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III. - إعالنات إدارية

163)2بنك بملغرب .......................................................................................................... 

إعالن عن وضع ونشر مشروع مرسوم يعلن أفه من بلعامة  تزويد مدينة سيدي 

بفني باملاء بلصالح للشرب بفطالقا من محطة بلتحلية أكلو، بلج اعة 

بألرضية بلقطع  ملكية  ب وجبه  وتنزع  تيزفيت  إقليم  أكلو،   بلترببية 

165)2 بلالزمة لهذب بلغرض................................................................................ 

إعالن عن وضع ونشر مشروع مرسوم يعلن أفه من بلعامة  تزويد مركز تافربوت 

بلج اعة  للشرب،  بلصالح  باملاء  تافربوت  لدبئرة  بلتابعة  وبلدوبوير 

بلقطع بألرضية تزفيت وتنزع ب وجبه ملكية  إقليم  تافربوت،   بلترببية 

169)2 بلالزمة لهذب بلغرض................................................................................ 

إعالن عن وضع ونشر مشروع مرسوم يعلن أفه من بلعامة  تقوية تزويد مدينة 

سطات باملاء بلشروب بفطالقا من قناة بلدوربت - بلدبر بلبيضاء وتنزع 

 ............................ 170)2ب وجبه ملكية بلقطعة بألرضية بلالزمة لهذب بلغرض

تزويد  تقوية  بلعامة   من  أفه  يعلن  ونشر مشروع مرسوم  إعالن عن وضع 

بلدبر   - بلدوربت  قناة  من  بفطالقا  بلشروب  باملاء  سطات  مدينة 

بلالزمتين بألرضيتين  بلقطعتين  ملكية  ب وجبه  وتنزع   بلبيضاء 

)17)2 لهذب بلغرض............................................................................................ 

إعالن عن وضع ونشر مشروع مرسوم يعلن أفه من بلعامة  تقوية تزويد مدينة 

بلبيضاء بلدبر   - بلدوربت  قناة  من  بفطالقا  بلشروب  باملاء   سطات 

 ........ 172)2 وتنزع ب وجبه ملكية بلقطعتين بألرضيتين بلالزمتين لهذب بلغرض

بستدربك تعديلي ملشروع بملرسوم بلتعديلي بملنشور فصه في بلجريدة بلرس ية 

عدد 5721 بتاريخ 3) يوليو 2022 وبلذي يعلن أفه من بملنفعة بلعامة 

تقوية تزويد مدينة سطات باملاء بلشروب بفطالقا من قناة بلدوربت 

- بلدبر بلبيضاء )ج اعة كدبفة( وتنزع ب وجبه ملكية بلقطع بألرضية 

بلالزمة لهذب بلغرض، من أجل إلغاء فزع ملكية بلقطعتين بألرضيتين 

175)2رقمي 35 و 17........................................................................................... 

إعالن عن وضع ونشر مشروع مرسوم يعلن أفه من بلعامة  تزويد مركز تيسة 

بدريس  من سد  بفطالقا  للشرب  بلصالح  باملاء  بملجاورة  وبلج اعات 

 ............ 176)2بألول وتنزع ب وجبه ملكية بلقطع بألرضية بلالزمة لهذب بلغرض

إعالن عن وضع ونشر مشروع مرسوم يعلن أفه من بلعامة  تزويد مركز تيسة 

بدريس  من سد  بفطالقا  للشرب  بلصالح  باملاء  بملجاورة  وبلج اعات 

 ............ 178)2بألول وتنزع ب وجبه ملكية بلقطع بألرضية بلالزمة لهذب بلغرض

بستدربك تعديلي ملشروع بملرسوم بلتعديلي بملنشور فصه في بلجريدة بلرس ية 

بلقافوفية  باإلعالفات  بلخاصة   20(8 مارس   2( بتاريخ   5199 عدد 

باملاء  أيير  ج اعة  تزويد  بلعامة  بملنفعة  من  أفه  وبملعلن  وبلقضائية 

5)5)2بلشروب وتنزع ب وجبه بلقطع بألرضية بلالزمة لهذب بلغرض.................. 

5327 عدد  بلرس ية  بالجريدة  بملنشور  بملرسوم  ملشروع  تعديلي   بستدربك 

تزويد  بلعامة  بملنفعة  من  أفه  وبملعلن   20(1 ديس 6ر   3 بتاريخ   

بلقناة  باملاء بلصالح للشرب بفطالقا من   تقوية  زبن أوالد بوغادي 

6)5)2بملائية لبوجنيبة....................................................................................... 

تق�سي  بلعامة   بملنفعة  أن  يعلن  مرسوم  مشروع  ونشر  إيدبع  عن  إعالن 

باستغالل بلفوسفاط وإقامة منشآت ألجل ذلك وتنزع ب وجبه ملكية 

 ............................ 7)5)2بلقطع بألرضية بلالزمة لهذب بلغرض بإقليم بلرحامنة
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إعالنات قانونية وقضائية وإدارية

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

 I.  -  إعالنات قانونية

الجريدة الرسمية

SOCIETE B DEUX O
SARL AU

بلعام) بلج ع  محضر  ب قت�سى 

 SOCIETE B لشركة) بإلستثنائي 
بملصادق عليه) (DEUX O SARL AU
تقرر) (،2022 سبت 6ر) (30  بتاريخ)

ما يلي):
)مج وع) بلسلبية) بلنتيجة  بحكم 
حوبلي) مج وعها  بلغ  بلتي  بلعجز()
7019.00)درهم وفظرب لكون رأس ال)
درهم،) ((00.000.00 بلشركة حوبلي)
فقد تقرر إرجاع ما تبقى من رأس ال)

بلشركة لفائدة بلشركاء))92.95.
حل) ع لية  إفتهاء) عن  إعالن 
واالتالي ت6رئة ذمة) وتصفية بلشركة،)
مسير بلشركة بلسيد بوزملاط عث ان،)

بلذي أسندت إليه هده بمله ة.
بكتابة) تم  (: بلقافوني) بإليدبع 
بإلبتدبئية) باملحك ة  بلضبط 
بتاريخ (((8  بقصبة تادلة تحت عدد)

 3))أكتوار)2022.
1 P

 ECO TOP TRANS
SARL AU

نشر إعالن قافوني
ب قت�سى بملحضر بملصادق عليه)
بإلستثنائي) بلعام  بلج ع  طرف  من 
 ECO TOP TRANS SARL لشركة)
تقرر) (،2022 سبت 6ر) (26 بتاريخ) (AU

ما يلي):
للشركة) بإلجت اعي  بملقر  تحويل 

 3 بلوك) بودربع  حي  من  بملذكورة 

بلزفقة))))بلرقم)31)))قصبة تادلة،)

إلى بلعنوبن بلتالي حي بودربع بلوك) 

بلزفقة)5)بلرقم))7)قصبة تادلة.

بكتابة) تم  (: بلقافوني) بإليدبع 

بإلبتدبئية) باملحك ة  بلضبط 

بتاريخ ((23  بقصبة تادلة تحت عدد)

 20)أكتوار)2022.

2 P

 FINANCAL BUSINESS CONSULTING

GROUP

 LA COMPETENCE POLYVALENTE AU

SERVICE DE L’ENTREPRISE

COSUMATRADE
شركة مساه ة

رأس الها : 5000.000) درهم

 8RUE EL : بملقر بإلجت اعي

 MOUATAMID IBNOU

 ABBAD ROCHES NOIRES

CASABLANCA

بلسجل بلتجاري عدد : 385665

تغيير بإلسم بلتجاري
ب وجب بملحضر بلعام بإلستثنائي)

بتاريخ بملنعقد   لل ساه ين 

بتخاذ) تم  (،2022 سبت 6ر) (20  

بلقربربت بلتالية):

للشركة) بلتجاري  بإلسم  تغيير 

.GREEN TECH(ليصبح

بلنظام) من  (2 بلفصل) تغيير 

بألسا�سي للشركة.

بكتابة) تم  (: بلقافوني) بإليدبع 

بلتجارية) باملحك ة  بلضبط 

أكتوار) (27 بتاريخ) بالدبربلبيضاء)

2022)تحت عدد)813600.
عن بلنسخة وبلنص

بملسير

3 P

 FINANCAL BUSINESS CONSULTING

GROUP

 LA COMPETENCE POLYVALENTE AU

SERVICE DE L’ENTREPRISE

 COOPERATIVE DE
 STOCKAGE DES CORPS
 GRAS BRUT AU MAROC

COSTOMA
شركة مساه ة

رأس الها : 5.100درهم
   2RUE D’AZROU : بملقر بإلجت اعي

CASABLANCA
بلسجل بلتجاري عدد : 7137)

بستقالة وتعيين
بلعام) بلج ع  محضر  ب وجب 
تم) (،2022 يوفيو) (21 بملنعقد بتاريخ)

بتخاذ بلقربربت بلتالية):
فاط ة) بلسيدة  بستقالة  قبول 
منصبها) من  بلخليفي  بلزهربء)

ك تصرفة.
متصرفين) تعيين  على  بملصادقة 
بلسيد ببربهيم بلعروي وبلسيدة ملياء)

درمومي.
بلعام) بلج ع  محضر  ب وجب 
بتاريخ) بملنعقد  بإلستثنائي  بلعادي 
تم بتخاذ بلقربربت) (2022 يوفيو) (21

بلتالية):
تخفيض رأس ال بلشركة ورفعه)

إلى)300.000.00)درهم.
من) (COSTOMA شركة) تغيير 
رأس ال) بإلسم ذبت  شركة مجهولة 
متغير إلى شركة مجهولة بإلسم ذبت)

رأس ال ثابث).
بملتصرفين) مناصب  على  بإلبقاء)

بلتاليين ملدة)6)سنوبت.

بلسيد بلعروي ببربهيم.
بلسيد بلحبابي  ليل.

بلسيد باشوري مح د.
بلسيد بل6ركة مح د.
بلسيد بلرفيق يونس.

بلسيد حسيني مصطفى.
بلسيدة درمومي ملياء.

بلسيد بمصروي حسن.
 FBCG SARL على شركة) بإلبقاء)
مح د) بلسيد  طرف  من  بمل ثلة 
بلكريمي ك دقق حسابات ملدة ثالث)

سنوبت.
بكتابة) تم  (: بلقافوني) بإليدبع 
بلتجارية) باملحك ة  بلضبط 
أكتوار) ((9 بتاريخ) بالدبربلبيضاء)

2022)تحت عدد)979)81.
عن بلنسخة وبلنص

بملسير

4 P

WENEK INVEST
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة 

ب ساهم وحيد
رأس الها بإلجت اعي قدره : 0.000) 

درهم
بملقر بإلجت اعي : 5) شارع بألبطال 

رقم 1 أكدبل بلرااط
بالغ تأسيس

في) ع ال بعقد  اص تم توقيعه 
)2)سبت 6ر)2022،)تم تأسيس شركة)
ب ساهم) محدودة  مسؤولية  ذبت 

وحيد تت ثل  صائصها في ا يلي):
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤولية بملحدودة ب ساهم وحيد.
.WENEK INVEST(:(بلتس ية
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من) بلغرض  (: بلشركة) أهدبف 

بلخارج) أو  بملغرب  في  سوبء) بلشركة 

لصالحها أو فيابة عن بلطرف بلثالث:

توفير  دمات بإلستقبال وبإلرشاد)

للشركات بلعامة أو بلخاصة لألفربد)

غيره) أو  بملوسمي  بلتأجير  وبملهنيين،)

لل باني وبلخدمات بلشخصية تنظيم)

وبملؤت ربت) وبلندوبت  بلفعاليات،)

إدبرة) نشاط  وبلشركات،) لألفربد 

بملساعدة) بملنشأة،) وإدبرة  بألجور 

تجارية إدبرة مؤسسة  أو   في تشغيل 

أو بملساعدة) أو أي شخص طبيعي،) (

شركة) وظائف  أو  شؤون  إدبرة   في 

أو بملساعدة في بإلتصال،)بإلستحوبذ،)

بأي) وبلتصرف  بإلدبرة  بإلكتتاب،)

بألسهم) ج يع  بألشكال  من  شكل 

بلشركات) ج يع  في  بملالية  وبألوربق 

بملنشأة) بلقافوفية  بلجهات   أو 

أو قيد بإلنشاء،)بملغراية أو بألجنبية،)

وبلتدريب) بإلستشاربت  أنشطة 

بلشركة) من غرض  للشركات كجزء)

أو أي نشاط ثافوي،)دربسات إمكافية)

بملنض ة،) بلغير  بملجاالت  ج يع  في 

وبلعقاربت،) بمل تلكات  إدبرة 
بلعقاري) بلترويج  وتصدير،) بستيربد 

وبلسياحي،)بلتصنيع بملسبق،)وبشكل)

عام ج يع بملعامالت بلتجارية وبملالية)

بملتعلقة بشكل) بلعقارية  أو  بملنقولة 

مباشر أو غير مباشر بالغرض بملذكور)

أعاله وبلتي تسهل في تن ية تحقيقه)

وتوسيعه.

بملقر بإلجت اعي):)5))شارع بألبطال)
رقم)1)أكدبل بلرااط

تم تحديد مدة بلشركة في) (: بملدة)

99)سنة ببتدبء)من تاريخ تسجيلها في)

بلسجل بلتجاري.

في) بملساه ة  ت ت  (: بملساه ات)

 (0.000 قدره) فقدي  ب بلغ  بلشركة 
ي ثل إج الي))رأس مال بلشركة.

مبلغ) (: بإلجت اعي) بلرأس ال 

سهم) ((00 مقسم إلى) 0000)درهم،)

مكتتب) درهم  ((00 إس ية) بقي ة 

بالكامل ومدفوع في حدود رأس بملال

بلشريك) إلى  بالكامل  ومخصص 
علي)) مح د  بورقعة  بلسيد  بلوحيد 
موبليد) من  بلجنسية  جزبئري  عزيز 
حامل) مليافة،) في  ((979 يوليو) ((3
لجوبز بلسفر رقم)6)568625))مقيم)
بلقادر) عبد  شرشالي  شارع  (2(1 في)
بلدفلة) عين  والية  مليافة  (11000

بلجزبئر.
سيتم) برن  من  ببتدبء) (: بملسير)
تسيير وإدبرة بلشركة من طرف بلسيد)
جزبئري) عزيز  علي  مح د  بورقعة 
3))يوليو979)  بلجنسية من موبليد)
رقم) بلسفر  لجوبز  حامل  مليافة،) في 
شارع) (2(1 في) مقيم  ((568625(6
مليافة) (11000 بلقادر) شرشالي عبد 

والية عين بلدفلة بلجزبئر.
:)رقم بلتقييد في) بإليدبع بلقافوني)
 (635(7 بالرااط) بلتجاري  بلسجل 

بتاريخ)26)أكتوار)2022.
من أجل بلتلخيص وبلنشر

بلتسيير

5 P

REZOUKI PROMO   
تأسيس شركة

بلعام) بلج ع  عقد  ب قت�سى 
بتاريخ بملنعقد   بلتأسي�سي 
  9))أكتوار)2022)تم))تأسيس شركة)
باملوبصفات) (REZOUKI PROMO

بلتالية):
 STE REZOUKI (. (: بلتس ية)

.PROMO
محل),  (: ( عنوبن بملقر بإلجت اعي)
رياض) تجزئة  (211 رقم) بلقطعة 

بلزهور بملرجة فاس.
بلشركة:) رأس ال  مبلغ 
 (000 00.000.00))درهم مكون من)
للحصة) درهم  ((00 ( بقي ة) حصة 

بلوبحدة.
500-)حصة للسيد):)رزوقي أح د))
بلساكن برقم)7)زفقة)9))بلوك ب حي)

كريو زوبغة فاس.
500-)حصة للسيد):)رزوقي مح د)))
بلساكن برقم)7)زفقة)9))بلوك ب حي)

كريو زوبغة فاس.

غرض بلشركة):)

)-)بإلنعاش بلعقاري).

-)بألشغال بملختلفة أو بلبناء.

-)بإلستيربد وبلتصدير.

))بلتسيير:

))للسيد رزوقي بح د.

))وبلسيد رزوقي مح د.)))))))))))))))))))))))))))

أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

من) ببتدبءب  سنة  (: (99 ( بلشركة)

تقييدها بالسجل بلتجاري.

كتابة) لدى  بلقافوني  بإليدبع  تم 

بفاس)) بلتجارية  بملحك ة  ضبط 

رقم) تحت  أكتوار2022) (27 بتاريخ)

)113)وتم تسجيل بلشركة بالسجل)

بلتجاري تحت رقم))71339.

6 P

  APLENTY TRANS   

تأسيس شركة
بلعام) بلج ع  عقد  ب قت�سى 

أكتوار) (1 ( بلتأسي�سي بملنعقد بتاريخ)

 APLENTY(((2022)تم تأسيس)))شركة

TRANSباملوبصفات بلتالية):

 STE APLENTY (. (: بلتس ية)

. TRANS

بلشقة) (: ( عنوبن بملقر بإلجت اعي)

0))ع ارة))133)تجزئة عرصة بلزيتون)

))بلضحى))طريق عين بلشقف فاس.

بلشركة:) رأس ال  مبلغ 

 (000 00.000.00))درهم مكون من)

بلتي ت تلكها بلسيدة حسون) حصة 

سعيدة بلساكنة برقم)70)حي بلوحدة)

بنسودة فاس.

غرض بلشركة:)

)-)بلتجارة في موبد بلتنظيف.)))

-بإلستيربد وبلتصدير.)

)بلتسيير للسيدة:)حسون سعيدة.

بجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

من) ببتدبءب  سنة  (: (99 ( بلشركة)

تقييدها بالسجل بلتجاري.

كتابة) لدى  بلقافوني  بإليدبع  تم 
بفاس)) بلتجارية  بملحك ة  ضبط 
رقم) تحت  أكتوار2022) (21 بتاريخ)
1376)وتم تسجيل بلشركة بالسجل)

بلتجاري تحت رقم))71285 .
7 P

 SAMATI INTER TRANS   
تأسيس شركة  

بلعام) بلج ع  عقد  ب قت�سى 
بتاريخ) بملنعقد   بلتأسي�سي 
تأسيس) ( تم) (2022 أكتوار) (3
 SAMATI INTER TRANS شركة.)

باملوبصفات بلتالية):
 STE SAMATI INTER((:(بلتس ية

.TRANS
بلطابق) (: ( عنوبن بملقر بإلجت اعي)
))س2  بلعن6رة) (((5 ( بلثاني بلقطعة)

طريق عين بلس ن فاس.
بلشركة) رأس ال  مبلغ 
 (000 00.000.00))درهم مكون من)
للحصة) درهم  ((00 ( بقي ة) حصة 

بلوبحدة.
عبد) بكوري  للسيد  حصة  (-500
بإقامة طرببلس رقم) بلعالي بلساكن 
بلنرجس س) بلرايع  أم  وبد  زفقة  (69

فاس).
بلع ربني) للسيدة  حصة  (-500
بلحسني) باملج ع  بلساكنة  فزهة 
 33 رقم) (1 طابق) (( تيسير) بقامة  (3

بجزفاية طنجة).
غرض بلشركة:

)-)فقل بلبضائع لحساب بلغير).
-)بإلستيربد وبلتصدير.

عبد) بكوري  للسيد:) ( بلتسيير)
بلعالي.)))))))))))))))))))))))

أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 
من) ببتدبءب  سنة  (: (99 ( بلشركة)

تقييدها بالسجل بلتجاري.
كتابة) لدى  بلقافوني  بإليدبع  تم 
بفاس)) بلتجارية  بملحك ة  ضبط 
رقم) تحت  أكتوار2022) (25 بتاريخ)
1389)وتم تسجيل بلشركة بالسجل)

بلتجاري تحت رقم))71297.
8 P
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DIGITIS
SARL AU

مسجل) عرفي  عقد  ب قت�سى 
بالرااط قد) (2022 أكتوار) ((0 بتاريخ)
لشركة) بألسا�سي  بلقافون  وضع  تم 

تح ل بلخصائص بلتالية:
.DIGITIS(:(بلتس ية

ذبت) شركة  (: بلقافوفية) بلصفة 
بملسؤولية بملحدودة شريك وحيد.

بلهدف بإلجت اعي):
)بإلعالميات بلرق ية وبلتكوين.

درهم) ((00000 رأس ال بلشركة:)
فئة) من  حصة  ((000 إلى) مقس ة 
00))درهم للحصة بلوبحدة بلسيدة)

مريم قاسوم)000))حصة.
من) ببتدبء) سنة  (99 (: بملدة)
بلسجل) وضع  بلنهائي  بلتأسيس 

بلتجاري).
من فاتح يناير إلى) (: بلسنة بملالية)
)3)ديس 6ر من كل سنة ما عدب بلسنة)

بألولى تبتدئ من تاريخ بلتسجيل.
بملسيرة):)بلسيدة مريم قاسو.

بلتجاري) بالسجل  بلتقييد  رقم 
بلتجاري) بلسجل  رقم  ((29653
63155))باملحك ة بلتجارية بلرااط.
9 P

 SCEPTRUM TRAVAUX ET
SERVICES

 SARL
تأسيس 

ب قت�سى عقد عرفي مؤرخ بالرااط)
2022،)ت ت صياغة) 28)أكتوار) يوم)
بلتأسي�سي لشركة محدودة) بلقافون 

بملسؤولية لها بلخصائص بلتالية):
 SCEPTRUM (: بلتس ية)

. TRAVAUX ET SERVICES SARL
بلهدف :

أع ال فجارة بألملنيوم.
بملقر بإلجت اعي : 1) زفقة بألشعري 

بلشقة رقم 1 أكدبل بلرااط.
بملدة : 99 سنة ببتدبء من تاريخ 

تأسيس بلشركة.
بلرأس ال : حدد رأس ال بلشركة 

في مبلغ 00.000) درهم.

بلشركة  تسيير  عهد   : بإلدبرة 
للسيد منير بقالي.

بلسنة بملالية : من فاتح يناير إلى 
غاية )3 ديس 6ر.

وتسجيل  بلقافوني  بإليدبع  تم 
بلشركة بالسجل بلتجاري لل حك ة 
أكتوار   28 بتاريخ  بالرااط  بلتجارية 

2022  تحت رقم 2)298).
10 P 

L.SEHA.T
شركة ذبت مسؤولية محدودة

بملقر بإلجت اعي : زبوية شارع طارق 
ببن زياد وشارع ببن سينا رقم بلع ارة 

66) بلطابق بألول مسيرة 2 ت ارة
سجل تجاري ت ارة رقم):)37529)

تعديل
بلعام) بلج ع  محضر  ب قت�سى 
يوليو) (20 بتاريخ) بملنعقد  بإلستثنائي 
شركة) (L.SEHAT.T لشركة) (2022

ذبت مسؤوليةمجدودة تقرر ما يلي):
إلى) بإلجت اعي  بملقر  تحويل 
بلعنوبن بلتالي ت ارة زبوية شارع طارق 
ببن زياد وشارع ببن سينا رقم بلع ارة 

66) بلطابق بألول مسيرة 2 .
تم بإليدبع بلقافوني : لدى كتابة 
بلتجاري   بلسجل  ملصلحة  بلضبط 
تحت  بت ارة  بإلبتدبئية  باملحك ة 
رقم 13)9 ك ا تم تقييدها بالسجل 
بتاريخ   (37529 بلتجاري تحت رقم 

9) أكتوار 2022.
وهذب ب ثابة مقتطف وايان

11 P

عقد تسيير حر ألصل تجاري 
عبارة عن مقهى

سبت 6ر) (9 بتاريخ) سجل  بلعقد 
إتفاق) عن  عبارة  بلعقد  (2022
دبزية) ج ال  بلسيد  بين  بالترب�سي 
بلوطنية) بلتعريف  لبطاقة  بلحامل 
بصفته) جهة  من  ((812AB عدد)
 29176 بملالك لألصل بلتجاري عدد)
بسال) بإلبتدبئية  باملحك ة  وبملسجل 
ببطافة) كائنة  مقهى  عن  عبارة  وهو 

شارع بلساقية بلح ربء)رقم)1)سال.

بلحامل) مح د  بل و  وبلسيد 
عدد) بلوطنية  بلتعريف  لبطاقة 
A1(9935)وبلذي كان يشتغل باملقهى)
 26 إلى غاية) (2006 ك سير أجير منذ)
أبريل)7)20)تاريخ توقيع عقد بلتسيير)

بلحر موضوع بلنشر.
بل و) مح د  بلسيد  ( يعت6ر)
موضوع) لل قهى  بلوحيد  بملسير 
أعاله) إليه  بملشار  بلتجاري  بألصل 
بلذي) بلتوبفقي  بلعقد  ب وجب 
حددت فيه مسؤولياته بملدفية ك ا)
عقود) وفسخ  إبربم  صالحية  يخوله 
بتخاذ) وكذلك  لل ستخدمين  بلع ل 
بلسير) تتض ن  بلتي  بلقربربت  كل 
موضوع) لل حل  وبلقافوني  بلعادي 
من قافون) ((53 بلعقد حسب بملادة)

بإللتزبمات وبلعقود.
بلتسيير مفتوحة وغير) مدة عقد 

محددة.
بلتجاري) بالسجل  يسجل 

لل حك ة بإلبتدبئية بسال.
12 P

DATAMARS MAROC
SARL

تأسيس شركة محدودة بملسؤولية 
ذبت بلشريك بلوحيد

ب قت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)
تم تأسيس شركة) سبت 6ر2022) (22
بلشريك) ذبت  بملسؤولية  محدودة 

بلوحيد بالخصائص بلتالية):
DATAMARS MAROC(:(بإلسم

شركة محدودة بملسؤولية) (SARL
ذبت بلشريك بلوحيد.

بملقر بإلجت اعي):)زبوية زفقة موزبر)
شارع بففا إقامة بوتي برديز بلطابق)7 

بلدبربلبيضاء.
بلشركة سوبءب) أهدبف  (: بلهدف)

دب ل بملغرب أو  ارجه):
ج يع) وت ثيل  وتوزيع  بستيربد 
وبملكوفات) وبملعدبت  وبألجهزة  بملوبد 
بحلول) بملتعلقة  فوع  أي  بأل رى من 
وضع) ذلك  في  ب ا  بملاشية  إدبرة 
وصحة) بلهوية  وتحديد  بلعالمات 
بلتطعيم) ذلك  في  ب ا  بلحيوبن 

وبلرصد.

 (00.000 في) محدد  (: بلرأس ال)
كل) حصة  ((000 إلى) مقسم  درهم 
محررة) درهم  ((00 تساوي) وبحدة 
لشركة) بأك لها  وأسندت  بالكامل 
شركة  اضعة) (DATAMARS SA
قدره) برأس ال  بلسويسري  بلقافون 
سويسري) فرفك  (5.577.620.00
 LAMONE,VIA في) مقرها  ويقع 
 INDUSTRIA (668(1 CANTON
في) مسجلة  سويسرب،) (،DU TESSIN
CHE- رقم) تحت  بلتجاري  بلسجل 

.(06.215.(11
بلشركة) تسير  (: بلشركة) تسير 
بملسير) طرف  من  محدودة  غير  ملدة 

بلوحيد.
بيجوبن،) روميرو  كيليان  بلسيد 
لجوبز) بلحامل  بإلسبافية،) بلجنسية 

.PAL563665(بلسفر رقم
يوم) من  ببتدبء) سنة  (99 (: بملدة)

تسجيلها في بلسجل بلتجاري.
من فاتح يناير إلى) (: بلسنة بملالية)

)3)ديس 6ر.
بألرااح):)يوزع بلصافي بعد بقتطاع)
5)%)لفائدة بإلحتياط بلقافوني يصبح)
عندما) ضروري  غير  بإلقتطاع  هذب 
من) (20% بلقافوني) بإلحتياطي  يبلغ 

بلرأس ال بإلجت اعي.
باملحك ة  تم    : بلقافوني  بإليدبع 
رقم  تحت  بالدبربلبيضاء  بلتجارية 
 2022 أكتوار   (3 بتاريخ   81(398
ومسجلة بالسجل بلتجاري تحت رقم 

.5581(3
)ملخص قصد بلنشر

بملسير

13 P

CEOS TECHNOLOGY
شركة ذبت مسؤولية محدودة

 برأس ال قدره : 
981.000.00.))درهم

بملقر : مج ع بلحبوس 50 شارع 
بلقوبت بملسلحة بمللكية زبوية شارع 
بلشاوية ومح د ك ال بلطابق 5 

بلدبربلبيضاء
بلسجل بلتجاري : )18726
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بلعام) بلج ع  ملدبوالت  تبعا 

سبت 6ر) (9 بتاريخ) بملنعقد  بملختلط 

2022)حيث قرر بلشركاء)ما يلي):

بملصادقة على بيع):

)0)حصة من طرف بلسيد مح د)

طالل لفائدة بلسيد علي طالل.

)0)حصة من طرف بلسيد مح د)

طالل لفائدة بلسيد رضا مومني.

)0)حصة من طرف بلسيد مح د)

طالل لفائدة بلسيدة ليلى فالكي.

شركاء) بصفة  عليهم  وبملصادقة 

جدد.
6)و7)من بلقافون) تعديل بملادتين)

بألسا�سي للشركة.

للشركة) بلقافوني  بلشكل  تحويل 

إلى شركة مجهولة بإلسم).

شخص) في  بملسير  والية  نهاية 

بلسيد مح د طالل.

بعت اد بلقافون بألسا�سي للشركة)

في شكلها بلجديد.

إدبرة) مجلس  أعضاء) تعيين 

بلشركة،)ملدة)6)سنوبت ك ا يلي):

بلحامل) طالل  مح د  بلسيد 

رقم) بلوطنية  بلتعريف  لبطاقة 

.T69807

بلحاملة) فالكي  ليلى  بلسيدة 

رقم) بلوطنية  بلتعريف  لبطاقة 

.BE60(879

بلسيد رضا مومني))بلحامل لبطاقة)

.BE728297(بلتعريف بلوطنية رقم

ك دقق) ( (AUDICIS تعيين مكتب)

للحسابات.

تعيين بلسيد مح د طالل كرئيس)

مدير عام ملدة)6)سنوبت).

إلفجاز) بلصالحيات  إعطاء)

بإلجربءبت.

بإليدبع بلقافوني : تم  بكتابة ضبط 

بالدبربلبيضاء  بلتجارية  بملحك ة 

رقم  تحت   2022 أكتوار   5 بتاريخ 

.810013
بملسير)

بإليدبع وبلنشر

14 P 

 PNEUMATIQUE

ROCAMORA

شركة محدودة بملسؤولية

رأس الها : 0.000.000)درهم

بملقر بإلجت اعي : 59)-)6)-63) 

شارع موالي إس اعيل بلدبربلبيضاء

بلسجل بلتجاري : )6069

تبعا ملدبوالت بلج ع بلعام بلغير)

يوليو) ((1 بتاريخ) بملنعقد  بلعادي 

2022)قرر بلشركاء)ما يلي):

ماري) كاترين  بلسيدة  تعيين 

لبطاقة) بلحاملة  روكامورب  جوزفين 

ك سيرة) (BE(3902D رقم) بإلقامة 

للشركة.

بلنظام) من  ((5 (: بملادة) تعديل 

بألسا�سي للشركة.

من) (: بإلجت اعي) بلغرض  تعديل 

محطات) إدبرة  نشاط  إلغاء)  الل 

تقديم) نشاط  وإضافة  بلوقود 

بلخدمات.

بلنظام) من  (3 (: بملادة) تعديل 

بألسا�سي للشركة.

للشركة) بألسا�سي  بلنظام  تحيين 

ملوبئ ته مع أحكام بلقافون رقم)96-5 

 19-97-( رقم) بلظهير  عن  بلصادر 

بملؤرخ بتاريخ)3))ف6ربير)997))متعلق)

بالشركات دبت بملسؤولية بملحدودة)

بالقافون) وبملك لة  بملعدلة  بصيغته 

 (0-21 رقم) وبلقافون  (05-2( رقم)

بلجديد) بألسا�سي  بلنظام  وبعت اد 

بلذي تم تحيينه).

إلفجاز) بلصالحيات  إعطاء)

بإلجربءبت.

بإليدبع بلقافوني : تم  بكتابة ضبط 

بالدبربلبيضاء  بلتجارية  بملحك ة 

رقم  تحت   2022 سبت 6ر   5 بتاريخ 

.836551
لإليدبع))وبلنشر

بملسير

15 P

INFINITE ALUMINIUM
شركة ذبت مسؤولية محدودة
رأس الها : 00.000.00)درهم

بملقر بإلجت اعي : 1  زفقة بإلمام 
مسلم بلوبزيس بلدبربلبيضاء
بلسجل بلتجاري : 177225 

بالدبربلبيضاء
تبعا ملدبوالت بلج ع بلعام بلغير)
يوفيو) (2( بتاريخ) بملنعقد  بلعادي 

2022)تقرر ما يلي:
ب بلغ) بلشركة  رأس ال  رفع 
من) لرفعه  درهم  ((000.000
00.000))درهم إلى)00.000)))درهم)

بإدماج بإلحتياطات.
إلفجاز) بلصالحيات  إعطاء)

بإلجربءبت.
بإليدبع بلقافوني : تم  بكتابة ضبط 
بالدبربلبيضاء  بلتجارية  بملحك ة 
2022 تحت رقم  1) سبت 6ر  بتاريخ 

.837618
ملخص قصد)))بلنشر

بملسير

16 P

ARKAS MAROC
شركة مجهولة بإلسم

رأس الها : 980.000 درهم
بملقر بإلجت اعي : 23، شارع بلرشيدي 

بلدبربلبيضاء
بلسجل بلتجاري : 228197

بإلدبرة) مجلس  ملدبوالت  تبعا 
قرر) (2022 يوليو) (8 بتاريخ) بملنعقد 

بألعضاء)ما يلي:
 YAGMUR CINAR تعيين بلسيد)
بتاريخ) بملزدبد  بلتركية  بلجنسية  دو 
لجوبز) وبلحامل  ((985 أكتوار) ((5
ك دير) (U(5735(91 رقم) ( بلسفر)

عام منتدب ملدة ثالثة سنوبت.
إلفجاز) بلصالحيات  إعطاء)

بإلجربءبت.
بإليدبع بلقافوني : تم  بكتابة ضبط 
بالدبربلبيضاء  بلتجارية  بملحك ة 
2022 تحت رقم  1) سبت 6ر  بتاريخ 

.837613
ملخص قصد))بلنشر
رئيس مجلس بإلدبرة

17 P

STE FROIDEL
شركة مجهولة بالسم

ربس الها : 17.000.000 درهم
مقرها بالجت اعي : 29 لتبان مح د 

بيلفيدير بلدبربلبيضاء
بلسجل بلتجاري رقم : 39687

غير) بلعام  بلج ع  ملدبوالت  تبعا 
أكتوار) (20 بتاريخ) بملنعقد  بلعادي 

)202،)قرر بلشركاء)ما يلي):
بالستغناء)عن بالنشطة بلتالية):

بستغالل أي صناعة كهراائية.
بستيربد وتصدير شربء)بيع إصالح)

تركيب وتحويل بملعدبت بلكهراائية.
بالجت اعي) بلنشاط  وتوسيع 
بصالح) بيع  شربء) ليش ل  للشركة 
وتصدير) بستيربد  تصنيع  تركيب 
ومعدبت) بالدوبت  بالالت  ج يع 

بلتكييف وبلتهوية.
الفجاز) بلصالحيات  إعطاء)

بالجربءبت.
بكتابة) بلقافوني  باليدبع  تم 
بلتجارية) باملحك ة  بلضبط 
(،2022 يناير) (6 بتاريخ) بالدبربلبيضاء)

تحت رقم)807532.
بملسير)

باليدبع وبلنشر

18 P

STE SOUFFLET SERVICES
SARL

شركة ذبت مسؤولية محدودة
مقرها بالجت اعي : تجزئة جنان 

بلنهضة ع ارة 16 شقة رقم 8) حي 
بلنهضة بالضافي بلرااط
بنشاء فرع للشركة 

ب قت�سى محضر قربربت بلشريك)
 (9 يوم) بالرااط  بملؤرخ  بلوحدي 
قرر بلشريك بلوحيد) (،2022 بكتوار)
لشركة)«سوفليت سيرفيس»)تاسيس))
فرع للشركة بسال بلجديدة شارع ببي)

رقربق تجزئة بالسرة ع ارة محل))3.
باملحك ة) بلقافوني  باليدبع  تم 
أكتوار) (26 يوم) بالرااط،) بلتجارية 

2022،)تحت رقم باليدبع)18)8.
19 P
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ائتامنية آمي

مقر : 21 شارع محمد خامس )م.ج(

مكناس

الهاتف الفاكس : 05.55247.86

 STE PANICOLOR
SARL AU

ربس الها : 00.000) درهم
مقرها بالجت اعي : رقم 13 تجزئة زين 

بلعبدين بلزيتون مكناس
بلسجل بلتجاري رقم : )0)10

بلتصفية بلنهائية
بلعام) بلج ع  محضر  ب قت�سى 
 STE PANICOLOR SARL للشركة)
 2022 يوفيو) (27 بملؤرخ بتاريخ) (،AU

وبملسجل بتاريخ)20)يوليو)2022.
قرر بلشركاء)ما يلي):

قفل بلتصفية.
وبلنهائية) بلكاملة  بل6ربءة  إعطاء)
بمله ة) على  بلحدبدي  ياسين  للسيد 

بلتي كلف بها ك صفي للشركة.
بكتابة) بلقافوني  باليدبع  تم 
بلتجارية) بملحك ة  لدى  بلضبط 
بتاريخ ((036 رقم) تحت   ب كناس 

 26)أكتوار)2022.
21 P

ائتامنية آمي

مقر : 21 شارع محمد خامس )م.ج(

مكناس

الهاتف الفاكس : 05.55247.86

 STE PROMOTE
 MOROCCAN EXPORTS &

DISTRIBUTION
 »PMED«

SARL AU
ربس الها : 00.000) درهم

مقرها بالجت اعي : 68 زفقة بلفرببي  
مكناس

بلسجل بلتجاري رقم : 37355
بلتصفية بلنهائية

بلج ع) محضر  ب قت�سى 
 STE PROMOTE للشركة) بلعام 
 MOROCCAN( EXPORTS( &
 DISTRIBUTION »PMED« SARL
أغسطس)) فاتح  بتاريخ  بملؤرخ  (،AU
أغسطس) (3 بتاريخ) وبملسجل  (2022

.2022

قرر بلشركاء)ما يلي):
قفل بلتصفية.

وبلنهائية) بلكاملة  بل6ربءة  إعطاء)
للسيدة فزهة بلكاربمي على بمله ة بلتي)

كلفت بها ك صفية للشركة.
بكتابة) بلقافوني  باليدبع  تم 
بلتجارية) بملحك ة  لدى  بلضبط 
بتاريخ) (996 رقم) تحت   ب كناس 

20)أكتوار)2022.
22 P

STE TECH HAVEN
SARL AU

ربس الها : 00.000) درهم
مقرها بالجت اعي : سال بلجديدة 
 ،F-3 بقامة بلطوبهري 2)، ع ارة

محل رقم )
تفويت حصص بجت اعية

فوت) بسال  عرفي  عقد  ب وجب 
بلسيد أيوب عث ان،)ج يع حصصه)
في) ي كتلكها  بلتي  بالجت اعية 
(،TECH HAVEN بملس اة) بلشركة 
أشرف) بلسيد  ولفائدة  ش.م.م.ش.و 
تغيير شكل) تم  لذلك  وتبعا  عث ان،)
بلشركة لتصبح شركة ذبت مسؤولية)
محدودة بشريك وحيد،)ك ا بستقال)
تسيير) من  عث ان  أيوب  بلسيد 
بذلك) ليصبح  بملذكورة،) بلشركة 
وحيدب) مسيرب  عث ان  أشرف  بلسيد 

للشركة ملدة غير محددة.
باملحك ة) بلقافوني  باليدبع  تم 
بكتوار) ((8 بتاريخ) بسال  بالبتدبئية 

2022،)تحت رقم)963.
مقتطف وايان

22 P

STE H RETAIL
SARL AU

RC(N° : 154051 RABAT
بيع أسهم بلشركة

بلعادي) غير  بلعام  للج ع  تبعا 
2022،)قرر) أكتوار) (3 بملنعقد بتاريخ)
 H RETAIL بلشريك بلوحيد لشركة)
SARL AU،)ربس الها)00.000))درهم)

تقرر ما يلي):

بملوبفقة على فقل ملكية بالسهم)

بين بلسيد بليزيد بلحجاوي بلذي قام)

بلسيدة) لصالح  سهم  (500 بتحويل)

واالتالي تعديل بلشكل) شهير صباح،)

بلقافوني للشركة بلى ش.م.م.

جديد،) مشارك  مدير  تعيين 

بلسيدة شهير صباح ملدة غير محدوة.

تحديث بلنظام بالسا�سي للشركة.

باملحك ة) بلقافوني  باليدبع  تم 

بلتجارية بالرااط بتاريخ)28)أغسطس)

2022،)تحت رقم))2982).
من أجل بالستخالص وبلبيان

23 P

 STE VERDAK SOLUTIONS

 SPAIN SUCCURSALE

MAROC
إنشاء فرع تابع للشركة بالرااط

)قربر بلشركة بالسبافية) ب قت�سى)

(،VERDAK SOLUTIONS SPAIN SL

بملسجل بتاريخ)1)بكتوار)2022،)تحت)

و (RN°202200132(82016 رقم)

ORN°33107/2022،)تقرر ما يلي):

بنشاء)فرع تابع لها بالرااط يح ل)

بلخصائص بلتالية):

 STE VERDAK (: بلتس ية)

 SOLUTIONS SPAIN

.SUCCURSALE MAROC

 ( زفقة وبد زيز رقم) (22 (: بلعنوبن)

أكدبل بلرااط.

أشغال بلبناء) (: بلهدف بالجت اعي)

وأشغال مختلفة.

بلسيد) تعيين  تم  (: بملسير) تعيين 

بملزدبد) مح د  ربشدي  بقشحون 

بلحامل) ((967 يناير) فاتح  بتاريخ 

(،PAC336961 رقم) بلسفر  لجوبز 

مسيرب لهذب بلفرع ملدة غير محدودة.

بكتابة) بلقافوني  باليدبع  تم 

بالرااط) بلتجارية  باملحك ة  بلضبط 

تحت رقم) (،2022 بكتوار) (28 بتاريخ)

.(2983(

24 P

STE PLOM MULTISERVICES
SARL

شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة 

في طور بلتصفية
ربس الها : 00.000) درهم

مقر بالجت اعي : 5) شارع بالبطال 

شقة رقم 1 بكدبل بلرااط

في طور بلتصفية
بلعام) بلج ع  محضر  ب قت�سى 

ملترفيس) بلوم  بلعادي لشركة  بلغير 

بقربر حل) (،2022 سبت 6ر) (26 بتاريخ)

على) لعجزها  بالوبن  قبل  بلشركة 

تفعيل نشاطها.

بلعالي) عينة بلشركة بلسيد عبد 

بلتصفية) بع لية  ك كلف  بمكون 

ومنح ج يع بلصالحيات للقيام بهذه)

بمله ة.

بلشركة) مقرب  ب تيارب  تم  وقد 

بلرسائل) تبلغ  بلتصفية حيث  ك قر 

بلعقود وبلوثائق.

باملحك ة) بلقافوني  باليدبع  تم 

أكتوار) (25 بتاريخ) بالرااط  بلتجارية 

بلسجل) (،8(58 رقم) تحت  (،2022

بلتجاري رقم)02269).
للخالصة وبلبيان

25 P

بالمافة بمللكية لل غرب

مقرها بالجت اعية):)29)شارع بلعلويين رقم)) 

بلرااط

STE FAST HORIZON
SNC 

بالستثنائي) بلعام  بلج ع  إن 

 2022 يوفيو) ((1 بتاريخ) بملنعقد 

 FAST HORIZON SNC لشركة)

 S تجزئة) بلرح ة  حي  سال  مقرها  (،
درهم) (50.000 ربس الها) (،609 رقم)

بسال) بلتجاري  بالسجل  وبملسجلة 

تحت رقم)6365،)قد قرر ما يلي):

حل بلشركة.

بلسيد) للشركة  ك صفي  ( تعيين)

بمعالوي فوفل.

جعل مكان بلتصفية بالرااط،)29 

شارع بلعلويين رقم)))حسان.
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كتابة) لدى  بلقافوني  باليدبع  تم 

بسال) بالبتدبئية  باملحك ة  بلضبط 

تحت رقم) (،2022 أكتوار) ((7 بتاريخ)

.39826
ب ثابة مقتطف وايان

فيرماك

26 P

STE S-H-K-P HAJJI
SARL AU

شركة ذبت مسؤولية محدودة

بشريك وحيد

بنشاء شركة
ب قت�سى عقد عرفي بت ارة بتاريخ)

على) بالتفاق  تم  (،2022 بكتوار) ((2 

ما يلي):

بملسؤولية) ذبت  شركة  بنشاء)

محدودة بشريك وحيد.
ربس الها)0.000))درهم.

كيش) بت ارة  بالجت اعي  مقرها 

ع ارة) (،( سكانس) بقامة  بالودبية،)

5)،)محل تجاري رقم)2

بلضريبة بملهنية رقم)760)5323.

(: بملوحد) بلضريبي  بلتعريفها 

.003(7(500000033

تعيين بلسيد  الد دعنون ك سير)

للشركة.

بلتجارية) باملحك ة  باليدبع  تم 

بت ارة بتاريخ)25)بكتوار)2022،)تحت)
رقم)37585).

للخالصة وبلبيان

27 P

 STE PRODUCTION MXGP

SHOP
بلعادي) غير  بلعام  بلج ع  بنعقاد 

 PRODUCTION MXGP لشركة)

يومه) بلفريد  بلشريك  ذبت  (،SHOP

بلساعة) على  أغسطس  (27 بلسبت)

))))صباحا.

بلشركة) حل  محضر  حرر  وقد 

وتصفيتها من طرف بلشريك بلفريد)

بعدما أصبحت بلشركة عاجزة عن)

بالستث ار وبملتاجرة.

ك ا بتخذ قربر تعيين مسير بلشركة)

بتصفية) بفتاج  بلسعدي  بلسيد 

حسابات بلشركة.

 PRODUCTION MX GP SHOP

بملغرب) بشارع  بلكائنة  (،SARL AU

متجر) (60 رقم) أمزبل  ع ارة  بلعربي 

2)بلرااط،)رقم بلسجل بلتجاري) رقم)

)350)))بملسجل باملحك ة بلتجارية)

بالرااط،)ربس الها)00.000))درهم.

ومعدبت) لوبزم  بيع  أهدبفها 

بلدربجات بلنارية.
بملسير

28 P

STE DENZAR

بالتفاق) تم  ب قت�سى عقد عرفي 

على ما يلي):

 300 زرفاد) هللا  عبد  بلسيد  باع 

بلسيد) لفائدة  بجت اعية  حصة 

مي ون زرفاد.

باملحك ة) بلقافوني  باليدبع  تم 

أكتوار) (22 بالبتدبئية بالرااط بتاريخ)

2022،)تحت رقم))823.

29 P

STE AC LEADER

بالتفاق) تم  ب قت�سى عقد عرفي 

على ما يلي):

 (00 ش اعو) بح د  بلسيد  باع 

بلسيد) لفائدة  بجت اعية  حصة 

مح د كريم ش اعو بستقالة بلسيد)

وتعيين) منصبه  من  ش اعو  بح د 

كريم ش اعو ك سير) بلسيد مح د 

وحيد للشركة.

باملحك ة) بلقافوني  باليدبع  تم 

أكتوار) (28 بالبتدبئية بالرااط بتاريخ)

2022،)تحت رقم)8232.

30 P

 STE JORF FERTILIZERS
COMPANY I
شركة مساه ة

ربس الها : 3.250.000.000 درهم
مقرها بالجت اعي : 1-2 زفقة بالبطال 

حي بلربحة بلدبربلبيضاء
بلسجل بلتجاري رقم : 87)6)3 

بلدبربلبيضاء
بلعام) بلج ع  محضر  ب قت�سى 
تقرر) (2022 يوفيو) (28 في)  بملختلط 

ما يلي):
 (7-I و) ((1-I بلفصول)  تعديل 
و)II-7))من بلقافون بالسا�سي للشركة)
بملؤرخ ب) ((9.20 وفقا للقافون رقم)
)202)بملعدل للقافون رقم) 1))يوليو)

7.95))بملتعلق بشركات بملساه ة.
ب لحقة) بلقافوني  باليدبع  تم 
بالدبربلبيضاء) بلتجارية  بملحك ة 
رقم) 2022،تحت  بكتوار) ((7 بتاريخ)

.81(635
قصد بلنشر وبالعالن

31 P

 STE UM6P ENDOWMENT
HOLDING

شركة مساه ة
ربس الها : 236.331.200.) درهم

مقرها بالجت اعي : 1-2 زفقة بالبطال 
حي بلربحة بلدبربلبيضاء

بلسجل بلتجاري رقم : 398033 
بلدبربلبيضاء

بلعام) بلج ع  محضر  ب قت�سى 
بلغير بلعادي بملنعقد في فاتح سبت 6ر)

2022،)تقرر ما يلي):
بالجت اعي) بلربس ال  في  بلزيادة 
درهم،) (99.000.000 ب بلغ) للشركة 
 (.(37.331.200 من) يرتفع  واذلك 
درهم،) ((.236.331.200 بلى) درهم 
جديدة) أسهم  (990.000 باصدبر)
للقي ة) درهم  ((00 فئة) من  عادية 

بالس ية بلوبحدة،)صادرة بالتكافؤ.
أفضلية) حق  بلغاء)
لفائدة) لل ساه ين  بالكتتاب 
 UNIVERSITE MOHAMMED VI

.POLYTECHNIQUE - UM6P

بعطاء)بلصالحيات بلالزمة ملجلس)

بالدبرة لتحقيق بلزيادة في بلربس ال.

من) (7 للفصل) موبزي  تعديل 

شرط) تحت  بالسا�سي،) بلقافون 

بلزيادة في بلربس ال.

 (7-I و) ((1-I بلفصول)  تعديل 

و)II-7))من بلقافون بالسا�سي للشركة)

وفقا للقافون رقم)9.20).

بالدبرة) مجلس  محضر  ب قت�سى 

بملنعقد في)7)سبت 6ر)2022،)تقرر ما)

يلي):

في) بلنهائية  بلزيادة  تحقيق 

بلشركة) ربس ال  لينقل  بلربس ال 

وتعديل) درهم  ((.236.331.200 بلى)
بلقافون) من  (7 للفصل) موبزي 

بالسا�سي.

ب لحقة) بلقافوني  باليدبع  تم 

بالدبربلبيضاء) بلتجارية  بملحك ة 

رقم) 2022،تحت  بكتوار) (05 بتاريخ)

.810096
قصد بلنشر وبالعالن

32 P

STE HOGESPAR
شركة مساه ة

ربس الها :30.672.000 درهم

مقرها بالجت اعي : مدبر بلرياضات، 

شارع عبد بللطيف ببن قدور 

بلدبربلبيضاء

بلسجل بلتجاري رقم : 15883 

بلدبربلبيضاء

بلعام) بلج ع  محضر  ب قت�سى 

6)يوفيو) في) بملنعقد  بلعادي  بلغير 

2022،)تقرر ما يلي):
يكون) ال  ربس ال  تخفيض 

أقصاه) ب بلغ  بوقوع  سائر  معلال 

5.672.000))درهم،)عن طريق قيام)

بلشركة باستيردبد عددب من بالسهم)

تحت) سه ا،) ((56.720 بحد أق�سى)

دبئني) تعرض  بغياب  معلق  شرط 

بلشركة.

تعديل موبزي ومشروط للفصل)6 

من بلقافون بالسا�سي.
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بلالزمة) بلصالحيات  إعطاء)

بلتخفيض) لتحقيق  بالدبرة  ملجلس 

بوقوع) معلال  اليكون  بلرأس ال  في 

 سائر.

بالدبرة) مجلس  محضر  ب قت�سى 
تقرر) (،2022 سبت 6ر) (22 بملنعقد في)

ما يلي):

من) تعرض  وجود  عدم  حالة  في 

بالسهم) عدد  يحدد  بلشركة،) دبئني 

بلنهائية بلتي حصلت عليها بلشركة ب)

50.000))سهم.

سهم بستحوذت) ((50.000 بلغاء)

عليها بلشركة.

ال) ربس ال  تخفيض  تحقيق 

قدرها) بوقوع  سائر  معلال  يكون 

بتخفيض) درهم  ((5.000.000
ربس ال بلى)30.672.000)درهم.

من) (6 للفصل) موبزي  تعديل 

بلقافون بالسا�سي.

ب لحقة) بلقافوني  باليدبع  تم 

بالدبربلبيضاء) بلتجارية  بملحك ة 

رقم) 2022،تحت  بكتوار) (20 بتاريخ)

.812303
قصد بلنشر وبالعالن

33 P

STE BADEEL SMARTLEASE
شركة مساه ة

ربس الها : 86.000).68 درهم

مقرها بالجت اعي : )6) شارع 

بلحسن بلثافين مكتب بلدور بلتاسع، 

بلدبربلبيضاء

بلسجل بلتجاري رقم : )532)1 

بلدبربلبيضاء

بلعام) بلج ع  محضر  ب قت�سى 

بملختلط بملنعقد في)5)سبت 6ر)2022،)

تقرر ما يلي):

بتخاذ بلقربر))بتخفيض بلربس ال))

بخفض) درهم  ((5.700.000 ب بلغ)

بلربس ال من)6.000.000))درهم بلى)

300.000)درهم بامتصاص جزء)من)

بلخسائر.

من) (7 للفصل) موبزي  تعديل 

بلقافون بالسا�سي.

ب بلغ) بلربس ال  في  بلزيادة  قربر 

باصدبر) درهم  (71.000.000 أقصاه)

710.000)سهم عادي جديد من فئة)

صادرة) درهم للقي ة بالس ية،) ((00

بالكامل،) وتحرر  تكتتب  بالتكافؤ،)

طريق) عن  فقدب  بالكتتاب،) عند 

بملقدبر) محددة  ديون  مع  بملقاصة 

عن) و/أو  بلشركة  على  ومستحقة 

طريق بلدفع بلنقدي.

بفضلية) حق  على  بلحفاظ 

بالكتتاب لل ساه ين.

من) و7) (6 للفصل) تعديل موبزي 

بلقافون بالسا�سي للشركة.)

بعطاء)بلصالحيات بلالزمة ملجلس)

بالدبرة لتحقيق بلزيادة في بلربس ال.

بالدبرة) مجلس  محضر  ب قت�سى 
تقرر) (،2022 أكتوار) ((( في) بملنعقد 

ما يلي):

بلنهائية) بلزيادة  تحقيق 

ب بلغ) بلشركة  بلربس ال  في 

ينقل) واذلك  درهم  (67.886.000

بلى) درهم  (300.000 من) بلربس ال 

86.000).68)درهم.

تغيير طريقة مزبولة مهام بالدبرة)

رئيس) مهام  بين  بالفصل  بلعامة 

مجلس بالدبرة ومهام بملدير بلعام.

ب لحقة) بلقافوني  باليدبع  تم 

بالدبربلبيضاء) بلتجارية  بملحك ة 

رقم) 2022،تحت  بكتوار) (26 بتاريخ)

.813(96
قصد بلنشر وبالعالن

34 P

 STE JORF FERTILIZERS

COMPANY IV
شركة مساه ة

ربس الها : 000.000.) درهم

مقرها بالجت اعي : 1-2 زفقة بالبطال 

حي بلربحة بلدبربلبيضاء

بلسجل بلتجاري رقم : 9329)3 

بلدبربلبيضاء

بلعام) بلج ع  محضر  ب قت�سى 

بملختلط بملنعقد في)28)يوفيو))2022،)

تقرر ما يلي):

 (7-Iو ((1-I بلفصول)  تعديل 
وII-7))من بلقافون بالسا�سي للشركة)
بملؤرخ ب) ((9.20 وفقا للقافون رقم)
1))يوليو))202،)بملعدل للقافون رقم)

7.95))بملتعلق بشركات بملساه ة.
ب لحقة) بلقافوني  باليدبع  تم 
بالدبربلبيضاء) بلتجارية  بملحك ة 
رقم) 2022،تحت  بكتوار) ((7 بتاريخ)

.81(637
قصد بلنشر وبالعالن

35 P

بالستاذ علي ف زيلن
موثق)

مقر):)زبوية))شارع مح د بلخامس وزفقة ع ر)
ببن بلخطاب بقامة ماس بالوماس)))بلطابق)

بالول رقم)27)طنجة
بلهاتف):)1.80).05.39.91

STE UNI BUMA
SARL

شركة ذبت مسؤولية محدودة
ربس ال : 00.000).) درهم

مقرها بالجت اعي : زبوية شارع مح د 
بلخامس وزفقة بليوسفية بلطابق 3 

رقم 26 طنجة
بلسجل بلتجاري رقم : 5169)

تفويت حصص بجت اعية
 9 بتاريخ) عرفي  عقد  ب قت�سى 
(،20(7 ف6ربير) و)2) (20(0 ديس 6ر)
  AZAR LIMITED شركة) فوتت 
3668)حصة بجت اعية من فئة)00) 
درهم للحصة بلوبحدة بلتي ت لكها في)
ذبت) ش.م.م.) (، (UNI BUMA شركة)

شريك وحيد لفائدة بلسيد):
 BENEDICTUS, GERTRUDIS,
 HERMELINDUS, MARIA VAN

.GILS
بتاريخ) عرفي  عقد   ب قت�سى 
9)ديس 6ر)0)20)و)29)مارس)7)20،)
 AZAR LIMITED 3666(فوتت شركة
00))درهم) حصة بجت اعية من فئة)
في) ت لكها  ( بلتي) بلوبحدة  للحصة 
ذبت) ش.م.م.) (، (UNI BUMA شركة)
 (.(00.000 ربس الها) شريك وحيد،)
بطنجة) بالجت اعي  مقرها  درهم،)
وزفقة) بلخامس  مح د  شارع  زبوية 

بليوسفية بلطابق)3)رقم)26)طنجة.

لفائدة بلسيد):

 ADRIANUS, JACOBUS,

 HERMELINDUS, JOSEPH VAN

.GILS

بتاريخ عرفي  عقد   ب قت�سى 

 9)ديس 6ر)0)20)و)29)مارس)7)20،)

 AZAR LIMITED 3666(فوتت شركة

00))درهم) حصة بجت اعية من فئة)

في) ت لكها  ( بلتي) بلوبحدة  للحصة 

ذبت) ش.م.م.) (، (UNI BUMA شركة)

شريك وحيد،)لفائدة بلسيد):

 JACOBUS, ADRIANUS,

 HERMELINDUS, maria  VAN

.GILS

 6 بلبندين) تغيير  تم  لذلك  وتبعا 

و7)من بلقافون بلتأسي�سي للشركة.

بملنعقد) بلعام  بلج ع  ب قت�سى 

فوف6ر) (21 فوق بلعادة للشركة بتاريخ)

7)20،)قرر مساه وب بلشركة ما يلي):

تفويت) على  وبملصادقة  بالقربر 

بلحصص بالجت اعية لفائدة بلسادة:

 BENEDICTUS,  -  (

 GERTRUDIS, HERMELINDUS,

.MARIA VAN GILS

 ADRIANUS, JACOBUS,  2-

 HERMELINDUS, JOSEPH VAN

..GILS

 JACOBUS, ADRIANUS,  3-

 HERMELINDUS, MARIA  VAN

.GILS

على) طرأت  بلتي  بلتغييربت  وكذب 

بلبندين)6)و7)من بلقافون بالسا�سي.

بلى) بملذكورة  بلشركة  تحويل 

بملحدودة،) بملسؤولية  ذبت  شركة 

بتاريخ (96-5 رقم) للقافون   طبقا 

بنفس بلتس ية،) (،(997 ف6ربير) ((3  

وربس ال،) بلهدف  بالجت اعي،) بملقر 

ودون  لق شخص معنوي جديد.

مح د) موالي  بلسيد  تأكيد 

مهامه ك سير) في  بالدري�سي  بوزكري 

للشركة ملدة غير محدودة.

بالسا�سي) بلقافون  على  بملصادقة 

شكل) في  بملذكورة  للشركة  بملعدل 

شركة ذبت مسؤولية محدودة.
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بتاريخ عرفي  عقد   ب قت�سى 
 21)ديس 6ر)7)20،)تم تحرير بلقافون)

بلتأسي�سي بملعدل للشركة.
كتابة) لدى  بلقافوني  باليدبع  تم 
بطنجة) بلتجارية  باملحك ة  بلضبط 
رقم) تحت  (،20(8 يناير) ((6 بتاريخ)

.(98770
بالطالع وبلبيان

بالستاذ علي ف زيلن

36 P

STE EXTRASAND
SARL

رقم بلسجل بلتجاري : 63119)
تكوين شركة محدودة بملسؤولية

بالرااط) مؤرخ  محضر  ب قت�سى 
تم وضع) (،2022 سبت 6ر) (28 بتاريخ)
بلقوبفين بالساسية لشركة محدودة)

بملسؤولية ذبت بمل يزبت بلتالية):
أو) متنوعة  أع ال  (: بلهدف)

إنشاءبت))مقاول(.
بلتجارة.

بستغالل بملقالع.
بملقر):)ع ارة رقم)30)شقة رقم)8 
حسان) شارع موالي بح د بلوكيلي،)

بلرااط.
ب ا) بملال  رأس  حدد  (: بملال) ربس 

قدره)00.000))درهم.
غير) ملدة  بلشركة  تدبر  (: بلتسيير)

محدودة من طرف):
بملصدق أمين.

بكتابة) تم  (: بلقافوني) بإليدبع 
بالرااط) بلتجارية  باملحك ة  بلضبط 

بتاريخ)21)أكتوار)2022.
تحت رقم)29615).

37 P

STE LEVEL BUILDING
SARL

رقم بلسجل بلتجاري : )6315)
تكوين شركة محدودة بملسؤولية

بالرااط) مؤرخ  محضر  ب قت�سى 
تم وضع) (،2022 سبت 6ر) (29 بتاريخ)
بلقوبفين بالساسية لشركة محدودة)

بملسؤولية ذبت بمل يزبت بلتالية):

إنشاءبت) أو  متنوعة  أع ال 

)مقاول(.

وبلطرق) بملياه  بلتحتية،) بلبنيات 

وبلكهرااء.

بملقر):)ع ارة رقم)30،)شقة رقم)8 

شارع موالي بح د بلوكيلي،)حسان،)

بلرااط.

قدره) ب ا  حدد  (: بملال) ربس 

00.000))درهم.

غير) ملدة  بلشركة  تدبر  (: بلتسيير)

محدودة من طرف):

بملصدق أمين.

بكتابة) تم  (: بلقافوني) بإليدبع 

بالرااط) بلتجارية  باملحك ة  بلضبط 

بتاريخ)21)أكتوار)2022.

تحت رقم):)29616).

38 P

 SOCIETE AFRICAINE 

DES SERVICES 

 DE LA SANTE

SARL AU

ربس الها : 000.000.) درهم

بملقر بلرئي�سي : شارع عالل بلفا�سي 

مدينة بلعرفان، حي بلرياض، بلرااط

رقم بلسجل بلتجاري : 16319)

بالستثنائي) بلعام  بلج ع  قرر 

(،2022 سبت 6ر) (26 بتاريخ) بملنعقد 

من) (86 أفه تطبيقا ملقتضيات بملادة)

(،(-97-19 رقم) بلشريف  بلظهير 

7)1) )3))ف6ربير) 5)شوبل) بملؤرخ في)

997)()بتنفيذ بلقافون رقم)5.96.

أفه ليس هناك دبع لحل بلشركة)

واالتالي بست ربر وجود بلشركة.

كتابة) لدى  بلقافوني  بإليدبع  تم 

بالرااط) بلتجارية  باملحك ة  بلضبط 

تحت رقم) (،2022 أكتوار) (28 بتاريخ)

.(29775
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 SOCIETE  AFRICAINE DES
SERVICES 

DE LA SANTE-TRAVAUX
SARL AU

ربس الها : 000.000.) درهم
بملقر بلرئي�سي : شارع عالل بلفا�سي 
مدينة بلعرفان، حي بلرياض، بلرااط

بلسجل بلتجاري : 18587)
بالستثنائي) بلعام  بلج ع  قرر 
(،2022 سبت 6ر) (26 بتاريخ) بملنعقد 
من) (86 أفه تطبيقا ملقتضيات بملادة)
(،(-97-19 رقم) بلشريف  بلظهير 
7)1) )3))ف6ربير) 5)شوبل) بملؤرخ في)

997)()بتنفيذ بلقافون رقم)5.96.
أفه ليس هناك دبع لحل بلشركة)

واالتالي بست ربر وجود بلشركة.
كتابة) لدى  بلقافوني  بإليدبع  تم 
بالرااط) بلتجارية  باملحك ة  بلضبط 
تحت رقم) (،2022 أكتوار) (27 بتاريخ)

.(2977(
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SOCIETE  AFRICAINE DES 
SERVICES DE LA SANTE-

METIERS
SARL

ربس الها : 00.000) درهم
بملقر بلرئي�سي : 1 زفقة فابولي تجزئة 
1 قطاع 7) بلوك ) حي بلرياض، 

بلرااط
بلسجل بلتجاري : 18835)

بالستثنائي) بلعام  بلج ع  قرر 
(،2022 سبت 6ر) (26 بتاريخ) بملنعقد 
من) (86 أفه تطبيقا ملقتضيات بملادة)
(،(-97-19 رقم) بلشريف  بلظهير 
7)1) )3))ف6ربير) 5)شوبل) بملؤرخ في)

997)()بتنفيذ بلقافون رقم)5.96.
أفه ليس هناك دبع لحل بلشركة)

واالتالي بست ربر وجود بلشركة.
كتابة) لدى  بلقافوني  بإليدبع  تم 
بالرااط) بلتجارية  باملحك ة  بلضبط 
تحت رقم) (،2022 أكتوار) (27 بتاريخ)

.(29772
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مكتب بألستاذ فبيل بوعياد موثق بفاس

15،)شارع بلحسن بلثاني،)ع ارة بلوطنية
بلطابق بلثاني،)رقم-202))فاس)-

بلهاتف)05.35.91.37.68)))بلفاكس)

05.35.91.37.72

SOCIETE CENTRICALL
S.A.R.L

بستقالة وتعيين مسير
ب قت�سى محضر ج ع عام بتاريخ)
بلشركة) قررت  (،2022 أكتوار) ((8
  CENTRICALL بملسؤولية) بملحدودة 
درهم،) (600.000 رأس الها) (S.A.R.L
بيبودروم،) بفاس،) بالجت اعي  مقرها 
ملعب بلخيل)،)3))شارع ببن بطوطة،)

بلطابق بألول):
بستقالة بلسيدة فريدة ح�سى من)
مهامه ا ك سيرة للشركة مع بلسيد)

مح د جوبد بربدة.
بربدة) جوبد  مح د  بلسيد  ببقاء)
غير) ملدة  للشركة  وحيدب  مسيرب 

محدودة.)
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
بلتجارية بفاس،)في)21)أكتوار)2022،))

تحت رقم)2022/1358.
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 GROUPEMENT
 INTERPROFESSIONNEL

DES CARRIERES 
DE L’ORIENTAL  GICO
 Groupement d’intérêt

économique
Au(capital(de 120.000 DHS

 Siège(social : 21 rue(Melilia 1er
étage(Appt(N°3 Oujda

N° IF : 26096527
N° RC : 32 859

بلتشطيب من بلسجل بلتجاري
ب قت�سى قربر بلج ع بلعام بلغير)
سبت 6ر) ((8 بملنعقد بتاريخ) بلعادي 
قرر) ( بوجدة) بلشركة  ب قر  (،2022
 GROUPEMET شركة):) شركاء)
 I N T E R P R O F E S S I O N N E L
 DES CARRIERES DE

L’ORIENTAL GICO)ما يلي):
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بلتشطيب من بلسجل بلتجاري.
إبربء)ذمة بملصفي.

للشركة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
بتاريخ) بوجدة  بلتجارية  باملحك ة 

27)أكتوار)2022))تحت رقم683). 
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NADOR WEST WOOD
SARL

Au(capital(de 500 000 DH
 Siège(social : 143 BD(MED

 DERFOUFI IMMEUBLE WIDAD
ETAGE 4 APPT 1, OUJDA

تعــديل
بلرفع من رأس ال بلشركة

لشركة) بلشركاء) قربر  ب قت�سى 
  NADOR WEST WOOD SARL
 2022 سبت 6ر) ((9 بتاريخ) بملنعقد 

ب قر بلشركة بوجدة،)تقرر ما يلي):
بلشركــــــة)) رأس ـــال  من  بلرفع 
درهم أي) ((.500.000 قـــــدره) ( ب بلـــــــغ)
مـــــن)500.000)درهم إلى)))2.000.000 
حصة) ((5.000 بحسب) درهم 
بملقدرة) بلدبئنية  عن  بجت اعية 

وبملستحقة بلتي يحتفظ بها بلشركاء
من بلقافوني) (7 و) (6 تغيير بملادتين)

بألسا�سي.
للشركــــة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
بتاريــــخ)) ( بوجدة) بلتجارية  باملحك ة 

20)أكتوار)2022)تحت رقــــم))63).
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DECO DESIGN SAHARA
تاسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة ب ساهم وبحد
بتاريخ) بلعرفي  للعقد  تبعا 
قوبفين) وضع  تم  (،2022 )2)أكتوار)

بلشركة ذبت بمل يزبت بلتالية):
 DECO DESING (: بلتس ية)

.SAHARA
ذبت) شركة  (: بلقافوني) بلشكل 

بملسؤولية بملحدودة ب ساهم وبحد.
بملوضوع):)بلتخطيط وبلديكور.

الي) وبلتسويق  بالفتاج  بلديكور،)
تخطيط) بلديكور،) ألغربض  عنصر 

بملطابخ وبلح امات وبلخزبئن.

وأع ال) بملختلفة  بلنجارة  أع ال 

بلديكور بلكهراائي إلخ.

بملقر بلرئي�سي):)شارع)26،)رقم)07 

حي بلوحدة)02،)بلعيون.

بلربس ال):)حدد في مبلغ)00.000) 

حصة من) ((000 إلى) درهم مقس ة 

بالكامل) وت لكها  درهم  ((00 فئة)

بلسيد مح ود من اليخاف.

تسير من طرف بلسيدة) (: بإلدبرة)

فاط ة من اليخاف.

بكتابة) تم  (: بلقافوني) بإليدبع 

بلضبط باملحك ة بالبتدبئية بالعيون)

تحت رقم) (،2022 أكتوار) (27 بتاريخ)

وتم تسجيلها بالسجل) (2022/3(70

بلتحليلي عدد) بلرقم  بلتجاري تحت 

.13559
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 TWINE NEGOCE

INTERNATIONAL
تاسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة
بتاريخ) بلعرفي  للعقد  تبعا 

قوبفين) وضع  تم  (،2022 )2)أكتوار)

بلشركة ذبت بمل يزبت بلتالية):

 TWINE NEGOCE (: بلتس ية)

.INTERNATIONAL

ذبت) شركة  (: بلقافوني) بلشكل 

بملسؤولية بملحدودة.

بملوضوع):)بلتجارة بلعامة.

شربء،) تجارة،) تصدير،) بستيربد،)

بيع وتسويق أي منتوج منزلي أو أجهزة)

بملتعلقة) موبد  أو  بثاث  بو  منزلية 

باإللكتروفيات.....بلخ.

بلخير،) بلتجزئة  (: بلرئي�سي) بملقر 

(،03 ع ارة) (،05 رقم) س ارة،) شارع 

بلعيون.

بلربس ال):)حدد في مبلغ)00.000) 

حصة من) ((000 إلى) درهم مقس ة 

مقس ة) للوبحدة،) درهم  ((00 فئة)

كارتي):

 500 بلسيدة نعي ة بيت عبد هللا)
حصة.

 500 لع ومي) بلدين  فور  بلسيد 
حصة.

تسير من طرف بلسيدة) (: بإلدبرة)
فور) وبلسيد  هللا  عبد  بيت  نعي ة 

بلدين لع ومي.
بكتابة) تم  (: بلقافوني) بإليدبع 
بلضبط باملحك ة بالبتدبئية بالعيون)
تحت رقم) (،2022 أكتوار) (27 بتاريخ)
وتم تسجيلها بالسجل) (2022/3(69
بلتحليلي عدد) بلرقم  بلتجاري تحت 

.13557
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FAHD’S BAG
تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة ب ساهم وبحد
بتاريخ) بلعرفي  للعقد  تبعا 
قوبفين) وضع  تم  (،2022 7))أكتوار)

بلشركة ذبت بمل يزبت بلتالية):
.FAHD’S BAG(:(بلتس ية

ذبت) شركة  (: بلقافوني) بلشكل 
بملسؤولية بملحدودة ب ساهم وبحد.

)توصيل) :) دمات) بملوضوع)
لل نازل(.

بلتجارة باللكتروفية.
بالستهالكية) بملنتجات  تسليم 

بليومية....)بلخ.
تجزئة حي موالي) (: بملقر بلرئي�سي)
رشيد،)8)2)شارع بلوك د،)رقم))2)،)

بلعيون.
بلربس ال):)حدد في مبلغ)00.000) 
حصة من) ((000 إلى) درهم مقس ة 
بالكامل) وت لكها  درهم  ((00 فئة)

بلسيد عث ان بونعاج.
بلسيد) طرف  من  تسير  (: بإلدبرة)

عث ان بونعاج.
بكتابة) تم  (: بلقافوني) بإليدبع 
بلضبط باملحك ة بالبتدبئية بالعيون)
تحت رقم) (،2022 أكتوار) ((9 بتاريخ)
3092/2022،)وتم تسجيلها بالسجل)
بلتحليلي عدد) بلرقم  بلتجاري تحت 

.1315(
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SAHARA CASH
SARL AU

تعديالت قافوفية
بلوبحد) بملساهم  قربر  إثر  على 

ملساهم) (2022 يوليو) (2( بتاريخ)

SAHARA CASH)شركة ذبت) شركة)

بملسؤولية بملحدودة ب ساهم وبحد،)

درهم) (2.000.000 رأس الها) بلبالغ 

موالي) شارع  (56 مقرها) وبلكائن 

بس اعيل،)تقرر):

للشركة) بالجت اعي  بملقر  تحويل 

من بلعنوبن بلقديم إلى عنوبن جدد)

هو):

عابدين،) ساحة  ساقية  تجزئة 

(،70.000 ب) ص  بلعينين،) ماء) فيال 

بلعيون.

كتابة) لدى  بلقافوني  بإليدبع  تم 
بلضبط باملحك ة بالبتدبئية بالعيون)

تحت رقم) (،2022 أكتوار) (28 بتاريخ)

.2022/3(79
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 STE  AUTO MECANIQUE

DU SOUSS
SARL AU

رأس الها :   00.000) درهم

مقرها : شارع بلشريف بلرب�سي  
بلرقم )) حي بلوحدة )0 بلعيون

تعديالت قافوفية
بالستثنائي) بلقربر  ملحضر  طبقا 

أكتوار) (2( بتاريخ) بلوحيد  للشريك 

2022،)ت ت بملصادقة على ما يلي:)))

بلحصص) مج وع  تفويت  قبول 

بالجت اعية من طرف بلسيد بلسعيد)

بلسيدة  ديجة) لفائدة  بنجلون 

به وش.

بلشركة) رأس ال  توزيع  ليصبح 

كالتالي):

 (000 به وش) بلسيدة  ديجة 

حصة.
بستقالة بلسيد بلسعيد بنجلون)

من بلتسيير،)وتعيين بلسيدة  ديجة)

به وش ك سيرة وحيدة للشركة.
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توسيع نشاط بلشركة.
تحيين بلقافون بألسا�سي للشركة.

بإليدبع) تم  (: بلقافوني) بإليدبع 
بتاريخ) بالعيون  بالبتدبئية  باملحك ة 
رقم) تحت  (،2022 أكتوار) (28

.3(71/2022
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SOCIETE HARDILAND
SARL AU

AU(CAPITAL(DE 100.000 Dhs

 SIEGE SOCIAL : N° 60 Bis,

Hay El Massira, TAN-TAN.
بتاريخ) عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم تأسيس شركة) (2022 20)أكتوار)
بامل يزبت) ( محدودة) مسؤولية  ذبت 

بلتالية:
 STE HARDILAND (: بلتس ية)

ش م م.
مكرر،) (60 رقم) ( (: بملقر بالجت اعي)

حي بملسيرة،)طافطان).
درهم) ((00.000 (: بلرأس ال)
فئة) من  حصة  ((000 على) مقس ة 

00))دربهم.
بلهدف):)بملفاوضة،)تسويق وتوزيع)
بملوبد بلغذبئية،)بلتصدير وبالستيربد.

بلوحيد) بلشريك  (: بلشركاء)
بلسيد: ـــالد بلهردي).

بملدة):)99)سنة.
بلتسيير):)تسيير بلشركة حاليا من)

طرف بلسيد:) الد بلهردي).
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
بالبتدبئية بطافطان بتاريخ)26)أكتوار)

2022،)تحت رقم)82/2022).
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 STE IMMATRON
SARL AU

تأسيس شركة ذبت مسؤوليات 
محدودة

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
2022،)بسال تم تأسيس) 8)أغسطس)

شركة تح ل بلصفات بلتالية):
 STE (: بالجت اعي) بللقب 

.IMMATRON SARL AU

ذبت) شركة  (: بلقافوفية) بلصفة 
بملسؤولية بملحدودة.

بلهدف بالجت اعي):)تركيب وصيافة)
بألجهزة بلكهراائية وبستيربد وتصدير.
درهم،) ((00.000 (: بملال) رأس 
مقس ة إلى)000)حصة من فئة)00) 

درهم للحصة مقس ة))كالتالي):
 (000 بوعفي) بملصطفى  بلسيد 

حصة.
من) ببتدبء) سنة  (99 (: بملدة)

بلتاسيس بلنهائي.
من فاتح يناير إلى) (: بلسنة بملالية)
)3)ديس 6ر من كل سنة ما عدب بلسنة)

بألولى تبتدئ من تاريخ بلتسجيل.
 (6 ديار) إقامة  (: بملقر بالجت اعي)

رقم)6))شارع مح د بلخامس بسال.
بلتسيير):)بملصطفى بوعفي.

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
بلتسجيل) رقم  بسال،) بلتجارية 

بالسجل بلتجاري)27))3)بسال.
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IMPORTATION 
ET DISTRIBUTION 

DE MATERIEL 
DE DROGUERIE GENERAL

ش م م
 للشريك بلوبحد

ب قت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)
تأسيس) تم  (،2022 أغسطس) (3(
بملحدودة) بملسؤولية  ذبت  شركة 
 IMPORTATION ET(للشريك بلوبحد
 DISTRIBUTION DE MATERIEL
DE DROGUERIE GENERAL،)وبلتي)

تح ل بلخصائص بلتالية):
موبد) تاجر  (: بالجت اعي) بلهدف 

بلعقاقير بالتقسيط.
بلكهرااء،) بالبناء،) يتعلق  ما  كل 

بلصباغة،)بلسباكة.
ربس ال بلشركة):)00.000))درهم)
فئة) من  حصة  ((000 غلى) مقس ة 
تم) بلوبحدة،) للحصة  درهم  ((00
تسريح رأس ال بلشركة موزعة على)

بلشكل بلتالي):

 (000 بنصديق) فوردين  بلسيد 
حصة.

من) ببتدبء) سنة  (99 (: بملدة)
بلتاسيس بلنهائي أي من تاريخ وضع)

بلسجل بلتجاري.
من فاتح يناير إلى) (: بلسنة بملالية)
)3)ديس 6ر من كل سنة ما عدب بلسنة)

بألولى تبتدئ من تاريخ بلتسجيل.
بملقر بالجت اعي):)801،)زفقة جبل)
3)تجزئة سعيد حجي) تادغين متجر/)

طريق بلقنيطرة سال.
بلشركة) تسيير  عهد  (: بلتسيير)
لفترة غير محدودة إلى بلسيد فوردين)

بنصديق ك سير وحيد مع بلتوقيع.
بلتجاري) بالسجل  بلتقييد  تم 
باملحك ة بالبتدبئية بسال تحت رقم)

.39515
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COBATREC
شركة ذبت مسؤولية محدودة

رأس الها : 00.000) درهم
بملقر بالجت اعي : بلشقة رقم 1 
بلطابق بألول تجزئة قادر مرس 

بلخير، ت ارة
تأسيس

بتاريخ) عرفي  عقد  ب وجب 
بملصادقة) ت ت  (،2022 5)سبت 6ر)
ذبت) لشركة  بالسا�سي  بلقافون  على 
مسؤولية محدودة ذبت بلخصائص)

برتية):
.COBATREC(:(بلتس ية بلتجارية

ذبت) شركة  (: بلقافوفية) بلصفة 
مسؤولية محدودة.

بلهدف):)بلبناء)وبألشغال بملختلفة.
بلع ليات) ج يع  عامة  بصفة 
غير) أو  مباشرة  بصفة  بملرتبطة 

مباشرة بنشاط بلشركة.
رقم) بلشقة  (: بالجت اعي) بملقر 
مرس) قادر  تجزئة  بألول  بلطابق  (1

بلخير،)ت ارة.
درهم) ((00.000 (: بملال) ربس 
فئة) من  حصة  ((000 إلى) مقس ة 

00))درهم للحصة بلوبحدة.

بملدة):)99)بعد بلتاسيس.
عبد) بلسالمي  بلسيد  (: بلتسيير)
بملطلب وبلسيد بلدريدر عبد بملجيد)

ملدة غير محدودة.
وقد تم بإليدبع بلقافوني باملحك ة)
أكتوار) (21 بتاريخ) بت ارة  بالبتدبئية 

2022،)تحت رقم س ت)37553).
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YOKA SUSHI CASABLANCA
شركة ذبت مسؤولية محدودة

ربس الها : 200.000 درهم
بملقر بالجت اعي : 7، زبوية زفقة 

كلوس دي بروفينس وشارع فربفكلين 
بالدبر بلبيضاء

بلزيادة وبلنقصان في بلرأس ال 
بالجت اعي

ب قت�سى عقد عرفي مؤرخ بالرااط)
2022،)قررت) بتاريخ فاتح أغسطس)

بلج عية بلعامة للشركاء)ما يلي):
موبفقة على تقرير بملصادقة على)

حصر بلحسابات بلجارية للشركاء.
بالجت اعي) بلرأس ال  في  زيادة 
ب بلغ)727.000)درهم من  الل دمج)
حيث) به  بملرتبط  بلجاري  بلحساب 
من) بلشركة  ربس ال  قي ة  فقل  تم 
 927.000 ليصبح) درهم  (200.000
727)حصة) درهم م ا أدى إلى إنشاء)

جديدة بقي ة)000))درهم للحصة.
طريق) عن  بلرأس ال  في  فقصان 
ب بلغ) بمللحوظة  بلخسائر  بستيعاب 
727.000)درهم واالتالي  فض رأس)
إلى) درهم  (927.000 ب قدبر) بملال 
 200 إلى) مقس ة  درهم  (200.000

حصة بقي ة)000))درهم.
للربس ال) بلجديد  بلتقسيم 

بالجت اعي.
تحيين بلقافون بألسا�سي للشركة.

مسائل مختلفة.
كتابة) لدى  بلقافوني  بإليدبع  تم 
بالدبر) بلتجارية  باملحك ة  بلضبط 
(،2022 أكتوار) (26 بتاريخ) بلبيضاء)

تحت رقم)90)813.
54 P
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PROFCLEAN
RC : 98277

بملقر بالجت اعي : حي بلنهضة 3
رقم 63، بلرااط

بلعام) بملحضر  ملقتضيات  تبعا 

3))أكتوار) بالستثنائي بملنعقد بتاريخ)

2022)تقرر ما يلي):

إضافة نشاط):)بيع وشربء)بألجهزة)

وبللوبزم بلخاصة باملصبنة)-)بالستيربد)

وبلتصدير.

وتثبيت) تجارة  (: نشاط) إلغاء)

وصيافة بألجهزة ومستهلكات بملصبنة)

وبلتطهير) بلتنظيف  موبد  تجارة  (-

وبلنظافة.

لدى) بلضبط  بكتابة  بإليدبع  تم 

بتاريخ بالرااط  بلتجارية   بملحك ة 

28)أكتوار)2022)تحت رقم)29786).

55 P

PROFCLEAN
RC : 98277

بملقر بالجت اعي : حي بلنهضة 3
رقم 63، بلرااط

بلعام) بملحضر  ملقتضيات  تبعا 

3))أكتوار) بالستثنائي بملنعقد بتاريخ)

2022)تقرر ما يلي):

بلعنوبن) من  بلشركة  مقر  فقل 
3،)رقم) بلقديم بلكائن في حي بلنهضة)

بلرااط إلى بملقر بلجديد بلكائن) (،63
(،260 رقم) توسعي،) (( في حي بلنهضة)

بلرااط.

لدى) بلضبط  بكتابة  بإليدبع  تم 

بتاريخ بالرااط  بلتجارية   بملحك ة 

28)أكتوار)2022)تحت رقم)29786).

56 P

MAY OFFICE
RC : 123841

بملقر بالجت اعي : رقم 33، شارع 

مح د بن عبد هللا، بلعكاري، بلرااط

بلعام) بملحضر  ملقتضيات  تبعا 

بالستثنائي بملنعقد بتاريخ)27)سبت 6ر)

2022)تقرر ما يلي):

من) بلشركة  رأس ال  رفع 

 (.000.000 إلى) درهم  ((00.000

درهم،)عن طريق بملقاصة مع مطالبة)

سائلة ومستحقة بلدفع على بلشركة)

ب بلغ) للشركاء() بلجارية  )بلحسابات 

900.000)درهم.

لتصبح بلحصص موزعة كالتالي):

بلسيد بملقري يونس)5500)حصة)

من فئة)00))درهم للحصة بلوبحدة.

بلسيد بملقري مح د)1500)حصة)

من فئة)00))درهم للحصة بلوبحدة.

لدى) بلضبط  بكتابة  بإليدبع  تم 

بتاريخ بالرااط  بلتجارية   بملحك ة 

28)أكتوار)2022)تحت رقم)9)298).

57 P

 INTERLINK DISTRIBUTION
RC : 83555

بملقر بالجت اعي : ع ارة رقم 5

إقامة ركربكة، زفقة مح د بلحنصالي

محل رقم 2، بلرااط

بلعام) بملحضر  ملقتضيات  تبعا 

بالستثنائي بملنعقد بتاريخ)27)سبت 6ر)

2022)تقرر ما يلي):
من) بلشركة  رأس ال  رفع 

 5.000.000 إلى) درهم  ((.000.000

درهم،)عن طريق بملقاصة مع مطالبة)

سائلة ومستحقة بلدفع على بلشركة)

ب بلغ) للشركاء() بلجارية  )بلحسابات 

دمج) ومن  الل  درهم  (2.000.000

بملحتجزة() )بألرااح  بالحتياطيات)

ب بلغ)2.000.000)درهم.

لتصبح بلحصص موزعة كالتالي):

 27500 يونس) بملقري  بلسيد 

للحصة) درهم  ((00 فئة) من  حصة 

بلوبحدة.

 22500 مح د) بملقري  بلسيد 

للحصة) درهم  ((00 فئة) من  حصة 

بلوبحدة.

لدى) بلضبط  بكتابة  بإليدبع  تم 

بتاريخ بالرااط  بلتجارية   بملحك ة 

28)أكتوار)2022)تحت رقم)29785).

58 P

QUADRICHROMIE
شركة ذبت مسؤولية محدودة 

رأس الها 200.000 درهم
مقرها بالجت اعي : 5) شارع بألمم 

بملتحدة بكدبل - بلرااط  
بلرقم بلضريبي 5))3330

بلسجل بلتجاري رقم )2916
بلزيادة و بلتخفيض في بلرأس ال

لشركة) بلعام  بلج ع  قرر  (: أوال)
بتاريخ) (QUADRICHROMIE

22/06/2022)ما يلي):
بالجت اعي) بلرأس ال  في  بلزيادة 
طريق) عن  درهم  (310.000 ب بلغ)
 لق)3.100)حصة بجت اعية من فئة)
00))درهم وذلك لرفعه إلى)510.000 

درهم.)
بالجت اعي) بلرأس ال  تخفيض 
إلعادته) درهم  (310.000 ب بلغ)

200.000)درهم.
لدى) بلقافوني  بإليدبع  تم  (: ثافيا)
بلتجارية) باملحك ة  بلضبط  كتابة 
تحت) ((8/(0/2022 بتاريخ) بالرااط 

رقم)29571).
مقتطف من بجل بلنشر

بملتصرف

59 P

 CENTRE-BVS BASSE VISION
SERVICES

شركة ذبت مسؤولية محدودة 
رأس الها : 00.000) درهم

مقرها بالجت اعي : رقم 1 شارع 
بتافوب سكتور 5 بلوك د 2)

حي بلرياض - بلرااط
بلرقم بلضريبي 566)338 

بلسجل بلتجاري رقم )7099
فسخ بلشركة

أوال):)قرر بلشركاء)في بلج ع بلعام)
07/2022/)3)بالفتهاء) بملنعقد بتاريخ)

من فسخ بلشركة.
بلقافوني) بإليدبع  تم  (: ثافيا)
بتاريخ) بالرااط  بلتجارية  باملحك ة 

0/2022)/7))تحت رقم)29512).
ملخص من بجل بلنشر

بملصفي

60 P

L’OLIVIER DES ANCETRES
)شركة في طور بلتصفية(

شركة ذبت مسؤولية محدودة
ذبت شريكة وحيدة

رأس الها 20.000 درهم
مقرها بالجت اعي : 51 زفقة تانسيفت 

بلشقة ) بكدبل - بلرااط
بلرقم بلضريبي 850352)3 

بلسجل بلتجاري رقم )3138)
فسخ بلشركة

:)قررت بلشريكة بلوحيدة في) أوال)
L’OLIVIER DES ANCETRES(شركة
من) بالفتهاء) (3(/08/2022 بتاريخ)

فسخ بلشركة.
بلقافوني) بإليدبع  تم  (: ثافيا)
بتاريخ) بالرااط  بلتجارية  باملحك ة 

0/2022)/9))تحت رقم)3)296).
61 P

BEAUTE & SENS
)شركة في طور بلتصفية(

شركة ذبت مسؤولية محدودة
ذبت شريكة وحيدة

رأس الها 10.000) درهم
مقرها بالجت اعي : زبوية شارع فال 

ولد ع ير و زفقة بهت 32 بلطابق 2 و 
3 بكدبل - بلرااط

بلرقم بلضريبي 850116)3
بلسجل بلتجاري رقم 31377)

فسخ بلشركة 
بلوحيدة) بلشريكة  قررت  (: أوال)
بتاريخ) (BEAUTE( &( SENS في شركة)
فسخ) من  بالفتهاء) (3(/08/2022

بلشركة.
بلقافوني) بإليدبع  تم  (: ثافيا)
بتاريخ) بالرااط  بلتجارية  باملحك ة 

0/2022)/21)تحت رقم)29611).
62 P

VIOLETA RETAIL
SARL

تأسيس شركة
بتاريخ عرفي  عقد   ب قت�سى 
22)أكتوار)2022)تم إحدبث بلقافون)
بألسا�سي لشركة محدودة بملسؤولية)

تتلخص في ا يلي):
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 VIOLETA RETAIL (: بلتس ية)

SARL

ذبت) شركة  (: بلقافوني) بلشكل 

بملسؤولية بملحدودة.

بستيربد) (: بالجت اعي) بلهدف 

وتصدير وتاجر.

شقة) (30 ع ارة) (: بملقر بالجت اعي)
لوكيلي) أح د  موالي  زفقة  (8 رقم)

حسان بلرااط.

بملدة):)99)سنة.

رأس ال بلشركة):)00.000))درهم)

حصة بجت اعية) ((000 مقس ة إلى)

من فئة)00))درهم للحصة بلوبحدة.

بلتسيير):)بلسيد مامون سايح ملدة)

غير محدودة.

(: بلفترة بملع ول بها  الل بلسنة)

تبدأ من فاتح يناير إلى))3)ديس 6ر.

لفائدة) (%5 بعد  صم) (: بألرااح)

بالحتياط بلقافوني بلفائض يتصرف)

فيه حسب قربر بلشركاء.

 (63625 (: بلتجاري) بلسجل 

بلرااط.

بإليدبع) تم  (: بلقافوني) بإليدبع 

بلقافوني باملحك ة بلتجارية بالرااط)

رقم) تح  (2022 أكتوار) (28 يوم)

.(298(3
من أجل بالستخالص وبلبيان

63 P

PARA POWERS SANTELAB
SARL

RC : 1731 - AZROU

بيع أسهم بلشركة
بلعادي) غير  بلعام  للج ع  تبعا 

بملنعقد بتاريخ)2))سبت 6ر)2022)قرر)

 PARA POWERS لشركة) بلشركاء)

رأس الها) ش.م.م  (SANTELAB

800.000)درهم ما يلي):

بملوبفقة على فقل ملكية بألسهم)

بين بلسيد بلكوبي عبد بلقادر بلذي)

في) له  بلعائدة  أسه ه  بتحويل  قام 

لصالح) سه ا  (1000 ب) بلشركة 

بملتنازل له عنهم):

بلسيدة) لصالح  سهم  (1000

بنساعي لبنى.

بستقالة بلسيد بلكوبي عبد بلقادر)

من منصبه ك دير مشارك.

تحديث بلنظام بألسا�سي للشركة.

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

أكتوار) ((3 يوم) بأزرو  بالبتدبئية 

2022)تحت رقم)321.
من أجل بالستخالص وبلبيان

64 P

ALPES CAR
SARL AU

شركة محدودة بملسؤولية
رأس الها : 00.000) درهم

زيادة في رأس بملال
ب قت�سى بلج ع بلعام بالستثنائي)

بالرااط،) (06/(0/2022 بتاريخ)

ذبت) شركة  كار») «ألب  لشركة)

شريك) ذبت  محدودة  مسؤولية 

درهم) ((00.000 رأس الها) وبحد 
ومقرها بالجت اعي ب بملركز بلتجاري)

بلحفيظ شارع بملغرب بلعربي بلع ارة)
تقرر بلرااط،) (50 رقم) بملحل  ((1 

ما يلي):
من) بلشركة  مال  رأس  زيادة 

 (.000.000 إلى) درهم  ((00.000
درهم بتض ين من بلحساب بلجاري)

للشريك بلوحيد بلسيد جوبد برڭاش.

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

بتاريخ بالرااط   بلتجارية 

2022-))-)0)تحت بلرقم)29837).
قصد بلنشر وبإلعالن

65 P

RACHAD MONEY SERVICES
شركة ذبت مسؤولية محدودة

بشريك وحيد

تأسيس شركة
بتاريخ) عرفي  عقد  ب قت�سى 
2022،)تم وضع بلقافون) 27)سبت 6ر)

بألسا�سي لشركة محدودة بملسؤولية)

بالخصائص) تتسم  وحيد  بشريك 

كالتالي):

 RACHAD (: بلتس ية بالجت اعية)

MONEY SERVICES

بلرأس ال):)00.000))درهم.

بلغرض):)تحويل بألموبل.

:)حي بلرشاد زفقة) بملقر بالجت اعي)

بلطاهيل رقم)8051)تيفلت.

من تاريخ) سنة ببتدبء) (99 (: بملدة)

بلتأسيس.

بلتسيير):)بملذكوري مبارك.

فاتح) من  تبتدئ  (: بملالية) بلسنة 

كل) من  ديس 6ر  (3( في) وتنتهي  يناير 

سنة.

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

أكتوار) (28 بالبتدبئية بتيفلت بتاريخ)

2022)تحت رقم)509.

66 P

STE WESTSHIELD
SARL AU

رقم بلسجل بلتجاري : 62357)

تكوين شركة محدودة بملسؤولية 
ذبت بلشريك بلوحيد

بالرااط) مؤرخ  محضر  ب قت�سى 

وضع) تم  (2022 أغسطس) (3 بتاريخ)

بلقوبفين بألساسية لشركة محدودة)

بملسؤولية ذبت بلشريك بلوحيد ذبت)

بمل يزبت بلتالية):

بلهدف):

تاجر مستورد.

تاجر.

أع ال متنوعة أو بناء.

شقة رقم) (30 ع ارة رقم) (: بملقر)
زفقة موالي أح د لوكيلي،)حسان) (8

بلرااط.
ب ا) بملال  رأس  حدد  (: بملال) رأس 

قدره)00.000))درهم.

غير) ملدة  بلشركة  تدبر  (: بلتسيير)

محدودة من طرف):

مخلص علوي هش اني.

بكتابة) تم  (: بلقافوني) بإليدبع 

بالرااط) بلتجارية  باملحك ة  بلضبط 

تحت (2022 أغسطس) (30  بتاريخ)
رقم):)27281).

67 P

ICHERAK LIMPIEZE

تأسيس شركة ذبت مسؤولية 
محدودة بشريك وحيد

ب قت�سى سند عرفي محرر بسال)

فقد أنشأت)) (2022 أغسطس) (3( في)

محدودة) مسؤولية  ذبت  شركة 

بشريك وحيد وبلتي تتصف كالتالي):

ICHERAK LIMPIEZE(:(بلتس ية

بلهدف):)

أشغال بلنظافة وبلستنة.

بلطبخ.

سافية بن دبود) (: بملقر بالجت اعي)

زفقة حسون زفقة)5)رقم)26))سيدي)

مو�سى،)سال.

سنة تنطلق من يوم) (99 (: بلفترة)

بلتأسيس بلنهائي أي من تاريخ وضع)

بلسجل بلتجاري.

 (00.000 (: بالجت اعي) بلرأس ال 

حصة من) ((000 إلى) درهم مقس ة 

بلوبحدة) للحصة  درهم  ((00 فئة)

موزعة كالتالي):

(: بلضاوي) بلفتاح  عبد  بلسيد 

000))حصة.

بلتسيير) مه د  يتولى  (: بلتسيير)

بلسيد عبد بلفتاح بلضاوي.

فاتح) من  (: بالجت اعية) بلسنة 

سنة كل  من  ديس 6ر  (3( إلى)  يناير 

ما عدب بلسنة بألولى تبتدئ من تاريخ)

بلتسجيل.

بإلفجاز) لتكوين  (%5 (: بألرااح)

بلقافوني وبلحاصل يبقى رهن إشارة)

بلج ع بلعام.

بإليدبع) تم  (: بلقافوني) بإليدبع 

بلضبط) كتابة  لدى  بلقافوني 

 21 يوم) بسال  بالبتدبئية  باملحك ة 

(،39861 (: تحت رقم) (،2022 أكتوار)

بالسجل) بلشركة  تسجيل  وتم 

بلتجاري بسال تحت رقم)3)369.
بملسير

68 P
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شركة ميالي
شركة ذبت مسؤولية محدودة

يقدر رأس الها ب 00.000) درهم

تأسيس شركة
 ب قت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)
شركة) تأسيس  تم  (2022 أكتوار) (3
يقدر) محدودة  مسؤولية  ذبت 

رأس الها ب)00.000))درهم.
بلتس ية):)شركة)«ميالي».

: دمات تقديم بلطعام،) بلهدف)
بلسريعة) بلوجبات  أو  بملطاعم  إدبرة 
لبيع) تجاري مخصص  أي نشاط  أو 
تنظيم) وبملعجنات،) بملخابز  منتجات 
وبالحتفاالت) بملناسبات  ج يع 

بلخاصة أو بلعامة.
15)شارع فرنسا) (: بملقر بالجت اعي)

شقة)8)أكدبل بلرااط.
بملدة):)بلشركة)99)سنة ببتدبء)من)

يوم بلتأسيس.
حدد) (: بالجت اعي) بلرأس ال 
 (00.000 في) بالجت اعي  بلرأس ال 
حصة) ((00 إلى) مقسم  درهم 
لكل) درهم  ((00 ب قدبر) بجت اعية 

حصة.
بلسنة بالجت اعية):)من فاتح يناير)

إلى))3)ديس 6ر.
تم تعيين بلسيد) (: تسيير بلشركة)
علي بلسلمي ك سير للشركة ملدة غير)

محددة.
توزيع بألرااح):)من بألرااح بلصافية)
تؤ ذ)5%)لتكوين بالحتياط بلقافوني)

وبلباقي يوزع بين بلشركاء.
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
 2022 أكتوار) (27 بتاريخ) بلتجارية 

تحت رقم)29736).
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فيكتوري فود
شركة ذبت مسؤولية محدودة

ذبت بلشريك بلوحيد
يقدر رأس الها 00.000) درهم

ب قت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)
27)سبت 6ر)2022)بتفق بلج ع بلعام)

«فيكتوري فود»)شركة ذبت) لشركة)

بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤولية 

 (00.000 رأس الها) يقدر  بلوحيد 

درهم،)على ما يلي):

تغيير بلتس ية):

تس ية) تغيير  بلعام  بلج ع  قرر 

إسم) إلى  فود») «فيكتوري  شركة)

فورسيا فيش.

بألساسية) بلقوبفين  تحيين 

للشركة.

بلنظام) تحيين  بلعام  بلج ع  قرر 

بألسا�سي للشركة.

بالسجل) بلقافوني  بإليدبع  تم 

باملحك ة) بلضبط  بكتابة  بلتجاري 

أكتوار) (26 بتاريخ) بالرااط  بلتجارية 

2022)تحت رقم)5)297).
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شــــركــة سغو
SOCIETE SGHO

شــــركــة ذبت مـسؤولـيـة مـحدودة 

بلرأس ال بإلجت اعي : 0.000) درهم

بملقر بإلجت اعي : رقم 55 شارع 

مح د بلخامس بقامة جكار مكتب 
رقم 33 جليز - مربكش

بلج ع) محضر  ب قت�سى 

بتاريخ) ب ربكش  بإلستثنائي  بلعام 

شركة) صادقت  (2022/09/07

«سغو»)ش.م).م ش وعلى بلتعديالت)

بلتالية):)

بث ن) بجت اعية  حصة  (50 بيع)

بلث ن) ليكن  للوبحدة  درهم  ((00

طرف) من  درهم  (5.000 بالج الي)

دوكزيل()) دميتري  )سبستيان  بلسيد)

 SEBASTIAN DMITRI DE GZELL

لفائدة بلسيد ك ال بلفطيمي.)

بلجديد) بلتوزيع  فإن  واالتالي 

على) أصبح  بإلجت اعية  للحصص 

بلنحو بلتالي):

 Mr. SEBASTIAN DMITRI DE  

GZELL 50 parts sociales

 parts  50 بلسيد ك ال بلفطيمي)

sociales

 (00 ليكن مج وع بلحصص هو)

حصة إجت اعية.

ذبت) شــــركــة  من  بالفتقال 

مـسؤولـيـة مـحدودة لشريك وحيد بلى)

شــــركــة ذبت مـسؤولـيـة مـحدودة.)

بلعنوبن) بلى  بلشركة  مقر  تحويل 

بلتالي):)محل رقم)7)و)8)درب أعرجان)
رحبة بلقدي ة سوق بلغزل مربكش.

تغيير نشاط بلشركة بحيت تؤكد)

أن) بلعادية  غير  بلعامة  بلج عية 

بألنشطة بلتي تقوم بها بلشركة وبلتي)

يجب تض ينها في ضريبة بألع ال هي):)

بليدوية) وبملشغوالت  بلتوببل  بيع 

وبملالبس وبالكسسوبربت بالتفصيل.

بملنتجات) كافة  وتصدير  بستيربد 

وبلخدمات.

بألسا�سي) بلقافون  في  بلتحديث 

للشركة.

بكتابة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

بلضبط لل حك ة بلتجارية ب ربكش)

تحت) وسجل  (2022/(0/(( بتاريخ)
رقم)10228).
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شركــة بريكوتراف
ش.م.م.

SOCIETE PRECOTRAV S.A.R.L

بلرأس ال بإلجت اعي : 500.000 

درهم

بملقر بالجت اعي : عرصت بلقرطبي 

فيال رقم 38 شارع بألمير موالي

عبد هللا مربكش

بلسجل بلتجاري رقم)53673

بلعام بالستثنائي) بلج ع  ب وجب 

بتاريخ)) بلشركة  ب قر  بملنعقد 

شركة) صادقت  (2022/09/(5

«بريكوتربف»)ش.م).م.)على ما يلي):)

2))من بلنظام) )ألحكام بملادة)
ً
وفقا

بلشركة) بست ربر  تقرر  بألسا�سي،)

مع ورثة بملرحوم بلسيد أيت بلعزيز))

بلحسين.

بلع ومية) بلج عية  تقرر  ك ا 

توزيع)2500)سهم لل توفى بلسيد أيت)

بلعزيز))بلحسين على ورثته على بلنحو)

بلتالي):

 709 بلعزيز) أيت  أنس  بلسيد 

سهم.)

 709 بلعزيز) بيت  ياسر  بلسيد 

سهم.

بلسيدة زينب بنيج)2)3)سهم.
 1(6 بلعزيز) بيت  مح د  بلسيد 

سهم.)
 351 بلعزيز) بيت  بلسيدة وصال 

سهم.
أيت) أنس  بلسيد  تعيين  تم  ك ا 
بوح و) بلحسن  وبلسيد  بلعزيز 
غير) ملدة  للشركة  جديدبن  مديربن 
أعاله،) بملتخذة  للقربربت  محدودة 
أصبح بلتوزيع بلجديد لرأس بملال على)

بلنحو بلتالي):)
 2500 أوح و) بلحسن  بلسيد 

سهم.
 709 بلعزيز) أيت  أنس  بلسيد 

سهم.)
 709 بلعزيز) بيت  ياسر  بلسيد 

سهم.
بلسيدة زينب بنيج)2)3)سهم.

 1(6 بلعزيز) بيت  مح د  بلسيد 
سهم.)

 351 بلعزيز) بيت  بلسيدة وصال 
سهم.

 5000 مج وعه) ما  يعني  وهذب 
سهم.

قوبفين منقحة.
بكتابة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
بلضبط لل حك ة بلتجارية ب ربكش)
تحت) وذلك  (03/(0/2022 بتاريخ)

رقم)39991).
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شركة اس كوربورايت 
هوسبيتاليتي

 SOCIETE  AS(CORPORATE
 HOSPITALITY

بلرأس ال بإلجت اعي : 00.000) 
درهم

بملقر بالجت اعي : رقم -5) بلطابق 3 
بقامة  الد - شارع بلطابق 1 د م د  

)طريق تاركة( - مربكش
بلعام بالستثنائي) بلج ع  ب وجب 
بتاريخ)) بلشركة  ب قر  بملنعقد 
«بس) صادقت شركة) (03/(0/2022
.م) ش.م) هوسبيتاليتي») كوراوربيت 

على ما يلي):)



عدد)5712 - )2)رايع بر ر)111) )6))فوف 6ر)2022)الجريدة الرسمية   21008

بث ن) بجت اعية  حصة  ((00 بيع)

بلث ن) ليكن  ( للوبحدة) ( درهم) ((00

طرف) من  درهم  ((0.000 بإلج الي)

لفائدة) شطا  أح د  ع ار  بلسيد 

بلسيد حسين علوي حسين شطا.

بث ن) بجت اعية  حصة  ((00 بيع)

بلث ن) ليكن  ( للوبحدة) درهم  ((00

طرف) من  درهم  ((0.000 بإلج الي)

لفائدة) شطا  أح د  ع ار  بلسيد 

ع ر)) بن  مح د  بن  عث ان  بلسيد 

بافقيه.

بث ن) بجت اعية  حصة  (208 بيع)

بلث ن) ليكن  ( للوبحدة) ( درهم) ((00

طرف) من  درهم  (20.800 بإلج الي)

لفائدة) شطا  أح د  ع ار  بلسيد 

بلسيد ة حنان بنت عبد بلربزق بن)

عبد بلنبي رقبان.

بلجديد) بلتوزيع  فإن  واالتالي 

على) أصبح  بالجت اعية  للحصص 

بلنحو بلتالي):

 592 شطا) أح د  ع ار  بلسيد 

حصة بجت اعية.

بلسيد حسين علوي حسين شطا)

00))حصة بجت اعية.

بلسيد عث ان بن مح د بن ع ر))

بافقيه)00))حصة بجت اعية.

بلربزق) عبد  بنت  حنان  بلسيدة 

حصة) (208 رقبان) بلنبي  عبد  بن 

بجت اعية.

هو)) بلحصص  مج وع  ليكن 

000.))حصة بجت اعية):

ذبت) شركة  من  بلشركة  مرور 

مـسؤولـيـة مـحدودة لشريك وحيد إلى)

شركة ذبت مـسؤولـيـة مـحدودة.

بلقافون بألسا�سي بمللقح.

بكتابة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

بلضبط لل حك ة بلتجارية ب ربكش)

تحت) وسجل  ((7/(0/2022 بتاريخ)

رقم)10111).
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شركــة إل دو بريفا
ش.م.م.

SOCIETE «L2 PREFA» S.A.R.L
بلرأس ال بإلجت اعي : 00.000) 

درهم
بملقر بالجت اعي : تامنصورت بلشطر 
7 دبئرة بلبور ج اعة حرايل مربكش

بلسجل بلتجاري رقم 277)8
بلعام بالستثنائي) بلج ع  ب وجب 
بتاريخ)) بلشركة  ب قر  بملنعقد 
«إل) شركة) صادقت  (2022/09/(5

دو بريفا»)ش.م).م.)على ما يلي):)
2))من بلنظام) )ألحكام بملادة)

ً
وفقا

بلشركة) بست ربر  تقرر  بألسا�سي،)
مع ورثة بملرحوم بلسيد أيت بلعزيز))

بلحسين.
بلع ومية) بلج عية  تقرر  ك ا 
توزيع)500)سهم لل توفى بلسيد أيت)
بلعزيز بلحسين على ورثته على بلنحو)

بلتالي):
 (12 بلعزيز) أيت  أنس  بلسيد 

سهم.
 (12 بلعزيز) بيت  ياسر  بلسيد  (

سهم.
بلسيدة زينب بنيج)62)سهم.

 83 بلعزيز) بيت  مح د  بلسيد 
سهم.

 7( بلعزيز) بيت  وصال  بلسيدة 
سهم.

أيت) أنس  بلسيد  تعيين  تم  ك ا 
بوح و) بلحسن  وبلسيد  بلعزيز 
غير) ملدة  للشركة  جديدبن  مديربن 
أعاله،) بملتخذة  للقربربت  محدودة 
أصبح بلتوزيع بلجديد لرأس بملال على)

بلنحو بلتالي):)
بلسيد بلحسن أوح و)500)سهم.)
 (12 بلعزيز) أيت  أنس  بلسيد  (

سهم.
 (12 بلعزيز) بيت  ياسر  بلسيد 

سهم.
بلسيدة زينب بنيج)62)سهم.

 83 بلعزيز) بيت  مح د  بلسيد 
سهم.

 7( بلعزيز) بيت  وصال  بلسيدة 
سهم.

 (000 مج وعه) ما  يعني  وهذب 
سهم.

قوبفين منقحة.
بكتابة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
بلضبط))لل حك ة بلتجارية ب ربكش)
تحت) وذلك  (03/(0/2022 بتاريخ)

رقم)39996). 
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شركــة بيفارد تخافو
ش.م.م.

 SOCIETE BIVARD TRAVAUX
S.A.R.L

بلرأس ال بإلجت اعي : 00.000) 
درهم

بملقر بالجت اعي : عرصت بلقرطبي 
فيال رقم 38 بلطابق بالول شارع 

موالي عبد هللا مربكش
بلسجل بلتجاري رقم 78883

بلعام بالستثنائي) بلج ع  ب وجب 
بتاريخ)) بلشركة  ب قر  بملنعقد 
شركة) صادقت  (2022/09/(5
«بيفارد تخافو»)ش.م).م.)على ما يلي):)
2))من بلنظام) )ألحكام بملادة)

ً
وفقا

بلشركة) بست ربر  تقرر  بألسا�سي،)
مع ورثة بملرحوم بلسيد أيت بلعزيز))

بلحسين.
بلع ومية) بلج عية  تقرر  ك ا 
توزيع)100)سهم لل توفى بلسيد أيت)
بلعزيز))بلحسين على ورثته على بلنحو)

بلتالي):
 ((1 بلعزيز) أيت  أنس  بلسيد 

سهم.
 ((1 بلعزيز) بيت  ياسر  بلسيد 

سهم.
بلسيدة زينب بنيج)50)سهم.

بلسيد مح د بيت بلعزيز)66)سهم))
 56 بلعزيز) بيت  وصال  بلسيدة 

سهم.
أيت) أنس  بلسيد  تعيين  تم  ك ا 
بلعزيز) ياسرأيت  وبلسيد  بلعزيز 
غير) ملدة  للشركة  جديدبن  مديربن 
أعاله،) بملتخذة  للقربربت  محدودة 
بملال) لرأس  بلجديد  بلتوزيع  أصبح 

على بلنحو بلتالي):)

 1(1 بلعزيز) أيت  أنس  بلسيد 

سهم.

 1(1 بلعزيز) بيت  ياسر  بلسيد 

سهم.

بلسيدة زينب بنيج)50)سهم.

 66 بلعزيز) بيت  مح د  بلسيد 

سهم.

 56 بلعزيز) بيت  وصال  بلسيدة 

سهم.

 (000 مج وعه) ما  يعني  وهذب 

سهم.

قوبفين منقحة.

بكتابة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

بلضبط))لل حك ة بلتجارية ب ربكش)

تحت) وذلك  (03/(0/2022 بتاريخ)
رقم)39995).
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شركــة عاش للمقاوالت واملشاريع
ش.م.م

شــــركــة ذبت مـسؤولـيـة مـحدودة 

بلشعار بلتجاري : )أري بوتيك 

أوطيل( و )ليالي بلنور(

بلرأس ال بالجت اعي : 00.000) 

درهم

بملقر بالجت اعي : رقم 5) - بلطابق 3 

بقامة  الد - شارع بلطابق 1 د م د

)طريق تاركة( - مربكش

بلسجل بلتجاري رقم )6872 

مربكش

بلعام بالستثنائي) بلج ع  ب وجب 

بتاريخ)) بلشركة  ب قر  بملنعقد 

0/2022)/03)صادقت شركة)«عاش)

على .م  ش.م) وبملشاريع»)  لل قاوالت 

ما يلي):)

بث ن) بجت اعية  حصة  (208 بيع)

بلث ن) ليكن  ( للوبحدة) ( درهم) ((00

طرف) من  درهم  (20.800 بإلج الي)

لفائدة) شطا  أح د  ع ار  بلسيد 
بلربزق عبد  بنت  حنان  ة   بلسيد 

بن عبد بلنبي رقبان.

بلجديد) بلتوزيع  فإن  واالتالي 

على) أصبح  بالجت اعية  للحصص 

بلنحو بلتالي):



21009 الجريدة الرسميةعدد)5712 - )2)رايع بر ر)111) )6))فوف 6ر)2022) 

 592 شطا) أح د  ع ار  بلسيد 

حصة بجت اعية.

بلسيد حسين علوي حسين شطا)

00))حصة بجت اعية.

بلسيد عث ان بن مح د بن ع ر))

بافقيه)00)))حصة بجت اعية.
بلربزق) عبد  بنت  حنان  بلسيدة 

حصة) (208 رقبان) بلنبي  عبد  بن 

بجت اعية.

ليكن مج وع بلحصص هو)000) 

حصة بجت اعية):)

بلقافون بألسا�سي بمللقح.

بكتابة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

بلضبط لل حك ة بلتجارية ب ربكش)

تحت) وسجل  ((7/(0/2022 بتاريخ)
رقم)10113).
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 WISS.D شركــــــــة
ش.م.م - ذبت شريك وبحد

رأس الها بالجت اعي : 0.000) درهم

بملقر بإلجتاماعي : زفيت ملركز 

بألع ال زفقة مسلم، تجزئة بوكار 

بلطابق 3، بلشقة رقم 1)، باب 

دكالة - مربكش

تأسيـــــــس
ب ربكش) مؤرخ  عقد  ب قت�سى 
تم وضع بلقافون) (30/09/2022 يوم)

بألسا�سي لشركة محدودة بملسؤولية)

بلس ات) وذبت  وبحد  شريك  ذبت 

بلتالية):

(- –)ش.م.م) (WISS.D (: بلتس يــــــــة)

ذبت شريك وبحد.

بلنشاط بملزبول فعليا):)

)بلتكوين) بلخدمات) إدبرة  مقاول 

بملست ر(.

أو) )تاجر  وبلتصدير) بالستيربد 

وسيط(.
ملركز) زفيت  (: بالجت اعي) بملقر 

بوكار) تجزئة  مسلم،) زفقة  بألع ال 

باب) (،(1 رقم) بلشقة  ( (،3 بلطابق)

دكالة)-)مربكش.

من) ببتدبء) سنة  (99 (: بملـــــــــــــــدة)

تأسيسها بلنهائي.

 (0.000 (: بالجت اعي) بلرأس ال 

حصة) ((00 بلى) مقسم  درهم 

لكل) درهم  ((00 فئة) من  بجت اعية 

وبحدة.

بلسيد)) تعيين  تم  (: بلتسييـــــــر)

بلجويدي  الد ك سير وحيد للشركة)

ملدة غير محددة.

من فاتح يناير بلى) (: بلسنة بملالية)

)3)ديس 6ر.

بإليــدبع) تــــم  (: بلقافوني) بلإليدبع 

بلتجـــارية) بملحك ة  لدى  بلقافوفـــي 

ب ــربكش بتاريـــــخ)0/2022)/26)تحت)

رقم):)10771).
ملخص قصد بلنشر

COMPTAGESTEX

مربكـــــش
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مكتب بلسيد حسن بلخلوفي

زبوية شارع بالستقالل وزفقة ببن رشد بلطابق)3

ع ارة بنعدي)-)وجدة

بلهاتف):))7.)0.)05.36.7

بلفاكس):)0.25).)05.36.7

STE  EZELIA

S.A.R.L A.U

R.C(n° 28701

بلوحيد) بلشريك  قربر  ب وجب 

لشركة) (2022 أكتوار) ((( بتاريخ)

“STE EZELIA”)ش.ذ.م.م ذبت شريك)

 50.000 رأس الها بالجت اعي) وحيد،)

مكرر،) (8 (: درهم ومقرها بالجت اعي)

حي بلقدس زفقة بألق�سى وجدة،))قرر)

ما يلـــــــي):

بلتصفية وتشطيب لشركة) قفل 

بالعنوبن) (STE EZELIA  SARL AU

زفقة) بلقدس  حي  مكرر  (8 (: بلتالي)

بألق�سى وجدة.

تـم بإليـدبع بلقافوفـي بكتابـة بلضبـط)

لـدى بملحك ـة بلتجاريـة بوجـدة بتاريـخ)

20)أكتوار)2022)تحـت رقم)632).
للخالصـة وبإلشـارة

بلسيد حسن بلخلوفـي
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مكتب بلسيد حسن بلخلوفي
زبوية شارع بالستقالل وزفقة ببن رشد بلطابق)3

ع ارة بنعدي)-)وجدة
بلهاتف):))7.)0.)05.36.7
بلفاكس):)0.25).)05.36.7

 STE  EUROPEENNE DE
CONSTRUCTION

S.A.R.L
R.C(n° 31935

بلعام) بلج ع  محضر  ب وجب 
لشركة) (2022 أكتوار) (5 بتاريخ)
 STE EUROPEENNE DE
ش.ذ.م.م،) (CONSTRUCTION
درهم) ((00.000 رأس الها بالجت اعي)
ومقرها بالجت اعي):)0)،)زفقة بوعزيز)

سيدي زيان وجدة،))قرر ما يلـــــــي):
وتشطيب) بلتصفية  قفل 
 STE EUROPEENNE لشركة)
  DE CONSTRUCTION S.A.R.L
بوعزيز) زفقة  (،(0 (: بلتالي) بالعنوبن 

سيدي زيان وجدة.
تـم بإليـدبع بلقافوفـي بكتابـة بلضبـط)
لـدى بملحك ـة بلتجاريـة بوجـدة بتاريـخ)

28)أكتوار)2022)تحـت رقم)689).
للخالصـة وبإلشـارة

بلسيد حسن بلخلوفـي
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مكتب بلسيد حسن بلخلوفي
زبوية شارع بالستقالل وزفقة ببن رشد بلطابق)3

ع ارة بنعدي)-)وجدة
بلهاتف):))7.)0.)05.36.7
بلفاكس):)0.25).)05.36.7

STE  IMFAYA
S.A.R.L

R.C(n° 35217
بلعام) بلج ع  محضر  ب وجب 
لشركة) (2022 أكتوار) ((7 بتاريخ)
رأس الها) ش.ذ.م.م،) (STE IMFAYA
ومقرها) درهم  ((00.000 بالجت اعي)
إقامة) بلحنصالي  شارع  (: بالجت اعي)
بلدباني بلطابق بلثالث بلشقة رقم)9 

وجدة،))قرر ما يلـــــــي):
بلتصفية وتشطيب لشركة) قفل 
 STE IMFAYA SARL)بالعنوبن بلتالي):)
شارع بلحنصالي إقامة بلدباني بلطابق)

بلثالث بلشقة رقم)9)وجدة.)

تـم بإليـدبع بلقافوفـي بكتابـة بلضبـط)
لـدى بملحك ـة بلتجاريـة بوجـدة بتاريـخ)

21)أكتوار)2022)تحـت رقم)656).
للخالصـة وبإلشـارة

بلسيد حسن بلخلوفـي
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 ZONE DE FAIRE
SARL AU

رأس الها : 00.000) درهم
 16 زفقة مربكش، حي بألمل، 

بلتجزئة 1، بلقرية، سال
حل نهائي

بتاريخ) عرفي  عقد  ب قت�سى  (- (( 
 ZONE بلشركة) (2022 سبت 6ر) ((9
رأس الها) (DE FAIRE SARL AU
بالجت اعي) ومقرها  درهم  ((00.000
16)زفقة مربكش،)حي بألمل،)بلتجزئة)1،)
بلقرية،)سال تم عقد ج ع عام وتقرر)

ما يلي):
))-)إت ام ع لية بلتصفية وإعفاء)

بملصفي من مهامه.
بلقافوني) بإليـدبع  تم  وقد  (- (2
 لدى بملحك ـة بلتجارية بالرااط يوم)

3))فوف 6ر)2022)تحت رقم)39822.
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 GHITA SAKAN
 تبعا للج ع بلعام بملنعقد بتاريخ)
2)سبت 6ر)9)20)بالدبر بلبيضاء)ت ت)
 GHITA شركة) رأس ال  في  بلزيادة 
حصة) من  (%50 وتحويل) (SAKAN
 DATE DE L’ENREGISTREMENT(
بلشركة من بلسيد) ()DES STATUTS
بيض مح د إلى بلسيد بيض رضوبن.
تعيين مدير جديد للشركة بلسيد)

بيض رضوبن.
بلشكل) على  بلشركاء) بين  موزعة 

بلتالي):
بلسيد بيض مح د)5000)حصة)؛
بلسيد بيض رضوبن)5000)حصة.
بإليـدبع بلقافوني باملحك ـة بلتجارية)
بالدبر بلبيضاء)بتاريخ)2))سبت 6ر)9)20 

تحت رقم)3116)7.
82 P
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 GHITA SAKAN
 تبعا للج ع بلعام بملنعقد بتاريخ)
بلبيضاء) بالدبر  (2022 أغسطس) (9
شركة) حصة  من  (%50 تحويل) تم 
 GHITA SAKAN (DATE DE
 L’ENREGISTREMENT DES
STATUTS()من بلسيد بيض رضوبن)

إلى بلسيد بيض مح د.
تعيين مدير جديد للشركة بلسيد)

بيض مح د.
بلشكل) على  بلشركاء) بين  موزعة 

بلتالي):
بلسيد بيض مح د)0.000))حصة.
بإليـدبع) تم  (: بلقافوني) بإليدبع 
بالدبر) بلتجارية  باملحك ـة  بلقافوني 
 2022 أغسطس) (3( بتاريخ) بلبيضاء)

تحت رقم)08)836.
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 GHITA SAKAN
بستدربك  طإ وقع بالجريدة 

بلرس ية عدد )571 بتاريخ 9 فوف 6ر 
2022

بدال من):
رأس ال بلشركة)000.000.))درهم)
حصة من فئة) ((0.000 مقس ة إلى)

00))درهم للحصة بلوبحدة.
بلسيد بيض مح د)0.000))حصة.

يقرأ):
 (00.000 بلشركة) رأس ال  (.....
حصة من) ((000 إلى) درهم مقس ة 

فئة)00))درهم للحصة بلوبحدة.
بيض مح د)000))حصة.

)بلباقي بدون تغيير.(
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بئت افية ماجستيك كاونساي ش.ذ.م.م
بنس)5،)شارع بلحسن بألول،)شقة رقم)3،)

تجزئة بلخير،)بلع ارة رقم)9،)بلطابق بلثاني،)
ت ارة

Tél(:(0537(64(40(48

 STE PHARMACIE ASSAFA
AIN ATIQ
 SARL AU

شركة ذبت مسؤولية محدودة
تأسيس

ب قت�سى أفظ ة بلشركة بملوقعة)
 2022 سبت 6ر) (23 بتاريخ) ت ارة  في 
مسؤولية) ذبت  بلشركة  تأسيس  تم 

محدودة وبلتي  اصياتها كالتالي):

 STE PHARMACIE(:(بلتس ية(-((
 ASSAFA AIN ATIQ SARL AU

ش.ذ.م.م.
هدف) (: بالجت اعي) بلهدف  (- (2
بلشركة دب ل بملغرب أو  ارجه هو):

صيدلية.
مج وعة) (: بالجت اعي) بملقر  (- (3
بلصفاء،)مج وعة رقم)1،)ع ارة)66،)

رقم بملحل)59)عين عتيق،)ت ارة.
1)-)بملدة):)99)سنة ببتدبء)من يوم)
تسجيل بلشركة في بلسجل بلتجاري.

تبث في) (: رأس بملال بلشركة) (- (5
إلى) مقس ة  درهم  ((00.000 مبلغ)
000))حصة بجت اعية من فئة)00) 

درهم للوبحدة مقس ة كالتالي):
حصة) ((000 مبصور) نسرين 

بجت اعية.
نسرين) تعيين  تم  (: بلتسيير) (- (6
مبصور مسيرة وحيدة للشركة وذلك)

ملدة غير محدودة.
قبلت) (: بالجت اعي) بلتوقيع  (- (7
بلشركة توقيع بملسيرة نسرين مبصور)

لج يع بلعقود بلتي تتعلق بها.
:)من فاتح) بلسنة بالجت اعية) (- (8

يناير إلى))3)من ديس 6ر.
تم بإليدبع) (: بإليدبع بلقافوني) (- (9
بت ارة) بلتجارية  باملحك ـة  بلقافوني 
رقم بلسجل) (2022 أكتوار) (6 بتاريخ)

بلتجاري)37105).
للنشر وبلبيان
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VIVACURVE GROUPE
بتاريخ) عرفي  عقد  ب قت�سى 
بلرااط،) ب دينة  (202( أبريل) (26
بملسؤولية) ذبت  شركة  تأسيس  تم 

بملحدودة م يزبتها كالتالي):
(: بالجت اعية) بلتس ية  (- ((

.VIVACURVE GROUPE
2)-)موضوع):)أع ال بلبناء)وأشغال)

مختلفة)؛
بصفة عامة كل بلع ليات بملالية،)
بلتجارية وبلصناعية بملرتبطة بشكل)
مباشر أو غير مباشر ب وضوع بلشركة)
وكذب ج يع بلع ليات من شأنها تن ية)

بلشركة.

زفقة) (37 (: بالجت اعي) بملقر  (- (3

بدريس بألك6ر،)ع ارة رقم)6،)بلطابق)

بلثالث،)حي حسان،بلرااط.
رأس ال بلشركة) (: بلرأس ال) (- (1

مقس ة) درهم  ((.000.000 في) حدد 

من) بجت اعية  حصة  ((0.000 على)

فئة)00))درهم للحصة كالتالي):

بلرشاقي) للسيد  حصة  (5000

مح د أمين)؛

5000)حصة لسيد أم بلعز حسن.

:)عهد تسيير بلشركة) بلتسيير) (- (5

إلى بلسيد بلرشاقي مح د أمين.

تبتدئ من) (: بلسنة بلتجارية) (- (6

ديس 6ر من) (3( فاتح يناير وتنتهي في)

كل سنة.

7)-)بملدة):)99)سنة.
8)-)رقم بلسجل بلتجاري باملحك ة)

بلتجارية)52227).
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 STE DECOTRAV DRISSI

FRERES
SARL AU

تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 
بملحدودة

بتاريخ) عرفي  عقد   ب وجب 

26)أغسطس)2022)تم إنشاء)وإقامة)

قافون بلشركة بلتي تتصف ك ا يلي):

 STE DECOTRAV (: بلتس ية)

.DRISSI FRERES SARL AU

بلصفة بلقافوفية):)ش.م.م.

بلهدف):)بألشغال بلعامة،)مفاوض.
تجزئة) ((0 رقم) (: بملقر بالجت اعي)

سيدي يوسف،)تيفلت.

بملدة):)99)سنة.
رأس بملال):)00.000))درهم مقس ة)

درهم) ((00 بقي ة) حصة  ((000 في)

لفائدة بدري�سي مح د.
رقم) مح د،) بدري�سي  (: بلتسيير)

بلبطاقة بلوطنية)XA50802)ملدة غير)

محدودة.

يناير) بلفاتح  من  (: بملالية) بلسنة 

وتنتهي في))3)ديس 6ر من كل سنة.

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
أكتوار) (28 بالبتدبئية بتيفلت بتاريخ)
بلسجل) رقم  (182 رقم) تحت  (2022

بلتجاري)506.
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 STE COMPANY PRODUCT
SOLUTION
S.A.R.L A.U

CPS
Au(Capital(de 100.000 DHS
 Siège(Social : 61AV(LALLA
 YAKOUT ETG N°02.69,

CASABLANCA
قربر بلج ع بلعام بلعادي بملنعقد)
لشركة) (2022 سبت 6ر) (8 بتاريخ)
 STE COMPANY PRODUCT
 SOLUTION CPS SARL AU
بملحدودة) بملسؤولية  ذبت  شركة 
 (00.000 رأس الها) وبحد،) بشريك 
شارع اللة) (: درهم مقرها بالجت اعي)
(،69 رقم) بلثاني،) بلطابق  بلياقوت،)

بلدبر بلبيضاء،)ما يلي):
-)بلشروع في بلتصفية بملسبقة) ((

للشركة.
2)-)تعيين بلسيد بوشعيب قرطال)

للشركة.
(: ب) بلتصفية  مقر  تحديد  (- (3
بلطابق بلثاني،) شارع اللة بلياقوت،)

رقم)69،)بلدبر بلبيضاء.
باملحك ـة) بلقافوفـي  بإليـدبع  تـم 
بتاريـخ) بلبيضاء) بالدبر   بلتجاريـة 
28)أكتوار)2022)تحـت رقم))81362.
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ANOUAL LABS
تكوين شركة ذبت مسؤولية محدودة 

بشريك وبحد
تم تكوين بلشركة بلتي تك ن) (- أ)
أكتوار) (21 بتاريخ) يلي  م يزبتها في ا 

:(2022
مسؤولية) ذبت  شركة  (: بلشكـل)

محدودة بشريك وحيد.
.»ANOUAL LABS»(:(بلتس ية
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 MARIS»(بلشريك بلوحيد)):)شركة
ذبت مسؤولية) شركة  («HOLDING
درهم،) ((0.000 رس الها) محدودة،)
(،(( (- بلكائن مقرها بالدبر بلبيضاء)
علي،) بإلمام  إقامة  بلوحدة،) زفقة 
بملقيدة بالسجل بلتجاري) (،2 بلشقة)

للدبر بلبيضاء)تحت رقم))1).)37.
ألف) مائة  (: بلشركة) رس ال 

)00.000)()درهم.
بلبيضاء) بلدبر  (: بلشركة) مقــــر 

)وبزيس(-)252،)طريق بلوبزيس.)
بملــــدة):)99)سنة ببتدبء)من قيدها)

بالسجل بلتجاري.
بلغــرض):

وبملياه) بألرض  ودربسة  تحليل 
لل وب�سي) وبألغذية  وبألس دة 
وكذب) بلبيطرية  بلصحية  وبملنتجات 
وبلغذبئية) بلغذبئية  بملنتجات  ج يع 

بلزربعية،)وموبد بلتج يل وبلبيئة)؛
وع وما) بلطرق  بج يع  بلتصنيع 
دربسة وشربء)وايع وبستيربد وتصدير)
وبلس سرة) وبلع ولة  وبلت ثيل 
بلوسائل) بكل  وبلنقل  وبالستئ ان 
وبملوبد) وبألشياء) بملنتجات  لج يع 
وبلسلع من كل طبيعة ومن كل منشأ)
وبلتي لها عالقة باملنتجات بلصناعية)
بلبسيطة) بلفالحية  منها  و اصة 

وبملركبة)؛
إحدبث وبستغالل ج يع بملشاغل)
هذه) تستع ل  بلتي  بملخت6ربت  أو 
بملوبد وبملنتجات أو بلتي تساعد على)

تبسيط بلتعريف بها)؛
وبالستغالل) بملصالح  تولي 
بال تربع) بربءبت  وج يع  وبالمتيازبت 
وبالقتناء) بها،) بملتعلقة  بلنظريات  أو 
وبالستئجار وبإلحدبث وبلشربء)وبلبيع)
وبالستغالل وإكساب بلقي ة لج يع)
وبألرب�سي) بلعقاربت  لج يع  بلوسائل 
بلتجارية) وبألصول  وبمللكيات 
بلتوزيع) وم ثليات  وبلصناعات 
أو بلبيع بملرتبطة باألغربض) وبلشربء)
أكثر) و صوصا  بلذكر  بلسالفة 
وبلتجارية) بملدفية  بلع ليات  ج يع 
أو) بملنقولة  وبملالية  وبلصناعية 
مباشرة) بكيفية  بملرتبطة  بلعقارية 
من) بلتي  أو  أعاله  بلوبردة  باألغربض 

شأنها أن تشجع وجودها أو تن يتها.)

بلوحيد) بلشريك  عين  (: بملدبرية) (

بلسيد ج ال فكاك بصفته مدبرب.

باإليدبع) بلقيام  تم  (: ( بإليــدبع)

بلقافوني بكتابة بلضبط لدى بملحك ة)

بتاريخ) بلبيضاء) للدبر   بلتجارية 

21)أكتوار)2022)تحت رقم)812893.

بالسجل) بلشركة  قيد  تم  (- ب)

رقم) تحت  بلبيضاء) للدبر  بلتجاري 

559567)من بلسجل بلتحليلي.
بملدبر
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 PROPERTY

PARTICIPATIONS
تكوين شركة ذبت مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد
تم تكوين بلشركة بلتي تك ن) ( (- أ)

أكتوار) (26 بتاريخ) يلي  م يزبتها في ا 

:(2022

مسؤولية) ذبت  شركة  (: بلشكـل)

محدودة بشريك وحيد.

 PROPERTY» (: بلتس ية)

.»PARTICIPATIONS

بلسيد) (: بلشريك بلوحيد وبملدبر)

مغربي) بو ريص،) بلقادر  عبد 

بلبيضاء) بالدبر  بلساكن  بلجنسية،)

)عين بلذئاب(-)6)،)تجزئة بعلبك.))

رس ال بلشركة):)0.000))درهم.)

بلبيضاء-) بلدبر  (: بلشركة) مقــــر 

)7،)زفقة عالل بن عبد هللا،)بلطابق)

بلرببع.)

بملــــدة):)99)سنة ببتدبء)من قيدها)

بالسجل بلتجاري.

بلغــرض):)يك ن غرض في):))

تولي بملشاركات وبملصالح في ج يع)

بلصناعية،) بملقاوالت  أو  بلشركات 

بملالية أو غيرها،) بلعقارية،) بلتجارية،)

شربء) أو  بالكتتاب  طريق  عن 

بلشركات،) في  حقوق  أو  بلسندبت 

أيضا) أو  بلتحالفات،) أو  بلج عيات 

عن طريق بلتوصية ومنح بلتسبيقات)
واج يع بلوسائل بأل رى) وبلقروض،)

بلقافوفية)؛

بلشربء،)بلتوظيف وبإلفجاز لج يع)

بلقيم بملنقولة؛

بلقيم) محفظات  ج يع  تدبير 

بملغراية أو بألجنبية؛

أو) بلتوظيفات  ج يع  دربسة 

بالستث اربت.))

بلقيام) تم  (: بلقافوني) بإليــدبع 

بلضبط) بكتابة  بلقافوني  باإليدبع 

لدى بملحك ة بلتجارية للدبر بلبيضاء)

رقم) تحت  (2022 أكتوار) (26 بتاريخ)

 .813.353

بالسجل) بلشركة  قيد  تم  (- ب)

رقم) تحت  بلبيضاء) للدبر  بلتجاري 

559995)من بلسجل بلتحليلي.
بلشريك بلوحيد وبملدبر

90 P

GREEN HILL HOSPITALITY
تكوين شركة ذبت مسؤولية محدودة
تم تكوين بلشركة بلتي تك ن) ( (- أ)

أكتوار) (26 بتاريخ) يلي  م يزبتها في ا 

:(2022

مسؤولية) ذبت  شركة  (: بلشكـل)

محدودة.

 GREEN HILL» (: بلتس ية)

»HOSPITALITY

بلشـركـاء):

مغربي) صولحي،) عث ان  بلسيد 

بلبيضاء) بالدبر  بلساكن  بلجنسية،)
زفقة علي عبد بلرزبق،) (،7 (- )ربسين()

إقامة مامون،)بلطابق بلثاني،)بلشقة)5؛

بلسيد عبد بلكريم فوزي،)مغربي)

بلبيضاء-) بالدبر  بلساكن  بلجنسية،)
إبن) وزفقة  بلفرنسيين  زفقة  زبوية 
بلطابق) «د»،) أمير) إقامة  رشيد،)
بلثالث،)رقم)21،)بلصخور بلسودبء؛

مغربي) صولحي،) مامون  بلسيد 

بلبيضاء) بالدبر  بلساكن  بلجنسية،)
)ربسين()–)7،)زفقة علي عبد بلرزبق،)

بلطابق بلثاني،)بلشقة)5؛

بلتازي،) مزعلك  صوفيا  بلسيدة 

بالدبر) بلساكنة  بلجنسية،) مغراية 
بلبيضاء))ربسين()–)7،)زفقة علي عبد)

بلرزبق،)بلشقة)5.

ألف) مائة  (: بلشركة) رس ال 

)00.000)()درهم.

بلبيضاء) بلدبر  (: بلشركة) مقــــر 
))،)زفقة بلوحدة،)إقامة بإلمام علي،)

بلشقة)2.

بملــــدة):)99)سنة ببتدبء)من قيدها)

بالسجل بلتجاري.

بلغــرض):)يك ن غرض بلشركة في)

بملغرب ك ا بالخارج في):)
إحدبث وبستغالل ج يع بألصول)

وكل) وبملطاعم  للحافات  بلتجارية 

مؤسسة مخصصة ملهن بلتغذية)؛

حاويات) لتقديم  نشاط  كل 

أو) بملكان  عين  في  لإلطعام  بلطعام،)

بلحفالت) منظم  و دمات  لأل ذ،)

واكيفية عامة بإلعدبد وبلتسويق لكل)

بألطباق بملطهية وكذب كل بملشرواات)

بلكحولية أو بملحتوية على بلكحول؛

وبلتفعيل) وبلتن ية  بلتص يم 

بملفاهيم) أو  بملشاريع  لج يع  وبلتتبع 

وكذب كل نشاطات بملساعدة وبملربفقة)

في مجاالت بلفندقة وبإلطعام؛

في) بالستشارة  ج يع  دمات 

بالستربتيجية وبلدربسات وبالفتحاص)

وبلتسويقية) وبلتوبصل  وبلخدمات 

بلتنظيمي) بملجال  في  وبلتكوين 

وبلتسيير وبلتدبير لل طاعم أو أماكن)

بإلطعام؛

بلوقتية) بألحدبث  ج يع  تنظيم 

وبالحتفاالت) بلتظاهربت   لج يع 

بلنشاطات) ج يع  و/أو  بألنشطة  أو 

بلتي لها عالقة مع فن بلطهي بلربمية)

إلى إضفاء)بلحيوية وبلجاذبية ألماكن)

بإلطعام.

بصفتهم) بلشركاء) عين  (: بملدبرية)

مدبرين):

بلساكن) عث ان صولحي،) بلسيد 
زفقة) (،7 (- )ربسين() بلبيضاء) بالدبر 

مامون،) إقامة  بلرزبق،) عبد  علي 

بلطابق بلثاني،)بلشقة)5)؛

بلساكن) صولحي،) مامون  بلسيد 
بالدبر بلبيضاء))ربسين()-)7،)زفقة علي)

بلشقة) بلطابق بلثاني،) عبد بلرزبق،)

.5
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باإليدبع) بلقيام  تم  (: بإليــدبع)
بلقافوني بكتابة بلضبط لدى بملحك ة)
بتاريخ) بلبيضاء) للدبر   بلتجارية 
26)أكتوار)2022)تحت رقم)813.355. 
باملحك ة) بلشركة  قيد  تم  (- ب)
بتاريخ) بلبيضاء) للدبر   بلتجارية 
26)أكتوار)2022)تحت رقم)559.987 

من بلسجل بلتحليلي.
بملدبربن

91 P

HOLDSTAR 
بستقالة وتعيين مدبر 
تعديالت فظامية تالزمية

بتاريخ) قربربت  ب وجب  (- (I 
6)أكتوار)2022،)فإن بلشريك بلوحيد)
شركة ذبت) (،«HOLDSTAR» لشركة)
وحيد) بشريك  محدودة  مسؤولية 
بلكائن) درهم،) ((00.000 رس الها)
مقرها بالدبر بلبيضاء-))7،)زفقة عالل)
بلدبر) )بلسجل بلتجاري.) بن عبد هللا)

بلبيضاء))213.19(،)قد):
دفيا) بلسيدة  بستقالة  سجل  (- أ))
بنعيش من مهامها ك دبرة ببتدبء)من)

يومه؛
جديدب) مدبرب  بصفته  عين  (- ب))

وملدة غير محددة):
بلساكن) بليوسفي،) أفيس  بلسيد 
بالرااط))حي بلرياض(-)شارع بلدلب،)

قطاع)1)،)بلوك)«W)»)رقم)9.
بلفصلين) عدل فتيجة لذلك،) ج()

1))و)29)من بلنظام بألسا�سي.)
بلقافوني) باإليدبع  بلقيام  تم  (- (II
بكتابة بلضبط لدى بملحك ة بلتجارية)
للدبر بلبيضاء)بتاريخ)26)أكتوار)2022 

تحت رقم)89).813.
بملدبــر

92 P

ECO RELANCE
 SARL AU

بتاريخ) عرفي  عقد   ب قت�سى 
قرر) بلرااط  ب دينة  (2022 ماي) ((3
 ECO RELANCE(بلج ع بلعام لشركة
بملحدودة) بملسؤولية  ذبت  شركة 

بشريك كالتالي):

بمل لوكة) بلحصص  تفويت  (- ((
 5000 بلرشاقي) أمين  مح د  للسيد 

حصة للسيد حسن بم بلعز.
بستقالة بلسيد مح د أمين) (- (2
وتعيين) بلشركة  تسيير  من  بلرشاقي 
جديد) مسير  بلعز  بم  حسن  بلسيد 

للشركة.
تغيير بالسم بلتجاري للشركة) (- (3
إلى) (VIVACURVE GROUPE من)

.ECO RELANCE
1)-)تغيير بلشكل بلقافوني للشركة)
من شركة ذبت مسؤولية محدودة إلى)
شركة ذبت مسؤولية محدودة شريك)

وبحد.
5)-)توسيع نشاطات بلشركة.

تم بإليدبع بلقافوني لدى بملحك ـة)
بلتجارية بالرااط بتاريخ)28)يوفيو)2022 

تحت رقم)))259).
93 P

 CAFE RESTAURANT GOOD
 PHENIX
ش.م.م ب.و

مقهى
بلسفلي زفقة )، حي بولحيا موحى 

وح و بلزياني،  نيفرة
فص بلتأسيس

بتاريخ) عرفي  عقد   ب قت�سى 
تم تأسيس شركة) (2022 أكتوار) ((7
بشريك) محدودة  مسؤولية  ذبت 

وحيد باملوبصفات بلتالية):
 STE CAFE شركة) (: بلتس ية)

.RESTAURANT GOOD PHENIX
مسؤولية) ذبت  شركة  (: بلصفة)

محدودة بشريك وبحد.
:  بلسفلي زفقة )،  بملقر بالجت اعي)
حي بولحيا موحى وح و بلزياني،  نيفرة.

بلغرض : مقهى.
بلرأس ال : حدد في 20.000 درهم 
على  موزعة  حصة   200 إلى  موزع 

بلشكل بلتالي :
فجاة بمدجهدي 200 حصة.

بلتسيير : تسيير بلشركة من طرف 
ملدة  وذلك  بمدجهدي  فجاة  بلسيدة 

غير محددة.

بإليدبع  تم   : بلقافوني  بإليدبع 

بلقافوني للشركة لدى كتابة بلضبط 

بتاريخ  بخنيفرة  بالبتدبئية   باملحك ة 

27 أكتوار 2022 تحت رقم 2022/172 

بلسجل بلتجاري رقم 1623.

94 P

 CENTRE FAZAZ PRIVE
ش.م.م ب.و

مركز بلتحضير لالمتحافات

مركز بلدعم وبلتقوية

مركز بللغات

بلطابق بألول، زفقة )، حي بولحيا 

موحى وح و بلزياني،  نيفرة

فص بلتأسيس
بتاريخ) عرفي  عقد   ب قت�سى 

تم تأسيس شركة) (2022 أكتوار) ((7

بشريك) محدودة  مسؤولية  ذبت 

وحيد باملوبصفات بلتالية):

 CENTRE FAZAZ (: بلتس ية)

.PRIVE

مسؤولية) ذبت  شركة  (: بلصفة)

محدودة بشريك وبحد.

بألول،) بلطابق  (: بالجت اعي) بملقر 

وح و) موحى  بولحيا  حي  (( زفقة)

بلزياني،) نيفرة.

بلتحضير  مركز   : بلغرض 

لالمتحافات، مركز بلدعم وبلتقوية، 

مركز بللغات.

بلرأس ال : حدد في 20.000 درهم 

على  موزعة  حصة   200 إلى  موزع 

بلشكل بلتالي :

بلسيدة فجاة بمدجهدي 200 حصة.

بلتسيير : تسيير بلشركة من طرف 

ملدة  وذلك  بمدجهدي  فجاة  بلسيدة 

غير محددة.

بإليدبع  تم   : بلقافوني  بإليدبع 

بلقافوني للشركة لدى كتابة بلضبط 

بتاريخ  بخنيفرة  بالبتدبئية   باملحك ة 

26 أكتوار 2022 تحت رقم )2022/17 

بلسجل بلتجاري رقم )162.

95 P

STE MSALA CAR
SARL

بلطابق بألول، بلشقة رقم 10، 

تجزئة مريم، شارع بلقدس، طريق 

بلعوبمة، طنجة

غير) بجت اع  محضر  ب قت�سى 

تم) (2022 أكتوار) ((2 بتاريخ) عادي 

بتخاذ بلقربربت بلتالية):

جديد) فرع  بحدبث  (: (( بلقربر)

بألول،  بلطابق   : بلتالي) بالعنوبن 

بلشقة رقم 10، تجزئة مريم، شارع 

بلقدس، طريق بلعوبمة، طنجة.

ح و) بلسيد  تعيين  (: (2 بلقربر)

بلشرقاوي مسؤول على بلفرع بلجديد)

للشركة.

بإليدبع  تم   : بلقافوني  بإليدبع 

بلقافوني للشركة لدى كتابة بلضبط 

بتاريخ  بخنيفرة  بالبتدبئية   باملحك ة 

27 أكتوار 2022 تحت رقم 2022/175 

بلسجل بلتجاري رقم 2317.

96 P

 OUKAZZI AGRI
ش.م.م ب.ش

تسيير بالستغالل بلفالحي

بيت لحسن بسعيد تاعبيت، ج اعة 

موحى وح و زياني،  نيفرة

فص بلتأسيس
بتاريخ) عرفي  عقد   ب قت�سى 

2022)تم تأسيس شركة) 27)سبت 6ر)

بشريك) محدودة  مسؤولية  ذبت 

وحيد باملوبصفات بلتالية):

 OUKAZZI شركة) (: بلتس ية)

.AGRI

مسؤولية) ذبت  شركة  (: بلصفة)

محدودة بشريك وبحد.

لحسن) بيت  (: بالجت اعي) بملقر 

بسعيد تاعبيت،)ج اعة موحى وح و)
زياني،) نيفرة.

بلغرض):)تسيير بالستغالل بلفالحي.

بلرأس ال):)حدد في)00.000))درهم)

حصة موزعة على) ((000 إلى) موزع 

بلشكل بلتالي):
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بلسيد بوكزي موفير)000))حصة.

بلتسيير):)تسيير بلشركة من طرف)

غير) ملدة  وذلك  موفير  بوكزي  بلسيد 

محددة.

بإليدبع  تم   : بلقافوني  بإليدبع 

بلقافوني للشركة لدى كتابة بلضبط 

بتاريخ  بخنيفرة  بالبتدبئية   باملحك ة 

3) أكتوار 2022 تحت رقم 2022/152 

بلسجل بلتجاري رقم )159.
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STE OUSSOLY CAR
SARL

بلطابق بألول، حي بملسيرة بلخضربء 

مركز بيت بسحاق،  نيفرة

غير) بجت اع  محضر  ب قت�سى 

تم) (2022 أكتوار) ((0 بتاريخ) عادي 

بتخاذ بلقربربت بلتالية):

200)حصة من) :)تفويت) (( بلقربر)

حصص بلسيد بوسامة بعفي بقي ة)

بلسيد) لفائدة  للحصة  درهم  ((00

بملصطفى بويزم وبلسيد سعيد مزيان)

موزع كارتي):

بملصطفى بويزم 10) حصة ؛

سعيد مزيان 60 حصة.

بلكامل) بالنسحاب  (: (2 بلقربر)

أوسامة) للسيد  لإللغاء) قابل  وبلغير 

بعفي من كل ما يتعلق بالشركة.

بستقالة بلسيد سعيد) (: (3 بلقربر)

بلشركة) ك سير  منصبه  من  عبيد 

وتعيين بلسيد صالح بلعبدوني مسير)

للشركة وذلك ملدة غير محددة.

بلشركة) عنوبن  تغيير  (: (1 بلقربر)

بلفرح،) تجزئة  (،(0 رقم) بملرأب  من 

بلطابق  إلى  بلفالحي،) نيفرة  بلحي 

مركز  بلخضربء،  بملسيرة  حي  بألول، 

بيت بسحاق،  نيفرة.

بإليدبع  تم   : بلقافوني  بإليدبع 

بلقافوني للشركة لدى كتابة بلضبط 

بتاريخ  بخنيفرة  بالبتدبئية   باملحك ة 

27 أكتوار 2022 تحت رقم 2022/175 

بلسجل بلتجاري رقم )286.
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 ELBILIA INTERNATIONAL
AUDA PRIVE
شركة مساه ة

رأس الها 300.000 درهم
بملقر بالجت اعي : شارع مح د بن 
عبد هللا، برج مارينا 2، بلطابق 
بلخامس، مارينا شواينج سافتر، 

بلدبر بلبيضاء
رقم بلسجل بلتجاري : 560107 
بلدبر بلبيضاء - رقم بلتعريف 

بلجبائي : 52698883
تكوين شركة

ب قت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)
بالدبر) مسجل  (،2022 يوفيو) (6
تم) (،2022 يوفيو) (27 بتاريخ) بلبيضاء)

تأسيس شركة باملوبصفات بلتالية):
 ELBILIA (: بلشركة) تس ية 

.INTERNATIONAL AUDA PRIVE
بلشكل):)شركة مساه ة.

مح د) شارع  (: بالجت اعي) بملقر 
بلطابق) (،2 برج مارينا) بن عبد هللا،)
سافتر،) شواينج  مارينا  بلخامس،)

بلدبر بلبيضاء.
بستغالل) (: بألسا�سي) بلغرض 

بملؤسسات بلتعلي ية بلخاصة.
من تاريخ) سنة ببتدبء) (99 (: بملدة)
عدب) بلتجاري،) بالسجل  تقييدها 
بلت ديد) أو  بملسبق  بلحل  حاالت 
بملنصوص عليه في بلقافون وفي هذب)

بلنظام بألسا�سي.
بلرأس ال):)300.000)درهم تتكون)

من مساه ات فقدية.
:)تم تعيين) بعضاء)مجلس بإلدبرة)
أول أعضاء)مجلس إدبرة بلشركة ملدة)
نهاية) في  تنتهي  وبلتي  سنوبت،) ثالث 
لل ساه ين) بلعادي  بلعام  بالجت اع 
بملدعوين لل صادقة على بلحسابات)
بملالية ر ر سنة مالية،)وبلتي ستعقد)
لتأسيس) بلتالية  بلثالثة  بلسنة  في 

بلشركة):
مقيم بالدبر) بلسيد سعد صبار،)
(،3 زفقة) بلرشاد،) تجزئة  بلبيضاء،)
رقم)3)،)كاليفورفيا وبلحامل لبطاقة)

.BE61256(بلتعريف بلوطنية رقم

 EDUCATION شركة)

(،DEVELOPEMENT COMPANY

رأس الها) مساه ة  شركة 

مقرها) درهم،) (680.000.000

شارع) بلبيضاء،) بالدبر  بالجت اعي 

(،2 مارينا) برج  هللا،) عبد  بن  مح د 

شواينج) مارينا  بلخامس،) بلطابق 
بلتجاري) بالسجل  مسجلة  سافتر،)

 1((069 رقم) تحت  بلبيضاء) بالدبر 

وم ثلة من طرف بلسيد سعد صبار،)

بصفته بلرئيس بملدير بلعام.

للتن ية) وبإلماربت  بملغرب  شركة 

«صوميد»،)شركة مساه ة رأس الها)

مقرها) درهم،) ((.581.773.000

شارع) بلبيضاء،) بالدبر  بالجت اعي 

(،2 مارينا) برج  هللا،) عبد  بن  مح د 

شواينج) مارينا  بلسادس،) بلطابق 
بلتجاري) بالسجل  مسجلة  سافتر،)

 96595 رقم) تحت  بلبيضاء) بالدبر 

وم ثلة من طرف بلسيد عبد بملجيد)

بملدير) بلرئيس  بصفته  بلطازالوي،)

بلعام.

مقيم) هللا،) فجي  عث ان  بلسيد 

بالدبر بلبيضاء،)5،)م ر ماروفيي،)أففا)

بلوطنية) بلتعريف  لبطاقة  وبلحامل 
.BE712983(رقم

مقي ة) وبسو،) كنزة  بلسيدة 

شارع) بلسعادة،) حي  (،15 بالرااط،)

بلتعريف) لبطاقة  وبلحاملة  سوس 

.A312371(بلوطنية رقم

تعيين) تم  (: بلحسابات) مربقب 

مكتب)BEA Conseil)م ثل من طرف)

محاسب) بلعاريف،) ببربهيم  بلسيد 

مربقب بلحسابات وذلك ملدة)  بير،)

سنة مالية وبحدة.

تكوين بالحتياطي وتوزيع بألرااح:

للسنة) بلصافي  بلراح  من  يقتطع 

بملالية بعد  صم  ساربت بلسنوبت)

بملنصرمة عند بالقتضاء)5%)لتكوين)

مبالغ بالحتياطي بلقافوني.)يصبح هذب)

بالقتطاع غير إلزبمي إذب تجاوز مبلغ)

رأس ال) عشر  بلقافوني  بالحتياطي 

بلشركة)؛)يتم أيضا إجربء)بقتطاعات)

بلهدف) أ رى من راح بلسنة بملالية،)
بملفروضة) بالحتياطيات  تكوين  منها 
يقرر) أ رى  بحتياطيات  أو  قافوفيا،)
تكوينها،)قبل أي ع لية توزيع،)بقربر)
أي) أو  بلعادية  بلعامة  بلج عية  من 
منقولة من جديد من طرف) أموبل 

هاته بلج عية.
من) توزيعه  بملتعين  بلراح  يتكون 
وبلذي) بملالية،) للسنة  بلصافي  بلراح 
يخصم منه بلخسائر بلسابقة ومبالغ)
إليه) ويضاف  بالحتياطيات،) تكوين 
بملالية) بلسنوبت  أرااح  منقوالت 

بلسابقة.
بالسجل) بلشركة  تقييد  تم 
بتاريخ بلبيضاء) بالدبر   بلتجاري 
رقم) تحت  (2022 أكتوار) (28  

.560107
للنشر وبالستخالص
رئيس مجلس بإلدبرة

99 P

 LEON L’AFRICAIN
DOMAINES D’ANFA PRIVE

شركة مساه ة
رأس الها 300.000 درهم

بملقر بالجت اعي : شارع مح د بن 
عبد هللا، برج مارينا 2، بلطابق 
بلخامس، مارينا شواينج سافتر، 

بلدبر بلبيضاء
رقم بلسجل بلتجاري : 558333 
بلدبر بلبيضاء - رقم بلتعريف 

بلجبائي : 1)526988
تكوين شركة

ب قت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)
بالدبر) مسجل  (،2022 يوفيو) (6
تم) (،2022 يوفيو) (21 بتاريخ) بلبيضاء)

تأسيس شركة باملوبصفات بلتالية):
 LEON (: بلشركة) تس ية 
 L’AFRICAIN DOMAINES

.D’ANFA PRIVE
بلشكل):)شركة مساه ة.

مح د) شارع  (: بالجت اعي) بملقر 
بلطابق) (،2 برج مارينا) بن عبد هللا،)
بلخامس،)مارينا شواينج سافتر،)بلدبر)

بلبيضاء.
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بستغالل) (: بألسا�سي) بلغرض 

بملؤسسات بلتعلي ية بلخاصة.

من تاريخ) سنة ببتدبء) (99 (: بملدة)

عدب) بلتجاري،) بالسجل  تقييدها 

بلت ديد) أو  بملسبق  بلحل  حاالت 

بملنصوص عليه في بلقافون وفي هذب)

بلنظام بألسا�سي.
بلرأس ال):)300.000)درهم تتكون)

من مساه ات فقدية.

:)تم تعيين) بعضاء)مجلس بإلدبرة)

أول أعضاء)مجلس إدبرة بلشركة ملدة)

نهاية) في  تنتهي  وبلتي  سنوبت،) ثالث 

لل ساه ين) بلعادي  بلعام  بالجت اع 

بملدعوين لل صادقة على بلحسابات)

بملالية ر ر سنة مالية،)وبلتي ستعقد)

لتأسيس) بلتالية  بلثالثة  بلسنة  في 

بلشركة):

مقيم بالدبر) بلسيد سعد صبار،)
(،3 زفقة) بلرشاد،) تجزئة  بلبيضاء،)
رقم)3)،)كاليفورفيا وبلحامل لبطاقة)

.BE61256(بلتعريف بلوطنية رقم

 EDUCATION شركة)

(،DEVELOPEMENT COMPANY

رأس الها) مساه ة  شركة 

مقرها) درهم،) (680.000.000

شارع) بلبيضاء،) بالدبر  بالجت اعي 

(،2 مارينا) برج  هللا،) عبد  بن  مح د 

شواينج) مارينا  بلخامس،) بلطابق 
بلتجاري) بالسجل  مسجلة  سافتر،)

 1((069 رقم) تحت  بلبيضاء) بالدبر 

وم ثلة من طرف بلسيد سعد صبار،)

بصفته بلرئيس بملدير بلعام.

للتن ية) وبإلماربت  بملغرب  شركة 

«صوميد»،)شركة مساه ة رأس الها)

مقرها) درهم،) ((.581.773.000

شارع) بلبيضاء،) بالدبر  بالجت اعي 

(،2 مارينا) برج  هللا،) عبد  بن  مح د 

شواينج) مارينا  بلسادس،) بلطابق 
بلتجاري) بالسجل  مسجلة  سافتر،)

 96595 رقم) تحت  بلبيضاء) بالدبر 

وم ثلة من طرف بلسيد عبد بملجيد)

بملدير) بلرئيس  بصفته  بلطازالوي،)

بلعام.

مقيم) هللا،) فجي  عث ان  بلسيد 

بالدبر بلبيضاء،)5،)م ر ماروفيي،)أففا)

بلوطنية) بلتعريف  لبطاقة  وبلحامل 
.BE712983(رقم

مقي ة) وبسو،) كنزة  بلسيدة 

شارع) بلسعادة،) حي  (،15 بالرااط،)

بلتعريف) لبطاقة  وبلحاملة  سوس 

.A312371(بلوطنية رقم

تعيين) تم  (: بلحسابات) مربقب 

مكتب)BEA Conseil)م ثل من طرف)

محاسب) بلعاريف،) ببربهيم  بلسيد 

مربقب بلحسابات وذلك ملدة)  بير،)

سنة مالية وبحدة.

تكوين بالحتياطي وتوزيع بألرااح):

للسنة) بلصافي  بلراح  من  يقتطع 

بملالية بعد  صم  ساربت بلسنوبت)

بملنصرمة عند بالقتضاء)5%)لتكوين)

مبالغ بالحتياطي بلقافوني.)يصبح هذب)

بالقتطاع غير إلزبمي إذب تجاوز مبلغ)

رأس ال) عشر  بلقافوني  بالحتياطي 

بلشركة)؛)يتم أيضا إجربء)بقتطاعات)

بلهدف) أ رى من راح بلسنة بملالية،)

بملفروضة) بالحتياطيات  تكوين  منها 
يقرر) أ رى  بحتياطيات  أو  قافوفيا،)

تكوينها،)قبل أي ع لية توزيع،)بقربر)

أي) أو  بلعادية  بلعامة  بلج عية  من 

منقولة من جديد من طرف) أموبل 

هاته بلج عية.

من) توزيعه  بملتعين  بلراح  يتكون 

وبلذي) بملالية،) للسنة  بلصافي  بلراح 

يخصم منه بلخسائر بلسابقة ومبالغ)

إليه) ويضاف  بالحتياطيات،) تكوين 

بملالية) بلسنوبت  أرااح  منقوالت 

بلسابقة.

دب ل) بألسهم  أرااح  أدبء) يتعين 

أجل أقصاه تسعة)9)أشهر تبتدئ من)

ب تتام بلسنة بملالية.

بالسجل) بلشركة  تقييد  تم 

بتاريخ بلبيضاء) بالدبر   بلتجاري 

رقم) تحت  (2022 أكتوار) ((3  

.558333
للنشر وبالستخالص

رئيس مجلس بإلدبرة
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إفت افية فدبد ش.ذ.م.م

5)بملركز بلتجاري ببن سينا أگدبل بلرااط

بلهاتف72-59-77-37-05)/بلفاكس)-05 -37

 77-59-8(

LES PETITS GALOPINS 

 SARL

بلرفع من رأس ال بلشركة
تعديل بلقافون بألسا�سي للشركة

بلعــــــام) بلجــ ـــــع  مـحـضــر  حســب 

بـتـاريـــــــخ) بلـ ـنـعـقـــــــد  بالستثنائي 

شركة) شركاء) قــــــرر  (،(9/09/2022

(،«LES PETITS GALOPINS SARL«

ذبت بلرأس ال)00.000))درهم وبلتي)

 09 رقم) (2( بسكتور) مقرها  يوجد 

بلرياض) حي  بلوك  بلصنوار  شارع 

بلرااط),ما يلي):

من) بلشركة  رأس ال  في  بلزيادة 

بلديون) طريق  عن  بلشركاء) طرف 

بلسائلة بملستحقة في حوزة بلشركاء.

بلشركة) رأس ال  فان  وبهذب  (

درهم) ((60.000 ب قدبر) رفع  قد 

درهم إلى) ((00.000 وذلك ليرفع من)

حصة) ((600 درهم بخلق) (260.000

درهم) ((00 بجت اعية جديدة بقي ة)

على) للوبحدة وستوزع على بلشركاء)

بلنحو بلتالي):

بلسيدة تيدب ليديا):)2310))حصة)

بجت اعية)

 260 (: بلسيدة سيرج فؤبد منلين)

حصة بجت اعية))

حصة) (2600 (: مج وعه) ما  أو 

بجت اعية).

تعديل بلقافون بألسا�سي للشركة)

بملادة) في  عليه  منصوص  هو  ك ا 

5-96)من بلقافون.

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

بلتجارية بالرااط بتاريخ فاتح فوف 6ر)

2022)تحت رقم)29855).
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AUTO PARADIS

SARL

ب قت�سى عقد عرفي مؤرخ بالرااط)

2022)تم تأسيس) 27)سبت 6ر) بتاريخ)

شركة ذبت بلخصائص بلتالية):

 AUTO شركة) (: بلتس ية)

.PARADIS SARL

ذبت  شركة   : بلقافوفية  بلصفة 

بملسؤولية بملحدودة.

بلتسيير   : بالجت اعي  بلهدف 

بلتجاري.

بلتجارة في بلسياربت بملستع لة.

وكالة عقارية.

رأس ال  : حدد  بلشركة  رأس ال 

بقي ة  درهم   (00.000 في  بلشركة 

درهم   (00 فئة  من  سهم   (000

للسهم بلوبحد في ملك :

سهم   500 زعاف  أشرف  بلسيد 

بقي ة 50.000 درهم.

 500 بلكناني  بلدين  فور  بلسيد 

سهم بقي ة 50.000 درهم.

بألمجاد  زفقة   : بالجت اعي  بملقر 

رقم 6) روسطال تابريكت سال.

بلتسيير : عين بلسيد أشرف زعاف 

مسير للشركة ملدة غير محدودة.

بملدة : 99 سنة ببتدبء من تاريخ 

بلتسجيل في بلسجل بلتجاري إال إذب 

حصل فسخ أو بمتدبد.

يناير  فاتح  من   : بملالية  بلسنة 

ما  سنة  كل  من  ديس 6ر   3( إلى 

تاريخ  من  تبتدئ  بألولى  بلسنة  عدب 

بلتسجيل في بلسجل بلتجاري وتنتهي 

في )3 ديس 6ر 2022.

للشركة  بلقافوني  بإليدبع  تم 

رقم  تحت   2022 أكتوار   21 بتاريخ 

.39866

بلسجل  في  بلشركة  تسجيل  وتم 

بالبتدبئية  بملحك ة  لدى  بلتجاري 

بسال تحت رقم 7)369.

102 P
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ULTIMA GROUP
SARL AU

ألتي ا كروب
بلسجل بلتجاري رقم 3237)3

تعديالت قافوفية
ب قت�سى بلج ع بلعام بالستثنائي)
2022)قرر شركاء) 3))سبت 6ر) بتاريخ)
ذبت) ش.م.م  كروب  بلتي ا  شركة 
بملقر) درهم  ((00.000 رأس ال)
شارع) (52 بلبيضاء) بلدبر  بالجت اعي 
بلزرقطوني بلطابق بألول شقة رقم)3 

إقامة بلر�سى.
 (.000 تفويت) على  بملصادقة 
بن) سل ان  بلسيد  ي تلكها  حصة 
كريم) مح د  بلسيد  لفائدة  كيربن 

جسوس.
بستقالة بلسيد سل ان بن كيربن)

من مهامه ك سير للشركة.
تعيين بلسيد مح د كريم جسوس)

ك سير للشركة.
تعديل بلقافون بألسا�سي للشركة.

للشركة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
بلبيضاء) للدبر  بلتجارية  باملحك ة 
رقم) تحت  (2022 أكتوار) ((1 يوم)

.81(278
103 P

SOCIETE MAESTRO SPA
SARL

مايسترو سبا
غير) بلعام  بلج ع  ملدبوالت  تبعا 
بلعادي بملنعقد يوم)7))أكتوار)2022 
 SOCIETE MAESTRO SPA لشركة)
بملسؤولية) محدودة  شركة  (SARL
برأس ال)00.000))درهم تم بالتفاق)

على ما يلي):
بلفسخ بملسبق للشركة.

تحديد مكان بلتصفية في تجزئة)
رقم) مريم  إقامة  غزة  شارع  بلوفاق 

3011)بملحل بلتجاري رقم)))ت ارة.
لقد تم بإليدبع بلقافوني باملحك ة)
بالبتدبئية بت ارة في)27)أكتوار)2022 

تحت رقم)9205.
104 P

ROSEAU VERT
SARL AU
تأسيس

في مؤرخ  عرفي  عقد   ب قت�سى 
تم) بالرااط  (2022 أغسطس) (29  
بملسؤولية) ذبت  شركة  تأسيس 
في) وحيد  شريك  ذبت  بملحدودة 
تح ل) بلتي  بلرس ية  بلجريدة 

بلخصائص بلتالية):
 ROSEAU VERT SARL(:(بلتس ية

.AU
في) مقاول  (: بالجت اعي) بلهدف 

بلبستنة.
بملختلفة بألشغال  في   مقاول 

)أو أشغال بلبناء.
مقاول بلنظافة.

رأس بملال):)00.000))درهم.
من) ببتدبء) سنة  (99 (: بملدة)

بلتأسيس بلنهائي.
بملقر بالجت اعي):)5))شارع بألبطال)

رقم)1)أكدبل بلرااط.
وبلشيخ) بيت  بح اد  (: بلتسيير)
بملزدبد بتاريخ)990))بلحامل للبطاقة)
بلساكن) (PB(17987 رقم) بلوطنية 

بدوبر بلزركان بوزروبل زبكورة.
بلتسجيل) تم  (: بلتجاري) بلسجل 
بالسجل بلتجاري باملحك ة بلتجارية)
 2022 أكتوار) ((9 بتاريخ) بالرااط 
بإليدبع) رقم  ((63107 رقم) تحت 

.(29601
105 P

POULE DE NEIGE
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

رأس الها 00.000) درهم
بستثنائي) عام  عقد  ب قت�سى 
تم) (2022 أكتوار) ((2 في) مسجل 
على) بلشركة  ب قر  باإلج اع  بإلقربر 

ما يلي):
بلشركة) حصص  من  (%50 بيع)

للسيد ح زة بزروبل.
للشركة) بلقافوني  بلشكل  تغيير 
من شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة)
ذبت) شركة  إلى  وحيد  بشريك 

بملسؤولية بملحدودة.

بلتجاري) بلسجل  إيدبع  تم 
للشركة بكتابة بلضبط لدى بملحك ة)
أكتوار) ((9 بتاريخ) بسال  بالبتدبئية 

2022)تحت رقم)39812.
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 FIDUCIAIRE FIRCOFISC NEW

B.P 606 - BIOUGRA CHTOUKA-AIT BAHA  

TEL:(05(28-81-96-40

FAX:(05(28-81-96-41  

STE AGALPORT TRANS
  SARL

شركة ذبت مسؤولية محدودة
تأسيس

))-)ب قت�سى عقد عرفي)9))أكتوار)
بافزكان حررت قوبفين شركة) (2022
محدودة  صائصها) مسؤولية  ذبت 

كالتالي):
 STE AGALPORT :)شركة) بالسم)

.TRANS
فقل بلبضائع لحساب) (: بألهدبف)

بلغير.
 ( 2)شقة) :)بركافة) بملقر بالجت اعي)

تربست بفزكان.
سنة ببتدءب من تاريخ) (99 (: بملــدة)

بلتأسيس بلنهائي.
في) حدد  (: بالجت اعي) بلرأس ال 
إلى) مقسم  درهم  ((00.000 مبلغ)
000))حصة بث ن)00))درهم للوبحد)

موزع كالتالي):
 310 (: ع ار) ولد  بح د  بلسيد 

حصة.
بلسيد رشيد بلبكري):)330)حصة.
بلسيد بينيا مارتين  وبن كارلوس)

:)330)حصة.
بملج وع):)000))حصة).

فاتح) من  تبتدئ  (: بملالية) بلسنة 
كل) من  دجن6ر  (3( في) وتنتهي  يناير 

سنة.
بلشركة) بتسيير  يقوم  (: بلتسيير)
وملدة غير محدودة بلسيد بح د ولد)

ع ار.))))))))))
بإلمضاءبت) تكون  (: بإلمضاءبت)
لسيد) فقط  وبالجت اعية  بلبنكية 

بح د ولد ع ار.)))

      2)-)بإليدبع بلقافوني):)تم بإليدبع)
باملحك ة) بلضبط  بكتابة  بلقافوني 
بكتوار) ((9 بالبتدبئية بإفزكان بتاريخ)

2022)تحت رقم))207. 
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 FIDUCIAIRE FIRCOFISC NEW

B.P 606 - BIOUGRA CHTOUKA-AIT BAHA  

TEL:(05(28-81-96-40

FAX:(05(28-81-96-41  

  STE ZOULFA BEAUTY 
 SARL 

بلفسخ بلنهائي للشركة
 3 بتاريخ) عرفي  عقد  ب قت�سى 
ذبت) شركة  محضر  (2022 أكتوار)
مسؤولية محدودة وبلذي قرر ما يلي):
بلشركة) بلنهائي  وبلفسخ  تصفية 

بكاملها.
(: بلشركة) تصفية  مقر  تحديد 
ت ت بلتصفية باملقر بالجت اعي رقم)
 1( رقم) ع ارة  بلسفلي  بلطابق  (03
زفقة بالمام بلشافعي بلوك ب5)بلقدس)

بكادير.
تعيين بلسيد  الد بشليم))مصفي)

للشركة.)
تقرير مصفي بلشركة.)

بإليدبع) تم  (: بلقافوني) بإليدبع 
باملحك ة) بلضبط  بكتابة  بلقافوني 
أكتوار) (25 بتاريخ) باكادير  بلتجارية 

2022)تحت رقم)2)90)).
108 P

SOCIETE FOURACH IMMO
SARL

تأسيس شركة محدودة بملسؤولية
 (7 بتاريخ) عرفي  عقد  ب وجب 
تأسيس) تم  بفاس،) (2022 أكتوار)
تبعا) بملسؤولية  محدودة  شركة 

لل عطيات بلتالية):
FOURACH IMMO(:(بلتس ية

:)منعش عقاري)-)بألع ال) بلهدف)
بملختلفة أو بلبناء.

 2 رقم) محل  بالجت اعي  مقرها 
تجزئة)68)د حي بلزهور)2)طريق عين)

بلشقف فاس.
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 (00.000 في) محدود  رأس الها 

درهم بملقس ة على)000))سهم بث ن)

00))درهم للسهم بلوبحد.

بملدة):)مدة بملقاولة محدودة في)99 

بلسجل) في  تاريخ تسجيلها  سنة من 

بلتجاري.

بلتسيير):)بملقاولة مسيرة من طرف)

بلسيدبن):

للبطاقة) بلحامل  فؤبد  بلرفاعي 

.C161203(بلوطنية رقم

للبطاقة) بلحاملة  رشيدة  بلدباح 

.D1966(9(بلوطنية رقم

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

بلتجارية بفاس تحت رقم)71355)من)

 2022/1119 بلسجل بلتجاري ورقم)

بتاريخ)28)أكتوار)2022.
للخالصة وبإلشارة)-)بإلدبرة

109 P

SOCIETE MAGRIPOLE
SARL

شركة ذبت مسؤولية محدودة

رأس الها 00.000) درهم

 B مقرها بالجت اعي : تجزئة رقم

تعاوفية بلهالل، طريق مكناس، فاس

بلسجل بلتجاري رقم : 38219

تغيير مسيري بلشركة
ب قت�سى تقرير بلج ع بلعام) (- ((

بملنعقد بتاريخ)8))أكتوار)2022)تقرر)

ما يلي):

ح ادي) عسو  بلسيد  بستقالة 

مسير بلشركة وتعيين كل من بلسيد)

حكيم فرغالي وبلسيدة نعي ة فرغالي)

غير) ملدة  للشركة  جدد  مسيربن 

محدودة.

من) (13 تغيير على إثر ذلك بملادة)

بلقافون بألسا�سي للشركة.

2)-)تم بإليدبع بلقافوني لدى كتابة)

بفاس) بلتجارية  باملحك ة  بلضبط 

رقم) تحت  (2022 أكتوار) (27 بتاريخ)

.22/1128
للخالصة وبإلشارة)-)بإلدبرة
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 AGADIR INTR VONTION
RAPID

تأسيس شركة محدودة بملسؤولية
بتاريخ بلعرفي  للعقد   تبعا 
تم وضع قوبفين) (2022 أكتوار) (25  

بلشركة ذبت بمل يزبت بلتالية):
 AGADIR INTR (: بلتس ية)

.VONTION RAPID
بلشكل بلقافوني):)شركة محدودة)

بملسؤولية.
بلعامة،) بلبناء) أع ال  (: بملوضوع)
بلتطوير،) بلحفر،) بملدفية،) بلهندسة 

وتجهيز بربار.
بملباني بلسكنية وبلصناعية.

وبلصرف) بلعامة  بلحفر  أع ال 
بلصحي وبلطرق وبلشبكات بملختلفة)
وبلكهرااء) بملياه  وإمدبدبت  وبلطرق 
وبلهاتف وبلدهان وبلسباكة وأع ال)

فجارة بلخشب وبألملنيوم)....)بلخ
رقم) زفقة بوملان،) (: بملقر بلرئي�سي)

87،)فهج عبد هللا،)بلعيون.
بلرأس ال):)حدد في مبلغ)00.000) 
حصة من) ((.000 درهم مقس ة إلى)

فئة)00))للوبحدة مقس ة كالتالي):
بلسيد مح د بلتاجي):)500)حصة)؛

(: بوصلوح) بلص د  عبد  بلسيد 
500)حصة.

تسيير بلشركة من طرف) (: بإلدبرة)
عبد) وبلسيد  بلتاجي  مح د  بلسيد 

بلص د بوصلوح.
بكتابة) تم  (: بلقافوني) بإليدبع 
بلضبط باملحك ة بالبتدبئية بالعيون)
رقم) تحت  (2022 أكتوار) (28 بتاريخ)
وتم تسجيلها بالسجل) (2022/3(8(
رقم) بلتحليلي  بلرقم  تحت  بلتجاري 

.13575
111 P

 MORTAKI POUR L’IMPORT
ET EXPORT

تأسيس شركة محدودة بملسؤولية
بتاريخ بلعرفي  للعقد   تبعا 
تم وضع قوبفين) (2022 أكتوار) (25  

بلشركة ذبت بمل يزبت بلتالية):

 MORTAKI POUR (: بلتس ية)
.L’IMPORT ET EXPORT

بلشكل بلقافوني):)شركة محدودة)
بملسؤولية ب ساهم وبحد.

بملوضوع):)تجارة بلعامة.
وبلتجارة) بلتصدير،) بالستيربد،)
آالت) بضائع،) ألي غرض أو معدبت،)
تتعلق بالصناعة بشكل عام وصناعة)

بلبناء)بشكل  اص)...بلخ.
بملقر بلرئي�سي):)شارع بكفول،)رقم)

220،) ط بلرملة))0،)بلعيون.
بلرأس ال):)حدد في مبلغ)00.000) 
حصة من) ((.000 درهم مقس ة إلى)
بالكامل) وت لكها  درهم  ((00 فئة)

بلسيدة سعاد بملرتقي.
تسيير بلشركة من طرف) (: بإلدبرة)

بلسيدة سعاد بملرتقي.
بكتابة) تم  (: بلقافوتي) بإليدبع 
بلضبط باملحك ة بالبتدبئية بالعيون)
رقم) تحت  (2022 أكتوار) (28 بتاريخ)
وتم تسجيلها بالسجل) (2022/3(82
رقم) بلتحليلي  بلرقم  تحت  بلتجاري 

.13577
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OULAD SALMANE CAR
تأسيس شركة محدودة بملسؤولية

 26 بتاريخ) بلعرفي  للعقد  تبعا 
قوبفين) وضع  تم  (2022 أكتوار)

بلشركة ذبت بمل يزبت بلتالية):
 OULAD SALMANE (: بلتس ية)

.CAR
بلشكل بلقافوني):)شركة محدودة)

بملسؤولية ب ساهم وبحد.
بدون) سياربت  كربء) (: بملوضوع)

سائق.
س ارة،) شارع  (: بلرئي�سي) بملقر 
(،0( محال) (،5 رقم) بلخير،) تجزئة 

بلعيون.
بلرأس ال):)حدد في مبلغ)00.000) 
حصة من) ((.000 درهم مقس ة إلى)
بالكامل) وت لكها  درهم  ((00 فئة)

بلسيدة  ديجة بن زيدي.
تسيير بلشركة من طرف) (: بإلدبرة)

بلسيدة  ديجة بن زيدي.

بكتابة) تم  (: بلقافوتي) بإليدبع 
بلضبط باملحك ة بالبتدبئية بالعيون)

رقم) تحت  (2022 أكتوار) (28 بتاريخ)

وتم تسجيلها بالسجل) (2022/3(87

رقم) بلتحليلي  بلرقم  تحت  بلتجاري 

.13583
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SOCIETE SaharaHeitc
SARL

بلسجل بلتجاري رقم 12113

تعديل
بلعام) بلج ع  ملحضر  تبعا 

بالستثنائي بتاريخ فاتح أكتوار)2022 

تم تعديل للشركة بحيث تقرر ما يلي):

 500 تفويت) (: حصص) تفويت 

للوبحدة) درهم  ((00 حصة من فئة)

عبد) بلزيربوي  بلسيد  ملك  في  كافت 

بلهادي إلى بلسيد بلزيربوي بلحسين):)

500)حصة.

للشركة) بلقافوني  بلشكل  تغيير 

لتصبح   SaharaHeitc SARL AU

.SaharaHeitc SARL

بملسير  من  بلشركة  تعديل مسير 

بلسيد بلزيربوي عبد بلهادي ليصبح)
بلزيربوي) بلسيد  هو  بلجديد  بملسير 

بلحسين ملدة غير محددة.

بإليدبع) تم  (: بلقافوني) بإليدبع 

بلضبط) كتابة  ب صلحة  بلقافوني 

باملحك ة) بلتجاري  بلسجل  ب كتب 

أكتوار) (5 بتاريخ) بالبتدبئية للعيون،)

2022)تحت رقم)2960/2022.

114 P

SELFIE MIRROR
SARL

في مؤرخ  عرفي  عقد   ب قت�سى 

تم) قد  بالرااط،) (2022 أكتوار) (((  

وضع بلقافون بألسا�سي لشركة تح ل)

بلخصائص بلتالية):

 SELFIE MIRROR (: بلتس ية)

.SARL

ذبت) شركة  (: بلقافوفية) بلصفة 

بملسؤولية بملحدودة.
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بلهدف بالجت اعي):)
تأجير كشك بلصور.
تأجير كابينة تصوير.

تأجير معدبت بألحدبث.

إنشاء)بلرسوم بلبيافية.
تأجير معدبت بلفيديو.
تأجير معدبت بلحدث.

بلتصوير) بلفوتوغربفي،) بلتصوير 
بالفيديو.

طباعة بلصور وتحرير بلفيديو.
بيع أشكاك بلتصوير.
بيع كبائن بلتصوير.

و/أو  دمات) بملتحركة  بلرسوم 
بلصور وبلفيديو.

بلعرض) حلول  وايع  تأجير 
بلديناميكية.

أشكاك) وتأجير  وايع  تصنيع 
بلتصوير وأكشاك بلسيلفي.

تصنيع وايع وتأجير حلول بلصور)
وبلفيديو.

درهم) ((00.000 (: بملال) رأس 
مقسم إلى)000))حصة من فئة)00) 
بلوبحدة موزعة على) للحصة  درهم 

بلشكل بلتالي):
 200 (: بصبيعي) بلبشير  بلسيد 

حصة.
بلسيد بملهدي قريش):)800)حصة.
من) ببتدبء) سنة  (99 (: بملدة)

بلتأسيس بلنهائي.
يناير) فاتح  من  (: بملالية) بلسنة 
ما) سنة  كل  من  ديس 6ر  (3( ( إلى)
تاريخ) من  تبتدئ  بألولى  بلسنة  عدب 

بلتسجيل.
بلطابق) (82 رقم) بلوك ج  (: بملقر)
يعقوب) حي  بلحومر  ديور  بلثالث 

بملنصور بلرااط.
بلسيد بلبشير بصبيعي) (: بملسيربن)

وبلسيد بملهدي قريش.
(: بلتجاري) بالسجل  بلتقييد  رقم 

.(63685
بإليدبع) تم  (: ( بلقافوني) بإليدبع 
بلقافوني باملحك ة بلتجارية بالرااط)
فاتح) بتاريخ  ((29876 رقم) تحت 

فوف 6ر)2022.
115 P

MOLOUK ALMOUDA

SARL AU

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

تم) قد  بت ارة،) (2022 8))أكتوار)

وضع بلقافون بألسا�سي لشركة تح ل)

بلخصائص بلتالية):

 MOLOUK (: بلتس ية)

.ALMOUDA SARL AU

ذبت) شركة  (: بلقافوفية) بلصفة 

شريك) ذبت  بملحدودة  بملسؤولية 

وحيد.

بلهدف بالجت اعي):)

بملالبس) وتأجير  وايع  شربء)

وإكسسوبربت) وبلتقليدية  بلحديثة 

بملوضة وبلسلع بلجلدية.

بملتاجرة في بملالبس بلجاهزة.

بالستيربد وبلتصدير.

بلتجارة.

درهم) ((00.000 (: بملال) رأس 

مقسم إلى)000))حصة من فئة)00) 

بلوبحدة موزعة على) للحصة  درهم 

بلشكل بلتالي):

بلسيدة بلهام فون):)000))حصة.

من) ببتدبء) سنة  (99 (: بملدة)

بلتأسيس بلنهائي.

يناير) فاتح  من  (: بملالية) بلسنة 

ما) سنة  كل  من  ديس 6ر  (3( ( إلى)

تاريخ) من  تبتدئ  بألولى  بلسنة  عدب 

بلتسجيل.

بألر�سي مج وعة) بلطابق  (: بملقر)

رياض بوالد مطاع سكتور)))رقم)150 

ت ارة.

بملسيرة):)بلسيدة بلهام فون.

(: بلتجاري) بالسجل  بلتقييد  رقم 

.(37623

بإليدبع) تم  (: ( بلقافوني) بإليدبع 

بت ارة) باملحك ة بالبتدبئية  بلقافوني 

بتاريخ فاتح فوف 6ر) (9227 تحت رقم)

.2022
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كابيطاليا
25،)شارع شجرة بلقدس،)قطاع)9)،)بلوك س،)

حي بلرياض،)بلرااط

EXPLORAC
SARL AU

تأسيس شركة ذبت مسؤولية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد

تحرير) تم  عرفي،) عقد  ب قت�سى 
ذبت) لشركة  بألسا�سي  بلقافون 
بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤولية 

بلوحيد لها بلخاصيات بلتالية):
 EXPLORAC SARL (: بلتس ية)

.AU
لوجستيات) (: بملوضوع)

وبستكشاف بملعادن.
يوم) من  ببتدبء) سنة  (99 (: بملدة)

تسجيلها بالسجل بلتجاري.
شارع) (،(5 في) موطن  (: بملقر)
أكدبل،) (5 رقم) بلشقة  بألبطال،)

بلرااط.
بلشريك بلوحيد):)

 (000 ي لك) (: بلزين) بلدي 
رقم) بلسفر  لجوبز  بلحامل  حصة،)

.C00006259
 (00.000 محدود في) (: رأس بملال)

درهم.
بلزين،) بلدي  (: بلوحيد) بملسير 
رقم) بلسفر  لجوبز  بلحامل 

.C00006259
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
بلتجارية بالرااط بتاريخ فاتح فوف 6ر)

2022)تحت رقم)63659).
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CAFE LAASILLE
SARL AU

شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة
 ذبت بلشريك بلوحيد

ش.م.م.ش.و
مقرها بإلجت اعي : تجزئة بلنصر رقم 

280 ت ارة
سجلها بلتجاري : 29685) ت ارة

بملؤرخ) بلعام  بلج ع  ب قت�سى 
قرر بملسير) (2022 أكتوار) (25 بتاريخ)

بلتعديالت بلتالية):

فسخ بلشركة بلسبابق ألوبفه.

تعيين بلسيد عبد بإلله بلخادير)

ك صفي للشركة.

بلنصر رقم) بلتصفية تجزئة  مقر 

280)ت ارة.

بإلله) عبد  بلسيد  بملصفي  بربءة 

بلخادير.

بكتابة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

ت ارة) بلتجارية  باملحك ة  بلضبط 

تحت رقم)9926)بتاريخ فاتح فوف ن6ر)

.2022
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 ENGINS BTP IMPORT&

LOCATION
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة 

لشريك وبحد
رأس الها :00.000.00) درهم

مقرها بإلجت اعي : )27 زفقة 7) 

بلحسنية ) شارع بملقاومة، بملح دية

تكوين شركة ذبت مسؤولية محدودة 
لشريك وبحد

ب وجب عقد مؤرخ في)29)سبت 6ر)

بألسا�سي) بلنظام  وضع  تم  (2022

بملحدودة) بملسؤلية  ذبت  لشركة 

تتصف كالتالي):

 ENGINS BTP (: بلتس ية)

.IMPORT&(LOCATION

بلشكل):)ش.م.م.ش.و.
درهم) ((00.000.00 (: رأس الها)

موزعة ك ا يلي):

علي) حسن  بلفتح  ببو  بلسيد 

 ABOUELFATEH HASSAN AALI

مبلغ)000))حصة كل حصة ب)00) 

دره ا.

)27 زفقة 7)  (: مقرها بإلجت اعي)

بلحسنية ) شارع بملقاومة، بملح دية.

بلفتح حسن) ببو  بلسيد   : بملسير 

 ABOUELFATEH HASSAN علي)

AALI))ملدة غير محدودة.

بلغرض):

بإلستيربد وبلتصدير.

بلتجارة.
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بيع وشربء)ج يع بملعدبت.

أع ال متنوعة أو بنائية.

أع ال بلتطوير وبلبناء)وبلصيافة.

للشركة) يجوز  عام،) وبشكل 

تجارية معامالت  بأي   بلقيام 

أو صناعية أو مالية أو أوربق مالية) ( 

أو عقارية مرتبطة بشكل مباشر أو غير)

مباشر بغاية بلشركة بملحددة أعاله أو)

من بملحت ل أن تسهل بإلستغالل أو)

بلتطوير في بملغرب أو في بلخارج.

يوم) من  تنطلق  سنة  (99 (: بملدة)

بلتأسيس.

بلسيد ببو بلفتح حسن) (: بلتسيير)

 ABOUELFATEH HASSAN علي)

غير) ملدة  للشركة  مسيرب  (AALI

محدودة.

فاتح) من  تبتدئ  (: بملالية) بلسنة 

يناير وتنتهي في))3)ديس 6ر.

تم بلقيام باإليدبع بلقافوني بكتابة)

بإلبتدبئية) بملحك ة  لدى  بلضبط 

 2022 أكتوار) ((8 بتاريخ) باملح دية 

تحت رقم))232.

بملحك ة) لدى  مسجلة  بلشركة 

بتاريخ) باملح دية   بإلبتدبئية 

8))أكتوار)2022)تحت رقم)617)3.
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 Ste DYLA ART  
SARL

1)أكتوار2022)إجت اع) تم بتاريخ)

عام إستثنائي حدد ب وجبه بلنقاط)

برتية:

للشركة) بلرئي�سي  بملقر  -فقل 

بألع ال) مركز  بزفيت  سابقا  بلكائن 
بلطابق) بوكار  تجزئة  مسليم  زفقة 

دكالة) باب  ((1 رقم) شقة  بلتالت 

مكتب) مربكش إلى بلعنوبن بلجديد:)
ع ارة أطلس مركز بري يوم) (02 رقم)

72))شارع عبد بلكريم بلخطابي كليز)

مربكش).)))))))))))))))))))))))

بملحك ة) في  بلقافوني  بإليدبع  تم 

أكتوار2022  (28 ب ربكش) بلتجارية 

تحت عدد))1088).
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سوفيجكس)
شركة ذبت مسؤولية محدودة

رأس الها:)00.000))درهم
رقم)36)شارع عالل بن بح د جليز)

)مربكش

 HOME PRESTIGE BAB
ATLAS

شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة من 
شريك وبحد 

رأس الها : 300.000  درهم
تجزئة بلعكاري تساعت رقم 8))

مربكش
رقم بلسجل بلتجاري: 229)3 

بلعام) بلج ع  ملحضر  تبعا 
سبت 6ر2022   (26 بتاريخ) بإلستثنائي 

تم تقرير ما يلي):))
بملحافظة على نشاط بلشركة.
تخفيض رأس بملال يليه زيادة.

من) و7) (6 لل ادتين) تعديل نسبي 
بلنظام بألسا�سي.

بلع ومية) بلج عية  إجت اع 
من) يظهر  ك ا  بلوضع  فحص  بعد 
 202( بملالية) بلسنة  حسابات 
 3( من) بعتباًرب  بلع ومية  وبمليزبفية 
عليه) بملوبفقة  ت ت  ديس 6ر)202)
 22 من قبل بملدير بلعام بملنعقد في)
يوفيو)2022)وبلذي فتج عنه مشاركة)
بألصول رأس بملال أقل من ربع رأس)

بملال.
)لذلك تقرر بلحفاظ على بلنشاط)

بإلجت اعي.
غير) بلعامة  بلج عية  بجت اع 
بلقربر) العت اد  فتيجة  بلعادية،)
إلى) بإلست اع  بعد  (، أعاله) بملذكور 

تقرير بملدير).
بملسجلة) بلخسائر  أن  معت6رب 
بلع ومية) وبمليزبفية  بالحسابات 
وبلبالغة) بألول  بلقربر  في  بملبينة 
(((: درهم يقرر إطفاءها) (258.363,73
بتخفيض) درهم  (258.000.00 حتى)

رأس بملال بنفس بملقدبر بالتالي):
-)مقدبر بلخسائر بلتي ال تزبل تظهر)
في بمليزبفية بلع ومية ستكون)363,73 
درهم وستظهر على جافب بملطلواات)
عنوبن) تحت  بلع ومية  بمليزبفية  في 

«ترحيل».

 300.000,00 رأس بملال بلحالي) (-

 12.000.00 إلى) سينخفض  درهم 

درهم.

إجربء) تقرر  بلعامة  بلج عية 

تخفيض رأس بملال هذب):

عدد) تخفيض  طريق  عن 

من) بلحالية  بإلجت اعية  بلحصص 

3.000)إلى)120)من ففس بإلسمي.

بلعامة) بلج عية  إجت اع  يقرر 

6)و7)من) غير بلعادية تعديل بملادتين)

بلنظام بألسا�سي على بلنحو بلتالي:

بلذي) بملال  رأس  تخفيض  تم 

ب قدبر) درهم  (300.000.00 كان)

أصبح) واالتالي  درهم  (258.000.00

ثابتا عند)12.000.00)درهم.

وهي مقس ة إلى)120)حصة بقي ة)

00))سهم إسمي لكل منها،)مدفوعة)

بالكامل ومن ففس بلفئة.

غير) بلعامة  بلج عية  قررت 

بلشركة) مال  رأس  زيادة  بلعادية 

ليصل) درهم  (258.000.00 ب قدبر)

بإصدبر) درهم  (300.000,00 إلى)

حصة جديدة بقي ة إس ية) (2.580

بالتعويض) حصة،) لكل  درهم  ((00

عن بلحساب بلجاري بملرتبط.

بلسابق) بلقربر  العت اد  فتيجة 

بلنهائي) بإلفجاز  ورهنا بشرط سابقة 

بلج عية) قررت  بملال  رأس  لزيادة 

رأس) زيادة  بلعادية  غير  بلعامة 

إلى) درهم  (12.000.00 من) بملال 

درهم وتعديل بملادتين) (300.000.00

6)و7)من بلنظام بألسا�سي على بلنحو)

بلتالي:

بملادة)6)-)بملساه ات:

قي ة بإلشتربكات بملقدمة للشركة)

ألف) )ثالث ائة  درهم) (300.000.00

درهم(.
بملادة)7)-)رأس بملال:)

ب بلغ) بملال  رأس  تحديد  تم 

ألف) )ثالث ائة  درهم) (300.000,00

درهم()مقسم إلى)3.000)سهم بقي ة)

درهم لكل منها مكتتب بالكامل) ((00

ومخصص بالكامل لل ساهم بلوحيد)

.Michel ESPIE(بلسيد

بإليدبع) تم  (: بلقافوني) بإليدبع 

بلضبط) بكتابة  بلقافوني 

يوم ب ربكش  بلتجارية   باملحك ة 

عدد) تحت  أكتوار2022) (25  

 .(107(9
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PHARMACIE EL KHIRANI
SARL A.U

بملقر بإلجت اعي : مجاط حد شيشاوة

رأس ال بلشركة : 350.000.00 

درهم

بملؤرخ) بلعرفي  بلعقد  ب قت�سى 

قرر بلشريك) يوفيو2022) ( ((0 بتاريخ)

بلوحيد ما يلي):

تغيير بملقر بإلجت اعي للشركة من)

 ( حد مجاط شيشاوة إلى متجر رقم)

بلضحى) مربكش  باب  بلتسوق  مركز 

منطقة رقم)1)مربكش.

بألسا�سي) بلقافون  تحديث 

للشركة.

لدى) بلقافوني:) بإليدبع  ( تم)

بإلبتدبئية) باملحك ة  بلضبط  كتابة 

 2022 أكتوار) (5 بتاريخ) بامنتافوت 

تحت رقم)2022/621.
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STE BRAMOH CARS
SARL

شركة ذبت مسؤولية محدودة

رأس الها : 500.000.00) درهم

 2MC ومقرها بإلجت اعي : رقم

سكتور أ شارع دبل بلياقوت ) حي 

بلرح ة سال

على إثر قربر بلج ع بلعام بملنعقد)

 STE لشركة) (2022 أكتوار) (5 يوم)

شركة) (BRAMOH CARS SARL

رأس الها) محدودة  مسؤولية  ذبت 

ومقرها) درهم  ((500.000.00

بإلجت اعي))رقم)2MC)سكتور أ شارع)

دبل بلياقوت)))حي بلرح ة سال تقرر)

ما يلي):
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 2MC من) بلشركة  مقر  تغيير 

حي) (( بلياقوت) أ شارع دبل  سكتور 

بلرح ة سال إلى بيت بملسقبل ع ارة)

36)متجر رقم)7)بلعيايدة سال.

بملنظم) بلقافون  في  تغيير  إحدبث 

للشركة.

بكتابة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

بسال) بإلبتدبئية  باملحك ة  بلضبط 

رقم) تحت  (2022 أكتوار) (3( بتاريخ)

.39900
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 STE. SM2A

 AMENAGEMENT
SARL

تأسيس شركة
  2022 سبت 6ر) ((2 بتاريخ) تم 

وضع قافون منظم للشركة بامل يزبت)

بلتالية):

 STE. SM2A (: بلتس ية)

AMENAGEMENT  SARL ش.د.م.م.

بلهدف :

بيع موبد بلبناء.

أو  بملختلفة  بألع ال  في  مقاول 

بلبناء.

بلكومي  تجزئة   : بإلجت اعي  بملقر 

رقم 557 أسكجور بملحاميد مربكش.

في  حدد   : بإلجت اعي  بلرأس ال 

إلى  مقس ا  درهم   500.000 مبلغ 

00)درهم  فئة  من  حصة   5.000

موزع كارتي:

بلسيد مح د أيت عبد هللا 667) 

حصة.

 (666 بكندبر  بلغني  عبد  بلسيد 

حصة.

بلسيد علي ربفع 666) حصة.

غير  ملدة  بإلدبرة  تسير   : بإلدبرة 

محدودة من طرف بلسيد مح د أيت 

عبد هللا.

من  تبتدئ   : بإلجت اعية  بلسنة 

)3 ديس 6ر من  إلى غاية  يناير  فاتح 

كل سنة.

بملدة : حددت في 99 سنة ببتدبء 

من تاريخ تأسيس بلشركة.

 تم))بإليدبع بلقافوني للشركة:)لدى)

بملحك ة بلتجارية ب ربكش بتاريخ))2 

 (10607 رقم) تحت  (2022 أكتوار)
بلتجاري) بالسجل  بلشركة  وسجلت 

ب ربكش تحت رقم)29959).

124 P

LSVB CONSULTING
ش.م.م لشريك وحيد

رأس ال بلشركة : 0.000.00) درهم

تأسيس شركة
في بملؤرخ  عرفي  عقد   ب قت�سى 

 )))أكتوار)2022،)تم تأسيس شركة)

لشريك) بملحدودة  بملسؤولية  ذبت 

وحيد بلتي تح ل بلخصائص بلتالية):

.LSVB CONSULTING(:(بلتس ية

بلهدف بإلجت اعي):)

بإلستشاربت وبلدربسات بلبيئية.

بملقر بإلجت اعي):)شارع عبد بملومن)

شهرزبد،) إقامة  (3 س ية،) وزفقة 

بلطابق بلرببع رقم)20)أشجار بلنخيل)

بلدبربلبيضاء.

بملدة))بإلجت اعية):)99)سنة.

حدد) (: بإلجت اعي) بلرأس ال 

مبلغ) في  بإلجت اعي  بلرأس ال 

إلى00)  مقس ة  درهم  ((0.000.00

 (00.00 فئة) من  إجت اعية  حصة 

بالكامل) موزعة  للوبحدة  درهم 

 LAURIA JULIE SIRVEN للسيدة)

.VILLAROS

 LAURIA JULIE((:(تس ية بلسيدة

SIRVEN VILLAROS)ك ديرة وحيدة)

للشركة ملدة غير محدودة.

وبلتسجيل) بلقافوني  بإليدبع  تم 

بلتجاري بكتابة بلضبط لدى بملحك ة)

تحت بألرقام) بلتجارية بالدبربلبيضاء)

بتاريخ) و7)5605) (811007 بلخاصة)

)3)أكتوار)2022.
لإلعالم):

بملسير بلوحيد
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SC BV
ش.م.م

رأس ال بلشركة : 00.000.00) 
درهم

تأسيس شركة
في) بملؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
شركة) تأسيس  تم  (2022 أكتوار) (7
ذبت بملسؤولية بملحدودة بلتي تح ل)

بلخصائص بلتالية):
.SC BV(:(بلتس ية

بلهدف بإلجت اعي):)
بستغالل مطعم.

بملقر بإلجت اعي):)شارع عبد بملومن)
شهرزبد،) إقامة  (3 س ية،) وزفقة 
بلطابق بلرببع رقم)20)أشجار بلنخيل)

بلدبربلبيضاء.
بملدة))بإلجت اعية):)99)سنة.

حدد) (: بإلجت اعي) بلرأس ال 
مبلغ) في  بإلجت اعي  بلرأس ال 
إلى) مقس ة  درهم  ((00.000.00
فئة) من  إجت اعية  حصة  ((000
درهم للوبحدة موزعة على) ((00.00

بلشركاء)كالتالي):
)بلسيد أمين سيكريح)500)حصة.
بلسيد مح د ياسين عليوة ي تلك)

500حصة.
سيكريح) أمين  بلسيد  تس ية 
غير) ملدة  للشركة  وحيد  ك دير 

محدودة.
تم بإليدبع بلقافوني وبلتسجيل في)

بلسجل بلتجاري بكتابة بلضبط لدى)

بالدبرببلبيضاء) بلتجارية  بملحك ة 

 8110(( بلخاصة) بألرقام  تحت 

و560523)بتاريخ))3)أكتوار)2022.
لإلعالم):

بملسير بلوحيد
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STE.OUTIPEINT
ش.م.م لشريك وحيد

رأس ال بلشركة : 00.000.00) 

درهم

تأسيس شركة
في بملؤرخ  عرفي  عقد   ب قت�سى 

تم تأسيس شركة) (2022 أكتوار) (5  

لشريك) بملحدودة  بملسؤولية  ذبت 

وحيد بلتي تح ل بلخصائص بلتالية):

.STE.OUTIPEINT(:(بلتس ية
بلهدف بإلجت اعي):)

بيع بملعدبت بلصناعية بالج لة.
بملقر بإلجت اعي):)شارع عبد بملومن)
شهرزبد،) إقامة  (3 س ية،) وزفقة 
بلطابق بلرببع رقم)20)أشجار بلنخيل)

بلدبربلبيضاء.
بملدة))بإلجت اعية):)99)سنة.

حدد) (: بإلجت اعي) بلرأس ال 
مبلغ) في  بإلجت اعي  بلرأس ال 
إلى) مقس ة  درهم  ((00.000.00
فئة) من  إجت اعية  حصة  ((000
موزعة) للوبحدة  درهم  ((00.00

بالكامل))للسيد مسعاد مح د.
مح د) مسعاد  بلسيد  تس ية 
غير) ملدة  للشركة  وحيد  ك دير 

محدودة.
وبلتسجيل) بلقافوني  بإليدبع  تم 
بلضبط) بكتابة  بلتجاري  بلسجل  في 
لدى بملحك ة بلتجارية بالدبربلبيضاء)
 8110(0 بلخاصة) بألرقام  تحت 

و)56052)بتاريخ))3)أكتوار)2022.
لإلعالم):

بملسير بلوحيد
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كوان بوركر
ش.م.م

محضر بلقربر غير بلعادي للشركة 
ذبت بملسؤولية بملحدودة بملس اة 

كوبن بوركر ش.م.م
ذبت رأس ال : 0.000.00) درهم

مقرها بإلجت اعي : بلرااط حسان 
زفقة موالي بح د بلوكيلي ع ارة 30 

شقة 8
بلعادي) بلغير  بلقربر  ب قت�سى 
لشركة كون بوركر ش.م.م حرر من)
موثق) هاللي،) سعيد  بألستاذ  طرف 
(،2022 أبريل) (27 بتاريخ) بالرااط 
بإلجت اعي) بملقر  تغيير  مالحظة  تقرر 
للشركة بملذكورة من بلرااط حسان)
 30 زفقة موالي أح د بلوكيلي ع ارة)
بلرااط) (: بلتالي) بلعنوبن  إلى  (8 شقة)
إقامة) بلثاني  بلحسن  شارع  حسان 

م6روكة)220،)متجر رقم)23.
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 1 وفتيجة لذلك تم تعديل بلبند)

من بلقافون بألسا�سي للشركة.
للنشر وبإليدبع

مكتب بألستاذ سعيد هاللي
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 CABINET KOHEN AUDIT &

CONSEIL
SARL

شركة ذبت مسؤولية محدودة

برأس ال قدره : 00.000.00) درهم

بملقر بإلجت اعي : رياض بألفدلس 

ع ارة قرطبة رقم 2)، بلطابق بلرببع 

حي بلرياض بلرااط

إقربر بوفاة بلشريك بملسير
حل بلشركة

تعيين مصفي 
وتس ية مقر بلتصفية

شهر) من  وبلعشرون  بلثالث  في 

ووبحد) ألفين  بلعام  من  فوف ن6ر،)

وعشرين،)عقد شركاء)بلشركة ج عا)

بلسيدة) ترأسته  عادي،) غير  عاما 

بلفقيد) فجوى معالل بصفتها وريثة 

وبتخذ بلج ع بلعام بلقربربت بلتالية):

بملرحوم) بوفاة  بإلحاطة  بعد 

 (2 بتاريخ) بلكوهن،) فيصل  بلسيد 

حصة) (990 صاحب) (2020 سبت 6ر)

 (00 إجت اعية بقي ة إس ية بقي ة)

ضوء) على  بلوبحدة،) للحصة  درهم 

بتاريخ بالرااط  بملحرر  بمليربث   عقد 

 278-(87 برقم) (2020 سبت 6ر) (2(  

ووفقا لل ادة)9.2)من بلنظام بألسا�سي)

على) بملذكورة  بلحصص  توزيع  قرر 

بلورثة على بلنحو بلتالي):

وبلشخ�سي) بلعائلي  بإلسم 

 للشركاء)بلسيدة فجوى معالل موبليد

بمليربث) أسهم  ((963 مارس) (2(  

رقم بطاقة بلتعريف بلوطنية) (10/5

C350725)عدد بألسهم)21).

موبليد) بلكوهن،) منى  بلسيدة 

بمليربث) أسهم  ((988 سبت 6ر) (9

رقم بطاقة بلتعريف بلوطنية) (10/7

AA50((1)عدد بألسهم)71).

موبليد) بلكوهن،) مهدي  بلسيد 
بمليربث) أسهم  ((992 ديس 6ر) (5
1)/10)رقم بطاقة بلتعريف بلوطنية)

A390(00)عدد بألسهم)316.
موبليد) بلكوهن،) منير  بلسيد 
بمليربث) أسهم  ((996 ف6ربير) فاتح 
1)/10)رقم بطاقة بلتعريف بلوطنية)

A712(98)عدد بألسهم)316.
بألسهم) عدد  (10/10 (: بملج وع)

.990
وتصفيتها) للشركة  بملبكر  بلحل 

بعتبارب من بليوم.
رياض) (: تحديد مقر بلتصفية في) (
(،(2 رقم) (( قرطبة) ع ارة  بألفدلس 

بلطابق بلرببع حي بلرياض بلرااط.
معالل) فجوى  بلسيدة  تعيين 
بلوطنية) بلتعريف  لبطاقة  بلحاملة 
للشركة. ك صفية  (C350725
بإليدبع بلقافوني:)لدى كتابة بلضبط)
في بالرااط  بلتجارية   باملحك ة 
 7)أكتوار)2022)تحت رقم)29552).
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IMOULA FER
SARL

بيع بلحصص بإلجت اعية
تغيير بملقر بإلجت اعي

بستقالة مسير قديم وتعيين مسير 
جديد

بلعام) بلج ع  محضر  ب وجب 
بملنعقد) بلعادي  بلغير  بإلستثنائي 
مساهم) قرر  (2022 ماي) (30 بتاريخ)
شركة ذبت) (IMOULA FER بلشركة)

بملسؤولية بملحدودة ما يلي):
بيع بلحصص بإلجت اعية كالتالي):)
يبيع بلسيد ملود بملو بملحفوض بملو)
بلسيد) إلى  بملو  بلحسن  بملو  بلعيد 
حصصهم) ج يع  ماهيلي  منتصر 
ب) حصة  ((000 أي) بلشركة،) في 
يعادل) ما  حصة  لكل  درهم  ((00

00000.00))درهم.
:)تغيير بملقر) تغيير بملقر بإلجت اعي)
 82 زفقة) فرج  تجزئة  من  بإلجت اعي 
سيدي معروف بلدبربلبيضاء) (5 رقم)
إلى بملحل بلكائن بزفقة بمزبب رقم)3) 

حي بلوحدة بلقرية سال.

بلسيد) (: بألول) بملسير  بستقالة 
بشكل) بلشركة  من  بملو  بملحفوظ 
بلسيد) جديد  مسير  وتعيين  نهائي 
لبطاقة) حامل  ماهيلي  منتصر 
مسير للشركة) (BE859573 بلتعريف)

ملدة غير محددة.
ب كتب) بلقافوني:) بإليدبع  تم 
بلتجارية) باملحك ة  بلضبط 
بالدبربلبيضاء)بتاريخ)6)أكتوار)2022 

تحت رقم)32982.
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SARHANI CONSULTING GROUP

SARL

COMPTABLE AGREE

TRAVAUX COMPTABLE

FASSAL ELEC
SARL AU

تأسيس شركة ذبت مسؤولية 
محدودة

عرفي) عقد  ب قت�سى 
أغسطس) (9 بتاريخ) بالدبربلبيضاء)
بألسا�سي) بلقافون  وضع  تم  (2022
بملحدودة) بملسؤولية  ذبت  لشركة 

بلخصائص بلتالية):
 FASSAL (: بلتس يةبإلجت اعية)

.ELEC SARL AU
بلهدف بإلجت اعي :

وبلتركيب  بلكهرااء  أشغال 
بلكهراائي.

أشغال بلبناء.
بملربقبة،  أجهزة  تركيب  أشغال 

بلتهوية وبلسباكة.
بملقر بإلجت اعي : 0) زفقة بلحرية 

بلطابق 3 شقة 5 بلدبربلبيضاء.
بملدة بإلجت اعية : 99 سنة ببتدبء 

من تاريخ تأسيسها.
 : بإلجت اعي  بلرأس ال 
00000.00) درهم موزعة على 000) 
للحصة  درهم   (00 فئة  من  حصة 

وزعت ك ا يلي :
بلرح ان  عبد  فصال  بلسيد 

000)حصة.
بلسنة بإلجت اعية : تبدأ من فاتح 

يناير إلى )3 ديس 6ر من كل سنة.

عبد  فصال  بلسيد   : بلتسيير 

غير  ملدة  للشركة  مسيرب  بلرح ان 

محدودة.

بلتجاري  بلسجل  إيدبع  تم 

بالدبربلبيضاء  بلتجارية  باملحك ة 

بتاريخ 25 أغسطس 2022 تحت رقم 

.83563(
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RL COIN CAFEE
SARL AU

تأسيس شركة
ب قت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)

9))أكتوار)2022،)تم تأسيس شركة)

بشريك) بملحدودة  بملسؤولية  ذبت 

وحيد ذبت بلخصائص بلتالية):

 RL COIN CAFEE (: بلتس ية)

.SARL AU

ذبت) شركة  (: بلقافوفية) بلصفة 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.

فرنسا) شارع  (15 (: بلشركة) مقر 

بلشقة رقم)8)أكدبل بلرااط.

بلهدف بإلجت اعي):

بملوزعات) وشربء) بيع  تركيب 

بألوتوماتيكي.

درهم) ((0.000 (: رأس ال بلشركة)

 (00 حصة من فئة) ((00 مكون من)

درهم للحصة بلوبحدة في إسم بلسيد)

لحلو رضا.

بملدة):)99)سنة ببتدبء)من تأسيس)

بلشركة.

بلسيد لحلو رضا حامل) (: بملسير)

رقم) بلوطنية  بلتعريف  بطاقة 

.A702208

فاتح) من  تبتدئ  (: بملالية) بلسنة 

يناير إلى))3)ديس 6ر.

باملحك ة) بلقافوني:) بإليدبع  ( تم)

أكتوار) (28 يوم) بالرااط  بلتجارية 

2022)تحت رقم)8111)رقم بلتسجيل)

بلتجاري)63635).

132 P



21021 الجريدة الرسميةعدد)5712 - )2)رايع بر ر)111) )6))فوف 6ر)2022) 

 H.S RPM

SARL AU

شركة ذبت مسؤولية محدودة 

ذبت شريك وحيد

بلسجل بلتجاري رقم: )2828

بلحل بملبكر للشركة
بلعام) بلج ع  محضر  ب قت�سى 

سبت 6ر) ((9 بتاريخ) بلعادي  بلغير 

 H.S RPM  SARL AU 2022)لشركة)

تقرر ما يلي):

بملبكر) بلحل  عل  بملصادقة 

للشركة.

ححاوي) سعيد  بلسيد  تعيين 

بصفته مصفي بلشركة.

بلشركة) تصفية  مقر  تحديد 

بلقنيطرة) طريق  بإلجت اعي  ب قرها 

تجزئة أبوبب سال ع ارة رقم)2))رقم)

9))سال.

باملحك ة) بلقافوني:) بإليدبع  ( تم)

بإلبتدبئية بسال يوم)27)أكتوار)2022 

تحت رقم)39887 .
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بئت افية أسفار كونساي

شقة رقم)1)جنان بلنهضة)))بلرااط

بلهاتف):)0537.72.97.60

بلهاتف بلنقال):)0662.71.13.37

 STE.EDEN ROSE

SARL AU

حل بلشركة
رأس الها : 0.000.00) درهم

بملقر بإلجت اعي : 2067 تجزئة 

بلوفاق ت ارة

إثر بنعقاد بلج ع بلعام بإلستثنائي)

 EDEN لشركة) بإلجت اعي  بملقر  في 

ROSE  SARL AU)في يوم)9))سبت 6ر)

بلج ع) توصيات  على  واناءب  (2022

قررت بلسيدة نسرين بنسديرة رقم)

 M291(21(بطاقة بلتعريف بلوطنية

بصفتها مسيرة وشريكة حل بلشركة)

فظرب للصعواات بملالية).

بنسديرة) نسرين  بلسيدة  قامت 

بلوضعية) بعرض  بملصفية  بصفتها 

واتفسير) للشركة  وبلحسابية  بملالية 

تسوية) عن  أسفرت  بلتي  بلطريقة 

حساباتها.

وبعد بملناقشة وبفق وأكد بلج ع)

بلشركة) حل  على  بإلستثنائي  بلعام 

وإعطاء)إبربء)بملصفية بإت ام بمله ة.

باملحك ة) بلقافوني:) بإليدبع  تم 

أكتوار) ((8 يوم) بت ارة  بإلبتدبئية 

2022)تحت رقم)2036.
للبيان
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بئت افية أسفار كونساي

شقة رقم)1)جنان بلنهضة)))بلرااط

بلهاتف):)0537.72.97.60

بلهاتف بلنقال):)0662.71.13.37

  STE.FORMIX
SARL

حل بلشركة
رأس الها : 00.00).30 درهم

بملقر بإلجت اعي : شارع بلحسن 

بلثاني ع ارة باب بوحجة شقة رقم 

3 بطافة سال 

بلعام) بلج ع  بنعقاد  إثر 

بإلستثنائي في بملقر بإلجت اعي لشركة)

 (3 يوم) في  (FORMIX  SARL AU

توصيات) على  واناءب  (2022 سبت 6ر)

بشارة) شكير  بلسيد  قرر  بلج ع 

شريك) بصفته  (A2((620 ب.ت.و)

حل بلشركة فظرب للصعواات بملالية).

بصفته) بشارة  شكير  بلسيد  قام 

بملالية) بلوضعية  بعرض  بملصفي 

وبلحسابية للشركة واتفسير بلطريقة)

حساباتها. تسوية  عن  أسفرت  بلتي 

بلج ع) وأكد  وبفق  بملناقشة  وبعد 

بلشركة) حل  على  بإلستثنائي  بلعام 

وإعطاء)إبربء)لل صفي بإت ام بمله ة.

باملحك ة) بلقافوني:) بإليدبع  تم 

بإلبتدبئية بسال يوم)9))أكتوار)2022 

تحت رقم)39816.
للبيان
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SOCIETE DIAGBIO EXPERTS
مسجل) عرفي  عقد  ب قت�سى 

بتاريخ)))))أكتوار)2022)قرر بلشركاء)

ما يلي):

كل) غياب  بعد  بلشركة  تصفية 

بألنشطة.
تعيين بلسيد عبد بلعالي بلنوبري)

ك صفي للشركة.

للشركة) بإلجت اعي  بملقر  تحديد 

ك حل) بملسبق  بلحل  موضوع 

للتصفية.

للشركة:) بلقافوني  بإليدبع  تم 

بتاريخ) بالرااط  بلتجارية   باملحك ة 

25)أكتوار)2022)تحت رقم)29696).
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STE. BENSAR DENTAL
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة ذبت 

شريك وحيد
رأس ال : 50.000 درهم

بملقر بإلجت اعي : شارع بلطيب 

بلناصري، إقامة ماجوريل، بلطابق 

بلثاني بلشقة 5 بلدبربلبيضاء

سجل بلتجاري بالدبربلبيضاء : 

5550(9
رقم بلتعريف بلضريبي : )81359)5

في) بملؤرخ  عرفي  عقد  ب وجب 

تأسيس) تم  (،202( سبت 6ر) ((9

ذبت) لشركة  بألسا�سي  بلنظام 

مسؤولية محدودة ذبت شريك وحيد)

بالخصائص بلتالية):

 STE. BENSAR (: بلشركة) بسم  (

.DENTAL

ذبت  شركة   : بلشركة) شكل 

شريك  ذبت  بملحدودة  بملسؤولية 

وحيد.

بلطيب  شارع   : بإلجت اعي  بملقر 

بلطابق  ماجوريل،  إقامة  بلناصري، 

بلثاني بلشقة 5 بلدبربلبيضاء.

غرض بلشركة : تهف بلشركة في 

كل من بملغرب وبلخارج إلى :

وبألدوبت  بملنتجات  وشربء  بيع 

بملتعلقة بنشاط طب بألسنان.

مركز تبيض بألسنان.

مع ل بألسنان بإلصطناعية.

بلع ليات  ج يع  عام  وبشكل 

بلتي  وبملالية  وبلصناعية  بلتجارية 

تتكيف بشكل مباشر أو غير مباشر 

مع غرض بلشركة.

إنشاء، أو إقتناء، أو بيع أو تبادل 
بدون  أو  مع  تأجير،،  أو  أ د  أو 

ج يع  وتشغيل  وإدبرة  بالبيع،  وعد 

بألشياء  وج يع  وبألماكن،  بملنشآت 

أو  مباشر  بشكل  وبملادية،  بملنقولة 

غير مباشر.

على  بلحصول  أو  على  بلحصول 

وبلترب يص  بإل تربع  بربءبت  ج يع 

بلتجارية،  وبلعالمات  وبلع ليات 

وبستغاللها وبلتنازل عنها أو بملساه ة 

فيها، منح ج يع ترب يص بلتشغيل 

بهذه  يتعلق  في ا  بلبلدبن  ج يع  في 

بألنشطة.

بشكل  وسيلة،  بأي  بملشاركة، 

مباشر أو غير مباشر، في أي ع ليات 

قد تكون مرتبطة بغرضها عن طريق 

إنشاء شركات جديدة، أو بملساه ة، 

أو بإلكتتاب، أو شربء بألوربق بملالية، 

أو حقوق بلشركات، أو بإلفدماج، أو 

غير ذلك، أو بإلنشاء، أو بإلستحوبذ، 

ج يع  تأجير  إدبرة  بلتأجير،  أو 

بلشركات.

غير  أو  مباشر  بشكل  بلع ل، 

فيابة  أو  ففسه  عن  فيابة  مباشر، 

ثالثة وسوبء ب فرده أو  عن أطربف 

شركة،  أو  مشاركة  أو  باإلشتربك، 

أشخاص  أو  أ رى  شركات  أي  مع 

طبيعيين أو بعتباريين، وتنفيذ بشكل 

أو  بملغرب  في  أو غير مباشر،  مباشر 

بألشكال  من  شكل  بأي  بلخارج،  في 

بلع ليات بلتي تد ل في موضوعها.

وسيلة،  واأي  شكل  بأي  تتخذ، 

أي  مباشر،  غير  أو  مباشر  بشكل 

في أي شركات،  مصالح أو م تلكات 

مغراية،  شركات  أو  مج وعات،  أو 

أو من  م اثل  لها غرض  أجنبية،  أو 

بملحت ل أن تطور أع الها بلخاصة.



عدد)5712 - )2)رايع بر ر)111) )6))فوف 6ر)2022)الجريدة الرسمية   21022

ج يع  تنفيذ  عام،  وبشكل 
بلصناعية،  أو  بلتجارية،  بملعامالت 
أو بملالية، أو بملدفية أو بملنقولة أو غير 
بملنقولة، وبلتي تتعلق بشكل مباشر أو 
غير مباشر بهدف بلشركة أو أي غرض 
مشابه أو ذي صلة، أو تكون مفيدة 
بملحت ل  من  أو   ، بلشركة  لغرض 

لتسهيل تحقيقه.
بملدة : 99 سنة.

ب بلغ  ثابت  رأس ال   : رأس الها 
 500 على  موزعة  درهم،   50.000
 (00 قدرها  إس ية  بقي ة  حصة 
بالكامل  هي  وبلتي  منها  لكل  درهم 

مكتتبة ومحررة.
سارة  بلسيدة  بلوحيدة  بلشريكة 
بنعبو، مغراية بلجنسية وطنيتها رقم 
)BK39290، بلساكنة  بدرب بألمل 
بلحسني  بلحي   20 رقم   (06 بلوك 

بلدبربلبيضاء.
سارة  للسيدة   : بلشركة  تسيير 

بنعبو.
بالسجل  بلشركة  تسجيل  تم 
بلتجارية  باملحك ة  بلتجاري 
 5550(9 عدد  تحت  بالدبربلبيضاء 

بتاريخ 2) سبت 6ر 2022.
بالسجل) بلقافوني:) بإليدبع  تم 
 (2 بتاريخ) بالدبربلبيضاء) بلتجاري 

سبت 6ر)2022)تحت عدد)837226.
ملخص قصد بلنشر
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CAPITAL AUTO ACCESOIRE
بلعرفي بملسجل) بلعقد  بناءب على 
بلج ع) تم  (2022 سبت 6ر) ((9 في)
 CAPITAL لشركة) بإلستثنائي  بلعام 
AUTO ACCESOIRE)ذبت بملسؤولية)
تجزئة) بإلجت اعي  مقرها  بملحدودة 
)31)يعقوب بملنصور) بلشبافات رقم)
00.000.00))درهم) بلرااط رأس الها)
مسجلة بالسجل بلتجاري تحت رقم)

.(23507
وتقرر في هذب بلج ع.

بستقالة) بلج ع  هدب  في  وتقرر 
بلسيد) وتعيين  بو ربز  فزهة  بلسيدة 
شريك) غير  مسير  بو ربز  إبربهيم 

للشركة ملدة غير محدودة.

وقد تم بإليدبع بلقافوني:)باملحك ة)
أكتوار) (28 بتاريخ) بالرااط  بلتجارية 

2022)تحت عدد)29795).
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 SOCIETE ANASS GLACE
ESSAADA

 PROCES-VERBAL DE
 L’ASSEMBLE EXTRAORDINAIRE

DE 19 SEPTEMBRE 2022
بلعرفي بملسجل) بلعقد  بناءب على 
في)9))سبت 6ر)2022)تم بلج ع بلعام)
 ANASS GLACE بإلستثنائي لشركة)
ESSAADA)ذبت بملسؤولية بملحدودة)
ع ر) (6 مقرها بإلجت اعي ع ارة رقم)

جديدي عكاري بلرااط.
وتقرر في هذب بلج ع.

حصة من حساب) ((250 تفويت)
حصة) ((250 أفاس،) بو ربز  بلسيد 
فزهة) بو ربز  بلسيدة  حساب  من 

لفائدة بلسيد بو ربز إبربهيم.
وقد تم بإليدبع بلقافوني:)باملحك ة)
أكتوار) (5 بتاريخ) بالرااط  بلتجارية 

2022)تحت عدد)29390).
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 SOCIETE LAKHCHADI
PRINT

 PROCES-VERBAL DE
 L’ASSEMBLE EXTRAORDINAIRE

DE 30 SEPTEMBRE 2022
بلعرفي بملسجل) بلعقد  بناءب على 
في)30)سبت 6ر)2022)تم بلج ع بلعام)
 LAKHCHADI لشركة) بإلستثنائي 
بملحدودة) بملسؤولية  ذبت  (PRINT
مقرها بإلجت اعي تجزئة أوالد بمطاع)

سكتور)2)رقم))13)ت ارة.
)وتقرر في هذب بلج ع.

حساب) من  حصة  (330 تفويت)
لفائدة) ياسين،) لخشادي  بلسيد 

بلسيد لخشادي سعيد.
وقد تم بإليدبع بلقافوني:)باملحك ة)
أكتوار) (28 بتاريخ) بالرااط  بلتجارية 

2022)تحت عدد)29790).
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STE. CASABELLA TEXSTILE
SARL

 BAT(FAYCAL 1ER(ETAGE(APPT
 N°2 OULED(BRAHIM(NADOR

RC : 9699
بملنعقد) بلعام  بلج ع  محضر  في 
بلذي يحتوي) (202( أبريل) (21 بتاريخ)
ت ت) بلزيادة  أن  على  مض وفه  في 
فقدب وحررت بالكامل عند بإلكتتاب)
م ا يستوجب تطبيق أحكام بلفقرة)
)5)في حالة بلزيادة) بأل يرة من بملادة)
في) فقدي  باكتتاب  ملال  رأس  في 
وكذلك) فعليا  يتم  لم  وهو  بألفصبة 
يوليو) (5 بلج ع بلعام بملنعقد بتاريخ)
من أجل عزل بملسير تم دون) (202(

حضور بلشركاء.
وتفعيال للفقرة بلثافية من بملادة)
من) واطلب  بلتجارة  مدوفة  من  (61
بملسير تم تصحيح بلبيافات بلخاطئة)
قبل) عليه  كافت  ك ا  بلحال  وإرجاع 

بملحضرين بملذكورين وهي ك ا يلي):
ب) حدد  بلشركة  رأس ال 

0.000.000))دره ا.
بملسيرون):)

بلسيد علي بملدبوي).
.LIU YUAN(بلسيد

.CHEN TAIGANG(بلسيد
باملحك ة) بلقافوني:) بإليدبع  تم 
فاتح) بتاريخ  بالناضور  بإلبتدبئية 
بوصل) عنه  بملؤدى  (2022 فوف ن6ر)

تحت رقم)33693.
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EBOX GAMING CLUB
SARL AU

شركة ذبت بملسؤوليةبملحدودة 
بشريك وبحد

رأس الها : 80.000.00 درهم
بلعنوبن : 9) شارع ح ان بلفطوبكي 
إقامة بلدبلية مكتب رقم 5 بلقنيطرة

بلسجل لتجاري :)6708
مسجل) عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم تأسيس) (2022 أكتوار) (26 بتاريخ)

شركة ذبت بلخصائص بلتالية:

ذبت) شركة  (: بلقافوية) بلصفة 
بملسؤولية بملحدودة بشريك وبحد.

 EBOX GAMING (: بسم بلشركة)
.CLUB SARL AU

بلشريكة):)بلسيدة فاط ة بلزهربء)
بلضو.

بلنشاط بلتجاري :
بألنشطة بلترفيهية وأنشطة أوقات 

بلفربغ.
ح ان  شارع   (9  : بلعنوبن 
بلفطوبكي إقامة بلدبلية مكتب قم 5 

بلقنيطرة.
بملدة : 99 سنة ببتدبء من تسجيلها 

بالسجل بلتجاري.
تحديد  تم   : بلشركة  رأس ال 
درهم   80.000.00 ب بلغ  بلرأس ال 
فاط ة  للسيدة  بالكامل  م لوكة 
 800 إلى  ومقس ة  بلضو،  بلزهربء 

حصة بقي ة 00) درهم للحصة .
بلتسيير):)تم تعيين بلسيدة فاط ة)
للبطاقة) بلحاملة  بلضو  بلزهربء)
وبلقاطنة) (G6(1(90 رقم) بلوطنية 
مكرر شارع أبو بكر بلصديق) (58 في)
قافوفية) مسيرة  بلقنيطرة  (2 شقة)

للشركة.
بإليدبع) تم  (: بلقافوني) بإليدبع 
بإلبتدبئية) باملحك ة  بلقافوني 
 2022 أكتوار) (27 بتاريخ) بالقنيطرة 

تحت رقم بلسجل بلتجاري))6708.
لإليدبع وبلنشر

بلتسيير
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 STE ASSURAZEN CONEIL
ASSURANCES

فرع بلشركة
محرر) عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
بالرااط بتاريخ)23)سبت 6ر)2022،)تم)
فرع بلشركة ذبت بلخصيات بلتالية):

 ASSURAZEN CONSEIL(:(بالسم
.ASSURANCES

لشكل بلقافوني):)فرع بلشركة.
بملوضوع بالجت اعي):)مركز بتصال.
يوم) من  ببتدبء) سنة  (99 (: بملدة)

بلتقييد في بلسجل بلتجاري.
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 55 ع ارة) بالول  بلطابق  (: بملقر)
زبوية شارع عبد بلكريم) (2 شقة رقم)

بلخطابي وشارع ببيدجان بلرااط.
عوبد) نسيم  بلسيد  (: بلتسيير)

ك سير لفرع بلشركة.
بلسجل بلتجاري رقم):)63535).

من فاتح يناير بلى) (: بلسنة بملالية)
)3)ديس 6ر من كل سنة.

للشركة) بلقافوني  باليدبع  تم 
باملحك ة بلتجارية بالرااط.
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STE ABID EUROPE EXPRESS
SARL AU

CAPITAL : 100.000 DHS
 SIEGE : 12 BIS(RUE(LIBAN(N°3

OCEAN RABAT
RC(N° : 155725
IF : 50632904

ب قت�سى بلج ع بلعام بالستثنائي)
(،2022 سبت 6ر) (26 يوم) بلذي عقد 
قرر) وبلذي  بالرااط  بلشركة  باملقر 

فيه ما يلي):
فقل ملكية أسهم):)

على) عابد  بلسيدة حسناء) تنازل 
 ABID لشركة) بملنت ية  سهم  ((000

EUROPE EXPRESS،)منها):
310)سهم)...)للسيد فور بلدين بن)

فجار.
330)سهم)..)للسيد عبد بلعزيز بن)

فجار.
بن) سعيد  للسيد  (... سهم) (330

فجار.
تعديل) تم  أعاله،) بلتعديل  بعد 

بملادتية)6)و7)من بلنظام بالسا�سي.
بلج عية) تقبل  (: بالدبرة) تغيير 
حسناء) بملدير  بستقالة  بلع ومية 
بن) بلدين  فور  بلسيد  وتعيين  عابد 
رقم) بلوطنية  بلبطاقة  رقم  فجار 
مغراية) جنسية  من  (QA(12(57

مديرب للشركة ملدة غير محدودة.
يقرر) (: بلقافوني) بلشكل  تحويل 
بالست اع) بعد  بلعام،) بالجت اع 
بلشكل) تحويل  بلرئيس،) تقرير  بلى 
ذبت) شركة  من  للشركة  بلقافوني 
مسؤولية محدودة مع مساهم وبحد)
بلى شركة ذبت مسؤولية) (SARL AU

.SARL(محدودة

تم باليدبع بلقافوني لدى بملحك ة)
فوف6ر) فاتح  بتاريخ  بالرااط  بلتجارية 

2022،)تحت رقم))2981).
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STE HEZARA TECH
شركة ذبت مسؤولية محدودة

بشريك وحيد
ربس الها : 0.000) درهم

مقرها بالجت اعي : توين سنتر 
بل6رج بلغربي، بلطابق بلثامن شارع 
بلزرقطوني وشارع بملسيرة بلخضربء 

بلدبربلبيضاء
حل بلشركة

لشركة) ( بلوحيد) بلشريك  بتخذ 
بتاريخ) (،HEZARA TECH SARL AU
باملقر بالجت اعي) (،202( سبت 6ر) (27

للشركة بلقربربت بلتالية):
بملصادقة على بلقوبئم بلحسابية)

للسنة بملنهية في)27)سبت 6ر))202.
 HEZARA لشركة) بملبكر  بلحل 
بلى) وتحويلها  (TECH SARL AU
تصفية طوعية بعتبارب من هذب بليوم.
بزبد بلحاملة) تعيين بلسيدة هناء)
رقم) بلوطنية  بلتعريف  لبطاقة 
AA50565ن مصفية للشركة طيلة)

مدة بلتصفية.
بملسجل) بلتصفية  مكتب  تثبت 
بلطابق) بلغربي،) بل6رج  في توين سنتر 
وشارع) بلزرقطوني  شارع  بلثامن 

بملسيرة بلخضربء)بلدبربلبيضاء.
باملحك ة) بلقافوني  باليدبع  تم 
فاتح) بتاريخ  بالدبربلبيضاء) بلتجارية 

فوف6ر)2022،)تحت رقم))81152.
مقتطف من أجل بالشهار
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STE PRODAOU
SARL AU

مقرها بالجت اعي : رقم 1) ع ارة 
6A)2 مج وعة 20 فور 2 تامسنا 

ت ارة
بلحل بملسبق للشركة

ماي) (6 قرر بلشريك بلوحيد يوم)
2022)ما يلي):

من) بلحل بملسبق للشركة ببتدبء)
5))ماي)2022.

زكرياء) بلضو  بلسيد  تعيين 
ك صفي للشركة.

تعيين مقر بلتصفية بلوك أ رقم)) 
بلفاقة توبركة بلرااط.

للشركة) بلقافوني  باليدبع  تم 
بتاريخ بت ارة  بالبتدبئية   باملحك ة 
رقم) تحت  (،2022 أكتوار) ((8  

.D9(29
146 P

STE ITC ACADEMY PRIVE
SARL

شركة ذبت مسؤولية محدودة
تاسيس شركة

ب قت�سى عقد عرفي حرر بالرااط)
تم وضع) (،2022 سبت 6ر) (22 بتاريخ)
ذبت) لشركة  بالسا�سي  بلنظام 
بمل يزبت) ذبت  بملحدودة  بملسؤولية 

بملبينة في ا يلي):
 STE ITC ACADEMY (: بلتس ية)

.PRIVE
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

مسؤولية بملحدودة.
(: هي) بلشركة  من  بلغاية 

بالستشاربت))في بملجال بلتدبير.
2)رقم) بملقر):)حي بلسالم سيكتور)

190)سال.
سنة) (99 حددت مدتها في) (: بملدة)

بعتبارب من تاريخ تأسيسها بلنهائي.
 (00.000 (: بلج اعي) ربس ال 
حصة من) ((000 بلى) درهم مقس ة 
بلوبحدة) للحصة  درهم  ((00 فئة)

وبملوزعة ك ا يلي):
 200 (.... عامري) بلعزيزة  بلسيدة 

حصة.
 200 (...... غيثة) بلكرد  بلسيدة 

حصة.
بالماجدي حنان) بلدكالي  بلسيدة 

... 200)حصة.
 200 (... بملع ري) س اح  بلسيدة 

حصة.
 200 (..... زينب) مكوبر  بلسيدة 

حصة.
تسير بلشركة من طرف) (: بالدبرة)
بلسيدة مكوبر زينب ملدة غير محددة.

ما بين فاتح) (: بلسنة بالجت اعية)

يناير بلى متم ديس 6ر من كل سنة.

باملحك ة) بلقافوني  باليدبع  تم 

بلسجل) تحت  بسال،) بالبتدبئية 

بتاريخ (D39891 رقم)  بلتجاري 

 27)أكتوار)2022.
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 STE SOCREBAN
SARL

بالستثنائي) بلعام  بلج ع  قرر 

بملنعقد يوم فاتح أغسطس)2022)ما)

يلي):

من) بلشركة  ربس ال  في  بلزيادة 

 (.000.000 بلى) درهم  (500.000

درهم بزيادة)5000)حصة بقي ة)00) 

درهم للحصة بلوبحدة.

بالسا�سي) بلقافون  على  بملصادقة 

للشركة.

طرف) من  بلقافوني  باليدبع  تم 

بتاريخ بت ارة  بالبتدبئية   بملحك ة 

رقم) تحت  (،2022 سبت 6ر) (26  

.D8959
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STE QOUSSI TRAVAUX
SARL

شركة ذبت مسؤولية محدودة

تاسيس شركة
ب قت�سى عقد عرفي حرر بالرااط)

تم وضع) (،2022 سبت 6ر) (22 بتاريخ)

ذبت) لشركة  بالسا�سي  بلنظام 

بمل يزبت) ذبت  بملحدودة  بملسؤولية 

بملبنية في ا يلي):

 STE QOUSSI (: بلتس ية)

.TRAVAUX

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

مسؤولية محدودة.

أشغال) (: هي) بلشركة  من  بلغاية 

مختلفة.
شارع) ج  بلوك  (( رقم) (: بملقر)

بالجتهاد يعقوب بملنصور بلرااط.

سنة) (99 حددت مدتها في) (: بملدة)

بعتبارب من تاريخ تاسيسها بلنهائي.
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 (00.000 (: بلج اعي) ربس ال 

حصة من) ((000 بلى) درهم مقس ة 

بلوبحدة) للحصة  درهم  ((00 فئة)

وبملوزعة ك ا يلي):

بلسيد قو�سي عزيز)....)100)حصة.

 200 (..... لحسن) ( قو�سي) بلسيد 

حصة.

 200 (..... ياسين) قو�سي  بلسيد 

حصة.

 200 (..... سناء) قو�سي  بلسيد 

حصة.

تسير بلشركة من طرف) (: بالدبرة)

بلسيد قو�سي عزيز ملدة))غير محددة.

باملحك ة) بلقافوني  باليدبع  تم 

بلسجل) تحت  بالرااط،) بلتجارية 

بتاريخ (، (D(29767 رقم)  بلتجاري 

 27)أكتوار)2022.
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STE KING BENNE
SARL

RC(N° : 6471

بملنعقد) بالستثنائي  ( بلج ع) قرر 

يوم))2)سبت 6ر)2022)ما يلي):

من) بلشركة  ربس ال  في  بلزيادة 

 (.500.000 بلى) درهم  (500.000

بقي ة) حصة  ((0.000 بزيادة) درهم 

00))درهم للحصة بلوبحدة.

بلسيد)) تعيين  على  بملصادقة 

مح د بلسجعي ك سير للشركة ملدة)

غير محددة.

بالسا�سي) بلقافون  على  بملصادقة 

للشركة.

باملحك ة) بلقافوني  باليدبع  تم 

بكتوار) ((8 بالبتدبئية باملح دية يوم)

2022ـ)بحا رقم)2320.
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STE SAWABI TRANS
شركة ذبت مسؤولية محدودة

تعديل
في) بملؤرخ  عرفي  غقد   ب قت�سى 

بملسجل بافزكان في) (2022 ف6ربير) (2(

22)ف6ربير)2022،)قرر بلشركاء)ما يلي:

بيع بلحصص):)باع بلسيد بلحنافي)

ي لكها) بلتي  حصة  (500 بض�سي)

بالشركة)00))درهم للحصة بلوبحدة)

للسيد أح د بورديم.

بلحنافي) بلسيد  بستقالة  قبول 

ومنحه) بلتسيير  مهام  من  بض�سي 

بلتزكية في ا يتعلق بتسييره بلسابق)

للشركة.

بورديم) بح د  بلسيد  تعيين 

ك سير للشركة ملدة غير محدودة.

تحويل بلشكل بلقافوني من شركة)

شركة) بلى  محدودة  مسؤولية  ذبت 

ذبت مسؤولية محدودة ذبت شريك)

بلوحيد.

بح د) بلسيد  توقيع  بعت اد  تم 

وبلوثائق) بلعقود  ج يع  في  بودريم 

بالدبرية.

بلعنوبن) بلى  بلشركة  مقر  تحويل 

 2 بلطابق بالول بملكتب رقم) (: بلتالي)

حي) بلهبة  بح د  شارع  بركافة  ع ارة 

بركافة بيت ملول.

بكتابة) بلقافوني  باليدبع  تم 

بلضبط باملحك ة بالبتدبئية بافزكان)

رقم) تحت  (،2022 مارس) (7 بتاريخ)

.159
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STE ZONE INTERFACE
ب قت�سى قربر بلج ع بلعام بلغير)

بلعادي بملنعقد يوم)20)بكتوار)2022 

تم) (.ZONE INTERFACE لشركة)

بالتفاق على ما يلي):

بلسيد) من  حصة  (500 تفويت)

بلدياز) بلسيد  بلى  بلحسن  بلدياز 

مح د واذلك أصبح بلسيدبن بلدياز)

 500 بلحسن وبلدياز مح د ي تلكان)

حصة لكل وبحد منه ا.

تغيير بلشكل بلقافوني من شركة)

ذبت مسؤولية محدودة ذبت بلشريك)

بملسؤولية) ذبت  شركة  بلى  بلوحيد 

بملحدودة.

(: للسيديان) وبلتسيير  بالمضاء)

بلدياز بلحسن وبلدياز مح د.

تم باليدبع بلقافوني لدى بملحك ة)

1138ن) رقم) تحت  بفاس  بلتجارية 

تحت رقم) (،2022 أكتوار) (27 بتاريخ)

بلسجل بلتجاري)70355.
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 STE FALCON HIGH TECH

ELECTRIC
SARL

CAPITAL : 15.200.000 DHS

 SIEGE : RESD(RIO(BD(SIDI

 ABDERRAHMANE AILE A AIN

DIAB CASABLANCA

RC(N° : 110179 CASABLANCA

تفويت بلحصص
بلغير) بلعامة  بلج عية  قررت 

عادية بملنعقدة بتاريخ)9)يوليو)9)20:

بلحصص) تفويت  على  بملصادقة 

هولدينك) بلقادرية  بلشركة  بين 

ش.م.م.،)بلسيد ع ر بلقادري،)بلسيد)

بلسيد هشام) مح د عزيز بلقادري،)

حافظ) علي  زيد  وبلسيد  بلقادري 

مصطفى.

تغيير بلقافون بلتأسي�سي للشركة.

باملحك ة) بلقافوني  باليدبع  تم 

2)أكتوار) بلتجارية بالدبربلبيضاء،)في)

9)20،)تحت رقم)5389)7.
ب ثابة مقتطف وايان

بلرئيس
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 STE LA REFERENCE

TRADING COMPANY

SARL AU
تاسيس شركة

على بثر عقد  اص مؤرخ بتاريخ)

تأسيس) تم  (،2022 أغسطس) ((2

محدودة) مسؤولية  ذبت  شركة 

بشريك وحيد بالصبغات بلتالية):

 LA REFERENCE (: بسم بلشركة)

.TRADING COMPANY

:)هدف بلشركة باملغرب) بملوضوع)

أو بلخارج):

بالستيربد وتصدير.

بملقر بالجت اعي):)شارع بلتين محج)

7و8،) ع ارة) (،5 بلطابق) بلرياض،)

P5/02)حي بلرياض) و) (P5/0( مكتب)

بلرااط.
ربس ال):)00.000))درهم مقس ة)

00))درهم) 000))حصة من فئة) بلى)

لكل))وبحدة،)حررت كلها كالتالي):

بلسيدة ريم بلبليدي)000))حصة.

99)سنة من تاريخ بنشائها) (: بملدة)

بو فسخها) ت ديدها  حالة  في  ماعدب 

مسبقا.

بلتسيير):)بلشركة مسيرة من طرف)

بلسيدة ريم بلبليدي.

باملحك ة) بلقافوني  باليدبع  تم 

بكتوار) (25 في) بالرااط،) بلتجارية 
بلتجاري) بلسجل  رقم  تحت  (،2022

.(63187
من أجل بملستخرج وبالفجاز

154 P

STE GESTI TECH
SARL AU

RC(N° : 36925

مسجل) عرفي  عقد  ب قت�سى 

قد) (،2022 بكتوار) (1 بتاريخ) بسال 

بملسؤولية) ذبت  شركة  تأسيس  تم 

تح ل) بملحدودة ذبت شريك وحيد،)

بلخصائص بلتالية):

بلتس ية):)جستي تك ش.م.م.)ذبت)

بلشريك بلوحيد.

وايع) شربء) (: بالجت اعي) بلهدف 

بلتكييف) وصيافة  تركيب  معدبت 

وكذلك معدبت بلح اية من بلحربئق.

كهرااء) متنوعة  ولوبزم  أع ال 

سباكة.

أشغال مختلفة.

بلع ليات) ج يع  عامة،) بصفة 

بلصناعية وبلتجارية وبملالية بملتعلقة)

باشياء) بو  أعاله  بملذكورة  باالشياء)

م اثلة بلتي من شانها تطوير بلشركة.
ربس ال بلشركة):)00.000))درهم)

فئة) من  حصة  ((000 بلى) مقس ة 

درهم للحصة بلوبحدة محررة) ((00

من طرف بملسير وبلشريك بلوحيد.
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بلسيد بنع ر رشيد)000))حصة.
بنع ر) بلسيد  (: بلشركة) تسيير 

رشيد ملدة غير محدودة.
من) ببتدبء) سنة  (99 (: بملدة)

بلتاسيس بلنهائي.
من فاتح يناير بلى) (: بلسنة بملالية)
)3)ديس 6ر من كل سنة ماعدب بلسنة)
بالولى بلتي تبتدئ من تاريخ بلتسجيل.
بملجيد) تجزئة  (: بالجت اعي) بملقر 
))طريق بملهدية) )1)شقة رقم) ع ارة)

سال.
بكتابة) بلقافوني  باليدبع  تم 
بسال) بالبتدبئية  باملحك ة  بلضبط 
تحت رقم) (،2022 أكتوار) (27 بتاريخ)

.39899
ب ثابة مقتطف وايان

155 P

STE VISITEURS TOURS
SARL AU

بلعام) بلج ع  محضر  ب قت�سى 
بالستثنائي بملنعقد بتاريخ)27)سبت 6ر)
بالجت اعي) باملقر  تم  بلذي  (،2022
للشركة)VISITEURS TOURS)،)ذبت)
مسؤولية محدودة بشريك وحيد تم)

بتخاذ بلقربربت بلتالية):
وتعيين) للشركة  بملسبق  بلحل 
ك صفي) مح د  با توش  بلسيد 
 VISITEURS TOURS SARL(للشركة
AU،)وتعيين مكان بلتصفية في بملقر)

بالجت اعي للشركة.
باملحك ة) بلقافوني  باليدبع  تم 
22)سبت 6ر)) بلتجارية بالرااط،)بتاريخ)
بلتجاري) بلسجل  رقم  تحت  (،2022

.(29029
156 P

 STE ELECTRO ZM
SARL AU

ب قت�سى بلج ع بلعام بالستثنائي)
بملنعقد في)2))بكتوار)2022.

حل شركة ذبت مسؤولية محدودة)
 STE ELECTRO ZM بشريك وحيد)
مقر تصفيتها بالجت اعي) (،SARL AU

حي بلوردة رقم)219)تيفلت.

باملحك ة) بلقافوني  باليدبع  تم 
 5(( رقم) تحت  بتيفلت،) بالبتدبئية 

بتاريخ)28)بكتوار)2022.
157 P

 STE AMGHAR MGH
GROUP
 SARL

تاسيس شركة
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب وجب 
تاسيس) تم  (،2022 سبت 6ر) ((1
لها) محدودة  مسؤولية  ذبت  شركة 

بملوبصفات بلتالية):
 STE AMGHAR MGH(:(بلتس ية

.GROUP
بستغالل) (: بالجت اعي) بلهدف 

مقهى.
بالفدلس) حي  (: بالجت اعي) بملقر 

فيال رقم)91)تيفلت.
بلربس ال):)حدد ربس ال بلشركة)

في)00.000))درهم.
بلسيد) عين  (: بلشركة) تسيير 
ع اد) وبلسيد  بملغاري  بالله  عبد 
ج يع) مع  للشركة  مسيربن  موكل 

بلصالحيات.
بكتابة) بلقافوني  باليدبع  تم 
بلضبط باملحك ة بالبتدبئية بتيفلت،))

تحت رقم بلسجل بلتجاري)379).
للنسخ وبلبيان

بلوكيل

158 P

STE ELZA CASH
SARL AU

تاسيس شركة
في مؤرخ  عرفي  عقد   ب وجب 
)شركة) تم تاسيس) (،2022 ماي) (23  
بشريك) محدودة  مسؤولية  ذبت 

وحيد لها بملوبصفات بلتالية):
.STE ELZA CASH(:(بلتس ية

تحويل) (: بالجت اعي) بلهدف 
بالموبل.

بلرشاد) حي  (: بالجت اعي) بملقر 
مج وعة)2)رقم)535)تيفلت.

بلربس ال):)حدد ربس ال بلشركة)
في)00.000))درهم.

بلسيدة) عينت  (: بلشركة) تسيير 

مسيرة) بلطاهري  بلزهربء) فاط ة 

للشركة مع ج يع بلصالحيات.

بكتابة) بلقافوني  باليدبع  تم 

بلضبط باملحك ة بالبتدبئية بتيفلت،)

تحت بلسجل بلتجاري رقم)383).
للنسخ وبلبيان

بلوكيل

159 P

 STE UFANCIA IMPORTS
SARL AU

ب قت�سى بلج ع بلعام بالستثنائي)

تقرر) (،2022 سبت 6ر) (27 بملنعقد في)

ما يلي):

من) بالجت اعي  بلهدف  تغيير 

بملالبس) بيع  وبالستيربد،) بلتصدير 

بلتج يل) منتجات  بيع  بالج لة،)

بلعامة) بلتغذية  بلى  بالج لة 

بالتقسيط.

بلضبط) بكتابة  باليدبع  تم 

تحت) بتيفلت،) بالبتدبئية  باملحك ة 

رقم)501)بتاريخ)27)بكتوار)2022.

