلقت�سى  لعقد  لعرفي) يعلن 

 ملصا ق عليه بتاريخ)2)فبف 9ر)5)21)باع)

 لسيد  لبشيف)) لشلاخ  لحامل لبطاقة)

 L3((678 رقم)  لتعريف  لوطنية 

آليع  ألصل  لتجاري  ملخصص لبيع)

بشارع) مستلزمات  لصباغة،) لكائن 

 لجامعة  لعربية قرب  ملسجد رقم)5)،)

تطو ن و ملقيد بالسجل  لتجاري لدى)

 ملحكلة  البتد ئية بتطو ن تحت رقم)

.(8564

محلد) لفائد4  لسيد  وذلك 

لبطاقة  لتعريف)  لزيتوني،) لحامل 

بجليع) (L318757 رقم)  لوطنية 

منافعه وكافة حقوقه  ملخولة له.

بلصلحة) وستقبل  لتعرضات 

 لسجل  لتجاري باملحكلة  البتد ئية)

9وما من) ((5 بتطو ن وذلك إلى غا9ة)

صدور  إلعالن  لثاني.

 إلعالن  لثاني
رئيس مصلحة كتابة  لضبط

229 مكرر

 ملحكلة  البتد ئية بتطو ن

مصلحة كتابة  لضبط

مكتب  لسجل  لتجاري

إعالن بتقد9م أصل تجاري حصة 

في شركة

إن رئيس مصلحة كتابة  لضبط)

باملحكلة  البتد ئية بتطو ن.

 83 ملقتضيات  لفصل) تطبيقا 

مدونة  لتجار4  لقانون) من  و14))

رقم)1-15).

قر ر  لشريك) بلقت�سى  أنه  يعلن 

 PHARMACIE AL لشركة)  لوحيد 

قرر  لسيد) (MISSAHATE SARL AU

لبطاقة) محلد،) لحامل   ملختاري 

 لتعريف  لوطنية رقم)F1171)تقد9م)

في  لشركة) كحصة  أصله  لتجاري 

بعناصره  ملا 9ة) أعاله   ملذكور4 

و ملعنوية و ملتلثل في صيدلية و لذي)

هو في ملكه و ملسجل بالسجل  لتجاري)

تحت) بتطو ن  باملحكلة  البتد ئية 

و لرقم  لتفتيبي) (3124  لرقم  لتحليلي)

و لو قع) ((185 فبف 9ر) (22 بتاريخ) (55

شارع  ملستشفى  السباني) (،7 ب)

قيلته) قدر  و لذي  تطو ن  طلحة 

تقرير) حسب  3.111.111) رهم  ب)

 لخبيف في  لحسابات.

بلصلحة) وستقبل  لتعرضات 

 لسجل  لتجاري باملحكلة  البتد ئية)

9وما من) ((5 بتطو ن وذلك إلى غا9ة)

صدور  إلعالن  لثاني.

 إلعالن  لثاني

رئيس مصلحة كتابة  لضبط

230 مكرر
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املحكمة اإلبتدائية بالعرائش
مكتب  لسجل  لتجاري

حساب عد  : 124)

ملف إشهار بيع أصل تجاري ملف 
رقم  )2121/1

بلقت�ســى  لعقــد  لعرفــي  ملصــا ق)

طــرف  لســلطة) مــن  إمضائــه  علــى 

مــارس) (26  ملحليــة بالعر ئــش بتاريــخ)

أبريــل) (3 بتاريــخ) 1)21،) ملســجل 

عبــد  لغانــي) بــاع  لســيد  (،21(1

بطاقــة تعريفــه  لوطنيــة)  لجعدونــي،)

تجزئــة) عنو نــه  (،LB5(461 رقــم)

 سلار4 رقم)375) لطابق))) لعر ئش،)

عبــد  للطيــف  لصا قيــن) للســيد 

رقــم) تعريفــه  لوطنيــة  بطاقــة 

عنو نــه تجزئــة  ملغــرب)) (،BK(32815

155)) لعر ئش،آليــع)  لجد9ــد رقــم)

بيــع  ألثــاث) ملحــل   ألصــل  لتجــاري 

 ملنزلية  لكائن بشارع آنان فر نسيس)

بالعر ئــش،) ((36 تجزئــة  ســلار4 رقــم)

و ملعنويــة. عناصــره  ملا 9ــة  بجليــع 

تســجل) فــإن  لتعرضــات  وبذلــك 

بكتابــة  لضبــط باملحكلــة  إلبتد ئيــة)

مكتــب  لســجل  لتجــاري) بالعر ئــش 

  جــل أآــل)5))9ومــا  ملو ليــة للنشــر4)

 لثانيــة.

 لنشر4  لثانية
رئيس مصلحة كتابة  لضبط)

303 مكرر

 ملحكلة  إلبتد ئية بالعر ئش

حساب عد  : 125)

مكتب  لسجل  لتجاري

ملف إشهار بيع أصل تجاري ملف 

رقم  2121/12

بلقت�ســى  لعقــد  لعرفــي  ملصــا ق)

طــرف  لســلطة) مــن  إمضائــه  علــى 

مــارس) (25  ملحليــة بالعر ئــش بتاريــخ)

1)21،) ملسجل بتاريخ)3)أبريل)1)21،)

عبــد  لغانــي  لجعدونــي،) بــاع  لســيد 

رقــم) تعريفــه  لوطنيــة  بطاقــة 

تجزئــة  ســلار4) عنو نــه  (،LB5(461

رقــم)375) لطابــق))) لعر ئــش،)للســيد)

بطاقــة) عبــد  للطيــف  لصا قيــن 

(،BK(32815 رقــم) تعريفــه  لوطنيــة 

) لجد9ــد) تجزئــة  ملغــرب) عنو نــه 

155)) لعر ئش،آليــع  ألصــل) رقــم)

بيــع  ألثــاث  ملنزليــة) ملحــل   لتجــاري 

 لكائن بشــارع آنان فر نســيس تجزئة)

مكــرر بالعر ئــش،) ((36  ســلار4 رقــم)

و ملعنويــة. عناصــره  ملا 9ــة  بجليــع 

تســجل) فــإن  لتعرضــات  وبذلــك 

بكتابــة  لضبــط باملحكلــة  إلبتد ئيــة)

مكتــب  لســجل  لتجــاري) بالعر ئــش 

  جــل أآــل)5))9ومــا  ملو ليــة للنشــر4)

 لثانيــة.