160 P

شركة س ت ترافو
شركة ذبت مسؤولية محدودة

ربس الها : 00.000) درهم

مقرها بالجت اعي : 36 زفقة بغرم 

تابريكت سال

ب قت�سى ج ع عام حرر في سال،)

ترفو») ت  «س  شركة) شركاء) قرر 

ش.م.م.)ما يلي):

حل مسبق للشركة.

شهيد) ببربهيم  بلسيد  تعيين 

مصفيا للشركة.

36)زفقة) تحديد مقر بلتصفية ب)

بغرم تابريكت سال.

بكتابة) بلقافوني  باليدبع  تم 

بسال) بالبتدبئية  باملحك ة  بلضبط 

تحت رقم) (،2022 أكتوار) (26 بتاريخ)

.39879

161 P

STE BOLT ELEC
SARL

شركة ذبت مسؤولية محدودة
ربس الها : 00.000) درهم

مقرها بالجت اعي : 2) مكرر زفقة 

لبنان رقم 3 بملحيط بلرااط

ب قت�سى ج ع عام حرر بالرااط،)

بليك») «بولط  شركة) شركاء) قرر 

ش.م.م.)ما يلي):

حل مسبق للشركة.

تعيين بلسيد  الد لطفي مصفيا)

للشركة.

تحديد مقر بلتصفية ب)2))مكرر)
زفقة لبنان رقم)3)بملحيط بلرااط

بكتابة) بلقافوني  باليدبع  تم 

بلضبط باملحك ة بلتجارية بالرااط،))

تحت رقم) (،2022 أكتوار) ((0 بتاريخ)

.(29501

162 P

STE LIEN SANTE
SARL AU

ربس الها : 00.000) درهم

مقرها بالجت اعي : بلطابق بالر�سي 

للبقعة رقم 65)) تجزئة بلياس دبرفا 

مهدية بلقنيطرة

مسجل) عرفي  عقد  ب قت�سى 

(،2022 5))سبت 6ر) بالقنيطرة بتاريخ)

وضع بلقافون بالسا�سي لشركة ذبت)

وحيد) بشريك  بملحدودة  بملسوؤلية 

لتكون  اصيتها كالتالي):

STE LIEN SANTE(:(بلتس ية

بيع) ( (: بالجت اعي) بلهدف 

بملنتجات شبه بلطبية وايع بملعدبت)

بالكسسوبرت بلطبية.

بالر�سي) لطابق  (: بالجت اعي) بملقر 

للبقعة رقم)65)))تجزئة بلياس دبرفا)

مهدية بلقنيطرة.

من تاريخ) سنة ببتدبء) (99 (: بملدة)

بلتسديل بلنهائي بالسجل بلتجاري.

بلربس ال):))00.000))درهم موزع)

على)000))حصة من فئة)00))درهم)

للحصة بلوبحدة.
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بلوحيدة) بلشريكة  (: بلشركاء)
 (000 بحسان) بوسالمة  بلسيدة 

حصة.
بلسنة بالجت اعية):)من فاتح يناير)

بلى))3)ديس 6ر.

تسيير):)بلشريكة بلوحيدة بلسيدة)
بوسالمة بحسان.

لدى) بلشركة  تسجيل  تم  قد 
بالبتدبئية) باملحك ة  بلضبط  كتابة 
(،2022 بكتوار) ((7 بالقنيطرة بتاريخ)

بلسجل بلتجاري رقم)66913.
عن بلنسخة وبلنص

بملسيرة

163 P

STE COMAFIT
شركة ذبت مسؤولية محدودة

ربس الها : 00.000) درهم
مقرها بالجت اعي : بئر بلربمي 
بلجنواية رقم )88) بلقنيطرة

تفويت حصص بجت اعية
وتعيين مسير جديد

بلعام) بلج ع  محضر  ب قت�سى 
(،COMAFIT لشركة) بلعادي  بلغير 
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة تقرر)

ما يلي):
بملصادقة على تفويت)550)حصة)
00))درهم للحصة) بجت اعية بقي ة)
في ملك بلسيدة سهام بوزين،)لفائدة)

بلسيد سيدي مح د فضيلي.
بملصادقة على تفويت)200)حصة)
00))درهم للحصة) بجت اعية بقي ة)
في ملك بلسيدة سهام بوزين،)لفائدة)

بلسيد حكيم فضيلي.
بملصادقة على تفويت)310)حصة)
00))درهم للحصة) بجت اعية بقي ة)
علو،) مح د  �سي  بلسيد  ملك  في 

لفائدة بلسيدة عائشة ج لي.
مح د)) سيدي  بلسيد  تعيين 
غير) ملدة  للشركة  مسير  فضيلي 

محدودة.
ب بلغ) بلشركة  ربس ال  رفع 
 880.000 ليصبح) درهم  (780.000
درهم باضافة)7800)حصة بجت اعية)

جديدة.

بكتابة) بلقافوني  باليدبع  تم 
بالبتدبئية) باملحك ة  بلضبط 
((،93096 رقم) تحت  بالقنيطرة،)

بتاريخ)27)أكتوار)2022.
164 P

STE JIGAL
SARL

ربس الها : 7.000.000 درهم
مقرها بالجت اعي : 2) زفقة مح د 

بلقري بقامة قرطاج بلقنيطرة
بلعام) بلج ع  محضر  ب قت�سى 
بكتوار) (3 يوم) بملنعقد  بالستثنائي 
ذبت) بلشركة  شركاء) قرر  (،2022
(،STE JIGAL بملحدودة) بملسؤولية 
دره ن بلكائن) (7.000.000 ربس الها)
2))زفقة) مقرها بالجت اعي بالقنيطرة)
مح د بلقري،)بقامة قرطاج،)بلزيادة)
 7.000.000 في ربس ال بلشركة من)
درهم وذلك) ((0.000.000 بلى) درهم 
جديدة) حصة  (30.000 باصدبر)
وذلك) بالكامل  ومسددة  مكتتبة 
ووبجبة) محررة  ديون  مع  باملقاصة 
بلجارية) بالحسابات  مقيدة  بالدبء)

للشركاء.
على بثر ماسبق تم تعديل برتباطي)
للفصلين)6)و7)من بلقافون بالسا�سي)

للشركة كالتالي):
ربس ال):)حدد ربس ال بلشركة في)
مبلغ)0.000.000))درهم موزعة على)
00))درهم) 00.000))حصة من فئة)
بالكامل) مكتتبة  بلوبحدة  للحصة 
وموزعة) بلشركاء) قدمه  ملا  وموفية 

كالتالي):
 الد رايعي)60.000)حصة.

لطيفة سهيل)..)5.000))حصة.
غسان رايعي)..)2.500))حصة.
حيهان رايعي)...)2.500))حصة.

 (00.000 (... بلحصص) مج وع 
حصة.

باملحك ة) بلقافوني  باليدبع  تم 
بتاريخ بالقنيطرة   بالبتدبئية 
رقم) تحت  (،2022 بكتوار) (27  

.93.082
عن بلنسخة وبلنص
بملسير رايعي  الد

165 P

STE ETACER

SARL
ربس الها : 0.000.000) درهم

مقرها بالجت اعي : زبوية زفقة يعقوب 

منصور وزفقة مح د بلقري بقامة 

بس اعيل مكتب رقم ) بلقنيطرة

بلسجل بلتجاري رقم : )28.12

بلعام) بلج ع  محضر  ب قت�سى 

بكتوار) (3 يوم) بملنعقد  بالستثنائي 

ذبت) بلشركة  شركاء) قرر  (،2022

(،STE ETACER بملسؤولية بملحدودة)

درهم،)) ((0.000.000 ربس الها)

بالقنيطرة) بالجت اعي  مقرها  بلكائن 

وزفقة) منصور  يعقوب  زفقة  زبوية 

مح د بلقري بقامة بس اعيل مكتب)

بلزيادة في ربس ال) بلقنيطرة،) (( رقم)

بلى) درهم  ((0.000.000 بلشركة من)

باصدبر) وذلك  درهم  ((5.000.000

مكتتبة) جديدة  حصة  (50.000

ومسددة بالكامل وذلك باملقاصة مع)

مقيدة) بالدبء) ووبجبة  محررة  ديون 

بالحسابات بلجارية للشركاء.

على بثر ماسبق تم تعديل برتباطي)

للفصلين)6)و7)من بلقافون بالسا�سي)

للشركة كالتالي):

ربس ال):)حدد ربس ال بلشركة في)

مبلغ)5.000.000))درهم موزعة على)

00))درهم) 50.000))حصة من فئة)

بالكامل) مكتتبة  بلوبحدة  للحصة 

وموزعة) بلشركاء) قدمه  ملا  وموفية 

كالتالي):

حساني بح د)...)20.000))حصة.

حساني يوسف)...)30.000)حصة

 (50.000 (... بلحصص) مج وع 

حصة.

تم باليدبع بلقافوني لدى بملحك ة))

بالبتدبئية بالقنيطرة بتاريخ)3)بكتوار)

2022،)تحت رقم)93.070.
عن بلنسخة وبلنص

بملسير):)حساني بح د

166 P

بدريس بازب

محاسب معت د من طرف بلدولة
51)زفقة مع ورة رقم)3)بلقنيطرة

 STE AMER LOGISTIQUE ET
DISTRIBUTION

SARL AU
تاسيس شركة

ب قت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ)
)))بكتوار)2022،)ب دينة بلقنيطرة،)
بالسا�سي)) بلقافون  صياغة  ت ت 
بملسوؤلية) ذبت  أعاله  للشركة 
بالتية) وحيد  بشريك  بملحدودة 

 صوصيتها):
 STE AMER (: بلتس ية)
 LOGISTIQUE ET DISTRIBUTION

.SARL AU
فقل بلبضائع بلتسليم) (: بالهدبف)

بعين بملكان.
بملكان) عين  بلى  بلسلع  بيصال 

بالطرق بللوجيستيكية.
:)حدد بالقنيطرة) بملقر بالجت اعي)
 (( فلوري) بقامة  بفوبل  شارع  (23

مكتب رقم)1)مي وزة.
 (00.000 :)حدد في مبلغ) ربس ال)
حصة) ((000 بلى) مقس ة  درهم 
درهم) ((00 بقي ة) بجت اعية 
بلشريك) بحوزة  ج يعها  للوبحدةن 

بلوحيد بلسيد عامر بمين.
بلتسيير):)يسهر على تسيير شؤون)
بلسيد) محدد  غير  الجل  بملؤسسة 

عامر بمين.
سنة) (99 في) بملدة  حددة  (: بملدة)

ببتدبء)من تاريخ تاسيسها.
تصادف) (: بالجت اعية) بلسنة 

بلسنة بملدينة.
(: بيجابية) (: بملحاسبية) بلنتيجة 
يقرر بلشريك بلوحيد تعيين بالرااح)

بملحققة.
يتح ل بلشريك بلوحيد) (: سلبية)

بلعجز بملسجل.
لدى) بلقافوني  باليدبع  تم 
 بملحك ة))بالبتدبئية بالقنيطرة بتاريخ
 27)بكتوار)2022،)تحت رقم)93078.

للخالصة وبلبيان

167 P
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 STE VISION NOUVELLE 

DE CONSTRUCTION
 SARL

ربس الها : 00.000) درهم
مقرها بالجت اعي : مكتب رقم 3 

ياس ين 25 شارع يعقوب بملنصور 
بلقنيطرة

تاسيس شركة
مسجل) عرفي  عقد  ب قت�سى 
بلقافون) وضع  تم  بالقنيطرة،)
بملسؤولية) ذبت  لشركة  بالسا�سي 

بملحدودة ذبت بملوبصفات بلتالية):
 STE (: بلتس ية)
 VISION NOUVELLE DE

.CONSTRUCTION
ذبت) شركة  (: بلقافوني) بلشكل 

مسؤولية محدودة.
 3 مكتب رقم) (: بملقرها بالجت اعي)
بملنصور) يعقوب  شارع  (25 ياس ين)

بلقنيطرة.
منعش عقاري) (: موضوع بلشركة)

وبالشغال بملختلفة أو بلبناء.
رأس ال) حدد  (: بلشركة) ربس ال 
درهم) ((00.000 مبلغ) في  بلشركة 
بجت اعية) حصة  ((000 بلى) مقسم 

بقي ة)00))درهم للوبحدة.
بملدة):)99)سنة.

:)أسند بلى بلسيدة أيوب) بلتسيير)
ببن بالصفر.

بلتجاري) بالسجل  بلتقييد  تم 
بالقنيطرة،) بالبتدبئية  باملحك ة 
تحت رقم)67017،)بتاريخ)25)أكتوار)

.2022
168 P

STE NIRMA TRANSPORT
SARL  AU

ربس الها : 00.000) درهم

مقرها بالجت اعي : شارع بلقايم 
بلشابي رقم 35) بلناضور

تحويل بملقر بالجت اعي
بلج ع) محضر  ب قت�سى 

بتاريخ بلعادي  بلغير   بلعام 

لشركة) (،202( أغسطس) ((9  

(،NIRMA TRANSPORT SARL AU

قرر بلشريك بلوحيد ما يلي):

للشركة) بالجت اعي  بملقر  تحويل 

من بلعنوبن بلقديم):

 (35 رقم) بلشابي  بلقاسم  شارع 

بلناضور.

تجزئة) (: بلجديد) بلعنوبن  بلى 

بلشقة) (،119-150 ع ارة) عصام،)
رقم)))،)بلطابق بلثاني بلقنيطرة.

باملحك ة) بلقافوني  باليدبع  تم 

رقم) تحت  بالقنيطرةن  بالبتدبئية 

(،2022 بكتوار) ((7 بتاريخ) (92938

بلسجل بلتجاري رقم)66953.

169 P

SFEC
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

بشريك وحيد
رأس الها : 50.000.000 درهم

بملقر بالجت اعي : 23 شارع أفوبل 

ع ارة فلوري )) مكتب رقم 1 

بلقنيطرة

تأسيس شركة

مسجل) عرفي  عقد  ب قت�سى 

بالقنيطرة تم وضع بلقافون بألسا�سي)

بملحدودة) بملسؤولية  ذبت  لشركة 

بملوبصفات) ذبت  وحيد  بشريك 

بلتالية):

.SFEC SARL AU((:(بلتس ية

ذبت) شركة  (: بلقافوني) بلشكل 

بملسؤولية بملحدودة بشريك وحيد.

شارع أفوبل) (23 (: بملقر بالجت اعي)

 1 رقم) مكتب  ((( فلوري) ع ارة 

بلقنيطرة.

موضوع بلشركة):)

تاجر بملعدبت بلعل ية)؛

مكتب دربسات بملسح وبلبحث)؛

بالستشاربت بإلدبرية.
رأس ال بلشركة):

مبلغ) في  بلشركة  رأس ال  حدد 

50.000)درهم مقسم إلى)500)حصة)

بجت اعية بقي ة)00))درهم للوبحدة.

بملدة):)99)سنة.

بلسيدة)) إلى  أسند  (: بلتسيير)

.KHADIJA BOUSSEBA

بلتجاري) بالسجل  بلتقييد  تم 

باملحك ة بالبتدبئية بالقنيطرة تحت)
رقم))5200.

170 P

SOCIETE KARIMIN STUD
 شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

بملقر بالجت اعي : دوبر آيت مو�سى 

آيت بويحيا بلحجامة تيفلت
رفع ربس ال بلشركة

بلعام) بلج ع  محضر  ب قت�سى 

بلغير بلعادي بالقنيطرة تقرر ما يلي):

رأس ال) رفع  على  بملصادقة 

درهم) (3.000.000 من) بلشركة 

بإضافة) درهم  (25.000.000 إلى)

حصة بجت اعية من فئة) (220.000

00))درهم.

رأس ال) على  فض  بملصادقة 

إلى) درهم  (25.000.000 بلشركة من)

7.000.000)؛

حذف)80.000))حصة بجت اعية.

 KARIMINE( M’HAMMED( :

70.000)حصة بجت اعية.

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

رقم) تحت  بالخ يسات  بالبتدبئية 

.3(6

171 P

YOUSRA BEAUTY CENTER
SARL AU

تأسيس شركة
مسجل) عرفي  عقد  ب قت�سى 

(،2022 سبت 6ر) (26 يوم) بالقنيطرة 

لشركة) بألسا�سي  بلقافون  وضع  تم 

ذبت مسؤولية محدودة بالخصائص)

بلتالية):

 YOUSRA BEAUTY (: بلتس ية)

.CENTER SARL AU
زبوية شارع أبو) (: بملقر بالجت اعي)

صدقي) ج يل  وزفقة  بلصديق  بكر 

بملدينة) (7 رقم) بملكتب  بلزهاوي 

بلعليا،)ع ارة الفيل هوت سافتر))6،)

بلقنيطرة.

بملدة):)99)سنة.
موضوع بلشركة):

مركز تج يل.
تصفيفة بلشعر للنساء.

تج يل.
 (00.000 (: بلشركة) مال  رأس 

درهم.
بلتسيير):)أسند إلى بلسيدة):)بلتوح)
بلتعريف) لبطاقة  بلحاملة  يسرى 

.GA207221(بلوطنية
بلتجاري) بالسجل  بلتقييد  تم 
باملحك ة بالبتدبئية بالقنيطرة بتاريخ)

6)سبت 6ر)2022.
سجل تجاري رقم)66855.

172 P

MAAKOUDA CYRNOS
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة 

بشريك وحيد
بملقر بالجت اعي : 17 زفقة ع ر ببن 
بلعاص إقامة إس اعيل مكتب رقم 

1 بلقنيطرة
بلسجل بلتجاري عدد )3)61، 

بلقنيطرة
تحويل بملقر بالجت اعي

فتح فرع للشركة
بلعام) بلج ع  محضر  ب قت�سى 
بلغير بلعادي بالقنيطرة تقرر ما يلي):

بملقر) تحويل  على  بملصادقة 
بلعنوبن) من  للشركة  بالجت اعي 

بلقديم):
زفقة ع ر ببن بلعاص إقامة) (17

أس اعيل مكتب رقم)1)بلقنيطرة.
 E ع ارة) (: بلجديد) بلعنوبن  إلى 
متجر رقم)M-20)لوفالون بلقنيطرة.

تابع) فرع  حل  على  بملصادقة 
للشركة في بلعنوبن بلتالي):

زبوية)20)زفقة صالح بلدين وزفقة)
بلخامس) مح د  شارع  بلحنصالي 
بملركز) إقامة طناكرب،) (53 متجر رقم)

بلقنيطرة
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

بالبتدبئية بالقنيطرة.
بلسجل بلتجاري رقم))3)61.

173 P
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M S JOBS
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

ربس الها : 00.000) درهم
بملقر بالجت اعي : زبوية زفقة مح د 

بلديوري ومح د عبدو إقامة 
كاميليا، مكتب رقم 21، بلطابق 

بلثاني، بلقنيطرة
تأسيس شركة

مسجل) عرفي  عقد  ب قت�سى 
بلقافون) وضع  تم  بالقنيطرة،)
بملسؤولية) ذبت  لشركة  بالسا�سي 

بملحدودة ذبت بملوبصفات بلتالية):
M.S.JOBS SARL(:(بلتس ية

ذبت) شركة  (: بلقافوني) بلشكل 
بملسؤولية بملحدودة.

زفقة) زبوية  (: بالجت اعي) بملقر 
مح د بلديوري ومح د عبدو إقامة)
كاميليا مكتب رقم)21)بلطابق بلثاني،)

بلقنيطرة.
موضوع بلشركة):

قطع) أو  بلسيارة  ملحقات  تاجر 
بلغيار.

ربس ال بلشركة):
مبلغ) في  بلشركة  رأس ال  حدد 
 (000 إلى) مقسم  درهم  ((00.000
درهم) ((00 بقي ة) بجت اعية  حصة 

للوبحدة.
بملدة):)99)سنة.

منير) بلسيد  إلى  بسند  (: بلتسيير)
حامي.

بلتجاري) بالسجل  بلتقييد  تم 
باملحك ة بالبتدبئية بالقنيطرة تحت)

رقم)7)668)بتاريخ)3)أكتوار)2022.
174 P

MASFY SAHARA
SARL AU

في) محرر  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم تكوين فظام) (،2022 سبت 6ر) (28
بملسؤولية) ذبت  لشركة  أسا�سي 
وحيد) شريك  ذبت  بملحدودة 

 صائصها كالتالي):
.MASFY SAHARA(:(بلتس ية

بلهدف):)ت ارس بلشركة بألهدبف)
بلتالية):

بائع بلفوبكه بلجافة.

بلتجارة.

بالستيربد وبلتصدير.

 65( محل رقم) (: بملقر بالجت اعي)

2)بلوك س حي يعقوب بملنصور) أمل)

بلرااط.
 (00.000 (: ربس بملال بالجت اعي)

حصة قي ة) ((000 درهم مقسم إلى)

كل وبحدة)00))درهم.

تم تعيين بلسيد موالي) (: بلتسيير)

بعلي عزيزي بلحامل لبطاقة بلتعريف)

ك سير) (U(02207 رقم) بلوطنية 

وحيد للشركة وملدة غير محدودة.

وضع) تم  (: بلقافوني) بإليدبع 

بلضبط) كتابة  لدى  بلقافوني  بمللف 

باملحك ة بلتجارية بالرااط تحت رقم)

بلسجل بلتجاري)63665).

175 P

JET7 AUTO MOTORS
بستثنائي) عام  ج ع  ب قت�سى 

(،2022 سبت 6ر) (30 بلرااط) في  حرر 

 JET7 AUTO بلشركة) شركاء) قرر 

MOTORS)ش م م ما يلي):

تعديل بلشكل بلقافوني.

بملسؤولية) محدودة  شركة  من 

ذبت) بملسؤولية  محدودة  شركة  إلى 

شريك وحيد.

تفويت بلحصص.

طرف) من  حصة  (500 تفويت)

بلسيد) إلى  بال  بيت  مح د  بلسيد 

ميلود بملزوبري.

طرف) من  حصة  (500 تفويت)

بلسيد) إلى  بلخلوفي  يونس  بلسيد 

ميلود بملزوبري.

تعديل بإلدبرة.

أيت) مح د  بلسيدبن  بستقالة 

منصبه ا) من  بلخلوفي  ويونس  بال 

ك سيربن للشركة.
بملزوبري) ميلود  بلسيد  تعيين 

ك سير وحيد للشركة.

من) و3)) (7 (،6 (،( بملوبد) تعديل 

بلقافون بالسا�سي للشركة.

بكتابة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
بالرااط) بلتجارية  باملحك ة  بلضبط 
فاتح) بتاريخ  ((2985( رقم) تحت 

فوف 6ر)2022.
176 P

MOUNTED CAR
بستثنائي) عام  ج ع  ب قت�سى 
أكتوار) ((2 بتاريخ) بلرااط  في  حرر 
قرر بلشريك بلوحيد لشركة) (،2022

MOUNTED CAR،)ما يلي):
زيادة رأس بملال):

بملال) رأس  زيادة  بلشريك  قرر 
من) لتغييره  درهم  (90.000 ب قدبر)
درهم) ((00.000 إلى) درهم  ((0.000
أسهم جديدة) (900 عن طريق بنشاء)

بقي ة)00))درهم لكل سهم.
سيتم تنفيذ زيادة ربس بملال من)

 الل بملساه ة بلنقدية.
بكتابة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
بالرااط) بلتجارية  باملحك ة  بلضبط 
فاتح) بتاريخ  ((29852 رقم) تحت 

فوف 6ر)2022.
177 P

BRAND NAME
SARL AU

بستثنائي) عام  ج ع  ب قت�سى 
حرر في بلرااط)8)سبت 6ر)2020،)قرر)
 BRAND للشركة) بلوحيد  بلشريك 
NAME)ش م م ذبت بلشريك بلوحيد)

ما يلي):
طرف) من  حصة  ((00 تفويت)
بلسيد سعيد بلحربك إلى بلسيد زهير)

وبكريم.
بلحربك) سعيد  بلسيد  بستقالة 

من منصبه ك سير للشركة.
تعيين بلسيد زهير وبكريم ك سير)

وحيد للشركة.
تعديل بملوبد)6،)7،)3))من بلقافون)

بالسا�سي للشركة.
بكتابة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
بالرااط) بلتجارية  باملحك ة  بلضبط 
فاتح) بتاريخ  ((29850 رقم) تحت 

فوف 6ر)2022.
178 P

MAGNUM OTO
SARL AU

ب قت�سى ج ع عام بستثنائي حرر)
قرر) (،2022 أكتوار) ((9 بلرااط) في 

 MAGNUM OTO بلشركة) شريك 

ش م م ذبت شريك وحيد ما يلي):

بللطيف) عبد  بلسيد  بستقالة 

حناش من منصبه ك سير للشركة.

حناش) سعيد  بلسيد  تعيين 

ك سير وحيد للشركة.
بلقافون) من  ((3 بملادة) تعديل 

بالسا�سي للشركة.

بكتابة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

بالرااط) بلتجارية  باملحك ة  بلضبط 

في فاتح فوف 6ر) ((29853 تحت رقم)

.2022

179 P

مزبر أوديت وبستشاربت

شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

ربس الها):))6.500.11)درهم

مقرها بالجت اعي):))0)،)شارع عبد بملومن،)

بلدبر بلبيضاء

 GROUPEMENT POUR UN

 SYSTEME INTERBANCAIRE

 MAROCAIN DE

TELECOMPENSATION GIE
تغيير متصرف دبئم لل ج وعة

بملجلس) محضر  ب قت�سى 

(،202( مارس) (26 بتاريخ) بإلدبري 

بلنفع) ذبت  متصرفوب مج وعة  قرر 

 GROUPEMENT بالقتصادي)

 POUR UN SYSTEME

 INTERBANCAIRE MAROCAIN

(،DE TELECOMPENSATION GIE

مقره بالجت اعي بالدبر بلبيضاء):)1)،)

شارع مرس بلسلطان،)ما يلي):

بلسنة) حسابات  على  بملصادقة 

بملالية بملنتهية في))3)ديس 6ر)2020.

 CREDIT(تغيير بملتصرف بلدبئم ل

بلسيدة) بلذي بصبح  (DU MAROC

سهام فور.

أجل) من  بلصالحيات  إعطاء)

بلقيام باإلجربءبت بلقافوفية.
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سيتم بإليدبع بلقافوني لدى كتابة)

ملدينة) بلتجارية  باملحك ة  بلضبط 

بلدبر بلبيضاء.

180 P

مزبر أوديت وبستشاربت

شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

ربس الها):))6.500.11)درهم

مقرها بالجت اعي):))0)،)شارع عبد بملومن،)

بلدبر بلبيضاء

 MOROCCAN

 INFORMATION

 TECHNOPARK COMPANY

- MITC

تعديل بلهدف بالجت اعي للشركة

بلعام) بلج ع  محضر  ب قت�سى 

(،2022 يوفيو) (29 بتاريخ) بملختلط 

 MOROCCAN قرر مساه و شركة)

 INFORMATION TECHNOPARK

شركة) (،COMPANY - MITC

 16.000.000 ربس الها) مساه ة 

بالدبر) بالجت اعي  مقرها  درهم،)

بلبيضاء،)1))طريق بلنوبصر،)ما يلي):

بلسنة) حسابات  على  بملصادقة 

بملالية بملنتهية في))3)ديس 6ر))202.

بملوبفقة على تعيين بلسيدة غيثة)

مزور ك تصرفة جديدة.

تعديل بلهدف بالجت اعي للشركة.

من) (3 للفصل) بملتالزم  بلتغيير 

بلنظام بالسا�سي.

مالئ ة بلنظام بالسا�سي للشركة.

أجل) من  بلصالحيات  إعطاء)

بلقيام باإلجربءبت بلقافوفية.

كتابة) لدى  بلقافوني  بإليدبع  تم 

ملدينة) بلتجارية  باملحك ة  بلضبط 

أكتوار) (28 بتاريخ) بلبيضاء) بلدبر 

2022،)تحت رقم)813213.
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ديوبن بالستاذة فدوى بنيس طالب
موثقة

(،B9(285)شارع بلرودبني إقامة بلنخيل،)ع ارة

بلطابق بألول

بلهاتف):)0522232525

بلفاكس):)0522237366

كابيطال بالص هولدين
ش م م

مقرها بالجت اعي : 0)1 شارع 
بلزرقطوني إقامة ح اد

ذبت بلربس ال : 90.000 درهم
تفويت حصص بجت اعية

بديوبن) توثيقي  عقد  ب وجب 
موثقة) طالب  بنيس  فدوة  بالستاذة 
أكتوار) (28 بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر 

2022،)فوتت كل من):
 270 بولعربس) ج يلة  بلسيدة 
مكرم) زيرين  وبالنسة  حصة،)
في) لهن  بمل لوكة  حصة  (270 جاه،)
بالص) «كابيطال  بملس اة) بلشركة 
 1(0 بالجت اعي) مقرها  هولدين،)
ذبت) شارع بلزرقطوني إقامة ح اد،)
لصالح) درهم،) (90.000 بلربس ال)

بلسيد عبد بالالء)بن نصور.
بلسيدة) بملسيرتين  بستقالة  تم 
ج يلة بولعربس وبالنسة زيرين مكرم)
بالالء) عبد  بلسيد  وتنصيب  جاه 
بن نصور ك سير وحيد للشركة ملدة)

غير محددة.
تعديل قافون بلشركة.

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
بلتجارية بالدبر بلبيضاء،)بتاريخ فاتح)

فوف 6ر)2022،)تحت رقم)811573.
للنشر وبلبيان

182 P

AFRICULTURE
شركة مساه ة

ربس الها : 300.000 درهم
بلكائن مقرها : بلدبر بلبيضاء، 29 

زفقة ليل، بلطابق بلثاني، بلشقة 1، 
بلصخور بلسودبء

بلسجل بلتجاري : 169.327
بلزيادة في رأس ال بلشركة

بإلدبرة) مجلس  مدبوالت  ب وجب 
 2022 سبت 6ر) (22 في) بملجت ع 
من) له  بملخولة  بلسلطات  وا وجب 
بلعادية) غير  بلعامة  بلج عية  طرف 
أغسطس) (21 بتاريخ) لل ساه ين 

2022،)ت ت معاينة ما يلي):

بإلفجاز بلنهائي للزيادة في رأس ال)
بلشركة ب بلغ)50.000))درهم لرفعه)
 150.000 إلى) درهم  (300.000 من)

درهم بتقدمة فضية.
للنظام) بلتالزمي  بلتعديل 

بالسا�سي.
تم بلقيام باإليدبع بلقافوني بكتابة)
بلضبط لدى بملحك ة بلتجارية للدبر)
(،2022 أكتوار) (26 بتاريخ) بلبيضاء)

تحت رقم)813070.
183 P

CRECHE DES MERVEILLES
تكوين شركة ذبت مسؤولية محدودة
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب وجب 
تم وضع بلنظام) (،2022 27)سبت 6ر)
مسؤولية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

محدودة تك ن م يزبتها في ا يلي):
مسؤولية) ذبت  شركة  (: بلشكل)

محدودة.
 CRECHE DES (: بلتس ية)

.MERVEILLES
بلغرض):)تولي بإليوبء)وبإلطعام أو)

رئيس مؤسسة.
بلبيضاء) بلدبر  (: بلشركة) مقر 
291،)شارع يعقوب بملنصور،)فضاء)

أففا،)بلطابق بلرببع رقم)5).
بملدة):)99)سنة.

 (00.000 (: بلشركة) ربس ال 
درهم.

من فاتح) (: بلسنة بملالية للشركة)
يناير إلى))3)ديس 6ر.

بلسيدة صوفيا حديد) (: بلشركاء)
وبلسيدة سكينة بلعلج.

بلسيدة) (: بالقتربفيان) بملدبربن 
صوفيا حديد وبلسيدة سكينة بلعلج.
تم بلقيام باإليدبع بلقافوني بكتابة)
بلضبط لدى بملحك ة بلتجارية للدبر)
(،2022 أكتوار) ((3 بتاريخ) بلبيضاء)

تحت رقم)208)81.
بلضبط) بكتابة  بلشركة  قيد  تم 
لدى بملحك ة بلتجارية للدبر بلبيضاء)
تحت رقم) (،2022 أكتوار) ((3 بتاريخ)

.5583(3
184 P

FILAHAFRUIT
شركة ذبت مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد
ربس الها : 00.000) درهم

بلكائن مقرها : بلدبر بلبيضاء 291، 

شارع يعقوب بملنصور فضاء أففا، 

بلطابق بلرببع رقم 5)

بلسجل بلتجاري : 185.679

بستقالة مدبر وتعيين مدبرين 
بقتربفيين جدد

ب وجب قربربت بلشريك بلوحيد)

ت ت) (،2022 سبت 6ر) (28 بتاريخ)

معاينة وإقربر ما يلي):

مصطفى) بلسيد  بستقالة 

حرشاوي من مهامه ك دبر للشركة.

تعيين بلسيد عبد بلسالم بن مولى)

وبلسيد ع ر ميكو بصفته ا مدبرين)

بقتربفيين جديدين للشركة ملدة غير)

محدودة.

تم بلقيام باإليدبع بلقافوني بكتابة)

بلضبط لدى بملحك ة بلتجارية للدبر)

(،2022 أكتوار) (26 بتاريخ) بلبيضاء)

تحت رقم)813072.

185 P

 ASK GRAS SAVOYE

MARRAKECH
وسيط تأمينات  اضع للقافون

99-7) بملصدر ملدوفة بلتأمينات

شركة ذبت مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد
ربس الها : 00.000) درهم

بلكائن مقرها : مربكش - 8، ع ارة 

بلتيسير، زفقة بلكبير بن بوعزة، حي 

يوسف بن تاشفين، جيليز

بلسجل بلتجاري : )72.09

بلتعريف بلجبائي : 5282838)

بستقالة وتعيين مدبر بقتربني جديد
ب وجب قربربت بلشريك بلوحيد)

بتاريخ)7))أكتوار)2022،)ت ت معاينة)

وإقربر ما يلي):
بستقالة بلسيدة سلمى بلورفازي)

من مهامها ك دبرة بقتربفية.
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من) بنلقايد  ح زة  بلسيد  تعيين 

لبطاقة) بلحامل  مغراية،) جنسية 

 P320(58 رقم) بلوطنية  بلتعريف 

م ثل) بصفته مدبرب بقتربفيا جديدب،)

مسؤول ملدة غير محددة.

للنظام) بلتالزمي  بلتعديل 

بالسا�سي.

تم بلقيام باإليدبع بلقافوني بكتابة)

بلتجارية) بملحك ة  لدى  بلضبط 

(،2022 أكتوار) (26 بتاريخ) ملربكش 

تحت رقم)10801).

186 P

SELMAN
شركة مساه ة

ربس الها : 1.227.000) درهم

بلكائن مقرها : بلدبر بلبيضاء، 

بملنطقة بلصناعية، أوالد صالح، 

بوسكورة

بلسجل بلتجاري : 310.177

بلتعريف بلجبائي : 522)872)

بلزيادة في ربس ال بلشركة 
وبلتخفيض منه

غير) بلعامة  بلج عية  ب وجب 

في) بلن عقدة  لل ساه ين  بلعادية 

7)أكتوار)2022،)ت ت معاينة ما يلي):

بلشركة) ربس ال  في  بلزيادة 

طريق) عن  درهم  (8.(60.000 ب بلغ)

بملقاصة مع مستحقات ثابتة وسائلة)

بلشركة،) عاتق  على  ومستوجبة 

إلى) درهم  ((1.227.000 من) لرفعه 

22.387.000)درهم.

ب بلغ) بلشركة  ربس ال  تخفيض 

من) إلرجاعه  درهم  ((7.513.000

 1.811.000 إلى) درهم  (22.387.000

درهم.

تم بلقيام باإليدبع بلقافوني بكتابة)

بلتجارية) بملحك ة  لدى  بلضبط 

أكتوار) (26 بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر 

2022،)تحت رقم)813071.

187 P

STE AC PLATRE
SARL AU

CONSTITUTION DE SOCIETE
بتاريخ) عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم) ب كناس،) (2022 20)سبت 6ر)
بملسؤولية) ذبت  شركة  تأسيس 
بملحدودة ذبت بلشريك بلوحيد وبلتي)

تت يز ب ا يلي):
 AC (: بالجت اعية) بلتس ية 

.PLATRE SARL AU
بشليح) بلسيد  (: بلوحيد) بلشريك 

عادل.
شارع) (15 رقم) (: بالجت اعي) بملقر 

بلحرية ب م ع مكناس.
دب ل) سوبء) (: بلشركة) موضوع 
بملغرب أو  ارجه لحسابها بلخاص أو)

لحساب بلغير هو):
بلتقليدي) بلجبص  بع ال 
بملختلفة،) بألع ال  وبلعصري،)

بلتجارة.
رأس ال بلشركة):)00.000))درهم)
مقس ة إلى)000))حصة بقي ة)00) 

درهم للحصة.
درهم،) ((00.000 عادل،) بشليح 

000))حصة.
باملحك ة) تم  بلقافوني  بإليدبع 
سبت 6ر) (26 في) ب كناس  بلتجارية 
2022،)بلسجل بلتجاري رقم)57259.
188 P

HEART RESEAU
SARL AU

مسجل) عرفي  عقد  ب قت�سى 
بالرااط) (،2022 أكتوار) ((0 بتاريخ)
بملسؤولية) ذبت  شركة  تأسيس  تم 
تح ل) وبحد  بشريك  بملحدودة 

بلخصائص بلتالية):
.HEART RESEAU(:(بلتس ية

بلكهراائية) بلتركيبات  (: بلهدف)
وبألشغال بلعامة وبلبناء.

بملغرب) حي  (: بلتجاري) بلعنوبن 
بلعربي رقم)355)سكتور)1)ت ارة.

 (00.000 في) حدد  (: بلربس ال)
درهم مقس ة إلى)000))حصة بقي ة)

00))درهم للحصة.

بلتسيير):)تم تعيين بلسيد عث ان)
غير) ملدة  للشركة  ك سير  فرصاد 

محدودة.
99)سنة) :)مدة ع ر بلشركة) بملدة)

من تاريخ بلتأسيس بلنهائي.
من فاتح يناير إلى) (: بلسنة بملالية)
)3)ديس 6ر من كل سنة ما عدب بلسنة)

بألولى تبتدئ من تاريخ بلتسجيل.
بلتجاري) بلسجل  في  بلتقييد  تم 
باملحك ة بالبتدبئية بت ارة تحت رقم)

37523))بتاريخ)9))أكتوار)2022.
189 P

FLUXEELY
AU(CAPITAL(DE 100.000 DHS

 SIEGE(SOCIAL : N°5 AV
 HASSAN(PREMIER 1ERE(ETAGE

HAY ABADI TEMRA
بت ارة) مؤرخ  محضر  ب قت�سى 
وضع) تم  (،2022 أكتوار) (6 بتاريخ)
بلقوبفين بالساسية لشركة محدودة)
بلوحيد) بلشريك  ذبت  بملسؤولية 

بمل يزبت بلتالية):
م) م  ش  (،FLUXEELY (: بلتس ية)

ش و.
بلهدف):)بلديكور وبلنجارة.

بلحسن) شارع  (5 (: بلرئي�سي) بملقر 
بألول بلطابق بألول حي بلعبادي ت ارة.
من تاريخ) سنة ببتدبء) (99 (: بملدة)

تكوين بلشركة.
قدره) ب ا  حدد  (: بملال) ربس 
 (000 على) مقسم  درهم  ((00.000
للوبحدة،) درهم  ((00 بنسبة) حصة 
بالجت اعي) بلصندوق  في  ودفعت 

للشركة.
بألرااح) من  (%5 تؤ ذ) (: بألرااح)

بلصافية للتأسيس بالحتياطي.
تدبر بلشركة من طرف) (: بلتسيير)
غير) ملدة  معطاد  فدوى  بلسيدة 

محدودة.
لكتابة) تم  (: بلقافوني) بإليدبع 
بت ارة) بالبتدبئية  باملحك ة  بلضبط 
تحت رقم) (،2022 أكتوار) (27 بتاريخ)

بلسجل بلتجاري)37603).
للبيان وبلنشر

190 P

P B TECHNICAL
SARL

ربس الها : 00.000) درهم

مقر بلشركة : بلدبر بلبيضاء، 2)، 

زفقة ص6ريي بوج عة، بلطابق بألولن 

شقة 6

بلسجل بلتجاري عدد )35)30

بالستثنائي) بلعام  بلج ع  قرر 

(،2022 ماي) ((0 بتاريخ) بملنعقد 

تسجيل):

من) بلحل بملسبق للشركة ببتدبء)

)3)ماي)2022.

بلسيد سيرج) (: بستقالة بملسيرين)

وبلسيدة) بوردة  باملوميت،) ميشيل 

بفدري مارسيل ماركو.

سيرج) بلسيد  (: مصف) تعيين 

 SERGE بودرة) بالوميت،) ميشيل 

.MICHEL PALOUMET BOURDA

بلدبر) (: بلتصفية ب) تحديد مقر 

2)،)زفقة ص6ري بوج عة،) بلبيضاء،)

بلطابق بألول،)شقة)6.

تم إفجاز بإليدبع بلقافوني بكتابة)

بالدبر) بلتجارية  باملحك ة  بلضبط 

(،2022 أغسطس) (29 في) بلبيضاء،)

تحت رقم)835710.
عن موجز وايان

191 P

SPECITEC
SARL

رأس الها : 00.000) درهم

بملقر بلرئي�سي : بلدبر بلبيضاء 

)200، زينيث 2، تجزئة بلتوفيق، 

سيدي معروف

بلسجل بلتجاري عدد 21259)

بالستثنائي) بلعام  بلج ع  قرر 

((،2022 ماي) ((0 بتاريخ) بملنعقد 

تسجيل):

من) بلحل بملسبق للشركة ببتدبء)

)3)ماي)2022.

بلسيد سيرج) (: بستقالة بملسيرين)

وبلسيدة) بوردة  بالوميت،) ميشيل 

بفدري مارسيل ماركو.
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سيرج) بلسيد  (: مصف) تعيين 

 SERGE بوردة) بالوميت،) ميشيل 

.MICHEL PALOUMET BOURDA

بلدبر) (: بلتصفية ب) تحديد مقر 

تجزئة) (،2 زينيث) (،2000( بلبيضاء)

بلتوفيق،)سيدي معروف.

تم إفجاز بإليدبع بلقافوني بكتابة)

بالدبر) بلتجارية  باملحك ة  بلضبط 

(،2022 29)أغسطس) في) بلبيضاء)

تحت رقم)835739.
عن موجز وايان

192 P

بفترفيد ماروك

273،)شارع مح د بلخامس،)بلدبر بلبيضاء

TECTONE شركة
شركة محدودة بملسؤولية

ربس الها : 000.000.) درهم

بملقر بلرئيس : بلدبر بلبيضاء، 

سيدي معروف، زينيث 2،

تجزئة سيفيم )بلتوفيق(،

قطعة رقم 5) و7)

بلسجل بلتجاري عدد 55.793

بالستثنائي) بلعام  بلج ع  قرر 

(،2022 يوليو) (7 بتاريخ) بملنعقد 

تسجيل):

ماهلر) طوماس  بلسيد  بستقالة 

مهامه ك سير وحيد.

ماهلر) طوماس  بلسيد  تعيين 

ك  ثل مفوض.

(: مفوض) ك  ثل  تعيين  تأكيد 

بلسيد مارك بالوميت بوردب.

غير) جديد  وحيد  مسير  تعيين 

شريك):

مغربي) فريكل،) بملهدي  بلسيد 

بتاريخ) بلرااط  في  بملولود  بلجنسية،)

23)يوليو)992)،)بملقيم في مكناس.

بكتابة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

بالدبر) بلتجارية  باملحك ة  بلضبط 

(،2022 يوليو) (26 بتاريخ) بلبيضاء)

تحت رقم)832299.
عن موجز وايان

193 P

بفترفيد ماروك
273،)شارع مح د بلخامس،)بلدبر بلبيضاء

EAUX DE MARSEILLE- شركة
MAROC

شركة مساه ة
رأس الها : 7.701.000 درهم

بملقر بلرئيس : بلرااط، فيال سلمى، 
زفقة ببن مطهر، شارع مح د 
بلسادس )سابقا طريق زعير(،

كلم 1.7
بلسجل بلتجاري عدد 73).19

قرر بلج ع بلعام بلعادي بملنعقد)
بتاريخ)21)يوفيو))202،)تسجيل):

آالن) بلسيد  (: بملتصرف) بستقالة 
جيربر ميسوفير.

 STE (: تعيين متصرفين جديدين)
(،DES EAUX DE MARSEILLE SA
بلكائنة) أورو،) (7.(53.072 برأس ال)
0)30))مرسيليا،) 78،)شارع الزير) في)
سافدرين) بلسيدة  قبل  من  بمل ثلة 

موت.
بلسيد جان مارك بيت�سي،)فرن�سي)

بلجنسية،)بملقيم في فرنسا.
بلعام) بلج ع  بنعقاد  حتى  وذلك 
حسابات) في  سيبت  بلذي  بلعادي 
ديس 6ر) (3( بلسنة بملالية بملنتهية في)

.2025
تم بإليدبع بلقافوني بكتابة ضبط)
بتاريخ) بالرااط  بلتجارية  بملحك ة 
3))أبريل)2022،)تحت رقم)23775).

عن موجز وايان

194 P

أفترفيد ماروك
273،)شارع مح د بلخامس،)بلدبر بلبيضاء

YKK-MAROC
شركة محدودة بملسؤولية

ذبت بلشريك بلوحيد
رأس مالها : 33.000.000 درهم

بملقر بالجت اعي : بلدبر بلبيضاء، 
بلطريق بلجافبية 0)) تجزئة بدر، 

بقعة رقم 6 بملنطقة بلصناعية
عين بلسبع

بلسجل بلتجاري رقم ))37.8)
بتاريخ بلوحيد  بلشريك   قرر 

 23)مارس)2022،)تسجيل):

بستقالة مسير شريك غير مساهم:

بلسيد بول طوماس بيرن.

غير) شريكين  مسيرين  تعيين 

مساه ين جديدين):

ياباني) بلسيد كوب�سي كاوبغو�سي،)

بتاريخ) بليابان  في  بملولود  بلجنسية،)

22)يوفيو)966)،)بملقيم في إسطنبول.

ياباني) بوها�سي،) تيبي  بلسيد 

بتاريخ) بليابان  في  بملولود  بلجنسية،)

بملقيم في إسبافيا،) (،(979 يوليو) ((3

وذلك ملدة غير محدودة،)وبملتصرفين)

بج يع) ت تيعه ا  مع  منفرد  بشكل 

بلصالحيات بلتي ينص عليها بلنظام)

بالسا�سي.

تم بإليدبع بلقافوني بكتابة ضبط)

بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية  بملحك ة 

رقم) تحت  (،2022 يوفيو) (7 بتاريخ)

.826759
عن موجز وإشارة

195 P

أفترفيد ماروك

273،)شارع مح د بلخامس،)بلدبر بلبيضاء

 PROTECTION GROUPE

INDUSTRIEL - P G I
شركة محدودة بملسؤولية

ذبت شريك وحيد
ربس الها : 00.000) درهم

بملقر بلرئي�سي : بلدبر بلبيضاء، 

كلم )) بلطريق بلساحلي، بملنطقة 

بلصناعية عين بلسبع

بلسجل بلتجاري عدد 85).18

بتاريخ) بلوحيد  بلشريك  قرر 

30)يوفيو)2022)تسجيل):

تغيير بلشريك بلوحيد بلذي أصبح)

.ETABLISSEMENT J. ROSTAING

بلنظام) من  (6 بملادة) تعديل 

بالسا�سي.

روستافج) ستيفان  بلسيد  تأكيد 

شريك) غير  وحيد  ك سير  مهامه  في 

منحه ج يع) مع  محدودة  غير  لفترة 

بلصالحيات بلتي ينص عليها بلنظام)

بالسا�سي.

إعادة صياغة بلنظام بالسا�سي.

تم بإليدبع بلقافوني بكتابة ضبط)

بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية  بملحك ة 

تحت) (،2022 أغسطس) (22 بتاريخ)
رقم))83193.

عن موجز وإشارة
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 NAMAA LILISKAN

WALBINAA
شركة محدودة بملسؤولية ش و

رأس مالها : 00.000) درهم

بملقر بالجت اعي : تجزئة أبي بلزهربء، 

قطاع بلنهضة رقم 78) لعيايدة سال

تصفية بلشركة
إن بلج عية بلعامة بلغير بلعادية)

(،2022 سبت 6ر) (30 بلتي ت ت بتاريخ)

تجزئة) بالجت اعي  ب قرها  للشركة 

 (78 أبي بلزهربء،)قطاع بلنهضة رقم)

لعيايدة سال.

قررت ما يلي):

بلشركة) تصفية  مسطرة  قفل 

بلسيد) بلشركة  مصفي  ذمة  وإبربء)

بلبغدبدي  الد.

إغالق حصيلة تصفية بلشركة.

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

أكتوار) ((8 بتاريخ) بسال  بالبتدبئية 

)202،)تحت رقم)39833.
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AL MIFTAH B & S
SARL AU

Liquidation d’une société
طبقا ملحضر بلج ع بلعام مؤرخ)

في فاتح سبت 6ر)2022):

 AL MIFTAH تم تصفية بلشركة)

.B(&(S(SARL(AU

هي) بمزيل  دوج  بلسيدة  تعيين 

بملصفية لهذه بلشركة.

مقر بالجت اعي):)شارع بفريقيا حي)
بلصفاء)رقم)57)بلقرية سال.

رقم) تحت  بلقافوني  بإليدبع  تم 

بسال) بالبتدبئية  باملحك ة  (39828

بتاريخ)7))أكتوار)2022.
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SOCIETE SAVELYS
CAPITAL(SOCIAL(DE 100.000 DH

 SIEGE(SOCIAL : N° 7 HAY
 BARAKA RUE SIDI BELABBES

KARIA SALE
DISSOLUTION DE LA SOCIETE

طبقا ملحضر بلج ع بلعام مؤرخ)
شركة) حل  تم  (2022 سبت 6ر) (9 في)

.SOCIETE SAVELYS
تعيين بلسيد فتح هللا صالبي هو)

بملصفي لهذه بلشركة.
بلسيد) بلشركة  مسير  بستقالة 

فتح هللا صالبي.
حي بركة) (7 رقم) (: بملقر بالجت اعي)

زفقة سيدي بلعباس بلقرية سال.
رقم) تحت  بلقافوني  بإليدبع  تم 
بسال) بالبتدبئية  باملحك ة  (39877

بتاريخ)26)أكتوار)2022.
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SERIOUSDATA
SARL

تأسيس شركة محدودة بملسؤولية
 ب قت�سى عقد عرفي مؤرخ بالرااط
ت ت) (2022 فوف 6ر) فاتح  يوم 
لشركة) بلتأسي�سي  بلقافون  صياغة 
بلخصائص لها  بملسؤولية   محدودة 

بلتالية):
.SERIOUSDATA(:(بلتس ية

بلهدف):)فظام بملعلومات وبلتوثيق)
وبالتصال.

شارع بلرمان) (2 (: بملقر بالجت اعي)
82)د محل رقم)))حي بلرياض))بلرااط.
من تاريخ) سنة ببتدبء) (99 (: بملدة)

تأسيس بلشركة.
بلرأس ال):)حدد رأس ال بلشركة)

في مبلغ)00.000))درهم.
بإلدبرة):)عهد تسيير بلشركة للسيد)

بدر بلدين بملكني ومح د بغرمين.

من فاتح يناير إلى) (: بلسنة بملالية)

غاية))3)ديس 6ر.

وتسجيل) بلقافوني  بإليدبع  تم 

بلشركة بالسجل بلتجاري لل حك ة)

بلتجارية بلرااط بتاريخ فاتح فوف 6ر)

2022)تحت رقم)29887).
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موفديال كوفطا ش.م.م

8)زفقة ضاية إفربح شقة)2)أكدبل بلرااط

بلهاتف):)05.37.68.27.87/88

بلفاكس):)05037.68.27.89

بلرااط

 EL BOUSSAIRI SCHOOL

PRIVE
SARL

بلعام) بلج ع  مدبوالت  ب قت�سى 

 EL BOUSSAIRI بالستثنائي للشركة)

SCHOOL PRIVE SARL تم بالتفاق 

على ما يلي :

من  للشركة  بملالية  بلسنة  تغيير 

فاتح أغسطس إلى )3 يوليو بدال من 

فاتح يناير إلى )3 ديس 6ر.

تعيين بلسيد ح زة بلبصيري حامل)

ك سير) للتعريف  بلوطنية  بلبطاقة 

جديد للشركة وذلك ملدة غير محدودة.

 توكيل بإلمضاءبت بالجت اعية معا

من طرف بلسيد عبد بلخالق زهربوي)

 وبلسيد عبد بلعالي بلبصيري أو بلسيد

 أنس بلبصيري أو بلسيد ح زة بلبصيري

أو بلسيد عصام بلجيالني أو بلسيد)

عبد هللا زهربوي.

تعديل بلقافون بألسا�سي للشركة.

بإليدبع) تم  (: بلقافوني) بإليدبع 

باملحك ة) بلضبط  بكتابة  بلقافوني 

في) بلبيضاء) بالدبر   بلتجارية 

8))أكتوار)2022)تحت رقم)732)81.
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موفديال كوفطا ش.م.م

8)زفقة ضاية إفربح شقة)2)أكدبل بلرااط

بلهاتف):)05.37.68.27.87/88

بلفاكس):)05037.68.27.89

بلرااط

PARTHENOS REAL ESTATE
SARL AU

تأسيس

ب قت�سى بلقافون بألسا�سي بملؤرخ)

تم) (2022 سبت 6ر) ((3 يوم) بالرااط 

تأسيس شركة ذبت مسؤولية محدودة)

بشريك وبحد هذه  اصيتها):

 بلشركاء):)بلسيد بن ببربهيم بح د):
000))حصة.

 PARTHENOS REAL (: بلتس ية)
.ESTATE SARL AU
بلهدف بألسا�سي):
بلترويج بلعقاري.

بلع ليات) كل  عامة  واصفة 
أو) بملالية  بلصناعية،) بلتجارية،)
بلعقارية بلتي لها عالقة مباشرة أو غير)
مباشرة بهدف بلشركة وكذلك ج يع)
بملجاالت بملتشابهة وكذب بلتشارك مع)
بملقاوالت بلتي تع ل في ففس بملجاالت))

برففة بلذكر.
زفقة وبد زيز) (1 (: بملقر بالجت اعي)

بلطابق)3)شقة)7)أكدبل بلرااط.
في) بلشركة  مدة  حددت  (: بملدة)
بلتأسيس) تاريخ  من  ببتدبء) سنة  (99
بلنهائي ما عدب حالة بلت ديد أو بلفسخ)

بلسابق لألوبن.
رأس ال بلشركة):)00.000))درهم.

تسير بلشركة من) (: تسيير بلشركة)
طرف بلسيد بن ببربهيم بح د بلذي)
عين مسيرب وحيدب للشركة وذلك ملدة)

غير محدودة.
بألرااح):)بعد بقتطاع)%5)من بألرااح)
بلقافوني) بإلد ار  لتكوين  بلصافية 

يوزع بلباقي حسب قربرهم.
بإليدبع) تم  (: بلقافوني) بإليدبع 
باملحك ة) بلضبط  بكتابة  بلقافوني 
فوف 6ر) فاتح  في  بالرااط  بلتجارية 

2022)تحت رقم))2988).
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 OZONE ROMMANI
ENVIRONNEMENT

 DENOMINATION DE LZ
SOCIETE

في) مؤرخ  توثيقي  عقد  ب قت�سى 
قد) (2022 أكتوار) ((( بلرماني بتاريخ)
بملسؤولية) ذبت  شركة  تأسيس  تم 

بملحدودة):
للبيئة) بلرماني  أوزون  (: بلتس ية)

شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة.
بلتدبير) (: بالجت اعي) بلهدف 
بلذي) بلع ومي  للقطاع  بملفوض 

يتعلق بالنفايات بملنزلية وما شبهها.

رأس ال بلشركة):)1.600)2)درهم)
فئة) من  حصة  (2(16 إلى) مقس ة 

00))درهم للحصة بلوبحدة):
عزيز بلبدربوي):)5)2)حصة.

(: شركة أوزون للبيئة وبلخدمات)
)93))حصة.

بلنحو) على  إدبرة  هيئة  تكوين 
بلتالي:

بلحامل) فيربدي  يونس  بلسيد 
.TA99767(للبطاقة بلوطنية رقم

سيدي) هللا  عبد  موالي  بلسيد 
حيدب بلحامل للبطاقة بلوطنية رقم)

.E351193
بلحاملة) بنع رو  حنان  بلسيدة 

.A609925(للبطاقة بلوطنية رقم
بلصالحية وبلتوقيع):

في) بلصالحيات  كامل  تخويل 
بألسا�سي) بلقافون  من  ((5 بلفصل)
بلبدربوي تحت توقيعه) للسيد عزيز 

بلوحيد.
بلتي) للصالحيات  وفقا  ويقرر 
للسيد) بألسا�سي  بلقافون  منحها 
هيئة بإلدبرة) عزيز بلبدربوي ألعضاء)

بلتوقيع بملزدوج على بلنحو بلتالي):
سيدي) هللا  عبد  موالي  بلسيد 

حيدب)+)بلسيدة حنان بنع رو.
أو بلسيد يونس فيربدي)+)بلسيدة)

حنان بنع رو.
سيدي) هللا  عبد  موالي  بلسيد 

حيدب)+)بلسيد يونس فيربدي.
من) ببتدبء) سنة  (99 (: بملدة)
بلتأسيس بلنهائي أي من تاريخ وضع)

بلسجل بلتجاري.
من فاتح يناير إلى) (: بلسنة بملالية)
عدب ما  بلسنة  كل  من  ديس 6ر  (3( 
تاريخ) من  تبتدئ  بألولى  بلسنة 

بلتسجيل.
 251 حي بألمل ع ارة رقم) (: بملقر)

بلشقة رقم)3)بلرماني.
بملسير):)عزيز بلبدربوي.

بإليدبع) تم  (: بلقافوني) بإليدبع 
بلقافوني باملحك ة بالبتدبئية بالرماني)
فاتح) بتاريخ  بلتجاري  بلسجل  قسم 

فوف 6ر)2022)تحت رقم)70.
203 P



21033 الجريدة الرسميةعدد)5712 - )2)رايع بر ر)111) )6))فوف 6ر)2022) 

 MERYAM CHAKOUR
ARCHITECTURE

SARL AU
ع ارة 30 شقة 8 شارع موالي بح د 

لوكيلي حسان بلرااط
للشركاء) عرفي  عقد  ب قت�سى 
بملسجلة) (2022 سبت 6ر) (29 بتاريخ)
تم) (2022 أكتوار) (1 في بلرااط بتاريخ)
وضع بلقافون بألسا�سي لشركة ذبت)
بلشريك) وذبت  محدودة  مسؤولية 

بلوحيد بامل يزبت بلتالية):
 MERYAM شركة) (: بلتس ية)
 CHAKOUR ARCITECTURE
شركة ذبت مسؤولية محدودة وذبت)

بلشريك بلوحيد.
شقة) (30 ع ارة) (: بلتجاري) بملقر 
شارع موالي بح د لوكيلي حسان) (8

بلرااط.
بملوضوع):)مهندس مع اري.

من) ببتدبء) سنة  (99 (: بملدة)
بلتأسيس بلفعلي للشركة.

:)تسير بلشركة من طرف) بلتسيير)
بلسيدة مريم شكور.

 بلربس ال):)00.000))درهم موزعة
ك ا يلي):

بلسيدة مريم شكور)000))حصة.
بملج وع):)000))حصة.

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
أكتوار) (28 بتاريخ) بالرااط  بلتجارية 

2022)تحت رقم)29799).
بلسجل) في  بلشركة  تسجيل  وتم 
بلتجارية) بملحك ة  لدى  بلتجاري 

بالرااط تحت رقم)63605)
204 P

AGRIJA
SARL AU

ب قت�سى عقد عرفي مؤرخ بالرااط)
تأسيس) تم  (2022 أكتوار) (1 بتاريخ)

شركة ذبت بلخصائص بلتالية):
 AGRIJA SARL شركة) (: بلتس ية)

.AU
ذبت) شركة  (: بلقافوفية) بلصفة 
بلشريك) ذبت  بملحدودة  بملسؤولية 

بلوحيد.

في) مقاول  (: بالجت اعي) بلهدف 

(- بلفالحي) وبالستغالل  بلتسيير 

بالستيربد وبلتصدير.
رأس ال) حدد  (: بلشركة) رأس ال 

بقي ة)) درهم  ((00.000 في) بلشركة 

درهم) ((00 فئة) من  سهم  ((000

للسهم بلوبحد في ملك):

بلسيد رضا بلبخاري.

شقة) (30 ع ارة) (: بملقر بالجت اعي)
زفقة موالي بح د بلوكيلي حسان) (8

بلرااط.
بلتسيير):)عين بلسيد رضا بلبخاري)

مسير للشركة ملدة غير محدودة.

من تاريخ) سنة ببتدبء) (99 (: بملدة)

بلتسجيل في بلسجل بلتجاري إال إذب)

حصل فسخ أو بمتدبد.

يناير) فاتح  من  (: بملالية) بلسنة 

ما) سنة  كل  من  ديس 6ر  (3( إلى)

تاريخ) من  تبتدئ  بألولى  بلسنة  عدب 

بلتسجيل في بلسجل بلتجاري وتنتهي)

في))3)ديس 6ر)2022.

للشركة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

تحت) (2022 فوف 6ر) فاتح  بتاريخ 
بلشركة) تسجيل  وتم  ((29888 رقم)

بملحك ة) لدى  بلتجاري  بلسجل  في 

بلتجارية بالرااط تحت رقم)63699).
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STE SAFIMRA
SARL AU

شركة محدودة بملسؤولية

ذبت بلشريك بلوحيد

برأس ال : 00.000) درهم

بملقر بالجت اعي : زفقة بلجديدة

حي بلبام ميسور

تأسيس
محرر) عرفي  عقد  ب قت�سى 

(،2022 أكتوار) (20 بتاريخ) ب يسور 

لشركة) بألسا�سي  بلقافون  وضع  تم 

بلشريك) ذبت  بملسؤولية  محدودة 

بلوحيد حسب بلخصائص بلتالية):

 STE SAFIMRA SARL (: بلتس ية)

.AU

نشاط بلشركة):

مصنع أو معالج فوبكه مجففة.

بلبناء)وبألشغال بملختلفة.

متحادث.

بلشكل بلقافوني):)شركة محدودة)

بملسؤولية ذبت بلشريك بلوحيد.

سنة تحتسب) (99 (: مدة بلشركة)

ببتدبء)من تاريخ تسجيلها في بلسجل)

بلتجاري.
زفقة بلجديدة حي) (: مقر بلشركة)

بلبام ميسور.
رأس ال بلشركة):)00.000))درهم)

فئة) من  حصة  ((000 إلى) مقس ة 

موزعة على) درهم لكل حصة،) ((00

بلشكل بلتالي):

بح د صغير)000))حصة.

تم تعيين بلسيد بح د) (: بلتسيير)

صغير مسيرب للشركة ملدة غير محددة.

بلسنة بملحاسبية):)ببتدبء)من فاتح)

يناير إلى متم ديس 6ر من كل سنة عدب)

تاريخ) من  تبتدئ  بلتي  بألولى  بلسنة 

بلتسجيل في بلسجل بلتجاري وتنتهي)

مع متم ديس 6ر)2022.

تم إيدبع ملف) (: بإليدبع بلقافوني)

بلشركة باملحك ة بالبتدبئية لبوملان)

ب يسور تحت رقم)2022/508)بتاريخ)

25)أكتوار)2022.
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STE DAHAR OKHCAB
SARL AU

شركة محدودة بملسؤولية

ذبت بلشريك بلوحيد

برأس ال : 00.000) درهم

بملقر بالجت اعي : حي بملربير بلسفلي 
ميسور

تأسيس
محرر) عرفي  عقد  ب قت�سى 

(،2022 سبت 6ر) (5 بتاريخ) ب يسور 

لشركة) بألسا�سي  بلقافون  وضع  تم 

بلشريك) ذبت  بملسؤولية  محدودة 

بلوحيد حسب بلخصائص بلتالية):

 STE DAHAR (: بلتس ية)

.OKHCAB SARL AU

نشاط بلشركة):
فقل بلبضائع لحساب بلغير.

بلبناء)وبألشغال بملختلفة.
بلتصدير وبالستيربد.

بلشكل بلقافوني):)شركة محدودة)
بملسؤولية ذبت بلشريك بلوحيد.

سنة تحتسب) (99 (: مدة بلشركة)
ببتدبء)من تاريخ تسجيلها في بلسجل)

بلتجاري.
حي بملربير بلسفلي) (: مقر بلشركة)

ميسور.
رأس ال بلشركة):)00.000))درهم)
فئة) من  حصة  ((000 إلى) مقس ة 
موزعة على) درهم لكل حصة،) ((00

بلشكل بلتالي):
سعاد بكوري)000))حصة.

بلتسيير):)تم تعيين بلسيدة سعاد)
غير) ملدة  للشركة  مسيرة  بكوري 

محددة.
بلسنة بملحاسبية):)ببتدبء)من فاتح)
يناير إلى متم ديس 6ر من كل سنة عدب)
تاريخ) من  تبتدئ  بلتي  بألولى  بلسنة 
بلتسجيل في بلسجل بلتجاري وتنتهي)

مع متم ديس 6ر)2022.
تم إيدبع ملف) (: بإليدبع بلقافوني)
بلشركة باملحك ة بالبتدبئية لبوملان)
ب يسور تحت رقم)2022/506)بتاريخ)

20)أكتوار)2022.
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بستيثاقية مي وزب

مكتب قافوني لل حاسبة

بلتحكيم بلدولي وبلوساطة

بلطابق بألول إقامة بال روزب رقم)3)بلقنيطرة

بلهاتف):)037.37.65.62

فيتال اورو لوجيستيك
شركة ذبت مسؤولية محدودة

رأس الها : 00.000) درهم
مقرها بالجت اعي : 59 إقامة موالي 
عبد بلعزيز شارع موالي عبد بلعزيز

بلقنيطرة
تأسيس شركة ذبت مسؤولية 

محدودة بشريك منفرد
حرر) عرفي  عقد  ب قت�سى 
 2022 أكتوار) ((8 بتاريخ) بالقنيطرة 
 2022 أكتوار) ((8 بتاريخ) وبملسجل 
تم تأسيس ذبت مسؤولية محدودة)

بشريك منفرد ب يزبتها بلتالية):
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بلتس ية):)فيتال بورو لوجيستيك)
ش.ذ.م.م.ش.م.

بلوطني) بلبضائع  فقل  (: بلهدف)
وبلدولي)-)بالستغالل بلزربعي.

بملقر بالجت اعي):)59)إقامة موالي)
عبد بلعزيز شارع موالي عبد بلعزيز)

بلقنيطرة.
بملدة):)99)سنة.

بلرأس ال):)حدد في مبلغ)00.000) 
من) حصة  ((000 إلى) مقسم  درهم 
درهم للحصة كلها مكتتبة) ((00 فئة)
ومؤدبة بكاملها وموزعة على بملساهم)

بملنفرد.
مح د) عكربش  بلسيد  بلتسيير 
مغربي مزدبد بتاريخ فاتح يناير)979) 

بالقنيطرة ملدة غير محدودة.
من فاتح يناير إلى) (: بلسنة بملالية)

)3)ديس 6ر.
بلتسجيل تم باملحك ة بالبتدبئية)
بتاريخ) (67099 بالقنيطرة تحت رقم)

فاتح فوف 6ر)2022.
لإلشارة وبلتنبيه

208 P

بستيثاقية مي وزب
مكتب قافوني لل حاسبة

بلتحكيم بلدولي وبلوساطة
بلطابق بألول إقامة بال روزب رقم)3)بلقنيطرة

بلهاتف):)037.37.65.92

اوتيم اير
شركة ذبت مسؤولية محدودة

رأس الها : 00.000) درهم
مقرها بالجت اعي : 59 إقامة موالي 
عبد بلعزيز شارع موالي عبد بلعزيز

بلقنيطرة
تأسيس شركة ذبت مسؤولية 

محدودة بشريك منفرد
حرر) عرفي  عقد  ب قت�سى 
 2022 أكتوار) ((9 بتاريخ) بالقنيطرة 
 2022 أكتوار) ((9 بتاريخ) وبملسجل 
تم تأسيس ذبت مسؤولية محدودة)

بشريك منفرد ب يزبتها بلتالية):
بير) بوتيم  (: بلتس ية)

ش.ذ.م.م.ش.م.
بلع ليات) إدبرة  منظم  (: بلهدف)

بلصناعية)-)مستورد.

بملقر بالجت اعي):)59)إقامة موالي)

عبد بلعزيز شارع موالي عبد بلعزيز)

بلقنيطرة.

بملدة):)99)سنة.

بلرأس ال):)حدد في مبلغ)00.000) 

من) حصة  ((000 إلى) مقسم  درهم 

درهم للحصة كلها مكتتبة) ((00 فئة)

ومؤدبة بكاملها وموزعة على بملساهم)

بملنفرد.

بلتسيير بلسيد بليعكوبي مصطفى)

سبت 6ر) (29 بتاريخ) مزدبد  مغربي 

982))بالقنيطرة ملدة غير محدودة.

من فاتح يناير إلى) (: بلسنة بملالية)

)3)ديس 6ر.

بلتسجيل تم باملحك ة بالبتدبئية)

بتاريخ) (67097 بالقنيطرة تحت رقم)

فاتح فوف 6ر)2022.
لإلشارة وبلتنبيه

209 P

بستيثاقية مي وزب

مكتب قافوني لل حاسبة

بلتحكيم بلدولي وبلوساطة

بلطابق بألول إقامة بال روزب رقم)3)بلقنيطرة

بلهاتف):)037.37.65.92

سليتيا اكرو
شركة ذبت مسؤولية محدودة

رأس الها : 00.000) درهم

مقرها بالجت اعي : 59 إقامة موالي 

عبد بلعزيز شارع موالي عبد بلعزيز

بلقنيطرة

تأسيس شركة ذبت مسؤولية 
محدودة بشريك منفرد

حرر) عرفي  عقد  ب قت�سى 

 2022 أكتوار) ((3 بتاريخ) بالقنيطرة 

 2022 أكتوار) ((3 بتاريخ) وبملسجل 

تم تأسيس ذبت مسؤولية محدودة)

بشريك منفرد ب يزبتها بلتالية):
بكرو) سليتيا  (: بلتس ية)

ش.ذ.م.م.ش.م.

)حيوبفية) تدببير زربعية) (: بلهدف)

وفباتية()-)فقل بلبضائع.

بملقر بالجت اعي):)59)إقامة موالي)

عبد بلعزيز شارع موالي عبد بلعزيز)

بلقنيطرة.

بملدة):)99)سنة.
مبلغ) في  حدد  (: بلرأس ال)
 (000 إلى) مقسم  درهم  ((00.000
للحصة) درهم  ((00 فئة) من  حصة 
كلها مكتتبة ومؤدبة بكاملها وموزعة)

على بملساه ين.
بلتسيير بلسيد ح اميد بلهاشمي)
مغربي مزدبد بتاريخ)9)سبت 6ر)982) 

بالقنيطرة ملدة غير محدودة.
من فاتح يناير إلى) (: بلسنة بملالية)

)3)ديس 6ر.
بلتسجيل تم باملحك ة بالبتدبئية)
بتاريخ) (67(0( بالقنيطرة تحت رقم)

فاتح فوف 6ر)2022.
لإلشارة وبلتنبيه

209P مكرر

بستيثاقية مي وزب

مكتب قافوني لل حاسبة

بلتحكيم بلدولي وبلوساطة

بلطابق بألول إقامة بال روزب رقم)3)بلقنيطرة

بلهاتف):)037.37.65.92

سام سيرام
ش.ذ.م.م.ش.م.

رأس الها : 00.000) درهم
مقرها : أوالد عرفة تجزئة بالمل 

بلوك ) ع ارة بلنخيل محل رقم 6 
بلقنيطرة

تعديالت قافوفية
حرر) عرفي  عقد  ب قت�سى 
 2022 سبت 6ر) ((2 بالقنيطرة بتاريخ)
 2022 سبت 6ر) (2( بتاريخ) وبملسجل 
سيربم سام  شركة  مساه ين   قرر 

ما يلي):
بلحل بملسبق للشركة.
بستقالة بملسير بملنفرد.

تعيين مصفي للشركة في شخص)
بسيف يوسف مغربي بملزدبد بتاريخ)
989))بالقنيطرة وبلحامل) 0))ف6ربير)

.G658236(لبطاقة بلوطنية
بلحل تم ب قر بلشركة.

بالبتدبئية) باملحك ة  تم  بإليدبع 
بتاريخ) (92702 بالقنيطرة تحت رقم)

22)سبت 6ر)2022.
لإلشارة وبلتنبيه

210 P

MA BEL IM
SARL

ب قت�سى عقد بلبيع وبلج ع بلعام)

بتاريخ بالرااط  بملسجل   بالستثنائي 

 MA(6)يوفيو)2022)قرر شركاء)شركة

BEL IM SARL)شركة ذبت مسؤولية)

درهم) ((00.000 محدودة ورأس الها)

تجزئة سكيكي ا) (: مقرها بالجت اعي)
رقم)5)شارع طارق بن زياد ت ارة.

بملقتضيات بلتالية):

بيع)50)حصة من حصص بلسيد)

 MA BEL IM(بلحسن مح د في شركة

SARL)لصالح بلسيدة بلحسن كوثر.

 MA تغيير بملقر بالجت اعي لشركة)

من بلعنوبن بلقديم) (BEL IM SARL
5)شارع طارق) :)تجزئة سكيكي ا رقم)

(: إلى بلعنوبن بلجديد) بن زياد ت ارة،)

بلخير) فتح  (5 رقم) سكيكي ا  تجزئة 

ت ارة.

لشركة) بلتجاري  بلنشاط  ت ديد 

بإضافة بألنشطة بلتالية):

غيار) قطع  وايع  إصالح 

وإكسسوبربت بلسياربت.

مالءمة بلنظام بألسا�سي لتعديالت)

بملذكورة.

سلطة بإليدبع وبإلشهار.

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

بلتجاري بالرااط تحت رقم)29127) 

بتاريخ)6)يوفيو)2022.

211 P

 MED GEBOUW
تأسيس شركة محدودة بملسؤولية

بشريك وحيد
مؤرخ) عرفي  عقد  ب قت�سى 

ت ت) (،2022 فوف 6ر) (2 بالرااط يوم)

لشركة) بلتأسي�سي  بلقافون  صياغة 

وحيد،) بشريك  بملسؤولية  محدودة 

لها بلخصائص بلتالية):

MED GEBOUW(:(بلتس ية

بلهدف):)بناء،)أع ال مختلفة.

ببن) شارع  (59 (: بالجت اعي) بملقر 

سينا شقة رقم))))أكدبل بلرااط.
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من تاريخ) سنة ببتدبء) (99 (: بملدة)

تأسيس بلشركة.

بلرأس ال):)حدد رأس ال بلشركة)

في مبلغ)00.000))درهم.

إلى) بلشركة  تسيير  عهد  (: بإلدبرة)

بلسيد مح د بلع ربوي.

من فاتح يناير إلى) (: بلسنة بملالية)

غاية))3)ديس 6ر.

وتسجيل) بلقافوني  بإليدبع  تم 

بلشركة بالسجل بلتجاري لل حك ة)

فوف 6ر) (2 بتاريخ) بالرااط،) بلتجارية 

2022،)تحت رقم)29928).

212 P

JYO AUTO
 SARL AU 

تأسيس شركة محدودة بملسؤولية
بشريك وحيد

مؤرخ) عرفي  عقد  ب قت�سى 

ت ت) (،2022 فوف 6ر) (2 بالرااط يوم)

لشركة) بلتأسي�سي  بلقافون  صياغة 

وحيد،) بشريك  بملسؤولية  محدودة 

لها بلخصائص بلتالية):

JYO AUTO(:(بلتس ية

بملركبات) صيافة  (: بلهدف)

وإصالحها،)ميكافيكي عام.

ببن) شارع  (59 (: بالجت اعي) بملقر 

سينا شقة رقم))))أكدبل بلرااط.

من تاريخ) سنة ببتدبء) (99 (: بملدة)

تأسيس بلشركة.

بلرأس ال):)حدد رأس ال بلشركة)

في مبلغ)00.000))درهم.

إلى) بلشركة  تسيير  عهد  (: بإلدبرة)

بلسيد إبربهيم بلجابري.

من فاتح يناير إلى) (: بلسنة بملالية)

غاية))3)ديس 6ر.

وتسجيل) بلقافوني  بإليدبع  تم 

بلشركة بالسجل بلتجاري لل حك ة)

فوف 6ر) (2 بتاريخ) بالرااط،) بلتجارية 

2022،)تحت رقم)29917).

213 P

JET 4
SARL AU

في محرر  عرفي  عقد   ب قت�سى 
فظام) تكوين  تم  (2022 أكتوار) ((3
بملسؤولية) ذبت  لشركة  أسا�سي 
وحيد،) شريك  ذبت  بملحدودة 

 صائصها كالتالي):
JET 1(:(بلتس ية

بلهدف):)ت ارس بلشركة بألهدبف)
بلتالية):

بلجديدة) بلسياربت  بستيربد 
وبملستع لة.

بالستيربد وبلتصدير.
بستيربد معدبت بإلسعاف وبلعتاد.

 65( محل رقم) (: بملقر بالجت اعي)
2)بلوك س حي يعقوب بملنصور) أمل)

بلرااط.
 (0.000 (: بالجت اعي) بملال  رأس 
درهم مقسم إلى)00))حصة قي ة كل)

وبحدة)00))درهم.
:)تم تعيين بلسيد ياسين) بلتسيير)
بلحامل لبطاقة بلتعريف) ببو بلوفاء)
ك سير) (G7(6606 رقم) بلوطنية 

وحيد للشركة وملدة غير محدودة.
وضع) تم  بلقافوني  بإليدبع 
بلضبط) كتابة  لدى  بلقافوني  بمللف 
باملحك ة بلتجارية بالرااط تحت رقم)

بلسجل بلتجاري)63707).
214 P

JNANE ADNANE
SARL AU

في محرر  عرفي  عقد   ب قت�سى 
فظام) تكوين  تم  (2022 أكتوار) (1
بملسؤولية) ذبت  لشركة  أسا�سي 
وحيد) شريك  ذبت  بملحدودة 

 صائصها كالتالي):
 JNANE ADNANE(:(بلتس ية

بلهدف):)ت ارس بلشركة بألهدبف)
بلتالية):

كافة أع ال تركيبات بملباني.
تقديم بلخدمات.

ج يع ع ليات بلتطوير وبلتشييد)
وبلتقسيم بإلدبري.

زفقة) ((7 ع ارة) (: بملقر بالجت اعي)
 5 بلطابق) ((1 مح د ملدور شقة رقم)

بملحيط)-)بلرااط.
 (00.000 (: رأس بملال بالجت اعي)
حصة قي ة) ((000 درهم مقسم إلى)

كل وبحدة)00))درهم.
بلسيد) تعيين  تم  (: بلتسيير)
لبطاقة) بلحامل  ح زة  بلقصري 
 AS(0808 رقم) بلوطنية  بلتعريف 
غير) وملدة  للشركة  وحيد  ك سير 

محدودة.
وضع) تم  بلقافوني  بإليدبع 
بلضبط) كتابة  لدى  بلقافوني  بمللف 
باملحك ة بلتجارية بالرااط تحت رقم)

بلسجل بلتجاري)63705).
215 P

BOUGHAZ ELITE IMMO
SARL

ب قت�سى عقد ج ع عام بستثنائي)
2022)قرر شركاء) 7)أكتوار) مؤرخ في)
 BOUGHAZ ELITE IMMO(بلشركة

ش.م.م ما يلي):
طرف) من  حصة  ((25 تفويت)
أو يار صالح بلدين إلى بلسيد ح يتي)

عدفان.
صالح) أو يار  بلسيد  بستقالة 

بلدين من منصبه ك سير.
محسن) ع ور  بلسيد  تعيين 

ك سير للشركة ملدة غير محدودة.
من) و3)) (7 (،6 بملوبد) تعديل 

بلقافون بألسا�سي للشركة.
بكتابة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
بالرااط) بلتجارية  باملحك ة  بلضبط 
2022)تحت رقم) بتاريخ فاتح فوف 6ر)

.(29819
216 P

LEMONAGRI
SARL

تأسيس شركة ذبت مسؤولية 
محدودة

بناء)على عقد عرفي أعلن بلقافون)
بألسا�سي لشركة محدودة بملسؤولية)

ذبت بمل يزبت بلتالية):

 LEMONAGRI SARL (: بإلسم)
شركة ذبت مسؤولية محدودة.

بملوضوع):
بستغالل بألرب�سي بلزربعية.

تسويق ج يع بملنتجات بلزربعية.
تشغيل وإدبرة بلزبرع.

بملقر بالجت اعي):)15،)شارع فرنسا)
شقة)8)أكدبل بلرااط.

من تاريخ) سنة ببتدبء) (99 (: بملدة)
بلتأسيس بلنهائي.

بلرأس ال):)00.000))درهم مكون)
وبحدة) كل  قي ة  حصة  ((000 من)

00))درهم.
 500 بلبويرماني) ر�سى  بلسيد 

حصة.
 500 بلبويرماني) مح د  بلسيد 

حصة.
تسيير بلشركة وإدبرتها) (: بلتسيير)
تحت تصرف بلسيد ر�سى بلبويرماني)
طبقا) بلبويرماني  مح د  وبلسيد 
للقافون بألسا�سي للشركة مع بلسلطة)

بلكاملة وذلك ملدة غير محدودة.
بلسنة بالجت اعية):)من فاتح يناير)

إلى))3)ديس 6ر.
بلقافوني) بإليدبع  أفجز  (: بإليدبع)
 3 باملحك ة بلتجارية بالرااط بتاريخ)
فوف 6ر)2022)تحت بلسجل بلتجاري)

رقم)63767).
217 P

Z.K NEGOCE
SARL AU

شركة) فيكوس  ز.ك  (: بلتس ية)
ذبت مسؤولية محدودة ب سير وحيد.
كربء) (: بالجت اعي) بلهدف 
وتراية) بلفالحية  بألرب�سي  وبستغالل 

وتس ين بلعجول،)أشغال فالحي.
رأس ال بلشركة):)00.000))درهم)
مقسم إلى)000))حصة من فئة)00) 
درهم موزع بين بلشركاء)على بلشكل)

بلتالي):
زكرياء)بلزمزبمي):)000))حصة.

من) ببتدبء) سنة  (99 (: بملدة)
بلتأسيس بلنهائي أي من تاريخ وضع)

بلسجل بلتجاري.
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من فاتح يناير إلى) (: بلسنة بملالية)

)3)ديس 6ر من كل سنة ما عدب بلسنة)

بألولى تبتدئ من تاريخ بلتسجيل.

 1 شارع بألبطال شقة) ((5 (: بملقر)

أكدبل بلرااط.

بملسير):)زكرياء)بلزمزبمي.
(: بلتجاري) بالسجل  بلتقييد  رقم 

.(5970(

218 P

STE KYNS PROS
SARL AU

تأسيس شركة
ب قت�سى عقد عرفي مؤرخ بالدبر)

تم) (2022 أكتوار) ((8 بتاريخ) بلبيضاء)

تأسيس شركة باملوبصفات بلتالية):

 STE KYNS PROS (: بلتس ية)

SARL AU

شارع رحال) (30 (: بملقر بالجت اعي)

 5 بلشقة) بلثاني  بلطابق  بملسكيني 

بلدبر بلبيضاء.

بإلنعاش) (: بالجت اعي) بلهدف 

بلعقاري وبلقيام بج يع أع ال بلبناء)

بملختلفة.

ذبت) شركة  (: بلقافوني) بلشكل 

بالشريك) بملحدودة  بملسؤولية 

بلوحيد.

بلرأس ال):)00.000))درهم.

بلحصص):)

 (000 بملكين�سي) ضريف  بلسيد 

حصة.

بلتسيير):)تم تعيين بلسيد ضريف)

بلوطنية) للبطاقة  بلحامل  بملكين�سي 
رقم)BK2(8078)مسيرب للشركة ملدة)

غير محددة.

من) تبتدئ  (: بالجت اعية) بلسنة 

فاتح يناير إلى))3)ديس 6ر.

بملدة):)تم تحديدها في)99)سنة.

بإليدبع) تم  (: بلقافوني) بإليدبع 

للدبر) بلتجارية  باملحك ة  بلقافوني 

 2022 أكتوار) (3( بتاريخ) بلبيضاء)
تحت رقم)811006)وبلسجل بلتجاري)

رقم)5)5605.
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SARNICO
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

بشريك وحيد
رأس الها : 00.000) درهم

مقرها بالجت اعي : 7، زفقة بح د 

بلتوكي بلطابق بلثاني بلدبر بلبيضاء

تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 
بملحدودة

ب قت�سى عقد عرفي مؤرخ بالدبر 

تم) (2022 سبت 6ر) ((9 في) بلبيضاء)

بملسؤولية) ذبت  شركة  تأسيس 

ذبت) وحيد  بشريك  بملحدودة 

بلخصائص بلتالية):

SARNICO(:(بلتس ية

بلعقاربت  تطوير   : بلهدف 

واأي  بلخاص  لحسابها  وتطويرها 

أو تحويل  وسيلة، وال سي ا تقسيم 

أو بناء أو تبادل أو بيع ج يع بألرب�سي 

بلعارية أو بملبنية.

بملقاول بلعام، باألصالة عن ففسه 

أع ال  لج يع  بلغير،  عن  فيابة  أو 

وأع ال  بملدفية،  وبلهندسة  بلبناء، 
بلحفر، وبلخرسافة بملسلحة، وبلطرق 

بلصناعي،  وبلطالء  وبلطالء،  وبلبناء 

وبلتوريدبت  بلكهراائية  وبألع ال 

عام،  بشكل  وبلبناء  بلحرف  وج يع 

وكذلك كأع ال عامة أو  اصة من 

أي فوع.

حيازة وايع وتأجير وتشغيل وإدبرة 

أي مباني ألي ملكية أو حقوق عقارية، 

من أي مج عات سياحية ومنتجعات 

بلتجارية  بلع ليات  ساحلية، وعامة 

بملالية   - بلصناعية   - بلسياحية   -

بملختلفة  بلعقارية  وغير  بلعقارية   -

مباشرة  غير  أو  مباشرة  بصفة 

باألنشطة بملشار إليها أعاله.
بح د) زفقة  (،7  : بملقر بالجت اعي 

بلتوكي بلطابق بلثاني بلدبر بلبيضاء.

بملدة):)99)سنة ببتدبء)من تأسيس)

بلشركة.

درهم) ((00.000  : بلرأس ال)

مقسم إلى)000))حصة من فئة)00) 

درهم.

من) تبتدئ  (: بالجت اعية) بلسنة 
فاتح يناير إلى))3)ديس 6ر من كل سنة.
ب قت�سى بلفصل)5))من بلقافون)
بلسيد) تعيين  تم  للشركة  بألسا�سي 
ك سير) (MAHBOUBI Alaeddine

للشركة ملدة غير محدودة.
وبلتسجيل) بلقافوني  بإليدبع  تم 
بالدبر) بلتجارية  باملحك ة  بلتجاري 
تحت) (2022 أكتوار) (5 يوم) بلبيضاء)

رقم)810275)و)55711.
بيان مختصر

220 P

دك باتروم
D & K(BATHROOM

ICE N°00(131928000005
شركة محدودة بملسؤولية

ذبت بلشريك بلوحيد
مقرها رياض أوالد مطاع قطاع 569 

شارع سهل بلرون 2000) ت ارة
ذبت رأس ال : 500.000 درهم

بلسجل بلتجاري : بلرااط 02017)
محضر بلج ع بلعام بالستثنائي

عام) ج ع  محضر  ب قت�سى 
في بت ارة  محرر  عرفي   بستثنائي 

9))أكتوار)2022)تقرر ما يلي):
بلزيادة في أهدبف بلشركة بأع ال)
مختلفة،)بلبناء،)بلتهيئة وبلتخطيط.

تم بإليدبع بلقافوني لدى بملحك ة)
بلتجارية بالرااط بتاريخ فاتح فوف 6ر)

2022)تحت رقم)29873).
221 P

I.R.N.T
SARL

رأس الها : 00.000) دره ا
سجل تجاري 63577) بلرااط

تأسيس شركة محدودة بملسؤولية
ت ت) (2022 سبت 6ر) (3 بتاريخ)
لشركة) بألسا�سي  بلنظام  صياغة 
محدودة) شركة  (،I.R.N.T SARL
 (00.000 رأس الها) بملسؤولية،)
 9 رقم) شقة  بلتوطين  مقر  دره ا،)
شارع) أبدبري  زفقة  بلثاني  بلطابق 

بلحسن بلثاني بلرااط.

بملوضوع):)فقل بلبضائع.

بلشركاء):

بوصفيحة،) إي ان  بلسيدة 

 (2 مزدبدة بتاريخ) مغراية بلجنسية،)

بالحي بلحسني،)حاملة) (،(995 يوفيو)

(،Z565(00 رقم) بلوطنية  للبطاقة 

عنوبنها زبوية حسن بحتات ومح د)

بلخامس رقم)2)تازة،)ب)500)حصة.

مغربي) لع وري،) رضوبن  بلسيد 

يوفيو) (3 بتاريخ) مزدبد  بلجنسية،)

حامل) فرنسا،) بوب�سي  ب  ؛) ((985

(،PH829(86 للبطاقة بلوطنية رقم)

 78300 باسكال) زفقة  (26 عنوبفه)

بوب�سي فرنسا)؛)ب)500)حصة.

فوض بلتسيير للسيد):

بلجنسية،) مغربي  بلعابد،) جوبد 

بسال) ((979 مارس) ((9 مزدبد بتاريخ)

باب بملريسة،)حامل للبطاقة بلوطنية)

رقم)AB2(6707،)عنوبفه حي بلرح ة)

قطاع دبل رقم)3)5)سال.

بالسجل) بلقافوني  بإليدبع  تم 

بلتجارية) بملحك ة  لدى  بلتجاري 

تحت) (2022 أكتوار) (27 بالرااط يوم)

.D(29773(رقم

222 P

TRAVAUX TAZA RAZKI
SARL AU

رأس الها : 00.000) دره ا

سجل تجاري 63577) بلرااط

تأسيس شركة محدودة بملسؤولية
ذبت بلشريك بلوحيد

ت ت) (2022 أكتوار) ((9 بتاريخ)

لشركة) بألسا�سي  بلنظام  صياغة 

 TRAVAUX TAZA RAZKI

SARLAU،)شركة محدودة بملسؤولية)

رأس الها) بلوحيد،) بلشريك  ذبت 

00.000))دره ا،)مقر بلتوطين شقة)
أبدبري) زفقة  بلثاني  بلطابق  (9 رقم)

شارع بلحسن بلثاني بلرااط.

مختلفة) أشغال  (: بملوضوع)

وأشغال بلبناء.



21037 الجريدة الرسميةعدد)5712 - )2)رايع بر ر)111) )6))فوف 6ر)2022) 

بلشريك بلوحيد):

بلرزقي،) بلرح ان  عبد  بلسيد 

بتاريخ مزدبد  بلجنسية،)  مغربي 

مرزوقة) بباب  ((982 فوف 6ر) (6

رقم) بلوطنية  للبطاقة  حامل  تازة،)

فاط ة) زفقة  (8 عنوبفه) (،Z336920

بلجامع) ديور  (2 بلشقة) بلفهرية 

بلرااط)؛)ب)000))حصة.

فوض بلتسيير للسيد):

بلرزقي،) بلرح ان  عبد  بلسيد 

بتاريخ مزدبد  بلجنسية،)  مغربي 

مرزوقة) بباب  ((982 فوف 6ر) (6

رقم) بلوطنية  للبطاقة  حامل  تازة،)

.Z336920

بالسجل) بلقافوني  بإليدبع  تم 

بلتجارية) بملحك ة  لدى  بلتجاري 

تحت) (2022 فوف 6ر) (2 يوم) بالرااط 

.D(29910(رقم

223 P

A B SPACE

SARL

رأس الها : 00.000) دره ا

سجل تجاري 36923 سال

تأسيس شركة محدودة بملسؤولية
ت ت) (2022 سبت 6ر) (9 بتاريخ)

لشركة بألسا�سي  بلنظام   صياغة 

A B SPACE SARL،)شركة محدودة)

 (00.000 رأس الها) بملسؤولية،)

مقرها بالجت اعي شارع ع ر) دره ا،)

حي) (( شقة) (2 بن عبد بلعزيز ع ارة)

ش اعو سال.

بملوضوع):)بالستشاربت بإلدبرية.

بلشركاء):

مغربي) عكوري،) فصر  بلسيد 

بلوطنية) للبطاقة  حامل  بلجنسية،)

عنوبفه عرصة باطا) (،EE150(0 رقم)

هللا) عبد  موالي  بألمير  شارع  (5 رقم)

مربكش)؛)ب)500)حصة.

مغراية) برزيق،) أمي ة  بلسيدة 

بلوطنية) للبطاقة  حاملة  بلجنسية،)

إقامة) عنوبنهت  (،EA(37525 رقم)

 3 شقة) دبل  ع ارة  تابريكت  سال 

تابركيت سال)؛)ب)500)حصة.

فوض بلتسيير للسيد):

مغربي) عكوري،) فصر  بلسيد 

بلوطنية) للبطاقة  حامل  بلجنسية،)

.EE150(0(رقم

بالسجل) بلقافوني  بإليدبع  تم 

بالبتدبئية) بملحك ة  لدى  بلتجاري 

بسال يوم)26)أكتوار)2022)تحت رقم)

.3988(
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 COMPAGNIE FAMILLE

HAJRI
تأسيس شركة

في مؤرخ  عرفي  عقد   ب قت�سى 

تم) قد  بالرااط  (2022 سبت 6ر) (2(

بملسؤولية) ذبت  شركة  تأسيس 

بملحدودة ب ساهم وحيد وبلتي تح ل)

بلخصائص بلتالية):

 COMPAGNIE (: بلتس ية)

FAMILLE HAJRI

ش.ذ.م.م) (: بلقافوفية) بلصفة 

ب ساهم وحيد.

بلهدف بالجت اعي):)

مكتب بلدربسات.

أع ال بلبناء.

 (00.000 (: بلشركة) رأس ال 

درهم.

من) ببتدبء) سنة  (99 (: بملدة)

بلتأسيس بلنهائي.

بملقر بالجت اعي):)بلرااط،)12)زفقة)

 1 عبد بلكريم بلديوري بلشقة رقم)

شارع مدغشقر بملحيط.

حجري) مح د  بلسيد  (: بلتسيير)

مسير وحيد للشركة ملدة غير محدودة.

بلتقييد تحت رقم)62375).

225 P

CNEIN
SARL

رأس الها : 0.000) درهم

مقرها بالجت اعي : 179 حي بملنزه

يعقوب بملنصور رقم ) بلرااط

بلحل بلسابق ألوبفه
بتاريخ عرفي  عقد   ب قت�سى 

وبملسجل بالرااط) (2022 أكتوار) ((3

بلعام) بلج ع  ملقتضيات  وطبقا 

بلتاريخ) بنفس  بملنعقد  بالستثنائي 

للشركة) بالجت اعي  باملقر  أعاله 

بملذكورة تقرر ما يلي):

لشركة) ألوبفه  بلسابق  بلحل 

 (3 تاريخ) من  ببتدبء) (CNEIN SARL

أكتوار)2022.

بلعينين) ماء) هشام  بلسيد  عين 

ك صفيا للشركة.

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

بلتجارية بالرااط لدى كتابة بلضبط)

)202)تحت رقم) بتاريخ فاتح فوف 6ر)

.(29865
للخالصة وبلبيان

CNEIN SARL

226 P

CERAMER
SARLAU

رأس الها : 0.000) درهم

مقرها بالجت اعي : 22 شارع سبو

شقة رقم 2 أكدبل بلرااط

بلحل بلسابق ألوبفه
بتاريخ عرفي  عقد   ب قت�سى 

بالرااط) وبملسجل  (2022 أكتوار) (7

قرر بملسير وبلشريك بلوحيد للشركة)

بالستثنائي) بلعام  بلج ع   الل 

باملقر) أعاله  بلتاريخ  بنفس  بملنعقد 

بالجت اعي للشركة بملذكورة تقرر ما)

يلي):

لشركة) ألوبفه  بلسابق  بلحل 

من) ببتدبء) (CERAMER SARLAU

تاريخ)7)أكتوار)2022.

مريم) حيتوم  بلسيدة  عينت 

ك صفية للشركة.

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
بلتجارية بالرااط لدى كتابة بلضبط)
2022)تحت رقم) بتاريخ فاتح فوف 6ر)

.(29866
للخالصة وبلبيان

CERAMER SARLAU
227 P

MEDICAL PRATIQUE
شركة ذبت مسؤولية محدودة

رأس الها : 00.000) درهم
بملقر بالجت اعي : 6 مج وعة )

إقامة د) بألسرة 3 سال بلجديدة
سال

حل بلشركة
بلج ع) محضر  في  جاء) ملا  تبعا 
بتاريخ بملنعقد  بالستثنائي   بلعام 

8))أكتوار)2022)تقرر ما يلي):
بلزهربء) فاط ة  برنسة  بملصفية 
بلغزوبني.)بعد بالست اع للتقرير حول)
وبفق) فلقد  بلحل  ع ليات  ج يع 
حول بلتقرير وكذلك بلحساب بلنهائي)

للحل.
بلج ع) قرر  فقد  سبق،) ملا  تبعا 
بلصالحيات) ج يع  منح  بلعام 
بلحل) مسطرة  تنهي  كي  لل صفية 
بلتي مقرها بالجت اعي):)6)مج وعة)) 
إقامة د) بألسرة 3 سال بلجديدة سال.
تم بإليدبع بلقافوني لدى بملحك ة 
 2022 أكتوار   26 بسال  بالبتدبئية 

تحت رقم 39878.
وهذب ب ثابة مقتطف وايان

228 P

SOCIETE FC RADIOLOGY
SARL

رأس الها : 00.000) درهم
مقرها بالجت اعي : سكتور 2

حي بلسالم سال 503
 تأسيس شركة ذبت مسؤولية 

محدودة
ب قت�سى عقد عرفي مسجل بسال)
تم تكوين) (،2022 2))سبت 6ر) بتاريخ)
قافون أسا�سي لشركة ذبت بملسؤولية)

بملحدودة  صائصها كالتالي):
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 FC RADIOLOGY (: بلتس ية)
SARL

مركز) وتشغيل  إنشاء) (: بلهدف)
لألشعة بلتشخيصية و/أو بلتد لية.

 2 503،)سكتور) (: بملقر بالجت اعي)
حي بلسالم سال.

بملدة):)99)سنة ببتدبء)من تسجيل)
بلشركة بالسجل بلتجاري.

 (00.000 (: بالجت اعي) ( بلرأس ال)
حصة قي ة) ((00 درهم مقس ة إلى)
موزعة) درهم  ((.000 وبحدة) كل 

كالتالي):
بلسيدة ببتسام فلييو)50)حصة.
بلسيدة هدى شاطري)50)حصة.

بلسيدة) تعيين  تم  (: بلتسيير)
لبطاقة) بلحاملة  فلييو  ببتسام 
 AD87512 رقم) بلوطنية  بلتعريف 
بلحاملة) شاطري  هدى  وبلسيدة 
رقم) بلوطنية  بلتعريف  لبطاقة 
ك سيرتين للشركة وملدة) (G397213

غير محدودة.
من فاتح يناير إلى) (: بلسنة بملالية)

)3)ديس 6ر.
كتابة) لدى  بلقافوني  بإليدبع  تم 
بسال) بالبتدبئية  باملحك ة  بلضبط 
2022)سجل تجاري) 5)أكتوار) بتاريخ)

رقم)36817.
مقتطف وايان بلنشر

ديوبن بلحسابات

229 P

MIW CORP
شركة ذبت مسؤولية محدودة

بملقر بالجت اعي : 96 شارع بلحزبم 
بلكبير عين بلذياب بلدبر بلبيضاء
بلسجل بلتجاري رقم : 3)3672

بيع حصص وتغيير بملسير
بلج ع) محضر  قربر  ب قت�سى 
بلعام بالستثنائي بملؤرخ في)2))أكتوار)
على وبملصادقة  بإلقربر  تم  (،2022 

ما يلي):
سلمى) بلسيدة  باستقالة  بإلقربر 
بنعدو بإلدري�سي من منصبها ك ديرة)

للشركة.
تعيين بلسيد كريم عيوش مديرب)

جديدب للشركة.

بملوبفقة على بيع حصص بلسيد)

وبلسيدة) زبكوري  ألكسندر  لوربن 

سلمى بنعدو بإلدري�سي لصالح شركة)

برج كابيتال.

تعديل بلقافون بلدب لي للشركة.

صالحيات بإلجربءبت بلشكلية.

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

رقم) تحت  بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

811075)بتاريخ فاتح فوف 6ر)2022.

230 P

WOMEN RENT CAR
SARL AU

مسجل) عرفي  عقد  ب قت�سى 

 2022 أكتوار) (3 بتاريخ) بالرااط 

بملسؤولية) ذبت  شركة  تأسيس  تم 

بملحدودة بشريك وحيد وبلتي تح ل)

بلخصائص بلتالية):

 WOMEN RENT (: بلتس ية)

.CAR

.SARL AU(:(بلصفة بلقافوفية

بلهدف بإلجت اعي):)

تأجير بلسياربت بدون سائق.

 (00.000.00 (: بلشركة) رأس ال 

حصة من) ((000 إلى) درهم مقس ة 

بلوبحدة) للحصة  درهم  ((00 فئة)

موزعة على بلشكل بلتالي):

بلسيد عبد بلفتاح بلشهاب)000) 

حصة.

من) ببتدبء) سنة  (99 (: بملدة)

بلتأسيس بلنهائي أي من تاريخ وضع)

بلسجل بلتجاري.

من فاتح يناير إلى) (: بلسنة بملالية)

)3)ديس 6ر من كل سنة ما عدب بلسنة)

بألولى تبتدئ من تاريخ بلتسجيل.

شارع) (15 ع ارة) (: بإلجتاي) بملقر 

فرنسا شقة)8)أكدبل بلرااط.

بلفتاح) عبد  بلسيد  (: بملسير)

بلشهاب.
بلتجاري) بالسجل  بلتقييد  رقم 

.(6366(
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WIN ACADEMY PRIVE
SARL

مسجل) عرفي  عقد  ب قت�سى 

 2022 أكتوار) (6 بتاريخ) بالرااط 

بملسؤولية) ذبت  شركة  تأسيس  تم 

بملحدودة بشريك وحيد وبلتي تح ل)

بلخصائص بلتالية):

 WIN ACADEMY (: بلتس ية)

.PRIVE

.SARL(:(بلصفة بلقافوفية

بلهدف بإلجت اعي):)

مدرسة بلتحضير لإلمتحافات.

مقاول بلخدمة.
 (00.000.00 (: رأس ال بلشركة) (

حصة من) ((000 إلى) درهم مقس ة 

بلوبحدة) للحصة  درهم  ((00 فئة)

موزعة على بلشكل بلتالي):

بلسيد ع ر بنيوسف)500)حصة.

بلسيد إلياس بلفقيه)500)حصة.

من) ببتدبء) سنة  (99 (: بملدة)

بلتأسيس بلنهائي أي من تاريخ وضع)

بلسجل بلتجاري.

من فاتح يناير إلى) (: بلسنة بملالية)

)3)ديس 6ر من كل سنة ما عدب بلسنة)

بألولى تبتدئ من تاريخ بلتسجيل.

15)شارع) ع ارة) (: بملقر بإلجت اعي)

فرنسا شقة)8)أكدبل بلرااط.

بملسير):)

بلسيد ع ر بنيوسف.

وبلسيد إلياس بلفقيه.
بلتجاري) بالسجل  بلتقييد  رقم 

(63757
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B3G
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

رأس الها : 1000.000 درهم

 لق فرع
قرر) (،202( سبت 6ر) (22 بتاريخ)

بين) بلعادي  بلغير  بلعام  بلج ع 

بلشركاء) لق فرع للشركة في بلعنوبن)
بلجي) حاليكان  ببن  زفقة  ((7 برتـي)

سافتر بلدبربلبيضاء.

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

فاتح) بتاريخ  بالدبربلبيضاء) بلتجارية 

فوف ن6ر)2022)تحت رقم)560655.
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INTELLIGENCE OF OBJECTS
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة ذبت 

شريك وحيد
رأس الها : 20.000 درهم

إعالن تعديالت بالشركة
للشركة) بإلجت اعي  بملقر  تحويل 
بلشقة) زفقة هنين،) (3 للعنوبن بلتالي)

5،)أكدبل بلعليا بلرااط.

تغيير تس ية بلشركة):)توم بفد آي)

عوض بفتيليجنس بوف ببجيكت.

بلشركة) في بلعالقات مع بألبناك:)

بلحسين) بلسيد  طرف  من  ت ثل 

بلتعريف) لبطاقة  بلحامل  بويخف 

بلسيد) أو  (C((8(31 رقم) بلوطنية 

للبطاقة) بلحامل  بلعالم  بن  ع اد 

.D707812(بلوطنية رقم

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

أكتوار) ((( بتاريخ) بالرااط  بلتجارية 

2020)تحت رقم)29013).
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LYMANS
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

رأس الها : 00000) درهم

إعالن تعديالت بالشركة
من) للشركة  حصة  (250 تفويت)

بلسيد حكيم بملنصوري إلى بلسيدة)

سلمى بليازيدي.

من) للشركة  حصة  (250 تفويت)

بلسيدة) إلى  بلقزيز  أس اء) بلسيدة 
زينب بليازيدي.

بلقزيز) أس اء) بلسيدة  بستقالة 

رقم) بلوطنية  للبطاقة  بلحاملة 

مسيرة) منصب  من  (A76(076

مشاركة بالشركة.

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

فاتح) بتاريخ  بالدبربلبيضاء) بلتجارية 

فوف 6ر تحت رقم)136169.
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ID NATURE
SARL AU

شركة محدودة بملسؤولية 

ذبت بلشريك بلوبحد

رأس الها : 000.000.) درهم

مقرها بالجتاعي : 7)) شارع زبوية 

 بلحسن بلثاني، شارع أكادير، 

بلطابق ))، رقم 25، بلدبر بلبيضاء

بلسجل بلتجاري : 120295

بلقربربت) محضر  على  بناء)

بالستثنائية لل ساهم بلوحيد بتاريخ)

30)يوفيو)2022)تقرر ما يلي):

بلتأكد من بستقالة مسيرة بلشركة)

موفيا لوليدي سعد.

تعيين بلسيد لؤي بلفياللي ك سير)

جديد للشركة.

تحديث وتحيين بلنظام بألسا�سي.

إلت ام) بلصالحيات  تفويض 

بإلجربءبت بلقافوفية.

كتابة) لدى  بلقافوفـي  بإليـدبع  تـم 

بالدبر) بلتجاريـة  باملحك ـة  بلضبط 

 2022 أكتوار) (27 بتاريـخ) بلبيضاء)

تحـت رقم)813557.
قصد بلنشر وبإلعالن
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GEEKILK
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

بالجريدة) وقع  بستدربك  طإ 

بلرس ية عدد)5727)بتاريخ)3)أغسطس)

.2022

بلتسيير):)تسيير بلشركة من طرف):

مغربي) بملالكي،) سعد  بلسيد 

بلتعريف) لبطاقة  حامل  بلجنسية،)

وبلقاطن ب) (I5132(6 بلوطنية رقم)

شارع بألبطال،) ((2 شقة) (،33 ع ارة)

أكدبل،)بلرااط)؛

وبلسيد مح د بملسعودي،)مغربي)

بلتعريف) لبطاقة  حامل  بلجنسية،)

وبلقاطن) (G159398 رقم) بلوطنية 

ب زفقة عبد بلحق بملريني،)ع ارة س)

شقة)6)،)بلقنيطرة.

عوض):

مغربي) بملالكي،) سعد  بلسيد 

بلتعريف) لبطاقة  حامل  بلجنسية،)

وبلقاطن ب) (I5132(6 بلوطنية رقم)

شارع بألبطال،) ((2 شقة) (،33 ع ارة)

أكدبل،)بلرااط.

بلباقي بدون تغيير.
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MPEC

مسجل) عرفي  عقد  ب قت�سى 

 2022 أكتوار) (3 بتاريخ) بالرااط 

بملسؤولية) ذبت  شركة  تأسيس  تم 

بملحدودة بشريك وحيد وبلتي تح ل)

بلخصائص بلتالية):

.»MPEC»(:(بلتس ية

.SARL AU(:(بلصفة بلقافوفية

:) دمات) بالجت اعي) بلهدف 

)مقاول() بألع ال) معلومات 

بستشاربت بإلدبرة،)بلوساطة.

رأس ال بلشركة):)00.000))درهم)

فئة) من  حصة  ((000 إلى) مقس ة 

درهم للحصة بلوبحدة موزعة) ((00

على بلشكل بلتالي):

بلسيد مي ون صبار)000))حصة.

من) ببتدبء) سنة  (99 (: بملــــدة)

بلتأسيس بلنهائي أي من تاريخ وضع)

بلسجل بلتجاري.

من فاتح يناير إلى) (: بلسنة بملالية)

)3)ديس 6ر من كل سنة ما عدب بلسنة)

بألولى تبتدئ من تاريخ بلتسجيل.

بملقر بالجت اعي):)ع ارة)15،)شارع)

فرنسا،)شقة)8،)أكدبل،)بلرااط.

بملسير):)مي ون صبار.

(: بلتجاري) بالسجل  بلتقييد  رقم 

.(6373(
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SOFIGAS SARL(بئت افية سوفيكاس ش.م.م

رقم)38)إقامة جنان عالل،)شارع طارق بن)

زياد،)ت ارة

مكتب بملحاسبة

 L’ART DE CONSTRUCTION

EL HACHMI

SARL AU

تأسيس شركة ذبت مسؤولية 
محدودة ش.م.م ش.و

بتاريخ) عرفي  عقد   ب قت�سى 

2022)عين عودة،)حيث) 20)سبت 6ر)

تم وضع بلقافون بلتأسي�سي لشركة)

بلشريك) ذبت  بملسؤولية  محدودة 

بلوحيد ش.م.م ش.و،)م يزبتها كالتالي):

:)شركة) بلشكـل بلقافوني للشركة)

بلشريك) ذبت  بملسؤولية  محدودة 

بلوحيد ش.م.م ش.و.

 L’ART DE (: بلتس ية)

 CONSTRUCTION EL HACHMI

.SARL AU

بلهدف بالجت اعي):

أشغال) بلبناء،) وأشغال  بلبناء)

مختلفة)؛

بيع وشربء)بلعقاقير بالتقسيط)؛

بصفة عامة كل بلع ليات بملالية،)

مباشر) بشكل  بملرتبطة   بلتجارية 

بلشركة) ب وضوع  مباشر  غير  أو 

وكذب بلع ليات بلتي من شأنها تن ية)

بلشركة.

سيدي) تجزئة  (: بالجت اعي) بملقر 

بلعربي،)رقم)518)،)عين عودة.

مدة بلشركة):)99)سنة.

في) حدد  (: بالجت اعي) بلرأس ال 

إلى) مقس ة  درهم  ((00.000 مبلغ)

درهم) ((00 فئة) من  حصة  ((000

وحررت) بكتتبت  بلوبحدة  للحصة 

كلها من طرف):

بلسيد هشام رويقي)000))حصة.

بلتسيير):)هشام رويقي يعت6ر مسير)

بلشركة ملدة غير محدودة.

من) تبتدئ  (: بالجت اعية) بلسنة 

فاتح يناير))3)ديس 6ر من كل سنة.

بإليدبع) تم  (: بلقافوني) بإليــدبع 

باملحك ة) بلضبط  بكتابة  بلقافوني 

 9(81 رقم) تحت  ت ارة  بالبتدبئية 

بتاريخ)25)أكتوار)2022. 
عن بلنسخة وبلنص

بئت افية بلكوبدري أيوب وسلمى))سوفيكاس(
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 MATERIEL 

 PROFESSIONNEL

INTERNATIONAL LAAMIRI

ش.م.م

رأس الها بالجت اعي : 500.000 

درهم

مقرها بالجت اعي : سيدي يوسف 

بن علي، دبئرة بلبور بلدية بلويدبن، 

مربكش

بالفحالل بملسبق للشركة
بلعام) بلج ع  محضر  ب قت�سى 

يوم) بملنعقد  للشركة   بالستثنائي 

9))يناير)6)20)قرر ما يلي):

لشركة) بملسبق  بالفحالل 

 MATERIEL PROFESSIONNEL

 INTERNATIONAL LAAMIRI

من) ببتدبء) تصفيتها  وفتح   ش.م.م 

9))يناير)6)20.

تعيين بصفة مصفي هذه بلشركة)

مع) بلجليل  عبد  بلعامري  بلسيد 

بلقافوفية) بلصالحيات  ج يع  منحه 

وبلضرورية للقيام بهذه بمله ة.

بإليدبع) تم  (: بلقافوني) بإليدبع 

بلتجارية) بملحك ة  لدى  بلقافوني 

 2022 أكتوار) (28 بتاريخ) ب ربكش 

تحت رقم)10880).
ملخص قصد بلنشر

مربكش
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ليناليكس
ش.م.م لشريك وبحد 

 ب قت�سى محضر بستثنائي بتاريخ
بلسيد) قرر  (،2022 سبت 6ر) (9  
لشركة) بلوحيد  بملسير  لشهب  علي 
وحيد) لشريك  ش.م.م  «ليناليكس»)
(،2 ذبت بملقر بلرئي�سي تجزئة بملسيرة)
بلج اعة،) حي  (،(1 بلرقم) (،2 بلزفقة)
على) بلتشطيب  قرر  بلبيضاء،) بلدبر 
بملسيرة،) بحي  للشركة  بلتابع  بلفرع 
 2 بلزفقة) (،10 ع ارة) أفيس،) إقامة 
بلرقم)7،)حي بلج اعة،)بلدبر بلبيضاء،)
للشركة) بلقافوني  بلوضع  تم  واه 
بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية  باملحك ة 
تحت رقم) (2022 سبت 6ر) (26 بتاريخ)
بلضريبة) على  وبلتشطيب  (838926

بملهنية بتاريخ))2)أكتوار)2022.
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 WILES & HOOSAIN
SARL

تأسيس شركة
في) مسجل  عرفي  عقد   ب قت�سى 
شركة) إنشاء) تم  (2022 أكتوار) ((2
ذبت مسؤولية محدودة بالخصائص)

بلتالية):
 WILES(&(HOOSAIN(:(بلتس ية

.SARL
رأس بملال):)0.000))درهم مقس ة)
درهم) ((00 بقي ة) حصة  ((00 على)

للحصة.
ببربهيم) زفقة  (56 (: بلشركة) مقر 

بلرودبني،)شقة)2)بملحيط،)بلرااط.
هدف بملؤسسة):)مكتب بستشاربت)

أع ال بلبناء)وبألشغال بلعامة.
ملدة) للشركة  بلوحيد  بملسير 
 Jonathan Désiré (: محدودة) غير 

.l’assiette
 (63753 رقم) بلتجاري  بلسجل 

باملحك ة بلتجارية بالرااط.
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
أكتوار) (3( بتاريخ) بالرااط  بلتجارية 

2022)تحت رقم))856.
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 TECHNOLOGIE
 MULTIMEDIA

 TELECOMMUNICATION
 ENVIRONNEMENT

TMTE
شركة مجهولة بالسم

 ب قت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)
)))سبت 6ر)996))تم تأسيس بلشركة)

بملجهولة بالسم.
زفقة) (1 رقم) (: بالجت اعي) مقرها 

بلكاف،)حسان،)بلرااط.
 TECHNOLOGIE (: بلتس ية)
 M U L T I M E D I A
 T E L E C O M M U N I C A T I O N

.(ENVIRONNEMENT (TMTE
وبلبيئة) بإلعالميات  (: بلهدف)

وبالتصاالت وبلتكنولوجيا.
يوم) من  ببتدبء) سنة  (99 (: بملدة)

بلتأسيس.
(: للشركة) بالجت اعي  بلرأس ال 
 (00 إلى) مقس ة  درهم  (300.000

درهم لكل حصة.):
تم تعيين بلسيد) (: تسيير بلشركة)
حسن بن بلعربي ك سير للشركة ملدة)

غير محدودة.
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
 170(3 بلتجارية بالرااط تحت رقم)

بتاريخ))))سبت 6ر)996).
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STE SAT CODAT
SARL AU

شركة سات كودبت ش.م.م ش.و
تأسيس شركة ذبت مسؤولية 

محدودة
بتاريخ) عرفي  عقد   ب قت�سى 
عقد) تأسيس  تم  (2022 أكتوار) (3
شركة محدودة بملسؤولية باملوبصفات)

بلتالية):
))-)بلتس ية):)شركة سات كودبت)
 STE SAT CODAT ش.و) ش.م.م 

.SARL AU
بملختلفة) بألشغال  (: بلهدف) (- (2

للبناء،)بلصباغة وبلديكور.

3)-)بملقر بلرئي�سي):)رقم)30،)شقة)
لوكيلي،) بح د  موالي  زفقة  (،8 رقم)

حسان،بلرااط.
درهم) ((00.000 (: رأس بملال) (- (1

مقس ة إلى)000))حصة.

:)من فاتح) بلسنة بالجت اعية) (- (5
يناير إلى))3)من ديس 6ر.

6)-)بملدة):)99)سنة ببتدبء)من يوم)
تأسيس بلشركة بلفعلي إال في حالة)

بلتصفية بملسبقة أو بلت ديد.
7)-)بلتسيير وبإلدبرة):)تسير بلشركة)
من طرف بلسيد عزيز بوبلحالة ملدة)

غير محدودة.
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
أكتوار) (26 بتاريخ) بالرااط  بلتجارية 
2022)رقم بلسجل بلتجاري رقم))6350).

للنشر وبلبيان
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 SBT AFRICA
SARL AU

RC : 163689
بالرااط) حرر  عرفي  عقد  حسب 
ت ت) (2022 أكتوار) ((2 بتاريخ)
بألسا�سي) بلقافون  على  بملصادقة 

للشركة ذبت بلخصائص بلتالية):
ذبت) شركة  (: بلقافوني) بلشكل 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.
 SBT (: بالجت اعية) بلتس ية 

.AFRICA SARL AU
15)شارع) ع ارة) (: بملقر بالجت اعي)
فرنسا،)شقة رقم)8،)أكدبل،)بلرااط.

بلهدف بالجت اعي):)
بيع وشربء)أدوبت بإلعالميات)؛

مقاولة تثبيت برليات بلكهراائية)؛
بستيربد وتصدير.

بلرأس ال بالجت اعي):)0.000))درهم)
موزعة إلى)00))حصة بجت اعية من)
00))درهم للسيد علوي بدريس) فئة)

.CIN Q(79131
بملدة):)99)سنة من بلتأسيس.

بدريس) علوي  بلسيد  (: بلتسيير)
.CIN Q(79131

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

بلتجارية بالرااط تحت رقم)29878) 

بتاريخ فاتح فوف 6ر)2022.
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STE ARBI IMMO
SARL

في) مؤرخ  عرفي  عقد   ب قت�سى 
3)أكتوار)2022)قد تم تأسيس شركة)
ذبت بملسؤولية بملحدودة وبلتي تح ل)

بلخصائص بلتالية):
بلتس ية):)بربي بي وب.

بلصفة بلقافوفية):)ش.م.م.
بإلنعاش) (: بالجت اعي) بلهدف 

بلعقاري وبألشغال بملختلفة للبناء.
رأس بملال):)00.000))درهم مقس ة)

إلى)00))حصة من فئة)000))درهم.
بلشركاء):

بربي مح د)31)حصة)؛
بربي بح د)33)حصة)؛

بكندبو مصطفى)33)حصة.
بملدة):)99)سنة.

من فاتح يناير إلى) (: بلسنة بملالية)
)3)ديس 6ر من كل سنة ما عدب بلسنة)

بألولى تبتدئ من تاريخ بلتسجيل.
موالي) شارع  (: بالجت اعي) بملقر 

رشيد رقم)650)مرتيل.
بلحامل) مح د،) بربي  (: بلتسيير)
 L296686(لبطاقة بلتعريف بلوطنية رقم
موالي) شارع  بلشبار،) حي  وبلساكن 

رشيد،)رقم)650،)مرتيل.
باملحك ـة) تم  بلقافوفـي  بإليـدبع 
شركة) بوبسطة  بتطوبن  بالبتدبئية 
كوفطا بملضيق بلسجل بلتجاري رقم)

)3236)بتاريـخ)26)أكتوار)2022.
مقتطف للنشر وبإلشهار

246 P

STE VIETHERMO
SARL AU

أكتوار) (5 مؤرخ) عقد  تحت 
حررت بلقوبفين لشركة ذبت) (2022

بلخصائص بلتالية):
.STE VIETHERMO(:(بلتس ية

ذبت) شركة  (: بلقافوني) بلشكل 
شريك) ذبت  بملحدودة  بملسؤولية 

بلوبحد.
بلهدف بالجت اعي):)تركيب وصيافة)
بلتقنيات،) متعددة  هوبء) مكيفات 

أع ال مختلفة وبلتجارة.
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بملقر بالجت اعي):)بلزبوية)2)رقم)303،)

سيدي قاسم.

رأس ال بلشركة):)00.000))درهم)

كلها على بلشكل بلتالي):

بن بلشاوية عز بلدين)000))حصة)

من فئة)00))درهم لكل للحصة.

بلسيد بن بلشاوية عز) (: بلتسيير)

بلدين.

من) ببتدبء) سنة  (99 (: بملدة)

بلتأسيس بلنهائي للشركة.

من فاتح يناير إلى) (: بلسنة بملالية)

)3)ديس 6ر من كل سنة ما عدب بلسنة)

بألولى تبتدئ من تاريخ بلتسجيل.

تم بلتقييد بالسجل بلتجاري لدى)

قاسم) سيدي  بالبتدبئية  بملحك ة 

تحت رقم)29323.

247 P

GREEN AMER WORKS

SARL AU

تأسيس شركة

 GREEN AMER (: بلشركة) بسم 

.WORKS SARL AU

بألشغال) (: بالجت اعي) بلهدف 

بملختلفة وبلبناء.

بلتسيير):)عبد هللا عامر.

(،( بلشقة رقم) (: بملقر بالجت اعي)

بلطابق بألول،)رقم)223،)حي بلنهضة)

بلرااط.

رأس ال بلشركة):)00.000))درهم)

مقس ة كالتالي):

درهم) ((00 000))حصة من فئة)

عبد هللا عامر.

(: بلتجاري) بالسجل  بلتقييد  رقم 

.(63763

248 P

 ELBILIA SKOLAR

BERNOUSSI PRIVE
شركة مساه ة

رأس الها : 300.000 درهم

بملقر بالجت اعي : شارع مح د 

بن عبد هللا، برج مارينا 2، مارينا 

شواينج سافتر، بلدبر بلبيضاء

رقم بلسجل بلتجاري : ))5601

بلدبر بلبيضاء

رقم بلتعريف بلجبائي : 52698780

تكوين شركة
 ب قت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)

6)يوفيو)2022)مسجل بالدبر بلبيضاء)

تم تأسيس) (،2022 يوفيو) (27 بتاريخ)

شركة باملوبصفات بلتالية):

 ELBILIA (: بلشركة) تس ية 

.SKOLAR BERNOUSSI PRIVE

بلشكل):)شركة مساه ة.

:)شارع مح د بن) بملقر بالجت اعي)

عبد هللا،)برج مارينا)2،)مارينا شواينج)

سافتر،)بلدبر بلبيضاء.

بستغالل) (: بألسا�سي) بلغرض 

بملؤسسات بلتعلي ية بلخاصة.

من تاريخ) سنة ببتدبء) (99 (: بملدة)

عدب) بلتجاري،) بالسجل  تقييدها 

بلت ديد) أو  بملسبق  بلحل  حاالت 

بملنصوص عليها في بلقافون وفي هذب)

بلنظام بألسا�سي.

بلرأس ال):)300.000)درهم تتكون)

من مساه ات فقدية.

:)تم تعيين) أعضاء)مجلس بإلدبرة)

أول أعضاء)مجلس إدبرة بلشركة ملدة)

نهاية) في  تنتهي  وبلتي  سنوبت،) ثالث 

لل ساه ين) بلعادي  بلعام  بالجت اع 

بملدعوين لل صادقة على بلحسابات)

بملالية ر ر سنة مالية،)وبلتي ستعقد)

لتأسيس) بلتالية  بلثالثة  بلسنة  في 

بلشركة):

مقيم بالدبر) بلسيد سعد صبار،)

 3 زفقة) بلرشاد،) تجزئة   بلبيضاء،)

رقم)3)،)كاليفورفيا وبلحامل لبطاقة)

بلتعريف بلوطنية رقم)BE61256)؛

 EDUCATION شركة)

(،DEVELOPMENT COMPANY
رأس الها) مساه ة،) شركة 

مقرها) درهم،) (680.000.000

شارع) بلبيضاء،) بالدبر  بالجت اعي 

(،2 مارينا) برج  هللا،) عبد  بن  مح د 

شواينج) مارينا  بلخامس،) بلطابق 
بلتجاري) بالسجل  مسجلة  سافتر،)

 1((069 رقم) تحت  بلبيضاء) بالدبر 

وم ثلة من طرف بلسيد سعد صبار،)

بصفته بلرئيس بملدير بلعام)؛

للتن ية) وبإلماربت  بملغرب  شركة 
«صوميد»)شركة مساه ة،)رأس الها)

مقرها) درهم،) ((.581.773.000

شارع) بلبيضاء،) بالدبر  بالجت اعي 

(،2 برمج مارينا) مح د بن عبد هللا،)

شواينج) مارينا  بلسادس،) بلطابق 
بلتجاري) بالسجل  مسجلة  سافتر،)

 96595 رقم) تحت  بلبيضاء) بالدبر 

وم ثلة من طرف بلسيد عبد بملجيد)

بملدير) بلرئيس  بصفته  بلطازالوي،)

بلعام)؛

مقيم) هللا،) فجي  عث ان  بلسيد 

أففا) 5،)م ر ماروفيي،) بالدبر بلبيضاء)

بلوطنية) بلتعريف  لبطاقة  وبلحامل 
رقم)BE712983)؛

مقي ة) وبسو،) كنزة  بلسيدة 

شارع) بلسعادة،) حي  (،15 بالرااط)

بلتعريف) لبطاقة  وبلحاملة  سوس 

.A312371(بلوطنية رقم

تعيين) تم  (: بلحسابات) مربقب 

مكتب)BEA Conseil)م ثل من طرف)

محاسب) بلعاريف،) ببربهيم  بلسيد 

مربقب بلحسابات وذلك ملدة)  بير،)

سنة مالية وبحدة.

تكوين بالحتياطي وتوزيع بألرااح):

للسنة) بلصافي  بلراح  من  يقتطع 

بملالية بعد  صم  ساربت بلسنوبت)

بملنصرمة عند بالقتضاء)5%)لتكوين)

مبالغ بالحتياطي بلقافوني.)يصبح هذب)

بالقتطاع غير إلزبمي إذب تجاوز مبلغ)

رأس ال) عشر  بلقافوني  بالحتياطي 

بلشركة،)يتم أيضا إجربء)بقتطاعات

)أ رى من راح بلسنة بملالية،)بلهدف)
بملفروضة) بالحتياطيات  تكوين  منها 
يقرر) أ رى  بحتياطيات  أو  قافوفيا،)
تكوينها،)قبل أي ع لية توزيع،)بقربر)
أي) أو  بلعادية  بلعامة  بلج عية  من 
منقولة من جديد من طرف) أموبل 

هاته بلج عية.
من) توزيعه  بملتعين  بلراح  يتكون 
وبلذي) بملالية،) للسنة  بلصافي  بلراح 
يخصم منه بلخسائر بلسابقة ومبالغ)
إليه) ويضاف  بالحتياطيات،) تكوين 
بملالية) بلسنوبت  أرااح  منقوالت 

بلسابقة.
دب ل) بألسهم  أرااح  أدبء) يتعين 
تسعة أشهر تبتدئ من) أجل أقصاء)

ب تتام بلسنة بملالية.
بالسجل) بلشركة  تقييد  تم 
بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر   بلتجاري 
28)أكتوار)2022)تحت رقم)))5601.

للنشر وبالستخالص
رئيس مجلس بإلدبرة

249 P

 ELBILIA INTERNATIONAL
DOMAINES D’ANFA PRIVE

شركة مساه ة
رأس الها : 300.000 درهم

بملقر بالجت اعي : شارع مح د 
بن عبد هللا، برج مارينا 2، مارينا 

شواينج سافتر، بلدبر بلبيضاء
رقم بلسجل بلتجاري : 560109

بلدبر بلبيضاء
رقم بلتعريف بلجبائي : 52698816

تكوين شركة
 ب قت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)
6)يوفيو)2022)مسجل بالدبر بلبيضاء)
تم تأسيس) (،2022 يوفيو) (21 بتاريخ)

شركة باملوبصفات بلتالية):
 ELBILIA (: بلشركة) تس ية 
 INTERNATIONAL DOMAINES

.D’ANFA PRIVE
بلشكل):)شركة مساه ة.

مح د) شارع  (: بالجت اعي)  بملقر 
مارينا) (،2 مارينا) برج  هللا،) عبد  بن 

شواينج سافتر،)بلدبر بلبيضاء.
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بستغالل) (: بألسا�سي) بلغرض 

بملؤسسات بلتعلي ية بلخاصة.

من تاريخ) سنة ببتدبء) (99 (: بملدة)

عدب) بلتجاري،) بالسجل  تقييدها 

بلت ديد) أو  بملسبق  بلحل  حاالت 

بملنصوص عليها في بلقافون وفي هذب)

بلنظام بألسا�سي.
بلرأس ال):)300.000)درهم تتكون)

من مساه ات فقدية.

:)تم تعيين) أعضاء)مجلس بإلدبرة)

أول أعضاء)مجلس إدبرة بلشركة ملدة)

نهاية) في  تنتهي  وبلتي  سنوبت،) ثالث 

لل ساه ين) بلعادي  بلعام  بالجت اع 

بملدعوين لل صادقة على بلحسابات)

بملالية ر ر سنة مالية،)وبلتي ستعقد)

لتأسيس) بلتالية  بلثالثة  بلسنة  في 

بلشركة):

مقيم بالدبر) بلسيد سعد صبار،)
 3 زفقة) بلرشاد،) تجزئة   بلبيضاء،)

رقم)3)،)كاليفورفيا وبلحامل لبطاقة)

بلتعريف بلوطنية رقم)BE61256)؛

 EDUCATION شركة)

(،DEVELOPMENT COMPANY
رأس الها) مساه ة،) شركة 

مقرها) درهم،) (680.000.000

شارع) بلبيضاء،) بالدبر  بالجت اعي 

(،2 مارينا) برج  هللا،) عبد  بن  مح د 

شواينج) مارينا  بلخامس،) بلطابق 
بلتجاري) بالسجل  مسجلة  سافتر،)

 1((069 رقم) تحت  بلبيضاء) بالدبر 

وم ثلة من طرف بلسيد سعد صبار،)

بصفته بلرئيس بملدير بلعام)؛

للتن ية) وبإلماربت  بملغرب  شركة 
«صوميد»)شركة مساه ة،)رأس الها)

مقرها) درهم،) ((.581.773.000

شارع) بلبيضاء،) بالدبر  بالجت اعي 

(،2 برمج مارينا) مح د بن عبد هللا،)

شواينج) مارينا  بلسادس،) بلطابق 
بلتجاري) بالسجل  مسجلة  سافتر،)

 96595 رقم) تحت  بلبيضاء) بالدبر 

وم ثلة من طرف بلسيد عبد بملجيد)

بملدير) بلرئيس  بصفته  بلطازوالي،)

بلعام)؛

مقيم) هللا،) فجي  عث ان  بلسيد 

أففا) 5،)م ر ماروفيي،) بالدبر بلبيضاء)

بلوطنية) بلتعريف  لبطاقة  وبلحامل 

رقم)BE712983)؛

مقي ة) وبسو،) كنزة  بلسيدة 

شارع) بلسعادة،) حي  (،15 بالرااط)

بلتعريف) لبطاقة  وبلحاملة  سوس 

.A312371(بلوطنية رقم

تعيين) تم  (: بلحسابات) مربقب 

مكتب)BEA Conseil)م ثل من طرف)

محاسب) بلعاريف،) ببربهيم  بلسيد 

مربقب بلحسابات وذلك ملدة)  بير،)

سنة مالية وبحدة.

تكوين بالحتياطي وتوزيع بألرااح):

للسنة) بلصافي  بلراح  من  يقتطع 

بملالية بعد  صم  ساربت بلسنوبت)

بملنصرمة عند بالقتضاء)5%)لتكوين)

مبالغ بالحتياطي بلقافوني.)يصبح هذب)

بالقتطاع غير إلزبمي إذب تجاوز مبلغ)

رأس ال) عشر  بلقافوني  بالحتياطي 

بلشركة،)يتم أيضا إجربء)بقتطاعات)

بلهدف) أ رى من راح بلسنة بملالية،)

بملفروضة) بالحتياطيات  تكوين  منها 

يقرر) أ رى  بحتياطيات  أو  قافوفيا،)

تكوينها،)قبل أي ع لية توزيع،)بقربر)

أي) أو  بلعادية  بلعامة  بلج عية  من 

منقولة من جديد من طرف) أموبل 

هاته بلج عية.

من) توزيعه  بملتعين  بلراح  يتكون 

وبلذي) بملالية،) للسنة  بلصافي  بلراح 

يخصم منه بلخسائر بلسابقة ومبالغ)

إليه) ويضاف  بالحتياطيات،) تكوين 

بملالية) بلسنوبت  أرااح  منقوالت 

بلسابقة.

دب ل) بألسهم  أرااح  أدبء) يتعين 

أجل أقصاه تسعة أشهر تبتدئ من)

ب تتام بلسنة بملالية.

بالسجل) بلشركة  تقييد  تم 

بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر   بلتجاري 

28)أكتوار)2022)تحت رقم)560109.
للنشر وبالستخالص

رئيس مجلس بإلدبرة

250 P

بئت افية أسفار كونساي
شقة رقم)1)جنان بلنهضة)))بلرااط
بلهاتف بلنقال:37 13 71 0662 

بلهاتف)60 97 72 0537

NTG-SERVICE
SARL

تأسيس شركة ذبت مسؤولية 
محدودة 

تم تأسيس) ب قت�سى عقد عرفي,)
شركة ذبت مسؤولية محدودة)

NTG- (: بالجت اعي) بللقب 
.SERVICE SARL

بلشركاء):)))
بلسيد مح د بمين بلناجي ب.و.ط))

AA82950   300)سهم)؛
ب.و.ط)) كركاس  يونس  بلسيد 

AA7(195  - 300)سهم.
بملسير):)بلسيد مح د بمين بلناجي.
رأس بملال):)))60.000)درهم))ستون)

ألف درهم(.
بلنشاط:

بلتنظيف وبلتغليف.)
بلشقة) (،30 ع ارة رقم) (: بلعنوبن)
زفقة موالي بح د بلوكيلي،) (،8 رقم)

حسان بلرااط.
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
بلتجارية بلرااط يوم فاتح فوف 6ر)2022 
بلتجاري) بلسجل  (،818( رقم)  تحت 

رقم)63667).
للبيــــــــــــان

251 P

 SNACK H24
تأسيس شركة ذبت مسؤولية 

محدودة بشريك وبحد
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
قد) بالرااط،) (2022 يوليو) فاتح 
مسؤولية) ذبت  شركة  تأسيس  تم 
محدودة بشريك وحيد وبلتي تح ل)

بلخصائص بلتالية):
.SNACK H21(:(تس ية بلشركة

بملطاعم) (: بالجت اعي) بلهدف 
و دمات بلت وين بملتنقلة.

رأس ال بلشركة):)00.000))درهم)
مكتتب فقدب ومقسم إلى)000))حصة)

بلحصة بلوبحدة)00))درهم.

من) ببتدبء) سنة  (99 (: بملدة)
بلتأسيس بلنهائي.

من فاتح يناير إلى) (: بلسنة بملالية)
)3)ديس 6ر من كل سنة ما عدب بلسنة)
بألولى تبتدئ من تاريخ بلتسجيل إلى)

غاية))3)ديس 6ر)2022.
0)،)زفقة) :)ع ارة) بملقر بالجت اعي)
ملوية،)متجر رقم))،)أكدبل،)بلرااط.

حسن) بلسيد  تعيين  (: بلتسيير)
أمرير مسيرب وحيدب للشركة ملدة غير)

محدودة.
بإليدبع) تم  (: بلقافوني) بإليدبع 
بلقافوني باملحك ة بلتجارية بالرااط)
في)2)فوف 6ر)2022)تحت رقم)))299).
تسجيل) تم  (: بلتجاري) بلسجل 
لدى بملحك ة بلتجارية بالرااط تحت)
2)فوف 6ر) 63725))وذلك بتاريخ) رقم)

.2022
 الصة وايان

بلتسيير
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HAGG CONSULT
SARL AU

تأسيس شركة
في) مسجل  عرفي  عقد  ب قت�سى 
27)يوليو)2022)تم إنشاء)شركة ذبت)
مسؤولية محدودة من شريك وبحد)

بالخصائص بلتالية):
 HAGG CONSULT (: بلتس ية)

.SARL AU
رأس بملال):)00.000))درهم مقس ة)
درهم) ((00 حصة بقي ة) ((000 على)

للحصة.
ببربهيم) زفقة  (56 (: بلشركة) مقر 

بلرودبني شقة)2،)بملحيط،)بلرااط.
هدف بملؤسسة):)مكتب بستشاربت)

وأع ال أ رى.
للشركة) بلوحيد  بلشريك وبملسير 

ملدة غير محدودة):)عادل حكوش.
 (63507 رقم) بلتجاري  بلسجل 

باملحك ة بلتجارية بالرااط.
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
أكتوار) (21 بتاريخ) بالرااط  بلتجارية 

2022)تحت رقم)33)8.
253 P
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D.L. MAZARII AGRI
 Société à responsabilité limitée

à associé unique
Au(capital(de 100.000 Dhs

  Siège(Social : IMM  30 - APPT.
 8 - RUE(MY(AHMED  LOUKILI

HASSAN - RABAT  domicilié
chez TEK EQUIPEMENT

تكوين شركة ذبت مسؤولية محدودة
يوم) بالرااط  عرفي  لعقد   تبعا 
)تم إنشاء)شركة) ( ( (2022 ( )أكتوار) (6
ذبت) محدودة،) مسؤولية  ذبت 

بمل يزبت بلتالية):
 D.L.(((بالسم):)بلشركة أ ذت بسم

.MAZARII AGRI
بألهدبف):

بألرب�سي) وبستخدبم  بلزربعة 
بلزربعية)؛

بملالية،)) بلتجارية،) بلع ليات  كل 
وبلعقارية وبلصناعية،)بملرتبطة مباشرة)

أو غير مباشرة بأهدبف بلشركة.
رقم) (30 بلع ارة) بملقر بالجت اعي:)
زفقة موالي أح د بلوكيلي حسان) (8

بلرااط.
من تاريخ) سنة ببتدبء) (99 (: بملدة)

بلتسجيل بالسجل بلتجاري.
رأس ال):)حدد في)00.000))درهم)
بجت اعية) حصة  ((.000 إلى) مقسم 
كلها محررة فقدب من طرف بلشركاء):

  50000 بوعياد) بلحبيب  بلسيد 
درهم)؛

بلسيد بدريس بلباز)50000)درهم.
بلسنة) (: بالجت اعية) بلسنة 
بالجت اعية تبتدئ من فاتح يناير إلى)

غاية))3)دجن6ر من كل سنة.
بلتسيير:)بلشركة مسيرة من طرف)

بلسيد بدريس بلباز.
بألرااح):)بعد  صم)5%)لالحتياط)
بلقافوني،)بلباقي يوزع) أو يؤجل حسب)

قربربت بلج عية بلعامة))بلعادية.
بإليدبع) تم  ( (: بلقافوني) بإليدبع 
بلتجارية)) بملحك ة  لدى  بلقافوني 
يوم) ((29836 رقم) تحت   بالرااط 

)3)أكتوار)2022.
عن بلنسخة و بلنص

254 P

 CAMPEZO OBRAS Y
SERVICIOS

 SUCCURSALE
مقرها بالجت اعي : بلرااط، حي 

بلرياض، قطاع )2، زفقة بلينبوت 
بلوك س، تجزئة 0)

RC : 98655
مؤرخ) عرفي  عقد  ب قت�سى  (- (I
سبت 6ر) (2( يوم) )بسبافيا() ببيلباو)
 CAMPEZO(2022،)قرر مديري شركة
OBRAS Y SERVICIOS SA،)بإلسبافية)
وبملسجلة) ببيلباو  مقرها  بلجنسية،)
بالسجل بلتجاري ببيزكايا،)تحويل بملقر)
بالجت اعي لفرع بلرااط إلى تجزئة بيل)

فو،)زفقة بيت باها،)رقم)10،)بلرااط.
II)-)تم بإليدبع بلقافوني لدى كتابة)
بلضبط بالسجل بلتجاري باملحك ة)
 بلتجارية بالرااط يوم)21)أكتوار)2022 

تحت رقم)8073.
للخالصة وبلبيان

255 P

MASTER SAFE
SARL

شركة ذ.م.م
ب قت�سى عقد عرفي قررت شركة)
شركة ذبت) (MASTER SAFE SARL
ذبت) ش.ذ.م.م  محدودة  مسؤولية 

رأس بملال)00.000))درهم ما يلي)):
 1 ))-)تحويل بملقر بالجت اعي رقم)
شقة) بلطابق بلثالث،) زفقة وبد زيز،)
7)أكدبل،)بلرااط إلى بلعنوبن بلجديد)
مج ع) بملومن،) زفقة عبد  ((0 بملحل)

بلتجاري بلزبوية،)حسان،)بلرااط.
بلعث اني،) وليد  بلسيد  قرر  (- (2
رقم) بلوطنية  للبطاقة  بلحامل 
من) حصة  (310 بيع) (AB2730(9
حصصه للسيد مح د أفاس مصدق.
قرر بلج ع بلعام لشركة أن) (- (3
بلسيد وليد بلعث اني وبلسيدة فاط ة)
مهامهم) من  بستقالة  قد  بلتايب 
ك سيرين لشركة وتعيين بلسيد مح د)

أفاس مصدق مسير وبحد لشركة.
باملحك ـة) بلقافوفـي  بإليـدبع  تم 
بلتجارية بالرااط تحت رقم)29927) 

بتاريخ)2)فوف 6ر)2022.
للبيان

256 P

CLEAN NEST
SARL

شركة ذ.م.م
ب قت�سى عقد عرفي قررت شركة)
ذبت) شركة  (CLEAN NEST SARL
ذبت) ش.ذ.م.م  محدودة  مسؤولية 

رأس بملال)00.000))درهم ما يلي)):
بلعث اني،) وليد  بلسيد  قرر  (- ((
رقم) بلوطنية  للبطاقة  بلحامل 
من) حصة  (250 بيع) (AB2730(9
حصصه للسيد مح د أفاس مصدق)
للسيد) حصصه  من  حصة  و80)
مح د) بلسيد  حسناوي،) هللا  عبد 
بيع) بلتايب  فاط ة  وبلسيدة  قرى 
60))حصة متساوية من حصصه ا)

للسيد عبد هللا حسناوي.
قرر بلج ع بلعام لشركة أن) (- (2
بلسيد وليد بلعث اني وبلسيدة فاط ة)
مهامهم) من  بستقالة  قد  بلتايب 
بلسيد) وتعيين  لشركة   ك سيرين 

عبد هللا حسناوي مسير وبحد لشركة.
توسيع بلنشاط) قرر بلشركاء) (- (3

بضم بألنشطة بلتالية):
بلتنظيف وبلتجديد)؛

زربعة بلحدبئق وصيافتها)؛
أشغال مختلفة.

باملحك ـة) بلقافوفـي  بإليـدبع  تم 
بلتجارية بالرااط تحت رقم)29926) 

بتاريخ)2)فوف 6ر)2022.
للبيان

257 P

 STE TABAAKATE
CONFECTION

 SARL
رأس الها : 00.000) درهم

مقرها بالجت اعي : بيت مو�سى عدي 
ببن ص يم، أزرو

تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 
بملحدودة

بلتأسي�سي) بلقافون  وضع  تم 
ذبت) بملسؤولية  محدودة  لشركة 
عرفي) لعقد  تبعا  بلوحيد  بلشريك 
ذبت) (،202( أبريل) (26 مؤرخ بتاريخ)

بلخاصيات بلتالية):

بسم) بلشركة  تأ ذ  (: بلتس ية)
 STE TABAAKATE CONFECTION

شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة.
بستيربد) بملالبس،) صنع  (: بلهدف)

وتصدير،)أشغال مختلفة.
بملقر) يقع  (: بالجت اعي) بملقر 
بالجت اعي للشركة بايت مو�سى عدي)

ببن ص يم،)أزرو.
بملدة):)حددت مدة بلشركة في)99 

سنة.
 (00.000 (: بالجت اعي) بلرأس ال 
000))حصة من) درهم مقس ة على)
بلوبحدة) للحصة  درهم  ((00 قي ة)

على بلشكل بلتالي):
بحدبن بلرب�سي)500)حصة)؛

عزيزة تاشبو)500)حصة)؛
بملج وع)000))حصة.

عينا ب قت�سى بلقافون) (: بلتسيير)
غير) ملدة  مسيربن  للشركة  بألسا�سي 
بلرب�سي،) بحدبن  بلسيد  محدودة 
رقم) بلوطنية  للبطاقة  بلحامل 
تاشبو،) عزيزة  وبلسيدة  (DA36792
رقم) بلوطنية  للبطاقة  بلحاملة 

.DA63279
بكتابة) تم  (: بلقافوني) بإليدبع 
بأزرو) بالبتدبئية  باملحك ة  بلضبط 
رقم) تحت  (2022 أكتوار) (25 بتاريخ)

بلسجل بلتجاري)869).
258 P

PEACHLAND
 SARL

رأس الها : 00.000) درهم
مقرها بالجت اعي : ع ارة ب 5 شقة 

5276، إقامة بلسالوي، أزرو
تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة
بلتأسي�سي) بلقافون  وضع  تم 
ذبت) بملسؤولية  محدودة  لشركة 
عرفي) لعقد  تبعا  بلوحيد  بلشريك 
ذبت) (،202( أبريل) (26 مؤرخ بتاريخ)

بلخاصيات بلتالية):
بلشركة) تأ ذ  (: بلتس ية)
ذبت) شركة  (PEACHLAND بسم)

بملسؤولية بملحدودة.
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بلهدف):)زربعة أشجار بلفوبكه.

بملقر) يقع  (: بالجت اعي) بملقر 

بالجت اعي للشركة بع ارة ب 5 شقة 

5276، إقامة بلسالوي، أزرو.

بملدة):)حددت مدة بلشركة في)99 

سنة.

 (00.000 (: بالجت اعي) بلرأس ال 

000))حصة من) درهم مقس ة على)

بلوبحدة) للحصة  درهم  ((00 قي ة)

على بلشكل بلتالي):

بدر أقجدبو)333)حصة)؛

مح د حجي)333)حصة)؛

بس هان بلقرشاوي)333)حصة)؛

بلحسين لهزبوي)))حصة)؛

بملج وع)000))حصة.
عين ب قت�سى بلقافون) (: بلتسيير)

غير) ملدة  مسيرب  للشركة  بألسا�سي 

محدودة بلسيد بدر أقجدبو،)بلحامل)

.V2513(8(للبطاقة بلوطنية رقم

بكتابة) تم  (: بلقافوني) بإليدبع 

بأزرو) بالبتدبئية  باملحك ة  بلضبط 

رقم) تحت  (2022 أكتوار) (27 بتاريخ)

بلسجل بلتجاري)873).

259 P

BRICOCER
SARL

Au(Capital(de 100.000 DHS

 Siège(social : 440, LOT(OULAD

MTAA(S1 TEMARA

للشركاء) بلعام  بلج ع  إثر  على 

يوفيو) (22 بتاريخ) سير  بريكو  شركة 

2022)تقرر ما يلي):
من) بلشركة  رأس ال  زيادة 

درهم) (190.000 درهم إلى) ((00.000

بإصدبر)3900)حصة جديدة.

تتحقق هذه بلزيادة في رأس بملال)

من  الل إنشاء)3900)حصة جديدة)

عن) منها  لكل  درهم  ((00 بقي ة)

شركة) رأس ال  في  بلتأسيس  طريق 

 390.000 ب بلغ) (BRICOCER SARL

درهم وهو ما ي ثل جزءب من بلحساب)

بلجاري للشركة.

من) بلشركة  رأس ال   فض 

190.000)إلى)200.000)وهذب بلتخفيض)

درهم) (290.000 قدرها) ت6رره  سائر 

بلتركيبية) بلقوبئم  بيان  في  مسجلة 

بلشركة) تم تحديد رأس ال  للشركة.)

ب بلغ)200.000)درهم مقسم إلى)2000 

حصة بقي ة)00))درهم لكل منها مرق ة)

من)))إلى)2000.

ليصبح بلتقسيم بلجديد لرأس ال)

بلشركة على بلشكل بلتالي):

 (000 بللطيف) عبد  مويسة 

حصة)؛

مويسة ح يد)000))حصة.

تحيين بلقافون بألسا�سي للشركة.

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

بلتجارية بالرااط بتاريخ)5)يوليو)2022 

تحت رقم)91)26).

260 P

SAVEURS OULAFKIH
شركة ذبت مسؤولية محدودة 

للشريك بلوبحد
رأس ال بلشركة : 00.000) درهم

بلعنوبن : بلطابق ) و2 أمال 1 

توسعي رقم 319 شارع بملسيرة، 

ح.ي.م، بلرااط

في) مسجل  عرفي  عقد  ب قت�سى 

قد) (2022 20)سبت 6ر) بلرااط بتاريخ)

بملسؤولية) ذبت  شركة  تأسيس  تم 

بشريك وحيد.

.SAVEURS OULAFKIH(:(بلتس ية

بلهدف بالجت اعي):

معطم)؛

م ون بلحفالت.
رأس ال بلشركة):)00.000))درهم)

فئة) من  حصة  ((000 إلى) مقس ة 

كلها) بلوبحدة  للحصة  درهم  ((00

للشريك بلوحيد.

من) ببتدبء) سنة  (99 (: بملدة)

بلتأسيس بلنهائي أي من تاريخ وضع)

بلسجل بلتجاري.

من فاتح يناير إلى) (: بلسنة بملالية)

)3)ديس 6ر من كل سنة ما عدب بلسنة))

بألولى تبتدئ من تاريخ بلتسجيل.

(،1 أمال) و2) (( بلطابق) (: بملقر)
بملسيرة،) شارع  (،319 رقم) توسعي 

ح.ي.م بلرااط.
بملسير):)بلسيدة بشرى أولفقيه.)

(: بلتجاري) بالسجل  بلتقييد  رقم 
.(63517

261 P

 STE. CAFE ET RESTAURANT
ERRAKHAE

شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة
رأس ال بلشركة : 00.000.00) 

درهم
بلعنوبن : رقم ) مكرر زفقة بلر اء 
وشارع بملجد بلحي بلصناعي ح.ي.م 

بلرااط
لشركاء) بلعام  بلج ع  إثر  على 
بتاريخ) بلر اء) ومطعم  مقهى   شركة 

9)أغسطس))202)تقرر ما يلي):
بحيث) (: تفويت حصص بلشركة)
بلضريس) بلحسن  بلسيد  فوت 
حصة من أسه ه بالشركة إلى) (500
بلسيدة غزالن صابر بلتي قبلت منه)
حصة ليصبح تقسيم رأس ال) (500

بلشركة على بلشكل بلتالي):
بلسيد بلحسين)500)حصة.

بلسيدة غزالن صابر)500)حصة.
بلضريس) بلسيد  بملسير  بستقالة 
بلحسين) بلسيد  وتعيين  بلحسن 
صابر) غزالن  وبلسيدة  بلضريس 

ك سيرين للشركة ملد غير محدودة.
تحيين بلقافون بألسا�سي للشركة.

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
سبت 6ر) (20 بلتجارية بالرااط بتاريخ)

)202)تحت رقم)7602)).
وهذب ب ثابة مقتطف وايان

262 P

 STE. DYNAMIQUE
TOURISTIQUE

شركة محدودة بملسؤولية 
رأس الها : 00.000.00) درهم 
بملقر بإلجت اعي : رقم 5) شارع 

بألبطال شقة رقم 1 أكدبل بلرااط
تم) عرفي  عقد  ب وجب 
 DYNAMIQUE شركة) تأسيس 
محدودة) شركة  ( (TOURISTIQUE
 2020 أكتوار) ((( بتاريخ) بملسؤولية 

بالرااط ذبت بمليزبت بلتالية):

محطة بلوقود.

مطعم.

فندق صغير.
من) مكون  (: بلشركة) رأس ال 

00.000.00))درهم مقسم إلى)000) 

للحصة) درهم  ((00 فئة) من  حصة 

مقس ة على بلشكل بلتالي):

بلسيد بملختار حسني)500)حصة.

 500 بلصخيري) بلطيب  بلسيد 

حصة.

بلشركة مسيرة ملدة غير محدودة)

من طرف بلسيد بملختار حسني.

سنة) (99 مدة بلشركة محددة في)

ببتدبء)من تاريخ تسجيلها في بلسجل)

بلتجاري.

باملحك ة) بلشركة  تسجيل  تم 

أكتوار) (28 بتاريخ) بالرااط  بلتجارية 

2022)وتحت رقم))6360).

263 P

STE.SECURE AVAILABLE
شركة محدودة بملسؤولية 

رأس الها : 00.000.00) درهم 

بملقر بإلجت اعي : رقم 5) شارع 

بألبطال شقة رقم 1 أكدبل بلرااط

تأسيس) تم  عرفي  عقد  ب وجب 

شركة)SECURE AVAILABLE))شركة)

أكتوار) (5 محدودة بملسؤولية بتاريخ)

2020)بالرااط ذبت بمليزبت بلتالية):

فندق.

مطعم.

محطة بلوقود.
من) مكون  (: بلشركة) رأس ال 

00.000.00))درهم مقسم إلى)000) 

للحصة) درهم  ((00 فئة) من  حصة 

مقس ة على بلشكل بلتالي):

بلسيدة نعي ة بلبوزبيدي بلتيالي)

250)حصة.

بلسيد أمين أيوب)250)حصة.

بلسيد أفاس أيوب)250)حصة.

بلسيدة سلمى أيوب)250)حصة.

بلشركة مسيرة ملدة غير محدودة)

من طرف بلسيد مح د أيوب.
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سنة) (99 مدة بلشركة محددة في)

ببتدبء)من تاريخ تسجيلها في بلسجل)

بلتجاري.

باملحك ة) بلشركة  تسجيل  تم 

أكتوار) (27 بتاريخ) بالرااط  بلتجارية 

2022)وتحت رقم)63515).

264 P

EZK COACHING
شركة محدودة بملسؤولية

 ذبت شريك وحيد
رأس الها : 0.000) درهم

بملقر بإلجت اعي : 31 زبوية شارع 

عقبة وشارع فال ولد أوع ير شقة 6 

أكدبل بلرااط

بإلمضاء) مصحح  عقد  ب وجب 

إنشاء) تم  (2022 سبت 6ر) (22 بتاريخ)

ذبت) بملسؤولية  محدودة  شركة 

شريك وحيد وبلتي تح ل بلخصائص)

بلتالية):

 EZK (: بلتجاري) بإلسم 

.COACHING

بلصفة بلقافوفية):)شركة محدودة)

بملسؤولية ذبت شريك وحيد.

بلهدف بإلجت اعي):

للولوج) بلطلبة  وتكوين  تحضير 

لل ؤسسات بلتعلي ية بلعليا.

منح شوبهد بلتكوين.

إنشاء)وإدبرة مربكز بلتكوين.

تطوير بربمج بلتكوين بملست ر.

بملنهي) بإلفدماج  على  بملساعدة 

للطلبة.

ج يع) توفير  عامة  واصفة 

وبملالية) بلتجارية  بلخدمات 

بصفة) تتعلق  بلتي  وبلصناعية 

مباشرة أو غير مباشرة))بالهدف بملشار)

إليه أعاله.
درهم) ((0.000 (: رأس ال بلشركة)

 (00 00))حصة من فئة) مقسم إلى)

موزعة على) درهم للحصة بلوبحدة،)

بلشكل بلتالي):

)بلسيد وليد حضيكي)00))حصة)

أي ما يعادل)0.000))درهم.

حضيكي) وليد  بلسيد  (: بلشركاء)
جنسية مغراية،)بلحائز على بلبطاقة)
بملزدبد) (A312966 رقم) بلوطنية 
بالرااط،) ((985 يناير) ((( بتاريخ)
زفقة زيان بلطائربت) (9 بلقاطن برقم)

بلرااط.
من) ببتدبء) سنة  (99 (: بملدة)
بلتأسيس بلنهائي أي من تاريخ وضع)

بلسجل بلتجاري.
من فاتح سبت 6ر) (: بلسنة بملالية)
إلى))3)أغسطس))من كل سنة ما عدب)
تاريخ) من  تبتدئ  بلتي  بألولى  بلسنة 

بلتسجيل إلى))3)أغسطس).
زبوية شارع) (31 (: بملقر بإلجت اعي)
عقبة وشارع فال ولد أوع ير شقة)6،)

أكدبل بلرااط.
حضيكي) وليد  بلسيد  (: بلتسيير)
جنسية مغراية،)بلحائز على بلبطاقة)
بملزدبد) (A312966 رقم) بلوطنية 
بالرااط،) ((985 يناير) ((( بتاريخ)
زفقة زيان بلطائربت) (9 بلقاطن برقم)

بلرااط.
بلتجارية) باملحك ة  بلتسجيل  تم 
يوم) ((63729 رقم) تحت   بالرااط 

2)فوف 6ر)2022.
للنشر وبإل بار
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ROCAFER
SARL

شركة ذبت مسؤولية محدودة
بلسجل بلتجاري رقم 32339

تصفية بلشركة
بلعام) بلج ع  محضر  ب قت�سى 
(،2022 أكتوار) (3 غير بلعادي بتاريخ)
تقرر   ،«ROCAFER SARL» لشركة)

ما يلي :
بعد بملوبفقة على تقرير بملصفي، 

تقرر إنهاء ع لية بلتصفية.
عوبط  مح د  بلسيد  تعيين 
بصفته ا  أجريف  مح د  وبلسيد 

مصفي بلشركة.
بلشركة  تصفية  مقر  تحديد 
بل6ربه ة  دوبر   : بالجت اعي  ب قرها 

عامر بوقنادل سال.

باملحك ة  بلقافوني  بإليدبع  تم 
فوف 6ر  فاتح  بتاريخ  بسال  بالبتدبئية 

2022 تحت رقم 39905.
266 P

EAAMAR ARCHITECTURE
SARL AU

في) مسجل  عرفي  عقد  ب قت�سى 
قد وضع) بت ارة،) (2022 أكتوار) (21
تح ل) لشركة  بألسا�سي  بلقافون 

بلخصائص بلتالية):
 EAAMAR (: بلتس ية)

.ARCHITECTURE
ذبت) شركة  (: بلقافوفية) بلصفة 

مسؤولية محدودة لشخص وبحد.
بلهدف بالجت اعي):

))-)مهندس مع اري.
رأس بملال):)50.000)درهم مقس ة)
درهم) ((00 حصة من فئة) (500 إلى)
للحصة بلوبحدة موزعة على بلشكل)

بلتالي):
ح زة بلذهبي):)50.000)درهم.

بلتأسيس) من  سنة  (99 (: بملدة)
بلنهائي.

من فاتح يناير إلى)) (: بلسنة بملالية)
)3)ديس 6ر من كل سنة ما عدب بلسنة)

بألولى تبتدئ من تاريخ بلتسجيل.
 6 رقم) شقة  (: بالجت اعي) بملقر 
8)سكتور) بلطابق بلثالث تجزئة رقم)
علي) موالي  شارع  بالناصر  والد 

بلشريف مسيرة)))ت ارة.
بملسير):)ح زة بلذهبي.

بلتجاري) بالسجل  بلتقييد  رقم 
.(37613
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IMAD ASCENSEURS
SARL AU

في) مسجل  عرفي  عقد  ب قت�سى 
بالرااط،)قد وضع) (2022 أكتوار) ((2
تح ل) لشركة  بألسا�سي  بلقافون 

بلخصائص بلتالية):
.IMAD ASCENSEURS(:(بلتس ية
ذبت) شركة  (: بلقافوفية) بلصفة 

مسؤولية محدودة لشخص وبحد.

بلهدف بالجت اعي):

))-)بلتركيبات بلكهراائية))مقاول(.

وإصالح) وصيافة  تركيب  (- (2

بملصاعد وقطع بلغيار.

3)-)بستيربد وتصدير.

رأس بملال):)0.000))درهم مقس ة)

درهم) ((00 حصة من فئة) ((00 إلى)

للحصة بلوبحدة موزعة على بلشكل)

بلتالي):

ع اد بيت ياسين):)0.000))درهم.

بلتأسيس) من  سنة  (99 (: بملدة)

بلنهائي.

من فاتح يناير إلى)) (: بلسنة بملالية)

)3)ديس 6ر من كل سنة ما عدب بلسنة)

بألولى تبتدئ من تاريخ بلتسجيل.

سيام) شارع  (5 (: بالجت اعي) بملقر 

بلجامع) ديور  (( شقة) بألول  بلطابق 

بلرااط.

بملسير):)ع اد بيت ياسين.

بلتجاري) بالسجل  بلتقييد  رقم 

.(63585
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DILIGOR

ETHICA

شركة ذبت مسؤولية محدودة

وعنوبن مقرها بالجت اعي ) شارع 

الغوتا سيدي مومن إقامة بلياس ين 

رقم ب 96) - 20150 بلدبر بلبيضاء

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 

5599(7

ب قت�سى بلج ع بلعام بالستثنائي)

ت ت) (2022 يوليو) ((1 في) بملؤرخ 

بملصادقة على بلقربربت بلتالية):

بلقربر بألول):)تفويت حصص

بنجاللي) سلمى  بلسيدة  تفويت 

300)حصة بجت اعية من أصل)500 

حصة لفائدة بلسيد حسين معتوق)

بتاريخ)1))يوليو)2022.

بملقر) تحويل  (: بلثاني) بلقربر 

بالجت اعي للشركة.
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ب قت�سى بلج ع بلعام بالستثنائي)
2022)تم تحويل) 1))يوليو) بملؤرخ في)
من) للشركة  بلحال  بالجت اعي  بملقر 
»1))شارع بلعشاري بلشقة)1)بلرااط-
بلرااط إلى) ((0090 (- أكدبل بلرياض)
إقامة  شارع الغوتا سيدي مومن  ((
بلياس ين رقم ب 96) - 20150 بلدبر 

بلبيضاء.
مسير  بستقالة   : بلثالث  بلقربر 

للشركة
عل ا  بلعام  بلج ع  يحيط 
باستقالة بلسيد محتوق حسين من 

وظائفه ك سير للشركة.
باملحك ة  بلقافوني  بإليدبع  تم 
 26 بتاريخ  بلبيضاء  بالدبر  بلتجارية 

أكتوار 2022 تحت رقم 77)813.
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صوكوويست ش.م.م.
ملتقى شارع مح د بلديوري وج ال بلدين)
بألفغاني ع ارة رقم)))شقة رقم)2،)بلقنيطرة

سجل تجاري رقم)25983)بلقنيطرة

INTEX COMPAGNIE
SARL

شركة مجهولة بإلسم
رأس الها : 0.000.000) درهم

مقرها بالجت اعي : بلحي 
بلصناعي بلبلدي، رقم 0)، حي 

بلرياض،بلقنيطرة
سجل تجاري رقم 7)217 - 

بلقنيطرة
بلج عية) محضر  ب قت�سى  أ()
بتاريخ) بملنعقدة  بملشتركة  بلعامة 
بملساه ون) قرر  (2022  29)يوفيو)

ما يلي):
من) بلشركة  رأس ال  رفع 
0.000.000))درهم إلى)59.958.000 
 199.580 إصدبر) طريق  عن  درهم 
سهم فقدي جديد من فئة)00))درهم)
من) بأك له  ومحرر  مكتب  للوبحد 

طرف بملساه ين عن طريق):
سهم جديد) ()250.750( منح) (- ((
مجافا عن طريق إعادة تقييم عناصر)

بألصول.
2)-)بالقتطاع من بلحساب بلجاري)

للشركاء)بنسبة))218.830()سهم.

بنفس) بلشركة  رأس ال   فض 

بملبلغ أي ما قدره)19.958.000)درهم)

درهم) ((0.000.000 مبلغ) في  ليبقى 

وذلك من أجل ج6ر بلخسائر بملسجلة.

تجديد فترة مهام بلسيد بلقاسمي)

ملدة) وذلك  ك تصرف  مصطفى 

تنتهي) جديدة  سنوبت  ()3( ثالث)

2025،) الل بلج عية بلعامة) سنة)

حسابات) في  ستبت  بلتي  بلسنوية 

بلسنة بملالية بملختت ة في))3)ديس 6ر)

.2021

بكتابة) بلقافوني  بإليدبع  تم  ب()

ضبط بملحك ة بالبتدبئية بالقنيطرة)

رقم) تحت  (2022 أكتوار) ((7 بتاريخ)

.92923
للخالصة وبلتذكير

مجلس بإلدبرة
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صوكوويست ش.م.م.

ملتقى شارع مح د بلديوري وج ال بلدين)

بألفغاني ع ارة رقم)))شقة رقم)2،)بلقنيطرة

سجل تجاري رقم)25983)بلقنيطرة

KH & MH

SARL

شركة محدودة بملسؤولية

رأس الها : 00.000) درهم

مقرها بالجت اعي : طريق مهدية، 

برفامج بلتيسير، متجر رقم 1، مج ع 

سكني رقم 20 ع ارة )2)،بلقنيطرة

سجل تجاري رقم 585)6 - 

بلقنيطرة

م6رم) عرفي  عقد  ب قت�سى  أ()

تفويت) تم  (2020 9)يناير) بتاريخ)

ج يع بلحصص بلتي ي تلكها بلسيد)

فاط ة) بلسيدة  بلهاشمي،) مح د 

بلسيدة عائشة بلهاشمي،) بلهاشمي،)

بلسيدة مليكة بلهاشمي،)بلسيد بمنة)

بلهاشمي) مريم  بلسيدة  بلهاشمي،)

وبلسيدة حلي ة بلهاشمي وبلتي تبلغ)

مح د) بلسيد  لفائدة  حصة  (369

بلحدبد بلذي أصبح شريكا وحيدب.

ب()ب قت�سى محضر بلج ع بلعام)

غير بالعتيادي بملنعقد بنفس بلتاريخ،)

تم تقرير ما يلي):

إقربر تفويت بلحصص.

تحيين بلقافون بألسا�سي للشركة.

بكتابة) بلقافوني  بإليدبع  تم  ت()

ضبط بملحك ة بالبتدبئية بالقنيطرة)

رقم) تحت  (2022 فوف 6ر) (2 بتاريخ)

.93(55
للخالصة وبلتذكير

بلتسيير

271 P

 DECOUPE FRUIT ET

LEGUMES EXPRESS
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد

بلسجل بلتجاري بسال 36867

تأسيس
بتاريخ عرفي  عقد   ب قت�سى 

 20)سبت 6ر)2022)تم تأسيس شركة)

ذبت مسؤولية محدودة ذبت بلشريك)

بلوحيد،) صائصها كالتالي):

 DECOUPE FRUIT ET(:(بلتس ية

.LEGUMES EXPRESS

شارع بألمير) (21 (: بملقر بالجت اعي)

(- بلقرية) بلرشاد  حي  سيدي مح د،)

سال.

بملدة):)99)سنة.

دب ل) سوبء) بلشركة  هدف 

بملغرب أو  ارجه لحسابها أو لحساب)

بر رين):

وبلخضروبت) بلفوبكه  تقطيع 

وتعبئتها)-)بلتجارة.
رأس بملال):)حدد رأس ال بلشركة)

مقس ة) درهم  ((00.000 مبلغ) في 

درهم) ((00 000))حصة من فئة) إلى)

للشريك) تعود  بلوبحدة  للحصة 

بلوحيد بلسيد مهدي بنسالم.

تم تعيين بلسيد مهدي) (: بلتسيير)

بنسالم.

تم تعيين بلسيد مهدي) (: بلتسيير)

وملدة) للشركة  بنسالم ك سير وحيد 

غير محدودة.

بتوقيع) بلشركة  تلتزم  (: بلتوقيع)

بلسيد مهدي بنسالم لج يع بلعقود)

وبملعامالت.

بإليدبع) تم  (: بلقافوني) بإليدبع 

بلضبط) كتابة  لدى  بلقافوني 

تم) وقد  بسال.) بالبتدبئية  باملحك ة 

تسجيلها بالسجل بلتجاري تحت رقم)

36867)بتاريخ)2))أكتوار)2022.
وهذب ب ثابة مقتطف وايان
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RAFAHA IMMOBILIER
SARL.AU

ب قت�سى ج ع عام بستثنائي حرر)
قرر) (2022 أكتوار) ((9 ( في بلرااط في)

 RAFAHA للشركة) بلوحيد  بلشريك 

IMMOBILIER  SARL AU))ما يلي):

بلطابق) بالجت اعي:) بملقر  تحويل 
زفقة) (91 ع ارة) (05 بألول شقة رقم)

فابولي بملحيط بلرااط إلى)))محل رقم)
08)زفقة بوعنان حي بالمل بلقرية سال
بلقافون) من  (1 بملادة) تعديل 

بألسا�سي للشركة.

تم بإليدبع بلقافون بكتابة بلضبط)

باملحك ة بلتجارية بلرااط تحت رقم)

.(29969
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HLA IMMOBILIERE
شركة ذبت مسؤولية محدودة

تأسيس
مسجل) عرفي  عقد  ب قت�سى 

بالرااط قد) (2022 أكتوار) (25 بتاريخ)

مسؤولية) ذبت  شركة  تأسيس  تم 

محدودة بامل يزبت بلتالية):

.HLA IMMOBILIERE(:(بلتس ية

بإلنعاش) (: بالجت اعي) بلهدف 

بلعقاري.
في) حدد  (: بلشركة) رأس ال 

 (000 إلى) موزعة  درهم  ((00.000

درهم) ((00 بقي ة) بجت اعية  حصة 

قد تم تحريرها بالكامل وبملخصصة)

للشركاء)ب ا يتناسب مع مساه اتهم،)

أي)
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بلحامل) بد سان  أيوب  بلسيد 

 AD229366(: للبطاقة بلوطنية رقم)

500)حصة.

بلحاملة) بد سان  هجر  بلسيدة 

 AD216787(: للبطاقة بلوطنية رقم)

250)حصة.

بلحاملة) بد سان  ليلى  بلسيدة 

 AD185030(: للبطاقة بلوطنية رقم)

250)حصة.

من) ببتدبء) سنة  (99 (: بملدة)

بلتأسيس بلنهائي أي من تاريخ وضع)

بلسجل بلتجاري.

من فاتح يناير إلى) (: بلسنة بملالية)

)3)ديس 6ر من كل سنة ماعدب بلسنة)

بألولى تبتدئ من تاريخ بلتسجيل.

بملقر بالجت اعي):)5))شارع بألبطال)

شقة رقم)1)أكدبل بلرااط.

:)تسير بلشركة من طرف) بلتسيير)

بلحامل) بد سان  هللا  عبد  بلسيد 

 B516676 رقم) بلوطنية  للبطاقة 

وذلك ملدة غير محدودة.
باملحك ة) بلتجاري  بلسجل  رقم 

بلتجارية بالرااط):)63773).
مقتطف من أجل بإلشهار
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 STE SUD MARITIME

 SERVEY
 SARL AU

RC : 41789

تأسيس شركة
تم بالعيون بتاريخ))26/05/2022 

بملسؤولية) ذبت  شركة  إنشاء)

بملحدودة بشريك وحيد بالخصائص)

بلتالية):))

 SUD MARITIME» (: بلتس ية)

 .»SERVEY

مربقبة) بلصيد،) (: بلنشاط)

بلع ليات) على  بإلشربف  بلبضائع،)

بلبحرية...

بلصناعي) بلحي  (: بالجت اعي) بملقر 

بلرقم)33)بلشقة)03)بملر�سى بلعيون.)

)سنة ببتدءب من تاريخ) (99 (: بملدة)

بلتأسيس).

درهم) ((00.000 (: بملال) رأس 

موزعة) حصة  ((000 على) مقس ة 

كالتالي):

 (000 (: لفقيه) مح ود  بلسيد  (

حصة.

)بلتسيير):)تم تعيين بلسيد مح ود)

لفقيه ك سير وحيد للشركة ملدة غير)

محدودة.

بإليدبع) تم  (: بلقافوني) بإليدبع 

بالعيون) بالبتدبئية  باملحك ة 

رقم) تحت  (26/05/2022 بتاريخ)

.(195/2022
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SAY FISHERIE

تفويت حصص
    SAY FISHERIE(:(بلتس ية

ذبت) شركة  (: بلقافوني) بلشكل 

بملسؤولية بملحدودة.

بلشاطئ) زفقة  (: بلرئي�سي) بملقر 

بلعينين)) ع ارة ماء) (30 بألبيض رقم)

بلعيون.

بلج ع) ملدبوالت  طبقا  (: بملوضوع)

فوف 6ر) فاتح  ( ( بتاريخ) ( عادي) بلغير 

2022)))قرر بملشاركون))ما يلي):

)حصة من طرف) ( (250 تفويت) (-

محند كروم))إلى بلسيدة))مريم كروم.)

)حصة من طرف) ( (300 تفويت) (-

محند كروم))إلى بلسيد ج ال بنهدي.

طرف) من  حصة  ((30 تفويت) (-

بلصافية) بلسيدة  إلى  ( كروم) محند 

ع روني).

طرف) من  حصة  ((90 تفويت) (-

محند كروم))إلى بلسيد مح د))بنهدي.

بكتابة) تم  (: بلقافوني) بإليدبع 

بلضبط باملحك ة بالبتدبئية بالعيون)

رقم) تحت  (02/((/2022 بتاريخ)

.3226/2022
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AMAR BUSTA MAHAND

تعديالت قافوفية 
 AMAR BUSTA (: بلتس ية)

 .MAHAND

ذبت) شركة  (: بلقافوني) بلشكل  ( (

بلشريك) وذبت  بملحدودة  بملسؤولية 

بلوحيد.

شارع مكة ع ارة) (: بملقر بلرئي�سي)

  (7 رقم) بلثالث  بلطابق  بألوقاف 

بلعيون))

بلج ع) ملدبوالت  طبقا  (: بملوضوع)

   2022 فوف 6ر) (0( بلغير عادي بتاريخ)

قرر بملشاركون))ما يلي):

طرف) من  حصة  (550 تفويت) (-

بع ر بوستا محند إلى بلسيد ح زة))

كروم

طرف) من  حصة  ((00 تفويت) (-

بع ر بوستا محند)))إلى بلسيدة))مريم)

كروم

طرف) من  حصة  ((00 تفويت) (-

بع ر بوستا محند)))إلى بلسيد))ج ال)

بنهدي)

-)تفويت)50))حصة من طرف بع ر)

إلى بلسيدة بلصافية) ( ( بوستا محند)

ع روني

طرف) من  حصة  ((00 تفويت) (-

بع ر بوستا محند)))إلى بلسيدة))حنان)

بنهدي.

بلعنوبن) إلى  بلشركة  تغيير مقر  (-

بلس ربء) زفقة  بإلدبري  بلحي  (: بلتالي)

رقم)8)،)بلعيون.

للشركة) بلقافوني  بلشكل  تغيير  (-

بملسؤولية) ذبت  شركة  (: ليصيح)

بملحدودة

بكتابة) تم  (: بلقافوني) بإليدبع 

بلضبط باملحك ة بالبتدبئية بالعيون)

رقم) تحت  (02/((/2022 بتاريخ)

.3225/2022
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BRABRI PESCA

تعديالت قافوفية 

   BRABRI PESCA(:(بلتس ية

ذبت) شركة  (: بلقافوني) بلشكل 

بلشريك) وذبت  بملحدودة  بملسؤولية 

بلوحيد.

بملقر بلرئي�سي):)تجزئة موالي رشيد)

مج وعة)L)رقم)71))بلعيون.

بلج ع) ملدبوالت  طبقا  (: بملوضوع)

  2022 أكتوار) (2( بلغير عادي بتاريخ)

قرر بملشاركون))ما يلي):

-)حل بلشركة.

بوه))) هللا  عبد  بلسيد  تعيين  (-

ك صفي للشركة.

بكتابة) تم  (: بلقافوني) بإليدبع 

بلضبط باملحك ة بالبتدبئية بالعيون)

رقم)) تحت  (2022 فوف 6ر) (02 بتاريخ)

.3221/2022
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AGADIR NOUFELLA

SARL

تعديالت قافوفية

بالستثنائي) بلعام  بلج ع  إثر  على 

 AGADIR» شركة) ملساهم 

ذبت) شـركة  («NOUFELLA

بملسؤولية بملحـدودة،)بلبـالغ رأس ـالها)

((: مقرها) وبلكـائن  درهم  ((.000.000

 20 حي بلوحدة زفقة وبد ببيض رقم)

بوجدور،)تقـرر:

بلرح ان) عبد  بلسيد  تعيين  (•

بله6زة وبلسيد عي�سى بله6زة ك سيرين)

لشركة.)

كتـابة) لدى  بلقـافوني  بإليدبع  تم 

بلضـبط باملحـك ة بالبتدبئية بالعيون)

رقم) تحت  (0(.((.2022 بتـاريخ)

.3201/2022
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DUR AGRI
ش.م.م

رأس الها 00.000) درهم

بملقر بالجت اعي : مركز ج اعة 

بلريصافة بلش الية بلعربئش

إغالق تصفية بلشركة
ب قت�سى بلج ع بلعام بالستثنائي)

2022)قرر) 25)أكتوار) بملنعقد بتاريخ)

ش.م.م) (DUR AGRI بلشركة) شركاء)

ما يلي):

بملصادقة على تقرير بملصفي.

معاينة إنهاء)ع لية بلتصفية.

إبربء)بملصفي وإعفائه من مهامه.

بكتابة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

بالبتدبئية) باملحك ة  بلضبط 

 2022 أكتوار) (7 بتاريخ) بالعربئش 

تحت رقم)535/2022).
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BATI ORNEMENT
ش.م.م

بستقالة بملسيرة
تعيين مسير للشركة

ب قت�سى بلج ع بلعام بالستثنائي)

سبت 6ر) (26 بتاريخ) بملنعقد 

 BATI» بملس اة) للشركة  (2022

رأس الها) ش.م.م  («ORNEMENT

بالجت اعي) ومقرها  درهم  ((00.000

حي بلعدير تجزئة بلنهضة)))رقم)81) 

بلطابق بألول وزبن،)تقرر ما يلي):

بشرى) بلسيدة  بستقالة  (- ((

حرودة من وظيفتها ك سيرة للشركة.

حرودة) أح د  بلسيد  تعيين  (- (2

ج يع) مع  للشركة  وحيد  ك سير 

بلصالحيات ملدة غير محدودة.

بألسا�سي) بلقافون  تحيين  (- (3

للشركة.

بكتابة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

بوزبن) بالبتدبئية  باملحك ة  بلضبط 

بتاريخ)25)أكتوار)2022.
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URBANO - GROUP
ش.م.م

بستقالة بملسيرة
تعيين مسير للشركة

ب قت�سى بلج ع بلعام بالستثنائي)

 2022 سبت 6ر) (26 بتاريخ) بملنعقد 

 URBANO -» بملس اة) للشركة 

GROUP«)ش.م.م رأس الها)00.000) 

درهم ومقرها بالجت اعي حي بلعدير)

تجزئة بملنظر بلج يل رقم)07))بملحل)

رقم))0)وزبن،)تقرر ما يلي):

بشرى) بلسيدة  بستقالة  (- ((

حرودة من وظيفتها ك سيرة للشركة.

حرودة) أح د  بلسيد  تعيين  (- (2

ج يع) مع  للشركة  وحيد  ك سير 

بلصالحيات ملدة غير محدودة.

بألسا�سي) بلقافون  تحيين  (- (3

للشركة.

بكتابة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

بوزبن) بالبتدبئية  باملحك ة  بلضبط 

رقم) تحت  (2022 أكتوار) (25 بتاريخ)

.3781
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SABAN SERVICE
ش.م.م بشريك وحيد

تحويل بملقر بالجت اعي  للشركة
ب قت�سى بلج ع بلعام بالستثنائي)

 2022 سبت 6ر) (28 بتاريخ) بملنعقد 

 SABAN» بملس اة) للشركة 

وحيد) بشريك  ش.م.م  («SERVICE

ومقرها) درهم  ((00.000 رأس الها)

عالل) سيدي  تجزئة  بالجت اعي 

عالل) سيدي  (22 رقم) (( بلبحربوي)

بلبحربوي تيفلت،)تقرر ما يلي):

«تجزئة) من) بلشركة  مقر  فقل 

 22 رقم) (( بلبحربوي) عالل  سيدي 

إلى) تيفلت») بلبحربوي  عالل  سيدي 

 8 رقم) رشد  ببن  شارع  بلعدير  «حي 

وزبن».

تحيين ومالئ ة بلقافون بألسا�سي)

للشركة.

بكتابة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
بوزبن) بالبتدبئية  باملحك ة  بلضبط 
رقم) تحت  (2022 أكتوار) (2( بتاريخ)

.500
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 GROUPOE SCOLAIRE
ELABOUDI PRIVE

تأسيس شركة ذبت مسؤولية 
محدودة

بتاريخ) عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم وضع بلقافون) (2022 30)سبت 6ر)
مسؤولية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

محدودة بلتي  صائصها كالتالي):
 GROUPOE» شركة) (: بلتس ية)

.»SCOLAIRE ELABOUDI PRIVE
بلهدف):)بستغالل مدرسة للتعليم)

بلخصو�سي.
بملقر بالجت اعي):)حي بلعدير تجزئة)

بلنهضة)))رقم)5)3)وزبن.
من تاريخ) سنة ببتدبء) (99 (: بملدة)

تأسيسها.
درهم مجزأ) (90.000 (: رأس بملال)
درهم) ((00 حصة من فئة) (900 إلى)
بلشكل) على  وموزعة  كلها  محررة 

بلتالي):
 150 ( (: بلطاهر) بن  هند  برنسة 

حصة.
 150 (: بلعبودي) جهاد  بلسيد 

حصة.
بملج وع):)900)حصة.

من فاتح يناير إلى) (: بلسنة بملالية)
)3)ديس 6ر من كل سنة.

:)تسير بلشركة من طرف) بلتسيير)
غير) ملدة  بلطاهر  بن  هند  برنسة 
محددة مع ج يع بلصالحيات لتسيير)

بلشركة.
بألرااح) تحديد  بعد  (: بألرااح)
لتكوين) (%5 تقتطع) بلصافية 

بالحتياطي بلقافوني.
بكتابة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
بوزبن) بالبتدبئية  باملحك ة  بلضبط 
2022)تحت رقم) بتاريخ فاتح فوف 6ر)

3787)بلسجل بلتجاري رقم)9)20.
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ALAOUDANE

ش.م.م

رأس الها 80.000 درهم

بملقر بالجت اعي : دوبر بلريحيين 

ج اعة مص ودة إقليم وزبن

إغالق تصفية بلشركة

ب قت�سى بلج ع بلعام بالستثنائي)

قرر) (2022 أكتوار) (3 بملنعقد بتاريخ)

 ALAOUDANE بلشركة) شركاء)

ش.م.م ما يلي):

بملصادقة على تقرير بملصفي.

معاينة إنهاء)ع لية بلتصفية.

إبربء)بملصفي وإعفائه من مهامه.

بكتابة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

بوزبن) بالبتدبئية  باملحك ة  بلضبط 

تحت رقم) (2022 سبت 6ر) ((9 بتاريخ)

.3763
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TRANS KOUDSI

ش.م.م بشريك وحيد

رأس الها 80.000 درهم

بملقر بالجت اعي : تجزئة كري ة ) 

شارع بلحرية إقامة عبير 91 بلطابق 

بلثاني رقم 8 وزبن

إغالق تصفية بلشركة

ب قت�سى بلج ع بلعام بالستثنائي)

2022)قرر) 21)أكتوار) بملنعقد بتاريخ)

 TRANS KOUDSI بلشركة) شركاء)

ش.م.م بشريك وحيد ما يلي):

بملصادقة على تقرير بملصفي.

معاينة إنهاء)ع لية بلتصفية.

إبربء)بملصفي وإعفائه من مهامه.

بكتابة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

بوزبن) بالبتدبئية  باملحك ة  بلضبط 

رقم) تحت  (2022 أكتوار) (1 بتاريخ)

.3770
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مكتب أقصبي
مج وعة فيدينيون أفترفاسيوفال

شارع فاس رقم)77،)طنجة

بلهاتف):)05.39.32.11.27

MULTISELECT
SARL

شركة محددة بملهام
رأس الها : 00.000) درهم

عنوبنها : 13)، شارع مح د 
بلخامس، طنجة

بلسجل بلتجاري 5)320
بلقربر) محضر  على  بناء)
في بملؤرخ  للشركاء)  بالستثنائي 

)))أكتوار)2022):
))-)لوحظ):

وفاة بملرحوم محفوظ أفيدبص.
توزيع بلحصص بين بلورثة.

2)-)قرر):
مربعاة شغور إدبرة تعيين):

مغربي،) أفيدبص مروبن،) بلسيد 
بلوطنية) بلتعريف  لبطاقة  حامل 
أفيدبص) وبلسيدة  (K509560 رقم)
لبطاقة) حاملة  مغراية،) يس ينة،)
(،K1272(7 رقم) بلوطنية  بلتعريف 
مسيري بلشركة بتوقيعات منفصلة)

ملدة غير محدودة.
مربجعة بلقوبفين.

تم بإليدبع بلقافوني بكتابة ضبط)
بتاريخ بطنجة  بلتجارية   بملحك ة 
رقم) تحت  (،2022 أكتوار) (28

.258920
قصد موجز وايان

فيصل أقصبي
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مكتب أقصبي

مج وعة فيدينيون أفترفاسيوفال

شارع فاس رقم)77،)طنجة
بلهاتف):)05.39.32.11.27

AFIGAZ
SARL

شركة محددة بملهام
رأس الها : 00.000) درهم

عنوبنها : إسكان بملجد قطعة رقم 
830، طنجة

بلسجل بلتجاري رقم 5833)
بلقربر) محضر  على  بناء)
في بملؤرخ  للشركاء)  بالستثنائي 

)))أكتوار)2022):

))-)لوحظ):

وفاة بملرحوم محفوظ أفيدبص.

توزيع بلحصص بين بلورثة.

2)-)قرر):

مربعاة شغور إدبرة تعيين):

مغربي،) أفيدبص مروبن،) بلسيد 

بلوطنية) بلتعريف  لبطاقة  حامل 

أفيدبص) وبلسيدة  (K509560 رقم)

لبطاقة) حاملة  مغراية،) يس ينة،)

(،K1272(7 رقم) بلوطنية  بلتعريف 

مسيري بلشركة بتوقيعات منفصلة)

ملدة غير محدودة.

مربجعة بلقوبفين.

بكتابة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

في  ضبط بملحك ة بلتجارية بطنجة،)

رقم) تحت  (،2022 أكتوار) (28

.2589(8
قصد موجز وايان

فيصل أقصبي
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 CONSTRUCTION DES

 BATIMENTS ET TRAVAUX

AU MAROC
SARL

»CBTM«

في طور بلتصفية

سجل تجاري رقم 03)58) بلرااط

إشعار بحل بلشركة
مؤرخ) عرفي  عقد  ب قت�سى 

 2022 يوفيو) (28 في) بالرااط 

بملساه ان) قرر  بت ارة  وبملسجل 

 CONSTRUCTION DES» في)

 BATIMENTS ET TRAVAUX AU

MAROC SARL» في طور بلتصفية، 

بملحدودة  بملسؤولية  ذبت  شركة 

ومقرها  درهم   30.000 رأس الها 

5) شارع أبطال شقة رقم 1 أكدبل 

بلرااط. ما يلي :

 SOCIETE» حل بلشركة بملس اة

.»CBTM SARL

مدبحي  إس اعيل  بلسيد  تعيين 

ك صفي لها.

تحديد بملقر بالجت اعي 5) شارع 

بألبطال شقة رقم 1 أكدبل بلرااط، 

ك قر للتصفية.

كتابة  لدى  بلقافوني  بإليدبع  تم 

بلرااط  بلتجارية  باملحك ة  بلضبط 

رقم  تحت   2022 فوف 6ر   2 بتاريخ 

.8963
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NOBLE COMPANY
SARL AU

عرفي) أو  توثيقي  عقد  ب قت�سى 

سبت 6ر) (20 بتاريخ) ت ارة  في  مؤرخ 

بلشركة) إسم  تغيير  تم  لقد  (2022

وتحويل بملقر بالجت اعي للشركة):

 FC ACTIF(:(إسم بلشركة بلجديد

.SARL AU

حي) (: إلى بملقر بالجت اعي بلجديد)

بلعبادي ع ارة)22)شقة رقم)2)ت ارة.

محاسب) (: بالجت اعي) بلهدف 

مستقل)-)تأسيس بلشركات.

رأس ال بلشركة):)00.000))درهم)

فئة) من  حصة  ((000 إلى) مقس ة 

00))درهم للحصة بلوبحدة):

 (000 (: ح يد) فاديري  بلسيد 

حصة.

من) ببتدبء) سنة  (99 (: بملدة)

بلتأسيس بلنهائي أي من تاريخ وضع)

بلسجل بلتجاري.

من فاتح يناير إلى) (: بلسنة بملالية)

)3)ديس 6ر من كل سنة ما عدب بلسنة)

بألولى تبتدئ من تاريخ بلتسجيل.

بملقر):)حي بلعبادي ع ارة)22)شقة)

رقم)2)ت ارة.

بملسير):)بلسيد فاديري ح يد.

(: بلتجاري) بالسجل  بلتقييد  رقم 

03)1)))بلرااط.

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

بلتجارية بالرااط بتاريخ فاتح فوف 6ر)

2022)تحت رقم)8505.
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LEVEL HOTEL HOTEL
SARL

تأسيس شركة ذبت مسؤولية 
محدودة

تم تأسيس شركة تح ل بلصفات)
بلتالية بالرااط)2))أكتوار)2022):

 LEVEL (: بالجت اعي) بللقب 
.HOTEL HOTEL SARL

ذبت  شركة   : بلقافوفية  بلصفة 
بملسؤوليات بملحدودة.

بلهدف بالجت اعي : غرض بلشركة 
في بملغرب أو في بلخارج :

وبلتشغيل  وبلت ويل  بلت لك 
كوكيل  أو  بملباشر  وبلغير  بملباشر، 
أي  من  وبملطاعم،  بلفنادق  لج يع 
ج يع  عام،  وبشكل  فئة،  وأي  فوع 
بالفنادق،  بملتعلقة  بلخدمات 
وبلسياحة  بملطاعم  كخدمات 

وبلترفيه.
تنظيم بملؤت ربت : س عي بصري، 
إضاءة،  صوت،  فورية،  ترج ة 
بإلفاربت، منصات، بألكشاك، فقل، 
أثاث تأجير سياربت، فقل سياحي ....

بلخ.
إدبرة بلتربث.

تنظيم بألحدبث.
بكافة  بلغيار  قطع  وايع  شربء 

أفوبعها.
متجر  مطعم،  حفالت،  م ون 

حلويات، وتجارة.
تاجر في بالستيربد وبلتصدير.

صالة ألعاب رياضية.
كربء،  بستغالل،  بقي ة،  بلشربء 
بقتناء ج يع بملنتجات بلغذبئية وغير 
بلغذبئية وتنظيم ج يع بلفعاليات في 

بملغرب و ارجه.
وت لك  وتأجير  وتشغيل  تطوير 
ج يع بألرب�سي وبملباني في بملغرب وفي 

بلخارج.
ومساج  تج يل  مركز  بستغالل 

ولياقة بدفية.
بلتجارية  كل  عام،  وبشكل 
بملالية  وبألوربق  وبملالية  وبلصناعية 
وبلعقاربت، ذبت صلة مباشرة أو غير 
مباشرة لغرض بملذكور أعاله أو من 

بملحت ل أن تسهل تنفيذ وتطوير.
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درهم) ((.000.000 (: بملال) رأس 

فئة) حصة من  ((0000 إلى) مقس ة 

00))درهم للحصة):

عادل بلعلمي):))7500)حصة.

ملياء)بملؤدني):)2500)حصة.

من) ببتدبء) سنة  (99 (: بملدة)

بلتأسيس بلنهائي.

من فاتح يناير إلى) (: بلسنة بملالية)

)3)ديس 6ر من كل سنة ما عدب بلسنة)

بألولى تبتدئ من تاريخ بلتسجيل.

مكرر زبوية) ((6 (: بملقر بالجت اعي)

شارع فرنسا وزفقة تانسيفت أكدبل)

-)بلرااط.

بلتسيير):)عادل بلعلمي.

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

بلتجارية بالرااط.
رقم بلتسجيل بالسجل بلتجاري):)

.(63723

291 P

BFS ESPACE VERT
SARL AU

تأسيس شركة ذبت مسؤولية 
محدودة من شريك وبحد

تم تأسيس شركة تح ل بلصفات)

بلتالية بالرااط)3)أكتوار)2022):

 BFS ESPACE (: بللقب بالجت اعي)

.VERT SARL AU

ذبت  شركة   : بلقافوفية  بلصفة 

شريك  من  بملحدودة  بملسؤوليات 

وبحد.

بلهدف بالجت اعي : غرض بلشركة 

بشكل مباشر أو غير مباشر :

بلحدبئق  وصيافة  إنشاء 

بلخضربء  وبملساحات  وبملنتزهات 

وج يع بملربفق بلطبيعية.

تحضير بألرض للبذر.

سقي بلنباتات وبألشجار وبلزهور.

صيافة  منتجات  وايع  شربء 

وتنظيف بلحدبئق.

وبألشجار  بلنباتات  وايع  شربء 

وبلزهور.

بلحشربت  بلنباتات ضد  معالجة 

وبألمربض.

بلتنظيف وبلتخلص من بلنفايات.
في  وبلكهرااء  بلسباكة  أع ال 

بلحديقة.
تم تحديد رأس بملال) (: رأس بملال)
إلى) مقسم  درهم  ((00.000 ب بلغ)
درهم،) ((00 بقي ة) حصة  ((000
على) بلوحيد  لل ساهم  ( مخصصة)

بلنحو بلتالي):
بلسيد لحسن آيت أو اي):))000) 

حصة.
من) ببتدبء) سنة  (99 (: بملدة)

بلتأسيس بلنهائي.
من فاتح يناير إلى) (: بلسنة بملالية)
)3)ديس 6ر من كل سنة ما عدب بلسنة)

بألولى تبتدئ من تاريخ بلتسجيل.
زبوية زفقة بهت) (: بملقر بالجت اعي)
(- أكدبل) (،( شقة) (،8 ووبدي سبو،)

بلرااط.
آيت) لحسن  بلسيد  (: بلتسيير)

أو اي.
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

بلتجارية بالرااط.
رقم بلتسجيل بالسجل بلتجاري):)

.(63733
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 BOSTON UNISOFT
TECHNOLOGIES

SARL AU
تأسيس شركة ذبت مسؤولية 

محدودة من شريك وبحد
تم تأسيس شركة تح ل بلصفات)

بلتالية بالرااط)3)أكتوار)2022):
 BOSTON (: بالجت اعي) بللقب 
 UNISOFT TECHNOLOGIES

.SARL AU
ذبت  شركة   : بلقافوفية  بلصفة 
شريك  من  بملحدودة  بملسؤوليات 

وبحد.
بلهدف بالجت اعي : غرض بلشركة 

في بملغرب أو في بلخارج :
مركز إدبرة عالقات بلع الء.

شربء وايع بلسلع وبلخدمات.
وبلدعم  بالستشاربت  تقديم 

بلتجاري.

بلدعم بلتقني.

بالستشاربت  تقديم  بملساعدة، 

وبلتدريب.

تصدير ج يع أفوبع بلخدمات.

لتحقيق  وبلتصدير  بالستيربد 

غرض بلشركة.

بلتجارية  كل  عام،  وبشكل 

بملالية  وبألوربق  وبملالية  وبلصناعية 

وبلعقاربت، ذبت صلة مباشرة أو غير 

مباشرة لغرض بملذكور أعاله أو من 

بملحت ل أن تسهل تنفيذ وتطوير.
درهم) ((00.000 (: بملال) رأس 

فئة) من  حصة  ((000 إلى) مقس ة 

00))درهم للحصة):

ح زة بيت تكزيت):))000))حصة.

من) ببتدبء) سنة  (99 (: بملدة)

بلتأسيس بلنهائي.

من فاتح يناير إلى) (: بلسنة بملالية)

)3)ديس 6ر من كل سنة ما عدب بلسنة)

بألولى تبتدئ من تاريخ بلتسجيل.

 PLATEAU N°3 (: بملقر بالجت اعي)

 SIS A (( RUE GABES (CENTRE

.VILLE( CP (0 000 RABAT

بلتسيير):)ح زة بيت تكزيت.

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

بلتجارية بالرااط.
رقم بلتسجيل بالسجل بلتجاري):)

.(63727
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 WORK WORD SERVICES
بالقنيطرة) عرفي  عقد  ب قت�سى 

مسؤولية) ذبت  شركة  تأسيس  تم 

بشريك وحيد وبلتي تح ل) ( محدودة)

بلخصائص بلتالية):

 WORK WORD» (: بلتس ية)

    .»SERVICES

 SARL A.U(((:(((بلصيغة))بلقافوفية

بلهدف بالجت اعي

بالستشاربت بالدبرية.
رأس ال بلشركـة):)00.000))درهم)

فئة) من  حصة  ((000 إلى) مقس ة 

درهم للحصة بلوبحدة موزعة) ((00

بين بلشركاء)على بلشكل بلتالي):

 (000 (: بلسيدة شادية بعكيدة) (-
حصة.

من) ببتدبء) سنة  (99 (: بملدة)
بلتأسيس بلنهائي أي من تاريخ وضع)

بلسجل بلتجاري
من فاتح يناير إلى) (: بلسنة بملالية)
)3)ديس 6ر من كل سنة ما عدب بلسنة)

بألولى تبتدئ من تاريخ بلتسجيل.
شارع أفوبل) (23 (: بملقر بالجت اعي)
 1 رقم) مكتب  ((( فلوري) إقامة 

مي وزة بلقنيطرة.
بملسيرة):))شادية بعكيدة.

رقم بلسجل بلتجاري):))6393.
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 AL MANSOUR INVEST
تأسيس شركة

بالرااط)) عرفي  عقد  ب قت�سى 
بملسؤولية) ذبت  شركة  تأسيس  تم 
)وبلتي تح ل) بملحدودة بشريك وبحد)

بلخصائص بلتالية)):
 AL MANSOUR» بلتس ية)

     .» INVEST
  SARL AU(((:(((بلصيغة))بلقافوفية

بلهدف بالجت اعي):
مقاول بناء)و بشغال مختلفة.

منعش عقاري.
أو) بلتجارية  بإلدبرة  مقاول 

بلصناعية.
رأس ال بلشركـة):)00.000))درهم)
فئة) من  حصة  ((000 إلى) مقس ة 
درهم للحصة بلوبحدة موزعة) ((00

بين بلشركاء)على بلشكل بلتالي):
(: علوي) يزيدي  هاشم  بلسيد  (-

000))حصة.
من) ببتدبء) سنة  (99 (: بملدة)
بلتأسيس بلنهائي أي من تاريخ وضع)

بلسجل بلتجاري.
من فاتح يناير إلى) (: بلسنة بملالية)
)3)ديس 6ر من كل سنة ما عدب بلسنة)

بألولى تبتدئ من تاريخ بلتسجيل.
شارع فرنسا) (15 بملقر بإلجت اعي:)

شقة)08)أكدبل بلرااط.
بملسير):)هاشم يزيدي علوي.

رقم بلسجل بلتجاري):))6368).
295 P
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 SOCIETE
 CABINET AFRICAIN
 D’INGÉNIERIE POUR
 LE DÉVELOPPEMENT

 INTERNATIONAL- CAID
   INTERNATIONAL

بفتتاح فرع
»CAID INTERNATIONAL MR«

بلج ع) مدبوالت  إثر  على 
بتاريخ) بملنعقد  بالستثنائي  بلعام 
26بكتوار2022،)قرر مساه وشركة

 Cabinet Africain d’ingénierie
 pour le développement
 international- CAID
مقرها) يوجد  وبلتي  (،international
بكدبل) (8 فرنسا شقة) شارع  (15 ب)

بلرااط ما يلي):
يسمى:) باملغرب  فرع  بفتتاح  (-

.CAID INTERNATIONAL MR
للفرع) بلقافوني  بمل ثل  تعيين  (-

بلسيد مح د بوهالل.
للفرع على) بلرئيس  بملقر  تعيين  (-
بلعنوبن بلتالي):)15)شارع فرنسا شقة)

8)بكدبل بلرااط.
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
بلتجارية بالرااط تحت رقم)63523) 

بتاريخ))26)أكتوار)2022.
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بئت ـافيـة))تكنيـك أسيسطـانـس ش.ذ.م.م.
)))),)شـارع ولـي بلعهـد)

طنجـــة

 فندق رزيدونس ريتز 
ش.ذ.م.م

 SOCIETE HOTEL RESIDENCE 
 RITZ  SARL

رأس الها بإلجت اعي : 00.000,00)   
درهم

مقرها بإلجت اعي :  طنجة، ) شارع 
صوروال

س.ت : 33  
تفويت بلحصص بعد بمليربث

محـضـر) ( قـربربت) ( بـ ـوجـب) أ)-)
بلج ع))بلعام))بلغير بلعادي))للشركاء)
بـتـاريـخ بطنجة  بستثنائيا  بلـ ـنـعقد 

2022))للـشركـة بملس اة)  29)سبت 6ر)
ش.ذ.م.م.) ريتز  رزيدونس  فندق 
درهـم،) ((00.000,00 رأسـ ـالـهـا)
))شارع) )بطنجة،) مــقـرهـا بإلجــتـ ـاعـي)

صوروال،)تقرر ما يـلي):
-)))بعد وفاة بلربحل بلسيد مح د)
كناد وبلسيد عبد بلعزيز بوشتة وتبعا)
بنقل) بملنصوصة  بلعدلية  للعقود 
بلج ع) أحاط  بلخلف،) إلى  بمليربث 
للشركاء) بلجديدة  بالقائ ة  عل ا 
وبعت دت بلتوزيع بلجديد للرأس ال)

بإلجت اعي بين بلورثة.
كناد) ياسين  بلسيد  -موبصلة 
رقم) بلوطنية  للبطاقة  بلحامل 
في مهامه ك سير للشركة) (K103795

وذلك لفترة غير محدودة.
 (7( بلفصول) مقتضيات  -تغيير 
وتحيين) بألسا�سي  بلقافون  من  و)8()

بلنظام بألسا�سي للشركة.
لــدى)) ( بلـقافوني) ( بإليدبع) ب-تم 
بـتـاريخ)) ( بطنجة) ( بلـتـجـارية) ( بملـحـكـ ـة)
رقم)) تحت  ( أكتوار2022) (28

.258881
مقتطف وايان بلنشر))))))))) (

بئت افية تكنيك أسيسطانس)))
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بئت ـافيـة))تكنيـك أسيسطـانـس ش.ذ.م.م.

)))),)شـارع ولـي بلعهـد)

طنجـــة

تأمينات بليعقوبي وزمالؤه 
ش.ذ.م.م. 

وسيط بلتأمينات بملنظم من طرف 
بلقافون رقم 7)-99 بلحامل ملدوفة 

بلتأمينات
 SOCIETE ASSURANCES  

 EL YACOUBI 
 ET CONSOEURS SARL

 Intermédiaire d’assurances régi 
 par(la(loi(n° 17.99  portant(code

 des assurances
رأس الها : 60.000,00 درهم

مقرها بإلجت اعي : تطوبن، ساحة 
بلعدبلة، م ر دوبسو رقم 2

س.ت :  9973)

تـصفيـة مسبقة للـشركــة
محـضـر) ( قـربربت) ( أ)-بـ ـوجـب)
بلعادي)) بلغير  ( بلعام) ( بلجـ ع)
بـتـاريـخ) بتطوبن  بلـ ـنـعقد  ( للشركاء)
بملس اة)) للـشركـة  ( ( 27سبت 6ر2022)
تأمينات بليعقوبي و زمالؤه ش.ذ.م.م.)
مــقـرهـا) 60.000,00)درهـم،) رأسـ ـالـهـا)
بإلجــتـ ـاعـي))بتطوبن،)ساحة بلعدبلة،)

م ر دوبسو رقم)2،)تقرر ما يـلي):
-تـصفيـة مسبقة))لـشركــة))تأمينات)

بليعقوبي و زمالؤه ش.ذ.م.م.)
فـي) للـشـركـة  مـصـفي  -تـعـيـيـن 

شخص بلسيدة سهيلة بملريباح.
-))تحديد مقر بلتــصـفيــة بالعنوبن)
بلتالي):))تطوبن،)ساحة بلعدبلة،)م ر)

دوبسو رقم)2. 
لــدى) بلـقافوني  بإليدبع  ب-تم 
بـتـاريخ) بتطوبن  بإلبتدبئية  بملحك ة 
27)أكتوار2022))تـحـت رقـم)61)2 .                                                                      

مقتطف و بيان بلنشر)
بئت افية تكنيك أسيسطانس
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نشر مقتطف عقد تسيير حر 
ألصل تجاري

منجز) توثيقي  عقد  ب قت�سى 
بطريبة،) عصام  بألستاذ  ب كتب 
أكتوار) (3( بتاريخ) بالرااط،) موثق 
بلرحيم) عبد  بلسيد  عهد  (،2022
بلتعريف) لبطاقة  بلحامل  بلربيم،)
بلحاضر) (، (A218235بلوطنيةرقم
باس ه بلشخ�سي واصفته وكيال عن)

ورثة بملركوم بح د بلربيم،)وهم):)
بوح ان،) بيت  عائشة  بلسيدة 
بلوطنية) بلتعريف  لبطاقة  بلحاملة 

.A69(00(رقم
بلحاملة) بلربيم،) بمينة  بلسيدة 
رقم) بلوطنية  بلتعريف  لبطاقة 

.Q782
بلحاملة) بلربيم،) عائشة  بلسيدة 
رقم) بلوطنية  بلتعريف  لبطاقة 

.A206606
بلحاملة) بلربيم،) كري ة  بلسيدة 
رقم) بلوطنية  بلتعريف  لبطاقة 

.A2(1(91

بلربيم،) رشيد  مح د  بلسيد 

بلوطنية) بلتعريف  لبطاقة  بلحامل 
.A2(1(63(رقم

بلحاملة) بلربيم،) بلسيدة  ديجة 

رقم) بلوطنية  بلتعريف  لبطاقة 

.A216595

بلحاملة) وبلسيدة فاط ة بلربيم،)

رقم) بلوطنية  بلتعريف  لبطاقة 

.A569886

للسيد عبد بلجبار بلبكار،)بلحامل)

رقم) بلوطنية  بلتعريف  لبطاقة 

لألصل) بلحر  بالتسيير  (AA129(2

 9-7 بالرااط) بملتوبجد  بلتجاري 

بالرااط) بلتجارية  باملحك ة  بملسجل 

 (02( وذلك ملدة) ((06568 تحت رقم)

سنتين ببتدبء)من فاتح فوف 6ر)2022 

إلى))3)أكتوار)2021.
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 SOCIETE PHARMACIE AL

BADII TAROUDANT
SARL A.U

 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE

D’ASSOCIE UNIQUE

 AU(CAPITAL(DE : 100.000.00

DHS

 SIEGE(SOCIAL : BAB

ZOURGHANE TAROUDANTE

ب وجب عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)3 

2022)تأسست بلشركة ذبت) أكتوار)

وحيد) بشريك  محدودة  مسؤولية 

ذبت بلخصائص بلتالية):

بسم) بلشركة  تح ل  (: بلتس ية)

 SOCIETE PHARMACIE AL

ذبت) شركة  (BADII TAROUDANT

مسؤولية محدودة بشريك وبحد.

بملوضوع):)بلشركة لها كهدف.

صيدالني.

بملستحضربت) وايع  شربء)

بلصيدالفية.

شبه) بملستحضربت  وايع  شربء)

بلصيدالفية.
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بملستحضربت) وايع  شربء)
بلبيطرية.

بلطبية) بملنتجات  وايع  شربء)
بملساعدة.

تركيبات بملستحضربت بلصيدالفية)
وشبه بلصيدالفية.

بملنتجات) وتصدير  بستيربد 
بملختلفة.

بملقر) يوجد  (: بإلجت اعي) بملقر 
بإلجت اعي باب بلزركان تارودبفت.

بملدة):)مدة بلشركة محددة في)99 
سنة ببتدبء)من يوم بلتأسيس.

بلرأس ال) (: بإلجت اعي) بلرأس ال 
 (00.000.00 في) محدد  بإلجت اعي 
000))حصة من) درهم مقس ة على)

فئة)00))درهم للوبحدة.
بلشركاء):)

بلسيد بلفقير أح د)000)حصة.
ويسيرها) بلشركة  يدير  (: بإلدبرة)

بلسيد بلفقير أح د.
بلسنة))بإلجت اعية):)تبتدئ بلسنة)
في لتنتهي  يناير  فاتح  في   بإلجت اعية 

 )3)ديس 6ر).
لإلحتياط بلقافوني) (% (5 (: بألرااح)
لقربر) تبعا  يضاف  أو  يوزع  وبلباقي 

بلشركاء.
بإليدبع بلقافوني):)لقد تم بإليدبع)
بإلبتدبئية) بملحك ة  لدى  بلقافوني 
 2022 أكتوار) (27 يوم) بتارودبفت 

تحت رقم)1)7.
تم بلتسجيل في بلسجل بلتجاري)
بتارودبفت) بإلبتدبئية  بملحك ة  لدى 
رقم) تحت  (2022 أكتوار) (27 يوم)

.9(27
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 SOCIETE TANAZART
GUEST HOUSE

SARLA.U
 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE
 AU(CAPITAL(DE : 100.000.00

DHS
 SIEGE(SOCIAL : DR. ZAOUIAT

ISSEN TOUAAMRIN
 COMMUNE ADDIR CAIDAT

 SIDI MOUSSA LHAMRI
TAROUDANT

 RC(N°8801 TRIBUNAL(DE 1ER

INSTANCE TAROUDANT

بلعام) بلج ع  لقربرت  تبعا 
 (5 بتاريخ) بملنعقد  بإلستثنائي 
 SOCIETE لشركة) (2022 سبت 6ر)
 TANAZART GUEST HOUSE
قرر) ذبت مسؤولية محدودة  شركة 

بلشركاء)ما يلي):
تفويت)500)حصة إجت اعية من)
أمين) أح د  بلحوبت  بلسيد  طرف 

للسيدة شقرون بلسعدية.
 (000 بلسيدة شقرون بلسعدية)

حصة إجت اعية.
أح د) بلحوبت  بلسيد  بستقالة 
وتعيين) ك سير  مهامه  من  أمين 
مسيرة) بلسعدية  شقرون  بلسيدة 

للشركة مع ج يع صالحية بلتوقيع.
شركة) من  بلقافوني  بلشكل  تغير 
شركة) إلى  محدودة  مسؤولية  ذبت 
بشريك) محدودة  مسؤولية  ذبت 

وحيد.
بدلك تم تعديل فصول بلقافون)

بألسا�سي للشركة.
بكتابة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
بإلبتدبئية) باملحك ة  بلضبط 
 2022 أكتوار) (21 بتاريخ) بتارودبفت 

تحت رقم)698.
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 SOCIETE NOUVELLE
CONSTRADINE FRERES

SARL
 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE
 AU(CAPITAL(DE : 18.000.000.00

DHS
 SIEGE(SOCIAL : RTE(DE

 TAROUDANT OULED BERHIL

TAROUDANT

 RC(N°721 TRIBUNAL(DE 1ER

INSTANCE TAROUDANT

بلعام) بلج ع  لقربرت  تبعا 

 (5 بتاريخ) بملنعقد  بإلستثنائي 

 SOCIETE لشركة) (2022 سبت 6ر)

 NOUVELLE CONSTRADINE

مسؤولية) ذبت  شركة  (FRERES

محدودة قرر بلشركاء)ما يلي):

حصص) (90000 تفويت)
بلبهجة) بلسيد  إجت اعية من طرف 
بلبهجة) بلسيد  لفائدة  بلعزيز  عبد 

عبد بلغني.
بلغني) عبد  بلبهجة  بلسيد 

80000))حصة إجت اعية.
عبد) بلبهجة  بلسيد  بستقالة 
وتعيين) ك سير  مهامه  من  بلعزيز 
مسير) بلغني  عبد  بلبهجة  بلسيد 

للشركة مع ج يع صالحية بلتوقيع.
تم بدلك تعديل فصول بلقافون)

بألسا�سي للشركة.
بكتابة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
بإلبتدبئية) باملحك ة  بلضبط 
 2022 أكتوار) (20 بتاريخ) بتارودبفت 

تحت رقم)690.
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STE.BEN MCHICH
زيري بن عطية، رقم )2) مكرر، تازة  

بلتعريف بلجبائي :  1550329
بلسجل بلتجاري : 655

بلتعريف بلجبائي بملوحد : 
000531672000075

بلضريبة بملهنية : 5602895)
تعيين مسير للشركة

 (7 ( ( ب قت�سى عقد عرفي بتاريخ)  
أكتوار)2022)بتازة،)قرر بلج ع بلعام)
 STE. BEN ( ( ( ( لشـــركـــة) بإلستثنائي 
ذبت بملسؤولية) ( (MCHICH S.A.R.L
هللا)) حرمة  ( بلسيد) تعيين  بملحدودة 
بلوطنية)) للبطاقة  بلحامل  مح د 
مسيرب للشركة وذلك) ز30)55) ( رقم)
بلسيد)) وتعيين  ( محدودة) غير  ملدة 
بلحامل للبطاقة) ( مح د) ( حرمة هللا)
ك سير ثان) (11(38 رقم ز) ( بلوطنية)
ك ا) ( للشركة ذلك ملدة غير محدودة)
تم إستقالة بلسيد حرمة هللا))مح د)
بلحامل للبطاقة بلوطنيةرقم))ز03)7 

من بلتسيير).
بكتابة) تم  (: بلقافوني) -بإليدبع 
بتازة) بإلبتدبئية  باملحك ة  بلضبط 
)تحت عدد) أكتوار2022) (3( ( بتاريخ)

2022/505
بإلمضاء:

مسير للشركة
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STE. ELGHAFIANI T.D
S.A.R.L AU

رقم 2) بلشارع بلرئي�سي أوالد بزااير 
تازة

بلرسم بملنهي : )626008)
بلتعريف بلجبائي : 12721651

بلسجل بلتجاري: 5277
بلتعريف بلجبائي بملوحد : 

002366971800001(
إضافة نشاط جديد لشركة  ذبت 
مسؤولية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد
مؤرخ) عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم) بتازة  (2022 سبت 6ر) ((9 بتاريخ)
إضاف نشاطين جديدين إلى موضوع)

بلشركة.
بيع موبد بلبناء)وكذب بيع بلعجالت.
بكتابة) تم  (: بلقافوني) بإليدبع 
بتازة) بإلبتدبئية  باملحك ة  بلضبط 
تحت عدد) (2022 أكتوار) (21 بتاريخ)

.196/2022
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 STE.RESIDENCE OLIVES
شركة تضامن

بلرأس ال بإلجت اعي: 20.000.00  
درهم

بملقر بإلجت اعي: مربكش، رقم 27 
تاركة زدبغية

بلعام) بلج ع  قربر  ب قت�سى 
 Residence لشركة) بإلستثنائي 
طور) في  تضامن،) Olivesشركة 
  20.000,00 برأس ال) بلتصفية،)

درهم،)قرر ما يلي):
ج يع) عن  بملصفي  تقرير  ((-

ع ليات بلتصفية.
بلختامي) بلحساب  فحص  ( (2-

لل صفي.
-3إبربء)ذمة بملصفي.

-1)إعالن إغالق بلتصفية.
-5)تفويض بلسلط.)

وقد تم بإليدبع بلقافوني للشركة)
بلتجارية) باملحك ة  بلضبط  بكتابة 
 2022 أكتوار) (3( ( بتاريخ) ب ربكش،)

عدد) تحت  و  ((10912 عدد) تحت 

757)2)من بلسجل بلتجاري.
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 SOCIETE BOUZAMOUR

STATION SERVICE
 SARL

AU(CAPITAL(DE : 100.000 DHS 

 SIEGE(SOCIAL: COMMUNE(AIT

IGASS TAROUDANT

مـؤرخ) عــرفـي  عـقـد  ب ـوجب 

2022)تـأسـسـت) 0))أغسطس) بتـاريخ)

بشريك) مسـؤوليـة  ذبت  بلـشركـة 

وحيد))ذبت بلخــصـائـص بلـتــاليــة:

 SOCIETE (: بلتس ـية)

 BOUZAMOUR STATION

مسؤولية) ذبت  شركة  (،SERVICE

محدودة)

بملــوضـوع):)بلـشـركـة لهـا كهـدف):

))تشغيل محطات ب لوقود.)

إدبرة وتشغيل بملج عات بلتجارية.))

)مشتريات ومبيعات وتوزيع ج يع)

وموبد) وبلوقود  بلبترولية  بملنتجات 

بلتشحيم.

وتفريغ) غسيل  متجر  تشغيل 

وتشحيم لج يع بملركبات وبلسياربت.)

تشغيل صيافة وإصالح ميكافيكي،)

ورشة إصالح تع ل بالهوبء)بملضغوط)

وبلطالء،)فضال عن ج يع بلع ليات)

بلتي تقع ض ن مجال صيافة بملركبات))

وبلسياربت؛

باحة) مقهى،) بملطعم،) تشغيل 

بالستربحة وبلترفيه،)حديقة بألطفال،)

منظم حفالت.

بيع))بملوبد بلغذبئية بلعامة،جزبر،)

متجر بلتبغ.

بيت) ج اعة  (: بالجت اعي) بملـقـــر 

بكاس))تارودبفت.

بملــدة):)مـحـددة في)99))سـنـة ببتـدبء)

من يـوم بلتـأسـيس.

في)) محـدد  (: بلـرأس ـال بالجتـ ـاعي)

  (000 درهـم مقس ة على) ((00.000

حـصـة،)من فئــة)00))درهـم للـوبحدة.

بلـشــركــاء:

بلسيد عبد بلرحيم سهمي.)

بلسيد ع ر سكان.

ويسيــرهــا) بلـشـركة  يـديـر  (: بإلدبرة)

بصفته) سهمي  بلرحيم  عبد  بلسيـد 

بملسير بلوحيد))لشريكة.

بلشركة) (: بلتوقيع) صالحيات 

بالتوقيع بملشترك لكل من بلسيد عبد)

بلرحيم سهمي))وبلسيد ع ر سكان.)

بلسنـة بالجـتـ ـاعية):)تبتـدئ بلسنـة)

بالجت اعيــــة فـــي فـاتح ينايـــر لتـنـتـهـــي في)

)3)ديـس ـبـــر.

لالحتيــاط بلـقــافــوفـي) (5% (: بألرااح)

وبلبــاقـي يـوزع أو يضاف تبـعــا لقـربر)

بلشـركــاء.

بلـوضـع):)لـقـد تــم بإليــدبع بلقــافــوفـي)

لـدى بملـحـك ــة بالبتدبئية بتارودبفت))

رقم)) تـحــت  (،2022 أكتوار) (25 يـوم)

.703
تـم بلتسـجيـل في بلسجـل بلتـجـاري)

لـدى بملـحـك ــة بالبتدبئية بتارودبفت))

تـحـت) (،2022 أكتوار) (25 يـوم)
رقـــم7))9.
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 STE STATION JEBAL

TICHKA
SARL

ربس الها : 2.291.000 درهم

مقرها بلرئي�سي ب ربكش 6) طريق 

بلشويطر ج اعة بلويدبن سيدي 

يوسف بن علي

عقد تسيير مقهى تسيير حر
ب قت�سى عقد تسيير مقهى تسيير)

ثابت) (،2022 أكتوار) (26 بتاريخ) حر 

(،2022 أكتوار) (27 بتاريخ) بإلمضاء)

«محطة جبل تيشكا») منحت شركة)

بمل ثلة من طرف بلسيد) ش ذ م م،)

عبد بلحق بلركربكي،)بلحامل لبطاقة)

:U(2719(بلتعريف بلوطنية رقم
لشركة)AMOULA FOODS،)رقم)

مقرها) (،(29((7 بلتجاري) سجلها 

شقة) (2 بلعن6ر) (2 بالجت اعي باملسيرة)

3،)مربكش،)بمل ثلة من طرف بلسيد)

 R71120(مورينو عبد بلنجاح بطاقته

بصفته مسير بلشركة.

بلكائنة) لل قهى  بلحر  بلتسيير 

 (6 كلم) بشركة محطة جبال تشكا 

شويطر مربكش،)وذلك ملدة)2))شهرب)

تبتدئ من فاتح سبت 6ر)2022)وتنتهي)

وفق) بلكل  (،2023 أغسطس) (3( في)

بلشروط وباللتزبمات بملنصوص عليها)

في بلعقد.
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STE FIRIM PUB
SARL AU

تعديل
على إثر مدبوالتها بتاريخ)8))أكتوار)

بلعامة غير) بلج عية  قررت  (،2022

 FIRIM PUB SARL بلعادية لشركة)

AU،)مقرها بالجت اعي بلسالم)526)،)

بلطابق بألر�سي حي عبد هللا كنون حي)

بلسالم أكادير ما يلي):

بعد) بملصفي  تقرير  بعت اد 

بلتصفية) إقفال  إعالن  بلفحص،)

بلودية للشركة.

إبربء)ذمة بملصفي.

بلصالحيات) بملصفي  تخويل 

بأل يرة) بالجربءبت  الفجاز  بلضرورية 

بلناتجة عن إقفال بلتصفية بلودية.

بكتابة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

بأكادير) بلتجارية  باملحك ة  بلضبط 

رقم) تحت  (،2022 فوف 6ر) فاتح  في 

.((9091
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TOGETHER COFFEE
SARL AU

تم تأسيس شركة ذبت بملسؤولية)

فاس) في  وحيد  بشريك  بملحدودة 

ذبت) (،2022 أكتوار) (26 بتاريخ)

بلخصائص بلتالية):

بلتس ية):

.TOGETHER COFFEE SARL AU   
))و2)رقم) بملقر بإلجت اعي):)متجر)

مكناس) طريق  بملنارة  تجزئة  ((00

فاس.

بلهدف):)مقهى.

بملدة):))99)سنة.

درهم،) ((00.000 (: رأس ال)
مقس ة إلى)000))حصة من فئة مائة)

درهم لكل وبحدة.
بلسيد بالس ر) (: بلشريك بلوحيد)
 (00.000 (: 000))حصة ب) (: فاروق)

درهم.
بلتسيير وبإلمضاء):)للسيد بالس ر)

فاروق.
)تم بإليدبع بلقافوني لدى بملحك ة)
 1503 رقم) تحت  بفاس  بلتجارية 

بتاريخ)2)فوف 6ر)2022.
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TRAVAUX DELEC
ب قت�سى عقد عرفي مؤرخ))بتاريخ))

6))بكتوار)2022.
قررت بلشريكة بلوحيدة لشركة)
ذبت بملسؤولية) (TRAVAUX DELEC

بملحدودة))دو شريك وحيد.
زيادة رأس ال بلشركة من)95000 

إلى)500000)درهم.
و ذلك بإنشاء)1050)سهم جديدب)

بقي ة)00))درهم.
بلحصص) مج وع  يصبح  حيث 
رشيد) بلسيد  ي تلكها  حصة  (5000

بمياح.
بكتابة) بلقافوني  بإليدبع  بفجز 
بالبتدبئية) بملحك ة  لدى  بلضبط 

تيزفيت.
2022)تحت رقم) 2)فوف 6ر) بتاريخ)

.331
بلتجاري) بلسجل  في  وبملسجل 

تحت رقم))368.
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 ZAKI DISTRIBUTION
ALIMENTAIRES

SARL
ب قت�سى بلج ع بلعام بالستثنائي)
 202( يوفيو) ((1 في) بملؤرخ 
 ZAKI DISTRIBUTION لشركة)
بملسؤولية) ذبت  (ALIMENTAIRES
رقم) (: بالجت اعي) مقرها  بملحدودة،)
39))مكرر شارع بلسعديين بلبساتين)

مكناس قد تقرر):
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تم بيع)5500)حصة عائدة للسيد)

بلسيد) إلى  بلرزبق  عبد  بوطالقة 

بوطالقة عبد بلحكيم.

للشركة) بلقافوني  بلشكل  تغيير 

من شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة)

إلى شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة)

بشريك وبحد.

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

أكتوار) (27 بلتجارية ب كناس بتاريخ)

سجل) (،3933 رقم) تحت  (،2022

تجاري رقم)25085.
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NARJIS FERME
SARL

بلربس ال بالجت اعي : 00.000) 

درهم
بملقر بالجت اعي : دوبر أيت غازي 

بيت إزي بلج اعة بلقروية حودربن 

بلخ يسات

تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 
بملحدودة

بتاريخ) عرفي  عقد  ب قت�سى 

تم) بالخ يسات،) (2022 1)أكتوار)

وضع بلقافون بالسا�سي لشركة ذبت)

مسؤولية محدودة موبصفاتها برتية):

 NARJIS FERME (: بلتس ية)

.SARL
بلهدف بالجت اعي):)دوبر بيت غازي)

بلقروية حودربن) بلج اعة  إزي  بيت 

بلخ يسات.

في) محدد  (: بالجت اعي) بلربس ال 

 (000 إلى) مقسم  درهم  ((00.000

حصة ب)00))درهم للحصة بلوبحدة)

بلشكل) على  وموزعة  محررة  كلها 

بلتالي):

 900 بلسيد بصوبدقة عبد بالله)

حصة.

 (00 أشرف) بصوبدقة  بلسيد 

حصة.

بلتسيير):)تسيير بلشركة من طرف)

بملسير بلسيد صودبقي أشرف بلحامل)

رقم) بلوطنية  بلتعريف  لبطاقة 

.LA9665(

لقد تم بلتصريح بالسجل بلتجاري)

بالخ يسات) بالبتدبئية  باملحك ة 

بتاريخ فاتح فوف 6ر)2022،)تحت رقم)

.397
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إفت افية فدبد ش.ذ.م.م

5)بملركز بلتجاري ببن سينا أگدبل بلرااط

بلهاتف05-37-77-59-72 

بلفاكس)-05 )37-77-59-8 

MANAZIL IBDAA شركة
 SARL

بلرفع من رأس ال بلشركة
تعديل بلقافون بألسا�سي للشركة

بلعام) بلج ع  محضر  حسب 

بالستثنائي بملنعقد بتاريخ)5))سبت 6ر)

قرر شركاء) بلبيضاء،) بالدبر  ( (2022

(،«MANAZIL IBDAA SARL»شركة

ذبت بلرأس ال))00.000))درهم وبلتي)

عبد) شارع  (،((9 (: ب) مقرها  يوجد 

بملومن مكتب رقم)11)بلدبر بلبيضاء.

بلزيادة في رأس ال بلشركة ب قدبر)

من) ليرفع  وذلك  درهم  (200.000

300.000)درهم.)))))) 00.000))درهم إلى)

بجت اعية) حصة  (2.000 بخلق)

للوبحدة) درهم  ((00 بقي ة) جديدة 

بلنحو) على  بلشركاء) على  وستوزع 

بلتالي):

 2250 سعيد) بلكرمي  بلسيد 

حصة بجت اعية.

300)حصة) ( بلسيد بلكرمي معاذ)

بجت اعية.

بلسيدة بلكرمي هجار)50))حصة)

بجت اعية.

حصة) ((50 سارة) بلكرمي 

بجت اعية.

حصة   (50 بي ان  بلكرمي 
بجت اعية.

حصة) (3000 مج وعه) ما  أو 

بجت اعية.

تعديل بلقافون بألسا�سي للشركة)

ك ا هو منصوص عليه في بملادة)96-5 

مقتضيات) حسب  و  بلقافون  من 

محضر بلج ع بلعام بالستثنائي.

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

2)فوف 6ر)2022)تحت رقم)59)811.
313 P

GREEN TOUCH
SARL D’AU

AU(CAPITAL(DE 100.000 DHS
مقرها بالجت اعي : بلرااط، زفقة عبد 
بلعزيز بوطالب إقامة باب تامسنا 

بلطابق بألر�سي رقم 2)                         
حسب بلج ع بلعام بلغير بلعادي)
بملنعقد بتاريخ فاتح أغسطس)2022،)
وبفق بلشريك بلوحيد على حسابات)
ع ليات) بغالق  وقربر  بلتصفية 
بملسيرة) بهم  قامت  بلتي  بلتصفية 

للشركة.
وتجدر بإلشارة إلى بفه لم يتم سدبد)
أي أسهم ولم يتم إجربء)أي مشاركة.

بكتابة) بلقافوني  بإليدبع  ثم 
بالرااط) بلتجارية  باملحك ة  بلضبط 
2022)تحت رقم) بتاريخ فاتح فوف 6ر)

.(29851
314 P

BLACKCOLLEC
SARL

رأس الها 00000) درهم
مقرها بالجت اعي : بلفتح 2 رقم 206 

توالل مكناس 
سجل بلتجاري :50977 

تعريف ضريبي : 15992665 
بلتصفية بملسبقة

بلعام) بلج ع  محضر  ب قت�سى 
بلغير بلعادي بتاريخ)21)أكتوار)2022 
)تم) (BLACKCOLLEC SARL ( لشركة)

بلتقرير وبملصادقة على ما يلي):
بلتصفية بملسبقة للشركة.

يوسف) بلودغيري  بلسيد  تعيين 
ك صفي للشركة.

ك قر) بلشركة  مقر  تعيين 
للتصفية.

باملحك ة) تم  بلقافوني  بإليدبع 
فوف 6ر) (2 بتاريخ) ب كناس  بلتجارية 

2022،)تحت عدد)063).
315 P

RICHCOM
SARL

تاسيس شركة
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
6)سبت 6ر)2022،)تكوفت شركة ذبت)

مسؤولية محدودة م يزبتها كالتالي):
.RICHCOM SARL(:(بلتس ية

بلصفة بلقافوفية):)ش م م.
بلهدف):)تجارة عقاقير بشكل عام.

 (00.000 في) حدد  (: بلربس ال)
سهم بقي ة) ((000 درهم مقسم إلى)

00))درهم للسهم موزعة كالتالي):
مح د بلريش)500)سهم.
ياسين بلريش)500)سهم.
بلتسيير):)مح د بلريش.
بإلمضاء):)مح د بلريش.

بملدة):)99)سنة.
بلهناء،) تجزئة  (: بالجت اعي) بملقر 

بلدريوش.
تم بإليدبع بلقافوني لدى بملحك ة)
 20 بتاريخ) بالدريوش  بالبتدبئية 

سبت 6ر)2022،)تحت رقم)70).
316 P

RIF ESSAADI CARS
SARL AU

تاسيس بلشركة
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
شركة) تكوفت  (،2022 2))سبت 6ر)
لشريك) محدودة  مسؤولية  ذبت 

وحيد م يزبتها كالتالي):
 RIF ESSAADI CARS (: بلتس ية)

.SARL AU
بلصفة بلقافوفية):)ش م م ش و.

بدون) بلسياربت  كربء) (: بلهدف)
سائق.

 (00.000 في) حدد  (: بلربس ال)
سهم بقي ة) ((000 درهم مقسم إلى)

00))درهم للسهم موزعة كالتالي):
مح د بلسعدي ب)000))سهم.

بلتسيير):)مح د بلسعدي.
بالمضاء):)مح د بلسعدي.

بملدة):)99)سنة.
بلحسن) شارع  (: بالجت اعي) بملقر 

بلثاني ميضار،)بلدريوش.
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لدى) بلقافوني  بإليدبع  تم 
بملحك ة بالبتدبئية بالدريوش بتاريخ)

23)سبت 6ر)2022،)تحت رقم)72).
317 P

CONSTRUCIMRANE
SARL AU

تأسيس شركة
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
شركة) تكوفت  (،2022 22)أغسطس)
لشريك) محدودة  مسؤولية  ذبت 

وحيد م يزبتها كالتالي):
 CONSTRUCIMRANE(:(بلتس ية

.SARL AU
بلصفة بلقافوفية):)ش م م ش و.

أو) متنوعة  أع ال  (: بلهدف)
إنشاءبت.

 (00.000 في) حدد  (: بلربس ال)
سهم بقي ة) ((000 درهم مقسم إلى)

00))درهم للسهم موزعة كالتالي):
بمح د بن بامو ب)000))سهم.

بلتسيير):)بمح د بن بامو.
بإلمضاء):)بمح د بن بامو.

بملدة):)99)سنة.
بملقر بالجت اعي):)حي بلقدس ربس)

بملاء،)بلناضور.
لدى) بلقافوني  بإليدبع  تم 
بملحك ة بالبتدبئية بالناضور بتاريخ)
رقم) تحت  (،2022 29)أغسطس)

.1263
318 P

ESSOUSI IMMO
SARL

تاسيس شركة
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تكوفت شركة ذبت) (،2022 يوليو) (8

مسؤولية محدودة م يزبتها كالتالي):
 ESSOUSI IMMO (: بلتس ية)

.SARL
بلصفة بلقافوفية):)ش م م.

مطور) بألرب�سي،) مطور  (: بلهدف)
بلعقاربت.

 (00.000 في) حدد  (: بلربس ال)
سهم بقي ة) ((000 درهم مقسم إلى)

00))درهم للسهم موزعة كالتالي):

مح د بلسو�سي)600)سهم.
مريم بل6ركاني)200)سهم.

سهيلة بلسو�سي)200)سهم.
بلتسيير):)مح د بلسو�سي.
بإلمضاء):)مح د بلسو�سي.

بملدة):)99)سنة.
بلقدس،) زفقة  (: بالجت اعي) بملقر 

بلدريوش.
تم بإليدبع بلقافوني لدى بملحك ة)
بالبتدبئية بالدريوش بتاريخ)20)يوليو)

2022،)تحت رقم)07).
319 P

DOOD HEART
SARL

تاسيس شركة
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
ذبت) شركة  تكوفت  (2022 يوليو) (8

مسؤولية محدودة م يزبتها كالتالي):
 DOOD HEART (: بلتس ية)

.SARL
بلصفة بلقافوفية):)ش م م.

بلهدف):)مج ع ريا�سي.
 (00.000 في) حدد  (: بلربس ال)
سهم بقي ة) ((000 درهم مقسم إلى)

00))درهم للسهم موزعة كالتالي):
سفيان بعربمو)500)سهم.

أس اء)رحاب)500)سهم.
بلتسيير):)سفيان بعربمو.
بإلمضاء):)سفيان بعربمو.

بملدة):)99)سنة.
بملركز) بودينار  (: بالجت اعي) بملقر 

طريق بلرئيسية،)بلدريوش.
تم بإليدبع بلقافوني لدى بملحك ة)
بالبتدبئية بالدريوش بتاريخ)29)يوليو)

2022،)تحت رقم)50).
320 P

EXCELLENT SAKANE
SARL AU

تاسيس بلشركة
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
شركة) تكوفت  (،2022 26)سبت 6ر)
لشريك) محدودة  مسؤولية  ذبت 

وحيد م يزبتها كالتالي):

 EXCELLENT (: بلتس ية)

.SAKANE SARL AU

بلصفة بلقافوفية):)ش م م ش و.
مطور) عقاربت،) مطور  (: بلهدف)

أرب�سي.

 (00.000 في) حدد  (: بلربس ال)

سهم بقي ة) ((000 درهم مقسم إلى)

00))درهم للسهم موزعة كالتالي):

بلحسن بلهروب�سي)000))سهم.
بلتسيير):)بلحسن بلهروب�سي.
بإلمضاء):)بلحسن بلهروب�سي.

بملدة):)99)سنة.
إدريس) شارع  (: بالجت اعي) بملقر 
بلطيب،) بن  بلقدس  حي  بألول 

بلدريوش.
لدى) بلقافوني  بإليدبع  تم 
بملحك ة بالبتدبئية بالدريوش بتاريخ)

)))أكتوار)2022،)تحت رقم)77).
321 P

GLOBAL TACTICS
 SARL

تأسيس بلشركة
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
شركة) تكوفت  (،2022 22)سبت 6ر)
م يزبتها) محدودة  مسؤولية  ذبت 

كالتالي):
 GLOBAL TACTICS (: بلتس ية)

.SARL
بلصفة بلقافوفية):)ش م م.

وتصدير) بستيربد  (: بلهدف)
وبلفوبكه) بلغذبئية  )بملنتجات 

بملجففة،)منتجات بلتنظيف(.
 (00.000 في) حدد  (: بلربس ال)
سهم بقي ة) ((000 درهم مقسم إلى)

00))درهم للسهم موزعة كالتالي):
 الد بشري)900)سهم.

مح د بإلدري�سي)00))سهم.
بلتسيير):) الد بشري.
بإلمضاء):) الد بشري.

بملدة):)99)سنة.
بألمير) شارع  (: بالجت اعي) بملقر 

سيدي مح د ل)68،)بلناضور.
لدى) بلقافوني  بإليدبع  تم 

 بملحك ة بالبندبئية بالناضور بتاريخ)

26)سبت 6ر)2022،)تحت رقم)1155.

322 P

TAFRUT
SARL

AU(CAPITAL(DE 100.000 DHS

 SIEGE(SOCIAL : DOUAR

IAOUADENE P/DRIOUCH

بلعام) بلج ع  محضر  ب قت�سى 

بتاريخ) بستثنائيا  بملنعقد  بلعادي 

23)يوفيو)2022،)قرر شركاء)بلشركة)

من) بلشركة  ربس ال  في  بلزيادة 

درهم) (700.000 درهم إلى) ((00.000

حصة) (6000 إصدبر) طريق  عن 

عينية.

تعديل بلقافون بالسا�سي للشركة.

تم بإليدبع بلقافوني لدى بملحك ة)

28)يوليو) بالبتدبئية بالناضور بتاريخ)

2022،)تحت رقم)3579.

323 P

EXPREMIUM

CONSULTING

NAD LML
SARL

 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE

AU(CAPITAL(DE : 100.000 DHS

 SIEGE(SOCIAL : LOT. RIANY -

DRIOUCH

بلعام) بلج ع  محضر  بثر  على 

 2022 أغسطس) (3 بتاريخ) بملنعقد 

قرروب ما يلي):

يعقوب،) مومنة  حصص  تفويت 

حافظ) ولطيفة  بإلدري�سي  لجبيب 

لفائدة ج ال زايري.

ك سير) بزعنين  بستقالة  الد 

زايري) بج ال  وتعويضه  للشركة 

مسيرب وحيدب للشركة.

ذبت) شركة  إلى  بلشركة  تحويل 

مسؤولية محدودة للشريك بلوحيد.

حي) (: إلى) بالجت اعي  بملقر  فقل 

بشوماي رقم)36)-)بلناضور.

بألسا�سي) بلقافون  تعديل  مع 

للشركة.
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لدى) بلقافوني  بإليدبع  تم 

 بملحك ة بالبتدبئية بالناضور بتاريخ

1))سبت 6ر)2022)تحت رقم)1363.
نسخة للبيان

324 P

EXPREMIUM

CONSULTING

ORONUT
SARL

 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE

AU(CAPITAL(DE : 100.000 DHS

 SIEGE(SOCIAL : HAY(BARRAKA

- NADOR

بلعام) بلج ع  محضر  بثر  على 
2022)قرر) 7))أكتوار) بملنعقد بتاريخ)

شركاء)بلشركة ما يلي):

وذلك) بلشركة  نشاط  توسيع 

بإضافة):

مستحضربت بلتج يل)؛

بألسا�سي) بلقافون  تعديل  مع 

للشركة.

لدى) بلقافوني  بإليدبع  تم 

 بملحك ة بالبتدبئية بالناضور بتاريخ

23)أكتوار)2022)تحت رقم)1633.
نسخة للبيان

325 P

BEST QUALITY
SARL

ب قت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)

2022،)قرر بملشاركان في) 5))سبت 6ر)

بلشركة ما يلي):

ب قرها) للشركة  مسبق  حل 

بالجت اعي):)إقامة رقم)38،)بلوك)32،)

ت ارة،)شاطئ هرهورة)؛

بلسيد) للشركة  مصف  تس ية 

بروبل مح د.

بإليدبع) تم  (: بلقافوني) بإليدبع 

بلقافوني بكتابة بلضبط لدى بملحك ة)

أكتوار) (26 بتاريخ) بالبتدبئية بت ارة،)

2022،)تحت رقم)0/26)/2022.
ب ثابة بيان

326 P

SKY ARCHITECTS
SARL 

ب قت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)

قرر بملشاركان في) (،2022 سبت 6ر) (5

بلشركة ما يلي):

بلسيد) لفائدة  بلحصص  تفويت 

ياسين بلبوبردي)؛

تغيير بلشكل بلقافوني للشركة إلى)

شركة ذبت بلشريك بلوحيد)؛

بألسا�سي) بلقافون  في  تعديالت 

للشركة.

بإليدبع) تم  (: بلقافوني) بإليدبع 

لدى) بلضبط  بكتابة  بلقافوني 

بتاريخ بالرااط،) بلتجارية   بملحك ة 

رقم) تحت  (،2022 فوف 6ر) (2

.(2999(8
مقتطف وايان

327 P

SOCIETE JC.MAKANE
في مؤرخ  عرفي  عقد   ب قت�سى 

28)يوفيو)2022،)فقد تم إنشاء)شركة)

وبلشريك) بملحدودة  بملسؤولية  ذبت 

بلخصائص) تح ل  وبلتي  بلوحيد 

بلتالية):

 SOCIETE (: بلتس ية)

.JC.MAKANE

بلهندسة) (: بإلجت اعي) بلهدف 

بملع ارية.

 (00.000 (: بلشركة) رأس ال 

درهم.

بملقر بالجت اعي):)ساحة بلجوالن،)

حسان،) (،7 رقم) شقة  (،5 ع ارة)

بلرااط.

مدة بلشركة):)99)سنة ببتدبء)من)

تاريخ بلتأسيس.

تم تعيين بلسيد ج ال) (: بلتسيير)

بلشيشاوي،)ك سير للشركة.

بكتابة) تم  (: بلقافوني) بإليدبع 

بالرااط) بلتجارية  باملحك ة  بلضبط 

رقم) تحت  (2022 أكتوار) (28 بتاريخ)

.(228(6

328 P

STE NAJIMA TRAV SARL AU
رقم بلسجل بلتجاري : )6367)
تكوين شركة محدودة بملسؤولية

ذبت بلشريك بلوحيد
بتاريخ) مؤرخ  محضر  ب قت�سى 
بلقوبفين) وضع  تم  (2022 أكتوار) (5
بألساسية لشركة محدودة بملسؤولية)
ذبت بلشريك بلوحيد ذبت بمل يزبت)

بلتالية):
بلهدف):

متنوعة) إنشاءبت  أو  أع ال 
)مقاول(.
تاجر.

بملقر):)ع ارة رقم)30)شقة رقم)8 
حسان) شارع موالي أح د بلوكيلي،)

بلرااط.
ب ا) بملال  رأس  حدد  (: بملال) رأس 

قدره)00.000.00))درهم.
غير) ملدة  بلشركة  تدبر  (: بلتسيير)

محدودة من طرف):
فجاة دح ان.

بكتابة) تم  (: بلقافوني) بإليدبع 
بالرااط) بلتجارية  باملحك ة  بلضبط 
2022)تحت رقم) بتاريخ فاتح فوف 6ر)

.(29860
329 P

STE META HELP
SARL

رقم بلسجل بلتجاري : 63673)
تكوين شركة محدودة بملسؤولية

بالرااط) مؤرخ  محضر  ب قت�سى 
وضع) تم  (2022 أكتوار) (6 بتاريخ)
بلقوبفين بألساسية لشركة محدودة)

بملسؤولية ذبت بمل يزبت بلتالية):
بلهدف):)مركز بلندبء))مشغل()؛

تاجر)؛
بالستيربد وبلتصدير.

بملقر):)ع ارة رقم)30)شقة رقم)8 
حسان) شارع موالي أح د بلوكيلي،)

بلرااط.
ب ا) بملال  رأس  حدد  (: بملال) رأس 

قدره)0.000))درهم.
غير) ملدة  بلشركة  تدبر  (: بلتسيير)

محدودة من طرف):

بكربم بل ودن)؛

شوقي بليعقوبي.

بإليدبع بلقافوني):)تم بكتابة بلضبط)

بتاريخ بالرااط،) بلتجارية   باملحك ة 

رقم) تحت  (،2022 فوف 6ر) فاتح 

.(2986(
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STE FATSOY
SARL AU

رقم بلسجل بلتجاري : 63589)

تكوين شركة محدودة بملسؤولية 

ذبت بلشريك بلوحيد

بالرااط) مؤرخ  محضر  ب قت�سى 

وضع) تم  (2022 سبت 6ر) (29 بتاريخ)

بلقوبفين بألساسية لشركة محدودة)

بملسؤولية ذبت بلشريك بلوحيد ذبت)

بمل يزبت بلتالية):

بلهدف):)تاجر)؛

مقاول بلخدمات.

بملقر):)ع ارة رقم)30)شقة رقم)8 

حسان) شارع موالي أح د بلوكيلي،)

بلرااط.
ب ا) بملال  رأس  حدد  (: بملال) رأس 

قدره)00.000))درهم.

غير) ملدة  بلشركة  تدبر  (: بلتسيير)

محدودة من طرف):

سفيان يزيد.

بإليدبع بلقافوني):)تم بكتابة بلضبط)

بتاريخ بالرااط،) بلتجارية   باملحك ة 

رقم) تحت  (،2022 أكتوار) (26

.(29789
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STEYAZHIN
SARL AU

رقم بلسجل بلتجاري : )6359)

تكوين شركة محدودة بملسؤولية 

ذبت بلشريك بلوحيد

بالرااط) مؤرخ  محضر  ب قت�سى 

وضع) تم  (2022 سبت 6ر) (29 بتاريخ)

محدودة) لشركة  بألساسية  بلقوبفين 

بملسؤولية ذبت بلشريك بلوحيد ذبت)

بلشريك بلوحيد ذبت بمل يزبت بلتالية):
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بلهدف):)تاجر)؛

تقديم بلخدمات.

بملقر):)ع ارة رقم)30)شقة رقم)8 

حسان) شارع موالي أح د بلوكيلي،)

بلرااط.

ب ا) بملال  رأس  حدد  (: بملال) رأس 

قدره)00.000))درهم.

غير) ملدة  بلشركة  تدبر  (: بلتسيير)

محدودة من طرف):

سفيان يزيد.

بإليدبع بلقافوني):)تم بكتابة بلضبط)

بتاريخ بالرااط،) بلتجارية   باملحك ة 

رقم) تحت  (،2022 أكتوار) (26

.(2979(
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STE BIBASOU
SARL AU

رقم بلسجل بلتجاري : 63595)

تكوين شركة محدودة بملسؤولية 

ذبت بلشريك بلوحيد

بالرااط) مؤرخ  محضر  ب قت�سى 

وضع) تم  (2022 سبت 6ر) (29 بتاريخ)

بلقوبفين بألساسية لشركة محدودة)

بملسؤولية ذبت بلشريك بلوحيد ذبت)

بمل يزبت بلتالية):

بلهدف):)تاجر)؛

مقدم بلخدمات.

بملقر):)ع ارة رقم)30)شقة رقم)8 

حسان) شارع موالي أح د بلوكيلي،)

بلرااط.

ب ا) بملال  رأس  حدد  (: بملال) رأس 

قدره)00.000))درهم.

غير) ملدة  بلشركة  تدبر  (: بلتسيير)

محدودة من طرف):

سفيان يزيد.

بإليدبع بلقافوني):)تم بكتابة بلضبط)

بتاريخ بالرااط،) بلتجارية   باملحك ة 

رقم) تحت  (،2022 أكتوار) (28

.(29793
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STE HANSOU
SARL AU

رقم بلسجل بلتجاري : 63587)

تكوين شركة محدودة بملسؤولية 

ذبت بلشريك بلوحيد

بالرااط) مؤرخ  محضر  ب قت�سى 

وضع) تم  (2022 سبت 6ر) (29 بتاريخ)

بلقوبفين بألساسية لشركة محدودة)

بملسؤولية ذبت بلشريك بلوحيد ذبت)

بمل يزبت بلتالية):

بلهدف):)تاجر)؛

تقديم  دمات.

بملقر):)ع ارة رقم)30)شقة رقم)8 

حسان) شارع موالي أح د بلوكيلي،)

بلرااط.
ب ا) بملال  رأس  حدد  (: بملال) رأس 

قدره)00.000))درهم.

غير) ملدة  بلشركة  تدبر  (: بلتسيير)

محدودة من طرف):

سفيان يزيد.

بإليدبع بلقافوني):)تم بكتابة بلضبط)

بتاريخ بالرااط،) بلتجارية   باملحك ة 

رقم) تحت  (،2022 أكتوار) (28

.(29788
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STE BIBAYAZ
SARL AU

رقم بلسجل بلتجاري : 63599)

تكوين شركة محدودة بملسؤولية 

ذبت بلشريك بلوحيد

بالرااط) مؤرخ  محضر  ب قت�سى 

وضع) تم  (2022 سبت 6ر) (29 بتاريخ)

بلقوبفين بألساسية لشركة محدودة)

بملسؤولية ذبت بلشريك بلوحيد ذبت)

بمل يزبت بلتالية):

بلهدف):)تاجر)؛

مقدم بلخدمات.

بملقر):)ع ارة رقم)30)شقة رقم)8 

حسان) شارع موالي أح د بلوكيلي،)

بلرااط.
ب ا) بملال  رأس  حدد  (: بملال) رأس 

قدره)00.000))درهم.

غير) ملدة  بلشركة  تدبر  (: بلتسيير)

محدودة من طرف):

سفيان يزيد.

بإليدبع بلقافوني):)تم بكتابة بلضبط)

بتاريخ بالرااط،) بلتجارية   باملحك ة 

رقم) تحت  (،2022 أكتوار) (28

.(29796
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STE AYAYAZ
SARL AU

رقم بلسجل بلتجاري : 63597)

تكوين شركة محدودة بملسؤولية 

ذبت بلشريك بلوحيد

بالرااط) مؤرخ  محضر  ب قت�سى 

وضع) تم  (2022 سبت 6ر) (29 بتاريخ)

بلقوبفين بألساسية لشركة محدودة)

بملسؤولية ذبت بلشريك بلوحيد ذبت)

بمل يزبت بلتالية):

بلهدف):)تاجر)؛

مقدم بلخدمات.

بملقر):)ع ارة رقم)30)شقة رقم)8 

حسان) شارع موالي أح د بلوكيلي،)

بلرااط.
ب ا) بملال  رأس  حدد  (: بملال) رأس 

قدره)00.000))درهم.

غير) ملدة  بلشركة  تدبر  (: بلتسيير)

محدودة من طرف):

سفيان يزيد.

بإليدبع بلقافوني):)تم بكتابة بلضبط)

بتاريخ بالرااط،) بلتجارية   باملحك ة 

رقم) تحت  (،2022 أكتوار) (28

.(29791

336 P

IELJ ARCHITECTURE
SARL AU

مسجل)) عرفي  عقد  ب قت�سى 

بالرااط قد) (2022 أكتوار) (2( بتاريخ)

لشركة) بألسا�سي  بلقافون  وضع  تم 

تح ل بلخصائص بلتالية):

IELJ ARCHITECTURE(:(بلتس ية

ذبت) شركة  (: بلقافوفية) بلصفة 

بملسؤولية بملحدودةشريك وحيد.

بلهدف بالجت اعي):)بلهندسة.

رأس ال بلشركة):)00.000))درهم)

فئة) من  حصة  ((000 إلى) مقس ة 

00))درهم للحصة بلوبحدة.

 (000 بلجندي) بي ان  بلسيدة 

حصة.

بملدة):)99)سنة.

ببتدبء)من بلتأسيس بلنهائي وضع)

بلسجل بلتجاري.

بلجندي) بي ان  بلسيدة  (: بملسير)

(: بلتجاري) بالسجل  بلتقييد  رقم 

.(29877

بلرااط) بلتجارية  باملحك ة 

بالسجل بلتجاري رقم)63687).

337 P

LA VILLA HASSAN
»SARL«

رأس الها 00.000,00) درهم

مقرها بالجت اعي : 75شارع باتريس 

لو مومبا حسان. بلرااط.

بتاريخ عرفي  عقد   ب قت�سى 

بملسجل بالرااط) (،2022 أكتوار) (((

بلعام) بلج ع  ملقتضيات  وطبقا 

بلتاريخ) بنفس  بملنعقد  بالستثنائي 

للشركة) بالجت اعي  باملقر  أعاله 

بملذكورة تقررب ما يلي):

توقيع) صالحية  وتحديث  تعديل 

بلشكل) على  بلقافوفين  لل سيرين 

بلتالي):

بلكريم) عبد  بملرببط  بلسيد 

مًعا أو على) وبلسيد حساني محسن،)

بففربد كل منه ا.

وفًقا للشروط بلقافوفية للشركة،)

قرر بملسيرين بمل�سي قدًما في تحديث)

بلنظام

بألسا�سي للشركة لهذب بلتغير.

باملحك ـة) بلقافوفـي  بإليــدبع  تم 

بلتـــجارية بالرااط لدى كتابة بلــــضبط)

رقم) تحت  (03/((/2022 بتاريخ)

.(29966
للخالصــة و بلبــيــان

338 P
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 NOURMANE NEGOCE ET
FERRONNERIE

SARL
مسجل) عرفي  عقد  ب قت�سى 
وضع) تم  (2022/(0/(8 في) بالرااط 
ذبت) لشركة  بألسا�سي  بلقافون 

بملسؤولية بملحدودة.
 NOURMANE (: بلتس يـــــــــــــــــــــــة)

.NEGOCE ET FERRONNERIE
بلهدف بالجت اعي):

كافة) وتوزيع  تسويق 
وبلفوالذ) وبملعدن  بملنتجات،)بلحديد 

بملقاوم للصدأ بالج لة وتجزئة.
إفجاز كافة أع ال بلبناء)بملتنوعة.

بالستيربد وبلتصدير.
لوالدة) (02 رقم) (: بملقر بالجت اعــــي)

أوالد عليان مرس بلخير ت ارة.)
من) ببتدبء) سنة  (99 (: بملــــــــــــــــــــــــــــدة)

تاريخ تقييدها بالسجل بلتجاري.
00.000.00))درهم) (: )رأس الهــــــــــــــــــا)
فئة) من  حصة  ((000 إلى) مقس ة 

00))درهم للحصة بلوبحدة.
ك سيرة) عينة  (: بلتسييـــــــــــــــــــــــر)
ملدة) فياللي  موفية  بلسيدة  للشركة 

غير محدودة.

بكتابة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

بالبتدبئية) بملحك ة  لدى  بلضبط 

تحت) (02/((/2022 يوم) بت ارة 
رقم):9210.

ب ثابة مقتطف وايان.
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بئت افية ماغاتا

ش.م.م
2))زفقة بملوحدين شقة))0)حسان،)بلرااط

SWEETOPIA
SARL

تبعا للج ع بلعام بالستثنائي بلذي)

 SWEETOPIA شركة) ب قر  بنعقد 
2022 قرر  )) أكتوار  بتاريخ   SARL

بلشركاء ما يلي :

بجت اعية  حصة   (000 تفويت 

علي  مح د  بلسيد  بحوزة  كافت 

صفار )500 حصة( وبلسيدة سلمى 

لشركة  حصة(   500( عالم  بربدة 

SWEETOPIA SARL م ثلها بلقافوني 

بلسيد حجوبي عادل.

صفار  علي  مح د  بلسيد  قام 
بتقديم  عالم  بربدة  سلمى  وبلسيدة 

بستقالته ا ك سيرين للشركة ؛
عادل  حجوبي  بلسيد  تعيين  تم 
وبلسيدة مارتان كارين دوفيز ك سيرين 

للشركة ؛
تغيير لشكل بلقافوني للشركة إلى 
بملحدودة  بملسؤولية  ذبت  شركة   :

وذبت بلشريك بلوحيد ؛
تغيير نشاط بلشركة إلى : مأكوالت 

 فيفة.
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
بلتجارية بالرااط تحت رقم):)2993) 

بتاريخ)2)فوف 6ر)2022.
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ديوبن بألستاذ بملصطفى حليب))موثق(
بلحي بلحسني:)زفقة بإلمام بلغزبلي

بلطابق بألول،)ع ارة)13،)شقة))

بركان

»TERRE DE BALKIS«
تلقاه) رسمي  عقد  ب قت�سى 
بألستاذ بملصطفى حليب موثق ب6ركان)

بتاريخ)06)أكتوار)2022):)
مح د) بلسيدبن  فوت  و  باع 
بلتعريف) لبطاقة  بلحامل  ع رو 
وس ير) (،A836813 رقم) بلوطنية 
بلتعريف) لبطاقة  بلحامل  ع رو 
ج يع) (،BY8(3967 رقم) بلوطنية 
في) بملحددة  بالجت اعية  بلحصص 
مائة ووبحد ألف و مائة)))00).)0)) 
قي ة) ذبت  (، إجت اعية) حصة 
للحصة) درهم  ب ائة  تقدر  بس ية 
ي لكونها) بلتي  بلوبحدة،) بالجت اعية 
 TERRE DE» بملس اة) بلشركة  في 
مسؤولية) ذبت  شركة  («BALKIS
محدودة رأس مالها بالجت اعي عشرة)
درهم) آالف  وعشرة  ومائة  ماليين 
مقرها) درهم(،) ((0.((0.000,00(
(، بمزميز) طريق  مربكش،) بإلجت اعي 
تاسلطافت،) بوكديرة،) دوبر  (،9 كلم)
مسجلة بالسجل بلتجاري بمل سوك)
لدى بملحك ة بلتجارية ب ربكش تحت)
رقم)85685،)معرفة جبائيا تحت رقم)
ذبت بلتعريف بملوحد (، (2199680(

)لل قاولة رقم)0600010)002003،)
 BARDAN» شركة) لفائدة 
(،«RESORT MARRAKECH
محدودة) مسؤولية  ذبت  شركة 
آالف) عشرة  بالجت اعي  مالها  رأس 
مقرها) درهم(،) ((0.000,00( درهم)
بإلجت اعي بلج اعة بلقروية تزتوتين،)
إقليم) تزتوتين،) مزبرع  زااير،) والد 
بلتجاري) بالسجل  مسجلة  بلناظور،)
بإلبتدبئية) بملحك ة  لدى  بمل سوك 
معرفة) (،2159( بالناظور تحت رقم)
(،52650527 رقم) تحت  جبائيا 
ذبت بلتعريف بملوحد لل قاولة رقم)

 .003(2(386000058
بلبيع) ع لية  عن  ترتب  قد  و 
بلسيد) بستقالة  أعاله  بملذكورة 
لبطاقة) بلحامل  ع رو  مح د 
بلتعريف بلوطنية رقم)A836813)من)
 TERRE DE» لشركة) ك سير  مهامه 
سعيد) بلسيدين  وتعيين  («BALKIS
بلتعريف) لبطاقة  بلحامل  بردبن 
بلوطنية رقمS831919،)وكريم بردبن)
بلوطنية) بلتعريف  لبطاقة  بلحامل 
جديدين) مسيرين  (XA16786 رقم)
 TERRE» شركة) أن  ك ا  للشركة،)
ذبت) أصبحت شركة  («DE BALKIS
وحيد) بشريك  محدودة  مسؤولية 
 BARDAN RESORT» شركة) هو 

»MARRAKECH
لقد تم بإليدبع) بإليدبع بلقافوني:)
بلحصص) تفويت  مللف  بلقافوني 
بلتجارية) باملحك ة  بالجت اعية 
 2022 أكتوار) (26 بتاريخ) ب ربكش 

تحت رقم))1080).
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A.D.R.N
SARL AU

شركة ذبت مسؤولية محدودة 
بشريك وحيد رأس الها 00.000) 

درهم.
مقرها بالجت اعي : شارع موالي 

بس اعيل 1) إقامة موالي بس اعيل 
بلطابق بلثالث رقم 9 - طنجة.

رقم بلسجل بلتجاري : 25)25).
تحويل بملقر بالجت اعي للشركة

بلعام) بلج ع  محضر  ب قت�سى 
بالستثنائي بملنعقد بتاريخ)22)سبت 6ر)
2022،)قرر بملساهم بلوحيد لشركة)
مسؤولية) ذبت  شركة  (A.D.R.N
محدودة بشريك وحيد تحويل مقر)
بس اعيل) موالي  شارع  من  بلشركة 
بلطابق) بس اعيل  موالي  إقامة  ((1
زفقة) (20 إلى) طنجة  (- (9 بلثالث رقم)
تارودبفت)585)بلطابق بألول شقة)05 

سال.
لدى) بلقافوني  بإليدبع  تم  وقد 
بتاريخ بطنجة  بلتجارية   بملحك ة 
(: بلرقم) تحت  (2022 فوف 6ر) ((

.258979
342P

YH2M TRAVAUX
شركة ذبت مسؤولية محدودة

رأس الها 00.000) درهم.
مقرها بالجت اعي : 5) شارع بألبطال 

شقة رقم 1 أكدبل - بلرااط.
حل نهائي

بتاريخ) عرفي  عقد  ب قت�سى 
شركاء) قرر  (2022 سبت 6ر) ((5
شركة) ( (YH2M TRAVAUX شركة)
رأس الها) محدودة  مسؤولية  ذبت 
00.000))درهم مقرها بالجت اعي)5) 
(- أكدبل) (1 شارع بألبطال شقة رقم)

بلرااط بلتالي):
بملوبفقة على تقرير بملصفي وعلى)

بلحساب لع لية بلتصفية.
وإعفاء) بلتصفية  ع لية  إت ام 

بملصفي من مهامه.
وقد تم بإليدبع بلقافوني باملحك ة)
أكتوار) (25 بتاريخ) بالرااط  بلتجارية 

2022)حت رقم)29687).
343P

 AMANE AUTO SERVICE 
PREMIUM

SARL
بلعام) بلج ع  ملقتضيات  طبقا 
أكتوار) ((7 بلغير عادي بملؤرخ بتاريخ)

2022)قرر شركاء)بلشركة ما يلي):
بلسيدة) فوتت  (: تفويت حصص)
ت تلكها) حصة  (660 مليكة) غنام 
رشيد) مح د  بلسيد  إلى  بلشركة  في 
رأس ال) أصبح  واذلك  بلغريسات 

بلشركة موزع كالتالي):
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(: بلسيد مح د رشيد بلغريسات)
800)حصة.

 200 (: بليحياوي) جوبد  بلسيد 
حصة.

بلكديري) ك ال  بلسيد  بستقالة 
وتعيين) للشركة  ك سير  منصبه  من 
ثاني) ك سير  بليحياوي  جوبد  بلسيد 

للشركة ملدة غير محدودة.
بألسا�سي) بلنظام  إعادة  إقربر 

للشركة.
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
رقم) تحت  بالخ يسات  بالبتدبئية 

398)بتاريخ)2)فوف 6ر)2022.
344P

 STE LAANAYA
MOTOCYCLE

بلعام) بلج ع  محضر  ب قت�سى 
بتاريخ) بملدبع  سال  في  بلعادي  بلغير 
شركة) لشركاء) (2022/((/0(
بلكائن) مقرها بالجت اعي  (،(00.000
ب حي بلرح ة نسيم)2)ع ارة)2)بملحل)
سال تم بإلقربر باإلح اع على) (7  رقم)

ما يلي):
حل بلشركة.

بكتابة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
بالبتدبئية) بملحك ة  لدى  بلضبط 
بسال بتاريخ))0/))/2202)تحت رقم)

.399(9
345P

DOHA VISION
SARL AU

رأس الها : 00.000) درهم.
مقرها بالجت اعي : أبوبب سال 

بلع ارة رقم 87) رقم 6) طريق 
بلقنيطرة - سال.

تصفية
بلعام) محضربلج ع  على  بناء)
بالستثنائي بملنعقد بسال تقرر ما يلي):

 DOHA VISION(تصفية بلشركة
SARL)بتاريخ)01/28/)202.

تعيين بلسيد هشام بنهنزبز بلحامل)
 AB(39727 عدد) بلوطنية  للبطاقة 

مصفي بلشركة.

للشركة) بالجت اعي  بملقر  تعيين 
بلع ارة) سال  أبوبب  للتصفية  مكان 
(- طريق بلقنيطرة) ((6 رقم) ((87 رقم)

سال.
تم بإليدبع بلقافوني لدى بملحك ة)
 2022/09/20 بالبتدبئية سال بتاريخ)

تحت عدد)39630.
346P

MORROCAN SQUARE
RC : 139121

(،9 رقم) محل  (: بالجت اعي) بملقر 
زبوية) بملركز بلتجاري رياض سكوار،)
شارع شهيد ضياء)بلرح ان وبلطريق)
بلرااط،) بملدبرية مقاطعة بلسوي�سي،)
بملركز) (: بلكائن ب) بلجديد  بملقر  إلى 
ر) محل  سنتر،) بلرااط  بلتجاري 
083)،)بلطابق بألول،)شارع ع ر ببن)

بلخطاب،)بكدبل،)بلرااط.
لدى) بلضبط  بكتابة  بإليدبع  تم 
(: بتاريخ) بالرااط  بلتجارية  بملحك ة 

02/))/2022)تحت رقم)29891).
347P

MORROCAN SQUARE
RC : 139121

(،9 رقم) محل  (: بالجت اعي) بملقر 
زبوية) بملركز بلتجاري رياض سكوار،)
شارع شهيد ضياء)بلرح ان وبلطريق)
بملدبرية مقاطعة بلسوي�سي،)بلرااط،)
بلعام) بملحضر  ملقتضيات  تبعا 

بالستثنائي تقرر ما يلي):
تفويت بلسيد يوسف بيت بهرو)
00))حصة للسيد كيطا على بادبرب،)
بلسفر) جوبز  رقم  بلجنسية،) غيني 
ستصبح) واالتالي  (0010567(
بالكامل) م لوكة  بلشركة  حصص 

للسيد كيطا علي بادبرب.
بادبرب،) علي  كيطا  بلسيد  تعيين 
محددة،) غير  ملدة  للشركة  مسير 
بيت) يوسف  بملسير  بستقالة  وقبول 

بهرو.
لدى) بلضبط  بكتابة  بإليدبع  تم 
(: بتاريخ) بالرااط  بلتجارية  بملحك ة 

02/))/2022)تحت رقم)29891).
348P

MORROCAN SQUARE

RC : 139121

(،9 رقم) محل  (: بالجت اعي) بملقر 

زبوية) بملركز بلتجاري رياض سكوار،)

شارع شهيد ضياء)بلرح ان وبلطريق)

بملدبرية مقاطعة بلسوي�سي،)بلرااط،)

بلعام) بملحضر  ملقتضيات  تبعا 

بالستثنائي تقرر ما يلي):

تغيير بالسم بالجت اعي من بإلسم)

بلقديم ليصبح):

MORROCAN SQUARE

لدى) بلضبط  بكتابة  بإليدبع  تم 

(: بتاريخ) بالرااط  بلتجارية  بملحك ة 

02/))/2022)تحت رقم)29891).

349P

PME CROISSANCE

شركة مساه ة

بملقر بلرئي�سي : زبوية زفقة بح د 

بلشرب�سي

وزفقة علي عبد بلرزبق إقامة حقول 

أففا حي ربسين بلبيضاء.

بلسجل بلتجاري : 3)2623.

بلعام) بلج ع  قربر  على  بناء)

بالستثنائي للشركة بتاريخ)2))سبت 6ر)

2022،)تقرر):

بلشركة) مال  رأس  في  تخفيض 

غير مدفوع بالخسائر وذلك ب ا قدره)

16.526.000)درهم،

-)تعديل بلنظام بألسا�سي للشركة)

وفقا لذلك.

ملجلس) بلصالحيات  تفويض  (-

من) بلنهائي  بلتحقق  لتأكد  بإلدبرة 

تخفيض رأس بملال.

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

في بلبيضاء،) بالدبر   بلتجارية 

رقم) تحت  (،2022 أكتوار) (3(  

.813256

350P

OUTSOURCIA
شركة مساه ة

بملقر بالجت اعي : إقامة ياس ين 
2)، 2 زفقة عين حرودة حي ربسين 

بلبيضاء.
بلسجل بلتجارؤي : 28255).

بلعام) بلج ع  محضر  على  بناء)
أكتوار) (3 بالستثنائي للشركة بتاريخ)
قرر بلج ع بلعام بالستثنائي) (،2022

للشركة،)وعلى وجه بلخصوص):
-)إنشاء)فئتين))2()من بألسهم ذبت)
بملادة) ألحكام  وفقا  بملت يزة  بألولوية 
بملتعلق) (95-(7 بلقافون) من  (26(
أسهم) (: بملحدودة) بلعامة  بالشركات 
مع) «ب»،) بلفئة) وأسهم  «أ») بلفئة)
بلحالية) بألسهم  ستكون  أن  تحديد 

عبارة عن أسهم من بلفئة أ.
ب بلغ) بلشركة  بملال  رأس  زيادة 
مال) رأس  يرتفع  واذلك  درهم  (200
إلى) درهم  ((2.28(.(00 بلشركة من)

300.)2.28))درهم.
بلالزمة) بلتعديالت  إجربء) تقرر 
على بلنظام بألسا�سي للشركة ملربعاة)
بستك ال تكوين فئات بألسهم وزيادة)

رأس بملال على وجه بلخصوص.
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
بتاريخ بلبيضاء) بالدبر   بلتجارية 

 )3)أكتوار)2022)برقم)813721.
351P

OUTSOURCIA
شركة مساه ة

بملقر بالجت اعي : إقامة ياس ين 
2)، 2 زفقة عين حرودة حي ربسين 

بلبيضاء.
بلسجل بلتجاري : 28255).

على محضر مدبوالت بلج ع) بناء)
بتاريخ للشركة  بالستثنائي   بلعام 
 26)سبت 6ر)2022،)قرر بلج ع بلعام)

بالستثنائي للشركة بشكل  اص):
ب بلغ) بلشركة  بملال  رأس  زيادة 
رفع) واالتالي  درهم  (3.5(5.700
 8.765.100 من) بلشركة  رأس ال 

درهم إلى)00).)2.28))درهم.
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على) بلالزمة  بلتعديالت  إجربء)

ملربعاة) للشركة  بألسا�سي  بلنظام 

بستك ال زيادة رأس بملال على وجه)

بلخصوص.

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

 26 بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

أكتوار)2022)برقم)811018.

352P

DIAZTEX SARL

بملقر بالجت اعي :

تجزئة بلن اء رقم 60) و )6) 

بنسودة - فاس

بلسجل بلتجاري : 7035).

ب وجب مدبوالت بلج عية بلعامة)

ف6ربير) (22 في) بملنعقدة  بلعادية  غير 

0)20،)فإن شركاء)بلشركة قرروب):

بملوبفقة على تفويت)1100)حصة)

من قبل بلسادة بلسيد دياز مفضل،)

دياز) بلسيد  هللا،) عبد  دياز  بلسيد 

باس ها) أمينة  دياز  بلسيدة  مح د،)

مح د،) دياز  (، لوطفي) دياز  وصفتها 

دياز ياسين،)دياز أيوب.

دياز) لصالح بلسادة دياز مح د،)

هشام بلسيدة فكادي س يرة،)بلسيدة)

دياز) دياز عبد بلرح ن،) دياز شي اء،)

بلخوة) بلسيدة  مح د  دياز  محسن،)

سعيدة.

بلسيد) بستقالة  على  بملصادقة 

ك سير) مهامه  من  بلحي  عبد  دياز 

للشركة.

عبد) دياز  بلسيد  تعيين  قرر 

للشركة) مساهم  ك سير  بلرح ن 

مربجعة بلنظام) لفترة غير محدودة،)

بألسا�سي للشركة.

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

 20(0/1/(3 بتاريخ) بفاس  بلتجارية 

برقم)0/677)20.

353P

DIAZTEX
SARL

بملقر بالجت اعي :
تجزئة بلن اء رقم 60) و )6) 

بنسودة - فاس
بلسجل بلتجاري : 7035).

بلعام) بلج ع  قربر  ب وجب 
مايو) (21 في) بملنعقدة  بالستثنائي 
تجديد) بلشركة  شركاء) قرر  (،2006

صالحيات مسيري بلشركة.
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
 2006/6/(5 بتاريخ) بفاس  بلتجارية 

برقم)2006/677.
354P

DIAZTEX
SA

بملقر بالجت اعي :
عقبة شي اء رقم 67 باب فتوح فاس

بلسجل بلتجاري : 7035)
بلعام) بلج ع  قربر  ب وجب 
 بالستثنائي بملنعقدة في)8)يوفيو)0)20،

فإن مسيري بلشركة قرروب):
زيادة رأس بملال ب بلغ)1.000.000 

درهم)5.000.000)درهم،
7)من بلنظام) و) (6 تعديل بملادتين)

بألسا�سي للشركة)؛
بلجديد) بألسا�سي  بلنظام  بعت اد 

للشركة)،
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
 20(0/6/(8 بتاريخ) بفاس  بلتجارية 

برقم)96))/0)20.
355P

DIAZTEX
SA

بملقر بالجت اعي :
عقبة شي اء رقم 67 باب فتوح فاس

بلسجل بلتجاري : 7035)
بلعام) بلج ع  قربر  ب وجب 
ديس 6ر) (3( في) بملنعقدة  بالستثنائي 

999)،)قرر مساه وب بلشركة):
 (0.000 من) بملال  رأس  في  زيادة 
تحويل) درهم،) ((.000.000 درهم إلى)
مسؤولية) ذبت  شركة  إلى  بلشركة 

محدودة)؛

تحويل بملقر عقبة شي اء رقم 67 
باب فتوح فاس إلى تجزئة بلن اء رقم 

60) و )6) بنسودة بفاس؛
تعديل لغرض بلشركة،

إنشاء فرع جديد في بلدبر بلبيضاء.
باملحك ة  بلقافوني  بإليدبع  تم 
 (1/1/2000 بتاريخ  لفاس  بلتجارية 

رقم 2000/)6).
356P

OJO INDUSTRIES
SA

شارع غافدي مول، بلطابق 93/ب 8 
شقة 9، بلبيضاء

بلسجل بلتجاري : 335235
في إطار مدبوالت بلج عية بلعامة)
سبت 6ر) (20 بالستثنائية بملنعقدة في)
2022،)تقرر بعت اد بلنظام بألسا�سي)

بلجديد للشركة.
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
 3 بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

فوف 6ر)2022)رقم))81120.
357P

LS ARCHITECTURE
شركة ذبت مسؤولية محدودة 
رأس ال بلشركة : 0.000) درهم.

بملقر بالجت اعي : 0)1 شارع مح د 
بلزرقطوني إقامة ح د رقم ) 

 بلدبر بلبيضاء.
بلسجل بلتجاري رقم : ))35)5.

تحويل مقر بلشركة
لشركة) بلوحيد  بلشريك  قرر 
بتاريخ) (LS ARCHITECTURE

2022/07/25)بلتالي):
تحويل مقر بلشركة من)0)1)شارع)
مح د بلزرقطوني إقامة ح د رقم)) 
إقامة مهدي رقم) إلى  بلبيضاء) بلدبر 
 9 رقم) (3 زفقة أبو بلوقت بلطابق) (3

بوركون)-)بلدبر بلبيضاء.
تعديل بلقافون بألسا�سي للشركة.

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

0/22)/2022)تحت رقم):)812573.
358P

AFRIKAN LAGOM
شركة ذبت مسؤولية محدودة

رأس ال بلشركة : 99.900 درهم.

بملقر بالجت اعي : زبوية زفقة أسامة 

ببن زيد زفقة بوفيرن ع ارة فاميلية 

بلطابق 2 - الدار البيضاء

عدم حل بلشركة 
)ب قت�سى بلج ع بلعام بالستثنائي)

بتاريخ) (AFRIKAN LAGOM لشركة)

)2022/08/3)تقرر ما يلي):

عدم حل بلشركة رغم أن مج وع)

بلخسائر بملسجلة بالحسابات تفوق)

3/1)رأس الها.

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

بتاريخ) بلبيضاء) للدبر  بلتجارية 

8)/0)/2022)تحت رقم)695)81.

بلشركة مسجلة بالسجل بلتجاري)

تحت رقم))35)11.

359P

STE AFRIKAN LAGOM
شركة ذبت مسؤولية محدودة

ربس الها : 99.900 درهم

مقرها بالجت اعي : زبوية زفقة بسامة 

بين زبيد زفقة بوفيرن ع ارة فاميلية 

بلطابق 2 بلدبربلبيضاء

تعيين مسير للشركة
ب قت�سى بلج ع بلعام بالستثنائي)

بتاريخ) (،AFRIKAN LAGOM لشركة)

23)سبت 6ر)2022،)تقرر بالتي):

بلشركة) تسيير  تفويض  تجديد 

بوشتى) بن  سلمى  بلسيدة  من  لكل 

وبلسيد بيير فوجروز وذلك ملدة غير)

محددة.

تعديل بلقافون بالسا�سي للشركة.

باملحك ة) بلقافوني  باليدبع  تم 

بتاريخ بالدبربلبيضاء)  بلتجارية 

رقم) تحت  (،2022 أكتوار) ((8  

بلشركة مسجلة بالسجل) (،18(8(8

بلتجاري تحت رقم))35)11.

360 P
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STE PROMAFRI
شركة ذبت مسؤولية محدودة

ربس الها : 0.9000) درهم
مقرها بالجت اعي : 7) ساحة شارل 

فيكول بلطابق 7 بلشقة رقم 2 
بلدبربلبيضاء

بلسجل بلتجاري رقم : )28507
تعيين مسير جديد

لشركة) بلوحيد  بلشريك  قرر 
سبت 6ر) (22 بتاريخ) (PROMAFRI

2022)بالتي):
جيربرد) بلسيد  بستقالة  قبول 

روسو من منصبه ك سير للشركة.
تعيين بلسيد ليوفيل أبو سطولو)
غير) ملدة  للشركة  جديد  ك سير 

محددة.
باملحك ة) بلقافوني  باليدبع  تم 
بتاريخ بالدبربلبيضاء)  بلتجارية 
رقم) تحت  (،2022 أكتوار) ((7

.81(602
361 P

 STE KMGC
CONSTRUCTION

SARL AU
تاسيس شركة

مسجل) عرفي  عقد  ب قت�سى 
(،2022 أكتوار) ((9 باملح دية بتاريخ)
لشركة) بالسا�سي  بلقافون  وضع  تم 
بشريك) بملحدودة  بملسؤولية  ذبت 

وحيد ذبت بملوبصفات بلتالية):
 STE KMGC (: بلتس ية)

.CONSTRUCTION SARL AU
ذبت) شركة  (: بلقافوني) بلشكل 

بملسؤولية بملحدودة بشريك وحيد.
بملقر بالجت اعي):)بلطريق بلوطنية)
رقم)9)كلم)0))بوالد سيدي عبد بلنبي)

لبشالالت بملح دية.
موضوع بلشركة):)مقاول في بع ال)

مختلفة بو بلبناء.
مبلغ) في  حدد  (: بلشركة) ربس ال 
 (000 بلى) مقس ة  درهم  ((00.000
درهم) ((00 بقي ة) بجت اعية  حصة 
للوبحدة موزعة على بلشريك بلوحيد)

كالتالي):

 (000 (... مح د) ك ال  بلسيد 
حصة بنسبة)00))%.

بملدة):)99)سنة.
بلسيد) بلى  أسند  (: بلتسيير)
رقم) بلوطنية  بطاقته  مح د  ك ال 

.W(8225(
من فاتح يناير بلى) (: بلسنة بملالية)

)3)ديس 6ر من كل سنة.
 2(32 رقم) بلقافوني  باليدبع  تم 
رقم) بلتجاري  بالسجل  وبلتقييد 
بالبتدبئية) بملحك ة  في  (3(727

باملح دية بتاريخ))3)أكتوار)2022.
لالستخالص وبالشارة

362 P

STE IMPAXUS GROUP
شركة ذبت مسؤولية محدودة

بشريك وحيد
تاسيس شركة

بتاريخ عرفي  عقد   ب قت�سى 
تم تاسيس شركة) (،2022 يوليو) (25 
بشريك) محدودة  مسؤولية  ذبت 

وحيد  صائصها كالتالي):
(،IMPAXUS (: بلشركة) تس ية 
محدودة) مسؤولية  ذبت  شركة 

بشريك وحيد.
تنظيم) (: بلرئي�سي) بلغرض 

بلتظاهربت.
في) ب ا  بلخدمات  أنشطة  ج يع 
وبملساعدة) وبلدربسة  بلتدريب  ذلك 

وبملشورة وتطوير أدوبت بلتدريب.
بملشورة وبلدع وتسيير أي فوع من)

بلشركات.
تسويق بملعدبت بلتكنولوجية.

بالع ال) ج يع  وتنفيذ  دربسة 
بملتعلقة بالتكنولوجيا.

تكنولوجيا بملعلو ات وبلشبكات.
شارع مرس) (26 (: بملقر بالجت اعي)

بلسلطان بلدبربلبيضاء.
من تاريخ) سنة ببتدبء) (99 (: بملدة)

تسجيلها بالسجل بلتجاري.
ربس ال) حدد  (: بلشركة) ربس ال 
بلشركة في)0.000))درهم مقس ة بلى)
00))حصة بقي ة)00))درهم للحصة)

بلوبحدة.

بلسيد) بلشركة  يسير  (: بلتسيير)
بالقامة) ( بلحامل لبطاقة) مامادو با،)

.BK00238G(رقم
بلشركة مسجلة بالسجل بلتجاري)
باملحك ة) (553357 رقم) تحت 
بتاريخ بالدبربلبيضاء)  بلتجارية 

 23)أغسطس)2022.
باملحك ة) بلقافوني  باليدبع  تم 

بلتجارية بالدبربلبيضاء.
363 P

 STE ELYSEC
INTERNATIONAL

 26 بتاريخ) عرفي  عقد  تحت 
شركة) تاسيس  تم  (،2022 سبت 6ر)

باملوبصفات بلتالية):
 STE ELYSEC (: بلتس ية)

.INTERNATIONAL
19)شارع أح د) (: بملقر بالجت اعي)
بركات بلطابق بالر�سي رقم)3)معاريف)

بلدبربلبيضاء.
بل6رمجة) (: بالجت اعي) بلهدف 
تكنولوجيا) وأنشطة  وبالستشاربت 

معلوماتية أ رى.
بلشكل بلقافوني):)شركة محدودة)

بملسؤولية ذبت بلشريك بلوحيد.
.ILHAM IKBAL(بلتسيير):)بلسيدة

بلربس ال):)20.000)درهم.
بملحك ة) (: بلقافوني) باليدبع 

بلتجارية بالدبربلبيضاء.
بلسجل بلتجاري):)025)56.

قصد بلنشر وبالعالن

364 P

STE FEED ALGAE MAROC
شركة مساه ة

ربس الها : 6.730.000 درهم
مقرها بالجت اعي : بلحي بالدبري، 
تجزئة رقم 679، أ فنير بملغرب
بلسجل بلتجاري رقم : 22253

بلعيون
بعالن قافوني

بدبرة) مجلس  بجت اع  ب وجب 
بلشركة بملنعقد في)26)سبت 6ر)2022 

تقرر):

بالدبرة) م ارسة  بجربءبت  تعديل 

مهام) وفصل  بلشركة  دب ل  بلعامة 

بلعام،) وبملدير  بالدبرة  رئيس مجلس 

واالتالي):

تايلور) مارتن  آدم  بلسيد  سيتولى 

من بالن فصاعدب مهام رئيس مجلس)

بدبرة بلشركة.

يتم تعيين بلسيد) على ذلك،) بناء)

بلجنسية)) ذو  أزيفار،) كباج  مح د 

بأثر) للشركة،) عاما  مديرب  بملغراية،)

أي بلى غاية) سنوبت،) (1 فوري وملدة)

لل وبفقة على) بملنعقد  بلعام  بلج ع 

في بملنتهية  للسنة  بملالية   بلبيافات 

 )3)ديس 6ر)2025.

تم باليدبع بلقافوني بقلم بملحك ة)

بالبتدبئية))بالعيون بتاريخ)27)بكتوار)

2022،)تحت رقم)65)3.
باليدبع

رئيس مجلس بالدبرة

365 P

STE CREDITINFO CHECKS
شركة مساه ة 

ربس الها : 08.100).5) درهم

مقرها بالجت اعي : ع ارة كازب 

بيزفيس، سافتر  بلطابق بالول، 

بلقطعة رقم 2، تجزئة مافدبروفا 

300، سيدي معروف بلدبربلبيضاء

بلسجل بلتجاري رقم : )39100 

بلدبربلبيضاء

بعالن قافوني
غير) بلعام  بلج ع  بجت اع  عقب 

بتاريخ بملنعقد  للشركة   بلعادي 

وبجت اع مجلس) (2022 2))سبت 6ر)  

 22 بتاريخ) بملنعقد  بلشركة  بدبرة 

سبت 6ر)2022،)تقرر ما يلي):

بلشركة) ربس ال  من  بلزيادة 

من) لرفعه  درهم  (1.500.000 ب بلغ)

5.000.000))درهم بلى)9.500.000) 

من  الل تعويض بملطالبات) درهم،)

بلتي) بلدفع  وبملستحقة  بلسائلة 

 CREDITINFO شركة) ( بها) تحتفظ 

في مساهم  (،HOLDING MAROC
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)بلشركة،)م ا بدى بلى بنشاء)وبصدبر)

من) مرق ة  جديدة  بسهم  (15.000

مدفوعة) (،(95.000 بلى) ((50.00(

بقي ة) بالكتتاب،) عند  بالكامل 

تنسب) درهم لكل منها،) ((00 بس ية)

 CREDITINFO شركة) بلى  بالكامل 

.HOLDING MAROC

بلشركة) ربس ال  من  بلتخفيض 

 1.500.000 ب بلغ) بدبفع  سارة،)

درهم لخفضه بلى مبلغ)5.000.000) 

درهم الستيعاب بلخسائر بملتربك ة،)

عن) بالسهم،) عدد  بتقليص  وهذب 

قائم) سهم  ((95.000 تبادل) طريق 

بقي ة)00))درهم من بلقي ة بالس ية)

مقابل) بالكامل،) مدفوعة  منها،) لكل 

بلقي ة) بنفس  سهم  ((50.000

بالس ية.

بلشركة) ربس ال  من  بلزيادة 

 (08.100 ب بلغ) فقدية  ب ساه ة 

درهم بلى) ((5.000.000 درهم لرفعه)

بلى) بدى  م ا  درهم،) ((5.(08.100

سه ا جديدب) ((.081 وبصدبر) بنشاء)

(،(5(.081 بلى) ((50.00( من) مرقم 

مدفوعة بالكامل عند بالكتتب بقي ة)

بس ية)00))درهم لكل منها.

بلنهائي) باالفجاز  عل ا  بالحاطة 

ربس ال) و فض  لزيادة  للع ليات 

بلشركة.

بالسا�سي) بلنظام  صياغة  بعادة 

للشركة.

تم باليدبع بلقافوني بقلم بملحك ة)

فاتح) بتاريخ  بالدبربلبيضاء) بلتجارية 

 811196 رقم) تحت  (،2022 فوفير)

بالسجل) بلتعديلي  وبلتسجيل 

فاتح) بتاريخ  بالدبربلبيضاء) بلتجاري 

فوف6ر)2022،)تحت رقم)9)362.
باليدبع)

بلرئيس بلتنفيذي

366 P

STE PATHE RABAT
شركة أسهم مبسطة

ربس الها : 6.000)2.5 درهم

مقرها بالجت اعي : بقامة صباح، 

ع ارة بميلشيل رقم 5 جر 7 سيم 

بلرااط

بلسجل بلتجاري رقم : 11275)

بلرااط

بعالن قافوني
للشركة) بلوبحد  بلشريك  قرر 

بتاريخ)30)سبت 6ر)2022)ما يلي):

أسهم) بلى شركة  بلشركة  تحويل 

 SASU مبسطة ذبت شريك بلوحيد)

 96-5 رقم) بلقافون  الحكام  وفقا 

بصيغته بملعدلة وبملت  ة.

بالسا�سي) بلنظام  صياغة  إعادة 

للشركة وفقا لذلك.

تم باليدبع بلقافوني بقلم بملحك ة)

 27 بتاريخ) بالدبربلبيضاء) بلتجارية 

 (29716 رقم) تحت  (،2022 بكتوار)

بالسجل) بلتعديلي  وبلتسجيل 

أكتوار) (27 بتاريخ) بالرااط  بلتجاري 

2022،)تحت رقم)67)8.
باليدبع)

بلرئي�سي

367 P

 STE O'BEST IMPORT

EXPORT
بعالن

في) مسجل  عرفي  عقد  ب قت�سى 

قد تم وضع) بسال،) (2022 2)سبت 6ر)

تح ل) لشركة  بالسا�سي  بلقافون 

بلخصائص بلتالية):

 STE O’BEST IMPORT(:(بلتس ية

.EXPORT SARL AU

ذبت) شركة  (: بلقافوفية) بلصفة 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.

:)مقاول بلعام،) بلهدف بالجت اعي)

بستيربد وتصدير وتجارة.

ربس ال):)00.000))درهم مقس ة)

00))درهم) 000))حصة من فئة) بلى)

للحصة بلوبحدة مقس ة ك ا يلي):

 (000 زرقالة) بملهدي  بلسيد 
حصة.

من تاريخ) سنة ببتدبء) (99 (: بملدة)
بلتأسيس.

من فاتح يناير بلى) (: بلسنة بملالية)
)3)ديس 6ر من كل سنة ماعدب بلسنة)

بالولى تبتدئ من تاريخ بلتسجيل.
ببن) ع ر  زفقة  (: بالجت اعي) بملقر 

بلخطاب رقم)58)بطافة سال.
بلتسيير):)بلسيد بملهدي زرقالة.

بكتابة) بلقافوني  باليدبع  تم 
بالبتدبئية) بملحك ة  لدى  بلضبط 
2022،)تحت) 7)سبت 6ر) بسال))بتاريخ)

رقم)0)6.
368 P

STE GOLD SNAIL
SARL AU

بتاريخ بمل ضية  للعقود   طبقا 
تم تحرير بلقافون) (،2022 بكتوار) (6  
بتاريخ) مسجلة  لشركة   بالسا�سي 
)ذبت بلخصائص) (،2022 3))بكتوار)

بلتالية):
ذبت) شركة  (: بلقافوفية) بلصفة 

بملسؤولية بملحدودة بشريك وحيد.
بدبرة) منظم  (: بالجت اعي) بلهدف 

بملزبرع.
درهم) ((00.000 (: بلربس ال)
فئة) من  حصة  ((000 بلى) مقس ة 

00))درهم للحصة.
من) ببتدبء) سنة  (99 (: بملدة)

بلتأسيس بلنهائي.
من فاتح يناير بلى) (: بلسنة بملالية)
)3)ديس 6ر من كل سنة ماعدب بلسنة)

بالولى تبتدئ من تاريخ بلتسجيل.
شقة) (30 ع ارة) (: بملقر بالجت اعي)
لوكيلي) بح د  موالي  زفقة  (8 رقم)

حسان بلرااط.
بلتسيير):)بلسيد ع اد ه الي مسير)

وحيد للشركة.
كتابة) لدى  بلقافوني  باليدبع  تم 
بلضبط باملحك ة بلتجارية بالرااط،)
بلتجاري) بالسجل  بلتقييد  رقم 

.(63789
369 P

ALLIANCE EXPERTISE

مقر ها):)بملعربج سنتر،))30)شارع عبد بملومن،)

مكتب رقم)61،)بلدبربلبيضاء

 STE AUTHENTIC

ALUMINIUM

شركة محدودة بملسوؤلية

ربس الها : 00.000) درهم

مقر بلشركة : 26 شارع مرس 

بلسلطان بلطابق بالول رقم 3 

صندوق بل6ريد )1 بلدبربلبيضاء

بلسجل بلتجاري رقم : 522215

بلتعريف بلضريبي  رقم : 50613218

تفويت حصص وتعيين مسير جديد
بالستثنائي) بلج ع  قربر  على  بناء)

بلعام بملؤرخ)21)يوفيو)2022،)لشركة)

تم) (،AUTHENTIC ALUMINIUM

تقرير ما يلي):

باع بلسيد مح د ع ور ح زة بلى)

شركة)MAE HOLDING 500)حصة)

 900 من) درهم للحصة،) ((00 بقي ة)

حصة بلتي ي لكها من ربس ال شركة)

.AUTHENTIC ALUMINIUM

بملنجرة) بح د  بلسيد  تعيين 

لشركة) ثاني  ك سير  بلسعدي 

بملزدبد) بملغراية  للجنسية  وبلحامل 

بطاقة) رقم  (،(989/07/25 بتاريخ)

في) بلقاطن  (،BK317679 بلتعريف)

بلطابق) شون  لون  بملنارة  زفقة  (20

بلسفلي بلدبربلبيضاء.

تعديل بملادة)6)،)7)و7))من بلنظام)

بلدب لي للشركة.

بكتابة) بلقافوني  باليدبع  تم 

بلتجارية) باملحك ة  بلضبط 

أغسطس) (30 بتاريخ) بالدبربلبيضاء،)

2022،)تحت بلرقم)835920.

بلتجاري) بالسجل  بلتسجيل  تم 

تحت) (،2022 أغسطس) (30 بتاريخ)

بلرقم)28569)من بلسجل بلترتيبي.

370 P
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ALLIANCE EXPERTISE

مقر ها):)بملعربج سنتر،))30)شارع عبد بملومن،)

مكتب رقم)61،)بلدبربلبيضاء

STE NEGMAX
شركة محدودة بملسوؤلية

ربس الها : 500.000 درهم

مقر بلشركة : 16 زفقة بلزرقطوني 

بلطابق بلثالث شقة رقم 6 

بلدبربلبيضاء

بلسجل بلتجاري رقم : 215.)15

بلتعريف بلضريبي  رقم : 39150610

تغيير بسم بلشركة
على بلج ع بالستثنائي بلعام) بناء)

لشركة) (،2022 يوفيو) (27 في) بملؤرخ 

NEGMAX،)تم تقرير ما يلي):

 NEGMAX(تغيير بسم بلشركة من

.SOTELEC MAROC(بلى

يترتب عن ذلك تعديل بملادة)2)من)

بلنظام بلدب لي.

بكتابة) بلقافوني  باليدبع  تم 

بلتجارية) باملحك ة  بلضبط 

أغسطس) (30 بتاريخ) بالدبربلبيضاء،)

2022،)تحت بلرقم))83592.
بلتجاري) بالسجل  بلتسجيل  تم 

تحت) (،2022 أغسطس) (30 بتاريخ)

بلرقم)28570)من بلسجل بلترتيبي.
هيئة بلتسيير

371 P

ALLIANCE EXPERTISE

مقر ها):)بملعربج سنتر،))30)شارع عبد بملومن،)

مكتب رقم)61،)بلدبربلبيضاء

 STE  GROUPE AGRICOLE

DU SAHARA

 شركة محدودة بملسوؤلية
ربس الها : 00.000) درهم

مقرها بالجت اعي : 7) زفقة ببن 

 ليقان، بلجي سافتر بلدبربلبيضاء

بنشاء شركة محدودة بملسؤولية
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

صياغة) ت ت  (،2022 سبت 6ر) (20

بلتاسي�سي لشركة محدودة) بلقافون 

بلنحو) على  بملسوؤلية  صائصها 

بلتالي):

 STE GROUPE (: بلشركة) بسم 

.AGRICOLE DU SAHARA

هدف) يتجلى  (: بلشركة) نشاط 

بلشركة في بملغرب أو في أي بلد آ ر)

في):

بلنشاط بلزربعي.

بلقيام بأنشطة زربعية تتم فيابة)

عن ففسه أو فيابة عن أطربف ثالثة،)

بلحصاد،) وع لية  بالرض،) وبعدبد 

وبلبذر وبلغرس،)ومعالجة بملحاصيل،)

ب ا في ذلك ج يع) ورش بملحاصيل،)

بفوبع)«بالالت وتقليم أشجار بلفاكهة)

وبلكروم ومكافحة بالفات في ا يتعلق)

بالرب�سي) على  وبلحفاظ  بالزربعة 
بلري) أفظ ة  وتشغيل  بلزربعية 

للزربعة.

بملنتجات) وتصدير  بستيربد 

وبلتسويق بملحلي،)وكذلك) بلزربعية،)

تصدير بلح ضيات وبلفوبكه وج يع)

وتكييف وتعبئة) بملنتجات بلزربعية،)

ج يع بملنتجات بلتجارية وبلزربعية.

بملشاركة بملباشرة أو غير بملباشرة)

في ج يع بلشؤون،)بلتجارية بملرتبطة)

من  الل) بلذكر  بلسالفة  باالشياء)

بنشاء)شركات جديدة بو وكاالت كيف ا)

كان فوعها أو عن طريق بملساه ة.

بلع ليات) كل  عامة  واصفة 

بملنقولة بلتجارية  بلعقارية،)  بملالية،)

عالقة) لها  وبلتي  بملنقولة  بلغير  أو  (

مباشرة بو غير مباشرة بهدف بلشركة)

وبلقابلة لتسهيل رقيها وتحقيقه.

 (00.000 قي ته) (: بلربس ال)

000))حصة بقي ة) درهم مقسم بلى)

منها) مسند  للوبحدة،) درهم  ((00

حصة بلى بلسيد مح د بوكير) (300

و300)حصة بلى بلسيد عبد بلح يد)

300)حصة بلى بلسيد رضوبن) بوكير)

بوكير و00))حصة بلى بلسيدة بي ان)

شخ ان.
مقر بلشركة):)16)زفقة بلزرقوطني)

 6 رقم) شقة  بلثالث  بلطابق 

بلدبربلبيضاء.

99)سنة بفطالقا من تاريخ) (: بملدة)

تسجيلها بالسجل بلتجاري.

هيأة بلتسيير):)بلسيد مح د بوكير)
وبلسيد عبد بلح يد بوكير ك سيرين)

للشركة ملدة غير محدودة.
من فاتح يناير بلى) (: بلسنة بملالية)

غاية))3)ديس 6ر.
بالحتياطي بلقافوني):)حول بالرااح)
تقتطع)5)%)الجل صندوق بالحتياطي)

بلقافوني.
باملحك ة) بلقافوني  باليدبع  تم 
بوبسطة) بالدبربلبيضاء) بلتجارية 
لوالية) لالستث ار  بلجهوي  بملركز 

بلدبربلبيضاء.
372 P

ALLIANCE EXPERTISE
مقر ها):)بملعربج سنتر،))30)شارع عبد بملومن،)

مكتب رقم)61،)بلدبربلبيضاء

STE HALO CONSULTING
شركة محدودة بملسوؤلية

بشريك وحيد
ربس الها : 0.000) درهم

مقرها بالجت اعي  : 16 زفقة 
بلزرقطوني بلطابق بلثالث شقة

 رقم 6 بلدبربلبيضاء
بلسجل بلتجاري رقم : 5)5358

بلتعريف بلضريبي  رقم : 808259)5
فقل بملقر بالجت اعي

بلوحيد) بلشريك  قربر  على  بناء)
تقرير) تم  (2022 يوليو) ((9  بتاريخ)

ما يلي):
فقل بملقر بالجت اعي بملوجود حاليا)
في)16)زفقة بلزرقطوني بلطابق بلثالث)
شقة رقم)6)بلدبربلبيضاء)بلى بلعنوبن)

بلتالي):
بملنصور) يعقوب  شارع  زبوية 
بلسفلي) بلطابق  بكار  وزفقة  ليل 

بلدبربلبيضاء.
يترتب عن ذلك تعديل بملادة)1)من)

بلنظام بلدب لي.
تم باليدبع بلقافوني بكتابة بلضبط)
بالدبربلبيضاء،) بلتجارية  باملحك ة 

تحت بلرقم)353)81.
بلتجاري) بالسجل  بلتسجيل  تم 
بتاريخ)3))بكتوار)2022،)تحت بلرقم)

8)336،))من بلسجل بلترتيبي.
373P

ALLIANCE EXPERTISE

مقر ها):)بملعربج سنتر،))30)شارع عبد بملومن،)

مكتب رقم)61،)بلدبربلبيضاء

STE GREEN PARK TANGER

شركة محدودة بملسوؤلية

ربس الها : 2.000) درهم

مقرها بالجت اعي :  7) زفقة  ليقين 

بلجي سنتر بلطابق بالول، بلرقم 2) 

بلدبربلبيضاء

بلسجل بلتجاري رقم : 183593

بلتعريف بلضريبي  رقم : 17312559

هبة بلحصص بلتجارية
على بلج ع بالستثنائي بلعام) بناء)

ب قر) (،2022 يوليو) (29 في) بملؤرخ 

بلشركة تم تقرير ما يلي):

بلى) بوكير  بلسيدة بحسان  وهبت 

8)حصص) أ يها بلسيد مح د بوكير)

بلتي) للحصة،) درهم  ((00 بقي ة)

 GREEN شركة) ربس ال  من  ي لكها 

.PARK TANGER

بلى) بوكير  بلسيدة بحسان  وهبت 

أ يها بلسيد رضوبن بوكير)8)حصص)

بلتي) للحصة،) درهم  ((00 بقي ة)

 GREEN شركة) ربس ال  من  ي لكها 

.PARK TANGER

بلى) بوكير  بلسيدة بحسان  وهبت 

 10 أ يها بلسيد عبد بلح يد بوكير)

درهم للحصة،) ((00 حصص بقي ة)

شركة) ربس ال  من  ي لكها  بلتي 

.GREEN PARK TANGER

يترتب عن ذلك تعديل بملادة)6)و7 

من بلنظام بلدب لي.

بكتابة) بلقافوني  باليدبع  تم 

بلتجارية) باملحك ة  بلضبط 

سبت 6ر) (20 بتاريخ) بالدبربلبيضاء،)

2022،)تحت بلرقم))83823.

بلتجاري) بالسجل  بلتسجيل  تم 

تحت) (،2022 سبت 6ر) (30 بتاريخ)

بلرقم)30785)من بلسجل بلترتيبي.
بملسير

374 P
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ALLIANCE EXPERTISE
مقر ها):)بملعربج سنتر،))30)شارع عبد بملومن،)

مكتب رقم)61،)بلدبربلبيضاء

STE  THE MADIA
 شركة محدودة بملسوؤلية
ربس الها : 50.000 درهم

مقرها بلشركة : 16 زفقة بلزرقطوني 
بلطابق بلثالث شقة رقم 6 

بلدبربلبيضاء
بنشاء شركة

في مؤرخ  عرفي  عقد   ب قت�سى 
صياغة) ت ت  (،2022 يوليو) (27  
بلتاسي�سي لشركة محدودة) بلقافون 
بلنحو) على  بملسوؤلية  صائصها 

بلتالي):
.STE THE MADIA(:(بسم بلشركة
هدف) يتجلى  (: بلشركة) نشاط 
بلشركة في بملغرب أو في أي بلد آ ر)

في):
على) بالعالمية  بالنشطة  ج يع 

بالفترفيت.
مجال) في  بالنشطة  ج يع 
من  الل) وبلتسويق  بالتصاالت 
وسائط) وأي  بالعالم  وسائل  ج يع 

تفاعلية.
وأنشطة) صحفية  عالقات  أي 

عالقات عامة.
أي نشاط لوكالة بعالفية،)وال سي ا)
بالعالفية) بلح الت  وبفتاج  تص يم 
فقاط) في  وبالعالن  بملبيعات  وترويج 
وبلفيديو) بلجربفيك  بنشاء) بلبيع،)

ونشاط بالفتاج ثالثي بالبعاد.
تنظيم أي حدث عام بو  اص أو)
وبلحفالت) بلعروض  مثل  ج عيات 

بملوسيقية وبلندوبت.
نشر بملحتوى.

بملشاركة بملباشرة أو غير بملباشرة)
بلتجارية،) بلشؤون،) ج يع  في 
بلذكر) بلسالفة  باالشياء) بملرتبطة 
بو) شركات جديدة  من  الل بنشاء)
وكاالت كيف ا كان فوعها بو عن طريق)

بملساه ة.
بلع ليات) كل  عامة  واصفة 
بملالية،)بلعقارية،)بلتجارية بملنقولة أو)
بلغير بملنقولة وبلتي لها عالقة مباشرة)
بو غير مباشرة بهدف بلشركة وبلقابلة)

لتسهيل رقيها وتحقيقه.
بلربس ال):)قي ته)50.000)درهم،)
 (00 حصة بقي ة) (500 مقس ة بلى)
 350 منها) مسند  للوبحدة،) درهم 
حصة بلى بلسيد ح زة بلذهبي و)50) 
حصة بلى بلسيد يوسف بلشاوي أبو)

حجاج.
مقر بلشركة):)16)زفقة بلزرقطوني)
 6 رقم) شقة  بلثالث  بلطابق 

بلدبربلبيضاء.
99)سنة بفطالقا من تاريخ) (: بملدة)

تسجيلها بالسجل بلتجاري.
يوسف) بلسيد  (: بلتسيير) هيأة 
بلشاوي ببو حجاج ك سير ملدة غير)

محدودة.
من فاتح يناير بلى) (: بلسنة بملالية)

غاية))3)ديس 6ر.
بالحتياطي بلقافوني):)حول بالرااح)
تقتطع)5)%)الجل صندوق بالحتياطي)

بلقافوني.
باملحك ة) بلقافوني  باليدبع  تم 
بوبسطة) بالدبربلبيضاء) بلتجارية 
لوالية) لالستث ار  بلجهوي  بملركز 

بلدبربلبيضاء.
375 P

ALLIANCE EXPERTISE

مقر ها):)بملعربج سنتر،))30)شارع عبد بملومن،)

مكتب رقم)61،)بلدبربلبيضاء

STE  ONE WAY PLASTIC
شركة محدودة بملسوؤلية
ربس الها : 00.000) درهم

مقرها بالجت اعي : 16 زفقة 
بلزرقطوني بلطابق بلثالث شقة

 رقم 6 بلدبربلبيضاء
بلسجل بلتجاري رقم : 535915

بلتعريف بلضريبي  رقم : 808299)5
تفويت حصص وتعيين مسير جديد

على بلج ع بلعام بالستثنائي) بناء)
لشركة)) (،2022 سبت 6ر) (5 بملؤرخ)
تقرر) (،ONE WAY PLASTIC 

ما يلي):
   MAE HOLDING شركة) باعت 
درهم) ((00 بقي ة) حصة  (،( 490
بملنجرة) عادل  بلسيد  بلى  للحصة،)
بلسعدي من)190)حصة بلتي ت لكها)
 ONE WAY شركة) ربس ال  من 

.PLASTIC

باع بلسيد بح د بملنجرة بلسعدي)
درهم) ((00 بقي ة) حصص  ((0
بملنجرة) عادل  بلسيد  بلى  للحصة،)
بلسعدي من)0))حصص بلتي ي لكها)
 ONE WAY شركة) ربس ال  من 

.PLASTIC
يترتب عن ذلك تعديل بملادة)6)و7 

من بلنظام بلدب لي.
بكتابة) بلقافوني  باليدبع  تم 
بلتجارية) باملحك ة  بلضبط 
بكتوار) (7 بتاريخ) بالدبربلبيضاء،)

2022،)تحت بلرقم)810191.
بلتجاري) بالسجل  بلتسجيل  تم 
تحت بلرقم) (،2022 بكتوار) (7 بتاريخ)

33075))من بلسجل بلترتيبي.
376 P

ALLIANCE EXPERTISE
مقر ها):)بملعربج سنتر،))30)شارع عبد بملومن،)

مكتب رقم)61،)بلدبربلبيضاء

STE HALO CONSULTING
شركة محدودة بملسوؤلية

بشريك وحيد
ربس الها : 0.000) درهم

مقرها بالجت اعي  : 16 زفقة 
بلزرقطوني بلطابق بلثالث شقة رقم 

6 بلدبربلبيضاء
بنشاء شركة

في) مؤرخ  عرفي  عقد   ب قت�سى 
صياغة) ت ت  (،2022 ف6ربير) (7
بلتاسي�سي لشركة محدودة) بلقافون 
بلنحو) على  بملسوؤلية  صائصها 

بلتالي):
 STE HALO (: بلشركة) بسم 

.CONSULTING
هدف) يتجلى  (: بلشركة) نشاط 
بلشركة في بملغرب أو في أي بلد آ ر)

في):
بلتسويق) في  بالستشاربت 

وبالتصال وبلعالقات بلعامة.
وسائل) عن  بالعالن  بمكافية 
صورها) بكافة  وبالعالن  بلدعاية 
ربديو،) تيلفزيون،) من  بلحالية 
بعالفية،) لوحات  سين ا،) صحافة،)
لطلبات) بستجابة  بلخ..) بفترتيت 

بملعلنين بملختلفة):

بشأن) لل علنين  بملشورة  تقديم 

بالتصاالت وبملشتريات بلفضائية.

وبملساعدة) وبلتدريب  بملشورة 

بافتاج) يتعلق  في ا  لل علنين 

بالعت ادبت وبملقطوربت.

ب ر) شكل  وأي  وبلبيع  بلشربء)

بملؤلف) بحق  بالفتفاع  أشكال  من 

وبلحقوق بملجاورة.

مجال) في  وبلتدريب  بالستشاربت 

بلتنظي ية) وبالنشطة  بلتسويق 

وج يع بالنشطة ذبت بلصلة.

وبلح الت) بالتصاالت  بدبرة 

بالعالفية ب ا في ذلك بلتسويق بلرقمي)

وبلتصوير بلفوتوغربفي))وبلفيديو وأي)

نشاط بتصال.

وبلعالقات) بلصحافة  بدبرة 

بلعامة.

بملشاركة بملباشرة أو غير بملباشرة)

في ج يع بلشؤون،)بلتجارية بملرتبطة)

من  الل) بلذكر  بلسالفة  باالشياء)

بنشاء)شركات جديدة أو وكاالت كيف ا)

كان فوعها أو عن طريق بملساه ة.

بلع ليات) كل  عامة  واصفة 

بملالية،)بلعقارية،)بلتجارية بملنقولة أو)

بلغير بملنقولة وبلتي لها عالقة مباشرة)

بو غير مباشرة بهدف بلشركة وبلقابلة)

لتسهيل رقيها وتحقيقه.

بلربس ال):)قي ته)0.000))درهم،)

 (00 حصة بقي ة) ((00 مقس ة بلى)

بكاملها مسندة  للوبحدة،)  درهم 

)بلى بلسيدة هالة ببن لحسن.
مقر بلشركة):)16)زفقة بلزرقطوني)

 6 رقم) شقة  بلثالث،) بلطابق 

بلدبربلبيضاء.

99)سنة بفطالقا من تاريخ) (: بملدة)

تسجيلها بالسجل بلتجاري.

بلسيدة هالة ببن) (: هيأة بلتسيير)

غير) ملدة  وحيدة  ك سيرة  لحسن 

محدودة.

من فاتح يناير بلى) (: بلسنة بملالية)

غاية))3)ديس 6ر.

بالحتياطي بلقافوني):)حول بالرااح)

تقتطع)5)%)الجل صندوق بالحتياطي)

بلقافوني.
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باملحك ة) بلقافوني  باليدبع  تم 

بوبسطة) بالدبربلبيضاء) بلتجارية 

لوالية) لالستث ار  بلجهوي  بملركز 

بلدبربلبيضاء.

376Pمكرر 

ALLIANCE EXPERTISE

 مقر بلشركة):)بملعربج سنتر))30)شارع

عبد بملومن مكتب رقم)61 

بلدبر بلبيضاء

GLORIOUS CAFE

شركة محدودة بملسؤولية

بلرأس ال : 750.000 درهم

مقرها بالجت اعي : 7) زفقة  ليقين 

بلجي سنتر بلطابق بلثالث بلرقم 20 

بلدبر بلبيضاء

بملرقم بالسجل بلتجاري 315239

بلتعريف بلضريبي 8717367)

فقل بملقر بالجت اعي للشركة

بلوحيد) بلشريك  قربر  على  بناء)

2022)ب قر بلشركة) 26)أبريل) بتاريخ)

تم تقرير ما يلي):

بملوجود) بالجت اعي  بملقر  فقل 

بلجي) زفقة  ليقين  ((7 في) حاليا 

بلدبر) (20 سنتر بلطابق بلثالث بلرقم)

7))زفقة) (: بلبيضاء)إلى بلعنوبن بلتالي)

 ليقين بلجي سنتر متجر رقم)6)بلدبر)

بلبيضاء.

يترتب عن ذلك تعديل بملادة)5)من)

بلنظام بلدب لي.

بكتابة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

للدبر) بلتجارية  باملحك ة  بلضبط 

بلبيضاء)بتاريخ)23)يوفيو)2022)تحت)

رقم)))8289.

بلتجاري) بالسجل  بلتسجيل  تم 

تحت بلرقم) (2022 يوفيو) (23 بتاريخ)

)69)2)من بلسجل بلترتيبي.
بملسير

377 P

ALLIANCE EXPERTISE
 مقر بلشركة):)بملعربج سنتر))30)شارع

عبد بملومن مكتب رقم)61)بلدبر بلبيضاء

KC PROTECTION
شركة محدودة بملسؤولية

ذبت شريك وحيد
بلرأس ال : 00.000) درهم

مقرها بالجت اعي : حي ليساسفة 
بلزفقة 3) بلرقم 66 بلدبر بلبيضاء 

باللفى
بملرقم بالسجل بلتجاري 393105

بلتعريف بلضريبي 21997928
فقل بملقر بالجت اعي للشركة

بلوحيد) بلشريك  قربر  على  بناء)
2022)تم تقرير) 30)أغسطس) بتاريخ)

ما يلي):
فقل بملقر بالجت اعي بملوجود حاليا)
 في حي ليساسفة بلزفقة)3))بلرقم ب)66
بلعنوبن) إلى  بلبيضاء) بلدبر  باللفى 
بلتالي):)تجزئة بشربف صندوق بل6ريد)

20230)بلدبر بلبيضاء.
يترتب عن ذلك تعديل بملادة)1)من)

بلنظام بلدب لي.
بكتابة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
للدبر) بلتجارية  باملحك ة  بلضبط 
 2022 أكتوار) ((3 بتاريخ) بلبيضاء)

تحت رقم)315)81.
بلتجاري) بالسجل  بلتسجيل  تم 
2022)تحت بلرقم) 3))أكتوار) بتاريخ)

3)336)من بلسجل بلترتيبي.
بملسير

378 P

ALLIANCE EXPERTISE
 مقر بلشركة):)بملعربج سنتر))30)شارع

عبد بملومن مكتب رقم)61)بلدبر بلبيضاء

IMPRIMERIE AJDIR
شركة محدودة بملسؤولية

بلرأس ال : 5.500.000 درهم
مقر بلشركة : تجزئة 73 و 71 بلحي 

 بلصناعي صندوق بل6ريد )1
بلدبر بلبيضاء

بملرقم بالسجل بلتجاري 70215
بلتعريف بلضريبي 5)6105)

بستقالة مسير - تفويت حصص
تعيين مسير جديد

تحول بلشكل بلقافوني للشركة
بتاريخ مؤرخ  عقد   ب قت�سى 

 3)أكتوار)2022):

بتاريخ) بلعتيق  بلسيد مح د  باع 

 IMMA شركة) إلى  (2022 أكتوار) (3

بقي ة) حصة  (38.128  HOLDING

 38.128 من) للحصة  درهم  ((00

حصة بلتي ي لكها من رأس ال شركة)

.IMPRIMERIE AJDIR

بتاريخ) بلسيدة جيزل كول  باعت 

 IMMA شركة) إلى  (2022 أكتوار) (3

بقي ة) حصة  (5.500  HOLDING

 5.500 من) للحصة  درهم  ((00

حصة بلتي ت لكها من رأس ال شركة)

.IMPRIMERIE AJDIR

باعت بلسيدة ليليا بلعتيق بتاريخ)

 IMMA شركة) إلى  (2022 أكتوار) (3

بقي ة) حصة  (5.536  HOLDING

 5.536 من) للحصة  درهم  ((00

حصة بلتي ت لكها من رأس ال شركة)

.IMPRIMERIE AJDIR

بلعتيق) بس اعيل  بلسيد  باع 

شركة) إلى  (2022 أكتوار) (3 بتاريخ)

حصة) (5.536  IMMA HOLDING

بقي ة)00))درهم للحصة من)5.536 

حصة بلتي ي لكها من رأس ال شركة)

.IMPRIMERIE AJDIR

على بلج ع بالستثنائي بلعام) بناء)

تم تقرير (2022 أكتوار) (3  بملؤرخ في)

ما يلي):

7)من بلنظام) و) (6 تعديل بملادتين)

بلدب لي للشركة.

للشركة) بلقافوني  بلشكل  تحويل 

ذبت) بملسؤولية  محدودة  شركة  إلى 

شريك وحيد.

بستقالة بلسيد مح د بلعتيق من)

مهامه ك سير للشركة.

تعيين بلسيد مح د علي مشيش)

غير) ملدة  للشركة  ك سير  بلعالمي 

محددة.

بكتابة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

للدبر) بلتجارية  باملحك ة  بلضبط 

بلبيضاء)بتاريخ)6)أكتوار)2022)تحت)
رقم)810399.

بلتجاري) بالسجل  بلتسجيل  تم 
بلرقم) تحت  (2022 أكتوار) (6 بتاريخ)

)3286)من بلسجل بلترتيبي.

379 P

OB ELECTRONIQUE SA
بلت6رع باألسهم

 OB لشركة) بإلدبرة  مجلس  قرر 
شركة) (ELECTRONIQUE SA
 (1.(00.000 رأس الها) مساه ة 
درهم مسجلة بالسجل بلتجاري رقم)
 3 كلم) ((029 مقرها طريق) (((3719
معروف) سيدي  بلصناعية  بملنطقة 
 23 بيوم) باجت اع  بلبيضاء) بلدبر 
 (0.000 بـ) بلت6رع  بعد  (2022 يوفيو)
 BUISSON BERNARD(سهم للسيد
 BUISSON بلسيد) لنجله  (ANDRE
وفقا) (JEAN BERNARD ANDRE
لل ادة))))من بلنظام بألسا�سي بلذي)
من) بألسهم  فقل  حرية  على  ينص 
بإلحاطة) ذريته،) إلى  بألسهم  حامل 
عل ا بالت6رع وتأكيد بلحصول بلنهائي)

لهذه بلع لية.
كتابة) لدى  بلقافوني  بإليدبع  تم 
بالدبر) بلتجارية  باملحك ة  بلضبط 
2022)تحت) 27)أكتوار) بلبيضاء)يوم)

رقم)813759.
ب قت�سى مقتطف وايان

مجلس بإلدبرة

380 P

AMC AGRO
 SARL

تأسيس شركة ذبت مسؤولية 
محدودة

ب قت�سى عقد عرفي مؤرخ بالدبر 
 2022 سبت 6ر   28 بتاريخ  بلبيضاء 
وبملسجل بها تم تأسيس شركة ذبت 

مسؤولية محدودة :
.AMC AGRO(:(بلتس ية

مسؤولية) ذبت  شركة  (: بلشكل)
محدودة.

بملقر بالجت اعي):)8)زفقة علي عبد)
 2 بلطابق) إقامة بالن سيال  بلرزبق 

بلدبر بلبيضاء.
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قابضة) مساه ة  (: بملوضوع)
.HOLDING

بملشاركة بملباشرة أو غير بملباشرة)
في ج يع بلشركات أو بملقاوالت ذبت)
ففس بملوضوع أو ذبت صلة بأي شكل)

مه ا كان.
وبشكل عام ج يع بلع ليات من)
أي فوع قد تم إجربؤها بشكل مباشر أو)
غير مباشر كليا أو جزئيا في بملوبضيع)
بملذكورة أعاله وبلتي قد تعزز وتسهل)

وتطور نشاط بلشركة.
بلشركاء):

بلسيد شكيب لعلج ذو بلجنسية)
بلوطنية) للبطاقة  وبلحامل  بملغراية 
رقم)BK8091)بملقيم بالدبر بلبيضاء)2 

زفقة بوبرغيي بففا.
بلجنسية) ذو  لعلج  مح د  بلسيد 
بلوطنية) للبطاقة  وبلحامل  بملغراية 
رقم)BE111829)بملقيم بالدبر بلبيضاء)
زفقة)DETROIT)دوان ا فيال نعيم عين)

بلذئاب.
رأس ال) حدد  (: بلشركة) رأس ال 
5.000))درهم متكون) بلشركة ب بلغ)
حصة بجت اعية مبلغ كل) ((50 من)
درهم كلها مكتتبة) ((00 وبحدة منها)
ومؤدبة من طرف بلشركاء)ب ا يتناسب)

مع بلشركاء)على بلنحو بلتالي):
بلسيد شكيب لعلج)27))حصة.

بلسيد مح د لعلج)23)حصة.
مدة بلشركة):)99)سنة ببتدبء)من)

تقييد بلشركة بالسجل بلتجاري.
تسير بلشركة ملدة غير) (: بلتسيير)
محددة من طرف بلسيد شكيب لعلج)
على) يتوفربن  وبللذبن  لعلج  ومح د 
باسم) للتصرف  بلكاملة  بلصالحيات 
بالقافون) عليها  بملنصوص  بلشركة 

وبلنظام بألسا�سي للشركة.
قافوني) بشكل  بلشركة  تلتزم 

بالتوقيع بملنفصل لكل من مسيريها.
كتابة) لدى  بلقافوني  بإليدبع  تم 
بالدبر) بلتجارية  باملحك ة  بلضبط 
بالسجل) تسجيلها  وتم  بلبيضاء)

بلتجاري تحت رقم)559973.
ب قت�سى مقتطف)

وايان بملسير

381 P

TB DISTRIBUTION
ش.م.م ذبت بلشريك بلوحيد
17 شارع لالبلياقوت بلطابق 

بلخامس - بلدبر بلبيضاء
تصفية بلشركة

))-)ب قت�سى محضر بلج ع بلعام)
بلبيضاء) بلدبر  في  بملؤرخ  بالستثنائي 
لشركة) (2022 سبت 6ر) (30 بتاريخ)
ذبت) ش.م.م  (TB DISTRIBUTION

بلشريك بلوحيد تقرر ما يلي):)
تصفية بلشركة.

رشيد) بوعال  بلسيد  تعيين 
لتصفية بلشركة.

لتصفية) بالجت اعي  بملقر  حدد 
17)شارع) (: بلشركة في بلعنوبن بلتالي)
بلدبر) (- لال بلياقوت بلطابق بلخامس)

بلبيضاء.
بكتابة) بلقافوني  بإليدبع  تم  (- (2
بلتجارية) بملحك ة  لدى  بلضبط 
فوف 6ر) فاتح  بتاريخ  بلبيضاء) بالدبر 

2022)تحت رقم)811072.
بيـــان مختصر

382 P

IRIS DISTRIBUTION
SARL AU

شركة ذبت مسؤولية محدودة
بشريك وحيد

رأس الها 00.000) درهم
مقرها بالجت اعي : 88 زفقة ميشيل 

 دولبيطال بلصخور بلسودبء
بلدبر بلبيضاء

بلسجل بلتجاري رقم 98.379
تجديد بفتدبب بملسير

بلشريك (2022 يوفيو) (21  بتاريخ)
IRIS DISTRIBUTION(بلوحيد لشركة 
بفتدبب) بفتهاء) عاين  ش.و  ش.م.م 
بملسير بلسيد عادل زيادي منذ بلسنة)
ديس 6ر) (3( في) تنتهي  بلتي  بملالية 
2020)صادق للضرورة على بلقربربت)
بلتي بتخذت منذ ذلك بلتاريخ وإبربء)

ذمته كاملة ونهائية الفتدببه.
 بلشريك بلوحيد قرر تجديد بفتدبب

 3 ملدة) زيادي  عادل  بلسيد  بملسير 
بلتي) بملالية  بلسنة  غاية  إلى  سنوبت 

ستنتهي في))3)ديس 6ر)2023.

بكتابة) بلقافوني  بإليدبع  تم  (- (2

بلضبط لدى بملحك ة بلتجارية بالدبر)

تحت) (2022 أكتوار) (3 يوم) بلبيضاء)

رقم)839701.
من أجل بإليجاز وبلبيان

383 P

IDOU CONFECTION
SA

شركة مساه ة

رأس الها 8.350.000 درهم

بملقر بالجت اعي : بلدبر بلبيضاء 9 

م ر دي �سي

بلسجل بلتجاري رقم )51.90

تجديد بفتدبب بملتصرفين
 ب قت�سى مدبوالت بلج عية بلعامة

2022)تقرر) يوفيو) (30 بلعادية بتاريخ)

 6 ملدة) بملتصرفين  بفتدبب  تجديد 

سنوبت وهم):

بلسيد مح د إدولحيان.

بلسيد ببربهيم إدولحيان.

بلسيدة فادية إدولحيان.

بكتابة) بلقافوني  بإليدبع  تم  (- (2

بالدبر) بلتجارية  باملحك ة  بلضبط 

بلبيضاء)يوم)22)سبت 6ر)2022)تحت)

رقم)838526.
من أجل بإليجاز وبلبيان

384 P

NISSAA MIN AL MAGHRIB
SARL

شركة ذبت مسؤولية محدودة

رأس الها 1.650.000 درهم

بملقر بالجت اعي : 7) شارع أففا 

 بلطابق بألول بلشقة رقم )

بلدبر بلبيضاء

بلسجل بلتجاري رقم 05669)

تجديد بفتدبب بملسيربن
 ب قت�سى مدبولة بلج عية بلعامة

 2022 يوفيو) (29 بتاريخ) بلعادية 

 NISSAA MIN بملس اة) للشركة 

تقرر تجديد) (AL MAGHRIB SARL

بفتدبب بملسيربن ملدة)3)سنوبت وهم):

بلسيد مجيد بليعقوبي.
بلسيد  الد بزيد.

بكتابة) بلقافوني  بإليدبع  تم  (- (2
بالدبر) بلتجارية  باملحك ة  بلضبط 
تحت) (2022 أكتوار) (6 يوم) بلبيضاء)

رقم)810391.
من أجل بإليجاز وبلبيان

385 P

JASMINE STORE
SARL AU

شركة ذبت مسؤولية محدودة
 بشريك وحيد

رأس الها 20.000 درهم
بملقر بالجت اعي : 6) زفقة جعفر ببن 

عطية )بوركون( بلدبر بلبيضاء
بلسجل بلتجاري رقم 138669

بست ربر نشاط بلشركة
 بتاريخ فاتح سبت 6ر)2022)بلشريك

 JASMINE بملس اة) للشركة  بلوحيد 
STORE)ش.م.م قرر بست ربر نشاط)
بلتي) بلخسائر  من  بالرغم  بلشركة 
تجاوزت))3/1()من رأس ال بلشركة.

بكتابة) بلقافوني  بإليدبع  تم  (- (2
بلتجارية) بملحك ة  لدى  بلضبط 
 2022 أكتوار) (1 يوم) بالدبر بلبيضاء)

تحت رقم)15)810.
من أجل بإليجاز وبلبيان

386 P

HOLDING PASSERELLES
SARL AU

شركة ذبت مسؤولية محدودة
ذبت بلشريك بلوحيد

رأس الها 12.900.000 درهم
بملقر بالجت اعي : زفقة س ية إقامة 

شهرزبء 3 بلطابق 5 بلرقم 22 
بملعاريف بلدبر بلبيضاء

بلسجل بلتجاري رقم 927)29
بست ربر نشاط بلشركة

 بتاريخ فاتح سبت 6ر)2022)بلشريك
 HOLDING(بلوحيد للشركة بملس اة
PASSERELLES)ش.م.م قرر بست ربر)
نشاط بلشركة بالرغم من بلخسائر)
رأس ال) من  ()3/1( تجاوزت) بلتي 

بلشركة.
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بكتابة) بلقافوني  بإليدبع  تم  (- (2
بلضبط لدى بملحك ة بلتجارية بالدبر)
تحت) (2022 أكتوار) (5 يوم) بلبيضاء)

رقم)810279.
من أجل بإليجاز وبلبيان

387 P

ARABMAG
SARL D’AU

شركة ذبت مسؤولية محدودة
بشريك وحيد

رأس الها 500.000 درهم
بملقر بالجت اعي : ع ارة زينب تجزئة 

بلتوفيق طريق سيدي معروف
بلدبر بلبيضاء

بلسجل بلتجاري رقم 3939)2
بست ربر نشاط بلشركة

لشركة) بلوحيد  بلشرك  قرر 
بتاريخ) ش.و  ش.م.م  (ARABMAG
بست ربر نشاط) (2022 فاتح سبت 6ر)
بلتي) بلخسائر  من  بالرغم  بلشركة 
تجاوزت))3/1()من رأس ال بلشركة.

بكتابة) بلقافوني  بإليدبع  تم  (- (2
بلتجارية) بملحك ة  لدى  بلضبط 
سبت 6ر) (26 يوم) بلبيضاء) بالدبر 

2022)تحت رقم)838917.
من أجل بإليجاز وبلبيان

388 P

 SOCIETE IMMOBILIERE
TAY
SARL

شركة ذبت مسؤولية محدودة
رأس الها 20.000).9 درهم

بملقر بالجت اعي : ع ارة تفروتي كلم 
 7.5 طريق بلرااط عين بلسبع

بلدبر بلبيضاء
بلسجل بلتجاري رقم )057)3

بست ربر نشاط بلشركة
2022)قررت) بتاريخ فاتح سبت 6ر)
بلج عية بلعامة غير بلعادية لشركة)
SOCIETE IMMOBILIERE TAY 
بلشركة) نشاط  بست ربر  ش.م.م 
تجاوزت) بلتي  بلخسائر  من  بالرغم 

)3/1()من رأس ال بلشركة.

بكتابة) بلقافوني  بإليدبع  تم  (- (2
بلضبط لدى بملحك ة بلتجارية بالدبر)
بلبيضاء)يوم)29)سبت 6ر)2022)تحت)

رقم)839166.
من أجل بإليجاز وبلبيان

389 P

DAR ARRIZK
 SARL D’AU

شركة ذبت مسؤولية محدودة
بشريك وحيد

رأس الها 3.800.000 درهم
بملقر بالجت اعي : ع ارة تفروتي كلم 

 7.5 طريق بلرااط عين بلسبع
بلدبر بلبيضاء

بلسجل بلتجاري رقم )1)37)
بست ربر نشاط بلشركة

سبت 6ر) فاتح  بتاريخ  قرر 
 HOLDING شركة) م ثل  (2022
HOTELIERE)ش.م.م بلشريد بلوحيد)
ش.م.م) (DAR ARRIZK لشركة)
من) بالرغم  بلشركة  نشاط  بست ربر 
من) ()3/1( تجاوزت) بلتي  بلخسائر 

رأس ال بلشركة.
بكتابة) بلقافوني  بإليدبع  تم  (- (2
بلتجارية) بملحك ة  لدى  بلضبط 
سبت 6ر) (29 يوم) بلبيضاء) بالدبر 

2022)تحت رقم)839165.
من أجل بإليجاز وبلبيان

390 P

ديوبن بألستاذ مح د سدبدي
موثق بوجدة

6)شارع بالستقالل إقامة فائزة بلطابق بلثاني)
وجدة

 CLINQUE IBN SINA شركة
EST ش.ذ.م.م

بلرأس ال بالجت اعي : 5.080.000 
دهم

بملقر بالجت اعي تجزئة لعلج قطعة 
3) طريق سيدي يحيى شارع بلحسن 

بثاني وجدة
تفويت حصص بجت اعية
تعديل بلقافون بألسا�سي

تعيين مسير جديد
تحيين بلقافون بألسا�سي

حرره) توثيقي  عقد  ب قت�سى 
بألستاذ مح د سدبدي موثق بوجدة)
فإن) (2022 أكتوار) ((8 و) ((1 بتاريخ)
بلشريك) زهربوي  عكاشة  بلسيد 
بملسؤولية) ذبت  للشركة  بلوحيد 
بملحدودة ذبت شريك وحيد بملس اة)
CLINQUE IBN SINA EST)رأس الها)
5.080.000)درهم ومقرها) بالجت اعي)
 (3 قطعة) لعلج  تجزئة  بالجت اعي 
بلحسن) شارع  يحيى  سيدي  طريق 

بلثاني وجدة قرر ما يلي):
تفويت حصص بجت اعية):

بلحصص) من  جزء) تفويت 
حصة) ((1920 بالجت اعية بملقدرة بـ)
بجت اعية) حصة  (50800 أصل) من 
00))درهم للحصة بلربجعة) من فئة)
بلشركة) في  زهربوي  عكاشة  للسيد 
بملذكورة لفائدة بلسادة رشيد عزيزي)

ومح د مهدي وعلي بلعابد بلعالوي.
تعديل بلنظام بألسا�سي):

فإن) بلحصص  لتفويت  فتيجة 
بملادة)7)من بلنظام بألسا�سي بملتعلقة)
بلنحو) على  تغيرت  قد  بملال  برأس 

بلتالي):
بملادة)7):)رأس بملال بالجت اعي):

بلنظام) من  (7 بملادة) أصبحت 
على) بملال  لرأس  بملقابل  بألسا�سي 

بلنحو بلتالي):
مبلغ) في  بلشركة  رأس ال  حدد 
 50.800 5.080.000)درهم مقس ا لـ)
يتم) درهم  ((00 فئة) من  حصة 
تخصيصها للشركاء)بالنسب بلتالية):
بلسيد رشيد عزيزي)2510)حصة.
بلسيد مح د مهدي)1115)حصة.

 7935 بلسيد علي بلعابد بلعالوي)
حصة.

 23880 زهربوي) عكاشة  بلسيد 
حصة.

بملج وع):)50800)حصة.
بلتسيير):

عكاشة) بلسيد  الستقالة  فتيجة 
قرر) بلشركة  مسير  بصفته  زهربوي 
بلشركة تس ية بلسيد رشيد) شركاء)
ح د) وبلسيد  جديد  ك سير  عزيزي 
مهدي ك ساعد مسير ملدة غير محددة)
وهذب باتفاق بين بلشركاء)واالتالي تم)

تعديل بملادة بملتعلقة باإلدبرة.

وكذب تحيين بلقافون بألسا�سي.
 تم بإليدبع بلقافوني بكتابة بلضبط
في بوجدة  بلتجارية  بملحك ة   لدى 

28)أكتوار)2022)تحت رقم)3227.
للخالصة بإلشارة

بألستاذ مح د سدبدي

392 P

DELIMA شركـة
تأسيـس شركـة ذبت مسؤوليـة 

محـدودة بشريك وحيد
بتاريـخ) عرفـي  عقـد   ب قت�سى 
تـم وضع بلقافـون) (2022 سبت 6ر) (29
مسؤوليـة) ذبت  لشركـة  بألسا�سي 
بلتي) وحيد  بشريك  محدودة 

 صائصها كالتالـي):
 »DELIMA» شركـة) (: بلتس يـة)

ش.م.م بشريك وحيد.
بلهدف):)

أع ال بلنجارة وبلخشب وبلكوريان.
مقاولة أشغال بلبناء)بملختلفة.

أع ال بلديكور و بلتص يم.
بلعدير) حي  (: بالجت ــاعي) بملقـر 

تجزئة بلنهضة)))رقم)399)وزبن.)
99)سنـة ببتـدبء)من تـاريـخ) (: بملـــــدة)

تأسيسهـا.)
درهم) ((00.000.00 (: بملـــال) رأس 
 (00 000))حصة من فئـة) مجزأ إلى)

درهم محررة كلها)
في بسم بلسيد أمين ببوزير)000) 

حصة.)
بلسنــة بملاليــة):)من فــاتح ينـــاير إلى)

)3)ديس 6ر من كل سنـــة.)
من) بلشركة  تسير  (: بلتسييـــــــر)
غير) ملـدة  ببوزير  أمين  بلسيـد  طرف 
محددة مع ج يع بلصالحيات لتسيير)

بلشركة.
بألراـاح) تحديـد  بعد  (: بألراـــــــاح)
 بلصافية تقتطع)%5)لتكوين بالحتياطي

بلقافوفـي.
بكتـابـة) بلقـافوني  بإليـدبع  تـم 
بـوزبن) بلضبـط باملحك ـة بالبتدبئيـة 
تحـت عـدد) (2022 أكتوار) (21 بتـاريخ)

3780)بلسجل بلتجاري رقم)5)20.
393 P
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IQRAA NOUR PRIVE شركـة

تأسيـس شركـة ذبت مسؤوليـة 
محـدودة

بتاريـخ عرفـي  عقـد   ب قت�سى 

بلقافـون) تـم وضع  (2022 أكتوار) (3  

مسؤوليـة) ذبت  لشركـة  بألسا�سي 

محدودة بلتي  صائصها كالتالـي):

 IQRAA» شركـة) (: بلتس يـة)

NOUR PRIVE»)ش.م.م.

بلهدف):)

تعليم بللغات.

تدريس دوربت بملعلوماتية.

بلدعم بملدر�سي.

زومي) مركز  (: بالجت ــاعي) بملقـر 

تجزئة بلشام)))بقليم وزبن.

99)سنـة ببتـدبء)من تـاريـخ) (: بملـــــدة)

تأسيسهـا.)

درهم مجزأ) (90.000 (: رأس بملـــال)

درهم) ((00 حصة من فئـة) (900 إلى)

بلشكل) على  وموزعة  كلها  محررة 

بلتالي:

بلسيد مح د بلزياني)150)حصة.)

بلسيد عبد بملغيت بلحسيك)150 

حصة.

بملج وع)900)حصة.))

بلسنــة بملاليــة):)من فــاتح ينـــاير إلى)

)3)ديس 6ر من كل سنـــة.)

من) بلشركة  تسير  (: بلتسييـــــــر)

طرف بلسيـدين مح د بلزياني و عبد)

بملغيت بلحسيك ملـدة غير محددة مع)

ج يع بلصالحيات لتسيير بلشركة.

بألراـاح) تحديـد  بعد  (: بألراـــــــاح)

لتكوين) (5% تقتطع) بلصافية 

بالحتياطي بلقافوفـي.

بكتـابـة) بلقـافوني  بإليـدبع  تـم 

بـوزبن) بلضبـط باملحك ـة بالبتدبئيـة 

تحـت عـدد) (2022 أكتوار) (2( بتـاريخ)

3779)بلسجل بلتجاري رقم)3)20.

394 P

ديوبن بألستاذ بنعزو زينب

موثق بسال

1)زفقة ب الفة بلرمل سال

 CLINIQUE NATIONS UNIES

SARL ش.م.م

شركة ذبت مسؤولية محدودة 

بلرأس ال بالجت اعي 2.500.000) 

حصة.

بملقر بالجت اعي : بلرااط أكدبل زبوية 

زفقة ببو درب وببن حنبل

بديوبن) توثيقي  عقد  ب قت�سى 

بسال) موثق  زينب  بنعزو  بألستاذة 

أعط) (2022 أكتوار) ((3 و) (7 بتاريخ)

بلسيد مسرور بح د جزء)من أسه ه)

وهي)8)2.3)سهم بـ)00))درهم للوبحد)

في) (9.267/(25.000 من) ب ذت 

 CLINIQUE  NATIONS شركة)

بلرأس ال) صاحبة  (UNIES SARL

درهم) ((2.500.000 بالجت اعي)

بالرااط بالجت اعي   ومقرها 

بكدبل زبوية زفقة ببو درب وببن حنبل)

للسيدة مسرور فاط ة بلزهربء.

أكتوار ((3 بتاريخ)  ب قت�سى عقد 

وبملوبفقة) بالعتربف  تم  لقد  (2022

بلشركاء) تنازل  (: بألسهم) إعطاء) على 

بـ) سهم  (2.3(8 بألسهم) بعطاء) على 

00))درهم للوبحد بلتي ي لكها بلسيد)

مسرور بح د وبلتي تم بلحصول عليها)

فاط ة) مسرور  بلسيدة  طرف  من 

بلزهربء.

ب كتب) بلقافوني  بإليدبع  تم 

بالرااط) بلتجارية  باملحك ة  بلضبط 

رقم) تحت  (2022 فوف 6ر) (2 بتاريخ)

.(299(6
للخالصة وبلبيان

ديوبن بألستاذ بنعزو زينب

395 P

STE  MIT SAFI MOROCCO
SARL AU

CAPITAL : 300.000 DHS
 SIEGE(SOCIALE : IM(ATRIUM

 N°374 LOTISSEMENT
 MANAZYL AL MAYMOUNE

 BD ABDELMOUMEN
CASABLANCA
RC(N° : 319577

ICE(N° : 001560114000045
تغيير بملدير

بملساهم) قربر  محضر  ب وجب 
(،2022 أغسطس) (30 بلوحيد بتاريخ)

تقرر ما يلي):
 AKIYOSHI(بقربر باستقالة بلسيد
TSUGS،)من منصبه ك دير للشركة.
ك دير) (HIROMITSU ( تعيين)

جديد للشركة.
صالحيات بلشكليات.

بالسجل) بلقافوني  باليدبع  تم 
 26 بتاريخ) بالدبربلبيضاء) بلتجاري 

بكتوار)2022،)تحت رقم)813089.
396 P

 STE  JNANE CAFE
 ش م م بشريك وحيد 

بلرأس الها : 00.000) درهم
بملقر بالجت اعي: 39 إقامة سيكوفص 

3 ع ارة 39 محل 65 والد مطاع 
ت ارة

 (1 ب قت�سى بلقربر بملؤرخ بتاريخ)
قرر بلشريك بلوحيد) (،2022 بكتوار)
م) م  ش  («JNANE CAFE» لشركة)

بشريك وحيد ما يلي):))
 »JNANE CAFE» شركة) تصفية 
ش م م بشريك وحيد بتباعا لل سطرة)
بلقافوفية))بلجاري بها بلع ل وتس ية)
أمين بنيس طالب ك صفي) (: بلسيد)
بلتصفية) مقر  تحديد  تم  و  للشركة 
ب):)39)إقامة سيكوفص)3)ع ارة)39 

محل)65)والد مطاع ت ارة.
تم بإليدبع بلقافوني لدى بملحك ة)
بتاريخ فاتح فوف6ر) ( بلتجارية بالرااط)

2022،)تحت رقم)29889). 
397 P

 STE BARAKAT FINANCE

SOLUTION
شركة ذبت مسؤولية محدودة

بشريك وحيد

بلرأس الها : 00.000) درهم

بملقر بالجت اعي :83) شارع ولي 

بلعهد، مركز NREA رقم 3)، طنجة.

 26 ب قت�سى بلقربر بملؤرخ بتاريخ)

سبت 6ر)2022،)قرر بلشريك بلوحيد)

 BARAKAT FINANCE لشركة)

SOLUTION،)ش م م بشريك وحيد)

مايلى):

لشركة) بلتجاري  بملقر  فقل 

 BARAKAT FINANCE SOLUTION

ش م م بشريك وحيد من):))

مركز) بلعهد،) ولي  شارع  ((83

NREA)رقم)3)،)طنجة.

)إلى)1)زفقة وبد زيز،)بلطابق بلثالث)

شقة رقم)7،)أكدبل بلرااط.

تم بإليدبع بلقافوني لدى بملحك ة)

بكتوار) (25 بتاريخ) بطنجة  بلتجارية 

2022،)تحت رقم))2)2580.

398 P

 STE EDUCATION

 DEVELOPEMENT AND

 NEW INFORMATION

TECHNOLOGY
»EDNIT«

شركة ذبت مسؤولية محدودة

ربس الها : 00.000) درهم

مقرها بالجت اعي : تجزئة بلخيام 

6-396 و397 بلطابق بالول شقة 

رقم ) بملنصور بلذهبي ت ارة

في مؤرخ  عرفي  عقد   ب قت�سى 

 5)سبت 6ر)2022)وبملسجل بتاريخ)29 

قرر شركاء) بالرااط،) (2022 سبت 6ر)

بلشركة ما يلي):

تفويت)500)حصة بجت اعية من)

طرف) من  للحصة  درهم  ((00 فئة)

للسيدة) بوصوف  بملصطفى  بلسيد 

بي ان مخفي.
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إي ان) بلسيدة  تصبح  واالتالي 
مخفي بلشريكة بلوحدية في بلشركة)
لربس ال) بلجديد  بلتقسيم  ويصبح 

بلشركة ك ا يلي):
بلسيدة بي ان مخفي)...)00.000) 

درهم.
بملج وع)...)00.000))درهم.

للشركة) بلقافوفية  بلصفة  تغيير 
مسؤولية) ذبت  شركة  (: لتصبح)

محدودة وذبت شريكة وحيدة.
بملصطفى) بلسيد  بستقالة 
بلتعريف) لبطاقة  بلحامل  بوصوف 
بلوطنية رقم)VA(09097،)من مه ته)

ك سير للشركة مع بالبربء.
مخفي،) إي ان  بلسيدة  تعيين 
بلوطنية) بلتعريف  لبطاقة  بلحاملة 
وحيدة) ك سيرة  (،VA(06738 رقم)

للشركة ملدة غير محدودة.
بكتابة) بلقافوني  باليدبع  تم 
بالرااط) بلتجارية  باملحك ة  بلضبط 
تحت رقم) (،2022 بتاريخ فاتح فوف6ر)
رقم) بلتجاري  بلسجل  (.(29838

.((6553
399 P

STE EDUCALL MELIOREM
SARL

في) بالستثنائي  بلعام  للج ع  تبعا 
محدودة) للشركة  بالجت اعي  بملقر 

بملسؤولية قرر شركاؤها ما يلي):
بيع) بوزيد  فدى  بلسيدة  قررت 
حصة بجت اعية بلتي ت لكها) (2500

للسيد ياسين بلتيال.
بستقالة بلسيدة فدى بوزيد من)
بدبرة بلشركة وبست ربر بلسيد ياسين)

بلتيال مديرب في بلشركة.
من) (: بلقافوني) بلشكل  تغيير 
شركة محدودة بملسؤولية بلى شركة)

محدودة بملسؤولية بشريك وحيد.
بقامة) (: ل) بالجت اعي  بملقر  تغيير 
حي) ((6 بلشقة رقم) (2 بلزيتون ع ارة)

بش اعو سال.
باملحك ة) بلقافوني  باليدبع  تم 
فوف6ر) فاتح  بتاريخ  بالرااط  بلتجارية 

2022،)تحت بلرقم)29811).
400 P

 STE AZ CAR
 SARL

DISSOLUTION
بالستثنائي) بلعام  للج ع  طبقا 

للشركة) بالجت اعي  باملقر  تم  بلذي 

 STE AZ CAR ( محدودة بملسؤولية)

SARL AU.)قرر ما يلي):

بفحالل بلشركة.

تعيين بملصفي عازم ياسر بلساكن)

بقطاع)7)بقامة بلكرم تجزئة)9)بلشقة)
رقم)3))حي بلرياض بلرااط.

بالعنوبن) حدد  بلتصفية  مقر 

 9 بقامة بلكرم تجزئة) (7 بلتالي قطاع)

بلشقة رقم)3))حي بلرياض بلرااط.

باملحك ة) بلقافوني  باليدبع  تم 

أكتوار) (28 بتاريخ) بالرااط  بلتجارية 

2022،)تحت رقم))2978)

401 P

 STE Y.B ROUCHAN
SARL AU

تأسيس شركة
 STE Y.B (: بلشركة) بسم 

.ROUCHAN SARL AU

في) بلعرفي  بلعقد  تسجيل  تاريخ 

وبلتي) بالرااط.) (2022 بكتوار) ((3 (:

تح ل بلخصائص بلتالية):

تجارة،) (: بالجت اعي) بلهدف 

بستيربد وتصدير بالجهزة باللكتروفية)

ومنتجات تج يل.
ربس ال بلشركة):)00.000))درهم)

من) حصة  ((000 ت ثل) وهي  مقدب،)

فئة)00))درهم للحصة بلوبحدة.

ملكية حصص بملشاركة هي):)

 600 (... بلكبير) يوسف  بلسيد 

حصة أي)60.000)درهم.

 100 (... بومليل) عايدة  بلسيد 

حصة أي)10.000)درهم.

من) ببتدبء) سنة  (99 (: بملدة)

بلتاسيس بلنهائي.

من فاتح يناير بلى) (: بلسنة بملالية)

)3)ديس 6ر من كل سنة ماعدب بلسنة)

بالولى تبتدئ من تاريخ بلتسجيل.

 8 30)شقة) رقم) (: بملقر بالجت اعي)

حسان) بلوكيلي  بح د  موالي  زفقة 

بلرااط.

بلكبير) يوسف  بلسيد  (: بلتسيير)

لفترة غير محددة.

(: بلتجاري) بالسجل  بلتقييد  رقم 

.(637(3

402 P

 STE AMENAGEMENT

 TRAVAUX PROFESSIONNEL
SARL AU

تاسيس شركة
تأسيس شركة

 STE (: بلشركة) بسم 

 AMENAGEMENT TRAVAUX

.PROFESSIONNEL SARL AU

(: في) بلعرفي  بلعقد  تاريخ تسجيل 

وبلتي) بالرااط.) (،2022 سبت 6ر) (28

تح ل بلخصائص بلتالية):

أع ال) (: بالجت اعي) بلهدف 

مختلفة.

ربس ال بلشركة):)00.000))درهم)

فقدب،)وهي ت ثل)000))حصة من فئة)

00))درهم للحصة بلوبحدة.

ملكية حصص بملشاركة هي):)

 (000 (... بلسيد مصطفى مويسة)

حصة أي)00.000))درهم.

من) ببتدبء) سنة  (99 (: بملدة)

بلتاسيس بلنهائي.

من فاتح يناير بلى) (: بلسنة بملالية)

)3)ديس 6ر من كل سنة ماعدب بلسنة)

بالولى تبتدئ من تاريخ بلتسجيل.

شقة) (30 رقم) (: بالجت اعي) بملقر 

بلوكيلي) بح د  موالي  زفقة  (8 رقم)

حسان بلرااط.

بلتسيير):)بلسيد مصطفى مويسة)

لفترة غير محددة.

(: بلتجاري) بالسجل  بلتقييد  رقم 

.(63703

403 P

 DELTA KNOWLEDGE
GROUP
SARL AU 

 شركة ذبت مسؤولية محدودة 
بشريك وبحد 

رأس الها :  20.000 درهم
عقبة) شارع  (16 بالجت اعي:) بملقر 

بلشقة رقم)2)بكدبل بلرااط.
حل بلشركة.

بلج ع) محضر  في  جاء) ملا  تبعا 
باملقر) بملنعقد  بالستثنائي  بلعام 
 2022 ببريل) ((9 بتاريخ) بالجت اعي 

تقرر ما يلي:
ببريل) ((9 من) حل بلشركة ببتدبء)

.2022
 CHANTEPERDIX بلسيد) منح 
THIBAULT GUILLAUME)ببربء)تاما)
و دون تحفظ من تاريخ بدبية نشاط)

بلشركة حتى يومنا هذب.
بالعنوبن) بلتصفية  مكان  تعيين 
بلتالي):)16)شارع عقبة بلشقة رقم)2 

بكدبل بلرااط.
تم بإليدبع بلقافوني لدى بملحك ة)
 2022 فوف6ر) (03 بلتجارية بالرااط في)

تحت رقم)29976).
)))وهذب ب ثابة مقتــطف واـــيان.))

404 P

 STE JMLB SERVICE
MULTIPLE.TD

SARL 
شركة ذبت مسؤولية محدودة 

 رأس الها 0.000) درهم
بملقر بالجت اعي: رقم 9) رأس 

بلشجرة سال
حل بلشركة

بلج ع) محضر  في  جاء) ملا  تبعا 
باملقر) بملنعقد  بالستثنائي  بلعام 
 2022 يوفيو) (30 بتاريخ) بالجت اعي 

تقرر ما يلي:
من ببتدبء) بلشركة   حل 

 30)يوفيو2022.
منح بلسيد مروبن بلجنيوي ببربء)
بدبية) تاريخ  من  تحفظ  دون  و  تاما 

نشاط بلشركة حتى يومنا هذب.
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بالعنوبن) بلتصفية  مكان  تعيين 
بلتالي):)رقم)9))رأس بلشجرة سال.

تم بإليدبع بلقافوني لدى بملحك ة)
 2022 فوف6ر) (0( في) بسال  بالبتدبئية 

تحت رقم)39902.
   وهذب ب ثابة مقتــطف واـــيان

405 P

SGRH GROUPE
SARL AU

رأس الها : 00.000) درهم
بملقر بالجت اعي : 56 م ر موالي 
يوسف بلطابق بلثالث رقم 1)

بلدبر بلبيضاء
تفويت بلحصص

بتاريخ) مدبوالت  ب قت�سى 
)))بكتوار)2022)إن بلج عية بلعامة)

غير بلعادية قد قررت):
طرف) من  حصة  (500 تفويت)
بلسيد دعنون هشام))لصالح بلسيد)

بلبوشيخي رشيد.
للشركة) بلقافوني  بلشكل  تغيير 
محدودة) مسؤولية  ذبت  شركة  من 
ذبت) شركة  إلى  وبحد  بشريك 

مسؤولية محدودة.
إ ضاع بلشركة للتوقيع بلفردي)
بو) ( هشام) دعنون  بلسيد  للسيد 

بلسيد بلبوشيخي رشيد.
وضع قافون جديد مرفق ب ا سبق)

من بلتعديالت.
بإليدبع بلقافوني):

بكتابة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
بلتجارية) بملحك ة  لدى  بلضبط 
بكتوار) (3( بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر 

2022)تحت رقم)813992.
406 P

AMCHATEX
ذبت مسؤولية محدودة

زفقة بلعيون رقم 372) حي بلرح ة، 
سال

بلتصفية بلنهائية
ب قت�سى عقد عرفي بملؤرخ بسال)
شركاء) قرر  (،2022 أكتوار) ((2 يوم)
شركة ذبت مسؤولية) (AMCHATEX

محدودة في تصفية ما يلي):

بملصادقة على حسابات بلتصفية)
بملتخذة) بلقربربت  وكذلك  لشركة 
من طرف بلسيدة مرني عبد بلحكيم)
تام) إبربء) ومنحه  للشركة  ك صفي 

ونهائي على بلتسيير.
وإعالن) بلتصفية  أشغال  إت ام 

شركة مصفاة نهائيا.
بالسجل) تم  بلقافوني  بإليدبع 
بالبتدبئية) بملحك ة  لدى  بلتجاري 

بسال.
يوم) (39880 بلرقم) تحت 

26)أكتوار)2022.
407 P

DIVEREM
ذبت مسؤولية محدودة

ب قت�سى بلج ع بلعام بالستثنائي)
تم) (،2022 سبت 6ر) ((2 في) بملؤرخ 
بلحالي) بالجت اعي  بملقر  تحويل 
 (013 للشركة من سعيد حجي رقم)
متجر) بألمافة  مصر  شارع  إلى  سال،)
 1 بلرااط وتحيين بملادة رقم) (0( رقم)

من بلقافون بالسا�سي.
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
أكتوار) (27 بتاريخ) بسال  بالبتدبئية 

2022،)تحت رقم)39882.
408 P

STRANEGO
ش م م

رقم )2 زفقة كل ي ة مجد لعيايدة 
سال

حل مسبق للرشكة
قرر) (،2022 يوليو) (2( بتاريخ)
ش م م) (STRANEGO شركة) شركاء)

ما يلي):
بلشركة) بملصادقة على حسابات 
بملنتهية))3)ديس 6ر))202،)منح إبربء)

تام ونهائي لل سير على تسييره.
لشركة) بملسبق  بلحل 
من) إبتدبء) م  م  ش  (STRANEGO
وتحديد مكان) (،2022 يوليو) (2( يوم)

بلتصفية باملقر بالجت اعي.
بلهياللي) بلحاج  بلسيد  تعيين 
ك �سي لشركة)STRANEGO)ش م م.

تم لدى كتابة) (: بإليدبع بلقافوني)

بسال) بالبتدبئية  باملحك ة  بلضبط 

رقم) تحت  (،2022 يوليو) (2( يوم)
.39885

409 P

بئت افية بالتجاه بلصحيح

ع ارة)6))شقة رقم)8)زفقة تونس م ج مكناس

SO AGRI BIO IMEX
SARL AU

تأسيس شركة
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
2022،)تم تأسيس شركة) 8))أكتوار)
للشريك) بملحدودة  بملسؤولية  ذبت 

بلوحيد باملوبصفات بلتالية):
بيو) بكري  شركة صو  (: بلتس ية)

بي كس ش ذ م م ش و.
.SO AGRI BIO IMEX SARL AU

 ( حي بح ي يد) (: بملقر بالجت اعي)
بكوربي بقليم بلحاجب.

 (00.000 (: بالجت اعي) بلرأس ال 
حصة) ((000 إلى) مقس ة  درهم 
لكل) درهم  ((00 بقي ة) بجت اعية 

حصة وبحدة.
بحاجي) مح د  سيدي  بلسيد 
بملزدبد في فاتح أكتوار)970))بلحامل)
رقم) بلوطنية  بلتعريف  لبطاقة 

)9)383)دبل.
بلفالحي،) بالستغالل  (: بلهدف)

بلتصدير وبالستيربد،)بالتجار.
من تاريخ) سنة ببتدبء) (99 (: بملدة)
بلسجل) مصلحة  لدى  تسجيلها 
بلتجاري باملحك ة بلتجارية باستثناء)
بملسبق) بلحل  أو  بلت ديد  حاالت 
بملنصوص عليه قافوفا أو في بلقافون)

بالسا�سي للشركة.

من) تبتدئ  (: بالجت اعية) بلسنة 

فاتح يناير إلى متم شهر ديس 6ر من)

كل سنة.

:)تسير بلشركة من طرف) بلتسيير)

بلسيد سيدي مح د بحاجي بملزدبد)

في فاتح أكتوار)970))بلحامل لبطاقة)

بلتعريف بلوطنية رقم))9)383)دبل.

وفقا) بألرااح  تقسم  (: بألرااح)

ي لكها) بلتي  بالجت اعية  للحصص 

كل شريك دب ل بلشركة بعد  صم)

ج يع بملصاريف بلقافوفية.

باملحك ة) تم  (: بلقافوني) بإليدبع 
فوف 6ر) (3 بتاريخ) ب كناس  بلتجارية 
(: بلتجاري) بلسجل  رقم  (،2022

.57513
410 P

باريام
رأس بملال : 00.000) درهم

متجر رقم 3 ع ارة 8) تجزئة 
لقصبة، ت ارة

بتاريخ) عرفي  عقد  ب قت�سى 
بلشريك) قرر  (،2022 8))أغسطس)

بلوحيد للشركة باريام ما يلي):
من) بلحل بملسبق للشركة ببتدبء)

8))أغسطس)2022.
بوكبش) مصطفى  بلسيد  تعيين 

مصفي للشركة.
تحديد مقر بلتصفية في بلعنوبن)
تجزئة) ((8 ع ارة) (3 بلتالي متجر رقم)

لقصبة،)ت ارة.
تم بإليدبع بلقافوني لدى محك ة)
بالرااط) بلتجارية  باملحك ة  بلضبط 
تحت رقم) (،2022 أكتوار) (28 بتاريخ)

.(29779
411 P

بارفيميار
ربس بملال : 00.000) درهم

متجر رقم 2 ع ارة 8) تجزئة 
لقصبة، ت ارة

بتاريخ) عرفي  عقد  ب قت�سى 
بلشريك) قرر  (،2022 8))أغسطس)

بلوحيد للشركة بارفي يام.
بلحل بملسبق للشركة ببتدبءب من)

8))أغسطس)2022.
بوكبش) مصطفى  بلسيد  تعيين 

مصفي للشركة.
تحديد مقر بلتصفية في بلعنوبن)

بلتالي):
تجزئة) ((8 ع ارة) (2 رقم) متجر 

لقصبة ت ارة.
تم بإليدبع بلقافوني لدى محك ة)
بالرااط) بلتجارية  باملحك ة  بلضبط 
رقم) تحت  (،2022 أكتوار) (28

.(29781
412 P



21071 الجريدة الرسميةعدد)5712 - )2)رايع بر ر)111) )6))فوف 6ر)2022) 

SOBENAL
SARL

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)
 SOBENAL بملنعقد من طرف شركة)
(،20(7 ديس 6ر) (20 بتاريخ) (SARL

تقرر ما يلي):
.SOBENAL(حل مسبق لشركة

عبد) بنلعربي  بلسيد  تعيين 
بللطيف ك صفي للشركة.

ك قر) بلشركة  مقر  تعيين  تم 
للتصفية.

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
 95(65 بلتجارية بالرااط تحت رقم)

بتاريخ)22)يناير)8)20.
413 P

COLYDEX SCHOOL PRIVE
بملسجل) بلعرفي  بلعقد  ب قت�سى 
بتاريخ))2)سبت 6ر)2022،)تم تأسيس)

شركة تح ل بلخصائص بلتالية):
 COLYDEX SCHOOL(:(بلتس ية

.PRIVE
.SARL(:(بلشكل بلقافوني

بلدعم) (: بالجت اعي) بلهدف 
بملدر�سي.

بالستشارة بلتسييرية.
ربس ال بلشركة):)00.000))درهم)
فئة) من  حصة  ((000 إلى) مقس ة 

00))درهم للحصة.
جوهرة) تجزئة  (: بالجت اعي) بملقر 

رقم)05)بلطابق بألول بلصخيربت.
مربد) بلسيد  تعيين  تم  (: بلتسيير)

فيربدي ك سير للشركة.
بلتجاري) بالسجل  تقييد  تم 
باملحك ة بالبتدبئية بت ارة تحت رقم)

37607))بتاريخ)27)أكتوار)2022.
414 P

STE WIAAM BOIS
SARL

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)
بتاريخ) شركة  طرف  من  بملنعقد 

28)يوفيو))202،)تقرر ما يلي):
إلى) لشركة  بالجت اعي  بملقر  تغيير 
تجزئة بلحوزية،) ((9( بلوك ف رقم)

بلقنيطرة.

بلقافون) من  (1 بلبند) تغيير  تم 

بالسا�سي للشركة.

بالقسم) بلقافوني  بإليدبع  تم 

بت ارة) بالبتدبئية  باملحك ة  بلتجاري 

أكتوار) (25 بتاريخ) (9(93 رقم) تحت 

.2022

415 P

STE  AITJAANEGOCIEBLE
SARL AU

قفل وتصفية
ب قت�سى بلج ع بلعام بالستثنائي)

بملؤرخ في)28)أكتوار)2022،)تقرر حل)

شركة)

STE  AITJAANEGOCIEBLE

وذبت) محدودة  مسؤولية  ذبت  (

مقرها) عنوبن  بلوحيد  بلشريك 
زفقة) بلح ربء) بلدبر  (: بالجت اعي)

تاوفات رقم)98،)سال.

بالدبر) بلتصفية  مقر  وحدد 
بلح ربء)زفقة تاوفات رقم)98،)سال.

بالست ربر،) بألموبل  قلة  فتيجة 

بلسيد عبد) بلتجاري وعين  بلنشاط 

بلنبي بيت جاع ك صفي للشركة.

وقد تم بنعقاد بلج عية بلختامية)

بتاريخ)28)أكتوار)2022.

ب حك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

فوف 6ر) (3( بتاريخ) بسال  بالبتدبئية 

2022،)تحت رقم)39933.

416 P

SOCIETE QUICK MONEY
SARL AU

مؤرخ) عرفي  عقد  ( ب قت�سى)

ومسجل بتاريخ)5))سبت 6ر)2022)ثم)

إنشاء)شركة محدودة بملسؤولية ذبت)

شريك وبحد وبلتي تح ل بلخصائص)

بلتالية):

 SOCIETE QUICK (: بلتس ية)

.MONEY SARL AU

بلهدف بإلجت اعي):)

بلصرف وتحويل بألموبل.

أنشطة بل6ريد بلسريع.

)بأل رى.

تقديم بلخدمات.

سيدي) شارع  (: بإلجت اعي) بملقر 
مح د بن عبد هللا رقم)89))بلعكاري)

بلرااط.

مدة بلشركة):)99)سنة ببتدبء)من)

تاريخ بلتأسيس.

تم تعيين بلسيد مح د) (: بلتسيير)

ودغيري مسيرب للشركة.
بلتجاري) بالسجل  بلتقييد  رقم 

تحت) بالرااط  بلتحارية  باملحك ة 

بلقافوني) بإليدبع  وتم  ((63783 رقم)

رقم) تحت  (2022 فوف 6ر) ((3 يوم)

.(29987
مقتطف وايان

417 P

 SOCIETE CLIMED
SARL

مؤرخ) عرفي  عقد  ( ب قت�سى)

 2022 سبت 6ر) (22 بتاريخ) ومسجل 

شركة محدودة بملسؤولية) ثم إنشاء)

وبلتي تح ل بلخصائص بلتالية):

 SOCIETE CLIMED(:(بلتس ية

.SARL

بلهدف بإلجت اعي):)

وايع) بلتج يل  موبد  وشربء) بيع 

ومستحضربت) منتجات  شربء)

بلتج يل وايع وشربء)معدبت طبية.

 (00000.00: بلشركة) رأس ال 

درهم.

سيدي) شارع  (: بإلجت اعي) بملقر 
مح د بن عبد هللا رقم)87))بلعكاري)

بلرااط.

مدة بلشركة):)99)سنة ببتدبء)من)

تاريخ بلتأسيس.

بلتسيير):)تم تعيين))بلسيدة لطيفة)

ودغيري بنشريف مسيرب للشركة.
بلتجاري) بالسجل  بلتقييد  رقم 

باملحك ة بلتجارية بالرااط تحت رقم)

يوم بلقافوني  بإليدبع  وتم  ((6378( 

 3)فوف 6ر)2022)تحت رقم)29982).
مقتطف وايان

418 P

SOCIETE JPC
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

حل بلشركة
تبعا ملقتضيات بلج ع بلعام غير)

أغسطس) (29 بتاريخ) بملؤرخ  بلعادي 

2022)تقرر ما يلي):

تصفية ووقف بلشركة.

زبيدي،) مح د  بلسيد  تعيين 

مصفي قافوني للشركة.

باملقر) بلتصفية  مقر  تحديد 

بلرئي�سي للشركة بابن سلي ان دوبر)

أوالد أح د بلساحل موبلين بلغابة.

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

بتاريخ سلي ان  بابن   بإلبتدبئية 

 616 تحت عدد) (2022 سبت 6ر) ((9  

بالسجل بلتجاري رقم)615).

419 P

SOCIETE SOKADITRAV

SARL AU
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

حل بلشركة
تبعا ملقتضيات بلج ع بلعام غير)

أغسطس) (29 بتاريخ) بملؤرخ  بلعادي 

2022)تقرر ما يلي):

تصفية ووقف بلشركة.

بلقادري،) عبد هللا  بلسيد  تعيين 

مصفي قافوني للشركة.

باملقر) بلتصفية  مقر  تحديد 

حي) سلي ان  بابن  للشركة  بلرئي�سي 

بلفرح رقم)188.

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

 (9 بتاريخ) سلي ان  بابن  بإلبتدبئية 

 615 عدد) تحت  (2022 سبت 6ر)

بالسجل بلتجاري رقم)3119.

420 P

NAHDA AUTO
SARL

بلشركة بملحدودة بملسؤولية

محضر بإلجت اع بلعام بإلستثنائي
بتاريخ توثيقي  عقد   ب قت�سى 

 8))و9))أكتوار)2022،)تقرر ما يلي):
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)2500()حصة إجت اعية) توفيت)
إلى) عائش  بلعيد  بلسيد  طرف  من 
كل من بلسيد سيدي ع ر بلبحربوي)
بلدين) عالء) وبلسيد  حصة  ()550(
وبلسيد) حصة  ()250( بلبحربوي)

يونس بلبحربوي))700)()حصة.
بستقالة بلسيد بلعيد عائش من)

مهامه ك سير.
بلدين) عالء) بلسيد  تتبيث 

بلبحروبي ك سير.
بلبحربوي) يونس  بلسيد  تعيين 

ك سير.
بألساسية) بلقوبفين  تحيين 

للشركة.
لدى) بلقافوني  بإليدبع  تم 
بتاريخ بالرااط  بلتجارية   بملحك ة 
 1)فوف ن6ر2022)تحت عدد)29995).
421 P

 MARSH MCLENNAN
MOROCCO

شركة محدودة بملسؤولية
رأس الها بإلجت اعي : 0.000)67.5 

درهم
مقرها بإلجت اعي :زبوية زفقة موزبر 
وشارع أففا، إقامة لواوتي باربدي، 
بلطابق بلسابع بلدبربلبيضاء بملغرب
بلسجل بلتجاري بالدبربلبيضاء رقم 

56015(
تأسيس شركة محدودة بملسؤولية

في م6رم  عرفي  عقد   ب قت�سى 
تم تأسيس شركة) (،2022 أكتوار) (6 

محدودة بملسؤولية م يزبتها كالتالي):
 MARSH (: بلتس ية)

.MCLENNAN MOROCCO
بلنوع):)شركة محدودة بملسؤولية.
يت ثل غرض بلشركة،) (: بلغرض)
مباشرة،) غير  أو  مباشرة  بصفة 
بلقافوفية) بملقتضيات  مربعاة  مع 
باملغرب) بملطبقة،) وبلتنظي ية 

و ارجه في):
تسيير) شأن  في  بإلستشارة 
بملوبرد) بإلستربتيجية،) بملخاطر،)

بلبشرية وبلتأمين وإعادة بلتأمين.

كل نشاط يتعلق بأنشطة شركات)

ووسطاء) بلتأمين  وإعادة  بلتأمين 

بلتأمين),وإعادة بلتأمين.

أ ذ مساه ات أو فوبئد مباشرة)

من) شكل  أي  في  مباشرة،) غير  أو 

بألشكال في ج يع بلشركات بلتي تم)

إنشاؤها أو سيتم إنشاؤها.

بلع ليات) ج يع  (، عامة) واصفة 

وبلصناعية) وبلتجارية  بملالية 

بملرتبطة) بملنقولة  غير  أو  وبملنقولة 

مباشرة) غير  أو  مباشرة  بصفة 

بالغرض بإلجت اعي بملشار إليه أعاله)

أو من شأفه تعزيز تن يتها.
بملقر بإلجت اعي):)زبوية زفقة موزبر)

باربدي،) لواوتي  إقامة  أففا،) وشارع 

بلدبربلبيضاء،) بلسابع،) بلطابق 

بملغرب.

بملدة):)99)سنة.
 67.5(0.000 (: رأس مال بلشركة)

حصة) (67.5(0 إلى) مقس ة  درهم،)

إجت اعية ذبت قي ة إس ية قدرها)

000.))درهم للحصة بلوبحدة.

بلحصص بلنقدية:

 MARSH MC LENNAN

 REGIONAL HOLDINGS

LIMITED 67.500.900)درهم.

 CASCADE REGIONAL

 HOLDINGS LIMITED (.000

درهم.

من فاتح يناير إلى) (: بلسنة بملالية)

)3)ديس 6ر.

هو) بلشركة  مسير  (: بلتسيير)

كندي) صفربوي،) أفيس  بلسيد 

بتونس) بملزدبد  بلجنسية،) وتونسية 

مارس) ((9 بتاريخ) )تونس() بملدينة)

بلسالم) برج  بدبي،) بلقاطن  (،(672

بملتحدة) بلعراية  بإلماربت  تاور،)

رقم) بلكندي  بلسفر  لجوبز  وبلحامل 

.HG299020
تم تقييد بلشركة باملركز بلجهوي)

 28 بتاريخ) بالدبربلبيضاء) لإلستث ار 

أكتوار)2022)تحت رقم))56015.
مسير بلشركة
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 CABINET D’ETUDES
 GEOMATIQUE,

 AMENAGEMENT
 DU TERRITOIRE

 &ENVIRONNEMENT
S.A.R.L

 CEGATE
شركة ذبت مسؤولية محدودة

ICE:003129551000084
تأسيس شركة

بكتوار) (1 في) ( طبقا للعقد بملؤرخ)
2022،))تم تأسيس شركة بملسؤولية)
محدودة بشريك وحيد بالخصائص)

بلتالية):)
 CABINET (: بالسم)
 D’ETUDES GEOMATIQUE,
 A M E N A G E M E N T
 DU( TERRITOIRE( &
 ENVIRONNEMENT S.A.R.L »

.» CEGATE
بلدربسات،) مكتب  (: بلهدف)
بلتكوين بملست ر،))هندسة وإستشارة

 (00.000 ( ( (: بملج وعة) رأس ال 
درهم.

بلتسيير:)سكينة حارف.
بملقر بالجت اعي:)رقم)525))مكتب)

رقم)05)حي بلسالم أكادير)م(.
بملدة))99):)سنة.

لل ج وعة) بلقافوني  باليدبع  تم 
بالسجل بلتجاري باملحك ة بلتجارية)
بتاريخ) ( (((908( رقم) تحت  بأكادير 

فاتح فوف6ر)2022.
423 P

 
 STE GABARDINE SERVICES

NEGOCE
SARL AU

إعالن عن تأسيس شركة محدودة 
بملسؤولية

ICE : 003131484000079
ب قت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ)
تم تأسيس شركة) (2022 أكتوار) ((2
شريك) ذبت  بملسؤولية  محدودة 

وحيد ذبت بلخصائص بلتالية):)))

 STE GABARDINE (: -بلتس ية)

. SERVICES NEGOCE  Sarl.AU

بكفاي) دوبر  (: بإلجت اعي) -بملقر 

بمسكروض بكادير.

-بلهدف:)

بلتجارة بلعامة.

 (00000: بإلجت اعي) -بلرأس ال 

درهم.

-بلتسيير):مح د مورو.

-بملدة:)99)سنة.

-بلسنة بملالية):))فاتح يناير حتى)3 

ديس 6ر).

بالسجل) بلشركة  تسجيل  تم 

بلتجاري بأكادير))تحت رقم)9068))  

بتاريخ))3)أكتوار)2022)رقم بلسجل)

بلتجاري)53373.
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 BEST SERVICE

INFRASTRUCTURES

تأسيس شركة ذبت مسؤولية 
محدودة بملساهم بلوحيد

أكتوار) (7 في) بملؤرخ  للعقد  طبقا 

ذبت) شركة  تأسيس  تم  (2022

مسؤولية محدودة بملساهم بلوحيد)

بالخصائص بلتالية):

 BEST SERVICE (: بالسم)

INFRASTRUCTURES SARL AU

بلهدف):

بلشبكات) وتركيب  إنشاء)

بالتصاالت) و طوط  بإللكتروفية 

بلسلكية وبلالسلكية.

بلخ6ربء)بالستشاريون،)وبلدربسات)

وبلقطاعية) وبلخاصة  بلعامة 

ميدبن) في  والسي ا  وبالستربتيجية،)

بلطاقة بلبنية بلتحتية وبلصناعة.

رأس ال بملج وعة):)00.000.00) 

درهم.

بلحسن) (: وبلتوقيع) بلتسيير 

بعدكوب.
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 (02 محل رقم) (: بملقر بالجت اعي)

بلوك س رقم)26)حي بيزماون بغروض)

بكادير.

)بملدة:)99)سنة.

II-)تم بإليدبع بلقافوني في بملحك ة)

بلتجارية بأكادير بتاريخ فاتح فوف 6ر)

2022)تحت رقم)9098)).
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 SOCIETE SUD COLLECTE ET

RECYCLAGE

تأسيس شركة 
سبت 6ر) (8 عرفي) عقد  ب قت�سى 

بلقافون) وضع  ثم  ،بأكادير،) (2022

بملسؤولية) ذبت  شركة  بألسا�سي 

بملحدودة تح ل بلخصائص بلتالية:

 SOCIETE SUD شركة) بلتس ية:)

  COLLECTE ET RECYCLAGE

شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

بلهـــــدف:

تدوير) وإعادة  ومعالجة  ج ع 

بلنفايات.

قرب) تكاد  بإلجت اعي:طريق  بملقر 

بلحي بلصناعي سيدي بيبي.

تاريخ) إبتدبءب من  سنة  (99 بملدة:)

بلتأسيس بلنهائي.

رأس مال بلشركة:00.000))درهم)

إجت اعية) حصة  ((000 إلى) مجزئة 

م لوكة) للحصة  درهم  ((00 بقي ة)

للشركاء)بالتساوي.

من) مسيرة  بلشركة  بلتسيير:)

وبلسيد) ملولي  لحسن  بلسيد  طرف 

مح د بمجوض))ملدة غير محدودة مع)

صالحيات بلتوقيع بملشترك).

بملحك ة) في  بلقافوني  بإليدبع  ثم 

أكتوار) (26 يوم) بافزكان  بإلبتدبئية 

س.ت:) (2(16 رقم) تحت  (2022

. 27213
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BOURRA- شركة

 AGRICULTURE
 ش٠م٠م٠و

رأس الها 00.000.00) درهم

بملقر بالجت اعي ٠دوبر لكرون 

لكفيفات بوالد تاي ة ع الة 

تارودبفت

 ICE ٠ N   RC  8925

  003((98930000(7

تأسيس بلشركة ذبت مسؤولية 

محدودة بشريك وحيد 

))-)بلتاسيس):

ب ق�سى عقد عرفي مؤرخ بأكادير)

فظام) تم  لق  (2022/07/(9 في)

تاسيس بلشركة ذبت بمل يزبت بلتالية

)٠)شركة ذبت مسؤولية) ( بلشكل)

محدودة بشريك وحيد)

BOURRA-((بلتس ية)))))٠)))شركة

AGRICULTURE

إلى) بلشركة  تهدف  (٠ ( ( ( بلهدف)

أع ال متنوعة)٠تجارة إدبرة بملزبرع و)

بالستيربد وبلتصدير

لكرون) دوبر  (٠ بالجت اعي) بملقر 

لكفيفات بوالد تاي ة ع الة تارودبفت

حددت مدة) (٠ ( بملدة بالجت اعية)

بلشركة في))99)سنة)

مح د) بلسيد  تعيين  (٠ بلتسيير)

بوربء)بلحاصل على بلبطاقة بلوطنية)

لشركة ملدة) ( ٠مسير)   JT8(616 رقم)

غير محدودة

بلشركة) ٠ستلتزم  ( بلتوقيع)

بالتوقيع بلوحيد لسيد مح د بوربء

٠حدد رأس ال) ( رأس ال بلشركة)

درهم)) ((00.000.00 ( في) بلشركة 

فئة)) من  حصة  ((000 على) ( مجزأة)

00))درهم للحصة بلوبحدة

بإليدبع) ( تم) (: بلقافوني) بإليدبع 

بإلبتدبئية)) ( باملحك ة) بلقافوني 

 2022 يوليو) ((6 بتاريخ) بتارودبفت 

تحت رقم)8925.
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شركة   ز.اس فود  
 ش.م.م

بملقر بإلجت اعي : متجر رقم ).3 

ع ارة بدربر شارع )) يناير حي 

بلدب لة بكادير

ICE 003168850000094

تأسيس شركة محدودة بملسؤولية
بألسا�سي) بلنظام  ب قت�سى 

بملؤر ين) بلتأسيس  ومحضر 

أكتوار2022  ((( بتاريخ)

 (0 بتاريخ) بأكادير  وبملسجلين 

بلتسجيل) مرجع  (2022 ديس 6ر)

 20220036962(2067 ( رقم)

تم) و2067)20220036959)

مسؤولية) ذبت  شركة  تأسيس 

بلتالية.))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) باملعايير  محدودة 

-)بلتس ية:)ز.بس فود.

-)بلغرض).)))إعدبد و بيع بملأكوالت)

بج يع أفوبعها ب ا فيها بلخفيفة بعين)

بملكان أو بالتوصيل.

بلسا نة) إعدبد وايع بملشرواات 

وبملثلجات) وبلعصائر  وبلباردة 

أو) بملكان  بعين  أفوبعها  ب ختلف 

بالتوصيل.))))))))))))))

 دمات متنوعة.)

تصدير وبستيربد ج يع) بيع شربء)

بألسا�سي) بالغرض  عالقة  له  ما 

للشركة.

رقم) متجر  ( (. بإلجت اعي) بملقر  (-

حي) يناير  ((( بدربر شارع) ع ارة  (3.(

بلدب لة بكادير.)))))))))

سنة بفطالقا من) ( (99 ( (. ( بملدة) (-

تاريخ إنشائها.))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

عشرة ألف درهم) (. ( رأس بملال) (-

مقس ة إلى مائة حصة من فئة)00) 

درهم للحصة.)

بلسيد زكرياء)بن فقيه)80)حصة).

 20 فقيه) بن  بس اعيل  بلسيد 

(((((((((((((((( حصة.)

زكرياء) بلسيد  عين  (: بلتسيير) (-

غير) لفترة  للشركة  مسيرب  فقيه  بن 

محدودة.

لدى) بلقافوني  بإليدبع  تم  (
بلتجارية) باملحك ة  بلضبط  كتابة 
بتاريخ (((8920 عدد) تحت   باكادير 

 )2)أكتوار2022 .   
ملخص قصد بلنشر
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 PRESSING AL AAHED شــركة
 SARL

شـركة ذبت مـسؤولية محـدودة، 
رأس ـالها : 60.000,00 درهم

مقرها بإلجت اعي : رقم 07، ع ارة 5، 
إقامة 1، بلفرح، أكادير

تـأسـيـس شركة ذبت مسؤولية 
محدودة

بتاريخ عرفي  عقد   ب قت�سى 
بلقافون) تم وضع  أكتوار2022) (21  
بلتأسي�سي لشركة محدودة بملسؤولية)

تح ل بلخصائص بلتالية):
 PRESSING(((بلـتـسـ يــــــــــــــة:)))شركة((-

. AL AAHED  SARL
)-)بلـشـكـل:))شركة ذبت بملسؤولية)

بملحدودة.
-))بلـ ـوضـــــوع:)

بلغسيل) بلتنظيف،) بلتصبين،) (- (
وبلصباغة.

بلع ليات) ج يع  عامة  واصفة  (-
غير) أو  مباشرة  بصفة  ترتبط  بلتي 

مباشرة بهدف بلشركة.
-))بلـ قـر بإلجـتـ اعي)))):)))رقم)07،)

ع ارة)5،)إقامة)1،)بلفرح،)أكادير.
-)مــدة بلـشـركـــــة:)))99)سنة ببـتـدبء)

من تاريخ تأسـيـسها.)
-))رأس ـــال بلشركـــة))):)))60.000,00 
درهم مقسم على)600)حصة من فئة)

00))درهم.
-))بلشركاء)ومساه تهم):

حسناء) بلبسيطة  -بلسيدة 
000,00.)3)درهم مقابل)0)3)حصة.
مريم) شكدبلي  -بلسيدة 
29.000,00)درهم مقابل)290)حصة.
يتم بقتطاع نسبة) ( ( ( بألراـــــــــاح:) ( (-
بلقافوني) بألرااح لإلحتياط  من  (5 (%
سوبء) بلشركاء) تقرير  حسب  وبلباقي 

يوزع أو ينقل.
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-))بلـتسـيـيــــــــــــــــــر)):)))تسير بلشركة من)
طرف بلسيدة بلبسيطة حسناء.

حق) أعطي  ( ( ( بإلمضاء:) حق  (-
بإلمضاء)للسيدة بلبسيطة حسناء.

-))بلسنـــة بإلجت ـاعيـة):)))من فاتح)
يناير إلى))3)ديس 6ر.

بلقافوني) بإليدبع  تم 
بتاريخ بأكادير  بلتجارية   باملحك ة 
 28)أكتوار2022)تحت رقم)9010)).

للخالصة بلبيان
بلـ ـسـيـــرة
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STE. UNIFADIST
تأسيس شركة

بلعنوبن : رقم 87 بلوك ف حي موالي 
رشيد شارع بملغرب بلعربي بلعيون

تحت) عرفي  عقد  ب قت�سى 
بتاريخ) مؤرخ  بلشخ�سي  بإلمضاء)
بملصادقة) ت ت  (2022 أكتوار) (25
ذبت) لشركة  بألسا�سي  بلقافون  على 

بلخصائص بلتالية):
.UNIFADIST(:(بلتس ية بلقافوفية
ذبت) شركة  ( (: بلقافوني) بلشكل 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.
بملقر بإلجت اعي): رقم 87 بلوك ف 
حي موالي رشيد شارع بملغرب بلعربي 

بلعيون.
بلغرض بإلجت اعي :

بلج لة  وفصف  بلج لة  تجارة 
لج يع بملوبد بلغذبئية وأفوبع بملعدبت 
وبألجزبء  بلغيار  وقطع  وبألدوبت 

بإللكتروفية وملحقاتها.
 تجهيز بلسفن وبلبوب ر.

فقل بلبضائع.
أع ال وأشغال مختلفة.

بإلستيربد وبلتصدير.
بملعامالت  ج يع  عامة  واصفة 
وبملبادالت بلتجارية بلتي من شأنها أن 

تنمي بلشركة وتوسع من نشاطها.
في  حدد   : بإلجت اعي  بلرأس ال 
ومدفوعة  محررة  درهم،   (00.000
حصة   (000 إلى  مقس ة  بالكامل، 
إجت اعية بقي ة 00) درهم للحصة 
وبلشريك  لل ساهم  وكلها  بلوبحدة 

بلوحيد بلسيد عبد هللا متوكل.

عبد  بلسيد  تعيين  تم   : بلتسيير 
للشركة ملدة غير  هللا متوكل مسيرب 

محدودة.
بملدة : 99 سنة ببتدبء من تاريخ 
تسجيل بلشركة في بلسجل بلتجاري 

باملحك ة.
فاتح  من  تبتدئ   : بملالية  بلسنة 
كل  من  ديس 6ر   3( في  وتنتهي  يناير 

سنة.
بألرااح  : تخصم %5 من  بألرااح 
وبلباقي   بلقافوني  بإلحتياط  لتأسيس 
بلج عية  تصرف  تحت  يوضع 

بلع ومية للشركة.
بإليدبع  تم   : بلقافوني  بإليدبع 
بلقافوني بكتابة بلضبط لدى بملحك ة 
بإلبتدبئية بالعيون بتاريخ 25 أكتوار 
 ،2022/3(13 بلرقم  تحت   ،2022
حيث تم في يومه تسجيل بلشركة في 

بلسجل بلتجاري تحت عدد 13523.
للنشر وبلبيان

بملسير
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BOFINCO
 SARL 

بملقر بإلجت اعي :رقم 9) بلطابق 
بألول إقامة فوزية 1) شارع حسن 

بلثاني بكادير
إنشاء شركة

 20 بتاريخ) عرفي  عقد  ب قت�سى 
بلقافون) وضع  ثم  أكتوار2022)
بألسا�سي لشركة محدودة بملسؤولية)

ذبت بمل يزبت بلتالية:
.BOFINCO SARL(:(بالسم

-)هدف بلشركة:
-))بإلستشاربت بإلدبرية.

بملدة:)محددة في)99)سنة)
مبلغ) في  محدد  (: -بلرس ال)
بلى) مقسم  درهم  ((00.000
درهم) ((00 فئة) من  000)حصة 
للحصة بلوبحدة قد تم بكتتابها كلها)

للسيد فيصل بوجدي.
-بلتسير):تم))تعيين بلسيد فيصل)
غير) ملدة  للشركة  ك سير  بوجدي 
محدودة مع إعطائه صالحية بإلمضاء)

بإلدبري وبلبنكي منفردب.

لتكوين) (5% -بألرااح يتم بقتطاع)

عليه) بملنصوص  بإلحتياطي  بلرصيد 

قافوفا.

بإليدبع) تم  بلقافوني  -بإليدبع 

لدى) بلضبط  بكتابة  بلقافوني 

تحت) باكادير  بلتجارية  بملحك ة 
رقم9065))بتاريخ))3)أكتوار2022.

للخالصة وبلتذكير

)قبال حسن
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 OUTILOC
 SARL

بملقر بإلجت اعي :بلوك ف 8 رقم 68 

حي بلدب لة بكادير

إنشاء شركة
 (2 بتاريخ) عرفي  عقد  ب قت�سى 
بلقافون) وضع  ثم  أكنوار2022)

بألسا�سي لشركة محدودة بملسؤولية)

ذبت بمل يزبت بلتالية:

.OUTILOC SARL(:بإلسم

-)هدف بلشركة:

-))كربء)معدبت بلبناء.

بملدة):محددة في)99)سنة)

مبلغ) في  محدد  -بلرأس ال:)

 (000 ( ( درهم مقسم بلى) ((00.000

للحصة) درهم  ((00 فئة) من  حصة 

بلوبحدة قد تم بكتتابها كالتالي:

500)حصة للسيد مهدي حامري).

فيصل) للسيد  حصة  و500)

بوجدي.

بلسيد) تعيين  ( تم) (: -بلتسير)

ملدة) للشركة  ك سير  حامري  مهدي 

صالحية) إعطائه  مع  محدودة  غير 

بإلدبري وبلبنكي مزدوجا مع) بإلمضاء)

بلسيد فيصل بوجدي.

لتكوين) (5% -بألرااح يتم بقتطاع)

عليه) بملنصوص  بإلحتياطي  بلرصيد 

قافوفا.

بإليدبع) تم  بلقافوني  -بإليدبع 

لدى) بلضبط  بكتابة  بلقافوني 

تحت) باكادير  بلتجارية  بملحك ة 
رقم9017))بتاريخ)28)أكتوار)2022.
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C.A CONSEIL

 Siège(social(:(97,(1ER(ETAGE,(AVENUE

 MANSOUR DAHBI, CITE DAKHLA

Tél:(05(28(237(626

Fax:(05(28(22(81(55 

E-mail(:(cabinet_arrad@yahoo.fr 

Agadir

 STE VEGKO
  SARL

بلعام) بلج ع  محضر  ب قت�سى  (

وبلدي) أكتوار2022) (20 في) بملنعقد 

ذبت) شركة  تأسيس  ب وجبه  ثم 

مسؤولية محدودة م يزبتها كالتالي:))))))))))))))))

 VEGKO SARL  STE((:(((((((بإل سم-

مسؤولية) ذبت  -بلصفة:شركة 

محدودة).

-بلرأس ال))):00.000.00)))درهم.)

-بلهدف:)

)بيع بلخضر وبلفوبكه.

بوسعود) بدوز  دوبر  -بلعنوبن:)

بلصفاء)شتوكة بيت بها.

فاتح) من  لتبدأ  بملالية:) بلسنة  (-

يناير إلى))3)ديس 6ر من كل سنة.

بلشركة من) ( تسير) ( (: ( ( ( -بلتسيير)

طرف))بلسيد بودربر مصطفى.)

بلقافوني باملحك ة)) ( بال يدبع) ( -ثم)

فاتح) في  بافزكان  بإلبتدبئية 

فوف 6ر2022)تحت)))رقم)))85)2 . 
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C.A CONSEIL

 Siège(social(:(97,(1ER(ETAGE,(AVENUE

 MANSOUR DAHBI, CITE DAKHLA

Tél(:(05(28(237(626

Fax:(05(28(22(81(55 

E-mail(:(cabinet_arrad@yahoo.fr 

Agadir

3F PIECES AUTO
بلعام) بلج ع  محضر  ب قت�سى  (

وبلدي) أكتوار2022) ((2 في) بملنعقد 

ذبت) شركة  تأسيس  ب وجبه  ثم 

مسؤولية محدودة م يزبتها كالتالي:))))))))))))))))

.3F PIECES AUTO((:بإل سم-

مسؤولية) ذبت  -بلصفة:شركة 

محدودة).
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-بلرأس ال))):)00.000.00)))درهم.
-بلهدف):)

)بلتجارة قطع غيار.
إمام) شارع  (78 رقم) -بلعنوبن:)

بلبصيري بلخيام)2))بكادير.
فاتح) من  لتبدأ  (: بملالية) -بلسنة 

يناير إلى))3)ديس 6ر من كل سنة.
من) بلشركة  ( تسير) ( -بلتسيير:)
وبلسيد) رشيد  بلركني  بلسيد  طرف 

عث ان منصور).)
بلقافوني باملحك ة)) ( بإل يدبع) ( -ثم)
أكتوار2022  (28 بلتجارية بأكادير في)
تحت رقم))905))))بلسجل بلتجاري)

رقم)53359 . 
434 P

ZARHROUR TRAV
تـــأسـيــس

 21 بتاريخ) عرفي  عقد  ب قت�سى 
تأسيس) تم  باكادير  أكتوار2022)
بشريك) بملسؤولية  محدودة  شركة 

وبحد صفاتها ك ا يلي):)
                 .ZARHROUR TRAV(:(بلتس ية
بلهــدف:))تهدف بلشركة أساسا إلى)

أشغال بلبناء.
بلطابق بلسفلي) (: بملقر بإلجت اعي)

حي بكري بكنان دربركة أكادير.
من تاريخ) 99)سنة ببتدبء) ( (: بملدة)

بلتسجيل بالسجل بلتجاري.
بلرأس ال):))حدد رأس ال بلشركة)
إلى) مقس ة  درهم  ((00.000,00 في)
درهم) ((00 بقي ة) حصة  ((000

للوبحدة.
-بلسيد عبد بلوهاب زغرور)000) 

حصة.)
بلوهاب) عبد  بلسيد  (: بلتسيير)
)للشركة وذلك ملدة غير)

ً
زغرور,مسيرب

محدودة.)))
بلوثائق) ج يع  على  بلتوقيع 
بلبنكية وبإلدبرية صالحة من طرف)

بلسيد بلوهاب زغرور.)))))))
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
 3( بتاريخ) بكادير  بلتجارية 
 ((0072 ( رقم) تحت  أكتوار2022)

ورقم بلسجل بلتجاري)53375.
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SARIMA CAR
تـــأسـيــس

بتاريخ عرفي  عقد   ب قت�سى 
بأكادير تم تأسيس) أكتوار2022) (7  
بشريك) بملسؤولية  محدودة  شركة 

وبحد صفاتها ك ا يلي):)
.SARIMA CAR(:بلتس ية

أساسا) بلشركة  تهدف  ( بلهــدف:)
إلى):

-))تأجير بلسياربت بدون سائق.
بلطابق) (86 رقم) بملقر بإلجت اعي:)
بلخطابي) بلكريم  عبد  بألر�سي شارع 

حي بملسيرة بكادير.
من) ببتدبء) سنة  (99 ( (: بملدة)
بلتجاري. بالسجل  بلتسجيل  تاريخ 
بلرأس ال):))حدد رأس ال بلشركة في)
00000.00))درهم مقس ة إلى)000) 

حصة بقي ة)00))درهم للوبحدة.
  (000 بلسيدة هاجر بيت ع ر) (-

حصة.
بلتسيير):)بلسيدة هاجر بيت ع ر)
بلوثائق) ج يع  على  بلتوقيع  وكدلك 
غير) ملدة  وذلك  وبإلدبرية  بلبنكية 

محدودة.)))))
بلقافوني) بإليدبع  تم 
بتاريخ ألكادير  بلتجارية   باملحك ة 

 28)أكتوار2022)تحت رقم)9058))  
ورقم بلسجل بلتجاري)53367.

436 P

 SECONDشركة
 MANAGEMENT
ش.م.م بشريك وحيد 

رأس الها : 00.000.00) درهم
بملقر بإلجت اعي : حي بلوفاق ،رقم 

د321)، بلعيون 
ICE : 003173769000074

RC N°13569 
تأسيس بلشركة ذبت مسؤولية 

محدودة 
).بلتأسيس:

مؤرخ) عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم  لق) أكتوار2022) (25 بأكادير في)
فظام تأسيس بلشركة ذبت بمل يزبت)

بلتالية:

ذبت) شركة  ( (: بلشكل))

مسؤولية محدودة.)

 SECOND ( بلتس ية:شركة)

.MANAGEMENT

))):)تهدف بلشركة إلى): بلهدف)

بملقاهي) وبستغالل  تسيير 

وبلفنادق.

بلوفاق) حي  ( (: بملقر بإلجت اعي)
رقم د321)،)بلعيون.

مدة) حددت  (: بملدة بإلجت اعية)

بلشركة في)99)سنة.

باليوبي) بلسيد  تعيين  بلتسيير:)

بلبطاقة) على  بلحاصل  بلحسن،)

مدير) ب16051)،) ج  رقم  بلوطنية 

مشارك في بلشركة ملدة غير محدودة.

بالتوقيع) بلشركة  ستلتزم  (: بلتوقيع)

بلوحيد للسيد بأليوبي بلحسن.)
رأس ال) حدد  ( بلشركة:) رأس ال 

بلشركة في)00.000.00))درهم مجزأة)

على)000))حصة من فئة)00))درهم)

للحصة بلوبحدة موزعة على بلشكل)

بلتالي:

 (000 بلحبيب) أشعور  بلسيد 

حصة،)أي))00000)درهم)).))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

بإليدبع) تم  بلقافوني:) بإليدبع 

بأكادير) بلتجارية  باملحك ة  بلقافوني 

رقم) تحت  أكتوار2022) (3( ( بتاريخ)

.3(77/22
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STE BERLUTI LABO
SARL AU

تأسيس شركة د ب ت بلشريك 
بلوحيد 

ب وجب عقد قربر بلشريك بلوبحد)

تم وضع بلقافون بألسا�سي)) (، بأكادير)

ذبت) بملسؤولية  بملحدودة  ( للشركة)

بلخصائص بلتالية:))))))))))))))))))))))))))))))))

 STE BERLUTI LABO((:((بلتس ية

.SARL AU

بلهدف:)

)بستيربد بألشياء)بملستع لة.

بملقر بإلجت اعي):))حي بملسيرة بلوك)

أ رقم)215)دربركة).

مبلغ) في  محدد  بلرأس ال:)

00000.00)))د رهم مقسم إلى)000) 

حصة))كلها في ملك:

بلسيد ح دبوي عز بلدين.

بملدة:))تسعة وتسعون سنة.)))))))

من) بلشركة  ستسير  بلتسيير:)

بلسيد) بلوحيد  بلشريك  طرف 

ح دبوي عز بلدين ملدة غير محدودة.)

بكتابة بلضبط) ( ثم بإليدبع بلقافوني)

بأكادير) بلتجارية  بملحك ة  لدى 

تحت رقم) ( ديس 6ر)202) (27 بتاريخ)

.(07813
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فوفتي كوفصاي

)ش.م.م.

     IF:(06(92(89(18        

        RC:(14(009              

TP:(48(15(13(14            

 TEL:(05(28(21(30(08

 APPT 03 N°60 AV MESSAOUD

WAFQAOUI SALAM- AGADIR

 STE.OPRACENTER
ش.م.م

بلتأسيس
للج ع) عرفي  عقد  ب وجب 

أكتوار2022  (2( بلعام بملنعقد يوم)

وبملسجل بأكادير21)أكتوار2022)تم)

تحديد بلقافون بألسا�سي لشركة ذبت)

بملوبصفات) مسؤولية محدودة ذبت 

بلتالية:

يهدف نشاط بلشركة) (: ).بلهدف)

إلى:

تدريب وتسويق  دمات بلتج يل)

لل نتجات وبملوبد بلج الية وبلبارب.

رقم) مكتب  (: بإلجت اعي) .2بملقر 

  E(8))بلطابق بألول ع ارة بفربن وفاء

شارع بملقاومة أكادير).

.3بملدة):)99))سنة
في)) محدد  (: بلشركة) .1رأس ال 

00.000.00)))درهم ي لكها):

ماجدة كوصيرة)800)حصة.
رايع بليش200)حصة.

بلسنة بإلجت اعية):)من فاتح يناير)

إلى))3)ديس 6ر.
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)بلتسيير):)يسير بلشركة وملدة غير)

محدودة بلسيدة ماجدة كوصيرة).

لدى كتابة) ( بلقافوني) تم بإليدبع 

بأكادير) بلتجارية  باملحك ة  بلضبط 

رقم) تحت  أكتوار2022) (3( يوم)

. ((9080
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LSPM MA
إعالن عن تأسيس شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة
ب قت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)

بلقوبفين) وضع  تم  أكتوار2022) (6

بملسؤولية) ذبت  لشركة  بألساسية 

بملحدودة ذبت بمل يزبت بلتالية:))

. LSPM MA((:(بلتس ية

ذبت) شركة  بلقافوني:) بلشكل 

بملسؤولية بملحدودة.

بلتكنولوجيات) تطوير  بلهدف:)

بلتحفيز) بلحيوي،) للس اد  بلجديدة 

بملبيدبت بلحيويةبلصناعة) بلحيوي،)

وبملنتوجات) بملوبد  وإفتاج  بلفالحية 

بلعضوية.)

(،53 :)مكتب رقم) بملقر بإلجت اعي)

بلطابق بلرببع،)أروقة بملاموفية،)شارع)

حسن بونع اني،)حي بلدب لة أكادير).)

في) حدد  (: بإلجت اعي) بلرأس ال 

على) موزع  درهم،) ()20.000،00(

درهم) ()(00( فئة) حصة من  ()200(

لكل وبحدة.))

بلسيدة سناء)وهبي)00))حصة).

بلسيد روان،)بيير،)روالفد دواوفوبه)

00))حصة.

تم تعيين بلسيدة سناء) (: بلتسيير)

روالفد) بيير،) روان،) وبلسيد  وهبي 

ملدة) بلتسيير  في  كشريكين  دواوفوبه 

غير محددة.

بلوثائق) ج يع  على  بإلمضاء)

بشكل) سيكون  بالشركة  بملتعلقة 

أو،) وهبي،) سناء) للسيدة  منفصل 

بلسيد روان،)بيير،)روالفد دواوفوبه؛

بملدة:)99)سنة.

لدى) بلقافوني  بإليدبع  تم  وقد 

بلتجارية) باملحك ة  بلضبط  كتابة 

بأكادير بتاريخ).28)أكتوار2022)تحت)

رقم)9018)).
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Société  CHAW FIFE STAR
تأسيس شركة مسؤولية محدودة 
شركـة شاو فايف سطار  ش.م.م  
 Société « CHAW(FIFE(STAR «

 SARL
شركة ذبت مسؤولية) تم إنشاء) (

بلعرفي) بلعقد  ب قت�سى  محدودة 

بأكادير) أكتوار2022) ((2 في) مؤرخ 

 2022 أكتوار) ((1 بتاريخ) وبملسجل 

بألسا�سي) بلقافون  وضع  ثم  بأكادير 

محدودة) مسؤولية  ذبت  لشركة 

حسب بملوبصفات برتية:

 Société  CHAW (: بلتــســـ ــيــــــة)

 .FIFE STAR SARL

بملوضوع بإلجت اعي للشركة):

)-)صالة ألعاب بلفيديو.

-)وجبات سريعة)-)سناك.

-)مشغل ألبان وأيس كريم.

)تجزيئة موالي) ( ( ( (: مقـــــــر بلشركــــــة)

رقم))7)بلدربركة بكادير.

من) ببتدبء) سنة  (99 (: بملــــــــــــــــدة)

بلتأسيس بلنهائي.

بلرأس ــــــــــــال):)))00.000,00)درهم)

فئة) من  حصة  ((000 إلى) مقس ة 

فقدب)) بكتتبت  كلها  درهم  ((00.00

ودفعت في مج وعها عند بالكتتاب)

كالتالي):

 999 بسالمة) هللا  سعد  بلسيد 

حصة.

بلسيدة دليلة طعويش)))حصة.)))))))))

:)عين بلسيد))سعد هللا) بلتســيـــيــر)

غير) ملدة  للشركة  ( ك سير) بسالمة 

محدودة.

وبعت اد توقيع سعد هللا بسالمة)

بإلدبرية) وبلوثائق  بلعقود  ج يع  في 

وبلبنكية.)

بلقافوني) بإليدبع  ثم  (: بإليـــــدبع)

بلتجارية) باملحك ة  بلضبط  بكتابة 

بأكادير بتاريخ))25)أكتوار2022)تحت)

 .((8952
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شــــركة فابلي
 ش.م.م

  SOCIETE FABELY sarl 
رأس مالها : 00.000) درهم

بملقر بإلجت اعي: مكتب رقم 53 

بلطابق بلرببع قسارية بملاموفية شارع 

حسن بونع اني ف.ش حي بلدب لة 

أكادير

 إعالن عن تأسيس شركة ذبت 
بملسؤولية بملحدودة

)ب قت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)
8))أكتوار2022،)تم إحدبث بلقافون)

بملسؤولية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بملحدودة بالشريك بلوحيد من طرف)

بملوقع للعقد،) صائصها كالتالي:

 STE ش.م.م) فابلي  ( -بلتس ية:)

.FABELY

 53 مكتب رقم) -بملقر بإلجت اعي:)

بلطابق بلرببع قسارية بملاموفية شارع)

بلدب لة) حسن بونع اني ف.ش حي 

أكادير.)

-بلهدف بالجت اعي):

بملكتبية) بلالوبزم  وتوزيع  بيع 

 Commercialisation(((((((.وبلتفاوض

 et distribution de la fourniture

                 .de(bureau(&(negociant
في:) حدد  بلشركة  مال  رأس 

00.000.00))درهم مقسم إلى)000) 

للحصة) درهم  ((00 فئة) من  حصة 

بلوبحدة ي لكها كل من:

بلسيدة فتحي مريم500)حصة.

بلسيدة بلحاج بمال500)حصة.

-)بلسنة بملالية:)من فاتح يناير إلى)

)3)ديس 6ر.

ب قت�سى بلج ع بلعام بلتأسي�سي)

بملؤرخ بتاريخ)8))أكتوار)2022،)تقرر)

ما يلي:

فتحي) بلسيدة  عينت  -بلتسيير:)

أس اء)بلحاملة لبطاقة بلتعريف رقم)

للشركة ملدة غير) ( مسيرة) (J  373866

محدودة.)لشركة))فابلي ش.م.م ش.و).

فتحي) بلسيدة  بلبنكي:) -بإلمضاء)

أس اء.

لقد تم بإليدبع بلقافوني لدى) (2-

 27 بملحك ة بلتجارية بأكادير بتاريخ)

 -  ((9031 تحت رقم) (2022 أكتوار)

بلسجل بلتجاري:)53329.
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شــــركة خدمات الساحل
 ش.م.م

  SOCIETE KHADAMAT SAHEL 

 SARL
رأس مالها: 00.000) درهم

بملقر بإلجت اعي: شقة بالطابق بألول 
رقم 180 شارع جابر بن حيان حي 

بلهدى أكادير 

 إعالن عن تأسيس شركة ذبت 
بملسؤولية بملحدودة

مؤرخ) عرفي  عقد  ب قت�سى  ((-

2022،)تم إحدبث) 26)أكتوار) بتاريخ)

ذبت) لشركة  بألسا�سي  بلقافون 

بملسؤولية بملحدودة من طرف بملوقع)

للعقد،) صائصها كالتالي:

بلساحل) -بلتس ية:) دمات 

  STE KHADAMAT SAHEL ش.م.م)

.SARL

بالطابق) شقة  بإلجت اعي:) -بملقر 

180)شارع جابر بن حيان) بألول رقم)

حي بلهدى أكادير.

-بلهدف بإلجت اعي):

بلغدبئية) بملنتجات  وشربء) بيع 

وتسيير بملطعم.

 NEGOCIANT(&(MARCHAND

 DE(PRODUITS(ALIMENTAIRE(&

.               RESTAURATION
في:) حدد  بلشركة  مال  رأس 

00.000.00))درهم مقسم إلى)000) 

للحصة) درهم  ((00 فئة) من  حصة 

بلوبحدة ي لكها كل من):
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بلسيد مبارك بمو�سى500)حصة.
بوضاض500  مح د  بلسيد 

حصة.
بلسيد عبد بلسالم بوكيوض200 

حصة.
-)بلسنة بملالية:)من فاتح يناير إلى)

)3)ديس 6ر.
-بلتسيير:)عين بلسيد عبد بلسالم)
بلتعريف) لبطاقة  بلحامل  بوكيوض 
للشركة) مسير  (JA(81618 رقم)
) دمات) لشركة) محدودة  غير  ملدة 

بلساحل ش.م.م).)
بلبنكي) بإلمضاء) بلبنكي:) -بإلمضاء)
بمو�سى) مبارك  بلسيد  بين  مشترك 

وبلسيد مح د بوضاض.
لقد تم بإليدبع بلقافوني لدى) (2-
بملحك ة بلتجارية بأكادير بتاريخ فاتح)
رقم)909))  تحت  (2022 أكتوار)

بلسجل بلتجاري)53399.
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شركة اولكا برو
 ش.م.م

 STE OULKA PRO SARL A.U 
رأس مالها):)00.000))درهم

بملقر بإلجت اعي: محل تجاري رقم 
بلبقعة )17) تيليال أكادير

إعالن عن تأسيس شركة ذبت 
بملسؤولية بملحدودة

مؤرخ) عرفي  عقد  ب قت�سى  ((-
2022،)تم إحدبث) 9))أكتوار) بتاريخ)
ذبت) لشركة  بألسا�سي  بلقافون 
بملسؤولية بملحدودة من طرف بملوقع)

للعقد،) صائصها كالتالي:
-بلتس ية:شركة بولكا برو ش.م.م))
         STE OULKA PRO SARL  A.U.

تجاري) محل  بإلجت اعي:) -بملقر 
رقم بلبقعة))17))تيليال أكادير.)

-بلهدف بالجت اعي:
بلتغدية) منتجات  وتوزيع  بيع 
وبلتفاوض))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) بلتنضيف  وموبد 
 commercialisation et
 distribution des produits
 alimentaire( et( d’hygiene( &

.    negociant

في) حدد  بلشركة  (: مال) -رأس 
درهم مقسم إلى ألف) ((00.000,00
للحصة) درهم  ((00 فئة) من  حصة 

بلوبحدة ي لكها كل من):
 (000 كري ة) بو�سي  بلسيدة 

حصة.
كري ة) بو�سي  بلسيدة  -بلتسيير:)
غير) ملدة  للشركة  وحيدة  مسيرة 

محدودة.
من فاتح يناير إلى) -بلسنة بملالية:)

)3)ديس 6ر.
بو�سي) بلسيدة  بلبنكي:) -بإلمضاء)

كري ة.
لقد تم بإليدبع بلقافوني لدى) (2-
 27 بملحك ة بلتجارية بأكادير بتاريخ)
 ((9036 رقم) تحت  (2022 أكتوار)

بلسجل بلتجاري)53333.
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ECO SYNTHETIC OIL
SARL

تأسيس شركة 
عرفي) عقد  ملقتضيات  طبقا 
بأكادير)) أكتوار2220) (25 في) مؤرخ 
مسؤولية) ذبت  شركة  تأسيس  تم 

محدودة ذبت بملوبصفات بلتالية):
 ECO SYNTHETIC (: ( -بلتس ية)

.OIL
ذبت) شركة  (: ( بلقافوني) -بلشكل 

مسؤولية محدودة.
-بملوضوع)):))إفتاج وتسويق بملحلل)

بلحربري.
-مدة بلصالحية)):)99)سنة.

دوبر بلخراات) ( (: ( -بملقر بإلجت اعي)
بيوڭرى،)وبد بلصفا.

:)))حدد في) ( -رأس بملال بإلجت اعي)
00.000,00))درهم موزع على)000.) 
للحصة) درهم  ((00 فئة) من  حصة 
بلوبحدة وموزعة على بلشكل بلتالي)):
بلسيد))غورهان ريمي)،)بوغست،)

مرسيل500))))حصة.
مح د60)   بلسيدبلعبا�سي 

حصة.
بلسيد كاهوزبك تييري لورن))310  

حصة.

-بلتسيير:))تعيين بلسيد))كاهوزبك)

للشركة ملدة غير) تييري لورن مسير 

محددة.

من) تبتدئ  بإلجت اعية:) -بلسنة 

فاتح يناير بلى))3)ديس 6ر.

بكتابة)) بلقافوني  بإليدبع  تم 

بلضبط))باملحك ة))بإلبتدبئية بإفزكان)

تحت) ( (2022 ( فوف ن6ر) ( فاتح) ( بتاريخ)

بلرقم88)2  .  
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 STE  WISE SYSTEMS WS
ش.م.م

SARL

تأسيس
في بملؤرخ  عرفي  عقد   ب قت�سى 

وبملسجل بتاريخ (2022 سبت 6ر) (23   

بإفزكان تم تأسيس) (2022 أكتوار) (5

شركة)WISE SYSTEMS WS)ش.م.م.)

-هدفها):

-تطوير تكنولوجيا بملعلومات.

-بلتدبول.

-إستيربد وتصدير.

بلتجارية بلع ليات   -ج يع 

)أو بلصناعية أو بملالية أو بملنقولة أو)

بلعقارية بلتي قد تكون مرتبطة بشكل)

مباشر أو غير مباشر باألشياء)بملذكورة)

أعاله أو بلتي قد تسهل تطوير بلشر

كة.))))))))))))))))))))))))))))))))))))

رقم) :بلشقة  بلتجاري) بلعنوبن  (-
5)زفقة ح ان) 05)بلطابق بألول رقم)

بلفطوبكي حي بلحسني بفزكان.)
)-)رأس الها):)00000.00)))))موزعة)

إلى000))حصة قي ة كل حصة)00) 

برتي:) بلشكل  على  بكتتبت  درهم 

500)حصة. بلسيدة حفيظة بموش:)

بلسيد ببربهيم شبو)))):)500)حصة.

تم تعيين))بلسيدة حفيظة بموش)

مسيرة للشركة ملدة غير محدودة.)

تم بعت اد توقيع بلسيد ببربهيم)

وبلوثائق) بلعقود  ج يع  في  شبو 

بإلدبرية.)

-)بملدة):)مدة ع ر بلشركة)99)سنة)

من تاريخ تأسيسها بلنهائي.

-بلسجل بلتجاري بإليضاحي رقم)

.2707(

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم  (-

أكتوار)) ( (5 بالبتدبئية بإفزكان بتاريخ)

2022))تحت رقم)959).     
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 STE  PNEUMATIQUE

 BENLAFKIH
 SARL

ش.م.م 

تأسيس
في بملؤرخ  عرفي  عقد   ب قت�سى 

بتاريخ) وبملسجل  سبت 6ر2022) (29  

26)أكتوار بإفزكان تم تأسيس شركة)

 PNEUMATIQUE BENLAFKIH

ش.م.م.)

-هدفها):

بإلطاربت) وتسويق  -توزيع 

وبلخدمات بملتعلقة بها).

غيار) قطع  وتسويق  توزيع 

بلسياربت بلجديدة وبملستعل ة.

-إستيربد وتصدير.)))))))))))))))))))))))))))))))))))
)-)بلعنوبن بلتجاري):بلؤك)02)رقم)

51)حي بالمل بيت ملول.)
)-)رأس الها):)00000.00)))))موزعة)

إلى000))حصة قي ة كل حصة)00) 

برتي:) بلشكل  على  بكتتبت  درهم 

بلسيد بح د بنلفقيه:)500)حصة.

بلسيد رشيد  لوقي)):)500)حصة.

بلسيد بح د بنلفقيه) ( تم تعيين)

مسير للشركة ملدة غير محدودة.)

بح د) بلسيد  توقيع  بعت اد  تم 

في) ( بلسيد رشيد  لوقي) أو  بنلفقيه 

ج يع بلعقود وبلوثائق بإلدبرية.)

-)بملدة):)مدة ع ر بلشركة)99)سنة)

من تاريخ تأسيسها بلنهائي.

-بلسجل بلتجاري بإليضاحي رقم) (

.27217

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم  (-

26))أكتوار)) بإلبتدبئية بإفزكان بتاريخ)

2022))تحت رقم))5)2.     

447 P



عدد)5712 - )2)رايع بر ر)111) )6))فوف 6ر)2022)الجريدة الرسمية   21078

 Sté  IDEAL PACKAGING
 SARL

تأسيس شركة
محرر) عرفي  عقد  ب وجب  (- ((
تم) أكتوار  (2022 أكتوار) ((7 بتاريخ)
بملسؤولية) محدودة  شركة  تأسيس 

ذبت بمل يزبت بلتالية):
 IDEAL شركة) -بلتس ية:)

PACKAGING))ش.م.م.
-بلهدف):

وبلتغليف) بلتعبئة  موبد  تجارة 
بالتقسيط.

)تجارة بلعقاقير بالتقسيط.
تجزئة مسكينة) -بملقر بإلجت اعي:)

رقم)818)دربركة أكادير.)
-بملدة):)))99)سنة.

(: بإلجت اعي) بملال  -رأس 
إلى) مجزأ  درهم  ((00.000.00
درهم) ((00 فئة) من  000)حصة 

للحصة بلوبحدة.
وجامع) بلربمي  ببربهيم  -بلتسيير:)

بلربمي.
تبتدئ) (: ( بإلجت اعية) -بلسنة 
يناير) فاتح  من  بإلجت اعية  بلسنة 

وتنتهي في آ ر ديس 6ر من كل سنة.
لهذب) بلقافوني  بإليدبع  وتم  (- (2
هيئة) لدى  بلضبط  بكتابة  بملحضر 
تحت) بأكادير  بلتجارية  بملحك ة 
بلتجاري) وبلسجل  ( (((9078 رقم)
رقم)5338))بتاريخ)))3)أكتوار)2022  
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شركة اف.زيد.أش فغوي 
  ش.م.م      

برأس ال  : قدره 00.000.00) درهم    
تجزئة بلوئام بيوكرى بشتوكة

 بيت باها    
)ب قت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)
صياغة) ت ت  ديس 6ر2022) ((2
ذبت) لشركة  بألسا�سي  بلقافون 
بملسؤولية بملحدودة))ذبت بلخصائص)

بلتالية):)
بلغرض بإلجت اعي):)

))-))مصدر بلفوبكه وبلخضر.)

بف.زيد.أش) ( شركة) (: بلتس ية) (
فغوي))ش.م.م)).)))

بلوئام) تجزئة  بإلجت اعي:) بملقر  (
بيوكرى بشتوكة بيت باها).)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

بملدة):)حددت في)99)سنة.)
بلرأس ال وبلحصص بالجت اعية:)
حدد بلرأس ال في00 00.000))درهم)
إجت اعية) حصة  ((000 إلى) مقسم 
موزعة) (، درهم للوبحدة) ((00 بقي ة)

كاألتي):)
ببنار فهد331)حصة).

بلشافعي هشام333)حصة).
بلزيتوني مح د333)حصة.

بلتسيير:بلشركة مسيرة من طرف)
بلسادة بملسيرين ببنار فهد وبلشافعي)
ملدة) وذلك  مح د  وبلزيتوني  هشام 

محددة.
منفصل) فهو  بلبنكي  بلتوقيع  أما 
حيث أن توقيع كل من ببنار فهد أو)
بلشافعي هشام أو بلزيتوني مح د هو)
بلشركة) يلزم  بلذي  بلصالح  بلوحيد 

بج يع أفوبع بملعامالت بلبنكية).
 37 توزع حسب بلفصل) بألرااح:)

من بلقافون بألسا�سي للشركة.
لدى) بلقافوني  بإليدبع  ثم 
تحت) ( بافزكان) بإلبتدبئية  بملحك ة 
بتاريخ ( (2022/2(0( رقم)  عدد 

 )2)أكتوار2022.
مقتطف قصد بإلشهار)

449 P

 STE ARABISM IMPORT
EXPORT

       SARL AU
ب قت�سي عقد عرفي بملؤرخ بتاريخ)
7)سبت 6ر)2022،)بافزكان تم تأسيس)
شركة ذبت بملسؤولية))بملحدودة)))ذبت)
بلخصائص) تح ل  بلوحيد  بملساهم 

بلتالية):
 STEARABISM (: بلتس ية)

.IMPORT EXPORT SARL AU
بام) بحي  كربج  بالجت اعي):) بملقر 

رقم)5)))تربست بفزكان.
رأس بملال):))00.000))درهم.

بملدة):)99)سنة.)
بملسير):))بلسيد بملنتا كي  الد.

تصدير) و  بستيربد  بلنشاط):)
ج يع أفوبع بلخضر وبلفوبكه،)بملوبد)

بلغدبئية بلعامة.
تم بإليدبع بلقافوني لدى بملحك ة))
أكتوار) (25 بتاريخ) بفزكان  بالبتدبئية 

2022،))تحت رقم)10)2.
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 STE DES SERVICES
ALMENNANI

SARL AU
بملؤرخ) عرفي  عقد  ب قت�سي 
أكادير) (2022 فاتح أغسطس) ( بتاريخ)
بملسؤولية)) ذبت  شركة  تأسيس  تم 
بلوحيد) بملساهم  ذبت  ( ( بملحدودة)

تح ل بلخصائص بلتالية):
 STE DES SERVICES (: بلتس ية)

.ALMENNANI SARL AU
بملقر بالجت اعي):)بلوك)30)زفقة)7 

رقم)8)بلحي بملح دي بكادير.
رأس بملال):))00.000))درهم.

بملدة):)99)سنة.
بملسير))):))بلسيد))بملناني بدريس

مياه) بلبناء،) أع ال  بلنشاط):)
بلتجارة،) بلصحي،) وبلصرف  بلشرب 

بالستيربد وبلتصدير.
تم بإليدبع بلقافوني لدى بملحك ة))
بلتجارية بأكادير))بتاريخ فاتح فوف 6ر)

2022،))تحت رقم)9093)).
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بئت افيات أيت ملول»فــــــــيكــــام-كونسيلتينك»
1)ع ارة بلصديق بلطابق بلثاني شارع بلحسن)

بلثاني أيــت مــلـــول واليـة أكــــــادير
0)ع ارة ج ال بلطابق بلثاني شارع بلقصر)

بلبلدي أكـاد يــر

 STE  PARAMEDICAL
 PARAPHARMACIE

TAMRAGHT
S.A.R.L AU 

كربج  بلكائن بايت سوبل ت ربغت 
بورير بكادير

بلعام) بلج ع  محضر  ب قت�سى 
  2022 يوليو) (5 بتاريخ) بلتأسي�سي 
بربفرما�سي) بربمديكال  لشركة 

ت ربغت،)ش.ذ.م.م ش.و.

ت ت بملصادقة على ما يلي):

ب) ( بلشركة) تس ية  ( (: بلتس ية))

ت ربغت») بربفرما�سي  «بربمديكال 

ش.ذ.م.م.)ش.و.

بملقر) جعل  بلشركة):) مقر 

بلتالي) بالعنوبن  للشركة  بالجت اعي 

ت ربغت) سوبل  بايت  بلكائن  ( كربج)

بورير بكادير.

تحديد) تم  (: بلشركة) رأس ال 

درهم) ((00.000 رأس ال بلشركة في)

00))درهم) 000))حصة) مقس ة إلى)

للحصة وموزعة كارتي):

 MR. MOHAMED بلسيد))

حصة) ((000  EL MOURABIT

00.000))درهم.

))أهدبف بلشركة):

شبه) بملنتجات  وايع  شربء) (

بلطبية) شبه  وبملوبد  بلصيدالفية 

بلطبية) وبألجهزة  وبللوبزم  وبملعدبت 

بج يع) بلصيدالفية  شبه  وبملوبد 

أفوبعها.

بلتج يل,) مستحضربت  تسويق 

وبألجهزة) بلجسم  فظافة  منتجات 

بلطبية.

مستحضربت) وإعدبد  صناعة  ( (

بلغذبئية) وبملك الت  بلتج يل 

وبألجهزة بلطبية.

بلتصنيع) ع ليات  ج يع  بفجاز  (

صيدلية) بلشبه  لل نتجات 

وبملك الت) بلتج يل  ومستحضربت 

ففسها) بلشركة  قبل  من  بلغذبئية 

إطار) في  ثالثة  أطربف  قبل  من  أو 

شربكات بلتعاقد من بلباطن.

بلغذبئية) بملك الت  بستيربد 

ومستحضربت) بلطبية  وبألجهزة 

بلتج يل و منظفات بلجسم.

بملرببط))) مح د  بلسيد  ( يعت6ر)

«بربمديكال) لشركة) بلوحيد  بملسير 

بربفرما�سي ت ربغت»)ش.ذ.م.م.)ش.و)

«ملدة غير محدودة.

فاتح) ( من) سنة ببتدبء) (99 (: بملدة)

يوليو)2022.
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بال يدبع بلقافوني):)لقد ثم بإليدبع)

لدى بملحك ة بلتجارية باكادير))بتاريخ)

رقم) ( تحت) ( (،2022 سبت 6ر) ((3

تحت) بلتجاري  وبلسجل  (((8100

رقم))))5282.
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 SOCIETE BUSINESS

CENTER AIT MELLOUL
SARL

وعنوبن مقرها بالجت اعي : تجزئة 

جنان بلسلطان رقم 21) بالطاقة 

بألول  بيت ملول بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 
بملحدودة 

رقم بلسجل بلتجاري : 27255

ب قت�سى بلج ع بلعام بالستثنائي)

تم) بكتوار2022) ((0 ( في) بملؤرخ 

لشركة) بألسا�سي  بلقافون  إعدبد 

بامل يزبت) بملحدودة  بملسؤولية  ذبت 

بلتالية):

متبوعة) بلشركة  تس ية 

ب ختصر) بالقتضاء) عند 

 SOCIETE BUSINESS:تس يتها

.CENTER AIT MELLOUL  SARL

غرض بلشركة بإيجاز):

)0)/)توطين بلشركات)-)02)-)تأجير)

غرفة) تأجير  (- (03 (- ع الة) مكاتب 

بجت اعات.

مبلغ رأس ال بلشركة)):)00.000)  

درهم،)مقسم كالتالي):

  500 (: ك ال) شحودي  بلسيد 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.

بلسيدبملويم سفيان):)500)حصة)

بقي ة)00))درهم للحصة.

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة.

بلسيد شحودي ك ال.

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

بتاريخ) بافزكان  بالبتدبئية 

27)أغسطس)2022)تحت رقم)58)2.
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 BENISRAJ شركة

 TRANSPORT
  ش.م.م  ذبت بلشريك بلوحيد

واتاريخ) عرفي  عقد  ب قت�سى 

2022،)تم تأسيس شركة) 21)بكتوار)

بلشريك) ذبت  بملسؤولية  محدودة 

بلوحيد سجلها بلتجاري رقم))27277.  

ذبت بمل يزبت بلتالية:)

 BENISRAJ بلتس ية):)

ذبت) ش.م.م  (،TRANSPORT

بلشريك بلوحيد.

 290( بلزفقة) (: بالجت اعي) بملقر 

بلرقم)25)حي بسياخ بلدشيرة بفزكان.

بلرأس ال):)00000)))درهم.

بلبضائع) فقل  مقاول  (: بلهدف)

وطنيا ودوليا لحساب بلغير.

مقاول بالشغال بملختلفة وبلبناء.

بملصحواة) غير  بألمتعة  فقل 

لحساب بلغير.

بلشركاء):)بلسيد مح د بش الل.

بلتسيير):))تسير بلشركة من طرف)

بلسيد مح د بش الل.

باليدبع) تم  (: بلقافوني) باليدبع 

بلقافوني باملحك ة))بالبتدبئية بافزكان))

تحت)))))))))))))))))))))))))))))))) (2022 فوف 6ر) فاتح  بتاريخ 
رقم)86)2.
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ZANGA EXPRESS
محدودة بملسؤولية

ذبت شريك وحيد

بلتأسيس
بتاريخ) عرفي  عقد  ب قت�سى 

حررت) بإفزكان  (2022 6)أكتوار)

بملسؤولية) محدودة  شركة  قوبفين 

 صائصها كالتالي):

.ZANGA EXPRESS(:(بالسم

وبلوطني) بلدولي  بلنقل  (: بلهدف)

بلبضائع.
 28 1)رقم) بلوك) (: بملقر بالجت اعي)

قصبة طاهر بيت ملول.

سنة ببتدبءب من تاريخ) (99 (: بملدة)

بلتاسيس بلنهائي.

في) حدد  (: بالجت اعي) بلرأس ال 
إلى) مقسم  درهم  ((00.000 مبلغ)
درهم) ((00 فئة) من  حصة  ((000

للوبحدة موزعة على بلشريك):
حصة) ((000 بلسيد زفكى حسن)

ب بلغ)00.000))درهم.
بلشركة) بتسيير  يقوم  (: بلتسيير)
زفكى) للسيد  محدودة  غير  وملدة 

حسن.
بلتوقيع) حق  بسناد  (: بالمضاء)

للسيد زفكى حسن.
لتكوين) (%5 يتم بقتطاع) (: بألرااح)
عليه) بملنصوص  بالحتياطي  بلرصيد 
يخصص) أو  يوزع  وبلصافي  قافوفيا 
جديد) من  مرحل  مبلغ  أو  بحتياطا 

برمته أو جزئيا.
بإليدبع) تم  (: بلقافوني) بإليدبع 
باملحك ة) بلضبط  بكتابة  بلقافوني 
بالبتدبئية إفزكان بتاريخ فاتح فوف 6ر)

2022،)تحت رقم)27273.
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MAVEL TRANS
S.A.R.L AU

تأسيس شركة ذبت مسؤولية 
محدودة

بتاريخ) عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم تأسيس شركة) (،2022 8)سبت 6ر)

ذبت بملسؤولية بملحدودة بلتالية):
  MAVEL TRANS (: بلتس ية)

.S.A.R.L AU
بملستخدمين) فقل  (: بلهدف)

لحساب بلغير.
بلغير،) لحساب  بلبضائع  فقل 

بلنقل بلسياحي.
بملقر بالجت اعي):

بوالد) بلكفيفات  بلدالالت  دوبر 
تاي ة.

سنة ببتدءب من تاريخ) (99 (: بملدة)
بلتأسيس.

بلشركاء):
عبد بلرحيم كاريك)000))حصة.)

درهم) ((00.000 (: بلرأس ال)
مقسم إلى)000))حصة من فئة)00) 

درهم.

:)تسير بلشركة من طرف) بلتسيير)

بلسيد عبد بلرحيم كاريك.

فاتح) من  تبتدئ  (: بملالية) بلسنة 

كل) من  دجن6ر  (3( في) وتنتهي  يناير 

سنة.

من بإلرااح) (5% ( تخصم) (: بألرااح)

لتكوين بالحتياط بلقافوني.

بإليدبع بلقافوني):

ملحك ة) با  بلقافوني  باليدبع  تم 

 6(9 بالبتدبئية بتارودبفت تحت رقم)

بتاريخ)28)سبت 6ر)2022.
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R.H2022 SERVICES
 SARL AU

RC : 9135

تـأسـيـس شــركة
بتاريخ) ( عرفي) عقد  ب قت�سى 
بلقافون) وضع  تم  (2022 20)أكتوار)

بلـتأسي�سي لشركة محدودة بملسؤولية)

تح ل بلخصائص بلتالية):

 R.H2022 (: بلـتـسـ يـــــــــــــــة)

.SERVICES SARL AU

بملسؤولية) ذبت  شركة  بلشكل):)

بملحدودة من شريك وبحد.)

مقاول  دمات) (: بلـ ـوضـــــوع)

بلتنظيف) بلبستنة،) بملطاعم،)

أشغال))))))))))))))))))))))))))))))))))) (/ وصيافة أحوبض بلسباحة)

مختلفة أو بلبناء.

 02 :)محل رقم) بلـ ـقر بالجـتـ اعــي)

أوالد) بلكر�سي  زفقة  حلكوش  ع ارة 

تاي ة.

مــــــدة بلشركــــــة):))99))سنة.)
 500  000 (: بلشركـــة) رأس ـــال 

درهم) ((00 حصة ب) (5  000 درهم،)

للحصة.
بلـتسـيـيـر):)بلسيد:)رشيد حلكوش.

لقد تم بإليدبع بلقافوني للسجل)

بالبتدبئية) بملحكة  لدى  بلتجاري 

بتارودبفت تحت بلرقم بلترتيبي)))9)7 
رقم) (،2022 فوف 6ر) فاتح  بتاريخ 

سجلها بلتجاري هو:)35)9.
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SURFRESH 
 SARL AU

RC : 53173

تـأسـيـس شــركة                       
بتاريخ) عرفي  عقد  ب قت�سى 
2022،)تم وضع بلقافون) 5))سبت 6ر)

بلـتأسي�سي لشركة محدودة بملسؤولية)

تح ل بلخصائص بلتالية):

 SURFRESH SARL (: بلـتـسـ يـــــــــــــــة)

.AU

بملسؤولية) ذبت  شركة  (: بلشكل)

بملحدودة ذبت شريك وبحد.)

وتصدير) بستيربد  (: بلـ ـوضـــــوع)
مقاول) (/ وبلخضروبت) بلفوبكه 

تسويق)))))))))))))))))))))))))))))))))) (/ وبلتعبئة) بلتكييف 

بملنتجات وبملعدبت بلزربعية.

بلوك ب رقم) (: بلـ ـقر بالجـتـ اعــي)

33))حي باحسين بنسركاو أكادير.

مــــــدة بلشركــــــة):)99))سنة.)

  (00.000 (: بلشركـــة) رأس ـــال 

درهم،)000 ))حصة ب)00))درهم.

بلـتسـيـيــــــــــــــــــر):)بلسيد رشيد توفال.

لقد تم بإليدبع بلقافوني للسجل)

بلتجارية) بملحكة  لدى  بلتجاري 

بأكادير تحت بلرقم بلترتيبي7)88)) 

بتاريخ)1))بكتوار)2022،))رقم سجلها)

بلتجاري هو)73)53.
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بملركز بلجهــوي للخدمـــات ش م م

تيزفيت).بلهاتف):)0).05.28.60.21

OUED NOUN TRAVELS
تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 
بلعام) بلج ع  محضر  على  بناء) (

أكتوار) (7 بتاريخ) بملنعقد  بلتأسي�سي 

ذبت) شركة  تأسست  (،2022

باالعتباربت) بملحدودة  بملسؤولية 

بلتالية:

 OUED NOUN» شركة) بالسم 

TRAVELS»)ذبت بملسؤولية بملحدودة.

بلشاطئ) بلفيجة  دوبر  (: بلعنوبن)

بألبيض كل يم.

مالك) أو  للضيافة  دبر  بلهدف):)

ملهى.

بملدة):)99)سنة.
رأس ال بلشركة هو) (: رأس بملــال)

 (000 إلى) مقس ة  درهم  ((00.000

حصة بقي ة)00))درهم لكل حصة.

بلتسيير):)بلسيد زراان عبد بلعزيز))

مسيرب للشركة.

بإليدبع) تم  بلقافوني):) بإليدبع 

بالبتدبئية) باملحك ة  بلقافوني 

أكتوار) ( ( (2 5 ( ( ( ريخ) بتا ( ( ( ( ( بكل يم)

2022،)تحت رقم)105.
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بملركز بلجهــوي للخدمـــات

تيزفيت.بلهاتف:)0).05.28.60.21

 MELANT HORSE

CONSULTING
تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 
بلج ع) محضر  على  بناء)

بتاريخ) بملنعقد  بلتأسي�سي  بلعام 

تأسست) (،2022 أكتوار) ((1

بملحدودة بملسؤولية  ذبت   شركة 

)باالعتباربت بلتالية):

 MELANT HORSE(بالسم):)شركة

بملسؤولية) ذبت  (CONSULTING

بملحدودة.

بلعنوبن):)دوبر بففود بكلو تيزفيت.

بلهدف):)بستشارة في بلتسيير.

تسير بإلسطبالت.

بملدة):)99)سنة.
بلشركة) مال  رأس  (: بملــال) رأس 

 (00 درهم مقس ة إلى) ((0.000 هو)

حصة بقي ة)00))درهم لكل حصة.

بلسيدة) تعيين  (: بلتسيير)

 LAPORTE MELAINE CECILE

CLAUDE)مسيرة للشركة.

بإليدبع) تم  بلقافوني):) بإليدبع 

بلقافوني باملحك ة بالبتدبئية بتيزفيت)

رقم) تحت  (2022 )3)أكتوار) بتاريخ)

.332
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  MZINE شركة
بلسجل بلتجاري رقم 719 طاطا

بتاريخ) عرفي  عقد  ب قت�سى 
تأسيس) تم  (،2022 )2)سبت 6ر)
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة ذبت)

بملوبصفات بلتالية):
.MZINESARL(:(بلتس ية

لوبزم بملكتب) (: بلهدف بالجت اعي)
)تاجر()بالتفصيل.

تاجر) بملعلومات،) تكنولوجيا 
معدبت.

زفقة) (35 رقم) (: بالجت اعي) بملقر 
بملرببطين حي بلتعايش))طاطا.

99))سنة ببتدبء)من تاريخ) ( (: بملدة)
عدب) ما  بلتجاري  بالسجل  تسجيلها 

بلحل بملسبق بو بلت ديد.
  (00.000 (: بالجت اعي) بلرأس ال 

درهم.
:)تم تعيين ياسين معزين) بلتسيير)
مسيرب وحيدب تأسيسيا للشركة ملدة)

غير محدودة.
بكتابة) بلقافوني  باليدبع  تم 
بطاطا) بالبتدبئية  باملحك ة  بلضبط 
2022،)تحت عدد) 25)أكتوار) بتاريخ)

.2022/(91
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مكتب بلتسيير)،)بالعالميات وبملحاسب)
كاجيسكو

 INDUSTRIEL  SOLUTION
PARTNER

ش.م.م
تأسيس شركة

وا وجب) (،2022 يوفيو) (8 ( بتاريخ)
تأسست) (،1571( عدد) عرفي  عقد 
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة تحت)
 INDUSTRIEL  SOLUTION بسم)

PARTNER)ش.م.م هدفها كالتالي):
 GESTION D’EXPLOITATION
 COMMERCIALE OU
 INDUSTIELLES OU AGRICOLE
 DE SERVICE CIVIL OU

.MILITAIRE
بلوك بي) (59 ( (: بلعنوبن بلتجاري)

بيربك تيزفيت.)))

درهم) ((00.000 (: مالـــها) رأس 
كل) قي ة  ( حصة) ((000 إلى) موزعة 

حصة)00))درهم.
تم تعيين بلسيد) (: تسيير بلشركة)
وحيد)) ك سير  بدبمجوض  ببربهيم 
للشركة ملدة غير محدودة مع إعطائه)
بلقافون) حسب  بلصالحيات  كامل 

بألسا�سي للشركة.)
بملـــدة):)مدة ع ر بلشركة)99)سنة)

من تاريخ تأسيسها بلنهائي).
إيدبع) تم  (: بلقافوني) بإليدبع 
بمللف بلقافوني ب كتب بلضبط لدى)
بملحك ة بالبتدبئية بتيزفيت عدد)6)3  

بتاريخ))7))أكتوار)2022.
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مكتب بلتسيير)،)بالعالميات
وبملحاسبة كاجيسكو

رقم)05)تجزئة بمنية ع ارة بيشا))تيزفيت)85000

CA WORK GROUPE 
ش.م.م. 

تأسيس شركة
(،2022 أكتوار) ((( ( بتاريخ)
عدد)8687،) عرفي  عقد  وا وجب 
بملسؤولية) ذبت  شركة  تأسست 
 CA WORK بسم) تحت  بملحدودة 

GROUPE،)ش.م.م هدفها كالتالي):
منعش عقاري.

بلعنوبن بلتجاري):)بلشقة بلطابق)
بلسفلي رقم))0)تجزئة بدوز2)تيزفيت.)))
درهم) ((00.000 (: مالـــها) رأس 
كل) قي ة  ( حصة) ((000 إلى) موزعة 

حصة)00))درهم.
تسيير بلشركة):)تم تعيين بلسيدة)
وحيدة) ك سيرة  با وز  فاظ ة 
فائبة) شيبلي  سعدية  وبلسيدة 
مسيرة للشركة ملدة غير محدودة مع)
حسب) بلصالحيات  كامل  إعطائه ا 

بلقافون بألسا�سي للشركة.)
بملـــــدة):)99)سنة من تاريخ تأسيسها)

بلنهائي.
إيدبع) تم  (: بلقافوني) بإليدبع 
بمللف بلقافوني ب كتب بلضبط لدى)
بملحك ة بالبتدبئية بتيزفيت عدد)325            

بتاريخ))21)أكتوار)2022.
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 BIOUGRA

ENVIRONNEMENT
تأسيس

بتاريخ)) عرفي  عقد  ب قت�سى 

ببيوكرى حررت) ( (2022 )بكتوار) (21

قوبفين شركة ذبت مسؤولية محدودة)

 صائصها كالتالي):

 B I O U G R A : سـم ال ب

.ENVIRONNEMENT

بملفوض) بلتدبير  (: بألهدبف)

بلدية)))))))))))))))))))))))) لصالح  بلنفايات  لج ع 

بيوكرى.))))))))))))))

3)ع ارة) :)بلطابق) بملقر بالجت اعي)

تجزئة،) بلثاني  بلحسن  شارع  عنكو 

بلترست بيوكرى.)بشتوكة بيت باها.)

 771(25 (: بالجت اعي) بلرأس ال 

سهم من) (((6(93 إلى) درهم مقس ة 

ها بلشركة) ن بلتي ت لك م درهم،) ((00

CASA TECHNIQUE  %90)وبلسيد)

ح د) أ وبلسيد  (%7 م6روك) سعيد 

م6روك)%3.

بلتسيير):)سعيد م6روك.

بإليدبع بلقافوني))):)تم بإليدبع لدى)

بتاريخ) ( بافزكان) بالبتدبئية  بملحك ة 

26)أكتوار)2022،)تحت رقم)31)2.

464 P

SOCIETE FIDUCIAIRE JENANE S.A.R.L AU

.N° 206 RESIDENCE SAHARA GUELMIM

 STE  AL JOURYA
 SARL AU 

تأسيس شركة
بتاريخ) عرفي  عقد  على  بناءب 

بلقوبفين) وضع  تم  (2022 7))ف6ربير)

بألساسية لشركة محدودة بملسؤولية:

ذبت) (AL JOURYA (: بالسم)

بلخصائص بلتالية):)

بلهدف):)هدف بلشركة في بملغرب)

ك ا في بلخارج هو):

بلبناء.

أع ال مختلفة.
بملقر بالجت اعي):)رقم)73)حي تيرت)

بلعليا بملصلى كل يم.

بملدة):))99)سنة.

 (00.000 في) حدد  بلرأس ال):)
حصة) ((000 على) مقسم  درهم 
بجت اعية بقي ة)00))درهم للوبحدة)

وهي في فصيب بلسيدة)):)
حصة) ((000 هدبر) محيجيبة 

بجت اعية.
تسير بلشركة وملدة غير) بلتسيير):)
محدودة من طرف بلسيدة محيجيبة)

هدبر.
ثم بلتسجيل في بلسجل بلتجاري)
بتاريخ) بكل يم  بالبتدبئية  باملحك ة 

0))مارس)2022)تحت رقم)1027.
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JAVA MED  شركة
SARL AU

تأسيس شركة
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تأسيس) تم  (،2022 أكتوار) ((8
تح ل) بملسؤولية  محدودة  شركة 

بلخصائص بلتالية):
بلتس ية):)JAVA MED)ش م م.

(00.000X (: رأس ال بلشركة))
000)حصة بقي ة) درهم مقسم بلى)

00))درهم لكل حصة م لوكةل):
بلباز ببربهيم)):)ب)000))حصة.

بدوز) دوبر  (: بالجت اعي) بملقر 
بوسعود بلصفاء)بشتوكة بيت باها.

بملعدبت) وايع  شربء) (: بلهدف)
بلطبية وشبه بلطبية وبي منتوج.

بلتسيير):)تسيير بلشركة من طرف)
بلوطنية))) بلبطاقة  رقم  إبربهيم  بلباز 

.BE607(95
تم إيدبع بمللف بلقافوني للشركة)
لدى بملحك ة بالبتدبئية بفزكان تحت)
رقم)83)2)بتاريخ فاتح فوف 6ر)2022.
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 INSTA MONTAGE  شركة
SER
SARL

تأسيس شركة م م
مؤرخ) عرفي  عقد  ب قت�سى 
تأسيس) تم  (،2022 أكتوار) (26 في)
تح ل) بملسؤولية  محدودة  شركة 

بلخصائص بلتالية):

 INSTA MONTAGE ( (: بلتس ية)

SER)ش م م.

 (00.000 (: رأس ال بلشركة))

000))حصة بقي ة) درهم مقسم بلى)

00))درهم لكل حصة م لوكة ل):

بحيح رشيد)):)ب)000))حصة.

بلشوك) دوبر  (: بالجت اعي) بملقر 

بيت ع يرة بشتوكة بيت باها.

تج يع) (: أالجت اعي) بلهدف 

وتركيب بلبيوت بلبالستيكية.

بلتسيير):)تسيير بلشركة من طرف)

بلوطنية بلبطاقة  رقم  رشيد  بحيح 

. JH651(

تم إيدبع بمللف بلقافوني للشركة)

لدى بملحك ةبالبتدبئية بافزكان تحت)

رقم)70)2)بتاريخ)28)أكتوار)2022.

467 P

STE DIKRA EVENT
SARL AU

تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 
بملحدودة 

يوم) بملؤرخ  بلعرفي  للعقد  طبقا 

)))أكتوار)2022،)تم تأسيس شركة)

 Ste DIKRA EVENT (: بسم) تحت 

SARL AU)تح ل بملوبصفات بلتالية:

بألهدبف):

مدير بلسيرك وبأللعاب وبالحدبت)

بلشركة:)) رأس ال  بها  بملتعلقة 

(: بلسيدة) ملك  في  درهم  ((00.000

سلمى بلصفاي.

بلدبر) حي  (: بالجت اعي) بملقر 

بلجديدة بولوز))تارودبفت

بإليدبع) تم  بلقافوني:) بإليدبع 

بلضبط) بكتابة  للشركة  بلقافوني 

باملحك ة بالبتدبئية بتارودبفت تحت)

 2022 بكتوار) (20 بتاريخ) (685 رقم)

لنفس) بلتجاري  بالسجل  وسجلت 

رقم:) تحت  بلتاريخ  وانفس  بملحك ة 

.9(07

468 P

TECHNIQUE
 SARL AU

تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 
بملحدودة 

بملؤرخ) بلعرفي  للعقد  طبقا 
تأسيس) تم  (،2022 أكتوار) (5 يوم)
 STE SUPRA (: بسم) تحت  شركة 
تح ل) (TECHNIQUE SARL AU

بملوبصفات بلتالية):
بألهدبف):)مقاول في بشغال بلبناء)
رأس ال بلشركة):))00.000))درهم)

في ملك بلسيد):)بلعربي بالعالوت.
حي بلنور زبوية) (: بملقر بالجت اعي)

بلبور بولوز تارودبفت.
بإليدبع) تم  (: بلقافوني) بإليدبع 
بلضبط) بكتابة  للشركة  بلقافوني 
باملحك ة بالبتدبئية بتارودبفت تحت)
 2022 بكتوار) (20 بتاريخ) (681 رقم)
لنفس) بلتجاري  بالسجل  وسجلت 
وانفس بلتاريخ تحت رقم) ( بملحك ة)

.9(05
469 P

BOB TOLERIE
س.ت: 9))9 تارودبفت

تأسيس شركة ذبت مسؤولية 
محدودة بشريك وحيد 

بملؤرخ) بلعرفي  بلعقد  ب قت�سى 
تاي ة،) بأوالد  (2022 بكتوار) ((3 في)
مسؤولية) ذبت  شركة  تأسست 
م يزبتها) وحيد  بشريك  محدودة 

ك ا يلي):)
.BOB TOLERIE(:(بلتس ية

طالء) أشغال  ج يع  (: بلهدف)
وبلصفائح) وبلهياكل  بملركبات،)
وفقلها) بملركبات  وإصالح  بملعدفية،)
وإصالح) وصيافة  وحربستها،)
بلسياربت،)وتحويل وبستئجار،)وشربء)
وشربء) بملستخدمة،) بملركبات  وايع 
جديدة) بلسياربت،) غيار  قطع  وايع 
بمليكافيكي) بإلصالح  مستخدمة.) أو 
بمليكافيكية) بألع ال  بج يع  وبلقيام 
بلسياربت.) كهرااء) عام،) بشكل 
بستيربد قطع غيار ولوبزم بلسياربت)

وبرالت وج يع أفوبع بملركبات.
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أوالد) دوبر  (: بملقر بالجت اعي)

بعليوة �سي بومو�سى،)أوالد تاي ة.
 (00.000 (: رأس ال بلشركة)

درهــم.

من تاريخ) سنة ببتدبء) (99 (: بملدة)

بلتسجيل بالسجل بلتجاري.

بلشريك) بلشركة،) يسير  بلتسيير:)

ملدة) بناري،) بواكر  بلسيد  بلوحيد،)

غير محدودة.)

رأس ال) وزع  (: بلحصص) توزيع 

فئة) من  حصة  ((000 على) بلشركة 

لفائدة) بكاملها  محررة  درهم،) ((00

بلسيد بواكر بناري.

بكتابة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

بالبتدبئية) بملحك ة  لدى  بلضبط 

 2022 أكتوار) (25 بتاريخ) بتارودبفت 

تحت رقم)701.

470 P

 SOCIETE MH TAN SUD
 SARL AU

بتاريخ) عرفي  عقد  ب قت�سى 

2022،)تم تأسيس شركة) )2)أكتوار)

بلوحيد) ب سير  بملسؤولية  محدودة 

و ذبت بمل يزبت بلتالية):

 STE  MH TAN SUD (: بلتس ية)

.SARL AU

شارع) (30 (: بملقر))بالجت اعي)

بكادير طافطان.

درهم) ((00.000 (: بلرأس ال)

فئة) من  حصة  ((000 على) مقس ة 

00))درهم.

وبلبستنة،) بلتنظيف  (: ( بلهدف)

بلبناء)وبالشغال بملختلفة.

بلغالية موذن) بلسيدة:) (: بلشركاء)

 2022 ف6ربير) (20 بتاريخ) بملزدبدة 

بطافطان،)وبلحاملة لبطاقة بلتعريف)

صالحة إلى) (JF 36036 بلوطنية رقم)

وبلساكنة) (،2022 ديس 6ر) (26 غاية)

تجزئة بالمل بلشطر) (59 حاليا برقم)

03)بلعيون))000))حصة(

فاتح) من  تبتدئ  (: بملالية) بلسنة 

يناير وتنتهي في))3)دجن6ر من كل سنة.

بلتسيير):)تسيير بلشركة حاليا من)
طرف بلسيد بلغالية موذن.

باملحك ة) تم  (: بلسجل بلتجاري)
بالبتدبئية بظافظان بتاريخ))28)أكتوار)

2022)تحت))رقم)9))7.
471 P

STE AGACUR
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة 

بتاريخ) عرفي  عقد  ب قت�سى 
بلشركة) تأسست  (،2022 2)سبت 6ر)

طبقا للقوبفين بملع ول بها.
بالسم بلتجاري:))

. AGACUR((:(بالسم بلتجاري
أع ال بلصرف بلصحي) (: بلهدف)

وبلنظافة.
بملدة):)99)سنة.

بلرأس ال):))000 00))درهم.
زفقة) (06 رقم) (: بملقربالجت اعيي)

125)أمل إحشاش،)أكادير.
من) تبتدئ  (: بالجت اعية) بلسنة 
كل) من  ديس 6ر  (3( إلى) يناير  فاتح 

سنة.
:)تسير بلشركة من طرف) بلتسيير)
بلسيد بملجدوبي بإلدري�سي عبدبلعزيز)

وبلسيد بلكاري عبدبلعزيز.
تم بإليدبع بلقافوني لكل بلوثائق) (
بكتابة) بلشركة  بتأسيس  بملتعلقة 
بأكادير) بلتجارية  باملحك ة  بلضبط 
2022،)تحت رقم) 9))سبت 6ر) بتاريخ)

.((819(
472 P

 STE NEXT شركة 
 GENERATIONS SPORTS

  MANAGEMENTS - NGSM
تأسيس شركة ذبت مسؤولية 

محدودة
طبقا للعقد بملؤرخ في))1))سبت 6ر)
ذبت) شركة  تأسيس  تم  (،2022
بالخصائص) محدودة  بملسؤولية 

بلتالية):))
 STE NEXT ببلتس ية):)
 GENERATIONS SPORTS

      .MANAGEMENTS - NGSM

وبلتسيير) بلتنظيم  (: بلهدف)
بلريا�سي.

 (00.000 (: بملج وعة) رأس ال 
درهم.

بلتسيير):))مح د بلصابر.))))
 0(0 ه) زفقة  (: بالجت اعي) بملقر 
 137 رقم) بلسفلي  بلطابق  د  بلوك 

بلهدى بكادير.
بملدة):))99)سنة.

لل ج وعة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
بالسجل بلتجاري باملحك ة بلتجارية)
بتاريخ)) (((8609 رقم) تحت  بكادير 

28)سبت 6ر)2022. 
473 P

STE GO HOUSE
  SARL

RC : 27269
تـأسـيـس شــركة

بتأريخ) عرفي  عقد  ب قت�سى 
بلقافون) وضع  تم  (،2022 1)أكتوار)
بملسؤولية) ذبت  لشركة  بلتأسي�سي 

بملحدودة تح ل بلخصائص بلتالية:
.GO HOUSE SARL(:(بلـتـسـ يـــــــــــــــة
مسؤولية) ذبت  شركة  (: بلشكل)

محدودة.
بلـ ـوضـــــوع):)تأسيس شركة.))))

بلـ ـقر بالجـتـ اعــي):))كربج رقم)08 
بملستقبل)2)بلدشيرة بلجهادية.

مــدة بلشركــة):))99))سنة.)
     (.000.000 (: بلشركـــة) رأس ـــال 

درهم.
بلـتسـيـيــــــــــــــــــر):)بملسير))بلسيد كوري)

بلحسين.
عقاري،) مطور  (: بلشركة) غرض 
شقق،) مباني،) وشربء) بيع  شركة 
إفجاز) أرب�سي فارغة ومبنية،) فيالت،)
وكافة) بلعامة،بلصناعية  بألشغال 
بستيربد) بملدفية،) وبلهندسة  بلحرف 

وتصدير آالت وموبد بلبناء.
لدى) بلقافوني  بإليدبع  تم  لقد 
بالبتدبئية) باملحك ة  بلضبط  كتابة 
بتاريخ)) (2(76 رقم) تحت  بإفزكان 
)3)أكتوار)202)رقم سجلها بلتجاري)

هو)27269.
474 P

 SOCIETE COIN BAFFONY
SARL

تأسيس 
 6 بتاريخ) عرفي  عقد  ب قت�سى 

سبت 6ر)2022)تم تأسيس شركة ذبت)

بلخصائص بلتالية):)

 COIN شركة) (: بلتس ية)

 .BAFFONY

مسؤولية) ذبت  شركة  (: بلصفة)

محدودة.

بلهدف):)بستغالل مقهى وسناك.
 (0 1)رقم) بلوك) (: بملقر بالجت اعي)

بملح دي) بلحي  بلبيضاء) بلدبر  شارع 

بكادير.)
في) حدد  بلشركة  رأس ال 

 (000 إلى) مقس ة  درهم  ((00.000

للحصة) درهم  ((00 فئة) من  حصة 

مقس ة كالتالي):

لباب ك ال):)000))حصة.)

بلسيد) عين  (: بلتوقيع) بلتسييرو 

للشركة) وموقعا  مسيرب  ك ال  لباب 

وذلك ملدة غير محدودة.

بلقافوني) بالبدبع  تم  (: بإليدبع)

باملحك ة بلتجارية باكادير تحت رقم)

 2022 بتاريخ فاتح فوف 6ر) (((9083

بلسجل بلتجاري رقم)53389.

475 P

 SOCIETE AZDO IMMO -

.S.A.R.L. A.U
 شركة محدودة بملسؤولية

ذبت بلشريك بلوحيد
رأس الها 0.000) درهم

تأسيس
بتاريخ)23)سبت 6ر)2022)باكادير،)

تم تأسيس شركة محدودة بملسؤولية)

ذبت شريك وحيد صفاتها ك ا يلي):)

 SOCIETE AZDO (: بلتس ية)

بلشريك) ذبت  ش.م.م.) (IMMO

بلوحيد).

بلهدف):)بالنعاش بلعقاري.
بملقر بالجت اعي):)رقم)525))مكتب)

05)حي بلسالم)-)بكادير.
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بلرأس ال):)حدد رأس ال بلشركة)

في)0000))درهم))عشرة أالف درهم()

مقس ة إلى)00))حصة))مائة()حصة)

في) كلها  للوبحدة  درهم  ((00 بقي ة)

حوزة بلسيد بلفقا مح د.

تاريخ) من  ببتدبء) سنة  (99 بملدة):)

بلتسجيل بالسجل بلتجاري باستثناء)

حالة بلت ديد أو بلفسخ بملسبق.

من فاتح يناير إلى) (: بلسنة بملالية)

)3)ديس 6ر من كل سنة.)

بلفقا) بلسيد  عين  بلتسيير):)

مح د مسيرب للشركة وذلك ملدة غير)

محدودة.

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

بكتوار) (20 بتاريخ) باكادير  بلتجارية 

2022)تحت رقم))890)).

476 P

 Ste PARADISE BIKE

TAGHAZOUT SARL
تأسيس شركة ذبت مسؤولية 

محدودة
21)أكتوار) طبقا للعقد بملؤرخ في)

 PARADISE(2022)تم تأسيس شركة

بملسؤولية) (BIKE TAGHAZOUT

محدودة بالخصائص بلتالية):)

 PARADISE BIKE (: بالسم)

.TAGHAZOUT

بالالت) وايع  بستاجار  بلهدف):)

ذبت بلطابع بلشخ�سي.)
 (0.000 (: بملج وعة)) رأس ال 

درهم.

جليان) بوهوت  بلسيد  (: بلتسير)

سبستيان وبلسيد أ صا�سي مح د.

بملقر بالجت اعي):)حي زفاكي ج اعة)

أورير أكادير.

بملدة):)99)سنة.

لل ج وعة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

بالسجل بلتجاري باملحك ة بلتجارية)
رقم) (((901( رقم) تحت  بأكادير 

 28 بتاريخ) (53339 بلسجل بلتجاري)

أكتوار)2022.

477 P

 SOCIETE TOP SAHARA
TRANS-SARL

Société à responsabilité limitée
Au(Capital(de 100 000.00DH 
 SIEGE(SOCIAL: HAY(SAHIL(EL

 KHMAYS(SECTEUR 08 LEQLIAA
AIT MELLOUL

 قرر بلج ع بلعام بالستثنائي بملنعقد
بتاريخ)28)أكتوار)2022)يلي):

بعت اد تقرير بملصفي.
 تخصيص فتائج بلتصفية وبلختامية

للتصفية.
إبربء)بلذمة من بملصفي.

تم بإليدبع بلقافوني لدى بملحك ة)
أكتوار) (28 في) بإفزكان  بالبتدبئية 

2022)تحت رقم)69)2.
478 P

STE AZIKI FOOD SARL
ب قت�سى بلج ع بلعام بإلسثنائي)
 STE AZIKI FOOD SARl لشركة)
 2022 أكتوار) (26 بتاريخ) بملنعقد 
رأس الها) بملسؤولية  شركة محدودة 
(: بالجت اعي) مقرها  درهم  (20.000
رقم))7))بلوك)))حي موالي ع ر بيت)

ملول.
)قرر ما يلي):)

بلتصفية بملسبقة للشركة.
 تعيين بلسيد حسن بزيكي ك صفي

للشركة.
)إلغاء)عقد بلشركة.

باملحك ة) وضع  بلقافوني  بإليدبع 
 2(9( رقم) تحت  بإفزكان  بالبتدبئية 

بتاريخ فاتح فوف 6ر)2022.
479 P

 AGADIR VIVRE شركة
 IMMOBILIER  S.A.R.L. AU
شركة ذبت مسؤولية محدودة 

رأس الها 00.000) درهم
مقرها بالجت اعي رقم )1 ساحة 

سوس بلحي بلصناعي أكادير
بلعادي) بلغير  بلعام  للج ع  تبعا 
قرر) (2022 أغسطس) ((2 بتاريخ)

بلشركاء)ما يلي):

بلتصفية بلنهائية للشركة.

ببربء)ذمة بلسيد بملومن بملصطفى.

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

سبت 6ر) (9 بتاريخ) ركادير  بلتجارية 

2022)تحت عدد)8318)).

480 P

 STE FARKHANA PESCA

SARL
شركة ذبت مسؤولية محدودة
رأس الها : 500.000.) درهــم

مقرها بالجت اعي : رقم 75 بمليناء 

بلجديد

س.ت : 0277)

بلعام) بلج ع  محضر  ب قت�سى 

8))أكتوار)) بالستثنائي بملنعقد بتاريخ)

2022)تقررمايلي):

بلشركة) حسابات  على  بملوبفقة 

منذ بنشائها.

بلتصفية بلقبلية للشركة.

مهامه) وتحديد  بملصفي  تعيين 

وصالحياته.

تحديد مقر بلتصفية.

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

أكتوار)) (3( بتاريخ) بأكادير  بلتجارية 

2022)تحت رقم))907)).

481 P

 STE » NEXT COMPTA »

SA.R.L A-U
 AU(CAPITAL(DE 100.000،00

DHS

 SIEGE(SOCIAL: N.148 IMM

 10ATTADAMOUN 1HAY

SALAM BENSERGO AGADIR

بتاريخ عرفي  عقد   ب قت�سى 

 6)أكتوار)2022،)تقرر مايلي):

بملسبق) بلحل  على  بملوبفقة 

للشركة.

للشركة) بالجت اعي  بملقر  تعيين 

ك قر للتصفية.

بلحسن) ببخشش  بلسيد  تعيين 

ك صفي للشركة.

بكتابة) بلقافوني  بإليدبع  تم  وقد 
بلضبط لدى هيئة بملحك ة بلتجارية)
الكا دير تحث رقم))893)))بتاريخ))2 

أكتوار)2022.
482 P

FIDUCIAIRE ESCOMPTE

 STE MOUAKKIR شركة
PRIMEX SARL AU

ش. م. م
قفل بلتصفية 

ب قت�سى محضر بلج عية بلعامة)
 2022 أكتوار) (20 بالستثنائية بتاريخ)

تقرر ما يلي):)
))-)قفل بلتصفية وبملصادقة على)
بغالق) على  وبالعالن  بملصفي  تقرير 

ع لية بلتصفية.)
تم إيدبع بمللف بلقافوني للشركة)
لدى بملحك ة بالبتدبئية بافزكان تحت)

رقم)67)2)بتاريخ)20)أكتوار)2022.
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LINE IMPORT شركة
ش م م ذبت شريك وحيد

بملقر بالجت اعي  : تجزئة أكدبل 2 
رقم 028) أيت ملول

 تصفية بلشركة
 28 بتاريخ) مدبوالتها  بثر  على 
بلج عية) قررت  (2022 أكتوار)
 LINE لشركة) بلعادية  غير  بلعامة 
IMPORT)ش م م ذبت شريك وحيد)
مسجلة بالسجل بلتجاري باملحك ة)
 ((587 بالبتدبئية بافزكان تحت رقم)

مايلي):)
بعد) بملصفي  تقرير  بعت اد 

بلفحص.
بلودية) بلتصفية  إقفال  إعالن 

للشركة.
إبربء)ذمة بملصفي.

بلصالحيات) بملصفي  تخويل 
بأل يرة) بإلجربءبت  الفجاز  بلضرورية 
بلناتجة عن إقفال بلتصفية بلودية.

بكتابة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
بلضبط باملحك ة بالبتدبئية بافزكان)

28)أكتوار)2022)تحت رقم)67)2.
484 P
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شركة RYUSILVER ش م م 
بملقر بالجت اعي: درب بلهناء حي بن 

عنفر بلقليعة ص.ب2081 
 تصفية بلشركة

على بثر مدبوالتها بتاريخ)21)أكتوار)
غير) بلعامة  بلج عية  قررت  (2022
 RYUSILVER شركة) بلعادية لشركاء)
بالسجل) مسجلة  م  م  ش  (SARL
بلتجاري باملحك ة بالبتدبئية بافزكان)

تحت رقم)22205)ما يلي):)
بعد) بملصفي  تقرير  بعت اد 

بلفحص.
بلودية) بلتصفية  إقفال  إعالن 

للشركة.
إبربء)ذمة بملصفي.

بلصالحيات) بملصفي  تخويل 
بأل يرة) بإلجربءبت  الفجاز  بلضرورية 
بلناتجة عن إقفال بلتصفية بلودية).
 تم بإليدبع بلقافوني بكتابة بلضبط
تحت) بافزكان  بالبتدبئية  باملحك ة 

رقم)20)2)في)21)أكتوار)2022.
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PRINTOR PLUS شركة
ش.م.م ش.و شركة في طور بلتصفية 
بلعام) بلج ع  محضر  ب قت�سى 
سبت 6ر) (6 بالستثنائي بملنعقـد بتاريخ)

2022)تقرر ما يلي):
بملصادقة عـلى حسابات بلتصفية.)

إبربء)ذمة بملصفي.
بلحل بلنهائي للشركة.)

بلتشطيب على بلسجل بلتجاري.)
باملحك ة) بلقافوني  إليدبع  تم 
 2(11 رقم) تحت  ألفزكان  بإلبتدبئية 

بتاريخ)26)أكتوار)2022.
486 P

 Société SN LOUJI  SARL
 Siège(social : AVENUE(HASSAN

II HAY RAHMA GUELMIM
CLOTURE DE LIQUIDATION

بلوحيد) بلشريك  قربر  ب قت�سى 
 2022 أكتوار) ((5 بتاريخ) بالستثنائي 
تقرر) أعاله،) بملدون  بلشركة  ب قر 

مايلي):

))-)حل وتصفية بلشركة.

ع ليات) كل  على  بملصادقة 

بلتصفية.

ت6رئة ذمة بملصفي بلسيد نسرين)

بفريج وإعفائه من مهامه.)

وحل) بلتصفية  بنهاية  بلتصريح 

بلشركة.)

2)-)تم بإليدبع بلقافوني باملحك ة)

بالبتدبئية بكل يم بتاريخ فاتح فوف 6ر)

2022)تحث رقم)2022/))1.
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STE. ART DES NAVIRES
بلسجل بلتجاري : 17539 أكادير

إعالن عن تعديل
بتاريخ) محرر  محضر  ب قت�سى 

)2)سبت 6ر)2022،)قرر بلج ع بلعام)

مسؤولية) ذبت  لشركة  بإلستثنائي 

محدودة)ART DES NAVIRES)ما يلي:

 350 رفيق) رشيد  بلسيد  فوت 

بلحسن) وبلسيد  إجت اعية  حصة 

إجت اعية) حصة  (650 ت6رعت)

بإلجت اعية) بلحصص  ج يع  أي 

في) ي لكونها  بلتي  )000)حصة()

بلشركة،)لفائدة بلسيد فجيب غزبلي.

رأس ال) بلتفويت  هذب  وا وجب 

حصة) ((000 من) بملكون  بلشركة 

إجت اعية مدفوعة ومحررة بالكامل)

وكلها للشريك بلوحيد بلسيد فجيب)

غزبلي.

ت6رعت) بلحسن  بلسيد  بستقالة 

فجيب) بلسيد  وتعيين  بلتسيير  من 

غزبلي مسيرب وحيدب للشركة ملدة غير)

محدودة.

تعديل وتحيين بلقافون بألسا�سي)

للشركة.

بكتابة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

بلتجارية) بملحك ة  لدى  بلضبط 

تحت) (2020 أكتوار) (6 بأكادير بتاريخ)

بلرقم)1)87)).
للنشر وبلبيان

بملسير
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 » ALLIANCE BTP«
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

ذبت شريك وبحد 

بملوبفقة على تفويت بلحصص 

بالجت اعية

بتاريخ) عرفي  عقد  ب قت�سى  (- (I

شركاء) قرر  (2022 أغسطس) فاتح 

شركة) («ALLAINCE BTP»(لشركة

ذبت بملسؤولية بملحدودة ذبت شريك)

حي) بإلجت اعي  مقرها  بلكائن  وبحد 

تاما وبفزب ج اعة بورير بكا ديرمايلـــــي):

بملوبفقة على تفويت)1000)حصة)

بجت اعية من طرف بلسيدة محايتي)

هودب لفائدة بلسيد بيت بال مح د.

بلسيد) بقربر  على  بملوبفقة 

بلسيد بيت بال مح د شريك جديـد)

بالشركــة.

بعادة تعيين بلسيدة محايتي هودب)

محددة، غير  ملدة  للشركــة   مسيـر 

أما بلتوقيع فينسب إلى بلسيد بيت)

بال مح د.

تنقيح بلقافــون بألسا�سي للشركة)

تبعا لهذه بلتغييربت.

 II)-)تم بإليدبع بلقافوني لدى كتابة)

بأكاديـر) بلتجـاريـة  باملحك ة  بلضبط 

رقم) تحت  (2022 أكتوار) (28 بتاريخ)

.((9057
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شركة بويلضوص ش.م.م
برأس ال بجت اعي قدره 00.000) 

درهم

شقة رقم )0 رقم 37 تجزئة جنان 

سلطافة ت زبرت بيت ملول بفزكان 

بلعام بلج ع  محضر   ب قت�سى 

 بالستثنائي بملنعقد بتاريخ)30)بغسطس

2022)،)ت ت بملصادقة باإلج اع على)

بملقترحات برتية):

(: بالجت اعية) بلحصص  تفويت 

بتفويت) لحسن  فدحم  بلسيد  قام 

ج يع حصصه بملقدرة ب00)حصة)

بجت اعية وبمل لوكة له دب ل بلشركة)

إلى بلسيدة بيت مسعود  ديجة.

للشركة) بلقافوني  بلشكل  تغيير 

من شركة ش.م.م إلى ش.م.م بشريك)

وحيد).

تحيين بلقوبفين بألساسية للشركة.

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

بالبتدبئية بافزكان بتاريخ فاتح فوف 6ر)

2022)تحت عدد رقم))93/2022)2.
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FIDUCIAIRE ESCOMPTE

STE BO FRUITS SARL شركة
ش. م. م

تعديل بلشركة
ب قت�سى محضر بلج عية بلعامة)

 2022 أكتوار) ((2 بالستثنائية بتاريخ)

تقرر ما يلي):)

بيع بلحصص:)صادق بلج ع) (- ((

بلسيد) بيع  على  بالستثنائي  بلعام 

من) (50% ي لك) بلذي  موقير  أيوب 

بلحصص) من  (100% ل) بلحصص 

بمل لوكة أي)500)حصة ب ا مج وعه)

موقير) ع ر  (: للسيد) درهم  (50000

 .  J(77211: رقم) بلوطنية  بطاقته 

 8 بلفصل) تحيين  تم  لدلك  فتيجة 

من بلقافون بالسا�سي ليصبح توزيع)

رأس ال بلشركة كالتالي):

ع ر موقير):)500)حصة.

تورية بلحيلي):)500)حصة.

فحو) بإلجت اعي  بملقر  تحويل  (-2

بلجيالل) بيت  حي  (: بلتالي) بلعنوبن 

بلقليعة إفزكان بيت ملول.

:)تبعا لبيع بلسيد) 3-)تغيير بملسير)

بلتي) بلحصص  ملج وع  موقير  أيوب 

تسيير) من  بستقالته  ،قدم  ي لكها)

ك ا) بلشركة حيث ت ت ت6رئة ذمته.)

تم تعيين بلسيد ع ر موقير ك سير)

محددة) غير  ملدة  للشركة  جديد 

حيث سيوقع ج يع بلوثائق بملتعلقة)

بالشركة

-)تم إيدبع بمللف بلقافوني للشركة)

لدى بملحك ة بالبتدبئية بافزكان تحت)

رقم)81)2)بتاريخ فاتح فوف 6ر)2022.

491 P



21085 الجريدة الرسميةعدد)5712 - )2)رايع بر ر)111) )6))فوف 6ر)2022) 

 STE ESPACE LASTAH
SARL AU

 شركة ذبت مسؤلية محدودة
 ذبت بلشريك بلوحيد

مقرها بإلجت اعي  : بلنجاح 395 
السطاح تارودبفت.

بلسجل بلتجاري رقم :  9)77
بلتعريف بملوحد لل قاولة رقم : 

0028(3(89000038
ملحضر) عرفي  عقد  ب قت�سى 
لشركة)))))))) بلعادية  بلغير  بلعامة  بلج ع 
ESPACE LASTAH SARL AU)بتاريخ)
بالتفاق) تم  (،2022 سبت 6ر) (27

وبلترب�سي على مايلي):
ببوبحيا) رضوبن  بلسيد  تفويت 
أصل) من  بجت اعية  حصة  ((000
000))حصة لفائدة بلسيد عبد هللا)

ببوبحيا.
ببوبحيا) هللا  عبد  بلسيد  تعيين 

ك سير جديد لشركة.
بلسيد) بلشركة  مسير  بستقالة 

رضوبن ببوبحيا.
عبد) للسيد  ( بالجت اعي) بلتوقيع 

هللا ببوبحيا.)
تحيين بلنظام بألسا�سي للشركة.

بكتابة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
بالبتدبئية) باملحك ة  بلضبط 
((،2022 أكتوار) (26 لتارودبفت بتاريخ)

تحت رقم)))7.
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 STE GUESS OPTIC
 SARL

قربر) محضر  بـ قت�سى 
يوفيو) ((3 بـتـاريـخ) بلشركاءبملنعقد 

2022،)تم بالتفاق على ما يلي):
تفويت550حصة) على  بملصادقة 
جكاني) للسيدبلحسين  ( بجت اعية)

لفائدة بلسيدة فوبل بلح دبوي.
جكاني) بلحسين  بلسيد  بستقالة 
وتعيين) للشركة  ك سير  مهامه  من 
ك سيرة) بلح دبوي  بمي ة  بالنسة 
بإلمضاء) وتخويلها  للشركة  وحيدة 
فوبل) بلسيدة  وتخويل  بإلدبري 

بلح دبوي بإلمضاء)بلبنكي و بملالي.
بألساسية) بلقوبفين  بعت اد 

بلجديدة))لشركة محدودة بملسؤولية))

ذبت شريك وحيد.

بلشريكة) قربر  محضر  بـ قت�سى 

(،2022 سبت 6ر) (26 بلوحيدة بـتـاريـخ)

تم بالتفاق على ما يلي:

حذف نشاط))فني بلبصريات.

تعديل فصول بلقوبفين بألساسية)

ذبت بلصلة.

بكتابة) بلقافوني  بإليدبع  تم  وقد 

بلضبط لدى هيئة بملحك ة بلتجارية)

وذلك) (((895( رقم) باكاديرتحت 

بتاريخ)21)أكتوار)2022.
من بجل بلنسخة وبلبيان
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  STE FAST BOOST   

شركة ذبت بملسؤولية محد ود ة 

رأس ا لها : 00.000) رهم       

بلسجل بلتجاري رقم : 25979

 بملقر ب الجت اعي بملؤ قت : 

حي تالعينت )0 بلقليعة 

أ يت ملول 

بلعام) بلح ع  محضر  ب قت�سى 

بالستثنائي بملنعقد بتا ريخ)2))أكتوار)

2022)))قرر شر كا)ء)بلشر كة ما يلي):))

ي لكها) بلتي  حصة  (500 تفويت)

بلسيد) بلى  نع ان  بوسيا  بلسيد 

بودبودي معا د.)

ب ستقالة بلسيد بو سيا نع ان من)

منصبه ك سير شريك.)

معاد) بودبودي  بلسيد  تعيين 

غير) ملدة  ( للشركة) ( وحيد) ( ك سير)

محدودة.))

)تحيين بلقافو ن ب ألسا �سي لشركة.

بكتابة) ( بلقافوني) بإليـــــدبع  تم 

بإلبتدبئية) بملحك ة  لدى  بلضبط 

 2022 أكتوار) (26 ( بتاريخ) بافزكان 

تحت رقم):)15)2.
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شركة بيطابليس ون بلحادج دونسينيومون

دو كوندويت اي دو كود دو لغوت   
ش.م.م بشريك وحيد             

برأس الها : 00.000) درهم                                  
رقم 605 شارع بملنارة تيليال أكادير

بلعام) بلج ع  محضر  ب قت�سى 
 23 بتاريخ) بملنعقد  بالستثنائي 
بملصادقة) ت ت  (،2022 أغسطس)

باإلج اع على بملقترحات برتية):
بلحاج) بلسيدين  من  كل  قام 
بتفويت) بلحاج  الد  و  بلحسين 
ج يع بلحصص بلتي ي لكانها دب ل)

بلشركة بلى بلسيد بمسعود ع ر))).
للشركة) بالجت اعي  بملقر  تحويل 
 02 رقم) شقة  (: بلتالي) بلعنوبن  إلى 
بلطابق بلثاني تجزئة رقم)3170)تيليال)

بكادير.
بلطالب) بن  بلسيد  بستقالة 
بوج عة من منصبه ك سير للشركة)
وتعيين بلسيد بومسعود ع ر مسيرب)
بليه) يعود  حيث  للشركة  وحيدب 
بلبنكي) بلتوقيعين  من  كل   لوحده 

و بالجت اعي.
من) للشركة  بلقافوني  بلتحويل 

ش.م.م بلى ش.م.م بشريك وحيد).
بألسا�سي) بلقافون  تحديث 

للشركة.))
صالحيات.))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  ثم 
 20 بتاريخ) ( ( ( ( بأكادير) بلتجارية 
رقم) عدد  تحت  (،2022 أكتوار)

.((8899/2022
مقتطف قصد بالشهار)
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 INSTITUT AL AMAL AL
KABIR PRIVEE

شركة ذبت مسؤولية محدودة
رأساملال :    00.000)   درهم

بلعامة) ب وجب محضر بلج عية 
(،2022 يناير) (20 غير بلعادية بتاريخ)
قّرر تقسيم بألسهم بلتي كان ي لكها)

َ
ت

بملرحوم أولهينت بلعربي وعددها)0)5   
00)))درهم،بين) ( سهم.قي ة))كلسهم)
بلورثة بعت اد على عقد إربثة عدلي)

بتاريخ)30)سبت 6ر)2020.)ك ايلي:

أولهينت هشام)2)))حصة بقي ة)

200.00 )))درهم.

أولهينت مح د)2)))حصة بقي ة)

200.00 )))درهم.

أولهينت يونس)2)))حصة بقي ة)

200.00 )))درهم.

حصة بقي ة) (((2 أولهينت ريان)

200.00 )))درهم.)

بقي ة) حصة  (3( أشكريفاض ة)

00.00) 3)درهم.)

بقي ة) ( حصة) (3( بركات حسناء)

00.00) 3)درهم.

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

أكتوار) (26 بإلبتدبئية بإفزكان بتاريخ)

2022)تحت رقم)50)2.
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 STE IMPOEXPO TRANS
SARL

 SIEGE : CENTRE(TIMOULAY

PROVINCE GUELMIM

بلعام) بلج ع  قربر  ب قت�سى 

أكتوار) (7 بتاريخ) بملنعقد  بالستثنائي 

ب قر بلشركة بملدون أعاله،) (،2022

تقرر مايلي:

بلسيد) بلشركة  قرربلشركاءفي 

بله) عبد  وبلسيد  بها  بد  بلحسين 

بوريرفقل) بح د  بلسيد  و  بسكور 

ج يع بألسهم بلبالغ عددها بربع مائة)

إلى) بلشركة  في  ي تلكونها  )100(بلتي 

شركائهم بلجدد:

بلحامل) لبيب  جوبد  بلسيد 

 JA157629، (: للبطاقة بلوطنية رقم)

200)سهم.

بلحامل) بح ان  علي  بلسيد 

 JA26722، (: رقم) بلوطنية  للبطاقة 

200)سهم.

بلحامل) بورير  بح د  بلسيد 

 JA67047، (: رقم) بلوطنية  للبطاقة 

200)سهم.

بلحامل) بسكور  بله  عبد  بلسيد 

،JA6732: رقم) بلوطنية   للبطاقة 

200)سهم.
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بلحامل) بها  بد  بلحسين  بلسيد 

 JA144789، (: للبطاقة بلوطنية رقم)

200)سهم.

بلعامة) بلج عية  بتخذت 

بلشركة) قربًرببتغييرمقر  غيربلعادية 

تي والي) مركز  بلتالي:) بلعنوبن  بلي 

ج اعة تي والي إقليم كل يم.

بالستثنائي) بالجت اع  بتخذ 

بح د) بلسيد  قربًرببتعيين 

بح ان) وبلسيد  بوريرمسيربلشركة 

علي مساعد مسير بلشركة.

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  ثم 

أكتوار) (27 بالبتدبئية بكل يم بتاريخ)

2022،)تحث رقم)107/2022.

497 P

STE OMEGA COMPOSITE
 SARL

تفويت حصص بجت اعية
لالجت اع) عرفي  عقد  ب قت�سى 

بلعام بالستثنائي بملؤرخ في)30)سبت 6ر)

2022)تقرر ما يلي):)

25)حصة بجت اعية من) تفويت)

بلسيد جاكيتي سباستيان بلى بلسيد)

جاكيتي جوليان.

من) بجت اعية  50حصة  تفويت)

بلسيد) بلى  فربنسوب  جاكيتي  بلسيد 

فلوريان بروانزبفو.

تعديل بلقافون بألسا�سي للشركة.

بملحك ة) بلقافون  بإليدبع  تم 

بلرقم) تحت  طنجة  ( ( بلتجارية)

258909)في)28)أكتوار)2022.

498 P

شركة في ترانس
  ش.م.م بشريك وحيد 

برأس الها  : 00.000) درهم

 بلطابق بألول سوق بلخ يس 

بلج اعة بلقروية اليت بع يرة 
بيوكرى 

بلعام) بلج ع  محضر  ب قت�سى  (

بكتوار) (7 ( بالستثنائي بملنعقد بتاريخ)

2022،)ت ت بملصادقة باإلج اع على)

بملقترحات برتية):

مسترزق)) مصطفى  بلسيد  قام  (

بمل لوكة) بلحصص  ج يع  بتفويت 

 500 له دب ل بلشركة و بملقدرة ب)

حصة))إلى بلسيدة فاط ة تخليص.)

تخليص) فاط ة  ( بلسيدة) تعيين 

ملدة) وذلك  للشركة  ( وحيدة) مسيرة 

غير محدودة.)حيث يعود إليها كل من)

بلتوقيعين بلبنكي و بالجت اعي.

بلتحويل بلقافوني لتس ية بلشركة))

من ش.م.م إلى ش.م.م بشريك وحيد.

تحيين))بلقافون بالسا�سي.))

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  ثم 

بالبتدبئية))بافزكان))))بتاريخ)8))بكتوار)

2022،)تحت رقم):)2060/2022.
مقتطف قصد بالشهار)

499 P

 STE  STI TELECOM

 .S.A.R.L

 Siège(social : N°26 Avenue(Mers

 Sultan(Etage 1 Appartement

 N°3-Casablanca

RC(N° : 489795-Casablanca

بيع أسهم وتعيين مسير جديد
بلج عية) بجت اع  ملحضر  وفًقا 

لل ساه ين) بلعادية  غير  بلعامة 

بتخاذ) ،تم  سبت 6ر2022) (28 بتاريخ)

بلقربربت بلتالية):

فقل بلسيدة سهام أمباري ج يع)

موح) للسيد  سهم  (350 أي) أسه ها 

موح بلحسين.

بستقالة بلسيدة سهام أمباري من)

منصبها ك سيرة وتعيين بلسيد موح)

موح بلحسين ك سير جديد للشركة

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

بتاريخ بلبيضاء) بالدبر   بلتجارية 

 7))أكتوار)2022)تحت رقم)29)31 

في بلسجل بلزمني

500 P

STE SANO TOURS
SARL AU 

 تعديل في شركة
بتاريخ) محرر  محضر  ب قت�سى 

28)سبت 6ر)2022،)قرر بلج ع بلعام)

 SANO ( ( ٲالستثنائي لشركة ما يلي:)

.TOURS SARL AU

بلسيدة) حصص  ج يع  تفويت 

حصة() (500( ( س هان) مطاهري 

مطاهري) بلسيدة  حصص  وج يع 

بلسيد) لفائدة  ( حصة() (500( نهيلة)

حاريف هشام))000))حصة(.)

بستقالة بلسيدة مطاهري س هان))

من منصبها ك سيرة للشركة.

هشام) حاريف  بلسيد  تس ية 

مسير جديد للشركة).

حاريف) بلسيد  توقيع  بعت اد 

هشام للشركة.

تحويل بلشكل بلقافوني للشركة) (

محدودة) مسؤولية  ذبت  شركة  إلى 

ذبت شريك وحيد.

تعديل بلقافون بألسا�سي للشركة).

كتابة) لدى  بلقافوني  بإليدبع  تم 

بٲڭبدير) بلتجارية  باملحك ة  بلضبط 

تحت رقم) (،2022 بكتوار) ((7 بتاريخ)

. ((8838

501 P

STE WAFA SWEET
شركة محدودة مسؤولية 

بشريك وحيد

ب قت�سى بلج ع بلعام بالستثنائي)

((،2022 بكتوار) (5 في) بملؤرخ 

قررمساه وب بلشركة ما يلي):

للشركة) بالجت اعي  بملقر  تحويل 

إلى)):)رقم)11)شارع بمالك سوس بيت)

ملول.

تغيير بلشكل بلقافوني للشركة من)

شركة محدودة بملسؤولية بلى شركة)

محدودة بملسؤولية بلشريك بلوحيد.

تحيين بلقافون بالسا�سي للشركة.

بكتابة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

بالبتدبئية) بملحك ة  لدى  بلضبط 

((،2022 بكتوار) (20 بتاريخ) بافزكان 

تحت رقم)2082.

502 P

 STE SYSPACK
SARL

مقرها بالجت اعي : مشروع 

بثربن،ع ارة أ ، مكتب رقم )0،

حي بوسخن، بلدشيرة-بفزكان.

تغيير بملقر بالجت اعي
فاتح) بتاريخ  عرفي  عقد  ب وجب 

أكتوار)2022،)تم تقرير ما يلي)):

(: من) بالجت اعي  بملقر  تحويل 
حي)) (،(0 بلوك) (،21 زفقة) (،(0 رقم)

:)مشروع) تيكوين)–أكادير إلى) الريب،)

)0،)حي) بثربن،)ع ارة أ)،)مكتب رقم)

بوسخن،)بلدشيرة-بفزكان.)

ثم بإليدبع بلقافوني لدى مصلحة)

بلتجارية) باملحك ة  بلضبط  كتابة 

((،2022 فوف 6ر) فاتح  بتاريخ  بأكادير 

تحت رقم9085)).

503 P

STE AGRITAK
SARL 

RC 21089

بعالن بتعديل 
بلعام) بلج ع  محضر  ب قت�سى 

بكتوار) (20 بالستثنائي بملؤرخ بتاريخ)

بلتعديل) تم  بلشركة  ب قر  (،2022

بألتي:

للشركة) بالجت اعي  بملقر  تحويل 

بإل الص) تجزئة  بلتالي:) بلعنوبن  بلى 
رقم)83))شارع بلحسن بلثاني بيوكرى

للشركة) بلقديم  بملقر  بعت اد 

كفرع لها.

تجديد بلقافون بألسا�سي للشركة.

وقد تم بإليدبع بلقافوني باملحك ة)

بالبتدبئية بافزكان بتاريخ))فاتح فوف 6ر)

2022،)تحت رقم)87)2.

504 P



21087 الجريدة الرسميةعدد)5712 - )2)رايع بر ر)111) )6))فوف 6ر)2022) 

 BUSINESS SUD 

CONSULTING

تحويل مقر بلشركة

بلعام) بلج ع  مدبوالت  ب قت�سى 

بالجت اعي) باملقر  بملنعقد  بالستثنائي 

((،2022 بكتوار) (7 بتاريخ) للشركة 

 BUSINESS SUD قرر شركاء)شركة)

CONSLTING،)))رأس الها)00.000) 

درهم ما يلي:)

بلعنوبن) إلى  بلشركة  مقر  تحويل 

رقم) بلثاني  بلطابق  (06 شقة) بلتالي:)

بلوك ب شارع بلحسن) (0( ( 02)زفقة)

بلثاني بيت ملول.

تم بإليدبع بلقافوني لدى بملحك ة)

بالبتدبئية ب دينة بفزكان بتاريخ فاتح)

 2(8( رقم) تحت  (،2022 فوف 6ر)

بلسجل بلتجاري رقم)7)202 .  

505 P

 H-FARM

تعديل

بلعام) بلج ع  محضر  ب وجب 

(،2022 1بكتوار) بتاريخ) بالستثنائي 

تقرر ما يلي):)

للشركة) بإلجت اعي  بملقر  تحويل 

بلطابق) بلزرقطوني  شارع  (16 (: من)

بلثاني بلشقة رقم)6)كوـ)ستور كون�سي)

(: بلجديد) بملقر  إلى  بلدبربلبيضاء،)

«بلقصر) بلصغير،) بلقصر  إقامة 

بملتحدة،) بألمم  زفقة  (،«3 بلصغير)

سيتي سويس،)أكادير.

للشركة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

بالدبربلبيضاء) بلتجارية  باملحك ة 

تحت) 2022ن  أغسطس) ((1 بتاريخ)

و باملحك ة بلتجارية) (،81(183 رقم)

((،2022 أكتوار) (28 بتاريخ) بأكادير 

تحت رقم)9016)) .

506 P

مكتب حسابات شحودي
زفقة)7بلوك)))رقم)98)شارع بملقاومة

بايت ملول)،)50)86)،)بايت ملول بملغرب

 STE LAATYA TRANSPORT
SARL

شركة ذبت مسؤولية محدودة 

وعنوبن مقرها بالجت اعي دوبر 

بلس ومات لرجام بلكدية أوالد تاي ة 

بملغرب
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجار)1)1 

تارودبفت

تغـــــــــيـــــــــــير مــــــــــقـــــــــر بلشركة
 LAATYA ( شركة) قررت 

بجت اعها) TRANSPORT SARLفي 

أكتوار) (1 ( يوم) بملنعقد  بالستثنائي 

.2022

تغيير مقر بلشركة من حي بلكليتة)

بلعنوبن) إلى  تاي ة  أوالد  بلجديدة 

بلس ومات) دوبر  بالجت اعي  بلتالي 

لرجام بلكدية أوالد تاي ة.

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

رقم) تحث  تارودبفت  بالبتدبئية 

)72بتاريخ فاتح فوف6ر)2022.

507 P

 SOCIETE ADILBAG TRANS

 MAROC
 SARL A.U 

شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة
رأس الها 00.000)  درهم.

سجل تجاري رقم : )572  طافطان

بملقر بالجت اعي: رقم20، زفقة 

طرفاية، بلحي بالدبري، طافطان 

تعديل في بلشركة
بناءب على محضر قربربلج ع بلعام)

 ADILBAG (’ لشركة) بلعادي  بلغير 

ب قر) وبملنعقد  (’TRANS MAROC

بكتوار) (7 ( بتاريخ) بلشركة بطافطان،)

2022،)تقرر ما يلي:)

بإضافة) بلشركة،) غرض  توسيع 

بملستخدمين) فقل  بلتالي:) بلنشاط 

لحساب بلغير.

تعديل بلنظام بألسا�سي للشركة،)

بتغيير بلبند رقم)2منه.

بكتابة) تم  بلقافوني  بإليدبع 
بالبتدبئية) باملحك ة  بلضبط 

بطافطان))تحت رقم)78/22).
508 P

  STE ARTCG
SARL 

شركة محدودة بملسؤولية
رقم 6) شارع فرحات حشاد

 حي بلدب لة بكادير
ب قت�سى بلج ع بلعام بالستثنائي)
بتاريخ)1))سبت 6ر)2022،))قررمساهم)

بلشركة ما يلي:
من)))) بلشركة  رأس ال  من  بلرفع 
 (0.800.000 إلى) درهم  (5.000.000
درهم) (5.800.000 بإضافة) درهم 
ودلك باملقاصة مع بلحساب بلجاري)

للشركاء.
ب بلغ) بلشركة  رأس ال   فض 
من) بي  درهم  (5.800.000 ( قدره)
 5،000،000 درهم إلى) ((0.800.000
بلخسائر) باستيعاب  ( دلك) و  درهم 

بملتربك ة).
تعديل بلقافون بألسا�سي للشركة

بكتابة) بلقافوني  باليدبع  ثم 
بلتجارية) بملحك ة  لدى  بلضبط 
((((،2022 أكتوار) (20 باكاديراتاريخ)

تحت رقم))8902)).  
509 P

شركة أمسكروض أوطو 
سيغفيس 

ش.م.م بشريك وحيد           
برأس الها :  00.000) درهم           

مقرها بالجت اعي : رقم أ)- شارع 
مح د بلسادس بلحي بلصناعي بيت 

ملول      
بلعام) بلج ع  محضر  ب قت�سى 
بالستثنائي بملنعقد بتاريخ))2)سبت 6ر)
2022،)ت ت بملصادقة باإلج اع على)

بملقترحات برتية):
بالجت اعي) بلرأس ال  من  بلرفع 
(، جدد) للشركة فقدب واقبول شركاء)
يرفع) واذلك  درهم  (800.000 ب بلغ)
رأس ال بلشركة))من)00.000))درهم)
 8000 .بإحدبث) درهم) (900.000 إلى)
حصة بجت اعية جديدة من فصيب)

بلشركاء)بلتالين):

بلعسري عبد بلعزيز)2000)حصة.
بلعسري فاط ة)000))حصة.)

بلعسري سهام)000))حصة.
بلعسري سعيدة)000))حصة.
بلعسري هاجر)000))حصة.)
بلعسري مح د)2000)حصة.)

تحديث بلقوبفين.))
صالحيات.))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  ثم 
بالبتدبئية بافزكان)))))بتاريخ))2)بكتوار)

2022،)تحت رقم))02/2022)2.
مقتطف قصد بالشهار)

510 P

 STE MOZR HOLDING
SARL

شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة 
88.000).31 درهم

مقرها بالجت اعي : مكتب رقم 2 
بلطابق). 52 تاسيال 3 بكادير

بلسجل بلتجاري رقم : 35)15 
ب قت�سى محضر بلج ع بلعام غير)

بلعادي،)فقد تقرر ما يلي:
زيادة ربس بملال ب ساه ة عينية)
لي ر) درهم  (31.088.000 مقدبرها)
من)00.000))درهم بلى)88.000).31 
حصة) (310.880 بإصدبر،) درهم 
للحصة) درهم  ((00 بقي ة) جديدة 

وذألك بوبسطة بلشركاء.
تعديل بلنظام بالسا�سي للشركة.

للقيام) بعطاءبلصالحيات 
باإلجربءبت بلقافوفية.

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
أكتوار) (3( يوم) ألكادير  بلتجارية 

2022)تحت عدد9067)) .
511 P

شركة زكي نيكوص
 ش.م.م

برأس الها : 00.000) درهم
مقرها بالجت اعي : سيدي بيبي بملركز 

سيدي بيبي ,بشتوكة بيت باها 
بلعام) بلج ع  محضر  ب قت�سى  (
بالستثنائي بملنعقد بتاريخ))20)سبت 6ر)
2022،)ت ت بملصادقة باإلج اع على)

بملقترحات برتية):



عدد)5712 - )2)رايع بر ر)111) )6))فوف 6ر)2022)الجريدة الرسمية   21088

ترأس بلسيد عبد هللا زكي بلج ع)

ع ا) أسفر  وبلذي  بالستثنائي  بلعام 

يلي):

ت ديد بلغرض بالجت اعي للشركة)

,مزود) بألع ال) وكيل  (: يلي) ما  إلى 

بلخدمة.

وكالة لتحويل بألموبل.

بألساسية) بلقوبفين  تحيين 

للشركة.

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  ثم 

بالبتدبئية))بافزكان))))بتاريخ فاتح فوف6ر)

2022،)تحت رقم):)91/2022)2.

512 P

شركة دار األشغال الكبرى  

ش.ذ.م.م

رأس الها :  0.000.000) درهم

مقرها بالجت اعي : تجزئة بلهدى رقم 

52)/ب بكادير

بلسجل بلتجاري رقم :  057)2 

بكادير

بلعادي) بلغير  بلعام  بلج ع  إن 

((،2022 سبت 6ر) (22 بتاريخ) بملنعقد 

شغال) بأل  دبر  شركة  شركاء) قرر 

بلك6رى،))تقرر ما يلي):

من) بلشركة  موضوع  في  بلتوسع 

 الل دمج بلنشاط بلتالي:

للنهر) بلعام  بمللك  بحتالل 

وبستغالل بملحاجر.

,تم إفجازه لدى) بإليدبع بلقافـوني)

بلتجارية) باملحك ـة  بلضبط  كتابة 

باكادير يوم)8))بكتوار)2022،))تحـت)

رقم)8856)).
من أجل بلنشر وبلبيان

شركة)))دبر بألشغال بلك6رى)

)ش.ذ.م.م

513 P

STE AGORA BEACH
S.A.R.L 

capital  : 2.800.000 DH

 2(-SIEGE(SOCIALE : N°20

 COMPLEXE TAWADA STB

FRONT DE MER AGADIR

تحيين بلقافون بألسا�سي بعد وفاة 
أحد بلشركاء بملسيرين

ب قت�سى عقد عرفي بين بلشركاء)،)

بتاريخ)26)بكتوار)2022،))تم بالتفاق)

على مايلي):

بلشركاء) من  وبحد  بوفاة  إقربر  (

بملسيرين.

تفويت حصص بملتوفى إلى ورثته.

تعيين بلسيدة سعدية بلزورقاني)

منحها) مع  للشركة  وحيدة  ك سيرة 

ج يع صالحيات بلتسيير وبإلمضاء.

تحيين بلقافون بألسا�سي للشركة.

بكتابة) بلقافوني  بإليدبع  تم  وقد 

بلضبط لدى هيئة بملحك ة بلتجارية)

  ((9056 ( ( ب دينة أكاد ير تحث رقم)

بتاريخ)28)أكتوار)2022.
من أجل بلنسخة وبلبيان)

عـن بلـ سـيـرة

514 P

الشركة العقارية تنضافت
شركة ذبت مسؤولية محدودة

رأس الها :  200.000.) درهم

بملقر بالجت اعي :طريق تفربوت، 

تيزفيت

بألسا�سي) بلنظام  تحديث  تم 

أ ذب) تنضافت،) بلعقارية  للشركة 

موضوع) بلتغييربت  بإلعتبار  بعين 

بلقربربت بملتخذة على إثر إجت اعات)

بلعادية) بلغير  بلعامة  بلج وع 

بملنعقدة بحضور بلشركاء.

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

 26 بتاريخ) بتزفيت،) بالبتدبئية 

أكتوار2022)،)تحت رقم)330.
لالستخالص وبلبيان

بملسير
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»SIGMA PROCESS«
SARL A A.U

   تأسيس شركة 
ب قت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)

ب دينة) مسجل  و  (03/(0/2022

ذبت) شركة  تأسيس  تم  طنجة،)

بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤولية 

بلوحيد)) صائصها كالتالي):)))

 Sigma process«» (: بلتس ية)

SARL A A.U
رأس الها قدره):)0.000))درهم.

تجزئة بلورود) (: مقرها بالجت اعي)

بلعوبمة قطعة)269)طنجة.))

من) سنة  (99 (: بلشركة) مدة 

بلتأسيس بلنهائي.)

بملوضوع):

•)أشغال مختلفة)؛

•) دمات)؛

•)مساعدة بلع الء.

•)مساعدة صاحب بملشروع.

•)معامالت.

•بستيربد و تصدير؛

أو حصص في أي شركة) شربء) (•

ذبت نشاط مشابه أو ذي صلة)؛

أشكالها،) بج يع  بملساه ة  (•

وإنشاء)وبستغالل ج يع بملؤسسات،)

أصول تجارية بملتعلقة بشكل مباشر)

أو غير مباشر ب وضوع بلشركة)؛

•)واصورة أعم)،)ج يع بلع ليات)

بألوربق) أو  بلتجارية  أو  بلصناعية 
تكون) قد  بلتي  بلعقاربت  أو  بملالية 

مرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر)

بهدف بلشركة ومن بملحت ل أن تعزز)

تطوير بلشركة.

بلرأس ال بالجت اعي و بلشركاء):

مقس ة) درهم،) ((0.000 حدد في)

حصة بجت اعية في ملكية) ((00 إلى)

بلشريكة بلوحيدة)):

-)بلسيد لبنى بلعبدي):)من موبليد)

بلجنسية،) مغراية  (،08/07/(979

 CI N °  GA97689 بلرقم) يح ل 

موحا شارع  بوحوت  حي  في   بملقي ة 

أو ح و بلزياني رقم))3)طنجة.

تم تعيين بلسيدة لبنى) (: بلتسيير)

لفترة غير) ( ك سيرة وحيدة) ( بلعبدي)

محددة.

بلشريكة) لفائدة  كلها  (: بألرااح)

بملد ربت) فقص  بعد  بلوحيدة،)

بلقافوفية)5%.

من) تبتدئ  (: بالجت اعية) بلسنة 

)3)ديس 6ر من) فاتح يناير و تنتهي في)

كل سنة ما عدب بلسنة بألولى تبتدئ)

من تاريخ بلتأسيس.

بكتابة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

بطنجة) بلتجارية  باملحك ة  بلضبط 

رقم) تحت  (21/(0/2022 بتاريخ)

.258690
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SOCIETE  BOUTOUAZID 

SERVICES
بوتوبزيد  دمات

تأسيس شركة

ب قت�سى عقد عرفي مؤرخ بالدبر)

تم) (2022 أكتوار) ((7 بتاريخ) بلبيضاء)

تأسيس شركة باملوبصفات بلتالية)):

ذبت) بملسؤولية  محدودة  شركة 

بلشريك بلوحيد.

 BOUTOUAZID (: بلتس ية)

SERVICES)بوتوبزيد  دمات.

بلوحدة) شارع  (: بالجت اعي) بملقر 

إفريقيا،) حي  (31 بلرقم) بإلفريقية 

بلدبر بلبيضاء.

تحويل) (: بالجت اعي) بلهدف 

بألموبل.

بلتسيير):)بوتولكين لحسن.

بلرأس ال):)00.000))درهم.

بملدة):)99)سنة.

تم بإليدبع بلقافوني لدى بملحك ة)

بتاريخ فاتح) بلتجارية بالدبر بلبيضاء)

فوف 6ر))2022))تحت رقم))81118.

بلتجاري) بالسجل  بلتسجيل  تم 

رقم)560639.

516P مكرر



21089 الجريدة الرسميةعدد)5712 - )2)رايع بر ر)111) )6))فوف 6ر)2022) 

SOCIETE ZM ATELIER
S.A.R.L AU

بلسجل بلتجاري )56022
بلتأسيس

ب وجب عقد عرفي بإمضاء) اص)
بالدبر) (2022 بكتوار) ((2 بتاريخ)
ذبت) شركة  تأسيس  تم  بلبيضاء)
وحيد) بشريك  محدودة  مسؤولية 

وفقا للخاصيات برتية):
 SOCIETE ZM (: بلتس ية)

ATELIER S.A.R.L AU
تم) درهم  ((00.000 بلرأس ال)

تقسي ه إلى)000))))حصة.))))))))))))
منون) زكرياء) بلسيد  (- بلشركاء)
000))حصة)00))درهم لكل حصة.)))))))))))))))))

بملقر بالجت اعي):)))))
موالي) بألمير  بزبوية زفقة  بلكائن 
عبد هللا وزفقة بلنخلة بلطابق بلرببع)

بلشقة)7))-)بلدبر بلبيضاء.)
)بلتسيير تم إسناده للسيد زكرياء)

منون.
متنوعة))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) مهنية  أشغال  (: بلهدف)
وبأللومنيوم) بلخشب  على  بلنجارة 

وبلبالستيك وبملعادن،)بلتخطيط
وبلتوزيع) وبلشربء) بلبيع  بلتجارة 
وبملنتجات) بملوبد  أفوبع  لج يع 
للشركة)) بالغرض بملؤس�سي  بملتعلقة 

بلدربسات بلفنية وبملشورة.
بالستيربد وبلتصدير.)