 لنشر4  لثانية
رئيس مصلحة كتابة  لضبط)

304 مكرر

املحكمة اإلبتدائية بالقصر 

الكبيف
ملف عد  : 2121/)1

حساب عد  : 346)

إعالن عن تنازل عن و آب في حق 
تجاري

) لرســم  لعدلــي  ملــؤرخ) بلقت�ســى)

بــإ  ر4) و ملســجل  (21(1 9وليــو) (3 فــي)

 21(1 8)أغســطس)  لتســجيل بتاريــخ)

تحــت رقــم  إلســتخالص)3435،)تنــازل)

  LB28811 عــا ل) غرنطــي   لســيد 

لكلو�ســي) مصطفــى  لفائــد4  لســيد 

LB5(115)عــن و آبــه وقــدره  لنصف)

و لحــق  لتجــاري) حــق  لكــر ء) مــن 

رقــم) بطريــق  لربــاط  للــدكان  لو قــع 

))))بالقصــر  لكبيــف،)وهــو مشــتفك مــع)

 لســيد4 نا 9ــة زيوطــي مناصفــة بينهلــا)

 345.111 فــي) ثلــن  لبيــع  وقــد حــد  

بلبلــغ) منهــا  لبائــع  توصــل   رهــم 

15111) رهــم وسيســلم  لباقــي وقــدره)

251.111) رهــم بعــد حضــور  لســيد4)

زيوطــي. نا 9ــة 

تقد9ــم)) كل   ئــن  فعلــى  وعليــه 

أآــل)) لهــذه  ملحكلــة   جــل  تعرضــه 

5))9ومــا مــن  لنشــر4  لثانيــة. أقصــاه)

 لنشر4  لثانية
إمضاء

عن رئيس مصلحة كتابة  لضبط)

أنس  ملصباحي

305 مكرر

املحكمة االبتدائية بخريبكة

مكتب  لسجل  لتجاري

بيع أصل تجاري

حساب رقم : 4862 م

 لرقم  لتحليلي : 435

ملف  لبيع رقم : 1)/2121 ب أ ت

نحن رئيس مصلحة كتابة  لضبط)

بخريبكة،) باملحكلة  البتد ئية 

من) (83 تطبيقا لللقتضيات  لفصل)

 (5.15 مدونة  لتجار4،) لقانون رقم)

نعلن ما 9لي):

بلكتب) موثق  عقد  بلقت�سى 

موثقة) حوزي،) رشيد4   ألستاذ4 

بخريبكة،)بتاريخ)21)9نا9ر)2121،)باع)

 لسا 4 محلد نشيط،)أحلد نشيط)

مسيفي) بصفتهم  نشيط  و ملختار 

شركة  لشاوي مز ب ش.ذ.م.م  لكائن)

زنقة) (85/83 مقرها  الآتلاعي برقم)

جريبكة) حي  لفتح،) أوال   بر هيم 

و ملسجلة بالسجل  لتجاري باملحكلة)

 435 رقم) تحت  بخريبكة   البتد ئية 

محلد  لحياوي،) لعربي) للسا 4 

بطائقهم) وعلر  لحياوي   لحياوي 

 U124390، على  لتو لي)  لوطنية 

C(71172)وU(51226)آليع  ألصل)

لشركة  لشاوية)  لتجاري  ملللوك 

مز ب ش.ذ.م.م وهو عبار4 عن محل)

الستغالل  متياز  لخدمات  لهاتفية،)

شارع موالي 9وسف،) (35 كائن برقم)

جريبكة.

تسجل) فإن  لتعرضات  وعليه 

بلكتب  لضبط بهذه  ملحكلة))مكتب)

 لسجل  لتجاري))بخريبكة   جل أآل)

9وما بعد) (((5( أقصاه جلسة عشر)

 لنشر  لثاني.

 لنشر4  ألولى
رئيس مصلحة كتابة  لضبط

11 مكرر

املحكمة االبتدائية بتازة

مركز  لقا�سي  ملقيم بو  ي  مليل

إعالن قضائي

يعلن  لسيد  لقا�سي  ملقيم)

على) بناء) أنه  و  ي  مليل،) بلركزية 

355) )23)9ونيو) 3)ربيع  ألجيف) ظهيف)

من) و382) (38( و لفصلين) (((136

قانون  اللتز مات و لعقو  فإن آليع)

بالحسابات)  ملبالغ  ملالية  ملو عة 

 (5 بل�سي) و ملتقا مة   لخصوصية 

سنة من تاريخ آجر عللية صرف أو)

إ9د ع أآريت عليها قد تم إحصائها)

بلغت) تفصيلية  قائلة  في  وتضلينها 

نسخة منها إلى  لنيابة  لعامة بلركز)

 لقا�سي  ملقيم بو  ي  مليل و لبالغ)

مجلوعها)4.411) رهم.

وعلى كل من له  لحق في سحب)

أو  ستفآاع مبلغ من  ملبالغ  لسالفة)

كتابة) بلصلحة  9تصل  أن   لذكر 

بو  ي) باملحكلة  ملركزية   لضبط 

 مليل في أآل ال 9تعدى ستة أشهر)

مرور) وعند  تاريخ  لنشر  من   بتد ء)

تصيف  ملبالغ  ملو عة)  ألآل  ملذكور 

في  لحسابات  لخصوصية  ملتقا مة)

كسبا لخزينة  لدولة،)وسيتم تحويلها)

إلى  لخزينة  لعامة طبقا للقانون.
 إلمضاء

 لقا�سي  ملقيم
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3117 الجريدة الرسميةعد )5511 - 24)آلا ى  مجر4))44) )1))فبف 9ر)2121) 

املحكمة االبتدائية بالجديدة
ملف رقم 2121/12
حساب رقم 751))

إعالن عن بيع أصل تجاري
طرف) من  موثق  عقد  بلقت�سى 
مؤرخ) عقاري   ملوثقة  لسعد9ة 
بتاريخ) ومسجل  (2121 9نا9ر) (6 في)
فوت  لسيد) (2121 9نا9ر) ((1
 HERTZ EZZAHRI MBAREK
 PAR NOUREDDINE EZZAHRI
لبطاقة  لتعريف  لوطنية)  لحامل 
شركة  لسيد) إلى  (BK(15256 رقم)
ABDELLAH MOUHTARIF) لحامل)

رقم) لبطاقة  لتعريف  لوطنية 

مجلوع  ألصل  لتجاري) (BE7(8722

 ملسجل تحت رقم)37522) لكائن ب)

 (1PLACE HANSSALI, ELJADIDA

 MD DE BAS ET  ملز ول فيه نشاك)

 BONNETERIE DE QUALITE FINE

OU DE LUXE)وذلك حسب  لشروط)

و لكيفية  ملذكور4 في  لعقد.

تقبل) فإن  لتعرضات  وعليه 

باملحكلة  البتد ئية) بكتابة  لضبط 

من) 9وما  ((5 أآل) بالجد9د4   جل 

تاريخ  لنشر4  لثانية.

 لنشر4  ألولى
 ملشرف على مصلحة  لسجل  لتجاري

16 مكرر

محكمة االستئناف بفاس
ملف آنائي رقم : 1)255/2611/21

ملخص  لحكم أو  لقر ر

علو ن علا   بن محلد) (:  إلسم)

محلد،) ملولو ) بنت  حسنة  وأمه 

بتاريخ)187))بفاس،) لساكن):)بالرقم)
61))حي غيثة بنسو 4 فاس.