)بملدة):)99)سنة.))
بإليدبع بلقافوني تم باملركز بلجهوي)
بالسجل) بلبيضاء) بالدبر  لالستث ار 
2022 بكتوار) (27 بتاريخ)  بلتجاري 

تحت رقم)813806.
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شركة سناك اند شايك
ش.ذ.م.م.

شركة ذبت مسؤولية محدودة 
رأس الها 0.000) درهم

بملقر بإلجت اعي : مكتب رقم 2، 
بلشقة 6، زبوية زفقة طارق ببن زياد 
و ببن عائشة، إقامة بكسيل سيور،

 ع ارة 8)، مربكش
بلسجل بلتجاري رقم 27)30) - 

بلتعريف بلضريبي  13)52695

بتاريخ بلعرفي  بلعقد   ب قت�سى 

وضع) تقرر  (،2022 سبت 6ر) (26

ذبت) لشركة  بملؤسسة  بلقوبفين 

تت يز) وبلتي  محدودة،) مسؤولية 

بالخصائص بلتالية):

بفد) سناك  شركة  (: ( بلتس ية) (-

شايك ش.ذ.م.م.

-)بلصفة))):)شركة))ذبت مسؤولية)

محدودة.

بلغرض بالجت اعي):))

بستغالل) بلوجبات،) تحضير  (-

بملطاعم،)لأل ذ أو بلتسليم.

بلسريعة،) بلوجبات  تحضير  (-

بستغالل مطعم للوجبات بلسريعة،)

سناك،)لأل ذ أو بلتسليم

بلطعام) تقديم  متعهد  -) دمة 

لأل ذ أو بلتسليم

-) دمة بيع بملوبد بلغدبئية

و بصفة عامة كل ع لية تجارية،)

بملالية) بملنقولة و  عقارية،) صناعية،)

بلتي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة)

ي كنها) أو  بلذكر  بلسالف  بالغرض 

أو) ب شاركة  أو  أجلها  من   تن يته 

ما شابه.)

)-)بملقر بالجت اعي):)

6،)زبوية زفقة) 2،)بلشقة) )مكتب رقم)

إقامة) طارق ببن زياد و ببن عائشة،)

بكسيل سيور،)ع ارة)8)،)مربكش

-)بملدة):)99)سنة

درهم) ((0.000 (: بلرأس ال) (-

مجزئة))إلى)00))حصة بجت اعية من)

فئة)00))درهم للوبحدة.

عينت بلسيدة نعي ة) (: بلتسيير) (-

بلالجي.

2)-)بإليدبع بلقافوني):

كتابة) لدى  بلقافوني  بإليدبع  تم 

بلضبط باملحك ة بلتجارية ب ربكش)

رقم) تحت  (26/(0/2022 بتاريخ)

رقم) بلتجاري  بلسجل  (،(10768

.(30(27
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 SOCIETE CM BUSINESS
SARL A.U

تأسيس شركة ذبت مسؤولية 
محدودة للشريك بلوحيد

ب قت�سى عقد عرفي مؤرخ في ببن)

سلي ان بتاريخ)5))سبت 6ر)2022)تم)

تحرير بلقافون بألسا�سي للشركة ذبت)

بلوحيد) للشريك  مسؤوليةمحدودة 

وبلتي تت يز بالخصائص بلتالية:

 CM (: بإلجت اعي) بإلسم 

.BUSINESS  SARL A.U

أهدبف) من  ( (: بلشركة) موضوع 

بلشركة:

بلتجارة).

بإلستيربد وبلتصدير.

بملعامالت) ج يع  عامة  بشكل 

أو) بلصناعية  أو  بلتجارية  أو  بملالية 

بألوربق أو بلعقاربت بلتي تتم لحساب)

بشكل) وبملتعلقة  بلحصري،) بلشركة 

مباشر أو غير مباشر بأي من بألشياء)

بملذكورة أعاله أو بلعقاربت،)بلتي تتم)

أو بأي كائنات م اثلة أو دت صلة.

بملدة):)99)سنة.

بافوس) ببويرتو  (: بإلجت اعي) بملقر 

بملنصورية بلطابق بلسفلي شقة رقم)

2)ع الة ببن سلي ان.

 (00.000.00 (: بلشركة) رأس ال 

000))حصة بقي ة) درهم مكون من)

للوبحدة) درهم  ((00 قدرها) إس ية 

حررت بالكامل فقدب عند بإلكتتاب.

بلسيدة شكري مريم)000))حصة)

إجت اعية.

ك سيرة) تعيين  تم  (: بلتسيير)

بلسيدة) محدودة  غير  ملدة  للشركة 

شكري مريم.

من) تبتدئ  (: بإلجت اعية) بلسنة 

كل) من  ديس 6ر  (3( إلى) يناير  فاتح 

سنة.

بألرااح) من  يقتطع  (: بألرااح)

بإلحتياط) أجل  من  (% (5 بلصافية)

قربر) يوزع حسب  بلباقي  (، بلقافوني)

بلشركاء.

كتابة) لدى  بلقافوني  بإليدبع  تم 

بابن) بلتجارية  باملحك ة  بلضبط 

 2022 أكتوار) ((7 بتاريخ) سلي ان 

تحت رقم)536)تم بلتسجيل بالسجل)

بلتجاري تحت رقم)7807.
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ليتغيزوغ دي نوماد

 LES TRESORS DES

NOMADES
شــــركــة ذبت بملـسؤولـيـة بملـحدودة 

بلرأس ال بالجت اعي : 00.000) 

درهم  

بملقر بإلجت اعي : بملحل ب ) دوبر 

شريفية طريق بمزميز قيادة 

تسلطافت مربكش

بلعرفي) بلعقد  ب قت�سى  (- ((

ب ربكش ت ت) ((5/09/2022 بتاريخ)

بالسا�سي) بلقافون  على  بملصادقة 

بملحدودة) بملسؤولية  ذبت  للشركة 

ذبت بلخصائص بلتالية):

ليتغيزوغ) بإلجت اعي  بللقب 

 LES TRESORS DES (» فوماد) دي 

                                   »NOMADES

ذبت) شركة  (: بلقافوفية) بلصفة 

بملسؤولية بملحدودة.)))

 ( ب) بملحل  (: بإلجت اعي) بملقر 

قيادة) بمزميز  طريق  شريفية  دوبر 

تسلطافت مربكش

بلهدف بإلجت اعي):)بازبر،)بستيربد)

وتصدير بألثاث.

بملدة):)99)سنة.

((((((((: بإلجت اعي) بلرأس ال 

  (000 إلى) مـوزعـة  درهم  ((00.000

حـصة بجت اعية من فئـة)00))درهم))

للوبحدة مسندة))للشركاء))على بلنحو)

بلتالي)):

روز) بيرثي  كارول  بلسيدة  (-

رقم) للبطاقة  بلحاملة  برينشويك 

757S))65)):)500)حصة إجت اعية.

بلسيد بملصطفى بالوي بلحامل) (-

حصة) (500  E((503 رقم) للبطاقة 

إجت اعية.
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بلتسيير):)تسيربلشركة))من))طرف)
برينشويك) روز  بيرثي  كارول  بلسيدة 

ملدة))غير محدودة.))
بكتابة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
 بلضبط لل حك ة بلتجارية ب ربكش
تحت)) (28/(0/2022 بتاريخ) ذلك  و 
بالسجل) مقيد  و  ((10698 رقم)
رقم) تحت  ب ربكش  بلتجاري 

.(30013
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 AUTOMOTIVA CARS
تأسيس شركة محدودة بملسؤولية 

ذبت شريك وحيد
ب قت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ)
شركة) تأسيس  تم  (26/09/2022

ذبت بلخصائص بلتالية):))
شريك) ذبت  (: بلقافوني) بلشكل 

وحيد))شركة محدودة بملسؤولية.
(: بإلجت اعي) إلسم 

  AUTOMOTIVA CARS
بلهدف بإلجت اعي):

وتصدير) وبستيربد  وايع  شربء)
كوكيل) بملباشر  غير  أو  بملباشر 
للسياربت) وكيل  أو  بالع ولة 
بملستع لة) أو  بلجديدة  وبملركبات 
معدبت) وأي  بلخفيفة  وبملركبات 

تتعلق باملركبات،
وتصدير) وبستيربد  وايع  شربء) (•
)كوكيل بالع ولة أو وكيل()للسياربت)

بأل رى)،
وتصدير) وبستيربد  وايع  شربء) (•

معدبت بلسياربت.
بلجديدة بلسياربت  س سرة  (• 
)بلسياربت وبلشاحنات) أو بملستع لة)
بلصغيرة وبلشاحنات ذبت بلعجلتين)

وآالت بلبناء)وما إلى ذلك(،
ج يع) وتصدير  بستيربد  (•

بملنتجات وبملوبد.
بملقر ب إلجت اعي):))26)شارع مرس)
بلدبر) (3 بلشقة) (( بلسلطان بلطابق)

بلبيضاء.)
بملدة):)99)سنة من تاريخ بلتسجيل)

في بلسجل بلتجاري.)
بلوي) بلسيد  (: بلوحيد) بلشريك 

عادل)0000))حصة إجت اعية.)

بلرأس ال بإلجت اعي):))000.000.)
حصة) ((0000 إلى) مقسم  درهم 
درهم) ((00 فئة) من  إجت اعية 

للوبحدة.)
بلسيد) (: بلتسيير ملدة غير محددة)

بلوي عادل.)
باملحك ة) بلقافوني  باليدبع  تم  (-
رقم) تحت  بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

813896)بتاريخ)0/2022)/28. 
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SCALUX
تأسيس شركة محدودة بملسؤولية 

ب قت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ)
شركة) تأسيس  تم  (05/(0/2022

ذبت بلخصائص بلتالية):))
بلشكل بلقافوني):)شركة محدودة)

بملسؤولية.
 .SCALUX(:(إلسم بإلجت اعي

بستيربد) (: بإلجت اعي) بلهدف 
أفوبع) ج يع  وايع  وشربء) وتصدير 

بأللومنيوم وملحقاتها.
وايع) وشربء) وتصدير  بستيربد  (-
ج يع) و  وبلزجاج  بألملنيوم  ألوبح 

بملستلزمات.
وايع) وشربء) وتصدير  بستيربد  (-

ج يع منتجات بلوبجهات)؛
فجارة) في  وبلتص يم  بلدربسة  (-

بألملنيوم.
 (86 (: بلرقم) (: بإلجت اعي) بملقر 
شارع بلشفشاوني بملنطقة بلصناعية)

بل6رفو�سي بلدبر بلبيضاء.)
بملدة):)99)سنة من تاريخ بلتسجيل)

في بلسجل بلتجاري):)
بلشركاء):)))

 2000 (: زهرة) فكري  بلسيدة  (-
حصة إجت اعية.

)بلسيد بلناوي عبدبلكريم):)2000 
حصة إجت اعية.

بلسيد بوروبي أفاس):)500)حصة)
إجت اعية.

بلرأس ال بإلجت اعي):))
 5000 500.000)درهم مقسم إلى)
00))درهم) حصة إجت اعية من فئة)

للوبحدة.)

((: محددة) غير  ملدة  بلتسيير 
بلسيدة فكري زهرة و بلسيد بلناوي)

عبدبلكريم.
باملحك ة) بلقافوني  باليدبع  تم  (-
رقم) تحت  بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

813760)بتاريخ)0/2022)/27.
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 HARRACH LILISKANE
ش.م.م ذبت شريك وحيد رأس الها 

00.000) درهم. 
97) شارع بملقاومة بلطابق 6 بلدبر 

بلبيضاء.
بلـتــأسـيـس

بالدبر) عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم) (21-09-2022 بتاريخ) ( بلبيضاء)
تحرير بلقافون بألسا�سي لشركة ذبت)
مسؤولية محدودة ذبت شريك وحيد)

 اصيتها كالتالي:
 HARRACH (: بلتس ية)

.LILISKANE
بلهدف):)بإلنعاش بلعقاري.

شارع) ((97 (: بالجت اعي) بملقر 
بملقاومة بلطابق)6)بلدبر بلبيضاء.

بملدة):)))99)سنة.
درهم) ((00.000 (: بلرأس ال)
حصة من فئة) ( ((.000 إلى) مقس ة 
على) ( بكاملها) وزعت  ( درهم) ((00
بلشريك بلوحيد بلسيد عبد بلقادر)

حربش.
بلتسيير):)عهد به))ملدة غير محددة)
مع بلصالحيات بملطلقة للسيد عبد)

بلقادر حربش.
ٍبلى)3  يناير) (( من) (: بلسنة بملالية)

ديس 6ر.
بلقافوني) لالحتياط  (%5 (: بألرااح)
يوضع) أو  ينقل  أو  يوزع  إما  وبلباقي 
تحت بالحتياط حسب ا يقرره بلج ع)

بلعام.
بكتابة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

بالدبر) بلتجارية  باملحك ة  بلضبط 

بتاريخ) (813751 تحت رقم) بلبيضاء)

.27-(0-2022

بالسجل) بلشركة  تقييد  تم 

رقم))) تحت  بلبيضاء) بالدبر  بلتجاري 

)6)560)بتاريخ))0-2022)-27.
)من أجل بلتخليص و بإلشهار

523 P

STE AZ3
SARL AU

بملقر بالجت اعي:   3)زفقة  بلقصار 
بلطابق 5 رقم 0) بملعاريف

 بلدبر بلبيضاء
تأسيس شركة محدودة بملسؤولية 

ذبت شريك وحيد
ب قت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ))
تم تحرير قافون) (،2022 سبت 6ر) (08
مسؤولية) ذبت  لشركة  أسا�سي،)
وحيد،) شريك  ذبت  محدودة 

 اصياتها كالتالي):
  .STE AZ3((:(بلتس يـة

بألمالك) شربء) و  بيع  (: بملوضوع)
بلعقارية.

بملقر بالجت اعي):)3))زفقة))بلقصار)
بلدبر) بملعاريف  ((0 رقم) (5 بلطابق)

بلبيضاء
بملـــدة):)99)عاما.

 6.000.000 حدد في) (: رأس بملـال)
حصة) (60.000 إلى) مقس ة  درهم،)
ب ائة درهم للحصة بلوبحدة،)وزعت)

كالتالي):
-)بلسيدة عزيزة لزرق ب بلغ قي ته)

60.000)حصة بجت اعية.
بسند بلتسيير للسيدة) (: بلتسييـر)

عزيزة لزرق.
:)من فاتح يناير إلى) )بلسنة بملالية)

)3)ديس 6ر.
5)لالحتياطي بلقافوني) بألراـاح):)%)
و بلباقي يوضع تحت تصرف بلشريك)

بلوحيد.
باملركز) بلقافوني  بإليدبع  تم 
بلبيضاء بالدبر  لالستث ار   بلجهوي 
رقم) تحت  بلتجاري  بلسجل  و 

.55917(
524 P

STE IMMO RIFI BELHAJ
SARL AU

تأسيس شركة
في)) مؤرخ  عرفـي  عقد  ب قت�سى 
بلقافون) إيدبع  تم  (،26/(0/2022
بملسؤولية) ذبت  لشركة  بلتأسي�سي 
أمافة) في  وبحد  بشريك  بملحدودة 
بالدبر) بلتجارية  لل حك ة  بلسجل 

بلبيضاء)و ذبت بمل يزبت بلتالية:
 STE IMMO RIFI» (: بلتس ية)

»BELHAJ SARL AU
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*)بلهدف):
إنعاش بلبناء)بلعقاري

موبد بناء
أع ال مختلفة))))

شارع مرس) (26 (: بملقر بالجت اعي)
بلدبر) (- (( بلطابق) (3 رقم) سلطان 

بلبيضاء.
من تاريخ) سنة ببتدبء) (99 (: بملدة)

تأسيسها بلنهائي.
بلرأس ال) (: بالجت اعي) بلرأس ال 
بالجت اعي محدد))في))مئة ألف درهم)
مقسم إلى)000))حصة بجت اعية من)
مكتتبة 000).درهم للوبحدة،) (  فئة)

و محررة بالكامل و موزعة لفائدة):
بلدين)) فور  بلحاج  ريفي  بلسيد 

000))حصة.)))
بملج وع):))000))حصة.

بلسنة بالجت اعية):)تبتدئ بلسنة)
بالجت اعية من فاتح يناير وتنتهي في)

)3)ديس 6ر.
تم تعيين بلسيد مدير) (: بلتسيير)
بملحدودة) بملسؤولية  ذبت  بلشركة 

بشريك وبحد.
بلدين) فور  بلحاج  ريفي  بلسيد 
جنسية) من  في972)/28/02،) ولد 
بملغراية،)حامل رقم بلبطاقة بلوطنية)
تجزئة  في  مقيم  (C(93628 رقم)

بني) ((3 رقم) (10 رياض بلسالم بلوك)
مالل.

بالسجل) بلقافوني  بإليدبع  تم 
بلتجاري لدى بملحك ة بلتجارية بالدبر)
بلبيضاء،)بتاريخ)2022/))/)0)تحت)

رقم))560713.
525 P

STE ASDREAM IMMO
SARL

تأسيس شركة
في)) مؤرخ  عرفـي  عقد  ب قت�سى 
بلقافون) إيدبع  تم  (،21/08/2022
بملسؤولية) ذبت  لشركة  بلتأسي�سي 
بملحدودة في أمافة بلسجل لل حك ة)
ذبت) و  بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

بمل يزبت بلتالية):
 STE ASDREAM» ( (: بلتس ية)

»IMMO SARL

*)بلهدف):))إنعاش بلبناء)بلعقاري

موبد بناء

أع ال مختلفة))))

شارع) (26 (: بالجت اعي) بملقر  (*

3)بلطابق) )بلدبر) مرس سلطان رقم)

بلبيضاء

*)بملدة):)99)سنة ببتدبء)من تاريخ)

تأسيسها بلنهائي.

*)بلرأس ال بالجت اعي):)بلرأس ال)

بالجت اعي محدد))في))مئة ألف درهم)

مقسم إلى)000))حصة بجت اعية من)

مكتتبة) للوبحدة،) 000)درهم  (  فئة)

و محررة بالكامل و موزعة لفائدة):

بلسيد مح د زيدبني25) ))حصة

بلسيدة إلهام أواري)250))حصة

 250 بلسيد عبد بللطيف أواري)

حصة

  (25 بلسيد بلحكيمى عبد بلقادر)

حصة

  بلسيد مقددم مح د250)))حصة))

بملج وع):))000))حصة.

تبتدئ) (: بالجت اعية) بلسنة  (*

يناير) فاتح  من  بالجت اعية  بلسنة 

وتنتهي في))3)ديس 6ر.

*)بلتسيير):)تم تعيين بلسيد مدير)

بملشترك لفترة غير محدودة.

في) ولد  ( زيدبني) مح د  بلسيد 

بلجنسية) من  (،02/09/(977

بلبطاقة)) رقم  حامل  بملغراية،)

في) مقيم  ( (I369576 رقم) بلوطنية 

 668 كاليفورفيا جولف منتجع فيال)

بملدينة بلخضربء)بوسكورة بلبيضاء.)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

في) ولدة  أواري  إلهام  بلسيدة 

 983)/))/5)،)من بلجنسية بملغراية)،

رقم) بلوطنية  ( بلبطاقة) رقم  حاملة 

بلنسيم) حي  في  مقي ة  (VA827(9

 3 شقة) ((6 ع ارة) كتبية  بقامة 

بلبيضاء.

بالسجل) بلقافوني  بإليدبع  تم 

بلتجاري لدى بملحك ة بلتجارية بالدبر)

بلبيضاء،)بتاريخ))02/09/2022)تحت)
رقم)551319.

ملخص قصد بلنشر

525P مكرر

 RAMAJ MED
SARL

إعالن بخصوص تأسيس شركة
ب قت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)
شركة) تأسيس  تم  (2022/(0/01

باملوبصفات بلتالية):
شركة):)محدودة بملسؤولية)

 RAMAJ MED SARL(:(بلتس ية
 2 بملسيرة) حي  بالجت اعي):) بملقر 

زفقة)20)رقم)75)بلدبر بلبيضاء
بالجت اعي):) ياطة) بلهدف 
بلحاملة) بملنتجات  ج يع  وصناعة 

السم مختلف بلشركات و منتجاتها)
درهم) ((00.000 بلرأس ال):))
موزعة) حصة  ((000 إلى) مقسم 

ك ا يلي):)
500)حصة للسيد مح د مطاليع)
500)حصة للسيدة كوثر بلحجام)

بلتسيير):)بلسيد مح د مطاليع)
بملدة):)99)سنة)

 56019( (( بلسجل بلتجاري رقم):)
بتاريخ)0/2022)/)3.

526 P

 »RAMI CONFECTION«
SARL AU

تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 
بملحدودة ب شارك وحيد 

مؤرخ) عرفـي  عقد  ب قت�سى  (-I
تم إيدبع بلقافون) (، في23/06/2022)
بملسؤولية) ذبت  لشركة  بلتأسي�سي 
ذبت) و  وحيد  ب شارك  بملحدودة.)

بمل يزبت بلتالية):
 RAMI» (: بلتس ية)

CONFECTION« SARL AU
بلهدف):)غرض بلشركة في كل من)

بملغرب وبلخارج:
شركة بلتصدير و بالستيربد.

مومن) سيدي  (: بالجت اعي) بملقر 
رقم) (3 زفقة) (2 مج وعة) جديد 

)بلطابق بالول بلدبر بلبيضاء.)
من تاريخ) سنة ببتدبء) (99 (: بملدة)

تأسيسها بلنهائي.
بلرأس ال) (: بالجت اعي) بلرأس ال 
.(00.000,00 في) محدد  بالجت اعي 
حصة) ((000 إلى) مقسم  درهم 

درهم) ((00 فئة) من  بجت اعية 
للوبحدة،)مكتتبة و محررة بالكامل و)

موزعة لفائدة):
بلربمي) بجت اعية  حصة  ((000

موالي بلحسن
بملج وع):)000))حصة بجت اعية.
بلسنة بالجت اعية):)تبتدئ بلسنة)
بالجت اعية من فاتح يناير وتنتهي في)

)3)ديس 6ر.
*)بلتسيير):)تم تعيين بلسيد بلربمي)

موالي بلحسن مسيرب للشركة)
بالسجل) بلقافوني  بإليدبع  تم  (-II
بلتجاري رقم)551 653)لدى بملحك ة)
 06 بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

شتن6ر)2022.
ملخص قصد بلنشر

527 P

 BLUE MANAGEMENT«
 »CHAOUEN

SARL
تأسيس شركة 

ب قت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)
30/09/2022)ومسجل ب دينة طنجة)
مسؤولية) ذبت  شركة  تأسيس  تم  (,

محدودة  صائصها كالتالي):)
 BLUE» (: بلتس ية.)
  MANAGEMENT CHAOUEN«

SARL
رأس الها قدره):)0.000,00))درهم)
تجزئة بلورود) (: مقرها بالجت اعي)

بلعوبمة قطعة)269)طنجة.
من) سنة  (99 (: بلشركة) مدة 

بلتأسيس بلنهائي)
بملوضوع):

بلفنادق) أفوبع  ج يع  إدبرة  (•
وبملطاعم

بلسياحية) بملشاريع  تطوير  (•
وبلعقارية

•)بستيربد و تصدير)؛
أو حصص في أي شركة) شربء) (•

ذبت نشاط مشابه أو ذي صلة)؛
أشكالها،) بج يع  بملساه ة  (•
وإنشاء)وبستغالل ج يع بملؤسسات،)
أصول تجارية بملتعلقة بشكل مباشر)

أو غير مباشر ب وضوع بلشركة)؛
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•)واصورة أعم)،)ج يع بلع ليات)
بألوربق) أو  بلتجارية  أو  بلصناعية 
تكون) قد  بلتي  بلعقاربت  أو  بملالية 
مرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر)
بهدف بلشركة ومن بملحت ل أن تعزز)

تطوير بلشركة.
بلرأس ال بالجت اعي و بلشركاء):

درهم,) ((0.000,00 في) حدد 
بجت اعية) حصة  ((00 إلى) مقس ة 

موزعة على بلشكل بلتالي):
(: جي ينو) كام6رب  بابلو  بلسيد  (-
إسباني) (، (0(/08/(972 من موبليد)
بلباسبور) رقم  يح ل  (، بلجنسية)
بملقيم في بارشلوفة،) (PAM 173862
بارشلوفة)،)إسبافيا ي تلك،)25)حصة)

بجت اعية.
-)بلسيدة مينة بومريل من موبليد)
(، بلجنسية) مغراية  (0(/0(/(985
(،(C.I.N n ° BK355101(حاصل على
مقي ة في إقامة روزب ميكستا رقم)15،)
شفشاون،)بملغرب،)ت تلك)25)حصة)

بجت اعية.
-)بلسيدة سارب فيرفافديز فالنسيا):)
إسبافية) (، (0(/03/(975 من موبليد)
 PAH(بلجنسية)،)تح ل رقم بلباسبور
))5012)بملقي ة في دوفوستيا/)سان)
إسبافيا،) )جيبوزكوب() سيباستيان)

ت تلك)25)حصة بجت اعية.
بلسيد جوبد عيدة من موبليد) (-
(، بلجنسية) مغربي  (03/06/(985
(،(C.I.N n ° LC(63283 حاصل على)
مقيم في إقامة روزب ميكستا رقم)15،)
شفشاون،)بملغرب،)ي تلك)25)حصة)

بجت اعية.
بابلو) تعيين بلسيد  تم  (: بلتسيير)
كام6رب جي ينو وبلسيدة مينة بومريل)

ك سيرين لفترة غير محددة
بألرااح):)كلها لفائدة بلشركاء,)بعد)

فقص بملد ربت بلقافوفية)5% 
من) تبتدئ  (: بالجت اعية) بلسنة 
)3)ديس 6ر من) فاتح يناير و تنتهي في)
كل سنة ما عدب بلسنة بألولى تبتدئ)

من تاريخ بلتأسيس.
بكتابة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
بطنجة) بلتجارية  باملحك ة  بلضبط 
رقم) تحت  (27/(0/2022 بتاريخ)

.258853
528 P

 COURSE TRANS
 SARL AU

تأسيس شركة
مؤرخ) عرفـي  عقد  ب قت�سى  (-I
بلقافون) إيدبع  تم  في0-2022)-03،)
بملسؤولية) ذبت  لشركة  بلتأسي�سي 

بملحدودة و ذبت بمل يزبت بلتالية):
  COURSE TRANS (: بلتس ية)

. SARL AU
بملحلي) بل6ري  بلنقل  (: بلهدف)

وبلدولي للبضائع
زفقة عبد) (، (61 (: بملقر بالجت اعي)
هللا بملديوني)،)بلطابق بألول)،)شقة.)2 

بلدبر بلبيضاء
من تاريخ) سنة ببتدبء) (99 (: بملدة)

تأسيسها بلنهائي.
بلرأس ال) (: بالجت اعي) بلرأس ال 
.(00.000,00 في) محدد  بالجت اعي 
حصة) ((000 إلى) مقسم  درهم 
00).درهم) فئة) من  بجت اعية 
للوبحدة،)مكتتبة و محررة بالكامل و)

موزعة لفائدة):
 (000 صفوبن) سعيد  بلسيد 

حصة بجت اعية
بلسنة بالجت اعية):)تبتدئ بلسنة)
بالجت اعية من فاتح يناير وتنتهي في)

)3)ديس 6ر.
تم تعيين بلسيد سعيد) (: بلتسيير)

صفوبن.مسيرب للشركة
بالسجل) بلقافوني  بإليدبع  تم  (-II
بلتجاري لدى بملحك ة بلتجارية بالدبر)
(،.(9/(0/2022 بتاريخ) بلبيضاء،)

تحت رقم)2)559.
ملخص قصد بلنشر

529 P

3MS INVEST
مؤرخ) عرفي  عقد  ب قت�سى 
أكتوار) (2( بتاريخ) بالدبر بلبيضاء)
ذبت) شركة  تأسيس  تم  (2022
مسؤولية محدودة  اصيتها كالتالي):

.3MS INVEST(:(بلتس ية
بلترويج) (: بالجت اعي) بلهدف 

بلعقاري بكافة أشكاله)؛
بقتناء)وإدبرة وايع وتشغيل ج يع)

بملباني بملبينة من عدمه)؛

تشييد مبنى لالستخدبم بلسكني)
أو بلتجاري أو بإليجار)؛

بملباني) وتشييد  بلحفر  أع ال 
وبألشغال بلعامة وبلهندسة بملدفية)؛

وأع ال) وبلتوجيه  بلتقسيم 
بلطرق وبلصرف بلصحي وبلخدمات)؛

بستيربد وتصدير بلتدبول.
بملقر بالجت اعي):)5)شارع عبد هللا)
 5 بلطابق) بليدون  بقامة  ياسين  بن 

رقم)5)بلدبر بلبيضاء.
بملدة):)99)سنة.

 (00.000 في) حدد  (: بملال) رأس 
درهم مقس ة على)000))حصة)00) 

درهم لكل حصة.
أبوكير سعيد)500)حصة.
بوعال مح د)500)حصة.

أبوكير) (: للسيدين) أسند  بلتسيير 
غير) ملدة  مح د  بوعال  و  سعيد 

محددة بلصالحيات بملطلقة.
يتم بلتوقيع على بألع ال بملتعلقة)
قبل) من  مشترك  بشكل  بالشركة 
سعيد) أبوكير  (: بلسادة) بملديرين 

وبوعال مح د.
بلسنة بملالية من فاتح يناير إلى))3 

ديس 6ر.
بألرااح):)%5)لالحتياطي بلباقي يدبر)
أو) موزعة  إما  بملساه ين  قربر  على 

موضوعة في بالحتياطي.
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
بتاريخ بلبيضاء) بالدبر   بلتجارية 
رقم) تحت  (2022 فوف 6ر) فاتح 

.811558
بملسيرين

530 P

STE ANJARI IMAR
بتاريخ) بملؤرخ  بلعقد  ب قت�سى 
بلقافون) وضع  2022تم  أكتوار) (05
بملسؤولية) دبت  للشركة  بألسا�سي 

بملحدودة بلدي يتلخص في ا يلي:
.STE ANJARI IMAR(:(بلــتس ــيــــة

:)شارع لال ياقوت) بملقر بالجت اعي)
زفقة بلعرعار ع ارة)9)بلطابق)1)شقة)

7))إقامة كاليس)–)بلدبر بلبيضاء-
بلهـــــــــدف):)بإلنعاش بلعقاري

مـن) مسيرة  بلــشركة  (: بلــــتـــســـيــــير)
ع و) ببن  بملصطفى  بلـــسيد  طرف 

فجاري.
 (00  000.00 (: بلشركة) رأس ال 
درهم مجزبة إلى.)000))حصة،)قي ة)
على) موزعة  درهم  ((00 وبحدة) كل 

بلشكل بلتالي):)
بلــسيد بملصطفى ببن ع و فجاري)

:)500)حصة)
بلـــسيد مح د مفتوح):)500)حصة

بملدة):)99)سنة)
بإليدبع) تم  (: بلقافوني) بإليدبع 
بلتجارية) بملحك ة  ب لحقة  بلقافوني 
 25/(0/2022 بتاريخ) بلبيضاء) بلدبر 

بالدبر بلبيضاء،)تحت رقم))5)813.
للنشر و بلبيان

531 P

 IT &FINETECH
 CONSULTING

.S.A.R.L.A.U
شركة محدودة بملسؤولية 

ذبت شريك وحيد 
رأس بملال: 0.000,00) درهم

بملقر بالجت اعي : بلدبربلبيضاء ، 
بلفيدير ,05 رقم, بلطابق بلثاني , 

زفقة رحال ببن أح د,08) :  
بلسجل بلتجاري: 556693

ب قت�سى عقد عرفي مؤرخ بالدبر)
تم) (2022 شتن6ر) (( بتاريخ) بلبيضاء)
بملسؤولية) محدودة  شركة  تأسيس 
باملوبصفات) (, وحيد) شريك  ذبت 

بلتالية.
بلتس ية):)تم حديد بسم بلشركة)
 IT&(FINETECH(CONSULTING(:(في

  -.S.A.R.L.A.U
رأس مال بلشركة): رأس بملال حدد 
في 0.000.00) درهم متكوفة من 00) 
حصة بجت اعية مبلغ كل حصة 00) 
درهم كلها مكتتبة و مؤدبة فقدب باسم 

بلشريك بلوحيد.
(: في) حدد  بالجت اعي  بملقر 
رقم,) (05, بلفيدير) بلدبربلبيضاء,)
بلطابق بلثاني,)زفقة رحال ببن أح د،)

.(08
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بملوضوع):)
وتركيب) وتسويق  وإفتاج  تص يم 
أي معدبت أو أجهزة وأي حزمة بربمج)

أو بربمج ك بيوتر)-)
كافة) في  بلخدمات  كافة  تقديم 
بملجاالت بملتعلقة بتقنية بملعلومات.)-
بستيربد) و  تصدير  نشاط  كل 

يتعلق ب جال بلنشاط)-
غير) أو  بملباشرة  بملصالح  أ ذ 
بملباشرة للشركة وفيابة عن أطربف)
ثالثة أو باملشاركة مع ج يع بألفربد)

وبلج عيات وبلشركات)-
وبملدن) بلعامة  وبإلدبربت 
وبألشخاص بإلدبريين وبلدولة وبشكل)
بعتباري) أو  أي شخص طبيعي  عام 
ومه ا) بألشكال.) أي شكل من  تحت 
بملعامالت) ج يع  في  جنسيتها  كافت 
وبلصناعية) وبلتجارية  بملالية 
وبملنقولة وبلعقارية وغيرها عن طريق)
بملساه ة أو  جديدة  شركات   إنشاء)
)أو بالكتتاب أو شربء)بألسهم أو حقوق)
بلتحالف أو  بالفدماج  أو   بلشركات 

)أو بلشربكة أو غير ذلك.
بلسنة بالجت اعية):)من فاتح يناير)

إلى))3)ديس 6ر من كل سنة
من) ببتدبء) سنة  (99 (: بملدة)

بلتأسيس بلنهائي
هللا) عبد  بلسيد  عين  (: بلتسيير)
غير) ألجل  للشركة  مسيرب  بولنكاص 

مسمى.)
بلسجل) في  بلشركة  تسجيل  تم 
ع6ر) بلبيضاء) بالدبر  بلتجاري 
بتاريخ) لالستث ار  بلجهوي  بملركز 

27/09/2022)تحت رقم)556693 
531Pمكرر

 DINDVIAND
SARL

شركة ذبت مسؤولية محدودة 
رأس الها 00.000,00) درهم 

بتاريخ) عرفي،) عقد  ب قت�سى 
،تم) باملح دية) (20(6 من يوفيو) (22
وضع بلقافون بألسا�سي لشركة ذبت)
 »DINDVIAND»(مسؤولية محدودة

بامل يزبت بلتالية):)

 DINDVIAND(:(بلتس ية

ذبت  شركة   : بلقافوني) بلشكل 

مسؤولية محدودة. 

بملوضوع):)تتخذ بلشركة ك وضوع)

لها برتي):

-)تجارة بلدوبجن؛

-)مقاولة فقل بلبضائع؛

ع6ربإلستيربد) بلتجارة  أدبء) (-

وبلتصدير)؛

-)بشكل عام)،)ج يع بلع ليات من)

أي فوع بلتي قد تتعلق بشكل مباشر)

بملذكورة) باألشياء) مباشر  غير  أو 

أعاله،)أو من بملحت ل أن تعزز نشاط)

بلشركة)؛)

سنة) تسعون  و  تسعة  (: بملدة)

من تاريخ تسجيل بلشركة في) ببتدبء)

بلسجل بلتجاري.)

رأس ال) حدد  (: بلشركة) رأس ال 

درهم) ((00.000,  00 ب) بلشركة 

فئة) من  حصة  ((000 إلى) مقس ة 

فقذب،من) كليا  محررة  درهم  ((00

بوسنان) علي  بلسيد  (: طرف)

رقية) وبلسيدة  درهم  (70.000,00

بنعال)30.000,00)درهم.)

:)تسير بلشركة من طرف) بلتسيير)

بلسيد علي بوسنان ملدة غير محددة،)

بلنظامية) بلصالحيات  كافة  مع 

لفائدة) باسم و  للتصرف  وبلقافوفية 

بلشركة.)

تجزئة) (،(1( (: بإلجت اعي) بملقر 

مومن بلطابق بألر�سي بملح دية.)

بإليدبع) تم  (: بلقافوني) بإليدبع 

لدى) بلضبط  بكتابة  بلقافوني 

رقم) باملح دية  بلتجارية  بملحك ة 

021))بتاريخ)03)من أغسطس)6)20 

تحت رقم بلسجل بلتجاري)8629). 
مستخلص من أجل بإلشهار)

532 P

 ELIXIR DIGITAL »  شركة
» SERVICES

ش م م 
بملقر بالجت اعي : ) زفقة بلفتح بن 

 فان شقة رقم 3 بلطابق 2 بلفدير 
بلدبر بلبيضاء بلسجل بلتجاري

رقم 0539)5
بلج ع) محضر  ب قت�سى 
بتاريخ) بملنعقد  بإلستتنائي  بلعام 
بتاريخ) بملسجل  و  ((6/09/2022
لشركة) شركاء) قرر  ((1/(0/2022
» ELIXIR DIGITAL SERVICES)»)ش)

م م ما يلي):
 (00 فئة) من  حصة  (300 *بيع)
طرف) من  بمل لوكة  للوبحدة  درهم 
 IRAQUI HOUSSAINI بلسيد)
 ELIXIR في رأس ال شركة) (AHMED
DIGITAL SERVICES)ش م م لفائدة)

 OUANNANI HICHAM(بلسيد
 (00 فئة) من  حصة  (210 *بيع)
طرف) من  بمل لوكة  للوبحدة  درهم 
في رأس ال) (RIDATI MINA بلسيدة)
 ELIXIR DIGITAL SERVICES شركة)
 OUANNANI(ش م م لفائدة بلسيد

 HICHAM
دبلك) و  بلشركة  قافون  تعديل  (*

بتغيير بلفصول)6)و)7.
باملحك ة) تم  بلقافوني  بإليدبع 
رقم) تحت  بلبيضاء) للدبر  بلتجارية 

813999)بتاريخ)0/2022)/)3.
وهدب ب ثابة مقتطف و بيان)

)بملسير بلوحيد(
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 HADRAF 
شركة محدودة بملسؤولية

 بشريك وبحد 
رأس اله)00000.00))درهم

و مقرها بإلجت اعي : بلكائن ب شارع 
اللة بلياقوت و زفقة بلعرعار بقامة 

 غاليس بلطابق 1 بلشقة 7)
بلدبر بلبيضاء

تأسيس شركة
تأسيس) تم  ب قت�سى عقد عرفي 

بشريك) بملسؤولية  محدودة  شركة 

وبحد ذبت بمل يزبت بلتالية):

محدودة) شركة  (: بلشكل)

بملسؤولية بشريك وبحد.

.HADRAF(:(بالسم

بلهدف):)ج يع بشغال بلبناء.)

زفقة) و  بلياقوت  اللة  شارع  بملقر 

 1 بلطابق) غاليس  بقامة  بلعرعار 

بلشقة)7))بلدبر بلبيضاء.

بملدة:)99)سنة ببتدبء)من إنشاءها.

 (00000.00 (: بلشركة) رأس ال 

درهم.

بلحصص بلعينية):)

بلسيد):)منصف بنتا)00000.00). 

000))حصة بجت اعية) (: درهم يعني)

بقي ة)00))درهم للحصة.

بملج وع):)00000.00))درهم يعني)

 (00 حصة بجت اعية بقي ة) ((000

درهم للحصة.

من) ببتدبء) (: بالجت اعية) بلسنة 

فاتح يناير إلى))3)من ديس 6ر.

منصف) بلسيد  (: بلشركة) مسير 

بنتا)

باملركز) بلقافوني  بإليدبع  تم 

بلبيضاء) بالدبر  لالستث ار  بلجهوي 

بلك6رى.

بلسجل بلتجاري رقم)557509.
لإلشارة وبلبيان
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 TOUBRODE
SARL AU

تأسيس شركة
مؤرخ) عرفـي  عقد  ب قت�سى  (-I
بلقافون) إيدبع  تم  في07/2022/)0،)

بملسؤولية) ذبت  لشركة  بلتأسي�سي 

بملحدودة.)و ذبت بمل يزبت بلتالية:

 TOUBRODE« (: بلتس ية)

SARLAU

يقوم) بلذي  بلتاجر  (- (: بلهدف)

بع ليات بالستيربد وبلتصدير)؛

-)شربء)وايع آالت ولوبزم بلخياطة)

وبلتطريز)؛

-)صنع ج يع أصناف بملنسوجات.

بملنطقة) (: بالجت اعي) بملقر 

 91 تجزئة) رشيد  موالي  بلصناعية 

بلطابق بألر�سي)،)بلدبر بلبيضاء.
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من تاريخ) سنة ببتدبء) (99 (: بملدة)

تأسيسها بلنهائي.

بلرأس ال) (: بالجت اعي) بلرأس ال 

.(00.000.00 في) محدد  بالجت اعي 

حصة) ((000 إلى) مقسم  درهم 

00.00)..درهم) فئة) من  بجت اعية 

للوبحدة،)مكتتبة و محررة بالكامل و)

موزعة لفائدة):

 (000 أهيبو) ياس ين  بالنسة.)

حصة بجت اعية

بلسنة بالجت اعية):)تبتدئ بلسنة)

بالجت اعية من فاتح يناير وتنتهي في)

)3)ديس 6ر.

بالنسة.) تعيين  تم  (: بلتسيير)

ياس ين أهيبو...مسيرة للشركة

بالسجل) بلقافوني  بإليدبع  تم 

بلتجاري لدى بملحك ة بلتجارية بالدبر)

(،.(3/(0/2022 بتاريخ) بلبيضاء،)

تحت رقم93))81.
ملخص قصد بلنشر
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MANDARISS
رفع و فض رأس ال بلشركة

بلعام) بلج ع  محضر  ب قت�سى 

بتاريخ بملنعقد  بلعادي   بلغير 

مندريس) لشركة  (2022 أكتوار) ((8

ذبت) بملسؤولية  محدودة  شركة 

 (0.000 رأس الها) بلوحيد  بلشريك 

درهم.

وبلكائن مقرها ب لتقى شارع عبد)

بملومن وزفقة سومية إقامة شهرزبد)

بلدبر بلبيضاء) (- (20 1)رقم) بلطابق) (3

تقرر ما يلي):

 (0.000 رفع رأس ال بلشركة من)

2.003.700)درهم باكتتاب) درهم إلى)

درهم) مائة  فئة  من  حصة  ((9937

 (2/1( باملائة) (50 بنسبة) محررة 

بلسيد) بلوحيد  بلشريك  إلى  مسندة 

مندريس بدريس.

إلى) بلشركة  رأمال   فض 

ببتالع) درهم عن طريق  (2.000.000

بلخسائر وإلغاء)37)حصة.

تحيين بلقافون بألسا�سي للشركة.
لدى) بلقافوني  بإليدبع  تم 
بلتجارية) باملحك ة  بلضبط  كتابة 
 811(35 رقم) تحت  بالدبر بلبيضاء)

بتاريخ)2)فوف 6ر)2022.
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 MANUFACTURE »
 MAROCAINE

 D’EQUIPEMENTS PUBLICS
» M.M.E.P

تحويل بملقر بالجت اعي
بحد) مؤرخ  عرفي  عقد  ب وجب 
 202( يوفيو) ((0 يوم) بلسوبلم 
بلج ع) قرر  بملدينة  بنفس  مسجل 
 MANUFACTURE» لشركة) بلعام 
 MAROCAINE D’EQUIPEMENTS
شركة مجهولة) (« (PUBLICS MMEP
 65 تجزئة) بلرئي�سي):) بملقر  ذبت 
حد) بلساحل  بلصناعية  بملنطقة 

بلسوبلم,)ما يلي):)
دوبر) (: تحويل بملقر بالجت اعي إلى)
حد) (2 (& (( لكري ات) بلعسيالت 

بلسوبلم.
بلقافون) 1من  بملادة) تعديل 

بألسا�سي للشركة
بألسا�سي) بلنظام  صياغة  إعادة 

للشركة
بإليدبع)):)ثم بإليدبع بلقافوني لدى)
بلتجارية) باملحك ة  بلضبط  كتابة 
تحت) و  (26/(0/2022 يوم) ب6رشيد 

رقم)090).
للنشر و بلبيان
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STE SKEAL
شركـة محدودة بملسؤولية بشريك 

وحيد رأس الها 00.000) درهم
زفقة مسلم إقامة بوكار بلطابق 3 
شقة رقم 1) باب دكالة مربكش

تحويـل بملــقـر بإلجت ـاعـي 
ب قت�سى مدبولة بلج عية بلعامة)
 2022 شتن6ر) ((5 بلغير عادية بتاريخ)
لشركة)«سقال»)قرر بلشريك بلوحيد)

تحويل بملقر بإلجت اعي للشركة:

زفقة مسلم) من بلعنوبن بلقديم:)

 (1 شقة رقم) (3 إقامة بوكار بلطابق)

باب دكالة مربكش إلـى

مج وعة) (: بلجديد) بلعنوبن 

 ( بلطابق) ((09 ع ارة) (3 بلفردوس)

شقة)5)بلولفة بلدبر بلبيضاء.

بلسيد ع ور) بستقالة  (: بلتسيير)

غير) ملدة  بلتسيير  وأسند  وسيم 

بملطلقة) بلصالحيات  مع  محددة 

لل سيرة بلوحيدة بلسيدة بلشنتوفي)

بلج يل) بملنظر  تجزئة  بملقي ة  سحر 

رقم)05))سيدي معروف بلبيضاء.

بإلمضاء:)بالنسبة للعقود بملتعلقة)

به) عهد  للشركة  بإلدبرية  بالوثائق 

للسيدة بلشنتوفي سحر.

لشركة) بلوحيد  بلشريك  قرر 

بلقافون) تحديت  بلوو») «دبطا 

 LA MISE A JOURبألسا�سي للشركة

DES STATUTS

بكتابة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

بالدبر) بلتجارية  باملحك ة  بلضبط 

0/2022)/28تحت) بتاريخ) لبيضاء)

رقم)813219.

بلسجل) في  بلشركة  تسجيل  تم 

بالدبر) بلتجارية  باملحك ة  بلتجاري 

تحت) (28/(0/2022 بتاريخ) بلبيضاء)

رقم)560665
من أجل بلتخليص وبإلشهار
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شركة « برليس املغرب «
شركة ذبت مسؤولية محدودة 

رأس ال بلشركة : 50.000 درهم

جت اعي : دبر بل6ركة، شارع 
ْ
بملقر بال

يعقوب بملنصور، مربكش

بلتعريف بلضريبي 6523586 - 

بلسجل بلتجاري ملربكش 37967 

غير) بلعامة  بلج عية  ب قت�سى 

يوليوز) ((8 بتاريخ) بملنعقدة  بلعادية 

2022)تقرر ما يلي:)

-)تغيير مسير بلشركة)؛

-)بلتوقيع بلبنكي)؛

بجت اعية) حصص  ((0 تفويت) (-

بمل لوكة من طرف مؤسسة حديقة)
جون) بلسيد  لفائدة  ماجوريل 

ماديسون كوكس.

للحصص) بلجديد  بلتقسيم  (-

بالجت اعية للشركة):

كوكس) ماديسون  جون  بلسيد 

190)حصة بجت اعية؛

حصص) ((0 بالن�سي) بيتر  بلسيد 

بجت اعية؛)

بملج وع)500)حصة بجت اعية.

-)تعديل بلنظام بألسا�سي لشركة)«)

برليس بملغرب)«؛

كتابة) لدى  بلقافوني  بإليدبع  تم 

بلضبط باملحك ة بلتجارية ب ربكش)

تحت) (2022 أكتوار) (26 بتاريخ)
بلتجاري بلسجل  ((10795  رقم)

رقم)37967.
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 STE AL IMARA SHOP
SARL AU

شركة ذبت مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد
رأس اله):)000.000.00))درهم

بملقر بالجت اعي : رقم28 تجزئة 

بلخير  ريبكة

بلسجل بلتجاري):)7239

بلزيادة في رأس ال بلشركة : تغييربت 
قافوفية حسب بلقافون بلجديد 

21.(0
بلوحيد) بلشريك  قربر  عن  بناءب 

بشريك) (AL IMARA SHOP لشركة)

وحيد بتاريخ)27)بكتوار2022،)قد):

ليصبح) بملال  رأس  زيادة  قرر 

)مئة ألف درهم) درهم) ((00.000.00
)مليون) درهم) ((.000.000.00 إلى)

درهم()وذلك عن طريق):)

مصفاة) معينة  ديون  تحويل 

ومستحقة على بلشركة ومسجلة في)

بلحساب بلجاري لل ساهم بلوحيد.

 7 (، (6 و عليه تم تعديل بلفصول)

من بلنظام بألسا�سي للشركة.
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بألسا�سي) بلنظام  صياغة  إعادة 

للشركة فتيجة لذلك

إضافة نشاط فقل بلبضائع
2)()تم بإليدبع بلقافوني لدى كتابة)
بلضبط باملحك ة بإلبتدبئية بخريبكة)

في)0/2022)/27)تحت رقم535 
من أجل بإليجاز و بلبيان

540 P

 SOCIETE EXPERT
CONDITIONNEMENT
شركة ذبت مسؤولية محدودة
رأس الها : 500.000.) درهم

بلعام) بلج ع  محضر  ب قت�سى 
بتاريخ بملنعقد  بلعادي   بلغير 
بملس اة) للشركة  (2022 سبت 6ر) (5
كونسيوف ون) إكسبير  سوسييتي 
شركة ذبت مسؤولية محدودة،)وبلتي)
درهم،) ((.500.000 رأس الها) يبلغ 

فقد تقرر ما يلي):
تحويل بملقر بإلجت اعي للشركة.

بملقر) تحويل  بلعام،) بلج ع  قرر 
بلعنوبن) من  للشركة  بالجت اعي 
بملوجود في)5)شارع ليوتنو بيرج سيدي)
بلعنوبن) إلى  بلبيضاء) بلدبر  بليوط 
طريق) (،1 بلكيلومتر) في  بملوجود 
زكزل) بلقروية  بلج اعة  بلناظور 
بركان واالتالي تم تغيير بلفصل)1)من)

بلنظام بألسا�سي.
تحديث)-)بلنظام بألسا�سي.

بإليدبع) تم  (: بلقافوني) بإليدبع 
باملحك ة) بلضبط  بكتابة  بلقافوني 
بتاريخ بالدبر بلبيضاء)  بلتجارية 
)3)أكتوار)2022)تحت رقم)813685.

للنسخ وبلنشر

بملسير

540P مكرر

STOCHASTIX
SARL

RC101575
رأس بملال : 0.000) درهم

بملقر بلرئي�سي : 2) زفقة ص6ري 
بوج عة شقة 6 بلطابق بألول 

بلدبر بلبيضاء
واناء)على بلقربر بالستثنائي بتاريخ)

بلتحويالت) تقرر  (،2022 أكتوار) (1

بلتالية):

بيع بلسيد مح د بلحاوس))00)) 

بألمين) مهدي  بلسيد  لصالح  سهم 

فيشتالي.

بألمين) مهدي  بلسيد  موبفقة 

فشتالي حامل للبطاقة بلوطنية رقم)

جديد) وحيد  ك ساهم  (BE7(3(60

للشركة.

من) بلحاوس  مح د  بستقالة 

مهامه ك دير.

بألمين) مهدي  بلسيد  تعيين 

فيشتالي مديرب جديدب للشركة ألجل)

بملغراية،) بلجنسية  من  مسمى،) غير 

في) مقيم  (،(978 ف6ربير) ((( موبليد)

بإلماربت) دبي،) ج ل ط،) إقامة تاج،)

بلوطنية للبطاقة  وحامل   بلعراية 

.BE7(3(60(رقم

إصالح بلقوبفين.

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

أكتوار) ((1 بلبيضاءبتاريخ) بالدبر 

2022)برقم)125)81.

541 P

موبالتيس
شركة ذبت مسؤولية محدودة

رأس الها  : 2.000.000 درهم

بملقر بالجت اعي : رقم ) بلحي 

بلصناعي بوسكورة، بلدبر بلبيضاء

بلسجل بلتجاري 07775)

تبعا للج ع بلعام بلعادي بملنعقد)

قرر) (2022 أغسطس) (25 بتاريخ)

بلشركاء)ما يلي):

للشركة) بالجت اعي  بملقر  فقل 

بابن) بلصناعي  بلحي  (50 و) ( (19 من)

بلحي) إلى رقم)) مسيك بلدبر بلبيضاء)

بلصناعي بوسكورة،)بلدبر بلبيضاء.

بلقافون) من  (1 بلبند) تغيير 

بألسا�سي بلخاص باملقر بالجت اعي.

بإليدبع بلقافوني تم إيدبعه بكتابة)

بالدبر) بلتجارية  باملحك ة  بلضبط 

بتاريخ) (839690 تحت رقم) بلبيضاء)

30)سبت 6ر)2022.

541P مكرر

TAHOO TRAV
SARL

رأس بملال : 0.000) درهم
بملقر بلرئي�سي : 2) زفقة ص6ري 
بوج عة شقة 6 بلطابق بألول 

بلدبر بلبيضاء

RC101575

بتاريخ بالستثنائي  بلقربر   بعد 

1)أكتوار)2022،)تقرر):

 TAHOO بلشركة) بسم  تغيير 

 STOCHASTIX إلى) (TRAV SARL

.SARL

تغيير غرض بلشركة)؛

للقوبفين) بلالحق  بلتحديث 

بألساسية.

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

بتاريخ بلبيضاء) بالدبر   بلتجارية 

1))أكتوار)2022)برقم)126)81.

542 P

FONCIERE KMR
شركة ذبت مسؤولية محدودة

و  سة) ثالث ائة  برأس ال 

بلرئي�سي:) بملقر  ألف درهم  و  سين 
فيال تريز)،)زفقة سوريا)،)حي بلسعيدية)

-)كيليز-)مربكش بملغرب

مجلس) يقرر  بملدبولة،) بعد 

والية) فترة  تجديد  باإلج اع  بإلدبرة 
رئيس مجلس بإلدبرة لفترة تنتهي في)

بالجت اع بلعام بلذي دعا إلى بملوبفقة)

على حسابات بلسنة بملالية بملنتهية في)

)3)ديس 6ر)2025.

مغربي) قباج،) مح د  بلسيد 

مقيم) (،(96( موبليد) بلجنسية،)

(- كيليز) (1/8 رقم) بلنخيل  إقامة  في 

بلوطنية) للبطاقة  حامل  مربكش،)

طوبل فترة ع له) (E (08969 بلرقم)

ك دير.

يصرح بلسيد مح د قباج بتسل ه)

مهام رئيس مجلس بإلدبرة بملنوط به.

أو) أفه ال يخضع ألي عجز  يؤكد 

أن) بملحت ل  من  مصادرة  أو  حظر 

ت نعه)))من م ارسة هذب بلتفويض.

بإلدبرة) مجلس  يس  ئ ر ي ارس 

بلقافوفية) بألحكام  إطار  ي  ف مهامه 

بملنصوص) واالشروط  ية  وبلتنظي 

للشركة) بألسا�سي  بلنظام  ي  ف عليها 

وبألفظ ة بملع ول بها.

لتقديم) (
ً
قوة بألكثر ش وال ل لديه ب

وإشربك بلشركة.

بملحك ة) في  تحريره  تم  (: ( بإليدع

بتاريخ ب ربكش  ية  ر  بلتجا

0)-05-2022)تحت رقم)0501).

543 P

MK HOLDING
شركة ذبت مسؤولية محدودة

برأس ال مائة و  سة آالف و  س 

مائة درهم بملقر بلرئي�سي: فيال تريز ، 
زفقة سوريا ، حي بلسعيدية - كيليز- 

مربكش بملغرب

بالستثنائي) بلعام  لج ع  ب قرر 

(،20(9 ديس 6ر) فاتح  في  قد  بملنع

بتخاذ بلقربربت بلتالية):

قرر بلسيد مح د قباج بلشريك)

 »MK HOLDING SA ة)«) لشرك

للشركة) سهم  ((000 بيع) قرر 
رأس ال) («MK EDUCATION SA«

(: بلرئي�سي) بملقر  درهم  (300. 000,00
فيال تريز،)زفقة سوريا،)حي بلسعيدية)

مسجل) بملغرب  مربكش  يليز-) ك (-

برقم) ملربكش  بلتجاري  بلسجل  في 

229)9)وي ثلها رئيس مجلس بإلدبرة)

وبلعضو بملنتدب بلسيد مح د قباج)

ج يع) مع  سهم  بأللف  يقبل  ي  بلذ

في) بها  بملرتبطة  قوق وباللتزبمات  بلح
  MK HOLDING» رأس مال شركة)

. »SARL

في) بلشريك  قباج،) يد مح د  بلس

 »MK HOLDING SARL» ة) شرك

يحيط عل ا باستقالة بلسيد مح د)

بصفته) ك دير  مهامه  من  ج  قبا

شخًصا طبيعًيا.

كاملة) ذمة  إبربء) بلشريك  حه  ي ن

ودون تحفظ من إدبرته وبشكل عام)

على) ويشكره  واليته  م ارسة  من 

بلخدمات بلتي قدمها للشركة.
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في) بلشريك  قباج،) ح د  بلسيد م

 ،«M K HOLDING SARL» شركة)

 
ً
بدال جديد  ك دير  يينه  تع يقرر 

بصفته  قباج  مح د  د  بلسي من 

شخًصا طبيعًيا، بأثر فوري وملدة غير 

محددة. مح د قباج، مقيم في إقامة 

مربكش،   - كيليز   8/1 رقم  بلنخيل 

بلرقم بلوطنية  بطاقة  لل  حامل 

 عن شركة 
ً
 E 108969 بصفته م ثال

»MK EDUCATION SA«

يتم إرفاق بتفاقية) لغاية،) ولهذه ب

فقل موقعة بين بلطرفين بقربر بلج ع)

بلعام بالستثنائي.

تم تحريره في بملحك ة) (: ( بإليدبع

بلتجارية ب ربكش بتاريخ)03-)أكتوار)

2022))تحت رقم)0366).

544 P

MK HOLDING
شركة ذبت مسؤولية محدودة

برأس ال مائة و  سة آالف و  س 

مائة درهم بملقر بلرئي�سي: فيال تريز، 
زفقة سوريا، حي بلسعيدية - كيليز- 

مربكش بملغرب

بالستثنائي) بلعام  بلج ع  قرر 

بملنعقد في فاتح ديس 6ر))202)في زيادة)
ب بلغ)60.000.000,00  بملال  رأس 

 (05.000,00 من) ليصبح  درهم،)

درهم،) (60.(05.000,00 إلى) درهم 

جديد،) سهم  (600.000 بإنشاء)

(،60(.055 إلى) ((056 من) مرق ة 

بالتعويض) لالكتتاب فيها وسدبدها،)

مع بملطالبات بلسائلة وبملستحقة.

في) بالكتتاب  سيتم  واالتالي 

 MK(بألسهم بلجديدة من قبل شركة

عن) بالتعويض  (EDUCATION SA

بلحساب بلجاري لشريكها.

عن) (MC II EDUCATION تتخلى)

حقها في بالكتتاب.

سيتم بستيعاب بألسهم بلجديدة)

بلنحو،) هذب  على  إنشاؤها  تم  بلتي 

مع) بلقافوفية،) بألحكام  لج يع  وفًقا 

بألسهم بلقدي ة.

في) إيدبعه  تم  بإليدبع:)
بتاريخ ب ربكش  بلتجارية   بملحك ة 

 2022-2)-0))تحت رقم)0732)
545 P

Maître Kamal SBAITI
Notaire à Casablanca

WAFA SHIPPING
و محضر) ب قت�سى عقد صدقة 
بتاريخ) بالستثنائي  بلعام  بلج ع 
بلشركة) ( شركاء) (22/09/2022
ذبت) ( شركة) («WAFA SHIPPING«
مالها) ربس  بملحدودة  بملسؤولية 
000.000.))درهم و مقرها بالجت اعي)
بلرشيد زفقة  زبوية   بلدبربلبيضاء)
)))زفقة بلساحل سابقا()و شارع موالي)
قرروب)) سنتر  بي ان   عبدبلرح ان 

ما يلي:
سامي) رشيد  بلسيد  تصدق 
حصصه) ب ج وع  بلطا�سي 
بالجت اعية في بلشركة و بلتي تت ثل)
لفائدة) بجت اعية  حصة  (9720 في)
 5000 ببنيه بلسيد ر�سى بلطا�سي ب)
هشام) وبلسيد  بجت اعية  حصة 
بلطا�سي ب)1720)حصة بجت اعية).
رشيد) بلسيد  بملسير  بستقالة 
مسيرين) تعيين  و  بلطا�سي  سامي 
شركاء)بلسيد ر�سى بلطا�سي و بلسيد)

هشام بلطا�سي.
تحيين بلقافون بالسا�سي لشركة

مللف) بلقافوني  بإليدبع  تم  (*
للدبر) ( بلتجارية) بلتأسيس باملحك ة 
تحت) (27-(0-2022 ( بتاريخ) بلبيضاء)

رقم813795.
546 P

دیوبن بألستاذ بن جلون زھر عبد بملجید
موثق بالدبر بلبیضاء

 وفا سلف
شركة مجھولة بالسم ذبت إدبرة)

و مجلس مربقبة
بستقالة و تعیين

مجلس) مدبولة  ب قت�سى  (
یوفیو)) (20 بتاریخ) بملنعقد  بملربقبة 
2022وضعت نسخة موجزة مؤر ة)
بملحضر من  (2022 سبت 6ر) ((3 ب)

عبد) بألستاذ  محفوظات  ض ن 
بالدبر) موثق  زھر  جلون  بن  بملجید 
(،(2022 29)سبت 6ر) بلبیضاء،)بتاریخ)
مجلس بملربقبة للشركة) قرر أعضاء)
شركة مجھولة) “وفا سلف”) بملس اة)
ذبت إدبرة و مجلس مربقبة،) بالسم،)
درھم،) (113.179.500،00 رأس الھا)
بالدبر) بالجت اعي  مقرھا  بلكائن 
بلبیضاء،)72)،)زبویة شارع عبد بملومن)

و زفقة ربم هلل،ما یلي):
تعیين بلسید حسن برطال محل)
بلسید ع ر بوفجو في مجلس بملربقبة)
بلترشیحات) بلحوك ة،) لجنة  في  و 

و بملكافآت)؛
علمي) غزالن  بلسیدة  تعیين 
مروني،)محل بلسید معاویة بلسقلي)
في مجلس بملربقبة و في لجنة بلتدقیق)

و بملخاطر)؛
تعیين بلسید ریجا ربجویلیاریفوني)
في) كی ار  سیسیل  بلسیدة  محل 

مجلس
بلتدقیق) لجنة  في  و   بملربقبة 

و بملخاطر.
تم بإلیدبع بلقافوني لدى كتابة بلضبط)
بلبیضاء، بالدبر  بلتجاریة   باملحك ة 
عدد) تحت  (،2022 فوف6ر) فاتح  بتاریخ 

.811188
لالستخالص و بلنشر

547 P

 ETABLISSEMENT
 ,ALKANDRY

SARL D’ASSOCIE UNIQUE
رأس مال 100،000.00 درهم

فقل بملقر بلرئي�سي
بالجت اع) مدبوالت  بنود  ب وجب 
يوفيو) (22 بتاريخ) بالستثنائي  بلعام 
 ETABLISSEMENT لشركة) (2022
ALKANDRY)برأس ال)100،000.00 

درهم
قرر بملدير وبلشريك بلوحيد فقل)
بلعنوبن) من  للشركة  بلرئي�سي  بملقر 
2)تجزئة بدر تيط مليل) بلسابق:)رقم)
من) (01 وتعديل بملادة) بلدبر بلبيضاء)

بلنظام بألسا�سي.

تجزئة زين بلسالم) بملقر بلرئي�سي:)
)-32)تيط مليل بلدبر بلبيضاء.

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

0/2022)/21)تحت رقم)812967.
548 P

DROPTRA GROUP
حل بلشركة

بملقر بلرئي�سي : 26 شارع مرس 
سلطان بلطابق بألول بلشقة رقم 03 

بلدبر بلبيضاء
بلرأس ال 000.00 00) درهم 
بلسجل بلتجاري رقم 187559

بلعام) بلج ع  محضر  ب قت�سى 
في) بملؤرخ  للشركة  بالستثنائي 
و بملنعقد ب قرها) (2022 0))سبت 6ر)

بالجت اعي تقرر مايلي):
مسبقة) بصفة  بلشركة  قفل 

ألوبنها.
مقر) تحديد  و  بملصفي  تعيين 

بلتصفية.
))بلج ع بلعام بالستثنائي للشركة)
عين بلسيدة مستعيد صالح))ك صفي)
بالجت اعي) بملقر  تعيين  و  للشركة 
26)شارع مرس سلطان بلطابق بألول)
ك قر) بلدبر بلبيضاء) (03 بلشقة رقم)

لتصفية بلشركة).
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 
26)أكتوار)2022)تحت رقم)09)813.
549 P

املؤسسة القارة )توتي الند(
مقرها بالجت اعي أج جنان بملحيط)

(IVIG((بلطابق بألر�سي
إقامة)90)جح)6)ع ارة ج))2 

بالدبر بلبيضاء)س ت)190887
تصفية مسبقة للشركة

ب وجب بملحضر بلخاص ملدبوالت)
مسيري بملؤسسة بلقارة بملس اة توتي)
 2022 يوفيو) (1 بتاريخ) بملنعقد  الفد 
مقرها بالجت اعي ب ج جنان بملحيط)
بلطابق بألر�سي))MG())إقامة)90)جح)
تقرر بالدبر بلبيضاء) (2( ع ارة ج) (6 

)ما يلي):
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بملؤسسة) وإغالق  بلنشاط  وقف 

بلقارة بملس اة توتي الفد بملسجلة في)

بلسجل بلتجاري تحت رقم)190887 

وتصفيتها مسبقا.

تعيين مصفي للشركة في شخص)

بلسيدة موفا ببد سالمي.

تم بإليدبع بلقافوني لدى بملحك ة)

بلتجارية بالدبر بلبيضاء.

بلقافوني) بإليدبع  تم  واذلك 

بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية  باملحك ة 

تحت رقم)9)290.
مقتطف وايان للنشر

550 P

MUSTAPHA ENNOUBI

بلشركة ذبت بملسؤولية بملحدودة 

ذبت شريك وبحد» مصطفى فوبي»

رأس الها):)00.000,00))درهم

بملقر بالجت اعي : شقة 8)بلطابق 

بلثالث ع ارة بلسعادة 55) حي 

بلسعادة منارة مربكش.

بلسجل بلتجاري: 65097

حـل و تصفية بلشركـة
ب قت�سى بلج ع بلعام بالستثنائي)

  2022 أغسطس) ((8 بتاريخ) بملنعقد 

قد تم حل بلشركة و تصفيتها بطريقة)

ودية.

مصطفى) بلسيد  تعيين  تم  لقد 

 7 بلساكن) فصار  بلعزيز شديد  عبد 

درب بلدليل بلدرب بألح ر بلقاهرة،)

بإت ام) وتوكيله  للشركة  ك صفي 

بتصفية) بملتعلقة  بلع ليات  ج يع 

لتصفية) بالجت اعي  بملقر  بلشركة.)

بلشركة هو):)شقة)8)بلطابق بلثالث)

بلسعادة) حي  ((55 بلسعادة) ع ارة 

منارة مربكش.

بلتسجيل) و  بإليدبع  تم 

بتاريخ) ب ربكش،) بلتجارية  باملحك ة 

0/2022)/27)تحت رقم)138)).

551 P

 JIRAFRIQUE
SARL AU

 شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة
ذبت بلشريك بلوحيد 

رأس الها : 00.000) درهم
بملقر : 57 شارع جنين بقامة ربتك حي 

بلقدس 0)206 بلدبر بلبيضاء
بلسجل بلتجاري عدد: 839)13

حل شركة
يوم) بستثنائي  محضر  ب قت�سى 
 JIRAFRIQUE0/2022)/7)،)قررت.
أعاله) بإسهاب  بملعرفة   SARL AU

ما يلي):
 JIRAFRIQUEشركة -حل 

S.A.R.L. AU
أح د) بلجريري  (: بلسيد) -تعيين 
بلوطنية) بلتعريف  لبطاقة  بلحامل 

رقم)BB6633)مصفي بلشركة.
57)شارع جنين) -)مكان بلتصفية:)
بقامة ربتك حي بلقدس)0)206)بلدبر)

بلبيضاء
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  -تم 
بتاريخ:) بالبيضاء) بلتجارية 

2022/))/)0)تحت رقم)811060
552 P

» SKYM » شركة
 S.A.R.L

لشركة)) ( بلعام) بلج ع  لقربر  تبعا 
بملحدودة,) ( بملسؤولية) ذبت  ( شركة)
مقرها) و  درهم  ((00.000 رأس الها)
قلعة) بلعطاوية  بلشريفي,) دوبر 
أكتوار) (07 بتاريخ) تقرر  بلسربغنة 

:(2022
-)حـل بلشركــة.

تعيين مقر بلشركة ك حل لحل) (-
بلشركة

بشحي ة) يونس  بلسيد  تعيين  (-
لحل بلشركة

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
يوم) بلسربغنة  لقلعة   بالبتدبئية 
رقم) تحت  ( (2022 أكتوار) (26

 .2022/11(
سجل بلتجاري):3)39

553 P

» STE LIFE STYLE SPORTS »
 S.A.R.L

لشركة)) بلعام  بلج ع  لقربر  تبعا 

 »  STE LIFE STYLE SPORTS «

بملسؤولية) ذبت  شركة  (SARL

 (00.000,00 رأس الها) بملحدودة 

درهم و مقرها بالجت اعي حي بلنخلة)
تقرر) بلسربغنة  قلعة  ((078 رقم) (2

بتاريخ)0/2022)/07

-)حـل بلشركــة

ك حل لحل) ( تعيين مقر بلشركة,)

بلشركة

تعيين بلسيد  ليفة بن بملختار)) (-

لحل بلشركة

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

بالبتدبئية بقلعة بلسربغنة يوم فاتح)

فوف6ر)2022))تحت رقم)119/2022 . 

554 P

» BOULAL PROX »
شركة محدودة بملسؤولية ذبت 

شريك وبحد 

تبعا للج ع بلعام بملنعقد بتاريخ)

شركة) مساهم  قرر  ((2/(0/2022

» BOULAL PROX)»)شركة محدودة)

بلبالغ) وبحد  ذبت شريك  بملسؤولية 

وبلكائن) درهم  (20.000 رأس الها)

 5 مقرها بالجت اعي بالدبر بلبيضاء،)

حي بلقدس بلطابق) (7 بلسعادة زفقة)

2)بلشقة)1)سيدي بل6رفو�سي.)ما يلي):

)-)حل بلشركة.)

بوالل) بلجياللي  بلسيد  2-تعيين 

مصفيا للشركة.)

لتصفية):) بملقرر  بلعنوبن  (- (3

بلسعادة) بلبيضاء،5) بلدبر  ( بلشركة)

بلشقة) (2 7)حي بلقدس بلطابق) زفقة)

1)سيدي بل6رفو�سي.

كتابة) لدى  بلقافوني  بإليدبع  تم 

بالدبر) بلتجارية  باملحك ة  بلضبط 

تحت) (0(/((/2022 بتاريخ) بلبيضاء)

رقم)02)811.

555 P

إطوال ميديا
حل شركة 

برأس ال 0.000) درهم
مقرها 5) شارع سبتة بلطابق بألول 

رقم 5 بملح دية
محضر) على  بملصادقة  عقب 
 (8 بتاريخ) بلعادية  غير  بلقربربت 
23)ماي) 2022)وبملسجلة بتاريخ) ماي)

2022)تقرر ما يلي):
حل بلشركة إتوبل ميديا.

عبد) بلدين  ح يد  بلسيد  تعيين 
بلكريم ك صفي للشركة.

بملقر) في  بلتصفية  مكان  تحديد 
بلطابق) سبتة،) شارع  ((5 بلرئي�سي)

بألول رقم)5،)بملح دية.
بإليدبع بلقافوني):

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
  2022 يوليو) (7 بتاريخ) بالبتدبئية 
بلتجاري) بالسجل  ((311 رقم) تحت 

رقم)8983).
556 P

 PAY CONSULTING
SARL

.R.C : 390333
برأس ال 200.000.00 درهم

بملكتب بملسجل: 57 شارع عبد 
بملومن ، إقامة بلهادي  مد ل ب ب 

لطابق بلرببع - بلدبر بلبيضاء
حل ب لشركة

بلعام) بلج ع  قربر  ب وجب 
بتاريخ) للشركة  بالستثنائي 
 PAY(0/2022)/2))،)وبملعروفة باسم

CONSULTING SARL
-)بلحل بملبكر للشركة.

-)عين توزبني عبد بلرحيم مصفيا.
 57 على:) ثابت  بلتصفية  مقر  (-
بلهادي)) إقامة  (، بملومن) عبد  شارع 
بلدبر) (- بلرببع) لطابق  ب  ب  مد ل 

بلبيضاء
في) بلقافوني  بإليدبع  تم  (-
في) بلبيضاء) لدبر  ( بلتجارية) بملحك ة 

2022/))/03)تحت رقم)8)8113.
557 P
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 AROKN ALGHARBI
 SARL AU

حل بلشركة
بلوحيد) بلشريك  قربر  على  بناء)

 AROKN ALGHARBI(لشركة

 06/09/2022 بتاريخ) ( (SARLAU

في بلدبر بلبيضاء)قرر ما يلي:

 AROKN بلشركة) حل 

 ALGHARBI SARLAU

بلسيد عبد بلرح ن غازي حامل)

في) في  مقيم  (Q370(01 رقم) بلجوبز 

مصفيا) تعيينه  تم  (، بألردن) (، أرايد)

للشركة.

56)زفقة) مكتب بلتصفية ثابت في)

(، بلثالث) بلطابق  (، حشاد) فرحات 

بلشقة رقم)6)،)أففا-)بلدبر بلبيضاء

في) بلقافوني  بإليدبع  يتم 

بلتجارية) بلبيضاء) بلدبر  محك ة 

رقم) تحت  بتاريخ0/2022)/8))

.81(683

558 P

EL MEZRAOUI DIVERS
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

بشريك وحيد

رأس الها : 00.000) درهم

بملقر بالجت اعي : زبوية زفقة أفوبل

ومح د بلقري إقامة منار A مكتب 

رقم 5 بلقنيطرة

تأسيس شركة
مسجل) عرفي  عقد  ب قت�سى 

بالقنيطرة،)تم وضع بلقافون بألسا�سي)

بملحدودة) بملسؤولية  ذبت  لشركة 

بملوبصفات) ذبت  وحيد  بشريك 

بلتالية):

 EL MEZRAOUI (: بلتس ية)

DIVERS SARL AU

ذبت) شركة  (: بلقافوني) بلشكل 

بملسؤولية بملحدودة بشريك وحيد.

بملقر بالجت اعي):)زبوية زفقة أفوبل

 A منار) إقامة  بلقري  ومح د 

مكتب رقم)5)بلقنيطرة.

موضوع بلشركة):

بيع وشربء)كل بألجهزة وبللوبزم.

رأس ال) حدد  (: بلشركة) رأس ال 

درهم) ((00.000 مبلغ) في  بلشركة 

بجت اعية) حصة  ((000 إلى) مقسم 

بقي ة)00))درهم للوبحدة.

بملدة):)99)سنة.

عبد) بلسيد  إلى  أسند  (: بلتسيير)

بلرح ان بملزربوي.

بلتجاري) بالسجل  بلتقييد  تم 

باملحك ة بالبتدبئية بالقنيطرة تحت)

رقم)67033.
SAZINAM

559 P

BENI CHEGDAN

شركة ذبت مسؤولية محدودة

بشريك وحيد

رأس الها : 00.000) درهم

R.C. : 57451

ملخص محضر بلج ع بلعام 
بالستثنائي للشركة

بالستثنائي) بلعام  بلج ع  إطار  في 

شركة) (BENI CHEGDAN لشركة)

بملنعقد) محدودة  مسؤولية  ذبت 

بلكائنة) (2022 أكتوار) ((7 بتاريخ)

تجزئة وفاء)رقم)633)بلقنيطرة تدبول)

على) باإلج اع  بلشركة   مساه و 

ما يلي):

قربءة تقرير بلتسيير بلذي قام به)

بملسير.

سابقة) بصفة  بلشركة  تصفية 

ألوبنها.

بلشكدبني  الد) بلسيد  تعيين 

وتحديد) بلتصفية  عن  بملسؤول 

مقرها بالحدبدة بلقنيطرة.

تم بإليدبع بلقافوني للشركة لدى)

بالبتدبئية) باملحك ة  بلضبط  كتابة 

 2022 فوف 6ر) فاتح  في  بالقنيطرة 

تحت رقم)08)93.

560 P

ATLAS SEPTA TRANS
شركة ذبت مسؤولية محدودة

رأس الها : 00.000) درهم

R.C. : 52025

ملخص محضر بلج ع بلعام 
بالستثنائي للشركة

بالستثنائي) بلعام  بلج ع  إطار  في 

 ATLAS SEPTA TRANS لشركة)

محدودة) مسؤولية  ذبت  شركة 

 2022 أكتوار) ((( بتاريخ) بملنعقد 

 2 رقم) شقة  (2 زفقة) بزبوية  بلكائنة 

تدبول) بلقنيطرة،) (36  -  32 بملالح)

على) باإلج اع  بلشركة  مساه و 

ما يلي):

قربءة تقرير بلتسيير بلذي قام به)

بملسير.

سابقة) بصفة  بلشركة  تصفية 

ألوبنها.

بمبارك) بلعردة  بلسيد  تعيين 

بملسؤول عن بلتصفية وتحديد مقرها)

في زفقة)39)رقم)2)أفكا بلقنيطرة.

تم بإليدبع بلقافوني للشركة لدى)

بالبتدبئية) باملحك ة  بلضبط  كتابة 

بالقنيطرة في)8))أكتوار)2022)تحت)

رقم)92958.

561 P

WINAS TRANS
شركة ذبت مسؤولية محدودة

بشريك وحيد

رأس الها : 00.000) درهم

R.C. : 53521

ملخص محضر بلج ع بلعام 
بالستثنائي للشركة

بالستثنائي) بلعام  بلج ع  إطار  في 

لشركة)WINAS TRANS)شركة ذبت)

بتاريخ بملنعقد  محدودة   مسؤولية 

شارع) في  بلكائنة  (2022 أكتوار) (((

بلرضوبن) إقامة  بلعزيز  عبد  موالي 

بلقنيطرة،) (6 رقم) مكتب  (C ع ارة)

باإلج اع) بلشركة  مساه و  تدبول 

على ما يلي):

قربءة تقرير بلتسيير بلذي قام به)

بملسير.

سابقة) بصفة  بلشركة  تصفية 

ألوبنها.

تعيين بلسيد بنعلي فجيح بملسؤول)

عن بلتصفية وتحديد مقرها بتجزئة)

بللي ون رقم)3)زبيو.

تم بإليدبع بلقافوني للشركة لدى)

بالبتدبئية) باملحك ة  بلضبط  كتابة 

بالقنيطرة في)20)أكتوار)2022)تحت)

رقم))9300.

562 P

STE NORI FORET

شركة ذبت مسؤولية محدودة 

بشريك وبحد

رأس الها : 00.000) درهم

RC : 35561

ملخص محضر بلج ع بلعام 
بالستثنائي للشركة

))-)في إطار بلج ع بلعام بالستثنائي)

شركة) (STE NORI FORET لشركة)

ذبت مسؤولية محدودة بملنعقد بتاريخ)

بلطابق) بلكائنة  (2022 أكتوار) ((7

بملغرب) (،2 ع ارة) ((5 رقم) بلرببع،)

بلعربي)C،)بلقنيطرة،)تدبول مساه وب)

بلشركة باإلج اع على ما يلي):

قربءة تقرير بلتسيير بلذي قام به)

بملسير)؛

سابقة) بصفة  بلشركة  تصفية 

ألوبنها)؛

عزيز) بلعزيوي  بلسيد  تعيين 

وتحديد) بلتصفية  عن  بملسؤول 

مقرها ب)501)شارع مح د بلخامس،)

شقة)7)إقامة مرينا،)بلقنيطرة.

تـم بإليـدبع بلقافوفـي للشركة لدى)

بالبتدبئية) باملحك ـة  بلضبط  كتابة 

2022)تحـت) 26)أكتوار) بالقنيطرة في)

رقم)93056.

563 P
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WELL DECO
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة 

بشريك وبحد
رأس الها : 00.000) درهم

بملقر بالجت اعي : زبوية زفقة أبو بكر 
بلصديق وزفقة غافدي، بلقنيطرة

تأسيس شركة
مسجل) عرفي  عقد  ب قت�سى 
بالقنيطرة،)تم وضع بلقافون بألسا�سي)
بملحدودة) بملسؤولية  ذبت  لشركة 
بشريك وبحد ذبت بملوبصفات بلتالية):
.WELL DECO SARL AU(:(بلتس ية
ذبت) شركة  (: بلقافوني) بلشكل 

بملسؤولية بملحدودة بشريك وبحد.
بملقر بالجت اعي):)زبوية زفقة أبو بكر)

بلصديق وزفقة غافدي،)بلقنيطرة.
موضوع بلشركة):

بألشغال بملختلفة)؛
بلتزيين.

رأس ال) حدد  (: بلشركة) رأس ال 
درهم) ((00.000 مبلغ) في  بلشركة 
بجت اعية) حصة  ((000 إلى) مقسم 

بقي ة)00))درهم للوبحدة.
بملدة):)99)سنة.

بلتسيير):)أسند إلى بلسيدة عايدة)
بلعلوي.

بلتجاري) بالسجل  بلتقيد  تم 
بالقنيطرة) بالبتدبئية   باملحك ة 

تحت رقم)55)67.
564 P

BENALIAS GARDIENNAGE
شركة ذبت مسؤولية محدودة 

بشريك وبحد
رأس الها : 00.000) درهم

RC : 54013
ملخص محضر بلج ع بلعام 

بالستثنائي للشركة
بلعام) بلج ع  إطار  في  (- ((

 BENALIAS لشركة) بالستثنائي 

ذبت) شركة  (GARDIENNAGE

بتاريخ) بملنعقد  محدودة   مسؤولية 

تجزئة) بلكائنة  (2022 أكتوار) ((( 
بلساكنية،) ((225 رقم) (2 بألمل)

تدبول مساه وب بلشركة) بلقنيطرة،)

باإلج اع على ما يلي):

قربءة تقرير بلتسيير بلذي قام به)

بملسير)؛

سابقة) بصفة  بلشركة  تصفية 

ألوبنها)؛

علي) بن  عسيلة  بلسيد  تعيين 

وتحديد) بلتصفية  عن  بملسؤول 

بلحدبدة،) مليك  والد  بدوبر  مقرها 

بلقنيطرة.

تـم بإليـدبع بلقافوفـي للشركة لدى)

بالبتدبئية) باملحك ـة  بلضبط  كتابة 

2022)تحـت) 21)أكتوار) بالقنيطرة في)

رقم)))930.

565 P

SSK GARDIENNAGE
SARL

شركة ذبت مسؤولية محدودة 

بشريك وبحد

رأس الها : 00.000) درهم

RC : 53245

ملخص محضر بلج ع بلعام 
بالستثنائي للشركة

))-)في إطار بلج ع بلعام بالستثنائي)

 SSK GARDIENNAGE لشركة)

محدودة) مسؤولية  ذبت  شركة 

بشريك وبحد بملنعقد بتاريخ)1)أكتوار)

بلكائنة ب زفقة صالح بلدين،) (2022

ع ارة)12)شقة)5)،)بلقنيطرة،)تدبول)

على) باإلج اع  بلشركة   مساه وب 

ما يلي):

 تغيير بسم بلشركة بالسم بلجديد):

 SSK GARDIENNAGE)؛

في) مقاول  (: تغيير نشاط بلشركة)

حربسة بملباني بلعامة وبلخاصة)؛

تحديث بلفصول)؛

موبضيع مختلفة.

2)-)تـم بإليـدبع بلقافوفـي للشركة لدى)

بالبتدبئية) باملحك ـة  بلضبط  كتابة 

 2022 أكتوار) ((9 في)  بالقنيطرة 

تحـت رقم))9298.

566 P

ANOUAL MARKET
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

رأس الها : 00.000) درهم
بملقر بالجت اعي : إقامة أفوبل 13 
زفقة أبي زرعة متجر رقم 1 و5 و 6 

بلقنيطرة
تأسيس

بالقنيطرة،) عرفي  عقد  ب قت�سى 
لشركة) بألسا�سي  بلقافون  وضع  تم 
ذبت) بملحدودة  بملسؤولية  ذبت 

بملوبصفات بلتالية):
 ANOUAL MARKET»(:(بلتس ية

.»SARL
بملسؤولية) ذبت  شركة  (: بلشكل)

بملحدودة.
زفقة ح ان) ((9 (: بملقر بالجت اعي)

بلفطوبكي مكتب رقم)3،)بلقنيطرة.
بملوبد) تخزين  (: بلشركة) موضوع 

بلغذبئية بلعامة.
بلتجارة.

بالستيربد وبلتصدير.
رأس ال) حدد  (: بلشركة) رأس ال 
درهم) ((00.000 مبلغ) في  بلشركة 
بجت اعية) حصة  ((.000 إلى) مقسم 

بقي ة)00))درهم للوبحدة.
بملدة):)99)سنة.

بلتسير)):)تتولى إدبرة بلشركة فترة)
ثالث سنوبت قابلة للتجديد ض نيا)
 MOHAMED بلسيد) إلى  بلت ديد 

.AARAB
بلتجاري) بالسجل  بلتقييد  تم 
باملحك ة بالبتدبئية بالقنيطرة تحت)

رقم)7))67.
567 P

SIMYASSMPOWER
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة 

بشريك وحيد
رأس الها : 00.000) درهم

بملقر بالجت اعي : شارع سعيد 
بلدبودي بقعة 0) إقامة أمنية 

مكتب رقم 3 بلقنيطرة
تأسيس

مسجل) عرفي  عقد  ب قت�سى 
بالقنيطرة،)تم وضع بلقافون بألسا�سي)
بملحدودة) بملسؤولية  ذبت  لشركة 
بملوبصفات) ذبت  وحيد  بشريك 

بلتالية):

 SIMYASSMPOWER»(:(بلتس ية

.»SARL AU

بملسؤولية) ذبت  شركة  (: بلشكل)

بملحدودة بشريك وحيد.

سعيد  شارع   : بالجت اعي) بملقر 

بلدبودي بقعة 0) إقامة أمنية مكتب 

رقم 3،)بلقنيطرة.

بألشغال) (: بلشركة) موضوع 

بملختلفة وبلبناء.

منعش عقاري.

تاجر.

رأس ال) حدد  (: بلشركة) رأس ال 

درهم) ((00.000 مبلغ) في  بلشركة 

بجت اعية) حصة  ((.000 إلى) مقسم 

بقي ة)00))درهم للوبحدة.

بملدة):)99)سنة.

بلسيد) إلى  أسند  (: ( بلتسير)

.Mohamed EL KHADIRI

بلتجاري) بالسجل  بلتقييد  تم 

باملحك ة بالبتدبئية بالقنيطرة تحت)

رقم))1)67.

568 P

بستدربك  طأ وقع بالجريدة 

 بلرس ية عدد 5729 بتاريخ

9) محرم 111) )7) أغسطس 2022)

وبملتعلق باإلعالن بلذي يح ل 

رقم 95P بلصفحة 5208)

STE ZRARQI VGPS

بدال من :

STE ZRABQI VGPS

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

...........................................................
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يقرأ :

STE ZRARQI VGPS

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

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

)بلباقي بدون تغيير.(

بالجريدة  وقع  بستدربك  طأ 

بتاريخ  5710 عدد   بلرس ية 

2 فوف 6ر  2022  باإلعالن بلذي يح ل 
رقم 135P بلصفحة 15)20

بدال :

SOFIA MALL
فسخ عقد تسيير حر ألصل تجاري

حر) تسيير  عرفي  عقد  ب قت�سى 

ألصل تجاري مسجل بالرااط بتاريخ)

)2)سبت 6ر)2022.

يقرأ :

SOFIA MALL
عقد تسيير حر ألصل تجاري

حر) تسيير  عرفي  عقد  ب قت�سى 

ألصل تجاري مسجل بالرااط بتاريخ)

)2)سبت 6ر)2022.

)بلباقي بدون تغيير(.

RIHAB CALL
تفويت حصص بجت اعية

شركـة محدودة بملسؤولية 
رأس الها 00.000)  درهم

بملقر بالجت اعي: رقم 33، زفقة 

كاملت، بلجديدة

 رقم بلتقييد في بلسجل 

بلتجاري )960)

بلعام) بلج ع  محضر  ب قت�سى 

 2022 بكتوار) ((( بتاريخ) بالستثنائي 

تقرر ما يلي):

بلفاني200  حسن  بلسيد  فوت 

بلسيد) لفائدة  بجت اعية  حصة 

درهم) مائة  بقي ة  جوهور  مروبن 

للحصة بلوبحدة.)

بلص د) عبد  بلسيد  فوت 

لفائدة) بجت اعية  حصة  دبني200)

مائة) بقي ة  جوهور  بسامة  بلسيد 

درهم للحصة بلوبحدة.)

فوت بلسيد مروبن بلدودكي200 

بلسيد زيد) لفائدة  حصة بجت اعية 

زبهير وبلسيد أسامة جوهور وبلسيدة)

جوهور) مروبن  وبلسيد  زبهير  رحاب 

بقي ة مائة درهم للحصة بلوبحدة.)

بستقالة بلسيد عبد بلص د دبني)

من مه ة بلتسيير.

تعيين بلسيدة رحاب زبهير وبلسيد)

أسامة جوهور ك سيرين مشتركين.

زبهير) زيد  للسيد  وير ص  يعهد 

بلبنكية) بلشيكات  على  بالتوقيع 

بلشركة) لفائدة  قروض  وطلب 

بملعنية.

بإليدبع) تم  (: بلقافوني) بإليدبع 

لدى) بلضبط  بكتابة  بلقافوني 

بملحك ة بالبتدبئية بالجديدة بتاريخ)

20)بكتوار)2022)تحت رقم)29323.
 الصة وايان

1 C

 GROUPE SCOLAIRE

L’OASIS DE ZAHIA PRIVE

تأسيس شركـة

شركـة محدودة بملسؤولية 

رأس الها 00.000)   درهم

بملقر بالجت اعي: تجزئة وسط 

بلجديدة، ع ارة رقم 5، بلشقة 

رقم )، بلجديدة

 رقم بلتقييد في بلسجل 

بلتجاري )992)

ب قت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ)

 30 2022،)مسجل بتاريخ) 27)شتن6ر)

بلقافون) إعدبد  تم  (،2022 شتن6ر)

بألسا�سي لشركة محدودة بملسؤولية)

بامل يزبت بلتالية):

محدودة) شركـة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤولية.)

 GROUPE (: بلشركة) تس ية 

 SCOLAIRE L’OASIS DE ZAHIA

.PRIVE

غـرض بلشركة):)مؤسسة للتعليم)

بلتعليم بالبتدبئي) ما قبل بالبتدبئي،)

وبلتعليم بلثافوي.

تجزئة) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 

وسط بلجديدة،)ع ارة رقم)5،)بلشقة)

رقم))،)بلجديدة.)

بملبلغ محدد في) (: رأس ال بلشركة)

00.000.00))درهم مقسم إلى)000)   

 (00.00 بقي ة) بجت اعية  حصة 

بلوبحدة موزعة على) للحصة  درهم 

بلشركاء)كالتالي):)

 250 بلسيد عبد بلحق ساكت:) (-

حصة بجت اعية.

 250 ساكت:) بلزبهية  بلسيدة  (-

حصة بجت اعية.

 250 ساكت:) غيثة  بلسيدة  (-

حصة بجت اعية.

 250 ساكت:) بلزوهرة  بلسيدة  (-

حصة بجت اعية.

بلتسيير):)عهد بتسيير بلشركة ملدة)

غير محددة للسيد عبد بلحق ساكت)

للتعريف) بلوطنية  للبطاقة  بلحامل 

.M202936(رقم

بإليدبع) تم  (: بلقافوني) بإليدبع 

بالبتدبئية) باملحك ة  بلقافوني 

 2022 بكتوار) ((9 بتاريخ) بالجديدة 

تحت رقم)29320.
 الصة وايان

2 C

 EURO COPY
تأسيس شركـة

شركـة محدودة بملسؤولية 

ذبت شريك وحيد

رأس الها 00.000)   درهم

بملقر بالجت اعي: رقم )05)، بملتجر 

رقم )، بلطابق بلسفلي، حي 

بملحاميد، تجزئة معطى هللا، مربكش

 رقم بلتقييد في بلسجل 

بلتجاري )1)30)

ب قت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ)

بتاريخ مسجل  (،2022 بكتوار) (03 

 01)بكتوار)2022،)تم إعدبد بلقافون)

بألسا�سي لشركة محدودة بملسؤولية)

بامل يزبت بلتالية):

محدودة) شركـة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤولية ذبت شريك وحيد.

.EURO COPY(:(تس ية بلشركة

غـرض بلشركة):))بيع،)شربء)وتوزيع)

وبستيربد برالت بملعلوماتية وبملكتبية)

وبألثاث وبملعدبت بملكتبية.

برالت) لكل  وبالستيربد  تجارة 

بلجديدة وبلقدي ة.

رقم) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 

بلطابق) (،( رقم) بملتجر  (،(05(

بلسفلي،)حي بملحاميد،)تجزئة معطى)

هللا،)مربكش.)

بملبلغ محدد في) (: رأس ال بلشركة)

00.000.00))درهم مقسم إلى)000)   

 (00.00 بقي ة) بجت اعية  حصة 

بسم) في  بلوبحدة  للحصة  درهم 

عبد) كريم  بلسيد  بلوحيد  بلشريك 

بلكبير)000))حصة بجت اعية.

بلشركة) بتسيير  عهد  (: بلتسيير)

كريم) بلسيد  بلى  محددة  غير  ملدة 

عبد بلكبير بلحامل للبطاقة بلوطنية)

.M209(7((للتعريف رقم

بإليدبع) تم  (: بلقافوني) بإليدبع 

بلقافوني باملحك ة بلتجارية ب ربكش)

رقم) تحت  (2022 بكتوار) (26 بتاريخ)

.(10787

 الصة وايان

3 C
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STE AGEFICO SARL

EURO GROUP LOGISTIQUE
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تحويل بملقر بالجت اعي للشركة

STE AGEFICO SARL
2) شارع ع ر بلخيام بلطابق بلثاني 

رقم 1 ، 90000، طنجة بملغرب
 EURO GROUP LOGISTIQUE
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجت اعي زفقة 

بلزرقطوني ع ارة 32 شقة رقم29 
بلطابق بألول - 90000 طنجة 

بملغرب.
تحويل بملقر بالجت اعي للشركة

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 
.((02(9

بلوحيد) بلشريك  قربر  ب قت�سى 
2022)تم تحويل) 3))يوفيو) بملؤرخ في)
من) للشركة  بلحالي  بالجت اعي  بملقر 
شقة) (32 ع ارة) بلزرقطوني  «زفقة 
رقم29)بلطابق بألول)-)90000)طنجة)
بلوك) شروق  «مج ع  إلى) بملغرب»)
 -  31 رقم) (3 بلطابق) (2 ع ارة بدر) (2

90000)طنجة بملغرب».
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
يوليوز) (08 بتاريخ) بطنجة  بلتجارية 

2022)تحت رقم)255616.
(I

GENIE MANAGEMENT CONSULTING

AINA TEXTILE
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

 GENIE MANAGEMENT
CONSULTING

57) شارع بلقدس، تجزئة بملجد، 
بلطابق بألول، شقة رقم 6 بل6ريد 61 

- بلعوبمة، 90000، طنجة بملغرب
AINA TEXTILE شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجت اعي بملنطقة 

بللوجستيكية لل نطقة بلحرة 
للتصدير، بلقطعة رقم 81س1 - 

90000 طنجة بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

(3(723

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) (21

مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.

عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 

 AINA (: ب ختصر تس يتها) بإلقتضاء)

.TEXTILE

:) ياطة) بإيجاز) بلشركة  غرض 

بملالبس بلجاهزة)-بستيربد و تصدير).

بملنطقة) (: عنوبن بملقر بالجت اعي)

بلحرة) لل نطقة  بللوجستيكية 

 - 81س1  رقم) بلقطعة  للتصدير،)

90000)طنجة بملغرب.

أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 (.000 (: أفا) رويز  مدينا  بلسيدة 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.)

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):

بلسيدة مدينا رويز أفا عنوبفه)ب()

بقامة) هللا  عبد  بن  مح د  شارع 

طنجة) (90000 رقم20  (8 فرح طابق)

بملغرب.

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:

بلسيدة مدينا رويز أفا عنوبفه)ب()

شارع مح د بن عبد هللا بقامة فرح)

طابق)8)رقم20 90000)طنجة بملغرب

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

أكتوار) (27 بتاريخ) بطنجة  بلتجارية 

2022)تحت رقم)258862.

2I

‘Entreprise(assisstance(*ENTASS*

YES WE CALL
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

حل شركة

 Entreprise assisstance*

›*ENTASS

 ongle(rue(berkane(et(melila ،

60000، oujda(maroc

YES WE CALL شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة)في طور 

بلتصفية(

وعنوبن مقرها بإلجت اعي 16 شارع 

صابرة طابق 3 رقم 6 حي بلقدس 

إقامة  رااش وجدة - 60000 وجدة 

بملغرب.

حل شركة
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 

.3(755

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)

تقرر حل) (2022 يوفيو) (22 بملؤرخ في)

 YES(شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

 (00.000 مبلغ رأس الها) (WE CALL

بإلجت اعي) مقرها  وعنوبن  درهم 
 6 رقم) (3 طابق) صابرة  شارع  (16

وجدة) إقامة  رااش  بلقدس  حي 

(: ل) فتيجة  بملغرب  وجدة  (60000  -

مشاكل مالية.

و حدد مقر بلتصفية ب)16)شارع)
بلقدس) حي  (6 رقم) (3 طابق) صابرة 

إقامة  رااش وجدة)-)60000)وجدة)

بملغرب.)

و عين:

مح د وبلي و عنوبفه)ب() بلسيد)ة()

وجدة)60000)بملغرب وجدة ك صفي)

)ة()للشركة.

وعند بإلقتضاء)بلحدود بملفروضة)

محل) لهم  بملخولة  بلصالحيات  على 

و) بلعقود  تبليغ  محل  و  بملخابرة 

بلوثائق بملتعلقة بالتصفية):)-

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

شتن6ر) (07 بتاريخ) بوجدة  بلتجارية 

2022)تحت رقم)316).

3I

فوغلب

IFSAH TRAVAUX DIVERS
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
رفع رأس ال بلشركة

فوغلب

شقة 3 بلطابق 2 ع ارة ب7 بقامة 
ربشا مرجان 2 مكناس شقة 3 

بلطابق 2 ع ارة ب7 بقامة ربشا 

مرجان 2 مكناس، 50000، مكناس 

بملغرب

IFSAH TRAVAUX DIVERS شركة 

ذبت مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجت اعي متجر 

بتجزئة بشربق رقم 9 بوفكربن 

مكناس - 50000 مكناس بملغرب.
رفع رأس ال بلشركة

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 

.16787

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)

تم) (2022 شتن6ر) ((9 في) بملؤرخ 
قدره) ب بلغ  بلشركة  رأس ال  رفع 

»600.000)درهم»)أي من)«00.000) 

عن) درهم») (700.000» إلى) درهم»)
ديون) مع  مقاصة  إجربء) (: طريق)

بلشركة بملحددة بملقدبر و بملستحقة.

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

أكتوار) ((3 بلتجارية ب كناس بتاريخ)

2022)تحت رقم)3728.

1I

nadorligneconsulting

بم اليغانس
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

nadorligneconsulting

بلناضور ، 62000، بلناضور بملغرب

بم بليغانس شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجت اعي شارع 

فكيك بلعروي بلناظور - 62000 

بلناظور بملغرب
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تأسيس شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري):)

21803

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) ((1

مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.

عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 

بم) (: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

بليغانس.

-تأجير) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

بلسياربت بدون سائق.

شارع) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 

 62000 (- بلناظور) بلعروي  فكيك 

بلناظور بملغرب.

أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 (.000 (: مح د) بلبشيري  بلسيد 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.)

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):

بلسيد بلبشيري مح د عنوبفه)ب()

حي بلسكة بلحديدية بلعروي بلناظور)

62000)بلناظور بملغرب.

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:

حي) بلسيد بزدبد بح د عنوبفه)ب()

بلناظور) بلعروي  بلحديدية  بلسكة 

62000)بلناظور بملغرب

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

 2( بتاريخ) بالناضور  بالبتدبئية 

أكتوار)2022)تحت رقم)1627.

5I

فوغلب

TRAVEL TO STUDY
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

فوغلب
شقة 3 بلطابق 2 ع ارة ب7 بقامة 
ربشا مرجان 2 مكناس شقة 3 
بلطابق 2 ع ارة ب7 بقامة ربشا 

مرجان 2 مكناس، 50000، مكناس 
بملغرب

TRAVEL TO STUDY شركة ذبت 
مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجت اعي بلولجة 
دوبر بيت بح د بوعلي وبد بلرمان 

ج اعة عين كرمة مكناس - 50000 
مكناس بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤلية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 
57387

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 شتن6ر) (23
مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 
بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.TRAVEL TO STUDY
(: بإيجاز) بلشركة  غرض 

-بستشاربت إدبرية.
بلولجة) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 
بلرمان) وبد  بوعلي  بح د  بيت  دوبر 
 50000 (- ج اعة عين كرمة مكناس)

مكناس بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 (.000 (: بفوبر) رحيوي  بلسيد 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.)

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):

عنوبفه)ب() بفوبر  رحيوي  بلسيد 

فرنسا)50000)مكناس بملغرب.

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:

عنوبفه)ب() بفوبر  رحيوي  بلسيد 

فرنسا)50000)مكناس بملغرب

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

أكتوار) ((2 بلتجارية ب كناس بتاريخ)

2022)تحت رقم)3706.

6I

RIAD CONSULTANT

ADIL KAMA SARL شركة

شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تفويت حصص

RIAD CONSULTANT

 IMM 59 APPT 01 RUE

 TAMESNA(WIFAQ - ، 25000،

KHOURIBGA MAROC

شركة ADIL KAMA SARL شركة 

ذبت بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجت اعي 25 تجزئة 

بلكيرد حي بلرياض شارع موالي 

بدريس ) - 25000  ريبكة بملغرب.

تفويت حصص

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 

.5053

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)

ت ت) (2020 يوفيو) (25 في) بملؤرخ 

بملصادقة على):

تفويت بلسيد))ة()بلسعدية عربفي)

 (00 حصة بجت اعية من أصل) (80

غزبل رايع) )ة() حصة لفائدة بلسيد)

بتاريخ)25)يوفيو)2020.

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم  (

بالبتدبئية بخريبكة بتاريخ))0)يوليوز)

2020)تحت رقم)99).

7I

SOMADINCO

SELECTIUM MOR
إعالن متعدد بلقربربت

SOMADINCO
إقامة ماجورل ع ارة B رقم2 

حي بلقدس بل6رفو�سي ، 0)206، 
بلدبربلبيضاء بملغرب

SELECTIUM MOR «شركة ذبت 
بملسؤولية بملحدودة»

وعنوبن مقرها بالجت اعي: مارينا 
بلدبر بلبيضاء شارع سيدي مح د 
بن عبد هللا كريسطال 3 ع ارة أ1د 
بلطابق ) - 20250 بلدبربلبيضاء 

بملغرب.
«إعالن متعدد بلقربربت»

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري: 
.1(381(

ب قت�سى بلج ع بلعام بالستثنائي)
بملؤرخ في)25)دجن6ر))202

تم بتخاذ بلقربربت بلتالية:)
على) ينص  بلذي  (:( رقم) قربر 
زيادة رأس مال بلشركة ب بلغ) مايلي:)
درهم) (21.280.000،00 وقدره)
درهم) (21.290.000،00 ليصبح)
حصة) (2(2.800 بإصدبر) ودلك 
 (83.000 دمج) بوبسطة  جديدة 
بلجاري لشركة) بلحساب  حصة من 
واوبسطة) (INTERMIDIS LIMITED
ديون) من  حصة  تحويل29.800)

.SELECTIUM DWC(شركة
على) ينص  بلذي  (:2 رقم) قربر 
بلشركة) مال  رأس  تخفيض  مايلي:)
 20.290.000،00 وقدره) ب بلغ 
درهم) (1.000.000،00 درهم ليصبح)
من) حصة  (202.900 بإلغاء) ودلك 
بلشكل) على  تصفية  ساربتها  أجل 
لشركة) حصة  ((71.106 (: بلتالي)
 28.100 و) (INTERMIDIS LIMITED
 SELECTIUM DWC(حصة من شركة
 SELECTIUM من شركة) (91 حصة)

AFRICA
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

بلنظام بألسا�سي بلتالية:)
بند رقم)6:)بلذي ينص على مايلي:)
مبلغ) في  محدد  بلشركة  مال  رأس 

000.000.))درهم)
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بند رقم)7:)بلذي ينص على مايلي:)
مبلغ) في  محدد  بلشركة  مال  رأس 
000.000.))درهم مقس ة إلى)0000) 
(: بلتالي) بلشكل  على  مقس ة  حصة 
 INTERMIDIS حصة لشركة) (8595
شركة) حصة  ((.100 و) (LIMITED
5)شركة) SELECTIUM DWC)حصة)

 SELECTIUM AFRICA
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
 28 بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

يوفيو)2022)تحت رقم)0)8291.
8I

SOMADINCO

SELECTIUM MOR
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تفويت حصص

SOMADINCO
إقامة ماجورل ع ارة B رقم2 

حي بلقدس بل6رفو�سي ، 0)206، 
بلدبربلبيضاء بملغرب

SELECTIUM MOR شركة ذبت 
بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجت اعي مارينا بلدبر 
بلبيضاء شارع سيدي مح د بن عبد 
هللا كريسطال 3 ع ارة أ1د بلطابق 

) - 20250 بلدبربلبيضاء بملغرب.
تفويت حصص

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 
.1(381(

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)
ت ت) (202( دجن6ر) (30 في) بملؤرخ 

بملصادقة على):
 INTERMIDIS )ة() تفويت بلسيد)
حصة بجت اعية) (LIMITED. 8.595
من أصل)8.595)حصة لفائدة بلسيد)
بتاريخ) (.SELECTIUM AFRICA )ة()

30)دجن6ر))202.
 SELECTIUM )ة() بلسيد) تفويت 
حصة بجت اعية من) (DWC. (.399
أصل)100.))حصة لفائدة بلسيد))ة()
 30 بتاريخ) (.SELECTIUM AFRICA

دجن6ر))202.
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم  (
 28 بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

يوفيو)2022)تحت رقم)))8291.
9I

KAMAR BENOUNA

JIM INVEST ش م م
إعالن متعدد بلقربربت

KAMAR BENOUNA
 RUE(CHARAM(ACHAYKH ، 31

20160، Casablanca(MAROC
JIM INVEST ش م م «شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة»
وعنوبن مقرها بالجت اعي: 303 
ببربهيم بلرودبني بلطابق بلثالث 

بلشقة رقم 532 - 20330 
بلدبربلبيضاء بملغرب.

«إعالن متعدد بلقربربت»
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري: 

.(55095
ب قت�سى بلج ع بلعام بالستثنائي)

بملؤرخ في)22)شتن6ر)2022
تم بتخاذ بلقربربت بلتالية:)

قربر رقم)):)بلذي ينص على مايلي:)
موضوع) تغيير  بلعام  بلج ع  قرر 
«بلشركة تع ل لحسابها) بلشركة بلي)
بلقيم) بدبرة  و  بيدبع  في  بلخاص 

بلعقارية قابلة للتحويل)
قربر رقم)2:)بلذي ينص على مايلي:)

تغيير بلبند بلثاني من بلقوبفين)
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

بلنظام بألسا�سي بلتالية:)
بند رقم)0:)بلذي ينص على مايلي:)
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
 (8 بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)727)81.

(0I

 CHAHID MEDIA

CHAHID MEDIA
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

CHAHID MEDIA
265, شارع مح د زرقطوني بلطابق 
9 رقم 92 ، 20600، بلدبربلبيضاء 

بملغرب
CHAHID MEDIA شركة ذبت 
مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجت اعي 265, شارع 
مح د زرقطوني بلطابق 9 رقم 92 - 

0)288 بلدبر بلبيضاء بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

11317(
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (20(9 شتن6ر) (05
مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 
بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.CHAHID MEDIA
منتج) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 
بألفالم بلسين ائية أي شخص يؤلف)
يعين) (، مكوفة) لديه سيناريوهات  أو 
للتوجيه) بلالزمين  بلفنيين  بملوظفين 
بلتصوير) بتنفيذ  قام  أو  بألدبء) أو 

وتسجيل بلصوت.
 ,265 (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 
شارع مح د زرقطوني بلطابق)9)رقم)

92 - 0)288)بلدبر بلبيضاء)بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة سنة.
 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
بلسيد ك ال شهيد):)000.))حصة)

بقي ة)00))درهم للحصة.)
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):
عنوبفه)ب() شهيد  ك ال  بلسيد 
بلحسن) شارع  (8 شقة) (399 ع ارة)

بلثاني)0020))بلرااط بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
عنوبفه)ب() شهيد  ك ال  بلسيد 
بلحسن) شارع  (8 شقة) (399 ع ارة)

بلثاني)0020))بلرااط بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
 21 بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

شتن6ر)9)20)تحت رقم)1651)7.
((I

بملركز بملربك�سي لإلرشاد

 BARBER GENTLEMEN›S
CLUB

شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة
تعيين مسير جديد للشركة

بملركز بملربك�سي لإلرشاد
شقة رقم ٩ مد ل أ ع ارة أنس 

ماجوريل شارع موالي عبد هللا ، 0، 
مربكش بملغرب

 BARBER GENTLEMEN›S CLUB
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجت اعي رقم 232 
شارع مح د بلخامس بملحل رقم 32 

كيليز - 1000 مربكش بملغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 
.8(30(

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)
2022)تم تعيين) 9))شتن6ر) بملؤرخ في)
عال) بلسيد)ة() للشركة  جديد  مسير 

عزبلدين ك سير وحيد
تبعا لقبول بستقالة بملسير.

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
أكتوار) (21 بلتجارية ب ربكش بتاريخ)

2022)تحت رقم)10660).

(2I

بملركز بملربك�سي لإلرشاد

KHUM
عقد تسيير حر ألصل تجاري))بألشخاص)

بملعنويون(

عقد تسيير حر ألصل تجاري
KHUM

 (7 ب قت�سى عقد عرفي مؤرخ قي)
بملسجل) (CIELO أعطى) (2022 ماي)
باملحك ة) (36977 بلتجاري) بالسجل 
بلتجارية ب ربكش حق بلتسيير بلحر)
 (20 لألصل بلتجاري بلكائن ب رقم)
مربكش) (10000 (- طوبلة دبر بلباشا)
 ETRE MARRAKECH(بملغرب لفائدة
يوفيو) (0( من) تبتدئ  سنة  (5 ملدة)
 2027 ماي) (3( في) تنتهي  و  (2022
مقابل مبلغ شهري قي ته)55.000,00 

درهم.

(3I
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CABINET COMPTABLE SAKHI

MASTERPACK
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
حل شركة

CABINET COMPTABLE SAKHI
 N° 868, RESIDENCE(ANNASR
 BD(MOHAMED 6 IMM(GH1
 ETAGE 5 APPT 18، 20550،

CASABLANCA MAROC
MASTERPACK شركة ذبت 

مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 
بلوحيد)في طور بلتصفية(

وعنوبن مقرها بإلجت اعي 5 
زفقة عبد بلسالم بلخطابي حي 
بملستشفيات - 20503 بلدبر 

بلبيضاء بملغرب.
حل شركة

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 
.20725(

بلوحيد) بلشريك  قربر  ب قت�سى 
2022)تقرر حل) 30)شتن6ر) بملؤرخ في)
ذبت) محدودة  مسؤلية  ذبت  شركة 
 MASTERPACK بلوحيد) بلشريك 
مبلغ رأس الها)0.000))درهم وعنوبن)
مقرها بإلجت اعي)5)زفقة عبد بلسالم)
 20503 (- بلخطابي حي بملستشفيات)
(: ل) فتيجة  بملغرب  بلبيضاء) بلدبر 

تربكم بلخسائر.
زفقة) ((6 و حدد مقر بلتصفية ب)
 2 ))شقة) إقامة بلياس ين طابق) (91
حي بلعائلة بلفرنسية)-)20310)بلدبر)

بلبيضاء)بملغرب.)
و عين:

بنصغير) بلدين  صالح  بلسيد)ة()
إقامة) (91 زفقة) ((6 عنوبفه)ب() و 
بلياس ين طابق)))شقة)2)حي بلعائلة)
بلبيضاء) بلدبر  (20310 بلفرنسية)

بملغرب ك صفي))ة()للشركة.
وعند بإلقتضاء)بلحدود بملفروضة)
محل) لهم  بملخولة  بلصالحيات  على 
و) بلعقود  تبليغ  محل  و  بملخابرة 
بلوثائق بملتعلقة بالتصفية):)6))زفقة)
 2 ))شقة) إقامة بلياس ين طابق) (91

حي بلعائلة بلفرنسية بلدبر بلبيضاء

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

 25 بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)60)813.

(1I

FIDUCIAIREJAD

SB DIAG PROG sarl au
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
قفل بلتصفية

FIDUCIAIREJAD

 MARRAKECH(MARRAKECH،

MAROC 10000، مربكش

SB DIAG PROG sarl au شركة 

ذبت مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجت اعي : باب 

دكالة درب بلجديد رقم 250 بلطابق 

بالر�سي - 10000 مربكش بملغرب.

قفل بلتصفية
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

.9(337

بلوحيد) بلشريك  قربر  ب قت�سى 

بملؤرخ في)5))يوليوز)2022)تقرر حل)

شركة) (SB DIAG PROG sarl au

ذبت مسؤلية محدودة ذبت بلشريك)

 (0.000 رأس الها) مبلغ  بلوحيد 

درهم وعنوبن مقرها بإلجت اعي باب)

250)بلطابق) دكالة درب بلجديد رقم)

بملغرب) مربكش  (10000 (- بالر�سي)

فتيجة لتوقف بلنشاط.

و عين:

و) عي�سى  بن  سعيد  بلسيد)ة()

عنوبفه)ب()شارع يعقوب بملنصور رفقة)

2))متر رقم)06)جليز)10000)مربكش)

بملغرب ك صفي))ة()للشركة.

و قد تم بنعقاد بلج عية بلختامية)

باب) وفي  (2022 يوليوز) (2( بتاريخ)

250)بلطابق) دكالة درب بلجديد رقم)

بالر�سي)-)10000)مربكش بملغرب.

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

أكتوار) (2( بلتجارية ب ربكش بتاريخ)

2022)تحت رقم)10623).

(5I

مكتب بلدربسات بلقافوفية وبلجبائية

AGROFOOD MAROC

إعالن متعدد بلقربربت

مكتب بلدربسات بلقافوفية 

وبلجبائية

63، شارع الكورفيش بلع ارة ب 

بلطابق 5 ، 20000، بلدبر بلبيضاء 

بملغرب

AGROFOOD MAROC «شركة 

بملساه ة»

وعنوبن مقرها بالجت اعي: شارع 

بوركون زفقة جعفر ببن حبيب إقامة 

بملشرق 2، بلطابق بألول، رقم 3 - - 

بلدبر بلبيضاء بملغرب.

«إعالن متعدد بلقربربت»

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري: 

.109255

ب قت�سى بلج ع بلعام بالستثنائي)

بملؤرخ في)08)غشت)2022

تم بتخاذ بلقربربت بلتالية:)

على) ينص  بلذي  (:(- رقم) قربر 

مايلي:)قبول بستقالة بلسيد ببربهيم)

بوتكربي من مهامه ك تصرف

على) ينص  بلذي  (:2- رقم) قربر 

 ANOUAR شركة) تعيين  مايلي:)

PARTICIPATIONS)في م ثلها بلسيد)

جديدب) متصرفا  بوتكربي  بلهاشمي 

للشركة ملدة))5()سنوبت أي إلى حين)

بملدعو) بلعادي  بلعام  بلج ع  بنعقاد 

للبث في حسابات سنة)2026.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

بلنظام بألسا�سي بلتالية:)

بند رقم)-):)بلذي ينص على مايلي:)

بستقالة متصرف)))

بند رقم)-2:)بلذي ينص على مايلي:)

تعيين متصرف جديد

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

 29 بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

شتن6ر)2022)تحت رقم))83953.

(6I

مكتب بلدربسات بلقافوفية وبلجبائية

RAWAJ FIRST
إعالن متعدد بلقربربت

مكتب بلدربسات بلقافوفية 
وبلجبائية

63، شارع الكورفيش بلع ارة ب 
بلطابق 5 ، 20000، بلدبر بلبيضاء 

بملغرب
RAWAJ FIRST «شركة بملساه ة»
وعنوبن مقرها بالجت اعي: شارع 

بوركون زفقة جعفر ببن حبيب إقامة 
بملشرق 2، بلطابق بألول، رقم 3 - 

20000 بلدبر بلبيضاء بملغرب.
«إعالن متعدد بلقربربت»

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري: 
.139265

ب قت�سى بلج ع بلعام بالستثنائي)
بملؤرخ في)08)غشت)2022

تم بتخاذ بلقربربت بلتالية:)
على) ينص  بلذي  (:(- رقم) قربر 
مايلي:)قبول بستقالة بلسيد ببربهيم)

بوتكربي من مهامه ك تصرف
على) ينص  بلذي  (:2- رقم) قربر 
 ANOUAR شركة) تعيين  مايلي:)
PARTICIPATIONS)في م ثلها بلسيد)
جديدب) متصرفا  بوتكربي  بلهاشمي 
للشركة ملدة))5()سنوبت أي إلى حين)
بملدعو) بلعادي  بلعام  بلج ع  بنعقاد 

للبث في حسابات سنة)2026.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

بلنظام بألسا�سي بلتالية:)
بند رقم)-):)بلذي ينص على مايلي:)

بستقالة متصرف)
بند رقم)-2:)بلذي ينص على مايلي:)

تعيين متصرف جديد
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
 29 بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

شتن6ر)2022)تحت رقم)839533.
(7I

مكتب بلدربسات بلقافوفية وبلجبائية

MILK BRAND 
إعالن متعدد بلقربربت

مكتب بلدربسات بلقافوفية 
وبلجبائية

63، شارع الكورفيش بلع ارة ب 
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بلطابق 5 ، 20000، بلدبر بلبيضاء 
بملغرب

 MILK BRAND «شركة بملساه ة»
وعنوبن مقرها بالجت اعي: 92، شارع 
بملقاومة - 20000 ، بلدبر بلبيضاء 

بملغرب.
«إعالن متعدد بلقربربت»

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري: 
.360273

ب قت�سى بلج ع بلعام بالستثنائي)
بملؤرخ في)08)غشت)2022

تم بتخاذ بلقربربت بلتالية:)
على) ينص  بلذي  (:(- رقم) قربر 
مايلي:)قبول بستقالة بلسيد ببربهيم)

بوتكربي من مهامه ك تصرف
قربر رقم)-2:)بلذي ينص على مايلي:)
تعيين بلسيد حسن بوتكربي متصرفا)
سنوبت أي) ()3( جديدب للشركة ملدة)
إلى حين بنعقاد بلج ع بلعام بلعادي)
بملدعو للبث في حسابات سنة)2021  
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

بلنظام بألسا�سي بلتالية:)
بند رقم)-):)بلذي ينص على مايلي:)

بستقالة متصرف)
بند رقم)-2:)بلذي ينص على مايلي:)

تعيين متصرف جديد
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
 (9 بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

شتن6ر)2022)تحت رقم))83793.
(8I

SOFI RIMA

 GENIE CIVIL TRAVAUX
PUBLIC SAIS

شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 
بلشريك بلوحيد

قفل بلتصفية

SOFI RIMA
صندوق بل6ريد 2136 بملدينة 

بلجديدة فاس ، 30000، فاس 
بملغرب

 GENIE CIVIL TRAVAUX PUBLIC
SAIS شركة ذبت مسؤلية محدودة 

ذبت بلشريك بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجت اعي : دوبر بوالد 
بوعبيد بلكوبز بوالد بلطيب - 30000 

فاس بملغرب.
قفل بلتصفية

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 
.63957

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)
بملؤرخ في)2))أكتوار)2022)تقرر حل)
 GENIE CIVIL TRAVAUX PUBLIC
ذبت مسؤلية محدودة) شركة  (SAIS
ذبت بلشريك بلوحيد مبلغ رأس الها)
مقرها) وعنوبن  درهم  ((00.000
بلكوبز) بوعبيد  بوالد  بإلجت اعي دوبر 
فاس بملغرب) (30000 (- بوالد بلطيب)
نشاط) الي  مزبولتها  لعدم  فتيجة 

بقتصادي.
و عين:

و) صاغي  بملصطفى  بلسيد)ة()
بلكوبز) بوعبيد  بوالد  دوبر  عنوبفه)ب()
بملغرب) فاس  (30000 بلطيب) بوالد 

ك صفي))ة()للشركة.
و قد تم بنعقاد بلج عية بلختامية)
بتاريخ)2))أكتوار)2022)وفي دوبر بوالد)
بوعبيد بلكوبز بوالد بلطيب)-)30000 

فلس بملغرب.
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
أكتوار) (21 بتاريخ) بفاس  بلتجارية 

2022)تحت رقم)1356/022.
(9I

SOFI RIMA

 ATLANTIQUE DES
TRAVAUX PUBLICS

شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 
بلشريك بلوحيد

قفل بلتصفية

SOFI RIMA
صندوق بل6ريد 2136 بملدينة 

بلجديدة فاس ، 30000، فاس 
بملغرب

 ATLANTIQUE DES TRAVAUX
PUBLICS شركة ذبت مسؤلية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجت اعي : 18 زفقة 
8 بالد بلربيس سهب بلورد - 30000 

فاس بملغرب.
قفل بلتصفية

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

.618(9
ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)
بملؤرخ في)2))أكتوار)2022)تقرر حل)
 ATLANTIQUE DES TRAVAUX
مسؤلية) ذبت  شركة  (PUBLICS
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد مبلغ)
وعنوبن) درهم  ((00.000 رأس الها)
بالد) (8 زفقة) (18 بإلجت اعي) مقرها 
فاس) (30000 (- بلربيس سهب بلورد)
الي) مزبولتها  لعدم  فتيجة  بملغرب 

نشاط تجاري.
و عين:

و) بلشربد  جوبد  بلسيد)ة()
بلربيس) بالد  (8 زفقة) (18 عنوبفه)ب()
بملغرب) فاس  (30000 بلورد) سهب 

ك صفي))ة()للشركة.
و قد تم بنعقاد بلج عية بلختامية)
بتاريخ)2))أكتوار)2022)وفي)18)زفقة)
 30000 8)بالد بلربيس سهب بلورد)-)

فاس بملغرب.
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
أكتوار) ((2 بتاريخ) بفاس  بلتجارية 

2022)تحت رقم)022/)138.
20I

FIDUCIAIRE ATLAS COMPTAFISC

MG LOCATION
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تفويت حصص

 FIDUCIAIRE ATLAS
COMPTAFISC

 RESIDENCE KOUTOUBIA
 CENTRE 1B(BD(ZERKTOUNI

 ET MED EL BAQAL APPT
 N°09 2EME(ETAGE(GUELIZ

 MARRAKECH، 40000،
MARRAKECH MAROC

MG LOCATION شركة ذبت 
مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجت اعي رقم 9 

بلوك ب بقامة بلكتبية زوبية شارع 
بلزرقطوني و مح د بلبقال كليز 
مربكش - 10000 مربكش بملغرب.

تفويت حصص

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 

.(2722(

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)

ت ت) (2022 أكتوار) ((9 في) بملؤرخ 

بملصادقة على):

جين) ميالني  )ة() بلسيد) تفويت 

حصة) ((.000 ديس اريس) لو�سي 

حصة) ((.000 أصل) من  بجت اعية 

كيدي) روش  )ة() بلسيد) لفائدة 

كريسطوف بتاريخ)9))أكتوار)2022.

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم  (

أكتوار) (2( بلتجارية ب ربكش بتاريخ)

2022)تحت رقم)7)106).

2(I

BUSINESS(CONSULT(CABINE(&(ASSOCIES

CHAIB AGRI
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

 BUSINESS(CONSULT(CABINE &

ASSOCIES

مكناس ، 0000)، مكناس بملغرب

CHAIB AGRI شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجت اعي مقر ب 

بلشوينك ج اعة بيت حرز هللا 

تعاوفية سلمى بلحاجب - 200)5 

بلحاجب بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

57183

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) (01

مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.

عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 

 CHAIB(:(بإلقتضاء)ب ختصر تس يتها

.AGRI
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غرض بلشركة بإيجاز):)بالستغالل)
بلزربعي.

مقر) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 
هللا) حرز  بيت  ج اعة  بلشوينك  ب 
 5(200 (- بلحاجب) سلمى  تعاوفية 

بلحاجب بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 (.000 (: شايب) ياسين  بلسيد 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.)
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):
عنوبفه)ب() شايب  ياسين  بلسيد 
مكناس) بملنصور  تجزئة  (10 فيال)

50050)مكناس بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
عنوبفه)ب() شايب  ياسين  بلسيد 
مكناس) بملنصور  تجزئة  (10 فيال)

50050)مكناس بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
أكتوار) (2( بلتجارية ب كناس بتاريخ)

2022)تحت رقم)3872.

22I

EUROMED COMPTA-SARL

 FIRST PRIVATE LUXURY
TRANSPORT

شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 
بلشريك بلوحيد

تأسيس شركة

EUROMED COMPTA-SARL
 Bureau(N° 4 1er(etage(Imm

 N° 1106 Lot(Al(Massar
 QI(Marrakech ، 40000،
MARRAKECH MAROC

 FIRST PRIVATE LUXURY
TRANSPORT شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجت اعي مركز 

بالع ال بركيس شقة رقم 5) شارع 
بالمير موالي عبد هللا طريق بسفي 
مربكش - 10000 مربكش بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

(2983(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) (07

مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.

عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 

 FIRST (: بإلقتضاء)ب ختصر تس يتها)

.PRIVATE LUXURY TRANSPORT

بلنقل) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

بلسياحي.

مركز) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 

شارع) ((5 بالع ال بركيس شقة رقم)

بسفي) طريق  هللا  عبد  موالي  بالمير 

مربكش)-)10000)مربكش بملغرب.

أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

فيريرب) روايرتو  صوفيا  بلسيدة 

000.))حصة بقي ة) كاميرو كوفزبكا):)

00))درهم للحصة.)

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):

فيريرب) روايرتو  صوفيا  بلسيدة 

شارع هود) كاميرو كوفزبكا عنوبفه)ب()

مربكش) (21 شقة رقم) (6 هود ع ارة)

10000)مربكش بملغرب.

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:

عنوبفه)ب() بف اس  يدير  بلسيد 

بسكجور تجزئة معطي هللا رقم)6)21 

مربكش)10000)مربكش بملغرب

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

أكتوار) ((8 بلتجارية ب ربكش بتاريخ)

2022)تحت رقم))1016).

23I

FIDIMPO

MAC CARROSSERIE
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

FIDIMPO
 AIN(SEBAA(CASABLANCA ،

20253، CASABLANCA(MAROC
MAC CARROSSERIE شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجت اعي )7، إقامة 
ببن بطوطة بلطابق )، رقم 3، شارع 
ببن بطوطة وعبد بلكريم - 202550 

بلدبر بلبيضاء بملغرب
تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

55928(
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 شتن6ر) (22
بملسؤولية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بملحدودة بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤولية بملحدودة.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
 MAC (: ب ختصر تس يتها) بإلقتضاء)

.CARROSSERIE
ع) ُمصِنّ (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

وتاجر ملعدبت و هياكل بلسياربت..
عنوبن بملقر بالجت اعي):))7،)إقامة)
3،)شارع) )،)رقم) ببن بطوطة بلطابق)
 202550 (- ببن بطوطة وعبد بلكريم)

بلدبر بلبيضاء)بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 (.000 (: ماشو) هللا  عبد  بلسيد 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.)
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):
ماشو عنوبفه)ب() بلسيد عبد هللا 
عين) (9( رقم) (2 تجزئة بلسالم زفقة)
بلسبع)20253)بلدبر بلبيضاء)بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:

ماشو عنوبفه)ب() بلسيد عبد هللا 
عين) (9( رقم) (2 تجزئة بلسالم زفقة)
بلسبع)20253)بلدبر بلبيضاء)بملغرب

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
 20 بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)812395.

21I

STE BIKAF INDUSTRI

 SOCIETE OUBENAALLA 
 TRAVAUX VERT PUBLIC

SOTVP
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

STE BIKAF INDUSTRI
 HAY LAHROUCH EL JADID

 GOURRAMA ، 52302،
GOURRAMA MAROC

 SOCIETE OUBENAALLA 
 TRAVAUX VERT PUBLIC SOTVP

شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجت اعي قصر 

ببغاطن بلخنك بلربشيدية - 52000 
بلربشيدية بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 
بملحدودة 

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 
2022/(6103

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 شتن6ر) (22
بملسؤولية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بملحدودة بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤولية بملحدودة.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)
 SOCIETE OUBENAALLA (:
.TRAVAUX VERT PUBLIC SOTVP
بألشغال) (: غرض بلشركة بإيجاز)
تنظيف) مقاول  (/ بلبناء) أو  بملختلفة 
شركة) (/ وبلشقق) وبملتاجر  بلنوبفذ 

توريد بلع الة.
قصر) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 
 52000 (- ببغاطن بلخنك بلربشيدية)

بلربشيدية بملغرب.
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أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 
بلشركة):)99)سنة.

 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

500)حصة) (: بلسيد بوانعال مربد)
بقي ة)00))درهم للحصة.

500)حصة) (: بلسيد بوانعال  الد)
بقي ة)00))درهم للحصة.)

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)
وصفات وموبطن بلشركاء):

عنوبفه)ب() مربد  بوانعال  بلسيد 
بلربشيدية) بلخنك  ببغاطن  قصر 

52000)بلربشيدية بملغرب.
عنوبفه)ب() بوانعال  الد  بلسيد 
بلربشيدية) بلخنك  ببغاطن  قصر 

52000)بلربشيدية بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
عنوبفه)ب() مربد  بوانعال  بلسيد 
بلربشيدية) بلخنك  ببغاطن  قصر 

52000)بلربشيدية بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
 (9 بتاريخ) بالرشيدية  بالبتدبئية 

أكتوار)2022)تحت رقم)9)3).
25I

STE BIKAF INDUSTRI

 SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
ENTREPÔT ET FROID

شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 
بلشريك بلوحيد

تأسيس شركة

STE BIKAF INDUSTRI
 HAY LAHROUCH EL JADID

 GOURRAMA ، 52302،
GOURRAMA MAROC

 SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ENTREPÔT
ET FROID شركة ذبت مسؤلية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجت اعي قصر 
بلرحبة بلزريقات بوفوس بلربشيدية 

- 52053 بوفوس بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

2022/(61((

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) (((

مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.

عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

 SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ENTREPÔT

.ET FROID

بلتخزين) (: غرض بلشركة بإيجاز)

تعبئة) /مقاول  بلبارد) وبلتخزين 

وتغليف)/)تاجر.

قصر) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 

بلرحبة بلزريقات بوفوس بلربشيدية)

- 52053)بوفوس بملغرب.

أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

عبد) بلع اري  صديقي  بلسيد 

 (00 حصة بقي ة) ((.000 (: بلوهاب)

درهم للحصة.)

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):

عبد) بلع اري  صديقي  بلسيد 

بلرحبة) قصر  عنوبفه)ب() بلوهاب 

بلزريقات بوفوس بلربشيدية)52053 

بوفوس بملغرب.

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:

عبد) بلع اري  صديقي  بلسيد 

بلرحبة) قصر  عنوبفه)ب() بلوهاب 

بلزريقات بوفوس بلربشيدية)52053 

بوفوس بملغرب

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

 (9 بتاريخ) بالرشيدية  بالبتدبئية 

أكتوار)2022)تحت رقم)323).

26I

1YOUR BUSINESS CONSULTING

PHOTOGRAPHIA
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

 1YOUR BUSINESS
CONSULTING

شارع بلحسن بلتاني بقامة ببتهال س 
بلطابق بلثالت شقة 1 ، 50)13، 

ببن جرير بملغرب
PHOTOGRAPHIA شركة ذبت 
مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجت اعي شارع 

مح د بلخامس رقم 3)بلطابق 3 
ببن جرير 50)13 ببن جرير بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤلية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 
3127

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 غشت) (22
مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 
بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.PHOTOGRAPHIA
-بلترويج) (: غرض بلشركة بإيجاز)

بلس عي بلبصري.
شارع) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 
مح د بلخامس رقم)3)بلطابق)3)ببن)

جرير)50)13)ببن جرير بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
بلشركة:) رأس ال  مبلغ 

00.000,00))درهم،)مقسم كالتالي:
بلسيد عادل بنعزة):)000.))حصة)

بقي ة)00))درهم للحصة.)
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):
حي) بلسيد عادل بنعزة عنوبفه)ب()
ببن) (212 بلرقم) (37 بلزفقة) بفريقيا 

جرير)50)13)ببن جرير بملغرب.

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:

حي) بلسيد عادل بنعزة عنوبفه)ب()

ببن) (212 بلرقم) (37 بلزفقة) بفريقيا 

جرير)50)13)ببن جرير بملغرب

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

بالبتدبئية بابن جرير بتاريخ))0)شتن6ر)

2022)تحت رقم)301.

27I

1YOUR BUSINESS CONSULTING

MELHO PRODUCTION

شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد

رفع رأس ال بلشركة

 1YOUR BUSINESS

CONSULTING

شارع بلحسن بلتاني بقامة ببتهال س 

بلطابق بلثالت شقة 1 ، 50)13، 

ببن جرير بملغرب

MELHO PRODUCTION شركة 

ذبت مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجت اعي حي بفرقيا 

شارع ببن طفيل رقم 78 - 50)13 

ببن جرير بملغرب.

رفع رأس ال بلشركة

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 

.2515

بلوحيد) بلشريك  قربر  ب قت�سى 

تم) (2022 أكتوار) (03 في) بملؤرخ 

قدره) ب بلغ  بلشركة  رأس ال  رفع 

»00.000))درهم»)أي من)«00.000) 

عن) درهم») (200.000» إلى) درهم»)

أو) فقدية  حصص  تقديم  (: طريق)

عينية.

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

 (( بتاريخ) جرير  بابن  بالبتدبئية 

أكتوار)2022)تحت رقم)366.

28I



عدد)5712 - )2)رايع بر ر)111) )6))فوف 6ر)2022)الجريدة الرسمية   21108

1YOUR BUSINESS CONSULTING

CERCA INTERNATIONAL
إعالن متعدد بلقربربت

 1YOUR BUSINESS
CONSULTING

شارع بلحسن بلتاني بقامة ببتهال س 
بلطابق بلثالت شقة 1 ، 50)13، 

ببن جرير بملغرب
 CERCA INTERNATIONAL

«شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة»
وعنوبن مقرها بالجت اعي: شارع 

بلقدس رقم 8)6 شقة 9 عين بلشق 
- 20100 بلدبربلبيضاء بملغرب.

«إعالن متعدد بلقربربت»
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري: 

.390(
ب قت�سى بلج ع بلعام بالستثنائي)

بملؤرخ في)22)يوفيو)2022
تم بتخاذ بلقربربت بلتالية:)

قربر رقم)):)بلذي ينص على مايلي:)
شارع) من  بالجت اعي  مقر  تحويل 
9)عين بلشق) 8)6)شقة) بلقدس رقم)

إلى حي بلتقدم رقم))0)بن جرير
على) ينص  بلذي  (:2 رقم) قربر 
بلشركة) رأس ال  رفع  مايلي:)
درهم») (90000,00» قدره) ب بلغ 
إلى) درهم  ((0000,00» من) أي 
(: طريق) عن  »00000,00)درهم»)

إدماج بالرااح في رأس بملال)
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

بلنظام بألسا�سي بلتالية:)
على) ينص  بلذي  (:1 رقم) بند 
شارع) (: تغيير مقر بلشركة من) مايلي:)
9)عين بلشق) 8)6)شقة) بلقدس رقم)
 0( إلى حي بلتقدم رقم) بلدبربلبيضاء)

بن جرير
على) ينص  بلذي  (:6 رقم) بند 
بلشركة) رأس ال  رفع  مايلي:)
درهم») (90000,00» قدره) ب بلغ 
إلى) درهم  ((0000,00» من) أي 
(: طريق) عن  »00000,00)درهم»)

إدماج بالرااح في رأس بملال
بند رقم)7:)بلذي ينص على مايلي:)
ب بلغ) بلوحيد  بلشريك  مساه ة 

00000,00))درهم)

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
 (( بتاريخ) جرير  بابن  بالبتدبئية 

أكتوار)2022)تحت رقم)367.
29I

1YOUR BUSINESS CONSULTING

BEST HANDS
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

 1YOUR BUSINESS
CONSULTING

شارع بلحسن بلتاني بقامة ببتهال س 
بلطابق بلثالت شقة 1 ، 50)13، 

ببن جرير بملغرب
BEST HANDS شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجت اعي حي زبوية 
ببن جرير 50)13 ببن جرير بملغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 

.27(7
ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)
بملؤرخ في)05)أكتوار)2022)تم تعيين)
بلسيد)ة() للشركة  جديد  مسير 
ك سير) (LAHRACHE ABDELAZIZ

وحيد
تبعا لقبول بستقالة بملسير.

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
 (1 بتاريخ) جرير  بابن  بالبتدبئية 

أكتوار)2022)تحت رقم)373.
30I

بئت افية فيدبكا،)شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

POULET DAK
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

بئت افية فيدبكا، شركة ذبت 
بملسؤولية بملحدودة

شارع بلعركوب رقم )7721-0 
صندوق بل6ريد رقم 16)، 73000، 

بلدب لة بملغرب
POULET DAK شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجت اعي حي بلرح ة 

03 رقم 1) - 73000 بلدب لة 
بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

2237(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 غشت) (05

بملسؤولية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بملحدودة بامل يزبت بلتالية:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤولية بملحدودة.

عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.POULET DAK

تراية) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

بلدجاج) شربء) و  بيع  بلدوبجن.)

وبلبيض.

بلدوبجن) علف  وتوريد  تصنيع 

وج يع أفوبع بملوب�سي بأل رى.

حي) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 
بلرح ة)03)رقم)1) - 73000)بلدب لة)

بملغرب.

أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

00))حصة) (: بلسيد بح د هنوني)

بقي ة)00))درهم للحصة.

بلسيد مح ود هنوني):)300)حصة)

بقي ة)00))درهم للحصة.

300)حصة) (: بلسيد بح د بلعالم)

بقي ة)00))درهم للحصة.

 300 (: بلسيد موالي بوتال ملباركي)

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.)

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):

بلسيد بح د هنوني عنوبفه)ب()حي)
بلرح ة)03)رقم)1) 73000)بلدب لة)

بملغرب.

عنوبفه)ب() هنوني  مح ود  بلسيد 
 73000  (1 رقم) (03 بلرح ة) حي 

بلدب لة بملغرب.

عنوبفه)ب() بلعالم  بح د  بلسيد 
 73000 س) (32 رقم) (02 حي بلقسم)

بلدب لة بملغرب.

ملباركي) بوتال  موالي  بلسيد 
زفقة) بلح ر  بلع اربت  عنوبفه)ب()
بلدب لة) (73000  5(8 رقم) بلعطف 

بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
بلسيد بح د هنوني عنوبفه)ب()حي)
بلرح ة)03)رقم)1) 73000)بلدب لة)

بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
 3( بتاريخ) بلدهب  بوبدي  بالبتدبئية 
غشت)2022)تحت رقم)127/2022).

3(I

بئت افية فيدبكا،)شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

PK LOGISTIQUE
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

بئت افية فيدبكا، شركة ذبت 
بملسؤولية بملحدودة

شارع بلعركوب رقم )7721-0 
صندوق بل6ريد رقم 16)، 73000، 

بلدب لة بملغرب
PK LOGISTIQUE شركة ذبت 
مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجت اعي شارع 

بملسجد حي بملطار رقم 2 - 73000 
بلدب لة بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤلية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 
2261(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 شتن6ر) (2(
مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 
بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
 PK (: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.LOGISTIQUE
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غرض بلشركة بإيجاز):)-)بلتخزين)
وبلخدمات بللوجستية.

-)فقل بلبضائع لحساب بلغير.
-)فقل بألفربد فيابة عن بلغير)؛

-)بلنقل بملحلي وبلدولي للبضائع)؛
بستيربد بملوبد بملتعلقة بنشاط) (-

بلشركة..
شارع) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 
 73000  -  2 بملطار رقم) بملسجد حي 

بلدب لة بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 (.000 (: �سي) بن  بلحسن  بلسيد 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.)
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):
بلسيد بلحسن بن �سي عنوبفه)ب()
�سي) بن  ع ارة  رشيد  موالي  حي 

73000)بلدب لة بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
بلسيد بلحسن بن �سي عنوبفه)ب()
�سي) بن  ع ارة  رشيد  موالي  حي 

73000)بلدب لة بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
 29 بتاريخ) بلدهب  بوبدي  بالبتدبئية 
شتن6ر)2022)تحت رقم)588/2022).
32I

S.H EXPERTISE

RA.AM GROUP
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

S.H EXPERTISE
 Rue Chrarda RDC ,(0

 Derb Loubila Bourgogne
 Casablanca– MAROC ، 20400،

CASABLANCA MAROC
RA.AM GROUP شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجت اعي 0) شارع 

فيس بلطابق بالر�سي محل ذو بلرسم 
بلعقاري رقم )5672/0)) - 20000 

بلدبربلبيضاء بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 
بملحدودة 

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 
55968(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 شتن6ر) (26
بملسؤولية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بملحدودة بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤولية بملحدودة.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
 RA.AM(:(بإلقتضاء)ب ختصر تس يتها

.GROUP
تجارة) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

بألس اك بلطرية بالج لة)
و) بإلستيربد  في  وساطة  أو  تجارة 

بلتصدير.
0))شارع) عنوبن بملقر بالجت اعي):)
فيس بلطابق بالر�سي محل ذو بلرسم)
 20000 - 0(/((5672 بلعقاري رقم)

بلدبربلبيضاء)بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
بلسيد مح د مطيرك):)100)حصة)

بقي ة)00))درهم للحصة.
بلسيد ح زة مطيرك):)100)حصة)

بقي ة)00))درهم للحصة.
بلسيدة ليلى مطيرك):)200)حصة)

بقي ة)00))درهم للحصة.)
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):
عنوبفه)ب() مطيرك  مح د  بلسيد 
0))شارع فيس بلطابق بلخامس شقة)
رقم)3))بوركون)20000)بلدبربلبيضاء)

بملغرب.
عنوبفه)ب() مطيرك  ح زة  بلسيد 
0))شارع فيس بلطابق بلخامس شقة)
رقم)3))بوركون)20000)بلدبربلبيضاء)

بملغرب.
عنوبفه)ب() مطيرك  ليلى  بلسيدة 
 20000 بولو) الكوريز  زفقة  (01

بلدبربلبيضاء)بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:

عنوبفه)ب() مطيرك  مح د  بلسيد 
بلخامس) بلطابق  فيس  شارع  ((0
 20000 بوركون) ((3 رقم) شقة 

بلدبربلبيضاء)بملغرب
عنوبفه)ب() مطيرك  ح زة  بلسيد 
بلخامس) بلطابق  فيس  شارع  ((0
 20000 بوركون) ((3 رقم) شقة 

بلدبربلبيضاء)بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
بلتجارية بالدبر بلبيضاء)بتاريخ)-)تحت)

رقم)-.
33I

بئت افية فيدبكا،)شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

PK SAKAN
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

بئت افية فيدبكا، شركة ذبت 
بملسؤولية بملحدودة

شارع بلعركوب رقم )7721-0 
صندوق بل6ريد رقم 16)، 73000، 

بلدب لة بملغرب
PK SAKAN شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجت اعي شارع بالمم 
بملتحدة رقم 058) شقة رقم )0 حي 

بلسالم - 73000 بلدب لة بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

22679
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 شتن6ر) ((9
مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 
بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
 PK (: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.SAKAN
بلترويج) (- (: غرض بلشركة بإيجاز)

بلعقاري.
شارع) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 

شقة رقم) ((058 بالمم بملتحدة رقم)

بلدب لة) (73000 (- بلسالم) حي  (0(

بملغرب.

أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 (.000 (: بلحسن) �سي  بن  بلسيد 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.)

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):

بلسيد بن �سي بلحسن عنوبفه)ب()

�سي) بن  ع ارة  رشيد  موالي  حي 

73000)بلدب لة بملغرب.

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:

بلسيد بن �سي بلحسن عنوبفه)ب()

�سي) بن  ع ارة  رشيد  موالي  حي 

73000)بلدب لة بملغرب

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

بتاريخ) بلدهب  بوبدي  بالبتدبئية 

رقم) تحت  (2022 أكتوار) (07

.(6(7/2022

31I

بئت افية فيدبكا،)شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

CHANA DECHET

شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

توسيع نشاط بلشركة)

بئت افية فيدبكا، شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة

شارع بلعركوب رقم )7721-0 

صندوق بل6ريد رقم 16)، 73000، 

بلدب لة بملغرب

CHANA DECHET شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بالجت اعي شارع 

وبد بملخازن زفقة منصور ولد علي 

بن جابر رقم 50 - 73000 بلدب لة 

بملغرب.

توسيع نشاط بلشركة
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رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 
.2((67

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)
ت ت) (2022 أكتوار) ((8 في) بملؤرخ 
نشاط) إلى  بلتالية  بألنشطة  إضافة 

بلشركة بلحالي):
؛) بلغير) لحساب  بلبضائع  فقل 
؛) لألشخاص) بلخاص  بلعام  بلنقل 
بلنقل بملحلي وبلدولي)؛)وكيل بلشحن.
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم  (
بتاريخ) بلدهب  بوبدي  بالبتدبئية 
رقم) تحت  (2022 أكتوار) ((9

.(727/2022

35I

بئت افية منارة

حلباوي-اكس
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
حل شركة

بئت افية منارة
8) زفقة موريتافيا ع ارة معالل 

شقة رقم 7) جليز مربكش مربكش، 
10000، مربكش بملغرب

حلباوي-بكس شركة ذبت مسؤلية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد)في 

طور بلتصفية(
وعنوبن مقرها بإلجت اعي تجزئة 

بلعبدالوية رقم66 بسيف مربكش - 
10000 مربكش بملغرب.

حل شركة
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 

.58807
ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)
5)20)تقرر حل) 30)شتن6ر) بملؤرخ في)
ذبت) محدودة  مسؤلية  ذبت  شركة 
بلشريك بلوحيد حلباوي-بكس مبلغ)
وعنوبن) درهم  ((0.000 رأس الها)
بلعبدالوية) تجزئة  بإلجت اعي  مقرها 
 10000 (- مربكش) بسيف  رقم66)
عدم) (: ل) فتيجة  بملغرب  مربكش 

بالشتغال.
تجزئة) ب  بلتصفية  مقر  حدد  و 
(- بسيف مربكش) بلعبدالوية رقم66)

10000)مربكش بملغرب.)

و عين:
بلسيد)ة()موالي بلبشير بلحلباوي)
و عنوبفه)ب()تجزئة بلعبدالوية رقم66 
مربكش) (10000 مربكش) بسيف 

بملغرب ك صفي))ة()للشركة.
وعند بإلقتضاء)بلحدود بملفروضة)
محل) لهم  بملخولة  بلصالحيات  على 
و) بلعقود  تبليغ  محل  و  بملخابرة 

بلوثائق بملتعلقة بالتصفية):)-
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
ف6ربير) (21 بتاريخ) ب ربكش  بلتجارية 

)202)تحت رقم)20961).
36I

STE AGEFICO SARL

PUESTA TRANS
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

STE AGEFICO SARL
2) شارع ع ر بلخيام بلطابق بلثاني 

رقم 1 ، 90000، طنجة بملغرب
PUESTA TRANS شركة ذبت 
مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجت اعي 2 بقامة 
بلغالية بلع ارة أ تجزئة أقبيب 

9-0)-)) بلطابق 6 رقم 67 - 90000 
طنجة بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤلية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 
(3(607

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 شتن6ر) (2(
مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 
بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.PUESTA TRANS
بلنقل) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

بلوطني وبلدولي.

بقامة) (2 (: عنوبن بملقر بالجت اعي)

بلغالية بلع ارة أ تجزئة أقبيب)-0)-9

)))بلطابق)6)رقم)67 - 90000)طنجة)

بملغرب.

أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 (00 (: بلجيدي) هللا  عبد  بلسيد 

حصة بقي ة)000.))درهم للحصة.)

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):

بلسيد عبد هللا بلجيدي عنوبفه)ب()

بلهناء) بقامة  بلسادس  مح د  شارع 

طنجة) (90000  ( رقم) (( بلطابق) (1

بملغرب.

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:

بلسيد عبد هللا بلجيدي عنوبفه)ب()

بلهناء) بقامة  بلسادس  مح د  شارع 

طنجة) (90000  ( رقم) (( بلطابق) (1

بملغرب

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

أكتوار) (25 بتاريخ) بطنجة  بلتجارية 

2022)تحت رقم)258727.

37I

مكتب بملحاسبة

SANITAIRE BENI CHIKER
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

مكتب بملحاسبة

شارع عبد بلخالق بلطريس رقم )2 

بلطابق بلثالث ، 62000، بلناظور 

بملغرب

SANITAIRE BENI CHIKER شركة 

ذبت مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجت اعي بني بفصار 

بملركز - 62050 بلناظور بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

2180(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) (06

مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.

عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.SANITAIRE BENI CHIKER

)(بيع) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

موبد بلبناء

2(بستيربد وتصدير

للبضائع) 3(بلنقل بملحلي وبلدولي 

لحساب بلغير.

عنوبن بملقر بالجت اعي):)بني بفصار)

بملركز)-)62050)بلناظور بملغرب.

أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 (.000 (: بشيري) مح د  بلسيد 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.

 (000 (: بشيري) مح د  بلسيد 

بقي ة)00))درهم.

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):

عنوبفه)ب() بشيري  مح د  بلسيد 

بلناظور) (62302 شيكر) بني  مركز 

بملغرب.

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:

عنوبفه)ب() بشيري  مح د  بلسيد 

بلناظور) (62302 شيكر) بني  مركز 

بملغرب

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

 (1 بتاريخ) بالناضور  بالبتدبئية 

أكتوار)2022)تحت رقم)1573.
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بملركز بملربك�سي لإلرشاد

TELL TOUBKAL
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

حل شركة

بملركز بملربك�سي لإلرشاد
شقة رقم ٩ مد ل أ ع ارة أنس 

ماجوريل شارع موالي عبد هللا ، 0، 
مربكش بملغرب

TELL TOUBKAL شركة ذبت 
بملسؤولية بملحدودة)في طور 

بلتصفية(
وعنوبن مقرها بإلجت اعي إقليم 
قلعة بلسربغنة دبئرة سيدي 

بوعث ان ج اعة بوروس دوبر والد 
وبسالم - 10000 بن جرير بملغرب.

حل شركة
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 

.(625
ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)
تقرر) (2022 أكتوار) (03 في) بملؤرخ 
حل شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة)
رأس الها) مبلغ  (TELL TOUBKAL
مقرها) وعنوبن  درهم  ((0.000,00
بلسربغنة) قلعة  إقليم  بإلجت اعي 
ج اعة) بوعث ان  سيدي  دبئرة 
 10000 (- وبسالم) دوبر والد  بوروس 
توقف) (- (: بن جرير بملغرب فتيجة ل)

بلنشاط بلتجاري للشركة.
إقليم) ب  بلتصفية  مقر  حدد  و 
سيدي) دبئرة  بلسربغنة  قلعة 
والد) دوبر  بوروس  ج اعة  بوعث ان 

وبسالم)-)10000)بن جرير بملغرب.)
و عين:

بلسيد)ة()JEAN-LUC MARTIN)و)
 Chemin De Roscoler  1 عنوبفه)ب()
ك صفي) (29(70 Pleuven France

)ة()للشركة.
وعند بإلقتضاء)بلحدود بملفروضة)
محل) لهم  بملخولة  بلصالحيات  على 
و) بلعقود  تبليغ  محل  و  بملخابرة 

بلوثائق بملتعلقة بالتصفية):)-
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
أكتوار) (26 بلتجارية ب ربكش بتاريخ)

2022)تحت رقم))39.
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 CABINET COMPTABLE TANNOUCHE

NOUREDDINE

MAREXPED
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

حل شركة

 CABINET COMPTABLE

TANNOUCHE NOUREDDINE

 N°10 BD(SULTAN(MY

 M›HAMMED HAY EL HASSANI

BERKANE ، 60300، بركان بملغرب

MAREXPED شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة)في طور بلتصفية(

وعنوبن مقرها بإلجت اعي 9 م ر 3 

شارع بملح دية حي بنسعيد بلصديق 

- 63300 بركان بملغرب.

حل شركة
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 

.8(((

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)

تقرر) (2022 أكتوار) (20 في) بملؤرخ 

حل شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة)

MAREXPED)مبلغ رأس الها)0.000) 

 9 بإلجت اعي) مقرها  وعنوبن  درهم 

بنسعيد) شارع بملح دية حي  (3 م ر)

بملغرب) بركان  (63300 (- بلصديق)

فتيجة ل):)حل شركة.

 3 9)م ر) و حدد مقر بلتصفية ب)

شارع بملح دية حي بنسعيد بلصديق)

- 63300)بركان بملغرب.)

و عين:

و) بوكراة  أفور  مح د  بلسيد)ة()

 1 بلدبئرة) بلنجد  تجزئة  عنوبفه)ب()

رقم د)37)سيدي يحيى)60000)وجدة)

بملغرب ك صفي))ة()للشركة.

وعند بإلقتضاء)بلحدود بملفروضة)

محل) لهم  بملخولة  بلصالحيات  على 

و) بلعقود  تبليغ  محل  و  بملخابرة 

بلوثائق بملتعلقة بالتصفية):)-

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

أكتوار) (25 بتاريخ) ب6ركان  بالبتدبئية 

2022)تحت رقم)2022/570.
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مكتب بملحاسبة

CHEGHANOU NEGOCE
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

مكتب بملحاسبة
شارع عبد بلخالق بلطريس رقم )2 
بلطابق بلثالث ، 62000، بلناظور 

بملغرب
CHEGHANOU NEGOCE شركة 

ذبت بملسؤولية بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجت اعي بني بفصار 

بملركز - 62050 بلناظور بملغرب
تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

21799
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) (06
بملسؤولية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بملحدودة بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤولية بملحدودة.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.CHEGHANOU NEGOCE
)(بيع) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

وشربء)موبد بلبناء)بالتقسيط
2(بستيربد وتصدير

3(بيع موبد بلغذبء)بالتقسيط.
عنوبن بملقر بالجت اعي):)بني بفصار)

بملركز)-)62050)بلناظور بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 5(0 (: بلشغنو) مي ون  بلسيد 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.
 98 (: بلسيد عبد بلخالق بلشغنو)

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.
بلسيدة حياة بلشغنو):)98)حصة)

بقي ة)00))درهم للحصة.
بلسيد عبد بلحفيظ بلشغنو):)98 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.
 98 (: بلشغنو) فضيلة  بلسيدة 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.

 98 (: بلشغنو) بلزهرة  بلسيدة 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.

 5(0 (: بلشغنو) مي ون  بلسيد 

بقي ة)00))درهم.

 98 (: بلسيد عبد بلخالق بلشغنو)

بقي ة)00))درهم.

بلسيدة حياة بلشغنو):)98)بقي ة)

00))درهم.

بلسيد عبد بلحفيظ بلشغنو):)98 

بقي ة)00))درهم.

 98 (: بلشغنو) فضيلة  بلسيدة 

بقي ة)00))درهم.

 98 (: بلشغنو) بلزهرة  بلسيدة 

بقي ة)00))درهم.

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):

بلسيد مي ون بلشغنو عنوبفه)ب()

بلناظور) (62302 دوبر تيزة بني شيكر)

بملغرب.

بلشغنو) بلخالق  عبد  بلسيد 

عنوبفه)ب()دوبر تيزة بني شيكر)62302 

بلناظور بملغرب.

عنوبفه)ب() بلشغنو  حياة  بلسيدة 

بلناظور) (62302 دوبر تيزة بني شيكر)

بملغرب.

بلشغنو) بلحفيظ  عبد  بلسيد 

عنوبفه)ب()دوبر تيزة بني شيكر)62302 

بلناظور بملغرب.

بلسيدة فضيلة بلشغنو عنوبفه)ب()

بلناظور) (62302 دوبر تيزة بني شيكر)

بملغرب.

بلسيدة بلزهرة بلشغنو عنوبفه)ب()

بلناظور) (62302 دوبر تيزة بني شيكر)

بملغرب.

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:

بلسيد مي ون بلشغنو عنوبفه)ب()

بلناظور) (62302 دوبر تيزة بني شيكر)

بملغرب

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

 (1 بتاريخ) بالناضور  بالبتدبئية 

أكتوار)2022)تحت رقم)1572.
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FIDUCIAIREJAD

MAMA GHITA.AGRI sarl
إعالن متعدد بلقربربت

FIDUCIAIREJAD
 MARRAKECH(MARRAKECH،

MAROC 10000، مربكش
MAMA GHITA.AGRI sarl «شركة 

ذبت بملسؤولية بملحدودة»
وعنوبن مقرها بالجت اعي: بملسيرة 3 
بملنطقة -أ- رقم 251 شقة رقم 3 - 

10000 مربكش بملغرب.
«إعالن متعدد بلقربربت»

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري: 
.(21985

ب قت�سى بلج ع بلعام بالستثنائي)
بملؤرخ في)30)شتن6ر)2022

تم بتخاذ بلقربربت بلتالية:)
قربر رقم)):)بلذي ينص على مايلي:)
تفويت ج يع حصص بلشركة للسيد)
مح د أعال بلحامل لبطاقة بلتعريف)

EE21280(بلوطنية رقم
قربر رقم)2:)بلذي ينص على مايلي:)
بستقالة بملسير بلسيد  الد بوعريش

قربر رقم)3:)بلذي ينص على مايلي:)
بلسيد) للشركة  جديد  مسير  تعيين 

مح د أعال
قربر رقم)1:)بلذي ينص على مايلي:)

تغيير بلشكل بلقافوني للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

بلنظام بألسا�سي بلتالية:)
بند رقم)6:)بلذي ينص على مايلي:)
بلسيد مح د أعال ي لك)00000.00) 

رأس ال بلشركة)
بند رقم)7:)بلذي ينص على مايلي:)
بلسيد مح د أعال ي لك)000))حصة)

بجت اعية)
على) ينص  بلذي  (:(1 رقم) بند 
أعال) مح د  بلسيد  تعيين  مايلي:)
بلوطنية) بلتعريف  لبطاقة  بلحامل 
رقم)EE21280)مسيرب جديدب للشركة)
بند رقم)6):)بلذي ينص على مايلي:)
لبطاقة) بلحامل  أعال  مح د  بلسيد 
 EE21280 رقم) بلوطنية  بلتعريف 
هو بملخول له توقيع ج يع بلعقود و)

بلوثائق بلخاصة بالشركة.

بند رقم)):)بلذي ينص على مايلي:)
أصبح) للشركة  بلقافوني  بلشكل 
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة ذبت)

بلشريك بلوحيد
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
أكتوار) (21 بلتجارية ب ربكش بتاريخ)

2022)تحت رقم))1068).
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بئت افية بوعرفة

STE TIMINE
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
قفل بلتصفية

بئت افية بوعرفة
رقم19 زفقة بلدبر بلبيضاء بوعرفة 
بوعرفة، 200)6، بوعرفة بملغرب

STE TIMINE شركة ذبت مسؤلية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجت اعي : قصر بيت 
فضولي - 252)6 بني تاجيت بملغرب.

قفل بلتصفية
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

.259
ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)
تقرر حل) (2022 ماي) (27 في) بملؤرخ 
مسؤلية) ذبت  شركة  (STE TIMINE
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد مبلغ)
وعنوبن) درهم  (20.000 رأس الها)
مقرها بإلجت اعي قصر بيت فضولي)
بني تاجيت بملغرب فتيجة) (6(252  -
لصعواة بلولوج للصفقات بلع ومية)

و بلت ويل بلبنكي.
و عين:

حسيني) مصطفى  بلسيد)ة()
بفزربن) بئر  شارع  (50 عنوبفه)ب() و 
بني تاجيت بملغرب ك صفي) (6(252

)ة()للشركة.
و قد تم بنعقاد بلج عية بلختامية)
وفي قصر بيت) (2022 ماي) (27 بتاريخ)
فضولي)-)252)6)بني تاجيت بملغرب.

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
أكتوار) ((8 بالبتدبئية بفجيج بتاريخ)

2022)تحت رقم)311/2022.
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بئت افية بوعرفة

STE LOCATION TOUBAGHI
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

قفل بلتصفية

بئت افية بوعرفة
رقم19 زفقة بلدبر بلبيضاء بوعرفة 
بوعرفة، 200)6، بوعرفة بملغرب
 STE LOCATION TOUBAGHI
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجت اعي : شارع 
مح د بلخامس - 200)6 تندربرة 

بملغرب.
قفل بلتصفية

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 
.797

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)
2022)تقرر حل) 25)شتن6ر) بملؤرخ في)
 STE LOCATION TOUBAGHI
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة مبلغ)
وعنوبن) درهم  ((0.000 رأس الها)
مح د) شارع  بإلجت اعي  مقرها 
بملغرب) تندربرة  (6(200 (- بلخامس)

فتيجة ملشاكل بلت ويل بلبنكي.
و عين:

بلسيد)ة()رشيد عالوي و عنوبفه)ب()
تندربرة بملغرب) (6(200 مركز تندربرة)

ك صفي))ة()للشركة.
و قد تم بنعقاد بلج عية بلختامية)
شارع) وفي  (2022 شتن6ر) (25 بتاريخ)
تندربرة) (6(200 (- بلخامس) مح د 

بملغرب.
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
أكتوار) (21 بالبتدبئية بفجيج بتاريخ)

2022)تحت رقم)315/2022.
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CABINET COMPTABLE AMRAOUI

 MOROCCAN COMPANY
 OF SMART SYSTEMS AND

”SERVICES “MC3S
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

 CABINET COMPTABLE
AMRAOUI

 Bur. 09 2ème(étage(Plataux
 Bureau(Hatim(n°02 rue(Melilia
VN(SAFI، 46000، SAFI(MAROC

 MOROCCAN COMPANY
 OF SMART SYSTEMS AND

SERVICES ”MC3S” شركة ذبت 
مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجت اعي ملتقى 
شارع اللة ياقوت و زفقة بلعرعار 
إقامة كاليز بلع ارة 09 بلطابق 

بلرببع بلشقة رقم 7) - 22000 بلدبر 
بلبيضاء بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤلية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 
556713

ب قت�سى عقد حر مؤرخ في)7))ماي)
بألسا�سي) بلقافون  إعدبد  تم  (2022
لشركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت)

بلشريك بلوحيد بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)
 MOROCCAN COMPANY
 OF SMART SYSTEMS AND

.”SERVICES ”MC3S
-)بستيربد) (: غرض بلشركة بإيجاز)
و) بالجهزة  ج ع  توزيع  و  تصدير  و 
و) بالكتروفية  و  بلكهراائية  بملعدبت 

بملعلوميات بلحديثة.
بملعلوماتية) بلشبكة  أشغــال  (-
وبلالسلكية،) بلسلكية  وبالتصاالت 
بملعلوماتية،) بألفظ ة  بألمن،) فظام 
بلرسومات) بلبصري،) بلس عي  فظام 

بلحاسواية.
وبلنظــم) بلكهراـــاء) -أشغــال 

بلتلقــائية.
-)لــوبزم وأجهــزة ومعدبت بملكتب.

بلتكوين وبالرشــادبت في بلحلول) (-
بملعلوماتية.

-)بلتجــارة بلعـــامة
-)بإلستيــربد و بلتصديـــر).

ملتقى) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 
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بلعرعار) زفقة  و  ياقوت  اللة  شارع 

بلطابق) (09 بلع ارة) كاليز  إقامة 

بلرببع بلشقة رقم)7) - 22000)بلدبر)

بلبيضاء)بملغرب.

أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 (.000 (: يونــس) دبمي  بـن  بلسيد 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.)

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):

بلسيد بـن دبمـي يــونس عنوبفه)ب()

 16000 أزكــان) بلعناقدة  ط  دوبر 

بسفي بملغـــرب.

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:

بلسيد بـن دبمـي يــونس عنوبفه)ب()

 16000 أزكــان) بلعنــاقدة  ــط  دوبر 

بسفـــي بملغــرب

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

 27 بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

شتن6ر)2022)تحت رقم)-.

15I

CABINET COMPTABLE AMRAOUI

PHARMACIE LAMISS
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد

تأسيس شركة

 CABINET COMPTABLE

AMRAOUI

 Bur. 09 2ème(étage(Plataux

 Bureau(Hatim(n°02 rue(Melilia

VN(SAFI، 46000، SAFI(MAROC

PHARMACIE LAMISS شركة 

ذبت مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجت اعي بلــرقم 08 

بلع ــارة 0) بملج وعة بلسكنية 02 

تجزئــة بلـزهــور تاركة - 16000 بسفي 

بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

(28329

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

تم إعدبد بلقافون) (2022 يوليوز) (2(

مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.

عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.PHARMACIE LAMISS

غرض بلشركة بإيجاز):)-)صيدلية.

عنوبن بملقر بالجت اعي):)بلــرقم)08 

 02 بلسكنية) بملج وعة  ((0 بلع ــارة)

تجزئــة بلـزهــور تاركة)-)16000)بسفي)

بملغرب.

أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 (.000 (: لينـــة) فــائدة  بلسيدة 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.)

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):

عنوبفه)ب() لينــــة  فـــائدة  بلسيدة 

بإلزدهــار) ((19 رقم) بلوبزيــس  تجزئــة 

10000)مــربكش بملغــرب.

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:

عنوبفه)ب() لينــــة  فـــائدة  بلسيدة 

بإلزدهــار) ((19 رقم) بلوبزيــس  تجزئــة 

10000)مــربكش بملغــرب

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

غشت) ((9 بتاريخ) ب ربكش  بلتجارية 

2022)تحت رقم)-.

16I

بالتقان للحسابات

 STE EL BOUAYADI & EL

BOUJOUFI
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

قفل بلتصفية

بالتقان للحسابات

12) شارع مربكش بلطابق بلثاني 

رقم 5 ، 62000، بلناظور بملغرب

 STE(EL(BOUAYADI & EL

BOUJOUFI شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجت اعي : شارع 

مح د بلخامس ع ارة بويلغ ان 

رقم )) بلعروي بلناضور - 62550 

بلناضور بملغرب.

قفل بلتصفية

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

.(173(

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)

تقرر) (2022 ماي) ((6 في) بملؤرخ 

 STE( EL( BOUAYADI( &( EL حل)

بملسؤولية) ذبت  شركة  (BOUJOUFI

 (00.000 رأس الها) مبلغ  بملحدودة 

درهم وعنوبن مقرها بإلجت اعي شارع)

بويلغ ان) ع ارة  بلخامس  مح د 

 62550 (- بلعروي بلناضور) ((( رقم)

ملشاكل) فتيجة  بملغرب  بلناضور 

متنوعة.

و عين:

بلبوجوفي) بملجيد  عبد  بلسيد)ة()

بلعروي) وزبج  وبد  حي  عنوبفه)ب() و 

بملغرب) بلناضور  (62550 بلناضور)

ك صفي))ة()للشركة.

و قد تم بنعقاد بلج عية بلختامية)

بتاريخ)6))ماي)2022)وفي شارع مح د)

 (( رقم) بويلغ ان  ع ارة  بلخامس 

بلناضور) (62550 (- بلعروي بلناضور)

بملغرب.

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

)0)يوفيو) بالبتدبئية بالناضور بتاريخ)

2022)تحت رقم)909.

17I

SOMIGEC

Sté Med A Mon Trav

شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

حل شركة

SOMIGEC

 Bd(Allal(El(Fassi, Immeuble 1 N°

7، 35000، Taza(Maroc

Sté Med A Mon Trav شركة 

ذبت بملسؤولية بملحدودة)في طور 

بلتصفية(

وعنوبن مقرها بإلجت اعي 31 زفقة 

مربكش - 35000 تازة بملغرب.

حل شركة

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 

.3563

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)

بملؤرخ في)05)أكتوار)2022)تقرر حل)

 Sté شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة)

رأس الها) مبلغ  (Med A Mon Trav

مقرها) وعنوبن  درهم  (90.000

بإلجت اعي)31)زفقة مربكش)-)35000 

رقم) ضعف  (: ل) فتيجة  بملغرب  تازة 

بملعامالت.

زفقة) (31 و حدد مقر بلتصفية ب)

مربكش)-)35000)تازة بملغرب.)

و عين:

و) مهدبوي  مح د  بلسيد)ة()

(،2 :مسيرة) (،1 بلوك) ((1 عنوبفه)ب()

)ة() ك صفي) بملغرب  تازة  (35000

للشركة.

وعند بإلقتضاء)بلحدود بملفروضة)

محل) لهم  بملخولة  بلصالحيات  على 

و) بلعقود  تبليغ  محل  و  بملخابرة 

بلوثائق بملتعلقة بالتصفية):)-

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

أكتوار) (25 بتاريخ) بتازة  بالبتدبئية 

2022)تحت رقم)199.

18I
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AURLEANS TRAV

AURLEANS TRAV
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

AURLEANS TRAV

3) زفقة عبد بلكريم بنجلون ع ارة 

أشرف بلطابق بالول رقم )) ، 

30000، فاس بملغرب

AURLEANS TRAV شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجت اعي 3) زفقة 

عبد بلكريم بنجلون ع ارة أشرف 

بلطابق بالول رقم )) فاس 30000 

فاس بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

7120(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) (((

بملسؤولية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بملحدودة بامل يزبت بلتالية:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤولية بملحدودة.

عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.AURLEANS TRAV

بألشغال) (: غرض بلشركة بإيجاز)

بملختلفة

بملفاوض.
زفقة) ((3 (: عنوبن بملقر بالجت اعي)

أشرف) ع ارة  بنجلون  بلكريم  عبد 

 30000 فاس) ((( بلطابق بالول رقم)

فاس بملغرب.

أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

500)حصة) (: بلسيد أح د حيارة)

بقي ة)00))درهم للحصة.

بلسيد بلحسن شوقي):)500)حصة)

بقي ة)00))درهم للحصة.)

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):

عنوبفه)ب() حيارة  أح د  بلسيد 
شارع) آيرس  بوينس  6زفقة 
فاس) (30000  ( بالس اعياية بلزهور)

بملغرب.
عنوبفه)ب() شوقي  بلحسن  بلسيد 
ببن) شارع  ببن  لدون  8تجزئة 

بلخطيب)30000)فاس بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
عنوبفه)ب() حيارة  أح د  بلسيد 
شارع) آيرس  بوينس  6زفقة 

بإلس اعيلية)30000)فاس بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
أكتوار) ((8 بتاريخ) بفاس  بلتجارية 

2022)تحت رقم)1259.
19I

SOMIGEC

Sté Issabi
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

حل شركة

SOMIGEC
 Bd(Allal(El(Fassi, Immeuble 1 N°

7، 35000، Taza(Maroc
Sté Issabi شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة)في طور بلتصفية(
وعنوبن مقرها بإلجت اعي )2 زفقة 

مربكش - 35000 تازة بملغرب.
حل شركة

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 
.(517

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)
بملؤرخ في)21)أكتوار)2022)تقرر حل)
 Sté شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة)
 (.000.000 رأس الها) مبلغ  (Issabi
 2( بإلجت اعي) درهم وعنوبن مقرها 
بملغرب) تازة  (35000 (- مربكش) زفقة 

فتيجة ل):)أزمة بقتصادية ومالية.
زفقة) (2( و حدد مقر بلتصفية ب)

مربكش)-)35000)تازة بملغرب.)
و عين:

و) بلغربي  عصام  بلسيد)ة()
 35000 زفقة مربكش) ((( عنوبفه)ب()

تازة بملغرب ك صفي))ة()للشركة.
وعند بإلقتضاء)بلحدود بملفروضة)
محل) لهم  بملخولة  بلصالحيات  على 

و) بلعقود  تبليغ  محل  و  بملخابرة 
بلوثائق بملتعلقة بالتصفية):)

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
أكتوار) (27 بتاريخ) بتازة  بالبتدبئية 

2022)تحت رقم)503.

50I

A-Z CONSULTINGT ET GESTION

TIN DADES MGOUNE
مج وعة ذبت بلنفع بالقتصادي

تأسيس شركة

 A-Z CONSULTINGT ET
GESTION

 AV MOHAMED V BOUMALNE
 DADES 45150، 45150،

BOUMALNE DADES maroc
TIN DADES MGOUNE مج وعة 

ذبت بلنفع بالقتصادي
وعنوبن مقرها بإلجت اعي سوق 
لخ يس دبدس - 15200 قلعة 

مكوفة بملغرب
تأسيس مج وعة ذبت بلنفع 

بالقتصادي 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

1(05
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 شتن6ر) (07
بلنفع) ذبت  ملج وعة  بألسا�سي 

بالقتصادي بامل يزبت بلتالية:
ذبت) مج وعة  (: بلشركة) شكل 

بلنفع بالقتصادي.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
 TIN (: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.DADES MGOUNE
بفتاج) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

وتسويق بملنتوجات بملجالية.
سوق) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 
لخ يس دبدس)-)15200)قلعة مكوفة)

بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
درهم،) (( بلشركة:) رأس ال  مبلغ 

مقسم كالتالي:
 (5 (: بلبهجاوي) بح اد  بلسيد 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.

بلسيد عبد هللا بعزب):)5))حصة)
بقي ة)00))درهم للحصة.

 (5 (: باملختار) حفيظة  بلسيد 
حصة بقي ة)00))درهم للحصة.

حصة) ((5 (: بلسيد منير بلحسين)
بقي ة)00))درهم للحصة.

 (5 (: بلسيد عبد بلسالم معروف)
حصة بقي ة)00))درهم للحصة.

 (5 (: جوهري) فاط ة  بلسيدة 
حصة بقي ة)00))درهم للحصة.

 (5 (: ول) بللطيف  عبد  بلسيد 
حصة بقي ة)00))درهم للحصة.

 (5 (: بلبهجاوي) بح اد  بلسيد 
بقي ة)500.))درهم.

بلسيد عبد هللا بعزب):)5))بقي ة)
500.))درهم.

 (5 (: باملختار) حفيظة  بلسيدة 
بقي ة)500.))درهم.

بقي ة) ((5 (: بلسيد منير بلحسين)
500.))درهم.

 (5 (: بلسيد عبد بلسالم معروف)
بقي ة)500.))درهم.

 (5 (: جوهري) فاط ة  بلسيدة 
بقي ة)500.))درهم.

 (5 (: ول) بللطيف  عبد  بلسيد 
بقي ة)500.))درهم.

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)
وصفات وموبطن بلشركاء):

معروف) بلسالم  عبد  بلسيد 
بيت ببريرن بومالن دبدس) عنوبفه)ب()

50)15)بومالن دبدس بملغرب.
بلسيد عبد بللطيف ول عنوبفه)ب()
مكوفة) قلعة  (15200 مكوفة) قلعة 

بملغرب.
بلسيد عبد هللا بعزب عنوبفه)ب()
بومالن) (15(50 جيدب بومالن دبدس)

دبدس بملغرب.
بلسيد فاط ة جوهري عنوبفه)ب()
قلعة) (15200 سوق لخ يس دبدس)

مكوفة بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
بلسيد بح اد بلبهجاوي عنوبفه)ب()
 15(50 دبدس) بومالن  بقبوب  دوبر 

بومالن دبدس بملغرب
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باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
أكتوار) (05 بتاريخ) بتنغير  بالبتدبئية 

2022)تحت رقم)365.
5(I

FCG AL AMANE

YAISS TRADING
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

FCG AL AMANE
 16RUE(SEBOU(APT2 AGDAL
 RABAT 16RUE(SEBOU(APT2

 AGDAL(RABAT، 10090، RABAT
MAROC

YAISS TRADING شركة ذبت 
بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجت اعي 5) شارع 
بألبطال رقم 1 أكدبل بلرااط - 

0090) بلرااط بملغرب
تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

(63519
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) ((3
بملسؤولية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بملحدودة بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤولية بملحدودة.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
 YAISS (: بإلقتضاء)ب ختصر تس يتها)

.TRADING
بلبيع) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 
و) بستيربد  (- بدون محل) بالتقسيط 

تصدير.
 (5 (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 
شارع بألبطال رقم)1)أكدبل بلرااط)-)

0090))بلرااط بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 500 (: بنعرفة) عائشة  بلسيدة 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.
: شاهد) رشيدة  صوفي   بلسيدة 
500)حصة بقي ة)00))درهم للحصة.)

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)
وصفات وموبطن بلشركاء):

بلسيدة عائشة بنعرفة عنوبفه)ب()
20)زفقة أوالد جربر بلسوي�سي)70)0) 

بلرااط بملغرب.
شاهد) رشيدة  صوفي  بلسيدة 

عنوبفه)ب()تونس)0)تونس تونس.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
بلسيدة عائشة بنعرفة عنوبفه)ب()
20)زفقة أوالد جربر بلسوي�سي)70)0) 

بلرااط بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
أكتوار) (27 بتاريخ) بالرااط  بلتجارية 

2022)تحت رقم)29712).

52I

فوكاج كونسلتنك

BIO COSMETIQUE
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
حل شركة

فوكاج كونسلتنك
شارع 0) مارس بقامة شي اء بلرقم 

9 ، 30500، بلبيضاء بملغرب
BIO COSMETIQUE شركة ذبت 
مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد)في طور بلتصفية(
وعنوبن مقرها بإلجت اعي شارع 

0) مارس بقامة شي اء ع ارة 185 
بلرقم 9 - 30500 بلدبر بلبيضاء 

بملغرب.
حل شركة

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 
.218997

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)
تقرر) (2022 أكتوار) (03 في) بملؤرخ 
محدودة) مسؤلية  ذبت  شركة  حل 
 BIO بلوحيد) بلشريك  ذبت 
رأس الها) مبلغ  (COSMETIQUE
مقرها) وعنوبن  درهم  ((0.000
بقامة) مارس  ((0 شارع) بإلجت اعي 
شي اء)ع ارة)185)بلرقم)9 - 30500 
(: ل) فتيجة  بملغرب  بلبيضاء) بلدبر 

كوفيد)9).

شارع) ب  بلتصفية  مقر  حدد  و 
 185 ع ارة) مارس بقامة شي اء) ((0
بلرقم)9)بلدبر بلبيضاء)-)30500)بلدبر)

بلبيضاء)بملغرب.)
و عين:

و) بلدين  فور  سحنون  بلسيد)ة()
)1)رقم) زفقة) بلخير  درب  عنوبفه)ب()
2))عين بلشق)53)20)بلدبر بلبيضاء)

بملغرب ك صفي))ة()للشركة.
وعند بإلقتضاء)بلحدود بملفروضة)
محل) لهم  بملخولة  بلصالحيات  على 
و) بلعقود  تبليغ  محل  و  بملخابرة 
بلوثائق بملتعلقة بالتصفية):)شارع)0) 
مارس بقامة شي اء)ع ارة)185)بلرقم)

9)بلدبر بلبيضاء
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
 21 بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)812589.

53I

موروكو كومبتونس بكاوفت

CARVALDE
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

موروكو كومبتونس بكاوفت
شقة 7) بلطابق 1 برج منارة 2 

مد ل ب شارع عبد بلكريم بلخطابي 
، 10000، مربكش بملغرب

CARVALDE شركة ذبت بملسؤولية 
بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجت اعي زينيث 
بزنس سنتر زفقة مسلم تجزئة بوكار 
بلطابق بلثالث شقة رقم 1) باب 
دكالة مربكش - 10000 مربكش 

بملغرب
تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

(30019
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 شتن6ر) (29
بملسؤولية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بملحدودة بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤولية بملحدودة.

عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.CARVALDE

تأجير) (• (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

بلعقاربت

وايع بملباني أو غيرها من) شربء) (•

بلع ليات بلعقارية

•)بدبرة بملباني.
زينيث) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 

بزنس سنتر زفقة مسلم تجزئة بوكار)

باب) ((1 رقم) شقة  بلثالث  بلطابق 

مربكش) (10000 (- مربكش) دكالة 

بملغرب.

أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 (0.000 بلشركة:) رأس ال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

 LES(CARMASSES( بلشركة)80):

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.

لويس) بيير  جان  ديكو�سي  بلسيد 

بقي ة) حصة  ((0 (: ثيوفيل) مارسيل 

00))درهم للحصة.

سيسيل) فاليري  ماثيو  بلسيدة 

ميشيل):)0))حصة بقي ة)00))درهم)

للحصة.)

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):

 LES CARMASSES بلشركة)

فوزيرون) لي ارسوالن  عنوبفه)ب()

فرنسا)8330))فوزيرون فرنسا.

بيير) جان  ديكو�سي  بلسيد 

عنوبفه)ب() ثيوفيل  مارسيل  لويس 

 (8330 لي ارسوالن فوزيرون فرنسا)

فوزيرون فرنسا.

سيسيل) فاليري  ماثيو  بلسيدة 

لي ارسوالن) عنوبفه)ب() ميشيل 

فوزيرون) ((8330 فرنسا) فوزيرون 

فرنسا.

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:

بيير) جان  ديكو�سي  بلسيد 

عنوبفه)ب() ثيوفيل  مارسيل  لويس 

 (8330 لي ارسوالن فوزيرون فرنسا)

فوزيرون فرنسا
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باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
أكتوار) (25 بلتجارية ب ربكش بتاريخ)

2022)تحت رقم))1070).

51I

لوكسر للحسابات

STE FASTBEN CAR
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

لوكسر للحسابات
)1 شارع بركان بلطابق بلثاني رقم 1 

، 60000، وجدة بملغرب
STE FASTBEN CAR شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجت اعي طريق تازة 
حي بلوحدة شارع بلرح وني بوعالم 

رقم 80 بلطابق بالول - 60000 
وجدة بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 
بملحدودة 

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 
30285

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (20(6 أكتوار) ((0
بملسؤولية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بملحدودة بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤولية بملحدودة.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
 STE (: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.FASTBEN CAR
كربء) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

بلسياربت بدون سائق.
عنوبن بملقر بالجت اعي):)طريق تازة)
حي بلوحدة شارع بلرح وني بوعالم)
رقم)80)بلطابق بالول)-)60000)وجدة)

بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 (.000 (: دبلي) بن  حسين  بلسيد 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.
 (.000 (: دبلي) بن  حسين  بلسيد 

بقي ة)00))درهم.

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)
وصفات وموبطن بلشركاء):

بلسيد حسين بن دبلي عنوبفه)ب()
شارع) بلوحدة  حي  تازة  طريق 
 60000  10 رقم) بوعالم  بلرح وني 

وجدة بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
بلسيد حسين بن دبلي عنوبفه)ب()
طريق تازة حي بلوحدة شارع بلرح وني)
بوعالم رقم)10 60000)وجدة بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
أكتوار) (21 بتاريخ) بوجدة  بلتجارية 

6)20)تحت رقم)223).
55I

TANWIR AUDIT ET CONSEIL

الكربيش ترانس
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

TANWIR AUDIT ET CONSEIL
 1ER(ETAGE(NR 2 IMM 25 LOT
 ZAITOUNE TIKIOUINE PRES

 DE(BMCI(AGADIR(TIKIOUINE،
80000، AGADIR(MAROC
بلكرايش تربنس شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجت اعي بلطابق 

بالول رقم 2 ع ارة 25 تجرئة 
بلريتون تيكوين - 80000 بكادير 

بملغرب
بملسؤولية) ذبت  شركة  تأسيس 

بملحدودة)
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري):)

53283
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) (06
بملسؤولية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بملحدودة بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤولية بملحدودة.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

بلكرايش تربنس.
فقل) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

بملستخدمين لجساب بلغير.

بلطابق) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 
بالول رقم)2)ع ارة)25)تجرئة بلريتون)

تيكوين)-)80000)بكادير بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 (.000 (: حسن) ميدين  بلسيد 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.)
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):
عنوبفه)ب() حسن  ميدين  بلسيد 

بيت باها)80000)بيت باها بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
عنوبفه)ب() حسن  ميدين  بلسيد 

بيت باها)80000)بيت باها بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
أكتوار) (2( بتاريخ) باكادير  بلتجارية 

2022)تحت رقم)8926)).
56I

موروكو كومبتونس بكاوفت

MAZA AGRO
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تحويل بملقر بالجت اعي للشركة

موروكو كومبتونس بكاوفت
شقة 7) بلطابق 1 برج منارة 2 

مد ل ب شارع عبد بلكريم بلخطابي 
، 10000، مربكش بملغرب

MAZA AGRO شركة ذبت 
بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجت اعي بملكتب 
رقم 6 بلطابق بالول ع ارة شيشاوة 

غاز طريق بسفي بلحي بلصناعي 
سيدي غافم مربكش - 10000 

مربكش بملغرب.
تحويل بملقر بالجت اعي للشركة

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 
.31(7

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)
بملؤرخ في)09)دجن6ر)2020)تم تحويل)
من) للشركة  بلحالي  بالجت اعي  بملقر 
بلطابق بالول ع ارة) (6 «بملكتب رقم)
بلحي) بسفي  طريق  غاز  شيشاوة 
(- مربكش) غافم  سيدي  بلصناعي 

إلى)«ضيعة) 10000)مربكش بملغرب»)
بملشرق) مجت ع  مركز  مازبجرو 
 21350 (- بنور) سيدي  محافظة 

سيدي بنور بملغرب».
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
 20 بتاريخ) بنور  بسيدي  بالبتدبئية 

أكتوار)2022)تحت رقم)203.
57I

Nobles Réalisations Btp

Nobles Réalisations Btp
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

Nobles Réalisations Btp
شارع عبد بملومن 7) إقامة بالس 
باستور ، مبنى باستور طابق6 ، 

شقة 1 شارع عبد بملومن 7) إقامة 
بالس باستور ، مبنى باستور طابق6 
، شقة 1، 20360، بلدبر بلبيضاء 

بملغرب
Nobles Réalisations Btp شركة 

ذبت مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 
بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجت اعي 21. 
شارع ع ر بلسالوي بلطابق 3 شقة 
1) مرس سلطان بلدبر بلبيضاء - 

20000 بلدبر بلبيضاء بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

560(5(
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) (07
مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 
بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
 Nobles(:(بإلقتضاء)ب ختصر تس يتها

.Réalisations Btp
غرض) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 
بلشركة في بملغرب و)/)أو في بلخارج)،)
بشكل مباشر أو غير مباشر)،)لنفسها)
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و)/)أو ألطربف أ رى:
هندسية) شركة  تشغيل 
لدربسات وإفجازبت بلهندسة بملدفية)
وبإلنشاءبت وبلترويج بلعقاري بج يع)
(، أشكالها وفي ج يع مجاالت بلبناء)
وال سي ا بلهندسة بملدفية وبلهندسة)

بلصناعية.
بألع ال) وإفجازبت  دربسات 
مباشرة) (، بملهن) ج يع  في  بملختلفة 
أو في بلتعاقد بملشترك أو في بلتعاون)
آ رين) مشغلين  مع  بلتحالفات  أو 
تص يم) مكاتب  مثل  مجاالت  في 
بلهندسة بملدفية وأصحاب بملصلحة)
دربسات) بلبناء.) قطاع  في  بر رين 
(، بلجدوى بلتجارية لج يع بلعقاربت)
بلسياحة)،)بلبنية بلتحتية)،)بلصناعة)
بألع ال بلفنية) (، بلهندسة بملدفية) (،
بلسريعة) وبلطرق  بلطرق  مشاريع  (،
تنسيق بلجدولة) (، بإلدبرة بملفوضة) (،
أو) بألع ال  في  وبلتحكم  بإلدبرة  (،

بألع ال بملباشرة أو بملفوضة)؛
بلجسور) بناء) بربمج  تحقيق 
بلبناء) مشاريع  وتنفيذ  (، وبلطرق)
أو) بلسكنية  بملعدبت  أو  (، بملختلفة)
أو) بملختلفة  بملعدبت  أو  بلصناعية 
بلتقسي ات بلفرعية أو أع ال بلبناء)
،)أو شربء)أو بيع بلعقاربت أو بألرب�سي)
تخطيط) معايير  إطار  في  وجهة  ألي 

بملدن.
(، وصالحيتها) (، بألرب�سي) تطوير 
وبلشبكات) بلوصول  طرق  وإنشاء)
بلصحي) وبلصرف  (، بملختلفة)

وبملساحات بلخضربء)؛
وبملؤسسات) بلشركات  مربفقة 
وتنفيذ) بلشهادبت  على  للحصول 
ع ليات بلجودة من بين أمور أ رى.

وبلشربء،) (، بلعقاري) بلترويج 
(، وبلبناء) (، وبلخدمة) وبلبيع،)
بمللكية) في  أو  بلكثير  في  وبلتشتيت 
بملنقولة) بمل تلكات  لج يع  بملشتركة 
وإدبرة) (، بملذكورة) بلسلع  وتأجير  (،
ورا ا إعادة بيع ج يع بلعقاربت أو)

بمل تلكات وبلحقوق بملنقولة)؛
وبلوساطة) بلعقارية  بألع ال 
(، بلتجارية) وبلعالقات  (، بلعقارية)

وبلشربكة)؛

غيرها) أو  بلعامة  بألع ال  ج يع 
أو) بقتناء) (، وعلى وجه بلخصوص) (،
ج يع) ت ثيل  أو  تصنيع  أو  تشغيل 
بملنتجات وبملوبد وبلع ليات بملتعلقة)
أو) بملدفية  بلهندسة  أو  بالبناء)

بلصناعية.
بلبناء) موبد  وتسويق  تصنيع 
وبلحفر))بلرمل)،)وبلركام)،)وبألس نت)
(، وبلطوب) (، وبلحديد) (، وبلجير) (،
ومنتجات) ذلك() إلى  وما  (، وبلحشو)

بلغابات بملختلفة)؛
بملنصات) وإفجاز  دربسات 

بلصناعية.
بلبناء) مشاريع  وإفجاز  دربسات 
وبملشاركة في) (، بنظام تسليم بملفتاح)
بإلفجاز)،)وبملربفقة لع ليات بألع ال)
أع ال) أغلفة  وتجارة  (، بملختلفة)
وبلسوبئل) (، بملائي) وبلعزل  (، بملقاول)

بلطبية للسباكة)،)وبلتيار بلكهراائي.
بربءبت) ج يع  على  بلحصول 
بلتجارية) بلعالمات  لج يع  بال تربع 
وبلوكاالت) وبلترب يص  وبلع ليات 
وبالمتيازبت) وبلودبئع  وبلحصريات 
أشكالها) بج يع  عليها  وبالستحوبذ  (،
وبلت ثيل) وبلتحويل  (، وبملساه ة) (،
بملباشر أو غير بملباشر)،)وتجارة ج يع)

بربءبت بال تربع)؛
بلع ليات) ج يع  (، أعم) وبشكل 
أو) بملالية  أو  بلتجارية  أو  بلصناعية 
من) غيرها  أو  بلعقارية  أو  بملنقولة 
بلع ليات)،)بملرتبطة بشكل مباشر أو)
غير مباشر باألشياء)بملذكورة أعاله أو)
تحقيقها) تعزز  أن  بملحت ل  بلتي من 
مشاركة) أي  وكذلك  وتطويرها 
شكل) بأي  مباشرة  غير  أو  مباشرة 
من بألشكال في بلشركات بلتي تسعى)

أهدبف م اثلة أو ذبت صلة.
عنوبن بملقر بالجت اعي):)21.)شارع)
 (1 شقة) (3 بلطابق) بلسالوي  ع ر 
مرس سلطان بلدبر بلبيضاء)-)20000 

بلدبر بلبيضاء)بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

(: بل6ركاوي) بلسالم  عبد  بلسيد 
درهم) ((00 بقي ة) حصة  ((.000

للحصة.)
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):
بل6ركاوي) بلسالم  عبد  بلسيد 
عنوبفه)ب()ليساسفة ع لية ديار بملنزه)
 2 طابق) (08 ))شقة) ع ارة) ((3 م س)

20000)بلدبر بلبيضاء)بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
بل6ركاوي) بلسالم  عبد  بلسيد 
عنوبفه)ب()ليساسفة ع لية ديار بملنزه)
 2 طابق) (08 ))شقة) ع ارة) ((3 م س)

20000)بلدبر بلبيضاء)بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
 27 بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)35532.
58I

Cabinet LAMRINI HADI

 AMADORES IMPORT
EXPORT

شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 
بلشريك بلوحيد

توسيع نشاط بلشركة)

Cabinet LAMRINI HADI
8),شارع إبن سينا بلناضور ، 

62000، بلناضور بملغرب
 AMADORES IMPORT EXPORT
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
وعنوبن مقرها بالجت اعي حي أوالد 
عي�سى بني بفصار - 62050 بلناظور 

بملغرب.
توسيع نشاط بلشركة

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 
.(702(

بلوحيد) بلشريك  قربر  ب قت�سى 
ت ت) (2022 أكتوار) (25 في) بملؤرخ 
نشاط) إلى  بلتالية  بألنشطة  إضافة 

بلشركة بلحالي):
ميكافيك و بالصالح.

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم  (
 27 بتاريخ) بالناضور  بالبتدبئية 

أكتوار)2022)تحت رقم)1660.
59I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

SWIGOUT
إعالن متعدد بلقربربت

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 شارع موريتافيا صندوق بل6ريد 
2609 ، 10000، مربكش بملغرب

SWIGOUT «شركة ذبت بملسؤولية 
بملحدودة»

وعنوبن مقرها بالجت اعي: محل رقم 
1 بقامة ميربماس زفقة كابتن بريكي 

كليز - 10000 مربكش بملغرب.
«إعالن متعدد بلقربربت»

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري: 
.((5275

ب قت�سى بلج ع بلعام بالستثنائي)
بملؤرخ في)05)أكتوار)2022

تم بتخاذ بلقربربت بلتالية:)
قربر رقم)):)بلذي ينص على مايلي:)
(( بالجت اعية) بلحصص  ج يع  بيع 
بلتي ت تلكها) حصة بجت اعية() (500
شركة) في  بمين  سعاد  بلسيدة 
لفائدة بلسيدة) ()SWIGOUT (SARL

وئام بيت بلحاج عالل
قربر رقم)2:)بلذي ينص على مايلي:)
بستقالة بلسيدة سعاد بمين و تعيين)
بلسيد وئام بيت بلحاج عالل مسيرة)

وحبدة
قربر رقم)3:)بلذي ينص على مايلي:)
منح توقيع بلشركات بملصرفية بشكل)
فردي و بدون أي قيود للسيدة وئام)

بيت بلحاج عالل
قربر رقم)1:)بلذي ينص على مايلي:)
للشركة) بلقافوني  بلشكل  تحويل 
إلى«) (« ()SWIGOUT (SARL (» من)

» (SWIGOUT (SARL AU
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

بلنظام بألسا�سي بلتالية:)
بند رقم)):)بلذي ينص على مايلي:)
بملوبفقة على تعديل بملوبد)) ,3 ,6 ,7 
و تحديث بلنظام بالسا�سي) ((6  ,(1,

للشركة
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
أكتوار) (21 بلتجارية ب ربكش بتاريخ)

2022)تحت رقم)10733).

60I
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euromaritima

RBN SOMALEV HUB AFRIC
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تحويل بملقر بالجت اعي للشركة

euromaritima
17) شارع مح د بلخامس بقامة 
بلقنطرة رقم 5) ، 90000، طنجة 

بملغرب
 RBN SOMALEV HUB AFRIC
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجت اعي مكتب رقم 
5 منصة رقم 5 تجزئة 10) بملنطقة 
بلحرة لقصر بملجاز - 90000 طنجة 

بملغرب.
تحويل بملقر بالجت اعي للشركة

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 
.8272(

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)
بملؤرخ في)07)شتن6ر)2022)تم تحويل)
من) للشركة  بلحالي  بالجت اعي  بملقر 
تجزئة) (5 منصة رقم) (5 «مكتب رقم)
(- بملجاز) لقصر  بلحرة  بملنطقة  ((10
«مكتب) إلى) بملغرب») طنجة  (90000
 (30 تجزئة) (6 رقم) منصة  (( رقم)
بملنطقة بلحرة لقصر بملجاز)-)90000 

طنجة بملغرب».
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
أكتوار) ((7 بتاريخ) بطنجة  بلتجارية 

2022)تحت رقم)571)).

6(I

موروكو كومبتونس بكاوفت

ASTRA DAMUS
إعالن متعدد بلقربربت

موروكو كومبتونس بكاوفت
شقة 7) بلطابق 1 برج منارة 2 

مد ل ب شارع عبد بلكريم بلخطابي 
، 10000، مربكش بملغرب

ASTRA DAMUS «شركة ذبت 
بملسؤولية بملحدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد»
وعنوبن مقرها بالجت اعي: 12 13 

درب بملعدة بزازت مربكش - 10000 
مربكش بملغرب.

«إعالن متعدد بلقربربت»

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري: 
.(251(3

ب قت�سى بلج ع بلعام بالستثنائي)
بملؤرخ في)6))شتن6ر)2022

تم بتخاذ بلقربربت بلتالية:)
قربر رقم)):)بلذي ينص على مايلي:)
يفوت) جوريفيتش  بافيل  بلسيد 
وبلقافوفية:) بلعادية  آلض افات  مع 
 L-LOPA CLUSTER شركة) إلى 
تسع ئة) (HOLDING SARL AU
 (999( حصة) تسعون  و  تسعة  و 
 ((00.00( مائة) قدرها  بولية  بقي ة 
درهم لكل منها م ا ي لكه في شركة)
»ASTRA DAMUS»)ذبت بملسؤولية)
برأس) وبحد  مساهم  دبت  بملحدودة 
بالتالي) دربهم.و  (100،000.00 مال)
يصبح ترتيب بلحصص على بلشكل)
 L-LOPA حصة لشركة) (999 (: بلتالي)
CLUSTER HOLDING SARL AU)و)

حصة للسيد بافيل جوريفيتش.
قربر رقم)2:)بلذي ينص على مايلي:)
بستقالة بلسيدة ماريكا كاتس وتعيين)
بملسير) جورفيتش  بافيل  بلسيد 

بلوحيد للشركة ملدة غير محدودة.
قربر رقم)3:)بلذي ينص على مايلي:)
تلزم بلشركة باالمضاء)بلوحيد للسيد)

بافيل جورفيتش.)
قربر رقم)1:)بلذي ينص على مايلي:)
للشركة) بلقافوني  بلشكل  تحويل 
من شركة دبت بملسؤولية بملحدودة)
دبت) شركة  بلى  وبحد  مساهم  دبت 

بملسؤولية بملحدودة)
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

بلنظام بألسا�سي بلتالية:)
بلذي ينص على) (:7 و) (6 بند رقم)

مايلي:)بملساه ة ورأس بملال
على) ينص  بلذي  (:(1 رقم) بند 

مايلي:)إدبرة بلشركة
على) ينص  بلذي  (:(7 رقم) بند 

مايلي:)بلتوقيع
بند رقم)):)بلذي ينص على مايلي:)

بلشكل بلقافوني
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
أكتوار) (25 بلتجارية ب ربكش بتاريخ)

2022)تحت رقم)5)107).
62I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

CLASS HABITAT
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 شارع موريتافيا صندوق بل6ريد 
2609 ، 10000، مربكش بملغرب
CLASS HABITAT شركة ذبت 
مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجت اعي 57 شارع 
موريتافيا صندوق بل6ريد 2609 - 

10000 مربكش بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

(30(13
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) ((1
مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 
بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
 CLASS(:(بإلقتضاء)ب ختصر تس يتها

.HABITAT
تشغيل) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 
بملطاعم) ج يع  وإدبرة  وصيافة 
وبملقاهي وبلحافات وبلصاالت وغرف)

بلشاي من أي فوع ومن أي فئة.
57)شارع) عنوبن بملقر بالجت اعي):)
 -  2609 بل6ريد) صندوق  موريتافيا 

10000)مربكش بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 (.000 (: بلنعناعي) بنعلي  بلسيد 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.)
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):
بلنعناعي عنوبفه)ب() بنعلي  بلسيد 
 Rue Neuve 91520 Perigny  3

فرنسا.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
بلسيد بنعلي بلنعناعي عنوبفه)ب()3 
Rue Neuve 91520 Perigny)فرنسا
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
أكتوار) (26 بلتجارية ب ربكش بتاريخ)

2022)تحت رقم)10803).
63I

موروكو كومبتونس بكاوفت

DAR BTC
إعالن متعدد بلقربربت

موروكو كومبتونس بكاوفت
شقة 7) بلطابق 1 برج منارة 2 

مد ل ب شارع عبد بلكريم بلخطابي 
، 10000، مربكش بملغرب

DAR BTC «شركة ذبت بملسؤولية 
بملحدودة ذبت بلشريك بلوحيد»

وعنوبن مقرها بالجت اعي: 56 رياض 
لعروس درب بلشنتوف مربكش - 

10000 مربكش بملغرب.
«إعالن متعدد بلقربربت»

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري: 
.(02589

ب قت�سى بلج ع بلعام بالستثنائي)
بملؤرخ في)6))شتن6ر)2022

تم بتخاذ بلقربربت بلتالية:)
قربر رقم)):)بلذي ينص على مايلي:)
يفوت) جوريفيتش  بافيل  بلسيد 
وبلقافوفية:) بلعادية  آلض افات  مع 
 L-LOPA CLUSTER شركة) إلى 
تسع ئة) (HOLDING SARL AU
 (999( حصة) تسعون  و  تسعة  و 
 ((00.00( مائة) قدرها  بولية  بقي ة 
درهم لكل منها م ا ي لكه في شركة)
بملسؤولية) ذبت  («DAR BTC«
برأس) وبحد  مساهم  دبت  بملحدودة 
بالتالي) دربهم.و  (100،000.00 مال)
يصبح ترتيب بلحصص على بلشكل)
 L-LOPA حصة لشركة) (999 (: بلتالي)
CLUSTER HOLDING SARL AU)و)

حصة للسيد بافيل جوريفيتش.
قربر رقم)2:)بلذي ينص على مايلي:)
بستقالة بلسيدة ماريكا كاتس وتعيين)
بملسير) جورفيتش  بافيل  بلسيد 

بلوحيد للشركة ملدة غير محدودة.
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قربر رقم)3:)بلذي ينص على مايلي:)
تلزم بلشركة باالمضاء)بلوحيد للسيد)

بافيل جورفيتش.)
قربر رقم)1:)بلذي ينص على مايلي:)
للشركة) بلقافوني  بلشكل  تحويل 
من شركة دبت بملسؤولية بملحدودة)
دبت) شركة  بلى  وبحد  مساهم  دبت 

بملسؤولية بملحدودة)
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

بلنظام بألسا�سي بلتالية:)
بلذي ينص على) (:7 و) (6 بند رقم)

مايلي:)بملساه ة ورأس بملال
على) ينص  بلذي  (:(1 رقم) بند 

مايلي:)إدبرة بلشركة
على) ينص  بلذي  (:(7 رقم) بند 

مايلي:)بلتوقيع
بند رقم)):)بلذي ينص على مايلي:)

بلشكل بلقافوني
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
أكتوار) (25 بلتجارية ب ربكش بتاريخ)

2022)تحت رقم)3)107).
61I

BUSINESS(CONSULT(CABINE(&(ASSOCIES

PETS LIFE
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

 BUSINESS(CONSULT(CABINE &
ASSOCIES

مكناس ، 0000)، مكناس بملغرب
PETS LIFE شركة ذبت مسؤلية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجت اعي محل 
بتجزئة قرطبة جناح ) ع ارة 29 
رقم 6 مكناس - 50050 مكناس 

بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

5711(
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 شتن6ر) (20
مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 
بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.

عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 

 PETS (: ب ختصر تس يتها) بإلقتضاء)

.LIFE

تاجر) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

بلحيوبفات بالليفة

بملتاجرة

بلبستنة.

محل) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 

بتجزئة قرطبة جناح)))ع ارة)29)رقم)

6)مكناس)-)50050)مكناس بملغرب.

أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 (.000 (: بلزمركي) يوسف  بلسيد 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.)

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):

بلسيد يوسف بلزمركي عنوبفه)ب()

بلوك أ شقة))5)بلطابق)3)ديار سايس)

مكناس)50050)مكناس بملغرب.

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:

بلسيد يوسف بلزمركي عنوبفه)ب()

بلوك أ شقة))5)بلطابق)3)ديار سايس)

مكناس)50050)مكناس بملغرب

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

أكتوار) ((7 بلتجارية ب كناس بتاريخ)

2022)تحت رقم)3786.

65I

بئت افية فيدبكا،)شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

EZZEROUALI TAXI
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

بئت افية فيدبكا، شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة

شارع بلعركوب رقم )7721-0 

صندوق بل6ريد رقم 16)، 73000، 

بلدب لة بملغرب

EZZEROUALI TAXI شركة ذبت 
مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجت اعي حي 

بلوحدة 03 رقم 3363 - 73000 
بلدب لة بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤلية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 
22863

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) ((7
مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 
بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.EZZEROUALI TAXI
مشغل) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

سيارة أجرة..
حي) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 
 73000  -  3363 رقم) (03 بلوحدة)

بلدب لة بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 (.000 (: دعنون) رضوبن  بلسيد 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.)
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):
بلسيد رضوبن دعنون عنوبفه)ب()
حي بملسيرة)))زفقة جبل ه6ري)73000 

بلدب لة بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
بلسيد رضوبن دعنون عنوبفه)ب()
حي بملسيرة)))زفقة جبل ه6ري)73000 

بلدب لة بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
بتاريخ) بلدهب  بوبدي  بالبتدبئية 
رقم) تحت  (2022 أكتوار) (21

.(753/2022
66I

بئت افية فيدبكا،)شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

ZAFATI AGRI
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

بئت افية فيدبكا، شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة

شارع بلعركوب رقم )7721-0 

صندوق بل6ريد رقم 16)، 73000، 

بلدب لة بملغرب

ZAFATI AGRI شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجت اعي شارع 

بلوالء رقم )2 - 73000 بلدب لة 

بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

2286(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 شتن6ر) (27

بملسؤولية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بملحدودة بامل يزبت بلتالية:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤولية بملحدودة.

عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.ZAFATI AGRI

زربعة) (• (: غرض بلشركة بإيجاز)

ج يع) وإفتاج  وتطوير  ومعالجة 

منتجات) وتسويق  بلبستنة  منتجات 

بألشجار) زربعة  وكذلك  بلبستنة 

وزربعة بلح ضيات وتراية بلدوبجن)

وبلخضروبت بملبكرة.

بإلفتاج بلزربعي بج يع أشكاله:) (•

زربعة بلكروم) (، بلزربعة) (، بلتشجير)

بملنتجات) وج يع  بلخضار  بائعو  (،

بأل رى بملتعلقة بالثقافة.

شارع) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 
بلدب لة) (73000  -  2( رقم) بلوالء)

بملغرب.

أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
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بلزفاطي) يحظيه  مح د  بلسيد 
درهم) ((00 بقي ة) حصة  ((00 (:

للحصة.
 (50 (: بلسيدة سلم بوها ميشان)

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.
 (50 (: بلزفاطي) عزيزة  بلسيدة 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.
 (50 (: بلزفاطي) مريم  بلسيدة 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.
بلسيدة بملنى بلزفاطي):)50))حصة)

بقي ة)00))درهم للحصة.
 (50 (: بلزفاطي) سلوى  بلسيدة 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.
 (50 (: بلزفاطي) فاط تو  بلسيدة 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.)
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):
بلزفاطي) يحظيه  مح د  بلسيد 
 2( رقم) بلوالء) شارع  عنوبفه)ب()

73000)بلدب لة بملغرب.
ميشان) بوها  سلم  بلسيدة 
موالي) حي  بلوالء) شارع  عنوبفه)ب()
بلدب لة) (73000  2( رقم) رشيد 

بملغرب.
بلسيدة عزيزة بلزفاطي عنوبفه)ب()
بلدين) صالح  شارع  (0( بلقسم) حي 
بلدب لة) (73000  07 رقم) باليوبي 

بملغرب.
بلزفاطي عنوبفه)ب() بلسيدة مريم 
بلدين) صالح  شارع  (0( بلقسم) حي 
بلدب لة) (73000  07 رقم) باليوبي 

بملغرب.
عنوبفه)ب() بلزفاطي  بملنى  بلسيدة 
شارع بلوالء)حي موالي رشيد رقم))2 

73000)بلدب لة بملغرب.
بلسيدة سلوى بلزفاطي عنوبفه)ب()
شارع بلوالء)رقم))2 73000)بلدب لة)

بملغرب.
بلزفاطي) فاط تو  بلسيدة 
عنوبفه)ب()حي بلوحدة)))بلوك)39)رقم)

7 73000)بلدب لة بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
بلزفاطي) يحظيه  مح د  بلسيد 
 2( رقم) بلوالء) شارع  عنوبفه)ب()

73000)بلدب لة بملغرب

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

بتاريخ) بلدهب  بوبدي  بالبتدبئية 

رقم) تحت  (2022 أكتوار) (21

.(752/2022

67I

بئت افية منارة

حلباوي-اكس
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
قفل بلتصفية

بئت افية منارة

8) زفقة موريتافيا ع ارة معالل 

شقة رقم 7) جليز مربكش مربكش، 

10000، مربكش بملغرب

حلباوي-بكس شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجت اعي : 66 

بسيف تجزئة بلعبدالوية مربكش - 

10000 مربكش بملغرب.

قفل بلتصفية
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

.58807

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)

بملؤرخ في)05)أكتوار)2022)تقرر حل)

مسؤلية) ذبت  شركة  حلباوي-بكس 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد مبلغ)
وعنوبن) درهم  ((0.000 رأس الها)

تجزئة) بسيف  (66 بإلجت اعي) مقرها 

بلعبدالوية مربكش)-)10000)مربكش)

بملغرب فتيجة لعدم بالشتغال.

و عين:
بلسيد)ة()موالي بلبشير بلحلباوي)
تجزئة) بسيف  (66 رقم) عنوبفه)ب() و 

مربكش) (10000 مربكش) بلعبدالوية 

بملغرب ك صفي))ة()للشركة.

و قد تم بنعقاد بلج عية بلختامية)

 66 2022)وفي رقم) 05)أكتوار) بتاريخ)

(- مربكش) بلعبدالوية  تجزئة  بسيف 

10000)مربكش بملغرب.

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

أكتوار) (26 بلتجارية ب ربكش بتاريخ)

2022)تحت رقم)10792).

68I

BUSINESS(CONSULT(CABINE(&(ASSOCIES

TRAVAUX BAB RMILA
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

 BUSINESS(CONSULT(CABINE &

ASSOCIES

مكناس ، 0000)، مكناس بملغرب

TRAVAUX BAB RMILA شركة 

ذبت مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجت اعي شقة ))، 

بلطابق بلثاني، ع ارة 2)، زفقة 

بلقنيطرة،م.ج، مكناس - 50050 

مكناس بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

57373

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
بلقافون) إعدبد  تم  (2022 يوفيو) ((6

مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.

عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.TRAVAUX BAB RMILA

ج يع) (- (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

أفوبع أشغال بلنجارة

تشييد بلبنايات

بالشغال بملختلفة.

شقة) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 
زفقة) (،(2 بلطابق بلثاني،)ع ارة) (،((

 50050 (- مكناس) بلقنيطرة،م.ج،)

مكناس بملغرب.

أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 (.000 (: بلورياغلي) فؤبد  بلسيد 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.)

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):

بلسيد فؤبد بلورياغلي عنوبفه)ب()

50050)مكناس) حي بلعويجة بملصلى)

بملغرب.

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:

بلسيد فؤبد بلورياغلي عنوبفه)ب()

50050)مكناس) حي بلعويجة بملصلى)

بملغرب

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

أكتوار) (07 بلتجارية ب كناس بتاريخ)

2022)تحت رقم)3688.

69I

ZHAR AHMED

UHC MAROC
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تفويت حصص

ZHAR AHMED

 N 31 LOT(BELAIRE(RESIDENCE

 AL(MANAL 1 APPT 18 3EME

 ETAGE(BENSOUDA ، 30030،

FES MAROC

UHC MAROC شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجت اعي بملتجررقم 

2 ، 7) تجزئة بل6ركة بملسيرة فاس - 

30030 فاس بملغرب.

تفويت حصص
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 

.5568(

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)

ت ت) (2022 شتن6ر) (05 في) بملؤرخ 

بملصادقة على):

بلج ل) علي  )ة() بلسيد) تفويت 

حصة بجت اعية من أصل) ((0.000

)ة() بلسيد) لفائدة  حصة  ((0.000

أح د غيبول بتاريخ)05)شتن6ر)2022.

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم  (

شتن6ر) (09 بتاريخ) بفاس  بلتجارية 

2022)تحت رقم)5/2022)37.

70I
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KB Compta

 SOCIETE RIWAK AL FASSI

SARL
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

حل شركة

KB Compta

38 زفقة بلتاهيتي شارع بلحسن 

بلثاني ، 0060)، بلرااط بملغرب

 SOCIETE RIWAK AL FASSI SARL

شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة)في 

طور بلتصفية(

وعنوبن مقرها بإلجت اعي ع ارة 6 

محل رقم 30 أركافة حي بلرح ة سال 

- 070)) سال بملغرب.

حل شركة
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 

.(5527

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)

7)20)تقرر حل) 6))شتن6ر) بملؤرخ في)

بملحدودة) بملسؤولية  ذبت  شركة 

 SOCIETE RIWAK AL FASSI SARL

مبلغ رأس الها)0.000))درهم وعنوبن)

6)محل رقم) مقرها بإلجت اعي ع ارة)

 ((070 (- أركافة حي بلرح ة سال) (30

غياب نشاط) (: سال بملغرب فتيجة ل)

بلشركة وصعواات مالية.

 6 و حدد مقر بلتصفية ب ع ارة)

30)أركافة حي بلرح ة سال) محل رقم)

- 070)))سال بملغرب.)

و عين:

و) قندو�سي  فادية  بلسيد)ة()

وبلزرقاء) بليسرى  تجزئة  عنوبفه)ب()

سال) بملهدية  طريق  ((2 ج) رقم  فيال 

)ة() ك صفي) بملغرب  سال  ((((60

للشركة.

وعند بإلقتضاء)بلحدود بملفروضة)

محل) لهم  بملخولة  بلصالحيات  على 

و) بلعقود  تبليغ  محل  و  بملخابرة 

بلوثائق بملتعلقة بالتصفية):)-

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

يناير) ((3 بتاريخ) بسال  بالبتدبئية 

2022)تحت رقم)39)38.

7(I

مينارة فينانس جروب

رياض البالر
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تعيين م ثل قافوني للشركة

مينارة فينانس جروب
52 شارع موالي رشيد شقة رقم 
7 بلطابق بلرببع جليز مربكش ، 

10000، مربكش بملغرب
رياض بلبالر «شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد»
وعنوبن مقرها بالجت اعي: رقم 19) 
حي دبا�سي درب بلقشقاش بملدينة - 

10000 مربكش بملغرب.
«تعيين م ثل قافوني للشركة»

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري: 
.69(39

ب قت�سى بلج ع بلعام بالستثنائي)
وتبعا) (20(8 شتن6ر) (25 في) بملؤرخ 
تعيين) تقرر  جدد  لتعيين مسير)ين()

بمل ثل)ين()بلقافوني)ين(:)
-)باكا ماتيو جيروم

-)بالرد روالفد جيان
-)رياض بلبالر شركة ذبت مسؤلية)
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد بلكائن)
حي) ((19 رقم) ب:) بإلجت اعي  مقرها 
بملدينة) بلقشقاش  درب  دبا�سي 

10000)مربكش بملغرب
عند) بلتجاري  بلسجل  رقم 

بالقتضاء:)39)69
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
أكتوار) ((( بلتجارية ب ربكش بتاريخ)

8)20)تحت رقم))6)99.
72I

M.J.J CONSEILS SARL AU

STE FITCAFE SARL AU
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

M.J.J CONSEILS SARL AU
مركز ك اسة شيشاوة ، 10000، 

مربكش بملغرب
STE FITCAFE SARL AU شركة 

ذبت مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 
بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجت اعي مربب 
رقم )8 تجزئة دبر بلسالم بلشطر ) 
سعادة مربكش. - 10000 مربكش 

بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

(30(25
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) (03
مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 
بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
 STE (: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.FITCAFE SARL AU
 (- (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

بستغالل مقهى.
-2)سناك وبكالت  فيفة..

مربب) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 
 ( تجزئة دبر بلسالم بلشطر) (8( رقم)
مربكش) (10000 (- مربكش.) سعادة 

بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
بلحسن) بيت  رطوش  بلسيد 
درهم) ((00 بقي ة) حصة  ((.000 (:

للحصة.)
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):
بلحسن) بيت  رطوش  بلسيد 
 8( تجزئة دبر بلسالم رقم) عنوبفه)ب()
 10000 مربكش) سعادة  (( بلشطر)

مربكش بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
بلحسن) بيت  رطوش  بلسيد 
 8( تجزئة دبر بلسالم رقم) عنوبفه)ب()
 10000 مربكش) سعادة  (( بلشطر)

مربكش بملغرب

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
أكتوار) (26 بلتجارية ب ربكش بتاريخ)

2022)تحت رقم)10767).
73I

METREK COMPTA PRO

STE T-LINA
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تفويت حصص

METREK COMPTA PRO
 KISSARIAT AL HOUDA AV MED
 V 1ER(ETAGE(N 4 ، 14200، SIDI

SLIMANE MAROC
STE T-LINA شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجت اعي رقم 

1) بلوك )) حي بلي ون - 1200) 
سيدي سلي ان بملغرب.

تفويت حصص
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 

.2107
ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)
ت ت) (2022 أكتوار) (26 في) بملؤرخ 

بملصادقة على):
بلدين) عالء) )ة() بلسيد) تفويت 
من) بجت اعية  حصة  (500 بنيفر)
أصل)000.))حصة لفائدة بلسيد))ة()

وئام بملزببي بتاريخ)26)أكتوار)2022.
 500 تفويت بلسيد))ة()علي قربق)
 (.000 أصل) من  بجت اعية  حصة 
وئام بملزببي) )ة() حصة لفائدة بلسيد)

بتاريخ)26)أكتوار)2022.
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم  (
بالبتدبئية بسيدي سلي ان بتاريخ)26 
أكتوار)2022)تحت رقم)96/2022).
71I

SIGCOM

LINDA TOURS
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

SIGCOM
9 شارع بالمام علي بقامة فاس ، 

30000، فاس بملغرب
LINDA TOURS شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة
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وعنوبن مقرها بإلجت اعي ظهر بملهربز 
بلوك ب ع ارة ٩ بلطابق بالول 
بلشقة 2 - 000)3 فاس بملغرب
تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

69(19
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (202( يوليوز) ((9
بملسؤولية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بملحدودة بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤولية بملحدودة.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
 LINDA(:(بإلقتضاء)ب ختصر تس يتها

.TOURS
بلنقل) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

بلسياحي.
ظهر) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 
بملهربز بلوك ب ع ارة)٩)بلطابق بالول)

بلشقة)2 - 000)3)فاس بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 60.000 بلشركة:) رأس ال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
(: بملالك) عبد  سرغوشني  بلسيد 
درهم) (20.000 بقي ة) حصة  (200

للحصة.
 200 (: بفوبر) لحلو  ميمي  بلسيد 
حصة بقي ة)20.000)درهم للحصة.

بلسيد بل قدم طارق):)200)حصة)
بقي ة)20.000)درهم للحصة.)

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)
وصفات وموبطن بلشركاء):

بملالك) عبد  سرغوشني  بلسيد 
بناني) بالد  (30 زفقة) (26 عنوبفه)ب()

سهب بلورد)30000)فاس بملغرب.
بلسيد ميمي لحلو بفوبر عنوبفه)ب()
بلطابق) ظهر بملهربز بلوك ب ع ارة)٩)
بالول بلشقة)2 000)3)فاس بملغرب.

عنوبفه)ب() طارق  بل قدم  بلسيد 
تعاوفية زهوة ربس بملا عين بلشقف)

30000)فاس بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:

بملالك) عبد  سرغوشني  بلسيد 
بناني) بالد  (30 زفقة) (26 عنوبفه)ب()

سهب بلورد)30000)فاس بملغرب
بلسيد ميمي لحلو بفوبر عنوبفه)ب()
بلطابق) ظهر بملهربز بلوك ب ع ارة)٩)
بالول بلشقة)2 000)3)فاس بملغرب

عنوبفه)ب() طارق  بل قدم  بلسيد 
تعاوفية زهوة ربس بملا عين بلشقف)

30000)فاس بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
غشت) ((8 بتاريخ) بفاس  بلتجارية 

)202)تحت رقم)3763.
75I

FA ADVISING EXPERTS SARL

RAY›S EXPLOITATION
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

FA ADVISING EXPERTS SARL
مكتب رقم 5)، بملج ع بملنهي ،تجزئة 
2 شارع عالل بلفا�سي، إقامة حرف 

ب، مربكش ، 10000، مربكش 
بملغرب

RAY›S EXPLOITATION شركة 
ذبت مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجت اعي مكتب رقم 

5)، بملج ع بملنهي ،تجزئة 2 شارع 
عالل بلفا�سي، إقامة حرف ب - 

10000 مربكش بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

(21(3(
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 مارس) (07
مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 
بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
 RAY’S (: بإلقتضاء)ب ختصر تس يتها)

.EXPLOITATION

:)مخزن أو) غرض بلشركة بإيجاز)
من) أفوبع  لعدة  بألفربد  لبيع  مكتب 

بلسلع أو بملالبس بلجاهزة
بالستيربد وبلتصدير.

مكتب) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 
 2 ،تجزئة) بملنهي) بملج ع  (،(5 رقم)
إقامة حرف ب) شارع عالل بلفا�سي،)

- 10000)مربكش بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 (.000 (: بلتقة) سامية  بلسيدة 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.)
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):
عنوبفه)ب() بلتقة  سامية  بلسيدة 
شارع) (0( بلرقم) بالحباس  ع ارة 
باريس بلحي بلشتوي)10000)مربكش)

بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
عنوبفه)ب() بلتقة  سامية  بلسيدة 
شارع) (0( بلرقم) بالحباس  ع ارة 
باريس بلحي بلشتوي)10000)مربكش)

بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
يوليوز) (30 بلتجارية ب ربكش بتاريخ)

2022)تحت رقم)31372).
76I

بملركز بلجهوي لالستث ار لجهة درعة تافياللت ملحقة)

ورزبزبت

 SOCIETE »MJTR GOLD»
SARL AU

شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 
بلشريك بلوحيد

تأسيس شركة

بملركز بلجهوي لالستث ار لجهة درعة 
تافياللت ملحقة ورزبزبت

شارع موالي رشيد ع ارة دبدس 
بلطابق بالول ورزبزبت، 15000، 

ورزبزبت بملغرب
 SOCIETE «MJTR(GOLD» SARL
AU شركة ذبت مسؤلية محدودة 

ذبت بلشريك بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجت اعي دوبر 

بلرااط بفال فدرب بكدز - 17050 
زبكورة بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

398(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) (25

مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.

عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

 SOCIETE »MJTR GOLD« SARL

.AU

شركة) (* (: غرض بلشركة بإيجاز)

)تركيب) بلزربعية) بلع ليات  إدبرة 

فظام بلري بالتنقيط(.

*)مقاول تركيب بأللوبح بلش سية.

وبالشغال) بلبناء) مقاول  (*

بملختلفة..

دوبر) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 

 17050 (- بكدز) فدرب  بفال  بلرااط 
زبكورة بملغرب.

أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 (.000 (: بكبار) مح د  بلسيد 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.)

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):

بلسيد مح د بكبار عنوبفه)ب()حي)

 10(16 بملحاميد) (779 رقم) بلنهضة 

مربكش بملغرب.

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:

بلسيد مح د بكبار عنوبفه)ب()حي)

 10(16 بملحاميد) (779 رقم) بلنهضة 

مربكش بملغرب



21123 الجريدة الرسميةعدد)5712 - )2)رايع بر ر)111) )6))فوف 6ر)2022) 

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
أكتوار) (27 بالبتدبئية بزبكورة بتاريخ)

2022)تحت رقم)-.

77I

SOCIETE MODYANI SARL

MERCAZONA
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

SOCIETE MODYANI SARL
 LOT AMIRA AV ALLAL BEN

 ،ABDELLAH(FNIDEQ ، 93100
بلفنيدق بملغرب

MERCAZONA شركة ذبت 
بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجت اعي بملخزن 
رقم 7 بلكائن بشارع مح د بلخامس 

بلقيسرية بلجديدة - 00)93 
بلفنيدق بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 
بملحدودة 

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 
32365

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) (21
بملسؤولية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بملحدودة بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤولية بملحدودة.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.MERCAZONA
غرض بلشركة بإيجاز):

)*)فقل بلبضائع
*)بستيربد وتصدير وتوزيع سلع.

بملخزن) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 
بلكائن بشارع مح د بلخامس) (7 رقم)
 93(00 (- بلجديدة) بلقيسرية 

بلفنيدق بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 500 (: بمغوبش) ببربهيم  بلسيد 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.

 500 (: بمغوبش) ميلود  بلسيد 
حصة بقي ة)00))درهم للحصة.)

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)
وصفات وموبطن بلشركاء):

بلسيد ببربهيم بمغوبش عنوبفه)ب()
كايي ريسافتو سير رقم))0)بورتال))0 
 93(00 سبتة) س  بويرتا  (0( بيسو)

بلفنيدق بملغرب.
بلسيد ميلود بمغوبش عنوبفه)ب()
بلحربق) مح د  شارع  بلجديد  بلحي 
 93(00  09 رقم) سبو  وبد  زفقة 

بلفنيدق بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
بلسيد ميلود بمغوبش عنوبفه)ب()
بلحربق) مح د  شارع  بلجديد  بلحي 
 93(00  09 رقم) سبو  وبد  زفقة 

بلفنيدق بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
أكتوار) (27 بالبتدبئية بتطوبن بتاريخ)

2022)تحت رقم)65)2.
78I

cabinet(aux(services(des(affaires

ATLAS CAMEL TRIPS
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

cabinet(aux(services(des(affaires
 n° 99 rue(my(lhassan 1er

 etage(erfoud ، 52200، erfoud
MAROC

ATLAS CAMEL TRIPS شركة ذبت 
مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجت اعي حي بملسيرة 
بلخضربء تيغساللين لقباب  نيفرة 

- 51003 تيغسالين بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

1579
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 غشت) (25
مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 
بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
 ATLAS(:(بإلقتضاء)ب ختصر تس يتها

.CAMEL TRIPS
تنظيم) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

رحالت سياحية
كربء) يام مجهزة.

حي) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 
لقباب) تيغساللين  بلخضربء) بملسيرة 

 نيفرة)-)51003)تيغسالين بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 (.000 (: بلسيدة زينب وبلشجيع)

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.)
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):
بلسيدة زينب وبلشجيع عنوبفه)ب()
تيغساللين  نيفرة) بملسيرة  حي 

51003)تيغسالين بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
بلسيدة زينب وبلشجيع عنوبفه)ب()
تيغساللين  نيفرة) بملسيرة  حي 

51003)تيغسالين بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
بالبتدبئية بخنيفرة بتاريخ)05)أكتوار)

2022)تحت رقم)1579.

79I

STE CECONA SARL

ROKHAM RIF ONE
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

STE CECONA SARL
 AV(DES(FAR 74 2ETAG(AV(DES
 FAR 74 2ETAG، 62000، nador

maroc
ROKHAM RIF ONE شركة ذبت 
مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجت اعي حي 
بلصناعي رقم 58 سلوبن حي 

بلصناعي رقم 58 سلوبن 62000 
بلناظور بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤلية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 
21165

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 شتن6ر) (27
مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 
بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.ROKHAM RIF ONE
بيع) (( (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

وتركيب بلر ام
2)مقاول بلبناء)وبالشغال بملختلفة)

وبلتجارة.
حي) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 
بلصناعي رقم)58)سلوبن حي بلصناعي)
بلناظور) (62000 سلوبن) (58 رقم)

بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 ROKHAM RIF ONE بلشركة)
درهم) ((00 بقي ة) حصة  (:( 1.000

للحصة.
 (000 (: مح د) ح ودة  بلسيد 

بقي ة)00))درهم.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):
عنوبفه)ب() مح د  ح ودة  بلسيد 
حي بلسعادة تجزئة بولغودبن رقم)23 

سلوبن)62000)بلناظور بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
عنوبفه)ب() مح د  ح ودة  بلسيد 
حي بلسعادة تجزئة بولغودبن رقم)23 

سلوبن)62000)بلناظور بملغرب
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باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
 2( بتاريخ) بالناضور  بالبتدبئية 

أكتوار)2022)تحت رقم)8)16.

80I

FIDUCIAIRE FAKIRI

 MEDICAL SCIENCES
TRAINING

شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة
قفل بلتصفية

FIDUCIAIRE FAKIRI
 LOT(JAD(OULAD(AYYAD ، 13
52000، BENIMELLAL(MAROC

 MEDICAL SCIENCES TRAINING
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجت اعي : حي 

بودرعة بلوك ) زفقة 3 رقم 5) مكرر 
قصبة تادلة - 23350 قصبة تادلة 

بملغرب.
قفل بلتصفية

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 
.(199

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)
2022)تقرر حل) 5))شتن6ر) بملؤرخ في)
 MEDICAL SCIENCES TRAINING
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة مبلغ)
وعنوبن) درهم  ((00.000 رأس الها)
بلوك) بودرعة  حي  بإلجت اعي  مقرها 
5))مكرر قصبة تادلة) 3)رقم) ))زفقة)
- 23350)قصبة تادلة بملغرب فتيجة)

اللتوقف عن بلنشاط.
و عين:

و) م دوح  حسن  بلسيد)ة()
عنوبفه)ب()حي رياض بلسالم بلوك)39 
بلرقم)3))بني مالل)23000)بني مالل)

بملغرب ك صفي))ة()للشركة.
و قد تم بنعقاد بلج عية بلختامية)
حي) وفي  (2022 شتن6ر) ((5 بتاريخ)
بودرعة بلوك)))زفقة)3)رقم)5))مكرر)
قصبة تادلة) (23350 (- قصبة تادلة)

بملغرب.
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
 20 بتاريخ) تادلة  بقصبة  بالبتدبئية 

أكتوار)2022)تحت رقم)21).

8(I

بملركز بلجهوي لالستث ار لجهة بلعيون بلساقية)

بلح ربء

SPEED HAGOUNIA
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

بملركز بلجهوي لالستث ار لجهة 
بلعيون بلساقية بلح ربء

صندوق بل6ريد 2266 ، 70000، 
بلعيون بملغرب

SPEED HAGOUNIA شركة ذبت 
بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجت اعي مشروع 
مدينة بلوفاق بلوك E رقم 376 
بلعيون - 70000 بلعيون بملغرب
تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

1351(
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) (26
بملسؤولية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بملحدودة بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤولية بملحدودة.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
 SPEED(:(بإلقتضاء)ب ختصر تس يتها

.HAGOUNIA
بلغرض) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 
بالنسبة لنفسها) من بلشركة)،)سوبء)
أو لألطربف بلثالثة في بملغرب وبلخارج:
فقل بألمتعة غير بملصاحبة على) (-

حساب بلغير
-)بلنقل بال6ريد بلسريع

-)فقل بلبضائع لحساب بلغير
-)بستيربد وتصدير.

مشروع) (: عنوبن بملقر بالجت اعي)
 376 رقم) (E بلوك) بلوفاق  مدينة 

بلعيون)-)70000)بلعيون بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
: بلطالب) بهل  بلحسن   بلسيد 
درهم) ((00 بقي ة) حصة  ((.000

للحصة.)

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)
وصفات وموبطن بلشركاء):

بلطالب) بهل  بلحسن  بلسيد 
حي بلقدس تجزئة بلوفاق) عنوبفه)ب()
بلعيون) (70000  376 رقم) (E بلوك)

بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
بلطالب) بهل  بلحسن  بلسيد 
حي بلقدس تجزئة بلوفاق) عنوبفه)ب()
بلعيون) (70000  376 رقم) (E بلوك)

بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
27)أكتوار) بالبتدبئية بالعيون بتاريخ)

2022)تحت رقم)60/2022)3.
82I

STE ZIZ COMPTA

 STE HOTEL RESTAURATION
OLIVE INNE SARL AU

شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 
بلشريك بلوحيد

تأسيس شركة

STE ZIZ COMPTA
 RUE MOHAMED EK KORI

 N° 39 ERRACHIDIA ، 52000،
ERRACHIDIA MAROC

 STE HOTEL RESTAURATION
OLIVE INNE SARL AU شركة 

ذبت مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 
بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجت اعي سفلي زفقة 
50 رقم 7) تاركة بلجديدة بلرشيدية 

- 52000 بلرشيدية بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

(61(7
في) مؤرخ  موثق  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) (((
مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 
بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.

عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
 STE (: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)
 HOTEL RESTAURATION OLIVE

.INNE SARL AU
غرض بلشركة بإيجاز):)مقهى)

مطعم)
فندق.

سفلي) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 
بلجديدة) تاركة  ((7 رقم) (50 زفقة)
بلرشيدية) (52000 (- بلرشيدية)

بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 (.000 (: بلسيد مح د بلنع اوي)

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.)
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):
بلسيد مح د بلنع اوي عنوبفه)ب()
بلرشيدية) (52000 بلنع اوي) مح د 

بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
بلسيد مح د بلنع اوي عنوبفه)ب()
بلرشيدية) (52000 بلنع اوي) مح د 

بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
 28 بتاريخ) بالرشيدية  بالبتدبئية 

أكتوار)2022)تحت رقم)353).
83I

Société marocaine de révision des comptes

ELZ TRANSPORT
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

 Société marocaine de révision
des comptes

 Boulevard(de(la(Corniche , 63
 résidence(le(Yacht, immeuble
 B 5éme(étage(bureau(N° 139 ،
20000، CASABLANCA(MAROC
ELZ TRANSPORT شركة ذبت 
مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجت اعي 0)زفقة 
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بلحرية بلطابق بلتالت رقم 5 - 

20000 بلدبر بلبيضاء بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

560089

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
بلقافون) إعدبد  تم  (2022 يوفيو) (29

مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.

عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 

 ELZ (: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.TRANSPORT

بلنقل) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

بلشركة) عن  فيابة  للبضائع  بلوطني 

أو فيابة عن بر رين ب وبرد بلشركة)

ففسها..
0)زفقة) (: بملقر بالجت اعي) عنوبن 

 -  5 رقم) بلتالت  بلطابق  بلحرية 

20000)بلدبر بلبيضاء)بملغرب.

أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 600.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 6.000 (: بليزوي) موحى  بلسيد 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.)

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):

عنوبفه)ب() بليزوي  موحى  بلسيد 

دوبر بل6ربه ة بلسولم)20000)برشيد)

بملغرب.

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:

بملغرب) عنوبفه)ب() بملغرب  بلسيد 

20000)برشيد بملغرب

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

أكتوار) (26 بالبتدبئية ب6رشيد بتاريخ)

2022)تحت رقم)813723.

81I

CABINET NORD ASSISTANCE

PUERTO TRANSIT
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

CABINET NORD ASSISTANCE
 AV(MOHAMED(V, RÉSD. 10

 DOUNIA, BLOC(B, Bureau 8 ،
TANGER ،90000 بملغرب

PUERTO TRANSIT شركة ذبت 
بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجت اعي 7) شارع 
BOVAPES- مح د بلخامس إقامة

BUILDING مكاتب 16-17-18-19 و 
50 - 90000 طنجة بملغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 
.(0089

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)
بملؤرخ في)3))أكتوار)2022)تم تعيين)
بلسيد)ة() للشركة  جديد  مسير 
 BENAVENT PERUCHO VICENTE

ك سير آ ر
تبعا إلقالة مسير.

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
أكتوار) (26 بتاريخ) بطنجة  بلتجارية 

2022)تحت رقم)1)2588.

85I

C E INVEST MAROC 

GHAZAL DREAM
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

C E INVEST MAROC
 Bd 11 Janvier(Centre(Affaire
 EL(ABRAGE(IMM(D 3ème

 étage(Apprt(N° 11. ، 40000،
MARRAKECH MAROC

GHAZAL DREAM شركة ذبت 
مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجت اعي رقم )) 
ع ارة د بلطابق بلثالث شارع )) 
يناير مربكش - 10000 مربكش 

بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

(30075

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) ((3

مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.

عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.GHAZAL DREAM

بلتسيير) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

وبلخدمات.

 (( رقم) (: عنوبن بملقر بالجت اعي)

ع ارة د بلطابق بلثالث شارع))))يناير)

مربكش)-)10000)مربكش بملغرب.

أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 (.000 (: علوبن) ملياء) بلسيدة 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.)

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):

عنوبفه)ب() علوبن  ملياء) بلسيدة 

سيبع مربكش) (08 درب بملسجد رقم)

10000)مربكش بملغرب.

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:

عنوبفه)ب() علوبن  ملياء) بلسيدة 

سيبع مربكش) (08 درب بملسجد رقم)

10000)مربكش بملغرب

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

أكتوار) (26 بلتجارية ب ربكش بتاريخ)

2022)تحت رقم)10710).

86I

CFCIM

 تيكومسيه يوروپ ساليس 
اند لوجستيكس أفريك

 TECUMSEH EUROPE SALES
AND LOGISTICS AFRIQUE

شركة بملساه ة
تعيين مسير جديد للشركة

CFCIM

(، بلسلطان) مرس  شارع  ((5

30)20،)بلدبر بلبيضاء)بملغرب

بفد) ساليس  يوروپ  تيكومسيه  (

 TECUMSEHأفريك لوجستيكس 

 EUROPE SALES AND LOGISTICS

AFRIQUE)شركة بملساه ة

 (01 بإلجت اعي) مقرها  وعنوبن 

بوليفارد) أكابولكو  ريزيدنس  بيس 

عبد بملومن بلطابق)1 - 20000)بلدبر)

بلبيضاء)بملغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري)

.1(0359

بلوحيد) بلشريك  قربر  ب قت�سى 

2022)تم تعيين) 5))شتن6ر) بملؤرخ في)

بلسيد)ة() للشركة  جديد  مسير 

ك سير) بلكسندر  ريكاردو  ماسيل 

وحيد

تبعا لقبول بستقالة بملسير.

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

 27 بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)813782.

87I

STE FIACCOF 

STE HANA HOME
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

STE FIACCOF

 RUE(IFNI ,RESIDENCE(ANASS

 60 ,APPT 6 ,HAY(NAJAH,SIDI

BRAHIM ، 30080، fes(maroc

STE HANA HOME شركة ذبت 

مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد
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وعنوبن مقرها بإلجت اعي رقم 65 

تجزئة زهرة بملدبئن طريق عين 

بلشقف فاس - 30000 فاس بملغرب 

تأسيس شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

7131(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) (22

مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.

عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 

 STE (: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.HANA HOME

*تاجر) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

أثاث وديكور

*بستيربد وتصدير.

رقم) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 

عين) طريق  بملدبئن  زهرة  تجزئة  (65

بلشقف فاس)-)30000)فاس بملغرب.

أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

بلسيدة هناء)جربد):)000.))حصة)

بقي ة)00.000))درهم للحصة.)

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):

عنوبفه)ب() جربد  هناء) بلسيدة 

بلعيون) (27 رقم) بال الص  بقامة 

بلشرقية)06)طابق))0)سيدي ببربهيم)

30000)فاس بملغرب.

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:

عنوبفه)ب() جربد  هناء) بلسيدة 

بلعيون) (27 رقم) بال الص  بقامة 

بلشرقية)06)طابق))0)سيدي ببربهيم)

30000)فاس بملغرب

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
أكتوار) (27 بتاريخ) بفاس  بلتجارية 

2022)تحت رقم)1133/2022.

88I

STE FIACCOF 

 STE CARRELAGE
 ARTISANAL ET
TRADITIONNEL

شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة
تأسيس شركة

STE FIACCOF
 RUE(IFNI ,RESIDENCE(ANASS
 60 ,APPT 6 ,HAY(NAJAH,SIDI
BRAHIM ، 30080، fes(maroc

 STE CARRELAGE ARTISANAL
ET TRADITIONNEL شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجت اعي رقم أ 9) 
بلتعاوفية بلفخارة بن جليك عين 

بلبيدب فاس - 30000 فاس بملغرب 
تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

71327
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) ((8
بملسؤولية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بملحدودة بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤولية بملحدودة.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
 STE (: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)
 CARRELAGE ARTISANAL ET

.TRADITIONNEL
*صناعة) (: غرض بلشركة بإيجاز)

بلبالط بلحرفي
*بستيربد و تصدير.

عنوبن بملقر بالجت اعي):)رقم أ)9) 
عين) جليك  بن  بلفخارة  بلتعاوفية 

بلبيدب فاس)-)30000)فاس بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 900.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء) (-
وصفات وموبطن بلشركاء):

بلقرطي) بلوبحد  عبد  بلسيد 
زفقة حي لال ياقوت عين) (1 عنوبفه)ب()

بلنقبي فاس)30000)فاس بملغرب.
يوسف) بليوبي  ربشد  بلسيد 
مكرر جي اللة) (7 زفقة) ((8 عنوبفه)ب()
فاس) (30000 بلنقبي) عين  بلياقوت 

بملغرب.
بلعزيز) عبد  بلزمربني  بلسيد 
3)جنان بلجروفدي) 9)زفقة) عنوبفه)ب()

عين بلنقبي)30000)فاس بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
بلقرطي) بلوبحد  عبد  بلسيد 
زفقة حي لال ياقوت عين) (1 عنوبفه)ب()

بلنقبي فاس)30000)فاس بملغرب)
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
أكتوار) (26 بتاريخ) بفاس  بلتجارية 

2022)تحت رقم)6)11.
89I

STE FIACCOF 

LYL TRAVAUX
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تفويت حصص

STE FIACCOF
 RUE(IFNI ,RESIDENCE(ANASS
 60 ,APPT 6 ,HAY(NAJAH,SIDI
BRAHIM ، 30080، fes(maroc

LYL TRAVAUX شركة ذبت 
بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجت اعي حي بألمل 
طريق بإلسربء رقم 53) فرجس ب 
طريق صفرو فاس - 30000 فاس 

بملغرب.
تفويت حصص

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 
.1((83

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)
ت ت) (2022 أكتوار) (2( في) بملؤرخ 

بملصادقة على):
مح د بملغاري) )ة() تفويت بلسيد)
أصل) من  بجت اعية  حصة  ((.250
2.500)حصة لفائدة بلسيد))ة()عبد)
أكتوار) (2( بتاريخ) بملغاري  بلص د 

.2022

بلسالم) عبد  )ة() بلسيد) تفويت 
250.))حصة بجت اعية من) بملغاري)
بلسيد) لفائدة  حصة  (2.500 أصل)
)2)أكتوار) )ة()لحسن بملغاري بتاريخ)

.2022
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم  (
أكتوار) (26 بتاريخ) بفاس  بلتجارية 

2022)تحت رقم)8)11.

90I

IL CONSIGLIO SARLAU

QAFILAT AGENCY SARL
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

IL CONSIGLIO SARLAU
 Massira 2 N° 601 1ER(ETAGE
 plateau(N°6 MARRAKECH ،

10000، مربكش بملغرب
QAFILAT AGENCY SARL شركة 

ذبت بملسؤولية بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجت اعي مكتب 

بلطابق بألر�سي رقم 0) شارع بسفي 
تجزئة وبزيس 2 قطعة رقم 281 كليز 

مربكش - 10000 مربكش بملغرب
تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

(30(87
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) ((8
بملسؤولية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بملحدودة بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤولية بملحدودة.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.QAFILAT AGENCY SARL
وكالة) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

بألسفار.
مكتب) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 
0))شارع بسفي) بلطابق بألر�سي رقم)
تجزئة وبزيس)2)قطعة رقم)281)كليز)

مربكش)-)10000)مربكش بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
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 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 500 (: مصطفى) مرزوك  بلسيد 
حصة بقي ة)00))درهم للحصة.

 500 (: لع يري) عصام  بلسيد 
حصة بقي ة)00))درهم للحصة.)

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)
وصفات وموبطن بلشركاء):

بلسيد مرزوك مصطفى عنوبفه)ب()
 10000 مربكش) (291 رقم) (( إزيكي)

مربكش بملغرب.
عنوبفه)ب() لع يري  بلسيد عصام 
 2 حي بلنهضة) تجزئة بلهناء) (22 فيال)

بلرااط)0)02))بلرااط بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
بلسيد مرزوك مصطفى عنوبفه)ب()
 10000 مربكش) (291 رقم) (( إزيكي)

مربكش بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
أكتوار) (28 بلتجارية ب ربكش بتاريخ)

2022)تحت رقم)10851).

9(I

YOUNESS BENMOUSSA

CJMA BTP
إعالن متعدد بلقربربت

YOUNESS BENMOUSSA
Tiflet حي بلنهضة 2 رقم 72 تيفلت، 

Tiflet(Maroc ،(5100
CJMA BTP «شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة»
وعنوبن مقرها بالجت اعي: حي 

بألفدلس ش ال زفقة بوركربك رقم 
687 تيفلت - 5100) تيفلت بملغرب.

«إعالن متعدد بلقربربت»
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري: 

.399
ب قت�سى بلج ع بلعام بالستثنائي)

بملؤرخ في)28)شتن6ر)2022
تم بتخاذ بلقربربت بلتالية:)

قربر رقم)):)بلذي ينص على مايلي:)
تفويت بلحصص

قربر رقم)2:)بلذي ينص على مايلي:)
إقالة بملسير و تعيين مسير جديد

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)
بلنظام بألسا�سي بلتالية:)

بند رقم)):)بلذي ينص على مايلي:)
500)حصة بجت اعية من) بتفويت) (•
حصة) (250 بدريس،) زيادي  بلسيد 
شادلي) بلسيد  لفائدة  بجت اعية 
ج ال و)250)حصة بجت اعية لفائدة)

بلسيد بلغ ري�سي عبد بلحليم.
على) ينص  بلذي  (:2 رقم) بند 
مايلي:)•)تعيين بلسيد بلغ ري�سي عبد)
مع) للشركة  بلجديد  بملسير  بلحليم 

ج يع بلصالحيات)
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
أكتوار) (28 بالبتدبئية بتيفلت بتاريخ)

2022)تحت رقم)507.
92I

BUSINESS(CONSULT(CABINE(&(ASSOCIES

SOLATRAFE
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
حل شركة

 BUSINESS(CONSULT(CABINE &
ASSOCIES

مكناس ، 0000)، مكناس بملغرب
SOLATRAFE شركة ذبت مسؤلية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد)في 

طور بلتصفية(
وعنوبن مقرها بإلجت اعي تجزئة 
بلفدبء تجزئة رقم 6) - 50050 

مكناس بملغرب.
حل شركة

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 
.15807

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)
بملؤرخ في)1))أكتوار)2022)تقرر حل)
ذبت) محدودة  مسؤلية  ذبت  شركة 
مبلغ) (SOLATRAFE بلشريك بلوحيد)
وعنوبن) درهم  ((00.000 رأس الها)
مقرها بإلجت اعي تجزئة بلفدبء)تجزئة)
بملغرب) مكناس  (50050  -  (6 رقم)

فتيجة ل):)بلحل بملسبق للشركة.
تجزئة) ب  بلتصفية  مقر  حدد  و 
 50050  -  (6 رقم) تجزئة  بلفدبء)

مكناس بملغرب.)
و عين:

بالدري�سي) بلحق  عبد  بلسيد)ة()
بيت) بلفدبء) زفقة  ((8 عنوبفه)ب() و 
ميدلت) (50050 ميدلت) منصور 

بملغرب ك صفي))ة()للشركة.
وعند بإلقتضاء)بلحدود بملفروضة)
محل) لهم  بملخولة  بلصالحيات  على 
و) بلعقود  تبليغ  محل  و  بملخابرة 

بلوثائق بملتعلقة بالتصفية):)-
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
أكتوار) (27 بلتجارية ب كناس بتاريخ)

2022)تحت رقم)012).
93I

BUSINESS(CONSULT(CABINE(&(ASSOCIES

ELBARAKA CAPITAL
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
حل شركة

 BUSINESS(CONSULT(CABINE &
ASSOCIES

مكناس ، 0000)، مكناس بملغرب
ELBARAKA 100.000 شركة ذبت 

مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 
بلوحيد)في طور بلتصفية(

وعنوبن مقرها بإلجت اعي مكتب 
بع ارة و 0) محل 2 مكرر رياض 
بلزيتون - 50050 مكناس بملغرب.

حل شركة
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 

.51375
ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)
تقرر) (2022 أكتوار) (25 في) بملؤرخ 
محدودة) مسؤلية  ذبت  شركة  حل 
 ELBARAKA بلوحيد) بلشريك  ذبت 
 (00.000 رأس الها) مبلغ  ((00.000
بإلجت اعي) مقرها  وعنوبن  درهم 
مكرر) (2 محل) ((0 و) بع ارة  مكتب 
مكناس) (50050 (- بلزيتون) رياض 
بملسبق) بلحل  (: ل) فتيجة  بملغرب 

للشركة.
مكتب) ب  بلتصفية  مقر  حدد  و 
رياض) مكرر  (2 محل) ((0 و) بع ارة 

بلزيتون)-)50050)مكناس بملغرب.)
و عين:

و) بل6ركة  مصطفى  بلسيد)ة()
بلطابق) ((( ع ارة و شقة) عنوبفه)ب()

50050)مكناس) توالل) (1 بلسكينة) (1

بملغرب ك صفي))ة()للشركة.

وعند بإلقتضاء)بلحدود بملفروضة)

محل) لهم  بملخولة  بلصالحيات  على 

و) بلعقود  تبليغ  محل  و  بملخابرة 

بلوثائق بملتعلقة بالتصفية):)-

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

أكتوار) (28 بلتجارية ب كناس بتاريخ)

2022)تحت رقم)019).

91I

FLASH ECONOMIE

LIVINCASA

شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

LIVINCASA شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجت اعي 0) زفقة 

بلحرية بلطابق 3 بلشقة 5 - 20000 

بلدبربلبيضاء بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

55893(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

بلقافون) إعدبد  تم  (2022 يوفيو) ((0

بملسؤولية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بملحدودة بامل يزبت بلتالية:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤولية بملحدودة.

عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.LIVINCASA

شربء) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

بملعامالت) من  غيرها  أو  بملباني  وايع 

بلعقارية.
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زفقة) ((0 (: عنوبن بملقر بالجت اعي)
 20000 - 5 3)بلشقة) بلحرية بلطابق)

بلدبربلبيضاء)بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 (0.000 بلشركة:) رأس ال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
50)حصة) (: بلسيد هشام بلجنان)

بقي ة)00))درهم للحصة.
(: بلسيد ر�سى بلصقلي بلحسيني)
50)حصة بقي ة)00))درهم للحصة.)
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):
عنوبفه)ب() بلجنان  هشام  بلسيد 
 20000 بففا) بلكوف  طريق 

بلدبربلبيضاء)بملغرب.
بلحسيني) بلصقلي  ر�سى  بلسيد 
بلكبير) عرصة  تجزئة  (30 عنوبفه)ب()
 20000 0))بملعاريف) 10)شقة) طابق)

بلدبربلبيضاء)بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
عنوبفه)ب() بلجنان  هشام  بلسيد 
 20000 بففا) بلكوف  طريق 

بلدبربلبيضاء)بملغرب
بلحسيني) بلصقلي  ر�سى  بلسيد 
بلكبير) عرصة  تجزئة  (30 عنوبفه)ب()
 20000 0))بملعاريف) 10)شقة) طابق)

بلدبربلبيضاء)بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
 (8 بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم))55893.

95I

FLASH ECONOMIE

STE B.A ALIMENTATION
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

حل شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

STE B.A ALIMENTATION شركة 
ذبت بملسؤولية بملحدودة)في طور 

بلتصفية(

وعنوبن مقرها بإلجت اعي بقامة 
مهدي ع ارة ب رقم 62 طريق 
قنيطرة - 000)) سال بملغرب.

حل شركة
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 

.(0303
ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)
تقرر) (2022 أكتوار) ((2 في) بملؤرخ 
حل شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة)
مبلغ) (STE B.A ALIMENTATION
وعنوبن) درهم  ((0.000 رأس الها)
مقرها بإلجت اعي بقامة مهدي ع ارة)
 ((000 (- طريق قنيطرة) (62 ب رقم)
سال بملغرب فتيجة ل):)عدم وجود بي)

نشاط تجاري.
بقامة) ب  بلتصفية  مقر  حدد  و 
طريق) (62 رقم) ب  ع ارة  مهدي 

قنيطرة)-)000)))سال بملغرب.)
و عين:

و) بالزرق  سلي ة  بلسيد)ة()
فيال) بريستيجيا  تجزئة  عنوبفه)ب()
2)ب شاطئ بالمم بوقنادل) 71)ب) رقم)
)ة() ك صفي) بملغرب  سال  (((000

للشركة.
وعند بإلقتضاء)بلحدود بملفروضة)
محل) لهم  بملخولة  بلصالحيات  على 
و) بلعقود  تبليغ  محل  و  بملخابرة 

بلوثائق بملتعلقة بالتصفية):)-
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
أكتوار) (21 بتاريخ) بسال  بالبتدبئية 

2022)تحت رقم)39855.
96I

FLASH ECONOMIE

BE OPEN
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

BE OPEN شركة ذبت بملسؤولية 
بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجت اعي 08) زفقة 
رحال بن بح د بلطابق ) شقة رقم 
1 بيلفيدير - 20000 بلدبربلبيضاء 

بملغرب
تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

56021(
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) (03
بملسؤولية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بملحدودة بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤولية بملحدودة.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
 BE (: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.OPEN
وكالة) (- (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

بتصاالت
)-)طباعة

)-)بستيربد وتصدير.
عنوبن بملقر بالجت اعي):)08))زفقة)
))شقة رقم) رحال بن بح د بلطابق)
بلدبربلبيضاء) (20000 (- بيلفيدير) (1

بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
بلسيدة بي ان لعربج):)500)حصة)

بقي ة)00))درهم للحصة.
 500 (: بلرحيم  اي) بلسيد عبد 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.)
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):
عنوبفه)ب() لعربج  بي ان  بلسيدة 
ع ارة) (( مج وعة) بلشالل  جنان 
 288(0 بلشالالت) (1 ط) ((7 رقم) ((

بملح دية بملغرب.
بلسيد عبد بلرحيم  اي عنوبفه)ب()
بل6رفو�سي) (12 رقم) (25 زفقة) (1 بمال)

20000)بلدبربلبيضاء)بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
عنوبفه)ب() لعربج  بي ان  بلسيدة 
ع ارة) (( مج وعة) بلشالل  جنان 
 288(0 بلشالالت) (1 ط) ((7 رقم) ((

بملح دية بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
 27 بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم))81381.

97I

 AEX ET COM MAROC AUDIT ET
EXPERTISE

SCI KARAMA
إعالن متعدد بلقربربت

 AEX ET COM MAROC AUDIT
ET EXPERTISE

زبوية شارع مح د بلخامس و شارع 
ببن كثير إقامة دوس مارس رقم 11 ، 

90000، طنجة بملغرب
SCI KARAMA «شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة»
وعنوبن مقرها بالجت اعي: شارع 

بلقا�سي عياض رقم 6) - 90000 
طنجة بملغرب.

«إعالن متعدد بلقربربت»
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري: 

.(3(693
ب قت�سى بلج ع بلعام بالستثنائي)
تم بتخاذ) (2020 يوفيو) (02 بملؤرخ في)

بلقربربت بلتالية:)
قربر رقم)):)بلذي ينص على مايلي:)
للشركة) بلقافوني  بلشكل  تم تحويل 
إلى شركة) من شركة مدفية عقارية 

ذبت مسؤولية محدودة
قربر رقم)2:)بلذي ينص على مايلي:)
تعيين مسيرين للشركة و يتعلق بألمر)
بالسيد عبد بلسالم ببن بشير و بلسيد)

مح د ببن بشير)
على) ينص  بلذي  (:3 رقم) قربر 
مايلي:)تغيير نشاط بلشركة:)ب قت�سى)
بلشركة) نشاط  أصبح  بلعام  بلج ع 

هو):)بإلنعاش بلعقاري
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

بلنظام بألسا�سي بلتالية:)
بند رقم)):)بلذي ينص على مايلي:)
شكل بلشركة:)شركة ذبت بملسؤولية)
مع) (5-96 للقافون) طبقا  بملحدودة 

بلتعديال بلتي أد لت عليه
بند رقم)2:)بلذي ينص على مايلي:)
(- بلعقاري) بإلنعاش  نشاط بلشركة:)
بملختلفة- دمات) بألشغال  و  بلبناء)
تطهير) و  للطرق  بملدفية  بلهندسة 
بألرب�سي- تهيئة  و  تجزئة  بلسائل-)
بالجت اعية) بألصول  بستغالل 
بيع-كربء-بالستع ال) من  الل 
بلبنايات-) و  للتجزئات  بلشخ�سي 
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بإنشاء،) بملرتبطة  بلع ليات  ج يع 
بألصول) ج يع  بستغالل  و  بقتناء،)

(، بلتجارية) و  بلصناعية  بلتجارية 
بلهدف) ذبت  بملقاوالت  في  بملساه ة 
بلع ليات) ج يع  -إج اال  بمل اثل)
بملالية بلتجارية،)بلصناعية،)بملنقولة)
و بلعقارية بملرتبطة مباشرة أو بشكل)
جزئية) أو  كلية  بصفة  مباشر  غير 

بغرض بلشركة أو تساهم في تن يته.
بند رقم)3:)بلذي ينص على مايلي:)
بلسيد عبد بلسالم) (: مسيرب بلشركة)

ببن بشير و بلسيد مح د ببن بشير)
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
أكتوار) (26 بتاريخ) بطنجة  بلتجارية 

2022)تحت رقم)258823.
98I

FINANCE CENTER

SOMIMAM
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تحويل بملقر بالجت اعي للشركة

FINANCE CENTER
 AV(ALLAL(EL(FASSI(N° 598

 CM(UNITE 5 MARRAKECH ،
40000، MARRAKECH(MAROC
SOMIMAM شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجت اعي بقامة 
بلبستان 5 ع ارة س شقة رقم 

13 س بالزدهار - 10000 مربكش 
بملغرب.

تحويل بملقر بالجت اعي للشركة
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 

.890(7
بلوحيد) بلشريك  قربر  ب قت�سى 
بملؤرخ في)22)شتن6ر)2022)تم تحويل)
من) للشركة  بلحالي  بالجت اعي  بملقر 
شقة) ع ارة س  (5 بلبستان) «بقامة 
رقم)13)س بالزدهار)-)10000)مربكش)
ع ارة) بلهدى  «بقامة  إلى) بملغرب»)
مربكش) (10000  -  (6 رقم) شقة  (3

بملغرب».
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

أكتوار) (26 بلتجارية ب ربكش بتاريخ)

2022)تحت رقم)10789).

99I

بئت افية فيدبكا،)شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

SEAPATCH
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

بئت افية فيدبكا، شركة ذبت 
بملسؤولية بملحدودة

شارع بلعركوب رقم )7721-0 
صندوق بل6ريد رقم 16)، 73000، 

بلدب لة بملغرب
SEAPATCH شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجت اعي شارع 

بلعركوب رقم )7721-0 - 73000 
بلدب لة بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 
بملحدودة 

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 
22877

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) ((2
بملسؤولية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بملحدودة بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤولية بملحدودة.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.SEAPATCH
-)تص يم) (: غرض بلشركة بإيجاز)
برفامج بحثي و 6ربت عل ية في قطاع)

بلثروة بلس كية.
بلعلمي) وبلتحليل  بملساعدة  (-
بلثروة) وبستغالل  إدبرة  مجال  في 

بلس كية.
وتصدير) بستيربد  (، عام) تاجر  (-
ج يع بملنتجات وبألصناف بملغراية أو)
بألجنبية بلطبيعية أو بملصنعة وج يع)
بها من) وبملنتجات بملصرح  بألصناف 

قبل الئحة بلج ارك بملغراية)؛.
شارع) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 
 73000  -  0(-7721 رقم) بلعركوب 

بلدب لة بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
بكوري) فاضل  حوسين  بلسيد 

درهم) ((00 بقي ة) حصة  (500 (:

للحصة.

حصة) (500 (: بلسيد ع ر بكوري)

بقي ة)00))درهم للحصة.)

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):

بكوري) فاضل  حوسين  بلسيد 

بالفريج) بح د  زفقة  (03 عنوبفه)ب()

بلسو�سي) بركة  بن  بملهدي  شارع 

0000))بلرااط بملغرب.

 03 بلسيد ع ر بكوري عنوبفه)ب()

بملهدي) شارع  بالفريج  بح د  زفقة 

بلرااط) ((0000 بلسو�سي) بركة  بن 

بملغرب.

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:

بكوري) فاضل  حوسين  بلسيد 

بالفريج) بح د  زفقة  (03 عنوبفه)ب()

بلسو�سي) بركة  بن  بملهدي  شارع 

0000))بلرااط بملغرب

 03 بلسيد ع ر بكوري عنوبفه)ب()

زفقة بح د بالفريج شارع بملهدي بن)

بركة بلسو�سي)0000))بلرااط بملغرب

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

بتاريخ) بلدهب  بوبدي  بالبتدبئية 

رقم) تحت  (2022 أكتوار) (25

.(76(/2022

(00I

ALMOURAJIAA CONSEILS

TACOS PIZZA ITALIANO

شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد

تأسيس شركة

ALMOURAJIAA CONSEILS

بوت6رة بوريكة بلحوز ، 12152، 

مربكش بملغرب

TACOS PIZZA ITALIANO شركة 
ذبت مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجت اعي دوبر 

بلحاجب بوريكة بلحوز - 12152 
مربكش بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤلية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 
(29957

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) (03
مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 
بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
 TACOS(:(بإلقتضاء)ب ختصر تس يتها

.PIZZA ITALIANO
غرض بلشركة بإيجاز):)مطعم.

دوبر) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 
 12152 (- بلحوز) بوريكة  بلحاجب 

مربكش بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 (0.000 بلشركة:) رأس ال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
بلرح ان) عبد  بوتشنت  بلسيد 
درهم) ((00 بقي ة) حصة  ((00 (:

للحصة.)
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):
بلرح ان) عبد  بوتشنت  بلسيد 
بوريكة) بلحاجب  دوبر  عنوبفه)ب()

بلحوز)12152)مربكش بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
بلرح ان) عبد  بوتشنت  بلسيد 
بوريكة) بلحاجب  دوبر  عنوبفه)ب()

بلحوز)12152)مربكش بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
أكتوار) (2( بلتجارية ب ربكش بتاريخ)

2022)تحت رقم)10606).
(0(I
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BR CONSULTING

 TRANSPORT PICK AND
PACK

شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة
تأسيس شركة

BR CONSULTING
 Résidence(Abraj(Tanja(bloc 9 N
 29, Avenue(Marrakech ، 90000،

TANGER maroc
 TRANSPORT PICK AND PACK

شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجت اعي شارع 
موالي إس اعيل، إقامة موالي 

إس اعيل رقم 22 طابق 5 رقم 9) 
طنجة - 90000 طنجة مغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 
بملحدودة 

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 
(3(103

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 شتن6ر) (28
بملسؤولية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بملحدودة بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤولية بملحدودة.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.TRANSPORT PICK AND PACK
بلنقل) ((- (: غرض بلشركة بإيجاز)

بل6ري بملحلي وبلدولي للبضائع
-2وسيط بلشحن.

شارع) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 
موالي) إقامة  إس اعيل،) موالي 
 (9 رقم) (5 طابق) (22 إس اعيل رقم)

طنجة)-)90000)طنجة مغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 (.000 (: بنعالل) إلياس  بلسيد 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.)
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):
عنوبفه)ب() بنعالل  إلياس  بلسيد 
 03 رقم) (2( زفقة) بلنصر،) تجزئة 

90000)طنجة مغرب.

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)
وموبطن مسيري بلشركة:

عنوبفه)ب() بنعالل  إلياس  بلسيد 
 03 رقم) (2( زفقة) بلنصر،) تجزئة 

90000)طنجة مغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
أكتوار) ((8 بتاريخ) بطنجة  بلتجارية 

2022)تحت رقم)258150.
(02I

ZHAR AHMED

UHC MAROC
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

ZHAR AHMED
 N 31 LOT(BELAIRE(RESIDENCE
 AL(MANAL 1 APPT 18 3EME
 ETAGE(BENSOUDA ، 30030،

FES MAROC
UHC MAROC شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجت اعي بملتجر رقم 
2، 7) تجزئة بل6ركة بملسيرة فاس - 

30030 فاس بملغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 
.5568(

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)
2022)تم تعيين) 05)شتن6ر) بملؤرخ في)
مسير جديد للشركة بلسيد)ة()غيبول)

أح د ك سير وحيد
تبعا لقبول بستقالة بملسير.

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
شتن6ر) (09 بتاريخ) بفاس  بلتجارية 

2022)تحت رقم)5/2022)37.
(03I

أوايديا إكس6ريينسيز

أوبيديا إكسبريينسيز
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

أوايديا إكس6ريينسيز
3) زفقة عبد بلكريم بنجلون ع ارة 

أشرف بلطابق بألول رقم )) ، 
30000، فاس بملغرب

أوايديا إكس6ريينسيز شركة ذبت 
مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجت اعي 3) زفقة 
عبد بلكريم بنجلون ع ارة أشرف 

بلطابق بألول رقم )) - 30000 فاس 
بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤلية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 
73177

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 يوليوز) (0(
مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 
بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
بإلقتضاء)ب ختصر تس يتها):)أوايديا)

إكس6ريينسيز.
معالجة) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 
وبألنشطة) وبالستضافة  بلبيافات 

ذبت بلصلة)،)بوببة بإلفترفت..
زفقة) ((3 (: عنوبن بملقر بالجت اعي)
أشرف) ع ارة  بنجلون  بلكريم  عبد 
بلطابق بألول رقم))) - 30000)فاس)

بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 (.000 (: بلسيد حفيظ كرطوط)

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.)
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):
بلسيد حفيظ كرطوط عنوبفه)ب()
رقم)77))ك)1)تجزئة بلحديقة تغاث)

30000)فاس بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
بلسيد حفيظ كرطوط عنوبفه)ب()
رقم)77))ك)1)تجزئة بلحديقة تغاث)

30000)فاس بملغرب

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
غشت) (3( بتاريخ) بفاس  بلتجارية 

2022)تحت رقم)1257.

(01I

STE ARSALAN CHAOUIA

TANJIN TRANS
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

STE ARSALAN CHAOUIA
شارع بلجيش بمللكي حي بملعطي رقم 
 SETTAT ،26000 ، 813 63) ص.ب

MAROC
TANJIN TRANS شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجت اعي حي بلسالم 
بلشطر 6 رقم 95) - 26000 سطات 

بملغرب
تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

72(7
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) (06
بملسؤولية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بملحدودة بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤولية بملحدودة.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.TANJIN TRANS
فقل) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

بلبضائع فيابة عن بر رين
)بلخياطة.

حي) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 
بلسالم بلشطر)6)رقم)95) - 26000 

سطات بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 100 (: بلسيدة بلسعدية بطناجة)

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.
بلسيدة شي اء)فكاك):)50))حصة)

بقي ة)00))درهم للحصة.
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 (50 (: فكاك) بلسيدة  ديجة 
حصة بقي ة)00))درهم للحصة.

50))حصة) (: بلسيدة فورة فكاك)
بقي ة)00))درهم للحصة.

بلسيدة سلمى فكاك):)50))حصة)
بقي ة)00))درهم للحصة.)

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)
وصفات وموبطن بلشركاء):

بطناجة) بلسعدية  بلسيدة 
رقم) ((3 زفقة) (( بلعاليا) عنوبفه)ب()
بلدبر) (20220 بلبيضاء) باللفة  (18

بلبيضاء)بملغرب.
عنوبفه)ب() فكاك  شي اء) بلسيدة 
 585 بلرقم) بلخير  مج ع  تجزئة 

سطات)26000)سطات بملغرب.
بلسيدة  ديجة فكاك عنوبفه)ب()
 585 بلرقم) بلخير  مج ع  تجزئة 

سطات)26000)سطات بملغرب.
عنوبفه)ب() فكاك  فورة  بلسيدة 
 585 بلرقم) بلخير  مج ع  تجزئة 

سطات)26000)سطات بملغرب.
عنوبفه)ب() فكاك  سلمى  بلسيدة 
 585 بلرقم) بلخير  مج ع  تجزئة 

سطات)26000)سطات بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
بطناجة) بلسعدية  بلسيدة 
رقم) ((3 زفقة) (( بلعاليا) عنوبفه)ب()
بلدبر) (20220 بلبيضاء) باللفة  (18

بلبيضاء)بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
بالبتدبئية بسطات بتاريخ)25)أكتوار)

2022)تحت رقم)0)3).
(05I

COMPTAFFAIRES

 FBH HOSPITALS &
MEDICALS CENTERS

إعالن متعدد بلقربربت

COMPTAFFAIRES
 EL WAFA RUE EL JAHID
 RESIDENCE ZOHOUR

 IMM 144 1er(ETAGE(N°2
 MOHAMMEDIA، 20800،
MOHAMMEDIA MAROC

 FBH(HOSPITALS & MEDICALS

CENTERS «شركة ذبت بملسؤولية 
بملحدودة ذبت بلشريك بلوحيد»
وعنوبن مقرها بالجت اعي: بقامة 
سنطربل بارك ع ارة د رقم 31 - 

28800 بملح دية بملغرب.
«إعالن متعدد بلقربربت»

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري: 
.29(89

ب قت�سى بلج ع بلعام بالستثنائي)
بملؤرخ في)05)شتن6ر)2022

تم بتخاذ بلقربربت بلتالية:)
على) ينص  بلذي  (:( رقم) قربر 
من) بلشركة  تس ية  تغيير  مايلي:)
 FBH( HOSPITALS( &( MEDICALS
 FBH HOSPITALS بلى) (CENTERS

AND MEDICAL CENTRES
قربر رقم)2:)بلذي ينص على مايلي:)
ليصبح) بالجت اعي  بلنشاط  تغيير 
بستشارة بدبرية)-)تسيير بملربكز بلطبية)

-)بنشاء)وبصالح بملربكز بلطبية
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

بلنظام بألسا�سي بلتالية:)
على) ينص  بلذي  (:2-3 رقم) بند 
بالسا�سي) بلنظام  تحيين  مايلي:)

للشركة
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
 26 بتاريخ) باملح دية  بالبتدبئية 

أكتوار)2022)تحت رقم)07)2.

(06I

THALAL CONSULTANTS

 LES HOTELS NOUVELLE
GENERATION
إعالن متعدد بلقربربت

THALAL CONSULTANTS
 N° 23 RUE(TARIK(BNOU
 ZIAD(APPT(N°8 GUELIZ
 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC
 LES HOTELS NOUVELLE

GENERATION «شركة بملساه ة»
وعنوبن مقرها بالجت اعي: طريق بن 
غازي بقامة طرفاية ب بلطابق بألول 

مكتب رقم 2) - 0000) بلرااط 
بملغرب.

«إعالن متعدد بلقربربت»
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري: 

.5182(
ب قت�سى بلج ع بلعام بالستثنائي)

بملؤرخ في))))غشت)2022
تم بتخاذ بلقربربت بلتالية:)

قربر رقم)):)بلذي ينص على مايلي:)
تفويت بالسهم)

على) ينص  بلذي  (:2 رقم) قربر 
مايلي:)تنازل بملساه ين على حقهم في)

بلشفعة)
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

بلنظام بألسا�سي بلتالية:)
بند رقم)0:)بلذي ينص على مايلي:)
عالمي) بلهادي  عبد  بلسيد  تفويت 
كاملة() )ملكية  سهم) ((000 سريفي)
لفائدة) 3990)سهم))حق بالفتفاع() و)
)))غشت) شركة أرببيان بالم بتاريخ)
عالمي) أمين  بلسيد  تفويت  (2022
شركة) لفائدة  سهم  (996 سريفي)
 2022 )))غشت) أرببيان بالم بتاريخ)
للتطور) سفينيكس  شركة  تفويت 
سهم) (1.980 بلفندقي) و  بلسياحي 
 (( لفائدة شركة أرببيان بالم بتاريخ)
تفويت بلسيدة غزالن) (2022 غشت)
و) كاملة() )ملكية  حصة) (20 علوي)
لفائدة) عارية() )ملكية  سهم) ((500
)))غشت) شركة أرببيان بالم بتاريخ)
عالمي) غيتة  بلسيدة  تفويت  (2022
عارية() )ملكية  سهم) (198 سريفي)
 (( لفائدة شركة أرببيان بالم بتاريخ)
ريم) بلسيدة  تفويت  (2022 غشت)
)ملكية) سهم) (198 سريفي) عالمي 
بالم) أرببيان  شركة  لفائدة  عارية()
تفويت) (2022 غشت) ((( بتاريخ)
بلسيدة فور عالمي سريفي)198)سهم)
لفائدة شركة أرببيان) )ملكية عارية()

بالم بتاريخ))))غشت)
على) ينص  بلذي  (:(1 رقم) بند 
مايلي:)تنازل بملساه ين على حقهم في)

بلشفعة)
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
أكتوار) ((8 بتاريخ) بالرااط  بلتجارية 

2022)تحت رقم))2957).

(07I

NSCAE COMPANY

C M M SUD
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تفويت حصص

NSCAE COMPANY
 IMMEUBLE(ALWAFA 4eme

 ETAGE(APP(N°08 RUE(AL(BARID
 BIOUGRA(MAROC، 87200،

BIOUGRA MAROC
C M M SUD شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجت اعي ع ارة 

بلوفاء بلطابق 01 بلشقة 08 زفقة 
بل6ريد بيوكرى بيوكرى 87200 

بيوكرى بملغرب.
تفويت حصص

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 
.21893

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)
ت ت) (2022 يوليوز) (22 في) بملؤرخ 

بملصادقة على):
تفويت بلسيد))ة()ح يد كوسعيد)
 (00 حصة بجت اعية من أصل) (15
حصة لفائدة بلسيد))ة()عبدبلحفيظ)

بلكزو�سي بتاريخ)22)يوليوز)2022.
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم  (
أكتوار) (28 بالبتدبئية بافزكان بتاريخ)

2022)تحت رقم))7)2.
(08I

CENTRE D’AFFAIRE

EASY DROP
إعالن متعدد بلقربربت

CENTRE D›AFFAIRE
CASA ، 20330، بلدبر بلبيضاء 

maroc
EASY DROP «شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة ذبت بلشريك 
بلوحيد»

وعنوبن مقرها بالجت اعي: )6 شارع 
لال بلياقوت زبوية مصطفى بملعاني 
بلطابق 2 بلرقم 62 - 20080 بلدبر 

بلبيضاء بملغرب.
«إعالن متعدد بلقربربت»

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري: 
.5(5185
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ب قت�سى بلج ع بلعام بالستثنائي)

بملؤرخ في)03)أكتوار)2022

تم بتخاذ بلقربربت بلتالية:)

قربر رقم)):)بلذي ينص على مايلي:)

 500 فويت بلسيد بملهدي منصوري)

 (.000 أصل) من  بجت اعية  حصة 

حصة لفائدة بلسيدة سارة بلزبهي

قربر رقم)2:)بلذي ينص على مايلي:)

للشركة) بلقافوني  بلشكل  تم تحويل 

محدودة) مسؤلية  ذبت  «شركة  من)

«شركة) إلى) بلوحيد») بلشريك  ذبت 

ذبت بملسؤولية بملحدودة

قربر رقم)3:)بلذي ينص على مايلي:)

تم تغيير نشاط بلشركة من)«بائع»)إلى)

«فقل بلبضائع بلخدمات بللوجستية)

وبلتخزين

قربر رقم)1:)بلذي ينص على مايلي:)

للشركة) جديدة  مسيرة  تعيين  تم 

بلسيدة بلزبهي سارة ك سيرة آ ر مع)

بلسيد بملهدي منصوري

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

بلنظام بألسا�سي بلتالية:)

بند رقم)):)بلذي ينص على مايلي:)

للشركة) بلقافوني  بلشكل  تم تحويل 

محدودة) مسؤلية  ذبت  «شركة  من)

«شركة) إلى) بلوحيد») بلشريك  ذبت 

ذبت بملسؤولية بملحدودة

بند رقم)3:)بلذي ينص على مايلي:)

تم تغيير نشاط بلشركة من)«بائع»)إلى)

«فقل بلبضائع بلخدمات بللوجستية)

وبلتخزين

على) ينص  بلذي  (:6 رقم) بند 

بملهدي) بلذي ينص على مايلي:) مايلي:)

بلسيدة سارة) 500)حصة,) منصوري)

بلزبهي)500)حصة

بند رقم)7:)بلذي ينص على مايلي:)

50000درهم,سارة) بملهدي منصوري)

بلزبهي50000درهم

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

 21 بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)0)8129.

(09I

CENTRE D’AFFAIRE

DNHP
إعالن متعدد بلقربربت

CENTRE D›AFFAIRE
CASA ، 20330، بلدبر بلبيضاء 

maroc
DNHP «شركة ذبت بملسؤولية 
بملحدودة ذبت بلشريك بلوحيد»
وعنوبن مقرها بالجت اعي: 332 

شارع ببربهيم رودبني ط 5 ش)2 
بقامة بلريحان 39 شارع لال بلياقوت 

بلطابق 5 بلشقة د 20330 بلدبر 
بلبيضاء بملغرب.

«إعالن متعدد بلقربربت»
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري: 

.510115
ب قت�سى بلج ع بلعام بالستثنائي)

بملؤرخ في))))أكتوار)2022
تم بتخاذ بلقربربت بلتالية:)

قربر رقم)):)بلذي ينص على مايلي:)
 500 وبكريم) بح د  بلسيد  فويت 
 (.000 أصل) من  بجت اعية  حصة 
حصة لفائدة بلسيد بمح د ب ليفي

قربر رقم)2:)بلذي ينص على مايلي:)
للشركة) بلقافوني  بلشكل  تم تحويل 
محدودة) مسؤلية  ذبت  «شركة  من)
«شركة) إلى) بلوحيد») بلشريك  ذبت 

ذبت بملسؤولية بملحدودة
قربر رقم)3:)بلذي ينص على مايلي:)
تعيين مسيرة جديدة للشركة بلسيدة)
مريم بنزبكور ك سيرة تبعا إلستقالة)

بلسيد بح د وبكريم
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

بلنظام بألسا�سي بلتالية:)
بند رقم)):)بلذي ينص على مايلي:)
للشركة) بلقافوني  بلشكل  تم تحويل 
محدودة) مسؤلية  ذبت  «شركة  من)
«شركة) إلى) بلوحيد») بلشريك  ذبت 

ذبت
بند رقم)6:)بلذي ينص على مايلي:)
بلسيد) حصة,) (500 وبكريم) ح د 

بمح د ب ليفي)500)حصة
بند رقم)7:)بلذي ينص على مايلي:)
درهم,مح د) (50000 وبكريم) بح د 

ب ليفي50000درهم

على) ينص  بلذي  (:(1 رقم) بند 

تعيين مسيرة جديدة للشركة) مايلي:)

بلسيدة مريم بنزبكور ك سيرة

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

 27 بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)813603.

((0I

BUSINESS(CONSULT(CABINE(&(ASSOCIES

BRIACH
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

 BUSINESS(CONSULT(CABINE &

ASSOCIES

مكناس ، 0000)، مكناس بملغرب

BRIACH شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجت اعي شقة ))، 

بلطابق بلثاني، ع ارة 2)، زفقة 

بلقنيطرة،م.ج، مكناس - 50050 

مكناس بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

575(3

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) (((

بملسؤولية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بملحدودة بامل يزبت بلتالية:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤولية بملحدودة.

عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.BRIACH

تاجر) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

بملنتجات شبه بلصيدالفية

تاجر منتجات بلتج يل بالتقسيط

متاجر.

شقة) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 
زفقة) (،(2 بلطابق بلثاني،)ع ارة) (،((

 50050 (- مكناس) بلقنيطرة،م.ج،)

مكناس بملغرب.

أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

بلسيدة بي ان ببريش):)500)حصة)
بقي ة)00))درهم للحصة.

ببريش) بلزهربء) فاط ة  بلسيدة 
درهم) ((00 بقي ة) حصة  (500 (:

للحصة.)
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):
عنوبفه)ب() ببريش  بي ان  بلسيدة 
)57)ويسالن) )0)رقم) رياض ويسالن)

50050)مكناس بملغرب.
ببريش) بلزهربء) فاط ة  بلسيدة 
عنوبفه)ب()رياض ويسالن))0)رقم))57 

ويسالن)50050)مكناس بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
ببريش) بلزهربء) فاط ة  بلسيدة 
عنوبفه)ب()رياض ويسالن))0)رقم))57 

ويسالن)50050)مكناس بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
أكتوار) (28 بلتجارية ب كناس بتاريخ)

2022)تحت رقم)3968.
(((I

7EME IMMO

7EME IMMO
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

7EME IMMO
 RUE(ESSANAOUBAR(ETG 4, 2
 BUREAU 12 CASABLANCA ،

20540، CASABLANCA(MAROC
7EME IMMO شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجت اعي 2 زفقة 

بلصنوار بلطابق بلرببع مكتب 2) - 
20520 بلدبربلبيضاء بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 
بملحدودة 

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 
559(79

 (( في) مؤرخ  حر  عقد  ب قت�سى 
بلقافون) إعدبد  تم  (2022 أكتوار)
بملسؤولية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بملحدودة بامل يزبت بلتالية:



21133 الجريدة الرسميةعدد)5712 - )2)رايع بر ر)111) )6))فوف 6ر)2022) 

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بملسؤولية بملحدودة.

عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
 7EME (: بإلقتضاء)ب ختصر تس يتها)

.IMMO
بالنعاش) (: غرض بلشركة بإيجاز)

بلعقاري.
زفقة) (2 (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 
 -  (2 بلصنوار بلطابق بلرببع مكتب)

20520)بلدبربلبيضاء)بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):
عنوبفه)ب() عت ان  رميز  بلسيد 
بلجامع) ديور  (7 زفقة ماالبو شقة) (5

00)0))بلرااط بملغرب.
بلسيد مح د معروف عنوبفه)ب()
كاليفورفيا) جنان  يسرى  ع لية  (2(
بمرود كاليفورفيا) ((5 شقة) (3 طابق)

20250)بلدبربلبيضاء)بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
بلسيد مح د معروف عنوبفه)ب()
كاليفورفيا) جنان  يسرى  ع لية  (2(
بمرود كاليفورفيا) ((5 شقة) (3 طابق)

20250)بلدبربلبيضاء)بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
 (1 بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)-.
((2I

FLASH ECONOMIE

ASK LEGAL
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

ASK LEGAL شركة ذبت مسؤلية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجت اعي 19 زفقة 

بح د بركات بلطابق بالر�سي رقم 
3 معاريف - 20000 بلدبربلبيضاء 

بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

5581(5
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 شتن6ر) (28
مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 
بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
 ASK (: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.LEGAL
بملشورة) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

بلقافوفية.
زفقة) (19 (: عنوبن بملقر بالجت اعي)
رقم) بالر�سي  بلطابق  بركات  بح د 
بلدبربلبيضاء) (20000 (- معاريف) (3

بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 (0.000 بلشركة:) رأس ال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
بلسيدة علية بصنيبا):)00))حصة)

بقي ة)00))درهم للحصة.)
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):
عنوبفه)ب() بصنيبا  علية  بلسيدة 
ضيعة) (02 طابق) بللقالق  زفقة  (9
بلدبربلبيضاء) (20000 بروطون)

بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
عنوبفه)ب() بصنيبا  علية  بلسيدة 
ضيعة) (02 طابق) بللقالق  زفقة  (9
بلدبربلبيضاء) (20000 بروطون)

بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
 (3 بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)33510.

((3I

AEX ET COM MAROC AUDIT ET EXPERTISE

IMMO KHIR 
إعالن متعدد بلقربربت

 AEX ET COM MAROC AUDIT
ET EXPERTISE

زبوية شارع مح د بلخامس و شارع 
ببن كثير إقامة دوس مارس رقم 11 ، 

90000، طنجة بملغرب
 IMMO KHIR «شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة»
وعنوبن مقرها بالجت اعي: شارع 

بلقا�سي عياض رقم 6) - 90000 
طنجة بملغرب.

«إعالن متعدد بلقربربت»
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري: 

.(3(693
ب قت�سى بلج ع بلعام بالستثنائي)

بملؤرخ في)7))يوفيو)2022
تم بتخاذ بلقربربت بلتالية:)

قربر رقم)):)بلذي ينص على مايلي:)
بلحصص) ترقيم  على  بملصادقة 

بالجت اعية من)))إلى)51000)
قربر رقم)2:)بلذي ينص على مايلي:)
بلشريك) محل  جدد  شركاء) إحالل 
و) بشير،) ببن  بلسالم  عبد  بملتوفى 
يتعلق بألمر بالسيد مح د ببن بشير-
مصطفى ببن بشير-حلي ة ببن بشير-
فزهة ببن بشير-)نعي ة ببن بشير-فور)
بشير-) ببن  بشير-حسام  ببن  بلدين 

مح د عالء)ببن بشير
قربر رقم)3:)بلذي ينص على مايلي:)
«بلشركة) من) بلشركة  تس ية  تغيير 
«إي و) إلى) (» بملدفية بلعقارية بلكربمة)

 ير)«
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

بلنظام بألسا�سي بلتالية:)
بند رقم)3:)بلذي ينص على مايلي:)

تس ية بلشركة:)إي و  ير
بند رقم)7:)بلذي ينص على مايلي:)
 921.000,00 بلشركة:) رأس ال 
51000)حصة) من) مكون  درهم 
للحصة) درهم  (6 بقي ة) بجت اعية 
مح د ببن بشير) (- مقس ة ك ا يلي:)
 (35/2( 65877)حصة بجت اعية و)
بلشياع-) على  حصص  (5 أصل) من 
حصة) ((9677 بشير) ببن  مصطفى 

 5 أصل) من  ((35/2( و) بجت اعية 
بلدين) فور  بلشياع-) على  حصص 
بجت اعية) حصة  (((853 بشير) ببن 
حصص على) (5 من أصل) ((35/7 و)
 ((853 بشير) ببن  حسام  بلشياع-)
35/7))من أصل) حصة بجت اعية و)
5)حصص على بلشياع-)مح د عالء)
بجت اعية) حصة  بشير853))) ببن 
حصص على) (5 من أصل) ((35/7 و)
 9838 بشير) ببن  بلشياع-حلي ة 
من) ((35/21 و) بجت اعية  حصة 
فزهة) (- 5)حصص على بلشياع) أصل)
9838)حصة بجت اعية و) ببن بشير)
على) حصص  (5 أصل) من  ((35/21
 9838 بشير) ببن  نعي ة  (- بلشياع)
حصة بجت اعية و)35/21))من أصل)
-) ديجة) بلشياع) على  حصص  (5

شرودة)3368)حصة بجت اعية.
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
أكتوار) (26 بتاريخ) بطنجة  بلتجارية 

2022)تحت رقم)258823.
((1I

LK CONSULTING SARL

طيلي سولوسيونيس بشرى
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

LK CONSULTING SARL
شارع مح د بلخامس رقم 15 
بلطابق بلثاث رقم 8) تطوبن ، 

93000، تطوبن بملغرب
طيلي سولوسيوفيس بشرى شركة 

ذبت مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 
بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجت اعي شارع علي 
يعتة ع ارة تيكنو عياد بلوك س رقم 
)3 بلطابق بلثالث - 93000 تطوبن 

بملغرب 
تأسيس شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

32369
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) ((9
مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 
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بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 
بامل يزبت بلتالية:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
طيلي) (: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

سولوسيوفيس بشرى.
مركز) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

 دمات ع6ر بلهاتف.
عنوبن بملقر بالجت اعي):)شارع علي)
يعتة ع ارة تيكنو عياد بلوك س رقم)
تطوبن) (93000 (- بلطابق بلثالث) (3(

بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
(: بلفقيه) بوالد  بدريس  بلسيد 
درهم) ((00 بقي ة) حصة  ((.000

للحصة.)
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):
بلفقيه) بوالد  بدريس  بلسيد 
 CL Rocinante 1 Baj E عنوبفه)ب()
 Velez Malaga ESPAGNE 29760

مالقا مالقا.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
بلفقيه) بوالد  بدريس  بلسيد 
 CL Rocinante 1 Baj E عنوبفه)ب()
 Velez Malaga ESPAGNE 29760

مالقا مالقا
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
أكتوار) (27 بالبتدبئية بتطوبن بتاريخ)

2022)تحت رقم)88)2.
((5I

LK CONSULTING SARL

HMD QUALITY
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

LK CONSULTING SARL
شارع مح د بلخامس رقم 15 
بلطابق بلثاث رقم 8) تطوبن ، 

93000، تطوبن بملغرب
HMD QUALITY شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجت اعي مكتب 

3م/3م تجزئة موفية رقم 257 

بملحنش شارع تالسنت تطوبن - 

93000 تطوبن بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

32373

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) ((1

بملسؤولية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بملحدودة بامل يزبت بلتالية:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤولية بملحدودة.

عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 

 HMD (: ب ختصر تس يتها) بإلقتضاء)

.QUALITY

بشفال) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

بلبناء)بملختلفة.

مكتب) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 

 257 رقم) موفية  تجزئة  3م/3م 

(- تطوبن) تالسنت  شارع  بملحنش 

93000)تطوبن بملغرب.

أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 500.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 2.500 (: بح د  رشيش) بلسيد 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.

بلسيدة بلدريسية  رشيش):)300 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.

 300 (: بلشربط) فجاة  بلسيدة 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.

 (90 (: بلسيدة ج عية  رشيش)

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.

 (90 (: بلسيدة  ديجة  رشيش)

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.

بلسيدة بلسعدية  رشيش):)90) 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.

 (90 (: بح د  رشيش) بلسيد 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.

 (90 (: ر�سى  رشيش) بلسيد 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.

 (90 (: سعيد  رشيش) بلسيد 
حصة بقي ة)00))درهم للحصة.

: بمين  رشيش) مح د   بلسيد 
90))حصة بقي ة)00))درهم للحصة.
بلسيد وئل  رشيش):)90))حصة)

بقي ة)00))درهم للحصة.
 (90 (: فهى  رشيش) بلسيدة 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.
بلسيدة ريم  رشيش):)90))حصة)

بقي ة)00))درهم للحصة.)
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):
بلسيد بح د  رشيش عنوبفه)ب()
بقامة  ضربء) بمللكي  جيش  شارع 
تطوبن) (93000  28 رقم) (08 طبق)

بملغرب.
بلدريسية  رشيش) بلسيدة 
 ( طبق) (5 عنوبفه)ب()شارع ت ارة رقم)

93000)تطوبن بملغرب.
عنوبفه)ب() بلشربط  فجاة  بلسيدة 
 93000  ( رقم) كراالء) شهيد  شارع 

تطوبن بملغرب.
ج عية  رشيش) بلسيدة 
تجزئة) (5 شارع ت ارة رقم) عنوبفه)ب()
تطوبن) (93000  2 محنش) موفية 

بملغرب.
بلسيدة  ديجة  رشيش)
بقامة) عنوبفه)ب()شارع بلدبر بلبيضاء)
تطوبن) (93000  (8( رقم) (2 فرح)

بملغرب.
بلسعدية  رشيش) بلسيدة 
بلسادس) مح د  شارع  عنوبفه)ب()

93000)طنجة بملغرب.
بلسيد بح د  رشيش عنوبفه)ب()
 5 رقم) موفية  تجزئة  ت ارة  شارع 

محنش)2 93000)تطوبن بملغرب.
بلسيد ر�سى  رشيش عنوبفه)ب()
 5 رقم) موفية  تجزئة  ت ارة  شارع 

محنش)93000)تطوبن بملغرب.
بلسيد سعيد  رشيش عنوبفه)ب()
تطوبن) (93000  ( طبق) (5 شارع رقم)

بملغرب.
بمين  رشيش) مح د  بلسيد 
بقامة) بمللكي  جيش  شارع  عنوبفه)ب()
 93000  28 رقم) (08 طبق)  ضربء)

تطوبن بملغرب.

عنوبفه)ب() وئل  رشيش  بلسيد 
بقامة  ضربء) بمللكي  جيش  شارع 
تطوبن) (93000  28 رقم) (08 طبق)

بملغرب.
عنوبفه)ب() فهى  رشيش  بلسيدة 
بقامة  ضربء) بمللكي  جيش  شارع 
تطوبن) (93000  28 رقم) (08 طبق)

بملغرب.
عنوبفه)ب() ريم  رشيش  بلسيدة 
بقامة  ضربء) بمللكي  جيش  شارع 
تطوبن) (93000  28 رقم) (08 طبق)

بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
بلسيد بح د  رشيش عنوبفه)ب()
بقامة  ضربء) بمللكي  جيش  شارع 
تطوبن) (93000  28 رقم) (08 طبق)

بملغرب
بلسيد بح د  رشيش عنوبفه)ب()
 5 رقم) موفية  تجزئة  ت ارة  شارع 

محنش)2 93000)تطوبن بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
أكتوار) (27 بالبتدبئية بتطوبن بتاريخ)

2022)تحت رقم)73)2.

((6I

بلشـركـة بلصـحربويـة لل حـاسبة وبالستشـاربت)

بلقـافـوفيـة

 KOUBAA MEDICAL » »
S.A.R.L d’A.U

إعالن متعدد بلقربربت

بلشـركـة بلصـحربويـة لل حـاسبة 
وبالستشـاربت بلقـافـوفيـة

220 شـارع مكـة ع ـارة صـومأصيـل 
بلطـابق بألول ص,ب 538 بلعيـون ، 

70000، بلعيـون بملغـرب
 KOUBAA(MEDICAL » S.A.R.L »

d’A.U «شركة ذبت بملسؤولية 
بملحدودة ذبت بلشريك بلوحيد»

وعنوبن مقرها بالجت اعي: سـاحـة 
بلـدشيـرة، شـارع بلشهيـد بـوشـربيـا 
ع ـارة قـوبـع رقـم 21) بلعيـون - - 

بلعيــون بملغـرب.
«إعالن متعدد بلقربربت»

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري: -.
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ب قت�سى بلج ع بلعام بالستثنائي)
بملؤرخ في)7) أكتوار)2022)تم بتخاذ)

بلقربربت بلتالية:)
على) ينص  بلذي  (:0( رقم) قربر 
مـن) )500حصـة)) تفـويت) مايلي:)
مج ـوع حصص أح ـد قـوبـع لفـائـدة)
بلقــافـوفـي) تغييــربلشكـل  قـوبـع.) حيـاة 
للشـركـة مـن شـركـة ذبت بملسؤوليـة)
لشـركـة) وبحـد  ملساهـم  بملحـدودة 
تـوسيـع) بملحـدودة.) بملسـؤوليـة  ذبت 
بـاضـافـة) للشـركـة  بلتجـاري  بلنشـاط 
بألنشطة بملتعددة) بألنشطـة بلتـاليـة:)
بلحركة) وعالج  الدبرة  بلتخصصات 
توحيد) بلنف�سي؛) وبلعالج  بلنفسية 
بألشخاص) وتدريب  لرعاية  بملهاربت 
بشكل) وبلكبار() وبلشباب  )بألطفال 
إدبرة) في  بملدرسة  في  وج اعي  فردي 
بلثقة) (/ بلذبت) وتأكيد  بإلجهاد 
أطفال) ورعاية  وبالفدماج  بالنفس 
وعالج) بالضطرببات  عالج  بملدبرس؛)
وبإلرهاق) وبلتوتر  وبالكتئاب  بلرهاب 
بلتغذية) وبلقلق وعالج بلنطق وسوء)
وج يع أوجه بلقصور وبالضطرببات)
أنشطة) ج يع  بأل رى؛) بلنفسية 
قبل) من  وبلعالج  بأل رى  بألشعة 
أ رى) أنشطة  أي  وكـذلك  بألطباء.)
سيتم راطها وتتد ل بشكل مباشر)
بلغرض) محاور  مع  مباشر  غير  أو 
بلسيد) للشركة.بستقالة  بملؤس�سي 
ك سيـر) منصبه  من  قـوبـع  أح د 
للشـركـة و تعيين بلسيدة حياة قـوبـع)

ك سيـرة للشـركـة.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

بلنظام بألسا�سي بلتالية:)
بند رقم)02)غـرض بلشـركـة:)بلذي)
بألنشطة بملتعددة) ينص على مايلي:)
بلحركة) وعالج  الدبرة  بلتخصصات 
توحيد) بلنف�سي؛) وبلعالج  بلنفسية 
بألشخاص) وتدريب  لرعاية  بملهاربت 
بشكل) وبلكبار() وبلشباب  )بألطفال 
إدبرة) في  بملدرسة  في  وج اعي  فردي 
بإلجهاد وتأكيد بلذبت)/)بلثقة بالنفس)
وبالفدماج ورعاية أطفال بملدبرس......
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
27)أكتوار) بالبتدبئية بالعيون بتاريخ)

2022)تحت رقم)58)3.

((7I

zagora consulting sarl

SJ GROUPE
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

zagora consulting sarl
رقم9)) شارع مح د 

بلخامس ، 17900، زبكورة 
بملغرب--------------------

SJ GROUPE شركة ذبت مسؤلية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجت اعي رقم 21) 
شارع مح د بلخامس زبكورة - 

17900 زبكورة بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

3983
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) (2(
مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 
بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
 SJ (: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.GROUPE
غرض بلشركة بإيجاز):)بيع بللوبزم)
بيع) بملدرسية و بملكتبية بالتقسيط،)
بألجهزة بملعلوماتية وإصالح معدبتها،)
بلطباعة و) بملكاتب،) بيع مستلزمات 

بإلشهار..
رقم) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 
(- شارع مح د بلخامس زبكورة) ((21

17900)زبكورة بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 (.000 (: مح د) بلعبا�سي  بلسيد 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.)
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):

بلسيد بلعبا�سي مح د عنوبفه)ب()

 ((9 رقم) بلخامس  مح د  شارع 

زبكورة)17900)زبكورة بملغرب.

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:

بلسيد بلعبا�سي مح د عنوبفه)ب()

 ((9 رقم) بلخامس  مح د  شارع 

زبكورة)17900)زبكورة بملغرب

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

أكتوار) (28 بالبتدبئية بزبكورة بتاريخ)

2022)تحت رقم)291.

((8I

BELGA CONSULTING

MAY SOKIM IMMOBILIER

شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تحويل بملقر بالجت اعي للشركة

BELGA CONSULTING

 IMM 65 RUE(LONDRES(APT

 N°5 OCEAN ، 10000، RABAT

maroc

 MAY SOKIM IMMOBILIER

شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجت اعي 12 شارع 

بألبطال شقة 9 بلطابق 3 أكدبل - 

0090) بلرااط بملغرب.

تحويل بملقر بالجت اعي للشركة

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 

.(37605

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)

بملؤرخ في)26)شتن6ر)2022)تم تحويل)

من) للشركة  بلحالي  بالجت اعي  بملقر 

بلطابق) (9 بألبطال شقة) شارع  (12«

بلرااط بملغرب») ((0090 (- أكدبل) (3

 ( بلوطنية) بلطريق  (7 «تجزئة) إلى)

بلصخيربت) ((2050 (- بلحي بلصناعي)

بملغرب».

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

أكتوار) (27 بتاريخ) بت ارة  بالبتدبئية 

2022)تحت رقم)28)2.

((9I

FIDUCIAIRE BOUGAFER CONSEIL SARL

ماكوند كوفي نوي
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE BOUGAFER

CONSEIL SARL

 eme(ETAGE(N°369 Rue(ALLAL 2

 Ben(ABDELLAH(SETTAT 2 eme

 ETAGE(N°369 Rue(ALLAL(Ben

 ABDELLAH(SETTAT، 26000،

Settat maroc

ماكوفد كوفي فوي شركة ذبت 

مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجت اعي شارع 

موسليم تجزية بوكرب 3 طابق شقة 

1) باب دكالة مربكش - 10000 

مربكش بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

(29983

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) (((

مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.

عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 

بإلقتضاء)ب ختصر تس يتها):)ماكوفد)

كوفي فوي.

غرض بلشركة بإيجاز):)بلتصدير و)

بالستيربد تجارة وتوزيع.

شارع) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 

طابق شقة) (3 موسليم تجزية بوكرب)

 10000 (- مربكش) دكالة  باب  ((1

مربكش بملغرب.

أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

بلشركة:) رأس ال  مبلغ 

00.000,00))درهم،)مقسم كالتالي:
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: مافييل) فيكتور  صرون   بلسيد 
درهم) ((00 بقي ة) حصة  ((.000

للحصة.)
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):
مافييل) فيكتور  صرون  بلسيد 
شارع) بلو  فوفتين  (8883 عنوبفه)ب()

05))ميامي)76)33)ميامي بمريكا.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
مافييل) فيكتور  صرون  بلسيد 
شارع) بلو  فوفتين  (8883 عنوبفه)ب()

05))ميامي)76)33)ميامي بمريكا
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
أكتوار) (2( بلتجارية ب ربكش بتاريخ)

2022)تحت رقم)72))).

(20I

 FIDUCIAIRE CONFIANCE(بئت افية بلثقة بلعيون

LAAYOUNE

TAHA SUD TRANS
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE بئت افية بلثقة بلعيون
CONFIANCE LAAYOUNE

شارع عالل بن عبد هللا بملر�سى 
بلعيون ، 72000، بملر�سى بلعيون 

بملغرب
TAHA SUD TRANS شركة ذبت 
مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجت اعي تجزئة 

بملسيرة بلخضربء بلشطر بألول شارع 
ولي بلعهد رقم 875 - 70002 بملر�سى 

بلعيون بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

107((
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) (27
مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 
بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
 TAHA (: بإلقتضاء)ب ختصر تس يتها)

.SUD TRANS
فقل) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 
تجارة) بلغير.) لحساب  بلبضائع 
وبلتصدير) بالستيربد  بألس اك.)

وبلتجارة بلعامة......
تجزئة) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 
بلشطر بألول شارع) بملسيرة بلخضربء)
875 - 70002)بملر�سى) ولي بلعهد رقم)

بلعيون بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 (.000 (: بمهري) بلحسن  بلسيد 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.)
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):
عنوبفه)ب() بمهري  بلحسن  بلسيد 
فيال رقم ج/28)تجزئة ت ديد بليغ حي)

بملح دي)80000)بكادير بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
عنوبفه)ب() بمهري  بلحسن  بلسيد 
فيال رقم ج/28)تجزئة ت ديد بليغ حي)

بملح دي)80000)بكادير بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
28)أكتوار) بالبتدبئية بالعيون بتاريخ)

2022)تحت رقم)689/2022.
(2(I

BUSINESS CENTER.COM

GEOMATIK SYSTEMS
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

BUSINESS CENTER.COM
شارع عبد بملومن رقم 236 إقامة 

ف 8 بلطابق بلثاني رقم 6 ، 20390، 
بلدبربلبيضاء بملغرب

GEOMATIK SYSTEMS شركة 
ذبت مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجت اعي شارع عبد 

بملومن رقم 236 زفقة باسكي بقامة 

ف8 بلطابق بلثاني رقم 6 - 20012 

بلدبر بلبيضاء بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

560399

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) (29

مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.

عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.GEOMATIK SYSTEMS

بلغرض) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

من بلشركة هو مباشرة إما لنفسها أو)

ألطربف ثالثة في بملغرب أو في بلخارج:)

-)مهندس بستشاري.

-)مكتب بلدربسات بلفنية.

بلرقابة) بأنشطة  بلقيام  (-

وبلتحليالت بلفنية

-)أي تطوير تقني وصناعي:)معدبت)

بلري وبملعدبت بلزربعية ب ا في ذلك)

بلدربسة وبملشورة وبلتوريد وبلتركيب)

وبلصيافة) وبلتعديل  وبلتشغيل 

وإصالحها) بأل طاء) وبستكشاف 

وبملساعدة.

وتوزيع) وايع  وتصنيع  شربء) (-

وبستيربد وتصدير بملعدبت بلكهراائية)

وبملعدبت) بلك بيوتر  وأجهزة 

بلزربعية) وبملعدبت  بإللكتروفية 

وبرالت وبمللحقات بملستخدمة في بناء)

بملعدبت بملذكورة أعاله.

تطوير فظم بملعلومات باملربجع) (-

بلحضرية) بلبيافات  وقوبعد  بملكافية 

)فظم بملعلومات بلجغربفية(.

بلتدقيق وبلتدريب وبملشورة في) (-

بملجاالت بلفنية وبلزربعية وبلغذبئية)

وبإلدبرية وبملالية.

بإلحصائية) بلدربسات  (-

وبلتن ية) وبلبيئية  وبلدي وغربفية 

بملستدبمة.

بج يع) وبالستحوبذ  بلدربسة  (-

وايعه) وبستغالله  وفقله  أشكاله 

أو) بملباشر  بلت ثيل  أو  بيعه  وإعادة 

بال تربع) بربءبت  لج يع  بملباشر  غير 

وبلع ليات) بلتجارية  وبلعالمات 

بالشركات) بلخاصة  وبلترب يص 

بلوطنية وبألجنبية)؛

ج يع بلع ليات) (، وبشكل أعم) (-

بملنقولة) وغير  وبملنقولة  بلتجارية 

بشكل) بملتعلقة  وبملالية  وبلصناعية 

كلًيا أو جزئًيا) (، مباشر أو غير مباشر)

،)بإحدى بلع ليات بملشار إليها أعاله)

نشاط) تطوير  أو  لتسهيل  وذلك  (،

بلشركة..

عنوبن بملقر بالجت اعي):)شارع عبد)
زفقة باسكي بقامة) (236 بملومن رقم)

 20012  -  6 بلطابق بلثاني رقم) ف8)

بلدبر بلبيضاء)بملغرب.

أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 (0.000 بلشركة:) رأس ال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

00))حصة) (: بلسيد مح اد وعلي)

بقي ة)00))درهم للحصة.)

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):

عنوبفه)ب() وعلي  مح اد  بلسيد 

236)شارع عبد بملومن زفقة باسكيي)

بلدبر) (20000  3 شقة) ب6) ع ارة 

بلبيضاء)بملغرب.

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:

عنوبفه)ب() وعلي  مح اد  بلسيد 

236)شارع عبد بملومن زفقة باسكيي)

بلدبر) (20000  3 شقة) ب6) ع ارة 

بلبيضاء)بملغرب

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

 28 بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)8)8139.

(22I
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BUSINESS CENTER.COM

O.R CONSULTING
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

BUSINESS CENTER.COM
شارع عبد بملومن رقم 236 إقامة 

ف 8 بلطابق بلثاني رقم 6 ، 20390، 
بلدبربلبيضاء بملغرب

O.R CONSULTING شركة ذبت 
مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجت اعي شارع عبد 
بملومن رقم 236 زفقة باسكي بقامة 
ف8 بلطابق بلثاني رقم 6 - 20015 

بلدبر بلبيضاء بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

560397
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) (29
مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 
بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
 O.R (: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.CONSULTING
بلغرض) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

من بلشركة باملغرب وبلخارج:

بملشورة بإلدبرية.
دعم بلع الء)وبملشورة)؛

بلتدريب وبلتوجيه وبلتوظيف.
صناعة بإلعالن وبلفعاليات)؛

عالقات) وإدبرة  بالتصال  مركز 
وبملبيعات) (، وبالتصاالت) (، بلع الء)
ع6ر بلهاتف)،)وبلتحصيل)،)وبالتصال)
(، بلكبلي) وبلتلفزيون  (، بلهاتفي)

وبلتجارة بلدولية)؛
بلقيام بج يع بألنشطة بلخارجية)

فيابة عن بملقاولين بألجافب.

(، بإلفترفت) ع6ر  بملعلومات   دمة 
و دمات بلك بيوتر)،)وبلتسويق ع6ر)

بلهاتف)،)وبلتجارة ع6ر بإلفترفت)؛
بلخدمات بلتي ي كن تقدي ها عن)
طريق بلهاتف أو بإلفترفت أو أي وسيلة)

أ رى م اثلة)؛
إفجاز بملسوحات أو بالستطالعات)

وتشكيل قوبعد بلبيافات.
تحقيق ج يع بلخدمات.

وبلتجارة) وبلوساطة  بالستشاربت 
على ب تالف أفوبعها.

بالستيربد وبلتصدير.
بج يع) وبالستحوبذ  بلدربسة 
وايعه) وبستغالله  وفقله  أشكاله 
أو) بملباشر  بلت ثيل  أو  بيعه  وإعادة 
بال تربع) بربءبت  لج يع  بملباشر  غير 
وبلع ليات) بلتجارية  وبلعالمات 
بأغربض) بملتعلقة  وبلترب يص 

بلشركة)؛
بملعامالت) ج يع  (، أعم) وبشكل 
وغير) وبملنقولة  وبملالية  بلتجارية 
أو) مباشر  بشكل  بملتعلقة  بملنقولة 
بأحد) (، جزئًيا) أو  كلًيا  (، مباشر) غير 
بألشياء)بملحددة أو بأي أشياء)م اثلة)

أو مرتبطة..
عنوبن بملقر بالجت اعي):)شارع عبد)
زفقة باسكي بقامة) (236 بملومن رقم)
 20015  -  6 بلطابق بلثاني رقم) ف8)

بلدبر بلبيضاء)بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 (.000 (: ربجي) أمي ة  بلسيدة 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.)
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):
عنوبفه)ب() ربجي  أمي ة  بلسيدة 
31))زفقة ببربهيم بلنخعي طابق ج2 
بلدبر) (20000 بقامة بملولد بملعاريف)

بلبيضاء)بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
عنوبفه)ب() ربجي  أمي ة  بلسيدة 
31))زفقة ببربهيم بلنخعي طابق ج2 
بلدبر  (20000 بقامة بملولد بملعاريف)

بلبيضاء)بملغرب

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

 28 بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)7)8139.

(23I

CONSEILS EVERNAGE

COMPAR CAR
إعالن متعدد بلقربربت

CONSEILS EVERNAGE

 AV ALLA EL FASSI N°(7

 IMM(JAWHARA ، 40000،

MARRAKECH maroc

COMPAR CAR «شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد»

وعنوبن مقرها بالجت اعي: شارع 

موالي عبد هللا بقامة 22 شقة 07 

مربكش - 10000 مربكش بملغرب.

«إعالن متعدد بلقربربت»
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري: 

.12(0(

ب قت�سى بلج ع بلعام بالستثنائي)

بملؤرخ في)27)شتن6ر)2022

تم بتخاذ بلقربربت بلتالية:)

قربر رقم)):)بلذي ينص على مايلي:)

-)فقل ملكية)00))سهم عائدة للسيد)

بالض افات) فقله  تم  بلذي  زكي  بدز 

بلسيد) إلى  وبلقافون  للوبقع  بلعادية 

سهً ا() (50( أمين) مح د  بلرزبل 

وبلسيدة هاللي بلزهربء))50)سهً ا(.

قربر رقم)2:)بلذي ينص على مايلي:)

بلج عية) تقرر  (، بألسهم) بيع  بعد  (-

بلقافوني) بلشكل  تحويل  بلعامة 

مسئولية) ذبت  شركة  من  للشركة:)

محدودة مع مساهم وبحد إلى شركة)

ذبت مسئولية محدودة.

على) ينص  بلذي  (:3 رقم) قربر 

مايلي:)-)قرر بالجت اع قبول بستقالة)

بلسيد بادبز زكي وتعيين بلسيدة هاللي)

بلزهربء)مديرة موقعة.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

بلنظام بألسا�سي بلتالية:)

بند رقم)7:)بلذي ينص على مايلي:)

تفويت بلحصص

على) ينص  بلذي  (:(1 رقم) بند 
مايلي:)تغيير بمل ثل بلقافوني للشركة

بند رقم)):)بلذي ينص على مايلي:)
تغيير بلشكل بلقافوني للشركة

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
أكتوار) (25 بلتجارية ب ربكش بتاريخ)

2022)تحت رقم)10735).
(21I

cabinet(aux(services(des(affaires

Q.A ELEC IMPORT
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

cabinet(aux(services(des(affaires
 n° 99 rue(my(lhassan 1er

 etage(erfoud ، 52200، erfoud
MAROC

Q.A ELEC IMPORT شركة ذبت 
بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجت اعي قصر أوالد 
بحر ع.ص.ز برفور - 52200 برفود 

بملغرب
تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

(6123
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) (0(
بملسؤولية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بملحدودة بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤولية بملحدودة.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
 Q.A (: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.ELEC IMPORT
غرض بلشركة بإيجاز):)أإلستربد و)

بلتصدير.
قصر) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 
 52200 (- برفور) ع.ص.ز  بحر  أوالد 

برفود بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
حصة) (500 (: مح د) عال  بلسيد 

بقي ة)00))درهم للحصة.
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بلسيد قسمي مح د):)500)حصة)
بقي ة)00))درهم للحصة.)

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)
وصفات وموبطن بلشركاء):

زفقة) بلسيد عال مح د عنوبفه)ب()
بلسالم) حي  (38 رقم) بلفا�سي  مح د 

برفود)52200)أرفود بملغرب.
عنوبفه)ب() مح د  قسمي  بلسيد 
قصر أوالد بحر ع.ص.ز برفور)52200 

برفود بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
زفقة) بلسيد عال مح د عنوبفه)ب()
بلسالم) حي  (38 رقم) بلفا�سي  مح د 

برفود)52200)برفود بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
 28 بتاريخ) بالرشيدية  بالبتدبئية 

أكتوار)2022)تحت رقم)6123).
(25I

BUSINESS(CONSULT(CABINE(&(ASSOCIES

ELECTRO IS
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

 BUSINESS(CONSULT(CABINE &
ASSOCIES

مكناس ، 0000)، مكناس بملغرب
ELECTRO IS شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجت اعي شقة ))، 

بلطابق بلثاني، ع ارة 2)، زفقة 
بلقنيطرة،م.ج، مكناس - 50050 

مكناس بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

575((
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) (21
مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 
بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)
.ELECTRO IS

أشغال) (- (: غرض بلشركة بإيجاز)
بلكهرااء)بلعامة)

بلتركيبات) ج يع  إصالح  (-
وبإللكتروفية) بلكهراائية  وبملعدبت 

وبمليكافيكية)
-)بملتاجرة

.
شقة) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 
زفقة) (،(2 بلطابق بلثاني،)ع ارة) (،((
 50050 (- مكناس) بلقنيطرة،م.ج،)

مكناس بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
بلسيد عصام وبفي):)000.))حصة)

بقي ة)00))درهم للحصة.)
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):
بلسيد عصام وبفي عنوبفه)ب()زفقة)

28)حي أحد)51150)مريرت بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
بلسيد عصام وبفي عنوبفه)ب()زفقة)

28)حي أحد)51150)مريرت بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
أكتوار) (28 بلتجارية ب كناس بتاريخ)

2022)تحت رقم)3962.
(26I

STE ZEI AGRI

STE ZEI AGRI
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

STE ZEI AGRI
حي بلقسم )0 ع ارة بلج اني 

بلطابق بلسفلي رقم 58 ، 73000، 
بلدب لة بملغرب

STE ZEI AGRI شركة ذبت 
بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجت اعي حي بلقسم 
)0 ع ارة بلج اني بلطابق بلسفلي 
رقم 58 - 73000 بلدب لة بملغرب
تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

22885
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 شتن6ر) (28
بملسؤولية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بملحدودة بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤولية بملحدودة.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
 STE (: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.ZEI AGRI
غرض) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

بلشركة في بملغرب وفي بلخارج هو):)
•)تراية بألحياء)بملائية

•)ج يع أفوبع بألنشطة بلفالحية
•)بيع بملعدبت بلزربعية.

بلفاكهة) وتحويل  تجهيز  (•
وبلخضروبت

(، فقل بلبضائع للحساب بلغير) (•
فقل بألسخاص للحساب بلغير

•)فقل بلبضائع وبألفربد للشركة
بلج اعي) بلخاص  بلنقل  (•

لألشخاص
•)بلنقل بملحلي وبلدولي

•)بقتناء)أو بستخدبم أو بيع ج يع)
بلع ليات واربءبت بال تربع بملتعلقة)

بهذه بألنشطة.
•)إنشاء)وبستئجار وشربء)وتشغيل)

أي مجال
•)ج يع بألنشطة بلعقارية

•بلتجارة بلعامة
•محطة بلوقود

بألنشطة) وج يع  بلزربعة  (•
بلزربعية وتراية بألحياء)بملائية

•)تقديم  دمات وأع ال متنوعة
•)بستيربد)/)تصدير ج يع بملنتجات)

بلقافوفية
أفوبع) ج يع  وتصدير  بستيربد  (•
بلخضار وبلفوبكه وبملنتجات بلغذبئية
بلري) معدبت  وايع  شربء) (•
وبرالت وبلتس يد ومنتجات بلتعبئة)

وبلتغليف بلبالستيكية.
وايع بالستيربد وبلتصدير) •)شربء)
موبد) وتوريد  بملوبد  ج يع  وتأجير 

بلتعبئة وبلتغليف.
•)بيع وشربء)تجارة ج يع بملنتجات)

بلزربعية وبدبرة بملزبرع وترايتها
وتصدير) وبستيربد  وايع  شربء) (•
بلنباتية) بلصحة  منتجات  ج يع 

وبلبذور
•)تسويق مبيدبت بذور بلتقاوى.

•)تسويق بألفابيب))شفط)،)سقي)،)
معالجة)،)تفريغ)،)إلخ(

بملضخات) تصليح  وايع  شربء) (•
بلزربعية) بألدوبت  ماركات  بج يع 

وأدوبت بلبستنة.
بلنظافة) منتجات  وايع  شربء) (•

بلعامة.
•)بستغالل بلعقاربت بلزربعية.

•)بيع موبد بلبناء.)مبنى عام.
•أع ال مختلفة)؛)بلتجارة بلعامة

بلزربعية) بملنتجات  وايع  شربء) (•
ودربسة بألسوبق بلعامة ودربسة بلري)
وبلتس يد) بلضخ  معدبت  وتركيب 

وحفر بألعالف وبربار
وبرالت) بملعدبت  بستيربد  (•
أعالف) أفوبع  وج يع  بلزربعية 
بستيربد وتصدير) (- بملوب�سي وبملاشية)
تصدير) (- وبلر ام) بلصوت  أفظ ة 

بملعدبت بلحرفية
(، )دوبجن) بلحيوبفات) تراية  (•
(- أربفب() (، حلوب) أبقار  (، أغنام)
وبرالت) بملعدبت  تسويق  (، بستيربد)
بستيربد) (، وبلصناعية) بلزربعية 
(- بربار) حفر  (- بلش سية) بأللوبح 
مدير عقاربت) (- بلري) أفظ ة  تركيب 
بلدولة بلزربعية)،)بلزربعة)،)بألشجار
أو) بملباشر  وبلبيع  بلتفاوض  (•

بالع ولة)،
•)بلخدمات وبلهندسة بملدفية)،

بملساحات) وتشغيل  تخطيط  (•
بلخضربء)وبلبستنة.

•)حضافة.
•)شربء)وايع وبلتفاوض على ج يع)

بملنتجات بملتعلقة بالحضافة.
•)بالستيربد وبلتصدير وبلتجارة

بملرتبط) بملست ر  بلتعليم  (•
بالزربعة.

•)بملربفقة للحصول على بلشهادة.
•)منتجات بلزهور بملقطوفة وأزهار)
بلحدبئق وأشجار بلزينة وبلشجيربت)

وأشجار بلفاكهة بلحرجية.
•)تص يم وتخطيط واناء)بلحدبئق)



21139 الجريدة الرسميةعدد)5712 - )2)رايع بر ر)111) )6))فوف 6ر)2022) 

وبملساحات بلخضربء.
بلحية) بلنباتات  (، بلزهور) بيع  (•
منتجات) (، بلحبوب) (، بلبصيالت) (،
(، بألس دة) (، بلنباتية) بلصحة 
بلهرموفات)،)بلتكاثر)،)بلركائز بملختلفة)
وبمليكافيكية) بلتقنية  بملعدبت  (،
ج يع) (، بلبستاني) لالستخدبم 

مستلزمات بلبستنة.
•)تاجر منتجات بلصحة بلنباتية.

•)تاجر معدبت زربعية.
•)أع ال بلحدبئق.

وإزبلة) (، إزبلة بألعشاب بلضارة) (•
وبلتطهير) (، وإبادة بلفئربن) (، بلفرشاة)
من بلحشربت)،)وبلتطهير)،)ومعالجة)
في) أو  بملباني  على  تتم  وبلتي  (، بملياه)

بألماكن بلعامة بلخضربء.
بلنظافة) ج يع  دمات  (•

وبلصيافة بلعامة.
•)أع ال هندسة مدفية متنوعة.

بلنباتات) أفوبع  ج يع  زربعة  (•
وبملروج وبألشجار وبلنخيل….

تسويق) بلبضائع.) فقل  مقاول  (•
)فوبكه) بلزربعية) بملنتجات 

و ضروبت...)بلخ(.
•)بلفاكهة وبألس اك.

•)إيجار أي عقار زربعي أو غيره من)
بمل تلكات.

بلع ولة وبلس سرة وبلوساطة) (•
وتحقيق) وبلدربسة  وبلت ثيل 
في) مصالح  أو  م تلكات  وبكتساب 

ج يع بلشركات وبملؤسسات
بلع ليات) ج يع  (، عام) وبشكل 
غير) أو  مباشر  بشكل  بملرتبطة 
بلشركة) ف و  لتعزيز  بنشاطها  مباشر 

وتطورها.
حي) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 
بلطابق) بلج اني  ع ارة  (0( بلقسم)
بلدب لة) (73000  -  58 رقم) بلسفلي 

بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 500 (: بين) بهل  زينبو  بلسيدة 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.
 500 (: مومن) بن  بمي ة  بلسيدة 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.)
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):
بلسيدة زينبو بهل بين عنوبفه)ب()
حي بلقسم))0)ع ارة بلج اني رقم)56 

73000)بلدب لة بملغرب.
بلسيدة بمي ة بن مومن عنوبفه)ب()
 73000  888 حي موالي بلرشيد رقم)

بلدب لة بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
بلسيدة زينبو بهل بين عنوبفه)ب()
حي بلقسم))0)ع ارة بلج اني رقم)56 

73000)بلدب لة بملغرب
بلسيدة بمي ة بن مومن عنوبفه)ب()
 73000  888 حي موالي بلرشيد رقم)

بلدب لة بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
بتاريخ) بلدهب  بوبدي  بالبتدبئية 
رقم) تحت  (2022 أكتوار) (25

.(766/2022
(27I

موثقة

 CENTRE CARE BEAUTY
YASMINE

فسخ عقد تسيير حر ألصل تجاري)

)بألشخاص بلطبيعيون(
فسخ عقد تسيير حر ألصل تجاري

centre care beauty yasmine
في) مؤرخ  موثق  عقد  ب قت�سى 
عقد) فسخ  تم  (2022 أكتوار) ((3
طرف) من  بملوقع  بلحر  بلتسيير 
)بصفته)ب() سليم) شريفة  بلسيد)ة()
مالك)ة()لألصل بلتجاري()بلحامل)ة()
رقم) للتعريف  بلوطنية  للبطاقة 
بالعنوبن) بلقاطن)ة() (BE626135
 20 رقم) زفقة8)) تجزئة  ديجة 
 22000 (- عين بلشق بلدبر بلبيضاء)
وبلسيد)ة() بملغرب  بلبيضاء) بلدبر 
مسير)ة() )بصفته)ب() بلزبئر) بمينة 
للبطاقة) بلحامل)ة() )ة(() حرب)
 BK37(571 رقم) للتعريف  بلوطنية 
بلشرطة) بقامة  بالعنوبن  بلقاطن)ة()
بلحسني) حي  (2 رقم) (6 بلوك) وليلي 
بلدبربلبيضاء) (22000 (- بلبيضاء)

بلتجاري) بالسجل  وبملسجل  بملغرب 
بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية  باملحك ة 

تحت عدد)136916.

(28I

LOGISTIQUE TRANSPORT TSOUKI

CHAHD LINE
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

CHAHD LINE
29 شار ع ع ر ببن بلعاص رقم 26 
بلطابق بلتالت 29 شار ع ع ر ببن 
بلعاص رقم 26 بلطابق بلتالت، 

0)900، طنجة بملغرب
CHAHD LINE شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجت اعي 29 ع رو 
بن بلعاص بلطابق بلثالث رقم 26 
طنجة طنجة 90000 طنجة بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 
بملحدودة 

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 
(3(28(

 (1 في) مؤرخ  حر  عقد  ب قت�سى 
بلقافون) إعدبد  تم  (2022 أكتوار)
بملسؤولية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بملحدودة بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤولية بملحدودة.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.CHAHD LINE
بفتاج) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

بملالبس بلنسيجية و بلأللبسة.
عنوبن بملقر بالجت اعي):)29)ع رو)
 26 رقم) بلثالث  بلطابق  بلعاص  بن 
طنجة طنجة)90000)طنجة بملغرب.

أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 
بلشركة):)بملغرب سنة.

 (0.000 بلشركة:) رأس ال  مبلغ 
درهم،)مقسم كالتالي:

حصة) (31 (: بلزفبيلي) بفور  بلسيد 
بقي ة)00))درهم للحصة.

حصة) (33 (: بلسيد مح د بهالل)
بقي ة)00))درهم للحصة.

بلسيد يوسف بلزفبيلي):)33)حصة)
بقي ة)00))درهم للحصة.)

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)
وصفات وموبطن بلشركاء):

بلسيد بفور بلزفبيلي عنوبفه)ب()حي)
 90000  (22 شارع) (5 بشتاد) بملرس 

طنجة بملغرب.
بلسيد مح د بهالل عنوبفه)ب()حي)
 90000  (22 شارع) (5 بشتاد) بملرس 

طنجة بملغرب.
بلسيد يوسف بلزفبيلي عنوبفه)ب()
حي بملرس بشتاد)5)شارع)26) 90000 

طنجة بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
بلسيد بفور بلزفبيلي عنوبفه)ب()حي)
 90000  (22 شارع) (5 بشتاد) بملرس 

طنجة بملغرب
بلسيد مح د بهالل عنوبفه)ب()حي)
 90000  (22 شارع) (5 بشتاد) بملرس 

طنجة بملغرب
بلسيد يوسف بلزفبيلي عنوبفه)ب()
حي بملرس بشتاد)5)شارع)26) 90000 

طنجة بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
أكتوار) ((1 بتاريخ) بطنجة  بلتجارية 

2022)تحت رقم))28)3)022).
(29I

EURO ACCOUNTING HOUSE

BODYRMA
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

EURO ACCOUNTING HOUSE
 AV. MED(V(APPT(N°15- .75

 3ème(étage، 24000، EL(JADIDA
MAROC

BODYRMA شركة ذبت مسؤلية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجت اعي 26. شارع 
مرس بلسلطان بلشقة 3 - بلطابق 

بألول - 20006 بلدبر بلبيضاء 
بمل لكة بملغراية

تأسيس شركة ذبت مسؤلية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 
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رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

559759

 06 في) مؤرخ  حر  عقد  ب قت�سى 
بلقافون) إعدبد  تم  (2022 أكتوار)

مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.

عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.BODYRMA

و) بلبيع  (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

بالج لة) وبلبيع  بالتجزئة  بلتسويق 

بلتج يل) مستحضربت  ملنتجات 

وايع) شربء) (- بلصيدالفية) وشبه 

وبلحالقة) بلتج يل  منتجات 

عام.) بشكل  بلتجارة  (- وبلرياضة)

تصدير وبستيربد موبد بلتج يل.

عنوبن بملقر بالجت اعي):)26.)شارع)

بلطابق) (- (3 بلشقة) بلسلطان  مرس 

بألول)-)20006)بلدبر بلبيضاء)بمل لكة)

بملغراية.

أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 (.000 (: بلسيدة ودبد كريسطال)

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.)

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):

بلسيدة ودبد كريسطال عنوبفه)ب()

 21000 ع ارة س حي بملنزه) (1 بلرقم)

بلجديدة بمل لكة بملغراية.

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:

بلسيدة ودبد كريسطال عنوبفه)ب()

 21000 ع ارة س حي بملنزه) (1 بلرقم)

بلجديدة بمل لكة بملغراية

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

 25 بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)52)813.

(30I

EURO ACCOUNTING HOUSE

 BAMBILA FOOD
DISTRIBUTION

شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

EURO ACCOUNTING HOUSE

 AV. MED(V(APPT(N°15- .75

 3ème(étage، 24000، EL(JADIDA

MAROC

 BAMBILA FOOD

DISTRIBUTION شركة ذبت 

مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجت اعي 26. شارع 

مرس بلسلطان بلشقة 3 - بلطابق 

بألول - 20006 بلدبر بلبيضاء 

بمل لكة بملغراية

تأسيس شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

560059

 30 في) مؤرخ  حر  عقد  ب قت�سى 
بلقافون) إعدبد  تم  (2022 شتن6ر)

مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.

متبوعة) بلشركة  تس ية 

ب ختصر) بإلقتضاء) عند 

 BAMBILA FOOD (: تس يتها)

.DISTRIBUTION

تصنيع) (• (: غرض بلشركة بإيجاز)

بلغذبئية) بملنتجات  وتوزيع  وايع 

بملتعلقة) بملنتجات  أفوبع  وج يع 

بقطاعات بألغذية بلزربعية.

•)بستيربد وتصدير

بملهنية) بلتنظيف  أع ال  (•

وبلوساطة في بلخدمات بملنزلية.

وج يع) بلبضائع  فقل  أنشطة  (•

بلنقل) بأنشطة  بملتعلقة  بلع ليات 

بل6ري..

عنوبن بملقر بالجت اعي):)26.)شارع)
بلطابق) (- (3 بلشقة) بلسلطان  مرس 
بألول)-)20006)بلدبر بلبيضاء)بمل لكة)

بملغراية.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
بلسيدة عازف وفاء):)000.))حصة)

بقي ة)00))درهم للحصة.)
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):
عنوبفه)ب() وفاء) عازف  بلسيدة 
بلجديدة) (21000 بلسالم) حي  (213

بمل لكة بملغراية.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
عنوبفه)ب() وفاء) عازف  بلسيدة 
بلجديدة) (21000 بلسالم) حي  (213

بمل لكة بملغراية
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
 26 بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)813103.
(3(I

EURO ACCOUNTING HOUSE

 MAZAGAN SERVICES
ADMIN

شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة
قفل بلتصفية

EURO ACCOUNTING HOUSE
 AV. MED(V(APPT(N°15- .75

 3ème(étage، 24000، EL(JADIDA
MAROC

 MAZAGAN SERVICES ADMIN
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجت اعي : بلشقة 
5) - بلطابق بلثاني - إقامة بشربق 
6 شارع مح د بلسادس - 21000 

بلجديدة بمل لكة بملغراية.
قفل بلتصفية

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 
.9283

بلوحيد) بلشريك  قربر  ب قت�سى 
بملؤرخ في)05)أكتوار)2022)تقرر حل)
 MAZAGAN SERVICES ADMIN

شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة مبلغ)
وعنوبن) درهم  (30.000 رأس الها)
مقرها بإلجت اعي بلشقة)5))-)بلطابق)
6)شارع مح د) بلثاني)-)إقامة بشربق)
بلجديدة بمل لكة) (21000 (- بلسادس)
في) كبير  لنقص  فتيجة  بملغراية 

بملعامالت.
و عين:

 ARNOULD JULES بلسيد)ة()
عنوبفه)ب() و  (RENE MEPLON
 RUE DE LA GONGOGNE 31
 7730 ESTAMPUIS 317730
ك صفي) (ESTAMPUIS BELGIQUE

)ة()للشركة.
و قد تم بنعقاد بلج عية بلختامية)
وفي بلشقة) (2022 أكتوار) (05 بتاريخ)
إقامة بشربق) (- بلثاني) بلطابق  (- ((5
 21000 (- بلسادس) مح د  شارع  (6

بلجديدة بمل لكة بملغراية.
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
 (9 بتاريخ) بالجديدة  بالبتدبئية 

أكتوار)2022)تحت رقم)1)293.

(32I

FIDCOM SAHARA

IMAR AQUA
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

FIDCOM SAHARA
شارع بلط6ربني حي بلوحدة )0 رقم 

20 بلعيون ، 70000، بلعيون 
بملغرب

IMAR AQUA شركة ذبت 
بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجت اعي شارع ولي 
بلعهد ع ارة رقم 3 بملر�سى بلعيون - 

70000 بلعيون بملغرب
تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

13175
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 غشت) (29
بملسؤولية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بملحدودة بامل يزبت بلتالية:



21141 الجريدة الرسميةعدد)5712 - )2)رايع بر ر)111) )6))فوف 6ر)2022) 

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بملسؤولية بملحدودة.

عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
 IMAR (: بإلقتضاء)ب ختصر تس يتها)

.AQUA
غرض بلشركة بإيجاز):)بلصناعات)

بلس كية وتراية بألحياء)بملائية.
عنوبن بملقر بالجت اعي):)شارع ولي)
(- بملر�سى بلعيون) (3 بلعهد ع ارة رقم)

70000)بلعيون بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
بلسيد ياسين شرود):)500)حصة)

بقي ة)00))درهم للحصة.
بلسيدة بي ان شرود):)500)حصة)

بقي ة)00))درهم للحصة.)
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):
عنوبفه)ب() شرود  ياسين  بلسيد 
بلدب لة) حي  (3( رقم) ((5 ف) بلوك 

أكادير)80000)أكادير بملغرب.
عنوبفه)ب() شرود  بي ان  بلسيدة 
بليغ) ت ديد  تجزئة  ك/63) رقم  فيال 
أكادير) (80000 أكادير) بملح دي  حي 

بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
عنوبفه)ب() شرود  ياسين  بلسيد 
بلدب لة) حي  (3( رقم) ((5 ف) بلوك 

أكادير)80000)بكادير بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
)2)أكتوار) بالبتدبئية بالعيون بتاريخ)

2022)تحت رقم)2022/)))3.
(33I

BCMF

افريقا دوم
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

BCMF
زفقة إبن عائشة ع ارة ث ان فخالت 
رقم بلشقة ) كليز مربكش، 10000، 

مربكش بملغرب
بفريقا دوم شركة ذبت مسؤلية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجت اعي شارع 

موالي بلحسن بالول ع ارة سيبام 
بلوك س بلطابق 1 رقم 0) - 10000 

مربكش بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

(30023
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) (03
مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 
بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
بفريقا) (: ب ختصر تس يتها) بإلقتضاء)

دوم.
بشغال) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

مختلفة بو بلبناء
صنع و تسويق بلخيم و بالق شة.

شارع) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 
سيبام) ع ارة  بالول  بلحسن  موالي 
بلوك س بلطابق)1)رقم)0) - 10000 

مربكش بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 (.000 (: ليسافري سهيل) بلسيد 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.)
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):
بلسيد ليسافري سهيل عنوبفه)ب()
زفقة بن عطية بقامة البيرفي�سي رقم)
)))بيفيرفاج)10000)مربكش بملغرب.

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)
وموبطن مسيري بلشركة:

بلسيد ليسافري سهيل عنوبفه)ب()
زفقة بن عطية بقامة البيرفي�سي رقم)

)))بيفيرفاج)10000)مربكش بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
أكتوار) (21 بلتجارية ب ربكش بتاريخ)

2022)تحت رقم)10663).

(31I

BCMF

ايتوندكس
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

BCMF
زفقة إبن عائشة ع ارة ث ان فخالت 
رقم بلشقة ) كليز مربكش، 10000، 

مربكش بملغرب
بيتوفدكس شركة ذبت مسؤلية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجت اعي شارع 
موالي بلحسن بالول ع ارة سيبام 

بلوك س بلطابق 1 رقم 0) - 10000 
مربكش بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤلية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 
(299((

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) (03
مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 
بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

بيتوفدكس.
بشغال) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

مختلفة بو بلبناء.
شارع) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 
سيبام) ع ارة  بالول  بلحسن  موالي 
بلوك س بلطابق)1)رقم)0) - 10000 

مربكش بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 (.000 (: سعيد) بالوي  بلسيد 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.)
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):
عنوبفه)ب() سعيد  بالوي  بلسيد 

فرنسا)27)77)باريس فرنسا.

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)
وموبطن مسيري بلشركة:

عنوبفه)ب() سعيد  بالوي  بلسيد 
فرنسا)27)77)باريس فرنسا

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
أكتوار) (20 بلتجارية ب ربكش بتاريخ)

2022)تحت رقم)10551).
(35I

tob travaux divers

NELSON CAR
إعالن متعدد بلقربربت

tob travaux divers
حي ولي بلعهد زفقة بللي ون رقم)
(،70000 بلعيون،) بلعيون  ((( بلدبر)

بلعيون بملغرب
ذبت) «شركة  (NELSON CAR
بلشريك) ذبت  بملحدودة  بملسؤولية 

بلوحيد»
زفقة) بالجت اعي:) مقرها  وعنوبن 
تجزئة بلوحدة رقم) (F( صفرو بلوك)

50)-)-)بلعيون بملغرب.
«إعالن متعدد بلقربربت»

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري:)
.-

ب قت�سى بلج ع بلعام بالستثنائي)
بملؤرخ في)20)أكتوار)2022

تم بتخاذ بلقربربت بلتالية:)
قربر رقم)):)بلذي ينص على مايلي:)

تفويت حصص
قربر رقم)2:)بلذي ينص على مايلي:)
وتعيين) بلشركة  مسيرين  بستقالة 

مسير جديد)
قربر رقم)3:)بلذي ينص على مايلي:)
من) للشركة  بلقافوني  بلشكل  تغيير 
بلى) شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة 
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة ذبت)

بلشريك بلوحيد
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

بلنظام بألسا�سي بلتالية:)
بند رقم)):)بلذي ينص على مايلي:)

تعيين مسير جديد للشركة)
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
27)أكتوار) بالبتدبئية بالعيون بتاريخ)

2022)تحت رقم)59)3.
(36I
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PINK MOTOR SARL AU

PINK MOTOR SARL AU
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

PINK MOTOR SARL AU
 PLACE BRAHIM ROUDANI RUE
 LA SENA RES BEETHOVEN II,
 3ème(ETAGE(N° 82 ، 90000،

TANGER MAROC
PINK MOTOR SARL AU شركة 

ذبت مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 
بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجت اعي ساحة 
إبربهيم بلرودبني زفقة السينا إقامة 

بيتهوفين 2 بلطابق 3 رقم 82 - 
90000 طنجة بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤلية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 
(3(609

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) (06
مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 
بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
 PINK (: ب ختصر تس يتها) بإلقتضاء)

.MOTOR SARL AU
-)بستيربد) (: غرض بلشركة بإيجاز)
و) بلنارية  بلدربجات  (: بملركبات)
بلدربجات) و  بلهوبئية  بلدربجات 

بلرااعية و بلزالجات بملائية.
بلسياربت) وتسويق  بيع  شربء،) (-

بلجديدة وبملستع لة وقطع بلغيار.
بملوبد،) وتصدير ج يع  بستيربد  (-
بألثاث،) بالكسسوبربت،) بملعدبت،)
بملصنعة) بلطبيعية،) وبألدوبت 
باملجال) بملتعلقة  بلكي يائية  أو 
بلفالحي،) بلغذبئي،) بلصناعي،)

بلتعدين أو بلحرفي.
وبلتعهد) بلباطن  من  بلتعاقد  (-
بلصفقات) ج يع  في  بملشاركة  أو 

بلعروض) أو  وبلخاصة  بلع ومية 
بملتعلقة بالغرض بالجت اعي.

غرض) ي تد  (: عامة) بصفة  و 
بلشركة إلى ج يع بلع ليات بملتعلقة)
كليا) مباشر،) غير  أو  مباشر  بشكل 
أو جزئيا ألحد أو أل ر من بألنشطة)
لتعزيز) بلكفيلة  أعاله  إليه  بملشار 

تطوير بلشركة..
ساحة) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 
إبربهيم بلرودبني زفقة السينا إقامة)
 -  82 رقم) (3 بلطابق) (2 بيتهوفين)

90000)طنجة بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 (.000 (: بوهورية) سعيد  بلسيد 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.)
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):
بلسيد سعيد بوهورية عنوبفه)ب()
سغسيل) (95200 فوغ) بول  أول  (03

فرنسا.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
بلسيد سعيد بوهورية عنوبفه)ب()
سغسيل) (95200 فوغ) بول  أول  (03

فرنسا
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
أكتوار) (25 بتاريخ) بطنجة  بلتجارية 

2022)تحت رقم)258729.
(37I

wimocab

STE K›gro
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

wimocab
مج وعة سوفيان رقم 19 

بلطبقة 3 بلشقة 8 سدي معروف 
بلدبربلبيضاء مج وعة سوفيان 
رقم 19 بلطبقة 3 بلشقة 8 سدي 
معروف بلدبربلبيضاء، 20280، 

بملغرب بلدبر بلبيضاء
STE K›gro شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجت اعي 7) شارع 

بلحرية بلدبربلبيضاء - 20150 

بلدبربلبيضاء بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

560((3

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) ((9

بملسؤولية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بملحدودة بامل يزبت بلتالية:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤولية بملحدودة.

عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 

 STE (: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.K’gro

غرض بلشركة بإيجاز):)بالستغالل)

بلزربعي.

 (7 (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 

 20150 (- شارع بلحرية بلدبربلبيضاء)

بلدبربلبيضاء)بملغرب.

أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 500.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

(: كريم) مح د  بوزوبع  بلسيد 

درهم) ((00 بقي ة) حصة  (3.750

للحصة.

 (.250 (: بلسيدة كنزة بلشرفاوي)

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.)

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):

كريم) مح د  بوزوبع  بلسيد 

كولف) كاليفورفيا  عنوبفه)ب()
بلخضربء) بملدينة  (265 فيال) ريسور 

 27(82 بلبيضاء) بلنوبصر  بوسكورة 

بلدبربلبيضاء)بملغرب.

بلسيدة كنزة بلشرفاوي عنوبفه)ب()

 265 فيال) ريسور  كولف  كاليفورفيا 

بوسكورة بلنوبصر) بملدينة بلخضربء)

بلدبربلبيضاء) (27(82 بلبيضاء)

بملغرب.

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:

بلسيدة كنزة بلشرفاوي عنوبفه)ب()

 265 فيال) ريسور  كولف  كاليفورفيا 

بوسكورة بلنوبصر) بملدينة بلخضربء)

بلدبربلبيضاء) (27(82 بلبيضاء)

بملغرب

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

 27 بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)813230.

(38I

HADDAD CONSULTING

ALL IN ONE DESIGN

شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تفويت حصص

HADDAD CONSULTING

 BD(BRAHIM(ROUDANI 217,

 1ER(ETAGE(N°3 CASABLANCA،

20000، CASABLANCA(MAROC

ALL IN ONE DESIGN شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجت اعي تجزئة لوفا 

10 رقم )6 حي مافدبروفا عين بلشق 

20510 بلدبر بلبيضاء بملغرب.

تفويت حصص

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 

.537753

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)

ت ت) (2022 شتن6ر) (28 في) بملؤرخ 

بملصادقة على):

)ة()ياسين أزضوك) تفويت بلسيد)

أصل) من  بجت اعية  حصة  ((70

310)حصة لفائدة بلسيد))ة()أس اء)

بلدرقاوي بتاريخ)27)شتن6ر)2022.

)ة()ياسين أزضوك) تفويت بلسيد)

 310 حصة بجت اعية من أصل) (70

حصة لفائدة بلسيد))ة()مريم درقاوي)

بتاريخ)27)شتن6ر)2022.

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم  (

 2( بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم))81256.

(39I
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بلشـركـة بلصـحربويـة لل حـاسبة وبالستشـاربت)

بلقـافـوفيـة

DAMAC SUD
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

لل حـاسبة) بلصـحربويـة  بلشـركـة 

وبالستشـاربت بلقـافـوفيـة

220)شـارع مكـة ع ـارة صـومأصيـل)

(، بلعيـون) (538 بلطـابق بألول ص,ب)

70000،)بلعيـون بملغـرب

ذبت) شركة  (DAMAC SUD

بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد

تجـزئـة) وعنوبن مقرها بإلجت اعي 

بلـوكـالـة بلـوك ف رقـم)25))بلعيـون)-)

70000)بلعيـون بملغـرب

مسؤلية) ذبت  شركة  تأسيس 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد)
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري):)

13579

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) (2(

مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.

عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.DAMAC SUD

توريد) (• (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

موبد بلبناء)بالج لة وبلتقسيط.

•بلبناء)وبألع ال بملختلفة؛

)بلعقـاقيـر ومعـدبت مختلفـة؛

•)بلتجارة وبلتسويق بلثالثي لل وبد)

بلصناعية) لل عدبت  بلغيار  وقطع 

وبلزربعية وبلفندقية وبلبحرية….)؛.

تجـزئـة) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 

بلـوكـالـة بلـوك ف رقـم)25))بلعيـون)-)

70000)بلعيـون بملغـرب.

أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)22)سنة.

 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 (.000 (: بلسيد عبـد بللـه بلـدرهــم)
حصة بقي ة)00))درهم للحصة.)

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)
وصفات وموبطن بلشركاء):

بلسيد عبـد بللـه بلـدرهــم عنوبفه)ب()
شـارع)20)غشت فيـال بلدرهـم بلعيـون)

70000)بلعيـون بملغـرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
بلسيد عبـد بللـه بلـدرهــم عنوبفه)ب()
شـارع)20)غشت فيـال بلدرهـم بلعيـون)

70000)بلعيون بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
28)أكتوار) بالبتدبئية بالعيون بتاريخ)

2022)تحت رقم)83)3.
(10I

ACSERIS Expert-comptable

 INSTITUT DES METIERS
 DE L'EXCELLENCE
OPERATIONNELLE

شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة
رفع رأس ال بلشركة

ACSERIS Expert-comptable
 Rue Allal Ben Abdellah 20
 Rés(Yasmine(n°14 ، 90000،

TANGER Maroc
 INSTITUT DES METIERS

 DE L›EXCELLENCE
OPERATIONNELLE شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجت اعي ملباطا 
فيال 31  ليج طنجة - 90000 

طنجة بملغرب.
رفع رأس ال بلشركة

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 
.((529(

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)
تم) (2022 يوفيو) (21 في) بملؤرخ 
قدره) ب بلغ  بلشركة  رأس ال  رفع 
من) أي  درهم») ((.730.000«
»0.000)3.))درهم»)إلى)«3.010.000 
تقديم حصص) (: عن طريق) درهم»)

فقدية أو عينية.

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
أكتوار) (20 بتاريخ) بطنجة  بلتجارية 

2022)تحت رقم)777)).

(1(I

FIDELIO COMPTA

BUSINESS ERRAHMA
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

FIDELIO COMPTA
حي بلبطحاء، بملركز بلتجاري فادية، 
بلع ارة 2، بلطابق بألول، بلشقة ) ، 

20390، بلدبر بلبيضاء بملغرب
BUSINESS ERRAHMA شركة 

ذبت مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 
بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجت اعي مدينة 
بلرح ة II، تجزئة رقم 5)، بقامة 
بسكان، ع ارة 3، محل 7) و 8)، 

دبر بوعزة، - 27223 بلدبر بلبيضاء، 
بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤلية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 
559529

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) (0(
مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 
بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.BUSINESS ERRAHMA
تجارة) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 
بالتقسيط،) بلعامة  بلغذبئية  بملوبد 

بستربد و تصدير.
مدينة) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 
بقامة) (،(5 رقم) تجزئة  (،II بلرح ة)
(،(8 و) ((7 محل) (،3 ع ارة) بسكان،)
بلدبر بلبيضاء،) (27223 (- دبر بوعزة،)

بملغرب.

أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

بلشركة:) رأس ال  مبلغ 

00.000,00))درهم،)مقسم كالتالي:

 (.000 (: ملنور) رضوبن  بلسيد 

حصة بقي ة)00,00))درهم للحصة.)

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):

عنوبفه)ب() ملنور  رضوبن  بلسيد 

(،(0 رقم) مج وعة و،) تجزئة بملنار،)

بلدبر) (200(3 بففا،) طافطان،) محج 

بلبيضاء،)بملغرب.

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:

عنوبفه)ب() ملنور  رضوبن  بلسيد 

(،(0 رقم) مج وعة و،) تجزئة بملنار،)

بلدبر) (200(3 بففا،) طافطان،) محج 

بلبيضاء،)بملغرب

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

 21 بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)812861.

(12I

Cabinet Solution Consulting and Accounting

INO PROJECT

شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد

تأسيس شركة

 Cabinet Solution Consulting

and Accounting

 Avenue(Al(Qods,N°6, appt(n°:

Tabriquet, SALE ، 11000 ,2، سال 

بملغرب

INO PROJECT شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجت اعي توطين 

 TEK EQUIPEMENT عند بلشركة

ع ارة 30 شقة 8 زفقة بح د لوكيلي 

حسان - 0000) بلرااط بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 
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رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

(63189

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

تم إعدبد بلقافون) (2022 غشت) (22

مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.

عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 

 INO (: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.PROJECT

غرض بلشركة بإيجاز):)بلتركيبات)

بلكهراائية

بصالح كهرااء)بلبنيات.

توطين) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 

 TEK EQUIPEMENT بلشركة) عند 

ع ارة)30)شقة)8)زفقة بح د لوكيلي)

حسان)-)0000))بلرااط بملغرب.

أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

بلسيد بملهدي بلودغيري بلحسني)

درهم) ((00 بقي ة) حصة  ((.000 (:

للحصة.)

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):

بلسيد بملهدي بلودغيري بلحسني)

بلرااط) ((0000 بلرااط) عنوبفه)ب()

بملغرب.

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:

بلسيد بملهدي بلودغيري بلحسني)

بلرااط) ((0000 بلرااط) عنوبفه)ب()

بملغرب)

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

أكتوار) (25 بتاريخ) بالرااط  بلتجارية 

2022)تحت رقم)29691).

(13I

PME CONSULTING GROUP

SYMO TRAVAUX DIVERS
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
حل شركة

PME CONSULTING GROUP
رقم 66، بملكتب ))، بلطابق بلثاني، 

مركب بلجوبهر، شارع بلسالوي، 

بملدينة بلجديدة، فاس ، 30000، 

فاس بملغرب

SYMO TRAVAUX DIVERS شركة 

ذبت مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد)في طور بلتصفية(

وعنوبن مقرها بإلجت اعي بلقطعة 

)1 تجزئة هدى بنسودة - 30000 

فاس بملغرب.

حل شركة
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 

.5235(

بلوحيد) بلشريك  قربر  ب قت�سى 

2022)تقرر حل) 20)شتن6ر) بملؤرخ في)

ذبت) محدودة  مسؤلية  ذبت  شركة 

 SYMO TRAVAUX بلشريك بلوحيد)

 (00.000 رأس الها) مبلغ  (DIVERS

بإلجت اعي) مقرها  وعنوبن  درهم 

بنسودة) هدى  تجزئة  (1( بلقطعة)

(: ل) فتيجة  بملغرب  فاس  (30000  -

بنعدبم بألشطة.

و حدد مقر بلتصفية ب بلقطعة)

 30000 (- بنسودة) هدى  تجزئة  (1(

فاس بملغرب.)

و عين:

و) يحياوي  مح د  بلسيد)ة()

 211 رقم) بلقدس  حي  عنوبفه)ب()

بملغرب) فاس  (30000 فاس) بنسودة 

ك صفي))ة()للشركة.

وعند بإلقتضاء)بلحدود بملفروضة)

محل) لهم  بملخولة  بلصالحيات  على 

و) بلعقود  تبليغ  محل  و  بملخابرة 

بلوثائق بملتعلقة بالتصفية):)-

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

شتن6ر) (26 بتاريخ) بفاس  بلتجارية 

2022)تحت رقم)3933.

(11I

PROGRESS MANAGEMENT

IRRIGAPOIMPE
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

PROGRESS MANAGEMENT
 RUE(BEN(RADI(SLAUI(ETG 3 9(
 APPT 20 BELEVEDERE ، 20300،

CASABLANCA MAROC
IRRIGAPOIMPE شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجت اعي 2 شارع 

وجدة بقامة جوهرة وجدة - 20300 
بلدبر بلبيضاء بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 
بملحدودة 

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 
55996(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 شتن6ر) ((1
بملسؤولية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بملحدودة بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤولية بملحدودة.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.IRRIGAPOIMPE
بستيربد) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 
بلفالحية) بالالت  وايع  وتصدير 

ومعدبت بلري وبملضخات.
شارع) (2 (: عنوبن بملقر بالجت اعي)
 20300 (- وجدة بقامة جوهرة وجدة)

بلدبر بلبيضاء)بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 500 (: جلون) بن  ع اد  بلسيد 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.
 500 (: قرست) لحسن  بلسيد 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.)
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):
بلسيد ع اد بن جلون عنوبفه)ب()
بلفدير) ((1 زفقة سان سافان شقة)

20300)بلدبر بلبيضاء)بملغرب.

بلسيد لحسن قرست عنوبفه)ب()) 
ببو بلعباس بلجيربوي شقة)8 20100 

بلدبر بلبيضاء)بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
بلسيد ع اد بن جلون عنوبفه)ب()
بلفدير) ((1 زفقة سان سافان شقة)

20300)بلدبر بلبيضاء)بملغرب
بلسيد لحسن قرست عنوبفه)ب()) 
ببو بلعباس بلجيربوي شقة)8 20100 

بلدبر بلبيضاء)بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
 26 بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)83)813.
(15I

CONSEILS EVERNAGE

EC IMMO
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

CONSEILS EVERNAGE
 AV ALLA EL FASSI N°(7

 IMM(JAWHARA ، 40000،
MARRAKECH maroc

EC IMMO شركة ذبت بملسؤولية 
بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجت اعي بقامة 
جوهرة بلطابق بلثاني شقة رقم 7) 

شارع عالل بلفا�سي مربكش - 10000 
مربكش بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 
بملحدودة 

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 
(30(73

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 شتن6ر) ((5
بملسؤولية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بملحدودة بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤولية بملحدودة.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
 EC (: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.IMMO
غرض بلشركة بإيجاز):)شربء)بج يع)
بلوساءل،بمتالك،بدبرة،وبستغالل)
بايجار بو باي وسيلة ب رى بي مبنى)

منشآ بو غير منشا)
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بمتالك،) وسيلة،) باي  لحصول 

بألصول،) ج يع  وتسيير  إدبرة،)

بلسندبت وبالسهم في ج يع بلشركات)

بملدني) بلتيسير  إطار  في  وايعها 

مل تلكاتها.

بقامة) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 

 (7 جوهرة بلطابق بلثاني شقة رقم)

شارع عالل بلفا�سي مربكش)-)10000 

مربكش بملغرب.

أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 ERIC FOUCHER بلشركة)

FINANCES(:(500)حصة بقي ة)00) 

درهم للحصة.

حصة) (H.C.G( :( 500 بلشركة)

بقي ة)00))درهم للحصة.)

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):

 ERIC FOUCHER بلشركة)

 Rue  86 عنوبفه)ب() (FINANCES

 abbé de l’epée 33000 bordeaxu

.33000 BORDEAUX France

 3B Rue()عنوبفه)ب(H.C.G(بلشركة

de l’Armidtice 91(30 Nogent-

sur-Marne 91(30 Nogent-sur-

.Marne France

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:

 FOUCHER ERIC GUY بلسيد)

 RUE ABBE DE L’EPEE 86()عنوبفه)ب

 33000 BORDEAUX 33000

BORDEAUX FRANCE

 GANVERT GYRIL بلسيد)

 3B عنوبفه)ب() (LIONEL ELLEELIEE

 RUE DE L’ARMIDTICE 91(30

 N O G E N T - S U R - M A R N E N

 91(30 NOGENT-SUR-MARNE

FRANCE

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

أكتوار) (27 بلتجارية ب ربكش بتاريخ)

2022)تحت رقم)133)).

(16I

ريزينور ش.ذ.م.م

Kamedcard SARL
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

ريزينور ش.ذ.م.م
37-39 شارع موالي سلي ان عين 

بلسبع بلبيضاء ، I ،29300لبيضاء 
بملغرب

Kamedcard SARL شركة ذبت 
بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجت اعي شارع 
بلخيضر ببن عبد هلل رقم )) طابق2 

بورفازيل - 20250 بلدبربلبيضاء 
بملغرب 

تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 
بملحدودة 

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 
557769

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 شتن6ر) ((5
بملسؤولية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بملحدودة بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤولية بملحدودة.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.Kamedcard SARL
غرض بلشركة بإيجاز):)

بستيربد،)تصدير و توزيع بألدوبت)
بلطبية

.
شارع) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 
بلخيضر ببن عبد هلل رقم))))طابق2 
بلدبربلبيضاء) (20250 (- بورفازيل)

بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 150 (: بوفنين) كري ة  بلسيدة 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.
بلسيدة كوثر بلغاوي):)150)حصة)

بقي ة)00))درهم للحصة.
 (00 (: بلفتوحات) بلسيد يوسف 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.)

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)
وصفات وموبطن بلشركاء):

عنوبفه)ب() بوفنين  كري ة  بلسيدة 
بملحاميد،) (31 رقم) (2 وليلي) ع لية 

10051)مربكش بملغرب.
عنوبفه)ب() بلغاوي  كوثر  بلسيدة 
رقم2)  طابق1) (1 غافدي مول بلدرج)
 20026 ،بملعاريف) غافدي) شارع 

بلدبربلبيضاء)بملغرب.
بلفتوحات) يوسف  بلسيد 
ع ارة) (3 بقامة لال سكينة) عنوبفه)ب()
مربكش) (1205( بويزكارن) بالمل 

بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
عنوبفه)ب() بوفنين  كري ة  بلسيدة 
بملحاميد،) (31 رقم) (2 وليلي) ع لية 

10051)مربكش بملغرب
عنوبفه)ب() بلغاوي  كوثر  بلسيدة 
رقم2)  طابق1) (1 غافدي مول بلدرج)
 20026 ،بملعاريف) غافدي) شارع 

بلدبربلبيضاء)بملغرب)
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
 07 بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)32779.

(17I

ريزينور ش.ذ.م.م

SFV MAROC SARL AU
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

ريزينور ش.ذ.م.م
37-39 شارع موالي سلي ان عين 

بلسبع بلبيضاء ، I ،29300لبيضاء 
بملغرب

SFV MAROC SARL AU شركة 
ذبت مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجت اعي 17 شارع 

مح د بن عبد هلل إقامة بملنظر 
بلج يل مكتب رقم ) بلطابق 6 - - 

20053 بلدبر بلبيضاء بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

5595((

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) ((7

مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.

عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 

 SFV (: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.MAROC SARL AU

تصنيع) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

(- وبلجلدية) بلبالستيكية  بلحقائب 

بستيربد،)تصدير.

17)شارع) عنوبن بملقر بالجت اعي):)

بملنظر) إقامة  هلل  عبد  بن  مح د 

 -  -  6 بلطابق) (( بلج يل مكتب رقم)

20053)بلدبر بلبيضاء)بملغرب.

أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 (.000 (: روفك) كيوفنك  بلسيد 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.)

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):

عنوبفه)ب() روفك  كيوفنك  بلسيد 

إقامة) بركاشون  و  ليبورن  شارع  (56

بلدبر) (20250  5 بلطابق) ((0 رقم)

بلبيضاء)بملغرب.

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:

عنوبفه)ب() روفك  كيوفنك  بلسيد 

إقامة) بركاشون  و  ليبورن  شارع  (56

بلدبر) (20250  5 بلطابق) ((0 رقم)

بلبيضاء)بملغرب

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

 21 بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)31923.

(18I
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stratencyco SARL

CIFTEC Fashion
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

stratencyco SARL
حي بلفرح، زفقة بلناظور رقم 20. 
تيفلت ، 1500)، تيفلت بملغرب
CIFTEC Fashion شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجت اعي تجزئة 
بلنخيل رقم 07 - 5100) تيفلت 

بملغرب
تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

(375
في) مؤرخ  موثق  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 شتن6ر) (29
بملسؤولية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بملحدودة بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤولية بملحدودة.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
 CIFTEC(:(بإلقتضاء)ب ختصر تس يتها

.Fashion
تصنيع) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 
بملالبس) أصناف  ج يع  وتجهيز 
وبألطفال:) وبلنسائية  بلرجالية 
صناعة بلنسيج وبلحياكة وبلطباعة)

وبلصباغة.
تجزئة) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 
تيفلت) ((5100  -  07 رقم) بلنخيل 

بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 500 (: بلسيد مصطفى جخالني)

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.
 500 (: بلسيد سعد بن بوشعيب)

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.)
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):
جخالني) مصطفى  بلسيد 
 30( رقم) (0( بلسالم) حي  عنوبفه)ب()

5100))تيفلت بملغرب.

بوشعيب) بن  سعد  بلسيد 

 07 رقم) بلنخيل  تجزئة  عنوبفه)ب()

تيفلت)5100))تيفلت بملغرب.

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:

جخالني) مصطفى  بلسيد 
 30( رقم) (0( بلسالم) حي  عنوبفه)ب()

5100))تيفلت بملغرب

بوشعيب) بن  سعد  بلسيد 

 07 رقم) بلنخيل  تجزئة  عنوبفه)ب()

تيفلت)5100))تيفلت بملغرب

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

أكتوار) (28 بالبتدبئية بتيفلت بتاريخ)

2022)تحت رقم)505.

(19I

N&Z(AUTO

N&Z AUTO
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تفويت حصص

N&Z(AUTO

 Avenue(Mers(Sultan(Apt 3 26

 ،Etage 1-Casablanca ، 20400

بلدبر بلبيضاء بملغرب

N&Z(AUTO شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجت اعي 26 شارع 

مرس بلسلطان شقة 3 طابق ) - 

20190 بلدبر بلبيضاء بملغرب.

تفويت حصص
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 

.17(699

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)

ت ت) (2022 أكتوار) ((2 في) بملؤرخ 

بملصادقة على):

بلدين) فصر  )ة() بلسيد) تفويت 

من) بجت اعية  حصة  (900 مطيع)

بلسيد) لفائدة  حصة  ((.000 أصل)

أكتوار) ((2 يونس سنادي بتاريخ) )ة()

.2022
حفيان) زهرة  )ة() بلسيد) تفويت 

أصل) من  بجت اعية  حصة  ((00

000.))حصة لفائدة بلسيد))ة()يونس)

سنادي بتاريخ)2))أكتوار)2022.

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم  (

 27 بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)8)357.

(50I

Cabinet Solution Consulting and Accounting

DIJAAGRIC
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

 Cabinet Solution Consulting

and Accounting

 Avenue(Al(Qods,N°6, appt(n°:

Tabriquet, SALE ، 11000 ,2، سال 

بملغرب

DIJAAGRIC شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجت اعي توطين 

عند SALE DOMIICATION شارع 

21 بالمير سيدي مح د حي بلرشاد 

بلقرية - 000)) سال بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

3688(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 غشت) (25

مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.

عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.DIJAAGRIC

بسغالل) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

زربعي.

توطين) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 

شارع) (SALE DOMIICATION عند)

بلرشاد) بالمير سيدي مح د حي  (21

بلقرية)-)000)))سال بملغرب.

أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 (.000 (: بلسيد  ديجة بلشليلي)

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.)

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):

بلسيد  ديجة بلشليلي عنوبفه)ب()

بلقنيطرة)1000))بلقنيطرة بملغرب.

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:

بلسيد  ديجة بلشليلي عنوبفه)ب()

بلقنيطرة)1000))بلقنيطرة بملغرب

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

أكتوار) ((7 بتاريخ) بسال  بالبتدبئية 

2022)تحت رقم)39788.

(5(I

PME CONSULTING GROUP

منازل السمو
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تحويل بملقر بالجت اعي للشركة

PME CONSULTING GROUP
رقم 66، بملكتب ))، بلطابق بلثاني، 

مركب بلجوبهر، شارع بلسالوي، 

بملدينة بلجديدة، فاس ، 30000، 

فاس بملغرب

منازل بلس و شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجت اعي بملتجر 

3 بلقطعة 266 تجزئة بلفضيلة 3 

طريق عين بلشقف - 30000 فاس 

بملغرب.

تحويل بملقر بالجت اعي للشركة
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 

.37815

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)

بملؤرخ في)08)شتن6ر)2022)تم تحويل)

للشركة) بلحالي  بالجت اعي  بملقر 

تجزئة) (266 بلقطعة) (3 «بملتجر) من)

(- بلشقف) عين  طريق  (3 بلفضيلة)

«متجر) إلى) بملغرب») فاس  (30000

تجزئة) (22 بالطابق بلسفلي بلقطعة)

(- بلشقف) عين  طريق  بل6رج-عباس 

30000)فاس بملغرب».
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باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
شتن6ر) (30 بتاريخ) بفاس  بلتجارية 

2022)تحت رقم)5)10.

(52I

PME CONSULTING GROUP

TMT CRAFTS
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
حل شركة

PME CONSULTING GROUP
رقم 66، بملكتب ))، بلطابق بلثاني، 

مركب بلجوبهر، شارع بلسالوي، 
بملدينة بلجديدة، فاس ، 30000، 

فاس بملغرب
TMT CRAFTS شركة ذبت مسؤلية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد)في 

طور بلتصفية(
وعنوبن مقرها بإلجت اعي متجر 51 
إقامة رياض زهور زوبغة - 30000 

فاس بملغرب.
حل شركة

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 
.67365

بلوحيد) بلشريك  قربر  ب قت�سى 
2022)تقرر حل) 29)شتن6ر) بملؤرخ في)
ذبت) محدودة  مسؤلية  ذبت  شركة 
بلشريك بلوحيد)TMT CRAFTS)مبلغ)
وعنوبن) درهم  ((00.000 رأس الها)
إقامة) (51 متجر) بإلجت اعي  مقرها 
فاس) (30000 (- زوبغة) زهور  رياض 

بملغرب فتيجة ل):)بنعدبم بألنشطة.
و حدد مقر بلتصفية ب متجر)51 
 30000 (- إقامة رياض زهور زوبغة)

فاس بملغرب.)
و عين:

و) بنيس  ياس ينة  بلسيد)ة()
تجزئة) (20 بيروت) شارع  عنوبفه)ب()
2 30000)فاس بملغرب) زهيرة بلزهور)

ك صفي))ة()للشركة.
وعند بإلقتضاء)بلحدود بملفروضة)
محل) لهم  بملخولة  بلصالحيات  على 
و) بلعقود  تبليغ  محل  و  بملخابرة 
متجر) (: بالتصفية) بملتعلقة  بلوثائق 

51)إقامة رياض زهور زوبغة فاس.

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

أكتوار) ((1 بتاريخ) بفاس  بلتجارية 

2022)تحت رقم)1225.

(53I

PME CONSULTING GROUP

LOGE FATH
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

وفاة شريك

PME CONSULTING GROUP

رقم 66، بملكتب ))، بلطابق بلثاني، 

مركب بلجوبهر، شارع بلسالوي، 

بملدينة بلجديدة، فاس ، 30000، 

فاس بملغرب

LOGE FATH شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجت اعي 98 شارع 

بملحيط بلهادي حي بلرياض طريق 

صفرو - 30000 فاس بملغرب.

وفاة شريك
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 

.30899

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)

بملؤرخ في)8))أكتوار)2022)تم بإلعالم)

و) عبا�سي  بلشريك  ديجة  بوفاة 

(
ً
تبعا بلورثة  على  حصصه  توزيع 

شتن6ر) (09 في) بملؤرخ  بإلربثة  لرسم 

2020)بالشكل بألتي):

بلسيد)ة()مح د بلعربي بالفصاري)

،)6)حصة.

 5 (، عبد هللا بالفصاري) بلسيد)ة()

حصة.

 3 (، بالفصاري) فتيحة  بلسيد)ة()

حصة.

 3 (، بالفصاري) حسناء) بلسيد)ة()

حصة.

 3 (، بالفصاري) شرفة  بلسيد)ة()

حصة.

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

أكتوار) (21 بتاريخ) بفاس  بلتجارية 

2022)تحت رقم)1387.

(51I

ANADIF CONSEILS

FILTERCYCLING
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

حل شركة

ANADIF CONSEILS

66) إقامة بلشهدية بلطابق بلثاني، 

بأللفة ، 20220، بلدبر بلبيضاء 

بملغرب

FILTERCYCLING شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة)في طور 

بلتصفية(

وعنوبن مقرها بإلجت اعي 0)1 شارع 

بلزرقطوني بقامة ح د رقم ) - 

0)288 بلدبر بلبيضاء بملغرب.

حل شركة
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 

.171703

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)

تقرر) (2022 أكتوار) (05 في) بملؤرخ 

حل شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة)

رأس الها) مبلغ  (FILTERCYCLING

مقرها) وعنوبن  درهم  (50.000

بلزرقطوني) شارع  (1(0 بإلجت اعي)

بلدبر) (288(0  -  ( رقم) بقامة ح د 

بلغياب) (: ل) فتيجة  بملغرب  بلبيضاء)

للشركة) تجاري  نشاط  ألي  بلتام 

بملترتب عن جائحة كوفيد9).

 1(0 ب) بلتصفية  مقر  حدد  و 

شارع بلزرقطوني بقامة ح د رقم)) - 

0)288)بلدبر بلبيضاء)بملغرب.)

و عين:

و) مكوبر  رضا  مح د  بلسيد)ة()

 18 ع ارة) يسرى  تجزئة  عنوبفه)ب()

شقة)2)بأللفة)20260)بلدبر بلبيضاء)

بملغرب ك صفي))ة()للشركة.

وعند بإلقتضاء)بلحدود بملفروضة)

محل) لهم  بملخولة  بلصالحيات  على 

و) بلعقود  تبليغ  محل  و  بملخابرة 

بلوثائق بملتعلقة بالتصفية):)-

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

 27 بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم))81321.

(55I

SAFIGESTRA(مكتب سفي جيسترب لل حاسبة

PLANETE VAPE
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

مكتب سفي جيسترب لل حاسبة 
SAFIGESTRA

 N°05 IMM(FARAH(AV
 KENNIDY(VN(SAFI ، 46000،

SAFI(safi
PLANETE VAPE شركة ذبت 

مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 
بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجت اعي موطنة 
عند شركة بستشاربت مكتبية 

بلزفقة 23 بقامة 2 بلشقة 6 حي بالد 
بلجد بسفي - 16000 بسفي بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤلية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 
(33(9

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) (07
مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 
بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.PLANETE VAPE
بالستيربد) (: غرض بلشركة بإيجاز)
و بلتصدير-بيع بلسجائر باللكتروفية)

ومستلزماتها.
موطنة) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 
عند شركة بستشاربت مكتبية بلزفقة)
حي بالد بلجد) (6 بلشقة) (2 بقامة) (23

بسفي)-)16000)بسفي بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 (.000 (: بمعيز) هشام  بلسيد 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.)
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وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):

 09 بلسيد هشام بمعيز عنوبفه)ب()

زفقة الركيط حي بشبار بسفي)16000 

بسفي بملغرب.

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:

 09 بلسيد هشام بمعيز عنوبفه)ب()

زفقة الركيط حي بشبار بسفي)16000 

بسفي بملغرب

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

أكتوار) (27 بالبتدبئية بآسفي بتاريخ)

2022)تحت رقم)-.

(56I

CONSEILS PODER FIDUSAHARA SARL AU

STE M.E LOCATION
إعالن متعدد بلقربربت

 CONSEILS PODER

FIDUSAHARA SARL AU

 HAY EL FATH RUE YANBOAA

 NR 32 ، 70000، Laayoune

maroc

STE M.E LOCATION «شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد»

وعنوبن مقرها بالجت اعي: مدينة 25 
مارس بلوك ي رقم 78) - - بلعيون 

بملغرب.

«إعالن متعدد بلقربربت»

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري: 

. 39957

ب قت�سى بلج ع بلعام بالستثنائي)

بملؤرخ في)28)أكتوار)2022

تم بتخاذ بلقربربت بلتالية:)

قربر رقم)):)بلذي ينص على مايلي:)

بالستثنائي) بلعام  بلج ع  ب قت�سى 

بتاريخ)0/2022)/28)تقرر ما يلي):

بلحصص) مج وع  تفويت  (•

)000))حصة)()من طرف بلسيدة منة)

بلنفاع بلى بلسيد مح د زرقوني)

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

بلنظام بألسا�سي بلتالية:)

بند رقم)):)بلذي ينص على مايلي:
نهال  طابي) بلسيدة  تعيين  (•

ك سيير وحيد للشركة)
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
28)أكتوار) بالبتدبئية بالعيون بتاريخ)

2022)تحت رقم)86/2022)3.
(57I

ACCOUNTING CONSULTION COMPANY

DHS PRO IMMOBILIER
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

 ACCOUNTING CONSULTION
COMPANY

 DERB LEGHRABLI BIN 9
 LAMDOUN(FES ، 30110، FES

MAROC
DHS PRO IMMOBILIER شركة 

ذبت بملسؤولية بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجت اعي رقم 32 
شارع 208 عين قدوس حي بملسالة 

فاس - 30000 فاس بملغرب
تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

71353
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) ((8
بملسؤولية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بملحدودة بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤولية بملحدودة.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
 DHS (: ب ختصر تس يتها) بإلقتضاء)

.PRO IMMOBILIER
منعش) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

عقاري.
 32 رقم) (: عنوبن بملقر بالجت اعي)
بملسالة) عين قدوس حي  (208 شارع)

فاس)-)30000)فاس بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 (0.000 بلشركة:) رأس ال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
حصة) (31 (: بلسيد سعيد شيبي)

بقي ة)00))درهم للحصة.

33)حصة) (: بلسيد دريس بو اتم)

بقي ة)00))درهم للحصة.

33)حصة) (: بلسيد حسن بو اتم)

بقي ة)00))درهم للحصة.)

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):

عنوبفه)ب() شيبي  سعيد  بلسيد 

قطع) (2 و) أ  (6 رقم) بملحمي  إقامة 

فاس) (30000 فاس) زوبغة   ديجة 

بملغرب.

عنوبفه)ب() بو اتم  دريس  بلسيد 

27)دي بي بلباشا بلفربجي فاس) رقم)

جديدة فاس)30000)فاس بملغرب.

عنوبفه)ب() بو اتم  حسن  بلسيد 

27)دي بي بلباشا بلفربجي فاس) رقم)

جديدة فاس)30000)فاس بملغرب.

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:

عنوبفه)ب() بو اتم  حسن  بلسيد 

27)دي بي بلباشا بلفربجي فاس) رقم)

جديدة فاس)30000)فاس بملغرب

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

أكتوار) (28 بتاريخ) بفاس  بلتجارية 

2022)تحت رقم)1118.

(58I

MOORISH

VITACIM
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

MOORISH

زفقة عبد بلكريم بلخطابي إقامة 

جوبد بلع ارة 09) بلشقة 13 

بلطابق 3 كليز مربكش ، 10000، 

مربكش بملغرب

VITACIM شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجت اعي زفقة عبد 

بلكريم بلخطابي إقامة جوبد بلع ارة 

09) بلشقة 13 بلطابق 3 كليز - 

10000 مربكش بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

(10508

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) ((3

بملسؤولية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بملحدودة بامل يزبت بلتالية:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤولية بملحدودة.

عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.VITACIM

(• (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

)تاجر) بلتج يل) مستحضربت 

بملنتجات()بالتفصيل

أو) )تاجر  وتصدير) بستيربد  (/ (•

وسيط(.
عنوبن بملقر بالجت اعي):)زفقة عبد)

بلكريم بلخطابي إقامة جوبد بلع ارة)

(- كليز) (3 بلطابق) (13 بلشقة) ((09

10000)مربكش بملغرب.

أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 (0.000 بلشركة:) رأس ال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

(: رشيدي) مريم  بلسيدة  بلسيدة 

50)حصة بقي ة)00))درهم للحصة.

 50 (: زبهد) صالح  بلسيد  بلسيد 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.)

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):

عنوبفه)ب() رشيدي  مريم  بلسيدة 

بني) (10000 ش س) بقامة  بلشرف 

مالل بملغرب.

ولد) بلسيد صالح زبهد عنوبفه)ب()

بني مالل) (10000 بوهندب ولد مبارك)

بملغرب.

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:

عنوبفه)ب() رشيدي  مريم  بلسيدة 

بني) (10000 ش س) بقامة  بلشرف 

مالل بملغرب

ولد) بلسيد صالح زبهد عنوبفه)ب()

بني مالل) (10000 بوهندب ولد مبارك)

بملغرب
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باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
أكتوار) ((9 بلتجارية ب ربكش بتاريخ)

2022)تحت رقم)-.
(59I

otla

AHO
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تحويل بلشكل بلقافوني للشركة

otla
 bd aroudani rue ahmed al
 mejjati( res( les( alpes( etg(1(n(8( ،

2000،(casablanca(maroc
مسؤلية) ذبت  شركة  (AHO

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد
 26 بالجت اعي) مقرها  عنوبن  و 
 3 رقم) شقة  بلسلطان  مرس  محج 
طابق)))بلدبر بلبيضاء)-)20000)بلدبر)

بلبيضاء).
تحويل بلشكل بلقافوني للشركة

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري)
.509639

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)
بملؤرخ في)30)دجن6ر))202)تم تحويل)
بلشكل بلقافوني للشركة من)«شركة)
ذبت مسؤلية محدودة ذبت بلشريك)
«شركة ذبت بملسؤولية) إلى) بلوحيد»)

بملحدودة».
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
 3( بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

دجن6ر))202)تحت رقم)379255).
(60I

DCAP

RBMB SERVICES
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

DCAP
 Angle Bd Omar Khayam et Rue

 Al(Banafsaj, Bat(B, Appt(N°4,
 Etg 1, Beausejour ، 20200،

CASABLANCA MAROC
RBMB SERVICES شركة ذبت 
مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجت اعي 2) زفقة 

سارية بن زفيم بلطابق 3, رقم 3 - 

20000 بلدبر بلبيضاء بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

559(0(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 شتن6ر) (26

مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.

عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 

 RBMB(:(بإلقتضاء)ب ختصر تس يتها

.SERVICES

أع ال) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

مختلفة.
زفقة) ((2 (: عنوبن بملقر بالجت اعي)
 -  3 رقم) (,3 بلطابق) زفيم  بن  سارية 

20000)بلدبر بلبيضاء)بملغرب.

أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

بلسيد منير بلعافية):)000.))حصة)

بقي ة)00))درهم للحصة.)

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):

عنوبفه)ب() بلعافية  منير  بلسيد 

تطوبن) (93000 دوبر بزال ج اعة بزال)

بملغرب.

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:

عنوبفه)ب() بلعافية  منير  بلسيد 

تطوبن) (93000 دوبر بزال ج اعة بزال)

بملغرب

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

 (9 بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم))5)812.

(6(I

سطور بنوماتيك

سطور بنوماتيك

شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

حل شركة

سطور بنوماتيك

كرينات بلوبد زيربرة ، 6000)، 

سيدي قاسم بملغرب

سطور بنوماتيك شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة)في طور 

بلتصفية(

وعنوبن مقرها بإلجت اعي كرينات 

بلوبد زيربرة - 6000) سيدي قاسم 

بملغرب.

حل شركة

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 

.25733

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)

2022)تقرر حل) 28)شتن6ر) بملؤرخ في)

بملحدودة) بملسؤولية  ذبت  شركة 

رأس الها) مبلغ  بنوماتيك  سطور 

مقرها) وعنوبن  درهم  ((0.000

(- زيربرة) بلوبد  كرينات  بإلجت اعي 

6000))سيدي قاسم بملغرب فتيجة)

بلهدف بالجت اعي) عدم تحقيق  (: ل)

للشركة.

و حدد مقر بلتصفية ب كرينات)

سيدي قاسم) ((6000 (- بلوبد زيربرة)

بملغرب.)

و عين:

و) بالهاشمي  بح د  بلسيد)ة()

عنوبفه)ب()كرينات بلوبد زيربرة)6000) 

)ة() ك صفي) بملغرب  قاسم  سيدي 

للشركة.

وعند بإلقتضاء)بلحدود بملفروضة)

محل) لهم  بملخولة  بلصالحيات  على 

و) بلعقود  تبليغ  محل  و  بملخابرة 

بلوثائق بملتعلقة بالتصفية):)-

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

 (9 بالبتدبئية بسيدي قاسم بتاريخ)

أكتوار)2022)تحت رقم)275.

(62I

FCF

PARANINFO ACADEMY
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

FCF

 Rue(Chevalier(Bayard(N 65

Belvédère ، 20300، بلدبر بلبيضاء 

بملغرب

PARANINFO ACADEMY شركة 

ذبت بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجت اعي 13 شارع 

زرقطوني بلطابق 3 رقم 6 - 20000 

بلدبر بلبيضاء بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

 560325

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) (06

بملسؤولية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بملحدودة بامل يزبت بلتالية:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤولية بملحدودة.

عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.PARANINFO ACADEMY

مستشار) (: غرض بلشركة بإيجاز)

بلطالب,) دمة) بفتقاء) بلتعليم,) في 

إنعاش) تهييئ مربكز بللغات,) بلتعليم,)

عقاري.

13)شارع) عنوبن بملقر بالجت اعي):)
 20000 -  6 3)رقم) زرقطوني بلطابق)

بلدبر بلبيضاء)بملغرب.

أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

مبلغ رأس ال بلشركة:)00))درهم،)

مقسم كالتالي:

 SAAVEDRA LOPEZ José(بلسيد

درهم) ((00 بقي ة) حصة  (luis( :( 50

للحصة.

 NETRANDOM( :( 50 بلشركة)

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.)

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):
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 SAAVEDRA LOPEZ José(بلسيد
 (°  70 كال پرنسيسا) عنوبفه)ب() (luis

28008 28008)مدريد بسبافيا.
 NETRANDOM بلشركة)
مدريد) (28008 بسبافيا) عنوبفه)ب()

بسبافيا.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
 SAAVEDRA LOPEZ José(بلسيد
 (°  70 كال پرنسيسا) عنوبفه)ب() (luis

28008)مدريد بسبافيا
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
 28 بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)813909.

(63I

COMPTAFFAIRES

 BURO COPY MAROC
»BUCOMA

إعالن متعدد بلقربربت

COMPTAFFAIRES
 EL WAFA RUE EL JAHID
 RESIDENCE ZOHOUR

 IMM 144 1er(ETAGE(N°2
 MOHAMMEDIA، 20800،
MOHAMMEDIA MAROC
 BURO COPY MAROC

BUCOMA« «شركة ذبت بملسؤولية 
بملحدودة»

وعنوبن مقرها بالجت اعي: 291 حي 
بلوحدة بلعالية بملح دية شارع 
مح د بلسادس رياض بلسالم 

بلوك د رقم 29 بملح دية 20800 
بملح دية بملغرب.

«إعالن متعدد بلقربربت»
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري: 

.(0385
ب قت�سى بلج ع بلعام بالستثنائي)

بملؤرخ في)21)أكتوار)2022
تم بتخاذ بلقربربت بلتالية:)

رفع رأس ال بلشركة) (( قربر رقم)
:)بلذي ينص على مايلي:)رفع رأس ال)
ليصبح) (800000.00 بلشركة بقي ة)
بلحساب) ب قاصة  ((500000.00

بلجاري للشركاء

رأس ال) 2) فض  رقم) قربر 
:)بلذي ينص على مايلي:)رفع) بلشركة)
 500000.00 رأس ال بلشركة بقي ة)
المتصاص) ((000000.00 ليصبح)

مج وع بلخساربت بملترتبة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

بلنظام بألسا�سي بلتالية:)
على) ينص  بلذي  (:6-7 رقم) بند 
بألسا�سي) بلنظام  تحيين  مايلي:)

للشركة
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
 3( بتاريخ) باملح دية  بالبتدبئية 

أكتوار)2022)تحت رقم)28)2.
(61I

COMPTAFFAIRES

COMPTOIR PAPY
إعالن متعدد بلقربربت

COMPTAFFAIRES
 EL WAFA RUE EL JAHID
 RESIDENCE ZOHOUR

 IMM 144 1er(ETAGE(N°2
 MOHAMMEDIA، 20800،
MOHAMMEDIA MAROC

COMPTOIR PAPY «شركة ذبت 
بملسؤولية بملحدودة»

وعنوبن مقرها بالجت اعي: ملكية 
رااح 1 حي بلنصر بلوحدة بلطابق 
بلسفلي - 28800 بملح دية بملغرب.

«إعالن متعدد بلقربربت»
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري: 

.(887(
ب قت�سى بلج ع بلعام بالستثنائي)

بملؤرخ في)21)أكتوار)2022
تم بتخاذ بلقربربت بلتالية:)

قربر رقم)):)بلذي ينص على مايلي:)
قدره) ب بلغ  بلشركة  ربس ال  رفع 
 800000 ليصبح) درهم  (300000
مقاصة) بجربء) طريقة  عن  درهم 
مع ديون بلشركة بملحددة بملقدبر و)

بملستحقة.
قربر رقم)2:)بلذي ينص على مايلي:)
قدره) مبلغ  بلشركة  ربس ال   غض 
 500000 ليصبح) درهم  (300000
درهم عن طريقة بمتصاص بلخسائر)
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

بلنظام بألسا�سي بلتالية:)

بند رقم)):)بلذي ينص على مايلي:)
تحيين بلنظام بالسا�سي للشركة

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
 3( بتاريخ) باملح دية  بالبتدبئية 

أكتوار)2022)تحت رقم)27)2.

(65I

cabinet de conseil et gestion

Hazili africa metal
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

cabinet de conseil et gestion
عين عتيق ت ارة عين عتيق ت ارة، 

AIN ATIQ maroc ،(2000
Hazili africa metal شركة ذبت 
مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجت اعي ع ارة رقم 
30 بلشقة رقم 8 شارع موالي أح د 

لوكيلي حسان بلرااط - 2000) 
بلرااط بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤلية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 
(6362(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) ((1
مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 
بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
 Hazili (: بإلقتضاء)ب ختصر تس يتها)

.africa metal
تجارة) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

بلج لة.
عنوبن بملقر بالجت اعي):)ع ارة رقم)
8)شارع موالي أح د) 30)بلشقة رقم)
 (2000 (- بلرااط) حسان  لوكيلي 

بلرااط بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

000.))حصة) (: بلسيد زيلي زكياء)
بقي ة)00))درهم للحصة.)

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)
وصفات وموبطن بلشركاء):

عنوبفه)ب() زكرياء) هزيلي  بلسيد 
بنسلي ان) بلزيادة  بلبصاصلة  دوبر 

2300))بنسلي ان بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
عنوبفه)ب() زكرياء) هزيلي  بلسيد 
بنسلي ان) بلزيايدة  بلبصاصلة  دوبر 

2300))بنسلي ان بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
أكتوار) (28 بتاريخ) بالرااط  بلتجارية 

2022)تحت رقم)-.
(66I

FIDUCIAIRE AL QODS

FONON TRAVAUX
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE AL QODS
 ANGLE AV MED V ET 363

 HASSAN(II 3° ETAGE، 23000،
BENI MELLAL MAROC

FONON TRAVAUX شركة ذبت 
مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجت اعي شارع 

مح د بلخامس إقامة 7 بلرقم 6 - 
23000 بني مالل بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤلية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 
(3313

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) (20
مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 
بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.
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عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.FONON TRAVAUX
أشغال) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

مختلفة.
شارع) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 
 -  6 بلرقم) (7 إقامة) بلخامس  مح د 

23000)بني مالل بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 (.000 (: ربح اني) لبنى  بلسيدة 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.)
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):
عنوبفه)ب() ربح اني  لبنى  بلسيدة 
دوبر بيت ببربهيم بوالد مبارك)23000 

بني مالل بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
عنوبفه)ب() ربح اني  لبنى  بلسيدة 
دوبر بيت ببربهيم بوالد مبارك)23000 

بني مالل بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
 27 بتاريخ) مالل  ببني  بالبتدبئية 

أكتوار)2022)تحت رقم))09).
(67I

إئت افية مشاط

بننانا كاش
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

إئت افية مشاط
رقم 25 زفقة معركة بدر حي بلتقدم ، 

5000)، بلخ يسات بملغرب
بننافا كاش شركة ذبت مسؤلية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجت اعي حي بالمل 
02 بيت يدين - 5000) بلخ يسات 

بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

29633

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 شتن6ر) (2(
مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 
بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
بننافا) (: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

كاش.
تحويل) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

بالموبل.
عنوبن بملقر بالجت اعي):)حي بالمل)
بلخ يسات) ((5000 (- بيت يدين) (02

بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 60.000 بلشركة:) رأس ال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
 600 (: مجدولين) بننافا  بلسيدة 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.)
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):
بلسيدة بننافا مجدولين عنوبفه)ب()
 (5000 يدين) بيت  (0( بالمل) حي 

بلخ يسات بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
بلسيدة بننافا مجدولين عنوبفه)ب()
 (5000 يدين) بيت  (0( بالمل) حي 

بلخ يسات بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
 21 بتاريخ) بالخ يسات  بالبتدبئية 

أكتوار)2022)تحت رقم))70.
(68I

COMPTAFFAIRES

BUSINESS BASMA AFRIC
إعالن متعدد بلقربربت

COMPTAFFAIRES
 EL WAFA RUE EL JAHID
 RESIDENCE ZOHOUR

 IMM 144 1er(ETAGE(N°2
 MOHAMMEDIA، 20800،
MOHAMMEDIA MAROC

 BUSINESS BASMA AFRIC
«شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة»
وعنوبن مقرها بالجت اعي: رقم 2 
شارع مختار بلسو�سي بلحسنية 2 
بلعالية - 28800 بملح دية بملغرب.

«إعالن متعدد بلقربربت»
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري: 

.7085
ب قت�سى بلج ع بلعام بالستثنائي)

بملؤرخ في)21)أكتوار)2022
تم بتخاذ بلقربربت بلتالية:)

قربر رقم)):)بلذي ينص على مايلي:)
قدره) ب بلغ  بلشركة  ربس ال  رفع 
 (690000 ليصبح) درهم  (690000
مقاصة) بجربء) طريقة  عن  درهم 
مع ديون بلشركة بملحددة بملقدبر و)

بملستحقة.
قربر رقم)2:)بلذي ينص على مايلي:)
قدره) مبلغ  بلشركة  ربس ال   غض 
 (000000 ليصبح) درهم  (690000
درهم عن طريقة بمتصاص بلخسائر)
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

بلنظام بألسا�سي بلتالية:)
بند رقم)):)بلذي ينص على مايلي:)

تحيين بلنظام بالسا�سي للشركة
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
 3( بتاريخ) باملح دية  بالبتدبئية 

أكتوار)2022)تحت رقم)26)2.

(69I

NA CONSEIL

Pépinière Jade
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

NA CONSEIL
 marrakeh(marrakeh، 40000،

marrakech MAROC
Pépinière Jade شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجت اعي طريق 

تاركة بقامة  الد رقم 0) شارع 1 د 
م م بلطابق بلتاني مربكش مربكش 

10000 مربكش بملغرب
تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 
(2985(

في) مؤرخ  موثق  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) (07
بملسؤولية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بملحدودة بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤولية بملحدودة.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.Pépinière Jade
غرض بلشركة بإيجاز):)مشتل.

طريق) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 
1)د) 0))شارع) تاركة بقامة  الد رقم)
بلتاني مربكش مربكش) بلطابق  م  م 

10000)مربكش بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
بلسيدة بلودغيري بفا ليلى ياس ين)
درهم) ((00 بقي ة) حصة  (500 (:

للحصة.
بلسيدة بلودغيري جاد مريم):)500 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.
بلسيدة بلودغيري بفا ليلى ياس ين)

:)500)بقي ة)00))درهم.
(: مريم) جاد  بلودغيري  بلسيدة 

500)بقي ة)00))درهم.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):
بلسيدة بلودغيري بفا ليلى ياس ين)
عنوبفه)ب()2)8)شارع ري ون دوجربفد)
 31080 فرنسا) موفبلييه  (31080

موفبلييه فرنسا.
مريم) جاد  بلودغيري  بلسيدة 
عنوبفه)ب()2)8)شارع ري ون دوجربفد)
 31080 فرنسا) موفبلييه  (31080

موفبلييه فرنسا.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
عنوبفه)ب() بالل  بلودغيري  بلسيد 
 31080 ري ون دوجربفد) شارع  (8(2
موفبلييه) (31080 فرنسا) موفبلييه 

فرنسا
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باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
أكتوار) ((8 بلتجارية ب ربكش بتاريخ)

2022)تحت رقم))1017).

(70I

ERRIFAI MOHAMMED

YASCAF
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

ERRIFAI MOHAMMED
 RCE MAKKA MOKARAMA N°7

 APPT(N°10 RUE(SIOUL(HAY
 OUAFAE 2 ROUTE(SEFROU ،

30000، فاس بملغرب
YASCAF شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجت اعي بلطابق 

بلسفلي رقم 73 زفقة بلصومال شارع 
بلكربمة - 30000 فاس بملغرب
تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

60(05
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (20(9 يوليوز) (21
بملسؤولية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بملحدودة بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤولية بملحدودة.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.YASCAF
غرض بلشركة بإيجاز):)بيع بلقهوة)

بالج لة)-)تح يص بلقهوة.
بلطابق) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 
بلسفلي رقم)73)زفقة بلصومال شارع)

بلكربمة)-)30000)فاس بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 90.000 بلشركة:) رأس ال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
بلسيد عبدبللطيف جعوني):)150 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.
بلسيد يونس بلن يلي):)150)حصة)

بقي ة)00))درهم للحصة.)

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):

جعوني) عبدبللطيف  بلسيد 

7))زفقة مالي) عنوبفه)ب()شارع بملنامة)

بلزهور)) 30000)فاس بملغرب.

عنوبفه)ب() بلن يلي  يونس  بلسيد 

غفساي) (2 زفقة) (28 رقم) بليف  حي 

30000)تاوفات بملغرب.

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:

جعوني) عبدبللطيف  بلسيد 

7))زفقة مالي) عنوبفه)ب()شارع بملنامة)

بلزهور)) 30000)فاس بملغرب

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

غشت) (07 بتاريخ) بفاس  بلتجارية 

9)20)تحت رقم)9)2631/0.

(7(I

CONSEILS EVERNAGE

TASSNIM RUGS
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

CONSEILS EVERNAGE

 AV ALLA EL FASSI N°(7

 IMM(JAWHARA ، 40000،

MARRAKECH maroc

TASSNIM RUGS شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجت اعي حي 

سوكوما ) رقم 353) مكرر مربكش 

- 10000 مربكش بملغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 

.(23585

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)

2022)تم تعيين) 3))شتن6ر) بملؤرخ في)

بلسيد)ة() للشركة  جديد  مسير 

بلزهيري بلحسين ك سير آ ر

تبعا لقبول بستقالة بملسير.

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

أكتوار) (28 بلتجارية ب ربكش بتاريخ)

2022)تحت رقم)10898).

(72I

ETCODIS

ETCODIS
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تحويل بملقر بالجت اعي للشركة

ETCODIS
(- بألرز) شارع  بل6ربفص  حي  (32
«مغرب) بملربسلة) ب كتب  (- طنجـة)
تنسيق»))2)شارع بلـ تنبـي،)90020،)

طنجة بلـ غرب
ETCODIS)شركة ذبت بملسؤولية)

بملحدودة
حي) (32 وعنوبن مقرها بإلجت اعي)
90090)طنجة) (- بل6ربفص شارع بألرز)

بلـ غرب.
تحويل بملقر بالجت اعي للشركة

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري)
.630(

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)
بملؤرخ في)03)مارس)2022)تم تحويل)
من) للشركة  بلحالي  بالجت اعي  بملقر 
»32)حي بل6ربفص شارع بألرز)-)90090 
بألول) «بلطابق  إلى) بلـ غرب») طنجة 
جافب) بلثافـي  بلطابق  من  (%50 و)
بملنطقة) بكزفاية  بلكائنة  بلع ارة 
بلطابق) طنجـة.) (52 رقم) بلصناعية 
بألول و)50%)من بلطابق بلثافـي جافب)
بملنطقة) بكزفاية  بلكائنة  بلع ارة 
 90090 طنجـة.) (52 رقم) بلصناعية 

طنجــة بلـ غرب».
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
مارس) (03 بتاريخ) بطنجة  بلتجارية 

2022)تحت رقم)8)2587.
(73I

FIDUGEC

LES FILMS 7
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

FIDUGEC
 BD OUED TENSIFT OULFA 3(5

 315 BD(OUED(TENSIFT
 OULFA، 20400، CASABLANCA

MAROC
LES(FILMS 7 شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجت اعي حي موالي 
عبد هللا، زفقة 218، رقم 29 - 
20180 بلدبر بلبيضاء بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

(25777
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2003 شتن6ر) ((7
مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 
بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
 LES (: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.FILMS 7
غرض بلشركة بإيجاز):)-)باللنتاج)

بلس عي بلبصري.
-)بلوساطة بلسين ائية.

بالفتاج و بملساعدة في بالفتاج،) (-
و) بلطويلة  بالفالم  توزيع  و  تنفيد 
بلوصالت) و  بلوثائقية  و  بلقصيرة 

بالشهارية.
بلع ليات) كل  عامة  بصفة  و  (-
بلصناعية) بو  بملالية،) بلتجارية،)
بملنقولة و بلثابتة بلتي تد ل في بطار)

بلهدف بالجت اعي للشركة..
حي) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 
موالي عبد هللا،)زفقة)218،)رقم)29 - 

20180)بلدبر بلبيضاء)بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 (.000 (: بنسودة) مح د  بلسيد 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.)
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):
عنوبفه)ب() بنسودة  بلسيد مح د 
 55 رقم) 1)مح د عزيز لحبابي،) زفقة)

حي طارق) 30000)فاس بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
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عنوبفه)ب() بنسودة  بلسيد مح د 
 55 رقم) 1)مح د عزيز لحبابي،) زفقة)

حي طارق) 30000)فاس بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
 (9 بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

شتن6ر)2003)تحت رقم)-.
(71I

STE ENT

TRANS VENT DE L›OUEST
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

STE ENT
NR 5 RUE(KACEM ، 72000، ES-

SEMARA MAROC
 TRANS VENT DE L›OUEST
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجت اعي رقم 0) 
زفقة تاوفات بلحي بلحسني - 72000 

بلس ارة بملغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 
.2777

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)
بملؤرخ في)28)أكتوار)2022)تم تعيين)
كطي) مسير جديد للشركة بلسيد)ة()

ح يد ك سير آ ر
تبعا لقبول بستقالة بملسير.

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
بالبتدبئية بالس ارة بتاريخ))3)أكتوار)

2022)تحت رقم)85).
(75I

SOCIETE BEMAFI

SOCIETE MAROC VERT
إعالن متعدد بلقربربت

SOCIETE BEMAFI
رقم 32 بلطابق بلثالت شارع بلحسن 
بلثاني أحدبف أزرو ، 00)53، أزرو 

بملغرب
SOCIETE MAROC VERT «شركة 

ذبت بملسؤولية بملحدودة ذبت 
بلشريك بلوحيد»

وعنوبن مقرها بالجت اعي: مرآب 
رقم 216 جزئة يعقوب - 000)5 

بلحاجب بملغرب.

«إعالن متعدد بلقربربت»
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري: 

.19827
ب قت�سى بلج ع بلعام بالستثنائي)

بملؤرخ في)20)شتن6ر)2022
تم بتخاذ بلقربربت بلتالية:)

قربر رقم)):)بلذي ينص على مايلي:)
تغيير نشاط بلشركة

قربر رقم)2:)بلذي ينص على مايلي:)
تغيير مقر بلشركة

قربر رقم)3:)بلذي ينص على مايلي:)
إضافة مسير ثاني للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)
بلنظام بألسا�سي بلتالية:)

بند رقم)3:)بلذي ينص على مايلي:)
تجارة) من  بلشركة  نشاط  تغيير 
بلنباتات و بألشجار إلى تحويل بألموبل
بند رقم)1:)بلذي ينص على مايلي:)
تغير مقر بلشركة من مرآب رقم)216 
تجزئة يعقوب بلحاجب إلى بلعنوبن)
98)شارع بلحسن) بلجديد مرآب رقم)

بلثاني بلحاجب
على) ينص  بلذي  (:(1 رقم) بند 
مايلي:)إضافة بلسيد يعقوبي مي ون)

ك سير ثاني للشركة
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
أكتوار) (27 بلتجارية ب كناس بتاريخ)

2022)تحت رقم)3918.
(76I

IASCOMPTES sarl

RETAIL IT SERVICES
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

IASCOMPTES sarl
8) شارع بيرون طابق ) شقة 2 
بلفدير ، 20300، بلدبر بلبيضاء 

بملغرب
RETAIL IT SERVICES شركة ذبت 

مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 
بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجت اعي 23, شارع 
بورد, طابق 3, شقة 5, بلصخور 
بلسودبء - 20303 بلدبر بلبيضاء 

بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤلية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 
559037

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) ((1
مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 
بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
 RETAIL(:(بإلقتضاء)ب ختصر تس يتها

.IT SERVICES
تطوير) (- (: غرض بلشركة بإيجاز)

وتكامل تكنولوجيا بملعلوماتية.
تص يم وبستشاربت تكنولوجيا) (-

بملعلوماتية.
)-)برمجة بلحاسوب.

عنوبن بملقر بالجت اعي):)23,)شارع)
بلصخور) (,5 شقة) (,3 طابق) بورد,)
بلبيضاء) بلدبر  (20303 (- بلسودبء)

بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)بملغرب سنة.
 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 (00 (: كري ة) بلحسوني  بلسيدة 

حصة بقي ة)000.))درهم للحصة.)
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):
كري ة) بلحسوني  بلسيدة 
بملنزه) تجزئة  بلقدس  حي  عنوبفه)ب()
بل6رفو�سي) سيدي  ((5 رقم) (1 زفقة)

0)206)بلدبر بلبيضاء)بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
كري ة) بلحسوني  بلسيدة 
بملنزه) تجزئة  بلقدس  حي  عنوبفه)ب()
بل6رفو�سي) سيدي  ((5 رقم) (1 زفقة)

0)206)بلدبر بلبيضاء)بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
 (9 بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم))0)812.
(77I

AJBAR CONSULTING

STE REALTIVE
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

AJBAR CONSULTING

 Bureaux Nour Rue EL Houssine

 AL(Khadar(N°2 ، 30000، FES

بملغرب

STE REALTIVE شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجت اعي شارع عبد 

بلكريم بلخطابي إقامة بن مو�سى 

بلغوبش بلطابق بلثاني - 30000 

فاس بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

71359

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) ((1

مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.

عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 

 STE (: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.REALTIVE

غرض بلشركة بإيجاز):)-)بإلنعاش)

بلعقاري وإفجازأع ال بلبناء.

(، شقق) (، )أرب�سي) وايع) شربء) (-

فيالت()،

-)إفجاز بألشغال بملختلفة.

-)تجارة متنوعة..

شارع) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 

عبد بلكريم بلخطابي إقامة بن مو�سى)

 30000 (- بلثاني) بلطابق  بلغوبش 

فاس بملغرب.

أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
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: بلع6زيزي) شفيق  مح د   بلسيد 
درهم) ((00 بقي ة) حصة  ((.000

للحصة.)
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):
بلع6زيزي) شفيق  مح د  بلسيد 
عنوبفه)ب()رياض بألفدلس ع ارة)02) 
شقة)3))حي بلرياض)0000))بلرااط)

بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
بلسيدة فاط ة ببربهمي عنوبفه)ب()
زفقة))2)رقم)1)حي زينب عين هارون)

30000)فاس بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
أكتوار) (28 بتاريخ) بفاس  بلتجارية 

2022)تحت رقم)1155.

(78I

STE CENSORIUS FIDUCIAIRES SARL AU

2رم طرافو
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

 STE CENSORIUS FIDUCIAIRES
SARL AU

 MARJE KHELAL AIN MELOUL
 CENTRE COMMERCIAL

 WILA CENTER BUREAU N°23
 TETOUAN، 93000، TETOUAN

MAROC
2رم طربفو شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجت اعي مرج  الل 
بلوالية سنتر مكتب رقم 15 تطوبن - 

93000 تطوبن بملغرب
تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

32357
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 شتن6ر) (29
بملسؤولية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بملحدودة بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤولية بملحدودة.

عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
2رم) (: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

طربفو.
أع ال) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

بلبناء)و بلتجارة بملختلفة.
عنوبن بملقر بالجت اعي):)مرج  الل)
15)تطوبن)-) بلوالية سنتر مكتب رقم)

93000)تطوبن بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
مبلغ رأس ال بلشركة:)000.000.) 

درهم،)مقسم كالتالي:
 5.000 (: بلجزولي) رفيق  بلسيد 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.
 5.000 (: بلد لي) بي ان  بلسيد 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.)
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):
عنوبفه)ب() بلجزولي  رفيق  بلسيد 
 (6200 دوبر أكربزن مقريصات وزبن)

وزبن بملغرب.
بي ان بلد لي عنوبفه)ب() بلسيدة 
بلديزة شارع مسناوة مرتيل) حي  (16

93000)تطوبن بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
عنوبفه)ب() بلجزولي  رفيق  بلسيد 
 (6200 دوبر أكربزن مقريصات وزبن)

وزبن بملغرب
بي ان بلد لي عنوبفه)ب() بلسيدة 
بلديزة شارع مسناوة مرتيل) حي  (16

93000)تطوبن بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
أكتوار) (26 بالبتدبئية بتطوبن بتاريخ)

2022)تحت رقم)56)2.
(79I

IMP SAHARA

ASIM PRESSING
إعالن متعدد بلقربربت

IMP SAHARA
حي موالي رشيد بلوك 1) رقم ) 
مكرر بلعيون، 70000، بلعيون 

بملغرب
ASIM PRESSING «شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة»

وعنوبن مقرها بالجت اعي: بلوكالة 
)0 بلوك E رقم 19 70000 بلعيون 

بملغرب.
«إعالن متعدد بلقربربت»

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري: 
.250(5

ب قت�سى بلج ع بلعام بالستثنائي)
بملؤرخ في))2)أكتوار)2022

تم بتخاذ بلقربربت بلتالية:)
على) ينص  بلذي  (:0( رقم) قربر 
حلمي) بلسيدة  بلشريك  مايلي:)
(، (B21988 و) ت  ب  رقم  (، أمينة)
سهم) (500 وتحويل) ببيع  قامت 
 ASIM»(س ائة سهم()من شركة  (
مي وفة) بلسيدة  إلى  (، («PRESSING
SH(52807.بلشريك) و) ت  ب  دبدة 
 CIN سل ا) سيدي  بإلدري�سي  بلسيد 
ببيع وتحويل) قام  (N ° SH(09(1(
من) سهم() )  س ائة  سهم) (500
إلى) («ASIM PRESSING» شركة)
 CIN و) دبدة ب ت  مي وفة  بلسيدة 
بلتي وبفقت على) (، (N ° SH(52807
بالستحوبذ على)500)سهم))  س ائة)

سهم()()للشركة بملذكورة.
على) ينص  بلذي  (:02 رقم) قربر 
بلسيد) بستقالة  قبول  مايلي:)
ك دير) سل ا  سيدي  ببإلدري�سي 
للشركة وتعيين بلسيدة مي وفة دبدة)
ب ت و)SH(52807)ك سيرة بلشركة)

لفترة غير محددة.
على) ينص  بلذي  (:03 رقم) قربر 
مايلي:)تغيير بلشكل بلقافوني للشركة)

»SARL AU»(إلى(«SARL»(من
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

بلنظام بألسا�سي بلتالية:)
على) ينص  بلذي  (:03 رقم) بند 
مايلي:)تغيير بلشكل بلقافوني للشركة)

»SARL AU»(إلى(«SARL»(من
على) ينص  بلذي  (:06 رقم) بند 
شريك) دبدة  مي وفة  بلسيدة  مايلي:)

وحيد بربس ال000 00))درهم)
على) ينص  بلذي  (:07 رقم) بند 
شريك) دبدة  مي وفة  بلسيدة  مايلي:)
00))درهم) 000))حصة ب) وحيد ب)

للحصة

على) ينص  بلذي  (:(( رقم) بند 
مايلي:)تعيين بلسيدة مي وفة دبدة ب)
للشركة) ك سيرة  (SH(52807 و) ت 

لفترة غير محددة
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
28)أكتوار) بالبتدبئية بالعيون بتاريخ)

2022)تحت رقم)85/2022)3.
(80I

FLASH ECONOMIE

KASSAL FARMS
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

حل شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

KASSAL FARMS شركة ذبت 
بملسؤولية بملحدودة)في طور 

بلتصفية(
وعنوبن مقرها بإلجت اعي رقم 11 

شارع مح د بلسالوي - 30000 فاس 
بملغرب.

حل شركة
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 

.63299
ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)
تقرر) (2022 أكتوار) ((3 في) بملؤرخ 
حل شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة)
رأس الها) مبلغ  (KASSAL FARMS
مقرها) وعنوبن  درهم  ((50.000
مح د) شارع  (11 رقم) بإلجت اعي 
بملغرب) فاس  (30000 (- بلسالوي)
نشاط) بي  وجود  عدم  (: ل) فتيجة 

تجاري.
 11 و حدد مقر بلتصفية ب رقم)
شارع مح د بلسالوي)-)30000)فاس)

بملغرب.)
و عين:

و) قسال  مح د ح زة  بلسيد)ة()
زفقة تجزئة تجزئة وبد) (28 عنوبفه)ب()
فاس بملغرب ك صفي) (30000 فاس)

)ة()للشركة.
وعند بإلقتضاء)بلحدود بملفروضة)
محل) لهم  بملخولة  بلصالحيات  على 
و) بلعقود  تبليغ  محل  و  بملخابرة 

بلوثائق بملتعلقة بالتصفية):)-
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باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

أكتوار) (26 بتاريخ) بفاس  بلتجارية 

2022)تحت رقم))577.

(8(I

FLASH ECONOMIE

AFRICAN PACK & LABELS
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

AFRICAN(PACK & LABELS شركة 

ذبت بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجت اعي 39 زفقة 

مارتير عبد بلسالم بن بحوت تجزئة 

1) بلطابق 2 رقم 1 - 90000 طنجة 

بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

1(28233

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
بلقافون) إعدبد  تم  (2022 أبريل) ((5

بملسؤولية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بملحدودة بامل يزبت بلتالية:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤولية بملحدودة.

عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.AFRICAN(PACK(&(LABELS

صناعة) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

بلورق أو بلورق بملقوى.
زفقة) (39 (: عنوبن بملقر بالجت اعي)

مارتير عبد بلسالم بن بحوت تجزئة)
1))بلطابق)2)رقم)1 - 90000)طنجة)

بملغرب.

أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

بلسيد فدبن يوسف):)500)حصة)

بقي ة)00))درهم للحصة.

 500 (: بلسيد عبد بملطلب مهاور)

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.)

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):

عنوبفه)ب() يوسف  فدبن  بلسيد 
 (2 رقم) (67 زفقة) (5 حي بلصدري م)

20000)بلدبر بلبيضاء)بملغرب.
مهاور) بملطلب  عبد  بلسيد 

بملغرب) بقامة  يسرى  حي  عنوبفه)ب()
 (2 رقم) (1 ع ارة) (( زفقة) بلعربي 

20000)بلدبر بلبيضاء)بملغرب.

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:

عنوبفه)ب() يوسف  فدبن  بلسيد 
 (2 رقم) (67 زفقة) (5 حي بلصدري م)

20000)بلدبر بلبيضاء)بملغرب
مهاور) بملطلب  عبد  بلسيد 

بملغرب) بقامة  يسرى  حي  عنوبفه)ب()
 (2 رقم) (1 ع ارة) (( زفقة) بلعربي 

20000)بلدبر بلبيضاء)بملغرب

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

يوفيو) ((5 بتاريخ) بطنجة  بلتجارية 

2022)تحت رقم)28233)1.

(82I

VIP FINANCE CENTER

 CASA COLLECTION

TEXTILE
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

VIP FINANCE CENTER

 RUE IBN TOUMERT IMMEUBLE

 SARHOUNY APPARTEMENT

 1 ، 28810، MOHAMMEDIA

MAROC

 CASA COLLECTION TEXTILE

شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجت اعي ) زفقة إبن 

تومرت ع ارة بلسرغني شقة رقم ) 

بملح دية بملغرب - 0)288 بملح دية 

بملغرب 

تأسيس شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

3(61(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

تم إعدبد بلقافون) (2022 غشت) (28

مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.

عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 

 CASA (: ب ختصر تس يتها) بإلقتضاء)

.COLLECTION TEXTILE

تصنيع) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

بملنتجات بلنسيجية

بستيربد وتصدير بملنسوجات.

زفقة) (( (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 

شقة) بلسرغني  ع ارة  تومرت  إبن 

 288(0 (- بملغرب) بملح دية  (( رقم)

بملح دية بملغرب.

أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 (.000 (: بلحرشاوي) بلسيد فؤبد 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.)

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):

بلسيد فؤبد بلحرشاوي عنوبفه)ب()

مدينتي ع ارة)TR 3)رقم))1)بل6رفو�سي)

20600)بلدبر بلبيضاء)بملغرب.

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:

بلسيد فؤبد بلحرشاوي عنوبفه)ب()

مدينتي ع ارة)TR 3)رقم))1)بل6رفو�سي)

20600)بلدبر بلبيضاء)بملغرب)

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

 (0 بتاريخ) باملح دية  بالبتدبئية 

أكتوار)2022)تحت رقم)2015.

(83I

مكتب محاسبة

LAS PALMAS FM SARL AU
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

مكتب محاسبة

ع ارة )1 شقة 2 زفقة عالل بن عبد 

هللا ص.ب 200 بلرشيدية ، 52001، 

بلرشيدية بملغرب

 LAS PALMAS FM SARL AU

شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجت اعي زفقة 3) 

شارع حسن بلتاني رقم )0 مكرر حي 

بملسيرة بودفيب - 52000 بودفيب 

بلرشيدية بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

2022/(6235

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 غشت) (01

مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.

عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 

 LAS (: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.PALMAS FM SARL AU

غرض بلشركة بإيجاز):)مقهى.
 (3 زفقة) (: عنوبن بملقر بالجت اعي)

)0)مكرر حي) شارع حسن بلتاني رقم)

بودفيب) (52000 (- بودفيب) بملسيرة 

بلرشيدية بملغرب.

أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 (.000 (: مع ري) ميلود  بلسيد 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.)

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):
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عنوبفه)ب() مع ري  ميلود  بلسيد 
زفقة سجل اسة رقم)7))بلحي بلجديد)

بودفيب) (52000 بلرشيدية) بودفيب 

بلرشيدية بملغرب.

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:

عنوبفه)ب() مع ري  ميلود  بلسيد 
زفقة سجل اسة رقم)7))بلحي بلجديد)

بودفيب) (52000 بلرشيدية) بودفيب 

بلرشيدية بملغرب

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

 21 بتاريخ) بالرشيدية  بالبتدبئية 

غشت)2022)تحت رقم)062/2022).

(81I

مكتب محاسبة

 PNEUMATIQUE EL
MABKHOUTY SARL AU

شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

مكتب محاسبة

ع ارة )1 شقة 2 زفقة عالل بن عبد 

هللا ص.ب 200 بلرشيدية ، 52001، 

بلرشيدية بملغرب

 PNEUMATIQUE EL

MABKHOUTY SARL AU شركة 

ذبت مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجت اعي كربج رقم 

)6 زفقة بلحرية بلرشيدية - 52000 

بلرشيدية بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

2022/(6255

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 غشت) ((5

مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.

متبوعة) بلشركة  تس ية 
ب ختصر) بإلقتضاء) عند 
 PNEUMATIQUE EL (: تس يتها)

.MABKHOUTY SARL AU
بصالح) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

بملركبات
بيع بلعجالت بالتقصيط.

عنوبن بملقر بالجت اعي):)كربج رقم)
 52000 (- زفقة بلحرية بلرشيدية) (6(

بلرشيدية بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 (.000 (: بملبخوتي) زكرياء) بلسيد 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.)
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):
بملبخوتي عنوبفه)ب() بلسيد زكرياء)
بملحيط) حي  ((6 رقم) (05 بلزفقة)
بلرشيدية)52000)بلرشيدية بملغرب.

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)
وموبطن مسيري بلشركة:

بملبخوتي عنوبفه)ب() بلسيد زكرياء)
بملحيط) حي  ((6 رقم) (05 بلزفقة)

بلرشيدية)52000)بلرشيدية بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
 26 بتاريخ) بالرشيدية  بالبتدبئية 
غشت)2022)تحت رقم)081/2022).
(85I

Finconseil

BS SOLUTIONS
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
حل شركة

Finconseil
 bd(zerktouni ، 20200، (10

casablanca maroc
BS SOLUTIONS شركة ذبت 
مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد)في طور بلتصفية(
وعنوبن مقرها بإلجت اعي 16 

زركتوني رقم 2 طابق 6 - 20200 
بلدبر بلبيضاء بمل لكة بملغراية.

حل شركة

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 
.121173

بلوحيد) بلشريك  قربر  ب قت�سى 
بملؤرخ في)1))أكتوار)2022)تقرر حل)
ذبت) محدودة  مسؤلية  ذبت  شركة 
 BS SOLUTIONS بلوحيد) بلشريك 
درهم) ((00.000 رأس الها) مبلغ 
 16 بإلجت اعي) مقرها  وعنوبن 
 20200  -  6 طابق) (2 رقم) زركتوني 
بلدبر بلبيضاء)بمل لكة بملغراية فتيجة)

ل):)فقص بلنشاط.
 16 ب) بلتصفية  مقر  حدد  و 
 20200  -  6 طابق) (2 رقم) زركتوني 

بلدبر بلبيضاء)بمل لكة بملغراية.)
و عين:

بللحيوي) حرتي  مح د  بلسيد)ة()
 rue verdi numéro  80 و عنوبفه)ب()
بلبيضاء) بلدبر  (3 étage 3 20200
بمل لكة بملغراية ك صفي))ة()للشركة.
وعند بإلقتضاء)بلحدود بملفروضة)
محل) لهم  بملخولة  بلصالحيات  على 
و) بلعقود  تبليغ  محل  و  بملخابرة 

بلوثائق بملتعلقة بالتصفية):)-
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
 3( بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)36002.
(86I

Finconseil

SUPER.MA
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

حل شركة

Finconseil
 bd(zerktouni ، 20200، (10

casablanca maroc
super.ma شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة)في طور بلتصفية(
وعنوبن مقرها بإلجت اعي غاليري 

فاميليا ، مكتب 0) ، بلطابق بألول 
، ركن شارع أسامة بن زيد ودوفيرني 

- 20200 بلدبر بلبيضاء بمل لكة 
بملغراية.

حل شركة
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 

.(58969
ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)

2022)تقرر حل) )0)غشت) بملؤرخ في)

بملحدودة) بملسؤولية  ذبت  شركة 

 (0.000 رأس الها) مبلغ  (super.ma

بإلجت اعي) مقرها  وعنوبن  درهم 

غاليري فاميليا)،)مكتب)0))،)بلطابق)

زيد) بن  أسامة  شارع  ركن  (، بألول)

بلبيضاء) بلدبر  (20200 (- ودوفيرني)

بمل لكة بملغراية فتيجة ل):)بلخ ول.
بلتصفية ب غاليري) و حدد مقر 
بلطابق بألول) (، ((0 مكتب) (، فاميليا)

،)ركن شارع أسامة بن زيد ودوفيرني)

بمل لكة) بلبيضاء) بلدبر  (20200  -

بملغراية.)

و عين:

و) بدفاصر  مح د  بلسيد)ة()

 20000 بملرسس) تزفيت  عنوبفه)ب()

)ة() تزفيت بمل لكة بملغراية ك صفي)

للشركة.

وعند بإلقتضاء)بلحدود بملفروضة)

محل) لهم  بملخولة  بلصالحيات  على 

و) بلعقود  تبليغ  محل  و  بملخابرة 

بلوثائق بملتعلقة بالتصفية):)-

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

 20 بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)1)316.

(87I

MACOSIS CONSULTING

AGEXEA ENERGIE
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

رفع رأس ال بلشركة

MACOSIS CONSULTING

 RCE(ZINEB 2, APPT 11, RUE

 LAKHDER GHILANE BD

 CHEFCHAOOUNI ، 30000، FES

MAROC

AGEXEA ENERGIE شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجت اعي )51 

ثجزئة ثغاث 2 ثغاث - 30000 فاس 

بملغرب.
رفع رأس ال بلشركة

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 

.6316(
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ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)

تم) (2022 مارس) (09 في) بملؤرخ 

قدره) ب بلغ  بلشركة  رأس ال  رفع 

»500.000)درهم»)أي من)«500.000 

درهم») ((.000.000» إلى) درهم»)
مقاصة مع ديون) إجربء) (: عن طريق)

بلشركة بملحددة بملقدبر و بملستحقة.

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

يوفيو) (02 بتاريخ) بفاس  بلتجارية 

2022)تحت رقم)2890.

(88I

FIDUGEC

LES FILMS 7
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تحويل بملقر بالجت اعي للشركة

FIDUGEC

 BD OUED TENSIFT OULFA 3(5

 315 BD(OUED(TENSIFT

 OULFA، 20400، CASABLANCA

MAROC

LES(FILMS 7 شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجت اعي بقامة 

بلفردوس ع ارة ل 06) شقة رقم ) 

- 20230 بلدبر بلبيضاء بملغرب.

تحويل بملقر بالجت اعي للشركة
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 

.(25777

بلوحيد) بلشريك  قربر  ب قت�سى 

تم تحويل) (2009 فوف6ر) (02 بملؤرخ في)

من) للشركة  بلحالي  بالجت اعي  بملقر 

 (06 ل) ع ارة  بلفردوس  «بقامة 

بلدبر بلبيضاء) (20230 -  ( شقة رقم)

بملغرب»)إلى)«زبوية زفقة سبتة و زفقة)

البروفانس حي بملستشفيات بلطابق)

بلبيضاء) بلدبر  (20503 (- بلرببع)

بملغرب».

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

 (( بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

فوف6ر)2009)تحت رقم)20)313.

(89I

JBE PARTNERS

 M&M MILITZER & MUNCH
AUTOMOTIVE LOGISTICS
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تحويل بملقر بالجت اعي للشركة

JBE PARTNERS
 (1RUE LAFAYETTE IMMB

 CONTINENTAL(ETG 5 APPT 47
TANGER ،90000 ، بملغرب

 M&M(MILITZER & MUNCH
 AUTOMOTIVE LOGISTICS

شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 
بلشريك بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجت اعي طريق 
بلرااط بملنطقة بلحرة للتصدير 

بلفرع 3 بلوك 26 ب - 90000 طنجة 
بملغرب.

تحويل بملقر بالجت اعي للشركة
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 

.9929(
بلوحيد) بلشريك  قربر  ب قت�سى 
بملؤرخ في)28)يوليوز)2022)تم تحويل)
للشركة) بلحالي  بالجت اعي  بملقر 
بلحرة) بملنطقة  بلرااط  «طريق  من)
(- ب) (26 بلوك) (3 بلفرع) للتصدير 
«مكتب) إلى) بملغرب») طنجة  (90000
بلطابق بلثالث مركز بألع ال) (B-3(6
بلحرة) بملنطقة  أ  (13 بلفرع) فوردبمي 

للتصدير.)-)90000)طنجة بملغرب».
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
أكتوار) (28 بتاريخ) بطنجة  بلتجارية 

2022)تحت رقم)256185.

(90I

ASH TECHNOLOGIES

ASH TECHNOLOGIES
إعالن متعدد بلقربربت

ASH TECHNOLOGIES
 Bd Mohamed Zerktouni, ,2(
 Rés. ALBORJ, 6 éme(étage,

 ،Casablanca - Maroc. ، 20250
بلدبر بلبيضاء بملغرب

ASH TECHNOLOGIES «شركة 
ذبت بملسؤولية بملحدودة»

وعنوبن مقرها بالجت اعي: 265 شارع 

بلزرقطوني بلطابق 9 بلرقم 92 

بلدبربلبيضاء - 00)20 بلدبربلبيضاء 

بملغرب.

«إعالن متعدد بلقربربت»

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري: 

.11(085

ب قت�سى بلج ع بلعام بالستثنائي)

بملؤرخ في)21)غشت)2022

تم بتخاذ بلقربربت بلتالية:)

قربر رقم)):)بلذي ينص على مايلي:)

للسيد) م لوكة  حصة  (50 تفويت)

عصام بملالكي إلى بلسيد أنس صوبب)

بلدين ذو بلجنسية بملغراية بلحامل)

W286886(للبطاقة بلوطنية رقم

قربر رقم)2:)بلذي ينص على مايلي:)

للسيد) م لوكة  حصة  (50 تفويت)

عصام بملالكي إلى بلسيد طارق صوبب)

بلدين ذو بلجنسية بملغراية بلحامل)

W25(238(للبطاقة بلوطنية رقم

قربر رقم)3:)بلذي ينص على مايلي:)

تعديل بلنظام بألسا�سي

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

بلنظام بألسا�سي بلتالية:)

بند رقم)):)بلذي ينص على مايلي:)

تغير بلشكل بلقافوني من شركة ذبت)

بملسؤلية بملحدودة بشريك وحيد إلى)

شركة ذبت بملسؤلية بملحدودة

بند رقم)3:)بلذي ينص على مايلي:)

توسيع بلنشاط)

بند رقم)6:)بلذي ينص على مايلي:)

للشريك) بلكاملة  بلحصة  تقسيم 

بلوحيد على بلشركاء)بلجدد)

على) ينص  بلذي  (:(5 رقم) بند 

صوبب) أنس  بلسيد  تعيين  مايلي:)

بلدين ذو بلجنسية بملغراية بلحامل)

 W286886 رقم) بلوطنية  للبطاقة 

ك سير

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

 05 بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)810088.

(9(I

excofi

MOUMENI BROTHER
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تفويت حصص

excofi

بلشق 3 ع ارة لحبابي شارع بلجوالن 

ليدو فاس ، 000)3، فاس بملغرب

MOUMENI BROTHER شركة 

ذبت بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجت اعي مكتب رقم 

593 تجزئة بلرياض طريق صفرو - 

30000 فاس بملغرب.

تفويت حصص
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 

.6805(

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)

ت ت) (2022 شتن6ر) ((0 في) بملؤرخ 

بملصادقة على):

مومني) يحيى  )ة() بلسيد) تفويت 

أصل) من  بجت اعية  حصة  (500

)ة() بلسيد) لفائدة  حصة  ((.000

مح د مومني بتاريخ)5))شتن6ر)2022.

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم  (

أكتوار) (01 بتاريخ) بفاس  بلتجارية 

2022)تحت رقم)5219.

(92I

CABINET EL KOUHEN

ARMAFORT
إعالن متعدد بلقربربت

CABINET EL KOUHEN

 BD. ZERKTOUNI ، 20330، 52

CASABLANCA MAROC

ARMAFORT «شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة»

وعنوبن مقرها بالجت اعي: طريق 26 

ج اعة والد عزوز بقليم بلنوبصر - 

82)27 بلدبر بلبيضاء بملغرب.

«إعالن متعدد بلقربربت»
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري: 

.267(93

ب قت�سى بلج ع بلعام بالستثنائي)

بملؤرخ في)07)شتن6ر)2022

تم بتخاذ بلقربربت بلتالية:)
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قربر رقم)):)بلذي ينص على مايلي:)
زيادة في بلربس ال ب بلغ)3.000.000 
بلى) درهم  (3.000.000 من) درهم 
6.000.000)درهم و باصدبر)30.000 
حصة) كل  مبلغ  و  جديدة  حصة 
مبلغ) تحرير  و  باكتباب  درهم  ((00
ديون) ب قاصة  درهم  (3.000.000

بلشركة
قربر رقم)2:)بلذي ينص على مايلي:)
توسيع غرض بلشركة بنقل بلبضائع)
قربر رقم)3:)بلذي ينص على مايلي:)
تغيير بلفصول)3)و)6)و)7)من بلقافون)

بالسا�سي للشركة و بملوبفقة عليه
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

بلنظام بألسا�سي بلتالية:)
بند رقم)):)بلذي ينص على مايلي:)
زيادة في بلربس ال ب بلغ)3.000.000 
بلى) درهم  (3.000.000 من) درهم 
6.000.000)درهم و باصدبر)30.000 
حصة) كل  مبلغ  و  جديدة  حصة 
مبلغ) تحرير  و  باكتباب  درهم  ((00
ديون) ب قاصة  درهم  (3.000.000

بلشركة
بند رقم)2:)بلذي ينص على مايلي:)
توسيع غرض بلشركة بنقل بلبضائع)
بند رقم)3:)بلذي ينص على مايلي:)
تغيير بلفصول)3)و)6)و)7)من بلقافون)

بالسا�سي للشركة و بملوبفقة عليه
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
 27 بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)813585.

(93I

FIDUCIAIRE DU BUISSON

SELLERWAN سيليروان
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE DU BUISSON
)27 شارع مح د بلزرقطوني طابق 
1 شقة 9 ، 20050، بلدبر بلبيضاء 

بملغرب
سيليروبن SELLERWAN شركة 

ذبت مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 
بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجت اعي 3، زفقة 
أيت أورير شارع موالي يوسف 
20000 بلدبر بلبيضاء بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

55967(
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) ((2
مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 
بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.SELLERWAN(سيليروبن
غرض بلشركة بإيجاز):)إستيربد و)
تصدير ج يع بلسلع بلغذبئية و غير)
بلغذبئية و ج يع بملوبد بملصنعة غير)

بملنظ ة)؛
تسويق و توزيع هذه بلسلع و بملوبد)

في محل تجاري و ع6ر بألفترفيت..
زفقة) (،3 (: عنوبن بملقر بالجت اعي)
يوسف) موالي  شارع  أورير  أيت 

20000)بلدبر بلبيضاء)بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 50.000 بلشركة:) رأس ال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
 500 (: بربدة) عبدبلعالي  بلسيد 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.)
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):
بلسيد عبدبلعالي بربدة عنوبفه)ب()
 63 شارع يعقوب بملنصور شقة) (،8
بلبيضاء) بلدبر  (20000 بملعاريف)

بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
بلسيد عبدبلعالي بربدة عنوبفه)ب()
 63 شارع يعقوب بملنصور شقة) (،8
بلبيضاء) بلدبر  (20000 بملعاريف)

بملغرب

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
 21 بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)-.
(91I

RADFID

FRATELLI BUILDING
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

RADFID
 ROCHES NOIRES

 CASABLANCA ، 20000،
CASABLANCA MAROC

FRATELLI BUILDING شركة ذبت 
مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجت اعي 23 زفقة 

بوريد بلطابق 3 بلصخور بلسودبء - 
20000 بلدبر بلبيضاء بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

560303
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) (08
مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 
بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.FRATELLI BUILDING
منعش) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

عقاري.
زفقة) (23 (: عنوبن بملقر بالجت اعي)
(- بلصخور بلسودبء) (3 بوريد بلطابق)

20000)بلدبر بلبيضاء)بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
حصة) ((.000 (: بلسيد زهير بندو)

بقي ة)00))درهم للحصة.)

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)
وصفات وموبطن بلشركاء):

بلسيد زهير بندو عنوبفه)ب()بلديار)
عين) ((33 رقم) ((0 زفقة) بلجديدة 
بلشق)20000)بلدبر بلبيضاء)بملغرب.

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)
وموبطن مسيري بلشركة:

بلسيد زهير بندو عنوبفه)ب()بلديار)
عين) ((33 رقم) ((0 زفقة) بلجديدة 

بلشق)20000)بلدبر بلبيضاء)بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
 27 بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)-.

(95I

OUTSOURCING ADVISORY

MESSAOUDI LAIT
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

حل شركة
OUTSOURCING ADVISORY

 RUE(AIT(OURIR ، 22000، 17
CASABLANCA MAROC

MESSAOUDI LAIT شركة ذبت 
بملسؤولية بملحدودة)في طور 

بلتصفية(
وعنوبن مقرها بإلجت اعي 36 أ 
بوليفارد دففا - 20000 بلدبر 

بلبيضاء بملغرب.
حل شركة

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 
.(2857(

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)
2022)تقرر حل) 05)شتن6ر) بملؤرخ في)
بملحدودة) بملسؤولية  ذبت  شركة 
مبلغ رأس الها) (MESSAOUDI LAIT
مقرها) وعنوبن  درهم  ((0.000
(- دففا) بوليفارد  أ  (36 بإلجت اعي)
بلدبر بلبيضاء)بملغرب فتيجة) (20000

ل):)وقف بلنشاط.
أ) (36 ب) بلتصفية  مقر  حدد  و 
بوليفارد دففا)-)20000)بلدبر بلبيضاء)

بملغرب.)
و عين:

و) مسعودي  بلسيد)ة() الد 
رقم) (23 حي بلسالم بلوك) عنوبفه)ب()
870 20000)سال بملغرب ك صفي))ة()

للشركة.
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وعند بإلقتضاء)بلحدود بملفروضة)
محل) لهم  بملخولة  بلصالحيات  على 
و) بلعقود  تبليغ  محل  و  بملخابرة 

بلوثائق بملتعلقة بالتصفية):)-
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
 (2 بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)812252.
(96I

GHIZLANE DOUBLANE

BST SADIK
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

GHIZLANE DOUBLANE
رقم 5 ع ارة بلعبدي شارع مح د 
بلسادس ، 21000، بلجديدة بملغرب
BST SADIK شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجت اعي 38) 

شارع بلتحرير ربفيا 1 ربفيا 5 ربفيا 6 - 
21000 بلجديدة بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤلية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 
(9955

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) ((9
مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 
بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
 BST (: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.SADIK
(: بإيجاز) بلشركة  غرض 
 commercialisation des produits
 cosmétiques et compliments en

.gros
 (38 (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 
 - 6 5)ربفيا) 1)ربفيا) شارع بلتحرير ربفيا)

21000)بلجديدة بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

بلسيد بني صادق حدبابا):)000.) 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.)

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):

حدبابا) صادق  بني  بلسيد 

 ((9 رقم) بلنور  تجزئة  عنوبفه)ب()

برشيد) (21000 برشيد) بلسوبلم 

بملغرب.

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:

حدبابا) صادق  بني  بلسيد 

 ((9 رقم) بلنور  تجزئة  عنوبفه)ب()

برشيد) (21000 برشيد) بلسوبلم 

بملغرب

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

 27 بتاريخ) بالجديدة  بالبتدبئية 

أكتوار)2022)تحت رقم)29316.

(97I

STE FIDU-LIDOU SARL

ACADEMIE ONE SCHOOL
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تفويت حصص

STE FIDU-LIDOU SARL

 N°35 AVENUE(LALLA(HASNA

 IMMEUBLE(PASIFIC(III 3EME

 ETAGE(BUREAU 14 VN(FES،

30000، FES(MAROC

 ACADEMIE ONE SCHOOL

شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجت اعي زفقة 

قرطاج بقامة فاط ة بلزهربء ع ارة 

س شقة 2 طريق عين بلشقف - 

30000 فاس بملغرب.

تفويت حصص
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 

.73715

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)

ت ت) (2022 أكتوار) (01 في) بملؤرخ 

بملصادقة على):

مح د) شهير  )ة() بلسيد) تفويت 
10))حصة بجت اعية من أصل)310 
ببن قريب) )ة() بلسيد) لفائدة  حصة 

مح د بتاريخ)01)أكتوار)2022.
مح د) شهير  )ة() بلسيد) تفويت 
200)حصة بجت اعية من أصل)310 
)ة() ايف هللا) حصة لفائدة بلسيد)

 الد بتاريخ)01)أكتوار)2022.
بومدين رشيد) )ة() تفويت بلسيد)
30))حصة بجت اعية من أصل)330 
حصة لفائدة بلسيد))ة()سالمي عبد)

بلسالم بتاريخ)01)أكتوار)2022.
بومدين رشيد) )ة() تفويت بلسيد)
200)حصة بجت اعية من أصل)330 
بلصحربوي) )ة() حصة لفائدة بلسيد)

فاط ة بتاريخ)01)أكتوار)2022.
عبد) بولحدو  )ة() بلسيد) تفويت 
بلكريم)70)حصة بجت اعية من أصل)
330)حصة لفائدة بلسيد))ة()سالمي)
عبد بلسالم بتاريخ)01)أكتوار)2022.
عبد) بولحدو  )ة() بلسيد) تفويت 
بلكريم)60)حصة بجت اعية من أصل)
ببن) )ة() بلسيد) لفائدة  حصة  (330
قريب مح د بتاريخ)01)أكتوار)2022.
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم  (
أكتوار) (27 بتاريخ) بفاس  بلتجارية 

2022)تحت رقم)1139/2022.

(98I

STE FIDU-LIDOU SARL

ACADEMIE ONE SCHOOL
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

STE FIDU-LIDOU SARL
 N°35 AVENUE(LALLA(HASNA
 IMMEUBLE(PASIFIC(III 3EME
 ETAGE(BUREAU 14 VN(FES،

30000، FES(MAROC
 ACADEMIE ONE SCHOOL
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجت اعي زفقة 

قرطاج بقامة فاط ة بلزهربء ع ارة 
س شقة 2 طريق عين بلشقف - 

30000 فاس بملغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 

.73715

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)

بملؤرخ في)01)أكتوار)2022)تم تعيين)

بلسيد)ة() للشركة  جديد  مسير 

بلصحربوي فاط ة ك سير وحيد

تبعا لقبول بستقالة بملسير.

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

أكتوار) (27 بتاريخ) بفاس  بلتجارية 

2022)تحت رقم)1139/2022.

(99I

Notaire

 LA PERLE DE LA MEDINA»«

S.A.R.L.A.U
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد

تحويل بملقر بالجت اعي للشركة

Notaire

 rue(Abbas(laamsadi ,bureaux,22

 n 21 et 22 ,troisième(étage, fes ،

30300، Fes(Maroc

 LA PERLE DE LA MEDINA««

S.A.R.L.A.U شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجت اعي 6)، درب 

بنيس، بلزيات فاس 30000 فاس 

بملغرب.

تحويل بملقر بالجت اعي للشركة
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 

.258(7

بلوحيد) بلشريك  قربر  ب قت�سى 

بملؤرخ في)07)أكتوار)2022)تم تحويل)

من) للشركة  بلحالي  بالجت اعي  بملقر 

فاس) بلزيات  بنيس،) درب  (،(6«

30000)فاس بملغرب»)إلى)«)رقم)39،)

 30000 بملدينة فاس) شارع حجامة،)

فاس بملغرب».

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

أكتوار) (2( بتاريخ) بفاس  بلتجارية 

2022)تحت رقم)5637.

200I
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ALLEGEANCE CONSULTING

TIFELT PROMOTION
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

ALLEGEANCE CONSULTING
ساحة بلرودني تقاطع شارع طافطان 
و شارع لبنان بقامة لينى رقم )5&50 

، 90000، طنجة بملغرب
TIFELT PROMOTION شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجت اعي تقاطع 
شارع طنطان وليبيا بقامة لينا 

بلطابق بلرببع رقم 50 و )5 طنجة - 
90000 طنجة بملغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 

.88739
ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)
بملؤرخ في)5))أكتوار)2022)تم تعيين)
مسير جديد للشركة بلسيد)ة()بلزيات)

بح د حسن ك سير وحيد
تبعا لقبول بستقالة بملسير.

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
أكتوار) (27 بتاريخ) بطنجة  بلتجارية 

2022)تحت رقم)258859.

20(I

idaraty

SOULIKA TRANS
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تفويت حصص

idaraty
 rue(tarik(ibn(ziad(n(105 2eme

 etage(n 3 tanger ، 90000،
tanger maroc

SOULIKA TRANS شركة ذبت 
مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجت اعي بملكتب 

10 شارع بلسالم بلطابق 8 - 90000 
طنجة بملغرب.
تفويت حصص

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 
.8391(

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)
ت ت) (2022 يوفيو) ((7 في) بملؤرخ 

بملصادقة على):
بركات) حنان  )ة() بلسيد) تفويت 
أصل) من  بجت اعية  حصة  (500
000.))حصة لفائدة بلسيد))ة()بفور)

غريش بتاريخ)7))يوفيو)2022.
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم  (
يوليوز) (0( بتاريخ) بطنجة  بلتجارية 

2022)تحت رقم)5126.
202I

ADLANI CONSEIL

 PARAPHARMACIE RAWAN
GOLD

شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة
تأسيس شركة

ADLANI CONSEIL
 RUE BIR ANZARANE

 IMMEUBLE SEVILLA RDC N°06
، 90000، TANGER(MAROC

 PARAPHARMACIE RAWAN
GOLD شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجت اعي 51 مج ع 
مسنافة بلكولف بلع ارة رقم 51 
بملحل رقم 01 - 90000 طنجة 

بملغرب
تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

(3050(
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 شتن6ر) ((2
بملسؤولية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بملحدودة بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤولية بملحدودة.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)
 PARAPHARMACIE RAWAN

.GOLD
:)بيع بملوبد) غرض بلشركة بإيجاز)
وبملستلزمات بلشبه طبية)،بملنتوجات)
بلتك يلية،موبد و  دمات بلتج يل و)

بلج ال..

 51 (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 
مج ع مسنافة بلكولف بلع ارة رقم)
طنجة) (90000  -  01 بملحل رقم) (51

بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 (0.000 بلشركة:) رأس ال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
 50 (: بالله) عبد  بلحربق  بلسيد 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.
50)حصة) (: بلسيدة بلحربق زكية)

بقي ة)00))درهم للحصة.)
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):
بالله) عبد  بلحربق  بلسيد 
طنجة بلبالية مج ع ريكو) عنوبفه)ب()
كوسطا بلع ارة رقم)8)بلطابق)3)رقم)

26 90000)طنجة بملغرب.
عنوبفه)ب() زكية  بلحربق  بلسيدة 
 (7 رقم) ((5 رقم) زفقة  بوحوت  حي 

90000)طنجة بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
بالله) عبد  بلحربق  بلسيد 
طنجة بلبالية مج ع ريكو) عنوبفه)ب()
كوسطا بلع ارة رقم)8)بلطابق)3)رقم)

26 90000)طنجة بملغرب
عنوبفه)ب() زكية  بلحربق  بلسيدة 
 (7 رقم) ((5 رقم) زفقة  بوحوت  حي 

90000)طنجة بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
شتن6ر) ((5 بتاريخ) بطنجة  بلتجارية 

2022)تحت رقم)9982.
203I

CABINET NETFIDEXPERTISE

RANIANISS IMMO
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

CABINET NETFIDEXPERTISE
 CASABLANCA ، 20200،

CASABLANCA MAROC
RANIANISS IMMO شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجت اعي 77 زفقة 
مح د س يحا طبق 0) رقم 57 

بلبيضاء - 20200 بلدبر بلبيضاء 

بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

560119

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) ((3

بملسؤولية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بملحدودة بامل يزبت بلتالية:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤولية بملحدودة.

عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.RANIANISS IMMO

غرض بلشركة بإيجاز):)مقاول.
زفقة) (77 (: عنوبن بملقر بالجت اعي)
 57 رقم) ((0 طبق) س يحا  مح د 

بلبيضاء) بلدبر  (20200 (- بلبيضاء)

بملغرب.

أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 500 (: بلسيد عبد بلعالي محسين)

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.

بلسيد سعيد بنرغاي):)500)حصة)

بقي ة)00))درهم للحصة.)

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):

محسين) بلعالي  عبد  بلسيد 

عنوبفه)ب()بلدبر بلبيضاء)20200)بلدبر)

بلبيضاء)بملغرب.

عنوبفه)ب() بنرغاي  سعيد  بلسيد 

20200)بلدبر بلبيضاء) بلدبر بلبيضاء)

بملغرب.

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:

محسين) بلعالي  عبد  بلسيد 

عنوبفه)ب()بلدبر بلبيضاء)20200)بلدبر)

بلبيضاء)بملغرب

عنوبفه)ب() بنرغاي  سعيد  بلسيد 

20200)بلدبر بلبيضاء) بلدبر بلبيضاء)

بملغرب
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باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
 28 بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)-.
201I

METREK COMPTA PRO

STE LERHERIBI TRANS
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تفويت حصص

METREK COMPTA PRO
 KISSARIAT AL HOUDA AV MED
 V 1ER(ETAGE(N 4 ، 14200، SIDI

SLIMANE MAROC
STE LERHERIBI TRANS شركة 

ذبت بملسؤولية بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجت اعي رقم 15 
مج وعة 09 زفقة بلزرقطوني - 

1250) سيدي يحيى بلغرب بملغرب.
تفويت حصص

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 
.(68(

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)
ت ت) (2022 أكتوار) ((7 في) بملؤرخ 

بملصادقة على):
بملغيث) عبد  )ة() بلسيد) تفويت 
من) بجت اعية  حصة  ((00 لغريبي)
بلسيد) لفائدة  حصة  ((.000 أصل)
أكتوار) ((7 بتاريخ) لغريبي  يونس  )ة()

.2022
بلغني) عبد  )ة() بلسيد) تفويت 
من) بجت اعية  حصة  (100 لغريبي)
بلسيد) لفائدة  حصة  ((.000 أصل)
أكتوار) ((7 بتاريخ) لغريبي  يونس  )ة()

.2022
لغريبي) زكرياء) )ة() بلسيد) تفويت 
أصل) من  بجت اعية  حصة  (200
000.))حصة لفائدة بلسيد))ة()يونس)

لغريبي بتاريخ)7))أكتوار)2022.
ملبا�سي) زهرة  )ة() بلسيد) تفويت 
أصل) من  بجت اعية  حصة  (200
000.))حصة لفائدة بلسيد))ة()يونس)

لغريبي بتاريخ)7))أكتوار)2022.
تفويت بلسيد))ة()حياة حلي)00) 
 (.000 أصل) من  بجت اعية  حصة 
حصة لفائدة بلسيد))ة()يونس لغريبي)

بتاريخ)7))أكتوار)2022.

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم  (

بالبتدبئية بسيدي سلي ان بتاريخ))3 

أكتوار)2022)تحت رقم)98/2022).

205I

مكتب بازوك لل حاسبة

STE AL MOLTAKA SARL
إعالن متعدد بلقربربت

مكتب بازوك لل حاسبة
زفقة بمالل رقم51) سيدي بوملان 

كردميت تنجدبد بلرشيدية ، 

52600، تنجدبد بملغرب

STE AL MOLTAKA SARL «شركة 

ذبت بملسؤولية بملحدودة»

وعنوبن مقرها بالجت اعي: شارع 

بملحيط رقم )3 تنجدبد بلرشيدية - 

52600 تنجدبد بملغرب.

«إعالن متعدد بلقربربت»
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري: 

.3(2(

ب قت�سى بلج ع بلعام بالستثنائي)

بملؤرخ في)7))يوفيو)2022

تم بتخاذ بلقربربت بلتالية:)

على) ينص  بلذي  (: ((- رقم) قربر 

مايلي:)تفويت حصص بلسيد بن سكا)

لصالح بالدري�سي) مح د)600حصة()

بمح د و بعبي بح د

على) ينص  بلذي  (:2- رقم) قربر 

مايلي:)بستقالة بلسيد بن سكا مح د)

من تسير ببلشركة

على) ينص  بلذي  (: (3- رقم) قربر 

مايلي:)فقل بملقر بالجن اعي من شارع)

بملحيط رقم))3)تنجدبد بلرشيدية بلي)

بربنغرورن تغدوين بلجديدة تنجدبد)

بلرشيدية

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

بلنظام بألسا�سي بلتالية:)

بند رقم)1:)بلذي ينص على مايلي:)

تغدوين) بربنغرورن  بالجن اعي  بملقر 

بلجديدة تنجدبد بلرشيدية

بند رقم)8:)بلذي ينص على مايلي:)

بمح د) بالدري�سي  بلسيد  حصص 

بعبي) بلسيد  -حصص  حصة) (900

بح د)900)حصة

على) ينص  بلذي  (:(7 رقم) بند 
مايلي:)تسير من طرف بلسيد بالدري�سي)

بمح د وبلسيد بعبي بح د
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
 (5 بتاريخ) بالرشيدية  بالبتدبئية 
يوليوز)2022)تحت رقم)2022/720.

206I

Séances Princières SARL AU

Séances Princières
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
توسيع نشاط بلشركة)

Séances Princières SARL AU
صندوق بل6ريد 261 ، 70000، 

بلعيون بملغرب
Séances Princières شركة ذبت 
مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد
وعنوبن مقرها بالجت اعي زفقة 

موالي رشيد بلشطر بلتاني شارع 
عبد بملالك بن مروبن رقم 58 - 

70000 بلعيون بملغرب.
توسيع نشاط بلشركة

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 
.37367

بلوحيد) بلشريك  قربر  ب قت�سى 
ت ت) (2022 أكتوار) (25 في) بملؤرخ 
نشاط) إلى  بلتالية  بألنشطة  إضافة 

بلشركة بلحالي):
-)بألشغال بلعامة وبلخاصة

-)فجارة بملنيوم)-)حديد)-)بي في �سي)
-)دهان)-)زجاج)-)تركيبات كهراائية)-)

ج يع رجال شرطة بلدولة
وبلصرف) بألرصفة  حوبجز  (-
بلصحي وبلطرق وبلشبكات بملختلفة)

(V.R.D(
ح امات) وإنشاء) معالجة  (-
بلسكنية) وبملباني  بلسباحة 

وبلصناعية
وس سرة) وتجارة  وايع  شربء) (-
وبستيربد) وتسويق  وتصنيع  وت ثيل 
وتصدير موبد بلبناء)وبلتطوير وتوزيع)
أي منتج أو مادة أو بضائع أو محركات)

أو ملحقات.

(، بلبناء) موبد  وتسويق  تصنيع  (-

وال سي ا بلتكتالت وبلطوب وبلبالط)

بملنتجات) وج يع  بألفابيب  وموبد 

على) بلقائ ة  بلصلة  وذبت  بمل اثلة 

وبلتربب) وبلرمل  وبلح�سى  بألس نت 

وبلجبس

بلترببية) بألع ال  بج يع  بلقيام  (-
وبلتسوية وبلرصف وبلقطربن وبلعزل)

بملائي وكافة بألع ال بج يع بلحرف

أصناف) وتوريد  معدبت  تأجير  (-

صيدلية وهياكل معدفية.

-)تسويق بملنتجات وبملوبد بملتعلقة)

ب عالجة وتنقية بملياه

موبقع) ج يع  على  بالستحوبذ  (-

بلورش وبمل تلكات وبلحقوق بملنقولة)

وغير بملنقولة بكافة أشكاله وبلترويج)

لها وإعادة بيعها وتشغيلها.

وبلحربسة) بلبستنة  أع ال  (-

وبملساحات بلخضربء)وتركيب معدبت)

بملربقبة وأفظ ة بألمن وبلنظافة

-)أع ال بلسباكة وبلكهرااء..

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم  (

27)أكتوار) بالبتدبئية بالعيون بتاريخ)

2022)تحت رقم)56/2022)3.

207I

CHICHAOUA FINANCES SARL AU

TILDAT
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

 CHICHAOUA FINANCES SARL

AU

 APPT(N°2 IMMEUBLE

 MAYORCA HAY EL QODS

 CHICHAOUA ، 41000،

chichaoua MAROC

TILDAT شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجت اعي بلطريق 

بلوطنية رقم 207 ,بلنقطة 

بلكيلومترية 500 92 شيشاوة. - 

000)1 شيشاوة بملغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
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رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 

.563

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)

2022)تم تعيين) 27)شتن6ر) بملؤرخ في)

بلسيد)ة() للشركة  جديد  مسير 

 وشان نعي ة ك سير وحيد

تبعا لقبول بستقالة بملسير.

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

 (7 بتاريخ) بامنتافوت  بالبتدبئية 

أكتوار)2022)تحت رقم)639/2022.

208I

 FIDUCIAIRE CONFIANCE(بئت افية بلثقة بلعيون

LAAYOUNE

MJS ELECTRONICS
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تفويت حصص

 FIDUCIAIRE بئت افية بلثقة بلعيون

CONFIANCE LAAYOUNE

شارع عالل بن عبد هللا بملر�سى 
بلعيون ، 72000، بملر�سى بلعيون 

بملغرب

MJS ELECTRONICS شركة ذبت 

مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجت اعي شارع 

بملسيرة بلخضربء رقم 32 - 70002 

بملر�سى بلعيون بملغرب.

تفويت حصص
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 

.28557

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)

ت ت) (2022 أكتوار) ((7 في) بملؤرخ 

بملصادقة على):

)ة()هشام بوح رة) تفويت بلسيد)

أصل) من  بجت اعية  حصة  ((.000

000.))حصة لفائدة بلسيد))ة() الد)

بوح رة بتاريخ)7))أكتوار)2022.

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم  (

26)أكتوار) بالبتدبئية بالعيون بتاريخ)

2022)تحت رقم)17/2022)3.

209I

 FIDUCIAIRE CONFIANCE(بئت افية بلثقة بلعيون

LAAYOUNE

JAMRI FRERES
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE بئت افية بلثقة بلعيون
CONFIANCE LAAYOUNE

شارع عالل بن عبد هللا بملر�سى 
بلعيون ، 72000، بملر�سى بلعيون 

بملغرب
JAMRI FRERES شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجت اعي حي بلنهضة 

زفقة يوسف بن تاشفين رقم 35 
شقة )0 - 70002 بملر�سى بلعيون 

بملغرب
تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

1353(
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) ((8
بملسؤولية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بملحدودة بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤولية بملحدودة.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
 JAMRI(:(بإلقتضاء)ب ختصر تس يتها

.FRERES
تجارة) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 
لحساب) بلبضائع  فقل  بألس اك.)
وبلتجارة) وبلتصدير  بالستيربد  بلغير 

بلعامة...........
حي) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 
بلنهضة زفقة يوسف بن تاشفين رقم)
35)شقة))0 - 70002)بملر�سى بلعيون)

بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 310 (: بلج ري) ياسين  بلسيد 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.
 330 (: بلج ري) مح د  بلسيد 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.
بلسيد ح زة بلج ري):)330)حصة)

بقي ة)00))درهم للحصة.)
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):
ياسين بلج ري عنوبفه)ب() بلسيد 
بلسالم) حي  (6( رقم) كرسيف  زفقة 

أكادير)80000)بكادير بملغرب.
بلج ري عنوبفه)ب() بلسيد مح د 
بلسالم) حي  (6( رقم) كرسيف  زفقة 

أكادير)80000)بكادير بملغرب.
عنوبفه)ب() بلج ري  ح زة  بلسيد 
 80000 حي بلهدى) (255 بلوك ب رقم)

بكادير بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
ياسين بلج ري عنوبفه)ب() بلسيد 
بلسالم) حي  (6( رقم) كرسيف  زفقة 

أكادير)80000)بكادير بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
8))أكتوار) بالبتدبئية بالعيون بتاريخ)

2022)تحت رقم)18/2022)3.
2(0I

SARL

MFOPADUMYA
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تفويت حصص

SARL
 Maarif ، 20220، CASABLANCA

MAROC
MFOPADUMYA شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجت اعي إقامة 
شهرزبد 3، بلطابق 5، رقم 22، 
بلنخيل - 30)20 بلدبر بلبيضاء 

بملغرب.
تفويت حصص

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 
.52293(

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)
ت ت) (2022 غشت) (29 في) بملؤرخ 

بملصادقة على):
 ( ياكواا مفواا) )ة() تفويت بلسيد)
 (.000 أصل) من  بجت اعية  حصة 
بياكنيني) )ة() بلسيد) لفائدة  حصة 
 29 بتاريخ) مفواا  ماليك  ببربهيم 

غشت)2022.

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم  (

 (5 بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

شتن6ر)2022)تحت رقم)837715.

2((I

SARL

HAÏR THERAPIE COIFFURE-
BEAUTE

شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة
تأسيس شركة

SARL

 Maarif ، 20220، CASABLANCA

MAROC

HAÏR THERAPIE COIFFURE-

BEAUTE شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجت اعي زبوية 
زفقة بلقائد بألشطر و زفقة إبربهيم 

بلنخيل، بلطابق ) رقم 2 ، بملعاريف 

- 20370 بلدبر بلبيضاء بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

560099

 05 في) مؤرخ  حر  عقد  ب قت�سى 
بلقافون) إعدبد  تم  (2022 أكتوار)

بملسؤولية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بملحدودة بامل يزبت بلتالية:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤولية بملحدودة.

عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 

 HAÏR (: ب ختصر تس يتها) بإلقتضاء)

.THERAPIE COIFFURE-BEAUTE

تج يل) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

وتصفيف شعر للرجال وبلنساء

وتسويق) وايع  وشربء) بستيربد  (

وج يع) بلتج يل  منتجات 

مستحضربت بلتج يل بأل رى..
زبوية) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 
إبربهيم) زفقة  و  بلقائد بألشطر  زفقة 
بلنخيل،)بلطابق)))رقم)2)،)بملعاريف)-)

20370)بلدبر بلبيضاء)بملغرب.

أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
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بلشركة:) رأس ال  مبلغ 
00.000,00))درهم،)مقسم كالتالي:

 700 (: بلسنتي�سي) رشيد  بلسيد 
حصة بقي ة)00))درهم للحصة.

 300 (: بلسنتي�سي) بدريس  بلسيد 
حصة بقي ة)00))درهم للحصة.)

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)
وصفات وموبطن بلشركاء):

بلسيد رشيد بلسنتي�سي عنوبفه)ب()
بلسوي�سي) سايس  زفقة  فيرفافا  فيال 

70)0))بلرااط بملغرب.
بلسنتي�سي) بدريس  بلسيد 
عنوبفه)ب()52،)زفقة بلترميدي بلطابق)
 20370 بملعاريف) (، ((9 بلشقة) (،3

بلدبر بلبيضاء)بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
بلسيد رشيد بلسنتي�سي عنوبفه)ب()
بلسوي�سي) سايس  زفقة  فيرفافا  فيال 

70)0))بلرااط بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
 27 بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم))81373.
2(2I

SOFT ALTERNATIVE SARL

LARODEN
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
رفع رأس ال بلشركة

SOFT ALTERNATIVE SARL
 RUE KADI AYAD RESIDENCE

 LA RENCONTRE IMMEUBLE G
N°552 ، 90000، طنجة بملغرب
LARODEN شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجت اعي بملنطقة 

بلصناعية بجزفاية قطعة رقم 3)3 - 
02)90 طنجة بملغرب.
رفع رأس ال بلشركة

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 
.88833

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)
رفع) تم  (2022 شتن6ر) (27 في) بملؤرخ 
رأس ال بلشركة ب بلغ قدره)«50.000 
إلى) درهم») (50.000» أي من) درهم»)

»00.000))درهم»)عن طريق):)تقديم)
حصص فقدية أو عينية.

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
أكتوار) (21 بتاريخ) بطنجة  بلتجارية 

2022)تحت رقم)258682.

2(3I

GHIZLANE DOUBLANE

KINÉ AL AKHAWAYN
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

GHIZLANE DOUBLANE
رقم 5 ع ارة بلعبدي شارع مح د 
بلسادس ، 21000، بلجديدة بملغرب

KINÉ AL AKHAWAYN شركة 
ذبت مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجت اعي ) مكرر 
تجزئة فج ة بلجنوب بلظافر 2 
بلشطر بلرببع - 21000 بلجديدة 

بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

(9959
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) (22
مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 
بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
 KINÉ (: ب ختصر تس يتها) بإلقتضاء)

.AL AKHAWAYN
(: بإيجاز) بلشركة  غرض 

.kinésithérapeute
مكرر) (( (: عنوبن بملقر بالجت اعي)
 2 بلظافر) بلجنوب  فج ة  تجزئة 
بلجديدة) (21000 (- بلرببع) بلشطر 

بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 (.000 (: يزيد  لفاوي) بلسيد 
حصة بقي ة)00))درهم للحصة.)

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)
وصفات وموبطن بلشركاء):

عنوبفه)ب() يزيد  لفاوي  بلسيد 
دوبر بلغنادرة موالي عبد هللا)21000 

بلجديدة بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
عنوبفه)ب() يزيد  لفاوي  بلسيد 
دوبر بلغنادرة موالي عبد هللا)21000 

بلجديدة بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
 27 بتاريخ) بالجديدة  بالبتدبئية 

أكتوار)2022)تحت رقم)29315.
2(1I

efg expert

MC SANITAIRE
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

efg expert
 Av(lalla(Yacout 5eme, Appt(D 39

، 20000، casablanca(maroc
MC SANITAIRE شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجت اعي رقم 2) 

 الد ببن بلوليد بلطابق بلتالث رقم 
08 - 90000 طنجة بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 
بملحدودة 

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 
(3(755

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) (20
بملسؤولية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بملحدودة بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤولية بملحدودة.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
 MC (: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.SANITAIRE
غرض بلشركة بإيجاز):)بيع وشربء)

موبد بلبناء.

 (2 رقم) (: عنوبن بملقر بالجت اعي)
 الد ببن بلوليد بلطابق بلتالث رقم)

08 - 90000)طنجة بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 800 (: بلسعيدي) مح د  بلسيد 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.
بلسيد مربد بلصابري):)200)حصة)

بقي ة)00))درهم للحصة.)
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):
بلسيد مح د بلسعيدي عنوبفه)ب()
 (( رقم) بلفطوبكي  ح ان  فلوريال 

90000)طنجة بملغرب.
عنوبفه)ب() بلصابري  مربد  بلسيد 
زفقة بلدكتور بنيعيش ع ارة بسربء)
طنجة) (90000  33 بلشقة) (1 ط)

بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
بلسيد مح د بلسعيدي عنوبفه)ب()
 (( رقم) بلفطوبكي  ح ان  فلوريال 

90000)طنجة بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
أكتوار) (28 بتاريخ) بطنجة  بلتجارية 

2022)تحت رقم)-.
2(5I

ALIANZA ADVISORY

 LEAD BUSINESS
CONSULTING

شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 
بلشريك بلوحيد

تأسيس شركة

ALIANZA ADVISORY
19، زفقة جون جوريس، بلطابق 

رقم 6، حي غوتييه ، 20060، 
بلدبربلبيضاء بملغرب

 LEAD BUSINESS CONSULTING
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجت اعي بلطابق 5، 
39 شارع فورمندي - 00)20 بلدبر 

بلبيضاء بملغرب
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تأسيس شركة ذبت مسؤلية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 
560353

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 شتن6ر) ((6
مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 
بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
 LEAD (: ب ختصر تس يتها) بإلقتضاء)

.BUSINESS CONSULTING
غرض) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

بلشركة في بملغرب هو:
-)م ارسة مهنة بملحاسب بلقافوني)
وبألفظ ة) بلقوبفين  تحددها  ك ا 
بلنافذة وك ا ي كن تحديدها في أي)

فصوص تشريعية الحقة)؛
-)ج يع بلع ليات بملتعلقة بهدفها)
بالستشاربت) مجال  في  بملؤس�سي 
لصالح) سي ا  وال  (، بلوبسع) باملعنى 
وبلج عيات) وبإلدبربت  بلشركات 
بلكيافات) ج يع  (، عام) وبشكل 
بالقتصادية وبألشخاص بلطبيعيين)؛
ج يع) تنفيذ  (، عامة) واصورة  (-
بلع ليات))بملنقولة وبلعقارية وبملالية)
بملتعلقة) بلخصوص() وجه  على 
�سيء) بأي  أو  أعاله  بملذكور  بالكائن 
من بملحت ل) (، آ ر مشابه أو مرتبط)
أن يعزز بشكل مباشر أو غير مباشر)
(، بلشركة) إليه  تسعى  بلذي  بلهدف 

وبمتدبده أو تطوره..
بلطابق) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 
5،)39)شارع فورمندي)-)00)20)بلدبر)

بلبيضاء)بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 (.000 (: بلسيد يوسف س يرس)

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.)
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):

بلسيد يوسف س يرس عنوبفه)ب()
دبر) (- ((00 فيال رقم) تجزئة شهرزبد،)
بوعزة)27223)بلدبر بلبيضاء)بملغرب.

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)
وموبطن مسيري بلشركة:

بلسيد يوسف س يرس عنوبفه)ب()
دبر) (- ((00 فيال رقم) تجزئة شهرزبد،)

بوعزة)27223)بلدبر بلبيضاء)بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
 28 بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)813880.
2(6I

OURA FIN

اوروترنزاك
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
حل شركة

OURA FIN
 lot(tarik(immeuble 4 1ére

 étage(appt 46 sidi(moumen
 casablanca، 20400،
CASABLANCA maroc

بوروترفزبك شركة ذبت مسؤلية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد)في 

طور بلتصفية(
وعنوبن مقرها بإلجت اعي تجزءة 
بقامة بالزب) شقة 2 ع ارة ج 2 
مكتب - 20650 بملح دية بملغرب.

حل شركة
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 

.2287
بلوحيد) بلشريك  قربر  ب قت�سى 
بملؤرخ في)20)أكتوار)2022)تقرر حل)
ذبت) محدودة  مسؤلية  ذبت  شركة 
مبلغ) بوروترفزبك  بلوحيد  بلشريك 
وعنوبن) درهم  ((00.000 رأس الها)
مقرها بإلجت اعي تجزءة بقامة بالزب) 
 20650 (- مكتب) (2 ع ارة ج) (2 شقة)
بملح دية بملغرب فتيجة ل):)بزم مالية.
تجزءة) بلتصفية ب  مقر  و حدد 
بقامة بالزب))شقة)2)ع ارة ج)2)مكتب)
بملح دية)-)20650)بملح دية بملغرب.)

و عين:
و) سوايتي  جالل  بلسيد)ة()
عنوبفه)ب()تجزءة بقامة بالزب))شقة)2 

بملح دية) (20650 مكتب) (2 ع ارة ج)
بملغرب ك صفي))ة()للشركة.

وعند بإلقتضاء)بلحدود بملفروضة)
محل) لهم  بملخولة  بلصالحيات  على 
و) بلعقود  تبليغ  محل  و  بملخابرة 
تجزءة) (: بلوثائق بملتعلقة بالتصفية)
بقامة بالزب))شقة)2)ع ارة ج)2)مكتب)

بملح دية
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
 3( بتاريخ) باملح دية  بالبتدبئية 

أكتوار)2022)تحت رقم)7)21.
2(7I

AUDINORD SARL

EPIC KARIM
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
حل شركة

AUDINORD SARL
رقم 58، بلطابق بلسادس، إقامة 
لينا، زبوية شارع مح د بلخامس، 

شارع طان طان وحي لبنان ، 
TANGER MAROC ،90000

EPIC KARIM شركة ذبت مسؤلية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد)في 

طور بلتصفية(
وعنوبن مقرها بإلجت اعي طريق 

بلرااط، مج ع رياض سالم، بلشطر 
ب بقامة أش، بلطابق بألر�سي 
بلعلوي - 90000 طنجة بملغرب.

حل شركة
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 

.((9053
بلوحيد) بلشريك  قربر  ب قت�سى 
تقرر حل) (2022 أبريل) (20 بملؤرخ في)
ذبت) محدودة  مسؤلية  ذبت  شركة 
EPIC KARIM)مبلغ) بلشريك بلوحيد)
وعنوبن) درهم  (50.000 رأس الها)
بلرااط،) طريق  بإلجت اعي  مقرها 
ب) بلشطر  سالم،) رياض  مج ع 
بلعلوي) بألر�سي  بلطابق  أش،) بقامة 
(: ل) فتيجة  بملغرب  طنجة  (90000  -

توقف بلنشاط بلتجاري.
طريق) ب  بلتصفية  مقر  حدد  و 
بلرااط،)مج ع رياض سالم،)بلشطر)
ب بقامة أش،)بلطابق بألر�سي بلعلوي)

- 90000)طنجة بملغرب.)

و عين:
أنس أجبار و عنوبفه)ب() بلسيد)ة()
بملصلى) (،35 رقم) بوروجوبي  زفقة 
)ة() بملغرب ك صفي) طنجة  (90000

للشركة.
وعند بإلقتضاء)بلحدود بملفروضة)
محل) لهم  بملخولة  بلصالحيات  على 
و) بلعقود  تبليغ  محل  و  بملخابرة 

بلوثائق بملتعلقة بالتصفية):)-
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
ماي) ((8 بتاريخ) بطنجة  بلتجارية 

2022)تحت رقم)253789.

2(8I

MOGADOR GESTION

ZOMA CONSTRUCTION
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

MOGADOR GESTION
 1ER(ETAGE 46 AV(MLY(IDRISSE
 1 ESSAOUIRA 1ER(ETAGE 46

 AV(MLY(IDRISSE 1 ESSAOUIRA،
44000، ESSAOUIRA(MAROC

ZOMA CONSTRUCTION شركة 
ذبت مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجت اعي تكمي 

بلجديد ترميكت - 15000 ورزبزبت 
بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤلية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 
(203(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 يوليوز) (05
مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 
بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
 ZOMA(:(بإلقتضاء)ب ختصر تس يتها

.CONSTRUCTION



21165 الجريدة الرسميةعدد)5712 - )2)رايع بر ر)111) )6))فوف 6ر)2022) 

:)مقاول في) غرض بلشركة بإيجاز)

أشغال بلبناء.

تكمي) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 

ورزبزبت) (15000 (- ترميكت) بلجديد 

بملغرب.

أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

بلسيد سعيد بن  ديجة):)000.) 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.)

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):

بن  ديجة) سعيد  بلسيد 

ترميكت) تحرايلت  دوبر  عنوبفه)ب()

15000)ورزبزبت بملغرب.

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:

بن  ديجة) سعيد  بلسيد 

ترميكت) تحرايلت  دوبر  عنوبفه)ب()

15000)ورزبزبت بملغرب

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
بالبتدبئية بالصويرة بتاريخ)9))يوليوز)

2022)تحت رقم)280/2022.

2(9I

STE FIDUCONFIANCE

BEN HAO
إعالن متعدد بلقربربت

STE FIDUCONFIANCE

 Imm 116, Bureaux(Nada, Appt

 9, Bd(Med(V, V.N, Fès ، 30000،

FES MAROC

BEN HAO «شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة»

وعنوبن مقرها بالجت اعي: 25 شارع 

3) حي بلوفاق عين هارون فاس - 

30000 فاس بملغرب.

«إعالن متعدد بلقربربت»
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري: 

.70379

ب قت�سى بلج ع بلعام بالستثنائي)

بملؤرخ في)02)غشت)2022

تم بتخاذ بلقربربت بلتالية:)

قربر رقم)):)بلذي ينص على مايلي:)
ففيسة) بلسيدة  تخلي  على  بملوبفقة 
حصة) (500 عن) ملشاشتي  ببغتي 
مح د) بلسيد  لفائدة  بجت اعية 
بلهوبري ب قت�سى عقد بلتخلي بملوقع)
بتاريخ)02/08/2022)وبملسجل بتاريخ)
 31708 (: تحت عدد) (03/08/2022

 RE
على) ينص  بلذي  (: (2 رقم) قربر 
مايلي:)بملوبفقة على إستقالة بلسيدة)
مه ة) من  ملشاشتي  ببغتي  ففيسة 

تسييربلشركة وتسلي ها بإلبربء
قربر رقم)3:)بلذي ينص على مايلي:)
بلهوبري) مح د  بلسيد  تعيين  تأكيد 
مسير وحيد) (C971791 رقم) ب.ت.و 

للشركة ملدة غير محدودة
قربر رقم)1:)بلذي ينص على مايلي:)
تحويل بلشكل بلقافوني للشركة من)
إلى) شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة 
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت)

بلشريك بلوحيد
قربر رقم)5:)بلذي ينص على مايلي:)
بالسا�سي) بلقافون  صياغة  بعادة 

للشركة)
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

بلنظام بألسا�سي بلتالية:)
ينص على) بلذي  و7:) (6 رقم) بند 
بلسيدة) تخلي  على  بملوبفقة  مايلي:)
 500 عن) ملشاشتي  ببغتي  ففيسة 
بلسيد) لفائدة  بجت اعية  حصة 
مح د بلهوبري ب قت�سى عقد بلتخلي)
بملوقع بتاريخ)02/08/2022)وبملسجل)
(: عدد) تحت  (03/08/2022 بتاريخ)

 RE 31708
على) ينص  بلذي  (:(6 رقم) بند 
مايلي:)بملوبفقة على إستقالة بلسيدة)
مه ة) من  ملشاشتي  ببغتي  ففيسة 
و) بإلبربء) وتسلي ها  تسييربلشركة 
بلهوبري) مح د  بلسيد  تعيين  تأكيد 
مسير وحيد) (C971791 رقم) ب.ت.و 

للشركة ملدة غير محدودة
بند رقم)):)بلذي ينص على مايلي:)
تحويل بلشكل بلقافوني للشركة من)
إلى) شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة 
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت)

بلشريك بلوحيد

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
غشت) (30 بتاريخ) بفاس  بلتجارية 

2022)تحت رقم)3550/022.
220I

بئت افية ياقوت

BOUSSOUIRE NETTOYAGE
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

بئت افية ياقوت
22 بلطابق بلسفلي ع ارة رقم 23 

بشربق سكن تامنصورت ، 10300، 
مربكش بملغرب

 BOUSSOUIRE NETTOYAGE
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجت اعي دوبر 

بلسيفر ج اعة حرايل تامنصورت - 
10300 مربكش بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤلية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 
(29(35

 06 في) مؤرخ  حر  عقد  ب قت�سى 
بلقافون) إعدبد  تم  (2022 شتن6ر)
مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 
بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.BOUSSOUIRE NETTOYAGE
صناعة) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

وايع موبد بلتنظيف.
دوبر) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 
(- بلسيفر ج اعة حرايل تامنصورت)

10300)مربكش بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
(: عبدبللطيف) بوسوير  بلسيد 
درهم) ((00 بقي ة) حصة  ((.000

للحصة.)

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):

عبدبللطيف) بوسوير  بلسيد 

عنوبفه)ب()دوبر بلسيفر حرايل)10300 

مربكش بملغرب.

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:

عبدبللطيف) بوسوير  بلسيد 

عنوبفه)ب()دوبر بلسيفر حرايل)10300 

مربكش بملغرب

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

شتن6ر) (22 بتاريخ) ب ربكش  بلتجارية 

2022)تحت رقم)39617).

22(I

International Juris Consulting

 Trade Intelligence
Consulting

شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
توسيع نشاط بلشركة)

International Juris Consulting

 Ave(Mohamed(V 45 Apt(N° 10،

90000، TANGER(Tanger

 Trade Intelligence Consulting

شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد

وعنوبن مقرها بالجت اعي بملنطقة 

بلحرة ، قصر بملجاز ، وبدي بلرمل ، 

قطعة 10) - 52)91 طنجة بمل لكة 

بملغراية.

توسيع نشاط بلشركة
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 

.137(7

بلوحيد) بلشريك  قربر  ب قت�سى 

ت ت) (2022 أكتوار) ((2 في) بملؤرخ 

نشاط) إلى  بلتالية  بألنشطة  إضافة 

بلشركة بلحالي):

بلسلع) تصدير  إلعادة  بستيربد 

وبلخدمات.

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم  (

أكتوار) (26 بتاريخ) بطنجة  بلتجارية 

2022)تحت رقم)2072).

222I
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International Juris Consulting

AMANATI
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

إضافة تس ية تجارية أو شعار)

International Juris Consulting
 Ave Mohamed V 15 Apt N°

10،(90000،(TANGER(Tanger
ذبت) «شركة  (AMANATI

بملسؤولية بملحدودة»
ملتقى) وعنوبن مقرها بالجت اعي:)
شارع هولندب وشارع بلجيكا)-)90000 

طنجة بمل لكة بملغراية.
«إضافة تس ية تجارية أو شعار»

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري:)
.233(5

ب قت�سى بلج ع بلعام بالستثنائي)
تقرر) (2022 شتن6ر) (30 في) بملؤرخ 

إضافة شعار تجاري للشركة وهو:
 AL AMANA ANNEXE PRIVE

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم  (
أكتوار) (2( بتاريخ) بطنجة  بلتجارية 

2022)تحت رقم)818)).
223I

FIDUCIAIRE LE POINT

TECHNO BEN
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

حل شركة

FIDUCIAIRE LE POINT
 BD OUM ARABII EL 3((

 OULFA ، 20220، CASABLANCA
MAROC

TECHNO BEN شركة ذبت 
بملسؤولية بملحدودة)في طور 

بلتصفية(
وعنوبن مقرها بإلجت اعي زفقة 12 
رقم 65 شارع وبد درعة بلولفة - 
20220 بلدبربلبيضاء بملغرب .

حل شركة
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 

.(5(((9
ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)
تقرر حل) (20(7 ماي) (02 في) بملؤرخ 
بملحدودة) بملسؤولية  ذبت  شركة 
رأس الها) مبلغ  (TECHNO BEN
مقرها) وعنوبن  درهم  ((0.000

بإلجت اعي زفقة)12)رقم)65)شارع وبد)

بلدبربلبيضاء) (20220 (- درعة بلولفة)

عن) تام  توقف  (: ل) فتيجة  بملغرب 

بلنشاط.

زفقة) ب  بلتصفية  مقر  حدد  و 
(- 65)شارع وبد درعة بلولفة) 12)رقم)

20220)بلدبربلبيضاء)بملغرب.)

و عين:

و) عابد  بن  إبربهيم  بلسيد)ة()

بوعزة) دبر  بألمامي  بملبنى  عنوبفه)ب()

6 27223)بلدبربلبيضاء) ع ارة-أ-رقم)

بملغرب ك صفي))ة()للشركة.

و) عابد  بن  ع ر  بلسيد)ة()
)6)شارع وبد) رقم) (12 رقم) عنوبفه)ب()

بلدبربلبيضاء) (20220 بلولفة) درعة 

بملغرب ك صفي))ة()للشركة.

و) عابد  بن  أح د  بلسيد)ة()
)6)شارع وبد) رقم) (12 رقم) عنوبفه)ب()

بلدبربلبيضاء) (20220 بلولفة) درعة 

بملغرب ك صفي))ة()للشركة.

بلسيد)ة()صالح بلدين بن عابد و)
)6)شارع وبد) رقم) (12 رقم) عنوبفه)ب()

بلدبربلبيضاء) (20220 بلولفة) درعة 

بملغرب ك صفي))ة()للشركة.

وعند بإلقتضاء)بلحدود بملفروضة)

محل) لهم  بملخولة  بلصالحيات  على 

و) بلعقود  تبليغ  محل  و  بملخابرة 

بلوثائق بملتعلقة بالتصفية):)-

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

 (2 بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

ماي)7)20)تحت رقم)00631198.

221I

ste controle balance sarl

STE HLM PROMO
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

ste controle balance sarl

 appt 3 immb 1031. lot(riad(al

 ismailia(marjane 1. meknes

 meknes، 50000، MEKNES

maroc

STE HLM PROMO شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجت اعي رقم 38 
زفقة بلقطاربت ويسالن مكناس - 

50000 مكناس بملغرب
تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

57117
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 غشت) (23
بملسؤولية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بملحدودة بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤولية بملحدودة.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
 STE (: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.HLM PROMO
-منعش) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

عقاري)
بشغال باللومينيوم

-بشغال بلخشب.
 38 رقم) (: عنوبن بملقر بالجت اعي)
(- مكناس) ويسالن  بلقطاربت  زفقة 

50000)مكناس بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
علوي) بمربني  بس اعيل  بلسيد 
درهم) ((00 بقي ة) حصة  (500 (:

للحصة.
 500 (: مح د) بحسايني  بلسيد 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.)
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):
علوي) بمربني  بس اعيل  بلسيد 
38)ويسالن) عنوبفه)ب()بلقطاربت رقم)

50000)مكناس بملغرب.
بلسيد مح د بحسايني عنوبفه)ب()
 50000 ويسالن) (38 رقم) بلقطاربت 

مكناس بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
بلسيد مح د بحسايني عنوبفه)ب()
 50000 ويسالن) (38 رقم) بلقطاربت 

مكناس بملغرب

علوي) بمربني  بس اعيل  بلسيد 
38)ويسالن) عنوبفه)ب()بلقطاربت رقم)

50000)مكناس بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
أكتوار) ((8 بلتجارية ب كناس بتاريخ)

2022)تحت رقم)3809.
225I

مستامنة تي ادير ش.م.م ش.و

AMALPEX SARL AU
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تفويت حصص

مستامنة تي ادير ش.م.م ش.و
حي لعري شيخ ع ارة بلشفاء بلطابق 

بلرببع بلناظور، 62000، بلناظور 
بملغرب

AMALPEX SARL AU شركة ذبت 
مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجت اعي 82) 

شارعالجيش بمللكي بلناظور بلناظور 
62000 بلناظور بملغرب.

تفويت حصص
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 

.(7855
بلوحيد) بلشريك  قربر  ب قت�سى 
ت ت) (2022 شتن6ر) ((3 في) بملؤرخ 

بملصادقة على):
بفرفاش) بمال  )ة() بلسيد) تفويت 
أصل) من  بجت اعية  حصة  ((.000
)ة() بلسيد) لفائدة  حصة  ((.000
شتن6ر) ((3 بتاريخ) بوعاس  مح د 

.2022
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم  (
 (9 بتاريخ) بالناضور  بالبتدبئية 

أكتوار)2022)تحت رقم))160.
226I

ACTIONS FINANCE CONSEILS

 GOLF MANAGEMENT ET
MARKETING

شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة
 فض رأس ال بلشركة

ACTIONS FINANCE CONSEILS
6 زفـقـة قــدمــاء بلــ ــربكـــشـيــيـن مــكــتــب 
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رقـــم 1 جليز ، 10000، مربكش 
بملغرب

 GOLF MANAGEMENT ET
MARKETING شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجت اعي شقة 52 
بقامة بالسيو جليز 82) شارع مح د 

بلبقال - 10000 مربكش بملغرب.
 فض رأس ال بلشركة

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 
.57837

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)
تم) (2022 شتن6ر) (27 في) بملؤرخ 
ب بلغ) بلشركة  رأس ال   فض 
أي) درهم») ((.500.000,00» قدره)
إلى) درهم») (2.000.000,00» من)
(: طريق) عن  درهم») (500.000,00«

تخفيض عدد بألسهم.
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
أكتوار) (3( بلتجارية ب ربكش بتاريخ)

2022)تحت رقم)10922).
227I

STE CROWN CONSULTING SARL

CERAMIC NEKOUR
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

 STE CROWN CONSULTING
SARL

 ANGLE RUE ALGERIE N°02
 ET RUE HAJRAT NEKOUR

 N°(66,3EME ETAGE
 B,ALHOCEIMA ، 32000،

ALHOCEIMA MAROC
CERAMIC NEKOUR شركة ذبت 

مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 
بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجت اعي بلكربج 
بملتوبجد بالبناية بلكائنة ب ركز 

أجدير أيت يوسف و علي بلحسي ة، 
- 32000 بلحسي ة بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤلية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 
3835

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

تم إعدبد بلقافون) (2022 يوليوز) (0(

مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.

عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.CERAMIC NEKOUR

غرض بلشركة بإيجاز):)بيع بلر ام)

و بلزليج

بيع موبد بلبناء.

بلكربج) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 

ب ركز) بلكائنة  بالبناية  بملتوبجد 

أجدير أيت يوسف و علي بلحسي ة،)

- 32000)بلحسي ة بملغرب.

أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

بلسيد فؤبد أهزبط):)000.))حصة)

بقي ة)00))درهم للحصة.

بلسيد فؤبد أهزبط):)000))بقي ة)

00))درهم.

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):

عنوبفه)ب() أهزبط  فؤبد  بلسيد 

بلحسي ة) (32000 بحي بملزمة أجدير)

بملغرب.

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:

عنوبفه)ب() أهزبط  فؤبد  بلسيد 

بلحسي ة) (32000 بحي بملزمة أجدير)

بملغرب

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

 30 بتاريخ) بالحسي ة  بالبتدبئية 

غشت)2022)تحت رقم)680.

228I

SOCIETE FIDUCIAIRE MAHANI SARL AU

D.NOR
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
رفع رأس ال بلشركة

 SOCIETE FIDUCIAIRE MAHANI

SARL AU

59 شارع بالمير موالي عبد هللا ، 

51000،  نيفرة بملغرب

D.NOR شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجت اعي سيدي 

بوعباد كهف بلنسور - 51002 

 نيفرة بملغرب.

رفع رأس ال بلشركة
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 

.2967

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)

تم) (2022 أكتوار) (01 في) بملؤرخ 

قدره) ب بلغ  بلشركة  رأس ال  رفع 

»800.000)درهم»)أي من)«00.000) 

عن) درهم») (900.000» إلى) درهم»)

ديون) مع  مقاصة  إجربء) (: طريق)

بلشركة بملحددة بملقدبر و بملستحقة.

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

بالبتدبئية بخنيفرة بتاريخ)3))أكتوار)

2022)تحت رقم)153.

229I

SOCIETE FIDUCIAIRE MAHANI SARL AU

SIGHYAD
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

رفع رأس ال بلشركة

 SOCIETE FIDUCIAIRE MAHANI

SARL AU

59 شارع بالمير موالي عبد هللا ، 

51000،  نيفرة بملغرب

SIGHYAD شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجت اعي سيدي 

يحيى بوساعد - 51202  نيفرة 

بملغرب.

رفع رأس ال بلشركة
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 

.669

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)

تم) (2022 شتن6ر) (23 في) بملؤرخ 

قدره) ب بلغ  بلشركة  رأس ال  رفع 

»500.000)درهم»)أي من)«20.000) 

عن) درهم») (620.000» إلى) درهم»)

ديون) مع  مقاصة  إجربء) (: طريق)

بلشركة بملحددة بملقدبر و بملستحقة.

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

بالبتدبئية بخنيفرة بتاريخ)7))أكتوار)

2022)تحت رقم)157.

230I

MARCHICA CONSEIL

pneumatique marchika
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تفويت حصص

MARCHICA CONSEIL

11 ، شارع طوكيو، بلطابق )، شقة 

)، بلناظور. ، 62000، بلناظور 

بملغرب

pneumatique marchika شركة 

ذبت بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجت اعي بلطريق 

بلرئيسية رقم 293 حي بوالد ببربهيم 

بلناظور - 0)620 بلناظور بملغرب.

تفويت حصص
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 

.(7085

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)

ت ت) (2022 غشت) (23 في) بملؤرخ 

بملصادقة على):

مالح) س ير  )ة() بلسيد) تفويت 

أصل) من  بجت اعية  حصة  (2.500

2.500)حصة لفائدة بلسيد))ة()رشيد)

مالح بتاريخ)23)غشت)2022.

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم  (

بالبتدبئية بالناضور بتاريخ)9))شتن6ر)

2022)تحت رقم)1391.

23(I
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FIDUCIAIRE EK-HAYLOU NORD SARL AU

NEW RENOV
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE EK-HAYLOU
NORD SARL AU

 Avenue MOHAMED V ,((6
 Résidence HADIKA Bureau N°2

، 90000، TANGER(MAROC
NEW RENOV شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجت اعي بملنطقة 
بلصناعية كزفاية قطعة رقم 580 
مكتب طابق ) طنجة - 92000 

طنجة بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

(30(15
في) مؤرخ  موثق  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 غشت) (22
مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 
بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
 NEW (: ب ختصر تس يتها) بإلقتضاء)

.RENOV
أع ال) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

بلتخطيط وبلتطوير.
بملنطقة) (: عنوبن بملقر بالجت اعي)
 580 رقم) قطعة  كزفاية  بلصناعية 
 92000 (- طنجة) (( طابق) مكتب 

طنجة بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 (.000 (: بلسيد مح د بلحسوني)

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.)
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):
بلسيد مح د بلحسوني عنوبفه)ب()

 17 9)ش) زفقة بلكتورانيعيش ع ارة)

طنجة)92000)طنجة بملغرب.

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:

بلسيد مح د بلحسوني عنوبفه)ب()
 17 9)ش) زفقة بلكتورانيعيش ع ارة)

طنجة)92000)طنجة بملغرب

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

شتن6ر) (0( بتاريخ) بطنجة  بلتجارية 

2022)تحت رقم)9281.

232I

salmageco

 SOCIÉTÉ BEKCH SERVICES
SARL AU

شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تفويت حصص

salmageco

 imm 63 lot(dalila(appt 21

 zougha(fes(fes، 30000، fes

maroc

 SOCIÉTÉ BEKCH SERVICES

SARL AU شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجت اعي 53بقامة 
رياض ياسامين شارع عين بلشقف 

بلطابق بألول فاس - 30050 فاس 

بملغرب.

تفويت حصص
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 

.517(5

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)

ت ت) (2022 شتن6ر) (21 في) بملؤرخ 

بملصادقة على):

هاشم) موالي  )ة() بلسيد) تفويت 

حصة) ((.000 بلعلوي) بليوسفي 

حصة) ((.000 أصل) من  بجت اعية 

بصلع) بلجياللي  )ة() بلسيد) لفائدة 

بتاريخ)21)شتن6ر)2022.

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم  (

أكتوار) (05 بتاريخ) بفاس  بلتجارية 

2022)تحت رقم)5270.

233I

salmageco

 STE BEKCH SERVICES SARL
AU

شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 
بلشريك بلوحيد

تعيين مسير جديد للشركة

salmageco
 imm 63 lot(dalila(appt 21
 zougha(fes(fes، 30000، fes

maroc
 STE BEKCH SERVICES SARL AU
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجت اعي 53 بقامة 
رياض ياسامين شارع عين بلشقف 
بلطابق بألول فاس - 30050 فاس 

بملغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 
.517(5

بلوحيد) بلشريك  قربر  ب قت�سى 
2022)تم تعيين) 21)شتن6ر) بملؤرخ في)
مسير جديد للشركة بلسيد)ة()بصلع)

بلجاللي ك سير وحيد
تبعا لقبول بستقالة بملسير.

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
أكتوار) (05 بتاريخ) بفاس  بلتجارية 

2022)تحت رقم)5270.

231I

NOVATIS

 LA MAISON MODERNE DU
THE

إعالن متعدد بلقربربت

NOVATIS
 بلجسر إفدستريز- بل6ركة- شارع 
بلوطاسيين- بملنطقة بلصناعية 

26202 برشيد بملغرب
 LA MAISON MODERNE DU

THE «شركة ذبت بملسؤولية 
بملحدودة»

وعنوبن مقرها بالجت اعي: 7) شارع 
مح د ببدو سلم د بقامة رقم 2 حي 

بامليي - - بلدبر بلبيضاء بملغرب.
«إعالن متعدد بلقربربت»

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري: 
.362767

ب قت�سى بلج ع بلعام بالستثنائي)
2022)تم بتخاذ) 29)غشت) بملؤرخ في)

بلقربربت بلتالية:)
قربر رقم)):)بلذي ينص على مايلي:)
 BADAA&BADAA بلشركة) تفويت 
لفائدة) بجت اعية  حصة  (50000 ل)
 SILENT BELIVERS بلشركة)

GROUP)بتاريخ)29)بغسطس)2022
قربر رقم)2:)بلذي ينص على مايلي:)
يحيط بالجت اع بلعام عل ا باستقالة)
منصبه) من  بدع  هللا  عبد  بلسيد 

ك سيرللشركة
قربر رقم)3:)بلذي ينص على مايلي:)
بعت اد بلنظام بألسا�سي بملحدث بعد)
بملختلفة  الل) بلقافوفية  بملعامالت 

حياة بلشركة
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
 2( بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

شتن6ر)2022)تحت رقم)83811.
235I

إئت افيات بلدريوش

Société DRIJAT FISH
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تفويت حصص

إئت افيات بلدريوش
 18 شارع عالل بن عبد هللا رقم)
بلعربئش) (،92000 (،682 ب) ص 

بملغرب
شركة) (Société DRIJAT FISH

ذبت بملسؤولية بملحدودة
 1 وعنوبن مقرها بإلجت اعي رقم)
 92000 (- بلعاديدي) شارع ببي بلبناء)

بلعربئش بملغرب.
تفويت حصص

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري)
.266(

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)
ت ت) (2022 أكتوار) ((2 في) بملؤرخ 

بملصادقة على):
مح د) )ة() بلسيد) تفويت 
0)5)حصة بجت اعية من) بلدريجات)
)ة() حصة لفائدة بلسيد) (5(0 أصل)
أكتوار) ((2 بتاريخ) بلدريجات  مح د 

.2022
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باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم  (
 20 بتاريخ) بالعربئش  بالبتدبئية 

أكتوار)2022)تحت رقم)083).

236I

Valoris Partners

Maimmadi Projet Driss 2
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

Valoris Partners
 Bureau(N°14, 3ème(étage,

 immeuble(soft(city(oasis, 2 et
 4 rue(Abou(Dhabi ، 20410،

casablanca maroc
Maimmadi(Projet(Driss 2 شركة 
ذبت مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجت اعي 59، شارع 

بلزرقطوني بلطابق 6 رقم 8) - 
20250 بلدبربلبيضاء بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

55955(
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 شتن6ر) (20
مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 
بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.Maimmadi Projet Driss 2
بلقيام) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 
وتهيئة) بلتجزئة  ع ليات  بج يع 
بألرب�سي من أجل عرضها للبيع على)

شكل بقع أرضية من أجل بلبناء.
أو) بلعارية  بألرب�سي  ج يع  حيازة 

بلتي تش ل مبان سيتم هدمها)؛
)بستغالل أصول بلشركة بلناشئة)
بلبقع) تأجير  أو  بلبيع  طريق  عن 

بألرضية)؛

أو) منتج  أي  وتصدير  بستيربد  (
سلعة تتعلق بغرض بلشركة)؛

بملعامالت) ج يع  عام،) وبشكل 
غير) أو  بملنقولة  بلتجارية،) أو  بملالية 
أو) مباشر  بشكل  بملتعلقة  بملنقولة 
أو بلتي) (، غير مباشر بغرض بلشركة)
نشاط) تطور  أو  تعزز  أن  يحت ل 

بلشركة..
(،59 (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 
شارع بلزرقطوني بلطابق)6)رقم)8) - 

20250)بلدبربلبيضاء)بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 (.000 (: بلسيدة سعيدة مي ادي)

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.)
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):
بلسيدة سعيدة مي ادي عنوبفه)ب()
تجزئة  الص رقم)2)شارع موالي عبد)

هللا بلهرهورة)2010))ت ارة بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
بلسيدة سعيدة مي ادي عنوبفه)ب()
تجزئة  الص رقم)2)شارع موالي عبد)

هللا بلهرهورة)2010))ت ارة بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
 21 بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)812885.
237I

MOGADOR GESTION

 LES GLACES BLANCHES
D›ESSAOUIRA

شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 
بلشريك بلوحيد

رفع رأس ال بلشركة

MOGADOR GESTION
 1ER(ETAGE 46 AV(MLY(IDRISSE
 1 ESSAOUIRA 1ER(ETAGE 46

 AV(MLY(IDRISSE 1 ESSAOUIRA،
44000، ESSAOUIRA(MAROC

 LES GLACES BLANCHES
D›ESSAOUIRA شركة ذبت 

مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجت اعي ميناء 
بلصيد - 11000 بلصويرة بملغرب.

رفع رأس ال بلشركة
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 

.(875
ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)
تم) (2022 أبريل) (08 في) بملؤرخ 
قدره) ب بلغ  بلشركة  رأس ال  رفع 
من) أي  درهم») ((.300.000«
 (.500.000» إلى) درهم») (200.000«
تقديم حصص) (: عن طريق) درهم»)

فقدية أو عينية.
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
بالبتدبئية بالصويرة بتاريخ)9))يوليوز)

2022)تحت رقم)267/2022.
238I

MOGADOR GESTION

TELDJ CONCEPT
إعالن متعدد بلقربربت

MOGADOR GESTION
 1ER(ETAGE 46 AV(MLY(IDRISSE
 1 ESSAOUIRA 1ER(ETAGE 46

 AV(MLY(IDRISSE 1 ESSAOUIRA،
44000، ESSAOUIRA(MAROC
TELDJ CONCEPT «شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة»
وعنوبن مقرها بالجت اعي: دوبر 

بملساسة ج اعة بوفاغة - 11000 
بلصويرة بملغرب.

«إعالن متعدد بلقربربت»
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري: 

.5(53
ب قت�سى بلج ع بلعام بالستثنائي)

بملؤرخ في)30)غشت)2022
تم بتخاذ بلقربربت بلتالية:)

قربر رقم)):)بلذي ينص على مايلي:)
بلى) للشركة  بالجت اعي  بملقر  تحويل 
دوبر بد بلكريمي ج اعة بوفاغة بقليم)

بلصويرة.
قربر رقم)2:)بلذي ينص على مايلي:)
بنشتويا) تيلدجا  بلسيدة  تس ية 

ك سيرة للشركة.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

بلنظام بألسا�سي بلتالية:)

بند رقم)1:)بلذي ينص على مايلي:)

بملقر بالجت اعي للشركة.

على) ينص  بلذي  (:(2 رقم) بند 

مايلي:)تسيير بلشركة

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

بالبتدبئية بالصويرة بتاريخ)30)شتن6ر)

2022)تحت رقم)378/2022.

239I

M2S BEAUTY

M2S BEAUTY
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

M2S BEAUTY
زفقة 3) أح د بملجاطي إقامة 

بأللب طبقة ) رقم 8 بملعاريف بلدبر 

بلبيظاء ، 0، بلدبر بلبيضاء بملغرب

M2S BEAUTY شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجت اعي زفقة 3) 

أح د بملجاطي إقامة بأللب طبقة ) 
رقم 8 بملعاريف بلدبر بلبيظاء -. بلدبر 

بلبيضاء بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

559377

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) (01

بملسؤولية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بملحدودة بامل يزبت بلتالية:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤولية بملحدودة.

عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 

 M2S (: ب ختصر تس يتها) بإلقتضاء)

.BEAUTY

تشغيل) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

بلشعر) تصفيف  و  صالوفات 

وايع) وشربء) (، بلرجال) و  للسيدبت 

بملتعلقة) وبإلكسسوبربت  بملنتجات 

بالتصفيف وبلعناية بالشعر وبشكل)
تكون) قد  بلتي  بألنشطة  ج يع  عام 

مرتبطة بالنشاط)،)وبلعناية باألظافر)

وبلتج يل.
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فإن ج يع) (، ذلك) إلى  واإلضافة 

وبلصناعية،) بلتجارية  بملعامالت 

وج يع بلع ليات بملنقولة و بلعقارية)

بملالية بملتعلقة بشكل مباشر أو غير)

مباشربملذكورة أعاله أو من بملحت ل)

وكذلك أي) (، أن تعزز تطويربلشركة)

مشاركة مباشرة أو غير مباشرة)،)بأي)

شكل من بألشكال)،)في بلشركات بلتي)

تسعى ألهدبف م اثلة أو ذبت صلة..
 (3 زفقة) (: عنوبن بملقر بالجت اعي)

 ( أح د بملجاطي إقامة بأللب طبقة)
رقم)8)بملعاريف بلدبر بلبيظاء)-.)بلدبر)

بلبيضاء)بملغرب.

أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

بلسيد سليم عث اني):)150)حصة)

بقي ة)00))درهم للحصة.

150)حصة) (: بلسيدة سناء)بلحلو)

بقي ة)00))درهم للحصة.

 (00 (: بلسيد مهدي ويليام ماري)

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.)

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):

 7 بلحلو عنوبفه)ب() بلسيدة سناء)

 3 بلسردبري) إقامة  الجيروفد  شارع 

بلدبر) (. 6)الجيروفد) بلشقة) (2 بلطابق)

بلبيظاء)بملغرب.

عنوبفه)ب() عث اني  سليم  بلسيد 
بلدبر) بلوبزيس.) ملصامدة  زفقة  (27

بلبيظاء)بملغرب.
ماري) ويليام  مهدي  بلسيد 
بلنخيالت) صوفيا  تجزئة  عنوبفه)ب()

رقم)1))تاركة.)مربكش بملغرب.

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
ماري) ويليام  مهدي  بلسيد 
بلنخيالت) صوفيا  تجزئة  عنوبفه)ب()

رقم)1))تاركة.)مربكش بملغرب

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

 2( بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)812685.

210I

mohammed boumzebra

STE OLAD ZIYAN
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تفويت حصص

mohammed boumzebra
 N° 8 BD(ALLAL(BEN(ABDELLAH
 FKIH(BEN(SALAH، 23200، FKIH

BEN SALAH MAROC
STE OLAD ZIYAN شركة ذبت 
مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجت اعي زفقة 

ح ان بلفطوبكي بلرقم 2 - 23200 
بلفقيه بن صالح بملغرب.

تفويت حصص
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 

.(355
ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)
ت ت) (2022 أكتوار) ((8 في) بملؤرخ 

بملصادقة على):
فهادي) صالح  )ة() بلسيد) تفويت 
أصل) من  بجت اعية  حصة  (5.000
5.000)حصة لفائدة بلسيد))ة()عزيز)

شركة بتاريخ)8))أكتوار)2022.
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم  (
بتاريخ) بن صالح  بالفقيه  بالبتدبئية 

25)أكتوار)2022)تحت رقم))26.
21(I

KHM CONSULTING

LA SAUVAGINE DU GHARB 
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

KHM CONSULTING
) زفقة بيت باع ربن بمل ر ب بلطابق 
بالول بلرقم 06) تقاطع شارع مح د 

بلخامس و بملقاومة ، 20050،
 بلدبر بلبيضاء بملغرب

 LA SAUVAGINE DU GHARB 
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجت اعي بلرااط- 
)1 شارع بملختار بلغازوليت بملحل 

2 - 0000) بلرااط بملغرب
تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 
(63509

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
بلقافون) إعدبد  تم  (2022 ماي) (21
بملسؤولية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بملحدودة بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤولية بملحدودة.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
 LA (: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.SAUVAGINE DU GHARB
بلصيد) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

بلسياحي وبلصيد بج يع بفوبعه.
بلرااط-) (: عنوبن بملقر بالجت اعي)
 2 )1)شارع بملختار بلغازوليت بملحل)

- 0000))بلرااط بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 (0.000 بلشركة:) رأس ال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
بلسيد لعلوي عبد بملالك يوسف):)
21)حصة بقي ة)00))درهم للحصة.

بلسيد طاسين ميشال):)21)حصة)
بقي ة)00))درهم للحصة.

حصة) (28 (: بلسيد رياض مح د)
بقي ة)00))درهم للحصة.

بلسيد بلعلوي عبد بملالك بدريس):)
21)حصة بقي ة)00))درهم للحصة.)
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):
بلسيد لعلوي عبد بملالك يوسف)
ببن) جبلة  زفقة  بملغرب2) عنوبفه)ب()
بلرااط) بلسوي�سي  ع  س  م  ع رو 

0000))بلرااط بملغرب.
بلسيد طاسين ميشال عنوبفه)ب()
58)طريق سيدي عبد بلرح ان بقامة)
عين بلذئاب بلبيضاء) (3 دريم كاردن)

20000)بلدبربلبيضاء)بملغرب.
عنوبفه)ب() مح د  رياض  بلسيد 
كالفورفيا) ((8 رقم) ليلفورفيا  تجزئة 
بلدبربلبيضاء) (20000 بلدبربلبيضاء)

بملغرب.
بلسيد بلعلوي عبد بملالك بدريس)
عنوبفه)ب()ع ارة)1)شقة)8)زفقة حنين)
بكدبل بلرااط)0000))بلرااط بملغرب

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)
وموبطن مسيري بلشركة:

بلسيد لعلوي عبد بملالك يوسف)
ببن) جبلة  زفقة  بملغرب2) عنوبفه)ب()
بلرااط) بلسوي�سي  ع  س  م  ع رو 

0000))بلرااط بملغرب
بلسيد طاسين ميشال عنوبفه)ب()
58)طريق سيدي عبد بلرح ان بقامة)
عين بلذئاب بلبيضاء) (3 دريم كاردن)

20000)بلدبربلبيضاء)بملغرب
عنوبفه)ب() مح د  رياض  بلسيد 
كالفورفيا) ((8 رقم) ليلفورفيا  تجزئة 
بلدبربلبيضاء) (20000 بلدبربلبيضاء)

بملغرب
بلسيد بلعلوي عبد بملالك بدريس)
عنوبفه)ب()ع ارة)1)شقة)8)زفقة حنين)
بكدبل بلرااط)0000))بلرااط بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
أكتوار) (26 بتاريخ) بالرااط  بلتجارية 

2022)تحت رقم)1)297).
212I

 LE JOURNAL DES ANNONCES 

 LEGALES ET APPELS D’OFFRES (HANY

(COMMUNICATION

بطوطة بابيي وكرطون
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

 LE JOURNAL DES ANNONCES
 LEGALES ET APPELS D›OFFRES

((HANY COMMUNICATION
 OUAHA(ILOT(D(COMMERCES /
 MAGASIN(N° 28 CASABLANCA

ANFA، 20000 -، بلدبر بلبيضاء 
بملغرب

بطوطة بابيي وكرطون شركة ذبت 
مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجت اعي 75 شارع 
)) يناير بلطابق بالول بلشقة 69) - 

20000 بلدبر بلبيضاء بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

559265
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في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 شتن6ر) ((9
مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 
بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
بإلقتضاء)ب ختصر تس يتها):)بطوطة)

بابيي وكرطون.
(- دربسة) (: غرض بلشركة بإيجاز)
تصنيع)-)بستيربد)-)شربء)-)بيع)-)معالجة)
بملصنوعة) بملنتجات  ج يع  توزيع  و 
بلكرتون و بلبالستيك و) (- من بلورق)
ج يع بملوبد بلعرضية بو بملشتقة من)
ج يع وسائل بالتصال) (- هذه بملوبد)
ولج يع بملكوفات و بملوبد بلتي تد ل)
في بلصناعة بلورقية بو بلكرتوفية بو)
-)ج يع بلسلع) بلياف صناعة بلورق)
بملحت ل بفتاجها على بالت بلورق بو)
بلكرتون وج يع بملنتجات بلتي يرتبط)

تطويرها بالورق و بلكرتون.
75)شارع) عنوبن بملقر بالجت اعي):)
 -  (69 )))يناير بلطابق بالول بلشقة)

20000)بلدبر بلبيضاء)بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
بلشركة:) رأس ال  مبلغ 

00.000,00))درهم،)مقسم كالتالي:
 -

(: بومزوغ) سلي ان  بلسيد 
000,00))بقي ة)00,00))درهم.

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)
وصفات وموبطن بلشركاء):

بلسيد سلي ان بومزوغ عنوبفه)ب()
بلناظور) (62000 دوبر تيزة بني شيكر)

بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
بلسيد سلي ان بومزوغ عنوبفه)ب()
بلناظور) (62000 دوبر تيزة بني شيكر)

بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
 20 بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)812380.
213I

mohammed boumzebra

 ETABLISSEMENT HACHEM
IMPORT EXPORT

شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 
بلشريك بلوحيد

تحويل بملقر بالجت اعي للشركة

mohammed boumzebra
 N° 8 BD(ALLAL(BEN(ABDELLAH
 FKIH(BEN(SALAH، 23200، FKIH

BEN SALAH MAROC
 ETABLISSEMENT HACHEM
IMPORT EXPORT شركة ذبت 
مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجت اعي شقة 

بالطابق بلثاني بحي بلياس ين ع ارة 
بلياس ين أبلرقم 5 - 23200 بلفقيه 

بن صالح بملغرب.
تحويل بملقر بالجت اعي للشركة

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 
.(283

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)
بملؤرخ في)7))أكتوار)2022)تم تحويل)
من) للشركة  بلحالي  بالجت اعي  بملقر 
«شقة بالطابق بلثاني بحي بلياس ين)
 23200  -  5 ع ارة بلياس ين أبلرقم)
إلى)«شارع) بلفقيه بن صالح بملغرب»)
 32 رقم) بلشقة  هللا  عبد  بن  عالل 
فضاء)بالدي بلطابق بلرببع)-)23200 

بلفقيه بن صالح بملغرب».
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
بتاريخ) بن صالح  بالفقيه  بالبتدبئية 

25)أكتوار)2022)تحت رقم)262.

211I

N2M CONSEIL-SARL

MELAZONE
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

N2M CONSEIL-SARL
 AV(HASSAN(I(RUE 5 N 19, 2
 ETAGE(N 4 ، 62000، NADOR

MAROC
MELAZONE شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجت اعي شارع 
موالي علي بلشريف رقم 3) بلطابق 

بالول - 62000 بلناضور بملغرب
تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

21805
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 شتن6ر) (23
بملسؤولية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بملحدودة بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤولية بملحدودة.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.MELAZONE
زربعة,) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 
(- بلخام) بلتبغ  وبستيربد  تصدير 
تصنيع,)بستيربد,)تصدير وتوزيع بلتبغ)

بملصنع)-)بالستيربد و بلتصدير.
شارع) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 
بلطابق) ((3 موالي علي بلشريف رقم)

بالول)-)62000)بلناضور بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
مجعيط) بلدين  صالح  بلسيد 
درهم) ((00 بقي ة) حصة  (310 (:

للحصة.
 330 (: مجعيط) مح د  بلسيد 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.
330)حصة) (: بلسيد س ير سوطو)

بقي ة)00))درهم للحصة.)
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):
مجعيط) بلدين  صالح  بلسيد 
بقامة) ببربهيم  بوالد  حي  عنوبفه)ب()
بلناضور) (62000  (2 شقة) بي ن 

بملغرب.
بلسيد مح د مجعيط عنوبفه)ب()
 62000  608 رقم) بملسيرة  شارع 

بلناضور بملغرب.
عنوبفه)ب() سوطو  س ير  بلسيد 

هولندب)069))بمستردبم هولندب.

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)
وموبطن مسيري بلشركة:

مجعيط) بلدين  صالح  بلسيد 
بقامة) ببربهيم  بوالد  حي  عنوبفه)ب()
بلناضور) (62000  (2 شقة) بي ن 

بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
 (9 بتاريخ) بالناضور  بالبتدبئية 

أكتوار)2022)تحت رقم)))16.
215I

N2M CONSEIL-SARL

BOUBSI CAR
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
حل شركة

N2M CONSEIL-SARL
 AV(HASSAN(I(RUE 5 N 19, 2
 ETAGE(N 4 ، 62000، NADOR

MAROC
BOUBSI CAR شركة ذبت مسؤلية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد)في 

طور بلتصفية(
وعنوبن مقرها بإلجت اعي شارع 

بملسيرة رقم ) بلطابق بالول ميضار 
بلدريوش - 62253 بلدريوش بملغرب.

حل شركة
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 

.913(
بلوحيد) بلشريك  قربر  ب قت�سى 
2022)تقرر حل) 05)شتن6ر) بملؤرخ في)
ذبت) محدودة  مسؤلية  ذبت  شركة 
بلشريك بلوحيد)BOUBSI CAR)مبلغ)
وعنوبن) درهم  (500.000 رأس الها)
بملسيرة رقم) مقرها بإلجت اعي شارع 
(- بلدريوش) ميضار  بالول  بلطابق  ((
(: بلدريوش بملغرب فتيجة ل) (62253

بفتهاء)بلغرض من بلشركة.
شارع) ب  بلتصفية  مقر  حدد  و 
بلطابق بالول ميضار) (( بملسيرة رقم)
بلدريوش)-)62253)بلدريوش بملغرب.)

و عين:
و) بلبوب�سي  ببربهيم  بلسيد)ة()
بلديب ميضار) دوبر كدية  عنوبفه)ب()
ك صفي) بملغرب  بلدريوش  (62253

)ة()للشركة.
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وعند بإلقتضاء)بلحدود بملفروضة)

محل) لهم  بملخولة  بلصالحيات  على 

و) بلعقود  تبليغ  محل  و  بملخابرة 

بلوثائق بملتعلقة بالتصفية):)-

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

 05 بتاريخ) بالناضور  بالبتدبئية 

أكتوار)2022)تحت رقم)5)15.

216I

LE MONOPOLE

أفريكاوى
إعالن متعدد بلقربربت

أفريكاوى

شركة محدودة بملسؤولية رأس الها 

200.000 درهم

بملقر بالجت اعي : بلدبر بلبيضاء، 

طريق 0)) كلم 500)) شارع 

شفشاوني تجزئة ڭزبر بلحي بلصناعي 

سيدي بل6رفو�سي رقم 6)3 طابق 1 

محل 7

بلج عية بلعامة بلغير بلعادية) ()(

 (8/08/2022 للشركاء)قررت بتاريخ)

باأل ص:

 (000 بيع) بالعتبار  بعين  أ ذ  (-

حصة بجت اعية من قي ة)00))درهم)

للحصة من بلسيد حنين أنس لفائدة)

بتاريخ) بلسيد بس يرس مح د ياسر 

.(8/08/2022

أ ذ بعين بالعتبار من بعد هذب) (-

مح د) بس يرس  بلسيد  أن  بلبيع 

للشركة) وحيدب  شريكا  أصبح  ياسر 

حصة بجت اعية) (2000 مالكا وحده)

درهم للحصة مكوفة) ((00 من قي ة)

لرأس ال بلشركة.

من) بلشركة  شكل  تحويل  (-

شركة محدودة بملسؤولية إلى شركة)

محدودة بملسؤولية بشريك وحيد.

بكتابة) بلقافوني  بلوضع  أفجز  ()2

بلضبط لدى بملحك ة بلتجارية بالدبر)

تحت) ((9/(0/2022 بتاريخ) بلبيضاء)

رقم)986)81.

مقتطف من بجل بالشهار

217I

N2M CONSEIL-SARL

STRATISARK

شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

حل شركة

N2M CONSEIL-SARL

 AV(HASSAN(I(RUE 5 N 19, 2

 ETAGE(N 4 ، 62000، NADOR

MAROC

STRATISARK شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة)في طور 

بلتصفية(

وعنوبن مقرها بإلجت اعي بيلو 

38 رقم 33 بملطار بوفدب - 62000 

بلناضور بملغرب.

حل شركة

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 

.(6985

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)

تقرر) (2022 أكتوار) (03 في) بملؤرخ 

حل شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة)

رأس الها) مبلغ  (STRATISARK

مقرها) وعنوبن  درهم  ((00.000

بملطار) (33 رقم) (38 بيلو) بإلجت اعي 

بملغرب) بلناضور  (62000 (- بوفدب)

فتيجة ل):)بفتهاء)بلغرض من بلشركة.

بيلو) ب  بلتصفية  مقر  حدد  و 

 62000 (- بوفدب) بملطار  (33 رقم) (38

بلناضور بملغرب.)

و عين:

و) بلخضر  رمسيس  بلسيد)ة()

عنوبفه)ب()حي لعرب�سي تجزئة بلفيالت)

بملغرب) بلناضور  (62000  56 رقم)

ك صفي))ة()للشركة.

وعند بإلقتضاء)بلحدود بملفروضة)

محل) لهم  بملخولة  بلصالحيات  على 

و) بلعقود  تبليغ  محل  و  بملخابرة 

بلوثائق بملتعلقة بالتصفية):)-

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

 (7 بتاريخ) بالناضور  بالبتدبئية 

أكتوار)2022)تحت رقم))158.

218I

STE FIDUCIAIRE D’AUDIT CHARAKA

MYLIFESTYLE
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

 STE FIDUCIAIRE D›AUDIT
CHARAKA

 AV YAKOUB EL MANSOUR
 RESIDENCE(AHLAM 1 ENTRÉE

 B(BUREAU(N° 10 ETAGE 4
 GUELIZ(MARRAKECH، 40000،

marrakech maroc
MYLIFESTYLE شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجت اعي مركز 

بالع ال زينيت زفقة مسلم تجزئة 
بوكار بلطابق بلثالث شقة رقم 1) 
باب دكالة - 10000 مربكش بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤلية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 
(30215

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) (21
مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 
بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.MYLIFESTYLE
بيالت) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

متخصص في إعادة بلتأهيل بلبدني
)إدبرة وتشغيل بلصاالت بلرياضية)
أنشطة) تقدم  بلتي  بلبدفية  وبللياقة 

بللياقة بلبدفية.
بللياقة) مربكز  وإدبرة  تشغيل  (
وبلعناية) وبالستر اء) وبلعافية 

بالجسم.
مركز) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 
تجزئة) مسلم  زفقة  زينيت  بالع ال 
 (1 رقم) شقة  بلثالث  بلطابق  بوكار 
باب دكالة)-)10000)مربكش بملغرب.

أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 
بلشركة):)99)سنة.

 60.000 بلشركة:) رأس ال  مبلغ 
درهم،)مقسم كالتالي:

بلسيدة إيفربت ميريام كلير):)600 
حصة بقي ة)00))درهم للحصة.)

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)
وصفات وموبطن بلشركاء):

كلير) ميريام  إيفربت  بلسيدة 
ليكليرك) جنربل  زفقة  (( عنوبفه)ب()

67700)سافت جين سافيرن فرنسا.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
كلير) ميريام  إيفربت  بلسيد 
ليكليرك) جنربل  زفقة  (( عنوبفه)ب()

67700)سافت جين سافيرن فرنسا
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
أكتوار) (3( بلتجارية ب ربكش بتاريخ)

2022)تحت رقم)7)109).
219I

ALPHAIZ(CONSULTING(&(ENGINEERING

FOOD PLAZA
إعالن متعدد بلقربربت

 ALPHAIZ(CONSULTING &
ENGINEERING

 TANGER(TANGER، 90000،
TANGER MAROC

FOOD PLAZA «شركة ذبت 
بملسؤولية بملحدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد»
وعنوبن مقرها بالجت اعي: شارع 
مح د بلسادس ، سكن بألفدلس 

رقم 2 و 53 ، - 90000 طنجة 
بملغرب.

«إعالن متعدد بلقربربت»
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري: 

.55193
ب قت�سى بلج ع بلعام بالستثنائي)

بملؤرخ في)9))شتن6ر)2022
تم بتخاذ بلقربربت بلتالية:)

على) ينص  بلذي  (:0( رقم) قربر 
زيادة) بلوحيد  بملساهم  قرر  مايلي:)
آالف) عشرة  من  بلشركة  مال  رأس 
إلى) درهم() (10،000.00( درهم)
وأربعين) وست ائة  ماليين    سة 
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أي) درهم() (5،640،000.00( ألف)
وست ائة) ماليين  بزيادة   سة 
وثالثين ألف درهم))5،630،000.00 
درهم()يتم بالكتتاب بتض ين بلذمم)
بملدينة بملسجلة في بلحساب بلجاري)
ب بلغ   سة) بالدبئن  بملرتبط 
ألف درهم) وثالثين  ماليين وست ائة 
ليصبح) درهم() (5،630،000.00(
  سة ماليين وست ائة وأربعين ألف)

درهم))5،640،000.00)درهم(.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

بلنظام بألسا�سي بلتالية:)
بند رقم)7:)بلذي ينص على مايلي:)
ب بلغ   سة) بملال  رأس  تحديد  تم 
ماليين وست ائة وأربعين ألف درهم)
مقس ة) (، درهم() (5،640،000.00(
وأربع ائة) ألف  و  سين  ستة  إلى 
مائة) بوبقع  (، سهم) ()56،400(
مرق ة من) (، درهم لكل منها) ()(00(
بالكامل) ومخصصة.) (56،400 إلى) ((

ADLANI JALAL(لل ساهم بلوحيد
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
أكتوار) ((3 بتاريخ) بطنجة  بلتجارية 

2022)تحت رقم)258269.

250I

ALPHAIZ(CONSULTING(&(ENGINEERING

HINCOL GZENAYA
إعالن متعدد بلقربربت

 ALPHAIZ(CONSULTING &
ENGINEERING

 TANGER(TANGER، 90000،
TANGER MAROC

HINCOL GZENAYA «شركة ذبت 
بملسؤولية بملحدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد»
وعنوبن مقرها بالجت اعي: بملنطقة 
بلصناعية بجزفاية قطعة 69) - 

90000 طنجة بملغرب.
«إعالن متعدد بلقربربت»

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري: 
. 81(57

ب قت�سى بلج ع بلعام بالستثنائي)
بملؤرخ في)20)شتن6ر)2022

تم بتخاذ بلقربربت بلتالية:)

على) ينص  بلذي  (:0( رقم) قربر 
زيادة) بلوحيد  بملساهم  يقرر  مايلي:)
رأس مال بلشركة من مليون وأربع ائة)
إلى) ()1،460،000.00( ألف) وستين 
ستة ماليين))6،000،000.00)درهم()
،)أي بزيادة أربعة ماليين و  س ائة)
وأربعين ألف درهم))4،540،000.00 
إلى أن يتم بالكتتاب بتض ين) درهم()
بلحساب) في  بملسجلة  بملدينة  بلذمم 
بلجاري بملرتبط بالدبئن ب بلغ أربعة)
ماليين و  س ائة وأربعين ألف درهم)
)4،540،000.00)درهم()ليصبح ستة)

ماليين))6،000،000.00)درهم(.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

بلنظام بألسا�سي بلتالية:)
بند رقم)7:)بلذي ينص على مايلي:)
ستة) ب بلغ  بملال  رأس  تحديد  تم 
(، درهم() (6.000.000.00( ماليين)
مقسم إلى ستين ألف))60.000()سهم)
(، درهم لكل منها) ()(00( بوبحد مائة)
مرق ة من)))إلى)60.000)ومخصصة)
مح د) بلوحيد  للشريك  بالكامل 

بلسوتوتي
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
أكتوار) (05 بتاريخ) بطنجة  بلتجارية 

2022)تحت رقم)258038..
25(I

SOCOGESE

 SOCIETE RIAD AL
FOUTOUH

شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة
تعيين مربقبي بلحسابات

SOCOGESE
شارع ولي بلعهد إقامة موالي بلكامل 

فاس ، 30000، فاس بملغرب
 » SOCIETE RIAD AL FOUTOUH

شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة «
وعنوبن مقرها بالجت اعي: 6 و 8 
Allée(de(Persée - 20000 بلدبر 

بلبيضاء بملغرب.
«تعيين مربقبي بلحسابات»

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري: 
.(2669(

ب قت�سى بلج ع بلعام بالستثنائي)
بملؤرخ في)30)يوفيو)2022

بلحسابات) مربقبي  تعيين  تقرر 

بلتالية:) بملالية  بلسنوبت   الل 

.2022-2023-2021

بألشخاص بلطبيعيون:)

عزبلعرب) سالوي  بلسيد)ة()

وبلكائن) محاسب  بصفته)ب() بير 

فاس) (30000 فاس) ب:) عنوبفه)ب()

بملغرب

بألشخاص بملعنويون:)

ذبت) «شركة  (CHIZAUDITING

بصفتها مدقق) بملسؤولية بملحدودة»)

بلحسابات وبلكائن مقرها بالجت اعي)

بلنخيل) حي  ((2 شقة) (16 ع ارة) ب:)

فاس بملغرب) (30000 بلعليا،) زوبغة 

تحت) بلتجاري  بالسجل  وبملسجلة 
رقم:)53005.

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

رقم) تحت  (2022 غشت) (((

.2022/8313(8

252I

إئت افيات بلدريوش

 Société RODA HORTISOL

MARRUECOS
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تفويت حصص

إئت افيات بلدريوش

شارع عالل بن عبد هللا رقم 18 ص 

ب 682، 92000، بلعربئش بملغرب

 Société RODA HORTISOL

MARRUECOS شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجت اعي تجزئة 

بملغرب بلجديد رقم 96)2 - 92000 

بلعربئش بملغرب.

تفويت حصص
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 

.1093

بلوحيد) بلشريك  قربر  ب قت�سى 

ت ت) (2022 أكتوار) ((9 في) بملؤرخ 

بملصادقة على):

لوايز) رودب  )ة() بلسيد) تفويت 
من) بجت اعية  حصة  (100  و�سي)
)ة() حصة لفائدة بلسيد) (100 أصل)
أكتوار) ((9 بتاريخ) بلزهيري  قاسم 

.2022
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم  (
 27 بتاريخ) بالعربئش  بالبتدبئية 

أكتوار)2022)تحت رقم)09)).

253I

بلشركة بملدفية بملهنية لل حاماة)«بكو�سي و حب�سي»

 EUROPE CUISINE
LAAYOUNE

شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 
بلشريك بلوحيد

تأسيس شركة

بلشركة بملدفية بملهنية لل حاماة 
«بكو�سي و حب�سي»

6 زفقة بلفرببي، شارع بلربشدي، 
إقامة تواقال، بلطابق بلثاني، 

 Rue(Farabi, Bd(Rachidi, ,6 كوتيي
 Résidence(Toubkal, 2ème(étage،

20330، بلدبر بلبيضاء بملغرب
 EUROPE CUISINE LAAYOUNE
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجت اعي تجزية رقم 

707، حي بلقدس، طريق س ارة، 
ع ارة أواركا - 70020 بلعيون 

بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

13173
 01 في) مؤرخ  حر  عقد  ب قت�سى 
بلقافون) إعدبد  تم  (2022 مارس)
مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 
بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.EUROPE CUISINE LAAYOUNE
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ج يع) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 
بع ال بلنجارة من بلخشب وبالملنيوم)

وبملعادن وغيرها.
تجزية) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 
رقم)707،)حي بلقدس،)طريق س ارة،)
ع ارة أواركا)-)70020)بلعيون بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 85(.600 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
-)بلشركة)EURO PVC):)مساه ات)

عينية بقي ة)600.)85)درهم.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):
عنوبفه)ب() (EURO PVC بلشركة)
شارع) و  بلبيضاء) بلدبر  شارع  زبوية 
بلدشيرة) (،2 طاسيال) م.ص.) سبتة،)

بلجيهادية)80650)إفزكان بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
عنوبفه)ب() هكاك  حفيظ  بلسيد 
تيكيوين) (،(80( رقم) تيليال،) حي 

80652)أكادير بملغرب
عنوبفه)ب() هكاك  عي�سى  بلسيد 
رقم ف))3،)بلوفاق،)بنسركاو)1)800 

أكادير بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
)2)أكتوار) بالبتدبئية بالعيون بتاريخ)

2022)تحت رقم)1803.
251I

FISCALITY CONSULTING CENTER

SOMARTEM
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

حل شركة

 FISCALITY CONSULTING
CENTER

 AV PRINCE MY ABDELLAH
 AHLAM(B(IMM 38 3EME

 ETAGE(APPT 13 MARRAKECH
 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH maroc
SOMARTEM شركة ذبت 
بملسؤولية بملحدودة)في طور 

بلتصفية(
وعنوبن مقرها بإلجت اعي كلم 0.5) 

طريق بسفي حرايل محل رقم 1 
صندوق بل6ريد رقم )282) - 10000 

مربكش بملغرب.
حل شركة

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 
.((3(73

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)
تقرر) (2022 أكتوار) ((7 في) بملؤرخ 
حل شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة)
رأس الها) مبلغ  (SOMARTEM
مقرها) وعنوبن  درهم  ((00.000
بسفي) طريق  ((0.5 كلم) بإلجت اعي 
بل6ريد) صندوق  (1 رقم) حرايل محل 
رقم))282) - 10000)مربكش بملغرب)

فتيجة ل):)صعواات في بلت ويل.
و حدد مقر بلتصفية ب كلم)0.5) 
 1 رقم) محل  حرايل  بسفي  طريق 
صندوق بل6ريد رقم))282) - 10000 

مربكش بملغرب.)
و عين:

و) بنجي ة  مح د  بلسيد)ة()
 20 رقم) بلكلية  تجزئة  عنوبفه)ب()
)ة() 10000)مربكش بملغرب ك صفي)

للشركة.
وعند بإلقتضاء)بلحدود بملفروضة)
محل) لهم  بملخولة  بلصالحيات  على 
و) بلعقود  تبليغ  محل  و  بملخابرة 

بلوثائق بملتعلقة بالتصفية):)-
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
أكتوار) (28 بلتجارية ب ربكش بتاريخ)

2022)تحت رقم)10877).
255I

H.T SMART

POINT.S.RECOUR
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تفويت حصص

H.T SMART
رقم 537) حي بألمل  ريبكة ، 

25000،  ريبكة بملغرب
POINT.S.RECOUR شركة ذبت 
مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجت اعي موطنة: 
279 بالفبعاث III  ريبكة - 25000 

 ريبكة بملغرب.

تفويت حصص
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 

.7(99
ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)
ت ت) (2022 أكتوار) (2( في) بملؤرخ 

بملصادقة على):
توبمي) طارق  )ة() بلسيد) تفويت 
أصل) من  بجت اعية  حصة  ((.000
)ة() بلسيد) لفائدة  حصة  ((.000
مح د بمين طيطي بتاريخ))2)أكتوار)

.2022
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم  (
بالبتدبئية بخريبكة بتاريخ)26)أكتوار)

2022)تحت رقم)853.

256I

مستامنة شامة

ABRAJ NADOR
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

مستامنة شامة
شارع بملسيرة رقم 12) بلطابق بالول 

بلناظور شارع بملسيرة رقم 12) 
بلطابق بالول بلناظور، 62000، 

بلناظور بملغرب
ABRAJ NADOR شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجت اعي حي 

لعرب�سي بلناظور - 62000 بلناظور 
بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 
بملحدودة 

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 
21809

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 شتن6ر) (27
بملسؤولية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بملحدودة بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤولية بملحدودة.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
 ABRAJ(:(بإلقتضاء)ب ختصر تس يتها

.NADOR
منعش) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

عقاري

بيع بلقطع بالرضية بملجهزة

بلتصدير و بالستيربد.

حي) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 

بلناظور) (62000 (- لعرب�سي بلناظور)

بملغرب.

أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

بلسيد رشيد بلقادري):)310)حصة)

بقي ة)00))درهم للحصة.

بلسيد بزريوح رشيد):)330)حصة)

بقي ة)00))درهم للحصة.

بلسيد بسباعي س ير):)330)حصة)

بقي ة)00))درهم للحصة.

 31000 (: بلقادري) رشيد  بلسيد 

بقي ة)00))درهم.

 33000 (: رشيد) بزريوح  بلسيد 

بقي ة)00))درهم.

 33000 (: س ير) بسباعي  بلسيد 

بقي ة)00))درهم.

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):

عنوبفه)ب() بلقادري  رشيد  بلسيد 

 02 رقم) لوتس  زفقة  لعرب�سي  حي 

62000)بلناظور بملغرب.

عنوبفه)ب() بسباعي  س ير  بلسيد 

 (8 رقم) مح د  سيدي  بالمير  شارع 

بلناظور)62000)بلناظور بملغرب.

عنوبفه)ب() رشيد  بزريوح  بلسيد 

زفقة ميشال بفج طابق) (01 بلعنوبن)

حي ربسين بلدبر بلبيضاء) (8 شقة) (2

20000)بلدبر بلبيضاء)بملغرب.

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:

عنوبفه)ب() بلقادري  رشيد  بلسيد 

 02 رقم) لوتس  زفقة  لعرب�سي  حي 

62000)بلناظور بملغرب

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

 (7 بتاريخ) بالناضور  بالبتدبئية 

أكتوار)2022)تحت رقم)1586.

257I
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SOFICODEX

 SOCURE TECHNOLOGY
COMPANY

شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 
بلشريك بلوحيد

تأسيس شركة

SOFICODEX
)1 زفقة ببن بطوطة بلطابق بلثاني 

و بلثالث ، درب ع ر ، 20032، بلدبر 
بلبيضاء بملغرب

 SOCURE TECHNOLOGY
COMPANY شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجت اعي 11) زفقة 
مح د س يحة إقامة جوهرة مح د 
س يحة طابق 6 رقم 35 - 20500 

بلدبربلبيضاء بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

560(75
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) (27
مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 
بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)
 SOCURE TECHNOLOGY

.COMPANY
(: بإيجاز) بلشركة  غرض 
وتطوير) (، بلذكية) بلتكنولوجيا 
(، بلك بيوتر) فظام  تكنولوجيا 
وتكنولوجيا) (، بلشبكات) وتكنولوجيا 
بمليكافيكية) وبملعدبت  (، بملعلومات)
(، بل6رمجيات) وتطوير  (، وبلكهراائية)
وتطوير بلعلوم) (، وتعزيز بلتكنولوجيا)

وبلتكنولوجيا)،)وبملؤسسات بأل رى.
بملعامالت) ج يع  (، أعم) وبشكل 
بملالية وبلتجارية وبلصناعية وبملنقولة)
وغير بملنقولة بملتعلقة بشكل مباشر أو)
غير مباشر)،)كلًيا أو جزئًيا)،)بوبحدة أو)
أ رى من بملعامالت بملشار إليها أعاله)

،)بطريقة تسهل بلنشاط أو تعززه أو)
تطوره.)للشركة في بملغرب وبلخارج.

عنوبن بملقر بالجت اعي):)11))زفقة)
مح د س يحة إقامة جوهرة مح د)
 20500  -  35 رقم) (6 س يحة طابق)

بلدبربلبيضاء)بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 (.000 (: سون) كويزهي  بلسيدة 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.)
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):
عنوبفه)ب() سون  كويزهي  بلسيدة 

بلصين)0000))بلصين بلصين.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
عنوبفه)ب() سون  كويزهي  بلسيدة 

بلصين)0000))بلصين بلصين
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
 27 بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)813765.
258I

CAFIGEC

 SOCIETE DES FILS
EXPLOITANT DE CARRIERE

شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة
إضافة تس ية تجارية أو شعار)

CAFIGEC
 rue(al, fourat 2éme(etage 39
 maarif 39 rue(al, fourat 2éme
 etage(maarif، 20100، casa

maroc
 SOCIETE DES FILS EXPLOITANT

DE CARRIERE «شركة ذبت 
بملسؤولية بملحدودة»

وعنوبن مقرها بالجت اعي: 5 زفقة 
شارل فيل شقة 1) بيلفيدير - 
20300 بلدبر بلبيضاء بملغرب.

«إضافة تس ية تجارية أو شعار»
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري: 

.257387
ب قت�سى بلج ع بلعام بالستثنائي)
تقرر) (2022 شتن6ر) (29 في) بملؤرخ 

إضافة شعار تجاري للشركة وهو:
DFEDEC

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم  (
 25 بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)813038.

259I

CAFIGEC

GUESTY HOME
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

CAFIGEC
 rue(al, fourat 2éme(etage 39
 maarif 39 rue(al, fourat 2éme
 etage(maarif، 20100، casa

maroc
GUESTY HOME شركة ذبت 
مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجت اعي 26 شارع 
مرس بلسلطان شقة رقم 3 بلطابق 
بالول - 00)20 بلدبر بلبيضاء بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤلية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 
5602(3

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 شتن6ر) (30
مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 
بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.GUESTY HOME
إدبرة) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

بإليجاربت و سينديك..
26)شارع) عنوبن بملقر بالجت اعي):)
بلطابق) (3 مرس بلسلطان شقة رقم)
بالول)-)00)20)بلدبر بلبيضاء)بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

بلشركة:) رأس ال  مبلغ 
00.000,00))درهم،)مقسم كالتالي:

 (.000 (: هشام) بلجنان  بلسيد 
حصة بقي ة)00))درهم للحصة.)

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)
وصفات وموبطن بلشركاء):

عنوبفه)ب() هشام  بلجنان  بلسيد 
بلدبر) (20(00 بففا) بلكوف  طريق 

بلبيضاء)بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
عنوبفه)ب() هشام  بلجنان  بلسيد 
بلدبر) (20(00 بففا) بلكوف  طريق 

بلبيضاء)بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
 27 بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)813797.
260I

PREMIUM FINANCE

LITTLE LUXURY
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تحويل بملقر بالجت اعي للشركة

PREMIUM FINANCE
 APPARTEMENT(N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE(ANGLE
 SGT LEVET ET FERKLE

 MARRAKECH. ، 40000،
MARRAKECH MAROC

LITTLE LUXURY شركة ذبت 
مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجت اعي 52 شارع 
موالي رشيد شقة رقم 7 بلطابق 

بلرببع جليز 40000 ) مربكش بملغرب.
تحويل بملقر بالجت اعي للشركة

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 
.(22(29

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)
بملؤرخ في))))أكتوار)2022)تم تحويل)
من) للشركة  بلحالي  بالجت اعي  بملقر 
 7 »52)شارع موالي رشيد شقة رقم)
10000  )مربكش) بلطابق بلرببع جليز)
بلطابق) (3 رقم) «شقة  إلى) بملغرب»)
تجزئة بملسار طريق) (95( بلثاني رقم)

آسفي)-)10000)مربكش بملغرب».
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باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
أكتوار) (27 بلتجارية ب ربكش بتاريخ)

2022)تحت رقم)10822).
26(I

cabinet(fiduciaire(jalal

شركة نيار هاوس ش.ذ.م.م
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

cabinet(fiduciaire(jalal
 rue khalid ibn el walid n(5 30
 tanger(tanger، 90000، tanger

maroc
شركة فيار هاوس ش.ذ.م.م شركة 

ذبت بملسؤولية بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجت اعي زفقة 
بوركوبي رقم 20 طنجة 90000 

طنجة بملغرب
تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

(3(68(
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) (05
بملسؤولية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بملحدودة بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤولية بملحدودة.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
شركة) (: ب ختصر تس يتها) بإلقتضاء)

فيار هاوس ش.ذ.م.م.
بلترويج) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

للعقار.
زفقة) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 
 90000 طنجة) (20 رقم) بوركوبي 

طنجة بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
بلسيد شايب عبد بلرح ان):)500 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.
: بلسالم) عبد  بلك بوري   بلسيد 
500)حصة بقي ة)00))درهم للحصة.)
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):

بلرح ان) عبد  شايب  بلسيد 
زفقة بالمام بلترميذي فيال) عنوبفه)ب()

31 90006)طنجة بملغرب.
بلسالم) عبد  بلك بوري  بلسيد 
حي بلزبودية زفقة بلشهيد) عنوبفه)ب()
 90002  (( رقم) مح د  بلسوني 

طنجة بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
بلرح ان) عبد  شايب  بلسيد 
زفقة بالمام بلترميذي فيال) عنوبفه)ب()

31 90006)طنجة بملغرب
بلسالم) عبد  بلك بوري  بلسيد 
حي بلزبودية زفقة بلشهيد) عنوبفه)ب()
 90002  (( رقم) مح د  بلسوني 

طنجة بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
أكتوار) (26 بتاريخ) بطنجة  بلتجارية 

2022)تحت رقم))25880.
262I

AAMAR CONSULTING

GLOW CLINIC
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

AAMAR CONSULTING
 N °4 APT 1 Rue 43 Place(Dchira
، 70000، LAAYOUNE(MAROC

GLOW CLINIC شركة ذبت 
بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجت اعي حي بلفتح 
رقم 7) ع ارة بدربر محج مح د 6 - 

70000 بلعيون بملغرب
تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

13565
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) (21
بملسؤولية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بملحدودة بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤولية بملحدودة.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
 GLOW(:(بإلقتضاء)ب ختصر تس يتها

.CLINIC

صالون) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 
بلتج يل

بيع موبد بلتج يل و بلعطور
بلتدليك و عدة  دمات.

عنوبن بملقر بالجت اعي):)حي بلفتح)
 -  6 7))ع ارة بدربر محج مح د) رقم)

70000)بلعيون بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 500 (: فتيحة) بو ليص  بلسيدة 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.
بلسيدة مو�سي صفاء):)500)حصة)

بقي ة)00))درهم للحصة.)
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):
فتيحة) بو ليص  بلسيدة 
عنوبفه)ب()بقامة باب بلسالم ع ارة د)

رقم)3 27223)دبر بوعزة بملغرب.
عنوبفه)ب() صفاء) مو�سي  بلسيدة 
حي موالي رشيد مج وعة ج رقم)))) 

70000)بلعيون بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
فتيحة) بو ليص  بلسيدة 
عنوبفه)ب()بقامة باب بلسالم ع ارة د)

رقم)3 27223)دبر بوعزة بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
28)أكتوار) بالبتدبئية بالعيون بتاريخ)

2022)تحت رقم)73/2022)3.
263I

SOCIETE RKF CONSULTING

cafsool
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تحويل بملقر بالجت اعي للشركة

SOCIETE RKF CONSULTING
 LOT MOULIN IDRISSIA (3
 ATLAS(ET 5 BUREAU 23 ،

30000، FES(MAROC
cafsool شركة ذبت مسؤلية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجت اعي حي 

بوشيبة بلغف�سي تاوفات - 30000 
تاوفات بملغرب.

تحويل بملقر بالجت اعي للشركة
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 

.(739
بلوحيد) بلشريك  قربر  ب قت�سى 
تم تحويل) (202( فوف6ر) (0( بملؤرخ في)
للشركة) بلحالي  بالجت اعي  بملقر 
تاوفات) بلغف�سي  بوشيبة  «حي  من)
«حي) إلى) بملغرب») تاوفات  (30000  -
زريقه حط بلغف�سي تاوفات)-)30000 

تاوفات بملغرب».
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
دجن6ر) ((5 بالبتدبئية بتاوفات بتاريخ)

)202)تحت رقم)653.
261I

رويندبب أكسسوبر

مجموعة مدارس الجوذة 
العلمية

شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 
بلشريك بلوحيد

حل شركة

رويندبب أكسسوبر
)6 شارع اللة بلياقوت بلطابق 2 
رقم 62 ، 20250، بلدبربلبيضاء 

بملغرب
مج وعة مدبرس بلجوذة بلعل ية 
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 
بلشريك بلوحيد)في طور بلتصفية(

وعنوبن مقرها بإلجت اعي ليساسفة 
بقامة بلزيتون رقم 9) - 20000 

بلدبر بلبيضاء بملغرب.
حل شركة

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 
.303039

بلوحيد) بلشريك  قربر  ب قت�سى 
بملؤرخ في)7))أكتوار)2022)تقرر حل)
ذبت) محدودة  مسؤلية  ذبت  شركة 
مدبرس) مج وعة  بلوحيد  بلشريك 
رأس الها) مبلغ  بلعل ية  بلجوذة 
مقرها) وعنوبن  درهم  ((00.000
بلزيتون) بقامة  ليساسفة  بإلجت اعي 
بلبيضاء) بلدبر  (20000  -  (9 رقم)

بملغرب فتيجة ل):)غياب معامالت.
و حدد مقر بلتصفية ب ليساسفة)
بقامة بلزيتون رقم)9) - 20000)بلدبر)

بلبيضاء)بملغرب.)
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و عين:
بوسحابة) بلوبحد  عبد  بلسيد)ة()
و عنوبفه)ب()ليساسفة بقامة بلزيتون)
رقم)9) 20000)بلدبر بلبيضاء)بملغرب)

ك صفي))ة()للشركة.
وعند بإلقتضاء)بلحدود بملفروضة)
محل) لهم  بملخولة  بلصالحيات  على 
و) بلعقود  تبليغ  محل  و  بملخابرة 
عبد) (: بالتصفية) بملتعلقة  بلوثائق 

بلوبحد بوسحابة)
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
 28 بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)813921.

265I

zarkal(&(associés

Audit Nearshore Services
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

zarkal & associés
)3) شارع عبد بملومن بلطابق 6 رقم 
22 ، 00)20، بلدبر بلبيضاء بملغرب

Audit Nearshore Services شركة 
ذبت مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجت اعي فرشور 
), 00)), شارع بلقدس, سيدي 

معروف، - 20520 بلدبر بلبيضاء 
بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤلية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 
560269

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 شتن6ر) (28
مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 
بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
 Audit (: ب ختصر تس يتها) بإلقتضاء)

.Nearshore Services

إفجاز) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 
أع ال) و  مه ات  ج يع  دمات،)

بلتدقيق بلخارجي.
فرشور) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 
سيدي) بلقدس,) شارع  (,((00  ,(
بلبيضاء) بلدبر  (20520 (- معروف،)

بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 PKF( Audit( :( 1.000 بلشركة)

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.)
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):
عنوبفه)ب() (PKF Audit بلشركة)
37,)شارع أففرس)30)))لوكس بورغ)

لوكس بورغ.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
إرنست) ألفونس  جان  بلسيد 
مديرفاش عنوبفه)ب()37,)شارع أففرس)

30)))لوكس بورغ لوكس بورغ
رقيب) باكيلي  غيتة  بلسيدة 
 37525 )),زفقة النغدوك) عنوبفه)ب()

تاالنغ فرنسا
(- بتاريخ) تم بإليدبع بلقافوني ب-)

تحت رقم)-.
266I

LK CONSULTING SARL

SUPPORT GLASS
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

LK CONSULTING SARL
شارع مح د بلخامس رقم 15 
بلطابق بلثاث رقم 8) تطوبن ، 

93000، تطوبن بملغرب
SUPPORT GLASS شركة ذبت 
مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجت اعي شارع 

سبتة بملحنش 2 رقم )0) بلشطر 
بلثاني تطوبن - 93000 تطوبن 

بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

3231(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) (((

مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.

عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.SUPPORT GLASS

بستربد و) (: غرض بلشركة بإيجاز)

تصدير بلزجاج.

شارع) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 

بلشطر) ((0( رقم) (2 بملحنش) سبتة 

تطوبن) (93000 (- تطوبن) بلثاني 

بملغرب.

أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

بلسيد برديم سليم):)000.))حصة)

بقي ة)00))درهم للحصة.)

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):

عنوبفه)ب() سليم  برديم  بلسيد 

بالرب�سي) (0000 بملنخفضة) بالرب�سي 

بملنخفضة بالرب�سي بملنخفضة.

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:

عنوبفه)ب() سليم  برديم  بلسيد 

الرب�سي) (0000 بملنخفضة) بالرب�سي 

بملنخفضة الرب�سي بملنخفضة)

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

أكتوار) (20 بالبتدبئية بتطوبن بتاريخ)

2022)تحت رقم)39)2.

267I

Société somicoc

شركة هاماطيل
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

رفع رأس ال بلشركة
Société somicoc

 Rue(Abbas(mssadi(appt 2 VN
Fes، 30000، Fes(Maroc

شركة هاماطيل شركة ذبت 
بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجت اعي رقم ) 
شارع مح د بلوكيلي م.ج - 30000 

فاس بملغرب.
رفع رأس ال بلشركة

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 
.(995(

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)
تم) (2022 أكتوار) (21 في) بملؤرخ 
قدره) ب بلغ  بلشركة  رأس ال  رفع 
»100.000)درهم»)أي من)«00.000) 
عن) درهم») (500.000» إلى) درهم»)
رفع بلقي ة بإلس ية لألسهم) (: طريق)

بملوجودة.
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
أكتوار) (28 بتاريخ) بفاس  بلتجارية 

2022)تحت رقم))115.
268I

N2M CONSEIL-SARL

ORIENTAL AUTO
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

توسيع نشاط بلشركة)
N2M CONSEIL-SARL

 AV(HASSAN(I(RUE 5 N 19, 2
 ETAGE(N 4 ، 62000، NADOR

MAROC
ORIENTAL AUTO شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة
وعنوبن مقرها بالجت اعي شارع 
بلريغوالريس زفقة 0)2 رقم 6 - 

62000 بلناضور بملغرب.
توسيع نشاط بلشركة

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 
.(7857

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)
ت ت) (2022 أكتوار) ((( في) بملؤرخ 
نشاط) إلى  بلتالية  بألنشطة  إضافة 

بلشركة بلحالي):
بلتجارة.
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باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم  (
 (9 بتاريخ) بالناضور  بالبتدبئية 

أكتوار)2022)تحت رقم)0)16.
269I

FINCOSA MARRAKECH

KSAR MOGADOR
تعيين رئيس مجلس بإلدبرة

FINCOSA MARRAKECH
شارع عبد بلكريم بلخطابي بقامة 
رقية ع ارة 80) بلوك B بلطابق 

بالول بلشقة 7 ، 10000، مربكش 
بملغرب

KSAR MOGADOR «شركة 
بملساه ة»

وعنوبن مقرها بالجت اعي: رقم 2 
زفقة ببن بطوطة - 11000 بلصويرة 

بملغرب.
«تعيين رئيس مجلس بإلدبرة»

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري: 
.299

بإلدبري) بلعام  بلج ع  إطار  في  (
بملؤرخ في))))أكتوار)2022)تقرر تعيين)
ملجلس) رئيسا  دبفيد  بزوالي  بلسيد 
 KSAR MOGADOR شركة) إدبرة 

بتاريخ:))))أكتوار)2022
له) بملخولة  بلصالحيات  وتت ثل 
رئاسة) و  بلشركة  تسييىر  يلي:) في ا 

مجلس بدبرة بلشركة
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
 27 بتاريخ) بالصويرة  بالبتدبئية 

أكتوار)2022)تحت رقم)9)1.
270I

FINCOSA MARRAKECH

KSAR MOGADOR
إعالن متعدد بلقربربت

FINCOSA MARRAKECH
شارع عبد بلكريم بلخطابي بقامة 
رقية ع ارة 80) بلوك B بلطابق 

بالول بلشقة 7 ، 10000، مربكش 
بملغرب

KSAR MOGADOR «شركة 
بملساه ة»

وعنوبن مقرها بالجت اعي: رقم 2 
زفقة ببن بطوطة - 11000 بلصويرة 

بملغرب.
«إعالن متعدد بلقربربت»

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري: 
.299

ب قت�سى بلج ع بلعام بالستثنائي)
بملؤرخ في)08)أكتوار)2022

تم بتخاذ بلقربربت بلتالية:)
قربر رقم)):)بلذي ينص على مايلي:)
تجديد مدة تعيين مربقبي بلحسابات)
بلى) (2022 للسنة بملالية بمل تدة من)

2021
قربر رقم)2:)بلذي ينص على مايلي:)
بالدبرة) مجلس  مكتب  مدة  تجديد 

ملدة ثالث سنوبت
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

بلنظام بألسا�سي بلتالية:)
بند رقم.:)بلذي ينص على مايلي:.

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
 27 بتاريخ) بالصويرة  بالبتدبئية 

أكتوار)2022)تحت رقم)9)1.
27(I

CABINET CBA SARL

BIBANES
إعالن متعدد بلقربربت

CABINET CBA SARL
27 زفقة بابوم، طابق 3، شارع 

مح د بلخامس ، 20250، بلدبر 
بلبيضاء بملغرب

BIBANES «شركة ذبت بملسؤولية 
بملحدودة»

وعنوبن مقرها بالجت اعي: 90) شارع 
بففا بلدبر بلبيضاء - 3)200 بلدبر 

بلبيضاء بملغرب.
«إعالن متعدد بلقربربت»

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري: 
.((930(

ب قت�سى بلج ع بلعام بالستثنائي)
بملؤرخ في)05)شتن6ر)2022

تم بتخاذ بلقربربت بلتالية:)
على) ينص  بلذي  (:0( رقم) قربر 
ع ربلسقاط) بلسيد  تفويت  مايلي:)
رقم) بلوطنية  للبطاقة  بلحامل 
)B1(3(6)ل0)5)حصة كتالي):)73) 
حصة لسيدة عالية بلسقاط بلحاملة)
 BE81(067. رقم) بلوطنية  للبطاقة 

حصة لسيدة ك يليا بلسقاط) ((73

رقم) بلوطنية  للبطاقة  بلحاملة 

لسيدة) حصة  و60)) (.BE809056

للبطاقة) بلحاملة  بلسقاط  زينة 

.BE8770(0(بلوطنية رقم

على) ينص  بلذي  (:02 رقم) قربر 

مايلي:)تفويت بلسيدة مارية بلسقاط)

رقم) بلوطنية  للبطاقة  بلحاملة 

لسيدة) حصص  ل0)) (B1309(9

للبطاقة) بلحاملة  بلسقاط  ك يليا 

(:(.BE809056(بلوطنية رقم

على) ينص  بلذي  (:03 رقم) قربر 

بلسقاط) ع ر  بلسيد  ببقاء) مايلي:)

ك سير وحيد مع حق بالستنفاع.

على) ينص  بلذي  (:01 رقم) قربر 

من) بالجت اعي  بملقر  تحويل  مايلي:)

بلى) بلبيضاء،) بلدبر  بففا  شارع  ((90

دياب) عين  (2  (61 سندباد) تجزئة 

61)،بلدبر) رقم) ع ارة  بر�سي  تحت 

بلبيضاء.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

بلنظام بألسا�سي بلتالية:)

بند رقم)05:)بلذي ينص على مايلي:)

تحويل بملقر بالجت اعي من)90))شارع)

بففا بلدبر بلبيضاء،)بلى تجزئة سندباد)

61) 2)عين دياب تحت بر�سي ع ارة)

رقم)61)،بلدبر بلبيضاء.

على) ينص  بلذي  (:06 رقم) بند 

بلثالث بلسيدة عالية) مايلي:)بلشركاء)

بلسقاط) ك يليا  بلسيدة  بلسقاط،)

مساه ون) بلسقاط  زينة  وبلسيدة 

بتساوي ب)000.))حصة.)

بند رقم)07:)بلذي ينص على مايلي:)

رأس مال بلشركة محدد في)00.000) 

عالية) بلسيدبت  إلى  منسوب  درهم 

زينة) و  بلسقاط  ك يليا  بلسقاط،)

ع ر) وسيد  بفتفاع  بدون  بلسقاط 

بلسقاط بالفتفاع فقط.)

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

 26 بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم))2)813.

272I

THALAL CONSULTANTS

UNLIMITED MARRAKECH
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة
THALAL CONSULTANTS
 N° 23 RUE(TARIK(BNOU
 ZIAD(APPT(N°8 GUELIZ
 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC
 UNLIMITED MARRAKECH
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجت اعي شارع 

مسلم ، تجزئة بوكار ، سنتر زينيت 
بزنس بلطابق بلخامس باب 25 - 

10000 مربكش بملغرب
تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

(3009(
 06 في) مؤرخ  حر  عقد  ب قت�سى 
بلقافون) إعدبد  تم  (2022 أكتوار)
بملسؤولية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بملحدودة بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤولية بملحدودة.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.UNLIMITED MARRAKECH
مطور) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

عقاري.
شارع) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 
سنتر زينيت) (، تجزئة بوكار) (، مسلم)
 -  25 باب) بلخامس  بلطابق  بزنس 

10000)مربكش بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
حصة) (500 (: فيتو) دفيد  بلسيد 

بقي ة)00))درهم للحصة.
500)حصة) (: بلسيدة دوفيا شوقي)

بقي ة)00))درهم للحصة.)
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):
عنوبفه)ب() فيتو  دفيد  بلسيدة 
طريق) (21 رقم) بلفيال  بملكيس،)

ورزبزبت)10000)مربكش بملغرب.
عنوبفه)ب() شوقي  دوفيا  بلسيدة 
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حي بلهنا)2)رقم)2060 - 13000)قلعة)
بلسربغنة بملغرب.

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)
وموبطن مسيري بلشركة:

عنوبفه)ب() فيتو  دفيد  بلسيد 
طريق) (21 رقم) بلفيال  بملكيس،)

ورزبزبت)10000)مربكش بملغرب
عنوبفه)ب() شوقي  دوفيا  بلسيدة 
قلعة) (13000  2060 رقم) (2 حي بلهنا)

بلسربغنة بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
أكتوار) (26 بلتجارية ب ربكش بتاريخ)

2022)تحت رقم)10718).

273I

fidact

BERGERAC TRANS
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

fidact
رقم 22 بلوك E حي بلسالم ، 
1200)، سيدي سل ان بملغرب

BERGERAC TRANS شركة ذبت 
مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجت اعي 59 شارع 
موالي عبد بلعزيز إقامة موالي عبد 
بلعزيز رقم 01 - 1000) بلقنيطرة 

بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

67067
 (( في) مؤرخ  حر  عقد  ب قت�سى 
بلقافون) إعدبد  تم  (2022 أكتوار)
مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 
بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.BERGERAC TRANS

فقل) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 
بلبضائع لحساب بلغير وطنيا و دوليا.

59)شارع) عنوبن بملقر بالجت اعي):)
موالي عبد بلعزيز إقامة موالي عبد)
بلقنيطرة) ((1000  -  01 رقم) بلعزيز 

بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 (.000 (: طيبة) بنعي�سى  بلسيد 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.)
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):
عنوبفه)ب() طيبة  بنعي�سى  بلسيد 
دبر بالعامري)،)بملركز)1200))سيدي)

سلي ان بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
عنوبفه)ب() طيبة  بنعي�سى  بلسيد 
1200))سيدي) بملركز) دبر بالعامري،)

سلي ان بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
بتاريخ) بالقنيطرة  بالبتدبئية 
رقم) تحت  (2022 أكتوار) (26

.121(/2022

271I

سيكوجيس ش م

 CAFE RESTAURANT
L›AIGLE BLEU sarl

شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة
قفل بلتصفية

سيكوجيس ش م
98 شارع عبد بلكريم بلخطابي ، 

32000، بلحسي ة بملغرب
 CAFE RESTAURANT L›AIGLE
BLEU sarl شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجت اعي : حي 

ميربدور بألسفل - 32000 بلحسي ة 
بملغرب.

قفل بلتصفية
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

.((87

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)
2022)تقرر حل) 29)شتن6ر) بملؤرخ في)
 CAFE RESTAURANT L’AIGLE
بملسؤولية) ذبت  شركة  (BLEU sarl
 (00.000 رأس الها) مبلغ  بملحدودة 
بإلجت اعي حي) درهم وعنوبن مقرها 
بلحسي ة) (32000 (- ميربدور بألسفل)

بملغرب فتيجة القتصدي.
و عين:

و) أو يار  بلدين  عز  بلسيد)ة()
1)شارع عالل بن عبد هللا) عنوبفه)ب()
ك صفي) بملغرب  بلحسي ة  (32000

)ة()للشركة.
و قد تم بنعقاد بلج عية بلختامية)
حي) وفي  (2022 شتن6ر) (29 بتاريخ)
بلحسي ة) (32000 (- ميربدور بألسفل)

بملغرب.
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
 (1 بتاريخ) بالحسي ة  بالبتدبئية 

أكتوار)2022)تحت رقم)262.
275I

SAVOIR EXPERT

BARAE MINI MARKET
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
قفل بلتصفية

SAVOIR EXPERT
 N ° 05 RUE(IBN(BATTOUTA
 VILLE(NOUVELLE ، 31000،

SEFROU MAROC
BARAE MINI MARKET شركة 

ذبت مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 
بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجت اعي : فرح 6 
بلطابق بالر�سي بي وزبر كندر صفرو 

- 000)3 صفرو بملغرب.
قفل بلتصفية

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 
.3073

بلوحيد) بلشريك  قربر  ب قت�سى 
تقرر) (2022 أكتوار) (3( في) بملؤرخ 
حل)BARAE MINI MARKET)شركة)
ذبت مسؤلية محدودة ذبت بلشريك)
 (00.000 رأس الها) مبلغ  بلوحيد 
بإلجت اعي) مقرها  وعنوبن  درهم 

بلطابق بالر�سي بي وزبر كندر) (6 فرح)

صفرو)-)000)3)صفرو بملغرب فتيجة)

لحل مسبق.

و عين:

و) لزربك  مصطفى  بلسيد)ة()

بي وزبر) عراية  اللة  حي  عنوبفه)ب()

بملغرب) صفرو  (3(000 كندر صفرو)

ك صفي))ة()للشركة.

و قد تم بنعقاد بلج عية بلختامية)

 6 وفي فرح) (2022 أكتوار) (3( بتاريخ)
بلطابق بالر�سي بي وزبر كندر صفرو)

- 000)3)صفرو بملغرب.

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

أكتوار) (3( بالبتدبئية بصفرو بتاريخ)

2022)تحت رقم)226/22.

276I

FIDUCIAIRE BM-COMPTA

GROUPE S.H TRANS
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE BM-COMPTA

شارع مح د بلخامس ع ارة 81 

مكتب رقم 22 ، 90000، طنجة 

بملغرب

GROUPE S.H TRANS شركة ذبت 

مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجت اعي قيسارية 

وبدي بلذهب شارع زرياب بملحل رقم 

9 طنجة - 90000 طنجة بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

55999

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (20(2 أكتوار) (03

مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.
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عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.GROUPE S.H TRANS

بلنقل) (- (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

بلوطني و بلدولي للبضائع.

-بالستيربد و بلتصدير لكل بملوبد) (

و آليات.

-)كربء)ج يع أجهزة بلنقل.

قيسارية) (: عنوبن بملقر بالجت اعي)

وبدي بلذهب شارع زرياب بملحل رقم)

9)طنجة)-)90000)طنجة بملغرب.

أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 60.000 بلشركة:) رأس ال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

 600 (: بلسباعي) هشام  بلسيد 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.)

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):

بلسيد هشام بلسباعي عنوبفه)ب()

شارع هارون بلرشيد ع ارة)58)طابق)

2)بلشقة)7 90000)طنجة بملغرب.

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:

بلسيد هشام بلسباعي عنوبفه)ب()

شارع هارون بلرشيد ع ارة)58)طابق)

2)بلشقة)7 90000)طنجة بملغرب

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

غشت) (03 بتاريخ) بطنجة  بلتجارية 

2)20)تحت رقم)6)31.

277I

ADVISORIS

I REGIE
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تفويت حصص

ADVISORIS

 Quartier des hôpitaux,

 N°5 avenue(des(pléiades

 résidence IMRANE RDC APPT

 B1, Casablanca ، 20100،

CASABLANCA MAROC

I REGIE شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجت اعي 1) شارع 
لوسيرن إقامة لطيفة ، بلطابق بألول 

بملكاتب رقم 3 حي بملستشفيات 
بلدبر بلبيضاء 20503 بلدبر بلبيضاء 

بملغرب.
تفويت حصص

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 
.16885(

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)
ت ت) (2022 شتن6ر) (20 في) بملؤرخ 

بملصادقة على):
تامر) عادل  )ة() بلسيد) تفويت 
500)حصة بجت اعية من أصل)500 
يوسف) )ة() بلسيد) لفائدة  حصة 

بلوبدي بتاريخ)20)شتن6ر)2022.
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم  (
 2( بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)812582.
278I

FIDUCIAIRE ZOHOUR

STE UNIVERS WATER SAIS
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
قفل بلتصفية

FIDUCIAIRE ZOHOUR
 AVENUE ISMILIA (03 BIS
 ZOHOUR( 1،( 300060،( FES

MAROC
 STE UNIVERS WATER SAIS
ذبت) محدودة  مسؤلية  ذبت  شركة 

بلشريك بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجت اعي):)رقم)20 
تجزئة بملنزه سايس طريق سيدي) (E

حربزم فاس)-)30060)فاس بملغرب.
قفل بلتصفية

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري):)
.56823

بلوحيد) بلشريك  قربر  ب قت�سى 
بملؤرخ في)20)أكتوار)2022)تقرر حل)
STE UNIVERS WATER SAIS)شركة)
ذبت مسؤلية محدودة ذبت بلشريك)
بلوحيد مبلغ رأس الها)20.000)درهم)
 20 رقم) بإلجت اعي  مقرها  وعنوبن 
تجزئة بملنزه سايس طريق سيدي) (E
فاس بملغرب) (30060 (- حربزم فاس)

بلدي) بلهدف  تحقيق  لعدم  فتيجة 
تأسست من أجله بلشركة.

و عين:
بدر الفدري و عنوبفه)ب() بلسيد)ة()
تجزئة بملنزه سايس طريق) (E  20 رقم)
فاس) (30600 فاس) حربزم  سيدي 

بملغرب ك صفي))ة()للشركة.
و قد تم بنعقاد بلج عية بلختامية)
 20 2022)وفي رقم) 20)أكتوار) بتاريخ)
تجزئة بملنزه سايس طريق سيدي) (E

حربزم فاس)-)30060)فاس بملغرب.
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
أكتوار) (27 بتاريخ) بفاس  بلتجارية 

2022)تحت رقم)1120/2022.
279I

بملستامنة بلشرقية لتقنيات بملحاسبة

 ERRMILI AGRICULTURE
BIOLOGIQUE SARL/AU

شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 
بلشريك بلوحيد

قفل بلتصفية

بملستامنة بلشرقية لتقنيات 
بملحاسبة

شارع مح د عبده بقامة ح زة رقم 
8) مكرر بلطابق بلثاني رقم 7 ، 

60000، وجدة بملغرب
 ERRMILI AGRICULTURE

BIOLOGIQUE SARL/AU شركة 
ذبت مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجت اعي : طريق 
مغنية تجزئة لعلج زفقة رجب رقم 
)) وجدة - 6000 وجدة بملغرب.

قفل بلتصفية
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

.33819
بلوحيد) بلشريك  قربر  ب قت�سى 
تقرر) (2022 شتن6ر) (27 في) بملؤرخ 
 ERRMILI AGRICULTURE حل)
شركة) (BIOLOGIQUE SARL/AU
ذبت مسؤلية محدودة ذبت بلشريك)
بلوحيد مبلغ رأس الها)0.000))درهم)
طريق) بإلجت اعي  مقرها  وعنوبن 
مغنية تجزئة لعلج زفقة رجب رقم))) 
وجدة بملغرب فتيجة) (6000 (- وجدة)

الزمة بلقطاع.

و عين:
و) بلرميلي  فوربلدين  بلسيد)ة()
عنوبفه)ب()شارع مح د بلخامس غار)
بلبارود زفقة ببوبلحناء)رقم)20)وجدة)
)ة() ك صفي) بملغرب  وجدة  (60000

للشركة.
و قد تم بنعقاد بلج عية بلختامية)
طريق) وفي  (2022 شتن6ر) (27 بتاريخ)
مغنية تجزئة لعلج زفقة رجب رقم))) 

وجدة)-)60000)وجدة بملغرب.
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
أكتوار) (27 بتاريخ) بوجدة  بلتجارية 

2022)تحت رقم)682).

280I

soulinad.consult

TAOUFIKCRONO
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

soulinad.consult
بلطابق برول شارع بالمام بلبصيري 

بلزفقة 615 بلرقم 2 مكرر ، 20000، 
بلبيضاء بملغرب

TAOUFIKCRONO شركة ذبت 
مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجت اعي دوبر 

بلجعافرة ج اعة موالي عبد هللا - 
21000 بلجديدة بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤلية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 
 (9929

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 شتن6ر) (29
مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 
بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.TAOUFIKCRONO
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مركز) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 
تركيب) (- تاكوغربف) تج يع ومربقبة 
بلقياس) وأدوبت  بلتاكوجربفات 

بملنظ ة
تركيب وبلتحكم في تاكوغربفات

.
دوبر) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 
(- بلجعافرة ج اعة موالي عبد هللا)

21000)بلجديدة بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 (.000 (: توفيق) سالمي  بلسيد 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.)
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):
عنوبفه)ب() توفيق  سالمي  بلسيد 
 21000  565 بلزفقة) ((5 بلرقم)

بلجديدة بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
عنوبفه)ب() توفيق  سالمي  بلسيد 
 21000  565 بلزفقة) ((5 بلرقم)

بلجديدة بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
 20 بتاريخ) بالجديدة  بالبتدبئية 

أكتوار)2022)تحت رقم)29329.

28(I

AVIS DE CONSTITUTION

أناضيف كونساي
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

AVIS DE CONSTITUTION
 N 166, LOT(CHAHDIA(ETG 2 EL
 OULFA ، 20220، CASABLANCA

MAROC
أفاضيف كونساي شركة ذبت 
مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجت اعي 66) بقامة 

بلشهدية بلطابق بلثاني بأللفة - 
20220 بلدبر بلبيضاء بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤلية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 
518269

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
بلقافون) إعدبد  تم  (2022 يوفيو) (06
مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 
بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

أفاضيف كونساي.
مشورة) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

ودعم بإلدبرة.
تأسيس بلشركات

بملالزمة) بلخدمات  كافة  تقديم 
لهذب بلنشاط وعلى وجه بلخصوص:)
وبملحاسبة) بلسكرتارية   دمات 
وبلضريبية) بلقافوفية  وبلخدمات 
و دمات) بملعلومات  وتكنولوجيا 

بالتصاالت.
بالستشاربت في بلتنظيم وبلتسويق)

وبلت ويل.
في) بلخدمات  وتقديم  بملساعدة 
مجاالت إدبرة بألع ال وإدبرة بألع ال.
بلدوربت) وتنشيط  تنظيم 
وبملؤت ربت) وبلندوبت  بلتدريبية 

لج يع أفوبع بلج هور..
 (66 (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 
بقامة بلشهدية بلطابق بلثاني بأللفة)

- 20220)بلدبر بلبيضاء)بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 (.000 (: أفاضيف) عي�سى  بلسيد 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.)
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):
بلسيد عي�سى أفاضيف عنوبفه)ب()
 17900  229 رقم) (0( بلقدس) حي 

زبكورة بملغرب.

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)
وموبطن مسيري بلشركة:

بلسيد عي�سى أفاضيف عنوبفه)ب()
 17900  229 رقم) (0( بلقدس) حي 

زبكورة بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
 29 بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

يوفيو)2022)تحت رقم)829306.

282I

ETS VERIF CABINET COMPTABLE

Sté Cerfs.Blancs Security
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

 ETS VERIF CABINET
COMPTABLE

 AV(DES(FAR(ES-SEMARA ،
72000، ES-SEMARA(MAROC

Sté Cerfs.Blancs Security شركة 
ذبت بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجت اعي حي بلسالم 
1 بلوك )رقم 09 مكرر بلس ارة - 

72000 بلس ارة بملغرب
تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

2595
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
بلقافون) إعدبد  تم  (2022 يناير) (25
بملسؤولية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بملحدودة بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤولية بملحدودة.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
 Sté (: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.Cerfs.Blancs Security
:) دمات) بإيجاز) بلشركة  غرض 

بلحربسة و  دمات أ رى.
عنوبن بملقر بالجت اعي):)حي بلسالم)
(- بلس ارة) مكرر  (09 )رقم) بلوك) (1

72000)بلس ارة بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

عبد) سيدي  بلقا�سي  بلسيد 

درهم) ((00 حصة بقي ة) (500 (: هللا)

للحصة.

بلسيد زروك بلبالوي):)500)حصة)

بقي ة)00))درهم للحصة.)

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):

عبد هللا) بلقا�سي سيدي  بلسيد 

بلوك د رقم) (2 حي بلسالم) عنوبفه)ب()

39)بلس ارة)72000)بلس ارة بملغرب.

عنوبفه)ب() بلبالوي  زروك  بلسيد 

زفقة أح د سالم ولد أفريط رقم)27 

بلس ارة)72000)بلس ارة بملغرب.

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:

عبد هللا) بلقا�سي سيدي  بلسيد 

بلوك د رقم) (2 حي بلسالم) عنوبفه)ب()

39)بلس ارة)72000)بلس ارة بملغرب

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

يناير) (27 بالبتدبئية بالس ارة بتاريخ)

2022)تحت رقم)23/2022.

283I

موثق

 «الشركة نورتن ريال أسطيت 

ديفلوبمانت« 

الشركة ذات املسؤولية 

املحدودة الشريك الوحيد
إعالن متعدد بلقربربت

موثق

شارع أبي بلدردبء بقامة بشرى 

بلطابق بألول مكتب رقم 6) ساحة 

بألمم طنجة شارع أبي بلدردبء بقامة 

بشرى بلطابق بألول مكتب رقم 6) 

ساحة بألمم طنجة، 90000، طنجة 

بملغرب

 «بلشركة فورتن ريال أسطيت 

ديفلوا افت» 

بلشركة ذبت بملسؤولية بملحدودة 

بلشريك بلوحيد

 «شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة 

ذبت بلشريك بلوحيد»
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وعنوبن مقرها بالجت اعي: طنجة 
حسنوفة زفقة موالي بدريس ع ارة 
موالي بدريس 3 بلطابق بألول رقم 
22 طنجة حسنوفة زفقة موالي 
بدريس ع ارة موالي بدريس 3 

بلطابق بألول رقم 22 90000 طنجة 
بملغرب.

«إعالن متعدد بلقربربت»
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري: 

.30353
ب قت�سى بلج ع بلعام بالستثنائي)
2022)تم بتخاذ) 30)غشت) بملؤرخ في)

بلقربربت بلتالية:)
قربر رقم)):)بلذي ينص على مايلي:)
 (6 في) مؤرخ  موثق  عقد  ب قت�سى 
بلسادة) وهب  (،2022 غشت) و30)
وبلسيدبت:)كريم بلرزيني)250)حصة)
حصة) (250 بلرزيني) بلسالم  وعبد 
وعن6ر) حصة  ((25 بلرزيني) وفادية 
25))حصة،)أي ما مج وعه) بلرزيني)
بلشركة) رأس ال  من  حصة  (750
بملذكورة وذلك لفائدة أ يهم بلسيد)
 250 ل) أصال  بملالك  بلرزيني  يونس 
مالكا) أصبح  لذلك  وفتيجة  حصة،)
وبلبالغة) بلشركة  حصص  لج يع 
فان) عليه  واناءب  حصة.) ((000
أصبح) حيث  قائ ة  تبقى  بلشركة 
بلسيد يونس بلرزيني:)ببن عبد بلقادر)
وااتريسيا،)وبلحامل لبطاقة بلتعريف)
بلوطنية رقم ك208350،)و بلساكن)
(،7 رقم) بلورد،) دبر  بلشلوح،) بأمربح 
بلشريك) بطنجة،) بملقربع  جامع  حي 
(- بلشركة:) فصول  تعديل  بلوحيد.)
ذبت) أصبحت  بلشركة  (:( بلفصل)
مسؤولية محدودة بلشريك بلوحيد.)
«بلشركة فورتن) بس ها) (:2 بلفصل) (-
بلشريك) ريال أسطيت ديفلوا افت»)

بلوحيد)
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

بلنظام بألسا�سي بلتالية:)
بند رقم)):)بلذي ينص على مايلي:)
بلشركة) رأس ال  و7:) (6 بلفصل) (-
بلى) مقسم  درهم  ((00000 قدره)
في) درهم  ((00 قي تها) حصة  ((000
ملكية بلشريك بلوحيد بلسيد يونس)
بلسيد يونس) (:(3 بلفصل) (- بلرزيني.)

بلرزيني معين مسير بلشركة،)وبلسيد)
لبطاقة) بلحامل  سرحان  كريم 
(،(50161 بلتعريف بلوطنية رقم ل)
بلساكن بطنجة،)زفقة موالي بدريس،)
32.)عين) إقامة موالي بدريس3،)رقم)
-وا حضر) مسير للشركة غير شريك.)
تابع قدم بلسيد عبد بلسالم بلرزيني)
قبلها) بلشركة،) تسيير  من  بستقالته 
بالبربء) بلوحيد ومنحه  بلشريك  منه 

على تسييرها.
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
شتن6ر) (30 بتاريخ) بطنجة  بلتجارية 

2022)تحت رقم)0787).
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Laanab shop

لعنب شوب
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

Laanab shop
حي بملجاعرة قرية تاوفات ، 31500، 

قرية با مح د تاوفات بملغرب
لعنب شوب شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجت اعي حي 

بملجاعرة قرية تاوفات - 31500 قرية 
با مح د بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤلية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 
2(99

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) (2(
مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 
بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
لعنب) (: ب ختصر تس يتها) بإلقتضاء)

شوب.
غرض بلشركة بإيجاز):)مقهى.

حي) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 
31500)قرية) بملجاعرة قرية تاوفات)-)

با مح د بملغرب.

أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 
بلشركة):)99)سنة.

 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)
وصفات وموبطن بلشركاء):

بلسيد بدريس لعنب عنوبفه)ب()حي)
بملجاعرة قرية تاوفات)31500)تاوفات)

بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
بلسيد بدريس لعنب عنوبفه)ب()حي)
بملجاعرة قرية تاوفات)31500)تاوفات)

بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
أكتوار) (26 بالبتدبئية بتاوفات بتاريخ)

2022)تحت رقم)557.
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بملستامنة بلشرقية لتقنيات بملحاسبة

A 48
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
قفل بلتصفية

بملستامنة بلشرقية لتقنيات 
بملحاسبة

شارع مح د عبده بقامة ح زة رقم 
8) مكرر بلطابق بلثاني رقم 7 ، 

60000، وجدة بملغرب
A 48 شركة ذبت مسؤلية محدودة 

ذبت بلشريك بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجت اعي : تجزئة 

بملنار رقم 63) زفقة ببتهال حي 
بالفدلس وجدة - 6000 وجدة 

بملغرب.

قفل بلتصفية

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

.37013

بلوحيد) بلشريك  قربر  ب قت�سى 

بملؤرخ في))))أكتوار)2022)تقرر حل)

شركة ذبت مسؤلية محدودة) (A 18

ذبت بلشريك بلوحيد مبلغ رأس الها)

مقرها) وعنوبن  درهم  ((00.000

بإلجت اعي تجزئة بملنار رقم)63))زفقة)

 6000 (- وجدة) بالفدلس  حي  ببتهال 

وجدة بملغرب فتيجة الزمة بلقطاع.

و عين:
باكاد) بلرح ان  عبد  بلسيد)ة()
جوريس) جون  محج  عنوبفه)ب() و 
93500)بوفتان)93500)باريس فرنسا)
)ة() ك صفي) فرنسا  باريس  (93500

للشركة.
و قد تم بنعقاد بلج عية بلختامية)
وفي تجزئة) (2022 أكتوار) ((( بتاريخ)
حي) ببتهال  زفقة  ((63 رقم) بملنار 
وجدة) (60000 (- وجدة) بالفدلس 

بملغرب.
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
أكتوار) (26 بتاريخ) بوجدة  بلتجارية 

2022)تحت رقم)666).
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CABINET CBA SARL

OZAC IMMOBILIER
إعالن متعدد بلقربربت

CABINET CBA SARL
27 زفقة بابوم، طابق 3، شارع 

مح د بلخامس ، 20250، بلدبر 
بلبيضاء بملغرب

OZAC IMMOBILIER «شركة ذبت 
بملسؤولية بملحدودة»

وعنوبن مقرها بالجت اعي: ميدبن 
بلروضاني ، شارع طافطان ، ع ارة 

لينا ، بلطابق بلرببع ، رقم )5 - 
90090 طنجة بملغرب.

«إعالن متعدد بلقربربت»
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري: 

.36957
ب قت�سى بلج ع بلعام بالستثنائي)

بملؤرخ في)05)شتن6ر)2022
تم بتخاذ بلقربربت بلتالية:)

على) ينص  بلذي  (:0( رقم) قربر 
مايلي:)ت6رع بلسيد ع ر بلسقاط لوجه)
حصة) ((00 حصصه) بج يع  هللا٬)
عالية) بلسيدبت،) بلثالث  بناته  على 
زينة) و  بلسقاط  ك يليا  بلسقاط،)
بالفتفاع) على  بلحفاظ  مع  بلسقاط 

بلتام.
على) ينص  بلذي  (:02 رقم) قربر 
مايلي:)حق بلتصويت بمل نوح لل نتفع)
في ج يع قربربت بلج ع بلعام بلعادي)

وغير بلعادي.
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على) ينص  بلذي  (:03 رقم) قربر 

مايلي:)تثبيت بلسيد ع ر بلسقاط في)

مهامه ك دير وحيد للشركة.

على) ينص  بلذي  (:01 رقم) قربر 

جديد) بسا�سي  فظام  بعت اد  مايلي:)

لشركة.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

بلنظام بألسا�سي بلتالية:)

على) ينص  بلذي  (:06 رقم) بند 

بلثالث بلسيدة عالية) مايلي:)بلشركاء)

بلسقاط) ك يليا  بلسيدة  بلسقاط،)
مساه ون) بلسقاط  زينة  وبلسيدة 

بتساوي ب)000.))حصة.

بند رقم)07:)بلذي ينص على مايلي:)
رأس مال بلشركة محدد في)00.000) 

عالية) بلسيدبت  إلى  منسوب  درهم 

زينة) و  بلسقاط  ك يليا  بلسقاط،)

بفتفاع وبلسيد ع ر) بلسقاط بدون 

بلسقاط بالفتفاع فقط.

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

أكتوار) (03 بتاريخ) بطنجة  بلتجارية 

2022)تحت رقم)257939.
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FIDUCIAIRE DU DETROIT SARL

ALQUIMAROC SARL AU
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE DU DETROIT SARL

 avenue(beethoven, immeuble

 opéra 2ème(etage 13 TANGER،

90000، TANGER(MAROC

ALQUIMAROC SARL AU شركة 

ذبت مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجت اعي 1), شارع 

موالي إس اعيل, إقامة موالي 

إس اعيل بلطابق بلثالث رقم بلشقة 

9 - 90000 طنجة بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

(3(107

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) (06

مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.

عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.ALQUIMAROC SARL AU

غرض بلشركة بإيجاز):)تهدف هذه)

بالشركة بساسا بلى):)

وتركيب) وتج يع  وتأجير  بيع 

لسقاالت) بملعدفية  بلهياكل  معدبت 

صب بلخرسافة وغيرها من بألع ال)

بملتنوعة بملرتبطة بها.

وإدربك) بلتص يم  دربسة  شربء)

وبملنتجات) بملوبد  ج يع  وتصنيع 

وبملعدبت بلالزمة للشركة.

بلع ليات) ج يع  عامة  بصفة  (

بلتجارية,)بملالية,)بلصناعية و بلعقارية)

بلتي تتعلق بصفة مباشرة باملوبضيع)

بملشار إليها أعاله أو أي موضوع مشابه)

له أو ي كنه بملساه ة في بلن و تحت)

أي فوع لحساب بلشركة بلخاصة.).

 ,(1 (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 

إقامة موالي) شارع موالي إس اعيل,)

إس اعيل بلطابق بلثالث رقم بلشقة)

9 - 90000)طنجة بملغرب.

أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 (00 (: بلع ربني) مح د  بلسيد 

حصة بقي ة)000.))درهم للحصة.)

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):

بلسيد مح د بلع ربني عنوبفه)ب()

كبيال)3)ل)5 93200)بملضيق بملغرب.

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:

بلسيد مح د بلع ربني عنوبفه)ب()

كبيال)3)ل)5 93200)بملضيق بملغرب

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
أكتوار) ((8 بتاريخ) بطنجة  بلتجارية 

2022)تحت رقم))25817.
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FIDUCIAIRE DU DETROIT SARL

MAGHREB SHIPPING
SARL AU 

شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 
بلشريك بلوحيد

حل شركة

FIDUCIAIRE DU DETROIT SARL
 avenue(beethoven, immeuble
 opéra 2ème(etage 13 TANGER،

90000، TANGER(MAROC
 MAGHREB SHIPPING SARL AU
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 
بلشريك بلوحيد)في طور بلتصفية(

وعنوبن مقرها بإلجت اعي 17, شارع 
يوسف ببن تاشفين إقامة بلشهبة 

ب2 مكتب رقم 83) - 90000 
طنجة بملغرب.

حل شركة
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 

.60(15
بلوحيد) بلشريك  قربر  ب قت�سى 
تقرر) (2022 شتن6ر) ((5 في) بملؤرخ 
محدودة) مسؤلية  ذبت  شركة  حل 
 MAGHREB بلوحيد) بلشريك  ذبت 
SHIPPING SARL AU)مبلغ رأس الها)
مقرها) وعنوبن  درهم  ((00.000
ببن) يوسف  شارع  (,17 بإلجت اعي)
مكتب) ب2) بلشهبة  إقامة  تاشفين 
بملغرب) طنجة  (90000  -  (83 رقم)

فتيجة ل):)نهاية بالشغال.
و حدد مقر بلتصفية ب)17)شارع)
بلشهبة) إقامة  تاشفين  ببن  يوسف 
ب2)مكتب رقم)83) - 90000)طنجة)

بملغرب.)
و عين:

و) بلفضلي  بح د  بلسيد)ة()
زفقة بلعربق إقامة بينصا) عنوبفه)ب()
بلطابق بلثاني رقم))2 90000)طنجة)

بملغرب ك صفي))ة()للشركة.
بلحدود) بإلقتضاء) وعند 
بملخولة) بلصالحيات  على  بملفروضة 

تبليغ) محل  و  بملخابرة  محل  لهم 
بلعقود و بلوثائق بملتعلقة بالتصفية)

:)ال صالحية بملخولة لهم)
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
أكتوار) ((8 بتاريخ) بطنجة  بلتجارية 

2022)تحت رقم)258125.
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MOB&YAGO(FOR(BUILDING

 MOB&YAGO FOR
BUILDING M&YFB

شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة
تأسيس شركة

MOB&YAGO(FOR(BUILDING
 HAY CHAIBAT OLD ZAARIA

 BENGUERIR ، 43150،
BENGUERIR MAROC

 MOB&YAGO(FOR(BUILDING
M&YFB شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجت اعي حي 

بلشعيبات بوالد بلزعرية إبن جرير - 
50)13 إبن جرير بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 
بملحدودة 

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 
3505

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 شتن6ر) (29
بملسؤولية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بملحدودة بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤولية بملحدودة.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)
 MOB&YAGO( FOR( BUILDING

.M&YFB
إنشاء) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

بلبنايات بلسكنية و غير بلسكنية.
حي) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 
(- بلشعيبات بوالد بلزعرية إبن جرير)

50)13)إبن جرير بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
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وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)
وصفات وموبطن بلشركاء):

 AGOURYA YOUSSEF بلسيد)
 HAY CHAIBAT ARGAZ عنوبفه)ب()
 BENGUERIR 13(50 BENGUERIR

.MAROC
 BOUNAGUI بلسيدة)
 HAY عنوبفه)ب() (MOUHSSINE
 CHAIBAT ARGAZ BENGUERIR

.13(50 BENGUERIR MAROC
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
 AGOURYA YOUSSEF بلسيد)
 HAY CHAIBAT ARGAZ عنوبفه)ب()
 BENGUERIR 13(50 BENGUERIR

MAROC
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
 (1 بتاريخ) جرير  بابن  بالبتدبئية 

أكتوار)2022)تحت رقم)-.

290I

FLASH ECONOMIE

ALU EXPRESS BUILDING
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تغيير نشاط بلشركة

ALU EXPRESS BUILDING
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
 مقرها بالجت اعي زبوية اللة بلياقوت 

و زفقة بلعرعار ع ارة 9 بلطابق 1 
بلشقة 7) بقامة كاليز بلدبربلبيضاء 

رأس الها 00000) درهم
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 

50(303
ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)
تم تغيير) (2022 شتن6ر) (22 بملؤرخ في)
لترويج) شركة  إلى  بلشركة  نشاط 

بلعقاربت
بلنظام) من  (3 بلفصل) تعديل 

بألسا�سي للشركة
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
 20 بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)812130.

29(I

GLOBAL IMPRESSION DU NORD

LOGIPRIME TRANSPORT
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد

حل شركة

LOGIPRIME TRANSPORT

2 يعقوب بملنصور طابق بلتاني رقم 

3 ، 90000، طنجة بملغرب

LOGIPRIME TRANSPORT شركة 

ذبت مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد)في طور بلتصفية(

وعنوبن مقرها بإلجت اعي 5 شارع 

ببن تاشفين طابق بلتاني شقة 3 - 

90000 طنجة بملغرب.

حل شركة
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 

.98167

بلوحيد) بلشريك  قربر  ب قت�سى 

تقرر) (2022 شتن6ر) (09 في) بملؤرخ 

محدودة) مسؤلية  ذبت  شركة  حل 

 LOGIPRIME ذبت بلشريك بلوحيد)

رأس الها) مبلغ  (TRANSPORT

مقرها) وعنوبن  درهم  ((00.000

بإلجت اعي)5)شارع ببن تاشفين طابق)

بلتاني شقة)3 - 90000)طنجة بملغرب)

فتيجة ل):)عدم وجود بلسوق بلكافي..

شارع) (5 و حدد مقر بلتصفية ب)

 -  3 بلتاني شقة) تاشفين طابق  ببن 

90000)طنجة بملغرب.)

و عين:

عبدبلح يد) بجضيض  بلسيد)ة()

و عنوبفه)ب()حي بلسالم زفقة ح دون)

بلحاج رقم)72 90000)طنجة بملغرب)

ك صفي))ة()للشركة.

وعند بإلقتضاء)بلحدود بملفروضة)

محل) لهم  بملخولة  بلصالحيات  على 

و) بلعقود  تبليغ  محل  و  بملخابرة 

بلوثائق بملتعلقة بالتصفية):)-

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

أكتوار) (29 بتاريخ) بطنجة  بلتجارية 

2022)تحت رقم)9)07).

292I

STE HEAVY TRUCK

STE HEAVY TRUCK
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

STE HEAVY TRUCK
fes ، 30000، fes(MAROC

STE HEAVY TRUCK شركة ذبت 
مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجت اعي بقامة 

بلدبلية 2 زفقة بلدبلية 2 شارع بملجد 
بلنرجس ب فاس - 30000 فاس 

بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

7132(
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) ((9
مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 
بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
 STE (: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.HEAVY TRUCK
فقل) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

بلبضائع
بقامة) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 
بلدبلية)2)زفقة بلدبلية)2)شارع بملجد)
فاس) (30000 (- فاس) ب  بلنرجس 

بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 (.000 (: بلسيد حسام بح ادش)

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.)
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):
بلسيد حسام بح ادش عنوبفه)ب()
بقامة بلدبلية)2)زفقة بلدبلية)2)شارع)
بملجد بلنرجس ب فاس)30000)فاس)

بملغرب.

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:

بلسيد حسام بح ادش عنوبفه)ب()

بقامة بلدبلية)2)زفقة بلدبلية)2)شارع)

بملجد بلنرجس ب فاس)30000)فاس)

بملغرب

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

أكتوار) (26 بتاريخ) بفاس  بلتجارية 

2022)تحت رقم)))11.

293I

LE PREMIER CONSEIL

MARRAKECH SOLUTIONS

شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

LE PREMIER CONSEIL

 APPT 23 3°ETAGE(IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY

 MENARA(MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH(MAROC

 MARRAKECH SOLUTIONS

شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجت اعي مركز 

ZENITH BUSINESS زفقة مسلم 

تجزئة بوكار بلطابق بلثالث بلشقة 

رقم 1) باب دكالة - 10000 مربكش 

بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

(2997(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) (01

بملسؤولية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بملحدودة بامل يزبت بلتالية:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤولية بملحدودة.

عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.MARRAKECH SOLUTIONS
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*رجل) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

بين) وصل  بصلة  بلقيام  أع ال 

أجل) من  بألشخاص  من  مج وعة 

تحقيق بالتفاقيات بلتجارية بملالية.

*سنديك بلع اربت

بملتاجر) بلوبجهات  *تنظيف 

وبلشقق))مقاول(.

مركز) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 

مسلم) زفقة  (ZENITH BUSINESS

بلشقة) بلثالث  بلطابق  بوكار  تجزئة 

10000)مربكش) 1))باب دكالة)-) رقم)

بملغرب.

أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 500 (: زعزبع) بمليلودي  بلسيد 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.

بلسيد سعيد بعربب):)500)حصة)

بقي ة)00))درهم للحصة.)

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):

بمليلودي زعزبع عنوبفه)ب() بلسيد 

بملسيرة)3)حرف ب بقامة بلنسيم رقم)

52 10000)مربكش بملغرب.

عنوبفه)ب() بعربب  سعيد  بلسيد 

شقة) ((63 ع ارة) بريستيجيا  بقامة 

2))مد ل بواال كولف سيتي)10000 

مربكش بملغرب.

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:

بمليلودي زعزبع عنوبفه)ب() بلسيد 

بملسيرة)3)حرف ب بقامة بلنسيم رقم)

52 10000)مربكش بملغرب

عنوبفه)ب() بعربب  سعيد  بلسيد 

شقة) ((63 ع ارة) بريستيجيا  بقامة 

2))مد ل بواال كولف سيتي)10000 

مربكش بملغرب

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

أكتوار) (2( بلتجارية ب ربكش بتاريخ)

2022)تحت رقم)3)106).

291I

مكتب بلدربسات بلقافوفية وبلجبائية

 GRAIN HOUSE

 INTERNATIONAL

GHI با تصار

إعالن متعدد بلقربربت

مكتب بلدربسات بلقافوفية 

وبلجبائية

63، شارع الكورفيش بلع ارة ب 

بلطابق 5 ، 20000، بلدبر بلبيضاء 

بملغرب

 GRAIN HOUSE

 GHI با تصار INTERNATIONAL

«شركة بملساه ة»

وعنوبن مقرها بالجت اعي: كلم 6300 

طريق بلرااط عين بلسبع - 20000 

بلدبر بلبيضاء بملغرب.

«إعالن متعدد بلقربربت»

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري: 

.15075

ب قت�سى بلج ع بلعام بالستثنائي)

2022)تم بتخاذ) 08)غشت) بملؤرخ في)

بلقربربت بلتالية:)

على) ينص  بلذي  (:(- رقم) قربر 

مايلي:)قبول بستقالة بلسيد ببربهيم)

بوتكربي من مهامه ك تصرف

قربر رقم)-2:)بلذي ينص على مايلي:)

تعيين بلسيد حسن بوتكربي متصرفا)

سنوبت أي) ()5( جديدب للشركة ملدة)

إلى حين بنعقاد بلج ع بلعام بلعادي)

بملدعو للبث في حسابات سنة)2026 

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

بلنظام بألسا�سي بلتالية:)

بند رقم)-):)بلذي ينص على مايلي:)

بستقالة متصرف)

بند رقم)-2:)بلذي ينص على مايلي:)

تعيين متصرف جديد)

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

 20 بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

شتن6ر)2022)تحت رقم)838285.

295I

مكتب بلدربسات بلقافوفية وبلجبائية

ANOUAR INVEST

إعالن متعدد بلقربربت

مكتب بلدربسات بلقافوفية 

وبلجبائية

63، شارع الكورفيش بلع ارة ب 

بلطابق 5 ، 20000، بلدبر بلبيضاء 

بملغرب

ANOUAR INVEST «شركة 

بملساه ة»

وعنوبن مقرها بالجت اعي: 92، شارع 

بملقاومة - 20000 بلدبر بلبيضاء 

بملغرب.

«إعالن متعدد بلقربربت»

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري: 

.(7(16(

ب قت�سى بلج ع بلعام بالستثنائي)

2022)تم بتخاذ) 08)غشت) بملؤرخ في)

بلقربربت بلتالية:)

على) ينص  بلذي  (:-( رقم) قربر 

مايلي:)قبول بستقالة بلسيد ببربهيم)

بوتكربي من مهامه ك تصرف

على) ينص  بلذي  (:-2 رقم) قربر 

 ANOUAR شركة) تعيين  مايلي:)

PARTICIPATIONS)في م ثلها بلسيد)

جديدب) متصرفا  بوتكربي  بلهاشمي 

للشركة ملدة))6()سنوبت أي إلى حين)

بملدعو) بلعادي  بلعام  بلج ع  بنعقاد 

للبث في حسابات سنة)2027.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

بلنظام بألسا�سي بلتالية:)

بند رقم)-):)بلذي ينص على مايلي:)

بستقالة متصرف)

بند رقم)-2:)بلذي ينص على مايلي:)

تعيين متصرف جديد

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

 07 بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)9)8106.

296I

SOCIETE FIDUCIAIRE MAHANI SARL AU

S.A.T.D.N
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تحويل بملقر بالجت اعي للشركة

 SOCIETE FIDUCIAIRE MAHANI
SARL AU

59 شارع بالمير موالي عبد هللا ، 
51000،  نيفرة بملغرب

S.A.T.D.N شركة ذبت مسؤلية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجت اعي رقم 52 
زفقة أطلس حي بالمل - 51150 

مريرت بملغرب.
تحويل بملقر بالجت اعي للشركة

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 
.(929

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)
بملؤرخ في)6))شتن6ر)2022)تم تحويل)
من) للشركة  بلحالي  بالجت اعي  بملقر 
(- بالمل) حي  أطلس  زفقة  (52 «رقم)
«زفقة) إلى) بملغرب») مريرت  (51150
 51000 (- بلكورس) حي  (17 رقم) (18

 نيفرة بملغرب».
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
28)شتن6ر) بالبتدبئية بخنيفرة بتاريخ)

2022)تحت رقم)132.

297I

SOCIETE FIDU SOUMAYA SARL-AU

SOBENAL
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

حل شركة

 SOCIETE FIDU SOUMAYA
SARL-AU

 FES, AV(DES(FAR(IMM(SAIDI
 BUREAU(FATH 2EME(ETAGE
 APPT(N °7 VN ، 30000، fès

Maroc
SOBENAL شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة)في طور بلتصفية(
وعنوبن مقرها بإلجت اعي رقم 380 
تجزئة بلن اء بلحي بلصناعي بنسودة 

- 30000 فاس بملغرب.
حل شركة
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رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 
.56367

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)
تقرر) (2022 أكتوار) ((0 في) بملؤرخ 
حل شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة)
 (00.000 SOBENAL)مبلغ رأس الها)
درهم وعنوبن مقرها بإلجت اعي رقم)
بلصناعي) بلحي  بلن اء) تجزئة  (380
بنسودة)-)30000)فاس بملغرب فتيجة)

ل):)عدم تحقيق بلغرض بإلجت اعي.
و حدد مقر بلتصفية ب رقم)380 
تجزئة بلن اء)بلحي بلصناعي بنسودة)-)

30000)فاس بملغرب.)
و عين:

و) بلشاهدي  عزيز  بلسيد)ة()
شارع إمام مالك) (30 رقم) عنوبفه)ب()
)ة() ك صفي) بملغرب  فاس  (30000

للشركة.
وعند بإلقتضاء)بلحدود بملفروضة)
محل) لهم  بملخولة  بلصالحيات  على 
و) بلعقود  تبليغ  محل  و  بملخابرة 
بلوثائق بملتعلقة بالتصفية):)رقم)380 

تجزئة بلن اء)بلحي بلصناعي بنسودة
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
أكتوار) (21 بتاريخ) بفاس  بلتجارية 

2022)تحت رقم)1361.
298I

مكتب بلدربسات بلقافوفية وبلجبائية

MEDIMMOB
إعالن متعدد بلقربربت

مكتب بلدربسات بلقافوفية 
وبلجبائية

63، شارع الكورفيش بلع ارة ب 
بلطابق 5 ، 20000، بلدبر بلبيضاء 

بملغرب
MEDIMMOB «شركة بملساه ة»

وعنوبن مقرها بالجت اعي: 92، شارع 
بملقاومة - 20000 بلدبر بلبيضاء 

بملغرب.
«إعالن متعدد بلقربربت»

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري: 
.59705

ب قت�سى بلج ع بلعام بالستثنائي)
2022)تم بتخاذ) 08)غشت) بملؤرخ في)

بلقربربت بلتالية:)

على) ينص  بلذي  (:(- رقم) قربر 
مايلي:)قبول بستقالة بلسيد ببربهيم)

بوتكربي من مهامه ك تصرف
قربر رقم)-2:)بلذي ينص على مايلي:)
تعيين بلسيد حسن بوتكربي متصرفا)
سنوبت أي) ()6( جديدب للشركة ملدة)
إلى حين بنعقاد بلج ع بلعام بلعادي)
  2027 بملدعو للبث في حسابات سنة)
مقتضيات) تعديل  تم  لذلك  وتبعا 

بلنظام بألسا�سي بلتالية:)
بند رقم)-):)بلذي ينص على مايلي:)

بستقالة متصرف)
بند رقم)-2:)بلذي ينص على مايلي:)

تعيين متصرف جديد
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
 07 بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)8)8106.
299I

STE FIDUCONFIANCE

 ALTEN DELIVERY CENTER 
MAROC

شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 
بلشريك بلوحيد

إنشاء)فرع تابع للشركة
STE FIDUCONFIANCE

 Imm ((6, Bureaux Nada,
 Appt( 9,( Bd( Med( V,( V.N,( Fès( ،

30000،(FES(MAROC
 ALTEN DELIVERY CENTER  
مسؤلية) ذبت  شركة  (MAROC

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد
فاس) (: وعنوبن مقرها بإلجت اعي)
105-101،)فاس) )،)بالطو) شور،)ب)

- 30000)فاس بملغرب.
إنشاء)فرع تابع للشركة

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري)
.3205(

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)
بملؤرخ في)30)يوفيو)2022)تقرر إنشاء)
و) (- فرع تابع للشركة تحت بلتس ية)
رقم) محل  (2 شور) بالعنوبن  بلكائن 
كابو) تطوبن شور طريق  منتزه  (001
 93(50 (- فيغرو بلدية مرتيل تطوبن)
طرف) من  بملسير  و  بملغرب  مرتيل 
 Didier René Henri بلسيد)ة()

MARCHET)و إدريس رايع).

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

غشت) ((6 بالبتدبئية بتطوبن بتاريخ)

2022)تحت رقم))228.

300I

SOCIETE FIDU SOUMAYA SARL-AU

CLINIQUE FLORANCE
إعالن متعدد بلقربربت

 SOCIETE FIDU SOUMAYA

SARL-AU

 FES, AV(DES(FAR(IMM(SAIDI

 BUREAU(FATH 2EME(ETAGE

 APPT(N °7 VN ، 30000، fès

Maroc

CLINIQUE FLORANCE «شركة 

ذبت بملسؤولية بملحدودة»

وعنوبن مقرها بالجت اعي: رقم 8 

شارع بلقري - 30000 فاس بملغرب.

«إعالن متعدد بلقربربت»
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري: 

.6285(

ب قت�سى بلج ع بلعام بالستثنائي)

تم بتخاذ) (2022 1))شتن6ر) بملؤرخ في)

بلقربربت بلتالية:)

بلذي ينص على) قربر رقم بألول:)

مايلي:)تحليل بلوضع بملالي للشركة و)
 3350000 رفع ربس ال بلشركة من)

درهم إلى)6900000)درهم

بلذي ينص على) قربر رقم بلثاني:)

تخفيض رأس ال بلشركة من) مايلي:)

6900000)درهم إلى)1000000)درهم

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

بلنظام بألسا�سي بلتالية:)

على) ينص  بلذي  بألول:) رقم  بند 

مايلي:)تحليل بلوضع بملالي للشركة و)
 3350000 رفع ربس ال بلشركة من)

درهم إلى)6900000)درهم

بلذي ينص على) بلثاني:) بند رقم 

تخفيض رأس ال بلشركة من) مايلي:)

6900000)درهم إلى)1000000)درهم

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

أكتوار) ((8 بتاريخ) بفاس  بلتجارية 

2022)تحت رقم)1100.

30(I

مكتب بلدربسات بلقافوفية وبلجبائية

 LA NORD AFRICAINE DES

 ALIMENTS DE BETAIL

AFRICALIM ختصار

إعالن متعدد بلقربربت

مكتب بلدربسات بلقافوفية 

وبلجبائية

63، شارع الكورفيش بلع ارة ب 
بلطابق 5 ، 20000، بلدبر بلبيضاء 

بملغرب
 LA NORD AFRICAINE DES

ALIMENTS DE BETAIL  تصار 
AFRICALIM «شركة بملساه ة»
وعنوبن مقرها بالجت اعي: بقامة 

بالمل بلشطر 3، بملج وعة 6 
ع ارة)2 بملحل رقم)) ، بملكتب 
رقم 2       - 20000 بلدبر بلبيضاء 

بملغرب.
«إعالن متعدد بلقربربت»

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري: 
.218559

ب قت�سى بلج ع بلعام بالستثنائي)
2022)تم بتخاذ) 09)غشت) بملؤرخ في)

بلقربربت بلتالية:)
على) ينص  بلذي  (:(- رقم) قربر 
مايلي:)قبول بستقالة بلسيد ببربهيم)

بوتكربي من مهامه ك تصرف
على) ينص  بلذي  (:2- رقم) قربر 
تعيين بلسيد حسن بوتكربي) مايلي:)
بربع) ملدة  للشركة  جديدب  متصرفا 
بنعقاد) حين  إلى  أي  سنوبت  ()1(
بلج ع بلعام بلعادي بملدعو للبث في)

حسابات سنة)2025
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

بلنظام بألسا�سي بلتالية:)
بند رقم)-):)بلذي ينص على مايلي:)

بستقالة متصرف)
بند رقم)-2:)بلذي ينص على مايلي:)

تعيين متصرف جديد)
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

 (9 بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

شتن6ر)2022)تحت

302I
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SOCIETE FIDUCIAIRE MAHANI SARL AU

S.A.T.D.N
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تقليص هدف بلشركة

 SOCIETE FIDUCIAIRE MAHANI
SARL AU

59 شارع بالمير موالي عبد هللا ، 
51000،  نيفرة بملغرب

S.A.T.D.N شركة ذبت مسؤلية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد
وعنوبن مقرها بالجت اعي زفقة 

18 رقم 17 حي بلكورس - 51000 
 نيفرة بملغرب.

تقليص هدف بلشركة
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 

(929
ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)
2022)تم حذف) 6))شتن6ر) بملؤرخ في)
بألنشطة بلتالية من نشاط بلشركة)

بلحالي):
-)بالستيربد و بلتصدير)

-)بلتعدين وبستغالل بملحاجر.
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
28)شتن6ر) بالبتدبئية بخنيفرة بتاريخ)

2022)تحت رقم)132.
303I

مكتب بلدربسات بلقافوفية وبلجبائية

CAHIMSA
إعالن متعدد بلقربربت

مكتب بلدربسات بلقافوفية 
وبلجبائية

63، شارع الكورفيش بلع ارة ب 
بلطابق 5 ، 20000، بلدبر بلبيضاء 

بملغرب
CAHIMSA «شركة بملساه ة»

وعنوبن مقرها بالجت اعي: بملنطقة 
بلصناعية سلوبن - 62000 بقليم 

بلناظور بملغرب.
«إعالن متعدد بلقربربت»

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري: 
.233(

ب قت�سى بلج ع بلعام بالستثنائي)
2022)تم بتخاذ) 09)غشت) بملؤرخ في)

بلقربربت بلتالية:)

على) ينص  بلذي  (:(- رقم) قربر 
مايلي:)قبول بستقالة بلسيد ببربهيم)

بوتكربي من مهامه ك تصرف
قربر رقم)-2:)بلذي ينص على مايلي:)
تعيين بلسيد حسن بوتكربي متصرفا)
سنوبت أي) ()5( جديدب للشركة ملدة)
إلى حين بنعقاد بلج ع بلعام بلعادي)
  2026 بملدعو للبث في حسابات سنة)
مقتضيات) تعديل  تم  لذلك  وتبعا 

بلنظام بألسا�سي بلتالية:)
بند رقم)-):)بلذي ينص على مايلي:)

بستقالة متصرف)
بند رقم)-2:)بلذي ينص على مايلي:)

تعيين متصرف جديد
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
 (8 بتاريخ) بالناضور  بالبتدبئية 

أكتوار)2022)تحت رقم)1587.

301I

SOCIETE FIDUCIAIRE MAHANI SARL AU

S.A.T.D.N
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
توسيع نشاط بلشركة)

 SOCIETE FIDUCIAIRE MAHANI
SARL AU

59 شارع بالمير موالي عبد هللا ، 
51000،  نيفرة بملغرب

S.A.T.D.N شركة ذبت مسؤلية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد
وعنوبن مقرها بالجت اعي زفقة 

18 رقم 17 حي بلكورس - 51000 
 نيفرة بملغرب.

توسيع نشاط بلشركة
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 

.(929
ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)
ت ت) (2022 شتن6ر) ((6 في) بملؤرخ 
نشاط) إلى  بلتالية  بألنشطة  إضافة 

بلشركة بلحالي):
بلدربسات وبألشغال بلكهراائية) (-
بلطاقة) مصادر  وصيافة  تركيب  (،
(، بلش سية) )بأللوبح  بملتجددة)

توراينات بلرياح)،...()
-)دربسة وتركيب أفظ ة بلري.

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم  (

28)شتن6ر) بالبتدبئية بخنيفرة بتاريخ)

2022)تحت رقم)132.

305I

SOCIETE FIDU SOUMAYA SARL-AU

SO.DIS.IMP
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد

قفل بلتصفية

 SOCIETE FIDU SOUMAYA

SARL-AU

 FES, AV(DES(FAR(IMM(SAIDI

 BUREAU(FATH 2EME(ETAGE

 APPT(N °7 VN ، 30000، fès

Maroc

SO.DIS.IMP شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجت اعي : رقم 22 

تجزئة بلنخيل شارع عالل بن عبد 

هللا - 30000 فاس بملغرب.

قفل بلتصفية

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

.12693

بلوحيد) بلشريك  قربر  ب قت�سى 

بملؤرخ في)0))أكتوار)2022)تقرر حل)

مسؤلية) ذبت  شركة  (SO.DIS.IMP

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد مبلغ)

وعنوبن) درهم  ((00.000 رأس الها)

تجزئة) (22 رقم) بإلجت اعي  مقرها 

(- هللا) عبد  بن  عالل  شارع  بلنخيل 

لعدم) فتيجة  بملغرب  فاس  (30000

تحقيق بلغرض بإلجت اعي.

و عين:

بلسيد)ة()إبربهيم بلزكاري بلخياط)

تجزئة بلنخيل شارع) (22 و عنوبفه)ب()

فاس) (30000 هللا) عبد  بن  عالل 

بملغرب ك صفي))ة()للشركة.

و قد تم بنعقاد بلج عية بلختامية)

 22 2022)وفي رقم) 0))أكتوار) بتاريخ)

عبد) بن  بلنخيل شارع عالل  تجزئة 

هللا)-)30000)فاس بملغرب.

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

أكتوار) (21 بتاريخ) بفاس  بلتجارية 

2022)تحت رقم)1363/022.

306I

مكتب بلدربسات بلقافوفية وبلجبائية

ANOUAR AL MOSTAKBAL
إعالن متعدد بلقربربت

مكتب بلدربسات بلقافوفية 

وبلجبائية

63، شارع الكورفيش بلع ارة ب 

بلطابق 5 ، 20000، بلدبر بلبيضاء 

بملغرب

 ANOUAR AL MOSTAKBAL

«شركة بملساه ة»

وعنوبن مقرها بالجت اعي: 92، شارع 

بملقاومة - 20000 بلدبر بلبيضاء 

بملغرب.

«إعالن متعدد بلقربربت»

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري: 

.(53823

ب قت�سى بلج ع بلعام بالستثنائي)

2022)تم بتخاذ) 09)غشت) بملؤرخ في)

بلقربربت بلتالية:)

على) ينص  بلذي  (:(- رقم) قربر 

مايلي:)قبول بستقالة بلسيد ببربهيم)

بوتكربي من مهامه ك تصرف

قربر رقم)-2:)بلذي ينص على مايلي:)

تعيين بلسيد حسن بوتكربي متصرفا)

سنوبت أي) ()5( جديدب للشركة ملدة)

إلى حين بنعقاد بلج ع بلعام بلعادي)

  2026 بملدعو للبث في حسابات سنة)

مقتضيات) تعديل  تم  لذلك  وتبعا 

بلنظام بألسا�سي بلتالية:)

بند رقم)-):)بلذي ينص على مايلي:)

بستقالة متصرف)

بند رقم)-2:)بلذي ينص على مايلي:)

تعيين متصرف جديد)

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

 20 بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

شتن6ر)2022)تحت رقم)838281.

307I



عدد)5712 - )2)رايع بر ر)111) )6))فوف 6ر)2022)الجريدة الرسمية   21188

مكتب بلدربسات بلقافوفية وبلجبائية

 ANWAR GREEN GROUP
با تصار

AGG 

إعالن متعدد بلقربربت

مكتب بلدربسات بلقافوفية 

وبلجبائية

63، شارع الكورفيش بلع ارة ب 

بلطابق 5 ، 20000، بلدبر بلبيضاء 

بملغرب

 ANWAR GREEN GROUP

با تصار AGG «شركة بملساه ة»

وعنوبن مقرها بالجت اعي: شارع 

بوركون زفقة جعفر ببن حبيب إقامة 

بملشرق 2، بلطابق بألول، رقم 3 - 

20000 بلدبر بلبيضاء بملغرب.

«إعالن متعدد بلقربربت»

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري: 

.17(35(

ب قت�سى بلج ع بلعام بالستثنائي)

2022)تم بتخاذ) 09)غشت) بملؤرخ في)

بلقربربت بلتالية

على) ينص  بلذي  (:(- رقم) قربر 

مايلي:)قبول بستقالة بلسيد ببربهيم)

بوتكربي من مهامه ك تصرف

على) ينص  بلذي  (:2- رقم) قربر 

 ANOUAR شركة) تعيين  مايلي:)

PARTICIPATIONS)في م ثلها بلسيد)

جديدب) متصرفا  بوتكربي  بلهاشمي 

حين) إلى  أي  سنة  ()(( ملدة) للشركة 

بملدعو) بلعادي  بلعام  بلج ع  بنعقاد 

للبث في حسابات سنة)2022.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

بلنظام بألسا�سي بلتالية:)

بند رقم)-):)بلذي ينص على مايلي:)

بستقالة متصرف)

بند رقم)-2:)بلذي ينص على مايلي:)

تعيين متصرف جديد)

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

 (9 بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

شتن6ر)2022)تحت رقم)837930.

308I

مكتب بلدربسات بلقافوفية وبلجبائية

FIRST QUALITY FOODS
إعالن متعدد بلقربربت

مكتب بلدربسات بلقافوفية 
وبلجبائية

63، شارع الكورفيش بلع ارة ب 
بلطابق 5 ، 20000، بلدبر بلبيضاء 

بملغرب
FIRST QUALITY FOODS «شركة 

بملساه ة»
وعنوبن مقرها بالجت اعي: تجزئة 
مديحي بلرقم 9 حد بلسوبلم - 

00)26 برشيد بملغرب.
«إعالن متعدد بلقربربت»

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري: 
.1053

ب قت�سى بلج ع بلعام بالستثنائي)
2022)تم بتخاذ) 09)غشت) بملؤرخ في)

بلقربربت بلتالية:)
على) ينص  بلذي  (:(- رقم) قربر 
مايلي:)قبول بستقالة بلسيد ببربهيم)

بوتكربي من مهامه ك تصرف
على) ينص  بلذي  (:2- رقم) قربر 
تعيين بلسيد حسن بوتكربي) مايلي:)
متصرفا جديدب للشركة ملدة سنة أي)
إلى حين بنعقاد بلج ع بلعام بلعادي)

بملدعو للبث في حسابات سنة)2022
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

بلنظام بألسا�سي بلتالية:)
بند رقم)-):)بلذي ينص على مايلي:)

بستقالة متصرف)
بند رقم)-2:)بلذي ينص على مايلي:)

تعيين متصرف جديد)
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
شتن6ر) ((6 بتاريخ) ب6رشيد  بالبتدبئية 

2022)تحت رقم)920.
309I

مكتب بلدربسات بلقافوفية وبلجبائية

ANWAR DEVELOPPEMENT
إعالن متعدد بلقربربت

مكتب بلدربسات بلقافوفية 
وبلجبائية

63، شارع الكورفيش بلع ارة ب 
بلطابق 5 ، 20000، بلدبر بلبيضاء 

بملغرب

 ANWAR DEVELOPPEMENT
«شركة بملساه ة»

وعنوبن مقرها بالجت اعي: 92، شارع 
بملقاومة - 20000 بلدبر بلبيضاء 

بملغرب.
«إعالن متعدد بلقربربت»

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري: 
.(8709(

ب قت�سى بلج ع بلعام بالستثنائي)
2022)تم بتخاذ) 09)غشت) بملؤرخ في)

بلقربربت بلتالية:)
على) ينص  بلذي  (:(- رقم) قربر 
مايلي:)قبول بستقالة بلسيد ببربهيم)

بوتكربي من مهامه ك تصرف
على) ينص  بلذي  (:2- رقم) قربر 
تعيين بلسيد حسن بوتكربي) مايلي:)
 ((( ملدة) للشركة  جديدب  متصرفا 
سنة أي إلى حين بنعقاد بلج ع بلعام)
بلعادي بملدعو للبث في حسابات سنة)

  2022
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

بلنظام بألسا�سي بلتالية:)
بند رقم)-):)بلذي ينص على مايلي:)

بستقالة متصرف)
بند رقم)-2:)بلذي ينص على مايلي:)

تعيين متصرف جديد)
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
 (9 بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

شتن6ر)2022)تحت رقم)837932.
3(0I

NEW CHALLENGE CONSULTING

EXENA MAROC
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

 NEW CHALLENGE
CONSULTING

86) شارع ببربهيم بلرودبني حي 
بلهدى ، 25000،  ريبكة بملغرب
EXENA MAROC شركة ذبت 
مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجت اعي 86) شارع 
ببربهيم بلرودبني حي بلهدى بلطابق 

بلثالث - 25000  ريبكة بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

78(5

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

تم إعدبد بلقافون) (2022 شتن6ر) (22

مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.

عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 

 EXENA(:(بإلقتضاء)ب ختصر تس يتها

.MAROC

:) دمات) بإيجاز) بلشركة  غرض 

بلتنظيف.

عنوبن بملقر بالجت اعي):)86))شارع)

ببربهيم بلرودبني حي بلهدى بلطابق)

بلثالث)-)25000) ريبكة بملغرب.

أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 (.000 (: ك ال) بلدعلي  بلسيد 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.)

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):

عنوبفه)ب() ك ال  بلدعلي  بلسيد 

 25000 تجزئة بية) (( شقة) (( ع ارة)

 ريبكة بملغرب.

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:

عنوبفه)ب() ك ال  بلدعلي  بلسيد 

 25000 تجزئة بية) (( شقة) (( ع ارة)

 ريبكة بملغرب

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

26)شتن6ر) بالبتدبئية بخريبكة بتاريخ)

2022)تحت رقم)118.

3((I
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GLOBAL IMPRESSION DU NORD

AZUL PECHE
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
قفل بلتصفية

AZUL PECHE
2 يعقوب بملنصور طابق بلتاني رقم 

3 ، 90000، طنجة بملغرب
AZUL PECHE شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجت اعي : شارع 
مح د بلخامس إقامة بلحنان 1 
برج  ليج طنجة - 90000 طنجة 

بملغرب.
قفل بلتصفية

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 
.8255(

بلوحيد) بلشريك  قربر  ب قت�سى 
2022)تقرر حل) 09)غشت) بملؤرخ في)
شركة ذبت مسؤلية) (AZUL PECHE
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد مبلغ)
وعنوبن) درهم  ((0.000 رأس الها)
مح د) شارع  بإلجت اعي  مقرها 
برج  ليج) (1 بلخامس إقامة بلحنان)
طنجة)-)90000)طنجة بملغرب فتيجة)

لعدم بلقدرة على موبصلة بلنشاط.
و عين:

بلسيد)ة()رشيد زربع و عنوبفه)ب()
 (1 زفقة بملوز بلوك رقم) ((7 بلقطاع)
بلرااط) ((0(00 بلرااط) بلرياض  حي 

بملغرب ك صفي))ة()للشركة.
و قد تم بنعقاد بلج عية بلختامية)
شارع) وفي  (2022 غشت) (09 بتاريخ)
1)برج) مح د بلخامس إقامة بلحنان)
 ليج طنجة)-)90000)طنجة بملغرب.
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
أكتوار) ((7 بتاريخ) بطنجة  بلتجارية 

2022)تحت رقم)557)).
3(2I

مكتب بلدربسات بلقافوفية وبلجبائية

MAROC SAMAD
إعالن متعدد بلقربربت

مكتب بلدربسات بلقافوفية 
وبلجبائية

63، شارع الكورفيش بلع ارة ب 

بلطابق 5 ، 20000، بلدبر بلبيضاء 
بملغرب

MAROC SAMAD «شركة 
بملساه ة»

وعنوبن مقرها بالجت اعي: كلم 6،3 
شارع موالي بس اعيل عين بلسبع - 

20000 بلدبر بلبيضاء بملغرب.
«إعالن متعدد بلقربربت»

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري: 
.303227

ب قت�سى بلج ع بلعام بالستثنائي)
2022)تم بتخاذ) 08)غشت) بملؤرخ في)

بلقربربت بلتالية:)
على) ينص  بلذي  (:(- رقم) قربر 
مايلي:)قبول بستقالة بلسيد ببربهيم)

بوتكربي من مهامه ك تصرف
قربر رقم)-2:)بلذي ينص على مايلي:)
تعيين بلسيد حسن بوتكربي متصرفا)
سنوبت أي) ()3( جديدب للشركة ملدة)
إلى حين بنعقاد بلج ع بلعام بلعادي)

بملدعو للبث في حسابات سنة)2021
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

بلنظام بألسا�سي بلتالية:)
بند رقم)-):)بلذي ينص على مايلي:)

بستقالة متصرف)
بند رقم)-2:)بلذي ينص على مايلي:)

تعيين متصرف جديد
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
 (9 بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

شتن6ر)2022)تحت رقم)837921.
3(3I

SOCIETE FIDU SOUMAYA SARL-AU

SE.TRA.SAAD
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
حل شركة

 SOCIETE FIDU SOUMAYA
SARL-AU

 FES, AV(DES(FAR(IMM(SAIDI
 BUREAU(FATH 2EME(ETAGE
 APPT(N °7 VN ، 30000، fès

Maroc
SE.TRA.SAAD شركة ذبت مسؤلية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد)في 

طور بلتصفية(

وعنوبن مقرها بإلجت اعي شارع 
بلجيش بمللكي إقامة بلسعيدي 

مكاتب بلفتح بلشقة رقم7 بلطابق 
بلثاني - 30000 فاس بملغرب.

حل شركة
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 

.562((
بلوحيد) بلشريك  قربر  ب قت�سى 
بملؤرخ في)0))أكتوار)2022)تقرر حل)
ذبت) محدودة  مسؤلية  ذبت  شركة 
بلشريك بلوحيد)SE.TRA.SAAD)مبلغ)
وعنوبن) درهم  ((00.000 رأس الها)
بلجيش) شارع  بإلجت اعي  مقرها 
بمللكي إقامة بلسعيدي مكاتب بلفتح)
بلشقة رقم7)بلطابق بلثاني)-)30000 
فاس بملغرب فتيجة ل):)عدم تحقيق)

بلغرض بإلجت اعي.
شارع) ب  بلتصفية  مقر  حدد  و 
بلسعيدي) إقامة  بمللكي  بلجيش 
بلطابق) رقم7) بلشقة  بلفتح  مكاتب 

بلثاني)-)30000)فاس بملغرب.)
و عين:

و) بناني  سعد  مح د  بلسيد)ة()
بلياس ين) إقامة  رقم9) عنوبفه)ب()
فاس) بلخطيب  أبن  شارع  (6 شقة)
)ة() ك صفي) بملغرب  فاس  (30000

للشركة.
وعند بإلقتضاء)بلحدود بملفروضة)
محل) لهم  بملخولة  بلصالحيات  على 
بملخابرة و محل تبليغ بلعقود و بلوثائق)
بلجيش) شارع  (: بالتصفية) بملتعلقة 
بمللكي إقامة بلسعيدي مكاتب بلفتح)

بلشقة رقم7)بلطابق بلثاني
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
أكتوار) (25 بتاريخ) بفاس  بلتجارية 

2022)تحت رقم)1393.
3(1I

مكتب بلتوثيق

A.K.T PRIMOS SARL
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

مكتب بلتوثيق
شارع بلحسن بلثاني بقامة بلشالل ) 

رقم 3 ، 93000، تطوبن بملغرب
A.K.T PRIMOS SARL شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجت اعي إقليم 

شفشاون ج اعة أمتار بملحل بملسمى 

بملصبغة - 93000 شفشاون بملغرب 

تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

(713

في) مؤرخ  موثق  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 شتن6ر) (26

بملسؤولية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بملحدودة بامل يزبت بلتالية:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤولية بملحدودة.

عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 

 A.K.T (: ب ختصر تس يتها) بإلقتضاء)

.PRIMOS SARL

بإلنعاش) (: غرض بلشركة بإيجاز)

بلعقاري.

إقليم) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 

شفشاون ج اعة أمتار بملحل بملسمى)

بملصبغة)-)93000)شفشاون بملغرب.

أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):

عنوبفه)ب() بكتو  مرزوق  بلسيد 
حي) (،( رقم) ((7 تجزئة بلعيون زفقة)

بلشرف)90070)طنجة بملغرب.

عنوبفه)ب() بكتو  ج ال  بلسيد 

شارع) فرجس  تجزئة  (،2 بل6ربفص)
 3 رقم) (2 بلطابق) (11 رقم) بلقرففل 

0)900)طنجة بملغرب.

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:

عنوبفه)ب() بكتو  مرزوق  بلسيد 
حي) (،( رقم) ((7 تجزئة بلعيون زفقة)

بلشرف)90070)طنجة بملغرب)

عنوبفه)ب() بكتو  ج ال  بلسيد 

شارع) فرجس  تجزئة  (،2 ل6ربفص)
 3 رقم) (2 بلطابق) (11 رقم) بلقرففل 

0)900)طنجة بملغرب).
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باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

 2( بتاريخ) بشفشاون  بالبتدبئية 

أكتوار)2022)تحت رقم)9/2022)).

3(5I

إئت افية بلوفاء

SOCIETE BIEN ETRE
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

حل شركة

إئت افية بلوفاء

 79 بلرقم) بلفا�سي  عالل  شارع 

سطات)،)26000،)سطات بملغرب

شركة) (SOCIETE BIEN ETRE
طور) بملحدودة)في  بملسؤولية  ذبت 

بلتصفية(

دوبر) بإلجت اعي  مقرها  وعنوبن 

بوالد صفية ج اعة رأس بلعين ببن)

بح د)-)26050)ببن بح د بملغرب.

حل شركة
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري)

.313

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)
تقرر) (2022 يوليوز) (25 في) بملؤرخ 

حل شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة)

SOCIETE BIEN ETRE)مبلغ رأس الها)

مقرها) وعنوبن  درهم  ((00.000

بإلجت اعي دوبر بوالد صفية ج اعة)
ببن) (26050 (- رأس بلعين ببن بح د)

-)توبلي) (: ل) فتيجة  بملغرب  بح د 

بلخسارة

-2)بملنافسة)

-3)أزمة كوفيد.

و حدد مقر بلتصفية ب دوبر بوالد)

صفية ج اعة رأس بلعين ببن بح د)-)

26050)ببن بح د بملغرب.)

و عين:

مكروم) بلحكيم  عبد  بلسيد)ة()

ببن) بلعين  ج اعة ربس  و عنوبفه)ب()

بملغرب) بح د  ببن  (26050 بح د)

ك صفي))ة()للشركة.

وعند بإلقتضاء)بلحدود بملفروضة)

محل) لهم  بملخولة  بلصالحيات  على 

و) بلعقود  تبليغ  محل  و  بملخابرة 

بلوثائق بملتعلقة بالتصفية.

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
 20 بتاريخ) بح د  ب6ن  بالبتدبئية 

أكتوار)2022)تحت رقم)38/2022.
3(6I

STE ALYASSAMINE DE COMPTABILITE

STVR
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

 STE ALYASSAMINE DE
COMPTABILITE

 BD MED V IMM YASMINE
 3EME ETAGE N°(0 BENI
 MELLAL(،(20300،(BENI(MELLAL

MAROC
مسؤلية) ذبت  شركة  (STVR

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجت اعي مساكنة)
بالدبري) بلحي  عث ان  تجزئة  عند 
مالل) بني  (23000 (- بلثالث) بلطابق 

بملغرب
مسؤلية) ذبت  شركة  تأسيس 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد)
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري):)

(3335
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) ((7
مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 
بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 

.STVR(:(بإلقتضاء)ب ختصر تس يتها
بالشغال) (: غرض بلشركة بإيجاز)

بملختلفة.
مساكنة) (: عنوبن بملقر بالجت اعي)
بالدبري) بلحي  عث ان  تجزئة  عند 
مالل) بني  (23000 (- بلثالث) بلطابق 

بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 10.000 بلشركة:) رأس ال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

بلسيد قديري ه ون):)100)حصة)
بقي ة)00))درهم للحصة.)

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)
وصفات وموبطن بلشركاء):

عنوبفه)ب() ه ون  قديري  بلسيد 
بلعيون) )حي  رقم) بلعيون  زفقة 

51150)مريرت بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
عنوبفه)ب() ه ون  قديري  بلسيد 
بلعيون) )حي  رقم) بلعيون  زفقة 

51150)مريرت بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
 26 بتاريخ) مالل  ببني  بالبتدبئية 

أكتوار)2022)تحت رقم)083).
3(7I

SOCIETE RKF CONSULTING

ITRAV D›INGENIERIE
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

SOCIETE RKF CONSULTING
 LOT MOULIN IDRISSIA (3
 ATLAS(ET 5 BUREAU 23 ،

30000، FES(MAROC
ITRAV D›INGENIERIE شركة 

ذبت مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 
بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجت اعي إقامة 
ك شقة 1 بلنخيل 2 بلزفقة ببن 
بلخطيب فاس - 30000 فاس 

بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

7(597
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
بلقافون) إعدبد  تم  (202( فوف6ر) ((7
مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 
بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
 ITRAV(:(بإلقتضاء)ب ختصر تس يتها

.D’INGENIERIE

أشغال) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 
بلع ومية.

:)إقامة ك) عنوبن بملقر بالجت اعي)
شقة)1)بلنخيل)2)بلزفقة ببن بلخطيب)

فاس)-)30000)فاس بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
(: بلخضار) أمين  مح د  بلسيد 
درهم) ((00 بقي ة) حصة  ((.000

للحصة.
(: بلخضار) أمين  مح د  بلسيد 

000))بقي ة)00))درهم.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):
بلخضار) أمين  مح د  بلسيد 
بلنخيل) (1 إقامة ك شقة) عنوبفه)ب()
 30000 2)بلزفقة ببن بلخطيب فاس)

فاس بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
بلخضار) أمين  مح د  بلسيد 
بلنخيل) (1 إقامة ك شقة) عنوبفه)ب()
 30000 2)بلزفقة ببن بلخطيب فاس)

فاس بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
مارس) (0( بتاريخ) بفاس  بلتجارية 

2022)تحت رقم)51529.
3(8I

FIDUCIAIRE AMER FISC

 MOHAMED AMINE
 LITANDIM ALHAFALAT

S.N.C
شركة بلتضامن

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE AMER FISC
 BD ANNASR IMMB CHOURAK

 1ERE(ETAGE(ZAIO، 62000،
NADOR MAROC

 MOHAMED AMINE LITANDIM
ALHAFALAT S.N.C شركة 

بلتضامن
وعنوبن مقرها بإلجت اعي شارع 

بروكسيل حي بلسالم زبيو 62000 
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بلناظور بملغرب

تأسيس شركة بلتضامن 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

21729

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) (01

بألسا�سي لشركة بلتضامن بامل يزبت)

بلتالية:

شكل بلشركة):)شركة بلتضامن.

عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

 MOHAMED AMINE LITANDIM

.ALHAFALAT S.N.C

تنظيم) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

بلحفالت.

شارع) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 

 62000 زبيو) بلسالم  حي  بروكسيل 

بلناظور بملغرب.

أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

حصة) (500 (: بلسيد فؤبد لكحل)

بقي ة)00))درهم للحصة.

 500 (: بلشدالوي) بيوب  بلسيد 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.)

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):

حي) بلسيد فؤبد لكحل عنوبفه)ب()

بلسالم زبيو)62000)بلناظور بملغرب.

بلسيد بيوب بلشدالوي عنوبفه)ب()
بلناظور) (62000 زبيو) بوزوف  حي 

بملغرب.

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:

حي) بلسيد فؤبد لكحل عنوبفه)ب()

بلسالم زبيو)62000)بلناظور بملغرب

بلسيد بيوب بلشدالوي عنوبفه)ب()
بلناظور) (62000 زبيو) بوزوف  حي 

بملغرب

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

 (3 بتاريخ) بالناضور  بالبتدبئية 

أكتوار)2022)تحت رقم)1563.

3(9I

بلفيروز

TRANS LEOPARD FORT
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

بلفيروز
بلزفقة 2 بلرقم ) حي بلصافي برشيد 

، 00)26، برشيد بملغرب
TRANS LEOPARD FORT شركة 

ذبت بملسؤولية بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجت اعي 3) شارع 

مح د بلخامس. بلطابق بلثالث 
تجزئة بليسر 00)26 برشيد - 

00)26 برشيد بملغرب
تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

(7(85
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) (03
بملسؤولية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بملحدودة بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤولية بملحدودة.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
 TRANS(:(بإلقتضاء)ب ختصر تس يتها

.LEOPARD FORT
فقل) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

بلبضائع لحساب بلغير
بالتجار.

3))شارع) عنوبن بملقر بالجت اعي):)
بلثالث) بلطابق  بلخامس.) مح د 
(- برشيد) (26(00 بليسر) تجزئة 

00)26)برشيد بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 60.000 بلشركة:) رأس ال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
بلسيدة بمينة صادق):)150)حصة)

بقي ة)00))درهم للحصة.
بلسيد عبد بملعطي عبيدبت):)50) 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.)
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):
عنوبفه)ب() صادق  بمينة  بلسيدة 
ح دون) بن  سيدي  بلبهالة  دوبر 

00)26)برشيد بملغرب.

عبيدبت) بملعطي  عبد  بلسيد 

حي) بللي وفة  تجزئة  (07 عنوبفه)ب()

00)25) ريبكة) بوجنيبة) بلسالم 

بملغرب.

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:

عنوبفه)ب() صادق  بمينة  بلسيدة 
ح دون) بن  سيدي  بلبهالة  دوبر 

00)26)برشيد بملغرب

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

أكتوار) (2( بالبتدبئية ب6رشيد بتاريخ)

2022)تحت رقم)070).

320I

بلغديري عبد بلعزيز

RESTRAME SAFI
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تغيير نشاط بلشركة

بلغديري عبد بلعزيز

بسفي) بلحرية  شارع  (67 بلرقم)

بسفي،)16000،)بسفي بملغرب

ذبت) شركة  (RESTRAME SAFI

بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد

بالجت اعي) مقرها  وعنوبن 

ع الة) مربكش  طريق  بلش اعیة،)

بلش اعیة) (16053 (- بلیوسفیة)

بملغرب.

تغيير نشاط بلشركة
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري)

.229(

بلوحيد) بلشريك  قربر  ب قت�سى 

2022)تم تغيير) 9))أكتوار) بملؤرخ في)

نشاط بلشركة من)«مستغل مقهى)«)

إلى)«مطور عقاربت

وإحالة) س سرة  ع لیات  أي 

وتحويل

وت ثیل».

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

 2( بتاريخ) باليوسفية  بالبتدبئية 

أكتوار)2022)تحت رقم)269.

32(I

fiduciaire(rageca(فيديسيير ربجيكا

 POLY PIECES
EQUIPEMENTS

شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة
مالءمة بلنظام بألسا�سي للشركة

fiduciaire(rageca فيديسيير ربجيكا
26 بقامة بملح دي زفقة رببعة 
بلعدوية بلطابق بلرببع رقم 31 

الجيروفد ، 20500، بلدبر بلبيضاء 
بملغرب

 POLY PIECES EQUIPEMENTS
«شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة»
وعنوبن مقرها بالجت اعي: شارع 
ببربهيم بلردبني رقم 26 - 20026 

بلدبر بلبيضاء بملغرب.
«مالءمة بلنظام بألسا�سي للشركة»
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري: 

.65161
ب قت�سى بلج ع بلعام بالستثنائي)
تقرر) (2022 أكتوار) (07 في) بملؤرخ 
مالءمة بلنظام بألسا�سي للشركة مع)
بلنظام) مالءمة  بلقافون:) مقتضيات 

بالسا�سي للشركة
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم  (
 25 بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)813035.

322I

fiduciaire(rageca(فيديسيير ربجيكا

POLY PIECE EQUIPEMENT
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

توسيع نشاط بلشركة)

fiduciaire(rageca فيديسيير ربجيكا
26 بقامة بملح دي زفقة رببعة 
بلعدوية بلطابق بلرببع رقم 31 

الجيروفد ، 20500، بلدبر بلبيضاء 
بملغرب

 POLY PIECE EQUIPEMENT
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة
وعنوبن مقرها بالجت اعي شارع 

ببربهيم بلردبني بلرقم 26 - 20026 
بلدبر بلبيضاء بملغرب.
توسيع نشاط بلشركة

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 
.65161
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ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)

ت ت) (2022 أكتوار) (07 في) بملؤرخ 

نشاط) إلى  بلتالية  بألنشطة  إضافة 

بلشركة بلحالي):

-بالشغال بملختلفة و توريد.

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم  (

 25 بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)813035.

323I

فيكوج دو سوس ش م م للشريك بلوحيد

أسايس اوزيكا ش م م - 

ASSAISSE OUZEKA SARL
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

وفاة شريك

فيكوج دو سوس ش م م للشريك 

بلوحيد

15، شارع بلعقبة، ، 11000، 

بلصويرة بملغرب

 ASSAISSE - أسايس بوزيكا ش م م

OUZEKA SARL شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجت اعي متجر رقم 

8) مركز سيدي ح اد بو حامد - 

11000 بلصويرة بملغرب.

وفاة شريك
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 

.763

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)

بملؤرخ في)28)غشت)2022)تم بإلعالم)

شريك) كيري,) أح د  بلشريك  بوفاة 

قيد حياته في رأس ال بلشركة بقي ة)

على) حصصه  توزيع  و  حصة  (169

)لرسم بإلربثة بملؤرخ في)07 
ً
بلورثة تبعا

يوفيو)2022)بالشكل بألتي):

 80 (، كيري) مح د  بلسيد)ة()

حصة.

 58 (، دجرو) بلسيد)ة() ديجة 

حصة.

 22( (، كيري) يونس  بلسيد)ة()

حصة.

 ((0 (، كيري) بشرى  بلسيد)ة()

حصة.

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

 21 بتاريخ) بالصويرة  بالبتدبئية 

أكتوار)2022)تحت رقم)))1.

321I

SOCIETE FIDUCIAIRE MAHANI SARL AU

SOLIATRAV
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

 SOCIETE FIDUCIAIRE MAHANI

SARL AU

59 شارع بالمير موالي عبد هللا ، 

51000،  نيفرة بملغرب

SOLIATRAV شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجت اعي رقم 70 

مركب بألرز - 51000  نيفرة بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

1603

في) مؤرخ  موثق  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) (((

مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.

عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.SOLIATRAV

أشغال) (- (: غرض بلشركة بإيجاز)

مختلفة

-)تجارة

-)م ون حفالت.

 70 رقم) (: عنوبن بملقر بالجت اعي)

مركب بألرز)-)51000) نيفرة بملغرب.

أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

بلحسني) بلسعيدي  علي  بلسيد 
 (00 بقي ة) حصة  ((.000 (: بلعلوي)

درهم للحصة.)
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):
بلحسني) بلسعيدي  علي  بلسيد 
بلعبدالوي) تجزئة  عنوبفه)ب() بلعلوي 

رقم)79 51000) نيفرة بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
بلحسني) بلسعيدي  علي  بلسيد 
بلعبدالوي) تجزئة  عنوبفه)ب() بلعلوي 

رقم)79 51000) نيفرة بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
بالبتدبئية بخنيفرة بتاريخ)9))أكتوار)

2022)تحت رقم))16.

325I

COM’ACTUS Company

COM›ACTUS Company
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

COM’ACTUS Company
ع ارة) بلسادس  مح د  محج 
بلس ارة بلشقة)07)حي بلفتح بلعيون)

،)70000،)بلعيون بملغرب
COM’ACTUS Company)شركة)
ذبت مسؤلية محدودة ذبت بلشريك)

بلوحيد
تجزئة) بإلجت اعي  مقرها  وعنوبن 
 783 رقم) توبرشيت  زفقة  بلربحة 

بلعيون)-)70000)بلعيون بملغرب
مسؤلية) ذبت  شركة  تأسيس 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد)
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري):)

13535
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) ((8
مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 
بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.

عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.COM’ACTUS Company
مكتب) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 
تكوين/بستشارة،) دربسات بملشاريع،)
تنظيم بملحافل،) دمات معلوماتية.

تجزئة) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 
 783 رقم) توبرشيت  زفقة  بلربحة 

بلعيون)-)70000)بلعيون بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):
بلسيدة س ية بلصادقي عنوبفه)ب()
محج مح د بلسادس ع ارة بلس ارة)
بلشقة)07)حي بلفتح بلعيون)70000 

بلعيون بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
بلسيدة سلمى بلصادقي عنوبفه)ب()
محج مح د بلسادس ع ارة بلس ارة)
بلشقة)07)حي بلفتح بلعيون)70000 

بلعيون بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
26)أكتوار) بالبتدبئية بالعيون بتاريخ)

2022)تحت رقم)52)3.

326I

مستامنة شامة

CASARI
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

مستامنة شامة
شارع بملسيرة رقم 12) بلطابق بالول 

بلناظور شارع بملسيرة رقم 12) 
بلطابق بالول بلناظور، 62000، 

بلناظور بملغرب
CASARI شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجت اعي شارع 
موسكو رقم 01 بلطابق بلثاني 

بلشقة رقم 01 لعري بلشيخ بلناظور 
- 62000 بلناظور بملغرب
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تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

2175(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

تم إعدبد بلقافون) (2022 شتن6ر) ((9

بملسؤولية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بملحدودة بامل يزبت بلتالية:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤولية بملحدودة.

عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.CASARI

منعش) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

عقاري

بيع بلقطع بالرضية

بشغال مختلفة بو بلبناء.

شارع) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 

موسكو رقم)01)بلطابق بلثاني بلشقة)

(- بلناظور) بلشيخ  لعري  (01 رقم)

62000)بلناظور بملغرب.

أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

بلسيد فوركة يونس):)200)حصة)

بقي ة)00))درهم للحصة.

بلسيد بلعيدي ج ال):)800)حصة)

بقي ة)00))درهم للحصة.

 20000 (: يونس) فوركة  بلسيد 

بقي ة)00))درهم.

 80000 (: ج ال) بلعيدي  بلسيد 

بقي ة)00))درهم.

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):

عنوبفه)ب() يونس  فوركة  بلسيد 

 31 رقم) (((( حي بوالد مي ون زفقة)

بلناظور)62000)بلناظور بملغرب.

عنوبفه)ب() ج ال  بلعيدي  بلسيد 

هولندب)35)99)هولندب هولندب.

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:

عنوبفه)ب() فوركة  يونس  بلسيد 

 31 رقم) (((( حي بوالد مي ون زفقة)

بلناظور)62000)بلناظور بملغرب.

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

 06 بتاريخ) بالناضور  بالبتدبئية 

أكتوار)2022)تحت رقم)7)15.

327I

FIDORO MULTI-SERVICES

LOUJAYNE D›OR

شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد

تحويل بملقر بالجت اعي للشركة

FIDORO MULTI-SERVICES

 GR (92 IMM 3 NR 7 DAKHLA

،(73000،(DAKHLA(MAROC

LOUJAYNE D›OR شركة ذبت 

مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجت اعي شارع 

بملسجد، زفقة بلطرف بألزرق، بلرقم 

20، بلدب لة. - 73000 بلدب لة 

بملغرب.

تحويل بملقر بالجت اعي للشركة

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 

.(1993

بلوحيد) بلشريك  قربر  ب قت�سى 

بملؤرخ في)03)أكتوار)2022)تم تحويل)

من) للشركة  بلحالي  بالجت اعي  بملقر 

«شارع بملسجد،)زفقة بلطرف بألزرق،)

 73000 (- بلدب لة.) (،20 بلرقم)

بلدب لة بملغرب»)إلى)«شارع بملسجد،)

بلطابق) (،20 بلرقم) (،( بملسيرة) حي 

بلدب لة) (73000 (- بلدب لة.) بلثالث،)

بملغرب».

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

 20 بتاريخ) بلدهب  بوبدي  بالبتدبئية 

أكتوار)2022)تحت رقم)713).

328I

SERHOUAL ABDELKADER

بارا بنسودة

شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

قفل بلتصفية

SERHOUAL ABDELKADER

 N 14 RUE(ABDELKRIM

 BENJELLOUN 2EME(ETAGE(V.N

، 30000، FES(MAROC

بارب بنسودة شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجت اعي : دكان رقم 

6 بقامة بوعنان بنسودة بملركز فاس 

فاس 30000 فاس بملغرب.

قفل بلتصفية

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

.1320(

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)

2022)تقرر حل) 9))شتن6ر) بملؤرخ في)

بملسؤولية) ذبت  شركة  بنسودة  بارب 

 (00.000 رأس الها) مبلغ  بملحدودة 

بإلجت اعي) مقرها  وعنوبن  درهم 

بقامة بوعنان بنسودة) (6 دكان رقم)

فاس) (30000 فاس) فاس  بملركز 

بملغرب فتيجة لركود بلحركة وتقلص)

بملدب يل.

و عين:

منير فارس و عنوبفه)ب() بلسيد)ة()

فاس) تغات  (2 بملنتزه) تجزءة  ((07

)ة() فاس بملغرب ك صفي) (300000

للشركة.

و قد تم بنعقاد بلج عية بلختامية)

بتاريخ)9))شتن6ر)2022)وفي دكان رقم)

6)بقامة بوعنان بنسودة بملركز فاس)

فاس)30000)فاس بملغرب.

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

أكتوار) (25 بتاريخ) بفاس  بلتجارية 

2022)تحت رقم)1385.

329I

TRANSPORT MESSAGERIE INTERNATIONAL

 TRANSPORT MESSAGERIE

INTERNATIONAL
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

 TRANSPORT MESSAGERIE

INTERNATIONAL

 DOUAR MOULAY JAAFER

 SIDI ABDELLAH GHIAT

 MARRAKECH DOUAR

 MOULAY JAAFER SIDI

 ABDELLAH GHIAT

 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROC

 transport messagerie

international شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجت اعي دوبر موالي 

جعفر سيدي عبد هللا غيات مربكش 

- 10000 مربكش بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

(2(77(

 20 في) مؤرخ  حر  عقد  ب قت�سى 
بلقافون) إعدبد  تم  (202( دجن6ر)

بملسؤولية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بملحدودة بامل يزبت بلتالية:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤولية بملحدودة.

عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 

تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

 transport messagerie (:

.international

وسيط) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

فقل بلبضائع.

دوبر) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 

موالي جعفر سيدي عبد هللا غيات)

مربكش)-)10000)مربكش بملغرب.

أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
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بلسيد رشيد أ شان):)500)حصة)
بقي ة)00))درهم للحصة.

500)حصة) (: بلسيدة ضحى بلنيخ)
بقي ة)00))درهم للحصة.)

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)
وصفات وموبطن بلشركاء):

عنوبفه)ب() أ شان  رشيد  بلسيد 
هللا) عبد  سيدي  جعفر  موالي  دوبر 
مربكش) (10000 مربكش) غيات 

بملغرب.
عنوبفه)ب() بلنيخ  ضحى  بلسيدة 
 01 657)شقة) )ع ارة بل6ركة) بملسيرة)

مربكش)10000)مربكش بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
عنوبفه)ب() أ شان  رشيد  بلسيد 
هللا) عبد  سيدي  جعفر  موالي  دوبر 
مربكش) (10000 مربكش) غيات 

بملغرب
عنوبفه)ب() بلنيخ  ضحى  بلسيدة 
 01 657)شقة) )ع ارة بل6ركة) بملسيرة)

مربكش)10000)مربكش بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
يناير) ((3 بتاريخ) ب ربكش  بلتجارية 

2022)تحت رقم)709)3).
330I

prism conseils

هيلتي طخونس

HEALTY TRANS SARL AU 
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

prism conseils
 rue abou el hassan lmarini
 résidence(amira 2 appt 25 ،

50000، meknès(maroc
 HEALTY TRANS هيلتي طخونس
SARL AU شركة ذبت مسؤلية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجت اعي زفقة نهرو 
إقامة جوهرة 25 رقم 2 بلطابق 

بألول م ج مكناس - 50000 مكناس 
بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤلية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

57123

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 شتن6ر) (28

مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.

عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 

هيلتي) (: ب ختصر تس يتها) بإلقتضاء)

 HEALTY TRANS SARL طخونس)

.AU

فقل) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

لحساب) وبلدولية  بلوطنية  بلبضائع 

بلغير.
زفقة) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 
نهرو إقامة جوهرة)25)رقم)2)بلطابق)

50000)مكناس) (- بألول م ج مكناس)

بملغرب.

أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 (.000 (: بلسيد بلحسن بلعبودي)

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.)

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):

بلسيد بلحسن بلعبودي عنوبفه)ب()

))شارع لال أس اء)بلشقة)5)م ج فاس)

30000)فاس بملغرب.

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:

بلسيد بلحسن بلعبودي عنوبفه)ب()

))شارع لال أس اء)بلشقة)5)م ج فاس)

30000)فاس بملغرب

بلسيد سعيدة فضيلي عنوبفه)ب()

586)بديور بجدبد بني بمح د مكناس)

50000)مكناس بملغرب

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

أكتوار) ((1 بلتجارية ب كناس بتاريخ)

2022)تحت رقم)3756.

33(I

FIDUCIAIRE AMER FISC

 CHEFCHAWN COLOR
SARL D’AU

شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 
بلشريك بلوحيد

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE AMER FISC
 BD ANNASR IMMB CHOURAK

 1ERE(ETAGE(ZAIO، 62000،
NADOR MAROC

 CHEFCHAWN COLOR SARL
D’AU شركة ذبت مسؤلية محدودة 

ذبت بلشريك بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجت اعي شارع 

سيدي عث ان رقم )26 - 263 زبيو 
62000 بلناظور بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤلية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 
23(37

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
بلقافون) إعدبد  تم  (202( فوف6ر) (01
مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 
بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)
 CHEFCHAWN COLOR SARL

.D’AU
بيع) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

بلعقاقير
بفتاج بلصباغة

بشغال مختلفة.
شارع) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 
زبيو) (263  -  26( سيدي عث ان رقم)

62000)بلناظور بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
(: بلرحول) عبد  مي ون  بلسيد 
درهم) ((00 بقي ة) حصة  ((.000

للحصة.)

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)
وصفات وموبطن بلشركاء):

بلرحول) عبد  مي ون  بلسيد 
 62000 بلحي بلجديد زبيو) عنوبفه)ب()

بلناظور بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
بلرحول) عبد  مي ون  بلسيد 
 62000 بلحي بلجديد زبيو) عنوبفه)ب()

بلناظور بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
فوف6ر) (08 بالبتدبئية بالناضور بتاريخ)

)202)تحت رقم)1316.
332I

إئت افية بلوفاء

AMARI ENERGIE SOLAIRE
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

إئت افية بلوفاء
 79 بلرقم) بلفا�سي  عالل  شارع 

سطات)،)26000،)سطات بملغرب
 AMARI ENERGIE SOLAIRE

شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة
دوبر) بإلجت اعي  مقرها  وعنوبن 
أوالد عياد ج اعة بلقربقرة بل6روج)-)

26250)بل6روج بملغرب
بملسؤولية) ذبت  شركة  تأسيس 

بملحدودة)
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري):)

7(99
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
بلقافون) إعدبد  تم  (2022 يوفيو) ((5
بملسؤولية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بملحدودة بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤولية بملحدودة.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
 AMARI(:(بإلقتضاء)ب ختصر تس يتها

.ENERGIE SOLAIRE
بيع) ((- (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

لوحات بلطاقة بلش سية ولوبزمها
-2)بألشغال بملختلفة للبناء.

دوبر) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 
أوالد عياد ج اعة بلقربقرة بل6روج)-)

26250)بل6روج بملغرب.
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أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 
بلشركة):)99)سنة.

 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 750 (: مح د) بلع اري  بلسيد 
حصة بقي ة)00))درهم للحصة.

 250 (: جالل) بلع اري  بلسيد 
حصة بقي ة)00))درهم للحصة.)

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)
وصفات وموبطن بلشركاء):

بلسيد بلع اري مح د عنوبفه)ب()
بل6روج) بلقربقرة  عياد  بوالد  دوبر 

سطات)26250)بل6روج بملغرب.
عنوبفه)ب() جالل  بلع اري  بلسيد 
بل6روج) بلقربقرة  عياد  بوالد  دوبر 

سطات)26250)بل6روج بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
بلسيد بلع اري مح د عنوبفه)ب()
بل6روج) بلقربقرة  عياد  بوالد  دوبر 

سطات)26250)بل6روج بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
بالبتدبئية بسطات بتاريخ)7))أكتوار)

2022)تحت رقم)291/2022).
333I

Rogesa

A.N BEST CAR
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

Rogesa
 Av Mohamed Ben Abderahman
n°18 ، 93000، Tètouan(Maroc

A.N BEST CAR شركة ذبت 
بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجت اعي شارع 
بلسعيدية قيسارية بلنصر رقم 9) - 

93000 تطوبن بملغرب
تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

32333
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 شتن6ر) (26
بملسؤولية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بملحدودة بامل يزبت بلتالية:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤولية بملحدودة.

عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 

 A.N (: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.BEST CAR

كربء) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

بلسياربت بدون سائق.

شارع) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 

 -  (9 بلسعيدية قيسارية بلنصر رقم)

93000)تطوبن بملغرب.

أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 500.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 2.500 (: عادل) درجاج  بلسيد 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.

بلسيدة بخات فدى):)2.500)حصة)

بقي ة)00))درهم للحصة.)

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):

عنوبفه)ب() عادل  درجاج  بلسيد 

 (( رقم) (1 زفقة) بلهكار  جبل  شارع 

طابق)3)منزل رقم)0))تطوبن)93000 

تطوبن بملغرب.

عنوبفه)ب() فدى  بخات  بلسيدة 

 (( رقم) (1 زفقة) بلهكار  جبل  شارع 

طابق)3)منزل رقم)0))تطوبن)93000 

تطوبن بملغرب.

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:

عنوبفه)ب() فدى  بخات  بلسيدة 

 (( رقم) (1 زفقة) بلهكار  جبل  شارع 

طابق)3)منزل رقم)0))تطوبن)93000 

تطوبن بملغرب

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

أكتوار) (20 بالبتدبئية بتطوبن بتاريخ)

2022)تحت رقم)32)2.

331I

STE ATHMAN BATI SARL

شركة فرجس كاش 

STE NARJISS CASH-
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

STE NARJISS CASH SARL AU

 N° 287 AV(EL(WAFAA(RTE

 SEFROU LOTS EL WAFAE

 II(GROUPE(I ، 30000، FES

MAROC

 STE NARJISS- شركة فرجس كاش

CASH شركة ذبت مسؤلية محدودة 

ذبت بلشريك بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجت اعي رقم 287 

شارع بلوفاء طريق صفرو وتجزئة 

بلوفاء II مج وعة ) فاس - 30000 

فاس بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

71233

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) ((3

مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.

عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 

شركة) (: ب ختصر تس يتها) بإلقتضاء)

.STE NARJISS CASH-(فرجس كاش

منجز) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

ع ليات صندوق بلض افة بو بلكفالة)

بلقروض.بملدب يل) بو  بلتسبيقات 

وبالدبءبت وبلض افة.

عنوبن بملقر بالجت اعي):)رقم)287 

وتجزئة) صفرو  طريق  بلوفاء) شارع 

 30000 (- ))فاس) II)مج وعة) بلوفاء)

فاس بملغرب.

أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 (.000 (: مجاهد) فبيل  بلسيد 
حصة بقي ة)00))درهم للحصة.)

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)
وصفات وموبطن بلشركاء):

عنوبفه)ب() مجاهد  فبيل  بلسيد 
 2(9 رقم) بلنرجس  بلقرويين  بشارع 

30000)فاس بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
عنوبفه)ب() مجاهد  فبيل  بلسيد 
 2(9 رقم) بلنرجس  بلقرويين  بشارع 

30000)فاس بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
أكتوار) (20 بتاريخ) بفاس  بلتجارية 

2022)تحت رقم)))13.

335I

LOGIFIN

 POWERTECH
 MANUFACTURER

MOROCCO
SARL AU 

شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 
بلشريك بلوحيد

تأسيس شركة

LOGIFIN
 RUE(OUED(ZIZ, RES 20

 CASTILLA, 1ER(ETAGE, APP(N°
 5, TANGER ، 90010، TANGER

MAROC
 POWERTECH MANUFACTURER

MOROCCO SARL AU شركة 
ذبت مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجت اعي بإلقامة 
رقم )2 شارع بلشاوية يوسف ببن 
تاشفين رشيد رضا طنجة طنجة 

90000 طنجة بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

 (3(627
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في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) (07

مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.

عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

 POWERTECH MANUFACTURER

.MOROCCO SARL AU

غرض) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

بلشركة سوبء)في بملغرب أو في بلخارج:

وتوزيع) تصنيع وصيافة وشربء) (.(

بلحربرية) بملضخات  وتركيب  وايع 

وأفظ ة بلطاقة بلش سية.

2.)بلتكييف وبلت6ريد بلصناعي.

3.)بالستيربد وبلتصدير.

1.)وبشكل أعم)،)ج يع بملعامالت)

وبملالية) وبلصناعية  بلتجارية 
وبملنقولة وغير بملنقولة بلتي قد تكون)

مرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر)

بغرض بلشركة وأي أغربض م اثلة)

أو) توسيعها  تعزز  قد  صلة  ذبت  أو 

تطويرها..

بإلقامة) (: بملقر بالجت اعي) عنوبن 
ببن) يوسف  بلشاوية  شارع  (2( رقم)

طنجة) طنجة  رضا  رشيد  تاشفين 

90000)طنجة بملغرب.

أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 (5.000 بلشركة:) رأس ال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

 MIRIAM LARROZA بلسيدة)

 (00 بقي ة) حصة  (LOPEZ( :( 150

درهم للحصة.)

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):

 MIRIAM LARROZA بلسيدة)

 ESPAGNE عنوبفه)ب() (LOPEZ

.35350 CORUNA ESPAGNE

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:

 MIRIAM LARROZA بلسيدة)
 ESPAGNE عنوبفه)ب() (LOPEZ

35350 CORUNA ESPAGNE
 PABLO FERNANDEZ بلسيد)
 ESPAGNE عنوبفه)ب() (LLAVERO

35350 CORUNA ESPAGNE
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
أكتوار) (25 بتاريخ) بطنجة  بلتجارية 

2022)تحت رقم)258711.
336I

CHAMI CONSEILS

ORNX LAAYOUNE 1
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

CHAMI CONSEILS
حي بلفتح شارع محج مح د 

بلسادس ع ارة برينا بلطابق بلرببع 
شقة 08 ، 70000، بلعيون بملغرب

ORNX(LAAYOUNE 1 شركة ذبت 
مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجت اعي حي بلفتح 
محج مح د بلسادس ع ارة برينا 
بلطابق بلرببع رقم 08 بلعيون - 

70000 بلعيون بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

13203
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 شتن6ر) (30
مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 
بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
 ORNX(:(بإلقتضاء)ب ختصر تس يتها

.LAAYOUNE (
تطوير) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 
مشاريع) وتشغيل  واناء) وت ويل 
بلطاقة بملتجددة وإفتاج بلهيدروجين)

بأل ضر..

حي) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 
ع ارة) بلسادس  مح د  محج  بلفتح 
(- 08)بلعيون) برينا بلطابق بلرببع رقم)

70000)بلعيون بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)بملغرب99)سنة.
 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 PETER ANTONY GISH بلسيد)
درهم) ((00 بقي ة) حصة  (:( 1.000

للحصة.)
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):
 PETER ANTONY GISH بلسيد)
عنوبفه)ب()بلواليات بملتحدة بالمريكية)
كوفيتيكت بلواليات بملتحدة) (06(0(

بالمريكية.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
 PETER ANTONY GISH بلسيد)
عنوبفه)ب()بلواليات بملتحدة بالمريكية)
كوفيتيكت بلواليات بملتحدة) (06(0(

بالمريكية
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
03)أكتوار) بالبتدبئية بالعيون بتاريخ)

2022)تحت رقم)2923.
337I

BASMA HOLDING

الشركة املغربية للرخام 
والجرانيت

CMMG *SARL* 
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

BASMA HOLDING
 N°15, 1 er(étage(de »

 l’immeuble « LES(DUNES »
 lotissement « La(Colline » lot

 n° 31, Casablanca(Casablanca-
 Maroc، 20000، CASABLANCA

MAROC
بلشركة بملغراية للر ام وبلجربفيت 

*CMMG *SARL شركة ذبت 
بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجت اعي بملنطقة 
بلصناعية - سيدي معروف ولد 

حدو، 029) كم ب 012 - 20280 

- بلدبر بلبيضاء - 20280 بلدبر 

بلبيضاء بملغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 

.23090(

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)

2022)تم تعيين) 09)شتن6ر) بملؤرخ في)

بربدة) مسير جديد للشركة بلسيد)ة()

سوني أمينة ك سير وحيد

تبعا لقبول بستقالة بملسير.

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

 29 بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

شتن6ر)2022)تحت رقم)950)3.

338I

CHAMI CONSEILS

ORNX BOUJDOUR
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

CHAMI CONSEILS

حي بلفتح شارع محج مح د 

بلسادس ع ارة برينا بلطابق بلرببع 

شقة 08 ، 70000، بلعيون بملغرب

ORNX BOUJDOUR شركة ذبت 

مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجت اعي حي بلفتح 

محج مح د بلسادس ع ارة برينا 

بلطابق بلرببع رقم 08 بلعيون - 

70000 بلعيون بملغرب 

تأسيس شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

13(85

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 شتن6ر) (28

مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.
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عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
 ORNX(:(بإلقتضاء)ب ختصر تس يتها

.BOUJDOUR
تطوير) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 
مشاريع) وتشغيل  واناء) وت ويل 
بلطاقة بملتجددة وإفتاج بلهيدروجين)

بأل ضر.
حي) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 
ع ارة) بلسادس  مح د  محج  بلفتح 
(- 08)بلعيون) برينا بلطابق بلرببع رقم)

70000)بلعيون بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 Mr PETER ANTONY بلسيد)
 (00 بقي ة) حصة  (GISH( :( 1.000

درهم للحصة.)
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):
 Mr PETER ANTONY بلسيد)
بملتحدة) بلواليات  عنوبفه)ب() (GISH
كوفيتيكت) (06(0( بالمريكية)

بلواليات بملتحدة بالمريكية.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
 Mr PETER ANTONY بلسيد)
بملتحدة) بلواليات  عنوبفه)ب() (GISH
كوفيتيكت) (06(0( بالمريكية)

بلواليات بملتحدة بالمريكية)
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
شتن6ر) (29 بالبتدبئية بالعيون بتاريخ)

2022)تحت رقم)2909/2022.
339I

بئت افية أكيدي

 CUSTOMERCY DIGITAL
MARKETING AGENCY

شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة
تحويل بملقر بالجت اعي للشركة

بئت افية أكيدي
زفقة بسفي،محج بلحسن بلثاني، 
بلشقة 2)، بلطابق بلثالث )م.ج( 
ح رية مكناس ، 50000، مكناس 

بملغرب
 CUSTOMERCY DIGITAL

MARKETING AGENCY شركة 
ذبت بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجت اعي ع ارة 2)) 
شقة رقم 8 رياض توالل ) مكناس - 

50050 مكناس بملغرب.
تحويل بملقر بالجت اعي للشركة

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 
.56805

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)
بملؤرخ في)7))أكتوار)2022)تم تحويل)
من) للشركة  بلحالي  بالجت اعي  بملقر 
«ع ارة)2)))شقة رقم)8)رياض توالل)
))مكناس)-)50050)مكناس بملغرب»)
بملسلحة) بمللكية  بلقوبت  «شارع  إلى)
 5 بلطابق) ((3 رقم) سافتر  بيزفاس 
بلجديدة) بملدينة  ((3 رقم) بملكتب 

مكناس)-)50000)مكناس بملغرب».
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
أكتوار) (26 بلتجارية ب كناس بتاريخ)
رقم) إيصال  رقم  تحت  (2022

.101(((220(20(1

310I

FIDU ALIMTYAZ

 STE BABA EL OUADGHIRI
SARL

شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة
تأسيس شركة

FIDU ALIMTYAZ
13َ زفقة ، عبد بلكريم بن جلون 

مكاتب أشرف، مكتب 1) بلطابق 2 
FES MAROC ،30000 ، فاس

 STE BABA EL OUADGHIRI SARL
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجت اعي دوبر والد 
بلطيب بلعليا R/D فاس - 30000 

فاس بملغرب
تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

713(7
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) ((7
بملسؤولية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بملحدودة بامل يزبت بلتالية:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤولية بملحدودة.

عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 

 STE (: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.BABA EL OUADGHIRI SARL

بيع) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

بألرب�سي

منعش عقاري.

:)دوبر والد) عنوبن بملقر بالجت اعي)

 30000 (- فاس) (R/D بلعليا) بلطيب 

فاس بملغرب.

أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 500 (: بلودغيري) مح د  بلسيد 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.

بلسيد عبد بلغني بابا):)500)حصة)

بقي ة)00))درهم للحصة.)

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):

بلسيد مح د بلودغيري عنوبفه)ب()

بألفدلس) (6( تجزئة بألفدلس رقم ب)

فاس) يعقوب،) موالي  بلشقف  عين 

30000)فاس بملغرب.

عنوبفه)ب() بابا  بلغني  عبد  بلسيد 

شارع بور سعيد زفقة بيطاليا رقم)7) 

بلزهور2)فاس)30000)فاس بملغرب.

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:

بلسيد مح د بلودغيري عنوبفه)ب()

بألفدلس) (6( تجزئة بألفدلس رقم ب)

فاس) يعقوب،) موالي  بلشقف  عين 

30000)فاس بملغرب

عنوبفه)ب() بابا  بلغني  عبد  بلسيد 

شارع بور سعيد زفقة بيطاليا رقم)7) 

بلزهور فاس)30000)فاس بملغرب

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

أكتوار) (26 بتاريخ) بفاس  بلتجارية 

2022)تحت رقم)1107/022.

31(I

BUREAU JANA SAMIA CONSEILS

BRANDIUM
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

 BUREAU JANA SAMIA

CONSEILS

399 بلطابق 2 مكتب 5 تجزئة جنة 

بلزيتون ) بنسودة فاس ، 30000، 

فاس بملغرب

BRANDIUM شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجت اعي 6 زفقة 

ضاية عوب بلطابق بلرببع بلشقة 6) 

بلرااط - 0000) بلرااط بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

(63527

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) (05

مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.

عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.BRANDIUM

(: بإيجاز) بلشركة  غرض 

بالستشاربت بإلدبرية

بلطباعة

تاجر.

زفقة) (6 (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 

 (6 ضاية عوب بلطابق بلرببع بلشقة)

بلرااط)-)0000))بلرااط بملغرب.

أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 (.000 (: بوكرن) توفيق  بلسيد 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.)
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وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):

عنوبفه)ب() بوكرن  توفيق  بلسيد 
زوبغة) كريو  حي  ب  بلوك  (26 رقم)

بلعليا فاس)30000)فاس بملغرب.

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:

عنوبفه)ب() بوكرن  توفيق  بلسيد 
زوبغة) كريو  حي  ب  بلوك  (26 رقم)

بلعليا فاس)30000)فاس بملغرب

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

أكتوار) (26 بتاريخ) بالرااط  بلتجارية 

2022)تحت رقم)17)8.

312I

BUREAU JANA SAMIA CONSEILS

GRAND INOX
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

 BUREAU JANA SAMIA

CONSEILS

399 بلطابق 2 مكتب 5 تجزئة جنة 

بلزيتون ) بنسودة فاس ، 30000، 

فاس بملغرب

GRAND INOX شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجت اعي بملحل رقم 

) حي جديد زوبغة فاس - 30000 

فاس بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

71289

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) ((7

بملسؤولية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بملحدودة بامل يزبت بلتالية:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤولية بملحدودة.

عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.GRAND INOX

تاجر) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

بلفوالذ بملقاوم للصدأ بالتقسيط.

عنوبن بملقر بالجت اعي):)بملحل رقم)
 30000 (- حي جديد زوبغة فاس) ((

فاس بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 500 (: بلسيد مصطفى بو ريص)

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.
بلسيد س ير بلبطاح):)500)حصة)

بقي ة)00))درهم للحصة.)
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):
بو ريص) مصطفى  بلسيد 
عنوبفه)ب()فاس)30000)فاس بملغرب.
عنوبفه)ب() بلبطاح  س ير  بلسيد 

فاس)30000)فاس بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
بو ريص) مصطفى  بلسيد 
عنوبفه)ب()فاس)30000)فاس بملغرب

عنوبفه)ب() بلبطاح  س ير  بلسيد 
فاس)30000)فاس بملغرب

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
أكتوار) (21 بتاريخ) بفاس  بلتجارية 

2022)تحت رقم)1378.
313I

etablissement darwinier

 STE ABATAL
MULTISERVICES SARL AU
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

etablissement darwinier
 HAY(EL(MASSIRA 02 RUE(SAKIA

 EL(HAMRA(N° 20 DAKHLA ،
73000، dakhla(maroc

 STE ABATAL MULTISERVICES
SARL AU شركة ذبت مسؤلية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد

 HAY وعنوبن مقرها بإلجت اعي
 ENNAHDA 01 NR 330 BIR

 GUENDOUZ(DAKHLA )M( -
73000 بلدب لة بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

228(7

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) (01

مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.

عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 

 STE (: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

 ABATAL MULTISERVICES SARL

.AU

غرض بلشركة بإيجاز):)).)بلصيد

2.)تاجر بلس ك.

بألس اك) وحفظ  تجهيز  (- (3

وبلقشريات وبلر ويات.

وتصدير) وبستيربد  وايع  شربء) (.1

بألس اك.

5.)بلتجارة بلعامة.

6.)مستث ر في مجال بألس اك.

بألس اك) منتجات  وايع  شربء) (.7

وبملأكوالت بلبحرية.

وبألس اك) بملحار  تراية  (- (8

وبملأكوالت بلبحرية وبملحار والح بلبحر)

وأذن بلبحر.)إعادة بلتدوير

0).)بالستيربد)-)بلتصدير وبلتجارة.

-)))بلتجارة بلعامة.

-8))فقل بلبضائع لحساب بلغير..

 HAY (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 

 ENNAHDA 0( NR 330 BIR

 GUENDOUZ DAKHLA (M( -

73000)بلدب لة بملغرب.

أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

بلسيد رشيد عباد):)000.))حصة)

بقي ة)00))درهم للحصة.)

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):

حي) بلسيد رشيد عباد عنوبفه)ب()

بملسيرة)01)زفقة)03)رقم))0)بلدب لة)

73000)بلدب لة بملغرب.

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:

حي) بلسيد رشيد عباد عنوبفه)ب()

بملسيرة)01)زفقة)03)رقم))0)بلدب لة)

73000)بلدب لة بملغرب

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

 (8 بتاريخ) بلدهب  بوبدي  بالبتدبئية 

أكتوار)2022)تحت رقم)8)7).

311I

PROMORI

PROMORI

شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

توسيع نشاط بلشركة)

PROMORI

 ،A طريق 09) بلدرببنة، بملج ع

بلطابق بلثالت، بملكتب A.(0 سيدي 

معروف ، 82)27، بلدبربلبيضاء 

بملغرب

PROMORI شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة

وعنوبن مقرها بالجت اعي طريق 09) 

بلدرببنة، بملج ع A، بلطابق بلثالت، 

بملكتب A.(0 سيدي معروف - 

82)27 بلدبربلبيضاء بملغرب.

توسيع نشاط بلشركة

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 

.17671(

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)

ت ت) (2022 شتن6ر) (26 في) بملؤرخ 

نشاط) إلى  بلتالية  بألنشطة  إضافة 

بلشركة بلحالي):

بلع ومية) بألشغال  بلبناء،) ( 

و بلهندسة بملدفية.

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم  (

 20 بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)812216.

315I
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SOCOGESE

ESPACE TOURS
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

 فض رأس ال بلشركة

SOCOGESE
شارع ولي بلعهد إقامة موالي بلكامل 

فاس ، 30000، فاس بملغرب
ESPACE TOURS شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجت اعي بلبقعة 

رقم 23) تجزئة بلن اء بلحي 
بلصناعي بنسودة - 30000 فاس 

بملغرب.
 فض رأس ال بلشركة

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 
.22175

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)
تم) (2022 أكتوار) (26 في) بملؤرخ 
ب بلغ) بلشركة  رأس ال   فض 
أي) درهم») ((.500.000,00» قدره)
إلى) درهم») (2.500.000,00» من)
(: عن طريق) درهم») ((.000.000,00«

تخفيض عدد بألسهم.
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
أكتوار) (28 بتاريخ) بفاس  بلتجارية 

2022)تحت رقم)2022/1157.
316I

SOCIETE FIDU SOUMAYA SARL-AU

MSN PHARMA
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تغيير تس ية بلشركة

 SOCIETE FIDU SOUMAYA
SARL-AU

 FES, AV(DES(FAR(IMM(SAIDI
 BUREAU(FATH 2EME(ETAGE
 APPT(N °7 VN ، 30000، fès

Maroc
MSN PHARMA شركة ذبت 
مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد
وعنوبن مقرها بالجت اعي بلقطعة 
9) بلحي بلصناعي عين بلشقف - 

30000 فاس بملغرب.
تغيير تس ية بلشركة

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 
62735

بلوحيد) بلشريك  قربر  ب قت�سى  (
تم) (2022 أكتوار) ((2 في) بملؤرخ 
 MSN» من) بلشركة  تس ية  تغيير 

.»MSN PRO-M»(إلى(«PHARMA
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
أكتوار) (26 بتاريخ) بفاس  بلتجارية 

2022)تحت رقم)7/022)11.
317I

NEW CHALLENGE CONSULTING

YARA MAROC
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

 NEW CHALLENGE
CONSULTING

86) شارع ببربهيم بلرودبني حي 
بلهدى ، 25000،  ريبكة بملغرب
YARA MAROC شركة ذبت 

مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 
بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجت اعي 86) شارع 
ببربهيم بلرودبني حي بلهدى بلطابق 

بلثالث - 25000  ريبكة بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

7839
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 شتن6ر) (26
مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 
بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
 YARA (: ب ختصر تس يتها) بإلقتضاء)

.MAROC
أع ال) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

بلبناء.
عنوبن بملقر بالجت اعي):)86))شارع)
ببربهيم بلرودبني حي بلهدى بلطابق)

بلثالث)-)25000) ريبكة بملغرب.

أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

000.))حصة) (: بلسيد مربد أيوبي)

بقي ة)00))درهم للحصة.)

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):

بلسيد مربد أيوبي عنوبفه)ب()70)) 

تجزئة بلفتح)25000) ريبكة بملغرب.

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:

بلسيد مربد أيوبي عنوبفه)ب()70)) 

تجزئة بلفتح)25000) ريبكة بملغرب

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

بالبتدبئية بخريبكة بتاريخ)03)أكتوار)

2022)تحت رقم)169.

318I

DYAR GROUPE ESSOUSSI

DYAR GROUPE ESSOUSSI
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
توسيع نشاط بلشركة)

DYAR GROUPE ESSOUSSI

 ،A طريق 09) بلدرببنة، بملج ع

بلطابق بلثالت، بملكتب A.(0 سيدي 

معروف ، 82)27، بلدبربلبيضاء 

بملغرب

 DYAR GROUPE ESSOUSSI

شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد

وعنوبن مقرها بالجت اعي طريق 09) 

بلدرببنة، بملج ع A، بلطابق بلثالت، 

بملكتب A.(0 سيدي معروف - 

82)27 بلدبربلبيضاء بملغرب.

توسيع نشاط بلشركة
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 

.176715

بلوحيد) بلشريك  قربر  ب قت�سى 

ت ت) (2022 شتن6ر) (26 في) بملؤرخ 

نشاط) إلى  بلتالية  بألنشطة  إضافة 

بلشركة بلحالي):

تأجير وايع بلعقاربت.

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
 20 بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)812215.
319I

SOCIETE FIDU SOUMAYA SARL-AU

MED TEX
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
حل شركة

 SOCIETE FIDU SOUMAYA
SARL-AU

 FES, AV(DES(FAR(IMM(SAIDI
 BUREAU(FATH 2EME(ETAGE
 APPT(N °7 VN ، 30000، fès

Maroc
MED TEX شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد)في 
طور بلتصفية(

وعنوبن مقرها بإلجت اعي والد 
يوسف والد بلطيب - 30000 فاس 

بملغرب.
حل شركة

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 
.28179

بلوحيد) بلشريك  قربر  ب قت�سى 
بملؤرخ في)03)أكتوار)2022)تقرر حل)
ذبت) محدودة  مسؤلية  ذبت  شركة 
مبلغ) (MED TEX بلوحيد) بلشريك 
وعنوبن) درهم  ((00.000 رأس الها)
والد) يوسف  والد  بإلجت اعي  مقرها 
بلطيب)-)30000)فاس بملغرب فتيجة)

ل):)عدم تحقيق بلغرض بإلجت اعي.
والد) ب  بلتصفية  مقر  حدد  و 
فاس) (30000 (- يوسف والد بلطيب)

بملغرب.)
و عين:

بناني) سعد  مح د   بلسيد)ة()
بلياس ين) إقامة  رقم9) عنوبفه)ب() و 
 30000 شارع أبن بلخطيب) (6 شقة)

فاس بملغرب ك صفي))ة()للشركة.
وعند بإلقتضاء)بلحدود بملفروضة)
محل) لهم  بملخولة  بلصالحيات  على 
و) بلعقود  تبليغ  محل  و  بملخابرة 
والد) (: بالتصفية) بملتعلقة  بلوثائق 

يوسف والد بلطيب).
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باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
أكتوار) (26 بتاريخ) بفاس  بلتجارية 

2022)تحت رقم)1101.
350I

ALMOURAJIAA CONSEILS

ROAYA AGRI
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

ALMOURAJIAA CONSEILS
بوت6رة بوريكة بلحوز ، 12152، 

مربكش بملغرب
ROAYA AGRI شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجت اعي بوت6رة 
بوريكة بلحوز - 12152 مربكش 

بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

((8269
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (202( غشت) (30
مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 
بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.ROAYA AGRI
بفتاج) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

وتسويق بملنتجات بلفالحية.
بوت6رة) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 
مربكش) (12152 (- بلحوز) بوريكة 

بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 (0.000 بلشركة:) رأس ال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
 (00 (: زاوت  ديجة) بلسيدة 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.)
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):

بلسيدة زاوت  ديجة عنوبفه)ب()

بملحاميد) بوعكاز  رقم319) (8 بلوك)

مربكش)60)10)مربكش بملغرب.

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:

بلسيدة زاوت  ديجة عنوبفه)ب()

بملحاميد) بوعكاز  رقم319) (8 بلوك)

مربكش)60)10)مربكش بملغرب

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

شتن6ر) (08 بتاريخ) ب ربكش  بلتجارية 

)202)تحت رقم)27320).

35(I

MJ MANAGEMENT

MH DRO SARL

شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تحويل بلشكل بلقافوني للشركة

MJ MANAGEMENT

 3RUE IBN TOUMART

 RESIDENCES(HIKMAT 2EME

 ETAGE(N4 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC

MH DRO SARL شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة

 ZONE و عنوبن مقرها بالجت اعي

 INDUSTRIELLE GZENAYA LOT

 N° 6 TANGER(TANGER 90000

طنجة.

تحويل بلشكل بلقافوني للشركة

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 

.76653

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)

2022)تم تحويل) 3))يوفيو) بملؤرخ في)

بلشكل بلقافوني للشركة من)«شركة)

ذبت بملسؤولية بملحدودة»)إلى)«شركة)

ذبت بملسؤولية بملحدودة».

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

غشت) ((5 بتاريخ) بطنجة  بلتجارية 

2022)تحت رقم)8517.

352I

LABRASS MULTISERVICES SARL

 STE APOLLO

INTERNATIONAL SARL AU
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تفويت حصص

LABRASS MULTISERVICES SARL
رقم )2 شارع بالمير موالي عبد هللا ، 

70000، بلعيون بملغرب

 STE APOLLO INTERNATIONAL

SARL AU شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجت اعي بلحي 

بلحسني زفقة معركة بلدشيرة رقم 

07 بلعيون - 70000 بلعيون بملغرب.

تفويت حصص
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 

.25(87

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)

ت ت) (2022 يوفيو) ((1 في) بملؤرخ 

بملصادقة على):

تفويت بلسيد))ة()عدفان وااعوس)

أصل) من  بجت اعية  حصة  (500

)ة() بلسيد) لفائدة  حصة  ((.000

غشت) ((2 بتاريخ) بملرجي  محسن 

.2022

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم  (

2))غشت) بالبتدبئية بالعيون بتاريخ)

2022)تحت رقم)1)25.

353I

 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT(&(CONSEILS

AGRI KACEM
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

قفل بلتصفية

 CABINET ABID EXPERTISE

 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS

 N° 45 AV(HASSAN(II(IMM

 TOUR(RMA(APPT 102 ، 30000،

FES MAROC

AGRI KACEM شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجت اعي : شقة 
رقم 0) بلطابق 3 إقامة أجياد ، 1 
زفقة بأل طال فاس - 30000 فاس 

بملغرب.
قفل بلتصفية

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 
.65729

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)
تقرر) (2022 شتن6ر) (02 في) بملؤرخ 
ذبت) شركة  (AGRI KACEM حل)
رأس الها) مبلغ  بملحدودة  بملسؤولية 
مقرها) وعنوبن  درهم  ((00.000
 3 بلطابق) ((0 رقم) شقة  بإلجت اعي 
1)زفقة بأل طال فاس) (، إقامة أجياد)
فاس بملغرب فتيجة لعدم) (30000  -

تحقيق هدف وغرض بلشركة
و عين:

فرحي) بلسالم  عبد  بلسيد)ة()
طابق) (5 بمرود) إقامة  عنوبفه)ب() و 
عين) كاليفورني  جنان  (6 شقة) (2
بملغرب) بلدبر بلبيضاء) (30000 بلشق)

ك صفي))ة()للشركة.
و قد تم بنعقاد بلج عية بلختامية)
بتاريخ)02)شتن6ر)2022)وفي شقة رقم)
زفقة) (1 (، إقامة أجياد) (3 بلطابق) ((0
بأل طال فاس)-)30000)فاس بملغرب.
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
أكتوار) (21 بتاريخ) بفاس  بلتجارية 

2022)تحت رقم)1355/2022.
351I

ADVISORY PARTNERS

REAL ESTATE PRO
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

رفع رأس ال بلشركة

ADVISORY PARTNERS
65) شارع عبد بملؤمن حي 

بملستشفيات بناية أ بلطابق بألول 
بلدبر بلبيضاء ، 60)20، بلدبر 

بلبيضاء بملغرب
REAL ESTATE PRO شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجت اعي )) شارع 
عين بلسردون سيل - 000)2 بلدبر 

بلبيضاء بملغرب.
رفع رأس ال بلشركة
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رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 

.389095

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)

تم) (2022 يوفيو) (23 في) بملؤرخ 

قدره) ب بلغ  بلشركة  رأس ال  رفع 

»75.000))درهم»)أي من)«00.000) 

عن) درهم») (275.000» إلى) درهم»)

ديون) مع  مقاصة  إجربء) (: طريق)

بلشركة بملحددة بملقدبر و بملستحقة.

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

 2( بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)812690.

355I

SMOUNIAMINA

 AU - DELA DE LA

MENUISERIE SARL

شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

SMOUNIAMINA

 IMMB 13 RUE(MARMOUCHA

 ET(SEBTA(APPT 8 ATLAS(FES ،

30000، FES(MAROC

 AU - DELA(DE(LA(MENUISERIE

SARL شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجت اعي رقـم 

)3) بقـامــة بلنـ ــاء بلحي بلصـنـاعــي 

بــن ســودة فـــاس - 30000 فـــاس 

بلـ ــغــرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

712(3

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) (0(

بملسؤولية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بملحدودة بامل يزبت بلتالية:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤولية بملحدودة.

عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 

 AU - (: ب ختصر تس يتها) بإلقتضاء)

.DELA DE LA MENUISERIE SARL

مــقــاولــة) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

بلـنـجـــارة.

رقـم) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 

بلصـنـاعــي) بلحي  بلنـ ــاء) بقـامــة  ((3(

فـــاس) (30000 (- فـــاس) ســودة  بــن 

بلـ ــغــرب.

أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

بلشركة:) رأس ال  مبلغ 

00.000,00))درهم،)مقسم كالتالي:

 500 (: بلسيد مــحــ ــد بلـعــبــدالوي)

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.

بلسيد عـبــد بلـرحـ ــان بلـ ــوجـتــهــد)

درهم) ((00 بقي ة) حصة  (500 (:

للحصة.)

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):

بلـعــبــدالوي) مــحــ ــد  بلسيد 

بلـحـديـقــة) تـجــزئــة  (27 فـال) عنوبفه)ب()

فـــاس) (30000 فــاس) تـغــات  ق1)

بلـ ــغــرب.

بلسيد عـبــد بلـرحـ ــان بلـ ــوجـتــهــد)

شارع) (3 بلشقة) (27 رقـم) عنوبفه)ب()

يـوسـف ببـن تـاشـفين وبد فـاس فـــاس)

30000)فـــاس بلـ ــغــرب.

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:

بلـعــبــدالوي) مــحــ ــد  بلسيد 

بلـحـديـقــة) تـجــزئــة  (27 فـال) عنوبفه)ب()

فـــاس) (30000 فــاس) تـغــات  ق1)

بلـ ــغــرب

بلسيد عـبــد بلـرحـ ــان بلـ ــوجـتــهــد)

شارع) (3 بلشقة) (27 رقـم) عنوبفه)ب()

يـوسـف ببـن تـاشـفين وبد فـاس فـــاس)

30000)فـــاس بلـ ــغــرب

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

أكتوار) ((9 بتاريخ) بفاس  بلتجارية 

2022)تحت رقم)5518/2022.

356I

ديوبن بالستاذ بلعلمي بملجاطي مح د بلصوفي موثق

CULTUMA
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد

تأسيس شركة

ديوبن بالستاذ بلعلمي بملجاطي 

مح د بلصوفي موثق

87 ع ارة كوفيكوم بلطابق بالول 

طنجة ، 90000، طنجة بملغرب

CULTUMA شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجت اعي طنجة ، 5 

شارع يوسف ببن تاشفين ، بلطابق 

بلثاني ، بلشقة 3 - 90000 طنجة 

بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

(3(737

في) مؤرخ  موثق  عقد  ب قت�سى 

تم إعدبد بلقافون) (2022 شتن6ر) (29

مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.

عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.CULTUMA

بستغالل) (: غرض بلشركة بإيجاز)

بالرب�سي بلفالحية)،)بلسقوية بو بلبور)

و تراية بملوب�سي و تسويق بملنتوجات و)

تصديرها..

(، طنجة) (: عنوبن بملقر بالجت اعي)

5)شارع يوسف ببن تاشفين)،)بلطابق)

طنجة) (90000  -  3 بلشقة) (، بلثاني)

بملغرب.

أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 80.000 بلشركة:) رأس ال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

 800 (: محصون) بمبارك  بلسيد 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.)

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):

بلسيد بمبارك محصون عنوبفه)ب()

فيال) ((95 طريق كاب سبارطيل رقم)

لال عزيزة)90000)طنجة بملغرب.

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:

بلسيد بمبارك محصون عنوبفه)ب()

فيال) ((95 طريق كاب سبارطيل رقم)

لال عزيزة)90000)طنجة بملغرب

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

أكتوار) (28 بتاريخ) بطنجة  بلتجارية 

2022)تحت رقم)258890.

357I

LOGISTIQUE TRANSPORT TSOUKI

 LOGISTIQUE TRANSPORT
TSOUKI

شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة
تأسيس شركة

 LOGISTIQUE TRANSPORT

TSOUKI

29 شار ع ع ر ببن بلعاص رقم 26 

بلطابق بلتالت 29 شار ع ع ر ببن 

بلعاص رقم 26 بلطابق بلتالت، 

0)900، طنجة بملغرب

 LOGISTIQUE TRANSPORT

TSOUKI شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجت اعي 29 ع رو 

بن بلعاص بلطابق بلثالث رقم 26 

طنجة طنجة 90000 طنجة بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

(30779

 27 في) مؤرخ  حر  عقد  ب قت�سى 
بلقافون) إعدبد  تم  (2022 شتن6ر)

بملسؤولية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بملحدودة بامل يزبت بلتالية:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤولية بملحدودة.
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عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

 LOGISTIQUE TRANSPORT

.TSOUKI

فقل) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

بلبضائع وطنيا و دوليا.

عنوبن بملقر بالجت اعي):)29)ع رو)

 26 رقم) بلثالث  بلطابق  بلعاص  بن 

طنجة طنجة)90000)طنجة بملغرب.

أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)بملغرب سنة.

 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 500 (: بلتسوكي) صهيب  بلسيد 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.

 500 (: بلتسوكي) كوتر  بلسيدة 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.)

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):

عنوبفه)ب() بلتسوكي  كوتر  بلسيدة 

 (2 قطعة) تجزئة عوبطف بلشطر))

طنجة) (90000 طنجة) (1 رقم) طابق 

بملغرب.

بلسيد صهيب بلتسوكي عنوبفه)ب()

زفقة) بلفضيلة  قطاع  بلتضامن  حي 

28)بلعوينة)90000)طنجة بملغرب.

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:

عنوبفه)ب() بلتسوكي  كوتر  بلسيدة 

 (2 قطعة) تجزئة عوبطف بلشطر))

طنجة) (90000 طنجة) (1 رقم) طابق 

بملغرب

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

شتن6ر) (27 بتاريخ) بطنجة  بلتجارية 

2022)تحت رقم)30779)0922.

358I

ERAFYAN CENTRE

ENFANT LEADER
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

ERAFYAN CENTRE
 LOT. LES(FONCTIONNAIRES(N
LARACHE ، 92000 146، بلعربئش 

بملغرب
ENFANT LEADER شركة ذبت 
مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجت اعي بملحل 

رقم ) بحي شعبان 2 بقامة كتالوفيا 
3 رقم 873 بلعربئش - 92000 

بلعربئش بملغرب 
تأسيس شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

7(0(
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
بلقافون) إعدبد  تم  (2022 يوفيو) (20
مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 
بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.ENFANT LEADER
بلتعليم) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

بألولي بلخصو�سي.
بملحل) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 
رقم)))بحي شعبان)2)بقامة كتالوفيا)3 
رقم)873)بلعربئش)-)92000)بلعربئش)

بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 (.000 (: بلسيدة سهيلة بلكيحل)

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.)
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):

بلسيدة سهيلة بلكيحل عنوبفه)ب()
بلثاني) بلشطر  بلجديد  بلحي  تجزئة 
بلعربئش) (92000 بلعربئش) (((2 رقم)

بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
بلسيدة سهيلة بلكيحل عنوبفه)ب()
بلثاني) بلشطر  بلجديد  بلحي  تجزئة 
بلعربئش) (92000 بلعربئش) (((2 رقم)

بملغرب)
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
بالبتدبئية بالعربئش بتاريخ)20)شتن6ر)

2022)تحت رقم))97.
359I

BUSINESS CENTER.COM

LEAGUE OF BUSINESSMEN
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

BUSINESS CENTER.COM
شارع عبد بملومن رقم 236 إقامة 

ف 8 بلطابق بلثاني رقم 6 ، 20390، 
بلدبربلبيضاء بملغرب

 LEAGUE OF BUSINESSMEN
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجت اعي شارع عبد 
بملومن رقم 236 زفقة باسكي بقامة 
ف8 بلطابق بلثاني رقم 6 - 82)27 

بلدبر بلبيضاء بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

560527
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) (3(
مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 
بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.LEAGUE OF BUSINESSMEN

بلغرض) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

من بلشركة في بملغرب وفي بلخارج:

بكتساب مساه ات مباشرة أو غير)

مباشرة في ج يع بلشركات بملغراية أو)

بألجنبية.

ج يع) في  مشاركات  وعقد  إدبرة 

بلشركات بلوطنية أو بلدولية.

وبألسهم) بملالية  بألوربق  بقتناء)

وبلتصرف) بملالية  وبألوربق  وبلشهرة 

فيها وإدبرتها)؛

شركة قابضة مالية وإدبرية تع ل)

في ج يع قطاعات بلنشاط.

-)بلترويج بلعقاري بكافة أشكاله.

إيجاربت ج يع بلعقاربت.

بلخدمات بملالية.

بلتنظيم) بشأن  دمات  بملشورة 

وبإلدبرة)؛

مشورة إدبرة بلثروبت)؛

بج يع) وبالستحوبذ  بلدربسة  (-

وايعه) وبستغالله  وفقله  أشكاله 

أو) بملباشر  بلت ثيل  أو  بيعه  وإعادة 

بال تربع) بربءبت  لج يع  بملباشر  غير 

وبلع ليات) بلتجارية  وبلعالمات 

وبلترب يص بملتعلقة بهذه بألنشطة.

ج يع بلع ليات بلتجارية)،)ج يع)

بملنتجات بلخام أو بملصنعة)؛

تشغيل ج يع بلصناعات وج يع)

بألع ال.

تجارة عامة.

بالستيربد وبلتصدير.

بملعامالت) ج يع  (، أعم) وبشكل 

وغير) وبملنقولة  وبملالية  بلتجارية 

أو) مباشر  بشكل  بملتعلقة  بملنقولة 

بأحد) (، جزئًيا) أو  كلًيا  (، مباشر) غير 

بألشياء)بملحددة أو بأي أشياء)م اثلة)

أو مرتبطة..

عنوبن بملقر بالجت اعي):)شارع عبد)
زفقة باسكي بقامة) (236 بملومن رقم)

 27(82  -  6 بلطابق بلثاني رقم) ف8)

بلدبر بلبيضاء)بملغرب.

أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 500.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
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 5.000 (: ح ان) بن  جابر  بلسيد 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.)

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):

بلسيد جابر بن ح ان عنوبفه)ب()
بملعاريف) بلظاهري  دبوود  زفقة  (33

20000)بلدبر بلبيضاء)بملغرب.

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:

بلسيد جابر بن ح ان عنوبفه)ب()
بملعاريف) بلظاهري  دبوود  زفقة  (33

20000)بلدبر بلبيضاء)بملغرب

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

 3( بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)1)8110.

360I

N2M CONSEIL-SARL

SOCIETE SOSTA
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
قفل بلتصفية

N2M CONSEIL-SARL

 AV(HASSAN(I(RUE 5 N 19, 2

 ETAGE(N 4 ، 62000، NADOR

MAROC

SOCIETE SOSTA شركة ذبت 

مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجت اعي : شارع 
ع ان رقم 63 - 62000 بلناضور 

بملغرب.

قفل بلتصفية
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

.(3903

بلوحيد) بلشريك  قربر  ب قت�سى 
تقرر) (2022 غشت) (23 في) بملؤرخ 

ذبت) شركة  (SOCIETE SOSTA حل)

بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

 (00.000 رأس الها) مبلغ  بلوحيد 

درهم وعنوبن مقرها بإلجت اعي شارع)
بلناضور) (62000  -  63 رقم) ع ان 

من) بلغرض  الفتهاء) فتيجة  بملغرب 

بلشركة.

و عين:

و) سلوم  بشرف  بلسيد)ة()

بلزفقة) ببربهيم  بوالد  حي  عنوبفه)ب()

02))رقم)69 62000)بلناضور بملغرب)

ك صفي))ة()للشركة.

و قد تم بنعقاد بلج عية بلختامية)

شارع) وفي  (2022 غشت) (23 بتاريخ)

بلناضور) (62000  -  63 رقم) ع ان 

بملغرب.

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

بالبتدبئية بالناضور بتاريخ))2)شتن6ر)

2022)تحت رقم)1126.

36(I

fiduazizi

STE OMITI
إعالن متعدد بلقربربت

fiduazizi

شارع ع ر بملختار حي بلقدس شارع 

ع ر بملختار حي بلقدس، 7000، 

بلعيون بملغرب

STE OMITI «شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة ذبت بلشريك بلوحيد»

وعنوبن مقرها بالجت اعي: مدينة 

بلوحدة بلوك B بدون رقم مدينة 

بلوحدة بلوك B بدون رقم 70000 

بلعيون بملغرب.

«إعالن متعدد بلقربربت»

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري: 

.9333

ب قت�سى بلج ع بلعام بالستثنائي)

بملؤرخ في)1))أكتوار)2022)تم بتخاذ)

بلقربربت بلتالية:)

على) ينص  بلذي  (:0( رقم) قربر 

مايلي:)-)0)رفع ربس مال بلشركة من)

 8  000  000 بلى) درهم  (1  000  000

درهم

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

بلنظام بألسا�سي بلتالية:)

على) ينص  بلذي  (:0( رقم) بند 

مايلي:)-)0)رفع ربس مال بلشركة من)

 8  000  000 بلى) درهم  (1  000  000

درهم.

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

)3)أكتوار) بالبتدبئية بالعيون بتاريخ)

2022)تحت رقم)89/2022)3.

362I

TARGET PARTNERS

 LEILA MANAGEMENT

SYSTEME
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

TARGET PARTNERS

 Cité(Guynemer, N° 45, Rue 1,

 Etage(RDC ، 20410، Casablanca

Maroc

 LEILA MANAGEMENT

SYSTEME شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجت اعي 03 زفقة 

أيت بورير, شارع موالي يوسف, - 

20250 بلدبر بلبيضاء بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

560189

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) (2(

مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.

عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 

 LEILA (: ب ختصر تس يتها) بإلقتضاء)

.MANAGEMENT SYSTEME

تقديم) (• (: غرض بلشركة بإيجاز)

 دمات لدعم إدبرة بملشاريع؛

•)بالستيربد وبلتصدير؛

•)تجارة بلج لة وبلتجزئة)؛

•)بلتجارة بإللكتروفية؛

بملتصلة) وبلخدمات  بألع ال  (•

باملوضوع بملذكور أعاله؛

بلويب) موبقع  وتشغيل  إنشاء) (•

بلبيع) (، )نشر وتشغيل موبقع بلويب)
بالتجزئة ع6ر بإلفترفت)،)نشر بملحتوى)

(، بإلفترفت) ع6ر  بلتكوين  بإللكتروني،)

إلخ()؛

وبالتجار) بلبيع  و  بلشربء) (•

وبلتسويق) وبلت ثيل  وبلس سرة 

وبلتوزيع لج يع بألشياء)وبملنتجات و)

بملوبد وبلسلع)؛

بج يع) بلتجارية  بلخدمات  (•

مزود) بالع ولة،) وكيل  أفوبعها:)

أع ال،)إلخ)؛

•) دمات بالستشارة و بملربفقة)؛

بج يع) بملال  رأس  في  بملشاركة  (•

بلوسائل وفي ج يع أفوبع بألع ال أو)

بلشركات)؛

أفوبع) ج يع  وتصدير  بستيربد  (•
بلسلع أو بملنتجات أو بلسلع أو بلحلول)

أو بلخدمات)؛

ج يع بملعامالت) (، وبشكل عام) (•

بلتجارية وبملنقولة وبلعقارية وبملالية)

بلتي قد تكون مرتبطة بشكل مباشر أو)

غير مباشر باألنشطة بملذكورة أعاله)

أو بلتي من بملحت ل أن تعزز تنفيذها)

وتطويرها..
زفقة) (03 (: عنوبن بملقر بالجت اعي)

(- يوسف,) موالي  شارع  بورير,) أيت 

20250)بلدبر بلبيضاء)بملغرب.

أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 (.000 (: رشيد) زرك�سي  بلسيد 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.)

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):

عنوبفه)ب() رشيد  زرك�سي  بلسيد 
بلشريف) علي  موالي  شارع  (11 رقم)

بلنجاح)80000)بكادير بملغرب.

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:

عنوبفه)ب() رشيد  زرك�سي  بلسيد 
بلشريف) علي  موالي  شارع  (11 رقم)

بلنجاح)80000)بكادير بملغرب.
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باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر   بلتجارية 

)3)أكتوار)2022)تحت رقم)813985.

363I

FLASH ECONOMIE

 TEAM TALENT 
CONSULTING

شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

 TEAM TALENT CONSULTING 

شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجت اعي حي بيت 

مهند بلوك 05 زفقة 25 رقم 0) 

تيكوين - 80000 أكادير بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

5(387

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 مارس) ((7

بملسؤولية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بملحدودة بامل يزبت بلتالية:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤولية بملحدودة.

عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 

 TEAM(:(بإلقتضاء)ب ختصر تس يتها

.TALENT CONSULTING

(- (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

بالستشاربت بإلدبرية وإدبرة بألع ال)

-)بلتدريب في بإلدبرة وإدبرة بألع ال.

حي بيت) (: عنوبن بملقر بالجت اعي)
 (0 رقم) (25 زفقة) (05 بلوك) مهند 

تيكوين)-)80000)أكادير بملغرب.

أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 (0.000 بلشركة:) رأس ال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

 50 (: بلسيد سعيد بيت بن سالم)

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.

بلسيد عبد بلرحيم بلشتاوتاوعبد)
50)حصة بقي ة) (: بلرحيم بلشتاوتاو)

00))درهم للحصة.)
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):
سالم) بن  بيت  سعيد  بلسيد 
بملهارة) فزدبر  بكشتيم  دوبر  عنوبفه)ب()

83000)تارودبفت بملغرب.
بلشتاوتاو) بلرحيم  عبد  بلسيد 
عنوبفه)ب()دوبر بغيل لحسون سكورة)

15000)ورززبت بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
سالم) بن  بيت  سعيد  بلسيد 
بملهارة) فزدبر  بكشتيم  دوبر  عنوبفه)ب()

83000)تارودبفت بملغرب
بلشتاوتاو) بلرحيم  عبد  بلسيد 
عنوبفه)ب()دوبر بغيل لحسون سكورة)

15000)ورززبت بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
بلتجارية باكادير بتاريخ)2))ماي)2022 

تحت رقم))0977).

361I

FLASH ECONOMIE

OPAL ERGO
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
بستدربك  طٍإ

بستدربك  طٍإ وقع بالجريدة 
بلرس ية

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

OPAL ERGO شركة ذبت مسؤلية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد

 وعنوبن مقرها بإلجت اعي زبوية 
زفقة بملحيط و شارع ع ران بلعاص 

ع ارة بوه بلطابق 2 بلشقة 9 
بلصخور بلسودبء - 20000 بلدبر 

بلبيضاء بملغرب.
بالجريدة) وقع  إستدربك  طٍإ) (
بتاريخ (5736 عدد)  بلرس ية 

 05)أكتوار)2022.

:)رقم بلتقييد في بلسجل) بدال من)
بلتجاري)3990

بلسجل) في  بلتقييد  رقم  (: يقرأ)
بلتجاري))399

بلباقي بدون تغيير.
365I

FLASH ECONOMIE

LA GUSTERIA
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

LA GUSTERIA شركة ذبت 
بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجت اعي تجزئة 
بلعالية 2 مج وعة 1) ع ارة 2 
رقم 2)-3) دبر بوعزة - 20000 

بلدبربلبيضاء بملغرب 
تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

55873(
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 شتن6ر) (30
بملسؤولية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بملحدودة بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤولية بملحدودة.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
 LA (: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.GUSTERIA
مشغل) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

بملقهى.
تجزئة) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 
 2 ع ارة) ((1 مج وعة) (2 بلعالية)
 20000 (- بوعزة) دبر  ((2-(3 رقم)

بلدبربلبيضاء)بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
بلسيدة ج يلة رزوق):)500)حصة)

بقي ة)00))درهم للحصة.

بلسيد عبد بلرح ان رزوق):)500 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.)

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):

عنوبفه)ب() رزوق  ج يلة  بلسيدة 

بقامة بلرياض باللفة مج)1))مد ل)2 

20000)بلدبربلبيضاء) 21)باللفة) رقم)

بملغرب.
رزوق) بلرح ان  عبد  بلسيد 

 (090 رقم) (( بلنخلة) حي  عنوبفه)ب()

قلعة) (13000 بلسربغنة) قلعة 

بلسربغنة بملغرب.

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:

عنوبفه)ب() رزوق  ج يلة  بلسيدة 

بقامة بلرياض باللفة مج)1))مد ل)2 

20000)بلدبربلبيضاء) 21)باللفة) رقم)

بملغرب)

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

 (8 بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم))78)81.

366I

CABINET ASOFI

IMMO AL HAMBRA
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تفويت حصص

CABINET ASOFI

 5AV DE LA MARCHE VERTE RES

 ASSAFIR(BLOC(B(N°7 TANGER،

90000، TANGER(MAROC

IMMO AL HAMBRA شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجت اعي 7 شارع أبو 

بلعالء بملعري بقامة ببن بلخطيب 

بلوك أ رقم 23 - 90000 طنجة 

بملغرب.

تفويت حصص
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 

.6819(

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)

ت ت) (2022 شتن6ر) (28 في) بملؤرخ 

بملصادقة على):
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شتح) بلحسن  )ة() بلسيد) تفويت 

 80 أصل) من  بجت اعية  حصة  (20

حصة لفائدة بلسيد))ة()مروبن شنتح)

بتاريخ)28)شتن6ر)2022.

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم  (

أكتوار) (27 بتاريخ) بطنجة  بلتجارية 

2022)تحت رقم)258865.

367I

صباح بففو

شركة تر - بالست
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

صباح بففو

ع ارة بنشليخة بلرقم 08 ببن جرير 

ع ارة بنشليخة بلرقم 08 ببن جرير، 

50)13، ببن جرير بملغرب

شركة تر - بالست شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجت اعي ع ارة 

بنشليخة بلرقم 08 بن جرير ببن 

جرير 50)13 ببن جرير بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

35(3

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) (03

بملسؤولية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بملحدودة بامل يزبت بلتالية:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤولية بملحدودة.

عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 

شركة) (: ب ختصر تس يتها) بإلقتضاء)

تر)-)بالست.

(: بإيجاز) بلشركة  غرض 

 Fabrication de plaques, feuilles,

 tubes,( tuyaux( et( profilés( en

.matières plastiques

ع ارة) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 

ببن) جرير  بن  (08 بلرقم) بنشليخة 

جرير)50)13)ببن جرير بملغرب.

أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

500)حصة) (: بلسيد مح د رحالي)
بقي ة)00))درهم للحصة.

 500 (: بلطلوحي) يوسف  بلسيد 
حصة بقي ة)00))درهم للحصة.)

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)
وصفات وموبطن بلشركاء):

عنوبفه)ب() رحالي  مح د  بلسيد 
دبل) بسيف  (02 ع ارة22بلرقم)

مربكش)1000)مربكش بملغرب.
بلسيد يوسف بلطلوحي عنوبفه)ب()
 80000 أغادير) مسرح  دعم  كتيبة 

بكادير بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
عنوبفه)ب() رحالي  مح د  بلسيد 
دبل) بسيف  (02 ع ارة22بلرقم)

مربكش)1000)مربكش بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
 21 بتاريخ) جرير  بابن  بالبتدبئية 
أكتوار)2022)تحت رقم)386/2022.
368I

موثقة

PERFECT BETON
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تفويت حصص

موثقة
7)2 شارع ببربهيم بلرودبني، 
بلتقاطع،بقامة بلفتح بلطابق 

بألول، رقم 02، طريق بلجديدة، 
بلدبر بلبيضا ء. 7)2 شارع ببربهيم 
بلرودبني، بلتقاطع،بقامة بلفتح 
بلطابق بألول، رقم 02، طريق 

بلجديدة، بلدبر بلبيضا ء، 20000، 
بلدبر بلبيضاء بملغرب

PERFECT BETON شركة ذبت 
مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجت اعي بارك 

ع ارة 25 بلطابق بلسفلي شقة رقم 
3 سيدي معروف - 20280 بلدبر 

بلبيضاء بملغرب.
تفويت حصص

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 
.709885

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)
ت ت) (20(9 يوفيو) ((9 في) بملؤرخ 

بملصادقة على):
بي ن  طاط) )ة() بلسيد) تفويت 
 (00 حصة بجت اعية من أصل) (75
حصة لفائدة بلسيد))ة()فؤبد  طاط)

بتاريخ)9))يوفيو)9)20.
بي ن  طاط) )ة() بلسيد) تفويت 
 (00 حصة بجت اعية من أصل) ((0
)ة() ديجة) بلسيد) لفائدة  حصة 

عزفي بتاريخ)9))يوفيو)9)20.
بي ن  طاط) )ة() بلسيد) تفويت 
 (00 أصل) من  بجت اعية  حصة  (5
حصة لفائدة بلسيد))ة()زينب  طاط)

بتاريخ)9))يوفيو)9)20.
بي ن  طاط) )ة() بلسيد) تفويت 
 (00 أصل) من  بجت اعية  حصة  (5
حصة لفائدة بلسيد))ة()سارة  طاط)

بتاريخ)9))يوفيو)9)20.
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم  (
 23 بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

يوليوز)9)20)تحت رقم)))7091.

369I

BUSINESS CENTER.COM

LILYA’S JEWELRY
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
حل شركة

BUSINESS CENTER.COM
شارع عبد بملومن رقم 236 إقامة 

ف 8 بلطابق بلثاني رقم 6 ، 20390، 
بلدبربلبيضاء بملغرب

LILYA’S JEWELRY شركة ذبت 
مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد)في طور بلتصفية(
وعنوبن مقرها بإلجت اعي شارع عبد 
بملومن رقم 236 زفقة باسكي بقامة 
ف8 بلطابق بلثاني رقم 6 - 20000 

بلدبر بلبيضاء بملغرب.
حل شركة

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 
.560527

بلوحيد) بلشريك  قربر  ب قت�سى 

بملؤرخ في))3)أكتوار)2022)تقرر حل)

ذبت) محدودة  مسؤلية  ذبت  شركة 

 LILYA’S JEWELRY بلشريك بلوحيد)

درهم) ((00.000 رأس الها) مبلغ 

وعنوبن مقرها بإلجت اعي شارع عبد)
زفقة باسكي بقامة) (236 بملومن رقم)

 20000  -  6 بلطابق بلثاني رقم) ف8)

بلدبر بلبيضاء)بملغرب فتيجة ل):)عدم)

تحقيق غرض بلشركة.

و حدد مقر بلتصفية ب شارع عبد)
زفقة باسكي بقامة) (236 بملومن رقم)

 20000  -  6 بلطابق بلثاني رقم) ف8)

بلدبر بلبيضاء)بملغرب.)

و عين:

بلسيد)ة()شي اء)غالب و عنوبفه)ب()

شارع) (1 بلشقة) (2 بالي ع ارة) إقامة 

 20000 بلهاشمي بلفياللي عين بلشق)

)ة() ك صفي) بملغرب  بلبيضاء) بلدبر 

للشركة.

وعند بإلقتضاء)بلحدود بملفروضة)

محل) لهم  بملخولة  بلصالحيات  على 

بلعقود) تبليغ  محل  و   بملخابرة 

و بلوثائق بملتعلقة بالتصفية):)-

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

 3( بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)1)8110.

370I

CABINET ELKHALFI

 HERALIS«
»CONSTRUCTION

شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

CABINET ELKHALFI

 N 2 LOT(AMMAR(Sidi(bennour،

24350، Sidi(bennour(Maroc

 «HERALIS CONSTRUCTION«

شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجت اعي رقم 266 

بلطابق بالول تجزئة بلوفاء ) سيدي 

بنور 21350 سيدي بنور بملغرب
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تأسيس شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

313(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) (28

مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.

عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.»HERALIS CONSTRUCTION«

منعش) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

عقاري

بع ال بو تشييد متنوعة.

عنوبن بملقر بالجت اعي):)رقم)266 

))سيدي) بلطابق بالول تجزئة بلوفاء)

بنور)21350)سيدي بنور بملغرب.

أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

(: فاضل) عبدبللطيف  بلسيد 

درهم) ((00 بقي ة) حصة  ((.000

للحصة.)

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):

فاضل) عبدبللطيف  بلسيد 

 21350 6)3)تجزئة بلفتح) عنوبفه)ب()

سيدي بنور بملغرب.

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:

فاضل) عبدبللطيف  بلسيد 

 21350 6)3)تجزئة بلفتح) عنوبفه)ب()

سيدي بنور بملغرب

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

 3( بتاريخ) بنور  بسيدي  بالبتدبئية 

أكتوار)2022)تحت رقم)6)2.

37(I

مكتب بلدربسات بملحاسباتية وبلتسيير

KADMOUNE CAR
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

مكتب بلدربسات بملحاسباتية 
وبلتسيير

شارع مح د بلخامس ع ارة بنطالب 
بلطابق بلثاني بملكتب رقم 6 ، 

00)35، جرسيف بملغرب
KADMOUNE CAR

 شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجت اعي شارع ببن 
 لدون قسارية بملركز بلطابق بالول 

رقم 6 - 00)35 جرسيف بملغرب
تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

21(3
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 شتن6ر) (27
بملسؤولية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بملحدودة بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤولية بملحدودة.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.KADMOUNE CAR
كربء) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

بلسياربت بدون سائق.
عنوبن بملقر بالجت اعي):)شارع ببن)
 لدون قسارية بملركز بلطابق بالول)

رقم)6 - 00)35)جرسيف بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 500 (: مصطفى) قدمون  بلسيد 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.
بلسيد قدمون مح د):)500)حصة)

بقي ة)00))درهم للحصة.)
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):
بلسيد قدمون مصطفى عنوبفه)ب()
جرسيف) (35(00 دوبر تادرت بملركز)

بملغرب.
عنوبفه)ب() مح د  قدمون  بلسيد 

00)35)جرسيف) مركز تادرت تادرت)

بملغرب.

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:

بلسيدة فدوى قدمون عنوبفه)ب()

بملركز تادرت)00)35)جرسيف بملغرب

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

بالبتدبئية بجرسيف بتاريخ))3)أكتوار)

2022)تحت رقم)7/2022)1).

372I

FITARCO

HIMAYAT ALBINAYAT

شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تفويت حصص

FITARCO

 CITE(YOUSSOUFIA(TIZNIT ،

85000، TIZNIT(MAROC

HIMAYAT ALBINAYAT شركة 

ذبت بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجت اعي ع ارة 8 

شارع بلحسن بلثاني 85000 تيزفيت 

بملغرب.

تفويت حصص

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 

.2757

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)

ت ت) (2022 أكتوار) (06 في) بملؤرخ 

بملصادقة على):

تفويت بلسيد))ة()مصطفى بل6ريك)

70))حصة بجت اعية من أصل)500 

حصة لفائدة بلسيد))ة()يحيا بعجال)

بتاريخ)06)أكتوار)2022.

بعلي) مح د  )ة() بلسيد) تفويت 

60))حصة بجت اعية من أصل)500 

حصة لفائدة بلسيد))ة()يحيا بعجال)

بتاريخ)06)أكتوار)2022.

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم  (

أكتوار) (25 بالبتدبئية بتيزفيت بتاريخ)

2022)تحت رقم)328.

373I

STE FURAMIC SARL

STE MALAK IMMO
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

قفل بلتصفية

STE FURAMIC SARL
زبوية شارع بلفتوبكي وببن بلخطيب 
ع ارة مختاري بلطابق 6 رقم بلشقة 

3 ، 60000، وجدة بملغرب
STE MALAK IMMO شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجت اعي : 26 زفقة 

مي وزة - 60000 وجدة بملغرب.
قفل بلتصفية

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 
.27865

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)
2022)تقرر حل) 07)شتن6ر) بملؤرخ في)
ذبت) شركة  (STE MALAK IMMO
رأس الها) مبلغ  بملحدودة  بملسؤولية 
مقرها) وعنوبن  درهم  ((00.000
بإلجت اعي)26)زفقة مي وزة)-)60000 
بملوبرد) لقلة  فتيجة  بملغرب  وجدة 
بملالية...كثرة بملنافة...فقص في بلخ6رة.

و عين:
بلسيد)ة()مح د مريمي و عنوبفه)ب()
 60000 شارع فيصل بن عبد بلعزيز)

وجدة بملغرب ك صفي))ة()للشركة.
و قد تم بنعقاد بلج عية بلختامية)
26)زفقة) 2022)وفي) 07)شتن6ر) بتاريخ)

مي وزة)-)60000)وجدة بملغرب.
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
أكتوار) (26 بتاريخ) بوجدة  بلتجارية 

2022)تحت رقم)675).
371I

aice compta

ALULAB LE COMPTOIR
DE L'ALU 

شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 
بلشريك بلوحيد

تأسيس شركة

aice compta
 lissasfa 3 bloc(d(n 199 ، 20190،

casablanca maroc
 ALULAB LE COMPTOIR DE

L›ALU شركة ذبت مسؤلية محدودة 



21207 الجريدة الرسميةعدد)5712 - )2)رايع بر ر)111) )6))فوف 6ر)2022) 

ذبت بلشريك بلوحيد
 (22 بإلجت اعي) مقرها  وعنوبن 
بلبيضاء) (20300 (- بلجديدة) طريق 

بملغرب)
مسؤلية) ذبت  شركة  تأسيس 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد)
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري):)

55990(
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 شتن6ر) (08
مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 
بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)
 ALULAB LE COMPTOIR DE

.L’ALU
تسويق) (- (: غرض بلشركة بإيجاز)

أي منتج من منتجات بألملنيوم
-)بملستورد بالج لة

-)مقاول إنشاءبت معدفية.
 (22 (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 
بلبيضاء) (20300 (- بلجديدة) طريق 

بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 (.000 (: بلسيد ياسين أبو بلتقى)

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.)
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):
بلسيد ياسين أبو بلتقى عنوبفه)ب()

فرنسا)33000)بوردو فرنسا.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
بلسيد س ير أبو بلتقى عنوبفه)ب()

فرنسا)33000)بوردو فرنسا
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
 25 بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)813366.

375I

FLASH ECONOMIE

HAMADA ET CONSORTS
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

رفع رأس ال بلشركة

HAMADA ET CONSORTS
)شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

زفقة) ((7 بإلجت اعي) مقرها 
بفتيسيربب بلشقة)8)-)مكناس

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري)
53197

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)
قرر) (2022 شتن6ر) (29 في) بملؤرخ 
قدره) ب بلغ  بلشركة  رأس ال  رفع 
 30560000 إلى) درهم  (26261000

درهم عن طريق رفع عدد بلحصص
7)من بلنظام) و) (6 تعديل بلفصل)

بألسا�سي للشركة
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
أكتوار) (20 بلتجارية ب كناس بتاريخ)

2022)تحت رقم)3922
376I

موثقة

PERFECT BETON
إعالن متعدد بلقربربت

موثقة
7)2 شارع ببربهيم بلرودبني، 
بلتقاطع،بقامة بلفتح بلطابق 

بألول، رقم 02، طريق بلجديدة، 
بلدبر بلبيضا ء. 7)2 شارع ببربهيم 
بلرودبني، بلتقاطع،بقامة بلفتح 
بلطابق بألول، رقم 02، طريق 

بلجديدة، بلدبر بلبيضا ء، 20000، 
بلدبر بلبيضاء بملغرب

PERFECT BETON «شركة ذبت 
بملسؤولية بملحدودة»

وعنوبن مقرها بالجت اعي: بقامة 
بلدبر بلبيضاء، 17 شارع بألطلس، 
حي بلسالم - 20280 بلدبر بلبيضاء 

بملغرب.
«إعالن متعدد بلقربربت»

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري: 
.398213

ب قت�سى بلج ع بلعام بالستثنائي)
تم بتخاذ) (202( يناير) (26 بملؤرخ في)

بلقربربت بلتالية:)

قربر رقم)):)بلذي ينص على مايلي:)

إضافة أنشطة بلنقل بل6ري للبضائع)

غرض) )في  ثالثة) أطربف  عن  فيابة 

تم تعديل) (، فتيجة لذلك) (، بلشركة)

بملادة)3)من بلنظام بألسا�سي

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

بلنظام بألسا�سي بلتالية:)

بند رقم)2:)بلذي ينص على مايلي:)

بملوبفقة على بلنظام بألسا�سي بملعدل)

للشركة ذبت مسؤولية محدودة

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

 26 بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

يناير))202)تحت رقم)767037.

377I

FITARCO

QUARTZ CARS

شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

FITARCO

 CITE(YOUSSOUFIA(TIZNIT ،

85000، TIZNIT(MAROC

QUARTZ CARS شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجت اعي 8)) 

تجزئة بلكوثر - 85000 تيزفيت 

بملغرب.

تعيين مسير جديد للشركة

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 

.387(

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)

بملؤرخ في))))أكتوار)2022)تم تعيين)

بلسيد)ة() للشركة  جديد  مسير 

بومليك عبدهللا ك سير وحيد

تبعا لقبول بستقالة بملسير.

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

أكتوار) (25 بالبتدبئية بتيزفيت بتاريخ)

2022)تحت رقم)329.

378I

بمغار عبد بلغافور

OVALITI
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

قفل بلتصفية

بمغار عبد بلغافور
شارع بلجيش بمللكي بقامة بلنور رقم 
) بلطابق بالول تطوبن ، 93000، 

تطوبن بملغرب
OVALITI شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجت اعي : بقامة 
ماتيس )57 بلوك ب بلطابق بلثاني 
شارع مح د بلسادس بلسوي�سي 
بلرااط - 0000) بلرااط بملغرب.

قفل بلتصفية
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

.(1(225
ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)
2022)تقرر حل) 2))شتن6ر) بملؤرخ في)
بملسؤولية) ذبت  شركة  (OVALITI
 (00.000 رأس الها) مبلغ  بملحدودة 
درهم وعنوبن مقرها بإلجت اعي بقامة)
بلثاني) بلطابق  ب  بلوك  (57( ماتيس)
بلسوي�سي) بلسادس  مح د  شارع 
بملغرب) بلرااط  ((0000 (- بلرااط)

فتيجة اللخسارة.
و عين:

و) بملدوبر  مح د  بلسيد)ة()
بلرياض) زفقة  بملجد  حي  عنوبفه)ب()
 90000 693)طنجة) 28))قطعة) رقم)

طنجة بملغرب ك صفي))ة()للشركة.
حدو) ببن  عبدبالله  بلسيد)ة()
بليازدي) مح د  شارع  عنوبفه)ب() و 
شقة) (5 بقامة بالفدلس بلوك بو ط)
بملغرب) تطوبن  (93000 تطوبن) (29

ك صفي))ة()للشركة.
و قد تم بنعقاد بلج عية بلختامية)
بقامة) وفي  (2022 شتن6ر) ((2 بتاريخ)
بلثاني) بلطابق  ب  بلوك  (57( ماتيس)
بلسوي�سي) بلسادس  مح د  شارع 

بلرااط)-)0000))بلرااط بملغرب.
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
شتن6ر) (22 بتاريخ) بالرااط  بلتجارية 

2022)تحت رقم)7936.

379I
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STE FURAMIC SARL

 STE TRANS PLANET
SERVICES OUJDA

شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 
بلشريك بلوحيد
تفويت حصص

STE FURAMIC SARL
زبوية شارع بلفتوبكي وببن بلخطيب 
ع ارة مختاري بلطابق 6 رقم بلشقة 

3 ، 60000، وجدة بملغرب
 STE TRANS PLANET SERVICES

OUJDA شركة ذبت مسؤلية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجت اعي 6 زفقة 
موريطافيا تجزئة بلطلحاوي - 

60000 وجدة بملغرب.
تفويت حصص

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 
.32125

بلوحيد) بلشريك  قربر  ب قت�سى 
ت ت) (2022 ماي) ((2 في) بملؤرخ 

بملصادقة على):
عبد) عاللي  )ة() بلسيد) تفويت 
حصة بجت اعية من) ((.000 بلقادر)
أصل)000.))حصة لفائدة بلسيد))ة()

زعزوع لخضر بتاريخ)5))ماي)2022.
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم  (
أكتوار) ((8 بتاريخ) بوجدة  بلتجارية 

2022)تحت رقم)3089.
380I

STE FURAMIC SARL

 STE NEGOCE
INTERNATIONAL UA

شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 
بلشريك بلوحيد
تفويت حصص

STE FURAMIC SARL
زبوية شارع بلفتوبكي وببن بلخطيب 
ع ارة مختاري بلطابق 6 رقم بلشقة 

3 ، 60000، وجدة بملغرب
 STE NEGOCE INTERNATIONAL
UA شركة ذبت مسؤلية محدودة 

ذبت بلشريك بلوحيد
 (0 بإلجت اعي) مقرها  وعنوبن 
تجزئة بيريس)-)60000)وجدة بملغرب.

تفويت حصص
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 

.33917
بلوحيد) بلشريك  قربر  ب قت�سى 
ت ت) (2022 أكتوار) ((8 في) بملؤرخ 

بملصادقة على):
 CHARLES )ة() بلسيد) تفويت 
حصة) (JUSTIN GERNO 330
حصة) ((.000 أصل) من  بجت اعية 
بارب عدفان بتاريخ) )ة() لفائدة بلسيد)

8))أكتوار)2022.
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم  (
أكتوار) (27 بتاريخ) بوجدة  بلتجارية 

2022)تحت رقم)1)32.

38(I

FUTURE CONSEIL

MESBAH CONFORT
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

FUTURE CONSEIL
50 زفقة يوسف بن تاشفين بلطابق 

بألول ، 00)26، برشيد بملغرب
MESBAH CONFORT شركة ذبت 

مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 
بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجت اعي متجر، 
تجزئة بلحاج بلطاهر 00)-2 - 

26202 بلدروة بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

(722(
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) (20
مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 
بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.MESBAH CONFORT

تأجير) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 
بلسياربت بدون سائق.

متجر،) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 
 -  (00-2 بلطاهر) بلحاج  تجزئة 

26202)بلدروة بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 (.000 (: مصباح) نهيلة  بلسيدة 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.)
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):
عنوبفه)ب() مصباح  نهيلة  بلسيدة 
بل6رفو�سي) (22 رقم) (3 زفقة) (2 بمل)

20600)بلبيضاء)بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
عنوبفه)ب() بلعر�سي  كوثر  بلسيدة 
سيدي) (90 رقم) ((( زفقة) (( بمل)

بل6رفو�سي)20600)بلبيضاء)بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
أكتوار) (3( بالبتدبئية ب6رشيد بتاريخ)

2022)تحت رقم)08)).
382I

Rogesa

DABYSU
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

حل شركة

Rogesa
 Av Mohamed Ben Abderahman
n°18 ، 93000، Tètouan(Maroc
DABYSU شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة)في طور بلتصفية(
وعنوبن مقرها بإلجت اعي 3 شارع 
حسني بلوزبني تجزئة عين ملول - 

93000 تطوبن بملغرب.
حل شركة

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 
.20373

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)
2022)تقرر حل) 30)شتن6ر) بملؤرخ في)
بملحدودة) بملسؤولية  ذبت  شركة 
 (0.000 رأس الها) مبلغ  (DABYSU
 3 بإلجت اعي) مقرها  وعنوبن  درهم 

عين) تجزئة  بلوزبني  حسني  شارع 
ملول)-)93000)تطوبن بملغرب فتيجة)
بإلجت اعي) للهدف  بلبلوغ  عدم  (: ل)

للشركة.
شارع) (3 و حدد مقر بلتصفية ب)
(- ملول) عين  تجزئة  بلوزبني  حسني 

93000)تطوبن بملغرب.)
و عين:

و) ضابي  سعيدة  بلسيد)ة()
بلوزبني) حسني  شارع  (3 عنوبفه)ب()
تطوبن) (93000 ملول) عين  تجزئة 

بملغرب ك صفي))ة()للشركة.
وعند بإلقتضاء)بلحدود بملفروضة)
محل) لهم  بملخولة  بلصالحيات  على 
و) بلعقود  تبليغ  محل  و  بملخابرة 

بلوثائق بملتعلقة بالتصفية):)-
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
أكتوار) ((2 بالبتدبئية بتطوبن بتاريخ)

2022)تحت رقم)2080.
383I

Rogesa

STARTECH FAR
إعالن متعدد بلقربربت

Rogesa
 Av Mohamed Ben Abderahman
n°18 ، 93000، Tètouan(Maroc
STARTECH FAR «شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة»
وعنوبن مقرها بالجت اعي: شارع 
ح ان بلفطوبكي زفقة 7 رقم 3 - 

93000 تطوبن بملغرب.
«إعالن متعدد بلقربربت»

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري: 
.30515

ب قت�سى بلج ع بلعام بالستثنائي)
تم بتخاذ) (2022 9))شتن6ر) بملؤرخ في)

بلقربربت بلتالية:)
قربر رقم)):)بلذي ينص على مايلي:)
150)حصة إجت اعية من طرف) بيع)
لفائدة) مخلص  مسقال  بلشريك 

فارس مح د
قربر رقم)2:)بلذي ينص على مايلي:)
إلى) للشركة  بإلجت اعي  بملقر  تحويل 
شارع دكا زفقة ه رقم)5)تجزئة أفيالل)

بلطوببل تطوبن.
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على) ينص  بلذي  (:3 رقم) قربر 
تعيين كل من فارس مح د و) مايلي:)

بلصيباري يوسف مسيرين للشركة
قربر رقم)1:)بلذي ينص على مايلي:)

تعديل بلقافون بألسا�سي للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

بلنظام بألسا�سي بلتالية:)
بند رقم)1:)بلذي ينص على مايلي:)

تحويل بملقر بإلجت اعي للشركة)
بند رقم)6:)بلذي ينص على مايلي:)

تقسيم رأس ال بين بلشركاء
بند رقم)7:)بلذي ينص على مايلي:)

تقسيم بلحصص بإلجت اعية)
على) ينص  بلذي  (:(3 رقم) بند 

مايلي:)تعيين بملسيرين)
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
أكتوار) ((8 بالبتدبئية بتطوبن بتاريخ)

2022)تحت رقم)3))2.
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ADVISORY PARTNERS

LESASK COMPANY
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

ADVISORY PARTNERS
65) شارع عبد بملؤمن حي 

بملستشفيات بناية أ بلطابق بألول 
بلدبر بلبيضاء ، 60)20، بلدبر 

بلبيضاء بملغرب
LESASK COMPANY شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجت اعي 7 زفقة 
سبتة بقامة ربمي بلطابق بلتاني 

مكتب رقم 8 - 00)20 بلدبر بلبيضاء 
بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 
بملحدودة 

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 
559107

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 شتن6ر) (30
بملسؤولية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بملحدودة بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤولية بملحدودة.

عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.LESASK COMPANY

:)•)بستيربد) غرض بلشركة بإيجاز)

وتصدير وشربء)وايع وتسويق وتجارة)

لج يع) بالج لة  وبلتوزيع  بلتجزئة 

منتجات صحة بلفم.

من) وبلتعاقد  ومعالجة  تصنيع  (•

بلباطن لج يع منتجات صحة بلفم.

تسويق وإفتاج منتجات فظافة) (•

بلفم.

وتأجير) وتسويق  وايع  شربء) (•

بملتعلقة) بملنتجات  ج يع  وتوزيع 

بأغربض بلشركة.

•)بلحصول على وحيازة وايع ج يع)

بربءبت بال تربع وبلعالمات بلتجارية)

وبلترب يص وبلع ليات بلتي تد ل في)

فطاق غرض بلشركة.

•)بستيربد بملوبد وبملنتجات بلالزمة)

للع لية.

بملباني) ج يع  على  بالستحوبذ  (•

وبلعقاربت وإدبرتها وإدبرتها عن طريق)

ج يع) وايع  (، ذلك) غير  أو  بلتأجير 

بملباني وبلعقاربت.

أو) حصة  على  بالستحوبذ  (•

مصلحة بأي شكل من بألشكال في أي)

شركة أو مؤسسة أو مؤسسة أو ع ل)

تجاري له غرض م اثل أو مك ل أو)

ذي صلة)؛

·)واصفة عامة)،)ج يع بلع ليات)،)

مه ا كافت طبيعتها)،)بملالية وبلتجارية)

بملنقولة) وغير  وبملنقولة  وبلصناعية 

بملتعلقة بشكل مباشر أو غير مباشر)

تسهل) قد  بلتي  أو  بلشركة  بغرض 

توسيعها أو تطويرها..
زفقة) (7 (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 

بلتاني) بلطابق  ربمي  بقامة  سبتة 

مكتب رقم)8 - 00)20)بلدبر بلبيضاء)

بملغرب.

أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 500 (: عسكاوي) ملياء) بلسيدة 
حصة بقي ة)00))درهم للحصة.

 500 (: عسكاوي) سلمى  بلسيدة 
حصة بقي ة)00))درهم للحصة.)

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)
وصفات وموبطن بلشركاء):

عسكاوي عنوبفه)ب() بلسيدة ملياء)
ب3  ع ارة  بألفدلس  رياض  تجزئة 
 2(00 عين بلشق) (8 بلشقة) (3 طابق)

بلدبر بلبيضاء)بملغرب.
بلسيدة سلمى عسكاوي عنوبفه)ب()
إقامة حدبئق ماجوريل ج ه)2)ع ارة)
 2(000 بلشق) عين  ((1 شقة) ب2)

بلدبر بلبيضاء)بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
عسكاوي عنوبفه)ب() بلسيدة ملياء)
ب3  ع ارة  بألفدلس  رياض  تجزئة 
طابق)3)بلشقة)8)عين بلشق)000)2 

بلدبر بلبيضاء)بملغرب
بلسيدة سلمى عسكاوي عنوبفه)ب()
إقامة حدبئق ماجوريل ج ه)2)ع ارة)
 2(000 بلشق) عين  ((1 شقة) ب2)

بلدبر بلبيضاء)بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
 2( بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)812709.
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GROUPE L.A-CONSEIL ET GESTION

CESTEON TRANS
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

 GROUPE L.A-CONSEIL ET
GESTION

 RUE SEBOU ET ALLAL BEN 65
 ABDELLAH(RES(ADAM(BUR(N 1

، 14000، KENITRA(MAROC
CESTEON TRANS شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجت اعي )3 زفقة 
مارتير عبد بلسالم بن مح د مكتب 

رقم 2 فال فلوري بقامة رياض 
بلزيتون - 1000) بلقنيطرة بملغرب
تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

65807

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
بلقافون) إعدبد  تم  (2022 يوفيو) (03

بملسؤولية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بملحدودة بامل يزبت بلتالية:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤولية بملحدودة.

عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.CESTEON TRANS

فقل) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

بملستخدمين)

فقل بلبضائع)

بلنقل بملدر�سي.
زفقة) (3( (: عنوبن بملقر بالجت اعي)

مارتير عبد بلسالم بن مح د مكتب)
رياض) بقامة  فلوري  فال  (2 رقم)

بلزيتون)-)1000))بلقنيطرة بملغرب.

أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

بلسيد بح د بلعبدلي):)500)حصة)

بقي ة)00))درهم للحصة.

 500 (: بلعبدلي) لحسن  بلسيد 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.)

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):

عنوبفه)ب() بلعبدلي  بح د  بلسيد 
 (9 رقم) (52 ع ارة) (( بلضحى بل6ركة)

90000)طنجة بملغرب.

بلسيد لحسن بلعبدلي عنوبفه)ب()

بوسلهام) موالي  بعكيل  بوالد  دوبر 

1000))سوق بربعاء)بلغرب بملغرب.

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:

عنوبفه)ب() بلعبدلي  بح د  بلسيد 
 (9 رقم) (52 ع ارة) (( بلضحى بل6ركة)

90000)طنجة بملغرب

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

بالبتدبئية بالقنيطرة بتاريخ)27)يوفيو)

2022)تحت رقم)-.

386I
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MOGADOR GESTION.

OISEAU BLEU LIBERTE
إعالن متعدد بلقربربت

MOGADOR GESTION
 1ER(ETAGE 46 AV(MLY(IDRISSE
 1 ESSAOUIRA 1ER(ETAGE 46

 AV(MLY(IDRISSE 1 ESSAOUIRA،
44000، ESSAOUIRA(MAROC

OISEAU BLEU LIBERTE «شركة 
ذبت بملسؤولية بملحدودة»

وعنوبن مقرها بالجت اعي: فيال 2) 
بلديابات - 11000 بلصويرة بملغرب.

«إعالن متعدد بلقربربت»
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري: 

.1133
ب قت�سى بلج ع بلعام بالستثنائي)
تم بتخاذ) (2022 يوفيو) (30 بملؤرخ في)

بلقربربت بلتالية:)
قربر رقم)):)بلذي ينص على مايلي:)
 HENRI PIERRE N بلسيد) تعيين 
لجوبز) بلحامل  (VERMEERSCH
بلسفر رقم)EP288986)مسيرب جديدب)

للشركة.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

بلنظام بألسا�سي بلتالية:)
على) ينص  بلذي  (:(2 رقم) بند 

مايلي:)بلتسيير
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
بالبتدبئية بالصويرة بتاريخ))0)غشت)

2022)تحت رقم)287/2022.
387I

AGNOMEST

E.M.E IMPORT-EXPORT
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

E.M.E IMPORT-EXPORT
2) شارع  الد بن بلوليد 3 بلطابق 
رقم 8 - طنجة - ، 90000، طنجة 

بملغرب
E.M.E IMPORT-EXPORT شركة 

ذبت مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 
بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجت اعي 2) شارع 
 الد بن بلوليد 3 بلطابق رقم 8 - 

طنجة - - 90000 طنجة بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

(3(717

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) (21

مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.

عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 

 E.M.E (: ب ختصر تس يتها) بإلقتضاء)

.IMPORT-EXPORT

-)بستيربد) (: غرض بلشركة بإيجاز)

مستحضربت بلتج يل.

-)بستيربد بلنسيج وبألجهزة بملنزلية)

وبلديكوربت.

-بستيربد وتصدير.

2))شارع) عنوبن بملقر بالجت اعي):)

 -  8 بلطابق رقم) (3 بلوليد)  الد بن 

طنجة)-)-)90000)طنجة بملغرب.

أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 (00 (: بملحدبلي) فاط ة  بلسيدة 

حصة بقي ة)000.))درهم للحصة.)

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):

بلسيدة فاط ة بملحدبلي عنوبفه)ب()

فرنسا)26000)فلونس فرنسا.

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:

بلسيدة فاط ة بملحدبلي عنوبفه)ب()

فرنسا)26000)فلونس فرنسا

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

أكتوار) (28 بتاريخ) بطنجة  بلتجارية 

2022)تحت رقم)2268).
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CABINET ASOFI

 ANITA DE PROMOTION

IMMOBILIERE

شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

مالءمة بلنظام بألسا�سي للشركة

CABINET ASOFI

 5AV DE LA MARCHE VERTE RES

 ASSAFIR(BLOC(B(N°7 TANGER،

90000، TANGER(MAROC

 ANITA DE PROMOTION

IMMOBILIERE «شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة»

وعنوبن مقرها بالجت اعي: 7 شارع 

أبو بلعالء بملعري بقامة ببن بلخطيب 

بلوك أ رقم 23 - 90000 طنجة 

بملغرب.

«مالءمة بلنظام بألسا�سي للشركة»

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري: 

.22(9(

ب قت�سى بلج ع بلعام بالستثنائي)

بملؤرخ في)29)شتن6ر)2022

بألسا�سي) بلنظام  مالءمة  تقرر 

للشركة مع مقتضيات بلقافون:)

في) و امس  رببع  مسير  إضافة  (-

شخص:

)بلسيد س ير شنح وبلسيد مح د)

شنح.

)يدير بلشركة برن   سة مسيرين)

(، شنح) مروبن  بلسيد  (، مشاركين)

وبلسيد عبد بلحكيم شنتح)،)وبلسيد)

عاطف شنتح)،)وبلسيد س ير شنتح)،)

وبلسيد مح د شنتح.

للشركة) بملسيرون  يلتزمون 

وبلوثائق) بألع ال  بج يع  بملذكورة 

بملتعلقة بها بتوقيعاتهم بملنفصلة.

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم  (

أكتوار) (27 بتاريخ) بطنجة  بلتجارية 

2022)تحت رقم)258868.

389I

LA NORME SARL

PARACOSANTE باراكو سونتي
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
حل شركة

LA NORME SARL
 7RUE LIEUTENANT BERGE

 AVENUE(HASSAN(II ، 20100،
CASABLANCA MAROC

 PARACOSANTE باربكو سوفتي
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 
بلشريك بلوحيد)في طور بلتصفية(
وعنوبن مقرها بإلجت اعي أفا�سي 

36 بملد ل ) بلرقم 7 أهل لغالم - 
20630 بلدبر بلبيضاء بملغرب.

حل شركة
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 

.218967
ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)
تقرر) (2022 شتن6ر) (26 في) بملؤرخ 
محدودة) مسؤلية  ذبت  شركة  حل 
باربكو سوفتي) بلوحيد  بلشريك  ذبت 
رأس الها) مبلغ  (PARACOSANTE
مقرها) وعنوبن  درهم  ((00.000
بإلجت اعي أفا�سي)36)بملد ل)))بلرقم)
7)أهل لغالم)-)20630)بلدبر بلبيضاء)
بملغرب فتيجة ل):)عدم تحقيق بلهدف)

بالجت اعي.
أفا�سي) ب  بلتصفية  مقر  حدد  و 
(- أهل لغالم) (7 بلرقم) (( بملد ل) (36

20630)بلدبر بلبيضاء)بملغرب.)
و عين:

و) بلسحات  إلهام  بلسيد)ة()
))بلرقم) 36)بملد ل) عنوبفه)ب()أفا�سي)
بلدبر بلبيضاء) (20630 أهل لغالم) (7

بملغرب ك صفي))ة()للشركة.
وعند بإلقتضاء)بلحدود بملفروضة)
محل) لهم  بملخولة  بلصالحيات  على 
و) بلعقود  تبليغ  محل  و  بملخابرة 
أفا�سي) (: بالتصفية) بملتعلقة  بلوثائق 
لغالم)) أهل  (7 بلرقم) (( بملد ل) (36

بلدبر بلبيضاء
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
 3( بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)811009.
390I
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AGNOMEST

AGNOMEST
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

AGNOMEST

2) شارع  الد بن بلوليد 3 بلطابق 
رقم 8 - طنجة - ، 90000، طنجة 

بملغرب

AGNOMEST شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجت اعي 2) شارع 

 الد بن بلوليد 3 بلطابق رقم 8 - 

طنجة - - 90000 طنجة بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

(3(719

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) ((9

مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.

عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.AGNOMEST

أع ال) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

متنوعة)،)أع ال صيافة لل باني

)-)تطوير وتخطيط بملباني)

-)تسويق موبد بلبناء.

2))شارع) عنوبن بملقر بالجت اعي):)

 -  8 بلطابق رقم) (3 بلوليد)  الد بن 

طنجة)-)-)90000)طنجة بملغرب.

أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

حصة) ((00 (: طرق) منير  بلسيد 

بقي ة)000.))درهم للحصة.)

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):

بلسيد منير طرق عنوبفه)ب()تجزئة)
 01 بلطابق) (20 بلوك) تدبرت  بملجد 

رقم)20 90000)طنجة بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
بلسيد منير طرق عنوبفه)ب()تجزئة)
 01 بلطابق) (20 بلوك) تدبرت  بملجد 

رقم)20 90000)طنجة بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
أكتوار) (28 بتاريخ) بطنجة  بلتجارية 

2022)تحت رقم)2290).

39(I

G.C.M Consulting group

STE HK GEM
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

G.C.M Consulting group
 rue(tata(almou(midelt ، 02

51350، ميدلت بملغرب
ste HK Gem شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجت اعي 

 LOTISSEMENT(TOUFAHA 03
 ALMOU(ANTARFOU,MIDELT -

54350 MIDELT(MAROC
تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

33(7
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) (06
بملسؤولية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بملحدودة بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤولية بملحدودة.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
 ste HK(:(بإلقتضاء)ب ختصر تس يتها

.Gem
بالستيربد) (: غرض بلشركة بإيجاز)

وبلتصدير.
(: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 
 LOTISSEMENT TOUFAHA 03
 ALMOU ANTARFOU,MIDELT -

.51350 MIDELT MAROC

أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 
بلشركة):)99)سنة.

 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)
وصفات وموبطن بلشركاء):

عنوبفه)ب() بشقاشو  فؤبد  بلسيد 
سوق) بحسين  تيط  زفقة  (37 رقم)
بالحد ميدلت)51350)ميدلت بملغرب.
بلسيد بشرف بشقاشو عنوبفه)ب()
سوق) بحسين  تيط  زفقة  (37 رقم)
بالحد بلجديد ميدلت)51350)ميدلت)

بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
عنوبفه)ب() بشقاشو  فؤبد  بلسيد 
سوق) بحسين  تيط  زفقة  (37 رقم)
بالحد ميدلت)51350)ميدلت بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
28)أكتوار) بالبتدبئية ب يدلت بتاريخ)

2022)تحت رقم)259.
392I

aice compta

GLOBAL HYGIENIC GROUP

إعالن متعدد بلقربربت

aice compta
 lissasfa( 3( bloc( d( n( 199( ،

20190،(casablanca(maroc
 GLOBAL HYGIENIC GROUP

«شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة»
 (3 بالجت اعي:) مقرها  وعنوبن 
بأللب) إقامة  بملجاطي  أح د  زفقة 
(- (- بملعاريف) (8 رقم) بألول  بلطابق 

بلدبربلبيضاء)بملغرب.
«إعالن متعدد بلقربربت»

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري:)
.5(0(57

ب قت�سى بلج ع بلعام بالستثنائي)
تم بتخاذ) (2022 أبريل) (27 بملؤرخ في)

بلقربربت بلتالية:)
قربر رقم)):)بلذي ينص على مايلي:)

تفويت حصص بلشركة
قربر رقم)2:)بلذي ينص على مايلي:)

تعيين مسير جديد للشركة

قربر رقم)3:)بلذي ينص على مايلي:)
تغيير تس ية بلشركة)

قربر رقم)1:)بلذي ينص على مايلي:)
تغيير نشاط بلشركة

قربر رقم)5:)بلذي ينص على مايلي:)
تحويل بلشكل بلقافوني للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)
بلنظام بألسا�سي بلتالية:)

بند رقم)):)بلذي ينص على مايلي:)
تحويل بلشكل بلقافوني للشركة من)
إلى) شركة ذبت بملسوولية بملحدودة 
شركة ذبت بملسوولية بملحدودة ذبت)

بلشريك بلوحيد
على) ينص  بلذي  (:2 رقم) بند 
إلى) بلشركة  تس ية  تغيير  مايلي:)

TECNOMOB DESIGN
بند رقم)3:)بلذي ينص على مايلي:)
تغيير نشاط بلشركة إلى مقاول فجارة)

بألملنيوم
بند رقم)6:)بلذي ينص على مايلي:)
تفويت حصص بلشركة إلى بلسيدة)

هند عناب
على) ينص  بلذي  (:(5 رقم) بند 
للشركة:) جديد  مسير  تعيين  مايلي:)

بلسيدة هند عناب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
 09 بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

يوفيو)2022)تحت رقم)00)827.
393I

BENWAHOUD CONSULTANTS

PROSPECO SARL
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

حل شركة

BENWAHOUD CONSULTANTS
 RUE5 MOLIERE-QUARTIER

 RACINE(CASABLANCA، 21300،
CASABLANCA MAROC

 PROSPECO SARL
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

)في طور بلتصفية(
وعنوبن مقرها بإلجت اعي 5 شارع بم 
بلرايع بقامة بلوئام ع ارة 2 بلولفة 
عين بلشق بلحي بلحسني - 20000 

بلدبر بلبيضاء بمل لكة بملغراية.
حل شركة
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رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 
.(12599

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)
تقرر) (202( أكتوار) ((5 في) بملؤرخ 
حل شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة)
رأس الها) مبلغ  (PROSPECO SARL
مقرها) وعنوبن  درهم  ((.500.000
بقامة) بلرايع  بم  شارع  (5 بإلجت اعي)
بلشق) عين  بلولفة  (2 ع ارة) بلوئام 
بلحي بلحسني)-)20000)بلدبر بلبيضاء)
توقف) (: ل) فتيجة  بملغراية  بمل لكة 

بلنشاط.
شارع) (5 و حدد مقر بلتصفية ب)
 2 ع ارة) بلوئام  بقامة  بلرايع  بم 
بلحسني) بلحي  بلشق  عين  بلولفة 
20000)بلدبر بلبيضاء) بلدبر بلبيضاء)

بمل لكة بملغراية.)
و عين:

بلسيد)ة()أنس بلقزيز و عنوبفه)ب()
سيدي) ((35 رقم) (( الكولين) تجزئة 
بلبيضاء) بلدبر  (20000 معروف)
بمل لكة بملغراية ك صفي))ة()للشركة.
وعند بإلقتضاء)بلحدود بملفروضة)
محل) لهم  بملخولة  بلصالحيات  على 
و) بلعقود  تبليغ  محل  و  بملخابرة 

بلوثائق بملتعلقة بالتصفية):)-
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
 (8 بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)6)817.
391I

H SANTE

PACKIMEX
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
حل شركة

H SANTE
شارع لالفزهة زفقة 2 ع ارة بلديبوني 
رقم )-2 بملضيق ، 93030، تطوبن 

بملغرب
PACKIMEX

 شركة ذبت مسؤلية محدودة
 ذبت بلشريك بلوحيد
)في طور بلتصفية(

وعنوبن مقرها بإلجت اعي شارع 
بلحسن بلتاني بلجبهة بقليم 

شفشاون - 53))9 شفشاون 
بملغرب.

حل شركة
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 

.683
بلوحيد) بلشريك  قربر  ب قت�سى 
بملؤرخ في)3))أكتوار)2022)تقرر حل)
ذبت) محدودة  مسؤلية  ذبت  شركة 
مبلغ) (PACKIMEX بلوحيد) بلشريك 
وعنوبن) درهم  ((0.000 رأس الها)
بلحسن) شارع  بإلجت اعي  مقرها 
(- شفشاون) بقليم  بلجبهة  بلتاني 
(: 53))9)شفشاون بملغرب فتيجة ل)

.INACTIF
شارع) ب  بلتصفية  مقر  حدد  و 
بلحسن بلتاني بلجبهة بقليم شفشاون)

- 53))9)شفشاون بملغرب.)
و عين:

 PATRICK JEAN بلسيد)ة()
 ONZE()و عنوبفه)ب(MARIE JACOBS
 LIEVE VROUW KERKHOF
 5 .2800 MECHELEN F5 0
ك صفي) (MECHLEN BELGIQUE

)ة()للشركة.
وعند بإلقتضاء)بلحدود بملفروضة)
محل) لهم  بملخولة  بلصالحيات  على 
و) بلعقود  تبليغ  محل  و  بملخابرة 

بلوثائق بملتعلقة بالتصفية):)-
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
 3( بتاريخ) بشفشاون  بالبتدبئية 
أكتوار)2022)تحت رقم)396/2022.
395I

aice compta

HOSPITALITY FIRST
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

aice compta
 lissasfa 3 bloc(d(n 199 ، 20190،

casablanca maroc
HOSPITALITY FIRST شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجت اعي رقم 6 زفقة 

حسن كورية بملنطقة بلصناعية 
عكاشة عين بلسبع - 20220 

بلدبربلبيضاء بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 
بملحدودة 

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 
559959

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) ((3
بملسؤولية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بملحدودة بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤولية بملحدودة.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.HOSPITALITY FIRST
و) كربء) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

تسيير بلفنادق.
 6 رقم) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 
زفقة حسن كورية بملنطقة بلصناعية)
 20220 (- بلسبع) عين  عكاشة 

بلدبربلبيضاء)بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
بلشركة:) رأس ال  مبلغ 

00.000,00))درهم،)مقسم كالتالي:
بلسيد يوسف وزين):)500)حصة)

بقي ة)00))درهم للحصة.
500)حصة) (: بلسيد عث ان وزين)

بقي ة)00))درهم للحصة.)
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):
بلسيد يوسف وزين عنوبفه)ب()7) 
 1 بلشقة) (2 زفقة عين بلعاتي بلطابق)
بلدبربلبيضاء) (28000 رسين) بلحي 

بملغرب.
بلسيد عث ان وزين عنوبفه)ب()10 
زفقة جبل أزوركي حي بلسالم)20000 

بلدبربلبيضاء)بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
بلسيد عث ان وزين عنوبفه)ب()10 
زفقة جبل أزوركي حي بلسالم)20000 

بلدبربلبيضاء)بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
 26 بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)82)813.

396I

سيارة بلتعليم بيزة ش م م ش و

AUTO ECOLE IZZA
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تحويل بملقر بالجت اعي للشركة

سيارة بلتعليم بيزة ش م م ش و
محل بالطابق بألر�سي رقم )2 بلوك 

أ تجزئة ماشو بإلفارة ، 10000، 
مربكش بملغرب

AUTO ECOLE IZZA شركة ذبت 
مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجت اعي شقة رقم 
7 بلطابق ) ع ارة 12) دبر بلسعادة 
ت نصورت - 10000 مربكش بملغرب.

تحويل بملقر بالجت اعي للشركة
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 

.(06889
بلوحيد) بلشريك  قربر  ب قت�سى 
بملؤرخ في)05)أكتوار)2022)تم تحويل)
من) للشركة  بلحالي  بالجت اعي  بملقر 
 (12 ع ارة) (( بلطابق) (7 «شقة رقم)
 10000 (- ت نصورت) بلسعادة  دبر 
«محل بالطابق) إلى) مربكش بملغرب»)
)2)بلوك أ تجزئة ماشو) بألر�سي رقم)

بإلفارة)-)16000)مربكش بملغرب».
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
أكتوار) (27 بلتجارية ب ربكش بتاريخ)

2022)تحت رقم)10833).
397I

جي وبي كونسيلتينك

JMAF PRODUCTION
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

جي وبي كونسيلتينك
)2 شارع أبو عبد هللا بلنافعي إقامة 
بن ع ر بلطابق 1 بلشقة رقم 0) 
بملعاريف بلدبر بلبيضاء ، 20370، 

بلدبر بلبيضاء بملغرب
JMAF PRODUCTION شركة ذبت 

مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 
بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجت اعي بلتجزئة 
9) بلسالم بلشقة ) بلطابق بالول 



21213 الجريدة الرسميةعدد)5712 - )2)رايع بر ر)111) )6))فوف 6ر)2022) 

حد بلسوبلم برشيد. - 26102 
برشيد بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤلية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 
(3683

في) مؤرخ  موثق  عقد  ب قت�سى 
بلقافون) إعدبد  تم  (2020 يوفيو) ((2
مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 
بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
 JMAF (: ب ختصر تس يتها) بإلقتضاء)

.PRODUCTION
تأسيس) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

شركة
 JMAF PRODUCTION SARL«

« AU
محدودة) مسؤولية  ذبت  شركة 

ذبت بلشريك بلوحيد
عنوبن مقرها بالجت اعي بلتجزئة)
بالول) بلطابق  (( بلشقة) بلسالم  ((9

حد بلسوبلم برشيد.
بلتجاري:) بلسجل  في  بلتقيد  رقم 

(3683
ب قت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)
تم إعدبد) (، في برشيد) (26/06/2020
ذبت) لشركة  بألسا�سي  بلقافون 
بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤولية 

بلوحيد بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  بلشركة:) شكل 
بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤولية 

بلوحيد)
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
 JMAF (» ب ختصر تس يتها:) بالقتدبء)

« PRODUCTION SARL AU
غرض بلشركة بإيجاز:

بشكل) وبملعلومات  -بالتصاالت 
عام وبلنشر على وجه بلخصوص على)
وسائل بإلعالم بملختلفة ب ا في ذلك)
ج يع بلصحف وبملجالت وبلدوريات)

بإللكتروفية.