نوفلبف) (28 بتاريخ) عليه  حكم 
غرفة  لجنا9ات) طرف  من  (21(1
أآل آنا9ة إضر م  لنار) بفاس من 
و لسب) مسكون  محل  في  علد  
و لشتم في حق  ألصول ومعاقبته عن)
موقوف) حبسا  بسنتين  ثنتين  ذلك 
وبتحد9د) وتحليله  لصائر   لتنفيذ 

مد4  إلآبار في  لحد  أل نى.
 لرئيس

ملثل  لنيابة  لعامة
كاتب  لضبط

13



عد )5511 - 24)آلا ى  مجر4))44) )1))فبف 9ر)2121) الجريدة الرسمية3118  

 III.  -  إعالنات إدارية

وكالة الحوض املائي لسبو
ملخص قر ر

 فتتاح  لبحث  لعلني
مد9ر4) أصدرته  قر ر  بلوآب 

وكالة  لحوض  ملائي لسبو رقم ح.ج)

 2121 9نا9ر) (27 بتاريخ) (2020/114

على  لعقار  ملسمى) سيجري   لذي 

رقم) شها 4  مللكية  ذي  (3 مبفوكة)

بالجلاعة) 69/19299) ملتو آد 

عين) باشوية  عين  لشقف،)  لتف بية 

يعقوب،) موالي  إقليم   لشقف،)

إلى) (2121 7))فبف 9ر)  بتد ء)من تاريخ)

علني) بحث  (2121 فبف 9ر) (27 غا9ة)

بإنجاز) مشروع  لتفجيص  شأن  في 

ثقب وآلب  ملاء)منه،)من أآل سقي)

مساحة))),2)هكتار ت لفائد4  لسيد)

لبطاقة) هللا  لحامل  فضل  لحلو 

.B(7846(لتعريف  لوطنية 

17

وكالة  لحوض  ملائي لسبو

ملخص قر ر

 فتتاح  لبحث  لعلني
مد9ر4) أصدرته  قر ر  بلوآب 

وكالة  لحوض  ملائي لسبو رقم ح.ج)

 2121 9نا9ر) (28 بتاريخ) (2020/119

على  لعقار  ملسمى) سيجري   لذي 

ذي شها 4  مللكية رقم) »ظهر علر»)

بالجلاعة) 18/11651) ملتو آد 

 لتف بية عين  لجوهر4،)  ئر4 تيفلت،)

تاريخ) من  إقليم  لخليسات،) بتد ء)

فبف 9ر) (28 إلى غا9ة) (2121 فبف 9ر) ((8

مشروع) شأن  في  علني  بحث  (2121

وآلب  ملاء) بئف  بإنجاز   لتفجيص 

 1,26 مساحة) سقي  أآل  من  منه،)

محلد) سبابو  لفائد4  لسيد  هكتار  

لبطاقة  لتعريف  لوطنية)  لحامل 

.AB22135(

18

وكالة  لحوض  ملائي لسبو

ملخص قر ر

 فتتاح  لبحث  لعلني
مد9ر4) أصدرته  قر ر  بلوآب 

وكالة  لحوض  ملائي لسبو رقم ح.ج)

 2121 9نا9ر) (28 بتاريخ) (2020/118

على  لعقار  ملسمى) سيجري   لذي 

ذي شها 4  مللكية رقم) («2 » لنعيمي)

بالجلاعة) 18/45527) ملتو آد 

 لتف بية عين  لجوهر4،)  ئر4 تيفلت،)

تاريخ) من  إقليم  لخليسات،) بتد ء)

فبف 9ر) (28 إلى غا9ة) (2121 فبف 9ر) ((8

مشروع) شأن  في  علني  بحث  (2121

وآلب) ثقب  بإنجاز   لتفجيص 

مساحة سقي  أآل  من  منه،)   ملاء)

 L.S RABAT هكتار  لفائد4 شركة) ((

ملثلها) شخص  في  (- PRO SARL

 لقانوني.

19

وكالة  لحوض  ملائي لسبو

ملخص قر ر

 فتتاح  لبحث  لعلني
مد9ر4) أصدرته  قر ر  بلوآب 

رقم) لسبو  وكالة  لحوض  ملائي 

9نا9ر) (28 بتاريخ) ح.ج/2020/117)

على  لعقار) سيجري  2121) لذي 

»فد ن  لسبع وفد ن  لسبع)  ملسمى)

شو هد) ذي  («3 وفد ن  لسبع) (2

ورقم) (54/2431 رقم)  مللكية 

54/6038)ورقم))54/4020) ملتو آد)

بالجلاعة  لتف بية بني سنوس،)  ئر4)

قرية با محلد،)إقليم تاونات،) بتد ء)

إلى غا9ة) (2121 فبف 9ر) ((8 من تاريخ)

2121)بحث علني في شأن) 28)فبف 9ر)

وآلب) بئف  بإنجاز  مشروع  لتفجيص 

مساحة) سقي  أآل  من  منه،)  ملاء)

لكريني) لفائد4  لسيد  هكتار   (6,15

لبطاقة  لتعريف)   ريس  لحامل 

.C((173(لوطنية 

20

وكالة  لحوض  ملائي لسبو

ملخص قر ر

 فتتاح  لبحث  لعلني
مد9ر4) أصدرته  قر ر  بلوآب 

رقم) لسبو  وكالة  لحوض  ملائي 

9نا9ر) (28 بتاريخ) ح.ج/2020/116)

على  لعقار) سيجري  2121) لذي 

ذي) »سهب  لحشالف»)  ملسمى)

 224 ص) (275 برقم) ض  رسم كر ء)

آ9ت) بالجلاعة  لتف بية    ملتو آد 

حرز هللا،)  ئر4 عين تاوآد ت،)إقليم)

 لحاآب،) بتد ء)من تاريخ)8))فبف 9ر)

2121)إلى غا9ة)28)فبف 9ر)2121)بحث)

مشروع  لتفجيص) شأن  في  علني 

بإنجاز ثقب وآلب  ملاء)منه،)من أآل)

لفائد4) هكتار ت  (5 مساحة) سقي 

 لسيد لكصيف 9وسف  لحامل لبطاقة)

.C132128(لتعريف  لوطنية 

21

وكالة  لحوض  ملائي لسبو

ملخص قر ر

 فتتاح  لبحث  لعلني
بلوآب قر ر أصدرته مد9ر4 وكالة)

 لحوض لسبو رقم)2020/121)ح.ج)

بتاريخ)21)9نا9ر)2121) لذي سيجرى)

»فد ن و   زيلي») على  لعقار  ملسمى)

 16/36732 ذي شها 4  مللكية عد )

بالجلاعة  لتف بية  9ت)  ملتو آد 

إقليم) تيفلت  علي  ولحسن،)  ئر4 

 لخليسات  بتد ء)من)1))فبف 9ر)2121 

بحث علني) (2121 فبف 9ر) (28 إلى غا9ة)

بإنجاز) مشروع  لتفجيص  شأن  في 

سقي) أآل  من  منه  وآلب  ملاء) بئف 

لفائد4  لسيد) هكتار  (( مساحة)

لبطاقة) عبد  الاله  لحامل   شاوي 

.A54(47((لتعريف  لوطنية 

45

وكالة  لحوض  ملائي لسبو

ملخص قر ر

 فتتاح  لبحث  لعلني
بلوآب قر ر أصدرته مد9ر4 وكالة)

 لحوض لسبو رقم)2020/122)ح.ج)

بتاريخ)21)9نا9ر)2121) لذي سيجرى)

�سي) » لحرش  على  لعقار  ملسمى)

بوزمور»)ذي عقد شر ء)ض بعد )22) 

73)) ملتو آد بالجلاعة  لتف بية) ص)

مجلع  لطلبة،)  ئر4  لخليسات إقليم)

 لخليسات  بتد ء)من)1))فبف 9ر)2121 

2121)بحث علني) 28)فبف 9ر) إلى غا9ة)

بإنجاز) مشروع  لتفجيص  شأن  في 

سقي) أآل  من  منه  وآلب  ملاء) بئف 

مساحة)1,5161)هكتار لفائد4  لسيد)

بوعيا  سعد وسعيد كعبوب  لحامل)

 K18554 لبطاقة  لتعريف  لوطنية)