وج يع أجهزة بلصحافة وبإلذبعة)
وبلتلفزيون.

وبالستربتيجيات) -بالستشاربت 
وبلتدريب على بالتصاالت ب ا في ذلك)

بلرق ية.
-بلدربسات وبلتدريب على أدوبت)
وبلبحث) برلي  بلحاسب  وتقنيات 
وبلتطوير في مجال تقنيات بملعلومات)

وبلوسائط بلجديدة.
أفوبع) ج يع  وتصدير  -بستيربد 
بالستهالكية) وبملوبد  بلخام  بملوبد 
وبألجهزة) بلك بيوتر  وأجهزة 
بملعدبت) أفوبع  وج يع  بإللكتروفية 
بحتياجات) لتلبية  بلتكنولوجية 

بلنشاط.
بلتجزئة) عنوبن بملقر بالجت اعي:) (
بالول) بلطابق  (( بلشقة) بلسالم  ((9

حد بلسوبلم برشيد.
بجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة:)99)سنة.
 50.000 بلشركة) رأس ال  مبلغ 

درهم مقسم كالتالي):
درهم) ((00 بقي ة) حصة  (500  
من) بالكامل  مدفوعة  منها  لكل 
فقدية ومخصصة)  الل مساه ات 

للشركاء)مقابل حصصهم:
)بلسيد جناح مح د)500)حصة

بإلدبرة:
جناح) بلسيد  طرف  من  تسير 

مح د ملدة غير محددة
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
بتاريخ) ب6رشيد  بلتجارية 
في) بلتقيد  رقم  تحت  (26/06/2020

بلسجل بلتجاري:)3683). 
.

بلتجزئة) (: عنوبن بملقر بالجت اعي)
بالول) بلطابق  (( بلشقة) بلسالم  ((9
حد بلسوبلم برشيد.)-)26102)برشيد)

بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 50.000 بلشركة:) رأس ال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
500)حصة) (: بلسيد جناح مح د)

بقي ة)00))درهم للحصة.)

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)
وصفات وموبطن بلشركاء):

عنوبفه)ب() مح د  جناح  بلسيد 
بلساحل بوالد بحريز بلساحل)20653 

برشيد بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
عنوبفه)ب() مح د  جناح  بلسيد 
لساحل بوالد بحريز بلساحل)20653 

برشيد بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
يوفيو) (30 بتاريخ) ب6رشيد  بالبتدبئية 

2020)تحت رقم)-.
398I

CABINET ML AUDIT

UNITED INVEST II
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

CABINET ML AUDIT
 Angle(Av. Med(V(et(Youssef(B.
 Tachfine, résidence(Yamna(n°

 24 - Tanger ، 900000، TANGER
MAROC

UNITED INVEST II شركة ذبت 
مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجت اعي طنجة: 

ساحة ببربهيم بلرودبني زفقة السن 
بقامة بتهوفين 2 بلطبق بلثالث رقم 

82 - 90000 طنجة بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

(3(659
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) (06
مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 
بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.UNITED INVEST II
بلترويج) (- (: غرض بلشركة بإيجاز)
بملنتجات) ج يع  بستيربد  (- للعقار)
بأع ال) بملتعلقة  وبملعدبت  وبملوبد 

بلبناء..
طنجة:) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 
ساحة ببربهيم بلرودبني زفقة السن)
بلطبق بلثالث رقم) (2 بقامة بتهوفين)

82 - 90000)طنجة بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
حصة) ((00 (: رشيد) عدة  بلسيد 

بقي ة)000.))درهم للحصة.)
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):
عنوبفه)ب() رشيد  عدة  بلسيد 
مارتيل:)مركب بلبيت بلعتيق)2)مج ع)
6))مبنى)2)طابق)3)شقة)2) 93000 

تطوبن بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
عنوبفه)ب() رشيد  عدة  بلسيد 
مارتيل:)مركب بلبيت بلعتيق)2)مج ع)
6))مبنى)2)طابق)3)شقة)2) 93000 

تطوبن بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
أكتوار) (26 بتاريخ) بطنجة  بلتجارية 

2022)تحت رقم)02)2).

399I

CABINET NETFIDEXPERTISE

SOBA PROMO
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تفويت حصص

CABINET NETFIDEXPERTISE
 CASABLANCA ، 20200،

CASABLANCA MAROC
SOBA PROMO شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجت اعي 17) 

شارع بملقاومة بقامة بفا طبق 2 رقم 
22 بلدبر بلبيضاء - 20200 بلدبر 

بلبيضاء بملغرب
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تفويت حصص
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 

.521217

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)

ت ت) (2022 أكتوار) (05 في) بملؤرخ 

بملصادقة على):

بربهيم) )ة() بلسيد) تفويت 

500)حصة بجت اعية من) بلبحربوي)

أصل)000.))حصة لفائدة بلسيد))ة()

عبد بلوبفي بلقضيوي بالدري�سي بتاريخ)

05)أكتوار)2022.

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم  (

 28 بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)813630.

100I

CABINET NETFIDEXPERTISE

MOUTAQBAL LOGE
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

CABINET NETFIDEXPERTISE

 CASABLANCA ، 20200،

CASABLANCA MAROC

MOUTAQBAL LOGE شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجت اعي 77 زفقة 

مح د س يحا طبق 0) رقم 57 

بلبيضاء - 20200 بلدبر بلبيضاء 

بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

56059(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) (2(

بملسؤولية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بملحدودة بامل يزبت بلتالية:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤولية بملحدودة.

عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.MOUTAQBAL LOGE

غرض بلشركة بإيجاز):)مقاول.

زفقة) (77 (: عنوبن بملقر بالجت اعي)
 57 رقم) ((0 طبق) س يحا  مح د 
بلبيضاء) بلدبر  (20200 (- بلبيضاء)

بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 500 (: بلسيد بعطي عبد بلرحيم)

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.
عبد) بالدري�سي  بلقضيوي  بلسيد 
بلوبفي):)500)حصة بقي ة)00))درهم)

للحصة.)
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):
بلرحيم) عبد  بعطي  بلسيد 
عنوبفه)ب()بني مالل)10010)بني مالل)

بملغرب.
عبد) بالدري�سي  بلقضيوي  بلسيد 
 20200 برشيد) عنوبفه)ب() بلوبفي 

برشيد بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
بلرحيم) عبد  بعطي  بلسيد 
عنوبفه)ب()بني مالل)10010)بني مالل)

بملغرب
عبد) بالدري�سي  بلقضيوي  بلسيد 
 20200 برشيد) عنوبفه)ب() بلوبفي 

برشيد بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
 3( بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)811057.
10(I

JURISTE INVEST

LUX EXPRESS
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

حل شركة

JURISTE INVEST
سيدي مومن بلجديد، بملج وعة 
6، زفقة 0)، رقم 9) ، 20100، 

CASABLANCA MAROC
LUX EXPRESS شركة ذبت 
بملسؤولية بملحدودة)في طور 

بلتصفية(
وعنوبن مقرها بإلجت اعي 23 ،شارع 

عقبة ببن فافع ، بلطابق بلثالث ، 
رقم 5 ، بلحي بملح دي - 20570 

بلدبر بلبيضاء بملغرب.
حل شركة

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 
.367053

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)
تقرر) (2022 أكتوار) ((3 في) بملؤرخ 
حل شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة)
رأس الها) مبلغ  (LUX EXPRESS
مقرها) وعنوبن  درهم  ((00.000,00
23)،شارع عقبة ببن فافع) بإلجت اعي)
بلحي) (، (5 رقم) (، بلثالث) بلطابق  (،
بلبيضاء) بلدبر  (20570 (- بملح دي)
بلوضعية) بسبب  (: ل) فتيجة  بملغرب 

بلسلبية للشركة.
و حدد مقر بلتصفية ب)23)،شارع)
عقبة ببن فافع)،)بلطابق بلثالث)،)رقم)
بلدبر) (20570 (- بملح دي) بلحي  (، (5

بلبيضاء)بملغرب.)
و عين:

قشقاش) بملغيث  عبد  بلسيد)ة()
بسام) إقامة  بلوفاء) حي  عنوبفه)ب() و 
 5 شقة) (، مد ل أ) (، ((88 ع ارة أ) (،
ك صفي) بملغرب  بملح دية  (288(0

)ة()للشركة.
وعند بإلقتضاء)بلحدود بملفروضة)
محل) لهم  بملخولة  بلصالحيات  على 
بملخابرة و محل تبليغ بلعقود و بلوثائق)
بلدبر بلبيضاء،) (: بملتعلقة بالتصفية)
بلطابق) (، ،شارع عقبة ببن فافع) (23

بلثالث)،)رقم)5)،)بلحي بملح دي
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
 3( بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)813996.
102I

SAGEST

DTR SOLUTIONS
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

SAGEST
 N° 9 RUE(IMAM(MALIK 1er
 ETAGE(APPT(N° 4 VN(FES ،

30000، FES(MAROC
DTR SOLUTIONS شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجت اعي بملكتب 
رقم 6 بلكائن بالطابق بلثاني طريق 

عين بلس ن حي طارق بياضة 2 

بقامة بهل فاس بلوك ب - 30000 

فاس بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

71325

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) ((2

بملسؤولية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بملحدودة بامل يزبت بلتالية:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤولية بملحدودة.

عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 

 DTR (: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.SOLUTIONS

شركة) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

بلهندسة بملدفية.

بملكتب) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 
بلثاني طريق) بالطابق  بلكائن  (6 رقم)

عين بلس ن حي طارق بياضة)2)بقامة)

فاس) (30000 (- بهل فاس بلوك ب)

بملغرب.

أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 300 (: بلدوبزي) بشرف  بلسيد 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.

بلسيد فؤبد بلدوبزي):)100)حصة)

بقي ة)00))درهم للحصة.

 300 (: بلدوبزي) مروبن  بلسيد 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.)

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):

عنوبفه)ب() بلدوبزي  فؤبد  بلسيد 
زفقة)62)رقم)1)حي بلسعادة)2 30000 

فاس بملغرب.

بلسيد بشرف بلدوبزي عنوبفه)ب()
 30000 62)حي بلسعادة) 1)زفقة) رقم)

فاس بملغرب.
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بلسيد مروبن بلدوبزي عنوبفه)ب()
فرنسا)9)790)فرنسا فرنسا.

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)
وموبطن مسيري بلشركة:

بلسيد بشرف بلدوبزي عنوبفه)ب()
 30000 62)حي بلسعادة) 1)زفقة) رقم)

فاس بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
أكتوار) (26 بتاريخ) بفاس  بلتجارية 

2022)تحت رقم)5716.
103I

2Z IMMO

2Z IMMO
مج وعة ذبت بلنفع بالقتصادي

بستدربك  طٍإ

بستدربك  طٍإ وقع بالجريدة 
بلرس ية

2Z IMMO
05) بقامة مكتب بري ا رقم 
6)بلطابق 3 زبوية )) يناير 

ومصطفى بملعاني ، 20000، بلدبر 
بلبيضاء بملغرب

2Z IMMO مج وعة ذبت بلنفع 
بالقتصادي

 وعنوبن مقرها بإلجت اعي 05) 
بقامة مكتب بري ا رقم 6) بلطابق 
3 زبوية )) يناير و مصطفى بملعاني - 

20000 بلدبر بلبيضاء بملغرب.
بالجريدة) وقع  إستدربك  طٍإ) (
بلرس ية عدد)5722)بتاريخ)29)يوفيو)

.2022
شركة) (2Z IMMO (: من) بدال 
وعنوبن) بملحدودة  بملسؤولية  ذبت 
بقامة مكتب) ((05 مقرها بإلجت اعي)
 (( زبوية) (3 بلطابق) ((6 رقم) بري ا 
 20000 بملعاني) ينايرومصطفى 
تأسيس) بملغرب  بلدبربلبيضاء)
بملحدودة) بملسؤولية  ذبت  شركة 
(: بلتجاري) بلسجل  في  بلتقييد  رقم 
513927)ب قت�سى عقد عرفي مؤرخ)
في)9))أبريل)2022)تم إعدبد بلقافون)
بملسؤولية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 
شكل) بلتالية:) بامل يزبت  بملحدودة 
بملسؤولية) ذبت  شركة  (: بلشركة)

بملحدودة.

يقرأ):)2Z IMMO)بلشركة بملدفية)
بإلجت اعي) مقرها  وعنوبن  بلعقارية 
 (6 رقم) بري ا  مكتب  بقامة  ((05
ينايرومصطفى) ((( زبوية) (3 بلطابق)
بملعاني)ء)20000)بلدبربلبيضاء)بملغرب)
بلعقارية) بملدفية  بلشركة  تأسيس 
(: بلتجاري) بلسجل  في  بلتقييد  رقم 
513927)ب قت�سى عقد عرفي مؤرخ)
في)9))أبريل)2022)تم إعدبد بلقافون)
بلعقارية) بملدفية  للشركة  بألسا�سي 
(: بلشركة) شكل  بلتالية:) بامل يزبت 

بلشركة بملدفية بلعقارية
بلباقي بدون تغيير.

101I

SMOUNIAMINA

 SOCIETE ORLEAN PIECES
AUTO SARL-AU

شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 
بلشريك بلوحيد

قفل بلتصفية

SMOUNIAMINA
 IMMB 13 RUE(MARMOUCHA
 ET(SEBTA(APPT 8 ATLAS(FES ،

30000، FES(MAROC
 SOCIETE ORLEAN PIECES
AUTO SARL-AU شركة ذبت 
مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجت اعي : شـارع 

بلـكــربمـة زفـقــة لـيــنــا رقـم 7) زهــور ) 
فــاس - 30000 فـــاس بملـغــرب.

قفل بلتصفية
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

.68215
بلوحيد) بلشريك  قربر  ب قت�سى 
بملؤرخ في)20)أكتوار)2022)تقرر حل)
 SOCIETE ORLEAN PIECES AUTO
مسؤلية) ذبت  شركة  (SARL-AU
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد مبلغ)
رأس الها)00.000,00))درهم وعنوبن)
مقرها بإلجت اعي شـارع بلـكــربمـة زفـقــة)
لـيــنــا رقـم)7))زهــور)))فــاس)-)30000 
رسـوم) الرتـفاع  فتيجة  بملـغــرب  فـــاس 

بلجـ ـارك.

قـلـة بلطـلـب

بملـنـافسـة.

و عين:

و) بالســ ــاري  مح ــد  بلسيد)ة()

شارع موالي مـوالي رشيد) عنوبفه)ب()
فاس) (2 زهـور) برجـنـتـيـن  زفـقـة  ((16

)ة() ك صفي) بملـغــرب  فـــاس  (30000

للشركة.

و قد تم بنعقاد بلج عية بلختامية)

شـارع) وفي  (2022 أكتوار) (20 بتاريخ)
 ( زهــور) ((7 بلـكــربمـة زفـقــة لـيــنــا رقـم)

فــاس)-)30000)فـــاس بملـغــرب.

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

أكتوار) (28 بتاريخ) بفاس  بلتجارية 

2022)تحت رقم)1111 / 2022.

105I

SMOUNIAMINA

SOCIETE MASOC SARL
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

قفل بلتصفية

SMOUNIAMINA

 IMMB 13 RUE(MARMOUCHA

 ET(SEBTA(APPT 8 ATLAS(FES ،

30000، FES(MAROC

SOCIETE MASOC SARL شركة 

ذبت بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجت اعي : 18 ب 

تجـزئة زهـرة بملـدبئن 2 بلـوك ب 

محــل ) طـريـق عـيـن بلشـقـف فـــاس - 

30000 فـــاس بلـ ـغــرب.

قفل بلتصفية
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

.51655

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)

2022)تقرر حل) 29)شتن6ر) بملؤرخ في)

شركة) (SOCIETE MASOC SARL

مبلغ) بملحدودة  بملسؤولية  ذبت 
درهم وعنوبن) ((0.000,00 رأس الها)

18)ب تجـزئة زهـرة) مقرها بإلجت اعي)

طـريـق) (( محــل) ب  بلـوك  (2 بملـدبئن)

فـــاس) (30000 (- عـيـن بلشـقـف فـــاس)

بلتـسـويـق) ملشاكـل  فتيجة  بلـ ـغــرب 

وبنعـدبم بملوبد بالولية).

قـلــة و بنـعـدبم بلطـلـب.

و عين:

بفـدل�سي) صـوفيا صفـار  بلسيد)ة()

زيد) ببن  بسامة  زفقة  (9 عنوبفه)ب() و 

فــاس) (30000 دكـاربت فــاس) (2 شقة)

بملـغــرب ك صفي))ة()للشركة.

و قد تم بنعقاد بلج عية بلختامية)

 18 وفي) (2022 شتن6ر) (29 بتاريخ)

بلـوك ب) (2 بملـدبئن) زهـرة  تجـزئة  ب 

محــل)))طـريـق عـيـن بلشـقـف فـــاس)-)

30000)فـاس بملـغــرب.

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

أكتوار) (28 بتاريخ) بفاس  بلتجارية 

2022)تحت رقم)1113/2022.

106I

SKAL CONSEIL SERVICE SARL

BRIGANTI

شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تحويل بلشكل بلقافوني للشركة

SKAL CONSEIL SERVICE SARL

 RUE HADJ OMAR RIFFI 3(0

 4EME(ETG(N°45 ، 20360،

CASABLANCA MAROC

BRIGANTI شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة

و عنوبن مقرها بالجت اعي ) زفقة 

بح د شر�سي بورڭون - 20010 

بلدبربلبيضاء.

تحويل بلشكل بلقافوني للشركة

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 

.1755(9

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)

بملؤرخ في)3))يوليوز)2022)تم تحويل)

بلشكل بلقافوني للشركة من)«شركة)

ذبت بملسؤولية بملحدودة»)إلى)«شركة)

بملساه ة».

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

 28 بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)813627.

107I
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GHIZLANE DOUBLANE

 SERVICES PLUS &
REDACTION

شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة
تحويل بملقر بالجت اعي للشركة
GHIZLANE DOUBLANE

رقم 5 ع ارة بلعبدي شارع مح د 
بلسادس ، 21000، بلجديدة بملغرب
 SERVICES(PLUS & REDACTION

شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجت اعي شارع 
مح د بلسادس بقامة بشربق 

بلطابق بلثالث شقة 20 - 21000 
بلجديدة بملغرب.

تحويل بملقر بالجت اعي للشركة
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 

.(1329
ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)
بملؤرخ في)06)أكتوار)2022)تم تحويل)
من) للشركة  بلحالي  بالجت اعي  بملقر 
«شارع مح د بلسادس بقامة بشربق)
 21000  -  20 شقة) بلثالث  بلطابق 
مح د) «شارع  إلى) بملغرب») بلجديدة 
بلسادس بقامة بشربق بلطابق بلثاني)
بلجديدة) (21000  -  (2 رقم) مكتب 

بملغرب».
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
 27 بتاريخ) بالجديدة  بالبتدبئية 

أكتوار)2022)تحت رقم)29317.
108I

OURA FIN

بلوه ميلتيسرفيس
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
رفع رأس ال بلشركة

OURA FIN
 lot(tarik(immeuble 4 1ére

 étage(appt 46 sidi(moumen
 casablanca، 20400،
CASABLANCA maroc

بلوه ميلتيسرفيس شركة ذبت 
مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجت اعي 39 شارع 

لآللياقوت بلطابق 5 شقة د بلبيضاء 
- 20250 بلبيضاء بملغرب.

رفع رأس ال بلشركة

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 

.25((77

بلوحيد) بلشريك  قربر  ب قت�سى 

تم) (2022 شتن6ر) (23 في) بملؤرخ 
قدره) ب بلغ  بلشركة  رأس ال  رفع 

»370.000)درهم»)أي من)«30.000) 

درهم»)إلى)«50.000)درهم»)عن طريق)

إدماج بحتياطي أو أرااح أو عالوبت) (:

إصدبر في رأس بملال.

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

 0( بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

فوف6ر)2022)تحت رقم)36039.

109I

CHML TRAD

CHML TRAD
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

CHML TRAD

0) زفقة بلحرية بلطابق بلثالث 

بلشقة رقم 5 بلدبر بلبيضاء ، 

20000، بلدبر بلبيضاء بملغرب

CHML TRAD شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجت اعي 0) زفقة 

بلحرية بلطابق بلثالث بلشقة رقم 

5 بلدبر بلبيضاء - 22000 بلدبر 

بلبيضاء بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

560305

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) (20

مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.

عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 

 CHML(:(بإلقتضاء)ب ختصر تس يتها

.TRAD

بلقيام) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 
ب ختلف أشغال بلبناء.

زفقة) ((0 (: عنوبن بملقر بالجت اعي)
 5 بلحرية بلطابق بلثالث بلشقة رقم)
بلدبر بلبيضاء)-)22000)بلدبر بلبيضاء)

بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 (.000 (: بلسيد أيت ح و لحسن)

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.)
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):
بلسيد أيت ح و لحسن عنوبفه)ب()
ولتافة) دبئرة  وبولى  تفوغالين  دوبر 

22000)بزيالل بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
بلسيد أيت ح و لحسن عنوبفه)ب()
ولتافة) دبئرة  وبولى  تفوغالين  دوبر 

22000)بزيالل بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
بلتجارية بالدبر بلبيضاء)بتاريخ)-)تحت)

رقم)-.

1(0I

RAISON CONSEIL

STE FORBNI
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

RAISON CONSEIL
 RUE AHMED LOUKILI RESID
 SENHAJI 3 ETG(APPT 5 FES،

30000، FES(MAROC
STE FORBNI شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجت اعي رقم 3) 
شارع عبد بلكريم بنجلون ع ارة 

أشرف بلطابق بألول رقم )) فاس. - 
30000 فاس بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 
بملحدودة 

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 
71367

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) (2(
بملسؤولية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بملحدودة بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤولية بملحدودة.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
 STE (: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.FORBNI
بإلنعاش) (: غرض بلشركة بإيجاز)
بلبناء.) أشغال  في  مقاول  بلعقاري.)
بلع ليات) ج يع  عامة  واصفة 
(، بملالية) (، بلصناعية) (، بلتجارية)
بملرتبطة) بلعقارية  بلغير  و  بلعقارية 

بالهدف بملشار إليه أعاله..
 (3 رقم) (: عنوبن بملقر بالجت اعي)
ع ارة) بنجلون  بلكريم  عبد  شارع 
)))فاس.)-) أشرف بلطابق بألول رقم)

30000)فاس بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
هشام) علوي  بلحروني  بلسيد 
درهم) ((00 بقي ة) حصة  (500 (:

للحصة.
هللا) عبد  علوي  بلحروني  بلسيد 
درهم) ((00 بقي ة) حصة  (250 (:

للحصة.
عث ان) علوي  بلحروني  بلسيد 
درهم) ((00 بقي ة) حصة  (250 (:

للحصة.)
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):
هشام) علوي  بلحروني  بلسيد 
 8( بقامة تاقي بلدين رقو) عنوبفه)ب()
))طريق صفرو) شارع غزة حي بلوفاء)

30000)فاس بملغرب.
هللا) عبد  علوي  بلحروني  بلسيد 
بلخيل) رياص  تجزئة  (93 عنوبفه)ب()

طريق بي وزبر)30000)فاس بملغرب.
عث ان) علوي  بلحروني  بلسيد 
بلخيل) رياص  تجزئة  (93 عنوبفه)ب()

طريق بي وزبر)30000)فاس بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
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هشام) علوي  بلحروني  بلسيد 
 8( بقامة تاقي بلدين رقو) عنوبفه)ب()
))طريق صفرو) شارع غزة حي بلوفاء)

30000)فاس بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
شتن6ر) (28 بتاريخ) بفاس  بلتجارية 

2022)تحت رقم)2)58.
1((I

global compta et conseils

MARIMPORT SARL AU
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
حل شركة

global compta et conseils
0),شارع ببن تومرت بلطابق بلثاني ، 

90000، طنجة بملغرب
MARIMPORT SARL AU شركة 

ذبت مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 
بلوحيد)في طور بلتصفية(

وعنوبن مقرها بإلجت اعي شارع 
ببن تومرت بلطابق بالول رقم 0) - 

90000 طنجة بملغرب.
حل شركة

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 
.86(87

بلوحيد) بلشريك  قربر  ب قت�سى 
تقرر حل) (2022 ماي) (09 في) بملؤرخ 
ذبت) محدودة  مسؤلية  ذبت  شركة 
 MARIMPORT بلوحيد) بلشريك 
 50.000 رأس الها) مبلغ  (SARL AU
درهم وعنوبن مقرها بإلجت اعي شارع)
 -  (0 ببن تومرت بلطابق بالول رقم)
90000)طنجة بملغرب فتيجة ل):)عدم)

مزبولة بي نشاط.
و حدد مقر بلتصفية ب)0))شارع)
 90000 (- ببن تومرت بلطابق بالول)

طنجة بملغرب.)
و عين:

و) بلبوش  بلحق  عبد  بلسيد)ة()
 (6 22)رقم) 3)زفقة) عنوبفه)ب()بلركايع)
)ة() بملغرب ك صفي) طنجة  (90000

للشركة.
وعند بإلقتضاء)بلحدود بملفروضة)
محل) لهم  بملخولة  بلصالحيات  على 
و) بلعقود  تبليغ  محل  و  بملخابرة 

بلوثائق بملتعلقة بالتصفية):)

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

ماي) ((9 بتاريخ) بطنجة  بلتجارية 

2022)تحت رقم)1103.

1(2I

advanced(finance(corporate

BERNOULLI SCHOOL PRIVÉ
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

advanced(finance(corporate

 riad 2 n°168 1er(etg(bd

 palestine(el(alia(mohammedia ،

20800، mohammedia(maroc

 BERNOULLI SCHOOL PRIVÉ

شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجت اعي ملتقى 

شارع زرقطوني و شارع وبد زم إقامة 

فظالة ع ارة س ) رقم 1) طابق 5 - 

20800 بملح دية بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

3(729

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) (20

بملسؤولية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بملحدودة بامل يزبت بلتالية:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤولية بملحدودة.

عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.BERNOULLI SCHOOL PRIVÉ

بلتعليم) (•(: غرض بلشركة بإيجاز)

قبل بالبتدبئي

•)بلتعليم بالبتدبئي
•)بلتعليم بلثافوي

•)مجلس بإلدبرة

•)بلتعليم بملست ر

•)دوربت بلدعم
•)بلترويج بلعقاري

•)مشتريات وايع ج يع بمل تلكات)

بملنقولة وغير بملنقولة

•)ج يع بإليجاربت بلعقارية.

ملتقى) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 
شارع زرقطوني و شارع وبد زم إقامة)
فظالة ع ارة س)))رقم)1))طابق)5 - 

20800)بملح دية بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 600 (: بملصطفى) عبدوه  بلسيد 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.
بلسيدة غيات سلمى):)100)حصة)

بقي ة)00))درهم للحصة.)
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):
بلسيد عبدوه بملصطفى عنوبفه)ب()
 20800  6(3 رقم) بلقدس  حي 

بملح دية بملغرب.
بلسيدة غيات سلمى عنوبفه)ب()حي)
بملح دية) (20800  6(3 بلقدس رقم)

بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
بلسيد عبدوه بملصطفى عنوبفه)ب()
 20800  6(3 رقم) بلقدس  حي 

بملح دية بملغرب
بلسيدة غيات سلمى عنوبفه)ب()حي)
بملح دية) (20800  6(3 بلقدس رقم)

بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
 3( بتاريخ) باملح دية  بالبتدبئية 

أكتوار)2022)تحت رقم)33)2.

1(3I

ETUDE MAITRE AZZOUZ BAZZAOUI

CONSYASS
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تفويت حصص

 ETUDE MAITRE AZZOUZ
BAZZAOUI

 AV SAYED KOTB ANGLE
 SHIKOVSKI RES JOUBA B

ETAGE 1 N° 5 ، 90000، طنجة 
)بملغرب(

CONSYASS شركة ذبت بملسؤولية 
بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجت اعي ساحة 
بلرودبني شارع عبد هللا بلهبطي 
بقامة بلقدس رقم 31 - 90000 

طنجة بملغرب.
تفويت حصص

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 
.(0(779

بلوحيد) بلشريك  قربر  ب قت�سى 
ت ت) (2022 غشت) (03 في) بملؤرخ 

بملصادقة على):
ياسين بنصار) )ة() بلسيد) تفويت 
أصل) من  بجت اعية  حصة  (310
)ة() بلسيد) لفائدة  حصة  ((.000
أمي ة جربي بتاريخ)03)غشت)2022.
ياسين بنصار) )ة() بلسيد) تفويت 
أصل) من  بجت اعية  حصة  (330
)ة() بلسيد) لفائدة  حصة  ((.000
مح د بنصار بتاريخ)03)غشت)2022.
ياسين بنصار) )ة() بلسيد) تفويت 
أصل) من  بجت اعية  حصة  (330
)ة() بلسيد) لفائدة  حصة  ((.000
غشت) (03 بتاريخ) بلوهابي  بلزهرة 

.2022
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم  (
أكتوار) (26 بتاريخ) بطنجة  بلتجارية 

2022)تحت رقم)2077).

1(1I

FIDUCIAIRE RICH

CHAHMI-TRANSPORT
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
حل شركة

FIDUCIAIRE RICH
 N°4 IMM 19 2EME(ETAGE

 PLACE MOHAMED V,
 RICH,MIDELT ، 52400، RICH

MAROC
CHAHMI-TRANSPORT شركة 

ذبت مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 
بلوحيد)في طور بلتصفية(

وعنوبن مقرها بإلجت اعي رقم 25 
شارع سيدي علي, حي بملسيرة ,بلريش 

, ميدلت - 52100 بلريش بملغرب.
حل شركة
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رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 
.((((

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)
تقرر) (2022 أكتوار) (0( في) بملؤرخ 
محدودة) مسؤلية  ذبت  شركة  حل 
CHAHMI- بلوحيد) بلشريك  ذبت 
رأس الها) مبلغ  (TRANSPORT
مقرها) وعنوبن  درهم  (200.000
بإلجت اعي رقم)25)شارع سيدي علي,)
حي بملسيرة),بلريش),)ميدلت)-)52100 
-صعواات) (: بلريش بملغرب فتيجة ل)

مالية.
 25 و حدد مقر بلتصفية ب رقم)
شارع سيدي علي,)حي بملسيرة),بلريش)

,)ميدلت)-)52100)بلريش بملغرب.)
و عين:

و) شحمي  حسن  بلسيد)ة()
25)شارع سيدي علي,) عنوبفه)ب()رقم)
بلريش) (52100 ,بلريش) بملسيرة) حي 

بملغرب ك صفي))ة()للشركة.
وعند بإلقتضاء)بلحدود بملفروضة)
محل) لهم  بملخولة  بلصالحيات  على 
و) بلعقود  تبليغ  محل  و  بملخابرة 

بلوثائق بملتعلقة بالتصفية):)-
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
20)أكتوار) بالبتدبئية ب يدلت بتاريخ)

2022)تحت رقم)218.
1(5I

AM CONSULTING

I S A S SARL AU
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
حل شركة

AM CONSULTING
 GH 6 IMMEUBLE 3 RIAD
 RAHA(LISSASFA ، 20232،

CASABLANCA MAROC
I S A S SARL AU شركة ذبت 
مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد)في طور بلتصفية(
وعنوبن مقرها بإلجت اعي حي بلقدس 
تجزئة )3 زفقة 5) رقم 2 و 2 مكرر 
سيدي بل6رفو�سي - 0)206 بلدبر 

بلبيضاء بملغرب.
حل شركة

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 

.152137

بلوحيد) بلشريك  قربر  ب قت�سى 

تقرر) (2022 أكتوار) (05 في) بملؤرخ 

محدودة) مسؤلية  ذبت  شركة  حل 

 I S A S SARL ذبت بلشريك بلوحيد)

درهم) ((00.000 رأس الها) مبلغ  (AU

وعنوبن مقرها بإلجت اعي حي بلقدس)
2)مكرر) و) (2 5))رقم) )3)زفقة) تجزئة)

بلدبر) (206(0 (- بل6رفو�سي) سيدي 

:)غياب أي) بلبيضاء)بملغرب فتيجة ل)

نشاط تجاري.

حي) ب  بلتصفية  مقر  حدد  و 
و) (2 رقم) ((5 زفقة) (3( بلقدس تجزئة)

 206(0 (- مكرر سيدي بل6رفو�سي) (2

بلدبر بلبيضاء)بملغرب.)

و عين:

و) حفوض  فيصل  بلسيد)ة()

1)ع ارة) بقامة ليزوركيدي) عنوبفه)ب()

م بلطابق)2)شقة)9 28800)بملح دية)

بملغرب ك صفي))ة()للشركة.

وعند بإلقتضاء)بلحدود بملفروضة)

محل) لهم  بملخولة  بلصالحيات  على 

و) بلعقود  تبليغ  محل  و  بملخابرة 

بلوثائق بملتعلقة بالتصفية):)-

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

 3( بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)8136690.

1(6I

 CABINET ZAKIA BENTEFRIT COMPT SARL

A.U

HIBA CLIM
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
قفل بلتصفية

 CABINET ZAKIA BENTEFRIT

COMPT SARL A.U

شارع بلزرقطوني ع ارة بلسعادة 

بلوك ب شقة رقم 02 بلطابق 5 

وجدة ، 60000، وجدة بملغرب

HIBA CLIM شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجت اعي : )) حي ف 

6 تجزئة مسيردي ظهر بملحلة وجدة - 

60000 وجدة بملغرب.

قفل بلتصفية
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

.28907

بلوحيد) بلشريك  قربر  ب قت�سى 

2022)تقرر حل) 06)شتن6ر) بملؤرخ في)

مسؤلية) ذبت  شركة  (HIBA CLIM

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد مبلغ)
وعنوبن) درهم  ((00.000 رأس الها)

مقرها بإلجت اعي))))حي ف)6)تجزئة)

 60000 (- مسيردي ظهر بملحلة وجدة)

لزيادة) لنتيجة  فتيجة  بملغرب  وجدة 

 سائر بلشركة وعجزها عن

بالست ربر.....

و عين:

و) جغديد  سعيد  بلسيد)ة()

تجزئة) (6 ف) حي  ((( عنوبفه)ب()

 60000 وجدة) بملحلة  ظهر  مسيردي 

وجدة بملغرب ك صفي))ة()للشركة.

و قد تم بنعقاد بلج عية بلختامية)

حي) ((( وفي) (2022 أكتوار) (03 بتاريخ)

بملحلة) ظهر  مسيردي  تجزئة  (6 ف)

وجدة)-)60000)وجدة بملغرب.

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

أكتوار) ((9 بتاريخ) بوجدة  بلتجارية 

2022)تحت رقم)627).

1(7I

 CABINET COMPTABLE AL MESSOUDI

AHMED

 LA TANGEROISE DE

 DEVELOPPEMENT DES

SPORTS SCOLAIRES
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
رفع رأس ال بلشركة

 CABINET COMPTABLE AL

MESSOUDI AHMED

 AV(DE(LA(LIBERTE 80 IMM

 GIBRALTAR(BUREAU 21 C

 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC

 LA TANGEROISE DE
 DEVELOPPEMENT DES

SPORTS SCOLAIRES شركة ذبت 
مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجت اعي شارع 

بإلمام مسلم رقم 05) محل رقم 2 - 
90000 طنجة بملغرب.
رفع رأس ال بلشركة

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 
.113(5

بلوحيد) بلشريك  قربر  ب قت�سى 
 2022 أكتوار) ((8 في) بملؤرخ 
ب بلغ) بلشركة  رأس ال  رفع  تم 
درهم») (170.000,00» قدره)
إلى) درهم») (50.000,00» من) أي 
(: طريق) عن  درهم») (520.000,00«

تقديم حصص فقدية أو عينية.
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
أكتوار) (28 بتاريخ) بطنجة  بلتجارية 

2022)تحت رقم)2269).
1(8I

 CABINET ZAKIA BENTEFRIT COMPT SARL

A.U

NEVEAUX CONSTRUCTION
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

حل شركة

 CABINET ZAKIA BENTEFRIT
COMPT SARL A.U

شارع بلزرقطوني ع ارة بلسعادة 
بلوك ب شقة رقم 02 بلطابق 5 
وجدة ، 60000، وجدة بملغرب

 NEVEAUX CONSTRUCTION
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة)في 

طور بلتصفية(
وعنوبن مقرها بإلجت اعي ظهر بملحلة 

رقم 178 وجدة - 60000 وجدة 
بملغرب.

حل شركة
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 

.33729
ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)
تقرر) (2022 أكتوار) (03 في) بملؤرخ 
حل شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة)
 NEVEAUX CONSTRUCTION
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درهم) ((00.000 رأس الها) مبلغ 
وعنوبن مقرها بإلجت اعي ظهر بملحلة)
وجدة) (60000 (- وجدة) (178 رقم)
لزيادة) فتيجة  (: ل) فتيجة  بملغرب 

 سائر بلشركة وعجزها عن
بالست ربر......

ظهر) ب  بلتصفية  مقر  حدد  و 
 60000 (- وجدة) (178 رقم) بملحلة 

وجدة بملغرب.)
و عين:

بلسيد)ة()بمال بوطاهر و عنوبفه)ب()
 60000 وجدة) (178 ظهر بملحلة رقم)

وجدة بملغرب ك صفي))ة()للشركة.
وعند بإلقتضاء)بلحدود بملفروضة)
محل) لهم  بملخولة  بلصالحيات  على 
و) بلعقود  تبليغ  محل  و  بملخابرة 

بلوثائق بملتعلقة بالتصفية):)-
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
أكتوار) (26 بتاريخ) بوجدة  بلتجارية 

2022)تحت رقم)672).
1(9I

msaudit

ALSINDI S.A.R.L.A.U السندي
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
حل شركة

msaudit
 mohamed 5 espace(yousra، 355

maroc 2020، بلدبر بلبيضاء
 ALSINDI S.A.R.L.A.U بلسندي
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 
بلشريك بلوحيد)في طور بلتصفية(

وعنوبن مقرها بإلجت اعي 85 تجزئة 
بملنزه طابق ) شقة 3 مج وعة 

5)موالي رشيد بلبيضاء بملغرب - 
86350 بلبيضاء بملغرب.

حل شركة
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 

.126255
بلوحيد) بلشريك  قربر  ب قت�سى 
تقرر حل) (2022 يوفيو) (25 بملؤرخ في)
ذبت) محدودة  مسؤلية  ذبت  شركة 
 ALSINDI بلشريك بلوحيد بلسندي)
S.A.R.L.A.U)مبلغ رأس الها)00.000) 
 85 بإلجت اعي) درهم وعنوبن مقرها 

تجزئة بملنزه طابق)))شقة)3)مج وعة)

(- بملغرب) بلبيضاء) رشيد  5)موالي 

(: ل) فتيجة  بملغرب  بلبيضاء) (86350
توقيف نشاط.

 RES (: ب) بلتصفية  مقر  حدد  و 
 MANZAH 85 ETG ( APT 3 GH
 (5 MLY RACHID CASABLANCA
MAROC(-(86350)–)بلدبر بلبيضاء)

بملغرب.)
و عين:

و) سيبور  مي ون  بلسيد)ة()
مجاط) بقامة  ف  (6 عنوبفه)ب()
بملغرب) بلبيضاء) (2020 كاليفورفيا)

ك صفي))ة()للشركة.
وعند بإلقتضاء)بلحدود بملفروضة)
محل) لهم  بملخولة  بلصالحيات  على 
و) بلعقود  تبليغ  محل  و  بملخابرة 

بلوثائق بملتعلقة بالتصفية):)-
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
 20 بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم))3161.
120I

SKAL CONSEIL SERVICE SARL

RAS RESTAURATION
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تحويل بلشكل بلقافوني للشركة
SKAL CONSEIL SERVICE SARL
 RUE HADJ OMAR RIFFI 3(0
 4EME(ETG(N°45 ، 20360،

CASABLANCA MAROC
RAS RESTAURATION شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة
و عنوبن مقرها بالجت اعي ) زفقة 
كوميسير الدوي، بلطابق بلسفلي - 

00)20 بلدبربلبيضاء.
تحويل بلشكل بلقافوني للشركة

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 
.130399

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)
2022)تم تحويل) 23)يوفيو) بملؤرخ في)
بلشكل بلقافوني للشركة من)«شركة)
ذبت بملسؤولية بملحدودة»)إلى)«شركة)

بملساه ة».
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

 01 بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

غشت)2022)تحت رقم)833123.

12(I

global compta et conseils

 IMEGHRI NEGOCE

SARL AU

شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد

حل شركة

global compta et conseils

0),شارع ببن تومرت بلطابق بلثاني ، 

90000، طنجة بملغرب

 IMEGHRI NEGOCE SARL AU

شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد)في طور بلتصفية(

وعنوبن مقرها بإلجت اعي شارع 

ببن تومرت بلطابق بالول رقم 0) - 

90000 طنجة بملغرب.

حل شركة

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 

.71899

بلوحيد) بلشريك  قربر  ب قت�سى 

تقرر) (202( دجن6ر) ((1 في) بملؤرخ 

محدودة) مسؤلية  ذبت  شركة  حل 

 IMEGHRI بلوحيد) بلشريك  ذبت 

مبلغ رأس الها) (NEGOCE SARL AU

مقرها) وعنوبن  درهم  (50.000

بإلجت اعي شارع ببن تومرت بلطابق)

بالول رقم)0) - 90000)طنجة بملغرب)

فتيجة ل):)عدم مزبولة بي نشاط.

و حدد مقر بلتصفية ب)0))شارع)

 90000 (- ببن تومرت بلطابق بالول)

طنجة بملغرب.)

و عين:

و) بمغري  فوربلدين  بلسيد)ة()

 55 رقم) عنوبفه)ب()شارع ببي بلزرعاء)

)ة() بملغرب ك صفي) طنجة  (90000

للشركة.

وعند بإلقتضاء)بلحدود بملفروضة)

محل) لهم  بملخولة  بلصالحيات  على 

و) بلعقود  تبليغ  محل  و  بملخابرة 

بلوثائق بملتعلقة بالتصفية):)

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

دجن6ر) (3( بتاريخ) بطنجة  بلتجارية 

)202)تحت رقم)556)).

122I

BELCOMPTA

H.I.A TRAVAUX ET NEGOCE
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

رفع رأس ال بلشركة

BELCOMPTA

رقم 1 بلوك ب شارع بلنور زوبغة 

بلعليا ، 30000، فاس بملغرب

 H.I.A TRAVAUX ET NEGOCE

شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجت اعي متجر رقم 

) رقم 2) زفقة 3 حي ميكو بملرجة - 

30000 فاس بملغرب.

رفع رأس ال بلشركة
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 

.72685

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)

تم) (2022 أكتوار) (06 في) بملؤرخ 

قدره) ب بلغ  بلشركة  رأس ال  رفع 

»100.000)درهم»)أي من)«00.000) 

عن) درهم») (500.000» إلى) درهم»)

أو) فقدية  حصص  تقديم  (: طريق)

عينية.

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

أكتوار) ((1 بتاريخ) بفاس  بلتجارية 

2022)تحت رقم)1229/2022.

123I

بئت افية فر�سي فاط ة

LOCATION JALAL JAMALI
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
حل شركة

بئت افية فر�سي فاط ة

شارع بلزرقطوني بلوك ب رقم 6) 

مديوفة ، 20190، مديوفة بملغرب

LOCATION JALAL JAMALI شركة 

ذبت مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد)في طور بلتصفية(
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وعنوبن مقرها بإلجت اعي بلطابق 
بالر�سي تجزئة بلسالم 81)/3 
مديوفة بلدبربلبيضاء - 29190 

بلدبربلبيضاء بملغرب.
حل شركة

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 
.19(057

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)
2022)تقرر حل) 20)شتن6ر) بملؤرخ في)
ذبت) محدودة  مسؤلية  ذبت  شركة 
 LOCATION JALAL(بلشريك بلوحيد
 (00.000 رأس الها) مبلغ  (JAMALI
بإلجت اعي) مقرها  وعنوبن  درهم 
بلطابق بالر�سي تجزئة بلسالم)81/3) 
 29190 (- بلدبربلبيضاء) مديوفة 
لم) (: ل) فتيجة  بملغرب  بلدبربلبيضاء)
بت كن للحصول على ربس مال لشربء)

بلسياربت.
و حدد مقر بلتصفية ب بلطابق)
بالر�سي تجزئة بلسالم)81/3))مديوفة)
29190)بلدبربلبيضاء) بلدبربلبيضاء)-)

بملغرب.)
و عين:

بلسيد)ة()جالل ج الي و عنوبفه)ب()
بمشيش) بن  قصبة  بلكنافط  دوبر 
بملغرب) برشيد  (26(00 برشيد)

ك صفي))ة()للشركة.
وعند بإلقتضاء)بلحدود بملفروضة)
محل) لهم  بملخولة  بلصالحيات  على 
و) بلعقود  تبليغ  محل  و  بملخابرة 
بلطابق) (: بلوثائق بملتعلقة بالتصفية)
بالر�سي تجزئة بلسالم)81/3))مديوفة)

بلدبربلبيضاء
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
 21 بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)812603.
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global compta et conseils

MAPARATI SARL AU
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
حل شركة

global compta et conseils
0),شارع ببن تومرت بلطابق بلثاني ، 

90000، طنجة بملغرب

MAPARATI SARL AU شركة ذبت 

مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد)في طور بلتصفية(

وعنوبن مقرها بإلجت اعي طريق 

كريكو رقم 0) - 90000 طنجة 

بملغرب.

حل شركة
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 

.78357

بلوحيد) بلشريك  قربر  ب قت�سى 

تقرر حل) (2022 يناير) (20 بملؤرخ في)

ذبت) محدودة  مسؤلية  ذبت  شركة 

 MAPARATI SARL بلشريك بلوحيد)

درهم) ((0.000 رأس الها) مبلغ  (AU

طريق) بإلجت اعي  مقرها  وعنوبن 

كريكو رقم)0) - 90000)طنجة بملغرب)

فتيجة ل):)عدم مزبولة بي نشاط.

طريق) ب  بلتصفية  مقر  حدد  و 

طنجة) (90000  -  (0 رقم) كريكو 

بملغرب.)

و عين:

و) بمع اع  نعي ة  بلسيد)ة()

شارع موالي رشيد تجزءة) عنوبفه)ب()

بملغرب) طنجة  (90000 بملجاهدين)

ك صفي))ة()للشركة.

وعند بإلقتضاء)بلحدود بملفروضة)

محل) لهم  بملخولة  بلصالحيات  على 

و) بلعقود  تبليغ  محل  و  بملخابرة 

بلوثائق بملتعلقة بالتصفية):)-

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

أبريل) ((1 بتاريخ) بطنجة  بلتجارية 

2022)تحت رقم)3322.

125I

مكتب بلخ6رة في بملحاسبة

STE AL SALMI TRAV SARL
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

قفل بلتصفية

مكتب بلخ6رة في بملحاسبة

20 زفقة ببن بطوطة ، 52000، 

بلربشيدية بملغرب

STE AL SALMI TRAV SARL شركة 

ذبت بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجت اعي : شارع 

موالي علي بلشريف بلزفقة 06 رقم 

03 بلجرف - 52200 بلجرف بملغرب.

قفل بلتصفية
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

.9263

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)
تقرر) (2022 أكتوار) ((2 في) بملؤرخ 

 STE AL SALMI TRAV SARL حل)

شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة مبلغ)
وعنوبن) درهم  ((00.000 رأس الها)

علي) موالي  شارع  بإلجت اعي  مقرها 
بلجرف) (03 رقم) (06 بلشريف بلزفقة)

فتيجة) بملغرب  بلجرف  (52200  -

منذ) بألشغال  عن  بلنهائي  للتوقف 

مدة.

و عين:

و) كاسمي  سفيان  بلسيد)ة()

عنوبفه)ب()شارع موالي علي بلشريف)
 52200 بلجرف) (03 رقم) (06 بلزفقة)

بلجرف بملغرب ك صفي))ة()للشركة.

و قد تم بنعقاد بلج عية بلختامية)

شارع) وفي  (2022 أكتوار) ((2 بتاريخ)
رقم) (06 موالي علي بلشريف بلزفقة)

03)بلجرف)-)52200)بلجرف بملغرب.

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

 (9 بتاريخ) بالرشيدية  بالبتدبئية 

أكتوار)2022)تحت رقم)859.

126I

seta communication

FATIMI INVEST
إعالن متعدد بلقربربت

seta communication

 N° 99 RUE(QADIA(AYYAD

 SETTAT(SETTAT، 26000،

SETTAT MAROC

FATIMI INVEST «شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد»

وعنوبن مقرها بالجت اعي: بوالد 

بملسناوي ج اعة ملزبمزة بلجنواية 

طريق ببن بح د سطات - 26000 

سطات بملغرب.

«إعالن متعدد بلقربربت»

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري: 

.66((

ب قت�سى بلج ع بلعام بالستثنائي)

بملؤرخ في)8))ماي)2022

تم بتخاذ بلقربربت بلتالية:)

قربر رقم)):)بلذي ينص على مايلي:)

من) بح د  معروف  بلسيد  بستقالة 

تسيير و ت تيل بلشركة)

قربر رقم)2:)بلذي ينص على مايلي:)

بلعزيز) عبد  مح د  بلسيد  تعيين 

بلتعريف) لبطاقة  بلحامل  فاطمي 

ك سير) (WB35(79 رقم) بلوطنية 

للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

بلنظام بألسا�سي بلتالية:)

بلذي) 2))تسيير بلشركة:) بند رقم)

ينص على مايلي:)تعيين بلسيد مح د)

لبطاقة) بلحامل  فاطمي  بلعزيز  عبد 

 WB35(79 رقم) بلوطنية  بلتعريف 

ك سير للشركة ملدة غير محدودة)

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

ماي) (30 بتاريخ) بسطات  بالبتدبئية 

2022)تحت رقم)63/22).

127I

ADIB SAID

SA RECYCLING MAROC
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

ADIB SAID

 HAY(MY(ABDELLAH(RUE 287

 NR 50 AIN(CHOK ، 25000،

CASABLANCA Maroc

SA RECYCLING MAROC شركة 

ذبت مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجت اعي 61 زفقة 
عبدهللا بملديوني بلطابق بألول 

adib. - بلشقة 2 بلدبربلبيضاء

said@hotmail.com بلدبربلبيضاء 

بملغرب
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تأسيس شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

555(1(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

تم إعدبد بلقافون) (2022 غشت) (23

مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.

عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 

 SA (: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.RECYCLING MAROC

فرز،) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

و بيع ج يع أفوبع بملخلفات و) شربء)

بلنفايات.

زفقة) (61 (: عنوبن بملقر بالجت اعي)

عبدهللا بملديوني بلطابق بألول بلشقة)

adib.said@ (- بلدبربلبيضاء) (2

hotmail.com)بلدبربلبيضاء)بملغرب.

أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 20.000 بلشركة:) رأس ال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

بلسيد سعيد بلرحالي):)200)حصة)

بقي ة)00))درهم للحصة.)

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):

عنوبفه)ب() بلرحالي  سعيد  بلسيد 

دوبر بوالد سيدي عبد بلنبي بلشآلالت)

28822)بملح دية بملغرب.

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:

عنوبفه)ب() بلرحالي  سعيد  بلسيد 

دوبر بوالد سيدي عبد بلنبي بلشآلالت)

28822)بملح دية بملغرب)

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

 (2 بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

شتن6ر)2022)تحت رقم)29801.

128I

fisc(orient

SPICA CONSULTING
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

fisc(orient
شارع بدريس بالك6ر ع ارة ملنور 
بلطابق بالول رقم ) ، 60000، 

وجدة بملغرب
SPICA CONSULTING شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجت اعي بلبستان 
67) شارع عبد بلرح ان بوعبيد - 

60000 وجدة بملغرب
تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

10075
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 غشت) (30
بملسؤولية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بملحدودة بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤولية بملحدودة.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
 SPICA(:(بإلقتضاء)ب ختصر تس يتها

.CONSULTING
:)بلتسيير و) غرض بلشركة بإيجاز)

بملعلوميات.
بلبستان) (: عنوبن بملقر بالجت اعي)
(- بوعبيد) بلرح ان  عبد  شارع  ((67

60000)وجدة بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 (0.000 بلشركة:) رأس ال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
 SEBASTIEN بلسيد)
بقي ة) حصة  (ROSENFELD( :( 44

00))درهم للحصة.
 SUN ERGON بلشركة)
حصة) (EXPERTISE( CONSEIL( :( 24

بقي ة)00))درهم للحصة.
 (6 (: بلطاهر) هللا  عبد  بلسيد 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.
 PERPETUUS بلشركة)
بقي ة) حصة  (PQTRI;OINE( :( 16

00))درهم للحصة.)

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)
وصفات وموبطن بلشركاء):

 SEBASTIEN بلسيد)
 (8RUE عنوبفه)ب() (ROSENFELD
 HOMERE ROBERT VILLENEUVE

.92390 LA GARENNE FRANCE
 SUN ERGON بلشركة)
 3 عنوبفه)ب() (EXPERTISE CONSEIL
 RUE DE FER A CHEVAL 95200

.DARCELLES FRANCE
بلسيد عبد هللا بلطاهر عنوبفه)ب()
 RUE DU ROCHER 75008  (9

.PARIS FRANCE
 PERPETUUS بلشركة)
 RUE  (8 عنوبفه)ب() (PATRIMOINE
 DE L1ARCADE 75008 PARIS

.FRANCE
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
 SEBASTIEN بلسيد)
 (8RUE عنوبفه)ب() (ROSENFELD
 HOMERE ROBERT VILLENEUVE

92390 LA GARENNE FRANCE
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
أكتوار) ((7 بتاريخ) بوجدة  بلتجارية 

2022)تحت رقم)3063.

129I

SYNERGIE EXPERTS

EWASH INTERNATIONAL
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

SYNERGIE EXPERTS
19، زفقة جون جوريس، حي غوتييه 

، 20060، بلدبر بلبيضاء بملغرب
EWASH INTERNATIONAL شركة 
ذبت مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجت اعي 19 زفقة 

جون جوريس بلطابق 6 شقة 
رقم 2) حي غوتيي - 20060 بلدبر 

بلبيضاء بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

559(57

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) (0(

مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.

عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.EWASH INTERNATIONAL

تهدف) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

بلشركة دب ل بملغرب و ارجه إلى):

لل عدبت) ماء) بدون  تنظيف  (-

وبملوبد،)بلنوبفذ،)بلبطافات ومركبات)

بلنقل بلخاصة بهذه بأل يرة،

بملنزلي) بالسترجاع  مع  مغسلة  (-

لألفربد وبملهنيين في بملقاهي،)بلفنادق)

وبملطاعم أو أي شركة أ رى في حاجة)

إلى مغسلة ألغطيتها ومالبسها،

وبإلدبرة) بلتجهيز  في  بستشاربت  (-

لل هنيين بملذكورين أعاله.
زفقة) (19 (: عنوبن بملقر بالجت اعي)

رقم) شقة  (6 بلطابق) جون جوريس 

2))حي غوتيي)-)20060)بلدبر بلبيضاء)

بملغرب.

أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 (0.000 بلشركة:) رأس ال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

بالدري�سي) بوزيان  ع ر  بلسيد 

درهم) ((00 بقي ة) حصة  ((00 (:

للحصة.)

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):

بالدري�سي) بوزيان  ع ر  بلسيد 
أففا،) فال  إقامة  (38 رقم) عنوبفه)ب()
شقة) (02 زفقة أح د بلشر�سي طابق)

بلدبر) (20053 بوركون) شارع  (01

بلبيضاء)بملغرب.

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
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بالدري�سي) بوزيان  ع ر  بلسيد 
أففا،) فال  إقامة  (38 رقم) عنوبفه)ب()
شقة) (02 زفقة أح د بلشر�سي طابق)
بلدبر) (20053 بوركون) شارع  (01

بلبيضاء)بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
 20 بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)86)812.

130I

EL HAMZAOUI SLIMANE

اغاسديس طرافو
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

EL HAMZAOUI SLIMANE
 RUE 19 N 32 AMALOU

 KHENIFRA ، 54000، KHENIFRA
MAROC

بغاسديس طربفو شركة ذبت 
مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجت اعي حي بملسيرة 
بلسفلى زفقة 02 رقم 87  نيفرة - 

51000  نيفرة بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

16(9
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) ((7
مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 
بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

بغاسديس طربفو.
بشغال) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

مختلفة و بلتفاوض.
حي) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 
 87 رقم) (02 زفقة) بلسفلى  بملسيرة 

 نيفرة)-)51000) نيفرة بملغرب.

أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 
بلشركة):)99)سنة.

 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

بلرحيم) عبد  بغسديس  بلسيد 
درهم) ((00 بقي ة) حصة  ((.000 (:

للحصة.)
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):
بلرحيم) عبد  بغسديس  بلسيد 
رقم) بلوسطى  بملسيرة  حي  عنوبفه)ب()

87) نيفرة)51000) نيفرة بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
بلرحيم) عبد  بغسديس  بلسيد 
رقم) بلوسطى  بملسيرة  حي  عنوبفه)ب()

87) نيفرة)51000) نيفرة بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
بالبتدبئية بخنيفرة بتاريخ)26)أكتوار)

2022)تحت رقم)6)1.
13(I

ULTRA FIDUCIAIRE

MANAL FMS PRIVE
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

ULTRA FIDUCIAIRE
 BOULEVARD(PALESTINE(N 234

 HAY(EL(QODS 2P1 ، 25000،
KHOURIBGA MAROC

MANAL FMS PRIVE شركة ذبت 
مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجت اعي سلمى 
حضافة تجزئة سلمى - 25000 

 ريبكة بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

7903
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) (07
مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 
بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.MANAL FMS PRIVE
مدرسة) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

 اصة.
سلمى) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 
 25000 (- سلمى) تجزئة  حضافة 

 ريبكة بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 (.000 (: بلغزلي) حلي ة  بلسيدة 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.)
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):
عنوبفه)ب() بلغزلي  حلي ة  بلسيدة 
 25000 بلتقدم) حي  (02 بلزفقة) ((7

 ريبكة بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
بلسيدة سعيدة بلغزلي عنوبفه)ب()
 25000 بلتقدم) حي  (2 زفقة) ((7

 ريبكة بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
بالبتدبئية بخريبكة بتاريخ)26)أكتوار)

2022)تحت رقم)530.

132I

DARAA AUDIT

URBAGEC SUD
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تحويل بملقر بالجت اعي للشركة

DARAA AUDIT
طريق بوسكورة كرين وورك ع ارة 
أ رقم 7 ، 20000، بلدبر بلبيضاء 

بملغرب
URBAGEC SUD شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجت اعي 77 بلحي 
بلصناعي جنوب غربي - 0)288 

بملح دية بملغرب.

تحويل بملقر بالجت اعي للشركة
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 

.3953

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)

بملؤرخ في)21)أكتوار)2022)تم تحويل)

من) للشركة  بلحالي  بالجت اعي  بملقر 

(- غربي) جنوب  بلصناعي  بلحي  (77«

 (0» إلى) بملغرب») بملح دية  (288(0

 3 سلم د بلطابق) (1 إقامة بألوركيد)

شقة)0))ع ارة د)-)0)288)بملح دية)

بملغرب».

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

 20 بتاريخ) باملح دية  بالبتدبئية 

أكتوار)2022)تحت رقم)2065.

133I

DARAA AUDIT

SALAMA PROMOTION
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تحويل بملقر بالجت اعي للشركة

DARAA AUDIT

طريق بوسكورة كرين وورك ع ارة 

أ رقم 7 ، 20000، بلدبر بلبيضاء 

بملغرب

SALAMA PROMOTION شركة 

ذبت بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجت اعي 77 بلحي 

بلصناعي جنوب غربي - 0)288 

بملح دية بملغرب.

تحويل بملقر بالجت اعي للشركة
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 

.(8575

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)

بملؤرخ في)1))شتن6ر)2022)تم تحويل)

من) للشركة  بلحالي  بالجت اعي  بملقر 

(- غربي) جنوب  بلصناعي  بلحي  (77«

 (0» إلى) بملغرب») بملح دية  (288(0

 3 سلم د بلطابق) (1 إقامة بألوركيد)

شقة)0))ع ارة د)-)0)288)بملح دية)

بملغرب».

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

 26 بتاريخ) باملح دية  بالبتدبئية 

أكتوار)2022)تحت رقم)0))2.

131I
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DARAA AUDIT

URBAGEC PREFA
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تحويل بملقر بالجت اعي للشركة

DARAA AUDIT
طريق بوسكورة كرين وورك ع ارة)
بلبيضاء) بلدبر  (،20000 (، (7 رقم) أ 

بملغرب
ذبت) شركة  (URBAGEC PREFA

بملسؤولية بملحدودة
 77 بإلجت اعي) مقرها  وعنوبن 
بلحي بلصناعي جنوب غربي)-)0)288 

بملح دية بملغرب.
تحويل بملقر بالجت اعي للشركة

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري)
.9339

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)
بملؤرخ في)21)غشت)2022)تم تحويل)
من) للشركة  بلحالي  بالجت اعي  بملقر 
(- غربي) جنوب  بلصناعي  بلحي  (77«
 (0» إلى) بملغرب») بملح دية  (288(0
 3 سلم د بلطابق) (1 إقامة بألوركيد)
شقة)0))ع ارة د)-)0)288)بملح دية)

بملغرب».
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
 26 بتاريخ) باملح دية  بالبتدبئية 

أكتوار)2022)تحت رقم)09)2.

135I

DARAA AUDIT

ASLAYA
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

وفاة شريك

DARAA AUDIT
طريق بوسكورة كرين وورك ع ارة 
أ رقم 7 ، 20000، بلدبر بلبيضاء 

بملغرب
ASLAYA شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجت اعي تيط مليل 
دوبر ولد سيدي عبو طريق 070) - 

20000 بلدبر بلبيضاء بملغرب.
وفاة شريك

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 
.(3((8(

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)
بملؤرخ في)1))شتن6ر)2022)تم بإلعالم)
بوفاة بلشريك لوسيان كلود أفدرياني)
(
ً
تبعا بلورثة  على  حصصه  توزيع  و 
يوفيو) (05 في) بملؤرخ  بإلربثة  لرسم 

)202)بالشكل بألتي):
بلسيد)ة()ڭايل جين جوليا لو تيو)

،)00))حصة.
بلسيد)ة()صوفي سافدرين دبفييل)

أفدرياني)،)00))حصة.
إليوفور) جيلدب  كارين  بلسيد)ة()

أفدرياني)،)00))حصة.
 (00 (، أفدرياني) مود  بلسيد)ة()

حصة.
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
 3( بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم))81367.

136I

DARAA AUDIT

ASLAYA
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

DARAA AUDIT
طريق بوسكورة كرين وورك ع ارة 
أ رقم 7 ، 20000، بلدبر بلبيضاء 

بملغرب
ASLAYA شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجت اعي تيط مليل 
دوبر ولد سيدي عبو طريق 070) - 

20000 بلدبر بلبيضاء بملغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 
.(3((8(

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)
2022)تم تعيين) 1))شتن6ر) بملؤرخ في)
بلسيد)ة() للشركة  جديد  مسير 
دبفييل) سافدرين  صوفي  أفدرياني 

ك سير آ ر
تبعا لوفاة بملسير.

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
 3( بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم))81367.

137I

DARAA AUDIT

SOLOG
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تحويل بملقر بالجت اعي للشركة

DARAA AUDIT

طريق بوسكورة كرين وورك ع ارة)

بلبيضاء) بلدبر  (،20000 (، (7 رقم) أ 

بملغرب

بملسؤولية) ذبت  شركة  (SOLOG

بملحدودة

 207 بإلجت اعي) مقرها  وعنوبن 
 -  06 رقم) (3 بلطابق) بملقاومة  شارع 

20000)بلدبر بلبيضاء)بملغرب.

تحويل بملقر بالجت اعي للشركة
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري)

.101957

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)

بملؤرخ في)09)شتن6ر)2022)تم تحويل)

من) للشركة  بلحالي  بالجت اعي  بملقر 
رقم) (3 شارع بملقاومة بلطابق) (207«

بملغرب») بلدبر بلبيضاء) (20000 -  06
إلى)«58))زفقة أح د بلبكري بلطابق)

) - 20000)بلدبر بلبيضاء)بملغرب».

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

 3( بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)813675.

138I

بعالفات بلشركات

 CHWI & COOLذ.م.م
إعالن متعدد بلقربربت

شركة CHWI & COOLذ.م.م

تغيير في شركة

ب قت�سى بلج ع بلعام بالستثنائي)

بملتعلق) (2022 أكتوار) (1 في) بملؤرخ 

بتحويل بملقر بالجت اعي للشركة إلى)

:محل س2ه+)س2ب) بلعنوبن بلتالي)

محل تجاري سوال بارك تجزئة أدربر)

تكوين أكادير.)

و) مئة  سبعة  و  ألفين  تفويت 

بجت اعية) حصة  ()2750(   سون)

من بلسيد لحسن قيوح بلى بلسيدة)

نعي ة بح ان.)بستقالة بملسير بلسيد)

لحسن قيوح.

بح ان) نعي ة  بلسيدة  تعيين  (

مسيرة للشركة بتوقيع وحيد ملدة غير)

محددة مع ج يع بلصالحيات.)

بالجت اعي:) بلرأس ال 
)550.000٫00)  سة مئة و   سون)

على   سة) مقس ة  درهم() ألف 

حصة) ()5500( مئة) و   س  ألف 

بجت اعية ب ائة درهم للحصة تنسب)

إلى كل شريك.

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

أكتوار) (3( بتاريخ) باكادير  بلتجارية 
رقم) (، (((9062 رقم) تحت  (2022

(: هو) بلتجاري  بالسجل  بلتسجيل 

.13777

139I

بعالفات بلشركات

WARIUS CONSEIL
ش.م.م.ش.و

شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

WARIUS CONSEIL شركة

ش.م.م.ش.و 

تأسيس شركة

في) محرر  عرفي  عقد  ب وجب 

تم) (، (2022 أكتوار) (21 بكادير بتاريخ)

إنشاء)بلقافون بألسا�سي لشركة ذبت)

وحيد) بشريك  محدودة  مسؤولية 

وبلبيافات هي على بلنحو بلتالي)

.WARIUS CONSEIL(:بالسم(-

تكاديرت) دوبر  (: بالجت اعي) بملقر  (

نعبدو دربركة بكادير.)

و) بستشاربت  بلشركة:) نشاط 

هندسة بالتصاالت)

تم تحديد مدة بلشركة في) بملدة:)

99)عاما ببتدبء)من تاريخ تأسيسها.)

بلرأس ال بالجت اعي:)10.000٫00 

عشرة ألف درهم مقس ة على ألف)

)00)()حصة بجت اعية ب ائة درهم)

ب ا) شريك  كل  إلى  تنسب  للحصة 

يلي) ك ا  بشتربكاته وهي  مع  يتناسب 

حصة) ((00( جوااير) طارق  بلسيد:)

بجت اعية(
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جوااير) مح د  بلسيد:) بلتسيير 
مسير بتوقيعه أو من ينوب عنه ملدة)

محدودة ثالث سنوبت.)
 ( من) بالجت اعية:) بلسنة 

ينايرإلى)3)دجن6ر.)
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
أكتوار) (28 بتاريخ) باكادير  بلتجارية 
رقم) (، (((9053 رقم) تحت  (2022
(: هو) بلتجاري  بالسجل  بلتسجيل 

.53363
110I

FINANCE EXPERTISE

CASA CPA
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تغيير تس ية بلشركة

FINANCE EXPERTISE
387 شارع مح د بلخامس ، بلدور 
5 رقم 1) ، 20360، بلدبربلبيضاء 

بملغرب
CASA CPA شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة
وعنوبن مقرها بالجت اعي 387 شارع 
مح د بلخامس ، بلدور 5 رقم 1) 
 elmountasser.r@gmail.com -

بلدبربلبيضاء بملغرب.
تغيير تس ية بلشركة

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 
510187

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)
تم تغيير) (2022 شتن6ر) (27 بملؤرخ في)
تس ية بلشركة من)«CASA CPA»)إلى)

.»FINANCE EXPERTISE«
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
 (9 بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)980)81.
11(I

COMPTAELISSAOUI

H.A.K TRAVAUX
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تفويت حصص

COMPTAELISSAOUI
طريق بلعربئش ع ارة أجعون رقم 
7 بلطابق بلثاني بلقصر بلكبير ، 
50)92، بلقصر بلكبير بملغرب

H.A.K TRAVAUX شركة ذبت 
بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجت اعي طريق 
بلعربئش تجزئة بلعربي 68 بلطابق 

بلثالث شقة 6 بلقصر بلكبير - 
*50)92 بلقصر بلكبير بملغرب.

تفويت حصص
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 

.3293
ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)
ت ت) (2022 أكتوار) (0( في) بملؤرخ 

بملصادقة على):
ع ر  بخاب) )ة() بلسيد) تفويت 
أصل) من  بجت اعية  حصة  (500
000.))حصة لفائدة بلسيد))ة()مربد)

أ شين بتاريخ))0)أكتوار)2022.
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم  (
 2( بتاريخ) بلكبير  بالقصر  بالبتدبئية 

أكتوار)2022)تحت رقم)739.

112I

COMPTAELISSAOUI

GROUP FOODS
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

COMPTAELISSAOUI
طريق بلعربئش ع ارة أجعون رقم 
7 بلطابق بلثاني بلقصر بلكبير ، 
50)92، بلقصر بلكبير بملغرب

GROUP FOODS شركة ذبت 
مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجت اعي كربج بالد 
بلهوبري طريق أوالد بح ايد بلقصر 
بلكبير - 50)92 بلقصر بلكبير بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤلية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 
352(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) (((
مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 
بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.GROUP FOODS
تصنيع) (- (: غرض بلشركة بإيجاز)

كري ات بلثلج.-مثلجات)
-)توزيع بملنتجات بلغذبئية

-)أع ال مختلفة.
عنوبن بملقر بالجت اعي):)كربج بالد)
بلهوبري طريق أوالد بح ايد بلقصر)
بلكبير)-)50)92)بلقصر بلكبير بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 (.000 (: بسكربي) حياة  بلسيد 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.
 (000 (: بسكربي) حياة  بلسيد 

بقي ة)00))درهم.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):
عنوبفه)ب() بسكربي  حياة  بلسيد 
بمزوضة شيشاوة) بزكارن  بغزر  دوبر 

000)1)شيشاوة بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
عنوبفه)ب() بسكربي  حياة  بلسيد 
بمزوضة شيشاوة) بزكارن  بغزر  دوبر 

000)1)شيشاوة بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
 27 بتاريخ) بلكبير  بالقصر  بالبتدبئية 

أكتوار)2022)تحت رقم)755.

113I

بثت افية صال ح بلدين

MARRAKECH COPIEUR
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

بثت افية صال ح بلدين
ع ارة 123 شقة 3 ببوبب مربكش 
زون 39 مربكش ، 10000، مربكش 

بملغرب

MARRAKECH COPIEUR شركة 
ذبت مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجت اعي مركز بال 
ع ال زثىت تجزفة بوكار شقة 1) 

بلطابق بلثالث باب د كالة مربكش - 
10000 مربكش بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤلية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 
(291((

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 شتن6ر) (27
مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 
بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.MARRAKECH COPIEUR
غرض بلشركة بإيجاز):)بال ستىربد)

و بلتصدير.
مركز بال) (: عنوبن بملقر بالجت اعي)
 (1 شقة) بوكار  تجزفة  زثىت  ع ال 
(- بلطابق بلثالث باب د كالة مربكش)

10000)مربكش بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 (0.000 بلشركة:) رأس ال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
ى) د  بلها  عبد  ر ى  مختا  بلسيد 
درهم) ((00 بقي ة) حصة  ((00 (:

للحصة.)
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):
د ى) بلها  عبد  ر ى  مختا  بلسيد 
مربكش) (10000 مربكض) عنوبفه)ب()

بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
ى) د  بلها  عبد  ر ى  مختا  بلسيد 
مربكش) (10000 مربكض) عنوبفه)ب()

بملغرب
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باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

أكتوار) (03 بلتجارية ب ربكش بتاريخ)

2022)تحت رقم)39955).

111I

FLASH ECONOMIE

COMMERCE PLUS 
إعالن متعدد بلقربربت

 COMMERCE PLUS

شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
رأس الها 00.000) درهم

عنوبن مقرها بالجت اعي: 9)) شارع 

عبد بملومن - بلطابق 3 - بلبوببة 22 

بلدبر بلبيضاء

بملؤرخ) بلتفويت  عقد  ب قت�سى 

بلسيدة) تفويت  (0(.(0.202( في)

Michèle NAUDIN)ومريم بن عالل)

ب ضر

لشركة) حصصهم  مج وع 

بملسجلة بالسجل) (CHAKS INVEST

بلتجاري تحت رقم)86679)

ب قت�سى بلج ع بلعام بملؤرخ في) (

21)غشت)2022

):)تم بتخاذ بلقربربت بلتالية

.)بملوبفقة على فقل ملكية بألسهم)-

بلسيدة) بستقالة  على  بملوبفقة  (

منصبها) من  (Michèle NAUDIN  -

بصفتها مسيرة مشاركة

للشركة) بلقافوني  بلشكل  تحويل 

من شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة)

بلى شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة)

ذبت بلشريك بلوحيد)-

تم تعديل بلنظام بألسا�سي لشركة)

 COMMERCE PLUS-

بملحدودة) بملسؤولية  ذبت  شركة 

ذبت بلشريك بلوحيد

وملتزمة) ُمدبرة  بلشركة  تظل  (

بن) للسيد شكيب  بلوحيد  بالتوقيع 

بلخدير

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

 (9 بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)812021

115I

FLASH ECONOMIE

E S C O D
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

توسيع نشاط بلشركة)

E S C O D

شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة
رأس الها 5.000.000

 مقرها بالجت اعي 9 زفقة مجاهد 

بلشنقطي بلدبربلبيضاء.

إعادة تطوير غرض بلشركة

 (1 في) بملؤرخ  بلقربر  ب قت�سى 

غرض) تجديد  تم  (2022 شتن6ر)

بلشركة بإضافة:

بملعدبت) أفوبع  ج يع  تصنيع  (-

بلزربعية.

تسليم بضائعنا بوسائل بلنقل) (-

بلخاصة بنا.

-)بلباقي دون تغيير

بلنظام) من  (3 بملادة) تعديل  (-

بألسا�سي
-)مربجعة بلنظام بألسا�سي بملذكور)

بناء)على ذلك.

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

 20 بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم))81226.

116I

FLASH ECONOMIE

COMPUCOM
إعالن متعدد بلقربربت

 COMPUCOM

شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
رأس الها 5.000.000 درهم

 مقرها بالجت اعي: 9)) شارع إميل 

زوال

 بلدبر بلبيضاء

في) بملؤرخ  هبة  ب قت�سى عقد  أ()

زينب) بلسيدة  تفويت  (20.09.2022

شريفي علوي)21.500)حصة)

بجت اعية) حصة  (50.000 على)

بلشركة) رأس ال  في  ت تلكها  بلتي 

البنها بلسيد أشرف) (COMPUCOM

لحكيم)

ب قت�سى بلج ع بلعام بملؤرخ في)
تم بتخاد بلقربربت) (2022 شتن6ر) (2(

بلتالية):)
بملذكور) بلت6رع  على  بملوبفقة 

باألسهم)-)
للشركة) بلقافوني  بلشكل  تحويل 
من شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة)
ذبت بلشريك بلوحيد بلى شركة ذبت)

بملسؤولية بملحدودة)-)
بلسيد) مشارك  ك سير  تعيين 

أشرف لحكيم)-)
7)من بلنظام) و) (6 تعديل بملادتين)

بألسا�سي للشركة)-)
بملحدودة) بملسؤولية  ذبت  شركة 
بألسا�سي) بلنظام  مربجعة  ت ت 

 »COMPUCOM»(-(لشركة
وبلتزبمها) بلشركة  إدبرة  ستتم 
بالتوقيعات بملنفصلة للسيدة زينب)
شريفي علوي وبلسيد أشرف لحكيم)
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
 2( بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)812559
117I

FLASH ECONOMIE

REXABAT
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

FISCOGEF
إعـــالن بـخـصـوص تأسـيـس شـركـــة

 REXABAT
R.C: 559921

مؤرخ) عرفي  عقد  ب قت�سى 
بالبيضاء)بتاريخ)03)أكتوار)2022)تم)

تأسيس شركة باملوبصفات بلتالية:
REXABAT(:(بلتس ية

سومية) زفقة  (: بالجت اعي) بملقر  (
 22 رقم) (5 بلطابق) (3 إقامة شهرزبد)

بلنخيل بلبيظاء
بإلنعاش) (: بالجت اعي) بلهدف 

بلعقاري
ذبت) شركة  (: بلقافوني) بلشكل 
بملسؤولية بملحدودة ذو شريك وحيد

درهم) ((00.000,00 (: بلرأس ال)
مقس ة بلى:

•)000))حصة من فئة)00))درهم)

للسيد زبيد بليوسفي

زبيد) بلسيد  تعيين  (: بلتسيير)

بليوسفي مسير وحيد للشركة ملدة غير)

محدودة بإليدبع بلقافوني):)باملحك ة)

26أكتوار) يوم) بالبيضاء) بلتجارية 

2022)تحت رقم)813331

يناير) (0( :)من) بلسنة بالجت اعية)

بلى))3)دجن6ر)

بملدة):)99)سنة

بلسجل بلتجاري):))55992

من أجل بلنشر

118I

تعاوفية حليب وبدفون

تعاونية حليب وادنون
تعيين مدير عام

تعاوفية حليب وبدفون

دوبر بوقربب كل يم ، 000)8، كل يم 

بملغرب

تعاوفية حليب وبدفون شركة 

بملساه ة

وعنوبن مقرها بالجت اعي دوبر 

بوقربب كل يم - 000)8 كل يم 

بملغرب.

تعيين مدير عام

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري..

ب قت�سى بلج ع بلعام بالستثنائي)

بملؤرخ في)26)أكتوار)2022

عدفان) بلسيد)ة() تعيين  تقرر 

تعاوفية) بلطودبر مديرب عاما لشركة 

أكتوار) (26 بتاريخ) وبدفون  حليب 

2022

بملخولة) بلصالحيات  وتت ثل 

وتفويض) بلتعاوفية  تسيير  يلي:) في ا 

بملؤسسات) مع  بلتعامل  صالحية 

وبألبناك) وبلع ومية  بلخاصة 

بلوثائق) ج يع  على  وبالمضاء)

بلحسابية

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

فوف6ر) (0( بتاريخ) بكل يم  بالبتدبئية 

)202)تحت رقم))/3)2/)253/202.

119I
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fidia(audit

BEST SER بست سير 
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

fidia(audit
 rue mustapha el maani 20(

 2eme(etage(appt.12 casablanca
، 20130، casablanca(maroc

 بست سير BEST SER شركة ذبت 
مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجت اعي 15 زفقة 
عبد بلقادر مفتكر بلطابق بلتاني 
بلشقة 1 - 20000 بلدبر بلبيضاء 

بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

516185
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
بلقافون) إعدبد  تم  (2022 ماي) (((
مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 
بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
بست) (: ب ختصر تس يتها) بإلقتضاء)

.BEST SER(سير
:)مقاول في) غرض بلشركة بإيجاز)

بالع ال بملختلفة وبلبناء.
زفقة) (15 (: عنوبن بملقر بالجت اعي)
بلتاني) بلطابق  مفتكر  بلقادر  عبد 
بلبيضاء) بلدبر  (20000  -  1 بلشقة)

بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 (.000 (: ج ال) بلع اري  بلسيد 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.)
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):

بلع اري ج ال عنوبفه)ب() بلسيد 
بلجديدة) (21000 شارع بلتحرير) (68

بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
بلع اري ج ال عنوبفه)ب() بلسيد 
بلجديدة) (21000 شارع بلتحرير) (68

بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
 (3 بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

يوفيو)2022)تحت رقم)0000.
150I

Cabinet Central Consulting and Accounting

 CABINET CENTRAL
 CONSULTING AND

ACCOUNTING
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تغيير تس ية بلشركة

 Cabinet Central Consulting and
Accounting

 Marjane 2 APPT 3 ، ,55(
50050، Meknes(Maroc
 CABINET CENTRAL
 CONSULTING AND

ACCOUNTING شركة ذبت 
مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد
وعنوبن مقرها بالجت اعي رقم )55، 
مرجان 2 شقة 3، مكناس - 50050 

مكناس مغرب.
تغيير تس ية بلشركة

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 
53037

بلوحيد) بلشريك  قربر  ب قت�سى 
تم تغيير) (2022 يوليوز) (05 بملؤرخ في)
 CABINET» من) بلشركة  تس ية 
 CENTRAL CONSULTING AND
 CENTRAL» إلى) («ACCOUNTING

.»SOLUTIONS
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
يوليوز) (05 بلتجارية ب كناس بتاريخ)

2022)تحت رقم)917).

15(I

CAPITAL PROJECT STRATEGIES

KUDLA INVESTISSEMENTS
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

 CAPITAL PROJECT
STRATEGIES

15)شارع مح د بلخامس بلطابق)
5)رقم)7))،)90000،)طنجة بملغرب

 KUDLA INVESTISSEMENTS
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

(،76 بإلجت اعي) مقرها  وعنوبن 
 1 بلطابق) فبيل  طريق تطوبن إقامة 
شقة رقم)3) - 90000)طنجة بملغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري)

.3(36(
ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)
2022)تم تعيين) 28)شتن6ر) بملؤرخ في)
زيان) مسير جديد للشركة بلسيد)ة()

فور بلدين ك سير وحيد
تبعا إلقالة مسير.

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
أكتوار) ((3 بتاريخ) بطنجة  بلتجارية 

2022)تحت رقم)9)1)).
152I

 CABINET COMPTABLE AL MESSOUDI

AHMED

CHANGE TANGER MED
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

رفع رأس ال بلشركة

 CABINET COMPTABLE AL
MESSOUDI AHMED

 AV(DE(LA(LIBERTE 80 IMM
 GIBRALTAR(BUREAU 21 C
 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC
CHANGE TANGER MED شركة 

ذبت بملسؤولية بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجت اعي شارع أففا 

رقم 16 - 90000 طنجة بملغرب.
رفع رأس ال بلشركة

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 
.12(55

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)
تم) (2022 شتن6ر) (05 في) بملؤرخ 

قدره) ب بلغ  بلشركة  رأس ال  رفع 

أي) درهم») ((.300.000,00«

إلى) درهم») ((.000.000,00» من)

طريق) عن  درهم») (2.300.000,00«

إدماج بحتياطي أو أرااح أو عالوبت) (:

إصدبر في رأس بملال.

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

شتن6ر) ((3 بتاريخ) بطنجة  بلتجارية 

2022)تحت رقم)9777.

153I

transparence(fiscale

LUNA FOX
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
قفل بلتصفية

transparence(fiscale

 bis(av(med(slaoui ، 30000، 38

fes maroc

LUNA FOX شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجت اعي : 27 شارع 

بلخليل زفقة بلوفاء طريق صفرو - 

30000 فاس بملغرب.

قفل بلتصفية
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

.65755

بلوحيد) بلشريك  قربر  ب قت�سى 

2022)تقرر حل) 28)شتن6ر) بملؤرخ في)

مسؤلية) ذبت  شركة  (LUNA FOX

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد مبلغ)
وعنوبن) درهم  ((00.000 رأس الها)

بلخليل) شارع  (27 بإلجت اعي) مقرها 
 30000 (- طريق صفرو) زفقة بلوفاء)

فاس بملغرب فتيجة الالغالق بلتام.

و عين:
و) بوكعبة  زهور  بلسيد)ة()
وبد) 5)حي  )2رقم) زفقة) عنوبفه)ب()

بملغرب) فاس  (30000 تغات) فاس 

ك صفي))ة()للشركة.

و قد تم بنعقاد بلج عية بلختامية)

زفقة) وفي  (2022 شتن6ر) (28 بتاريخ)
(- تغات) فاس  وبد  5)حي  )2رقم)

30000)فاس بملغرب.
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باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
أكتوار) ((8 بتاريخ) بفاس  بلتجارية 

2022)تحت رقم)1256.

151I

THK CONSULTING

DUPA MEDIA
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

THK CONSULTING
 N°5 ,Rue(Ghassan(kanafani
 Espace jardin lala Meryem
 bureau 29 ، 30000، FES

MAROC
DUPA MEDIA شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجت اعي بملكتب 
بلكائن بالطابق 6 تجزئة كوليخيو 
بفطرفادو رقم )) بلع ارة 01) - 

90000 طنجة بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

(3(613
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) ((7
مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 
بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
 DUPA(:(بإلقتضاء)ب ختصر تس يتها

.MEDIA
بلتسويق) (: غرض بلشركة بإيجاز)
بلرقمي-بلتجارة بإللكتروفية)-)تص يم)

وتطوير بملنصات بلرق ية.
بملكتب) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 
كوليخيو) تجزئة  (6 بالطابق) بلكائن 
 -  (01 بلع ارة) ((( رقم) بفطرفادو 

90000)طنجة بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 (.000 (: أعربب) فيصل  بلسيد 
حصة بقي ة)00))درهم للحصة.)

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)
وصفات وموبطن بلشركاء):

بلسيد فيصل أعربب عنوبفه)ب()) 
زفقة)7)شارع صنهاجة سيدي بوجيدة)

30000)فاس بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
بلسيد فيصل أعربب عنوبفه)ب()) 
زفقة)7)شارع صنهاجة سيدي بوجيدة)

30000)فاس بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
أكتوار) (26 بتاريخ) بطنجة  بلتجارية 

2022)تحت رقم)-.
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BEMACOM

ريسكوم
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

رفع رأس ال بلشركة

BEMACOM
 BD(FOUARAT(IMM 3 ETAGE 3
 APPT(N° 7 HAY(MOHAMMADI

 ، 20570، CASABLANCA
MAROC

ريسكوم شركة ذبت بملسؤولية 
بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجت اعي زفقة موليير 
إقامة أوديل ع ارة 1 بلطابق 3 شارع 
أففا - 20370 بلدبر بلبيضاء بملغرب.

رفع رأس ال بلشركة
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 

.191353
ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)
تم) (2022 أكتوار) ((2 في) بملؤرخ 
قدره) ب بلغ  بلشركة  رأس ال  رفع 
»500.000)درهم»)أي من)«00.000) 
عن) درهم») (600.000» إلى) درهم»)
أو) فقدية  حصص  تقديم  (: طريق)

عينية.
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
 3( بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)813673.
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COMPTA-ECO MAROC

STABILITY HOUSE
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

COMPTA-ECO MAROC

 BD(HASSAN(II(TISSIR(II(N ، (27

26100، BERRECHID(MAROC

STABILITY HOUSE شركة ذبت 

مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجت اعي 2)زفقة 

سارية بن زفيم بلطابق 3 بلشقة 3 

بلنخيل بلدبر بلبيضاء - 20310 بلدبر 

بلبيضاء بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

559227

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) (06

مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.

عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.STABILITY HOUSE
مقاول) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

عقاري.
2)زفقة) (: بملقر بالجت اعي) عنوبن 

 3 بلشقة) (3 بلطابق) زفيم  بن  سارية 

بلنخيل بلدبر بلبيضاء)-)20310)بلدبر)

بلبيضاء)بملغرب.

أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

بلسيد عامري مربد):)000.))حصة)

بقي ة)00))درهم للحصة.)

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):

 77 بلسيد عامري مربد عنوبفه)ب()

بلتضامن) حي  بملسكيني  رحال  شارع 

00)26)برشيد بملغرب.

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:

 77 بلسيد عامري مربد عنوبفه)ب()

بلتضامن) حي  بملسكيني  رحال  شارع 

00)26)برشيد بملغرب

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

 20 بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)812350.

157I

بثت افية صال ح بلدين

ESSAF PHONE SARL
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

بثت افية صال ح بلدين

ع ارة 123 شقة 3 ببوبب مربكش 

زون 39 مربكش ، 10000، مربكش 

بملغرب

ESSAF PHONE SARL شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجت اعي 2715 

شقة 8 بلطا بق بلثا ني تجزئة بال 

مل دوبر ب ز يكى مربكش - 10000 

مربكش بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

(30239

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) (((

بملسؤولية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بملحدودة بامل يزبت بلتالية:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤولية بملحدودة.

عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 

 ESSAF(:(بإلقتضاء)ب ختصر تس يتها

.PHONE SARL

غرض بلشركة بإيجاز):)*)مركز بال)

تصا ل

*)مقا ول بلتكوين

*مقا ول بلتشغيل.
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 2715 (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 
شقة)8)بلطا بق بلثا ني تجزئة بال مل)
دوبر ب ز يكى مربكش)-)10000)مربكش)

بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 (0.000 بلشركة:) رأس ال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
بلسيدة بو د ر ب ع فا ط ة بلزهربء):)
50)حصة بقي ة)00))درهم للحصة.

حصة) (25 (: بلسيد بلسا م بي ن)
بقي ة)00))درهم للحصة.

 25 (: بلعزيز) بلسا م عبد  بلسيد 
حصة بقي ة)00))درهم للحصة.)

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)
وصفات وموبطن بلشركاء):

بلعزيز) عبد  م  بلسا  بلسيد 
حي بال فا رة مربكش) (115 عنوبفه)ب()

10000)مربكش بملغرب.
عنوبفه)ب() بي ن  م  بلسا  بلسيد 
 10000 مربكش) رة  فا  بال  حي  (115

مربكش بملغرب.
بلسيدة بو د ر ب ع فا ط ة بلزهربء)
مربكش) (10000 مربكش) عنوبفه)ب()

بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
بلسيدة بو د ر ب ع فا ط ة بلزهربء)
مربكش) (10000 مربكش) عنوبفه)ب()

بملغرب
بلعزيز) عبد  م  بلسا  بلسيد 
حي بال فا رة مربكش) (115 عنوبفه)ب()

10000)مربكش بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
أكتوار) (3( بلتجارية ب ربكش بتاريخ)

2022)تحت رقم)1)109).
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NEGOCEMAR

 BOUGHAZ ALPHA
COMPETENCE PRIVE

شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 
بلشريك بلوحيد

تأسيس شركة

NEGOCEMAR
 RUE HARIRI IMB HALIMA N°(2

90000 ،، طنجة بملغرب

 BOUGHAZ ALPHA

COMPETENCE PRIVE شركة 

ذبت مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجت اعي شارع 

فاس 9 زفقة بوروغوبي بقامة شي اء 

بلطابق 2 رقم 6 - 90000 طنجة 

بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

(3(635

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) ((8

مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.

متبوعة) بلشركة  تس ية 

ب ختصر) بإلقتضاء) عند 

 BOUGHAZ ALPHA (: تس يتها)

.COMPETENCE PRIVE

مركز) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

تدريب للنخبة بلشابة وبملوهواين في)

بلرياضيات.

دروس في بلعلوم وبللغات.

بلتدريب وبألنشطة بلالمنهجية.

وبلفعاليات) بلبطوالت  تنظيم 

بلثقافية وبلنزهات بملدرسية..

شارع) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 
فاس)9)زفقة بوروغوبي بقامة شي اء)
طنجة) (90000  -  6 رقم) (2 بلطابق)

بملغرب.

أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

بلفرقان) بللطيف  عبد  بلسيد 

درهم) ((00 بقي ة) حصة  ((.000 (:

للحصة.)

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):

بلفرقان) بللطيف  عبد  بلسيد 

عنوبفه)ب()حي مسنافة بقامة منية رقم)

30 90000)طنجة بملغرب.

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:

بلفرقان) بللطيف  عبد  بلسيد 

عنوبفه)ب()حي مسنافة بقامة منية رقم)

30 90000)طنجة بملغرب

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

أكتوار) (26 بتاريخ) بطنجة  بلتجارية 

2022)تحت رقم)2076).
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 ATELIER D’ARCHITECTURE REDA

TILSAGHANI

AND BLOOM
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تحويل بملقر بالجت اعي للشركة

 CABINET AMINE KABBAJ ET

ASSOCIES

 ،AV(HASSAN(II(N°82 ، 40000

مربكش بملغرب

AND BLOOM شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجت اعي رقم 2) 

شارع موالي رشيد بلطابق بلتاني - 

1000 مربكش بملغرب.

تحويل بملقر بالجت اعي للشركة
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 

.911(7

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)

بملؤرخ في)9))شتن6ر)2022)تم تحويل)

بملقر بالجت اعي بلحالي للشركة من)«)

بلطابق) شارع موالي رشيد  ((2 رقم)

إلى) بملغرب») مربكش  (1000 (- بلتاني)

زفقة) ((93 بقامة بلفردوس) (39 «رقم)

10000)مربكش) مح د بلبقال كليز)-)

بملغرب».

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

فوف6ر) (0( بتاريخ) ب ربكش  بلتجارية 

2022)تحت رقم)10966).

160I

بعالفات بلشركات

 JURIDOM CONSULTING 
ش.م.م

شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة
تأسيس شركة

 JURIDOM CONSULTING شركة
ش.م.م 

تأسيس شركة
ب وجب عقد عرفي محرر بتاريخ)

 22/(0/2022
بألسا�سي) بلقافون  إنشاء) تم  (

JURIDOM CONSULTING(لشركة
)وبلبيافات هي على بلنحو بلتالي)

 JURIDOM بالسم:) (-
CONSULTING

 57 بلع ارة رقم) بملقر بالجت اعي:) (
م ر)3)شارع عبد هللا ببربهيم بلوك أ)

حي بلسالم أيت ملول
بلتوطين) بلشركة:) نشاط  (
بلخدمات) وتقديم  بالجت اعي 

للشركات
ملدة:)تم تحديد مدة بلشركة في)99 

عاما ببتدبء)من تاريخ تأسيسها.
بالجت اعي:) بلرأس ال  (

00000.00))درهم)
و) بكاس  بلعربي  بلسيد  بلشركاء:)

بلسيد رحال كريمي
و) بكاس  بلعربي  بلسيد  بلتسيير:)

بلسيد رحال كريمي
يناير) (0( من) بلسنة بالجت اعية:)

بلى))3)دجن6ر
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم  (
بتاريخ) بإفزكان  بالبتدبئية 

2022/))/)0)تحت رقم)90)2
رقم بلتسجيل بالسجل بلتجاري) (

هو:27283
16(I

 STE CONFORMITE DISPONIBILITE

INTEGRITE ET CONSULTING

CIRCLELINK
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

 STE CONFORMITE
 DISPONIBILITE INTEGRITE ET
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CONSULTING

 5RUE GHASSAN KANAFANI

 RCE ESPACE JARDIN LALLA

 MERYEM 4EME(ETAGE

 BUREAU 29 V.N، 30000، FES

MAROC

CIRCLELINK شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجت اعي حي ملعب 

بلنخيل مكتب 23 بلطابق 2 بقامة 

مكاتب بلخ6ربء - 30000 فاس 

بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

71283

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) ((7

مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.

عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.CIRCLELINK

مركز) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

بتصال.

عنوبن بملقر بالجت اعي):)حي ملعب)

بقامة) (2 بلطابق) (23 مكتب) بلنخيل 

مكاتب بلخ6ربء)-)30000)فاس بملغرب.

أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 (0.000 بلشركة:) رأس ال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

بلسيد عبد بلوبحد قصري):)00) 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.)

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):
قصري) بلوبحد  عبد  بلسيد 
حي) بألص عي  زفقة  ((1 عنوبفه)ب()

فاس) (30000 بلدكاربت) بملوضفين 

بملغرب.

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:

قصري) بلوبحد  عبد  بلسيد 

حي) بألص عي  زفقة  ((1 عنوبفه)ب()

فاس) (30000 بلدكاربت) بملوضفين 

بملغرب

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

أكتوار) (21 بتاريخ) بفاس  بلتجارية 

2022)تحت رقم)5690.

162I

COMPTA-ECO MAROC

PROLOT
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد

تغيير نشاط بلشركة

COMPTA-ECO MAROC

 BD(HASSAN(II(TISSIR(II(N ، (27

26100، BERRECHID(MAROC

PROLOT شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد

وعنوبن مقرها بالجت اعي 9)) شارع 

عبد بملومن بلطابق بلرببع بلشقة 

رقم 30 - 20012 بلدبر بلبيضاء 

بملغرب.

تغيير نشاط بلشركة
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 

.386165

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)

تم تغيير) (2022 شتن6ر) ((2 بملؤرخ في)

نشاط بلشركة من)«بشغال مختلفة)

«)إلى)«بيع و تركيب بملوبد بلتي تد ل)

و) بلشروب  بملاء) شبكات  بعدبد  في 

بلصرف بلصحي وقطع غيارها.

بيع و تركيب موبد بلبناء)و بلكهرااء)

و بملضخات.)

بشغال مختلفة.

تصدير و بستيربد.».

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

 20 بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)812388.
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 SOCIETE ABERCHAN DE TRAVAUX ET 

 NEGOCE INTERNATIONAL (SATRANI( SARL

AU

 SOCIETE ABERCHAN DE

 TRAVAUX ET NEGOCE

 INTERNATIONAL

)SATRANI( SARL AU

شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد

تحويل بملقر بالجت اعي للشركة

 SOCIETE ABERCHAN DE

 TRAVAUX ET NEGOCE

 INTERNATIONAL )SATRANI(

SARL AU

شارع بلسالم إقامة  الد بلطابق 

بألر�سي رقم 2 ، 90000، طنجة 

بملغرب

 SOCIETE ABERCHAN DE

 TRAVAUX ET NEGOCE

 INTERNATIONAL )SATRANI(

SARL AU شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجت اعي شارع 

بلسالم إقامة  الد، بلطابق بألر�سي 

رقم 2 - 90000 طنجة بملغرب.

تحويل بملقر بالجت اعي للشركة

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 

.3055(

بلوحيد) بلشريك  قربر  ب قت�سى 

بملؤرخ في))2)أكتوار)2022)تم تحويل)

من) للشركة  بلحالي  بالجت اعي  بملقر 

بلطابق) «شارع بلسالم إقامة  الد،)

بألر�سي رقم)2 - 90000)طنجة بملغرب)

«)إلى)«شارع أح د بن عالل بوعيش،)

 - 3 2)ب بمل) طريق تطوبن وبلعوبمة)

90070)طنجة بملغرب)«.

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

أكتوار) (27 بتاريخ) بطنجة  بلتجارية 

2022)تحت رقم)258855.

161I

ديوبن بلخدمات

DOMAINE BERKIA
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

ديوبن بلخدمات
شارع مح د بلخامس رقم 91 سيدي 

قاسم ، 6000)، سيدي قاسم 
بملغرب

DOMAINE BERKIA شركة ذبت 
مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجت اعي دوبر 

بلصبافة سوق ج عة بلحوبفات - 
72)6) سيدي قاسم بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

92(
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 غشت) (22
مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 
بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.DOMAINE BERKIA
فقل) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

بلسلع.
دوبر) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 
(- بلحوبفات) ج عة  سوق  بلصبافة 

72)6))سيدي قاسم بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
بلسيد وسيم برقية):)000.))حصة)

بقي ة)00))درهم للحصة.)
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):
عنوبفه)ب() برقية  وسيم  بلسيد 
 89 رقم) بالول  بدريس  موالي  شارع 

50)6))مشرع بلقصيري بملغرب.
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وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:

عنوبفه)ب() برقية  وسيم  بلسيد 

 89 رقم) بالول  بدريس  موالي  شارع 

50)6))مشرع بلقصيري بملغرب

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

بتاريخ) بلقصيري  ب شرع  بالبتدبئية 

25)أكتوار)2022)تحت رقم)363.

165I

BEMACOM

ريسكوم

شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تحويل بملقر بالجت اعي للشركة

BEMACOM

 BD(FOUARAT(IMM 3 ETAGE 3

 APPT(N° 7 HAY(MOHAMMADI

 ، 20570، CASABLANCA

MAROC

ريسكوم شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجت اعي 0) زفقة 

بلحرية بلطابق 3 بلشقة رقم 5 - 

20370 بلدبر بلبيضاء بملغرب.

تحويل بملقر بالجت اعي للشركة

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 

.191353

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)

بملؤرخ في)01)يوليوز)2022)تم تحويل)

من) للشركة  بلحالي  بالجت اعي  بملقر 

بلشقة) (3 بلطابق) بلحرية  زفقة  ((0«

بلبيضاء) بلدبر  (20370  -  5 رقم)

بملغرب»)إلى)«زفقة موليير إقامة أوديل)

ع ارة)1)بلطابق)3)شارع أففا)-)20370 

بلدبر بلبيضاء)بملغرب».

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

 02 بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

غشت)2022)تحت رقم)832965.

166I

KHOUCHAR

KHOUCHAR
شركة بلتوصية بلبسيطة

رفع رأس ال بلشركة

KHOUCHAR
 zone industrielle khouribga 7;6
، 25000، KHOURIBGA(MAROC

KHOUCHAR شركة بلتوصية 
بلبسيطة

وعنوبن مقرها بإلجت اعي وحدة 6 
و7 باملنطقة بلصناعية  ريبكة - 

25000  ريبكة بملغرب.
رفع رأس ال بلشركة

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 
.833

بلعام) بلج ع  ب قت�سى 
أكتوار) (20 في) بملؤرخ  بإلستثنائي 
بلشركة) رأس ال  رفع  تم  (2022
درهم») (2.500.000» قدره) ب بلغ 
إلى) درهم») ((2.500.000» من) أي 
طريق) عن  درهم») ((5.000.000«
بلشركة) ديون  مع  مقاصة  إجربء) (:

بملحددة بملقدبر و بملستحقة.
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
بالبتدبئية بخريبكة بتاريخ)21)أكتوار)

2022)تحت رقم)7)5.
167I

Auditing consulting house

MNS Logistic
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

Auditing consulting house
 Immeuble(A, angle(bd(Rahal
 Meskini(et(av(lalla(Yacout ,
 6ème(étage(N°32 place(la

 victoire, Casablanca، 20520،
Casablanca Maroc

MNS Logistic شركة ذبت مسؤلية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجت اعي إقامة 
بري ا بملكتب 05) بلشقة 6) بلطابق 
3 ملتقى مصطفى بملعاني و ))يناير، 

بلدبر بلبيضاء. - 20000 بلدبر 
بلبيضاء بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤلية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 
55910(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) (01
مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 
بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
 MNS (: ب ختصر تس يتها) بإلقتضاء)

.Logistic
توفير) (- (: بإيجاز) بلشركة  غرض 
وبملناولة) بللوجستية  بلخدمات 

وبلتخزين)،
-)بناء)وتطوير حظائر ومستودعات)

بلتخزين)،
بألع ال) كل  (، أعم) واصورة  (-
بلتجارية وبملالية وبلصناعية وبألوربق)
بشكل) بملتعلقة  بلعقاربت  و  بملالية 
مباشر أو غير مباشر باألشياء)بملذكورة)
أعاله أو من بملحت ل أن تعزز بلتن ية..
إقامة) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 
بري ا بملكتب)05))بلشقة)6))بلطابق)
3)ملتقى مصطفى بملعاني و)))يناير،)
بلدبر) (20000 (- بلبيضاء.) بلدبر 

بلبيضاء)بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 500.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
(: بوتزرزبيت) مصطفى  بلسيد 
5.000)حصة بقي ة)500.000)درهم)

للحصة.)
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):
بوتزرزبيت) مصطفى  بلسيد 
 92 رقم) ح رية  تجزئة  عنوبفه)ب()
بلبيضاء) (20000 كاليفورفيا بلبيضاء)

بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:

بوتزرزبيت) مصطفى  بلسيد 
 92 رقم) ح رية  تجزئة  عنوبفه)ب()
بلبيضاء) (20000 كاليفورفيا بلبيضاء)

بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
 2( بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)5)317.
168I

بورد ليدرز

حراكا تيسوس
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تفويت حصص

BORD LEADERS SARL
 Avenue Moulay Ismail

 Résidence VOlubilis Bloc C
 1ère(Étg(N°53 Tanger ، 90000،

Tanger Maroc
حربكا تيسوس شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجت اعي 29 شارع 
ع ر ببن بس بلطابق بلثالث رقم 26 

طنجة - 90000 طنجة بملغرب.
تفويت حصص

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 
.(09735

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)
ت ت) (2022 أكتوار) ((3 في) بملؤرخ 

بملصادقة على):
حربكة) كوثر  )ة() بلسيد) تفويت 
أصل) من  بجت اعية  حصة  ((.000
000.))حصة لفائدة بلسيد))ة()زكية)

باملختار بتاريخ)3))أكتوار)2022.
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم  (
أكتوار) (25 بتاريخ) بطنجة  بلتجارية 

2022)تحت رقم)980)).
169I

GESTION ALJANOUB

PROESTPSUD
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

GESTION ALJANOUB
زفقة تطوبن حي بلسعادة ع ارة رقم 
2 بلطابق بلثالث بلعيون ، 70000، 

بلعيون بملغرب
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PROESTPSUD شركة ذبت 
بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجت اعي شارع 
بملغرب بلعربي حي موالي رشيد رقم 
5) بلعيون - 70000 بلعيون بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 
بملحدودة 

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 
(5(63

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (20(1 مارس) (25
بملسؤولية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بملحدودة بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤولية بملحدودة.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.PROESTPSUD
بلتعليم) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 
بستشارة) (, بملعلومات) أجهزة  بيع  (،

وتكوين....
شارع) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 
بملغرب بلعربي حي موالي رشيد رقم)
5))بلعيون)-)70000)بلعيون بملغرب.

أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 
بلشركة):)99)سنة.

 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 950 (: وقاص) ببربهيم  بلسيد 
حصة بقي ة)00))درهم للحصة.

بلسيدة فجوى برسالن):)50)حصة)
بقي ة)00))درهم للحصة.)

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)
وصفات وموبطن بلشركاء):

ببربهيم وقاص عنوبفه)ب() بلسيد 
بلفيالت) منطقة  رشيد  موالي  حي 
70000)بلعيون) 5))بلعيون) فيال رقم)

بملغرب.
بلسيدة فجوى برسالن عنوبفه)ب()
02)حي بلسعادة بلعيون) رقم) (2 زفقة)

70000)بلعيون بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
ببربهيم وقاص عنوبفه)ب() بلسيد 
بلفيالت) منطقة  رشيد  موالي  حي 
70000)بلعيون) 5))بلعيون) فيال رقم)

بملغرب

بلسيدة فجوى برسالن عنوبفه)ب()
02)حي بلسعادة بلعيون) رقم) (2 زفقة)

70000)بلعيون بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
أبريل) (01 بتاريخ) بالعيون  بالبتدبئية 

1)20)تحت رقم)1)313/20.

170I

CABINET BENISSA

TAPISSERIE JTIT
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
حل شركة

CABINET BENISSA
 Avenue(Hafid(Ibn(Abdelbar
 Résidence Al Andalouses

 Anzarane 3ème(étage(N° 15
 N° 127 Tanger، 90000، Tanger

Maroc
TAPISSERIE JTIT شركة ذبت 
مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد)في طور بلتصفية(
وعنوبن مقرها بإلجت اعي بملنطقة 
بلصناعية كزفاية قطعة رقم 6)1 

طنجة - 90000 طنجة بملغرب.
حل شركة

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 
.8183(

بلوحيد) بلشريك  قربر  ب قت�سى 
2022)تقرر حل) 28)شتن6ر) بملؤرخ في)
ذبت) محدودة  مسؤلية  ذبت  شركة 
 TAPISSERIE JTIT بلوحيد) بلشريك 
مبلغ رأس الها)0.000))درهم وعنوبن)
مقرها بإلجت اعي بملنطقة بلصناعية)
(- طنجة) (1(6 رقم) قطعة  كزفاية 
(: ل) فتيجة  بملغرب  طنجة  (90000

توقف نشاط بلشركة.
و حدد مقر بلتصفية ب بملنطقة)
 1(6 رقم) قطعة  كزفاية  بلصناعية 

طنجة)-)90000)طنجة بملغرب.)
و عين:

و) جطيط  سعيد  بلسيد)ة()
بملنطقة بلصناعية كزفاية) عنوبفه)ب()
 90000 طنجة) (1(6 رقم) قطعة 

طنجة بملغرب ك صفي))ة()للشركة.

وعند بإلقتضاء)بلحدود بملفروضة)
محل) لهم  بملخولة  بلصالحيات  على 
و) بلعقود  تبليغ  محل  و  بملخابرة 

بلوثائق بملتعلقة بالتصفية):)-
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
أكتوار) (21 بتاريخ) بطنجة  بلتجارية 

2022)تحت رقم)1)9)).
17(I

MAIAAKAR IMMOBILIER

MAIAAKAR IMMOBILIER
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

MAIAAKAR IMMOBILIER
 AV AL JOULANE LOT

 FENENBAR(NR 25 TETOUAN ،
93000، TETOUAN(MAROC

MAIAAKAR IMMOBILIER شركة 
ذبت مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجت اعي تجزئة 
بالميرة حي كنديسة بلفنيدق - 

02)93 تطوبن بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

32355
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) ((9
مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 
بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.MAIAAKAR IMMOBILIER
بع ال) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

بلبناء)وبلتطوير بلعقاري.
تجزئة) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 
(- بلفنيدق) كنديسة  حي  بالميرة 

02)93)تطوبن بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 (.000 (: بلسيد مي ون بليوسفي)
حصة بقي ة)00))درهم للحصة.)

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)
وصفات وموبطن بلشركاء):

بلسيد مي ون بليوسفي عنوبفه)ب()
 25 شلرع بلجوالن تجزئة فننبار رقم)

تطوبن)93000)تطوبن بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
بلسيد مي ون بليوسفي عنوبفه)ب()
 25 شارع بلجوالن تجزئة فننبار رقم)

تطوبن)93000)تطوبن بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
أكتوار) (25 بالبتدبئية بتطوبن بتاريخ)

2022)تحت رقم)2983.

172I

PALMAR TRANS SARL

PALMAR TRANS SARL
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تفويت حصص

PALMAR TRANS SARL
6) شارع 3 تجزئة دوريال ، 90080، 

طنجة بملغرب
PALMAR TRANS SARL شركة 

ذبت بملسؤولية بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجت اعي 6) شارع 
3 تجزئة دوريال - 90080 طنجة 

بملغرب.
تفويت حصص

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 
.39619

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)
ت ت) (2022 أكتوار) ((1 في) بملؤرخ 

بملصادقة على):
تفويت بلسيد))ة()بلترفوس مح د)
 33 أصل) من  بجت اعية  حصة  ((6
بلحسين) )ة() بلسيد) لفائدة  حصة 

بلترفوس بتاريخ)1))أكتوار)2022.
تفويت بلسيد))ة()بلترفوس مح د)
 33 أصل) من  بجت اعية  حصة  ((7
)ة()عبدبلوبحد) حصة لفائدة بلسيد)

بلترفوس بتاريخ)1))أكتوار)2022.
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باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم  (
أكتوار) (26 بتاريخ) بطنجة  بلتجارية 

2022)تحت رقم)258767.

173I

CABINET BENISSA

SOUHA PARFUMERIE
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
حل شركة

CABINET BENISSA
 Avenue(Hafid(Ibn(Abdelbar
 Résidence Al Andalouses

 Anzarane 3ème(étage(N° 15
 N° 127 Tanger، 90000، Tanger

Maroc
SOUHA PARFUMERIE شركة 

ذبت مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 
بلوحيد)في طور بلتصفية(

وعنوبن مقرها بإلجت اعي 27) شارع 
حافظ ببن عبد بلبار بقامة بالفدلس 

بلظابق بلثالث رقم 5) - 90000 
طنجة بملغرب.

حل شركة
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 

.92037
بلوحيد) بلشريك  قربر  ب قت�سى 
تقرر) (2022 فوف6ر) (0( في) بملؤرخ 
محدودة) مسؤلية  ذبت  شركة  حل 
 SOUHA بلوحيد) بلشريك  ذبت 
رأس الها) مبلغ  (PARFUMERIE
مقرها) وعنوبن  درهم  ((00.000
بإلجت اعي)27))شارع حافظ ببن عبد)
بلثالث) بلظابق  بقامة بالفدلس  بلبار 
بملغرب) طنجة  (90000  -  (5 رقم)

فتيجة ل):)توقف نشاط بلشركة.
و حدد مقر بلتصفية ب)27))شارع)
حافظ ببن عبد بلبار بقامة بالفدلس)
 90000  -  (5 رقم) بلثالث  بلظابق 

طنجة بملغرب.)
و عين:

و) بلقي�سي  سهيلة  بلسيد)ة()
رقم) ((92 زفقة) جبيرت  عنوبفه)ب()
بلقنيطرة) ((1000 1983)حي بلوحدة)

بملغرب ك صفي))ة()للشركة.

وعند بإلقتضاء)بلحدود بملفروضة)
محل) لهم  بملخولة  بلصالحيات  على 
و) بلعقود  تبليغ  محل  و  بملخابرة 

بلوثائق بملتعلقة بالتصفية):)-
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
أكتوار) ((8 بتاريخ) بطنجة  بلتجارية 

2022)تحت رقم)599)).
171I

PRECIS COMPTE

BEST SIGN
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تحويل بملقر بالجت اعي للشركة

PRECIS COMPTE
 BD KHOURIBGA RES NASR A N
 38 ETAGE 5، 20000، casablanca

MAROC
BEST SIGN شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجت اعي 95 زفقة 
سلطان عبدبلح يد حي بورغون - 

20000 بلدبر بلبيضاء بملغرب.
تحويل بملقر بالجت اعي للشركة

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 
.203367

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)
بملؤرخ في)03)أكتوار)2022)تم تحويل)
من) للشركة  بلحالي  بالجت اعي  بملقر 
حي) عبدبلح يد  سلطان  زفقة  (95«
بلبيضاء) بلدبر  (20000 (- بورغون)
بملغرب)«)إلى)«إقامة جوهرة بملج وعة)
بلسكنية)3))مد ل)2)بلطابق)2)رقم)

9 - 20700)بلدبربلبيضاء)بملغرب)«.
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
 3( بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)37789.
175I

MATCOMPTA SNC

 NPROMARKET
INTERNATIONAL

شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 
بلشريك بلوحيد

تحويل بملقر بالجت اعي للشركة

MATCOMPTA SNC
 AV MARCHE VETRE MM EL

 MEHDI(RDC(N°2 TANGER ،
90010، TANGER(MAROC

 NPROMARKET
INTERNATIONAL شركة ذبت 
مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجت اعي 1 مركب 
شكيرب ع ارة A1 بلطابق بأل ر�سي 
رقم )25 - 90000 طنجة بملغرب.
تحويل بملقر بالجت اعي للشركة

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 
.98603

بلوحيد) بلشريك  قربر  ب قت�سى 
بملؤرخ في)28)شتن6ر)2022)تم تحويل)
من) للشركة  بلحالي  بالجت اعي  بملقر 
بلطابق) (A1 مركب شكيرب ع ارة) (1  «
طنجة) (90000  -  25( بأل ر�سي رقم)
بملغرب»)إلى)«زفقة بلصنهاجة رقم)8) 
 28 ع ارة بفي�سي بلطابق بلسابع رقم)

- 90000)طنجة بملغرب».
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
أكتوار) (3( بتاريخ) بطنجة  بلتجارية 

2022)تحت رقم)2331).

176I

Auditing consulting house

INOU style
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

Auditing consulting house
 Immeuble(A, angle(bd(Rahal
 Meskini(et(av(lalla(Yacout ,
 6ème(étage(N°32 place(la

 victoire, Casablanca، 20520،
Casablanca Maroc

INOU style شركة ذبت مسؤلية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجت اعي إقامة 
بري ا بملكتب 05) بلشقة 6) بلطابق 
3 ملتقى مصطفى بملعاني و ))يناير، 

بلدبر بلبيضاء. - 20000 بلدبر 
بلبيضاء بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤلية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 
559579

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) (07
مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 
بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
 INOU (: بإلقتضاء)ب ختصر تس يتها)

.style
-)بستيربد) (: غرض بلشركة بإيجاز)
وتصدير ج يع أفوبع بملنتجات بلتامة)
وبلبضائع) (، بلصنع وفصف بملصنعة)
من ج يع بألفوبع)،)وال سي ا بألق شة)
وبملنتجات) (، أفوبعها) ب ختلف 

بلنسيجية)،)وبملالبس وملحقاتها)؛
وتوزيع) وتسويق  وايع  شربء) (-
وال) (، بملنتجات) أفوبع  وتدبول ج يع 
بألفوبع) بألق شة من مختلف  سي ا 
أي) أو  بألثاث  أو  لأللبسة  بملعدة 

بستخدبم آ ر)؛
شركة) ألية  بلتجاري  بلت ثيل  (-
أو عالمات تجارية أو بربءة ب تربع أو)
تر يص أو مج وعة مصالح مغراية)

أو أجنبية)؛
ج يع بملعامالت) (، وبشكل أعم) (-
بلتجارية وبملالية وبلصناعية وبألوربق)
بشكل) بملتعلقة  وبلعقارية  بملالية 
مباشر أو غير مباشر باألشياء)بملذكورة)
تعزز) أن  بملحت ل  من  بلتي  أو  أعاله 

تن يتها..
إقامة) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 
بري ا بملكتب)05))بلشقة)6))بلطابق)
3)ملتقى مصطفى بملعاني و)))يناير،)
بلدبر) (20000 (- بلبيضاء.) بلدبر 

بلبيضاء)بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
(: بوتزرزبيت) مصطفى  بلسيد 
درهم) ((00 بقي ة) حصة  ((.000

للحصة.)
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وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):

بوتزرزبيت) مصطفى  بلسيد 

 92 رقم) ح رية  تجزئة  عنوبفه)ب()

بلبيضاء) (20000 كاليفورفيا بلبيضاء)

بملغرب.

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:

بوتزرزبيت) مصطفى  بلسيد 

 92 رقم) ح رية  تجزئة  عنوبفه)ب()

بلبيضاء) (20000 كاليفورفيا بلبيضاء)

بملغرب

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

 21 بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)31957.

177I

AGOUNTIT

BATAQ
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
قفل بلتصفية

AGOUNTIT

 73hay el farah mohammedia

 Hay(farah، 280810،

Mohammedia Maroc

BATAQ شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجت اعي : 79طريق 

عين س ن بقامة فتح زوبغة بلعالية 

فاس بملغرب - 30000 فاس بملغرب.

قفل بلتصفية

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

.022/1168

بلوحيد) بلشريك  قربر  ب قت�سى 

تقرر) (2022 أكتوار) (21 في) بملؤرخ 

مسؤلية) ذبت  شركة  (BATAQ حل)

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد مبلغ)

وعنوبن) درهم  (30.000 رأس الها)

عين) 79طريق  بإلجت اعي) مقرها 

س ن بقامة فتح زوبغة بلعالية فاس)

بملغرب)-)30000)فاس بملغرب فتيجة)

الفخفاض بملعامالت.

و عين:

بلسعيدي) بالله  عبد  بلسيد)ة()

اللة) بقامة  بلحوز  زفقة  عنوبفه)ب() و 

7بملح دية) شقة) (( طابق) حبيبة 

بملح دية بملغرب ك صفي) (288830

)ة()للشركة.

و قد تم بنعقاد بلج عية بلختامية)

بتاريخ)21)أكتوار)2022)وفي)79طريق)

عين س ن بقامة فتح زوبغة بلعالية)

فاس بملغرب)-)30000)فاس بملغرب.

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

أكتوار) (3( بتاريخ) بفاس  بلتجارية 

2022)تحت رقم)1168/022.

178I

acconec consulting

AIR FIRE
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تغيير تس ية بلشركة

acconec consulting

 angle bd abdelmoumen et bd

 anoual, 2ème(etage(bureau

 2020 ، 20200، casablanca

maroc

AIR FIRE شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة

وعنوبن مقرها بالجت اعي 1 شارع 

عبد بلوبحد بزقاق طابق ) شقة 

) بيلفيدير - 20200 بلدبر بلبيضاء 

بملغرب.

تغيير تس ية بلشركة
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 

310(77

 

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)

2022)تم تغيير) 8))أكتوار) بملؤرخ في)

 »AIR FIRE» من) بلشركة  تس ية 

 BUSINESS EFFICIENCY» إلى)

.»TRADE

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

 3( بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)813960.

179I

برفك

FRIO FRUITS SARL
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

برفك
شارع يوسف ببن تاشفين رقم 1) 
 LARACHE ،92000 ،بلعربئش

بملغرب
FRIO FRUITS SARL شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجت اعي دوبر 

بلحساسنة ج و ق بلعوبمرة - 50)92 
بلقصر بلكبير بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 
بملحدودة 

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 
7(7(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) (05
بملسؤولية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بملحدودة بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤولية بملحدودة.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
 FRIO (: ب ختصر تس يتها) بإلقتضاء)

.FRUITS SARL
تشغيل) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

مستودعات بلت6ريد.
دوبر) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 
بلحساسنة ج و ق بلعوبمرة)-)50)92 

بلقصر بلكبير بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
حصة) (500 (: بلسيد مربد لعقرة)

بقي ة)00))درهم للحصة.
 500 (: بلبوشتي) مح د  بلسيد 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.)
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):
بلسيد مربد لعقرة عنوبفه)ب()ثكنة)

بلدرك بمللكي)90060)طنجة بملغرب.
بلسيد مح د بلبوشتي عنوبفه)ب()
بلعوبمرة) ق  و  ج  بلحساسنة  دوبر 

50)92)بلقصر بلكبير بملغرب.

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)
وموبطن مسيري بلشركة:

بلسيد مربد لعقرة عنوبفه)ب()ثكنة)
بلدرك بمللكي)90060)طنجة بملغرب

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
بتاريخ) بالعربئش  بالبتدبئية 
رقم) تحت  (2022 أكتوار) (28

.260(((220(6978
180I

Auditing consulting house

PLASTIMOL
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

Auditing consulting house
 Immeuble(A, angle(bd(Rahal
 Meskini(et(av(lalla(Yacout ,
 6ème(étage(N°32 place(la

 victoire, Casablanca، 20520،
Casablanca Maroc

PLASTIMOL شركة ذبت مسؤلية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجت اعي إقامة 
بري ا بملكتب 05) بلشقة 6) بلطابق 
3 ملتقى مصطفى بملعاني و ))يناير، 

بلدبر بلبيضاء. - 20000 بلدبر 
بلبيضاء بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤلية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 
560373

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) ((2
مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 
بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.PLASTIMOL
-)بستيربد) (: غرض بلشركة بإيجاز)
بملنتجات) ج يع  وتسويق  وتصدير 
فوع) أي  من  بلنهائية  وشبه  بلنهائية 
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ب ا في ذلك بألدوبت بملنزلية وأدوبت)
وبلح ام) وبإلكسسوبربت  بملطبخ 
وديكور بملنزل)،)سلع وأدوبت صيدلية)

من ج يع بألفوبع)؛
-)بلتجارة بلتقليدية وبإللكتروفية)،)
وشربء)وايع وتسويق ج يع بملنتجات)
بلبضائع) بلخدمة() أو  )بلبضائع 
أو) (/ و) بلتقليدية  بالوسائل  وبملوبد 

بإللكتروفية)؛
-)بملشاركة في بملناقصات بلوطنية)

وبلدولية.
وتن يتها) بلدولية  بلتجارة  تعزيز  (-

وتحقيقها)؛
-)بلتعاقد من بلباطن وبلت ثيل مع)

بلشركات في بملغرب وبلخارج.
ج يع بألع ال) (، أعم) واصورة  (-
وبلصناعية) وبملالية  بلتجارية 
وبملنقولة و بلعقاربت بملتعلقة بشكل)
مباشر أو غير مباشر باألشياء)بملذكورة)
أعاله أو من بملحت ل أن تعزز بلتن ية.
إقامة) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 
بري ا بملكتب)05))بلشقة)6))بلطابق)
3)ملتقى مصطفى بملعاني و)))يناير،)
بلدبر) (20000 (- بلبيضاء.) بلدبر 

بلبيضاء)بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 (.000 (: بلسيد مح د بوتزرزبيت)

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.)
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):
بوتزرزبيت) مح د  بلسيد 
عنوبفه)ب()مج ع بلضحى بلوفاء)ع)26 
طابق سفلي رقم)88))طنجة)20000 

بلبيضاء)بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
بوتزرزبيت) مح د  بلسيد 
عنوبفه)ب()مج ع بلضحى بلوفاء)ع)26 
طابق سفلي رقم)88))طنجة)20000 

بلبيضاء)بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
 28 بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)35859.
18(I

DARAA AUDIT

URBAGEC
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

رفع رأس ال بلشركة

DARAA AUDIT
طريق بوسكورة كرين وورك ع ارة 
أ رقم 7 ، 20000، بلدبر بلبيضاء 

بملغرب
URBAGEC شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجت اعي 77 بلحي 
بلصناعي جنوب غربي - - 0)288 

بملح دية بملغرب.
رفع رأس ال بلشركة

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 
.((28(

بلعام) بلج ع  ب قت�سى 
أكتوار) (03 في) بملؤرخ  بإلستثنائي 
بلشركة) رأس ال  رفع  تم  (2022
درهم») ((0.000.000» قدره) ب بلغ 
إلى) درهم») ((0.000.000» من) أي 
طريق) عن  درهم») (20.000.000«
بلشركة) ديون  مع  مقاصة  إجربء) (:

بملحددة بملقدبر و بملستحقة.
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
بالبتدبئية باملح دية بتاريخ))0)فوف6ر)

2022)تحت رقم)11)2.
182I

ECOCOMPTA

ASSATA TRAVAUX
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

ECOCOMPTA
 RESIDENCE AL FAJR IMMO
 25 N 6 G(SIDI(BERNOUSSI
 CASABLANCA ، 20290،

CASABLANCA MAROC
ASSATA TRAVAUX شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجت اعي ) تجزئة 
بالمان رقم 5 بلطابق بالول م س 8 
عين بلسبع - 20250 بلدبربلبيضاء 

بملغرب
تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 
560617

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) ((2
بملسؤولية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بملحدودة بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤولية بملحدودة.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.ASSATA TRAVAUX
بشغال) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

بلبناء.
تجزئة) (( (: عنوبن بملقر بالجت اعي)
 8 بلطابق بالول م س) (5 بالمان رقم)
بلدبربلبيضاء) (20250 (- بلسبع) عين 

بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
500)حصة) (: بلسيد مح د بسطا)

بقي ة)00))درهم للحصة.
500)حصة) (: بلسيد يونس لبشير)

بقي ة)00))درهم للحصة.)
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):
بلسيد مح د بسطا عنوبفه)ب()حي)
بالدريسية)))زفقة)12)رقم)06 20530 

بلدبربلبيضاء)بملغرب.
عنوبفه)ب() لبشير  يونس  بلسيد 
بوجدور) (7(000 حي بلوحدة بلترببية)

بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
بلسيد مح د بسطا عنوبفه)ب()حي)
بالدريسية)))زفقة)12)رقم)06 20530 

بلدبربلبيضاء)بملغرب
عنوبفه)ب() لبشير  يونس  بلسيد 
بوجدور) (7(000 حي بلوحدة بلترببية)

بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
 0( بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

فوف6ر)2022)تحت رقم)811185.

183I

ARENA BUSINESS

 MODERN SERVICE
 IMMOBILIER

CONSTRUCTION
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

حل شركة

ARENA BUSINESS
 IMM 38 AV(IDRISS(LAHRIZI

 N°32 CASABLANCA ، 20250،
casablanca maroc

 Modern Service Immobilier
Construction شركة ذبت 
بملسؤولية بملحدودة)في طور 

بلتصفية(
وعنوبن مقرها بإلجت اعي حي بلعيون 
زبوية زفقة يافل ان بلفدبء رقم )31 

طابق 2 - 20000 بلدبر بلبيضاء 
بملغرب.

حل شركة
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 

.5(93(3
ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)
تقرر) (2022 أكتوار) (0( في) بملؤرخ 
حل شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة)
 Modern Service Immobilier
رأس الها) مبلغ  (Construction
مقرها) وعنوبن  درهم  (20.000
زفقة) زبوية  بلعيون  حي  بإلجت اعي 
 -  2 طابق) (31( رقم) يافل ان بلفدبء)
بلدبر بلبيضاء)بملغرب فتيجة) (20000
وموبفقتهم على) بلشركاء) إج اع  (: ل)

تصفية بلشركة..
حي) ب  بلتصفية  مقر  حدد  و 
بلفدبء) يافل ان  زفقة  زبوية  بلعيون 
بلدبر) (20000  -  2 طابق) (31( رقم)

بلبيضاء)بملغرب.)
و عين:

و) بملروبني  ح زة  بلسيد)ة()
ب لوق) بني  بملربوفة  دوبر  عنوبفه)ب()
بملغرب) سطات  (20000 بل6روج)

ك صفي))ة()للشركة.
وعند بإلقتضاء)بلحدود بملفروضة)
محل) لهم  بملخولة  بلصالحيات  على 
و) بلعقود  تبليغ  محل  و  بملخابرة 

بلوثائق بملتعلقة بالتصفية):)-
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باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
 3( بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)813216.
181I

 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT(&(CONSEILS

BENCHEKROUNE DU SEL
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تفويت حصص

 CABINET ABID EXPERTISE
 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS
 N° 45 AV(HASSAN(II(IMM

 TOUR(RMA(APPT 102 ، 30000،
FES MAROC

 BENCHEKROUNE DU SEL
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجت اعي 15) 

تجزئة لينا سيدي معروف بلدبر 
بلبيضاء - 30000 بلدبر بلبيضاء 

بملغرب.
تفويت حصص

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 
.389(3(

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)
ت ت) (2022 أكتوار) ((1 في) بملؤرخ 

بملصادقة على):
بلبقالي) جوبد  )ة() بلسيد) تفويت 
أصل) من  بجت اعية  حصة  (500
000.))حصة لفائدة بلسيد))ة()هند)
أكتوار) ((1 بتاريخ) بنقاسم  بنجلون 

.2022
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم  (
 28 بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)35369.
185I

فيكاميد

 WILAYA CENTER 
DIVERTISSEMENT

شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 
بلشريك بلوحيد

حل شركة

فيكاميد
3، شارع بلوحدة بلطابق بألول رقم ) 

، 93000، تطوبن بملغرب
 WILAYA CENTER 

DIVERTISSEMENT شركة ذبت 
مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد)في طور بلتصفية(
وعنوبن مقرها بإلجت اعي شارع 

بملهدي بن بركة زفقة بلغروب رقم 2) 
- 93000 تطوبن بملغرب.

حل شركة
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 

.26727
بلوحيد) بلشريك  قربر  ب قت�سى 
بملؤرخ في)8))أكتوار)2022)تقرر حل)
ذبت) محدودة  مسؤلية  ذبت  شركة 
 WILAYA CENTER بلشريك بلوحيد)
رأس الها) مبلغ  (DIVERTISSEMENT
مقرها) وعنوبن  درهم  (30.000
بإلجت اعي شارع بملهدي بن بركة زفقة)
تطوبن) (93000  -  (2 رقم) بلغروب 

بملغرب فتيجة ل):)توقف بلنشاط.
شارع) ب  بلتصفية  مقر  حدد  و 
بملهدي بن بركة زفقة بلغروب رقم)2) 

- 93000)تطوبن بملغرب.)
و عين:

و) بلشتوي  بيت  ماهر  بلسيد)ة()
عنوبفه)ب()شارع بملهدي بن بركة زفقة)
تطوبن) (93000  (0 رقم) بلغروب 

بملغرب ك صفي))ة()للشركة.
وعند بإلقتضاء)بلحدود بملفروضة)
محل) لهم  بملخولة  بلصالحيات  على 
و) بلعقود  تبليغ  محل  و  بملخابرة 

بلوثائق بملتعلقة بالتصفية):)-
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
أكتوار) (21 بالبتدبئية بتطوبن بتاريخ)

2022)تحت رقم)15)2.
186I

FIDUCIAIRE BAKKALI CHARAFI 

ABRASTAINLESS
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE BAKKALI CHARAFI
 av. Abou(Bakr(Arrazi(n°8 ،

90000، Tanger(MAROC
ABRASTAINLESS شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجت اعي 22 شارع 

موالي بس اعيل,بقامة موالي 

بس اعيل بلطابق بلخامس بلرقم 9) 

- 90000 طنجة بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

(3(805

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) (06

بملسؤولية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بملحدودة بامل يزبت بلتالية:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤولية بملحدودة.

عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.ABRASTAINLESS

غرض بلشركة بإيجاز):)بستيربد و)

تصديرج يع بفوبع بملوبد بملستع لة)

في بلبناء..

 22 (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 

بس اعيل,بقامة موالي) شارع موالي 

بس اعيل بلطابق بلخامس بلرقم)9) 

- 90000)طنجة بملغرب.

أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 PLANAS VILA ELENA بلسيدة)

درهم) ((00 بقي ة) حصة  (:( 500

للحصة.

 POU AGUDO MIGUEL بلسيد)

درهم) ((00 بقي ة) حصة  (:( 500

للحصة.)

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):

 PLANAS VILA ELENA بلسيدة)

 C.POU (2 LA GARRIGA()عنوبفه)ب

.0800( BARCELONE ESPAGNE

 POU AGUDO MIGUEL بلسيد)

 C.POU (2 LA GARRIGA()عنوبفه)ب

.0800( BARCELONE ESPAGNE

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:

 POU AGUDO MIGUEL بلسيد)
 C.POU (2 LA GARRIGA()عنوبفه)ب

0800( BARCELONE ESPAGNE
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
أكتوار) (3( بتاريخ) بطنجة  بلتجارية 

2022)تحت رقم)258967.

187I

FIDIHEB

CAFFE AL TAOIAME
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

FIDIHEB
19) شارع اللة بلياقوة ، 20000، 

CASABLANCA بملغرب
CAFFE AL TAOIAME شركة ذبت 

مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 
بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجت اعي بالفدلس 
بلرح ة بملج وعة 1 بملبنى 30 بلرقم 
1 دبر بوعزة بلبيضاء - 20000 بلدبر 

بلبيضاء بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

560013
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 شتن6ر) (29
مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 
بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
 CAFFE(:(بإلقتضاء)ب ختصر تس يتها

.AL TAOIAME
مقهى) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 
و) بلشاي  و  بلقهوة  لتقديم  دمات 

بملشرواات بلغازية.
بالفدلس) (: عنوبن بملقر بالجت اعي)
بلرقم) (30 بملبنى) (1 بلرح ة بملج وعة)
1)دبر بوعزة بلبيضاء)-)20000)بلدبر)

بلبيضاء)بملغرب.
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أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 
بلشركة):)99)سنة.

 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

بلسيد عبد بلحق بقديش):)000.) 
حصة بقي ة)00))درهم للحصة.

بلسيد عبد بلحق بقديش):)000) 
بقي ة)00))درهم.

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)
وصفات وموبطن بلشركاء):

بقديش) بلحق  عبد  بلسيد 
 2036 عنوبفه)ب()دوبر لقديشات رقم)
بلدبر) (20000 بوالد بح د دبر بوعزة)

بلبيضاء)بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
بلسيد مستحيل لحسن عنوبفه)ب()
دوبر لقديشات رقم)2036)بوالد بح د)
بلبيضاء) بلدبر  (20000 دبراوعزة)

بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
 26 بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)813202.

188I

PILOTE BUSINESS

OULAZER
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

PILOTE BUSINESS
 TEMARA(TEMARA، 12000،

TEMARA MAROC
OULAZER شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجت اعي تجزئة 
بألبطال بلشقة ) شارع طارق ببن 

زياد - 2000) ت ارة بملغرب
تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

(376(5
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) ((7
بملسؤولية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بملحدودة بامل يزبت بلتالية:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بملسؤولية بملحدودة.

عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.OULAZER
مطور) (- (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

عقاري؛
إنشاءبت) أو  أع ال  مقاول  (-

مختلفة)؛
-)بلبناء)وبلتطوير..

تجزئة) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 
ببن) طارق  شارع  (( بلشقة) بألبطال 

زياد)-)2000))ت ارة بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
500)حصة) (: بلسيد يونس زروبل)

بقي ة)00))درهم للحصة.
أوالد) بلسعيد  مح د  بلسيد 
جلول):)500)حصة بقي ة)00))درهم)

للحصة.)
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):
عنوبفه)ب() زروبل  يونس  بلسيد 
إقامة فتح بلخير ع ارة ب)5)شقة)1) 

بلهرهورة)1)20))ت ارة بملغرب.
أوالد) بلسعيد  مح د  بلسيد 
كاليفورني) جنان  عنوبفه)ب() جلول 
عين) (1 شقة) (( ط) (2 بمرود) ع ارة 
بلشق بلبيضاء)20000)بلدبربلبيضاء)

بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
عنوبفه)ب() زروبل  يونس  بلسيد 
إقامة فتح بلخير ع ارة ب)5)شقة)1) 

بلهرهورة)1)20))ت ارة بملغرب
أوالد) بلسعيد  مح د  بلسيد 
كاليفورني) جنان  عنوبفه)ب() جلول 
عين) (1 شقة) (( ط) (2 بمرود) ع ارة 
بلشق بلبيضاء)20000)بلدبربلبيضاء)

بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
أكتوار) (3( بتاريخ) بت ارة  بالبتدبئية 

2022)تحت رقم)9)92.
189I

GROUPE MANAGEMENT DE COMPETENCE

OBAIDALLAH IMMO
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

 GROUPE MANAGEMENT DE
COMPETENCE

 Route De Larache Immeuble
 BOUAABID 1er(Étage(Numéro
 1 Route(De(Larache(Immeuble
 BOUAABID 1er(Étage(Numéro
1، 92150، Ksar(el(kebir(maroc
OBAIDALLAH IMMO شركة 

ذبت مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 
بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجت اعي طريق 
بلعربئش بملركب بلسكني بلزهربء ) 

بلوك 3) بلطابق 3 شقة ) - 50)92 
بملغرب بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤلية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 
3197

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 شتن6ر) (29
مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 
بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.OBAIDALLAH IMMO
غرض بلشركة بإيجاز):)-)بإلنعاش)

بلعقاري بشكل عام.
-)أع ال بلبناء)وأع ال متنوعة..

وبلع ولة) وبلتوزيع  بلتسويق  (-
وبلت ثيل) وبلتصدير  وبالستيربد 
وبلشحن وبلتجارة بشكل عام لج يع)
وبملنتجات) وبملوبد  بلغذبئية  بملوبد 
وبألدوبت) وبرالت  بملنقولة  وبملوبد 
وبملوبد ذبت بلصلة بشكل مباشر أو)
بملذكورة) بألشياء) بأحد  مباشر  غير 
أعاله أو بلتي ي كن أن تروج تطوير)

بلشركة.

في) حصص  على  -بالستحوبذ 

ج يع بلشركات ذبت بلغرض بمل اثل)

وبملتعلق)

ج يع) في  بلشركة  مشاركة  (-

تكون) أن  يحت ل  بلتي  بلع ليات 

بملذكور) بلشركة  لغرض  مرتبطة 

(، جديدة) شركات  إنشاء) طريق  عن 

أو بكتتاب) (، أو رعاية) (، أو مساه ات)

أو بستردبد بألوربق بملالية أو حقوق)

على) بالستحوبذ  أو  (، بلشركات)

بإليجار) عقود  إدبرة  أو  (، بالفدماج)

(، بلتحالف) أو  (، بلتجارية) لألصول 

ج عية في بملشاركة أو تج ع بملصالح)

بالقتصادية.

طريق) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 

 ( بلزهربء) بلسكني  بملركب  بلعربئش 

بلوك)3))بلطابق)3)شقة)) - 50)92 

بملغرب بملغرب.

أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 (.000 (: بلسيد ياسين عبيد هللا)

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.)

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):

بلسيد ياسين عبيد هللا عنوبفه)ب()

بلسكني) بملركب  بلعربئش  طريق 

بلزهربء)))بلوك)3))بلطابق)3)شقة)) 

50)92)بلقصر بلكبير بملغرب.

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:

بلسيد ياسين عبيد هللا عنوبفه)ب()

بلسكني) بملركب  بلعربئش  طريق 

بلزهربء)))بلوك)3))بلطابق)3)شقة)) 

50)92)بلقصر بلكبير بملغرب

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

 05 بتاريخ) بلكبير  بالقصر  بالبتدبئية 

أكتوار)2022)تحت رقم))68.

190I
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COMPTAELISSAOUI

شركة فورباص
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

COMPTAELISSAOUI
طريق بلعربئش ع ارة أجعون رقم 
7 بلطابق بلثاني بلقصر بلكبير ، 
50)92، بلقصر بلكبير بملغرب

شركة فورااص شركة ذبت مسؤلية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجت اعي حي بلسالم 
مج وعة أ زفقة 02 رقم 02 بلقصر 
بلكبير - 50)92 بلقصر بلكبير بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤلية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 
3525

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) ((7
مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 
بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
شركة) (: ب ختصر تس يتها) بإلقتضاء)

فورااص.
مقاول) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 
بألع ال) (- -بلتشغيل بلغابوي) غابوي)

بملختلفة.
حي) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 
 02 رقم) (02 بلسالم مج وعة أ زفقة)
بلقصر بلكبير)-)50)92)بلقصر بلكبير)

بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 (.000 (: بلسيدة فتيحة بلعبا�سي)

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.
 (000 (: بلسيدة فتيحة بلعبا�سي)

بقي ة)00))درهم.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):

بلسيدة فتيحة بلعبا�سي عنوبفه)ب()
حي بلسالم م أ زفقة)3)رقم)35)بلقصر)
بلكبير)50)92)بلقصر بلكبير بملغرب.

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)
وموبطن مسيري بلشركة:

بلسيدة فتيحة بلعبا�سي عنوبفه)ب()
حي بلسالم م أ زفقة)3)رقم)35)بلقصر)

بلكبير)50)92)بلقصر بلكبير بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
 0( بتاريخ) بلكبير  بالقصر  بالبتدبئية 

فوف6ر)2022)تحت رقم)762.

19(I

SIP SERVICES

SIP SERVICES SARL AU
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

SIP SERVICES
حي  ط بلرملة )0 زفقة سوس 

بلرقم )) ، 70000، بلعيون بملغرب
SIP SERVICES SARL AU شركة 

ذبت مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 
بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجت اعي حي  ط 
بلرملة )0 زفقة سوس بلرقم )) 
سفلي. - 70000 بلعيون بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

12983
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 شتن6ر) ((1
مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 
بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
 SIP (: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.SERVICES SARL AU
تقديم) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 
إنشاء) بملعلوماتية:) بل6رمجة   دمات 

بملوبقع وبلتطبيقات وبل6ربمج....

:)حي  ط) عنوبن بملقر بالجت اعي)
 (( بلرقم) سوس  زفقة  (0( بلرملة)

سفلي.)-)70000)بلعيون بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):
حي) بلسيد ففعي هدي عنوبفه)ب()
 ط بلرملة))0)زفقة سوس بلرقم))). 

70000)بلعيون بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
حي) بلسيد ففعي هدي عنوبفه)ب()
 ط بلرملة))0)زفقة سوس بلرقم))). 

70000)بلعيون بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
شتن6ر) ((1 بالبتدبئية بالعيون بتاريخ)

2022)تحت رقم)2718.
192I

FIDORO MULTI-SERVICES

AU BORD DE LA BAIE
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

FIDORO MULTI-SERVICES
 GR 192 IMM 3 NR 7 DAKHLA ،

73000، DAKHLA(MAROC
AU BORD DE LA BAIE شركة 

ذبت مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 
بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجت اعي حي 
بلرح ة، شارع بملرببطين، بلرقم : 13 
مكرر، بلدب لة. - 73000 بلدب لة 

بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

22963
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) (26
مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 
بلوحيد  بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.

عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 

 AU (: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.BORD DE LA BAIE

بستغالل) (: غرض بلشركة بإيجاز)

بلفندقية) بلوحدبت  وتسييير 

وبإلقامات بلسياحية وبملطاعم..

حي) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 

بلرح ة،)شارع بملرببطين،)بلرقم):)13 

بلدب لة) (73000 (- بلدب لة.) مكرر،)

بملغرب.

أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة سنة.

 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 (.000 (: بملي وني) سعيد  بلسيد 

حصة بقي ة)00,00))درهم للحصة.)

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):

بملي وني عنوبفه)ب() بلسيد سعيد 

بلدب لة)73000)بلدب لة بملغرب.

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:

بملي وني عنوبفه)ب() بلسيد سعيد 

بلدب لة)73000)بلدب لة بملغرب

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

 3( بتاريخ) بلدهب  بوبدي  بالبتدبئية 

أكتوار)2022)تحت رقم)6)8).

193I

EL ADARISSA CONSEILS

DIYAR SANHAJI
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
قفل بلتصفية

EL ADARISSA CONSEILS

 BD(HASSAN 2 IMM(SALWA

 N4 2EME(ETAGE(BENI(MELLAL

 BENI(MELLAL، 23000، BENI

MELLAL MAROC

DIYAR SANHAJI شركة ذبت 

مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد
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وعنوبن مقرها بإلجت اعي : بلطابق 
بلتاني حي بلجبلية بلوك 1 رقم 7 بني 

مالل 23000 بني مالل بملغرب.
قفل بلتصفية

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 
.8027

بلوحيد) بلشريك  قربر  ب قت�سى 
تقرر) (2022 أكتوار) ((9 في) بملؤرخ 
ذبت) شركة  (DIYAR SANHAJI حل)
بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 
 (00.000 رأس الها) مبلغ  بلوحيد 
بإلجت اعي) مقرها  وعنوبن  درهم 
 1 بلوك) بلجبلية  حي  بلتاني  بلطابق 
مالل) بني  (23000 مالل) بني  (7 رقم)

بملغرب فتيجة لتوقف بلنشاط.
و عين:

و) صنهاجي  بملصطفى  بلسيد)ة()
بلطابق بلتاني حي بلجبلية) عنوبفه)ب()
مالل) بني  (23000  7 رقم) (1 بلوك)

بملغرب ك صفي))ة()للشركة.
و قد تم بنعقاد بلج عية بلختامية)
وفي بلطابق) (2022 أكتوار) ((9 بتاريخ)
بلتاني حي بلجبلية بلوك)1)رقم)7)بني)

مالل)23000)بني مالل بملغرب.
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
 27 بتاريخ) مالل  ببني  بالبتدبئية 

أكتوار)2022)تحت رقم)087).
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موثق

MEL LOC MARRAKECH
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

موثق
شارع عبد بلكريم بلخطابي بقامة 
هدى شقة رقم 205 بلطابق بلثاني 
جليز مربكش ، )1000، مربكش 

بملغرب
MEL LOC MARRAKECH شركة 

ذبت بملسؤولية بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجت اعي بقليم 
بلحوز دبئرة بيت بورير ج اعة 

بغ ات دبئرة بلظهرة سيدي بن يحيا 
- 10000 مربكش بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 
بملحدودة 

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 
(300(7

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) ((9
بملسؤولية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بملحدودة بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤولية بملحدودة.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
 MEL (: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.LOC MARRAKECH
بالنعاش) (: غرض بلشركة بإيجاز)

بلسياحي.
بقليم) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 
ج اعة) بورير  بيت  دبئرة  بلحوز 
بغ ات دبئرة بلظهرة سيدي بن يحيا)

- 10000)مربكش بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):
عنوبفه)ب() مح د  ملوكي  بلسيد 
بقليم بلحوز دبئرة بيت بورير ج اعة)
بغ ات دبئرة بلظهرة سيدي بن يحيا)

10000)مربكش بملغرب.
بلسيدة عابدة بيت بعلي عنوبفه)ب()
بقليم بلحوز دبئرة بيت بورير ج اعة)
بغ ات دبئرة بلظهرة سيدي بن يحيا)

10000)مربكش بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
عنوبفه)ب() مح د  ملوكي  بلسيد 
بقليم بلحوز دبئرة بيت بورير ج اعة)
بغ ات دبئرة بلظهرة سيدي بن يحيا)

10000)مربكش بملغرب
بلسيدة عابدة بيت بعلي عنوبفه)ب()
بقليم بلحوز دبئرة بيت بورير ج اعة)
بغ ات دبئرة بلظهرة سيدي بن يحيا)

10000)مربكش بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
أكتوار) (21 بلتجارية ب ربكش بتاريخ)

2022)تحت رقم)-.

195I

MOUHIDI MOHAMED

AMIN ZAKI DISTRIBUTION
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

MOUHIDI MOHAMED
 IMM(KANDOUCI(IMPASS 12

 APPT(N°4)V.N( MEKNES ،
50000، MEKNES(MAROC

 AMIN ZAKI DISTRIBUTION
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجت اعي شــارع ) 
رقــم 20 بإلفــارة مكنــاس. - 50000 

مكنـــاس بملغـــرب
تأسيس شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

5750(
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) (01
مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 
بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
 AMIN(:(بإلقتضاء)ب ختصر تس يتها

.ZAKI DISTRIBUTION
تاجر) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

بلسكــر بالج لة.
بلتصدير وبالستيـربد.

أع ال مختلفة..
 ( شــارع) (: عنوبن بملقر بالجت اعي)
 50000 (- مكنــاس.) بإلفــارة  (20 رقــم)

مكنـــاس بملغـــرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
بلسيد مولودي مصطفى):)000.) 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.)
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):

مصطفى) مولودي  بلسيد 
بإلفـــارة) ((7 رقـــم) (( شـــارع) عنوبفه)ب()

مكنـــاس)50000)مكنـــــاس بملغـــرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
مصطفى) مولودي  بلسيد 
بإلفـــارة) ((7 رقـــم) (( شـــارع) عنوبفه)ب()

مكنـــاس)50000)مكنـــــاس بملغـــرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
أكتوار) (28 بلتجارية ب كناس بتاريخ)

2022)تحت رقم)3901.

196I

بءت افية عبد بلرحيم

DAHBI FRERES
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

قفل بلتصفية

بءت افية عبد بلرحيم
زفقة أبو بلعالء بملعري حي بلوحدة 
رقم 9 ، 5000)، بلخ يسات بملغرب

DAHBI FRERES شركة ذبت 
بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجت اعي : بلرقم 
22) بلشقة 06 شارع  الد ببن 
بلوليد حي حك ات بلخ يسات - 

5000) بلخ يسات بملغرب.
قفل بلتصفية

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 
.28(19

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)
تقرر) (2022 أكتوار) (2( في) بملؤرخ 
ذبت) شركة  (DAHBI FRERES حل)
رأس الها) مبلغ  بملحدودة  بملسؤولية 
مقرها) وعنوبن  درهم  ((00.000
 06 بلشقة) ((22 بلرقم) بإلجت اعي 
بلوليد حي حك ات) ببن  شارع  الد 
بلخ يسات) ((5000 (- بلخ يسات)
تحقق) لم  اللشركة  فتيجة  بملغرب 

بلهدف بلذي أنشأت من أجله.
و عين:

و) بلدهبي  مح د  بلسيد)ة()
 06 بلشقة) ((22 بلرقم) عنوبفه)ب()
بلوليد حي حك ات) ببن  شارع  الد 
بلخ يسات) ((5000 بلخ يسات)

بملغرب ك صفي))ة()للشركة.
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و قد تم بنعقاد بلج عية بلختامية)
بلرقم) وفي  (2022 أكتوار) (2( بتاريخ)
ببن) شارع  الد  (06 بلشقة) ((22
(- بلخ يسات) حك ات  حي  بلوليد 

5000))بلخ يسات بملغرب.
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
 0( بتاريخ) بالخ يسات  بالبتدبئية 

فوف6ر)2022)تحت رقم)391.
197I

CABINET RAMI EXPERTISE

NAJM CASH
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
قفل بلتصفية

CABINET RAMI EXPERTISE
 Espace(Rihab(Fés, Avenue(Allal
 ben(Abdellah(Immb(D, N°56,

 5ème(étage(Bureau 30 ، 30000،
Fés, Maroc

NAJM CASH شركة ذبت مسؤلية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجت اعي : متجر رقم 
0) ،79 شارع ببن بلخطيب جافب 

بألزهر - 30000 فاس بملغرب.
قفل بلتصفية

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 
.732((

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)
بملؤرخ في)9))أكتوار)2022)تقرر حل)
شركة ذبت مسؤلية) (NAJM CASH
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد مبلغ)
وعنوبن) درهم  ((00.000 رأس الها)
 79، ((0 مقرها بإلجت اعي متجر رقم)
(- بألزهر) جافب  بلخطيب  ببن  شارع 
إلنهاء) فتيجة  بملغرب  فاس  (30000

بلشركة.
و عين:

بلسيد)ة()مح د بدري�سي بلقاسمي)
بيت سقاطو) (7( تجزئة) و عنوبفه)ب()
ج) م  بلبيضاء) إقامة  ((3 بلشقة) (2
)ة() ك صفي) بملغرب  فاس  (30000

للشركة.
و قد تم بنعقاد بلج عية بلختامية)
وفي متجر) (2022 أكتوار) ((9 بتاريخ)
بلخطيب) ببن  شارع  (79، ((0 رقم)
جافب بألزهر)-)30000)فاس بملغرب.

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
أكتوار) (27 بتاريخ) بفاس  بلتجارية 

2022)تحت رقم)1129/022.
198I

FIDUCIAIRE BAKKALI CHARAFI 

NENONA
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE BAKKALI CHARAFI
 av. Abou(Bakr(Arrazi(n°8 ،

90000، Tanger(MAROC
NENONA شركة ذبت مسؤلية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجت اعي 15 شارع 
مح د بلخامس بلطابق بلرببع رقم 

1) - 90000 طنجة بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

(3(799
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) ((3
مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 
بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.NENONA
:) دمات) بإيجاز) بلشركة  غرض 

بلتنظيف.
15)شارع) عنوبن بملقر بالجت اعي):)
رقم) بلرببع  بلطابق  بلخامس  مح د 

1) - 90000)طنجة بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 20.000 بلشركة:) رأس ال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
:  بلسيدة بملودن فدحيل فردوس)
200)حصة بقي ة)00))درهم للحصة.)
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):

فردوس) فدحيل  بملودن  بلسيدة 
 31 كرير.سافت بير مارتير) عنوبفه)ب()
ب02)بالنس))700)) يروفا بسبافيا.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
عنوبفه)ب() بملودن  بلياس  بلسيد 
بالنس) (02 ب) (( بستورياس) تسيا 

)700)) يروفا بسبافيا
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
أكتوار) (3( بتاريخ) بطنجة  بلتجارية 

2022)تحت رقم)258963.

199I

omri compta sarl au

STE AWID NOW SARL 
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

مالءمة بلنظام بألسا�سي للشركة

omri compta sarl au
 N°4 LOT(AL(MAGHREB(AL

JADID ، 92000، larache(maroc
 STE AWID NOW SARL «شركة 

ذبت بملسؤولية بملحدودة»
وعنوبن مقرها بالجت اعي: رقم 

)72)بقامة فينسيا مكتب رققم 
5 تجزئة بملغرب بلجديد بلعربئش - 

92000 بلعربئش بملغرب.
«مالءمة بلنظام بألسا�سي للشركة»
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري: 

.7099
ب قت�سى بلج ع بلعام بالستثنائي)
تقرر) (2022 أكتوار) ((( في) بملؤرخ 
مالءمة بلنظام بألسا�سي للشركة مع)
مقتضيات بلقافون:)بلسيد تم تعيين)
 ISSAME BOULAFAL N ° CIN
للشركة) وحيد  ك دير  (N305216
لفترة غير محددة وأن بلشركة تتعهد)
بلسيد) لل دير  بملشترك  بالتوقيع 
 ISSAME BOULAFAL N ° CIN
مح د) بلسيد  وبلشريك  (N305216
ييرو)N ° CIN LC1(109)في ا يتعلق)

مقابل بلبنوك.
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
 27 بتاريخ) بالعربئش  بالبتدبئية 

أكتوار)2022)تحت رقم))))).

500I

موفيتيد

SMEATON
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

موفيتيد

شارع بلجوالن حي بلفافوس رقم 2) 

بلطابق بالر�سي مكتب رقم 2 تطوبن 

، 93000، تطوبن بملغرب

SMEATON شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجت اعي 29 شارع 

جبل بوكاي دن تطوبن - 93000 

تطوبن بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

32375

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) ((3

مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.

عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.SMEATON

مكتب) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

في) وبلهندسة  بلتقنية  بلدربسات 

بلبناء)وبالشغال بلعامة.

29)شارع) عنوبن بملقر بالجت اعي):)

 93000 (- تطوبن) بوكاي دن  جبل 

تطوبن بملغرب.

أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

بويزم) بقربوش  عث ان  بلسيد 

درهم) ((00 بقي ة) حصة  ((.000 (:

للحصة.)

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):
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بويزم) بقربوش  عث ان  بلسيد 

بلخضربء) بلجزيرة  شارع  عنوبفه)ب()
1 93000)تطوبن) 20)ب بلطابق) رقم)

بملغرب.

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:

بويزم) بقربوش  عث ان  بلسيد 

بلخضربء) بلجزيرة  شارع  عنوبفه)ب()
1 93000)تطوبن) 20)ب بلطابق) رقم)

بملغرب

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

أكتوار) (28 بالبتدبئية بتطوبن بتاريخ)

2022)تحت رقم)77)2.

50(I

SOUSS-FISC SARL

 SOCIETE BIK & ONE
PARAPHARMACIE

شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

SOUSS-FISC SARL

 N°1 APP. N°1 AV.

 MARRAKECHE TAGHZOUTE

 INEZGANE PREFECTURE

 D›INEZGANE(AIT(MELLOUL،

86350، INEZGANE(MAROC

 SOCIETE(BIK & ONE

PARAPHARMACIE شركة ذبت 

مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجت اعي كربج رقم 

2 زفقة مهدي بن بركة بقامة بلفجر 
بلدشيرة بلجهادية -بفزكان بيت ملول 

- 86355 بفزكان بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

27007

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
بلقافون) إعدبد  تم  (2022 ماي) (05

مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)
 SOCIETE( BIK( &( ONE (:

.PARAPHARMACIE
غرض بلشركة بإيجاز):)-بيع موبد)

شبه صيدالفية
بلع ليات) ج يع  عامة  -واصفة 
بملتعلقة بشكل مباشر أو غير مباشر)

بأغربض بلشركة.
عنوبن بملقر بالجت اعي):)كربج رقم)
زفقة مهدي بن بركة بقامة بلفجر) (2
بلدشيرة بلجهادية)-بفزكان بيت ملول)

- 86355)بفزكان بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
(: أمين) مح د  بيكنوبن  بلسيد 
درهم) ((00 بقي ة) حصة  ((.000

للحصة.)
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):
أمين) مح د  بيكنوبن  بلسيد 
أمالل) تجزئة  (371K رقم) عنوبفه)ب()

بفزكان)86355)بفزكان بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
أمين) مح د  بيكنوبن  بلسيد 
أمالل) تجزئة  (371K رقم) عنوبفه)ب()

بفزكان)86355)بفزكان بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
شتن6ر) (29 بتاريخ) بافزكان  بالبتدبئية 

2022)تحت رقم)899).
502I

CABINET IMFICONSEIL

MOUNTAINIMMO
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

CABINET IMFICONSEIL
 BD(CHAIBIA(TALAL(VILLA 13
 HAY(ESSALAM ، 24000، EL

JADIDA MAROC
MOUNTAINIMMO شركة ذبت 
مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجت اعي 26 شارع 
مرس بلسلطان بلطابق بألول بلشقة 

3 - 20000 بلدربلبيضاء بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

559533
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) (07
مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 
بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.MOUNTAINIMMO
بلترويج) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 
وبألشغال) بملدفية  بألشغال  للعقار 
بلعامة أع ال تشييد بملباني وج يع)
بملدفية) بلهندسة  أع ال  بلحرف 

بع ال بلهدم
تأجير بملعدبت تقديم بلخدمات) (

بستيربد وتصدير.
26)شارع) عنوبن بملقر بالجت اعي):)
مرس بلسلطان بلطابق بألول بلشقة)

3 - 20000)بلدربلبيضاء)بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
بلسيد عبد بالله بوعرورو):)000.) 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.)
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):
بوعرورو) بالله  عبد  بلسيد 
باشكوبلطابق) تجزئة  (10 عنوبفه)ب()
بلدربلبيضاء) (20000  7 رقم) بألول 

بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:

بوعرورو) بالله  عبد  بلسيد 
باشكوبلطابق) تجزئة  (10 عنوبفه)ب()
بلدربلبيضاء) (20000  7 رقم) بألول 

بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
 21 بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)31931.

503I

WAY CONSEIL

ALL IN ORGANISATION
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

WAY CONSEIL
 N 823 MASSIRA 1 -A ، 40000،

MARRAKECH MAROC
ALL IN ORGANISATION شركة 

ذبت بملسؤولية بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجت اعي زينة 

بيزفيس مركز شارع مسليم تجزيئة 
بكار بلطابق 3 شقة 1) باب دكالة - 

60)10 مربكش بملغرب
تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

(3025(
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) (21
بملسؤولية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بملحدودة بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤولية بملحدودة.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
 ALL IN(:(بإلقتضاء)ب ختصر تس يتها

.ORGANISATION
وكالة) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

عقارية
)تنظيم) بلع ليات) إدبرة  شركة 

بألحدبث),)بلحفالت.
زينة) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 
تجزيئة) مسليم  شارع  مركز  بيزفيس 
(- باب دكالة) ((1 3)شقة) بكار بلطابق)

60)10)مربكش بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
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 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 500 (: برير) عبيدب  جوبد  بلسيد 
حصة بقي ة)00))درهم للحصة.

 500 (: قعيروش) ملياء) بلسيدة 
حصة بقي ة)00))درهم للحصة.)

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)
وصفات وموبطن بلشركاء):

بلسيد جوبد عبيدب برير عنوبفه)ب()
بزارط درب رقم)09) 60)10)مربكش)

بملغرب.
قعيروش عنوبفه)ب() بلسيدة ملياء)
 2( شقة) (2 ع ارة) بالص  كابريس 

60)10)مربكش بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
بلسيد جوبد عبيدب برير عنوبفه)ب()
بزارط درب رقم)09) 60)10)مربكش)

بملغرب
قعيروش عنوبفه)ب() بلسيدة ملياء)
 2( شقة) (2 ع ارة) بالص  كابريس 

60)10)مربكش بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
أكتوار) (3( بلتجارية ب ربكش بتاريخ)

2022)تحت رقم)10921).

501I

CAC PARTNERS

XO STUDIOS
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

CAC PARTNERS
 15Lotissement Guynemer Bd
 Al Abtal Casablanca-Maroc

 15Lotissement Guynemer Bd
 Al(Abtal(Casablanca-Maroc،
MAROC 20000، بلدبر بلبيضاء

XO STUDIOS شركة ذبت 
بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجت اعي 7)) شارع 
إبن بملنير، إقامة بلزرقة، بلطابق 
بألول، بلشقة رقم 2 بملعاريف - 

20000 بلدبر بلبيضاء بملغرب
تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 
560663

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) ((0
بملسؤولية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بملحدودة بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤولية بملحدودة.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
 XO (: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.STUDIOS
إلفتاج) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 
بلس عي بلبصري)،)وبألفالم بملؤسسية)
،)وبألفالم بلروبئية)،)وبألفالم بلقصيرة)
(، وبلحفالت) (، وبل6ربمج بلتلفزيوفية) (،

وبلفعاليات)؛
لإلفتاج) بالستوديو  تشغيل 

وبلتكيف وبلتحرير؛
تسجيل بألقربص بملدمجة)؛

بإلفتاج بلثقافي وبلفني وبملوسيقي)؛
إدبرة وتنظيم بالحتفاالت بلثقافية)

وبلفنية وبملوسيقية)؛
بلتص يم) أنشطة  ج يع 
ثالثي) وبإلفتاج  وبلفيديو  بلجربفيكي 

بألبعاد)؛
بلصحفية) بلعالقات  ج يع 

وأنشطة بلعالقات بلعامة)؛
تقديم بلخدمات بملتعلقة باإلعالن)

وبالتصاالت)؛
وبلتسويق) بلرق ية  بالتصاالت  (

بلرقمي)؛
بلحاسوب) رسومات  ) دمة 
وبمللصقات) بلشعاربت  وتص يم 

وبلنشربت وبلكتيبات)؛
بلتجارة) منصة  تشغيل  (

بإللكتروفية.)تطوير بملوقع)؛
)إدبرة بلشبكات بالجت اعية)؛

)تطوير بلويب وبلجوبل)؛
)تأجير بللوحات بإلعالفية)؛

ج يع ع ليات بلشربء)وبلبيع و)/)أو)
بلتجارة بلوطنية وبلدولية وبالستيربد)
وبلتصدير وبلتوزيع لج يع بملنتجات)

وبلسلع غير بملحظورة)،
)بملشاركة بملباشرة أو غير بملباشرة)
بألع ال) أو  بلع ليات  ج يع  في 
بلتجارية أو بلشركات بلتي قد تتعلق)

بملذكورة) باألنشطة  بشكل  اص 

أعاله.

بملعامالت) ج يع  (، عام) وبشكل 

وبملالية) وبلتجارية  بلصناعية 
وبملنقولة وغير بملنقولة بلتي قد تكون)

مرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر)

بغرض بلشركة وأي غرض مشابه أو)

ذي صلة قد يشجع على توسيعها أو)

تطويرها.

 ((7 (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 

بلزرقة،) إقامة  بملنير،) إبن  شارع 

بلطابق بألول،)بلشقة رقم)2)بملعاريف)

- 20000)بلدبر بلبيضاء)بملغرب.

أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

حصة) (750 (: بلسيدة مريم فارح)

بقي ة)00))درهم للحصة.

حصة) (250 (: زكار) رضا  بلسيد 

بقي ة)00))درهم للحصة.)

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):

عنوبفه)ب() فارح  مريم  بلسيدة 

م) ح  (23 ،رقم) س) ،ع ارة  بلكدية)

20000)بلدبر بلبيضاء)بملغرب.

 27 عنوبفه)ب() زكار  رضا  بلسيد 
زفقة بلبهاء)بلسنجاري طابق))0)شقة)

01)حي بيرجي بملعاريف)20000)بلدبر)

بلبيضاء)بملغرب.

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:

عنوبفه)ب() فارح  مريم  بلسيدة 

م) ح  (23 ،رقم) س) ،ع ارة  بلكدية)

20000)بلدبر بلبيضاء)بملغرب

 27 عنوبفه)ب() زكار  رضا  بلسيدة 
زفقة بلبهاء)بلسنجاري طابق))0)شقة)

01)حي بيرجي بملعاريف)20000)بلدبر)

بلبيضاء)بملغرب

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

 0( بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

فوف6ر)2022)تحت رقم)811503.

505I

WINIUM Expertوينيوم إكسبير

SAMA CHIC سما شيك
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

WINIUM Expertوينيوم إكسبير
رقم 0) مبنى تاشفين فهج يعقوب 
بملريني جيليز، 10020، مربكش 

بملغرب
SAMA CHIC س ا شيك شركة 

ذبت مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 
بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجت اعي بملحاميد 
بلبساتين 5) ع ارة عين بلسنة متجر 
بالطابق بألر�سي - 10000 مربكش 

بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

((((9
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) ((2
مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 
بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
 SAMA(:(بإلقتضاء)ب ختصر تس يتها

CHIC)س ا شيك.
بائع) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

بألق شة وبلثوب)،)إستربد وتصدير.
بملحاميد) (: عنوبن بملقر بالجت اعي)
بلبساتين)5))ع ارة عين بلسنة متجر)
مربكش) (10000 (- بألر�سي) بالطابق 

بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 (.000 (: بلسيد ح ية إس اعيل)

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.)
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):
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بلسيد ح ية إس اعيل عنوبفه)ب()
 01 119)شقة) 2)ع ارة) تجزئة بربدي)

أسكجور)10000)مربكش بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
بلسيد ح ية إس اعيل عنوبفه)ب()
 01 119)شقة) 2)ع ارة) تجزئة بربدي)

أسكجور)10000)مربكش بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
أكتوار) (20 بلتجارية ب ربكش بتاريخ)

2022)تحت رقم)10578).
506I

tob travaux divers

THE EYES
إعالن متعدد بلقربربت

tob travaux divers
حي ولي بلعهد زفقة بللي ون رقم 

بلدبر )) بلعيون بلعيون، 70000، 
بلعيون بملغرب

THE EYES «شركة ذبت بملسؤولية 
بملحدودة ذبت بلشريك بلوحيد»

وعنوبن مقرها بالجت اعي: مدينة 
بلوحدة بلشطر بلثاني بلوك ج رقم 

66) - - بلعيون بملغرب.
«إعالن متعدد بلقربربت»

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري: -.
ب قت�سى بلج ع بلعام بالستثنائي)

بملؤرخ في)28)أكتوار)2022
تم بتخاذ بلقربربت بلتالية:)

على) ينص  بلذي  (:( رقم) قربر 
500)حصة من بلسيد) مايلي:)تفويت)
بلنني) بلسيد  بلى  دبدة  بلعينين  ماء)

بملوساوي)
قربر رقم)2:)بلذي ينص على مايلي:)
دبدة) ماءبلعينين  بلسيد  بستقالة 
وتعيين) (THE EYES لشركة) ك سير 
بلسيد بلنني بملوساوي ك سير جديد)

للشركة)
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

بلنظام بألسا�سي بلتالية:)
بند رقم)):)بلذي ينص على مايلي:)

تعديل في بلقافون بألسا�سي)
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
فوف6ر) (0( بتاريخ) بالعيون  بالبتدبئية 

2022)تحت رقم)3207/2022.
507I

EL ADARISSA CONSEILS

BEDRANE YOUSSEF
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
حل شركة

EL ADARISSA CONSEILS
 BD(HASSAN 2 IMM(SALWA

 N4 2EME(ETAGE(BENI(MELLAL
 BENI(MELLAL، 23000، BENI

MELLAL MAROC
BEDRANE YOUSSEF شركة ذبت 

مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 
بلوحيد)في طور بلتصفية(

وعنوبن مقرها بإلجت اعي فيال 
08) حي بلفرح بوالد عياد صندوق 
بل6ريد 23100 علبة بلرسائل 8)2 

سوق بلسبت 23100 سوق بلسبت 
بملغرب.

حل شركة
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 

.(1(5
بلوحيد) بلشريك  قربر  ب قت�سى 
تقرر) (2022 أكتوار) (05 في) بملؤرخ 
محدودة) مسؤلية  ذبت  شركة  حل 
 BEDRANE بلوحيد) بلشريك  ذبت 
 (0.000 رأس الها) مبلغ  (YOUSSEF
درهم وعنوبن مقرها بإلجت اعي فيال)
عياد صندوق) بوالد  بلفرح  حي  ((08
 2(8 بلرسائل) علبة  (23100 بل6ريد)
سوق بلسبت) (23100 سوق بلسبت)

بملغرب فتيجة ل):)توقف بلنشاط.
و حدد مقر بلتصفية ب فيال)08) 
حي بلفرح بوالد عياد صندوق بل6ريد)
سوق) (2(8 بلرسائل) علبة  (23100
بلسبت)23100)سوق بلسبت بملغرب.)

و عين:
و) بدربن  يوسف  بلسيد)ة()
عياد) بوالد  بلفرح  حي  عنوبفه)ب()
بملغرب) بلسبت  سوق  (23100

ك صفي))ة()للشركة.
وعند بإلقتضاء)بلحدود بملفروضة)
محل) لهم  بملخولة  بلصالحيات  على 
و) بلعقود  تبليغ  محل  و  بملخابرة 
فيال) (: بالتصفية) بملتعلقة  بلوثائق 
عياد صندوق) بوالد  بلفرح  حي  ((08
 2(8 بلرسائل) علبة  (23100 بل6ريد)

سوق بلسبت
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

بتاريخ) بن صالح  بالفقيه  بالبتدبئية 
21)أكتوار)2022)تحت رقم)259.

508I

FIDIRECTE

AIRCOM
إعالن متعدد بلقربربت

FIDIRECTE
ساحة آل ياسر، إقامة بملنصورية، 

طابق بلثالث رقم 6، بيلفيدير ، 
20300، بلدبر بلبيضاء بملغرب

AIRCOM «شركة ذبت بملسؤولية 
بملحدودة ذبت بلشريك بلوحيد»
وعنوبن مقرها بالجت اعي: 93) 

شارع بلحسن بلثاني بلطابق 9 - - 
بلدبربلبيضاء بملغرب.

«إعالن متعدد بلقربربت»
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري: 

.228(23
ب قت�سى بلج ع بلعام بالستثنائي)

بملؤرخ في)05)أكتوار)2022
تم بتخاذ بلقربربت بلتالية:)

قربر رقم)):)بلذي ينص على مايلي:)
بلكساني من) كوتر  بلسيدة  إستقالة 
مهامها ك سيرة للشركة,)ك ا تم إبربء)
ملدة) بلعام  بلج ع  طرف  من  ذمتها 

تسييرها للشركة٠
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

بلنظام بألسا�سي بلتالية:)
على) ينص  بلذي  (:(2 رقم) بند 
بلسيد جون بيرتها بوس انس) مايلي:)
بلوحيد للشركة ملدة غير) هو بملسير 

محددة٠
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
 26 بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)35563.
509I

 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT(&(CONSEILS

BUS BIO INDUSTRIES
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تفويت حصص

 CABINET ABID EXPERTISE
 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS

 N° 45 AV(HASSAN(II(IMM

 TOUR(RMA(APPT 102 ، 30000،

FES MAROC

BUS BIO INDUSTRIES شركة 

ذبت بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجت اعي 12 شارع 

بلزرقطوني ،فاس - 30000 فاس 

بملغرب.

تفويت حصص
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 

.25813

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)

ت ت) (2022 أكتوار) ((7 في) بملؤرخ 

بملصادقة على):

بلبقالي) جوبد  )ة() بلسيد) تفويت 

أصل) من  بجت اعية  حصة  (2.727

)ة() بلسيد) لفائدة  حصة  (2.727

مح د فاصر بنشقرون تودي بتاريخ)

7))أكتوار)2022.

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم  (

أكتوار) (27 بتاريخ) بفاس  بلتجارية 

2022)تحت رقم)5783.

5(0I

YASSIR BADAOU

TRAITEUR BAYETI
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

YASSIR BADAOU

شارع عبد بلكريم بلخطابي أفبيك 

بملضيق ، 93200، بملضيق بملغرب

TRAITEUR BAYETI شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجت اعي شارع 

مح د بلصفار زفقة إقامة سرين رقم 

)2 - 93000 تطوبن بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

32283

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 شتن6ر) ((6

بملسؤولية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بملحدودة بامل يزبت بلتالية:
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ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤولية بملحدودة.

عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.TRAITEUR BAYETI
م ون) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

بلحفالت و  دمات بملطع ة

تحضير بمل لحات و بلحلويات

و) بملخ6زة  و  دمات  أشغال 

بلحلويات.

شارع) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 

مح د بلصفار زفقة إقامة سرين رقم)

)2 - 93000)تطوبن بملغرب.

أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 700 (: بلح وذي) بلسيدة حفظة 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.

00))حصة) (: بلسيدة لبنى بلبقالي)

بقي ة)00))درهم للحصة.

 (00 (: بلبقالي) سكينة  بلسيدة 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.

بلسيد مح د بلبقالي):)00))حصة)

بقي ة)00))درهم للحصة.)

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):

بلح وذي) حفظة  بلسيدة 

 37 شارع إبن زيدون رقم) عنوبفه)ب()

93000)تطوبن بملغرب.

عنوبفه)ب() بلبقالي  لبنى  بلسيدة 

 93000  37 رقم) زيدون  إبن  شارع 

تطوبن بملغرب.

بلسيدة سكينة بلبقالي عنوبفه)ب()

 93000  37 رقم) زيدون  إبن  شارع 

تطوبن بملغرب.

عنوبفه)ب() بلبقالي  مح د  بلسيد 

 93000  37 رقم) زيدون  إبن  شارع 

تطوبن بملغرب.

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:

بلح وذي) حفظة  بلسيدة 

 37 شارع إبن زيدون رقم) عنوبفه)ب()

93000)تطوبن بملغرب

عنوبفه)ب() بلبقالي  لبنى  بلسيدة 
 93000  37 رقم) زيدون  إبن  شارع 

تطوبن بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
أكتوار) ((2 بالبتدبئية بتطوبن بتاريخ)

2022)تحت رقم)2070.

5((I

RINCON DEL PAN

RINCON DEL PAN
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

RINCON DEL PAN
شارع معركة أفوبل رقم 6) بلدور 
بألر�سي رقم 3 ، 93000، تطوبن 

بملغرب
RINCON DEL PAN شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجت اعي شارع 

معركة أفوبل رقم 6) بلدور بألر�سي 
رقم 3 - 93000 تطوبن بملغرب
تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

32383
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 شتن6ر) (29
بملسؤولية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بملحدودة بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤولية بملحدودة.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.RINCON DEL PAN
مخ6زة) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

ومتجربلحلويات.
شارع) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 
بلدور بألر�سي) ((6 معركة أفوبل رقم)

رقم)3 - 93000)تطوبن بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 (0.000 بلشركة:) رأس ال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
بلسيد بألمين بن زبكور):)50)حصة)

بقي ة)5.000)درهم للحصة.

بلرفيع) عبد  مح د  بلسيد 
 5.000 بقي ة) حصة  (50 (: بلشكري)

درهم للحصة.)
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):
بلسيد بألمين بن زبكور عنوبفه)ب()
س1  (6 سالم) بقامة  بلقاهرة  شارع 

93000)تطوبن بملغرب.
بلسيد مح د عبد بلرفيع بلشكري)
عنوبفه)ب()شارع بلقاهرة بقامة سالم)

6)د7 93000)تطوبن بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
بلسيد بألمين بن زبكور عنوبفه)ب()
س1  (6 سالم) بقامة  بلقاهرة  شارع 

93000)تطوبن بملغرب
بلسيد مح د عبد بلرفيع بلشكري)
عنوبفه)ب()شارع بلقاهرة بقامة سالم)

6)د7 93000)تطوبن بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
أكتوار) (28 بالبتدبئية بتطوبن بتاريخ)

2022)تحت رقم)85)2.
5(2I

CHICHAOUA FINANCES SARL AU

 Société abdou d’éléctricité
et énergie renouvelable

شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 
بلشريك بلوحيد

تأسيس شركة

 CHICHAOUA FINANCES SARL
AU

 APPT(N°2 IMMEUBLE
 MAYORCA HAY EL QODS

 CHICHAOUA ، 41000،
chichaoua MAROC

 Société abdou d’éléctricité et
énergie renouvelable شركة 

ذبت مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 
بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجت اعي حي بألمل 
شيشاوة. - 000)1 شيشاوة بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤلية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 
223(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

تم إعدبد بلقافون) (2022 شتن6ر) (22

مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.

عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

 Société abdou d’éléctricité et

.énergie renouvelable

-)مقاول) (: غرض بلشركة بإيجاز)

في بلتركيب بلكهراائي مشغل ألقل من)

عشرة أشخاص.

-2مقاول في بألع ال أو بالنشاءبت)

بملختلفة.

-3تاجر

وتوزيع) شربء) (, بيع) في  -1مقاول 

بألجهزة وبألدوبت بلكهراائية..

عنوبن بملقر بالجت اعي):)حي بألمل)

شيشاوة.)-)000)1)شيشاوة بملغرب.

أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

بلسيد عبد بلوبحد ببكور):)000.) 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.)

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):

ببكور) بلوبحد  عبد  بلسيد 

 1(000 عنوبفه)ب()حي بألمل شيشاوة)

شيشاوة بملغرب.

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:

ببكور) بلوبحد  عبد  بلسيد 

 1(000 عنوبفه)ب()حي بألمل شيشاوة)

شيشاوة بملغرب

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

 26 بتاريخ) بامنتافوت  بالبتدبئية 

أكتوار)2022)تحت رقم)2022/)65.

5(3I
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CAFIGEC

CLIMALUX ACCESSOIRE
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة
إغالق فرع تابع لشركة تجارية يوجد)

مقرها بالجت اعي باملغرب

CAFIGEC
 rue(al, fourat 2éme(etage 39
 maarif 39 rue(al, fourat 2éme
 etage(maarif، 20100، casa

maroc
CLIMALUX ACCESSOIRE «شركة 

ذبت بملسؤولية بملحدودة»
وعنوبن مقرها بالجت اعي: محل 
بلطابق بلسفلي رقم 8 زفقة سيد 
بلدين بوركون - - بلدبر بلبيضاء 

بملغرب.
«إغالق فرع تابع لشركة تجارية 
يوجد مقرها بالجت اعي باملغرب»
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري: 

.(38885
ب قت�سى بلج ع بلعام بالستثنائي)
تقرر) (2022 أكتوار) (06 في) بملؤرخ 
 CLIMALUX إغالق فرع تابع لشركة)
 CLIMALUX(تس يته(ACCESSOIRE
 8 وبلكائن عنوبفه في) (ACCESSOIRE
طريق بلرااط بلطابق بلثاني حدبئق)

عين بلسبع)-)-)بلدبر بلبيضاء)بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم  (
 27 بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)813599.
5(1I

CAFIGEC

LIFESTYLE BY M
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تفويت حصص

CAFIGEC
 rue(al, fourat 2éme(etage 39
 maarif 39 rue(al, fourat 2éme
 etage(maarif، 20100، casa

maroc
LIFESTYLE BY M شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجت اعي 26 شارع 
مرس بلسلطان شقة رقم 3 بلطابق 
بالول - 00)20 بلدبربلبيضاء بملغرب.

تفويت حصص
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 

.190(25

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)

ت ت) (2022 أكتوار) (06 في) بملؤرخ 

بملصادقة على):

بملودن) أمين  )ة() بلسيد) تفويت 

أصل) من  بجت اعية  حصة  (500

50.000,00)حصة لفائدة بلسيد))ة()

فاط ة منو بتاريخ)06)أكتوار)2022.

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم  (

 0( بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

فوف6ر)2022)تحت رقم)811097.

5(5I

CHENTOUFI2022

SAIDA EL HOURA CHANGE
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تفويت حصص

CHENTOUFI2022

2)) شارع مح د بلخامس بقامة 
رضوبن مكتب 15 بلطابق6 ، طنجة 

، 90000، طنجة بملغرب

 SAIDA EL HOURA CHANGE

شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجت اعي شارع 

موالي علي بن رشيد رقم 72 
شفشاون - 000)9 شفشاون 

بملغرب.

تفويت حصص
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 

.117

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)

ت ت) (2022 غشت) ((( في) بملؤرخ 

بملصادقة على):

بلح يد) عبد  )ة() بلسيد) تفويت 

2.500)حصة بجت اعية من) بلشبلي)

بلسيد) لفائدة  حصة  (2.500 أصل)

)))غشت) )ة()مح د بلدبودي بتاريخ)

.2022

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم  (

 (3 بتاريخ) بشفشاون  بالبتدبئية 

أكتوار)2022)تحت رقم)302.

5(6I

AEX ET COM MAROC AUDIT ET EXPERTISE

NORDICA INVEST
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

 AEX ET COM MAROC AUDIT

ET EXPERTISE

زبوية شارع مح د بلخامس و شارع 

ببن كثير إقامة دوس مارس رقم 11 ، 

90000، طنجة بملغرب

NORDICA INVEST شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجت اعي موطنة 

لدى إيزيدوم بزنس سافتر 8 زفقة 

بلكندي إقامة سافتا كالرب 2 بلطابق 

7 بملكتب 7) - 90000 طنجة بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

(3(793

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) (03

بملسؤولية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بملحدودة بامل يزبت بلتالية:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤولية بملحدودة.

عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.NORDICA INVEST

شركة) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

قابضة.

موطنة) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 

زفقة) (8 سافتر) بزنس  إيزيدوم  لدى 

بلطابق) (2 بلكندي إقامة سافتا كالرب)

7)بملكتب)7) - 90000)طنجة بملغرب.

أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 30.000 بلشركة:) رأس ال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

5))حصة) (: بلسيدة مريم بلوزبني)

بقي ة)00))درهم للحصة.

بلشركة ميكاسا هولدينغ لي يتد)

درهم) ((00 بقي ة) حصة  (285 (:

للحصة.)

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)
وصفات وموبطن بلشركاء):

عنوبفه)ب() بلوزبني  مريم  بلسيدة 
حي بلنزبهة زفقة مح د بلشيخ ميارة)

رقم)8 90000)طنجة بملغرب.
بلشركة ميكاسا هولدينغ لي يتد)
بلحرة,) بملنطقة  جبل علي  عنوبفه)ب()
أفد) كاوفتنت  شارترد  أ  د  ب  س/أ,)
21),)ب) 6),)مكتب) لوب) أدفايسري,)
جبل علي) (00000  26(253 أ.بوكس)

بإلماربت بلعراية بملتحدة.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
عنوبفه)ب() بلوزبني  مريم  بلسيدة 
حي بلنزبهة زفقة مح د بلشيخ ميارة)

رقم)8 90000)طنجة بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
أكتوار) (3( بتاريخ) بطنجة  بلتجارية 

2022)تحت رقم)258918.
5(7I

FIDUSCAL

CIBLE VERTE
إعالن متعدد بلقربربت

FIDUSCAL
 BD OUED DAOURA LOT 32(
 CHAHDIA(EL(OULFA ، 20240،

CASABLANCA MAROC
CIBLE VERTE «شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة»
وعنوبن مقرها بالجت اعي: طريق 

0)) شارع بلشفشاوني رقم 1 تجزئة 
كزبر بلحي بلصناعي بلرفو�سي - 
20253 بلدبر بلبيضاء بملغرب.

«إعالن متعدد بلقربربت»
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري: 

.(3(707
ب قت�سى بلج ع بلعام بالستثنائي)

بملؤرخ في)2))أكتوار)2022
تم بتخاذ بلقربربت بلتالية:)

على) ينص  بلذي  (:( رقم) قربر 
وفًقا ألحكام بلنظام بألسا�سي) مايلي:)
للشركة)،)قام بلسيد مصطفى حرمة)
حصة بقي ة) ()500( ببيع   س ائة)
00.00))درهم لكل منها لصالح بلسيد)
فؤبد بلحيدوي.ك ا قام بلسيد حسين)
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 (500( ببيع   س ائة) بلسعودي 

حصة بقي ة)00.00))درهم لكل منها)

لصالح بلسيد عبد بللطيف أزوطي.

على) ينص  بلذي  (:2 رقم) قربر 

بلحصص) حجز  بلج ع  قرر  مايلي:)

بلتالية:) بملقترحات  في  أدفاه  بملحددة 

 500 بلحيدوي......) فؤبد  بلسيد  (-

سهم.)-)بلسيد عبد بللطيف بلزوطي.)

………500)سهم.

قربر رقم)3:)بلذي ينص على مايلي:)

يقبل بلج ع بستقالة بلسيد حسين)

كاملة) ذمة  إبربء) وي نحه  بلسعودي 

ونهائية)،)دون ض ان باللتزبمات.)بعد)

بالطالع على أصول وبلتزبمات بلشركة)

بلجبائية) بلوضعية  شهادة  وأن 

بلقافوفية أعطيت لهم في ففس يوم)

بلتوقيع.

قربر رقم)1:)بلذي ينص على مايلي:)
بلحيدوي) فؤبد  بلسيد  بلج ع  يعين 

غير) لفترة  للشركة  وحيدب  مسيرب 

محدودة.

قربر رقم)5:)بلذي ينص على مايلي:)

بلصالحيات) بأوسع  بإلدبرة  تت تع 

(، تحفظ) أو  قيود  دون  (، وبلتصرف)

واالنيابة) بلشركة  باسم  للتصرف 

بألطربف) بج يع  يتعلق  في ا  عنها 

مع) (، بلظروف) ج يع  في  (، بلثالثة)

مربعاة بلصالحيات بمل نوحة ب وجب)

بلعادي.) بلعام  لالجت اع  بلقافون 

بشكل) بلشركة  ستلتزم  (، واالتالي)

بملتعلقة) بألع ال  بج يع  صحيح 

من) بملالية  بملعامالت  وكذلك  بها 

فؤبد) للسيد  بلوحيد  بلتوقيع   الل 

بلحيدوي.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

بلنظام بألسا�سي بلتالية:)

بند رقم)6:)بلذي ينص على مايلي:)

مساه ات

بند رقم)7:)بلذي ينص على مايلي:)
رأس ال بلشركة

على) ينص  بلذي  (:(3 رقم) بند 

مايلي:)تعيين مسير للشركة

على) ينص  بلذي  (:(6 رقم) بند 

مايلي:)صالحيات بالمضاء

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

 0( بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

فوف6ر)2022)تحت رقم)811559.

5(8I

SAFWA CONSEIL

HI-TEX
إعالن متعدد بلقربربت

SAFWA CONSEIL

 AL MASSAR ROUTE DE SAFI

 N° 581 APPARTEMENT 2 2EME

 ETAGE ، 40100، MARRAKECH

MAROC

HI-TEX «شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة ذبت بلشريك بلوحيد»

وعنوبن مقرها بالجت اعي: 5)9 

تجزئة بملسار طريق أسفي - - مربكش 

بملغرب.

«إعالن متعدد بلقربربت»

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري: 

.((187

ب قت�سى بلج ع بلعام بالستثنائي)

بملؤرخ في)05)يوفيو)8)20

تم بتخاذ بلقربربت بلتالية:)

على) ينص  بلذي  (:( رقم) قربر 

بلشركة،) رأس ال  في  بلزيادة  مايلي:)

بالرصدة) من  جزء) دمج  طريق  عن 

بملحصورة بتاريخ) () بالرااح) (( بلدبئنة)

حدود) في  ودلك  (،3(/(2/20(7

500.000,00)درهم

قربر رقم)2:)بلذي ينص على مايلي:)

بإضافة) بالجت اعي  بلنشاط  ت ديد 

تجهيزبت) وتوزيع  بيع  شربء،) يلي:) ما 

بلوقاية بلشخصية وبلسالمة بملهنية)

 اصة بالع ل

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

بلنظام بألسا�سي بلتالية:)

بند رقم)2:)بلذي ينص على مايلي:)

بلنشاط بالجت اعي

بند رقم)6:)بلذي ينص على مايلي:)

بملساه ات

بند رقم)7:)بلذي ينص على مايلي:)

بلرأس ال بالجت اعي

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

يوفيو) (22 بتاريخ) ب ربكش  بلتجارية 

8)20)تحت رقم)96900.

5(9I

cherkaouaudit

FRATELLI MET MONTAGE
إعالن متعدد بلقربربت

cherkaouaudit

 bd moulay youssef résidence

 yassine 2 1er(etage ، 90010،

tanger maroc

 FRATELLI MET MONTAGE

«شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة»

وعنوبن مقرها بالجت اعي: زفقة 

طان طان إقامة سلي ان 2 بلطابق 

بألر�سي رقم 3 - - طنجة بمل لكة 

بملغراية.

«إعالن متعدد بلقربربت»

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري: 

.51053

ب قت�سى بلج ع بلعام بالستثنائي)

)202)تم بتخاذ) )3)دجن6ر) بملؤرخ في)

بلقربربت بلتالية:)

على) ينص  بلذي  (:( رقم) قربر 

بلصافية) بلوضعية  أن  ب ا  مايلي:)

من) رأس الها  ربع  قلت عن  للشركة 

بلقوبئم) في  بملثبتة  بلخسائر  جربء)

بلتركيبية ومن أجل تسوية وضعيتها)

رأس ال) بلشركاء) فض  على  تعين 

بلشركة ب قدبر)7.910.800)درهم ثم)

رفعه بنفس بملقدبر عن طريق إجربء)

بملحددة) بلشركة  ديون  مع  مقاصة 

بملقدبر.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

بلنظام بألسا�سي بلتالية:)

على) ينص  بلذي  (:6-7 رقم) بند 

تقسيم) ففس  على  بلحفاض  مايلي:)

رأس ال بلشركة بين بلشركاء

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

غشت) (09 بتاريخ) بطنجة  بلتجارية 

2022)تحت رقم)256121.

520I

fiducinfo(sarlau

KMJ BIO
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

fiducinfo(sarlau

 N° B12, Résidence(FAJWA,

 Boulevard Hassan II

 MARRAKECH ، 40000،

Marrakech Maroc

KMJ BIO شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجت اعي مكتب رقم 

1) بقامة فجوة شارع حسن 2 طريق 

بلصويرة جليز - 10000 مربكش 

بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

(3008(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) ((7

مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.

عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 

 KMJ (: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.BIO

بيع موبد) (: غرض بلشركة بإيجاز)

شبه صيدلية

بيع موبد بلتج يل بالتقسيط.

مكتب) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 
حسن) شارع  فجوة  بقامة  ((1 رقم)

 10000 (- جليز) بلصويرة  طريق  (2

مربكش بملغرب.

أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 50.000 بلشركة:) رأس ال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

بلسيدة جباري فزهة):)500)حصة)

بقي ة)00))درهم للحصة.)
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وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)
وصفات وموبطن بلشركاء):

عنوبفه)ب() فزهة  جباري  بلسيدة 
6)شارع بألمير) تجزئة بلعرصة رقم ج)
مربكش) (10000 هللا) عبد  موالي 

بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
عنوبفه)ب() فزهة  جباري  بلسيدة 
6)شارع بألمير) تجزئة بلعرصة رقم ج)
مربكش) (10000 هللا) عبد  موالي 

بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
أكتوار) (26 بلتجارية ب ربكش بتاريخ)

2022)تحت رقم)10713).
52(I

FIDUSCAL

MARMO STONE 
إعالن متعدد بلقربربت

FIDUSCAL
 BD OUED DAOURA LOT 32(
 CHAHDIA(EL(OULFA ، 20240،

CASABLANCA MAROC
 MARMO STONE «شركة ذبت 
بملسؤولية بملحدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد»
وعنوبن مقرها بالجت اعي: منشأه 

محيط مج وعة )2--)20ع ارة 7 
مج وعة )2 بلوك أ 23 أوالدعزوز 

والد جربر دوبر حريت فوبصر 
بلدبرايضاء - 27000 بلذبرايضاء 

بملغرب.
«إعالن متعدد بلقربربت»

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري: 
.388217

ب قت�سى بلج ع بلعام بالستثنائي)
بملؤرخ في)27)أكتوار)2022)تم بتخاذ)

بلقربربت بلتالية:)
بلذي) (: )بيع بلحصص) قربر رقم)
ينص على مايلي:)وفًقا ألحكام بلنظام)
بألسا�سي للشركة)،)يحيط بلج ع عل ا)
رشيدي) بلسيد  بلتالية:) بالتحويالت 
)000)(حصة بقي ة) عزيز يبيع ألف)
00.00))درهم لكل منها لصالح بلسيد)
بلحصص) عدد  شعيب.) بو  رشيدي 

حصة بقي ة) ()(000( بملنقولة ألف)

ب بلغ مائة) (، درهم للحصة) ((00.00

ألف))100،000.00()درهم.

قربر رقم)2)توزيع جديد للرأس ال:)

يقرربلج ع) مايلي:) على  ينص  بلذي 

أدفاه) بملحددة  ببلحصص  حجز 

بلسيد) (- بلتالية:) بملقترحات  في 

حصة.) ((000 بوشعيب....) رشيدي 

بملج وع.......)000))وحدة.

(: بملسير) إستقالة  (3 رقم) قربر 

يقبل بلج ع) بلذي ينص على مايلي:)

بستقالة مسير بلشركة رشيدي عزيز)

و يعطيه إبربء)ذمة كاملة ونهائية دون)

ض ان باللتزبمات)

جديد:) مسير  تعيين  (1 رقم) قربر 

بلج ع يعين) بلذي ينص على مايلي:)

ك سير) شعيب  بو  رشيدي  بلسيد 

وحيد للشركة لفترة غير محدودة.

بإلدبرة:) صالحيات  (5 رقم) قربر 

تت تع بإلدبرة) بلذي ينص على مايلي:)

وبلتصرف) بإلدبرة  صالحيات  بأوسع 

مع مربعاة) (، دون قيود أو تحفظ) (،

ب وجب) بمل نوحة  بلصالحيات 

(، بلعام.واالتالي) بلج ع  بلقافون.)

صحيح) بشكل  بلشركة  ستلتزم 

بها وكذلك) بملتعلقة  بألع ال  بج يع 

بلتوقيع) من  الل  بملالية  بملعامالت 

بلوحيد للسيد رشيدي بو شعيب.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

بلنظام بألسا�سي بلتالية:)

بلذي ينص على) (:6 بند رقم بند)

مايلي:)بملساه ات

بند رقم بنذ)2)):)بلذي ينص على)

مايلي:)صالحيات بإلدبرة)

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

 0( بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

فوف6ر)2022)تحت رقم)811560.

522I

samater

 BRIMMOZAK
CONSTRUCTION

شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة
تأسيس شركة

samater
2 زبوية شارع أففا زفقة كلود بروب 

فنس بلطابق 5 بلدبر بلبيضاء بلدبر 
بلبيضاء، 20000، بلدبر بلبيضاء 

بملغرب
 BRIMMOZAK

CONSTRUCTION شركة ذبت 
بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجت اعي 39شارع 
لالياقوت بلطابق5 بلشقة د بالدبر 
بلبيضاء. - 20000 بلدبر بلبيضاء 

بملغرب
تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

559855
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) ((7
بملسؤولية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بملحدودة بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤولية بملحدودة.
متبوعة) بلشركة  تس ية 
ب ختصر) بإلقتضاء) عند 
 BRIMMOZAK (: تس يتها)

.CONSTRUCTION
(: بإيجاز) بلشركة  غرض 
 PROMOTEUR IMMOBILIER ET

.TRAVAUX DIVERS
39شارع) (: عنوبن بملقر بالجت اعي)
بالدبر) د  بلشقة  بلطابق5) لالياقوت 
بلبيضاء) بلدبر  (20000 (- بلبيضاء.)

بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
بلسيد زكرياء)بريشة):)300)حصة)

بقي ة)00))درهم للحصة.
بلسيد عبد بلرح ن بريشة):)100 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.

حصة) (300 (: بريشة) فزبر  بلسيد 

بقي ة)00))درهم للحصة.)

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):

عنوبفه)ب() بريشة  زكرياء) بلسيد 

ع ارة1  (2 مج وعة) بالفدلس3) ديار 
بلدبربلبيضاء) 3)بوسكورة  رقم)

20000)بلدبر بلبيضاء)بملغرب.

بريشة) بلرح ن  عبد  بلسيد 

تجزئة بملنظر بلج يل رقم) عنوبفه)ب()

بلدبربلبيضاء) معروف  سيدي  ((65

20000)بلدبر بلبيضاء)بملغرب.

عنوبفه)ب() بريشة  فزبر  بلسيد 

 (65 رقم) بلج يل  بملنظر  تجزئة 

سيدي معروف بلدبربلبيضاء)20000 

بلدبر بلبيضاء)بملغرب.

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:

عنوبفه)ب() بريشة  زكرياء) بلسيد 

ع ارة1  (2 مج وعة) بالفدلس3) ديار 
بلدبربلبيضاء) 3)بوسكورة  رقم)

20000)بلدبر بلبيضاء)بملغرب

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

رقم) تحت  (2022 أكتوار) (26

.RC:559855

523I

FOUZMEDIA

 STE TRANS MED B.AISSA
SARL

شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

 STE TRANS MED B.AISSA SARL

شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجت اعي زفقة 

هارون بلرشيد إقامة فردوس بلرقم 

3 مي وزب - 1000) بلقنيطرة بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤلية
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محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

66735
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 شتن6ر) (20
مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 
بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
 STE (: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.TRANS MED B.AISSA SARL
:)مقاول في) غرض بلشركة بإيجاز)

فقل بالشخاص.
زفقة) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 
هارون بلرشيد إقامة فردوس بلرقم)
3)مي وزب)-)1000))بلقنيطرة بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)بملغرب سنة.
 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):
بلسيد بنعي�سى بالفقيه عنوبفه)ب()
 (1000 بلسبع) عين  بملخاليف 

بلقنيطرة بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
بلسيد بنعي�سى بالفقيه عنوبفه)ب()
 (1000 بلسبع) عين  بملخاليف 

بلقنيطرة بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
 29 بتاريخ) بالقنيطرة  بالبتدبئية 

شتن6ر)2022)تحت رقم)-.
521I

FOUZMEDIA

MENUISERIE BOIS CHBAR
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

 MENUISERIE BOIS CHBAR
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجت اعي 59 شارع 

موالي عبدبلعزيز إقامة موالي 
عبدبلعزيز بلرقم 1 بلقنيطرة 1000) 

بلقنيطرة بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

66965
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 شتن6ر) (26
مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 
بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.MENUISERIE BOIS CHBAR
:)مقاول في) غرض بلشركة بإيجاز)

فجارة بلخشب.
 59 (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 
شارع موالي عبدبلعزيز إقامة موالي)
عبدبلعزيز بلرقم)1)بلقنيطرة)1000) 

بلقنيطرة بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):
عنوبفه)ب() مح د  شبار  بلسيد 
 (1000  (79 رقم) (5 بلوفاء) تجزئة 

بلقنيطرة بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
عنوبفه)ب() مح د  شبار  بلسيد 
 (1000  (79 رقم) (5 بلوفاء) تجزئة 

بلقنيطرة بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
 (8 بتاريخ) بالقنيطرة  بالبتدبئية 

أكتوار)2022)تحت رقم)-.
525I

FOUZMEDIA

TOTO DISTRIBUTION
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
TOTO DISTRIBUTION شركة 

ذبت مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 
بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجت اعي 59 شارع 
موالي عبدبلعزيزمكتب رقم 1 - 

1000) بلقنيطرة بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

6692(
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 شتن6ر) (2(
مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 
بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
 TOTO(:(بإلقتضاء)ب ختصر تس يتها

.DISTRIBUTION
بلتصدير) (: غرض بلشركة بإيجاز)

وبإلستيربد.
59)شارع) عنوبن بملقر بالجت اعي):)
 -  1 رقم) عبدبلعزيزمكتب  موالي 

1000))بلقنيطرة بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):
تبوعي) عبدبلوهاب  بلسيد 
 57 بلرقم) (7 عنوبفه)ب()حي بلرشاد ج)

---)تيفلت بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:

تبوعي) عبدبلوهاب  بلسيد 
 57 بلرقم) (7 عنوبفه)ب()حي بلرشاد ج)

---)تيفلت بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
 (3 بتاريخ) بالقنيطرة  بالبتدبئية 

أكتوار)2022)تحت رقم)-.

526I

GESTION ALJANOUB

MARAMI TOUR
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

توسيع نشاط بلشركة)

GESTION ALJANOUB
زفقة تطوبن حي بلسعادة ع ارة رقم 
2 بلطابق بلثالث بلعيون ، 70000، 

بلعيون بملغرب
MARAMI TOUR شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة
وعنوبن مقرها بالجت اعي شارع 

بلس ارة رقم 07 مزرعة بهل بلرشيد 
بلعيون - 70000 بلعيون بملغرب.

توسيع نشاط بلشركة
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 

.2905(
ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)
ت ت) (2022 أكتوار) (29 في) بملؤرخ 
نشاط) إلى  بلتالية  بألنشطة  إضافة 

بلشركة بلحالي):
بإلقامات) أو  بلسفر  تنظيم  (-
بلفردية أو بلج اعية أو بيع منتجات)

هذب بلنشاط)؛
ي كن) بلتي  بلخدمات  تقديم  (-
تقدي ها ب ناسبة بلسفر أو بإلقامة)،)
وال سي ا حجز وإصدبر تذبكر بلنقل)؛

بملتعلقة) بلخدمات  تقديم  (-
سي ا) وال  (، بلسياحي) باالستقبال 
تنظيم جوالت في بملدن أو بملوبقع أو)
بملعالم بلتاريخية)،)و دمات بإلرشاد)

وبملرشدين بلسياحيين)؛
إفتاج أو بيع بلطرود بلسياحية) (-
،)وإدربك بملشغلين بملرتبطين بتنظيم)
(، بمل اثلة) بألحدبث  أو  بملؤت ربت 
وكذلك بألنشطة بلسياحية بملتعلقة)
وبلجبال) بألس اك  وصيد  بالرياضة 

وبملناسبات بلفنية وبلثقافية)؛.
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باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم  (

فوف6ر) (0( بتاريخ) بالعيون  بالبتدبئية 

2022)تحت رقم))320.

527I

CHICHAOUA FINANCES SARL AU

Rachid multiservices
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

 CHICHAOUA FINANCES SARL

AU

 APPT(N°2 IMMEUBLE

 MAYORCA HAY EL QODS

 CHICHAOUA ، 41000،

chichaoua MAROC

Rachid multiservices شركة ذبت 

مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجت اعي محل 

تجاري رقم )2 مركب بلخيزربن 

شيشاوة شيشاوة 000)1 شيشاوة 

بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

2223

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 شتن6ر) (2(

مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.

عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 

 Rachid(:(بإلقتضاء)ب ختصر تس يتها

.multiservices
-))مقاول) غرض بلشركة بإيجاز):)

في بألشغال بملختلفة و بلبناء.

-2)تاجر.

مقاول في بلتسيير وبالستغالل) (3-

بلفالحي.

-1)بلتغذية بلعامة..

محل) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 
بلخيزربن) مركب  (2( رقم) تجاري 
شيشاوة) (1(000 شيشاوة) شيشاوة 

بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 (.000 (: بلكربرى) رشيد  بلسيد 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.)
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):
عنوبفه)ب() بلكربرى  رشيد  بلسيد 
 22 رقم) فيال  بمتدبد  بلنهضة  تجزئة 

شيشاوة)000)1)شيشاوة بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
عنوبفه)ب() بلكربرى  رشيد  بلسيد 
 22 رقم) فيال  بمتدبد  بلنهضة  تجزئة 

شيشاوة)000)1)شيشاوة بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
 25 بتاريخ) بامنتافوت  بالبتدبئية 
أكتوار)2022)تحت رقم)616/2022.
528I

FINCOSA MARRAKECH

LAKYNZA
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تفويت حصص

FINCOSA MARRAKECH
شارع عبد بلكريم بلخطابي بقامة 
رقية ع ارة 80) بلوك B بلطابق 

بالول بلشقة 7 ، 10000، مربكش 
بملغرب

LAKYNZA شركة ذبت بملسؤولية 
بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجت اعي 7) زففة 
موريتافيا بلطابق بلثاني، بلثالث، 
بلرببع وبلخامس - 10000 مربكش 

بملغرب.
تفويت حصص

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 
.71785

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)
ت ت) (20(7 فوف6ر) ((6 في) بملؤرخ 

بملصادقة على):

يوسف) )ة() بلسيد) تفويت 
60))حصة بجت اعية من) بلس كاني)
)ة() حصة لفائدة بلسيد) ((60 أصل)
ف6ربير) (21 بتاريخ) بملوبسني  عائشة 

.20(7
مح د  ليل) )ة() بلسيد) تفويت 
60))حصة بجت اعية من) بلس كاني)
)ة() حصة لفائدة بلسيد) ((60 أصل)
ف6ربير) (21 بتاريخ) بملوبسني  عائشة 

.20(7
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم  (
دجن6ر) ((1 بتاريخ) ب ربكش  بلتجارية 

7)20)تحت رقم)30)92.

529I

FOUZMEDIA

ADD MEDIA ONE
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
ADD MEDIA ONE شركة ذبت 
مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجت اعي شارع 

بلحسن بلثاني إقامة بلحسن بلثاني 
6أ 20 مكتب رقم 50 بلطابق 7 - 

1000) بلقنيطرة بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

67053
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) (26
مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 
بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
 ADD (: ب ختصر تس يتها) بإلقتضاء)

.MEDIA ONE

دربسة) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

وإنشاء)موبقع بلشبكة بلعنكبوتية

مقاول في بإلشهار.

شارع) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 

بلحسن بلثاني إقامة بلحسن بلثاني)

 -  7 بلطابق) (50 رقم) مكتب  (20 6أ)

1000))بلقنيطرة بملغرب.

أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):

عنوبفه)ب() أمين  علوبن  بلسيد 

بلقنيطرة)1000))بلقنيطرة بملغرب.

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:

عنوبفه)ب() أمين  علوبن  بلسيد 

بلقنيطرة)1000))بلقنيطرة بملغرب

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

 26 بتاريخ) بالقنيطرة  بالبتدبئية 

أكتوار)2022)تحت رقم)-.

530I

TIZI OUSSEN.COM

TIZI OUSSEN.COM
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

TIZI OUSSEN.COM

7)) زفقة ببن منير بقامة بلزرقة 

بلطابق 2 رقم 8) بملعاريف بلدبر 

بلبيضاء ، 20000، بلدبر بلبيضاء 

بملغرب

TIZI OUSSEN.COM شركة ذبت 

مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجت اعي 7)) زفقة 

ببن منير بقامة بلزرقة بلطابق 2 رقم 

8) بملعاريف بلدبر بلبيضاء - 20000 

بلدبر بلبيضاء بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 
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رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 
56028(

في) مؤرخ  موثق  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) ((1
مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 
بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
 TIZI (: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.OUSSEN.COM
بستيربد) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

وتصدير ج يع بملنتجات.
عنوبن بملقر بالجت اعي):)7)))زفقة)
ببن منير بقامة بلزرقة بلطابق)2)رقم)
8))بملعاريف بلدبر بلبيضاء)-)20000 

بلدبر بلبيضاء)بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 XUEFEN( NI( :( 1.000 بلسيدة)

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.)
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):
عنوبفه)ب() (XUEFEN NI بلسيدة)
تشيجيانغ)20000)تشيجيانغ بلصين.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
عنوبفه)ب() (XUEFEN NI بلسيدة)
تشيجيانغ)20000)تشيجيانغ بلصين

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
 27 بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)-.
53(I

ste united consulting

 PHARMACIE RACHAD
T.A.Z.A

شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 
بلشريك بلوحيد

تأسيس شركة

ste united consulting
 N° 14 ESPACE(SAISS(AV(DES

FAR(FES، 30000، FES(MAROC
 PHARMACIE RACHAD T.A.Z.A
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجت اعي رقم 75 

بلوك 2 حي بلرشاد تازة - 35000 تازة 
بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤلية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 
675(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
بلقافون) إعدبد  تم  (2022 يناير) (0(
مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 
بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.PHARMACIE RACHAD T.A.Z.A
غرض بلشركة بإيجاز):)صيدلية

شربء)بلبيع.بلتصنيع بلتصدير
وبالستيربد ر بلتسويق لج يع

بملنتجات بلطبية.مستحضربت
بملستحضربت) بلتج يل 

بلصيدالفية
بلنباتية بلغذبئية.من أصل

تركيبي) أو  فباتي.حيوبني 
لالستخدبم

بلبشري وبلبيطري...
 75 رقم) (: عنوبن بملقر بالجت اعي)
بلوك)2)حي بلرشاد تازة)-)35000)تازة)

بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
مبلغ رأس ال بلشركة:)200.000.) 

درهم،)مقسم كالتالي:
 (2.000 (: بشر) بلجامعي  بلسيد 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.)
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):
عنوبفه)ب() بشر  بلجامعي  بلسيد 
03)مج ع بلسالم بلوك د طريق) رقم)

بي وزبر فاس)30000)فاس بملغرب.

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:

عنوبفه)ب() بشر  بلجامعي  بلسيد 
03)مج ع بلسالم بلوك د طريق) رقم)

بي وزبر فاس)30000)فاس بملغرب

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

أكتوار) (2( بتاريخ) بتازة  بالبتدبئية 

2022)تحت رقم))96.

532I

BEN BEL CONSEILS

OD STAR
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

BEN BEL CONSEILS

 gueliz 4eme(etage(appt 18 imm

 al(asfahani ، 40000، Marrakech

MAROC

OD STAR شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجت اعي رقم 56 

بملسار طريق آسفي مربكش - 10000 

مربكش بمل لكة بملغراية 

تأسيس شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

(30219

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) ((9

مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.

عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 

 OD (: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.STAR

بستيربد) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

وتصدير بملنتجات بلغذبئية بملختلفة)

وبملعدبت بلصناعية.

وتحويل) وتح يص  تصنيع  (

وتغليف وتوزيع بلفوبكه بملجففة..

 56 رقم) (: عنوبن بملقر بالجت اعي)

بملسار طريق آسفي مربكش)-)10000 

مربكش بمل لكة بملغراية.

أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

مبلغ رأس ال بلشركة:)000.000.) 

درهم،)مقسم كالتالي:

 (0.000 (: بلسيد سعيد لبشيري)

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.)

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):

عنوبفه)ب() لبشيري  سعيد  بلسيد 

 01 شقة) أ,) ع لية باب بملنزه ع ارة 

مربكش) (10000 مربكش) (- بلعزوزية)

بمل لكة بملغراية.

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:

عنوبفه)ب() لبشيري  سعيد  بلسيد 

 01 شقة) أ,) ع لية باب بملنزه ع ارة 

مربكش) (10000 مربكش) (- بلعزوزية)

بمل لكة بملغراية

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

أكتوار) (3( بلتجارية ب ربكش بتاريخ)

2022)تحت رقم)9)109).

533I

wimocab

BODY TIME
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

wimocab

مج وعة سوفيان رقم 19 

بلطبقة 3 بلشقة 8 سدي معروف 

بلدبربلبيضاء مج وعة سوفيان 
رقم 19 بلطبقة 3 بلشقة 8 سدي 

معروف بلدبربلبيضاء، 20280، 

بملغرب بلدبر بلبيضاء

BODY TIME شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجت اعي شارع 

إبن بلحسن سغير إقامة سعاد 

بلدبربلبيضاء - 20520 بلدبربلبيضاء 

بملغرب.
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تعيين مسير جديد للشركة
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 

.131727

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)

بملؤرخ في)28)أكتوار)2022)تم تعيين)

فوة) بلسيد)ة() للشركة  جديد  مسير 

بلحسين ك سير وحيد

تبعا إلقالة مسير.

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

 28 بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)813991.

531I

MOUFIDCO

BOUTIBA BACHIR
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
حل شركة

MOUFIDCO

 BD(LALLA(YACOUT 4EME (19

ETAGE(N° 103 ، 20000، بلدبر 

بلبيضاء بملغرب

BOUTIBA BACHIR شركة ذبت 

مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد)في طور بلتصفية(

وعنوبن مقرها بإلجت اعي 9 شارع 

30 ج يلة ) بلدبر بلبيضاء - 20000 

بلدبربلبيضاء بملغرب.

حل شركة
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 

.28921(

بلوحيد) بلشريك  قربر  ب قت�سى 

تقرر) (20(6 أكتوار) (27 في) بملؤرخ 

محدودة) مسؤلية  ذبت  شركة  حل 

 BOUTIBA بلوحيد) بلشريك  ذبت 

 (00.000 رأس الها) مبلغ  (BACHIR

 9 بإلجت اعي) مقرها  وعنوبن  درهم 

(- بلدبر بلبيضاء) (( ج يلة) (30 شارع)

بملغرب فتيجة) بلدبربلبيضاء) (20000

ل):)حل بلشركة.

شارع) (9 و حدد مقر بلتصفية ب)

30)ج يلة)))بلدبر بلبيضاء)-)20000 

بلدبربلبيضاء)بملغرب.)

و عين:
بلسيد)ة()بشير بوتيبة و عنوبفه)ب()
 67200 شبواان) فريدريك  شارع  (9
)ة() ك صفي) فرنسا  بستربس6رغ 

للشركة.
وعند بإلقتضاء)بلحدود بملفروضة)
محل) لهم  بملخولة  بلصالحيات  على 
و) بلعقود  تبليغ  محل  و  بملخابرة 

بلوثائق بملتعلقة بالتصفية):)-
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
 20 بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 
دجن6ر)6)20)تحت رقم)89))0062.

535I

FIDUSCAL

GC PRO
إعالن متعدد بلقربربت

FIDUSCAL
 BD OUED DAOURA LOT 32(
 CHAHDIA(EL(OULFA ، 20240،

CASABLANCA MAROC
GC PRO «شركة ذبت بملسؤولية 
بملحدودة ذبت بلشريك بلوحيد»

وعنوبن مقرها بالجت اعي: 
تجزئة بألزهر 2 شارع )1 رقم 79 
بأللفة -بلدبربلبيضاء - 20200 

بلدبربلبيضاء بملغرب.
«إعالن متعدد بلقربربت»

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري: 
.(6(337

ب قت�سى بلج ع بلعام بالستثنائي)
بملؤرخ في)7))أكتوار)2022)تم بتخاذ)

بلقربربت بلتالية:)
بلذي) (: بيع بلحصص) (( قربر رقم)
ينص على مايلي:)وفًقا ألحكام بلنظام)
بلج ع) يحيط  (، للشركة) بألسا�سي 
بلسيد) بلتالية:) بالتحويالت  عل ا 
علي بملح ادي يبيع مائتين و  سين)
درهم) ((00.00 بقي ة) حصة  ()250(
بلحيدبوي) بلسيد  لصالح  منها  لكل 
بملباعة) بلحصص  عدد  والغ  فؤبد.)
حصة) ()250( و  سون) مائتان 
بقي ة)00.00))درهم للحصة)،)ب بلغ)
  سة وعشرون ألف))25.000.00) 

درهم.

قربر رقم)2)توزيع جديد للرأس ال:)

يقرر بلج ع) بلذي ينص على مايلي:)

في) أدفاه  بملحددة  بلحصص  حجز 

بملقترحات بلتالية:)-)بلسيد بلحيدبوي)

بملج وع......) حصة.) (250 فؤبد…...)

250)حصة.

(: بملسير) إستقالة  (3 رقم) قربر 

يقبل بلج ع) بلذي ينص على مايلي:)

إستقالة بملسير بلسيد علي بملح ادي)

(، ونهائية) كاملة  ذمة  إبربء) ويعطيه 

معرفة) بعد  بإللتزبمات  ض ان  دون 

وأن) بلشركة  وإلتزبمات  أصول 

بلجبائيةبلقافوفية) بلوضعية  شهادة 

بليوم من) في ففس  لهم  قد أعطيت 

بلتوقيع.

جديد:) مسير  تعيين  (1 رقم) قربر 

بلج ع يعين) بلذي ينص على مايلي:)

بلسيد بلحيدبوي فؤبد ك سير وحيد)

للشركة لفترة غير محدودة.

قربر رقم)5)صالحيات بإلدبرة:)بلذي)

ينص على مايلي:)تت تع بإلدبرة بأوسع)

باسم) للتصرف  (، بإلدبرة) صالحيات 

يتعلق) في ا  عنها  واالنيابة  بلشركة 

بلظروف) ج يع  في  بألطربف  بج يع 

بمل نوحة) بلصالحيات  مربعاة  مع  (،

ب وجب قافون بلج ع بلعام.)واالتالي)

صحيح) بشكل  بلشركة  ستلتزم  (،

بها وكذلك) بملتعلقة  بألع ال  بج يع 

بلتوقيع) من  الل  بملالية  بملعامالت 

بلوحيد للسيد بلحيدبوي فؤبد.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

بلنظام بألسا�سي بلتالية:)

بند رقم)6:)بلذي ينص على مايلي:)

بملساه ات

على) ينص  بلذي  (: ((2 رقم) بند 

مايلي:)صالحيات بإلدبرة)

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

 0( بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

فوف6ر)2022)تحت رقم)811276.

536I

CAB CONSEILS

EMISPHERE GAUCHE
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تغيير تس ية بلشركة

CAB CONSEILS

 RUE GOULMIMA RESIDENCE

 LE(LOUVRE(N°653 4EME

 ETG(APPT 11 CASABLANCA،

22000، CASABLANCA(MAROC

EMISPHERE GAUCHE شركة 

ذبت مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد

وعنوبن مقرها بالجت اعي زفقة 

كل ي ة إقامة بللوفر رقم 653، 

بلطابق 1 بلشقة )) - 20000 بلدبر 

بلبيضاء بملغرب.

تغيير تس ية بلشركة
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 

557135

)ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)

2022)تم تغيير) 1))أكتوار) بملؤرخ في)

 EMISPHERE» من) بلشركة  تس ية 

.»NEO STORIES»(إلى(«GAUCHE

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

 0( بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

فوف6ر)2022)تحت رقم))81119.

537I

FIDUCIA-MID

 HARIZONA EXPLOITATION

DE MINE SARL AU
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIA-MID

رقم 98 بلطابق بالول طريق مكناس 

مي الل ميدلت ، 51350، ميدلت 

ميدلت

 HARIZONA EXPLOITATION

DE MINE SARL AU شركة ذبت 

مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد
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وعنوبن مقرها بإلجت اعي شارع 
عالل بن عبد هللا رقم 12 - 51350 

ميدلت بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

33(5
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) (20
مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 
بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)
 HARIZONA EXPLOITATION DE

.MINE SARL AU
بستغالل) (: غرض بلشركة بإيجاز)

بملعادن.
شارع) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 
 51350  -  12 عالل بن عبد هللا رقم)

ميدلت بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
(: بلعربي) موالي  بلسبع  بلسيد 
درهم) ((00 بقي ة) حصة  ((.000

للحصة.)
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):
بلعربي) موالي  بلسبع  بلسيد 
شارع موالي عبد هللا) (12 عنوبفه)ب()

51350)ميدلت بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
بلعربي) موالي  بلسبع  بلسيد 
شارع موالي عبد هللا) (12 عنوبفه)ب()

51350)ميدلت بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
27)أكتوار) بالبتدبئية ب يدلت بتاريخ)

2022)تحت رقم)251.

538I

STE ATHMAN BATI SARL

INSTANT PARA شركة
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
حل شركة

STE INSTANT PARA SARL AU

 MAG(N°1 HYPODROME 2 AL

 QODS(CHAMPS(DE(COURSE ،

30000، FES(MAROC

شركة INSTANT PARA شركة 

ذبت مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد)في طور بلتصفية(

وعنوبن مقرها بإلجت اعي محل رقم 

) هيبودروم 2 بلقدس ملعب بلخيل 

- 30000 فاس بملغرب.

حل شركة
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 

.69189

بلوحيد) بلشريك  قربر  ب قت�سى 

تقرر حل) (2022 فوف6ر) (0( بملؤرخ في)

ذبت) محدودة  مسؤلية  ذبت  شركة 

 INSTANT شركة) بلوحيد  بلشريك 

PARA)مبلغ رأس الها)00.000))درهم)

وعنوبن مقرها بإلجت اعي محل رقم)) 

(- بلقدس ملعب بلخيل) (2 هيبودروم)

30000)فاس بملغرب فتيجة ل):)عدم)

بلتوفيق في بفجاز بملشروع.)

.

 (7 و حدد مقر بلتصفية ب رقم)

تجزئة كابي بلشقة)6)طريق بي وزبر)-)

30000)فاس بملغرب.)

و عين:

و) بلقندو�سي  هاجر  بلسيد)ة()

عنوبفه)ب())فيال)38)ف بالفدلس عين)

بلشقف موالي يعقوب)30000)فاس)

بملغرب ك صفي))ة()للشركة.

وعند بإلقتضاء)بلحدود بملفروضة)

محل) لهم  بملخولة  بلصالحيات  على 

و) بلعقود  تبليغ  محل  و  بملخابرة 

بلوثائق بملتعلقة بالتصفية):)-

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

أكتوار) (21 بتاريخ) بفاس  بلتجارية 

2022)تحت رقم)1369.

539I

BA-SERV

BOUCHERIE BACHKOU
عقد تسيير حر ألصل تجاري )بألشخاص 

بلطبيعيون(

عقد تسيير حر ألصل تجاري

BOUCHERIE BACHKOU

 0( ب قت�سى عقد عرفي مؤرخ في)
بيزز) بلسيد)ة() أعطى  (2020 شتن6ر)

صديقي بلحامل))ة()للبطاقة بلوطنية)
بالسجل) بملسجل  (I(23577 رقم)

بلتجارية) باملحك ة  ((012 بلتجاري)

بلحر) بلتسيير  حق  بلبيضاء) بالدبر 

مشروع) ب  بلكائن  بلتجاري  لألصل 

 20(00  - محل،ع ارة ب0)  باشكٖو)

بدريس) للسيد)ة() بملغرب  بلبيضاء)

للبطاقة بلوطنية) )ة() بلزبوي بلحامل)
سنة) (20 ملدة) (WA201793 رقم)

تبتدئ من))0)شتن6ر)2020)و تنتهي في)
مقابل مبلغ شهري) (2030 شتن6ر) (0(

7.000)درهم.

510I

FIDUCIAIRE AJBARI sarl

DRINOF TRANS
إعالن متعدد بلقربربت

FIDUCIAIRE AJBARI sarl

AV. PRINCE(HERITIER.N° 200.

 ETAGE 2.APPT. N° 8 ، 90020،

TANGER MAROC

DRINOF TRANS «شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد»

وعنوبن مقرها بالجت اعي: حي 

بالدريسية 2، زفقة )0)، رقم 5)، - 

90070 طنجة، بملغرب.

«إعالن متعدد بلقربربت»
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري: 

.18563

ب قت�سى بلج ع بلعام بالستثنائي)

تم بتخاذ) (2022 28)شتن6ر) بملؤرخ في)

بلقربربت بلتالية:)

قربر رقم)):)بلذي ينص على مايلي:)

تسجيل وفاة بلشريكة بلوحيدة آسيا)

مرون.

على) ينص  بلذي  (:2 رقم) قربر 

بعت اد ذوي بلحقوق كشركاء) مايلي:)

 23 )لرسم بإلربثة بملؤرخ في)
ً
جدد تبعا

يوليوز2020.

على) ينص  بلذي  (:3 رقم) قربر 

بملصادقة على قس ة جديدة) مايلي:)

لرأس ال بلشركة.

قربر رقم)1:)بلذي ينص على مايلي:)

بنهاء)مهام بلتسيير بلسابق.

قربر رقم)5:)بلذي ينص على مايلي:)

بلوهابي،) فوربلدين  بلسيد  تعيين 

بلوطنية) بلتعريف  لبطاقة  بلحامل 
رقم)K212232)ك سير وحيد للشركة)

مع عدم تحديد بملدة.

قربر رقم)6:)بلذي ينص على مايلي:)

بعت اد بلتوقيع بالففربدي لل سير في)

ج يع بملعامالت.

قربر رقم)7:)بلذي ينص على مايلي:)
بلقافون) من  محينة  نسخة  بعت اد 

بلسا�سي للشركة.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

بلنظام بألسا�سي بلتالية:)

بلذي ينص) (: بلشكل) (:( بند رقم)

بلحاضرين) بين  تأسست  مايلي:) على 

بملذكورين أعاله شركة ذبت مسؤولية)

محدودة  اضعة ملقتضيات بلقوبفين)

بلجاري بها بلع ل في بملغرب،)السي ا)

عليه) بملصادق  (5-95 رقم) بلقافون 

 05 بلصادر في) ((.97.19 بالظهير رقم)

شوبل)7)1) )3))ف6ربير)997)()ولهذب)

بلقافون بألسا�سي.

بلذي) (: بملساه ات) (:6 رقم) بند 

برتي) قدم بلشركاء) ينص على مايلي:)

بلنقدية) بملساه ات  أس ائهم  ذكر 

•بلسيد فوربلدين بلوهابي،) (: بلتالية)

بلوطنية) بلتعريف  لبطاقة  بلحامل 
درهم.) (5.000 مبلغ) (،K212232 رقم)

بلحاملة) بلوهابي،) سكينة  •بلسيدة 

رقم) بلوطنية  بلتعريف  لبطاقة 

درهم.) (2.500 مبلغ) (،K306137

بلحاملة) بلوهابي،) ملياء) •بلسيدة 

رقم) بلوطنية  بلتعريف  لبطاقة 

درهم.) (2.500 مبلغ) (،K397987

•مج وع بملساه ات)0.000))درهم.
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إدبرة بلشركة:) (:(6 بند رقم بلبند)

بلذي ينص على مايلي:)تسير بلشركة)

من) مج وعة  أو  شخص  طرف  من 

من) بملختارين  بلذبتيين  بألشخاص 
بالقافون) أو  ارجهم  بلشركاء) بين 

بألسا�سي أو بقربر عادي للشركاء.)ولقد)

تعيين بلسيد فوربلدين) قرر بلشركاء)

بلوطنية) للبطاقة  بلحامل  بلوهابي،)

ك سير) (، (K212232رقم للتعريف 

تخويله) مع  محددة  غير  ملدة  وحيد 

ج يع صالحيات بلتسيير.

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

أكتوار) (3( بتاريخ) بطنجة  بلتجارية 

2022)تحت رقم)7)23))من بلسجل)

بلترتيبي.

51(I

jamal ait hommad

ميكانيك اي مانتنونس 
اندوستخييل

إعالن متعدد بلقربربت

jamal ait hommad

 lascam(residence(yassir(br(nr 5

 nouveau(quartier(SIDI(KACEM،

16000، SIDI(KACEM(MAROC

ميكافيك بي مافتنونس بفدوستخييل 

«شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة 

ذبت بلشريك بلوحيد»

وعنوبن مقرها بالجت اعي: 7 ببن 

بنة شقة رقم 7) ع ارة ب بقامة 

بملسجد قنيطرة 1000) قنيطرة 

مغرب.

«إعالن متعدد بلقربربت»
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري: 

.51(0(

ب قت�سى بلج ع بلعام بالستثنائي)

بملؤرخ في)27)يوليوز)2022

تم بتخاذ بلقربربت بلتالية:)

قربر رقم)):)بلذي ينص على مايلي:)

23)شارع) تحويل بملقر بالجت اعي من)

بفوبل ع ارة فلوري))))مكتب رقم)1 

ببن بنة شقة) (7 مي وزة قنيطرة بلى)
بملسجد) بقامة  ب  ع ارة  ((7 رقم)

قنيطرة

قربر رقم)2:)بلذي ينص على مايلي:)

 500 رشيدة) بوزين  بلسيدة  تفويت 

مقابل) بشرف  ميكو  لصالح  حصة 

50000)درهم

قربر رقم)3:)بلذي ينص على مايلي:)

بلرفع من ربس مال بلشركة ب ا قدره)

(100000

قربر رقم)1:)بلذي ينص على مايلي:)

تغيير بلنشاط بلتجاري مقاول بلبناء)

بلحديد بلى بالصالح بلكترو ميكافيك

قربر رقم)5:)بلذي ينص على مايلي:)

بقالة بلسيدة بوزين رشيدة من تسيير)

بلشركة

قربر رقم)6:)بلذي ينص على مايلي:)

تغيير بلشكل بلقافوني بلى شركة ذبت)

مسؤولية محدودة بلشريك بلوحيد

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

بلنظام بألسا�سي بلتالية:)

بند رقم)):)بلذي ينص على مايلي:)

تغيير بلشكل بلقافوني بلى شركة ذبت)

مسؤولية محدودة بلشريك بلوحيد

بند رقم)1:)بلذي ينص على مايلي:)

23)شارع) تحويل بملقر بالجت اعي من)

بفوبل ع ارة فلوري))))مكتب رقم)1 

ببن بنة شقة) (7 مي وزة قنيطرة بلى)

بملسجد) بقامة  ب  ع ارة  ((7 رقم)

قنيطرة

بند رقم)6:)بلذي ينص على مايلي:)

 500 رشيدة) بوزين  بلسيدة  تفويت 

مقابل) بشرف  ميكو  لصالح  حصة 

50000)درهم

بند رقم)7:)بلذي ينص على مايلي:)

بلرفع من ربس مال بلشركة ب ا قدره)

(100000

بند رقم)2):)بلذي ينص على مايلي:)

تعيين ميكو بشرف مسير بلشركة

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

بالبتدبئية بالقنيطرة بتاريخ))0)فوف6ر)

2022)تحت رقم))0)51.

512I

CABINET CAGECمكتب كاجيك

CAISSERIE SALTANA
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

مالءمة بلنظام بألسا�سي للشركة

CABINET CAGECمكتب كاجيك
08), زفقة رحال بن بح د 20320 

بلدبر بلبيضاء، 20320، بلدبر 
بلبيضاء بملغرب

CAISSERIE SALTANA «شركة ذبت 
بملسؤولية بملحدودة»

وعنوبن مقرها بالجت اعي: دوبر أوالد 
سيدي مسعود وبد حسار سيدي 
حجاج - 26600 بلدبربلبيضاء 

بملغرب.
«مالءمة بلنظام بألسا�سي للشركة»
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري: 

.99097
ب قت�سى بلج ع بلعام بالستثنائي)
تقرر) (2022 أكتوار) (22 في) بملؤرخ 
للشركة) بألسا�سي  بلنظام  مالءمة 
كل) شامال  بلقافون:) مقتضيات  مع 

بلتغييربت بلتي عرفتها بلشركة)
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم  (
 27 بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)813555.
513I

بلشـركـة بلصـحربويـة لل حـاسبة وبالستشـاربت)

بلقـافـوفيـة

 OUAD KSSATE BUSINESS »
» » » O.K.B

شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة
تأسيس شركة

بلشـركـة بلصـحربويـة لل حـاسبة 
وبالستشـاربت بلقـافـوفيـة

220 شـارع مكـة ع ـارة صـومأصيـل 
بلطـابق بألول ص,ب 538 بلعيـون ، 

70000، بلعيـون بملغـرب
 OUAD(KSSATE(BUSINESS » »
O.K.B » » شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجت اعي حـي 
بلـوحـدة 02 شـارع بلنيجـر رقـم 

8)/20 بلعيـون - 70000 بلعيـون 
بملغـرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

13587

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) (20

بملسؤولية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بملحدودة بامل يزبت بلتالية:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤولية بملحدودة.

عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 

(» (: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

 OUAD KSSATE BUSINESS « »

.» O.K.B

•تـاجر) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

)ج يع أفوبع بلتجــارة()؛

وبالستيــربد) بلعامة  •بلتجارة 

وبلتصدير؛

بلفنية) بألنشطة  ج يع  •تنظيم 

وبإلقلي ية) بملحلية  وبالتصالية 

وبلوطنية وبلدولية)؛

بالتصاالت) أنشطة  •ج يع 

وبلفعاليـات)؛

و) ترويج  ،تص يم،) •إنشـاء)

وبلندوبت) بملعارض  ج يع  تنظيم 

وبلدوربت) وبالجت اعات  وبملؤت ربت 

وبملؤت ربت....) وبالستعربضات 

وتقديم بلخدمات)؛

ذبت) وبألنشطة  بلطعام  •تقديم 

بملعدبت) أفوبع  ج يع  بلصلة،تأجير 

وبلسلع،)تصنيع وايع عناصر وأدوبت)

بالحتفـاالت)؛)إلخ….؛.

حـي) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 

بلـوحـدة)02)شـارع بلنيجـر رقـم)8/20) 

بلعيـون)-)70000)بلعيـون بملغـرب.

أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

بلسيد سيـدي مح ـد مفتـاح):)500 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.

 500 (: بلسيد مح ـد مليـن مفتـاح)

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.)

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):
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مفتـاح) مح ـد  سيـدي  بلسيد 
 279 رقـم) عنوبفه)ب()شـارع أبـو بلعـالء)

 70000 بلعيـون) (02 بلـوحـدة) حـي 

بلعيـون بملغـرب.

مفتـاح) ملـين  مح ـد  بلسيد 
عنوبفه)ب()شـارع أبتو بلعـالء)رقـم)271 

 70000 بلعيـون) (02 بلـوحـدة) حـي 

بلعيـون بملغـرب.

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:

مفتـاح) مح ـد  سيـدي  بلسيد 
 279 رقـم) عنوبفه)ب()شـارع أبـو بلعـالء)

 70000 بلعيـون) (02 بلـوحـدة) حـي 

بلعيون بملغرب

مفتـاح) ملـين  مح ـد  بلسيد 
حـي) (271 رقـم) بلعـالء) تو  عنوبفه)ب()
بلعيـون) (70000 بلعيـون) (02 بلـوحـدة)

بملغرب

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

)3)أكتوار) بالبتدبئية بالعيون بتاريخ)

2022)تحت رقم))9)3.

511I

CABINET PARIS FISC CONSULTING

ALASKA ERRAFIK
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

 CABINET PARIS FISC

CONSULTING

شارع مح د بلخامس بقامة 

بلرح اني A3 بلطابق بالول وبدي زم 

وبدي زم بملغرب، 25350، وبدي زم 

بملغرب

ALASKA ERRAFIK شركة ذبت 

مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجت اعي : رقم 7 
ع ارة تجزئة بملقدم حي بللي ون 

 ريبكة 25000  ريبكة بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

 7907

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) ((0
مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 
بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.ALASKA ERRAFIK
غرض بلشركة بإيجاز):)مخ6زة

)متجر بلحلويات
)أشغال مختلفة.

رقم) (: (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 
بللي ون) حي  بملقدم  تجزئة  ع ارة  (7

 ريبكة)25000) ريبكة بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 (.000 (: بلرفيق) بلحسين  بلسيد 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.)
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):
بلسيد بلحسين بلرفيق عنوبفه)ب()
حي) بملقدم  تجزئة  ع ارة  (7 رقم)

بللي ون)25000) ريبكة بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
بلسيد بلحسين بلرفيق عنوبفه)ب()
حي) بملقدم  تجزئة  ع ارة  (7 رقم)

بللي ون)25000) ريبكة بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
بالبتدبئية بخريبكة بتاريخ)26)أكتوار)

2022)تحت رقم)599.
515I

FIDUCIAIRE RAFYA

 SMARSA SHIPPING«
»MTHN

إعالن متعدد بلقربربت

FIDUCIAIRE RAFYA
شارع عبد بلرح ان بلدكالي، تجزئة 

بلنخل، ع ارة 9، بلشقة 2، بلجديدة 
، 21000، بلجديدة بملغرب

 «SMARSA SHIPPING MTHN«

«شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة»

وعنوبن مقرها بالجت اعي: دوبر 

بملربكشيين، ج اعة موالي عبد هللا 

- 21000 بلجديدة بملغرب.

«إعالن متعدد بلقربربت»
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري: 

.(19(3

ب قت�سى بلج ع بلعام بالستثنائي)

بملؤرخ في)21)أكتوار)2022)تم بتخاذ)

بلقربربت بلتالية:)

قربر رقم)):)بلذي ينص على مايلي:)

بملصادقة على حل وتصفية بلشركة:)

 »SMARSA SHIPPING MTHN«

وتس ية) شركة محدودة بملسؤولية،)

ك صفي) قنديلي  بملصطفى  بلسيد 

بالعنوبن:) بلتصفية  ومقر  للشركة 

دوبر بملربكشيين،)ج اعة موالي عبد)

هللا،)بلجديدة.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

بلنظام بألسا�سي بلتالية:)

ينص) بلذي  (:29-30 رقم) بند 

بحل) بلخاصين  بلبندين  مايلي:) على 

وتصفية بلشركة.

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

 3( بتاريخ) بالجديدة  بالبتدبئية 

أكتوار)2022)تحت رقم)29352.

516I

EVENT 365

EVENT 365
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

EVENT 365

 RDC(EL(QASSBA 3 V39

 TASSELTANTE(MARRAKECH ،

40123، MARRAKECH(MAROC

EVENT 365 شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجت اعي بلطابق 

 V39 3 تحت بر�سي بلقصبة

تسلطافت مربكش - 26)10 مربكش 

بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

(2999(

 22 في) مؤرخ  حر  عقد  ب قت�سى 

بلقافون) إعدبد  تم  (2022 شتن6ر)

مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.

عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 

 365 (: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.EVENT

(: بإيجاز) بلشركة  غرض 

،بالجت اعات) بلحفاالت) تنظيم 

،بملناسبات،ج يع بالشهاربت.

بلطابق) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 

 V39  3 بلقصبة) بر�سي  تحت 

26)10)مربكش) (- تسلطافت مربكش)

بملغرب.

أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)66)سنة.

 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 (00 (: بلشرقاوي) زينب  بلسيدة 

حصة بقي ة)000.))درهم للحصة.)

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):

بلسيدة زينب بلشرقاوي عنوبفه)ب()

ب) ع ارة  ماجوريل  توريس  الس 

بلشقة)3) 23)10)مربكش بملغرب.

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:

بلسيدة زينب بلشرقاوي عنوبفه)ب()

ب) ع ارة  ماجوريل  توريس  الس 

بلشقة)3) 23)10)مربكش بملغرب

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

أكتوار) (2( بلتجارية ب ربكش بتاريخ)

2022)تحت رقم)10616).

517I
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FELEXIA CONSEILS

MENARAPROD
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد

حل شركة

FELEXIA CONSEILS

 RES(AL(IHSSANE(IMM 3 APPT

 4 MABROUKA. ، 40000،

Marrakech MAROC

MENARAPROD شركة ذبت 

مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد)في طور بلتصفية(

وعنوبن مقرها بإلجت اعي بملسيرة ) 

حرف ب بلطابق بلتاني رقم 712 - 

10000 مربكش بملغرب.

حل شركة
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 

.8(093

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)

بملؤرخ في)25)أكتوار)2022)تقرر حل)

ذبت) محدودة  مسؤلية  ذبت  شركة 

 MENARAPROD بلوحيد) بلشريك 

مبلغ رأس الها)90.000)درهم وعنوبن)

))حرف ب) مقرها بإلجت اعي بملسيرة)

 10000  -  712 رقم) بلتاني  بلطابق 

قربر) (: ل) فتيجة  بملغرب  مربكش 

بلشريك بلوبحد.

بلتصفية ب بملسيرة) و حدد مقر 

))حرف ب بلطابق بلتاني رقم)712 - 

10000)مربكش بملغرب.)

و عين:

و) بوااها  مح د  بلسيد)ة()

مربكش) (10000 مربكش) عنوبفه)ب()

بملغرب ك صفي))ة()للشركة.

وعند بإلقتضاء)بلحدود بملفروضة)

محل) لهم  بملخولة  بلصالحيات  على 

و) بلعقود  تبليغ  محل  و  بملخابرة 

بلوثائق بملتعلقة بالتصفية):)-

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

فوف6ر) (0( بتاريخ) ب ربكش  بلتجارية 

2022)تحت رقم)10975).

518I

فيدي بلبشرى

 KAFTAN TO كفطان تو وير
WEAR

شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة
حل شركة

فيدي بلبشرى

55) زفقة 76 بلطابق بألول بلشقة 
رقم 2 حي بأللفة، 20220، بلدبر 

بلبيضاء بملغرب

 KAFTAN TO WEAR كفطان تو وير

شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة)في 

طور بلتصفية(

وعنوبن مقرها بإلجت اعي زبوية زفقة 

باب بلعرفان و بلقي�سي رقم 8) و 8)أ 

حي بلربسين 00)20 بلدبر بلبيضاء 

بملغرب.

حل شركة
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 

.((1(39

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)

تقرر حل) (202( فوف6ر) (23 بملؤرخ في)

بملحدودة) بملسؤولية  ذبت  شركة 

 KAFTAN TO WEAR(كفطان تو وير

درهم) ((00.000 رأس الها) مبلغ 

وعنوبن مقرها بإلجت اعي زبوية زفقة)

باب بلعرفان و بلقي�سي رقم)8))و)8)أ)

بلبيضاء) بلدبر  (20(00 بلربسين) حي 

بملؤقت) بلتوقف  (: ل) فتيجة  بملغرب 

هذب) بست ربر  مع  بلتجاري  للنشاط 

بلتوقف تزبمنا مع جائحة كوروفا.

و حدد مقر بلتصفية ب زبوية زفقة)

باب بلعرفان و بلقي�سي رقم)8))و)8)أ)

بلبيضاء) بلدبر  (20(00 بلربسين) حي 

بملغرب.)

و عين:

بلسيد)ة()بلتازي ك ال و عنوبفه)ب()
 10090  20 رقم) (1 عباد) سيدي 

مربكش بملغرب ك صفي))ة()للشركة.

وعند بإلقتضاء)بلحدود بملفروضة)

محل) لهم  بملخولة  بلصالحيات  على 

و) بلعقود  تبليغ  محل  و  بملخابرة 
زبوية) (: بالتصفية) بملتعلقة  بلوثائق 
 (8 زفقة باب بلعرفان و بلقي�سي رقم)

و)8)أ حي بلربسين بلدبر بلبيضاء

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

 08 بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

مارس)2022)تحت رقم)7)58)8.

519I

GUARDIYA-LAA

STE TOUBALI LAAY COM
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

GUARDIYA-LAA

 Lot(alwakala 01 bloc(d(nr 148

 laayoune ، 70000، LAAYOUNE

MAROC

STE TOUBALI LAAY COM شركة 

ذبت مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجت اعي زفقة بم 

صليحة رقم 55حي بلوحدة 02 

 LAAYOUNE 70000 LAAYOUNE

بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

30785

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2020 ف6ربير) (((

مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.

عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 

 STE (: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.TOUBALI LAAY COM

بالشغال) (: غرض بلشركة بإيجاز)

بلع ومية  دمات معلوماتية.
زفقة) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 

 02 بلوحدة) 55حي  رقم) صليحة  بم 

 LAAYOUNE 70000 LAAYOUNE

بملغرب.

أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 (.000 (: بلعالم) عبد هللا  بلسيد 
حصة بقي ة)00))درهم للحصة.

 (000 (: بلعالم) هللا  عبد  بلسيد 
بقي ة)00))درهم.

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)
وصفات وموبطن بلشركاء):

بلسيد عبد هللا بلعالم عنوبفه)ب()
 LAAYOUNE  70000 بلعيون)

بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
بلسيد عبد هللا بلعالم عنوبفه)ب()
بلعيون)LAAYOUNE 70000)بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
ف6ربير) ((( بالبتدبئية بالعيون بتاريخ)

2020)تحت رقم)-.

550I

FINCOSA MARRAKECH

LAKYNZA
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تفويت حصص

FINCOSA MARRAKECH
شارع عبد بلكريم بلخطابي بقامة 
رقية ع ارة 80) بلوك B بلطابق 

بالول بلشقة 7 ، 10000، مربكش 
بملغرب

LAKYNZA شركة ذبت بملسؤولية 
بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجت اعي زفقة 
موريتافيا رقم 7) بلطابق بلثاني، 
بلثالث ، بلرببع و بلخامس كليز - 

10000 مربكش بملغرب.
تفويت حصص

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 
.71785

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)
ت ت) (2022 أكتوار) (03 في) بملؤرخ 

بملصادقة على):
)ة()كنزة بلس كاني) تفويت بلسيد)
أصل) من  بجت اعية  حصة  ((60
320)حصة لفائدة بلسيد))ة()لحسن)

بلس كاني بتاريخ)03)أكتوار)2022.
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)ة()كنزة بلس كاني) تفويت بلسيد)
60))حصة بجت اعية من أصل)320 
عائشة) )ة() بلسيد) لفائدة  حصة 

بملوبسني بتاريخ)3))شتن6ر)2022.
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم  (
أكتوار) (26 بلتجارية ب ربكش بتاريخ)

2022)تحت رقم)10793).
55(I

N.B COS

N.B COS
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
قفل بلتصفية

N.B COS
27 مكرر درب بلديوبن زفقة 67) 
عين بلشق بلدبر بلبيضاء 27 مكرر 
درب بلديوبن زفقة 67) عين بلشق 

بلدبر بلبيضاء، 20000، بلدبر 
بلبيضاء بملغرب

N.B COS شركة ذبت مسؤلية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجت اعي : 27 

مكرر درب بلديوبن زفقة 67) عين 
بلشق بلدبر بلبيضاء 27 مكرر درب 
بلديوبن زفقة 67) عين بلشق بلدبر 

بلبيضاء 20000 بلدبر بلبيضاء 
بملغرب.

قفل بلتصفية
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

.252575
ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)
تقرر) (2022 شتن6ر) (30 في) بملؤرخ 
شركة ذبت مسؤلية) (N.B COS حل)
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد مبلغ)
وعنوبن) درهم  ((60.000 رأس الها)
درب) مكرر  (27 بإلجت اعي) مقرها 
عين بلشق بلدبر) ((67 بلديوبن زفقة)
بلديوبن) درب  مكرر  (27 بلبيضاء)
عين بلشق بلدبر بلبيضاء) ((67 زفقة)
بلدبر بلبيضاء)بملغرب فتيجة) (20000

لجائحة كوروفا.
و عين:

و) محفوظ  مجيدة  بلسيد)ة()
بالس اعيلية) تجزئة  (27 عنوبفه)ب()
كاليفورفيا بلبيضاء) (3 شقة) (3 طابق)
بملغرب  بلبيضاء) بلدبر  (20000

ك صفي))ة()للشركة.
و قد تم بنعقاد بلج عية بلختامية)
بتاريخ)30)شتن6ر)2022)وفي)27)مكرر)
عين بلشق) ((67 درب بلديوبن زفقة)
بلدبر بلبيضاء)27)مكرر درب بلديوبن)
عين بلشق بلدبر بلبيضاء) ((67 زفقة)

20000)بلدبر بلبيضاء)بملغرب.
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
 02 بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

يوفيو)8)20)تحت رقم)00670661.
552I

ALPHAIZ(CONSULTING(&(ENGINEERING

OCEAN TRANS NORD
إعالن متعدد بلقربربت

 ALPHAIZ(CONSULTING &
ENGINEERING

طنجة، 90000، طنجة بملغرب
بوصيان ترنس فوغد «شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة»
وعنوبن مقرها بالجت اعي : شارع 

ببن عطية بقامة ر�سى بلطابق بالول 
شقة رقم ) مكتب ب - 90000 

طنجة بملغرب.
«إعالن متعدد بلقربربت»

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري: 
.(29199

ب قت�سى بلج ع بلعام بالستثنائي)
2022)تم بتخاذ) 9))غشت) بملؤرخ في)

بلقربربت بلتالية:
قربر رقم)):)بلذي ينص على ما يلي:)
توقيع) إلى  توقيع مشترك  ينتقل من 

مفصول بوبحد من بالثنين
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

بلنظام بألسا�سي بلتالية:
على) ينص  بلذي  (:(3 رقم) بند 
مح د) بلسيد  برن  حتى  يلي:) ما 
موبليد) (، مغربي) (، كري�سي) رضا 
يح ل) (، بالرااط) (08/(0/(993
بطاقة بلهوية رقم)K199(29)،)ويقيم)
سييروفيرز) شارع  فرجس  بربنس  في 
رقم)16)طنجة وبلسيدة أحالم شالف)
،)مغراية)،)ولد في)2/03) / 997))في)
(،(C I N ° K188561 طنجة)،)حامل)
 23 مقيم في حي قصايبي زفقة ب رقم)
طنجة تم تعيينهم ك ديرين للشركة)
ويلزمون بلشركة) (، لفترة غير محددة)

بالتوقيع بملنفصل ألحده ا.
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
شتن6ر) ((6 بتاريخ) بطنجة  بلتجارية 

2022)تحت رقم)257159.
553I

FINCOSA MARRAKECH

ALMENDROMUNDO
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تفويت حصص

FINCOSA MARRAKECH
شارع عبد بلكريم بلخطابي بقامة 
رقية ع ارة 80) بلوك B بلطابق 

بالول بلشقة 7 ، 10000، مربكش 
بملغرب

ALMENDROMUNDO شركة 
ذبت بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجت اعي زفقة ببن 
عائشة بقامة بيال بلطابق بالول رقم 

2 جليز - 10000 مربكش بملغرب.
تفويت حصص

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 
.(02557

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)
ت ت) (2022 يوفيو) (23 في) بملؤرخ 

بملصادقة على):
كافوني) بدر  )ة() بلسيد) تفويت 
أصل) من  بجت اعية  حصة  (250
250)حصة لفائدة بلسيد))ة()سيدي)
 23 بح د بالدري�سي بليعقوبي بتاريخ)

يوفيو)2022.
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم  (
أكتوار) (20 بلتجارية ب ربكش بتاريخ)

2022)تحت رقم)10590).
551I

global audit partners

E-PICERIE VERTE
إعالن متعدد بلقربربت

global audit partners
شارع بلحسن بلثاني ،مدبر ) ،سافت 
إكسوايري وشارع عالل بلفا�سي ، 

بلطابق 3 ، شقة 9) ، 20000، بلدبر 
بلبيضاء بملغرب

E-PICERIE VERTE «شركة 
بملساه ة»

وعنوبن مقرها بالجت اعي: إقامة 
مليكة 37 شارع جالل بلدين 

بلسيوطي بلطابق 3 ربسين - - بلدبر 
بلبيظاء بملغرب.