.X(62337و

46

وكالة  لحوض  ملائي لسبو

ملخص قر ر

 فتتاح  لبحث  لعلني
بلوآب قر ر أصدرته مد9ر4 وكالة)

 لحوض لسبو رقم)2020/123)ح.ج)

بتاريخ)21)9نا9ر)2121) لذي سيجرى)

تيفلت») »و    على  لعقار  ملسمى)

مكرر) (381  ذي عقد شر ء)ض بعد )

382) ملتو آد بالجلاعة  لتف بية) ص)

إقليم) تيفلت  مقام  لطلبة،)  ئر4 

 لخليسات  بتد ء)من)1))فبف 9ر)2121 

2121)بحث علني) 28)فبف 9ر) إلى غا9ة)

بإنجاز) مشروع  لتفجيص  شأن  في 

منه من أآل سقي) ثقب وآلب  ملاء)

لفائد4  لسيد) هكتار  (2 مساحة)

لقويسمي عبد  لقا ر  لحامل لبطاقة)

.X4(242(لتعريف  لوطنية 

47
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وكالة  لحوض  ملائي لسبو

ملخص قر ر

 فتتاح  لبحث  لعلني
مد9ر4) أصدرته  قر ر  بلوآب 

رقم) لسبو  وكالة  لحوض  ملائي 

9نا9ر) (21 بتاريخ) ح.ج/2020/124)

على  لعقار) سيجري  2121) لذي 

ذي  لرسم) («( »ظهر  لحرس)  ملسمى)

81/12643) ملتو آد) رقم)  لعقاري 

عين  لجوهر4،) بالجلاعة  لتف بية 

إقليم  لخليسات،) تيفلت،)   ئر4 

إلى) (2121 1))فبف 9ر)  بتد ء)من تاريخ)

علني) بحث  (2121 فبف 9ر) (28 غا9ة)

بإنجاز) مشروع  لتفجيص  شأن  في 

من أآل سقي) منه،) بئف وآلب  ملاء)

مساحة)))هكتار  لفائد4  لسيد وتيزي)

لبطاقة  لتعريف) محلد  لحامل 

.A4(2517(لوطنية 

48

وكالة  لحوض  ملائي لسبو

ملخص قر ر

 فتتاح  لبحث  لعلني
مد9ر4) أصدرته  قر ر  بلوآب 

رقم) لسبو  وكالة  لحوض  ملائي 

9نا9ر) (21 بتاريخ) ح.ج/2020/125)

على  لعقار) سيجري  2121) لذي 

ذي  لرسم) 9امنة») » حفيف   ملسمى)

16/47914) ملتو آد) رقم)  لعقاري 

سيدي  لغندور،) بالجلاعة  لتف بية 

  ئر4  لخليسات،)إقليم  لخليسات،)

إلى) (2121 1))فبف 9ر)  بتد ء)من تاريخ)

علني) بحث  (2121 فبف 9ر) (28 غا9ة)

بإنجاز) مشروع  لتفجيص  شأن  في 

من أآل سقي) منه،) بئف وآلب  ملاء)

1,81)هكتار  لفائد4  لسيد4) مساحة)

لبطاقة) سلية  لحاملة  بنو حي 

.X(22375(لتعريف  لوطنية 

49

وكالة  لحوض  ملائي لسبو

ملخص قر ر

 فتتاح  لبحث  لعلني
مد9ر4) أصدرته  قر ر  بلوآب 

رقم) لسبو  وكالة  لحوض  ملائي 

9نا9ر) (21 بتاريخ) ح.ج/2020/126)

على  لعقار) سيجري  2121) لذي 

 ملسمى)»فد ن سيدي عالل  ملصدر»)

سيدي) بالجلاعة  لتف بية   ملتو آد 

عالل  ملصدر،)  ئر4  لخليسات،)

تاريخ) من  إقليم  لخليسات،) بتد ء)

فبف 9ر) (28 إلى غا9ة) (2121 فبف 9ر) ((1

مشروع) شأن  في  علني  بحث  (2121

وآلب  ملاء) بئف  بإنجاز   لتفجيص 

 1,(1 مساحة) سقي  أآل  من  منه،)

هكتار  لفائد4  لسيد4  وحدو 9امنة)

لبطاقة  لتعريف  لوطنية)  لحاملة 

.X232618

50

وكالة  لحوض  ملائي لسبو

ملخص قر ر

 فتتاح  لبحث  لعلني
مد9ر4) أصدرته  قر ر  بلوآب 

رقم) لسبو  وكالة  لحوض  ملائي 

9نا9ر) (21 بتاريخ) ح.ج/2020/2456)

على  لعقار) سيجري  2121) لذي 

ملكية) ذي  »ثالث  وزمور»)  ملسمى)

34) ملتو آد) ص) (24 برقم) ض 

مجلع  لطلبة،) بالجلاعة  لتف بية 

  ئر4  لخليسات،)إقليم  لخليسات،)

إلى) (2121 1))فبف 9ر)  بتد ء)من تاريخ)

علني) بحث  (2121 فبف 9ر) (28 غا9ة)

بإنجاز) مشروع  لتفجيص  شأن  في 

ثقب وآلب  ملاء)منه،)من أآل سقي)

مساحة)4)هكتار  لفائد4  لسيد باجي)

لبطاقة  لتعريف)  لحسين  لحامل 

.GK273(1(لوطنية 
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وكالة  لحوض  ملائي لسبو

ملخص قر ر

 فتتاح  لبحث  لعلني
مد9ر4) أصدرته  قر ر  بلوآب 

رقم) لسبو  وكالة  لحوض  ملائي 

9نا9ر) (21 بتاريخ) ح.ج/2020/127)

على  لعقار) سيجري  2121) لذي 

تركة) عقد  ذي  » لعيدج»)  ملسمى)

428) ملتو آد) ص) (343 برقم) ض 

كيكو،)  ئر4) بالجلاعة  لتف بية 

بوملان،)إقليم بوملان،) بتد ء)من تاريخ)

فبف 9ر) (28 إلى غا9ة) (2121 فبف 9ر) ((1

مشروع) شأن  في  علني  بحث  (2121

وآلب  ملاء) ثقب  بإنجاز   لتفجيص 

منه،)من أآل سقي مساحة)3,4585 

هكتار  لفائد4  لسيد  ملر�سي محلد)

لبطاقة  لتعريف  لوطنية)  لحامل 

.CB27637
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وكالة  لحوض  ملائي لسبو

ملخص قر ر

 فتتاح  لبحث  لعلني
مد9ر4) أصدرته  قر ر  بلوآب 

رقم) لسبو  وكالة  لحوض  ملائي 

9نا9ر) (21 بتاريخ) ح.ج/2020/120)

على  لعقار) سيجري  2121) لذي 

(«( »سيدي محلد  لعسري)  ملسمى)

 81/12655 رقم) ذي شها 4  مللكية 

مقام) بالجلاعة  لتف بية   ملتو آد 

إقليم) تيفلت،)  لطلبة،)  ئر4 

 (1 تاريخ) من   لخليسات،) بتد ء)

فبف 9ر) (28 غا9ة) إلى  (2121 فبف 9ر)

مشروع) شأن  في  علني  بحث  (2121

 لتفجيص بإنجاز بئف وآلب  ملاء)منه،)

هكتار ) (( مساحة) سقي  أآل  من 

لفائد4  لسيد لكحيش رشيد  لحامل)

.IB54841(لبطاقة  لتعريف  لوطنية
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وكالة  لحوض  ملائي لسبو

ملخص قر ر

 فتتاح  لبحث  لعلني
مد9ر4) أصدرته  قر ر  بلوآب 

رقم) لسبو  وكالة  لحوض  ملائي 

9نا9ر) (21 بتاريخ) ح.ج/2020/2457)

على  لعقار) سيجري  2121) لذي 

 ملسمى)»فد ن ر س بويج»)ذي مطلب)

16/36802) ملتو آد)  لتحفيظ رقم)

بالجلاعة  لتف بية  لكنزر4،)  ئر4)

إقليم  لخليسات،)  لخليسات،)

إلى) (2121 1))فبف 9ر)  بتد ء)من تاريخ)

علني) بحث  (2121 فبف 9ر) (28 غا9ة)

بإنجاز) مشروع  لتفجيص  شأن  في 

من أآل سقي) منه،) بئف وآلب  ملاء)

لفائد4) هكتار   (2,(158 مساحة)

لبطاقة) بنعال  حلد  لحامل   لسيد 

.X(65181(لتعريف  لوطنية 

54

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام  ملياه

إعالن عن إآر ء بحث
وكالة) مد9ر  أصدره  قر ر  بلوآب 

 لحوض  ملائي ألم  لربيع ببني مالل،)

أكللام) (- لهري) قيا 4  بلقر  سيجري 

 2121 فبف 9ر) ((8 من) أزكز   بتد ء)

في) بحث  (2121 فبف 9ر) (27 غا9ة) إلى 

مشروع  لتفجيص بحفر وآلب  ملاء،)

قدي  لعنو ن) حليد  لفائد4  لسيد 

تامومنت) حي  (1( بلوك) ((4  لرقم)

وآلب  ملاء) بحفر  جنيفر4،) ملتعلق 

بامللك  ملدعو) أآل  لسقي  من 

آر) ((3 ) لبالغة مساحته) بويلشيعان)

أكللام) بجلاعة  سنتيار  لكائن  (21

أزكز  قيا 4 لهري)-)أكللام أزكز    ئر4)

جنيفر4 إقليم جنيفر4.

لقد تم وضع  مللف بلقر آلاعة)

أكللام) (- لهري) قيا 4  أزكز   أكللام 

أزكز    ئر4 جنيفر4 إقليم جنيفر4.
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عد )5511 - 24)آلا ى  مجر4))44) )1))فبف 9ر)2121)الجريدة الرسمية   3(11

وكالة  لحوض  ملائي ألم  لربيع

نظام  ملياه

إعالن عن إآر ء بحث
وكالة) مد9ر  أصدره  قر ر  بلوآب 

 لحوض  ملائي ألم  لربيع ببني مالل،)

أهل  لغابة) قيا 4  بلقر  سيجري 

إلى غا9ة) (2121 فبف 9ر) ((8  بتد ء)من)

مشروع) في  بحث  (2121 فبف 9ر) (27

لفائد4)  لتفجيص بحفر وآلب  ملاء،)

كلال  لغازي  لعنو ن  و ر)  لسيد 

قلعة  لسر غنة،) ميات  أوال   علي 

أآل) من  وآلب  ملاء) بحفر   ملتعلق 

سارو) كالس  بامللك  ملدعو   لسقي 

 7( آر) (63 مساحته) ) لبالغة  سالم)

قيا 4) ميات  بجلاعة  سنتيار  لكائن 

أهل  لغابة   ئر4  لقلعة)-)أهل  لغابة)

إقليم قلعة  لسر غنة.

لقد تم وضع  مللف بلقر آلاعة)

ميات قيا 4 أهل  لغابة   ئر4  لقلعة)

-)أهل  لغابة إقليم قلعة  لسر غنة.
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وكالة  لحوض  ملائي ألم  لربيع

نظام  ملياه

إعالن عن إآر ء بحث
وكالة) مد9ر  أصدره  قر ر  بلوآب 

 لحوض  ملائي ألم  لربيع ببني مالل،)

سيجري بلقر قيا 4 فطو كة  بتد ء)

 27 غا9ة) إلى  (2121 فبف 9ر) ((8 من)

مشروع) في  بحث  (2121 فبف 9ر)

لفائد4)  لتفجيص بحفر وآلب  ملاء،)

جفيان  لعنو ن) حاميد   لسيد 

 و ر آ9ت  لعربي فرقة  لدر ع تيدلي)

فطو كة أزيالل،) ملتعلق بحفر وآلب)

بامللك  ملدعو) من أآل  لسقي   ملاء)

هكتار) (2 مساحته) ) لبالغة   ميفيغ)

بجلاعة) سنتيار  لكائن  ((5 آر) (65

فطو كة   ئر4) قيا 4  فطو كة  تدلي 

فطو كة إقليم أزيالل.

لقد تم وضع  مللف بلقر آلاعة)

فطو كة   ئر4) قيا 4  فطو كة  تدلي 

فطو كة إقليم أزيالل.
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وكالة  لحوض  ملائي ألم  لربيع

نظام  ملياه

إعالن عن إآر ء بحث
وكالة) مد9ر  أصدره  قر ر  بلوآب 

 لحوض  ملائي ألم  لربيع ببني مالل،)

سيجري بلقر قيا 4 تاكزيرت  بتد ء)

 27 غا9ة) إلى  (2121 فبف 9ر) ((8 من)

مشروع) في  بحث  (2121 فبف 9ر)

لفائد4)  لتفجيص بحفر وآلب  ملاء،)

 لسيد مصطفى عبد  للوي  لعنو ن)

 و ر آ9ت حقي آ9ت  سلاعيل تانوغة)

بحفر) تاكزيريت  لقصيبة،) ملتعلق 

بامللك) أآل  لسقي  من  وآلب  ملاء)

مساحته) بوآليل  لبالغة   ملدعو 

بجلاعة) مربع  لكائن  متف  (5511

تانوغة قيا 4 تاكزيرت   ئر4  لقصيبة)

إقليم بني مالل.

لقد تم وضع  مللف بلقر آلاعة)

تاكزيرت   ئر4) قيا 4  ( تانوغة)

 لقصيبة إقليم بني مالل.
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 وكالة  لحوض  ملائي ألم  لربيع
نظام  ملياه

إعالن عن إآر ء بحث
وكالة) مد9ر  أصدره  قر ر  بلوآب 

مالل) ببني  ألم  لربيع   لحوض  ملائي 

سيجري بلقر قيا 4 بني سليف  بتد ء)

من)8))فبف 9ر)2121)إلى غا9ة)27)فبف 9ر)

مشروع  لتفجيص) في  بحث  (2121

بحفر وآلب  ملاء)لفائد4  لسيد محلد)

53)تجزئة  لشباب) بحار  لعنو ن رقم)

وآلب  ملاء) بحفر  زم،) ملتعلق  و  ي 

من أآل سقي)))هكتار بامللك  ملدعو)

مساحته) لحباالت»،) لبالغة   »سهب 

آر  لكائن بجلاعة بني سليف) (85 ))ه)

إقليم) بني سليف   ئر4 و   زم  قيا 4 

جريبكة.

لقد تم وضع  مللف بلقر آلاعة)

بني سليف قيا 4 بني سليف   ئر4 و   زم)

إقليم جريبكة.
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وكالة  لحوض  ملائي ألم  لربيع

نظام  ملياه
إعالن عن إآر ء بحث

وكالة) مد9ر  أصدره  قر ر  بلوآب 
ببني مالل)  لحوض  ملائي ألم  لربيع 
عبدون) أوال   قيا 4  بلقر  سيجري 
إلى غا9ة) (2121 فبف 9ر) ((8  بتد ء)من)
مشروع) في  بحث  (2121 فبف 9ر) (27
لفائد4) وآلب  ملاء) بحفر   لتفجيص 
 لسيد 9اسين جطبي و لسيد4 زينب)
 ملختفي  لعنو ن)267)بلوك)2))زنقة)
 لكويت حي  لرياض جريبكة،) ملتعلق)
سقي) أآل  من  وآلب  ملاء) بحفر 
» ملحيط) حد9قة فيال بامللك  ملدعو)
V-(5»،) لبالغة مساحته)2)آر)74)س)
قيا 4) عبدون  أوال   بجلاعة   لكائن 
إقليم) جريبكة  عبدون   ئر4  أوال  

جريبكة.
لقد تم وضع  مللف بلقر آلاعة)
عبدون) أوال   قيا 4  عبدون  أوال  

  ئر4 جريبكة إقليم جريبكة.
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وكالة  لحوض  ملائي ألم  لربيع

نظام  ملياه
إعالن عن إآر ء بحث

وكالة) مد9ر  أصدره  قر ر  بلوآب 
ببني مالل)  لحوض  ملائي ألم  لربيع 
سيجري بلقر قيا 4 بني عليف  لشرقية)
إلى غا9ة) (2121 فبف 9ر) ((7   بتد ء)من)
مشروع) في  بحث  (2121 فبف 9ر) (26
لفائد4) وآلب  ملاء) بحفر   لتفجيص 
فار�سي  لعنو ن)  لسيد  ملصطفى 
 31 رقم) (2 أوال  سيدي شنان بلوك)
28،) ملتعلق بحفر وآلب  ملاء) زنقة)
من أآل  لسقي بامللك  ملدعو)»نصر)
آر) (3( ه) ((  هللا»،) لبالغة مساحته)
17)س  لكائن بجلاعة جلفية قيا 4)
عليف  لشرقية   ئر4  لفقيه)  بني 

بن صالح إقليم  لفقيه بن صالح.
لقد تم وضع  مللف بلقر آلاعة)
عليف  لشرقية) بني  قيا 4  جلفية 
   ئر4  لفقيه بن صالح إقليم  لفقيه)

بن صالح.
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وكالة  لحوض  ملائي ألم  لربيع

نظام  ملياه

إعالن عن إآر ء بحث
وكالة) مد9ر  أصدره  قر ر  بلوآب 

ببني مالل)  لحوض  ملائي ألم  لربيع 

من) بلد9ة  بتد ء) بلقر   سيجري 

فبف 9ر) (26 إلى غا9ة) (2121 فبف 9ر) ((7

مشروع  لتفجيص) في  بحث  (2121

لفائد4  لسيد) وآلب  ملاء) بحفر 

 (6 علار4) لغنيمي  لعنو ن  رشيد 

تجزئة  لهيبة) (( 4) لطابق)  لشقة)

وآلب  ملاء) بحفر  جريبكة،) ملتعلق 

بامللك) فيال  حد9قة  سقي  أآل  من 

 ملدعو)» ملنظر  لجليل))4»،) لبالغة)

س  لكائن ببلد9ة) (84 آر) (( مساحته)

علالة) جريبكة  باشوية  جريبكة 

جريبكة.

لقد تم وضع  مللف بلقر ببلد9ة)

جريبكة باشوية جريبكة علالة جريبكة.
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وكالة  لحوض  ملائي ألم  لربيع

نظام  ملياه

إعالن عن إآر ء بحث
وكالة) مد9ر  أصدره  قر ر  بلوآب 

 لحوض  ملائي ألم  لربيع ببني مالل،)

سيجري بلقر قيا 4 بني سليف  بتد ء)

 28 غا9ة) إلى  (2121 فبف 9ر) ((1 من)

مشروع) في  بحث  (2121 فبف 9ر)

لفائد4)  لتفجيص بحفر وآلب  ملاء،)

عتف وي  لعنو ن)  لسيد  لصد9ق 

 لحرس  مللكي  لرباط،) ملتعلق بحفر)

بامللك) أآل  لسقي  من  وآلب  ملاء)

41) ر)  ملدعو ملها9ة  لبالغة مساحته)

43)سنتيار  لكائن بجلاعة بني سليف)

إقليم) بني سليف   ئر4 و   زم  قيا 4 

جريبكة.

لقد تم وضع  مللف بلقر آلاعة)

بني سليف قيا 4 بني سليف   ئر4 و   زم)

إقليم جريبكة.
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3(1( الجريدة الرسميةعد )5511 - 24)آلا ى  مجر4))44) )1))فبف 9ر)2121) 

وكالة  لحوض  ملائي ألم  لربيع

نظام  ملياه
إعالن عن إآر ء بحث

وكالة) مد9ر  أصدره  قر ر  بلوآب 
 لحوض  ملائي ألم  لربيع ببني مالل،)
نيسلي) تيزي  قيا 4  بلقر  سيجري 
إلى غا9ة) (2121 فبف 9ر) ((1  بتد ء)من)
مشروع) في  بحث  (2121 فبف 9ر) (28
لفائد4)  لتفجيص بحفر وآلب  ملاء،)
 لسيد  لحسين مدني  لعنو ن تيزي)
تيزي) وقيا 4  آلاعة  نسلي  ملركز 
من) نسلي،) ملتعلق بحفر وآلب  ملاء)
أآل  لسقي بامللك  ملدعو  نكوتوف)
سنتيار) (11 14) ر)  لبالغة مساحته)
قيا 4) نيسلي  تيزي  بجلاعة   لكائن 
إقليم أغبالة  نيسلي   ئر4   تيزي 

بني مالل.
لقد تم وضع  مللف بلقر آلاعة)
تيزي نيسلي قيا 4 تيزي نيسلي   ئر4)

أغبالة إقليم بني مالل.
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وكالة  لحوض  ملائي ألم  لربيع

نظام  ملياه
إعالن عن إآر ء بحث

وكالة) مد9ر  أصدره  قر ر  بلوآب 
 لحوض  ملائي ألم  لربيع ببني مالل،)
سيجري بلقر قيا 4 بني عليف  لشرقية)
إلى غا9ة) (2121 فبف 9ر) ((1  بتد ء)من)
مشروع) في  بحث  (2121 فبف 9ر) (28
لفائد4)  لتفجيص بحفر وآلب  ملاء،)
رؤوف  لعنو ن)  لسيد  ملصطفى 
بو لليل) أوال   هللا  و ر  عبد  أوال  
بن) إقليم  لفقيه  آلاعة  لخلفية 
صالح،) ملتعلق بحفر وآلب  ملاء)من)
بلغيوج) بامللك  ملدعو  أآل  لسقي 
 11 4)) ر) ))هكتار)  لبالغة مساحته)
سنتيار  لكائن بجلاعة جلفية قيا 4)
عليف  لشرقية   ئر4  لفقيه  بني 

بن صالح إقليم  لفقيه بن صالح.
لقد تم وضع  مللف بلقر آلاعة)
عليف  لشرقية) بني  قيا 4  جلفية 
   ئر4  لفقيه بن صالح إقليم  لفقيه

بن صالح.
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وكالة  لحوض  ملائي ألم  لربيع

نظام  ملياه
إعالن عن إآر ء بحث

وكالة) مد9ر  أصدره  قر ر  بلوآب 
 لحوض  ملائي ألم  لربيع ببني مالل،)
بوزيري) أوال   قيا 4  بلقر  سيجري 
إلى غا9ة) (2121 فبف 9ر) ((1  بتد ء)من)
مشروع) في  بحث  (2121 فبف 9ر) (28
لفائد4)  لتفجيص بحفر وآلب  ملاء،)
ور  ن  لعنو ن  و ر) رحال   لسيد 
أوال  سليلان آلاعة سيدي محلد)
وآلب) بحفر  رحال،) ملتعلق  بن 
أآل  الستعلاالت  ملنزلية) من   ملاء)
9وسف) بامللك  ملدعو  وال   و لسقي 
سنتيار) (62 57) ر)  لبالغة مساحته)
بن) محلد  سيدي  بجلاعة   لكائن 
بوزيري   ئر4) أوال   قيا 4  رحال 

سطات  لجنوبية إقليم سطات.
لقد تم وضع  مللف بلقر آلاعة)
سيدي محلد بن رحال قيا 4 أوال )
بوزيري   ئر4 سطات  لجنوبية إقليم)

سطات.
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وكالة  لحوض  ملائي ألم  لربيع

نظام  ملياه
إعالن عن إآر ء بحث

وكالة) مد9ر  أصدره  قر ر  بلوآب 
 لحوض  ملائي ألم  لربيع ببني مالل،)
9كرين) بني  قيا 4  بلقر  سيجري 
إلى غا9ة) (2121 فبف 9ر) ((1  بتد ء)من)
مشروع) في  بحث  (2121 فبف 9ر) (28
لفائد4)  لتفجيص بحفر وآلب  ملاء،)
عطوش  لعنو ن)  لسيد  ملعطي 
أوال )  و ر آنان  لعطشان  لثو لث 
بوزيري سطات،) ملتعلق بحفر وآلب)
أآل  الستعلاالت  ملنزلية) من   ملاء)
و لسقي بامللك  ملدعو أرض  لنخيلة)
كبيف) و حد  جد م  مساحته   لبالغة 
وربع جد م  لكائن بجلاعة  لثو لت)
سطات) 9كرين   ئر4  بني  قيا 4 

 لجنوبية إقليم سطات.
لقد تم وضع  مللف بلقر آلاعة)
9كرين   ئر4) بني  قيا 4   لثو لت 

سطات  لجنوبية إقليم سطات.
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وكالة  لحوض  ملائي ألم  لربيع

نظام  ملياه

إعالن عن إآر ء بحث
وكالة) مد9ر  أصدره  قر ر  بلوآب 

 لحوض  ملائي ألم  لربيع ببني مالل،)
بوزيري) أوال   قيا 4  بلقر  سيجري 

إلى غا9ة) (2121 فبف 9ر) ((1  بتد ء)من)

مشروع) في  بحث  (2121 فبف 9ر) (28

لفائد4)  لتفجيص بحفر وآلب  ملاء،)

 لسيد  ملصطفى  لحنيني  لعنو ن)

9كرين) بني  حدو  لثو لث  أوال    و ر 

سطات،) ملتعلق بحفر وآلب  ملاء)من)

و لسقي) أآل  الستعلاالت  ملنزلية 

موالي  لطاهر) أرض  بامللك  ملدعو 

3)) ر) هكتار) (( مساحته)  لبالغة 

مشرع بجلاعة  سنتيار  لكائن  (88 

بوزيري   ئر4) أوال   قيا 4  عبو  بن 

سطات  لجنوبية إقليم سطات.

لقد تم وضع  مللف بلقر آلاعة)
بوزيري) أوال   قيا 4  عبو  بن  مشرع 

  ئر4 سطات  لجنوبية إقليم سطات.
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وكالة  لحوض  ملائي ألم  لربيع

نظام  ملياه

إعالن عن إآر ء بحث
وكالة) مد9ر  أصدره  قر ر  بلوآب 

 لحوض  ملائي ألم  لربيع ببني مالل،)

سيجري بلقر قيا 4 كروشن  بتد ء)

 28 غا9ة) إلى  (2121 فبف 9ر) ((1 من)

مشروع) في  بحث  (2121 فبف 9ر)

لفائد4)  لتفجيص بحفر وآلب  ملاء،)

عالوي  لعنو ن  لحي) موحى   لسيد 

 إل  ري بوملان،) ملتعلق بحفر وآلب)

بامللك  ملدعو) من أآل  لسقي   ملاء)

آر) (4 ) لبالغة مساحته) بويزرمومين)

سنتيار  لكائن بجلاعة كروشن) (65

إقليم) كروشن   ئر4  لقباب  قيا 4 

جنيفر4.

لقد تم وضع  مللف بلقر آلاعة)

كروشن قيا 4 كروشن   ئر4  لقباب)

إقليم جنيفر4.
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وكالة  لحوض  ملائي ألم  لربيع

نظام  ملياه

إعالن عن إآر ء بحث
وكالة) مد9ر  أصدره  قر ر  بلوآب 

 لحوض  ملائي ألم  لربيع ببني مالل،)

و ويزغت) قيا 4  بلقر  سيجري 

إلى غا9ة) (2121 فبف 9ر) ((1  بتد ء)من)

مشروع) في  بحث  (2121 فبف 9ر) (28

لفائد4)  لتفجيص بحفر وآلب  ملاء،)

 لسيد محلد  لحسني  لعنو ن  و ر)

آ9ت معال آلاعة وقيا 4 و ويزغت،))

أآل) من  وآلب  ملاء) بحفر   ملتعلق 

تسدرمت  ملو)) بامللك  ملدعو   لسقي 

مربع) متف  (2558 مساحته)  لبالغة 

قيا 4) و ويزغت  بجلاعة   لكائن 

إقليم) و ويزغت  و ويزغت   ئر4 

أزيالل.

لقد تم وضع  مللف بلقر آلاعة)

و ويزغت   ئر4) قيا 4  و ويزغت 

و ويزغت إقليم أزيالل.
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وكالة  لحوض  ملائي ألم  لربيع

نظام  ملياه

إعالن عن إآر ء بحث
وكالة) مد9ر  أصدره  قر ر  بلوآب 

 لحوض  ملائي ألم  لربيع ببني مالل،)

تاكلفت  بتد ء) قيا 4  بلقر  سيجري 

 28 غا9ة) إلى  (2121 فبف 9ر) ((1 من)

مشروع) في  بحث  (2121 فبف 9ر)

لفائد4)  لتفجيص بحفر وآلب  ملاء،)

 41  لسيد محلد و نغاري  لعنو ن،)

زنقة أبو  لصلط  ألندل�سي  ملعاريف)

) ملتعلق بحفر وآلب)  لد ر  لبيضاء،)

بامللك  ملدعو) من أآل  لسقي   ملاء)

مساحته) ) لبالغة  بوينوالن) أكرض 

سنتيار  لكائن) (24 آر) (35 هكتار) (2

بجلاعة تاكلفت قيا 4 تاكلفت   ئر4)

و ويزغت إقليم أزيالل.

لقد تم وضع  مللف بلقر آلاعة)

تاكلفت قيا 4 تاكلفت   ئر4 و ويزغت)

إقليم أزيالل.
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عد )5511 - 24)آلا ى  مجر4))44) )1))فبف 9ر)2121)الجريدة الرسمية   3(1(

وكالة  لحوض  ملائي ألم  لربيع

نظام  ملياه
إعالن عن إآر ء بحث

وكالة) مد9ر  أصدره  قر ر  بلوآب 
 لحوض  ملائي ألم  لربيع ببني مالل،)
سيجري بلقر قيا 4 تاكلفت  بتد ء)من)
فبف 9ر) (28 إلى غا9ة) (2121 فبف 9ر) ((1
مشروع  لتفجيص) في  بحث  (2121
لفائد4  لسيد4) وآلب  ملاء،) بحفر 
عائشة بوستى  لعنو ن تاكلفت  ملركز)
تاكلفت أزيالل،)) ملتعلق بحفر وآلب)
بامللك  ملدعو) من أآل  لسقي   ملاء)
تدمرت)) لبالغة مساحته)))هكتار)53 
آر)78)سنتيار  لكائن بجلاعة تاكلفت)
قيا 4 تاكلفت   ئر4 و ويزغت إقليم)

أزيالل.
لقد تم وضع  مللف بلقر آلاعة)
تاكلفت قيا 4 تاكلفت   ئر4 و ويزغت)

إقليم أزيالل.
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وكالة  لحوض  ملائي ألم  لربيع

نظام  ملياه
إعالن عن إآر ء بحث

وكالة) مد9ر  أصدره  قر ر  بلوآب 
 لحوض  ملائي ألم  لربيع ببني مالل،)
سيجري بلقر قيا 4 لبحيف4  بتد ء)من)
فبف 9ر) (28 إلى غا9ة) (2121 فبف 9ر) ((1
مشروع  لتفجيص) في  بحث  (2121
بحفر وآلب  ملاء،)لفائد4  لسيد عبد)
 لرحيم  مزيل  لعنو ن تجزئة  لشباب)
كاليفورنيا  لد ر  لبيضاء،)) (16 رقم)
أآل) من  وآلب  ملاء) بحفر   ملتعلق 
بامللك) فقط  هكتار ت  (15 سقي)
مساحته) ) لبالغة   ملدعو  لفيض)
46)سنتيار  لكائن) آر) (25 31))هكتار)
لبحيف4   ئر4) قيا 4  ( ملحر4) بجلاعة 

سيدي بوعثلان إقليم  لرحامنة.

لقد تم وضع  مللف بلقر آلاعة)

سيدي) لبحيف4   ئر4  قيا 4  ( ملحر4)

بوعثلان إقليم  لرحامنة.
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وكالة  لحوض  ملائي ألم  لربيع

نظام  ملياه

إعالن عن إآر ء بحث

وكالة) مد9ر  أصدره  قر ر  بلوآب 

 لحوض  ملائي ألم  لربيع ببني مالل،)

أوال   يعيش) قيا 4  بلقر  سيجري 

إلى غا9ة) (2121 فبف 9ر) ((1  بتد ء)من)

مشروع) في  بحث  (2121 فبف 9ر) (28

لفائد4)  لتفجيص بحفر وآلب  ملاء،)

 لسيد عبد  لكريم فتح هللا  لعنو ن)

بني) كفاي  لزو ئر   و ر  لسعيد نية 

وآلب  ملاء) بحفر  ) ملتعلق  مالل،)

بامللك) باملاء) من أآل تزويد مسجد 

 ملدعو  لسعيد نية)) لبالغة مساحته)

متف مربع  لكائن بجلاعة أوال ) (151

 يعيش))قيا 4 أوال   يعيش   ئر4 بني)

مالل إقليم بني مالل.

لقد تم وضع  مللف بلقر آلاعة)

أوال   يعيش) قيا 4  ( أوال   يعيش)

  ئر4 بني مالل إقليم بني مالل.
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وكالة  لحوض  ملائي ألم  لربيع

نظام  ملياه
إعالن عن إآر ء بحث

وكالة) مد9ر  أصدره  قر ر  بلوآب 
مالل) ببني  ألم  لربيع   لحوض  ملائي 
سيجري بلقر قيا 4  لسلاعلة  بتد ء)
من)1))فبف 9ر)2121)إلى غا9ة)28)فبف 9ر)
2121)بحث في مشروع  لتفجيص بحفر)
لفائد4  لسيد  ملصطفى) وآلب  ملاء)
فارس  لعنو ن)15))زنقة  لسيد و  ي)
زم،) ملتعلق بحفر وآلب  ملاء)من أآل
»ملك) بامللك  ملدعو)  لسقي 
 مصطفى مغوس»،) لبالغة مساحته)
بجلاعة) س  لكائن  (3 آر) (36 ه) (2
ملعا نة قيا 4  لسلاعلة   ئر4 و   زم)

إقليم جريبكة.
لقد تم وضع  مللف بلقر آلاعة)
ملعا نة قيا 4  لسلاعلة   ئر4 و   زم)

إقليم جريبكة.
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وكالة  لحوض  ملائي ألم  لربيع

نظام  ملياه
إعالن عن إآر ء بحث

وكالة) مد9ر  أصدره  قر ر  بلوآب 
ببني مالل)  لحوض  ملائي ألم  لربيع 
سليف) بني  قيا 4  بلقر  سيجري 
إلى غا9ة) (2121 فبف 9ر) ((1  بتد ء)من)
مشروع) في  بحث  (2121 فبف 9ر) (28
لفائد4) وآلب  ملاء) بحفر   لتفجيص 
ساعيدي  لعنو ن) عزوز   لسيد 
و  ي) زنقة  لز وية  لتجانية  ((26
من) وآلب  ملاء) بحفر  زم،) ملتعلق 
»سهب) بامللك  ملدعو) أآل  لسقي 
 لحبال»،) لبالغة مساحته)))ه)5))آر))
 لكائن بجلاعة بني سليف قيا 4 بني)

سليف   ئر4 و   زم إقليم جريبكة.

لقد تم وضع  مللف بلقر آلاعة)

بني سليف قيا 4 بني سليف   ئر4 و   زم)

إقليم جريبكة.
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وكالة  لحوض  ملائي ألم  لربيع

نظام  ملياه

إعالن عن إآر ء بحث

وكالة) مد9ر  أصدره  قر ر  بلوآب 

ببني مالل)  لحوض  ملائي ألم  لربيع 

سيجري بلقر قيا 4 أوال  سعيد  لو  )

إلى غا9ة) (2121 فبف 9ر) ((1   بتد ء)من)

مشروع) في  بحث  (2121 فبف 9ر) (28

 لتفجيص بحفر وآلب  ملاء)لفائد4)

 لسيد  لحاج  محيجيف  لعنو ن أوال )

9وسف  وال   سعيد) بوآعو   وال  

 لو   ق تا لة،) ملتعلق بحفر وآلب)

بامللك  ملدعو) من أآل  لسقي   ملاء)

»فد ن  لحلري  لعشريني»،) لبالغة)

س  لكائن) (51 آر) (13 ه) (4 مساحته)

أوال ) قيا 4  9وسف  أوال   بجلاعة 

سعيد  لو     ئر4 قصبة تا لة إقليم)

بني مالل.

لقد تم وضع  مللف بلقر آلاعة)

أوال  9وسف قيا 4 أوال  سعيد  لو  )

  ئر4 قصبة تا لة إقليم بني مالل.
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