«إعالن متعدد بلقربربت»
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري: 

.38780(
ب قت�سى بلج ع بلعام بالستثنائي)

بملؤرخ في)6))شتن6ر)2022
تم بتخاذ بلقربربت بلتالية:)

قربر رقم)):)بلذي ينص على مايلي:)
قربر بعدم حل بلشركة رغم بلخسائر)

بملسجلة
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
 25 بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)812931.

555I

KHOUYI BADIA

LES SCIERIES FAZAZ SARL 
إعالن متعدد بلقربربت

KHOUYI BADIA
مكناس ، 50000، مكناس بملغرب
 LES SCIERIES FAZAZ SARL 
«شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة»

وعنوبن مقرها بالجت اعي: بويغيدن 
بومية - - ميدلت بملغرب.
«إعالن متعدد بلقربربت»

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري: 
.525

ب قت�سى بلج ع بلعام بالستثنائي)
بملؤرخ في))2)يوفيو)2022

تم بتخاذ بلقربربت بلتالية:)
قربر رقم)):)بلذي ينص على مايلي:)
)–)إضافة بلنشاط بستغالل بملنشرة)
تغير) (2- بمليكافيكية و تاجر بلخشب)
بومية) ل6ربرك  (5 كلم) مقر  إلي  بملقر 

ميدلت)
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

بلنظام بألسا�سي بلتالية:)
على) ينص  بلذي  (:3-1 رقم) بند 
إضافة بلنشاط بستغالل) (–( مايلي:)
بملنشرة بمليكافيكية و تاجر بلخشب)-2 
تغير بملقر إلي مقر كلم)5)ل6ربرك بومية)

ميدلت)
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باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

27)أكتوار) بالبتدبئية ب يدلت بتاريخ)

2022)تحت رقم)256.

556I

صحرب إليت بف بي)97

صحرا إليت اف اي 97
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

صحرب إليت بف بي 97

حي بملسيرة زفقة بملجد رقم 07 

بملسيرة 285 بلعيون ، 70000، 

بلعيون بملغرب

صحرب إليت بف بي 97 شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجت اعي حي بملسيرة 

زفقة بملجد رقم 07 بملسيرة 285 

بلعيون - 70000 بلعيون بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

13(37

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

تم إعدبد بلقافون) (2022 شتن6ر) (20

بملسؤولية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بملحدودة بامل يزبت بلتالية:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤولية بملحدودة.

عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 

:)صحرب) ب ختصر تس يتها) بإلقتضاء)

إليت بف بي)97.

بملطع ة) (: غرض بلشركة بإيجاز)

وبلفندقة.

عنوبن بملقر بالجت اعي):)حي بملسيرة)

 285 بملسيرة) (07 رقم) بملجد  زفقة 

بلعيون)-)70000)بلعيون بملغرب.

أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):

بلسيدة بفتصار بلجامعي عنوبفه)ب()

حي موالي رشيد بلشطر بلثالث بلوك)

بلعيون) (70000 بلعيون) (79 رقم) (03

بملغرب.

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:

عنوبفه)ب() مليحا  فاط ة  بلسيدة 

 55 رقم) (0( بلوك) حي موالي رشيد 

70000)بلعيون بملغرب

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

شتن6ر) (28 بالبتدبئية بالعيون بتاريخ)

2022)تحت رقم)2873.

557I

SOFACAL

شركة التمويل واملساهمات 

»Sofipar«

شركة بملساه ة

مالءمة بلنظام بألسا�سي للشركة

SOFIPAR

 boulevard Président Félix ,21

 Houphouët(Boigny ، 20010،

Casablanca Maroc

شركة بلت ويل وبملساه ات 

»Sofipar» «شركة بملساه ة»

وعنوبن مقرها بالجت اعي: 21، شارع 

بلرئيس فليكس هوفويت بوبفيي - - 

بلدبر بلبيضاء بملغرب.

«مالءمة بلنظام بألسا�سي للشركة»

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري: 

7)6.7 بلدبر بلبيضاء.

ب قت�سى بلج ع بلعام بالستثنائي)

بملؤرخ في)29)يوفيو)2022

بألسا�سي) بلنظام  مالءمة  تقرر 

رقم) للشركة مع مقتضيات بلقافون:)

بملعدل وبملت م للقافون رقم) ((9-20

95-7))بملتعلق بشركات بملساه ة.

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم  (

 2( بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)812665.

558I

BELCOMPTA

YZY MED
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

BELCOMPTA
رقم 1 بلوك ب شارع بلنور زوبغة 

بلعليا ، 30000، فاس بملغرب

YZY MED شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجت اعي رقم ) زفقة 

عبد بلرح ان بن زيدبن حي طارق ) - 

30000 فاس بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

71307

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) ((2

بملسؤولية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بملحدودة بامل يزبت بلتالية:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤولية بملحدودة.

عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 

 YZY (: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.MED

:)بيع بملوبد) غرض بلشركة بإيجاز)

بلشبه طبية

بستيربد بملوبد بلشبه طبية

بملتاجرة.
 ( رقم) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 
حي) زيدبن  بن  بلرح ان  عبد  زفقة 

طارق)) - 30000)فاس بملغرب.

أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 310 (: ياسين) ببو حفص  بلسيد 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.

 330 (: يوسف) بلعالية  بلسيد 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.

 330 (: زينب) ببو حفص  بلسيدة 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.)

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):

ياسين) حفص  ببو  بلسيد 
 1 رقم) (( ياس ينة) تجزئة  عنوبفه)ب()
عين) بدر طريق  بالثير حي  ببن  شارع 

بلس ن)30000)فاس بملغرب.
بلسيدة ببو حفص زينب عنوبفه)ب()
شارع ببن) (1 رقم) (( تجزئة ياس ينة)
بلس ن) عين  طريق  بدر  حي  بالثير 

30000)فاس بملغرب.
بلسيد بلعالية يوسف عنوبفه)ب()
زفقة تل سان بلزهور) (5 شارع وهربن)

) 30000)فاس بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
ياسين) حفص  ببو  بلسيد 
 1 رقم) (( ياس ينة) تجزئة  عنوبفه)ب()
عين) بدر طريق  بالثير حي  ببن  شارع 

بلس ن)30000)فاس بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
أكتوار) (25 بتاريخ) بفاس  بلتجارية 

2022)تحت رقم)1398/2022.
559I

FIDUSCAL

BAGECIF
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تحويل بملقر بالجت اعي للشركة

FIDUSCAL
 BD OUED DAOURA LOT 32(
 CHAHDIA(EL(OULFA ، 20240،

CASABLANCA MAROC
BAGECIF شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجت اعي ))3 شارع 
وبد أم بلرايع بأللفة بلدبربلبيضاء - 

20200 بلدبربلبيضاء بملغرب.
تحويل بملقر بالجت اعي للشركة

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 
.93719

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)
بملؤرخ في)01)أكتوار)2022)تم تحويل)
من) للشركة  بلحالي  بالجت اعي  بملقر 
بأللفة) بلرايع  أم  وبد  شارع  (3((«
20200)بلدبربلبيضاء) بلدبربلبيضاء)-)
 2 بلضحى) تجزئة  (7» إلى) (» بملغرب)
بلطابق)1)بلشقة)5))بلع ارة س007 

- 20250)بلدبربلبيضاء)بملغرب)«.
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باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
 0( بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

فوف6ر)2022)تحت رقم)811556.
560I

سوس لل حاسبة

 ETABLISSEMENT PRIVE
TARIQ AL ILM

شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 
بلشريك بلوحيد

تعيين مسير جديد للشركة

سوس لل حاسبة
بلقوري) مح د  زفقة  (56 رقم)
 KENITRA (،(1020 (، (2 مكتب رقم)

بملغرب
 ETABLISSEMENT PRIVE
TARIQ AL ILM)شركة ذبت مسؤلية)

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد
تجزئة) بإلجت اعي  مقرها  وعنوبن 
بلوفاء)3)رقم)630 - 1000))بلقنيطرة)

بملغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري)
.6355(

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)
بملؤرخ في)21)أكتوار)2022)تم تعيين)
بلسيد)ة() للشركة  جديد  مسير 

بلحرفاوي مح د ك سير وحيد
تبعا لقبول بستقالة بملسير.

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
بالبتدبئية بالقنيطرة بتاريخ))0)فوف6ر)

2022)تحت رقم)26)93.
56(I

كوم.في.جيست

شركة نوفو نتوياج
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

كوم.في.جيست
شارع عالل بلفا�سي و بوقنادل ع ارة 
أ ) بلطابق بألول ، 60000، وجدة 

بملغرب
شركة فوفو فتوياج شركة ذبت 
مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجت اعي بلسوق 
بملغطى جناح د بلطابق 2 أ )2 - 

60000 وجدة بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

38883

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (202( غشت) (25

مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.

عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 

شركة) (: ب ختصر تس يتها) بإلقتضاء)

فوفو فتوياج).

 ( (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

بألشغال) في  مقاول  (2 بلتنظيف)

بملتنوعة أو بلبناء)3)صيافة بلحدبئق.
بلسوق) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 
 -  2( أ) (2 بلطابق) د  جناح  بملغطى 

60000)وجدة بملغرب.

أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 50.000 بلشركة:) رأس ال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

 500 (: بلسيد عث اني فور بلدين)

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.)

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):

بلدين) فور  عث اني  بلسيد 

عنوبفه)ب()حي بمللعب بلشرفي زفقة س)
1)رقم))) 60000)وجدة بملغرب.

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:

بلدين) فور  عث اني  بلسيد 

عنوبفه)ب()حي بمللعب بلشرفي زفقة س)
1)رقم))) 60000)وجدة بملغرب

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

مارس) (0( بتاريخ) بوجدة  بلتجارية 

2022)تحت رقم)723.

562I

ف ر لالستشارة

S Z PROMO
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

ف ر لالستشارة
بلدبر بلبيضاء زبوية شارع 2 مارس و 
بلقدس بقامة بملجد ع ارة J رقم 8 
عين بلشق ، 20160، بلدبر بلبيضاء 

بملغرب
S Z PROMO شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجت اعي زفقة 
52) رقم 2 حي موالي عبدهللا 

شارع بلقدس عين بلشق - 20170 
بلدبربلبيضاء بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤلية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 
560219

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) ((7
مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 
بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
 S Z (: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.PROMO
منعش) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

عقاري.
زفقة) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 
عبدهللا) موالي  حي  (2 رقم) ((52
 20170 (- بلشق) بلقدس عين  شارع 

بلدبربلبيضاء)بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 (.000 (: ع ر) بوتسافت  بلسيد 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.)
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):

عنوبفه)ب() ع ر  بوتسافت  بلسيد 

تجزئة لطيفة ب زفقة)7)رقم)73)ح ص)

س ب)20230)بلدبربلبيضاء)بملغرب.

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:

بوتيسافت ع ر عنوبفه)ب() بلسيد 

تجزئة لطيفة ب زفقة)7)رقم)73)ح ص)

س ب)20230)بلدبربلبيضاء)بملغرب

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

 27 بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)3)8136.

563I

DILIGOR

O STANDING IMMO
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

رفع رأس ال بلشركة

DILIGOR

 Bureau(N°19, 6éme(Etage,

 Résidence Abdellatif Angle Rue

 Champigny et Rue Abdelwahab

Zekkak، 20100، بلدبربلبيضاء 

بملغرب

O STANDING IMMO شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجت اعي ) تجزئة 

بلوالء T9 S2 بلطابق بلسفلي سيدي 

مومن - 20100 بلدبربلبيضاء 

بملغرب.

رفع رأس ال بلشركة
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 

.516317

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)

تم) (2022 أكتوار) (03 في) بملؤرخ 

قدره) ب بلغ  بلشركة  رأس ال  رفع 

»900.000)درهم»)أي من)«00.000) 

عن) درهم») ((.000.000» إلى) درهم»)

أو) فقدية  حصص  تقديم  (: طريق)

عينية.

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

 02 بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

فوف6ر)2022)تحت رقم)811589.

561I
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(T.C.E CONSULTING((ط.س.ؤ كنسولتينك

مدرسة تعليم السياقة بني 
 AUTO ECOLE BNI» سعيد

»SAID
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

 T.C.E( ط.س.ؤ كنسولتينك
(CONSULTING

3 زفقة ببي بلحسن بلشادلي إقامة 
لطيفة رقم ) ، 90000، طنجة 

بملغرب
مدرسة تعليم بلسياقة بني سعيد 

»AUTO ECOLE BNI SAID» شركة 
ذبت بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجت اعي حي بملجد 
زفقة أريحا رقم 58 بلطابق رقم 
) قطعة 075) - 90000 طنجة 

بملغرب 
تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

(3(759
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) (21
بملسؤولية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بملحدودة بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤولية بملحدودة.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
بإلقتضاء)ب ختصر تس يتها):)مدرسة)
 AUTO» سعيد) بني  بلسياقة  تعليم 

.»ECOLE BNI SAID
مدرسة) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

تعليم بلسياقة.
عنوبن بملقر بالجت اعي):)حي بملجد)
 ( رقم) بلطابق  (58 رقم) أريحا  زفقة 
قطعة)075) - 90000)طنجة بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 500 (: عاللوش) بلهيثم  بلسيد 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.
بلسيد أي ن عاللوش):)500)حصة)

بقي ة)00))درهم للحصة.)

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)
وصفات وموبطن بلشركاء):

بلسيد بلهيثم عاللوش عنوبفه)ب()
عين حياني دربدب)2)زفقة))2)رقم))2 

90000)طنجة بملغرب.
عنوبفه)ب() عاللوش  أي ن  بلسيد 
عين حياني دربدب)2)زفقة))2)رقم))2 

90000)طنجة بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
بلسيد بلهيثم عاللوش عنوبفه)ب()
عين حياني دربدب)2)زفقة))2)رقم))2  

90000)طنجة بملغرب)
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
أكتوار) (28 بتاريخ) بطنجة  بلتجارية 

2022)تحت رقم)9)2589.

565I

(T.C.E CONSULTING((ط.س.ؤ كنسولتينك

 LC» إل�سي مركوتينك
»MARKETING

شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة
تأسيس شركة

 T.C.E( ط.س.ؤ كنسولتينك
(CONSULTING

3 زفقة ببي بلحسن بلشادلي إقامة 
لطيفة رقم ) ، 90000، طنجة 

بملغرب
 LC» إل�سي مركوتينك

MARKETING» شركة ذبت 
بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجت اعي إقامة 
بلسعادة بلطابق بلرببع شقة 9 شارع 

ببن مرحل ساحة موزبر - 90000 
طنجة بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 
بملحدودة 

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 
(3(7(5

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) ((3
بملسؤولية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بملحدودة بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤولية بملحدودة.

عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 

إل�سي) (: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.»LC MARKETING»(مركوتينك

بلتسويق) (: غرض بلشركة بإيجاز)

بلرقمي وبلتجارة بإللكتروفية..

إقامة) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 

بلسعادة بلطابق بلرببع شقة)9)شارع)

 90000 (- موزبر) ساحة  مرحل  ببن 

طنجة بملغرب.

أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

بلسيد ع ر بلحبوري):)500)حصة)

بقي ة)00))درهم للحصة.

بشخاشخة) بملصطفى  بلسيد 

درهم) ((00 بقي ة) حصة  (500 (:

للحصة.)

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):

عنوبفه)ب() بلحبور  ع ر  بلسيد 

حي جامع بني سعيد بوع ار بجزفاية)

90000)طنجة بملغرب.

بشخاشخة) بملصطفى  بلسيد 

عنوبفه)ب()طنجة بلبالية زفقة)60)رقم)

05)بلطاببق)) 90000)طنجة بملغرب.

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:

عنوبفه)ب() بلحبور  ع ر  بلسيد 

حي جامع بني سعيد بوع ار بجزفاية)

90000)طنجة بملغرب

بشخاشخة) بملصطفى  بلسيد 

عنوبفه)ب()طنجة بلبالية زفقة)60)رقم)

05)بلطاببق)) 90000)طنجة بملغرب

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

أكتوار) (27 بتاريخ) بطنجة  بلتجارية 

2022)تحت رقم))25885.

566I

SOFACAL

مجموعة املالية باملغرب 

»Cofimar«
شركة بملساه ة

مالءمة بلنظام بألسا�سي للشركة

COFIMAR

 boulevard Président Félix ,21

 Houphouët(Boigny ، 20010،

Casablanca Maroc

 «Cofimar» مج وعة بملالية باملغرب

«شركة بملساه ة»

وعنوبن مقرها بالجت اعي: 21، شارع 

بلرئيس فليكس هوفويت بوبفيي - - 

بلدبر بلبيضاء بملغرب.

«مالءمة بلنظام بألسا�سي للشركة»
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري: 

30.735 بلدبر بلبيضاء.

ب قت�سى بلج ع بلعام بالستثنائي)

بملؤرخ في)29)يوفيو)2022

بألسا�سي) بلنظام  مالءمة  تقرر 
رقم) للشركة مع مقتضيات بلقافون:)

بملعدل وبملت م للقافون رقم) ((9-20

95-7))بملتعلق بشركات بملساه ة.

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم  (

 2( بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)812667.

567I

فيكوجيس

 ETTAWAB DE PROMOTION

IMMOBILIERE
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تفويت حصص

فيكوجيس

13 زفقة موريطافيا بلشقة 1 جيليز ، 

10000، مربكش بملغرب

 ETTAWAB DE PROMOTION

IMMOBILIERE شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجت اعي كامب 

عسكري.بقعة د )1/2. إقامة فرحة.

شارع جادة ليفيت مربكش جليز - 

10000 مربكش بملغرب.

تفويت حصص
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رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 

.(10679

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)

ت ت) (2022 أكتوار) (03 في) بملؤرخ 

بملصادقة على):

بللطيف) عبد  )ة() بلسيد) تفويت 

زايري)00))حصة بجت اعية من أصل)

00))حصة لفائدة بلسيد))ة()فجيب)

زايري بتاريخ)03)أكتوار)2022.

تفويت بلسيد))ة()لعزيزة زايري)15 

حصة بجت اعية من أصل)50)حصة)

لفائدة بلسيد))ة()فجيب زايري بتاريخ)

03)أكتوار)2022.

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم  (

أكتوار) (21 بلتجارية ب ربكش بتاريخ)

2022)تحت رقم))25)).

568I

فيكوجيس

CHICHAOUA GAZ
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تفويت حصص

فيكوجيس

13 زفقة موريطافيا بلشقة 1 جيليز ، 

10000، مربكش بملغرب

CHICHAOUA GAZ شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجت اعي دوبر 

بكيوض ملكية بلسوالمي طريق 

أسفي بلحي بلصناعي سيدي غافم 

قرب جسر ب.ن.س.ف مربكش - 

10000 مربكش بملغرب.

تفويت حصص
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 

.(10680

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)

ت ت) (2022 شتن6ر) (26 في) بملؤرخ 

بملصادقة على):

تفويت بلسيد))ة()بوج عة موقس)

أصل) من  بجت اعية  حصة  (7.750

)ة() بلسيد) لفائدة  حصة  (20.000

شتن6ر) (26 بتاريخ) موقس  سلي ان 

.2022

تفويت بلسيد))ة()بوج عة موقس)
أصل) من  بجت اعية  حصة  (1.500
)ة() بلسيد) لفائدة  حصة  (20.000

فبيل موقس بتاريخ)26)شتن6ر)2022.
سعيد موقس) )ة() تفويت بلسيد)
أصل) من  بجت اعية  حصة  (2.250
)ة() بلسيد) لفائدة  حصة  ((0.000

فبيل موقس بتاريخ)26)شتن6ر)2022.
موقس) زايدة  )ة() بلسيد) تفويت 
أصل) من  بجت اعية  حصة  ((.000
5.000)حصة لفائدة بلسيد))ة()فبيل)

موقس بتاريخ)26)شتن6ر)2022.
موقس) زايدة  )ة() بلسيد) تفويت 
أصل) من  بجت اعية  حصة  ((.000
)ة() بلسيد) لفائدة  حصة  (5.000
شتن6ر) (26 بتاريخ) موقس  كري ة 

.2022
موقس) ليلى  )ة() بلسيد) تفويت 
أصل) من  بجت اعية  حصة  (2.000
)ة() بلسيد) لفائدة  حصة  (5.000
شتن6ر) (26 بتاريخ) موقس  كري ة 

.2022
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم  (
أكتوار) (21 بلتجارية ب ربكش بتاريخ)

2022)تحت رقم)252)).
569I

فيكوجيس

 STE CHOUKRALLAH
DISTRIBUTION

شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 
بلشريك بلوحيد

رفع رأس ال بلشركة

فيكوجيس
13 زفقة موريطافيا بلشقة 1 جيليز ، 

10000، مربكش بملغرب
 STE CHOUKRALLAH

DISTRIBUTION شركة ذبت 
مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجت اعي إقامة 

تاركة سيدي مبارك بلطابق بألول 
.Maroc مربكش - 10000 مربكش

رفع رأس ال بلشركة
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 

.(395(0

بلوحيد) بلشريك  قربر  ب قت�سى 
تم) (2022 شتن6ر) (02 في) بملؤرخ 
قدره) ب بلغ  بلشركة  رأس ال  رفع 
»600.000)درهم»)أي من)«100.000 
عن) درهم») ((.000.000» إلى) درهم»)
إدماج بحتياطي أو أرااح أو) (: طريق)

عالوبت إصدبر في رأس بملال.
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
شتن6ر) ((6 بتاريخ) ب ربكش  بلتجارية 

2022)تحت رقم)9790.

570I

BT CONSEIL

ALLTCOW SARL-AU
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

BT CONSEIL
 Espace maarif Rue abouishak al
 marouni angle bd roudanie etg
4 N° 12، 20000، CASA(MAROC
ALLTCOW SARL-AU شركة ذبت 

مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 
بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجت اعي 0) شارع 
بلحرية بلطابق بلثالث شقة 5 - 
20000 بلدبر بلبيضاء بملغرب 
تأسيس شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

560235
في) مؤرخ  موثق  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 شتن6ر) (23
مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 
بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.ALLTCOW SARL-AU
(: بإيجاز) بلشركة  غرض 
بملتعلقة) وبلتقنيات  -بالستشاربت 

باألنشطة بلزربعية

وبلخدمات) -بالستشاربت 
للشركات.

-)بلتصدير وبالستيربد..
0))شارع) عنوبن بملقر بالجت اعي):)
 -  5 شقة) بلثالث  بلطابق  بلحرية 

20000)بلدبر بلبيضاء)بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 (0.000 بلشركة:) رأس ال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
00))حصة) (: بلسيد شفيق  يور)

بقي ة)00))درهم للحصة.)
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):
عنوبفه)ب() شفيق  يور  بلسيد 
حي موالي رشيد مج وعة)3)زفقة)2) 
بلبيضاء) بلدبر  (20000 مكرر) (1 رقم)

بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
بلسيد شفيق  يور عنوبفه)ب()حي)
موالي رشيد مج وعة)3)زفقة)2))رقم)
1)مكرر)20000)بلدبر بلبيضاء)بملغرب)
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
 27 بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)813030.

57(I

Sara Facility Invest sarl

HOLLANDE BY
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

Sara Facility Invest sarl
 Appt.8 Imm.2 Rue(Mansour

 Eddahbi(VN ، 50000، Meknès
Maroc

HOLLANDE BY شركة ذبت 
مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجت اعي زفقة 3، 

رقم )، بلزرهوفية - 50.000 مكناس 
بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤلية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 
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رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 
575(5

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) (2(
مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 
بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.HOLLANDE BY
غرض بلشركة بإيجاز):)بيع وشربء)

بألجبان بالج لة.
(،3 زفقة) (: عنوبن بملقر بالجت اعي)
رقم))،)بلزرهوفية)-)50.000)مكناس)

بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 (.000 (: بلحوس) يونس  بلسيد 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.)
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):
عنوبفه)ب() بلحوس  يونس  بلسيد 
توالل) (،( تجزئة الكولين) (،2(( فيال)

50000)مكناس بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
عنوبفه)ب() بلحوس  يونس  بلسيد 
توالل) (،( تجزئة الكولين) (،2(( فيال)

50000)مكناس بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
أكتوار) (28 بلتجارية ب كناس بتاريخ)

2022)تحت رقم)3970.
572I

COMPTAFFAIRES

CLOUD BUSINESS CENTRE
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

COMPTAFFAIRES
 EL WAFA RUE EL JAHID

 RESIDENCE ZOHOUR
 IMM 144 1er(ETAGE(N°2
 MOHAMMEDIA، 20800،
MOHAMMEDIA MAROC

 CLOUD BUSINESS CENTRE
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجت اعي زفقة 
بلفيالت متجر  الجي بلطابق 

بلسفلي - 28800 بملح دية بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

3(725
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
بلقافون) إعدبد  تم  (2022 يناير) ((5
مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 
بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.CLOUD BUSINESS CENTRE
وكيل) (* (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

أع ال
*)توطين بلشركات.

زفقة) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 
بلفيالت متجر  الجي بلطابق بلسفلي)

- 28800)بملح دية بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 (0.000 بلشركة:) رأس ال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
بلسيد  الجي مح د):)00))حصة)

بقي ة)00))درهم للحصة.)
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):
عنوبفه)ب() مح د  بلسيد  الجي 
ع ارة  الجي) بمللكي  بلجيش  شارع 
بلطابق بلثالث شقة)3)رقم)5 28800 

بملح دية بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:

عنوبفه)ب() مح د  بلسيد  الجي 
ع ارة  الجي) بمللكي  بلجيش  شارع 
بلطابق بلثالث شقة)3)رقم)5 28800 

بملح دية بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
 3( بتاريخ) باملح دية  بالبتدبئية 

أكتوار)2022)تحت رقم)30)2.
573I

SOFACAL

الشركة املغربية لصنع وتسويق 
املصبرات الغذائية «صوفاكال«

شركة بملساه ة
مالءمة بلنظام بألسا�سي للشركة

SOFACAL
 boulevard Président Félix ,21
 Houphouët(Boigny ، 20010،

Casablanca Maroc
بلشركة بملغراية لصنع وتسويق 
بملص6ربت بلغذبئية «صوفاكال» 

«شركة بملساه ة»
وعنوبن مقرها بالجت اعي: 21، شارع 
بلرئيس فليكس هوفويت بوبفيي - - 

بلدبر بلبيضاء بملغرب.
«مالءمة بلنظام بألسا�سي للشركة»
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري: 

0.225) بلدبر بلبيضاء.
ب قت�سى بلج ع بلعام بالستثنائي)

بملؤرخ في)27)يوفيو)2022
بألسا�سي) بلنظام  مالءمة  تقرر 
رقم) للشركة مع مقتضيات بلقافون:)
بملعدل وبملت م للقافون رقم) ((9-20

95-7))بملتعلق بشركات بملساه ة.
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم  (
 2( بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)812666.
571I

nador conseil sarl au

MOBSSETOUR
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
حل شركة

nador conseil sarl au
 res(gourougou(b1 av(des(far ،

62000، nador(maroc

MOBSSETOUR شركة ذبت 

مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد)في طور بلتصفية(

وعنوبن مقرها بإلجت اعي حي 

بلسعادة بلدريوش بلطابق بالول - 

62253 بلناظور بملغرب.

حل شركة
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 

.(8283

بلوحيد) بلشريك  قربر  ب قت�سى 

2022)تقرر حل) 22)غشت) بملؤرخ في)

ذبت) محدودة  مسؤلية  ذبت  شركة 

 MOBSSETOUR بلوحيد) بلشريك 

درهم) ((00.000 رأس الها) مبلغ 

حي) بإلجت اعي  مقرها  وعنوبن 

(- بالول) بلطابق  بلدريوش  بلسعادة 

(: ل) فتيجة  بملغرب  بلناظور  (62253

حل مبكر.

حي) ب  بلتصفية  مقر  حدد  و 

(- بالول) بلطابق  بلدريوش  بلسعادة 

62253)بلدريوش بملغرب.)

و عين:

بلسيد)ة()مو�سى قالح و عنوبفه)ب()

 62253 دوبر بوالد مو�سى بوالد سالم)

)ة() ك صفي) بملغرب  بلدريوش 

للشركة.

وعند بإلقتضاء)بلحدود بملفروضة)

محل) لهم  بملخولة  بلصالحيات  على 

و) بلعقود  تبليغ  محل  و  بملخابرة 

بلوثائق بملتعلقة بالتصفية):)-

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

بالبتدبئية بالناضور بتاريخ)9))شتن6ر)

2022)تحت رقم)1102.

575I

KAMAR BENOUNA

BURJ CASABLANCA ش م م
إعالن متعدد بلقربربت

KAMAR BENOUNA

 RUE(CHARAM(ACHAYKH ، 31

20160، Casablanca(MAROC

BURJ CASABLANCA ش م م 

«شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة»
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وعنوبن مقرها بالجت اعي: 1 كلم 

500.)) بلطريق بلساحلية بلحي 

بلصناعي عين بلسبع - 20250 

بلدبربلبيضاء بملغرب.

«إعالن متعدد بلقربربت»
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري: 

.351599

ب قت�سى بلج ع بلعام بالستثنائي)

بملؤرخ في)2))أكتوار)2022

تم بتخاذ بلقربربت بلتالية:)

قربر رقم)):)بلذي ينص على مايلي:)

بلسيدة) طرف  من  حصة  (50 بيع)

سلمى بن عدو بالدري�سي بلى بلشركة)«)

»KAY HOLDING

قربر رقم)2:)بلذي ينص على مايلي:)

عدو) بن  سلمى  بلسيدة  بستقالة 

بالدري�سي من منصب بلتسيير و تعيين)

بلسيد كريم عيوش ك سييرجديد)

قربر رقم)3:)بلذي ينص على مايلي:)

تعديل بلنضام بالسا�سي للشركة)

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

بلنظام بألسا�سي بلتالية:)

بند رقم)6:)بلذي ينص على مايلي:)

بلحصص

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

 20 بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)812377.

576I

KAMAR BENOUNA

BURJ PRIVATE EQUITY ش م 
م دات مساهم وحيد

إعالن متعدد بلقربربت

KAMAR BENOUNA

 RUE(CHARAM(ACHAYKH ، 31

20160، Casablanca(MAROC

BURJ PRIVATE EQUITY ش م م 

دبت مساهم وحيد «شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد»

وعنوبن مقرها بالجت اعي: )3) شارع 

 B - (( بففا بقامة بزير مكتب رقم

20370 بلدبربلبيضاء بملغرب.

«إعالن متعدد بلقربربت»

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري: 
.37(55(

ب قت�سى بلج ع بلعام بالستثنائي)
بملؤرخ في)2))أكتوار)2022

تم بتخاذ بلقربربت بلتالية:)
على) ينص  بلذي  (:( رقم) قربر 
مايلي:)بعت اد بلسيدة سلمى بن عدو)

بالدري�سي كشريكة جديدة)
قربر رقم)2:)بلذي ينص على مايلي:)
بيع مج وع بلحصص بلتي في بلشركة)
(» حصة من طرف بلشركة) ((00 بي)
بى بلسيدة) («BURJ CASABLANCA
تعديل) بالدري�سي مع  بن عدو  سلمى 

بلنضام بالسا�سي للشركة)
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

بلنظام بألسا�سي بلتالية:)
بند رقم)0:)بلذي ينص على مايلي:)

0
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
 21 بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم))81263.
577I

SYNERG

»BROADWAY FITNESS »
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

SYNERG
 N 223 BD(ZERKTOUNI 6 EME
 ETAGE ، 20060، CASABLANCA

MAROCA
« BROADWAY FITNESS» شركة 
ذبت مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجت اعي بلدبر 

بلبيضاء - بوسكورة - تجزية حدبئق 
ماسينون ،بقعة رقم ) بملدينة 

بلخضربء. - 82)27 بلدبر بلبيضاء 
بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤلية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 
556(17

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 شتن6ر) (02

مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.

عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 

(» (: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.»BROADWAY FITNESS

بلنشاط) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

بلريا�سي وبللياقة بلبدفية.

بلدبر) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 

تجزية حدبئق) (- بوسكورة) (- بلبيضاء)

بملدينة) (( رقم) ،بقعة  ماسينون)

بلبيضاء) بلدبر  (27(82 (- بلخضربء.)

بملغرب.

أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)بملغرب سنة.

 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 (.000 (: بلقباج) زينب  بلسيدة 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.

 ( 0)بقي ة) (: بلسيدة زينب بلقباج)

درهم.

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):

عنوبفه)ب() بلقباج  زينب  بلسيدة 

جنان بوسكورة فيال) بالدبر بلبيضاء)

 27(82 بلنوبصر) بوسكورة  (9 رقم)

بلدبر بلبيضاء)بملغرب.

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:

عنوبفه)ب() بلقباج  زينب  بلسيدة 

جنان بوسكورة فيال) بالدبر بلبيضاء)

 27(82 بلنوبصر) بوسكورة  (9 رقم)

بلدبر بلبيضاء)بملغرب

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

 22 بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

شتن6ر)2022)تحت رقم)838627.

578I

NCG EXPERTISE

SR CARS
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

حل شركة

NCG EXPERTISE
 RES JNINA ANG YAACOUB
 MANSOUR ET KHALID IBN

 WALID(APPT 10 IMM(C
 GUELIZ(MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROC
SR CARS شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة)في طور بلتصفية(
وعنوبن مقرها بإلجت اعي متجر رقم 
)) جازود شارع يعقوب بملنصور 
مربكش - 10000 مربكش بملغرب.

حل شركة
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 

.2(617
ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)
تقرر حل) (2022 ماي) (20 في) بملؤرخ 
 SR شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة)
CARS)مبلغ رأس الها)500.000)درهم)
وعنوبن مقرها بإلجت اعي متجر رقم)
بملنصور) يعقوب  شارع  جازود  (((
بملغرب) مربكش  (10000 (- مربكش)
فتيجة ل):)تربكم ديون أدت بلى بعاقة)

موبكبة بلنشاط.
و حدد مقر بلتصفية ب متجر رقم)
بملنصور) يعقوب  شارع  جازود  (((

مربكش)-)10000)مربكش بملغرب.)
و عين:

موالي) حروني  عالوي  بلسيد)ة()
بلسيلحية) قرية  عنوبفه)ب() و  بلعربي 
)))رقم)95)ىضناهم)10000)مربكش)

بملغرب ك صفي))ة()للشركة.
وعند بإلقتضاء)بلحدود بملفروضة)
محل) لهم  بملخولة  بلصالحيات  على 
و) بلعقود  تبليغ  محل  و  بملخابرة 
متجر) (: بالتصفية) بملتعلقة  بلوثائق 
رقم))))جازود شارع يعقوب بملنصور)

مربكش
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
يوفيو) (02 بتاريخ) ب ربكش  بلتجارية 

2022)تحت رقم)36381).

579I



عدد)5712 - )2)رايع بر ر)111) )6))فوف 6ر)2022)الجريدة الرسمية   21262

NCG EXPERTISE

MEDINOV AFRICA
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
حل شركة

NCG EXPERTISE
 RES JNINA ANG YAACOUB
 MANSOUR ET KHALID IBN

 WALID(APPT 10 IMM(C
 GUELIZ(MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROC
MEDINOV AFRICA شركة ذبت 
مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد)في طور بلتصفية(
وعنوبن مقرها بإلجت اعي بقامة 
منصور بليعقوب شارع يعقوب 

بملنصور و  الد بن بلوليد رقم 0) - 
10000 مربكش بملغرب.

حل شركة
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 

.78197
بلوحيد) بلشريك  قربر  ب قت�سى 
تقرر) (2022 يوفيو) ((0 في) بملؤرخ 
محدودة) مسؤلية  ذبت  شركة  حل 
 MEDINOV بلوحيد) بلشريك  ذبت 
 (00.000 رأس الها) مبلغ  (AFRICA
بإلجت اعي) مقرها  وعنوبن  درهم 
بقامة منصور بليعقوب شارع يعقوب)
 -  (0 بملنصور و  الد بن بلوليد رقم)
(: ل) فتيجة  بملغرب  مربكش  (10000
حل شركة فاتج عن عدم قدرة على)

بالستت ار.
بقامة) ب  بلتصفية  مقر  حدد  و 
يعقوب) شارع  بليعقوب  منصور 
 -  (0 بملنصور و  الد بن بلوليد رقم)

10000)مربكش بملغرب.)
و عين:

 BELGIOVINE بلسيد)ة()
 1000 فرنسا) عنوبفه)ب() و  (ROGER

فرنسا فرنسا ك صفي))ة()للشركة.
وعند بإلقتضاء)بلحدود بملفروضة)
محل) لهم  بملخولة  بلصالحيات  على 
بملخابرة و محل تبليغ بلعقود و بلوثائق)
منصور) بقامة  (: بالتصفية) بملتعلقة 
و) بملنصور  يعقوب  شارع  بليعقوب 

 الد بن بلوليد رقم)0) 

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

يوليوز) (07 بلتجارية ب ربكش بتاريخ)

2022)تحت رقم)37587).

580I

JIYAR JAOUAD

FATHI NEGOCE
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

حل شركة

JIYAR JAOUAD

 N°5 3EME(ETAGE(IMM(N°86

 RUE SIDI AHMED ABERKANE

 HAY(DAKHLA(BERKANE ،

63300، BERKANE(MAROC

FATHI NEGOCE شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة)في طور 

بلتصفية(

وعنوبن مقرها بإلجت اعي رقم 

0) زفقة بني زفاسن حي بالفدلس - 

63300 بركان بملغرب.

حل شركة
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 

.7073

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)

2022)تقرر حل) 5))شتن6ر) بملؤرخ في)

بملحدودة) بملسؤولية  ذبت  شركة 

رأس الها) مبلغ  (FATHI NEGOCE

مقرها) وعنوبن  درهم  ((00.000

زفاسن) بني  زفقة  ((0 رقم) بإلجت اعي 

بركان بملغرب) (63300 (- حي بالفدلس)

فتيجة ل):)عدم تحقيق هدف.

رقم) ب  بلتصفية  مقر  حدد  و 

(- بالفدلس) حي  زفاسن  بني  زفقة  ((0

63300)بركان بملغرب.)

و عين:

بلسيد)ة()محند فتحي و عنوبفه)ب()
تامزيرت حي بالفدلس) زفقة  (1( رقم)

)ة() ك صفي) بملغرب  بركان  (63300

للشركة.

وعند بإلقتضاء)بلحدود بملفروضة)

محل) لهم  بملخولة  بلصالحيات  على 

و) بلعقود  تبليغ  محل  و  بملخابرة 

بلوثائق بملتعلقة بالتصفية):)-

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
أكتوار) (28 بتاريخ) ب6ركان  بالبتدبئية 

2022)تحت رقم)575/202.
58(I

Immofid

 TRANS ABOULKHAIR
YOUSSEF

شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 
بلشريك بلوحيد

حل شركة

Immofid
 Rue (23 n 3 groupe i olfa hay
 hassani( ،( 20000،( Casablanca

Casablanca
 TRANS ABOULKHAIR
مسؤلية) ذبت  شركة  (YOUSSEF
بلوحيد)في) بلشريك  ذبت  محدودة 

طور بلتصفية(
بلوك) بإلجت اعي  مقرها  وعنوبن 
حي) (28 رقم) (2( زفقة) ((02 كودية)
بلبيضاء) بلدبر  (20000 (- بملح دي)

بملغرب.
حل شركة

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري)
.2(3383

بلوحيد) بلشريك  قربر  ب قت�سى 
تقرر) (2022 شتن6ر) (02 في) بملؤرخ 
محدودة) مسؤلية  ذبت  شركة  حل 
 TRANS بلوحيد) بلشريك  ذبت 
مبلغ) (ABOULKHAIR YOUSSEF
وعنوبن) درهم  ((00.000 رأس الها)
 (02 كودية) بلوك  بإلجت اعي  مقرها 
(- بملح دي) حي  (28 رقم) (2( زفقة)
بلدبر بلبيضاء)بملغرب فتيجة) (20000

ل):) سائر مادية.
بلوك) ب  بلتصفية  مقر  حدد  و 
حي) (28 رقم) (2( زفقة) ((02 كودية)
بلبيضاء) بلدبر  (20000 (- بملح دي)

بملغرب.)
و عين:

و) بلخير  ببو  يوسف  بلسيد)ة()
طابق) (2 بلضحى) تجزئة  عنوبفه)ب()
سيدي) (( شقة) (7 سفلي ع ارة دبل)
بملغرب) بلدبر بلبيضاء) (20000 مومن)

ك صفي))ة()للشركة.

وعند بإلقتضاء)بلحدود بملفروضة)
محل) لهم  بملخولة  بلصالحيات  على 
و) بلعقود  تبليغ  محل  و  بملخابرة 

بلوثائق بملتعلقة بالتصفية):)-
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
 27 بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

شتن6ر)2022)تحت رقم))83899.

582I

MOHAMED LAAGOUBI

OUEDGHIRI›S PHY CENTER
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

MOHAMED LAAGOUBI
 1er(ETAGRE(N°2 RUE(TETOUAN

ATLAS ، 30000، FES(MAROC
 OUEDGHIRI›S PHY CENTER
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجت اعي بملحل 6; 
7) تجزئة بريستيجيا حلبة بلسباق. 

- 0)300 فاس بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

71(59
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 شتن6ر) ((6
مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 
بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.OUEDGHIRI’S PHY CENTER
مهنة) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

بلترويض بلطبي بالقطاع بلخاص.
 ;6 بملحل) (: عنوبن بملقر بالجت اعي)
تجزئة بريستيجيا حلبة بلسباق.) ((7

- 0)300)فاس بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
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 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

سعيدي) ودغيري  زينب  بلسيدة 
درهم) ((00 بقي ة) حصة  ((.000 (:

للحصة.)
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):
سعيدي) ودغيري  زينب  بلسيدة 
دور) بلسابل  مج ع  عنوبفه)ب()
مج وعة)5))ع ب ط)))رقم)1 90000 

طنجة بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
سعيدي) ودغيري  زينب  بلسيدة 
دور) بلسابل  مج ع  عنوبفه)ب()
مج وعة)5))ع ب ط)))رقم)1 90000 

طنجة بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
أكتوار) ((2 بتاريخ) بفاس  بلتجارية 

2022)تحت رقم)5126.
583I

ANNONCE B.O DCHEIRA

SALICE
إعالن متعدد بلقربربت

ANNONCE B.O DCHEIRA
رقم 26 ع ارة 80 مشروع بلدشيرة 
بلجديدة بلدشيرة بفزكان ، 86360، 

بفزكان بملغرب
SALICE «شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة»
وعنوبن مقرها بالجت اعي: رقم 11 
زفقة 000) بلوك 2 بلحي بملح دي 
3760 بكادير - 80080 بكادير بملغرب.

«إعالن متعدد بلقربربت»
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري: 

.50769
ب قت�سى بلج ع بلعام بالستثنائي)

بملؤرخ في)7))أكتوار)2022
تم بتخاذ بلقربربت بلتالية:)

على) ينص  بلذي  (:( رقم) قربر 
بملوعد) بلسيد عامر  تفويت  (- مايلي:)
لفائدة) بجت اعية  حصة  ((67
(، بلسيد بلحالوة بمجد مح د رياض)
83)حصة) تفويت بلسيدة كوثر بمين)
بلحالوة) بلسيد  لفائدة  بجت اعية 

تفويت بلسيد) (، بمجد مح د رياض)
بجت اعية) حصة  (83 مح د) فجاحي 
لفائدة بلسيد بلحالوة بمجد مح د)

رياض.)
قربر رقم)2:)بلذي ينص على مايلي:)
للشركة) بالجت اعي  بملقر  تحويل  (-
بلحي) (979 رقم) (: بلتالي) بلعنوبن  بلى 

بلصناعي بيت ملول)
قربر رقم)3:)بلذي ينص على مايلي:)
بزيادة) بالجت اعي  بلنشاط  -ت ديد 
بلنشاط بلتالي):)بستيربد بملوبد بألولية)
و) بلتج يل  موبد  بصناعة  بملتعلقة 

بلتنظيف)
على) ينص  بلذي  (:1 رقم) قربر 
بمين) كوثر  بلسيدة  -بست ربر  مايلي:)
في منصبها ك سيرة بلشركة و بلسيد)
عامر بملوعد ك ساعدها في بلتسيير)

ملدة غير محددة)
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

بلنظام بألسا�سي بلتالية:)
بند رقم)1:)بلذي ينص على مايلي:)
بلحي) (2 بلوك) ((000 زفقة) (11 رقم)

بملح دي)3760)بكادير)
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
أكتوار) (3( بتاريخ) باكادير  بلتجارية 

2022)تحت رقم)9063)).
581I

SERVIAP

 MDAD TRANSPORT
MAROC

شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 
بلشريك بلوحيد

تعيين مسير جديد للشركة

SERVIAP
رقم ) زبوية شارع طارق بن زياد 
بنسلي ان ، 3000)، بنسلي ان 

بملغرب
 MDAD TRANSPORT MAROC
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
 LOT وعنوبن مقرها بإلجت اعي

 MASSIRA(FB 29 ETG 3 APPT
 19 MOHAMMEDIA - 28830

بملح دية بملغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 
.30(85

بلوحيد) بلشريك  قربر  ب قت�سى 
2022)تم تعيين) 5))غشت) بملؤرخ في)
بلسيد)ة() للشركة  جديد  مسير 

كحييل صوفيا ك سير وحيد
تبعا لقبول بستقالة بملسير.

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
 (2 بتاريخ) باملح دية  بالبتدبئية 

أكتوار)2022)تحت رقم)2003.
585I

M.J.J CONSEILS SARL AU

 STE PROJECT NEW
SERVICES SARL AU

شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 
بلشريك بلوحيد

تأسيس شركة

M.J.J CONSEILS SARL AU
مركز ك اسة شيشاوة ، 10000، 

مربكش بملغرب
 STE PROJECT NEW SERVICES
SARL AU شركة ذبت مسؤلية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجت اعي دوبر 

بلعطاوفة ج اعة ت صلوحت بلحوز 
مربكش. - 10000 مربكش بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤلية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 
(30(5(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) (01
مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 
بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
 STE (: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)
 PROJECT NEW SERVICES SARL

.AU
-))تسيير) (: غرض بلشركة بإيجاز)

بلخدمات.
-2)مقاولة بالشغال بلعامة وبلبناء.

-3)بلتجارة بلعامة..

دوبر) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 

بلعطاوفة ج اعة ت صلوحت بلحوز)

مربكش.)-)10000)مربكش بملغرب.

أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 (.000 (: بلسيد حدبلزين عبدهللا)

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.)

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):

عبدهللا) حدبلزين  بلسيد 

 10000 حدبلزين عبدهللا) عنوبفه)ب()

مربكش بملغرب.

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:

عبدهللا) حدبلزين  بلسيد 

 10000 حدبلزين عبدهللا) عنوبفه)ب()

مربكش بملغرب

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

أكتوار) (27 بلتجارية ب ربكش بتاريخ)

2022)تحت رقم)10808).

586I

malartci

 SOCIETE HOB AL KHEIR

SARL
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

malartci

 bd abdelkrim al khattabi imm

 assalam 2eme(etage(BENI

 MELLAL ، 23000، BENI(MELLAL

MAROC

 SOCIETE HOB AL KHEIR SARL

شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجت اعي بلرقم 9 

بلوك 1 حي جبلية بلطابق بالول بني 

مالل - 23000 بني مالل بملغرب 

تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 
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رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 
(33(5

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 شتن6ر) (28
بملسؤولية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بملحدودة بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤولية بملحدودة.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.SOCIETE HOB AL KHEIR SARL
:)أع ال أو) غرض بلشركة بإيجاز)

إنشاءبت متنوعة))مقاول)(.
 9 بلرقم) (: عنوبن بملقر بالجت اعي)
حي جبلية بلطابق بالول بني) (1 بلوك)

مالل)-)23000)بني مالل بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 500 (: شكوري) بلشرقي  بلسيد 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.
 500 (: ح يد) بملحجوب  بلسيد 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.)
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):
بلسيد بلشرقي شكوري عنوبفه)ب()
بملح دية) بقامة  طاهر  جنان  شارع 
بلرقم)7))بني مالل)23000)بني مالل)

بملغرب.
بلسيد بملحجوب ح يد عنوبفه)ب()
جنان طاهر بقامة ك ال بلرقم)65)بني)

مالل)23000)بني مالل بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
بلسيد بلشرقي شكوري عنوبفه)ب()
بملح دية) بقامة  طاهر  جنان  شارع 
بلرقم)7))بني مالل)23000)بني مالل)

بملغرب
بلسيد بملحجوب ح يد عنوبفه)ب()
جنان طاهر بقامة ك ال بلرقم)65)بني)

مالل)23000)بني مالل بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
 2( بتاريخ) مالل  ببني  بالبتدبئية 

أكتوار)2022)تحت رقم)058).
587I

AFRODITA

BRIQUETERIE NOUR
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

توسيع نشاط بلشركة)
AFRODITA

 (7Avenue Prince Moulay
 Abdellah ، 90020، TANGER

MAROC
BRIQUETERIE NOUR شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة
وعنوبن مقرها بالجت اعي طريق 
بلعوبمة كلم 5 - 90000 طنجة 

بملغرب.
توسيع نشاط بلشركة

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 
.(1817

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)
ت ت) (2022 أكتوار) ((1 في) بملؤرخ 
نشاط) إلى  بلتالية  بألنشطة  إضافة 

بلشركة بلحالي):
وبستغالل) وبلتطوير  بقتناء)
ببلوظائف لصالحها أو لحساب بلغير.
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم  (
أكتوار) (28 بتاريخ) بطنجة  بلتجارية 

2022)تحت رقم))25890.
588I

ste(cofiguer(sarl

STE ORIENTAL PLASTIQUE
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة
ste(cofiguer(sarl

 av(guennad(tayeb 1 etage(n3
guercif ، 35100، guercif(maroc
 STE ORIENTAL PLASTIQUE
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجت اعي دوبر بوالد 
صالح هوبرة بوالد رحو - 00)35 

جرسيف بملغرب
تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

2107
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 شتن6ر) ((2
بملسؤولية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بملحدودة بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤولية بملحدودة.

عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 

 STE (: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.ORIENTAL PLASTIQUE

تصنيع) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

بالستيربد) (- بلبالستيك) وبفتاج 

وبلتصدير.

عنوبن بملقر بالجت اعي):)دوبر بوالد)

 35(00 (- رحو) بوالد  هوبرة  صالح 

جرسيف بملغرب.

أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 500 (: عص ان) مح د  بلسيد 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.

 500 (: عص ان) بمال  بلسيدة 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.)

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):

بلسيد مح د عص ان عنوبفه)ب()

جرسيف) (35(00 حي بوالد ح وسة)

بملغرب.

بمال عص ان عنوبفه)ب() بلسيدة 

جرسيف) (35(00 حي بوالد ح وسة)

بملغرب.

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:

بلسيد مح د عص ان عنوبفه)ب()

جرسيف) (35(00 حي بوالد ح وسة)

بملغرب

بمال عص ان عنوبفه)ب() بلسيدة 

جرسيف) (35(00 حي بوالد ح وسة)

بملغرب

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

بالبتدبئية بجرسيف بتاريخ)28)أكتوار)

2022)تحت رقم)6/2022)1).

589I

BCNG

 STE: AMINE KHALLAF
ARCHITECTS

شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 
بلشريك بلوحيد

تأسيس شركة

BCNG
 BD. ZERKTOUNI ,265

 9ÈME(ETAGE(N°92 265, BD.
 ZERKTOUNI 9ÈME(ETAGE

 N°92، 20050، CASABLANCA
MAROC

 STE: AMINE(KHALLAF
ARCHITECTS شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجت اعي 265، 

شارع بلزرقطوني بلطابق 9 رقم 92 - 
20050 بلدبر بلبيضاء بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

55993(
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) (((
مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 
بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
 STE: (: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.AMINE KHALLAF ARCHITECTS
غرض بلشركة بإيجاز):)مهندس.

(،265 (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 
شارع بلزرقطوني بلطابق)9)رقم)92 - 

20050)بلدبر بلبيضاء)بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
بلشركة:) رأس ال  مبلغ 

00.000,00))درهم،)مقسم كالتالي:
(: أمين  الف) مح د  بلسيد 
 (00 بقي ة) حصة  ((00.000,00

درهم للحصة.
بلسيد مح د أمين  الف):)000.) 

بقي ة)00))درهم.
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وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):

أمين  الف) مح د  بلسيد 
رقم) (9 تجزئة بلح د زفقة) عنوبفه)ب()

 20050 بل6رفو�سي) بلصناعي  بلحي  (6

بلدبر بلبيضاء)بملغرب.

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:

أمين  الف) مح د  بلسيد 
رقم) (9 تجزئة بلح د زفقة) عنوبفه)ب()

 20050 بل6رفو�سي) بلصناعي  بلحي  (6

بلدبر بلبيضاء)بملغرب

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

بلتجارية بالدبر بلبيضاء)بتاريخ)-)تحت)
رقم)-.

590I

centre(d’affaires(sicilia

 SOCIETE KSOURAT

INDUSTRIE
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

centre(d›affaires(sicilia

vn(safi ، 46000، safi(maroc

 SOCIETE KSOURAT INDUSTRIE

شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجت اعي بلطابق 

بالول 22 بلوك 26 بقعة 317 بموني 

بسفي 16000 بسفي بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

(3307

في) مؤرخ  موثق  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 شتن6ر) (30

مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.

عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.SOCIETE KSOURAT INDUSTRIE

بشغال) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

مختلفة وبلبناء

بالشغال بلصناعية.

بلطابق) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 

317)بموني) 26)بقعة) 22)بلوك) بالول)

بسفي)16000)بسفي بملغرب.

أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

بكسوربت) بلرحيم  عبد  بلسيد 

درهم) ((00 بقي ة) حصة  ((.000 (:

للحصة.)

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):

بكسوربت) بلرحيم  عبد  بلسيد 

بلعلكة) بلبعابشة  دوبر  عنوبفه)ب()

بسفي) (16000 بلقصيري) بلنويربت 

بملغرب.

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:

بكسوربت) بلرحيم  عبد  بلسيد 

بلعلكة) بلبعابشة  دوبر  عنوبفه)ب()

بسفي) (16000 بلقصيري) بلنويربت 

بملغرب

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

أكتوار) (25 بالبتدبئية بآسفي بتاريخ)

2022)تحت رقم)-.

59(I

auditeexpert

ALUKO CONSULTING
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

auditeexpert

 n 5 Rue(Ghassan(Kanafani 6

 eme(etage(fes(n 5 Rue(Ghassan

 Kanafani 6 eme(etage(fes،

30000، Fes(maroc

ALUKO CONSULTING شركة 

ذبت بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجت اعي 3) زفقة 

عبد بلكريم بنجلون بقامة بشرف 

بلطابق بالول رقم )) فاس - 30000 

فاس بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

71357

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) (03

بملسؤولية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بملحدودة بامل يزبت بلتالية:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤولية بملحدودة.

عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.ALUKO CONSULTING

:) دمة) بإيجاز) بلشركة  غرض 

بلباطن) من  وبلتعاقد  بالستشارة 

للع الة بملؤهلة.
زفقة) ((3 (: عنوبن بملقر بالجت اعي)

بشرف) بقامة  بنجلون  بلكريم  عبد 

بلطابق بالول رقم))))فاس)-)30000 

فاس بملغرب.

أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 (0.000 بلشركة:) رأس ال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):

بلسيد فيكوالي هيليون عنوبفه)ب()

)37))شارع سافت جوزيف شامبلي)

كيبيك كندب جي)3)ل كيبيك كندب.

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:

فريديريك) فربفك  ويلير  بلسيد 

شارغ بان دي) (509 بيريك عنوبفه)ب()

سيكر موفت سافت هيلير كيبيك كندب)

جي)3)ح كيبيك كندب

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

أكتوار) (28 بتاريخ) بفاس  بلتجارية 

2022)تحت رقم)5802.

592I

ripartners sarl

GHALIA ICE
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

ripartners sarl

 LOT 17 BOUZOUBAA(APPT(C

 NIVEAU 01 QU(PLATEAU(SAFI

 LOT 17 BOUZOUBAA(APPT(C

 NIVEAU 01 QU(PLATEAU(SAFI،

46000، safi(maroc

GHALIA ICE شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجت اعي بلع ارة ) 

بملحل رقم 3 حي سافية بلج رة طريق 

بملطار - 16000 بسفي بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

(327(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) (06

مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.

عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.GHALIA ICE

غرض بلشركة بإيجاز):)مقهى.

عنوبن بملقر بالجت اعي):)بلع ارة)) 

بملحل رقم)3)حي سافية بلج رة طريق)

بملطار)-)16000)بسفي بملغرب.

أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

بلسيد حسن بلتاج وعتي):)000.) 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.)

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):
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بلتاج وعتي) حسن  بلسيد 
عنوبفه)ب()2))زفقة كندي حي بلبالطو)

م.ج)16000)بسفي بملغرب.

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:

بلتاج وعتي) حسن  بلسيد 
عنوبفه)ب()2))زفقة كندي حي بلبالطو)

م.ج)16000)بسفي بملغرب

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

بالبتدبئية بآسفي بتاريخ)-)تحت رقم)-.

593I

مستامنة شامة

TRANSPORT BENGHARDA
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

مستامنة شامة
شارع بملسيرة رقم 12) بلطابق بالول 

بلناظور شارع بملسيرة رقم 12) 

بلطابق بالول بلناظور، 62000، 

بلناظور بملغرب

 TRANSPORT BENGHARDA

شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجت اعي حي سيدي 

علي بلفاضل بني بفصار بلناظور - 

62000 بلناظور بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

21807

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) ((2

بملسؤولية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بملحدودة بامل يزبت بلتالية:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤولية بملحدودة.

عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.TRANSPORT BENGHARDA

فقل) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

بالمتعة بلوطني و بلدولي)

بلغير) لحساب  بلبضائع  فقل 

بلوطني و بلدولي

بلتصدير و بالستيربد.

عنوبن بملقر بالجت اعي):)حي سيدي)
(- بلناظور) بفصار  بني  بلفاضل  علي 

62000)بلناظور بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
بلسيد عبد بملالك بلقال�سي):)500 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.
 500 (: يوسف) غاردة  بن  بلسيد 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.
(: بلقال�سي) بملالك  عبد  بلسيد 

50000)بقي ة)00))درهم.
بلسيد يوسف بن غاردة):)50000 

بقي ة)00))درهم.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):
بلقال�سي) بملالك  عبد  بلسيد 
عنوبفه)ب()حي لعرب�سي زفقة)2)))رقم)
25)بلناظور)62000)بلناظور بملغرب.

بلسيد يوسف بن غاردة عنوبفه)ب()
دوبر بحجاما بيكسان بلناظور)62000 

بلناظور بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
بلقال�سي) بملالك  عبد  بلسيد 
عنوبفه)ب()حي لعرب�سي زفقة)2)))رقم)

25)بلناظور)62000)بلناظور بملغرب
بلسيد يوسف بن غاردة عنوبفه)ب()
دوبر بحجاما بيكسان بلناظور)62000 

بلناظور بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
 (1 بتاريخ) بالناضور  بالبتدبئية 

أكتوار)2022)تحت رقم)1569.
591I

CAPRIM SERVICE

الحلم العقاري
إعالن متعدد بلقربربت

CAPRIM SERVICE
 RUE(URUGUAY(ETAGE 3 N° 10

، 90000، TANGER(MAROC
بلحلم بلعقاري «شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة»
وعنوبن مقرها بالجت اعي: 9 شارع 

بفدلسية إقامة بلبشرى مابين 
بلطابقين رقم 2 - - طنجة بملغرب.

«إعالن متعدد بلقربربت»

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري: 

.7272(

ب قت�سى بلج ع بلعام بالستثنائي)

بملؤرخ في)02)غشت)9)20

تم بتخاذ بلقربربت بلتالية:)

بلذي ينص على) قربر رقم بالول:)

مايلي:)بصبح بلسيد مح د ببن يعيش)

مسيرين) بلشعرة  بلشافعي  بلسيد  و 

مشتركين للشركة)

بلذي ينص على) قربر رقم بلتاني:)

بلتوقيع بصبح مشترك بنسبة) مايلي:)

لل سيرين بملشتركين

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

بلنظام بألسا�سي بلتالية:)

على) ينص  بلذي  (:(5 رقم) بند 

مايلي:)بصبح بلسيد مح د ببن يعيش)

مسيرين) بلشعرة  بلشافعي  بلسيد  و 

بلتوقيع) وبيضا  للشركة  مشتركين 

بصبح مشترك بنسبة لكليه ا.

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

شتن6ر) ((2 بتاريخ) بطنجة  بلتجارية 

9)20)تحت رقم)7)59.

595I

FIDUCIAIRE MALIKI

 SOCIETE AIT MHAMMED

TRAVAUX DIVERS
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE MALIKI

شارع بملسجد رقم 20 بلطابق بالول 

بلشقة ) بلرشيدية ص ب 88) ، 

52000، بلرشيدية بملغرب

 SOCIETE AIT MHAMMED

TRAVAUX DIVERS شركة ذبت 

مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجت اعي شارع 

ببن تشافين مركز بوذفيب - 52000 

بلرشيدية بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

202(/(1817

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (202( مارس) (08

مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.

عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

 SOCIETE AIT MHAMMED

.TRAVAUX DIVERS

بشغال) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

مختلفة)

فقل بلبضائع)

تجلرة.

شارع) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 

 52000 (- ببن تشافين مركز بوذفيب)

بلرشيدية بملغرب.

أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 (.000 (: بمح د) حزاان  بلسيد 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.)

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):

عنوبفه)ب() بمح د  حزاان  بلسيد 

بلزفقة)07)حي بملسيرة بوذفيب)52000 

بلرشيدية بملغرب.

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:

عنوبفه)ب() بمح د  حزاان  بلسيد 

بلزفقة)07)حي بملسيرة بوذفيب)52000 

بلرشيدية بملغرب

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

تحت) (- بالبتدبئية بالرشيدية بتاريخ)
رقم)-.

596I
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موثقة

عقد تسيير حر ألصل تجاري))بألشخاص)

بلطبيعيون(

عقد تسيير حر ألصل تجاري

في) مؤرخ  موثق  عقد  ب قت�سى 

بلسيد)ة() أعطى  (2022 شتن6ر) ((6

للبطاقة) )ة() بلحسن أموهن بلحامل)

بملسجل) (JB958(1 رقم) بلوطنية 

بالسجل بلتجاري)105531)باملحك ة)

بلتجارية بالدبر بلبيضاء)حق بلتسيير)

ب) بلكائن  بلتجاري  لألصل  بلحر 

(،3 معروف) سيدي  بلدبربلبيضاء،)
زفقة:))،)بلرقم:)32Bis - 00000)بلدبر)

حسن) للسيد)ة() بملغرب  بلبيضاء)

للبطاقة بلوطنية) )ة() بفدجار بلحامل)
سنة تبتدئ) (3 ملدة) (N(88339 رقم)

 (5 و تنتهي في) (2022 شتن6ر) ((5 من)
شهري) مبلغ  مقابل  (2025 شتن6ر)

1.000)درهم.

597I

MOORE CASABLANCA

3 ت دفلبمنت مغرب
شركة بملحاصة
تأسيس شركة

MOORE CASABLANCA

 ORIGIN(OFFICE(OASIS 78

 BIS RUE DES PAPILLONS

 EXTENSION ، 20410،

CASABLANCA MAROC

3 ت دفلب نت مغرب شركة 

بملحاصة

وعنوبن مقرها بإلجت اعي شارع 
زليخة فصري ع ارة ميكا بزنس سنتر 

بلطابق 5 بلشقة 25 سيدي معروف 

- 90)20 بلدبر بلبيضاء بملغرب

تأسيس شركة بملحاصة 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

559923

 07 في) مؤرخ  حر  عقد  ب قت�سى 
بلقافون) إعدبد  تم  (2022 أكتوار)

بامل يزبت) بملحاصة  لشركة  بألسا�سي 

بلتالية:

شكل بلشركة):)شركة بملحاصة.

عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 

ت) (3 (: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

دفلب نت مغرب.

تعهيد) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

وبملحاسبية) بإلدبرية  بلخدمات 

للشركات) بملالية  بإلدبرة  و دمات 

بألجنبية.

ب صادر  ارجية) بالستعافة 

بلبشرية) بملوبرد  إدبرة  لخدمات 

للشركات بألجنبية.

بملعامالت) ج يع  (، واصفة عامة)

أو) بملالية  أو  بلتجارية  أو  بلصناعية 

بلتي) بلعقارية  أو  بملنقولة  أو  بملدفية 

أو) مباشر  بشكل  مرتبطة  تكون  قد 

بملشار إليها) غير مباشر بأحد بألشياء)

أعاله أو بأي أشياء)م اثلة أو مرتبطة)

أو مك لة.

شارع) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 

زليخة فصري ع ارة ميكا بزنس سنتر)

بلطابق)5)بلشقة)25)سيدي معروف)-)

90)20)بلدبر بلبيضاء)بملغرب.

أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 (0.000 بلشركة:) رأس ال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

 (00 (: دفلب نت) ت  (3 بلشركة)

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.)

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):

3)ت دفلب نت عنوبفه)ب() بلشركة)

 37(70 فردبي) ميكل  زفقة  د  (31

ش 6ري لي تور فرنسا.

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:

ت دفلب نت عنوبفه)ب() (3 بلسيد)

 37(70 فردبي) ميكل  زفقة  د  (31

ش 6ري لي تور فرنسا

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

 26 بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)813360.

598I

JAD(BUSINESS(&(WORKSHOP

BV INVEST
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

JAD(BUSINESS & WORKSHOP
 RES AL HOUDA RUE

 MOHAMED BALFREJ GH
 2 IMM 90 ETG 3 APT 15
 SIDI(MOUMEN ، 20000،

CASABLANCA MAROC
BV INVEST شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجت اعي 16 زفقة 
بلزرقطوني بلطابق بلتالت -شقة 

رقم6 - بلدبر بلبيضاء - 20900 بلدبر 
بلبيضاء بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 
بملحدودة 

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 
558715

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 شتن6ر) ((9
بملسؤولية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بملحدودة بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤولية بملحدودة.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
 BV (: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.INVEST
:)-بإلنعاش) غرض بلشركة بإيجاز)

بلعقاري بج يع أشكاله
تقسيم) (، تجهيز) (، بيع) (، شربء) (-

وتجزئة قطع بألرب�سي)
-)بناء)،)بيع)،)كربء)ج يع بلعقاربت)
سوبء)مستخدمة للتجارة أو بلسكن أو)

ج يع بالستع ال بملهنية.
زفقة) (16 (: عنوبن بملقر بالجت اعي)
-شقة) بلتالت) بلطابق  بلزرقطوني 
رقم6)-)بلدبر بلبيضاء)-)20900)بلدبر)

بلبيضاء)بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 (0.000 بلشركة:) رأس ال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
حصة) (YSFCAP( :( 100 بلشركة)

بقي ة)00))درهم للحصة.

بلشركة)Dar(Lahlou(:(900)حصة)
بقي ة)00))درهم للحصة.)

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)
وصفات وموبطن بلشركاء):

عنوبفه)ب() (YSFCAP بلشركة)
20000)بلدبر بلبيضاء) بلدبر بلبيضاء)

بملغرب.
عنوبفه)ب() (Dar Lahlou بلشركة)
20000)بلدبر بلبيضاء) بلدبر بلبيضاء)

بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
لحلو) يوسف  مح د  بلسيد 
بلدبر) (20000 كاليفورفيا) عنوبفه)ب()

بلبيضاء)بملغرب
بلسيد مح د علي لحلو عنوبفه)ب()
بلبيضاء) بلدبر  (20000 كاليفورفيا)

بملغرب)
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
 (8 بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)793)81.

599I

MARCHICA CONSEIL

SARDI AGRO
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

MARCHICA CONSEIL
11 ، شارع طوكيو، بلطابق )، شقة 

)، بلناظور. ، 62000، بلناظور 
بملغرب

SARDI AGRO شركة ذبت مسؤلية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجت اعي دوبر بفرب, 
بني بويفرور، قلعية ، بلناطور - 

62672. بلناظور بملغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 
.22123

بلوحيد) بلشريك  قربر  ب قت�سى 
2022)تم تعيين) 05)شتن6ر) بملؤرخ في)
بلسيد)ة() للشركة  جديد  مسير 

بوح ارة بسامة ك سير آ ر
تبعا لقبول بستقالة بملسير.
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باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
بالبتدبئية بالناضور بتاريخ)9))شتن6ر)

2022)تحت رقم)1396.

600I

MARCHICA CONSEIL

SARDI AGRO
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تغيير نشاط بلشركة

MARCHICA CONSEIL
11 ، شارع طوكيو، بلطابق )، شقة 

)، بلناظور. ، 62000، بلناظور 
بملغرب

SARDI AGRO شركة ذبت مسؤلية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد

وعنوبن مقرها بالجت اعي دوبر بفرب, 
بني بويفرور، قلعية ، بلناطور - 

62672. بلناظور بملغرب.
تغيير نشاط بلشركة

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 
.22123

بلوحيد) بلشريك  قربر  ب قت�سى 
تم تغيير) (2022 شتن6ر) (05 بملؤرخ في)
نشاط بلشركة من)«).)تاجر بألس دة.
2.)تراية بلحيوبفات بلحية وبالتجار)

بها.
3.)زربعة وتجارة بلخضروبت»)إلى)

»).)بالنعاش بلعقاري
2.)تراية بلحيوبفات بلحية وبالتجار)

بها.
3.)زربعة وتجارة بلخضروبت».

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
بالبتدبئية بالناضور بتاريخ)9))شتن6ر)

2022)تحت رقم)1396.

60(I

MARCHICA CONSEIL

KEMO MEDIA
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

حل شركة

MARCHICA CONSEIL
11 ، شارع طوكيو، بلطابق )، شقة 

)، بلناظور. ، 62000، بلناظور 
بملغرب

KEMO MEDIA شركة ذبت 
بملسؤولية بملحدودة)في طور 

بلتصفية(
وعنوبن مقرها بإلجت اعي دوبر بفرب, 

بني بويفرور، قلعية ، بلناطور - 
62672. بلناظور بملغرب.

حل شركة
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 

.22363
ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)
2022)تقرر حل) 5))غشت) بملؤرخ في)
بملحدودة) بملسؤولية  ذبت  شركة 
رأس الها) مبلغ  (KEMO MEDIA
مقرها) وعنوبن  درهم  ((00.000
بويفرور،) بني  بفرب,) دوبر  بإلجت اعي 
بلناظور) (.62672 (- بلناطور) (، قلعية)
بملغرب فتيجة ل):)حل بلشركة لوجود)

صعواات مالية في تنفيذ بملشروع.
دوبر) ب  بلتصفية  مقر  حدد  و 
بفرب,)بني بويفرور،)قلعية)،)بلناطور)-)

62672.)بلناظور بملغرب.)
و عين:

و عنوبفه)ب() زهير كطار  بلسيد)ة()
حي جعدبر بزغنغان بلناظور)62672. 
بلناظور بملغرب ك صفي))ة()للشركة.
وعند بإلقتضاء)بلحدود بملفروضة)
محل) لهم  بملخولة  بلصالحيات  على 
و) بلعقود  تبليغ  محل  و  بملخابرة 

بلوثائق بملتعلقة بالتصفية):)-
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
بالبتدبئية بالناضور بتاريخ)20)شتن6ر)

2022)تحت رقم)5)11.
602I

MARCHICA CONSEIL

NADORSKY
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

حل شركة

MARCHICA CONSEIL
11 ، شارع طوكيو، بلطابق )، شقة 

)، بلناظور. ، 62000، بلناظور 
بملغرب

NADORSKY شركة ذبت بملسؤولية 
بملحدودة)في طور بلتصفية(

وعنوبن مقرها بإلجت اعي دوبر بفرب, 
بني بويفرور، قلعية ، بلناطور - 

62672. بلناظور بملغرب.

حل شركة
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 

.(9589

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)

2022)تقرر حل) 5))غشت) بملؤرخ في)

بملحدودة) بملسؤولية  ذبت  شركة 

رأس الها) مبلغ  (NADORSKY

مقرها) وعنوبن  درهم  ((.000.000

بويفرور،) بني  بفرب,) دوبر  بإلجت اعي 

بلناظور) (.62672 (- بلناطور) (، قلعية)

صعواات) وجود  (: ل) فتيجة  بملغرب 

على) بلحصول  بجل  من  قافوفية 

بلر صة.

دوبر) ب  بلتصفية  مقر  حدد  و 

بفرب,)بني بويفرور،)قلعية)،)بلناطور)-)

62672.)بلناظور بملغرب.)

و عين:

و) بملنصوري  مح د  بلسيد)ة()

بويفرور،) بني  بفرب,) دوبر  عنوبفه)ب()

بلناظور) (.62672 بلناطور) (، قلعية)

بملغرب ك صفي))ة()للشركة.

وعند بإلقتضاء)بلحدود بملفروضة)

محل) لهم  بملخولة  بلصالحيات  على 

و) بلعقود  تبليغ  محل  و  بملخابرة 

بلوثائق بملتعلقة بالتصفية):)-

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

بالبتدبئية بالناضور بتاريخ)20)شتن6ر)

2022)تحت رقم)6)11.

603I

FISCALITY CONSULTING CENTER

DARAI EVENTS
إعالن متعدد بلقربربت

 FISCALITY CONSULTING

CENTER

 AV PRINCE MY ABDELLAH

 AHLAM(B(IMM 38 3EME

 ETAGE(APPT 13 MARRAKECH

 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH maroc

DARAI EVENTS «شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد»

وعنوبن مقرها بالجت اعي: بملكتب 
1) بقامة فجوة شارع بلحسن 

بلتاني طريق بلصويرة جليز مربكش - 
10000 مربكش بملغرب.
«إعالن متعدد بلقربربت»

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري: 
.(25389

ب قت�سى بلج ع بلعام بالستثنائي)
بملؤرخ في)9))أكتوار)2022

تم بتخاذ بلقربربت بلتالية:)
بلذي) بألسهم:) -بيع  (( رقم) قربر 
يونس) بلسيد  قام  مايلي:) ينص على 
)000)()سهم ي لكه) درعي ببيع ألف)
في بلشركة لصالح بلسيدة زكية ببربو.
قربر رقم)-2بستقالة مسير):)بلذي)
بلسيد يونس درعي) ينص على مايلي:)
 EE232328 رقم) (، بلجنسية) مغربي 
(، ب ربكش) (01/06/2081 موبليد)
رقم) بولغربيب  بلكدية  بدوبر  مقيم 
من) بالستقالة  يقرر  ب ربكش  (783

منصب بملدير.
قربر رقم)-3)تعيين مسيرة وبحدة):)
بلسيدة زكية) بلذي ينص على مايلي:)
ببربو مغراية بلجنسية حاملة بطاقة)
(، (EE580368 رقم) بلوطنية  بلهوية 
بتارودبفت) في992)/1/08)) ولدت 
،مقي ة في مربكش دوبر بلكدية رقم)
منفردة) ك سيرة  تعيينها  تم  (،783

للشركة لفترة غير محدودة.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

بلنظام بألسا�سي بلتالية:)
بند رقم)6:)بلذي ينص على مايلي:)
مال) رأس  (: بملال) ورأس  بملساه ة 
بلشركة مائة ألف درهم تعود ملكيته)

للسيدة زكية ببربو.
على) ينص  بلذي  (:13 رقم) بند 
مايلي:)بستقالة بملسير بلقديم بلسيد)

يونس درعي.
على) ينص  بلذي  (:13 رقم) بند 
مايلي:)بلتسيير:)تدبر بلشركة من قبل)
بلسيدة زكية ببربو لفترة غير محدودة.
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
أكتوار) (28 بلتجارية ب ربكش بتاريخ)

2022)تحت رقم)10878).

601I
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AUFIDEX CONSEILS

NAMSA

شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد

قفل بلتصفية

AUFIDEX CONSEILS

 APPT 8 IMM 2 LOT(RATMA

 3eme(ETAGE(AV. ALLAL(EL

 FASSI(MARRAKECH ، 40070،

MARRAKECH MAROC

NAMSA شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجت اعي : بملحل 

E(5 مج ع ببن تاشفين شارع موالي 

عبد هللا - 10000 مربكش بملغرب.

قفل بلتصفية

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

.(00515

بلوحيد) بلشريك  قربر  ب قت�سى 

تقرر) (2022 غشت) (3( في) بملؤرخ 

مسؤلية) ذبت  شركة  (NAMSA حل)

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد مبلغ)

وعنوبن) درهم  ((0.000 رأس الها)

مج ع) (E(5 مقرها بإلجت اعي بملحل)

هللا) عبد  موالي  شارع  تاشفين  ببن 

فتيجة) بملغرب  مربكش  (10000  -

لتوقف بلنشاط.

و عين:

و) كنوني  بلدين  صالح  بلسيد)ة()

تجزئة رياض بلسالم رقم) عنوبفه)ب()

10000)مربكش) 203)طريق بلبيضاء)

بملغرب ك صفي))ة()للشركة.

و قد تم بنعقاد بلج عية بلختامية)

بملحل) وفي  (2022 غشت) (3( بتاريخ)

E(5)مج ع ببن تاشفين شارع موالي)

عبد هللا)-)10000)مربكش بملغرب.

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

أكتوار) (07 بلتجارية ب ربكش بتاريخ)

2022)تحت رقم)70)10).

605I

EXPACT PARTNERS

E2J CONSULTING
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

EXPACT PARTNERS

 BOULEVARD(ANFA, 4ème 20(

 ETAGE, RACINE(CASABLANCA ،

20000، CASABLANCA(Maroc

E2J CONSULTING شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجت اعي )3) شارع 

 11B - بففا إقامة أزور مكتب رقم

20000 بلدبر بلبيضاء بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

559(9(

 (9 في) مؤرخ  حر  عقد  ب قت�سى 
بلقافون) إعدبد  تم  (2022 شتن6ر)

بملسؤولية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بملحدودة بامل يزبت بلتالية:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤولية بملحدودة.

عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 

 E2J (: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.CONSULTING

(: بإيجاز) بلشركة  غرض 

بلدربسات) بالستشاربت,إفجاز 

بالقتصادية وبلتقنية قبل بلع ليات)

بلعقارية وج يع بألع ال في بملقاوالت)

عامة.

 (3( (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 

 ((B(شارع بففا إقامة أزور مكتب رقم

20000 -)بلدبر بلبيضاء)بملغرب.

أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

بلشركة:) رأس ال  مبلغ 

100.000,00)درهم،)مقسم كالتالي:

 2.100 (: مخلوف) هشام  بلسيد 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.

 JCHR( SARL( :( 1.600 بلشركة)

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.)

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):

عنوبفه)ب() بلسيد هشام مخلوف 
فطاق) (1 طريق شافتيفردريكس) ((26

سي ا)00)3))لو ثولوفيه فرنسا.
عنوبفه)ب() (JCHR SARL بلشركة)
بلرببع) بلحي  بلجيز  بلكابتن  شارع  (11

عشر)1)30))مرسيليا فرنسا.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
عنوبفه)ب() بلسيد هشام مخلوف 
فطاق) (1 طريق شافتيفردريكس) ((26

سي ا)00)3))لو ثولوفيه فرنسا
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
 20 بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم))3111.

606I

FAEC SARL

 SOCIETE NEGOCE
INDUSTRIE MULTI-

SERVICES
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

حل شركة

FAEC SARL
رقم 2) شارع بلحسن بلتاني م.ح ، 

30000، فاس بملغرب
 SOCIETE NEGOCE INDUSTRIE

MULTI-SERVICES شركة ذبت 
بملسؤولية بملحدودة)في طور 

بلتصفية(
وعنوبن مقرها بإلجت اعي رقم 17 
زفقة طورينو طريق صفرو تجزئة 

بلوفاء 2 ط 2 - 30000 فاس 
بملغرب.

حل شركة
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 

.5((93
ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)
9)20)تقرر حل) 27)شتن6ر) بملؤرخ في)
بملحدودة) بملسؤولية  ذبت  شركة 
 SOCIETE NEGOCE INDUSTRIE
رأس الها) مبلغ  (MULTI-SERVICES
مقرها) وعنوبن  درهم  ((00.000
بإلجت اعي رقم)17)زفقة طورينو طريق)
صفرو تجزئة بلوفاء)2)ط)2 - 30000 
فاس بملغرب فتيجة ل):)قربر بلشركاء.

 17 و حدد مقر بلتصفية ب رقم)
تجزئة) صفرو  طريق  طورينو  زفقة 
بلوفاء)2)ط)2 - 30000)فاس بملغرب.)

و عين:
و) بلقزااني  بس اعيل  بلسيد)ة()
تجزئة) طورينو  زفقة  (17 عنوبفه)ب()
فاس) (30000 2)طريق صفرو) بلوفاء)

بملغرب ك صفي))ة()للشركة.
وعند بإلقتضاء)بلحدود بملفروضة)
محل) لهم  بملخولة  بلصالحيات  على 
و) بلعقود  تبليغ  محل  و  بملخابرة 

بلوثائق بملتعلقة بالتصفية):)-
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
أكتوار) ((5 بتاريخ) بفاس  بلتجارية 

9)20)تحت رقم)3300.
607I

)شيشا سعيد محاسب معت د بالرشيدية

RADICAL TRANS
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

حل شركة

شيشا سعيد محاسب معت د 
بالرشيدية

57 زفقة موالي عبد هللا بن علي 
بلوبد لح ر بلرشيدية بلرشيدية، 

52000، بلرشيدية بلرشيدية
RADICAL TRANS شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة)في طور 
بلتصفية(

وعنوبن مقرها بإلجت اعي قصر 
بلجبيل بني بمح د سجل اسة 
بلريصاني - 52150 بلريصاني 

بملغرب.
حل شركة

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 
.(1123

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)
تقرر حل) (2022 يوفيو) ((3 بملؤرخ في)
بملحدودة) بملسؤولية  ذبت  شركة 
رأس الها) مبلغ  (RADICAL TRANS
مقرها) وعنوبن  درهم  ((00.000
بإلجت اعي قصر بلجبيل بني بمح د)
 52150 (- بلريصاني) سجل اسة 
رفض) (: ل) فتيجة  بملغرب  بلريصاني 
بلبنك ت ويل بملشروع في بطار برفامج)

)بفطالقة().
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قصر) ب  بلتصفية  مقر  حدد  و 
سجل اسة) بمح د  بني  بلجبيل 
بلريصاني)-)52150)بلريصاني بملغرب.)

و عين:
و) بلدري�سي  بلحق  عبد  بلسيد)ة()
بلع الة) تجزئة  ((8 بلرقم) عنوبفه)ب()
بلرشيدية بملغرب) (52000 بلرشيدية)

ك صفي))ة()للشركة.
وعند بإلقتضاء)بلحدود بملفروضة)
محل) لهم  بملخولة  بلصالحيات  على 
بملخابرة و محل تبليغ بلعقود و بلوثائق)
بملتعلقة بالتصفية):)قصر بلجبيل بني)

بمح د سجل اسة بلريصاني)
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
بالبتدبئية بالرشيدية بتاريخ)3))يوفيو)

2022)تحت رقم)713.

608I

)شيشا سعيد محاسب معت د بالرشيدية

GITE TADARTE
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

حل شركة

شيشا سعيد محاسب معت د 
بالرشيدية

57 زفقة موالي عبد هللا بن علي 
بلوبد لح ر بلرشيدية بلرشيدية، 

52000، بلرشيدية بلرشيدية
GITE TADARTE شركة ذبت 
بملسؤولية بملحدودة)في طور 

بلتصفية(
وعنوبن مقرها بإلجت اعي قصر 

بلبالغ ة بوفوس بلريشدية - 52053 
بلرشيدية بملغرب.

حل شركة
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 

.((263
ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)
2022)تقرر حل) 1))شتن6ر) بملؤرخ في)
 GITE(شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة
 (00.000 مبلغ رأس الها) (TADARTE
بإلجت اعي) مقرها  وعنوبن  درهم 
(- بلريشدية) بوفوس  بلبالغ ة  قصر 
(: بلرشيدية بملغرب فتيجة ل) (52053
عدم بالستجابة لقرض بنكي في بطار)

برفامج بفطالقة.

قصر) ب  بلتصفية  مقر  حدد  و 
بلبالغ ة بوفوس بلريشدية)-)52053 

بلرشيدية بملغرب.)
و عين:

بوبلديش) بلسيد)ة() ديجة 
بوتاملين) تجزئة  (793 عنوبفه)ب() و 
بلرشيدية بملغرب) (52000 بلرشيدية)

ك صفي))ة()للشركة.
وعند بإلقتضاء)بلحدود بملفروضة)
محل) لهم  بملخولة  بلصالحيات  على 
و) بلعقود  تبليغ  محل  و  بملخابرة 
قصر) (: بالتصفية) بملتعلقة  بلوثائق 

بلبالغ ة بوفوس بلريشدية)
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
 (1 بتاريخ) بالرشيدية  بالبتدبئية 

شتن6ر)2022)تحت رقم)833.

609I

MOORISH

YANIWEB SARL AU
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

MOORISH
39 شارع اللة بلياقوت بلطابق 5 
بلشقة د 39 شارع اللة بلياقوت 

بلطابق 5 بلشقة د، 20000، بلدبر 
بلبيضاء بملغرب

YANIWEB SARL AU شركة ذبت 
مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجت اعي )6 شارع 
اللة بليقوت مصطفى بملعاني بملركز 
بلتجاري بلرياض رقم85 ب لطابق 

بلثاني بلبيضاء بلدبر بلبيضاء 
0)206 بلدبر بلبيضاء بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

559755
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 شتن6ر) (30
مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 
بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.YANIWEB SARL AU
بل6رمجة) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 
بلك بيوتر) وأنشطة  وبالستشاربت 

بأل رى.
)6)شارع) عنوبن بملقر بالجت اعي):)
اللة بليقوت مصطفى بملعاني بملركز)
لطابق) ب  رقم85) بلرياض  بلتجاري 
بلثاني بلبيضاء)بلدبر بلبيضاء)0)206 

بلدبر بلبيضاء)بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 20.000 بلشركة:) رأس ال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
حصة) (200 (: ودي) سعد  بلسيد 

بقي ة)00))درهم للحصة.)
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):
زفقة) بلسيد سعد ودي عنوبفه)ب()
زينب بسحاق و زبوية ببي سربح ع ارة)
بلدبربلبيضاء) الفيليت  (1 شقة) ((

20320)بلدبر بلبيضاء)بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
زفقة) بلسيد سعد ودي عنوبفه)ب()
زينب بسحاق و زبوية ببي سربح ع ارة)
بلدبربلبيضاء) الفيليت  (1 شقة) ((

20320)بلدبر بلبيضاء)بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
 25 بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)50)813.
6(0I

FIDUCIAIRE IDEAL CONSULT SARL AU

SOUBASA NOUR
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE IDEAL CONSULT
SARL AU

 AVENUE(MED(V(NR 15 ،
93100، FNIDEQ(MAROC

SOUBASA NOUR شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجت اعي تجزئة باب 

سبتة شارع بلعلويين رقم بلقطعة 

بالرضية بملبنية 230) - 00)93 

بلفنيدق بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

3237(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) (25

بملسؤولية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بملحدودة بامل يزبت بلتالية:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤولية بملحدودة.

عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.SOUBASA NOUR

(، ح ام) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

سبا)،)مركز بلعناية و بلتج يل

.

تجزئة) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 

رقم) بلعلويين  شارع  سبتة  باب 

 -  (230 بملبنية) بالرضية  بلقطعة 

00)93)بلفنيدق بملغرب.

أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):

سالم) وعلي  س ية  بلسيدة 

مالقا) (28087 بسبافيا) عنوبفه)ب()

بسبافيا.

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:

عنوبفه)ب() جلد  مح د  بلسيد 

مالقا) (28087 ميخاس) بسبافيا 

بسبافيا

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

أكتوار) (27 بالبتدبئية بتطوبن بتاريخ)

2022)تحت رقم)70)2.

6((I
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وكيل أع ال

CHRAOUI BUS
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

وكيل أع ال

)) زفقة بلودبية حي بملغرب بلجديد 

برشيد، 00)26، برشيد بملغرب

CHRAOUI BUS شركة ذبت 

مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجت اعي 73 شارع 

ببربهيم بلرودبني ببلطابق بلسفلي 

حي بلزهربء برشيد 00)26 برشيد 

بملغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 

.(1655

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)

2022)تم تعيين) 2))شتن6ر) بملؤرخ في)

بلسيد)ة() للشركة  جديد  مسير 

بلفزبزي أمينة ك سير وحيد

تبعا لقبول بستقالة بملسير.

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

أكتوار) (20 بالبتدبئية ب6رشيد بتاريخ)

2022)تحت رقم)062).

6(2I

وكيل أع ال

CHRAOUI BUS
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تفويت حصص

وكيل أع ال

)) زفقة بلودبية حي بملغرب بلجديد 

برشيد، 00)26، برشيد بملغرب

CHRAOUI BUS شركة ذبت 

مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجت اعي 73 شارع 

ببربهيم بلرودبني بلطابق بلسفلي حي 

بلزهربء 00)26 برشيد بملغرب.

تفويت حصص

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 
.(1566

بلوحيد) بلشريك  قربر  ب قت�سى 
ت ت) (2022 شتن6ر) ((2 في) بملؤرخ 

بملصادقة على):
بمينة بلفزبزي) )ة() تفويت بلسيد)
أصل) من  بجت اعية  حصة  ((.000
000.))حصة لفائدة بلسيد))ة()بمينة)

بلفزبزي بتاريخ)2))شتن6ر)2022.
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم  (
أكتوار) (20 بالبتدبئية ب6رشيد بتاريخ)

2022)تحت رقم)062).

6(3I

بملركز بملربك�سي لإلرشاد

ساشا 37
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

قفل بلتصفية

بملركز بملربك�سي لإلرشاد
شقة رقم ٩ مد ل أ ع ارة أنس 

ماجوريل شارع موالي عبد هللا ، 0، 
مربكش بملغرب

ساشا 37 شركة ذبت بملسؤولية 
بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجت اعي : دوبر 
سيدي بوزيد ج اعة تامصلوحت 

دبئرة تاحناوت إقليم بلحوز - 
10000 مربكش بملغرب.

قفل بلتصفية
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

.7(385
ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)
2022)تقرر حل) )3)غشت) بملؤرخ في)
بملسؤولية) ذبت  شركة  (37 ساشا)
بملحدودة مبلغ رأس الها)00.000,00) 
درهم وعنوبن مقرها بإلجت اعي دوبر)
تامصلوحت) ج اعة  بوزيد  سيدي 
دبئرة تاحناوت إقليم بلحوز)-)10000 
توقف) ل-) فتيجة  بملغرب  مربكش 

بلنشاط بلتجاري للشركة.
و عين:

و) غوتيلو  سافدرين  بلسيد)ة()
مورس) سامويل  شارع  عنوبفه)ب()
فرنسا) تورس  لي  شام6ربي  (37(70

ك صفي))ة()للشركة.

و قد تم بنعقاد بلج عية بلختامية)

دوبر) وفي  (2022 غشت) (3( بتاريخ)

تامصلوحت) ج اعة  بوزيد  سيدي 

دبئرة تاحناوت إقليم بلحوز)-)10000 

مربكش بملغرب.

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

أكتوار) (27 بلتجارية ب ربكش بتاريخ)

2022)تحت رقم)8)108).

6(1I

SOCIETE FIDAV SARL

 STE PROPHYTO HAKAM

SARL AU
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
رفع رأس ال بلشركة

SOCIETE FIDAV SARL

زفقة بلسعديين ع ارة 3) شقة 3 

بملدينة بلجديدة ، 50000، مكناس 

بملغرب

 STE PROPHYTO HAKAM SARL

AU شركة ذبت مسؤلية محدودة 

ذبت بلشريك بلوحيد

 II 1.3 وعنوبن مقرها بإلجت اعي

بملنطقة بلصناعية أكرواوليس 

سيدي سلي ان مول بلكيفان - 

50000 مكناس بملغرب.

رفع رأس ال بلشركة
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 

.1002(

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)

تم) (2022 شتن6ر) ((6 في) بملؤرخ 

قدره) ب بلغ  بلشركة  رأس ال  رفع 

من) أي  درهم») ((.200.000«

 2.000.000» إلى) درهم») (800.000«

مقاصة) إجربء) (: طريق) عن  درهم»)

مع ديون بلشركة بملحددة بملقدبر و)

بملستحقة.

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

فوف6ر) (0( بتاريخ) ب كناس  بلتجارية 

2022)تحت رقم)3977.

6(5I

nador conseil sarl au

MOBSSETOUR
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد

قفل بلتصفية

nador conseil sarl au

 res(gourougou(b1 av(des(far ،

62000، nador(maroc

MOBSSETOUR شركة ذبت 

مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجت اعي : حي 

بلسعادة بلدريوش بلطابق بالول حي 

بلسعادة بلدريوش بلطابق بالول 

62253 بلناظور بملغرب.

قفل بلتصفية

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

.(8283

بلوحيد) بلشريك  قربر  ب قت�سى 

تقرر) (2022 غشت) (22 في) بملؤرخ 

ذبت) شركة  (MOBSSETOUR حل)

بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

 (00.000 رأس الها) مبلغ  بلوحيد 

بإلجت اعي حي) درهم وعنوبن مقرها 

بالول) بلطابق  بلدريوش  بلسعادة 

حي بلسعادة بلدريوش بلطابق بالول)

بلناظور بملغرب فتيجة لحل) (62253

مبكر للشركة.

و عين:

بلسيد)ة()مو�سى قالح و عنوبفه)ب()

 62253 حي بوالد مو�سى بوالد سالم)

)ة() ك صفي) بملغرب  بلدريوش 

للشركة.

و قد تم بنعقاد بلج عية بلختامية)

حي) وفي  (2022 غشت) (22 بتاريخ)

بالول) بلطابق  بلدريوش  بلسعادة 

حي بلسعادة بلدريوش بلطابق بالول)

62253)بلدريوش بملغرب.

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

 27 بتاريخ) بالناضور  بالبتدبئية 

أكتوار)2022)تحت رقم)1662.

6(6I
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nador conseil sarl au

NADOR-CONSEIL
إعالن متعدد بلقربربت

nador conseil sarl au
 res(gourougou(b1 av(des(far ،

62000، nador(maroc
NADOR-CONSEIL «شركة ذبت 
بملسؤولية بملحدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد»
وعنوبن مقرها بالجت اعي: بقامة 
كوروكو ب) شارع بلجيش بمللكي 
بقامة كوروكو ب) شارع بلجيش 
بمللكي 62000 بلناظور بملغرب.

«إعالن متعدد بلقربربت»
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري: 

.1569
ب قت�سى بلج ع بلعام بالستثنائي)

بملؤرخ في)20)أكتوار)2022
تم بتخاذ بلقربربت بلتالية:)

على) ينص  بلذي  (:( رقم) قربر 
فاتحة) وبعلي  بلسيدة  باعت  مايلي:)
00))حصة من حصصها في بلشركة)

للسيدة بلبوحساني ماجدة
قربر رقم)2:)بلذي ينص على مايلي:)
بلبوحساني) بلسيد  بستقال  قبول 
فوربلدين من منصب تسيير بلشركة)
و تعيين بلسيدة ماجدة بلبوحساني)

مسيرة جديدة
قربر رقم)3:)بلذي ينص على مايلي:)

تحيين بلنظام بالسا�سي للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

بلنظام بألسا�سي بلتالية:)
بند رقم)):)بلذي ينص على مايلي:)
من) للشركة  بلقافوني  بلنظام  تغيير 
بشريك) بملسؤولية  محدودة  شركة 

وحيد بلى شركة محدودة بملسؤولية
بلذي ينص على) (: (7 و) (6 بند رقم)
 (00000 بلشركة) ربس ال  مايلي:)
حصة) ((000 ل) مقس ة  درهم 
درهم) ((00 قي ة) من  بجت اعية 
وبعلي) بلسيدة  ت لك  (، للحصة)
بلسيدة) ت لك  و  حصة  (900 فاتحة)

بلبوحساني ماجدة)00))حصة
بند رقم)3):)بلذي ينص على مايلي:)
بلسيدتين) قبل  من  بلشركة  تسير 

ماجدة بلبوحساني و فاتحة وبعلي

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
 26 بتاريخ) بالناضور  بالبتدبئية 

أكتوار)2022)تحت رقم)1618.
6(7I

ALALI AUDIT ET CONSEIL

ARKIO
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

ALALI AUDIT ET CONSEIL
 PLACE MOHAMMED V
 RESIDENCE DU CENTRE

 IMMEUBLE(A(N°4 2EME(ETAGE
 ، 28800، MOHAMMEDIA

MAROC
ARKIO شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجت اعي إقامة لحلو 
ع ارة )) رقم 3 بني يخلف - 28800 

بملح دية بملغرب
تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

3(71(
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) (01
بملسؤولية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بملحدودة بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤولية بملحدودة.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.ARKIO
إنشاء) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 
ج يع) وايع  وشربء) وتصنيع  وإفتاج 
وبألشياء) بملنقولة  وبألشياء) بألثاث 
من) وغيرها  بملختلفة  بلخشبية 
بلدعامات وبملوبد)؛)بلتجارة وبالستيربد)
وشبه) بالج لة  وبلبيع  وبلتصدير 
بلج لة ع6ر بإلفترفت وبلتجزئة لج يع)
بملنتجات وبملوبد ب ا في ذلك بألثاث)
وبإلكسسوبربت) بلز رفية  وبألشياء)
وبلتجهيزبت) وبلديكور  وبملفروشات 
وبملشورة) بلتصنيع  وج يع  دمات 
وبلدربسات بملتعلقة بغرض بلشركة..
إقامة) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 

(- بني يخلف) (3 رقم) ((( لحلو ع ارة)
28800)بملح دية بملغرب.

أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 
بلشركة):)99)سنة.

 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

بلسيد مروبن مبشور):)500)حصة)
بقي ة)00))درهم للحصة.

بلسيد مح د مبشور):)500)حصة)
بقي ة)00))درهم للحصة.)

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)
وصفات وموبطن بلشركاء):

عنوبفه)ب() مبشور  مروبن  بلسيد 
بني) (3 رقم) ((( ع ارة) لحلو  إقامة 

يخلف)28800)بملح دية بملغرب.
عنوبفه)ب() مبشور  مح د  بلسيد 
 28800  176 رقم) بلنهضة  تجزئة 

بملح دية بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
عنوبفه)ب() مبشور  مروبن  بلسيد 
بني) (3 رقم) ((( ع ارة) لحلو  إقامة 

يخلف)28800)بملح دية بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
بالبتدبئية باملح دية بتاريخ))0)فوف6ر)

2022)تحت رقم)16)2.

6(8I

BCNG

STE: LUKAVE TRAVAUX
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

BCNG
 BD. ZERKTOUNI ,265

 9ÈME(ETAGE(N°92 265, BD.
 ZERKTOUNI 9ÈME(ETAGE

 N°92، 20050، CASABLANCA
MAROC

STE: LUKAVE(TRAVAUX شركة 
ذبت مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجت اعي 265، 

شارع بلزرقطوني بلطابق 9 رقم 92 - 
20050 بلدبر بلبيضاء بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤلية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 
559935

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) (((
مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 
بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
 STE: (: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.LUKAVE TRAVAUX
أع ال) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

مختلفة في بلبناء.
(،265 (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 
شارع بلزرقطوني بلطابق)9)رقم)92 - 

20050)بلدبر بلبيضاء)بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
بلشركة:) رأس ال  مبلغ 

00.000,00))درهم،)مقسم كالتالي:
(: بوسعد) يحيى  بلسيد 
 (00 بقي ة) حصة  ((00.000,00

درهم للحصة.
 (.000 (: بوسعد) يحيى  بلسيد 

بقي ة)00))درهم.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):
عنوبفه)ب() بوسعد  يحيى  بلسيد 
سيدي) (56 رقم) ب ير  حافظ  تجزئة 
بلبيضاء) بلدبر  (20050 معروف)

بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
عنوبفه)ب() بوسعد  يحيى  بلسيد 
سيدي) (56 رقم) ب ير  حافظ  تجزئة 
بلبيضاء) بلدبر  (20050 معروف)

بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
 26 بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)-.

6(9I
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BCNG

STE: ORAKLE TRAVAUX
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

BCNG
 BD. ZERKTOUNI  ,265
 9ÈME ETAGE N°92 265, BD.
 ZERKTOUNI 9ÈME ETAGE
 N°92،( 20050،( CASABLANCA

MAROC
STE:(ORAKLE(TRAVAUX)شركة)

ذبت بملسؤولية بملحدودة
(،265 بإلجت اعي) مقرها  وعنوبن 
شارع بلزرقطوني بلطابق)9)رقم)92 - 

20050)بلدبر بلبيضاء)بملغرب
بملسؤولية) ذبت  شركة  تأسيس 

بملحدودة)
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري):)

559933
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) (05
بملسؤولية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بملحدودة بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤولية بملحدودة.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
 STE: (: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.ORAKLE TRAVAUX
أع ال) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

مختلفة في بلبناء.
(،265 (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 
شارع بلزرقطوني بلطابق)9)رقم)92 - 

20050)بلدبر بلبيضاء)بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
بلشركة:) رأس ال  مبلغ 

00.000,00))درهم،)مقسم كالتالي:
بلسيد مح د بلغازي):)50.000,00 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.
بلسيد مروبن فاطن):)50.000,00 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.
بلسيد مح د بلغازي):)500)بقي ة)

00))درهم.
بلسيد مروبن فاطن):)500)بقي ة)

00))درهم.

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)
وصفات وموبطن بلشركاء):

عنوبفه)ب() بلغازي  مح د  بلسيد 
تجزئة بلنور رقم)207 20050)برشيد)

بملغرب.
عنوبفه)ب() فاطن  مروبن  بلسيد 
تجزئة بواريان شارع طاح فيال)20)) 
بلبيضاء) بلدبر  (20050 بلشق) عين 

بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
عنوبفه)ب() بلغازي  مح د  بلسيد 
تجزئة بلنور رقم)207 20050)برشيد)

بملغرب
عنوبفه)ب() فاطن  مروبن  بلسيد 
تجزئة بواريان شارع طاح فيال)20)) 
بلبيضاء) بلدبر  (20050 بلشق) عين 

بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
 26 بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم))81333.
620I

HIDA SERVICE TAROUDANT

GLOBAL CONSTAGRI
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

قفل بلتصفية

HIDA SERVICE TAROUDANT
 BP 979 IMM(LAAYADI
 AV HASSAN II MHAITA

 TAROUDANNT، 83000،
TAROUDANT MAROC

GLOBAL CONSTAGRI شركة ذبت 
بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجت اعي : ب دوبر 
بلس يرة فم زكيد - 81000 طاطا 

بملغرب.
قفل بلتصفية

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 
.193

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)
بملؤرخ في)7))أكتوار)2022)تقرر حل)
GLOBAL CONSTAGRI)شركة ذبت)
رأس الها) مبلغ  بملحدودة  بملسؤولية 
مقرها) وعنوبن  درهم  ((00.000
بإلجت اعي ب دوبر بلس يرة فم زكيد)-)

81000)طاطا بملغرب فتيجة لصعواة)
بلشركة في بلعثور على عقود بلع ل.

و عين:
عبو) بن  أوالد  بلحسن  بلسيد)ة()
طاطا) (81000 فم زكيد) و عنوبفه)ب()

بملغرب ك صفي))ة()للشركة.
و قد تم بنعقاد بلج عية بلختامية)
دوبر) وفي  (2022 أكتوار) ((7 بتاريخ)
طاطا) (81000 (- زكيد) فم  بلس يرة 

بملغرب.
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
 26 بتاريخ) بتارودبفت  بالبتدبئية 
أكتوار)2022)تحت رقم)95/2022).
62(I

BEMACOM

فريدوم برو
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

BEMACOM
 BD(FOUARAT(IMM 3 ETAGE 3
 APPT(N° 7 HAY(MOHAMMADI

 ، 20570، CASABLANCA
MAROC

فريدوم برو شركة ذبت بملسؤولية 
بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجت اعي )0 شارع 
الغوطة تجزئة بليسامين ن ب0)) 

سيدي مومن - 20102 لدبر بلبيضاء 
بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 
بملحدودة 

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 
559517

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 شتن6ر) (20
بملسؤولية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بملحدودة بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤولية بملحدودة.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
بإلقتضاء)ب ختصر تس يتها):)فريدوم)

برو.
بإلنعاش) (: غرض بلشركة بإيجاز)

بلعقاري.
)0)شارع) عنوبن بملقر بالجت اعي):)

ن ب0))  بليسامين  تجزئة  الغوطة 

سيدي مومن)-)20102)لدبر بلبيضاء)

بملغرب.

أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

بلسيد ع ر بلقصدي):)500)حصة)

بقي ة)00))درهم للحصة.

 500 (: بلقصدي) أح د  بلسيد 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.)

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):

عنوبفه)ب() بلقصدي  ع ر  بلسيد 
عين) ((3 رقم) (12 زفقة) بفكريط  حي 

بلشق)20170)بلدبر بلبيضاء)بملغرب.

بلسيد أح د بلقصدي عنوبفه)ب()
عين) ((59 رقم) (30 حي بلع ارية زفقة)

بلشق)20170)بلدبر بلبيضاء)بملغرب.

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:

عنوبفه)ب() بلقصدي  ع ر  بلسيد 
عين) ((3 رقم) (12 زفقة) بفكريط  حي 

بلشق)20170)بلدبر بلبيضاء)بملغرب

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

 21 بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)812882.

622I

مكتب بلدربسات بلقافوفية وبلجبائية

AIR BLAST
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

مكتب بلدربسات بلقافوفية 

وبلجبائية

63، شارع الكورفيش بلع ارة ب 

بلطابق 5 ، 20000، بلدبر بلبيضاء 

بملغرب

AIR BLAST شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجت اعي بلرقم 23 

بملنطقة بلصناعية حد بلسوبلم - 

00)26 برشيد بملغرب
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تأسيس شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

(72(5

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) (21

مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.

عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 

 AIR (: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.BLAST

بنشاء) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

وتركيب مربوح ومكيفات.

عنوبن بملقر بالجت اعي):)بلرقم)23 

(- بلسوبلم) حد  بلصناعية  بملنطقة 

00)26)برشيد بملغرب.

أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 Fabrizio Paolo بلسيد)

بقي ة) حصة  (LAPERNA( :( 1.000

00))درهم للحصة.)

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):

 Fabrizio Paolo بلسيد)

زفقة) (،28 عنوبفه)ب() (LAPERNA

دبكس)20290)بلدبربلبيضاء)بملغرب.

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:

 Fabrizio Paolo بلسيد)

زفقة) (،28 عنوبفه)ب() (LAPERNA

دبكس)20290)بلدبربلبيضاء)بملغرب

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

أكتوار) (28 بالبتدبئية ب6رشيد بتاريخ)

2022)تحت رقم)05)).

623I

CENTRALE DE L’HABITAT

CENTRALE DE L›HABITAT
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

CENTRALE DE L›HABITAT

3) زفقة أح د بملجاطي بقامة 

باللب بلطابق ) شقة رقم 8 

معاريف بلدبربلبيضاء، 20370، 

بلدبربلبيضاء بملغرب

CENTRALE DE L›HABITAT شركة 

ذبت بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجت اعي 3) زفقة 

بح د بملجاطي إقامة بأللب بلطابق 

) شقة رقم 8 معاريف - 20370 

بلدبربلبيضاء بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

55987(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) (05

بملسؤولية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بملحدودة بامل يزبت بلتالية:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤولية بملحدودة.

عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.CENTRALE DE L’HABITAT

منعش) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

عقاري،)أشغال مختلفة.
زفقة) ((3 (: عنوبن بملقر بالجت اعي)

بح د بملجاطي إقامة بأللب بلطابق)

 20370 (- معاريف) (8 رقم) شقة  ((

بلدبربلبيضاء)بملغرب.

أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 500 (: بملجيد) عبد  زهير  بلسيد 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.

 500 (: بملجيد) عبد  بلسيد حليم 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.)

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):

بلسيد زهير عبد بملجيد عنوبفه)ب()
بملدينة) (93 رقم) فيال  سيتي  غولف 
 27(82 بوسكورة) بلخضربء)

بلدبربلبيضاء)بملغرب.
بملجيد) عبد  حليم  بلسيد 
عنوبفه)ب()غولف سيتي فيال رقم)303 
 27(82 بوسكورة) بلخضربء) بملدينة 

بلدبربلبيضاء)بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
بلسيد زهير عبد بملجيد عنوبفه)ب()
بملدينة) (93 رقم) فيال  سيتي  غولف 
 27(82 بوسكورة) بلخضربء)

بلدبربلبيضاء)بملغرب
بملجيد) عبد  حليم  بلسيد 
عنوبفه)ب()غولف سيتي فيال رقم)303 
 27(82 بوسكورة) بلخضربء) بملدينة 

بلدبربلبيضاء)بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
 25 بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم))81335.
621I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

LES CLES DU SAHARA
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تفويت حصص

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 شارع موريتافيا صندوق بل6ريد 
2609 ، 10000، مربكش بملغرب
LES CLES DU SAHARA شركة 

ذبت بملسؤولية بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجت اعي 57 شارع 
موريتافيا صندوق بل6ريد 2609 - 

10000 مربكش بملغرب.
تفويت حصص

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 
.(26073

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)
ت ت) (2022 شتن6ر) (30 في) بملؤرخ 

بملصادقة على):
(» شركة) )ة() بلسيد) تفويت 
 AGRITMAR IL LTD « 650
 650 أصل) من  بجت اعية  حصة 
شركة) )ة() بلسيد) لفائدة  حصة 
 MOROCCO TRADE AND  «

MARKETING (SARL AU()»)بتاريخ)
30)شتن6ر)2022.

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم  (
أكتوار) (27 بلتجارية ب ربكش بتاريخ)

2022)تحت رقم)10810).

625I

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU

سيف اكاديمي درايفين سكول
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU
 IMB 13 LOT(MOULIN(IDRISSIA
 BUREAUX(SAFOUA 1ER(ETAGE
 N°05 ATLAS(FES ، 30000، FES

MAROC
سيف بكاديمي دربيفين سكول شركة 
ذبت مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجت اعي بملحل 

بالقرب من مسجد ببو بكر بلصديق 
عين بلشكاك بملركز صفرو - 10600 

صفرو بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

3885
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) ((3
مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 
بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
سيف) (: ب ختصر تس يتها) بإلقتضاء)

بكاديمي دربيفين سكول.
مدرسة) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

تعليم بلسياقة.
بملحل) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 
بالقرب من مسجد ببو بكر بلصديق)
 10600 (- عين بلشكاك بملركز صفرو)

صفرو بملغرب.
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أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 
بلشركة):)99)سنة.

 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 (.000 (: وعدة) يوسف  بلسيد 
حصة بقي ة)00))درهم للحصة.)

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)
وصفات وموبطن بلشركاء):

عنوبفه)ب() وعدة  يوسف  بلسيد 
ظهر) بنسلي ان  حفرة  (1 زفقة) ((2(
بلخ يس فاس)30000)فاس بملغرب.

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)
وموبطن مسيري بلشركة:

عنوبفه)ب() وعدة  يوسف  بلسيد 
ظهر) بنسلي ان  حفرة  (1 زفقة) ((2(

بلخ يس فاس)30000)فاس بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
فوف6ر) (0( بتاريخ) بصفرو  بالبتدبئية 

2022)تحت رقم)313.
626I

مكتب بلدربسات بلقافوفية وبلجبائية

ACT EDUCATION
إعالن متعدد بلقربربت

مكتب بلدربسات بلقافوفية 
وبلجبائية

63، شارع الكورفيش بلع ارة ب 
بلطابق 5 ، 20000، بلدبر بلبيضاء 

بملغرب
ACT EDUCATION «شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة»
وعنوبن مقرها بالجت اعي: 322، 

شارع بلزرقطوني،بوركون - 20000 
بلدبربلبيضاء بملغرب.

«إعالن متعدد بلقربربت»
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري: 

.55(.769
ب قت�سى بلج ع بلعام بالستثنائي)

بملؤرخ في)05)أكتوار)2022
تم بتخاذ بلقربربت بلتالية:)

على) ينص  بلذي  (:(- رقم) قربر 
 ACT (» إضافة عالمة تجارية) مايلي:)

» EDUK PLUS
على) ينص  بلذي  (:2- رقم) قربر 
بلسيدة) بملسيرة  بستقالة  مايلي:)
بالسيدة) وبالحتفاظ  بلشناوي  ليلى 
مسيرة) بلعلمي  ببوهاشم   ديجة 

وحيدة للشركة
على) ينص  بلذي  (:3- رقم) قربر 

مايلي:)تحيين بلقافون بألسا�سي
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

بلنظام بألسا�سي بلتالية:)
بند رقم)-):)بلذي ينص على مايلي:)

إضافة عالمة تجارية)
بند رقم)-2:)بلذي ينص على مايلي:)

إستقالة مسيرة
بند رقم)-3:)بلذي ينص على مايلي:)

تحيين بلقافون بألسا�سي
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
 3( بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)813967.
627I

comptajouari

CAFE AIT MANSOUR
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

حل شركة

comptajouari
 AV(ADMI(RES(DAY(APPT 12
 BENI MELLAL AV ADMI RES
 DAY(APPT 12 BENI(MELLAL،
23000، BENI(MELLAL(maroc
CAFE AIT MANSOUR شركة 

ذبت بملسؤولية بملحدودة)في طور 
بلتصفية(

وعنوبن مقرها بإلجت اعي 10 شارع 
ببو بلذهبي محل بلطابق بالر�سي 
بلرميلة - 23000 بني مالل بملغرب.

حل شركة
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 

.802(
ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)
تقرر) (2022 أكتوار) ((3 في) بملؤرخ 
حل شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة)
مبلغ) (CAFE AIT MANSOUR
وعنوبن) درهم  ((00.000 رأس الها)
مقرها بإلجت اعي)10)شارع ببو بلذهبي)
(- بلرميلة) بالر�سي  بلطابق  محل 
23000)بني مالل بملغرب فتيجة ل):)ال)

يوجد بي مد ول يذكر.
و حدد مقر بلتصفية ب)10)شارع)
بالر�سي) بلطابق  محل  بلذهبي  ببو 

بلرميلة)-)23000)بني مالل بملغرب.)

و عين:
و) ذهباني  مح د  بلسيد)ة()
عنوبفه)ب()دوبر أوالد بسعيد بهل بملربع)
بلفقيه بن) (23203 بلفقيه بن صالح)

صالح بملغرب ك صفي))ة()للشركة.
و) ذهباني  بلعزيز  عبد  بلسيد)ة()
عنوبفه)ب()دوبر أوالد بسعيد بهل بملربع)
بلفقيه بن) (23203 بلفقيه بن صالح)

صالح بملغرب ك صفي))ة()للشركة.
و) ذهباني  بلعالي  عبد  بلسيد)ة()
عنوبفه)ب()دوبر أوالد بسعيد بهل بملربع)
بلفقيه بن) (23203 بلفقيه بن صالح)

صالح بملغرب ك صفي))ة()للشركة.
وعند بإلقتضاء)بلحدود بملفروضة)
محل) لهم  بملخولة  بلصالحيات  على 
و) بلعقود  تبليغ  محل  و  بملخابرة 

بلوثائق بملتعلقة بالتصفية):)-
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
 20 بتاريخ) مالل  ببني  بالبتدبئية 

أكتوار)2022)تحت رقم)056).
628I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

ANOUAR RABAT TOUR
إعالن متعدد بلقربربت

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 شارع موريتافيا صندوق بل6ريد 
2609 ، 10000، مربكش بملغرب

ANOUAR RABAT TOUR «شركة 
ذبت بملسؤولية بملحدودة»

وعنوبن مقرها بالجت اعي: سيدي 
بوفاغة بالطو بلكيك مساحة 00) 
m2 بوزكيتة تحناوت - 10000 

مربكش بملغرب.
«إعالن متعدد بلقربربت»

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري: 
.(0(817

ب قت�سى بلج ع بلعام بالستثنائي)
بملؤرخ في)05)شتن6ر)2022

تم بتخاذ بلقربربت بلتالية:)
قربر رقم)):)بلذي ينص على مايلي:)
(( بالجت اعية) بلحصص  ج يع  بيع 
بلتي ي تلكها) حصة بجت اعية() (750
شركة) في  حسني  رشيد  بلسيد 
 (ANOUAR RABAT TOUR (SARL
 Guillaume Christian(لفائدة بلسيد

.Pierre CHARBONNEL

قربر رقم)2:)بلذي ينص على مايلي:)
تحويل بلشكل بلقافوني للشركة من)
 (ANOUAR RABAT TOUR (SARL
 ANOUAR RABAT TOUR بلى)

 (SARL AU
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

بلنظام بألسا�سي بلتالية:)
بند رقم)):)بلذي ينص على مايلي:)
بملوبفقة على تعديل بملوبد)) ,2 ,6 ,7)و)

تحديث بلنظام بالسا�سي للشركة
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
أكتوار) (28 بلتجارية ب ربكش بتاريخ)

2022)تحت رقم)10887).

629I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

ZAJKOM
إعالن متعدد بلقربربت

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 شارع موريتافيا صندوق بل6ريد 
2609 ، 10000، مربكش بملغرب

ZAJKOM «شركة ذبت بملسؤولية 
بملحدودة ذبت بلشريك بلوحيد»

وعنوبن مقرها بالجت اعي: رقم ))) 
بلحي بلصناعي سيدي غافم - 10000 

مربكش بملغرب.
«إعالن متعدد بلقربربت»

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري: 
.6078(

ب قت�سى بلج ع بلعام بالستثنائي)
بملؤرخ في))))أكتوار)2022

تم بتخاذ بلقربربت بلتالية:)
قربر رقم)):)بلذي ينص على مايلي:)
بالجت اعية) بلحصص  بعض  بيع 
بلتي) بجت اعية() حصة  (19.500(
في) بلشجعي  سعد  بلسيد  ي تلكها 
 (ZAJKOM (SARL AU (» شركة)
 ATAWHID (» بلشركة) لفائدة  («

» (HOLDING (SARL AU
على) ينص  بلذي  (:2 رقم) قربر 
مايلي:)تغيير بلشكل بلقافوني بلشركة)
(» إلى) (« (ZAJKOM (SARL AU( من)

» (ZAJKOM (SARL
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

بلنظام بألسا�سي بلتالية:)



عدد)5712 - )2)رايع بر ر)111) )6))فوف 6ر)2022)الجريدة الرسمية   21276

بند رقم)):)بلذي ينص على مايلي:)
بملوبفقة على تعديل بملوبد)), 3, 6, 7 

و تحديث بلنظام بألسا�سي للشركة.
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
أكتوار) (28 بلتجارية ب ربكش بتاريخ)

2022)تحت رقم)10888).

630I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

TINE ET ZAYTOUN
إعالن متعدد بلقربربت

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 شارع موريتافيا صندوق بل6ريد 
2609 ، 10000، مربكش بملغرب

TINE ET ZAYTOUN «شركة ذبت 
بملسؤولية بملحدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد»
وعنوبن مقرها بالجت اعي: رقم ))) 
بلحي بلصناعي سيدي غافم مكتب 
بلطابق بألول - 10000 مربكش 

بملغرب.
«إعالن متعدد بلقربربت»

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري: 
.8(607

ب قت�سى بلج ع بلعام بالستثنائي)
بملؤرخ في))))أكتوار)2022

تم بتخاذ بلقربربت بلتالية:)
قربر رقم)):)بلذي ينص على مايلي:)
بالجت اعية) بلحصص  بعض  بيع 
)990)حصة بجت اعية()بلتي ي تلكها)
شركة) في  بلشجعي  سعد  بلسيد 
 TINE ET ZAYTOUN (SARL  «
 ATAWHID (» لفائدة شركة) (« ()AU

.» (HOLDING (SARL AU
قربر رقم)2:)بلذي ينص على مايلي:)
(» تغيير بلشكل بلقافوني للشركة من)
 » (TINE ET ZAYTOUN (SARL AU
 (TINE ET ZAYTOUN (SARL (» إلى)

.»
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

بلنظام بألسا�سي بلتالية:)
بند رقم)):)بلذي ينص على مايلي:)
بلذي ينص على مايلي بملوبفقة على)
تحديث) و  (7  ,6  ,3  ,( بملوبد) تعديل 

بلنظام بألسا�سي للشركة

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
أكتوار) (28 بلتجارية ب ربكش بتاريخ)

2022)تحت رقم)10886).

63(I

مركز بالع ال دبي

امازوك اكري
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

مركز بالع ال دبي
بلحي بالدبري بقامة بلعث افية 

بلطابق بلثالث بني مالل ، 23000، 
بني مالل بملغرب

بمازوك بكري شركة ذبت مسؤلية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجت اعي بورير 
فرياطة ج اعة و قيادة تاكزيرت - 

23000 بني مالل بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

2267
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) (01
مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 
بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
بإلقتضاء)ب ختصر تس يتها):)بمازوك)

بكري.
تراية) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

بملوب�سي و تراية بلنحل و بلتشجير.
بورير) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 
(- تاكزيرت) قيادة  و  ج اعة  فرياطة 

23000)بني مالل بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):

بلسيد مح د محي عنوبفه)ب()بيت)

بلقصيبة) تاكزيرت  فرياطة  لحسن 

23000)بني مالل بملغرب.

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:

بلسيد مح د محي عنوبفه)ب()بيت)

بلقصيبة) تاكزيرت  فرياطة  لحسن 

23000)بني مالل بملغرب

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

 2( بتاريخ) تادلة  بقصبة  بالبتدبئية 

أكتوار)2022)تحت رقم)25).

632I

Maître ADIL BOUGHA

ODP IMMOBILIER
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تحويل بملقر بالجت اعي للشركة

Maître ADIL BOUGHA

 (9Angle Rue des Moineaux et

 Rue Rossignols-Riviéra Quartier

 Oasis ، 20200، Casablanca

maroc

ODP IMMOBILIER شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجت اعي )3) شارع 

 B (( بففا إقامة بزور مكتب رقم

بلدبر بلبيضاء 20000 بلدبر بلبيضاء 

بملغرب.

تحويل بملقر بالجت اعي للشركة
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 

.37992(

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)

بملؤرخ في)08)مارس)2022)تم تحويل)

من) للشركة  بلحالي  بالجت اعي  بملقر 

شارع بففا إقامة بزور مكتب) ((3(  «
 20000 بلبيضاء) بلدبر  (B  (( رقم)

بلدبر بلبيضاء)بملغرب»)إلى)«)15)شارع)

محل) (Lغافدي إقامة ياس ين ع ارة
رقم)50))بلدبر بلبيضاء)20000)بلدبر)

بلبيضاء)بملغرب».

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

 26 بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)813206.

633I

Maître ADIL BOUGHA

CDS DISTRIBUTION
إعالن متعدد بلقربربت

Maître ADIL BOUGHA
 (9Angle Rue des Moineaux et

 Rue Rossignols-Riviéra Quartier
 Oasis ، 20200، Casablanca

maroc
CDS DISTRIBUTION «شركة ذبت 
بملسؤولية بملحدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد»
وعنوبن مقرها بالجت اعي: , 19 

 Rue(Jean(Jaures(Etg6 Appt 12
 Gauthier(Casablanca 20000

بلدبر بلبيضاء بملغرب.
«إعالن متعدد بلقربربت»

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري: 
.550107

ب قت�سى بلج ع بلعام بالستثنائي)
بملؤرخ في)05)أكتوار)2022

تم بتخاذ بلقربربت بلتالية:)
على) ينص  بلذي  (:( رقم) قربر 
بملس ات) بلشركة  تحويل  مايلي:)
شركة) من  (CDS DISRIBUTION
بالشريك) بملحدودة  بملسؤولية  ذبت 
بملسؤولية) ذبت  شركة  بلى  بلوحيد.)

بملحدودة
على) ينص  بلذي  (:2 رقم) قربر 
 (50( تفويت   سون حصة) مايلي:)
طرف) من  بلشركة  حصص  من 
 MICHEL DANIEL LOUIS بلسيد)
بلحامل) (HOULLEBRECQUE
 BE36087Z عدد) بالقامة  للبطاقة 
ســـهري) جـــ ـــال  بلسيد  فائدة  بلى 
بلوطنية) بلتعريف  للبطاقة  بلحامل 

 B16661((عدد
قربر رقم)3:)بلذي ينص على مايلي:)
جـــ ـــال) بلسيد  بلى  بالتسيير  عهد 
 MICHEL DANIEL ســـهري و بلسيد)

 LOUIS HOULLEBRECQUE
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

بلنظام بألسا�سي بلتالية:)
على) ينص  بلذي  (:( رقم) بند 
بملس ات) بلشركة  تحويل  مايلي:)
شركة) من  (CDS DISRIBUTION
بالشريك) بملحدودة  بملسؤولية  ذبت 



21277 الجريدة الرسميةعدد)5712 - )2)رايع بر ر)111) )6))فوف 6ر)2022) 

بملسؤولية) ذبت  شركة  بلى  بلوحيد.)
بملحدودة

على) ينص  بلذي  (:2 رقم) بند 
 (50( تفويت   سون حصة) مايلي:)
طرف) من  بلشركة  حصص  من 
 MICHEL DANIEL LOUIS بلسيد)
بلحامل) (HOULLEBRECQUE
 BE36087Z عدد) بالقامة  للبطاقة 
ســـهري) جـــ ـــال  بلسيد  فائدة  بلى 
بلوطنية) بلتعريف  للبطاقة  بلحامل 

 B16661((عدد
بند رقم)3:)بلذي ينص على مايلي:)
جـــ ـــال) بلسيد  بلى  بالتسيير  عهد 
 MICHEL DANIEL ســـهري و بلسيد)

 LOUIS HOULLEBRECQUE
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
 27 بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم))81371.
631I

expert comptable

AGGLOMARBRE DE NORD
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تغيير نشاط بلشركة

expert comptable
nador ، 62000، nador(maroc
 AGGLOMARBRE DE NORD
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بالجت اعي حي بلنهضة 
- رقم 55 - سلوبن - 62000 بلناظور 

بملغرب.
تغيير نشاط بلشركة

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 
.21029

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)
2022)تم تغيير) 9))أكتوار) بملؤرخ في)
بلر ام) بيع  (-» من) بلشركة  نشاط 
موبد) وتسويق  واالتفصيل  بالج لة 

بلبناء)في تجارة بلتجزئة وبلج لة.)
-)تصنيع بلكتل.)
-)فقل بلبضائع.

إفتاج) (•» إلى) بلغير.») لحساب 
بلفاكهة) أشجار  ج يع  وتسويق 

وبلنباتات وبلبذور.
•)بيع وتسويق موبد بلبناء)بالج لة)

واالتفصيل.

•)تصنيع بلكتل.».
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
 3( بتاريخ) بالناضور  بالبتدبئية 

أكتوار)2022)تحت رقم)1670.
635I

UNIVERS COMPTA SARL AU

UNIVERS MAJID
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
قفل بلتصفية

UNIVERS COMPTA SARL AU
شارع بلجيش بمللكي زفقة أ ع ارة 

6) شقة رقم 7 ، 50000، مكناس 
بملغرب

UNIVERS MAJID شركة ذبت 
مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجت اعي : متجر رقم 
2 بلع ارة 193 رياض بالس اعلية 
بلشطر ك - 50050 مكناس بملغرب.

قفل بلتصفية
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

.1651(
بلوحيد) بلشريك  قربر  ب قت�سى 
تقرر) (2022 شتن6ر) (30 في) بملؤرخ 
شركة ذبت) (UNIVERS MAJID حل)
بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 
 (00.000 رأس الها) مبلغ  بلوحيد 
درهم وعنوبن مقرها بإلجت اعي متجر)
رقم)2)بلع ارة)193)رياض بالس اعلية)
مكناس بملغرب) (50050 (- بلشطر ك)

فتيجة الملنافسة.
و عين:

و) ماموني  بملجيد  عبد  بلسيد)ة()
عنوبفه)ب()رقم))55)رياض بالس اعلية)
)ة() 50050)مكناس بملغرب ك صفي)

للشركة.
و قد تم بنعقاد بلج عية بلختامية)
بتاريخ)30)شتن6ر)2022)وفي متجر رقم)
بالس اعلية) رياض  (193 بلع ارة) (2

بلشطر ك)-)50050)مكناس بملغرب.
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
أكتوار) (27 بلتجارية ب كناس بتاريخ)

2022)تحت رقم)011).
636I

STE REVCOMPTA

GROUPEMENT Z.W
شركة بلتضامن

رفع رأس ال بلشركة

STE REVCOMPTA

ع ارة رقم 08 بلطابق بالول بلشقة 

01 شارع بكرب بملدينة بلجديدة 

مكناس ، 50000، مكناس بملغرب

GROUPEMENT Z.W شركة 

بلتضامن

وعنوبن مقرها بإلجت اعي سيدي 

عبد بلعزيز بوالد حسين سيدي 

سلي ان - 1200) سيدي سلي ان 

بملغرب.
رفع رأس ال بلشركة

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 

.21(7

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)

تم) (2022 أكتوار) (01 في) بملؤرخ 
قدره) ب بلغ  بلشركة  رأس ال  رفع 

من) أي  درهم») ((.000.000«

 (.500.000» إلى) درهم») (500.000«

مقاصة) إجربء) (: طريق) عن  درهم»)

مع ديون بلشركة بملحددة بملقدبر و)

بملستحقة.

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

بالبتدبئية بسيدي سلي ان بتاريخ)26 

أكتوار)2022)تحت رقم)206.

637I

CADES SARL

KAIZEN RE
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

CADES SARL

 --46BD(ZERKTOUNI 1ER

 ETAGE(N°3 CASA ، 20000،

CASABLANCA MAROC

KAIZEN RE شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة

 Tour وعنوبن مقرها بإلجت اعي

ouest(ANFA(PLACE(NIV 1 بلدبر 

بلبيضاء 1)200 بلدبر بلبيضاء 

بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

559195

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
بلقافون) إعدبد  تم  (2022 يوفيو) (20

بملسؤولية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بملحدودة بامل يزبت بلتالية:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤولية بملحدودة.

عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.KAIZEN RE
مقاول) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

أع ال أو إنشاءبت مختلفة.

 Tour (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 

بلدبر) (ouest ANFA PLACE NIV (

بلبيضاء) بلدبر  (200(1 بلبيضاء)

بملغرب.

أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة سنة.

 500.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

بلسيد ك ال فرجي):)1.500)حصة)

بقي ة)00))درهم للحصة.

حصة) (500 (: بلسيدة منى مومن)

بقي ة)00))درهم للحصة.)

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):

 20 بلسيد ك ال فرجي عنوبفه)ب()
زفقة طه حسين طابق)5)بقامة فرجس)

كوتيي)1)200)تارودبفت بملغرب.

 20 بلسيدة منى مومن عنوبفه)ب()
زفقة طه حسين طابق)5)بقامة فرجس)

1)200)بلدبر بلبيضاء)بملغرب.

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:

 20 بلسيد ك ال فرجي عنوبفه)ب()
زفقة طه حسين طابق)5)بقامة فرجس)

كوتيي)1)200)تارودبفت بملغرب

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

 2( بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)-.

638I
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LAARISS

WATER BLUE TRAVAUX
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تفويت حصص
LAARISS

 rue(aguelmane(sidi(ali(app 2 20
 AGDAL(RABAT ، 10090، RABAT

MAROC
WATER BLUE TRAVAUX شركة 

ذبت بملسؤولية بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجت اعي شارع 70 
رقم 31 بلتقدم - 0000) بلرااط 

بملغرب.
تفويت حصص

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 
.(5(619

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)
ت ت) (2022 شتن6ر) (05 في) بملؤرخ 

بملصادقة على):
غنان) أنس  )ة() بلسيد) تفويت 
أصل) من  بجت اعية  حصة  (3.333
6.667)حصة لفائدة بلسيد))ة()عبد)
شتن6ر) (05 بتاريخ) لعريس  بلهادي 

.2022
غنان) أنس  )ة() بلسيد) تفويت 
أصل) من  بجت اعية  حصة  (3.333
)ة() بلسيد) لفائدة  حصة  ((0.000
شتن6ر) (05 بتاريخ) حب�سي  بلطيبي 

.2022
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم  (
فوف6ر) (0( بتاريخ) بالرااط  بلتجارية 

2022)تحت رقم)3)296.
639I

مكتب بلدكتور بلعبودي عبد بلعزيز  بير قضائي في)

بملحاسبة على بلصعيد بلوطني

وتر كومبني
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

مكتب بلدكتور بلعبودي عبد بلعزيز 
 بير قضائي في بملحاسبة على 

بلصعيد بلوطني
ملعب بلخيل ميدبن بلفروسية 
سابقا بمام مخ6زة روزبلي بجافب 

بقامة بلفردوس بلطابق بالول فاس ، 
30000، فاس بملغرب

وتر كومبني شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجت اعي رقم ) حي 

بلزريبة زبوية بملنزل صفرو - 200)3 

بملنزل صفرو بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

3825

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

تم إعدبد بلقافون) (2022 يوليوز) (29

مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.

عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 

وتر) (: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

كومبني.

غرض بلشركة بإيجاز):)حفر بربار)

بملياه باألالت.

عنوبن بملقر بالجت اعي):)رقم)))حي)

 3(200 (- بلزريبة زبوية بملنزل صفرو)

بملنزل صفرو بملغرب.

أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

بلسيد عبد بملجيد بل6ركة):)000.) 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.)

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):

بل6ركة) بملجيد  عبد  بلسيد 

بلسالم) باب  تجزئة  أ  (70 عنوبفه)ب()

 30000 فاس) بلشقف  عين  طريق 

فاس بملغرب.

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:

بل6ركة) بملجيد  عبد  بلسيد 

بلسالم) باب  تجزئة  أ  (70 عنوبفه)ب()

 30000 فاس) بلشقف  عين  طريق 

فاس بملغرب

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
غشت) ((6 بالبتدبئية بصفرو بتاريخ)

2022)تحت رقم)278.
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Swan consulting group

BASORBIT NEGOCE
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

Swan consulting group
 mhamid 4 Marrakech 303 303
 mhamid 4 Marrakech، 40160،

Marrakech Maroc
BASORBIT NEGOCE شركة ذبت 

مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 
بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجت اعي زينت 
بزنس سافتر زفقة مسلم بوكار باب 

دكالة بلطابق بلثالث رقم 1) مربكش 
- 10000 مربكش بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤلية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 
(270(9

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
بلقافون) إعدبد  تم  (2022 يوفيو) ((1
مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 
بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.BASORBIT NEGOCE
غرض بلشركة بإيجاز):)بلتجارة في)

موبد بلبناء
أع ال بلبناء)بملتنوعة.

زينت) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 
باب) بوكار  مسلم  زفقة  سافتر  بزنس 
دكالة بلطابق بلثالث رقم)1))مربكش)

- 10000)مربكش بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

بلسيد باسو عسو):)000.))حصة)
بقي ة)00))درهم للحصة.)

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)
وصفات وموبطن بلشركاء):

بلسيد باسو عسو عنوبفه)ب()دوبر)
207)تارميكت) تغمي بلجديد ش الرم)
بهل ورزبزبت)10000)ورزبزبت بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
بلسيد باسو عسو عنوبفه)ب()دوبر)
207)تارميكت) تغمي بلجديد ش الرم)
بهل ورزبزبت)10000)ورزبزبت بملغرب

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
يوليوز) (0( بلتجارية ب ربكش بتاريخ)

2022)تحت رقم)37377).
61(I

C E INVEST MAROC 

BEN GASTRO SERVICES
إعالن متعدد بلقربربت

C E INVEST MAROC
 Bd 11 Janvier(Centre(Affaire
 EL(ABRAGE(IMM(D 3ème

 étage(Apprt(N° 11. ، 40000،
MARRAKECH MAROC

BEN GASTRO SERVICES «شركة 
ذبت بملسؤولية بملحدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد»
وعنوبن مقرها بالجت اعي: بلضحى 

بملسيرة ) رقم 2) مربكش - - مربكش 
بملغرب.

«إعالن متعدد بلقربربت»
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري: 

.9158(
ب قت�سى بلج ع بلعام بالستثنائي)

بملؤرخ في)25)أبريل)2022
تم بتخاذ بلقربربت بلتالية:)

بلذي ينص على) قربر رقم وبحد:)
يبيع) ع ر  قدور  بن  بلسيد  مايلي:)
لصالح) حصة  ((000 وينقل) ويحول 

بلسيد زويتن سفيان.
بلذي ينص على) بثنان:) قربر رقم 
مايلي:)بستقالة بملسير بلسيد بن قدور)
سفيان) زويتن  بلسيد  وتعيين  ع ر 

مسير جديد للشركة.)
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ينص) بلذي  ثالثة:) رقم  قربر 

بلشركة) تلتزم  ؛) بلتوقيع) مايلي:) على 

بالتوقيع بلوحيد لل سير بلسيد زويتن)

سفيان.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

بلنظام بألسا�سي بلتالية:)

بلذي ينص على) (: بند رقم ستة)

زويتن) :بلسيد  بملساه ات) مايلي:)

سفيان مساهم ب ما قدره)00000) 

درهم.)

بلذي ينص على) بند رقم سبعة:)
 (00000 ربس بملال محدد في) مايلي:)

000)حصة ب ما) درهم مقسم على)

بلوبحدة) للحصة  درهم  ((00 قدره)

لصالح بلسيد زويتن سفيان.)

بند رقم بربعة عشر):)بلذي ينص)

زويتن) بلسيد  تعيين  مايلي:) على 

سفيان مسير جديد للشركة.)

بند رقم   سة عشر):)بلذي ينص)

بالتوقيع) بلشركة  تلتزم  مايلي:) على 

بلوحيد لل سير بلسيد زويتن سفيان.

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

ماي) (06 بتاريخ) ب ربكش  بلتجارية 

2022)تحت رقم)1899.

612I

FIDUCIAIRE 2RT SARL

 PROTECTION حماية املركز
DU CENTRE

شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE 2RT(SARL

 IM 11, APT 4, AVENUE

 MOHAMED(EL(KORRI, VN(IM

 11, APT 4, AVENUE(MOHAMED

 EL(KORRI, VN، 30000، FES

MAROC

 PROTECTION DU ح اية بملركز

CENTRE شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجت اعي رقم 218 

تجزئة أمان ، بنسودة - 30030 

فاس بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

7137(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) ((8

مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.

عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

 PROTECTION DU بملركز) ح اية 

.CENTRE

يقتصر) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

نشاط) م ارسة  على  بلشركة  غرض 

تسويق طفايات بلحريق بملح ولة أو)

بملتنقلة أو بلثابتة.

عنوبن بملقر بالجت اعي):)رقم)218 

تجزئة أمان)،)بنسودة)-)30030)فاس)

بملغرب.

أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):

بلرح ان) عبد  باكا  آيت  بلسيد 

(، أمان) تجزئة  (218 رقم) عنوبفه)ب()

بنسودة)30030)فاس بملغرب.

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:

بلرح ان) عبد  باكا  آيت  بلسيد 

(، أمان) تجزئة  (218 رقم) عنوبفه)ب()

بنسودة)30030)فاس بملغرب

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

أكتوار) (3( بتاريخ) بفاس  بلتجارية 

2022)تحت رقم)1173.

613I

ACT FINANCE

Saadi Centrale Auto
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

قفل بلتصفية

ACT FINANCE
 (69BD MOULAY IDRISS

 1er, ETAGE 2 N°3 ، 20360،
CASABLANCA MAROC

Saadi Centrale Auto شركة ذبت 
بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجت اعي : شارع 
مح د V بقامة فردوس رقم 8 - 

23000 بني مالل بملغرب.
قفل بلتصفية

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 
.(2039

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)
2022)تقرر حل) 09)غشت) بملؤرخ في)
ذبت) شركة  (Saadi Centrale Auto
رأس الها) مبلغ  بملحدودة  بملسؤولية 
مقرها) وعنوبن  درهم  ((00.000
بقامة) (V مح د) شارع  بإلجت اعي 
مالل) بني  (23000  -  8 رقم) فردوس 
بملغرب فتيجة لتوقف نشاط بلشركة.

و عين:
سعدي) بلص اد  عبد  بلسيد)ة()
بلطابق) عن6ر  بقامة  ((3 عنوبفه)ب() و 
بلدر) (20000 بركون) (29 1)شقة رقم)
بلبيضاء)بملغرب ك صفي))ة()للشركة.
و قد تم بنعقاد بلج عية بلختامية)
شارع) وفي  (2022 فوف6ر) (08 بتاريخ)
 -  8 رقم) فردوس  بقامة  (V مح د)

23000)بني مالل بملغرب.
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
 (1 بتاريخ) مالل  ببني  بالبتدبئية 

أكتوار)2022)تحت رقم)7)0).
611I

CAP MONDIAL COMPTA

INSTALLATION ELEC.
ERRAFIY

شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 
بلشريك بلوحيد

حل شركة

CAP MONDIAL COMPTA
 RUE(AKOUB(MANSOUR 1ER 2

 ETAGA(N1 ، 90000، TANGER

MAROC

 INSTALLATION ELEC.ERRAFIY

شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد)في طور بلتصفية(

وعنوبن مقرها بإلجت اعي شارع 29 

ع ر ببن بلعاص بلطابق 3 رقم 27 - 

90000 طنجة بملغرب.

حل شركة
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 

.58(95

بلوحيد) بلشريك  قربر  ب قت�سى 

تقرر حل) (2022 يوفيو) (02 بملؤرخ في)

ذبت) محدودة  مسؤلية  ذبت  شركة 

 INSTALLATION بلوحيد) بلشريك 

رأس الها) مبلغ  (ELEC.ERRAFIY

مقرها) وعنوبن  درهم  (50.000

بإلجت اعي شارع)29)ع ر ببن بلعاص)
طنجة) (90000  -  27 رقم) (3 بلطابق)

بملغرب فتيجة ل):)بلصعواات بملالية..

و حدد مقر بلتصفية ب شارع)29 
 -  27 3)رقم) ع ر ببن بلعاص بلطابق)

90000)طنجة بملغلرب.)

و عين:

بلسيد)ة()فؤبد بلربفعي و عنوبفه)ب()

 02 بلطابق) (33 ب) بلوك  بنس  بقامة 
90000)طنجة) 0))طريق تطوبن) رقم)

بملغرب ك صفي))ة()للشركة.

وعند بإلقتضاء)بلحدود بملفروضة)

محل) لهم  بملخولة  بلصالحيات  على 

و) بلعقود  تبليغ  محل  و  بملخابرة 

بلوثائق بملتعلقة بالتصفية):)-

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

أكتوار) (28 بتاريخ) بطنجة  بلتجارية 

2022)تحت رقم)258900.

615I

MARRAKECH INVEST ET BUSINESS

بر مي مراكش
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

 MARRAKECH INVEST ET

BUSINESS
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شارع يعقوب بملنصور بقامة دربركة 
بوكار مكتب رقم 37 بلطابق 2 جيليز 

، 10070، مربكش بملغرب
بر مي مربكش شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجت اعي بقامة 
بلرقم 5) تجز ئة تودغ بملحاميد 
مربكش - 10000 مربكش بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

(30(67
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) ((3
مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 
بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
بر مي) (: ب ختصر تس يتها) بإلقتضاء)

مربكش.
بيع موبد) (: غرض بلشركة بإيجاز)
بلتج يل و بملوبد وبملستلزمات بلشبه)

طبية.
بقامة) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 
بملحاميد) تودغ  ئة  تجز  ((5 بلرقم)

مربكش)-)10000)مربكش بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 (.000 (: بلسيدة بليكياري بحالم)

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.
 (000 (: بليكياري بحالم) بلسيدة 

بقي ة)00))درهم.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):
بلسيدة بليكياري بحالم عنوبفه)ب()
بقامة) بلجنوب  بملحاميد  بسكجور 
مربكش) (10000  08 بفاس ج بلشقة)

بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:

بلسيدة بليكياري بحالم عنوبفه)ب()
بقامة) بلجنوب  بملحاميد  بسكجور 
مربكش) (10000  08 بفاس ج بلشقة)

بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
أكتوار) (27 بلتجارية ب ربكش بتاريخ)

2022)تحت رقم)6)108).
616I

 BEPOLYCO(مكتب بلدربسات بملتعدد بالستشاربت

ش م م

 SHEHERAZADVENTURES
SARL شركة شهرزاد للمغامرات 

ش.م.م
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

حل شركة

مكتب بلدربسات بملتعدد 
بالستشاربت BEPOLYCO ش م م

رقم 0)) حي بلحسني شارع موالي 
رشيد ورزبزبت ، 15000، ورزبزبت 

بملغرب
 SHEHERAZADVENTURES SARL
شركة شهرزبد لل غامربت ش.م.م 
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة)في 

طور بلتصفية(
وعنوبن مقرها بإلجت اعي بقامة علي 
رقم 55 شارع مح د بلسادس كليز 
مربكش - 10000 مربكش بملغرب.

حل شركة
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 

.103(7
ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)
2022)تقرر حل) 09)غشت) بملؤرخ في)
بملحدودة) بملسؤولية  ذبت  شركة 
 SHEHERAZADVENTURES SARL
ش.م.م) لل غامربت  شهرزبد  شركة 
مبلغ رأس الها)50.000)درهم وعنوبن)
 55 مقرها بإلجت اعي بقامة علي رقم)
مربكش) كليز  بلسادس  مح د  شارع 
ل) فتيجة  بملغرب  مربكش  (10000  -
بالجت اعي) ببلهدف  بلوصول  عدم  (:

بملسطر وتاتيربت بلوااء)كوفي9)..
و حدد مقر بلتصفية ب بقامة علي)
شارع مح د بلسادس كليز) (55 رقم)

مربكش)-)10000)مربكش بملغرب.)
و عين:

بالش) (RACHEL ربشل) بلسيد)ة()
بقامة علي رقم) و عنوبفه)ب() (BLECH
55)شارع مح د بلسادس كليز مربكش)
)ة() 10000)مربكش بملغرب ك صفي)

للشركة.
وعند بإلقتضاء)بلحدود بملفروضة)
محل) لهم  بملخولة  بلصالحيات  على 
و) بلعقود  تبليغ  محل  و  بملخابرة 
بقامة) (: بالتصفية) بملتعلقة  بلوثائق 
بلسادس) شارع مح د  (55 علي رقم)

كليز مربكش)
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
أكتوار) (25 بلتجارية ب ربكش بتاريخ)

2022)تحت رقم))1072).

617I

GLOBE FIDUCIAIRE

BUBBLE LAB
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

GLOBE FIDUCIAIRE
1) شارع بلزرقطوني بلطابق 9 رقم 
8) ، 00)20، بلدبر بلبيضاء بملغرب
BUBBLE LAB شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجت اعي 77 زفقة 
مح د س يحة, بلطابق 0), بلشقة 
رقم 57 ,بلدبر بلبيضاء. - 20000 

بلدبر بلبيضاء بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

560725
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 شتن6ر) (27
مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 
بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.BUBBLE LAB

غرض بلشركة بإيجاز):)مطعم.

زفقة) (77 (: عنوبن بملقر بالجت اعي)

بلشقة) (,(0 بلطابق) مح د س يحة,)

 20000 (- بلبيضاء.) ,بلدبر  (57 رقم)

بلدبر بلبيضاء)بملغرب.

أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

بلسيد أح د بربدة):)000.))حصة)

بقي ة)00))درهم للحصة.)

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):

بلسيد أح د بربدة عنوبفه)ب()09) 

 8 3)شقة) زفقة ببرهيم بلنخعي طابق)

بلدبر) (20000 بملعاريف بلدربلبيضاء)

بلبيضاء)بملغرب.

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:

بلسيد أح د بربدة عنوبفه)ب()09) 

 8 3)شقة) زفقة ببرهيم بلنخعي طابق)

بلدبر) (20000 بملعاريف بلدربلبيضاء)

بلبيضاء)بملغرب

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

 0( بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

فوف6ر)2022)تحت رقم)811518.

618I

بملركز بملربك�سي لإلرشاد

رياض دار نوره
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

بملركز بملربك�سي لإلرشاد

شقة رقم ٩ مد ل أ ع ارة أنس 

ماجوريل شارع موالي عبد هللا ، 0، 

مربكش بملغرب

رياض دبر فوره شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجت اعي سيدي 

بوع ر درب تودغى رقم 33 - 10000 

مربكش بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 
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رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

(27(2(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
بلقافون) إعدبد  تم  (2022 يوفيو) ((0

بملسؤولية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بملحدودة بامل يزبت بلتالية:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤولية بملحدودة.

عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
رياض) (: ب ختصر تس يتها) بإلقتضاء)

دبر فوره.

تأجير) (- (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

غرف أو شقق مفروشة.

سيدي) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 

 10000 - 33 بوع ر درب تودغى رقم)

مربكش بملغرب.

أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

مبلغ رأس ال بلشركة:)0.000,00) 

درهم،)مقسم كالتالي:

 50 (: بلسيد بوشتا باتريك مايك)

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.

 50 (: هينرييت) كورفيليا  بلسيدة 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.)

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):

مايك) باتريك  بوشتا  بلسيد 

عنوبفه)ب()سيدي بوع ر درب تودغى)
رقم)33 10000)مربكش بملغرب.

هينرييت) كورفيليا  بلسيدة 

عنوبفه)ب()سيدي بوع ر درب تودغى)
رقم)33 10000)مربكش بملغرب.

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:

مايك) باتريك  بوشتا  بلسيد 

عنوبفه)ب()سيدي بوع ر درب تودغى)
رقم)33 10000)مربكش بملغرب

هينرييت) كورفيليا  بلسيدة 

عنوبفه)ب()سيدي بوع ر درب تودغى)
رقم)33 10000)مربكش بملغرب

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
يوليوز) (05 بلتجارية ب ربكش بتاريخ)

2022)تحت رقم)37196).

619I

بئت افية فيدبكا،)شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

SONEGFOOD
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

بئت افية فيدبكا، شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة

شارع بلعركوب رقم )7721-0 

صندوق بل6ريد رقم 16)، 73000، 

بلدب لة بملغرب

SONEGFOOD شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجت اعي حي بملسيرة 

01 شارع ح ان بلفطوبكي رقم 5) - 

73000 بلدب لة بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

2291(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) (21

بملسؤولية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بملحدودة بامل يزبت بلتالية:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤولية بملحدودة.

عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.SONEGFOOD

تجارة) (- (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

بألس اك بالج لة.

-)تاجر أس اك)-)بستيربد وتصدير؛

-)مالك سفينة صيد)؛

-)تج يد ومعالجة وتصدير ج يع)

منتجات بملأكوالت بلبحرية بلطازجة)

وبملج دة..

حي) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 

بلفطوبكي) ح ان  شارع  (01 بملسيرة)
رقم)5) - 73000)بلدب لة بملغرب.

أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

مبلغ رأس ال بلشركة:)000.000.) 

درهم،)مقسم كالتالي:

(: بلشيخ) بن  بلدين  فور  بلسيد 

درهم) ((00 بقي ة) حصة  (1.900

للحصة.

 5.(00 (: بملوساوي) بلوبلي  بلسيد 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.)

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):

بلشيخ) بن  بلدين  فور  بلسيد 

 (52( رقم) بلسالم  حي  عنوبفه)ب()

73000)بلدب لة بملغرب.

بلسيد بلوبلي بملوساوي عنوبفه)ب()

حي بلقسم))0)شارع مو�سى ببن فوصير)
رقم)9) 73000)بلدب لة بملغرب.

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:

بلشيخ) بن  بلدين  فور  بلسيد 

 (52( رقم) بلسالم  حي  عنوبفه)ب()

73000)بلدب لة بملغرب

بلسيد بلوبلي بملوساوي عنوبفه)ب()

حي بلقسم))0)شارع مو�سى ببن فوصير)
رقم)9) 73000)بلدب لة بملغرب

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

بتاريخ) بلدهب  بوبدي  بالبتدبئية 

رقم) تحت  (2022 أكتوار) (26

.(780/2022
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 AAFIR(AUDIT(&(CONSULTING(MOROCCO

sigle A2CM sarl

BRUMARTEX
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
رفع رأس ال بلشركة

 AAFIR(AUDIT & CONSULTING

MOROCCO sigle A2CM sarl

شارع فاس ، ركن ببن طفيل ، إقامة 

دياموفد، بلطابق بألول ، مكتب رقم 

3 ، 90000، طنجة بملغرب

BRUMARTEX شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجت اعي منطقة 

بلتصدير بلحرة رقم بلقطعة 6)) 

بلوحدة رقم 0) - 90000 طنجة 

بملغرب.
رفع رأس ال بلشركة

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 

.9(09(

بلوحيد) بلشريك  قربر  ب قت�سى 

تم) (2022 أكتوار) (21 في) بملؤرخ 
قدره) ب بلغ  بلشركة  رأس ال  رفع 

من) أي  درهم») (5.200.000«

 5.300.000» إلى) درهم») ((00.000«

مقاصة) إجربء) (: طريق) عن  درهم»)

مع ديون بلشركة بملحددة بملقدبر و)

بملستحقة.

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

أكتوار) (27 بتاريخ) بطنجة  بلتجارية 

2022)تحت رقم)2236).

65(I

 AAFIR(AUDIT(&(CONSULTING(MOROCCO

sigle A2CM sarl

BRUMARTEX
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
 فض رأس ال بلشركة

 AAFIR(AUDIT & CONSULTING

MOROCCO sigle A2CM sarl

شارع فاس ، ركن ببن طفيل ، إقامة 

دياموفد، بلطابق بألول ، مكتب رقم 

3 ، 90000، طنجة بملغرب

BRUMARTEX شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجت اعي منطقة 

بلتصدير بلحرة رقم بلقطعة 6)) 

بلوحدة رقم 0) - 90000 طنجة 

بملغرب.

 فض رأس ال بلشركة
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 

.9(09(

بلوحيد) بلشريك  قربر  ب قت�سى 

تم) (2022 أكتوار) (21 في) بملؤرخ 

ب بلغ) بلشركة  رأس ال   فض 

من) أي  درهم») (1.300.000» قدره)

»5.300.000)درهم»)إلى)«000.000.) 

عدد) تخفيض  (: طريق) عن  درهم»)

بألسهم.

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

أكتوار) (27 بتاريخ) بطنجة  بلتجارية 

2022)تحت رقم)2236).

652I
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FLASH ECONOMIE

GRIMATERIA
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

GRIMATERIA شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجت اعي ع ارة 30 

شقة 8 زفقة موالي بح د بلوكيلي 

حسان - 0000) بلرااط بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

(6352(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 شتن6ر) (05

بملسؤولية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بملحدودة بامل يزبت بلتالية:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤولية بملحدودة.

عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.GRIMATERIA

غرض بلشركة بإيجاز):)بستشاربت)

بإلدبرية) وبالستشاربت  بألع ال 

بأل رى.

عنوبن بملقر بالجت اعي):)ع ارة)30 
بلوكيلي) بح د  موالي  زفقة  (8 شقة)

حسان)-)0000))بلرااط بملغرب.

أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

0)5)حصة) (: بلسيد علي فنجيرو)

بقي ة)00))درهم للحصة.

حصة) (S-ONE( :( 390 بلشركة)

بقي ة)00))درهم للحصة.

 (00 (: بخات) أنس  أح د  بلسيد 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.)

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):

عنوبفه)ب() فنجيرو  علي  بلسيد 
 30AV LEONARD DE VINCI
 COURBEVOIE 92100

.COURBEVOIE France
S-ONE)عنوبفه)ب()ع ارة) بلشركة)
بح د) موالي  زفقة  (8 بلشقة) (30
بلرااط) ((0000 حسان) بلوكيلي 

بملغرب.
بخات) أنس  أح د  بلسيد 
بضافي) (( حي بلنهضة) (106 عنوبفه)ب()

0000))بلرااط بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
عنوبفه)ب() فنجيرو  علي  بلسيد 
 30AV LEONARD DE VINCI

92100 COURBEVOIE France
بخات) أنس  أح د  بلسيد 
بضافي) (( حي بلنهضة) (106 عنوبفه)ب()

0000))بلرااط بملغرب)
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
أكتوار) (26 بتاريخ) بالرااط  بلتجارية 

2022)تحت رقم)13)3.

653I

FLASH ECONOMIE

KENLIN CLEAN
إعالن متعدد بلقربربت

شركة KENLIN CLEAN « ش.م.م 
شركة ذبت مسؤولية محدودة 

رأس الها:00.000) درهم
26 شارع مرس سلطان ، شقة 3 

بلطابق ) بلدبر بلبيضاء 
تفويت حصص

بلغير) بلعام  بلج ع  ب قت�سى  ((-
قرر) (، (01/(0/2022 بتاريخ) بلعادي 
 «  KENLIN CLEAN شركة) شركاء)

ش.م.م ما يلــــي:
 500 تفويت) على  بملصادقة  (-
بلسيد) طرف  من  بجت اعية  حصة 
بلصايغ ش س بلدين لفائدة بلسيد)

رغاي مح د بدر
-)تم تعيين بلسيد بلشدبدي أح د)
غير) ملدة  للشركة  ووحيد  ك سير 
محددة تبعا لقبول بستقالة بلسيد)
بلصايغ ش س بلدين ك سير مشترك

بالسا�سي) بلقافون  تحيين  (-
للشركة.

لدى) بلقافوفـي  بإليدبع  تم  (–2  -
بلتجارية) باملحك ة  بلضبط  كتابة 
بالبيضاء)بتاريخ)2022/))/)0)تحت)

رقم)811067 
من أجل بلخالصة و بلبيان

بلتسيير

651I

 AAFIR(AUDIT(&(CONSULTING(MOROCCO

sigle A2CM sarl

 INTEGRA POUR
 L›ENSEIGNEMENT ET LA

FORMATION
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تفويت حصص

 AAFIR(AUDIT & CONSULTING
MOROCCO sigle A2CM sarl

شارع فاس ، ركن ببن طفيل ، إقامة 
دياموفد، بلطابق بألول ، مكتب رقم 

3 ، 90000، طنجة بملغرب
 INTEGRA POUR

 L›ENSEIGNEMENT ET LA
FORMATION شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجت اعي 2 شارع 
بلجيك - 90000 طنجة بملغرب.

تفويت حصص
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 

.19053
بلوحيد) بلشريك  قربر  ب قت�سى 
ت ت) (2022 أكتوار) (05 في) بملؤرخ 

بملصادقة على):
أسامة بلعلوي) )ة() تفويت بلسيد)
بلسلي اني)750)حصة بجت اعية من)
أصل)3.000)حصة لفائدة بلسيد))ة()
فصر هللا بلكرطيط بتاريخ)05)أكتوار)

.2022
أسامة بلعلوي) )ة() تفويت بلسيد)
بلسلي اني)750)حصة بجت اعية من)
أصل)3.000)حصة لفائدة بلسيد))ة()
أكتوار) (05 بتاريخ) بلكرطيط  مح د 

.2022

أسامة بلعلوي) )ة() تفويت بلسيد)
بلسلي اني)750)حصة بجت اعية من)
أصل)3.000)حصة لفائدة بلسيد))ة()
أكتوار) (05 فور بلدين أمرببط بتاريخ)

.2022
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم  (
أكتوار) (21 بتاريخ) بطنجة  بلتجارية 

2022)تحت رقم)928)).
655I

أكاديمي

أكاديمي
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

أكاديمي
 RUE 914 NR 08 CITE(SALAM ،

80070، AGADIR(MAROC
أكاديمي شركة ذبت مسؤلية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجت اعي بملحل رقم 
) زفقة 1)9 رقم 08 حي بلسالم - 

80070 أكادير بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

53229
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 شتن6ر) (23
مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 
بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
بإلقتضاء)ب ختصر تس يتها):)أكاديمي.
تحويل) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

بألموبل.
بملحل) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 
08)حي بلسالم) 1)9)رقم) ))زفقة) رقم)

- 80070)أكادير بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 (0.000 بلشركة:) رأس ال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
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وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)
وصفات وموبطن بلشركاء):

زفقة) بلسيد ح زة المو عنوبفه)ب()
 80070 بلسالم) حي  (08 رقم) (9(1

أكادير بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
زفقة) بلسيد ح زة المو عنوبفه)ب()
 80070 بلسالم) حي  (08 رقم) (9(1

أكادير بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
أكتوار) ((9 بتاريخ) باكادير  بلتجارية 

2022)تحت رقم)8871)).

656I

GLOBE FIDUCIAIRE

ZINEABIDINE METAL
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

GLOBE FIDUCIAIRE
1) شارع بلزرقطوني بلطابق 9 رقم 
8) ، 00)20، بلدبر بلبيضاء بملغرب

ZINEABIDINE METAL شركة ذبت 
بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجت اعي 77 زفقة 
مح د س يحة, بلطابق 0), بلشقة 
رقم 57 ,بلدبر بلبيضاء. - 20000 

بلدبر بلبيضاء بملغرب
تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

560723
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) ((2
بملسؤولية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بملحدودة بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤولية بملحدودة.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.ZINEABIDINE METAL
شربء) (- (: بإيجاز) بلشركة  غرض 
بلتي تم إصالحها) وايع ج يع بألجزبء)

وبلخردة بملعدفية.)
-.تجارة بملعادن..

زفقة) (77 (: عنوبن بملقر بالجت اعي)
بلشقة) (,(0 بلطابق) مح د س يحة,)
 20000 (- بلبيضاء.) ,بلدبر  (57 رقم)

بلدبر بلبيضاء)بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
500)حصة) (: بلسيد رشيد بلعور)

بقي ة)00))درهم للحصة.
بلسيدة مريم لفجاج):)500)حصة)

بقي ة)00))درهم للحصة.)
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):
عنوبفه)ب() بلعور  رشيد  بلسيد 
 (7 رقم) ب  م ر  عزبلدين  تجزئة 
بلدبر بلبيضاء) (20000 بلدبربلبيضاء)

بملغرب.
عنوبفه)ب() لفجاج  مريم  بلسيدة 
تجزئة بل6ركة زفقة)27)رقم)38)سيدي)
بلدبر) (20000 بلدبربلبيضاء) مومن 

بلبيضاء)بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
عنوبفه)ب() بلعور  رشيد  بلسيد 
 (7 رقم) ب  م ر  عزبلدين  تجزئة 
بلدبر بلبيضاء) (20000 بلدبربلبيضاء)

بملغرب
عنوبفه)ب() لفجاج  مريم  بلسيدة 
تجزئة بل6ركة زفقة)27)رقم)38)سيدي)
بلدبر) (20000 بلدبربلبيضاء) مومن 

بلبيضاء)بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
 0( بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

فوف6ر)2022)تحت رقم)811517.
657I

zakaria gestion snc 

BENOUAHI RENT CAR
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

zakaria gestion snc
 rue maarakat badr erac 29

 khemisset(n ، 15000، khemisset
maroc

BENOUAHI RENT CAR شركة 
ذبت مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجت اعي 1 شارع 

بملقاومة حي بلسالم - 5000) 
بلخ يسات بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤلية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 
2785(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
بلقافون) إعدبد  تم  (20(6 فوف6ر) (22
مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 
بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.BENOUAHI RENT CAR
تأجير) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

بلسياربت بدون سائق
.

شارع) (1 (: عنوبن بملقر بالجت اعي)
 (5000 (- بلسالم) حي  بملقاومة 

بلخ يسات بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):
بن وبحي زوهير عنوبفه)ب() بلسيد 
 (5000 يادين) بيت  بالدبري  بلحي 

بلخ يسات بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
بن وبحي زوهير عنوبفه)ب() بلسيد 
 (5000 يادين) بيت  بالدبري  بلحي 

بلخ يسات بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
 05 بتاريخ) بالخ يسات  بالبتدبئية 

دجن6ر)6)20)تحت رقم)963.

658I

fiduconsejo

TRAVAUX LAANASSER
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

fiduconsejo

 av allal fassi res yasmina bloc

 b1 n 3 wilaya(tetouan ، 93000،

tetouan maroc

TRAVAUX LAANASSER شركة 

ذبت مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجت اعي شارغ 

بن حساين رقم 9) تطوبن تطوبن 

93000 تطوبن بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

32339

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 شتن6ر) (28

مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.

عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.TRAVAUX LAANASSER

بع ال) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

بلدهافات بملتنوعة.

•)أع ال أو تشييد متنوعة.

•)مطور عقاري.

•)أع ال بلتطوير

•)بيع وتأجير موبد ومعدبت بلبناء.

بلبناء) موبد  في  بلتجارة  (•

وبلتوريدبت.

•)بستيربد و تصدير.

شارغ) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 

تطوبن) تطوبن  ((9 رقم) بن حساين 

93000)تطوبن بملغرب.

أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
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 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

(: ببخان) بيت  مصطفى  بلسيد 
درهم) ((00 بقي ة) حصة  ((.000

للحصة.)
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):
ببخان) بيت  مصطفى  بلسيد 
عنوبفه)ب()شارع بني يدر زفقة)6)رقم)2 
كويل ا تطوبن)93000)تطوبن بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
ببخان) بيت  مصطفى  بلسيد 
عنوبفه)ب()شارع بني يدر زفقة)6)رقم)2 
كويل ا تطوبن)93000)تطوبن بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
أكتوار) (20 بالبتدبئية بتطوبن بتاريخ)

2022)تحت رقم)38)2.
659I

PRESCOF

 BENAMOUR
CONSTRUCTION

شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 
بلشريك بلوحيد

رفع رأس ال بلشركة

PRESCOF
 Rue(El(Yarmouk(Bureau 1 N°6 ،

14000، Kénitra(Maroc
 BENAMOUR CONSTRUCTION
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجت اعي 5) زفقة 
سبو مركز بألع ال الشوب مكتب 
2 بلطابق 5 - 1000) بلقنيطرة 

بملغرب.
رفع رأس ال بلشركة

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 
.57575

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)
تم) (2022 أكتوار) (25 في) بملؤرخ 
قدره) ب بلغ  بلشركة  رأس ال  رفع 
من) أي  درهم») (29.900.000«
»00.000))درهم»)إلى)«30.000.000 
مقاصة) إجربء) (: طريق) عن  درهم»)
مع ديون بلشركة بملحددة بملقدبر و)

بملستحقة.

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

بالبتدبئية بالقنيطرة بتاريخ)02)فوف6ر)

2022)تحت رقم)33)93.

660I

FIDUCIAIRE INTERNATIONALE JFK

QUADRITECH
إعالن متعدد بلقربربت

 FIDUCIAIRE INTERNATIONALE

JFK

62 شارع سيدي عبد بلرح ان 

بلشقة ) ، 20200، بلدبر بلبيضاء 

بملغرب

QUADRITECH «شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة»

وعنوبن مقرها بالجت اعي: دوبر عين 

تكي ج اعة بن يخلف رقم د - 0 

بملح دية بملغرب.

«إعالن متعدد بلقربربت»
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري: 

.(6123

ب قت�سى بلج ع بلعام بالستثنائي)

بملؤرخ في)3))أكتوار)2022

تم بتخاذ بلقربربت بلتالية:)

على) ينص  بلذي  (:( رقم) قربر 

بقي ة) حصة  ((333 تفويت) مايلي:)

مائة))00)()درهم للوبحدة من طرف)

بلسيد يان ماريو بيير فيكالني لصالح)

بلسيد تيري برتربفد جون أودي

قربر رقم)2:)بلذي ينص على مايلي:)

يان) بلسيد  بستقالة  على  بملوبفقة 

ماريو بيير فيكالني من منصبه ك سير)

للشركة.

قربر رقم)3:)بلذي ينص على مايلي:)

بلنظام) من  (7 و) (6 بلفصلين) تعديل 

بألسا�سي.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

بلنظام بألسا�سي بلتالية:)

بند رقم)6:)بلذي ينص على مايلي:)

لشريك بلوحيد)،)بلسيد تيري برتربفد)

جون أودي يساهم في بلشركة ب بلًغ)

درهم) ألف  أربع ائة  قدره  فقديا 

)100000)درهم(.

بند رقم)7:)بلذي ينص على مايلي:)
 100.000 بلشركة) مال  رأس  يبلغ 
سهم) (1000 إلى) وهي مقس ة  درهم.)
لكل) درهم() ((00( بقي ة مائة درهم)
(، بالكامل) بها  بالكتتاب  تم  (، منها)
تيري) للسيد  بالكامل  ومخصصة 
برتربفد جون أودي)،)بصفته بملساهم)

بلوحيد.
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
بالبتدبئية باملح دية بتاريخ))0)فوف6ر)

2022)تحت رقم)13)2.
66(I

محاسبات بلبيروني

ELECTRO TOP
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
قفل بلتصفية

محاسبات بلبيروني
كتبية 2 شارع بلحسن بلثاني رقم 

8) جليز مربكش ، 10000، مربكش 
بملغرب

ELECTRO TOP شركة ذبت 
مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجت اعي : 359 ب 
مسيرة ) مربكش - 10000 مربكش 

بملغرب.
قفل بلتصفية

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 
.71(95

بلوحيد) بلشريك  قربر  ب قت�سى 
بملؤرخ في)01)أكتوار)2022)تقرر حل)
ELECTRO TOP)شركة ذبت مسؤلية)
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد مبلغ)
وعنوبن) درهم  (80.000 رأس الها)
 ( مسيرة) ب  (359 بإلجت اعي) مقرها 
بملغرب) مربكش  (10000 (- مربكش)

فتيجة الغالق نهاءي للشركة.
و عين:

بلسيد)ة()بسامة بولي و عنوبفه)ب()
فرنسا)ECHIROLLES 38(30)فرنسا)

ك صفي))ة()للشركة.
و قد تم بنعقاد بلج عية بلختامية)
359)ب) 2022)وفي) 01)أكتوار) بتاريخ)
مربكش) (10000 (- مربكش) (( مسيرة)

بملغرب.
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
أكتوار) (28 بلتجارية ب ربكش بتاريخ)

2022)تحت رقم)10870).

662I

محاسبات بلبيروني

EIP CNED PRIVE
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
قفل بلتصفية

محاسبات بلبيروني
كتبية 2 شارع بلحسن بلثاني رقم 

8) جليز مربكش ، 10000، مربكش 
بملغرب

EIP CNED PRIVE شركة ذبت 
مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجت اعي : 33 حي 

لقصور بلدبوديات - 10000 مربكش 
بملغرب.

قفل بلتصفية
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

.98739
بلوحيد) بلشريك  قربر  ب قت�سى 
تقرر) (2022 أكتوار) (03 في) بملؤرخ 
شركة ذبت) (EIP CNED PRIVE حل)
بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 
 (00.000 رأس الها) مبلغ  بلوحيد 
 33 بإلجت اعي) درهم وعنوبن مقرها 
 10000 (- بلدبوديات) لقصور  حي 
مربكش بملغرب فتيجة الغالق نهاءي)

للشركة.
و عين:

بلسيد)ة()بسامة بولي و عنوبفه)ب()
فرنسا)ECHIROLLES 38(30)فرنسا)

ك صفي))ة()للشركة.
و قد تم بنعقاد بلج عية بلختامية)
حي) (33 وفي) (2022 أكتوار) (03 بتاريخ)
لقصور بلدبوديات)-)10000)مربكش)

بملغرب.
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
أكتوار) (28 بلتجارية ب ربكش بتاريخ)

2022)تحت رقم)10869).

663I
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محاسبات بلبيروني

SHINY
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
قفل بلتصفية

محاسبات بلبيروني
كتبية 2 شارع بلحسن بلثاني رقم 

8) جليز مربكش ، 10000، مربكش 
بملغرب

SHINY شركة ذبت مسؤلية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجت اعي : 18 

زفقة بلحرية كليز - 10000 مربكش 
بملغرب.

قفل بلتصفية
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

.92973
بلوحيد) بلشريك  قربر  ب قت�سى 
تقرر) (2022 أكتوار) (03 في) بملؤرخ 
مسؤلية) ذبت  شركة  (SHINY حل)
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد مبلغ)
وعنوبن) درهم  (80.000 رأس الها)
بلحرية) زفقة  (18 بإلجت اعي) مقرها 
10000)مربكش بملغرب فتيجة) كليز)-)

الغالق نهاءي للشركة.
و عين:

بلسيد)ة()بسامة بولي و عنوبفه)ب()
فرنسا)ECHIROLLES 38(30)فرنسا)

ك صفي))ة()للشركة.
و قد تم بنعقاد بلج عية بلختامية)
بتاريخ)03)أكتوار)2022)وفي)18)زفقة)
بلحرية كليز)-)10000)مربكش بملغرب.
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
أكتوار) (28 بلتجارية ب ربكش بتاريخ)

2022)تحت رقم)10872).
661I

ML EXPERTS

 SAFRAN AEROSYSTEMS
MOROCCO

شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة
تعيين مربقبي بلحسابات

ML EXPERTS
 GHANDI MALL BD GHANDI
 IMMEUBLE 9 4EME(ETAGE ،

20000، CASABLANCA(MAROC

 SAFRAN AEROSYSTEMS
MOROCCO «شركة بملساه ة»
وعنوبن مقرها بالجت اعي: 59-58-

62 بملنطقة بلصناعية عين جوهرة 
عين جوهرة مركز بو الخل ، تيفلت 

- - بلخ يسات بملغرب.
«تعيين مربقبي بلحسابات»

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري: 
.2591(

ب قت�سى بلج ع بلعام بالستثنائي)
بملؤرخ في)09)شتن6ر)2022

بلحسابات) مربقبي  تعيين  تقرر 
 الل بلسنوبت بملالية بلتالية:)

2022 -
بألشخاص بلطبيعيون:)
بألشخاص بملعنويون:)

ذبت) «شركة  (Ernst( &( Young
بصفتها مدقق) بملسؤولية بملحدودة»)
بالجت اعي) مقرها  وبلكائن  بلتحويل 
بلبيضاء) بلدبر  (- بلبيضاء،) بلدبر  ب:)
بلتجاري) بالسجل  وبملسجلة  بملغرب 

تحت رقم:)-
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
 0( بتاريخ) بالخ يسات  بالبتدبئية 

فوف6ر)2022)تحت رقم)732.

665I

بئت افية ميسيون كونساي

LSA INDUSTRIES
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

بئت افية ميسيون كونساي
19، زفقة لوريي روز، عين بلسبع ، 

20590، بلدبر بلبيضاء بملغرب
LSA INDUSTRIES شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجت اعي 25)، زفقة 

ميشيل دو لوسبيطال بلصخور 
بلسودبء - 20250 بلبيضاء بملغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري -.

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)
بملؤرخ في)1))أكتوار)2022)تم تعيين)
مسير جديد للشركة بلسيد)ة()شرعي)

موالي فجيب ك سير وحيد

تبعا لقبول بستقالة بملسير.
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
 26 بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)813091.
666I

2AIN GROUPE COMPTA

STE TELE MEDIA SPORT
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

2AIN GROUPE COMPTA
 BD(MED(V 3 EME(ETAGE(APP
 11 282 BENI(MELLAL، 23000،

BENI MELLAL MAROC
STE TELE MEDIA SPORT شركة 
ذبت مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجت اعي بقامة 

بوتح افية بلحي بالدبري بلطابق 3 - 
23000 بني مالل بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤلية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 
(333(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 شتن6ر) (30
مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 
بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
 STE (: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.TELE MEDIA SPORT
بلصحفي) (: غرض بلشركة بإيجاز)
محرر) (// بألحدبث) (// يع ل لحسابه)

بلصحف.
بقامة) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 
 -  3 بوتح افية بلحي بالدبري بلطابق)

23000)بني مالل بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 (.000 (: بوحتة) مح د  بلسيد 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.)

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):

عنوبفه)ب() بوحتة  مح د  بلسيد 
 32 رقم) (63 بلوك) عث ان  سيدي 

20700)بلدبر بلبيضاء)بملغرب.

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:

عنوبفه)ب() بوحتة  مح د  بلسيد 
 32 رقم) (63 بلوك) عث ان  سيدي 

20700)بلدبر بلبيضاء)بملغرب

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

 25 بتاريخ) مالل  ببني  بالبتدبئية 

أكتوار)2022)تحت رقم)076).

667I

ETS COMPTA HOUSE

ZITOUNI PLATRE
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

ETS COMPTA HOUSE

 BD(MOHAMED(V(N° 25

 KHENIFRA(KHENIFRA، 54000،

KHENIFRA MAROC

ZITOUNI PLATRE شركة ذبت 

مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجت اعي بلحي 

بلصناعي رقم 25)  نيفرة - 51000 

 نيفرة بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

1627

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) ((8

مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.
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عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.ZITOUNI PLATRE
:)-بالشغال) غرض بلشركة بإيجاز)

بلع ومية بو بلبناء.
بلحي) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 
بلصناعي رقم)25)) نيفرة)-)51000 

 نيفرة بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 (.000 (: مح د) بلزتوني  بلسيد 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.)
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):
عنوبفه)ب() مح د  بلزتوني  بلسيد 
5))حي السيري  نيفرة) 6))رقم) زفقة)

51000) نيفرة بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
عنوبفه)ب() مح د  بلزتوني  بلسيد 
5))حي السيري  نيفرة) 6))رقم) زفقة)

51000) نيفرة بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
بالبتدبئية بخنيفرة بتاريخ)27)أكتوار)

2022)تحت رقم)171.

668I

إئت افية أڤوفير أوفتربريز

 BERRECHID TRANSFERT ET
SERVICE

شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 
بلشريك بلوحيد
تفويت حصص

إئت افية أڤوفير أوفتربريز
٢١٤، محج بلحسن بلثاني تيسير ١ ، 

00)26، برشيد بملغرب
 BERRECHID TRANSFERT ET
SERVICE شركة ذبت مسؤلية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجت اعي زبوية شارع 
جنربل بلكتاني و شارع ببن  لدون - 

00)26 برشيد بملغرب.
تفويت حصص

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 
.(3833

بلوحيد) بلشريك  قربر  ب قت�سى 
ت ت) (2022 أكتوار) ((( في) بملؤرخ 

بملصادقة على):
بس اعيل) )ة() بلسيد) تفويت 
حصة بجت اعية من) ((.000 برشيد)
أصل)000.))حصة لفائدة بلسيد))ة()
مريم بلهيبة بتاريخ))))أكتوار)2022.

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم  (
أكتوار) ((9 بالبتدبئية ب6رشيد بتاريخ)

2022)تحت رقم)055).
669I

TOP FOOD RIF

TOP FOOD RIF
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

TOP FOOD RIF
 QU(OLD(MIMOUN(NADOR ،

62000، NADOR(MAROC
TOP FOOD RIF شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجت اعي حي بوالد 
مي ون بلناظور - 62000 بلناظور 

بملغرب
تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

21679
في) مؤرخ  موثق  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 شتن6ر) ((3
بملسؤولية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بملحدودة بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤولية بملحدودة.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
 TOP (: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.FOOD RIF
تخزين) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

وتوزيع بملوبد بلغذبئية.
:)حي بوالد) عنوبن بملقر بالجت اعي)
بلناظور) (62000 (- بلناظور) مي ون 

بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 2.000 (: قويدري سفيان) بلسيد 
حصة بقي ة)25)درهم للحصة.

 2.000 (: مح د) بودربع  بلسيد 
حصة بقي ة)25)درهم للحصة.)

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)
وصفات وموبطن بلشركاء):

بلسيد قويدري سفيان عنوبفه)ب()
 65 حي بوالد بوطيب سكتور س رقم)

62000)بلناظور بملغرب.
عنوبفه)ب() مح د  بودربع  بلسيد 
 02 رقم) (36 زفقة) لحسن  بوالد  حي 

62000)بلناظور بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
بلسيد قويدري سفيان عنوبفه)ب()
 65 حي بوالد بوطيب سكتور س رقم)

62000)بلناظور بملغرب
عنوبفه)ب() مح د  بودربع  بلسيد 
 02 رقم) (36 زفقة) لحسن  بوالد  حي 

62000)بلناظور بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
 05 بتاريخ) بالناضور  بالبتدبئية 

أكتوار)2022)تحت رقم)3503.
670I

WINIUM Expertوينيوم إكسبير

STAR BUSINESS CAR
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تفويت حصص

WINIUM Expertوينيوم إكسبير
رقم 0) مبنى تاشفين فهج يعقوب 
بملريني جيليز، 10020، مربكش 

بملغرب
STAR BUSINESS CAR شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجت اعي تجزئة 
معطى هللا رقم 2)9 بملحاميد - 

10000 مربكش بملغرب.
تفويت حصص

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 
.((532

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)
ت ت) (2022 أكتوار) ((9 في) بملؤرخ 

بملصادقة على):

مح د بلتيوتي) )ة() تفويت بلسيد)

 (00 حصة بجت اعية من أصل) (50

سفيان) )ة() بلسيد) لفائدة  حصة 

بلتيوتي بتاريخ)9))أكتوار)2022.

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم  (

أكتوار) (28 بلتجارية ب ربكش بتاريخ)

2022)تحت رقم))1090).

67(I

FIDUCIAIRE AMALOU

AIT SOUAB PAREBRISE

شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد

تفويت حصص

FIDUCIAIRE AMALOU

 HAY(JAMILA 3 RUE 6 N 50

 C/J 1ér(ETAGE ، 20400،

CASABLANCA MAROC

AIT SOUAB PAREBRISE شركة 

ذبت مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجت اعي بلساملية 2 

بلزفقة ) مكرر بلرقم 90) - 20700 

بلدبربلبيضاء بملغرب.

تفويت حصص

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 

.15889(

بلوحيد) بلشريك  قربر  ب قت�سى 

ت ت) (2022 أكتوار) (26 في) بملؤرخ 

بملصادقة على):

بلحسين) )ة() بلسيد) تفويت 

بجت اعية) حصة  ((.000 وصطيك)

من أصل)000.))حصة لفائدة بلسيد)

)ة()مح د وصطيك بتاريخ)26)أكتوار)

.2022

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم  (

 02 بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

فوف6ر)2022)تحت رقم)25)811.

672I
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H.A ACCOUNTING GROUP

شيماء فيفي
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

H.A ACCOUNTING GROUP
 N 7 LOT 399 ZONE

 INDUSTRIELLE AL MASSAR
 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC
شي اء فيفي شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجت اعي رقم 52 
شارع موالي رشيد بلشقة ب3 كليز 

مربكش - 10000 مربكش بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

(30237
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) ((7
مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 
بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
:)شي اء) بإلقتضاء)ب ختصر تس يتها)

فيفي.
بع ال) (- (: غرض بلشركة بإيجاز)

بلبستنة
-)بلع ل بالتنقيط

-)تنظيف بلنوبفد متجر شقق.
 52 رقم) (: عنوبن بملقر بالجت اعي)
كليز) شارع موالي رشيد بلشقة ب3)

مربكش)-)10000)مربكش بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 (.000 (: هللا) عبد  قاسم  بلسيد 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.)
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):

بلسيد قاسم عبد هللا عنوبفه)ب()
 10000 حي بلشعيبات بركاز بن كرير)

بن كرير بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
بلسيد قاسم عبد هللا عنوبفه)ب()
 10000 حي بلشعيبات بركاز بن كرير)

بن كرير بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
أكتوار) (3( بلتجارية ب ربكش بتاريخ)

2022)تحت رقم)3)109).
673I

FLASH ECONOMIE

AGAFAY HILLS اكفاي هيلز
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

AGAFAY HILLS بكفاي هيلز شركة 
ذبت مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجت اعي دوبر بن 

دبود ج اعة بكفاي بلودبية - 10000 
مربكش بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤلية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 
(29763

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 شتن6ر) (30
مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 
بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

AGAFAY HILLS)بكفاي هيلز.
:)مقاول في) غرض بلشركة بإيجاز)
حفالت-) م ول  (- بلسياحي) بلتسيير 

تنظيم بملناسبات..

دوبر بن) (: عنوبن بملقر بالجت اعي)
دبود ج اعة بكفاي بلودبية)-)10000 

مربكش بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
بلسيدة بويج بي ان):)000.))حصة)

بقي ة)00))درهم للحصة.)
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):
عنوبفه)ب() بي ان  بويج  بلسيدة 
دوبر بن دبود ج اعة بكفاي بلودبية)

10000)مربكش بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
عنوبفه)ب() دبود  بن  بويج  بلسيد 
مربكش) (10000 ب) (3 مسيرة) ((60

بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
أكتوار) ((1 بلتجارية ب ربكش بتاريخ)

2022)تحت رقم)10368).
671I

FLASH ECONOMIE

MMB EXPERT
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

MMB EXPERT شركة ذبت مسؤلية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجت اعي شارع 
باح اد 57 بقامة فج ة باح اد 
بلفيدير - 20000 بلدبر بلبيضاء 

بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

559(67
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) ((9
مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.

عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 

 MMB (: بإلقتضاء)ب ختصر تس يتها)

.EXPERT

بع ال) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

بملحاسبة.

شارع) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 

باح اد) فج ة  بقامة  (57 باح اد)

بلبيضاء) بلدبر  (20000 (- بلفيدير)

بملغرب.

أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 (00 (: مسعودي) منية  بلسيدة 

حصة بقي ة)000.))درهم للحصة.)

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):

بلسيدة منية مسعودي عنوبفه)ب()
28))زفقة ببن ماجة طابق)5)شقة)23 

20000)بلدبر بلبيضاء)بملغرب.

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:

بلسيدة منية مسعودي عنوبفه)ب()
28))زفقة ببن ماجة طابق)5)شقة)23 

20000)بلدبر بلبيضاء)بملغرب

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

 (2 بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)3990.

675I

MIRAGE BUSINESS CONSULTING

SOCIETE FRAMI JHM
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

 MIRAGE BUSINESS

CONSULTING
رقم 8 بلطابق 5 بلشقة 9 بقامة 

بلحرية شارع فلسطين ، 30000، 

فاس بملغرب
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SOCIETE FRAMI JHM شركة ذبت 
بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجت اعي بلتاللسة 
عين بلشقف محل 22)36 باشوية 
عين بلشقف فاس - 30000 فاس 

بملغرب 
تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

7139(
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) (27
بملسؤولية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بملحدودة بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤولية بملحدودة.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.SOCIETE FRAMI JHM
أع ال) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

متنوعة وأع ال بناء
.

عنوبن بملقر بالجت اعي):)بلتاللسة)
باشوية) (36(22 عين بلشقف محل)
فاس) (30000 (- فاس) بلشقف  عين 

بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
331)حصة) بلسيد مح د مزيان):)

بقي ة)00))درهم للحصة.
بلسيد ج ال بلجناتي):)333)حصة)

بقي ة)00))درهم للحصة.
بلسيد حسن عيو�سي):)333)حصة)

بقي ة)00))درهم للحصة.)
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):
عنوبفه)ب() مزيان  مح د  بلسيد 
بالدبرية) بمللحقة  بلتاللسة  دوبر 
بالفدلس باشوية عين بلشقف موالي)

يعقوب)30000)فاس بملغرب.
عنوبفه)ب() بلجناتي  ج ال  بلسيد 
كريو) حي  بلوك ب  (2 زفقة) (35 رقم)

زوبغة فاس)30000)فاس بملغرب.

عنوبفه)ب() عيوني  حسن  بلسيد 
دوبر بلتاللسة بالفدلس عين بلشقف)
فاس) (30000 فاس) يعقوب  موالي 

بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
عنوبفه)ب() مزيان  مح د  بلسيد 
بالدبرية) بمللحقة  بلتاللسة  دوبر 
بالفدلس باشوية عين بلشقف موالي)

يعقوب)30000)فاس بملغرب
عنوبفه)ب() بلجناتي  ج ال  بلسيد 
كريو) حي  بلوك ب  (2 زفقة) (35 رقم)

زوبغة فاس)30000)فاس بملغرب
عنوبفه)ب() عيوني  حسن  بلسيد 
دوبر بلتاللسة بالفدلس عين بلشقف)
فاس) (30000 فاس) يعقوب  موالي 

بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
فوف6ر) (0( بتاريخ) بفاس  بلتجارية 

2022)تحت رقم)1193.
676I

مقاولة في بلحسابات

CHARICAS S.N.C
شركة بلتضامن

حل شركة

مقاولة في بلحسابات
32 شارع مح د بلخامس بلحسي ة 
ص.. ب 331، 32000، بلحسي ة 

بملغرب
CHARICAS S.N.C شركة 
بلتضامن)في طور بلتصفية(

وعنوبن مقرها بإلجت اعي سيدي 
بوعفيف أيت يوسف وعلي - 32000 

بلحسي ة بملغرب.
حل شركة

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 
.113

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)
2022)تقرر حل) 07)شتن6ر) بملؤرخ في)
 CHARICAS S.N.C شركة بلتضامن)
درهم) ((50.000 رأس الها) مبلغ 
سيدي) بإلجت اعي  مقرها  وعنوبن 
بوعفيف أيت يوسف وعلي)-)32000 
بلحسي ة بملغرب فتيجة ل):)بلتوقف)

عن بلنشاط.

بلتصفية ب سيدي) مقر  و حدد 

بوعفيف أيت يوسف وعلي)-)32000 

بلحسي ة بملغرب.)

و عين:

و) أكروح  بلدين  فور  بلسيد)ة()

بيت) بيحيي  بمحند  بيت  عنوبفه)ب()

بلحسي ة) (32000 وعلي) يوسف 

بملغرب ك صفي))ة()للشركة.

وعند بإلقتضاء)بلحدود بملفروضة)

محل) لهم  بملخولة  بلصالحيات  على 

و) بلعقود  تبليغ  محل  و  بملخابرة 

بلوثائق بملتعلقة بالتصفية):)-

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

 07 بتاريخ) بالحسي ة  بالبتدبئية 

شتن6ر)2022)تحت رقم)273.

677I

fiduciaire(conseil

 SOCIETE AMAYOUGH

POUR ALIMENTATION
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
بستدربك  طٍإ

بستدربك  طٍإ وقع بالجريدة 

بلرس ية

fiduciaire(conseil

 dr(laasker(db(sakia5 N°48

 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

 SOCIETE AMAYOUGH POUR

ALIMENTATION شركة ذبت 

مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد

 وعنوبن مقرها بإلجت اعي 8 بلشطر 

6 مكرر حرف دوال في 1 تامنصورة 

مربكش - 10000 مربكش بملغرب.

بالجريدة) وقع  إستدربك  طٍإ)

 (9 بتاريخ) (5738 عدد) بلرس ية 

أكتوار)2022.

بلشركة) مبلغ رأس ال  (: بدال من)

00000))درهم.مقسم كالتالي بلسبد)

 (00 000))حصة بقي ة) ع ر أميوغ)

درهم للحصة

بلشركة) رأس ال  مبلغ  (: يقرأ)
بلسبد) كالتالي  درهم.مقسم  (60000

ع ر أميوغ)600
حصة بقي ة)00))درهم للحصة

بلباقي بدون تغيير.
678I

ISDM CONSULTING

ENTREPRISE Lakrama
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

ISDM CONSULTING
 IMM(EL(HAIRACH(NR 351

 AVENUE(MED 6 APP 05 2EME
 ،ETAGE(LAAYOUNE ، 70000

بلعيون بملغرب
ENTREPRISE Lakrama شركة 

ذبت مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 
بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجت اعي شارع 
بلجيش بمللكي رقم 09 بلس ارة - 

72000 بلس ارة بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

280(
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) (2(
مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 
بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.ENTREPRISE Lakrama
بلفنادق) (: بإيجاز) غرض بلشركة 

وأماكن بإلقامة بمل اثلة.
شارع) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 
(- بلس ارة) (09 رقم) بمللكي  بلجيش 

72000)بلس ارة بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)
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درهم،)مقسم كالتالي:
 (.000 (: بلسيد ببو بكر بلكنتاوي)

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.)
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):
بلسيد ببو بكر بلكنتاوي عنوبفه)ب()
بلس ارة) رقم  بدون  بلسالم  توسعة 

72000)بلس ارة بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
بلسيد ببو بكر بلكنتاوي عنوبفه)ب()
بلس ارة) رقم  بدون  بلسالم  توسعة 

72000)بلس ارة بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
بالبتدبئية بالس ارة بتاريخ)28)أكتوار)

2022)تحت رقم)81/2022).

679I

SMCDE

DOMOTECH
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
حل شركة

SMCDE
 CASABLANCA ، 20000،

CASABLANCA MAROC
DOMOTECH شركة ذبت مسؤلية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد)في 

طور بلتصفية(
 GH وعنوبن مقرها بإلجت اعي بالزهر
18B ع ارة 71) بملحل رقم )) حي 
بلحسني بلدبر بلبيضاء - 20230 

بلدبر بلبيضاء بملغرب.
حل شركة

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 
.37386(

بلوحيد) بلشريك  قربر  ب قت�سى 
بملؤرخ في)2))أكتوار)2022)تقرر حل)
ذبت) محدودة  مسؤلية  ذبت  شركة 
بلشريك بلوحيد)DOMOTECH)مبلغ)
وعنوبن) درهم  ((00.000 رأس الها)
 GH 18B بالزهر) بإلجت اعي  مقرها 
ع ارة)71))بملحل رقم))))حي بلحسني)
بلدبر بلبيضاء)-)20230)بلدبر بلبيضاء)

بملغرب فتيجة ل):)أزمة بقتصادية.

 GH و حدد مقر بلتصفية باالزهر)
حي) ((( بملحل رقم) ((71 ع ارة) (18B
بلحسني بلدبر بلبيضاء)-)20230)بلدبر)

بلبيضاء)بملغرب.)
و عين:

بلسيد)ة()رشيد ملربس و عنوبفه)ب()
 (2 60))شقة) 1))ع ارة) بل6ركة ج ه)
بلدبر بلبيضاء) (20230 ح ح بلبيضاء)

بملغرب ك صفي))ة()للشركة.
وعند بإلقتضاء)بلحدود بملفروضة)
محل) لهم  بملخولة  بلصالحيات  على 
و) بلعقود  تبليغ  محل  و  بملخابرة 

بلوثائق بملتعلقة بالتصفية):)-
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
 28 بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)813902.
680I

ELEXPERTISE

االكسبيرستس سوفتوير 
ELEXPERTISE SOFTWARE

شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 
بلشريك بلوحيد

تأسيس شركة

ELEXPERTISE
 Maroc, Casablanca, quartier

 la(gironde, immeuble 3,
 Rue(D’Arcachon, 2éme

 étage, numéro 7 ، 20250،
CASABLANCA MAROC
بالكسبيرستس سوفتوير 

ELEXPERTISE SOFTWARE شركة 
ذبت مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجت اعي زفقة 

جل ي ة، إقامة للوفر، رقم 653, 
طابق 1, شقة )), بلدبر بلبيضاء 
20300 بلدبر بلبيضاء بملغرب 
تأسيس شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

560605
 2( في) مؤرخ  حر  عقد  ب قت�سى 
بلقافون) إعدبد  تم  (2022 شتن6ر)
مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 
بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)
سوفتوير) بالكسبيرستس  (:

.ELEXPERTISE SOFTWARE
تطوير) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 
وبستشاربت) وتسويق  وتص يم 

هندسية وصيافة بربمج بلك بيوتر..
زفقة) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 
 ,653 رقم) للوفر،) إقامة  جل ي ة،)
بلبيضاء) بلدبر  (,(( شقة) (,1 طابق)

20300)بلدبر بلبيضاء)بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 (0.000 بلشركة:) رأس ال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
بلسيد ك ال بملفتاحي):)00))حصة)

بقي ة)00))درهم للحصة.)
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):
عنوبفه)ب() بملفتاحي  ك ال  بلسيد 
سيدي معروف إقامة سفيان بلدبر)
بلبيضاء) بلدبر  (20300 بلبيضاء)

بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
عنوبفه)ب() بملفتاحي  ك ال  بلسيد 
سيدي معروف إقامة سفيان بلدبر)
بلبيضاء) بلدبر  (20300 بلبيضاء)

بملغرب)
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
 0( بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

فوف6ر)2022)تحت رقم)22)36.
68(I

 NSR ACCOUNTANTS AND BUSINESS

ADVISERS

بنحدوش بلونشيسغي
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

 NSR ACCOUNTANTS AND
BUSINESS ADVISERS

 AV.HASSAN 2, QUARTIER

 INDUSTRIEL, RESIDENCE

 NOUR 5, 1ER(ETAGE(BUREAU

 N°34A(MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROC

بنحدوش بلونشيسغي شركة ذبت 

مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجت اعي رقم 2 حي 
سيدي مح د بوفارس زفقة بلزيتون 

بلدية و باشوية تحناوت مربكش - 

10000 مربكش بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

(30035

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) (((

مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.

عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

بنحدوش بلونشيسغي.

غسيل) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

مكافيكية) بطريقة  بلكي  و  بملالبس 

(، بلصناعية) بلقطاعات  من  كل  في 

بلفنادق وبملطاعم.....
عنوبن بملقر بالجت اعي):)رقم)2)حي)
سيدي مح د بوفارس زفقة بلزيتون)

(- مربكش) تحناوت  باشوية  و  بلدية 

10000)مربكش بملغرب.

أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 (.000 (: بلسيد بد ح اد بلحسين)

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.

 (.000 (: بلسيد بد ح اد بلحسين)

بقي ة)00))درهم.

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):
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بلسيد بد ح اد بلحسين عنوبفه)ب()

 10000 بلحوز) ويركان  مريغة  دوبر 

مربكش بملغرب.

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:

بلسيد بد ح اد بلحسين عنوبفه)ب()

 10000 بلحوز) ويركان  مريغة  دوبر 

مربكش بملغرب

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

أكتوار) (25 بلتجارية ب ربكش بتاريخ)

2022)تحت رقم)10691).

682I

 NSR ACCOUNTANTS AND BUSINESS

ADVISERS

ايدن كلين
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

 NSR ACCOUNTANTS AND

BUSINESS ADVISERS

 AV.HASSAN 2, QUARTIER

 INDUSTRIEL, RESIDENCE

 NOUR 5, 1ER(ETAGE(BUREAU

 N°34A(MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROC

بيدن كلين شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجت اعي حومة 

بملوبريد بجافب مركز بلشباب 

ت صلوحت مربكش - 10000 

مربكش بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

(30259

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) (05

مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.

عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
بيدن) (: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

كلين.
تنظيف) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

وبجهات بملحالت،بملتاجر،بلشقق
بيع موبد بلتنظيف)

.
حومة) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 
بلشباب) مركز  بجافب  بملوبريد 
ت صلوحت مربكش)-)10000)مربكش)

بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 (.000 (: زغ ان) مح د  بلسيد 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.
 (.000 (: زغ ان) مح د  بلسيد 

بقي ة)00))درهم.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):
عنوبفه)ب() زغ ان  مح د  بلسيد 
تحناوت) ت صلوحت  بملوبريد  حومة 

بلحوز)10000)مربكش بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
عنوبفه)ب() زغ ان  مح د  بلسيد 
تحناوت) ت صلوحت  بملوبريد  حومة 

بلحوز)10000)مربكش بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
فوف6ر) (0( بتاريخ) ب ربكش  بلتجارية 

2022)تحت رقم)10917).

683I

بئت افية حكيم بلرجوبني ش.م.م ذبت بلشريك)

بلوحيد

SOCIETE Z.T.H
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

بئت افية حكيم بلرجوبني ش.م.م 
ذبت بلشريك بلوحيد

شارع مح د بلزرقطوني درب)) رقم 
6) حي بلسالم ويسالن مكناس ، 

50080، مكناس بملغرب

SOCIETE Z.T.H شركة ذبت 

مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجت اعي بملحل رقم 

6 بلقطاع )) سوق ب م ع مكناس - 

50000 مكناس بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

57529

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 يوليوز) (06

مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.

عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.SOCIETE Z.T.H

تحويل) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

بألموبل.

عنوبن بملقر بالجت اعي):)بملحل رقم)

6)بلقطاع))))سوق ب م ع مكناس)-)

50000)مكناس بملغرب.

أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 (0.000 بلشركة:) رأس ال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

 (00 (: بلدين زريوبلي) فور  بلسيد 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.)

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):

زريوبلي) بلدين  فور  بلسيد 

س) م  بلبساتين  جوهرة  عنوبفه)ب()

بلبساتين) (2 بلطابق) ((9 بلشقة) (2(

مكناس)50000)مكناس بملغرب.

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:

زريوبلي) بلدين  فور  بلسيد 

س) م  بلبساتين  جوهرة  عنوبفه)ب()

بلبساتين) (2 بلطابق) ((9 بلشقة) (2(

مكناس)50000)مكناس بملغرب

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
فوف6ر) (02 بتاريخ) ب كناس  بلتجارية 

2022)تحت رقم)3999.

681I

fiduciaire(ficogest 

STE BOUANNI IRRIGATION
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
حل شركة

fiduciaire(ficogest
61 شارع بيربفزبربن تنغير 15800 ، 

15800، تنغير بملغرب
 STE BOUANNI IRRIGATION
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 
بلشريك بلوحيد)في طور بلتصفية(
وعنوبن مقرها بإلجت اعي تدفالت 
تغزوت تنغير - 15800 تنغير بملغرب.

حل شركة
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 

.773
ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)
2022)تقرر حل) 01)ف6ربير) بملؤرخ في)
ذبت) محدودة  مسؤلية  ذبت  شركة 
 STE BOUANNI بلوحيد) بلشريك 
رأس الها) مبلغ  (IRRIGATION
مقرها) وعنوبن  درهم  ((0.000
تنغير) تغزوت  تدفالت  بإلجت اعي 
(: ل) فتيجة  بملغرب  تنغير  (15800  -

بلتوقف بلتام عن بلنشاط.
و حدد مقر بلتصفية ب تدفالت)
تغزوت تنغير)-)15800)تنغير بملغرب.)

و عين:
و) لعوبن  مح د  بلسيد)ة()
تنغير) تغزوت  تدفالت  عنوبفه)ب()
)ة() ك صفي) بملغرب  تنغير  (15800

للشركة.
وعند بإلقتضاء)بلحدود بملفروضة)
محل) لهم  بملخولة  بلصالحيات  على 
و) بلعقود  تبليغ  محل  و  بملخابرة 

بلوثائق بملتعلقة بالتصفية):)-
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
ف6ربير) (23 بتاريخ) بتنغير  بالبتدبئية 

2022)تحت رقم)30/2022).

685I
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fiduciaire(ficogest 

STE STOCDIV

شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

حل شركة

fiduciaire(ficogest

61 شارع بيربفزبربن تنغير 15800 ، 

15800، تنغير بملغرب

STE STOCDIV شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة)في طور 

بلتصفية(

وعنوبن مقرها بإلجت اعي رقم 2)7 

مكرر شارع موالي عبد هللا تنغير - 

15800 تنغير بملغرب.

حل شركة

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 

.257(

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)

)202)تقرر حل) 28)دجن6ر) بملؤرخ في)

 STE(شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

 (00.000 مبلغ رأس الها) (STOCDIV

درهم وعنوبن مقرها بإلجت اعي رقم)

هللا) عبد  موالي  شارع  مكرر  (7(2

تنغير)-)15800)تنغير بملغرب فتيجة ل)

:)بلتوقف بلتام عن بلنشاط.

و حدد مقر بلتصفية ب رقم)2)7 

(- مكرر شارع موالي عبد هللا تنغير)

15800)تنغير بملغرب.)

و عين:

بوهالل) بلرزبق  عبد  بلسيد)ة()

تنغير) بلتحتي  بلسوق  عنوبفه)ب() و 

)ة() ك صفي) بملغرب  تنغير  (15800

للشركة.

وعند بإلقتضاء)بلحدود بملفروضة)

محل) لهم  بملخولة  بلصالحيات  على 

و) بلعقود  تبليغ  محل  و  بملخابرة 

بلوثائق بملتعلقة بالتصفية):)-

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

يناير) ((0 بتاريخ) بتنغير  بالبتدبئية 

2022)تحت رقم)39/2022.

686I

بزبدير

ازادير
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
قفل بلتصفية

بزبدير
زفقة عين بوملاس ع ارة غيوني 

بلطبق 2 رقم 5 زفقة عين بوملاس 
ع ارة غيوني بلطبق 2 رقم 5، 
20012، بلدبر بلبيضاء بملغرب

بزبدير شركة ذبت مسؤلية محدودة 
ذبت بلشريك بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجت اعي : شارع 
عين بوملاس بقامة غيوني بلطابق 
2 رقم 5 - 20270 بلدبر بلبيضاء 

بملغرب.
قفل بلتصفية

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 
.(31569

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)
تقرر حل) (2022 يوفيو) (27 بملؤرخ في)
بزبدير شركة ذبت مسؤلية محدودة)
ذبت بلشريك بلوحيد مبلغ رأس الها)
مقرها) وعنوبن  درهم  ((00.000
بقامة) بوملاس  عين  شارع  بإلجت اعي 
 20270  -  5 رقم) (2 بلطابق) غيوني 
ملنذ) فتيجة  بملغرب  بلبيضاء) بلدبر 
لم) (.2001 بلشركة في سبت 6ر) بنشاء)

تسجل بلشركة نشاط.
ج يع) تسويق  قطاع  وبجه 
بملوبد و بملنتجات صعواة في بعقاب)
بلوضعاالقتصادي بل�سيء)و بيضا لم)
بلذي) بلنحو  على  ببدب  بلع ل  يع ل 
يرغب فيه و بعد هذب بلوضع بلصعب)
قررت بلشركة وقف نشاطها بلتجاري

.
و عين:

و) بلرحاوي  بلياس  بلسيد)ة()
بقامة) ببريل  (9 شارع) عنوبفه)ب()
بلدبر) (20310 بامليي) (1 بلجنوب رقم)
بلبيضاء)بملغرب ك صفي))ة()للشركة.
و قد تم بنعقاد بلج عية بلختامية)
بتاريخ)27)يوفيو)2022)وفي شارع عين)
بوملاس بقامة غيوني بلطابق)2)رقم)5 

- 20270)بلدبر بلبيضاء)بملغرب.

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
 26 بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

شتن6ر)2022)تحت رقم)838837.

687I

CABINET NORD ASSISTANCE

AGRITROPICAL
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تحويل بملقر بالجت اعي للشركة

CABINET NORD ASSISTANCE
 AV(MOHAMED(V, RÉSD. 10

 DOUNIA, BLOC(B, Bureau 8 ،
TANGER ،90000 بملغرب

AGRITROPICAL شركة ذبت 
بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجت اعي 7) شارع 
BOVAPES- مح د بلخامس إقامة

BUILDING مكاتب 16-17-18-19 و 
50 - 90000 طنجة بملغرب.

تحويل بملقر بالجت اعي للشركة
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 

.8(36(
ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)
بملؤرخ في)26)شتن6ر)2022)تم تحويل)
من) للشركة  بلحالي  بالجت اعي  بملقر 
إقامة) بلخامس  مح د  شارع  ((7«
16- مكاتب) (BOVAPES-BUILDING
طنجة) (90000  -  50 و) (17-18-19
«زفقة ع ر ببن بلخطاب) إلى) بملغرب»)
بلطابق) (MAS PALOMAS إقامة)
 ((BIS-AGRITROPICAL بألول رقم)

90010 -)طنجة بملغرب».
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
أكتوار) (26 بتاريخ) بطنجة  بلتجارية 

2022)تحت رقم))25882.

688I

STE CABINET BASIC COMPTA SARL AU

 STE RESTO FOOD
ACCEPTER

شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 
بلشريك بلوحيد

تأسيس شركة

 STE CABINET BASIC COMPTA
SARL AU

 RUE IMAM GHAZALI IMM
 HAMMOUTI 2 ETAGE(APP 3 ،

60000، OUJDA(MAROC
 STE RESTO FOOD ACCEPTER
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجت اعي 57 شارع 
بلدرفوفي إقامة بلدوحي بلطابق ) 
بلشقة 2 - 60000 وجدة بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

10(57
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) ((7
مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 
بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
 STE (: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.RESTO FOOD ACCEPTER
مطعم و) (: غرض بلشركة بإيجاز)

 دمات مطعم متنقل.
57)شارع) عنوبن بملقر بالجت اعي):)
 ( بلطابق) بلدوحي  إقامة  بلدرفوفي 

بلشقة)2 - 60000)وجدة بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
بلسيد عزيز مح د):)000.))حصة)

بقي ة)00))درهم للحصة.)
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):
عنوبفه)ب() مح د  عزيز  بلسيد 
 EMILE BOCKSTAELLAAN 87

.(020 BRUXELLES BELGIQUE
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
 87 بلسيد عزيز مح د عنوبفه)ب()
 EMILE BOCKSTAELLAAN (020

BRUXELLES BELGIQUE
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باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

فوف6ر) (0( بتاريخ) بوجدة  بلتجارية 

2022)تحت رقم)697).

689I

PME CONSULTING GROUP

IMMO SANREMO
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

PME CONSULTING GROUP
رقم 66، بملكتب ))، بلطابق بلثاني، 

مركب بلجوبهر، شارع بلسالوي، 

بملدينة بلجديدة، فاس ، 30000، 

فاس بملغرب

IMMO SANREMO شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجت اعي رقم 66، 

بملكتب 0)، بلطابق بلثاني، مركب 

بلجوبهر، شارع بلسالوي - 30000 

فاس بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

71379

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) (07

بملسؤولية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بملحدودة بامل يزبت بلتالية:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤولية بملحدودة.

عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 

 IMMO(:(بإلقتضاء)ب ختصر تس يتها

.SANREMO

بإلنعاش) (: غرض بلشركة بإيجاز)

بلعقاري واصفة عامة كل بلع ليات)

بلعقارية) وغير  بلعقارية  بلتجارية،)

وبملالية بملتعلقة بصفة مباشرة أو غير)

مباشرة بالهدف بملذكور أعاله..
(،66 :)رقم) عنوبن بملقر بالجت اعي)

مركب) بلثاني،) بلطابق  (،(0 بملكتب)

 30000 (- بلسالوي) شارع  بلجوبهر،)

فاس بملغرب.

أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 500 (: موساوي) مح د  بلسيد 
حصة بقي ة)00))درهم للحصة.

 250 (: موساوي) رشيدة  بلسيدة 
حصة بقي ة)00))درهم للحصة.

 250 (: بلع ربوي) فجية  بلسيدة 
حصة بقي ة)00))درهم للحصة.)

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)
وصفات وموبطن بلشركاء):

بلسيد مح د موساوي عنوبفه)ب()
بلنرجس) ه6ري  جبل  زفقة  ((8 رقم)

30000)فاس بملغرب.
موساوي) رشيدة  بلسيدة 
عنوبفه)ب()رقم)526)بملغرب بلعربي ج)

1090))بلقنيطرة بملغرب.
بلسيدة فجية بلع ربوي عنوبفه)ب()
زفقة جبل ه6ري بلنرجس د) ((8 رقم)

30000)فاس بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
بلسيد مح د موساوي عنوبفه)ب()
بلنرجس) ه6ري  جبل  زفقة  ((8 رقم)

30000)فاس بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
فوف6ر) (0( بتاريخ) بفاس  بلتجارية 

2022)تحت رقم)1179.
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DAMO CONSULTING SARL

BLN CAR
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

DAMO CONSULTING SARL
 AV(PASTEUR 1° ETG(N°18 51

 TANGER(tanger, tanger، 90000،
tanger MAROC

BLN CAR شركة ذبت مسؤلية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجت اعي 02) 

بلطابق بلسادس بقامة يامنة 2 زفقة 
بالردن - 90000 طنجة بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

(3(79(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

تم إعدبد بلقافون) (2022 شتن6ر) (26

مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.

عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 

 BLN (: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.CAR

كربء) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

بلسياربت بدون سائق.

 (02 (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 

بلطابق بلسادس بقامة يامنة)2)زفقة)

بالردن)-)90000)طنجة بملغرب.

أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 (00 (: مح د) بلبوالني  بلسيد 

حصة بقي ة)000.))درهم للحصة.

 (00 (: مح د) بلبوالني  بلسيد 

 (00.000 بقي ة) بجت اعية  حصة 

درهم.

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):

بلبوالني مح د عنوبفه)ب() بلسيد 

زفقة لبنان بقامة يامنة طابق)1)شقة)

59 90000)طنجة بملغرب.

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:

بلبوالني مح د عنوبفه)ب() بلسيد 

زفقة لبنان بقامة يامنة طابق)1)شقة)

59 90000)طنجة بملغرب

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

أكتوار) (3( بتاريخ) بطنجة  بلتجارية 

2022)تحت رقم)258917.

69(I

FIDUCIAIRE INFOFISC SARL

 CLINIQUE PSYCHIATRIQUE
 MULTI-SPECIALISEE
 INTERNATIONAL

 D’AGADIR SARL Par
abréviation CPMSIA

شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 
بلشريك بلوحيد

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE INFOFISC SARL
 ANGLE BD TELDI ET RUE DE
 MARAKECHE(QI(AGADIR ،

80000، AGADIR(MAROC
 CLINIQUE PSYCHIATRIQUE

 MULTI-SPECIALISEE
 INTERNATIONAL D’AGADIR
 SARL Par abréviation CPMSIA
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجت اعي رقم 1 

بلوك 2 بلطابق بألول زفقة بلرئيس 
بلبكاي أكادير - 80000 بكادير بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤلية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 
53299

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 شتن6ر) (21
مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 
بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)
 CLINIQUE PSYCHIATRIQUE
 M U L T I - S P E C I A L I S E E
 INTERNATIONAL D’AGADIR

.SARL Par abréviation CPMSIA
إنشاء) (- (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

وإدبرة عيادة لألمربض بلنفسية
طبية) عيادبت  وإدبرة  إنشاء) (-

متعددة بلتخصصات.
 1 رقم) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 
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بلرئيس) زفقة  بألول  بلطابق  (2 بلوك)

بلبكاي أكادير)-)80000)بكادير بملغرب.

أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 -

 (000 (: كوثر) بملشيشتي  بلسيدة 

بقي ة)00))درهم.

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):

بلسيدة بملشيشتي كوثر عنوبفه)ب()

تدبرت) حي  (((( بلوك) (31 فيال رقم)

بكادير)80000)بكادير بملغرب.

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:

بلسيدة بملشيشتي كوثر عنوبفه)ب()

تدبرت) حي  (((( بلوك) (31 فيال رقم)

بكادير)8000)بكادير بملغرب

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

أكتوار) (21 بتاريخ) باكادير  بلتجارية 

2022)تحت رقم)8918)).

692I

CONSEIL AUDIT ET SYNTHESE SARL

اوطيل مناجمنت اند 
كونسولتينك

شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة
قفل بلتصفية

 CONSEIL AUDIT ET SYNTHESE

SARL

 RES SOFIA PALMERAIE IMM

 F(N106, AV(ABDELKRIM

 KHETTABI RES SOFIA

 PALMERAIE(IMM(F(N106،

40000، MARRAKECH(MAROC

بوطيل مناج نت بفد كونسولتينك 

شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجت اعي : 3 شارع 

بملعابد بلشتوية - 10020 مربكش 

بملغرب.

قفل بلتصفية
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

.35(1(

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)
تقرر حل) (2022 يوفيو) (0( بملؤرخ في)
كونسولتينك) بفد  مناج نت  بوطيل 
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة مبلغ)
وعنوبن) درهم  (50.000 رأس الها)
بملعابد) شارع  (3 بإلجت اعي) مقرها 
بملغرب) مربكش  (10020 (- بلشتوية)

فتيجة اللج ع بلعام بالستثنائي.
و عين:

و) شقيق  كري ة  بلسيد)ة()
 215 رقم) (( عباد) سيدي  عنوبفه)ب()
)ة() 10020)مربكش بملغرب ك صفي)

للشركة.
و قد تم بنعقاد بلج عية بلختامية)
شارع) (3 وفي) (2022 يوفيو) (0( بتاريخ)
مربكش) (10020 (- بلشتوية) بملعابد 

بملغرب.
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
أكتوار) (25 بلتجارية ب ربكش بتاريخ)

2022)تحت رقم)10736).
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RIM MB SERVICES SARL AU

 DES PRODUITS D
 ALIMENTATION GENERALE

MOUNA
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

RIM MB SERVICES SARL AU
شارع بملعارف رقم 2 تطوبن ، 

93000، تطوبن بملغرب
 DES PRODUITS D

 ALIMENTATION GENERALE
MOUNA شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجت اعي بلحاج 
مح د بنوفة زفقة 0) بقامة بنس 
بلوك رقم 6 - 9300 تطوبن بملغرب
تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

3(537
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
بلقافون) إعدبد  تم  (202( أبريل) ((3
بملسؤولية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بملحدودة بامل يزبت بلتالية:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بملسؤولية بملحدودة.

عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
 DES (: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)
 PRODUITS D ALIMENTATION

.GENERALE MOUNA
غرض بلشركة بإيجاز):)بيع و شربء)
بملنتجات بلغدبئية بلعامة بالتجزئة و)

بالج لة..
بلحاج) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 
بنس) بقامة  ((0 زفقة) بنوفة  مح د 

بلوك رقم)6 - 9300)تطوبن بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 (0.000 بلشركة:) رأس ال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
 (00 (: بحسان) دكو  بن  بلسيدة 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.)
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):
بلسيدة بن دكو بحسان عنوبفه)ب()

تطوبن)93000)تطوبن بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
عنوبفه)ب() منى  مصطفى  بلسيد 
 93000  75 رقم) حازم  ببن  شارع 

تطوبن بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
ماي) (06 بتاريخ) بتطوبن  بالبتدبئية 

2022)تحت رقم)18)).
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موثق

CONCASSAGE AL WIFAK
إعالن متعدد بلقربربت

موثق
7 شارع بملعت د ببن عباد إقامة ببن 
بلخطيب بلوك أ بلطابق بألول رقم 

36 ، 90000، طنجة بملغرب
 CONCASSAGE AL WIFAK

«شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة»
وعنوبن مقرها بالجت اعي: شارع 

بلجيش بمللكي بقامة بلفتح بلطابق 
بلخامس رقم9) - - تطوبن بملغرب.

«إعالن متعدد بلقربربت»

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري: 

.7327

ب قت�سى بلج ع بلعام بالستثنائي)

2022)تم بتخاذ) 06)يوليوز) بملؤرخ في)

بلقربربت بلتالية:)

قربر رقم)):)بلذي ينص على مايلي:)

بيع ج يع بلحصص بمل لوكة للسيد)

 Jorgeبلسيد juan riera TORRESو 

لفائدة بلسيد) (RIERA MONCADA

مح د بملهدي بلعلوي بلهاشمي

على) ينص  بلذي  (:2 رقم) قربر 

 Juan RIERA بنسحاب بلسيد) مايلي:)

 Jorge RIERA وبلسيد) (TORRES

MONCADA)من مهامه ا في بلشركة.

على) ينص  بلذي  (:3 رقم) قربر 

 Juan RIERA بستقالة بلسيد) مايلي:)

ك سير) مهامه  من  (، (;TORRES

للشركة.

قربر رقم)1:)بلذي ينص على مايلي:)

لشكليات/بلصالحيات.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

بلنظام بألسا�سي بلتالية:)

بند رقم)):)بلذي ينص على مايلي:)

بيع ج يع بلحصص بمل لوكة للسيد)

 Jorgeبلسيد juan riera TORRESو 

لفائدة بلسيد) (RIERA MONCADA

مح د بملهدي بلعلوي بلهاشمي

على) ينص  بلذي  (:2 رقم) بند 

 Juan RIERA نسحاب بلسيد) مايلي:)

 Jorge RIERA وبلسيد) (TORRES

MONCADA)من مهامه ا في بلشركة.

على) ينص  بلذي  (:3 رقم) بند 

 Juan RIERA بلسيد) ستقالة  مايلي:)

TORRES;)من مهامه ك سير للشركة

بند رقم)1:)بلذي ينص على مايلي:)

لشكليات/بلصالحيات.

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

أكتوار) ((3 بالبتدبئية بتطوبن بتاريخ)

2022)تحت رقم)2862.
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ANADIF CONSEILS

ILTTIZAMATI.COM
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

ANADIF CONSEILS
66) إقامة بلشهدية بلطابق بلثاني، 

بأللفة ، 20220، بلدبر بلبيضاء 
بملغرب

ILTTIZAMATI.COM شركة ذبت 
مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجت اعي تجزئة 

بلشرف 2 مج وعة رقم 21 إقامة 1 
رقم ) بأللفة - 20220 بلدبر بلبيضاء 

بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

55971(
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 غشت) (08
مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 
بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.ILTTIZAMATI.COM
إدبرة) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

بألع ال و توطين بلشركات
تأسيس بلشركات

تدبير) و  بلقافوفية  بإلستشاربت 
بلشركات

بملالزمة) بلخدمات  كافة  تقديم 
لهذب بلنشاط وعلى وجه بلخصوص:)
وبملحاسبة) بلسكرتارية   دمات 
وبلضريبية) بلقافوفية  وبلخدمات 
و دمات) بملعلومات  وتكنولوجيا 

بالتصاالت.
بالستشاربت في بلتنظيم وبلتسويق)

وبلت ويل.
في) بلخدمات  وتقديم  بملساعدة 

مجاالت إدبرة بألع ال.

تجزئة) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 
 1 21)إقامة) 2)مج وعة رقم) بلشرف)
رقم)))بأللفة)-)20220)بلدبر بلبيضاء)

بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 50.000 بلشركة:) رأس ال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
بلسيد عبد بلكريم بل6ردوعي):)500 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.)
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):
بل6ردوعي) بلكريم  عبد  بلسيد 
0))رقم) عنوبفه)ب()حي بلتساهل زفقة)
بلبيضاء) بلدبر  (20053 بوركون) (2(

بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
بل6ردوعي) بلكريم  عبد  بلسيد 
0))رقم) عنوبفه)ب()حي بلتساهل زفقة)
بلبيضاء) بلدبر  (20053 بوركون) (2(

بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
 25 بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)13)813.
696I

بنسالم بلعربي

IMPORT EXPORT GADIR
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
حل شركة

بنسالم بلعربي
مج ع بلعرفان بقامة 289 بلطابق ) 

رقم 2 ، 90000، طنجة بملغرب
IMPORT EXPORT GADIR شركة 
ذبت مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد)في طور بلتصفية(
وعنوبن مقرها بإلجت اعي بألمل حي 
بلشهيد عبد بلسالم بن حدو رقم 

63) - 9000 طنجة بملغرب.
حل شركة

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 
.61553

بلوحيد) بلشريك  قربر  ب قت�سى 
)202)تقرر حل) 30)شتن6ر) بملؤرخ في)

ذبت) محدودة  مسؤلية  ذبت  شركة 
 IMPORT EXPORT(بلشريك بلوحيد
 (00.000 رأس الها) مبلغ  (GADIR
درهم وعنوبن مقرها بإلجت اعي بألمل)
حي بلشهيد عبد بلسالم بن حدو رقم)
63) - 9000)طنجة بملغرب فتيجة ل)

:)بلخسارة.
و حدد مقر بلتصفية ب بألمل حي)
رقم) حدو  بن  بلسالم  عبد  بلشهيد 

63) - 90000)طنجة بملغرب.)
و عين:

و) ببربهيم  بكوزول  بلسيد)ة()
أ شارع بلحسن بالول) (7( عنوبفه)ب()
 (6 شقة) (01 طابق) أس اء) بقامة 
)ة() ك صفي) بملغرب  طنجة  (9000

للشركة.
وعند بإلقتضاء)بلحدود بملفروضة)
محل) لهم  بملخولة  بلصالحيات  على 
و) بلعقود  تبليغ  محل  و  بملخابرة 

بلوثائق بملتعلقة بالتصفية):)-
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
فوف6ر) (08 بتاريخ) بطنجة  بلتجارية 

)202)تحت رقم))21768.
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 SOCIETE DE COMPTABILITE TAZARHINE ET

COMPAGNIES

BENTAMA CAR بنطامة كار
إعالن متعدد بلقربربت

 SOCIETE DE COMPTABILITE
TAZARHINE ET COMPAGNIES
 ANGLE RUE MED ABDOU ET
 BD DERFOUFI IMMEUBLE

 GHIYOUGHI(APPT 04، 60000،
OUJDA MAROC

 BENTAMA CAR بنطامة كار
«شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة»
وعنوبن مقرها بالجت اعي: بلحي 

بلجديد أزغنغان 62650 بلناظور 
بملغرب.

«إعالن متعدد بلقربربت»
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري: 

.2350(
ب قت�سى بلج ع بلعام بالستثنائي)

بملؤرخ في)6))شتن6ر)2022
تم بتخاذ بلقربربت بلتالية:)

قربر رقم)):)بلذي ينص على مايلي:)

بلسابقة) بملسيرة  بستقالة  قبول 

نسي ة بنطامة و تعيين أمينة بنطامة)

مسيرة جديدة

على) ينص  بلذي  (:2 رقم) قربر 

بلشركة) مال  رأس  من  بلرفع  مايلي:)

ليصبح) درهم  (300.000.00 ب بلغ)

100.000.00)درهم عن طريق إنشاء)

بكتتابها) يتم  جديدة  حصة  (3000

وتحريرها فقًدب

قربر رقم)3:)بلذي ينص على مايلي:)

تعديل بلبنود)6)و)7)و)6))من بلنظام)

بألسا�سي للشركة.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

بلنظام بألسا�سي بلتالية:)

على) ينص  بلذي  (:6 رقم) بند 

مايلي:)حرر بلشركاء)بملساه ون مبلغ)
مبلغ) أي  بالكامل،) بلشركة  رأس ال 

100.000,00)درهم

على) ينص  بلذي  (:7 رقم) بند 

مايلي:)حدد رأس ال بلشركة في مبلغ)

 100.000,00( أربع مائة ألف درهم)

درهم(،مقس ة إلى أربعة آالف حصة)

وبحدة) كل  قي ة  حصة() (1.000(

مخولة) درهم() ((00( منها مائة درهم)

مساه تهم) نسبة  حسب  للشركاء)

بلشركاء) ويصرح  بملال.) رأس  في 

بملحدثة) بلشركة  في  بلحصص  بأن 

نسبة) حسب  بينهم  وزعت  ب وجبه 

مساه تهم في رأس ال بلشركة،)واأنها)

محررة بالكامل بإيدبع بألصول طبقا)

ملقتضيات بلبند)6 

بند رقم)6):)بلذي ينص على مايلي:)

يسير بلشركة شخص أو مج وعة من)

من) بملختارين  بلذبتيين  بألشخاص 
بالقافون) أو  ارجهم  بلشركاء) بين 
للشركاء.) عادي  بقربر  أو  بألسا�سي 

بلسيدة) تعيين  بلشركاء) قرر  لقد  و 

أمينة بنطامة ك سيرة للشركة ملدة)

غير محددة و هو بل�سيء)بلذي قبلته.

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

 (9 بتاريخ) بالناضور  بالبتدبئية 

أكتوار)2022)تحت رقم)1609.
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consultana

 INTERNATIONAL
 INSTITUTE OF

 MANAGEMENT
CASABLANCA PRIVE

شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 
بلشريك بلوحيد

تأسيس شركة

consultana
زفقة أح د بلطوقي،إقامة أوروق ، 
بلطابق بلثالث،رقم 3)، 20080، 

maroc بلدبر بلبيضاء
 INTERNATIONAL INSTITUTE

 OF MANAGEMENT
CASABLANCA PRIVE شركة ذبت 

مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 
بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجت اعي زفقة موحى 
أوح و ع ارة لؤلؤة جاسم ،بلطابق 

بلثالث، رقم 5 - 20080 بلدبر 
بلبيضاء بملغرب 

تأسيس شركة ذبت مسؤلية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 
557777

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
بلقافون) إعدبد  تم  (2022 ماي) (27
مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 
بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)
 INTERNATIONAL INSTITUTE OF
 MANAGEMENT CASABLANCA

.PRIVE
بلتعليم) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

بلعالي.
زفقة) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 
جاسم) لؤلؤة  ع ارة  أوح و  موحى 
 20080  -  5 رقم) بلثالث،) ،بلطابق 

بلدبر بلبيضاء)بملغرب.

أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 
بلشركة):)99)سنة.

 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 (.000 (: عبيد) حافظ  بلسيد 
حصة بقي ة)00))درهم للحصة.)

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)
وصفات وموبطن بلشركاء):

عنوبفه)ب() عبيد  حافظ  بلسيد 
37)زفقة بأل وة شقة)2))،)حي ربسين)

00)20)بلدبر بلبيضاء)بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
عنوبفه)ب() عبيد  حافظ  بلسيد 
37)زفقة بأل وة شقة)2))،)حي ربسين)

00)20)بلدبر بلبيضاء)بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
 07 بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)810678.
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BACEGM

فينونسياغ مويين بروسند 
مروك )ف م ب م(

شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة
تأسيس شركة

BACEGM
 N°194 Azli(de(sud(Hay(Bennani
 Smiress ، 40000، Marrakech

maroc
فينونسياغ مويين بروسند مروك 
)ف م ب م( شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجت اعي شارع عبد 

بلكريم بلخطابي زفقة حسن بن 
مبارك إقامة بلخطابية ب بلطابق ) 

رقم 3 - 10000 مربكش بملغرب
تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

(29969
 (7 في) مؤرخ  حر  عقد  ب قت�سى 
بلقافون) إعدبد  تم  (2022 غشت)
بملسؤولية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بملحدودة بامل يزبت بلتالية:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بملسؤولية بملحدودة.

عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)
فينونسياغ مويين بروسند مروك))ف)

م ب م(.
إدبرة) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 
للتحويل) بلقابلة  بملالية  بألوربق 
رأس) في  (، ك شاركة) (، بالكتتاب) أو 
سي ا) وال  (، بأل رى) بلشركات  مال 
بالستحوبذ على بملساه ات بملباشرة)
في ج يع بلشركات) (، أو غير بملباشرة)
بلقائ ة) أو  إنشاؤها  سيتم  بلتي 
بالفعل عن طريق بالكتتاب في رأس)
على) بالستحوبذ  طريق  عن  أو  بملال 
بملساه ين) وفوعية  (، بملالية) بألوربق 
أو بملنتسبين أل ذ بملصلحة مه ا كان)

بلغرض.
شارع) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 
عبد بلكريم بلخطابي زفقة حسن بن)
 ( مبارك إقامة بلخطابية ب بلطابق)

رقم)3 - 10000)مربكش بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 500 بلسيد مويين بروسند ألين):)

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.
بوفوب) بروسند  مويين  بلسيد 
 (00 بقي ة) حصة  (500 (: ربي وفد)

درهم للحصة.)
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):
ألين) بروسند  مويين  بلسيد 
صابلوفيير) طريق  (39 عنوبفه)ب()

38160)صولي يو فرنسا.
بوفوب) بروسند  مويين  بلسيد 
 3 بلنخيل) إقامة  عنوبفه)ب() ربي وفد 
 10000 بلجنوبي) بلنخيل  ((0 شقة)

مربكش بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
بوفوب) بروسند  مويين  بلسيد 
 3 بلنخيل) إقامة  عنوبفه)ب() ربي وفد 
 10000 بلجنوبي) بلنخيل  ((0 شقة)

مربكش بملغرب

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

أكتوار) (2( بلتجارية ب ربكش بتاريخ)

2022)تحت رقم)2)106).
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EL MAQHOR ABDELHAK

 STE TANT FRERES
TRANSPORT SARL

شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة
قفل بلتصفية

EL MAQHOR ABDELHAK

شارع بلفدبء تجزئة س يرة تاوفات 

31000 بملغرب تاوفات، 31000، 

تاوفات بملغرب

 STE TANT FRERES TRANSPORT

SARL شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجت اعي : دوبر باب 

محرز زريزر بوهودة تاوفات تاوفات 

31000 تاوفات بملغرب.

قفل بلتصفية
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

.(7(7

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)

بملؤرخ في)7))أكتوار)2022)تقرر حل)

 STE TANT FRERES TRANSPORT

بملسؤولية) ذبت  شركة  (SARL

 200.000 رأس الها) مبلغ  بملحدودة 

درهم وعنوبن مقرها بإلجت اعي دوبر)

تاوفات) بوهودة  زريزر  محرز  باب 

بملغرب) تاوفات  (31000 تاوفات)

ث ن) )برتفاع  نهائية) لتصفية  فتيجة 

بملحروقات(.

و عين:

و) بلزهري  مح د  بلسيد)ة()

عنوبفه)ب()حي بلدشيار تاوفات)31000 

تاوفات بملغرب ك صفي))ة()للشركة.

و) بلزهري  حسن  بلسيد)ة()

عنوبفه)ب()حي بلدشيار تاوفات)31000 

تاوفات بملغرب ك صفي))ة()للشركة.

و قد تم بنعقاد بلج عية بلختامية)

بتاريخ)9))أكتوار)2022)وفي دوبر باب)

محرز زريزر بوهودة تاوفات)-)31000 

تاوفات بملغرب.
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باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
أكتوار) (3( بالبتدبئية بتاوفات بتاريخ)

2022)تحت رقم)9/2022)).
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STE CENSORIUS FIDUCIAIRES SARL AU

شركة باليكا سارل
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

 STE CENSORIUS FIDUCIAIRES
SARL AU

 MARJE KHELAL AIN MELOUL
 CENTRE COMMERCIAL

 WILA CENTER BUREAU N°23
 TETOUAN، 93000، TETOUAN

MAROC
شركة باليكا سارل شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجت اعي شارع 

بلبطولة رقم 66 تطوبن - 93000 
تطوبن بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 
بملحدودة 

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 
32387

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) (07
بملسؤولية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بملحدودة بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤولية بملحدودة.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
شركة) (: ب ختصر تس يتها) بإلقتضاء)

باليكا سارل.
بستربد و) (: غرض بلشركة بإيجاز)

توزيغ لوبزم بلعقاقير بملشتركة.
شارع) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 
 93000 (- تطوبن) (66 رقم) بلبطولة 

تطوبن بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
بلسيد بلعبدالوي فور بلدين):)600 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.

 200 (: نهال) بلعبدالوي  بلسيدة 
حصة بقي ة)00))درهم للحصة.

 200 (: عبير) بلعبدالوي  بلسيدة 
حصة بقي ة)00))درهم للحصة.)

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)
وصفات وموبطن بلشركاء):

بلدين) فور  بلعبدالوي  بلسيد 
 66 رقم) بلبطولة  شارع  عنوبفه)ب()

تطوبن)93000)تطوبن بملغرب.
بلسيدة بلعبدالوي نهال عنوبفه)ب()
شارع بلبطولة رقم)66)تطوبن)93000 

تطوبن بملغرب.
بلسيدة بلعبدالوي عبير عنوبفه)ب()
شارع بلبطولة رقم)66)تطوبن)93000 

تطوبن بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
بلدين) فور  بلعبدالوي  بلسيد 
 66 رقم) بلبطولة  شارع  عنوبفه)ب()

تطوبن)93000)تطوبن بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
أكتوار) (3( بالبتدبئية بتطوبن بتاريخ)

2022)تحت رقم)89)2.
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مكتب بلحسابات مالكي

ROUTE MARINA
إعالن متعدد بلقربربت

مكتب بلحسابات مالكي
)29 شارع بلكربمة منفلوري فاس ، 

30000، فاس بملغرب
ROUTE MARINA «شركة ذبت 
بملسؤولية بملحدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد»
وعنوبن مقرها بالجت اعي: رقم 
81 زفقة طارق بن زياد - 32000 

بلحسي ة بملغرب.
«إعالن متعدد بلقربربت»

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري: 
.((63

ب قت�سى بلج ع بلعام بالستثنائي)
بملؤرخ في)27)شتن6ر)2022

تم بتخاذ بلقربربت بلتالية:)
قربر رقم)))تفويت حصص:)بلذي)
من) (%100 تفويت) ينص على مايلي:)

حصة بلشركة)

بلذي) بملسير:) تغيير  (2 رقم) قربر 
ينص على مايلي:)تغيير مسير بلشركة)

وبستقالة بلسيد فوربلدين بلعالطي
بلقافون) 3تعديل  رقم) قربر 
مايلي:) على  ينص  بلذي  بالسا�سي:)
للشركة) بالسا�سي  بلقافون  تعديل 

باضافة ج يع بلتعديالت
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

بلنظام بألسا�سي بلتالية:)
بلذي) ))تفويت حصص:) بند رقم)
 %100 تفويت) مايلي:) على  ينص 
بلسيد) بمل لوكة  بلشركة  حصة  من 
بلسيد) لصالح  بلعالطي  فوربلدين 

يوسف وح و
بلذي) بملسير:) تغيير  (2 رقم) بند 
ينص على مايلي:)تعيين بلسيد يوسف)
وقبول) للشركة  وح و ك سير وحيد 

بستقالة بلسيد فوربلدين بلعالطي
بلقافون) تعديل  (3 رقم) بند 
على) ينص  بلذي  للشركة:) بالسا�سي 
بالسا�سي) بلقافون  تعديل  مايلي:)

للشركة باضافة ج يع بلتعديالت
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
 28 بتاريخ) بالحسي ة  بالبتدبئية 

أكتوار)2022)تحت رقم)270.
703I

tob travaux divers

SYMA AGENCY
إعالن متعدد بلقربربت

tob travaux divers
حي ولي بلعهد زفقة بللي ون رقم 

بلدبر )) بلعيون بلعيون، 70000، 
بلعيون بملغرب

SYMA AGENCY «شركة ذبت 
بملسؤولية بملحدودة»

وعنوبن مقرها بالجت اعي: حي 
بلوحدة 02 زفقة دبي رقم 05 - - 

بلعيون بملغرب.
«إعالن متعدد بلقربربت»

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري: -.
ب قت�سى بلج ع بلعام بالستثنائي)

بملؤرخ في)21)أكتوار)2022
تم بتخاذ بلقربربت بلتالية:)

قربر رقم)):)بلذي ينص على مايلي:)
تغيير بملقر بالجت اعي للشركة بملوطن)

شارع) بلفتح  حي  (: بلتالي) بالعنوبن 
بلطابق) برينا  بقامة  بلخامس  مح د 
بملقر) بلى  بلعيون  (08 بلشقة) بلرببع 
بلجديد للشركة حي بلوحدة)02)شارع)

دبي رقم)05)بلعيون)
قربر رقم)2:)بلذي ينص على مايلي:)
تعيين بلسيد محسن عنفود و بلسيد)
يحيى عنفود وبلسيدة سهام عنفود)

ك سيرين للشركة.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

بلنظام بألسا�سي بلتالية:)
بند رقم)):)بلذي ينص على مايلي:)
 (( وبلبند رقم) (01 تعديل بلبند رقم)

في بلقافون بالسا�سي)
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
26)أكتوار) بالبتدبئية بالعيون بتاريخ)

2022)تحت رقم)19)3.
701I

 AAFIR(AUDIT(&(CONSULTING(MOROCCO

sigle A2CM sarl

BEN SPORTLAND
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

 AAFIR(AUDIT & CONSULTING
MOROCCO sigle A2CM sarl

شارع فاس ، ركن ببن طفيل ، إقامة 
دياموفد، بلطابق بألول ، مكتب رقم 

3 ، 90000، طنجة بملغرب
BEN SPORTLAND شركة ذبت 
مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجت اعي محل 
تجاري، بلطابق بألر�سي ، بملبنى أ 
، ساحة كاستيار - 90000 طنجة 

بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

(3(119
 27 في) مؤرخ  حر  عقد  ب قت�سى 
بلقافون) إعدبد  تم  (2022 شتن6ر)
مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 
بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:
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ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
 BEN (: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.SPORTLAND
إدبرة) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

بملنشآت بلرياضية.
محل) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 
أ) بملبنى  (، بألر�سي) بلطابق  تجاري،)
طنجة) (90000 (- كاستيار) ساحة  (،

بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
(: بلشيخ) بن  بلدين  بدر  بلسيد 
درهم) ((00 بقي ة) حصة  ((.000

للحصة.)
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):
بلشيخ) بن  بلدين  بدر  بلسيد 
باري) آبن  شارع  سوريين  عنوبفه)ب()

رقم)3 90000)طنجة بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
بلشيخ) بن  بلدين  بدر  بلسيد 
باري) آبن  شارع  سوريين  عنوبفه)ب()

رقم)3 90000)طنجة بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
أكتوار) ((9 بتاريخ) بطنجة  بلتجارية 

2022)تحت رقم)701)).
705I

CENTRE D’AFFAIRE

 WEBPRO DIGITAL SERVICE
WDC

شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 
بلشريك بلوحيد

تأسيس شركة

CENTRE D›AFFAIRE
CASA ، 20330، بلدبر بلبيضاء 

maroc
 WEBPRO DIGITAL SERVICE

WDC شركة ذبت مسؤلية محدودة 
ذبت بلشريك بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجت اعي )6 شارع 
اللة بلياقوت زبوية مصطفى بملعاني 
مركز بلتجاري بلرياض رقم 85 طابق 

2 - 20080 بلدبر بلبيضاء بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

560907
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) ((7
مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 
بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)
 WEBPRO DIGITAL SERVICE

.WDC
:) دمات) بإيجاز) بلشركة  غرض 

باللكتروفية.
)6)شارع) عنوبن بملقر بالجت اعي):)
اللة بلياقوت زبوية مصطفى بملعاني)
85)طابق) مركز بلتجاري بلرياض رقم)

2 - 20080)بلدبر بلبيضاء)بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 (0.000 بلشركة:) رأس ال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
يحضيه) بالمين  مح د  بلسيد 
درهم) ((00 بقي ة) حصة  ((00 (:

للحصة.)
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):
يحضيه) بالمين  مح د  بلسيد 
ي6ن) شارع  بلقدس  حي  عنوبفه)ب()
بلعيون) (70000  18 رقم) بلهيثم 

بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
يحضيه) بالمين  مح د  بلسيد 
ي6ن) شارع  بلقدس  حي  عنوبفه)ب()
بلعيون) (70000  18 رقم) بلهيثم 

بملغرب

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

 02 بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

فوف6ر)2022)تحت رقم)811663.

706I

cabinet idrissi

 STE CITADINA SHOPS SARL

AU
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
قفل بلتصفية

cabinet idrissi

 rue(abdelkrim(benjelloun ، (3

30000، fes(maroc

 STE CITADINA SHOPS SARL AU

شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجت اعي : 21 قطعة 

كرين بارك ملعب بلخيل دكان 8 - 

30000 فاس بملغرب.

قفل بلتصفية
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

.680(7

بلوحيد) بلشريك  قربر  ب قت�سى 

تقرر حل) (2022 يوفيو) ((3 بملؤرخ في)

 STE CITADINA SHOPS SARL

محدودة) مسؤلية  ذبت  شركة  (AU

ذبت بلشريك بلوحيد مبلغ رأس الها)

مقرها) وعنوبن  درهم  ((00.000

بارك) كرين  قطعة  (21 بإلجت اعي)

ملعب بلخيل دكان)8 - 30000)فاس)

بلهدف) لعدم تحقيق  فتيجة  بملغرب 

بالجت اعي.

و عين:

و) زينب  بلتل ساني  بلسيد)ة()

 (0 شقة) عائشة  بقامة  عنوبفه)ب()

بلج يل ملعب) بلهوبء) ياقوتة  تجزئة 

بلخيل)30000)فاس بملغرب ك صفي)

)ة()للشركة.

و قد تم بنعقاد بلج عية بلختامية)

بتاريخ)3))يوفيو)2022)وفي)21)قطعة)

 -  8 دكان) بلخيل  ملعب  بارك  كرين 

30000)فاس بملغرب.

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
يوليوز) (25 بتاريخ) بفاس  بلتجارية 

2022)تحت رقم)66/2022)3.

707I

BRANA

BRANA
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

BRANA
 Qu(Laary(Cheikh(Rue 97 N
 08 Nador ، 62000، NADOR

MAROC
BRANA شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجت اعي حي بوالد 
بوطيب بلوك س بلناظور - 62000 

بلناظور بملغرب
تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

21757
في) مؤرخ  موثق  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) ((2
بملسؤولية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بملحدودة بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤولية بملحدودة.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.BRANA
تجارة) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 
بملتاجر) في  بلغذبئية  بلتجزئة 

بملتخصصة.
:)حي بوالد) عنوبن بملقر بالجت اعي)
 62000 (- بوطيب بلوك س بلناظور)

بلناظور بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 500 (: ملرببط) بلنور  عبد  بلسيد 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.
 500 (: سوسان) عبد هللا  بلسيد 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.)
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وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)
وصفات وموبطن بلشركاء):

بلسيد عبد بلنور ملرببط عنوبفه)ب()
دوبر بغبال بني شيكر بلناظور)62000 

بلناظور بملغرب.
بلسيد عبد هللا سوسان عنوبفه)ب()
بلناظور) فر افة  بوشتى  موالي  دوبر 

62000)بلناظور بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
بلسيد عبد بلنور ملرببط عنوبفه)ب()
دوبر بغبال بني شيكر بلناظور)62000 

بلناظور بملغرب
بلسيد عبد هللا سوسان عنوبفه)ب()
بلناظور) فر افة  بوشتى  موالي  دوبر 

62000)بلناظور بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
 (9 بتاريخ) بالناضور  بالبتدبئية 

أكتوار)2022)تحت رقم)1602.
708I

BOULAHYA MOHAMED SARL-AU

 ATLAS TRAVAUX NEGOCE
ET OEUVRES - ATNO

شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 
بلشريك بلوحيد

تأسيس شركة

BOULAHYA MOHAMED SARL-
AU

ص.ب : 895 مكناس ، 50000، 
مكناس بملغرب

 ATLAS TRAVAUX NEGOCE ET
OEUVRES - ATNO شركة ذبت 
مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجت اعي بلطابق 

بألول، تغات كلم 5، طريق مكناس - 
51000 بل6رج -  نيفرة بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

1523
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 غشت) (26
مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 
بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)
 ATLAS TRAVAUX NEGOCE ET

.OEUVRES - ATNO
-بألشغال) (: غرض بلشركة بإيجاز)

بلعامة وبلهندسة بملدفية
-)بلتجارة

-صنع وايع مرك ات بإلس نت.
بلطابق) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 
5،)طريق مكناس)-) بألول،)تغات كلم)

51000)بل6رج)-) نيفرة بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
مبلغ رأس ال بلشركة:)2.100.000 

درهم،)مقسم كالتالي:
بلسيد موالي بس اعيل عبدالوي)
درهم) ((00 بقي ة) حصة  (21.000 (:

للحصة.)
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):
بلسيد موالي بس اعيل عبدالوي)
بلنجد تجزئة بكدبل) (30( عنوبفه)ب()

51000) نيفرة بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
بلسيد موالي بس اعيل عبدالوي)
بلنجد تجزئة بكدبل) (30( عنوبفه)ب()

51000) نيفرة بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
08)شتن6ر) بالبتدبئية بخنيفرة بتاريخ)

2022)تحت رقم)313.
709I

باهية كونساي

 ) 2 م الطاليبي بويلدينغ (
2M TALIBI BUILDING 

شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة
تأسيس شركة

2M TALIBI BUILDING
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

مقرها بالجت اعي :زفقة مسلم تجزئة 
بكار بلطابق 3 بلشقة رقم 1) باب 

دكالة مربكش

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 
(27787

 01 في) مؤرخ  حر  عقد  ب قت�سى 
بلقافون) إعدبد  تم  (2022 يوليوز)
بملسؤولية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بملحدودة بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤولية بملحدودة
عند) متبوعة  بلشركة  :تس ية 

بإلقتضاء)ب ختصر تس يتها
2M TALIBI BUILDING 

مطبعة) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 
مختلفة) بشغال  (- تجارة) (- ووربقة)

-تصدير وبستيربد)
مسلم) :زفقة  بالجت اعي) مقرها  (
 (1 3)بلشقة رقم) تجزئة بكار بلطابق)

باب دكالة مربكش
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة
 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي
 500 (: مح د) بلطالبي  بلسيد 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة
 500 (: مح د) بعزيز  بيت  بلسيد 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة
 500 (: مح د) بلطالبي  بلسيد 

بقي ة)00))درهم
 500 (: مح د) بعزيز  بيت  بلسيد 

بقي ة)00))درهم
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء
عنوبفه) مح د  بلطالبي  بلسيد 
شقة) ف9) (1 تجزىة) تاركة  بساتين 

رقم9))بلطابق)))تاركة)-)مربكش
بعزيز مح د عنوبفه) بيت  بلسيد 
شقة) ب5) (3 تجزىة) تاركة  بساتين 

رقم))تاركة)-)مربكش
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة
عنوبفه) مح د  بلطالبي  بلسيد 
شقة) ف9) (1 تجزىة) تاركة  بساتين 

رقم9))بلطاب)-)مربكش
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
يوليوز) (28 بلتجارية ب ربكش بتاريخ)

2022)تحت رقم)78)38)
7(0I

FCC

FUTURE CAREER CENTER
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

FUTURE CAREER CENTER شركة 
ذبت بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجت اعي ) تجزئة 
بللباطية رقم بلشقة 01 بلطابق 
بلثاني - 21000 بلجديدة بملغرب
تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

(993(
 (6 في) مؤرخ  حر  عقد  ب قت�سى 
بلقافون) إعدبد  تم  (2022 غشت)
بملسؤولية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بملحدودة بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤولية بملحدودة.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.FUTURE CAREER CENTER
:) دمات) بإيجاز) بلشركة  غرض 

بلتدريب بملشورة وبلتوجيه.
تجزئة) (( (: عنوبن بملقر بالجت اعي)
بلطابق) (01 بلشقة) رقم  بللباطية 

بلثاني)-)21000)بلجديدة بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 (5.000 بلشركة:) رأس ال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
 75 (: بدعبو) عبدبلحق  بلسيد 

حصة بقي ة)7.500)درهم للحصة.
حصة) (75 (: بلسيد عادل شفاق)

بقي ة)7.500)درهم للحصة.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):
بلسيد عبدبلحق بدعبو عنوبفه)ب()
حي)210)بلوك دلطا ع ارة ف بلشقة)

) 21000)بلجديدة بملغرب.
بلسيد عادل شفاق عنوبفه)ب()حي)
 ( بلوك دلطا ع ارة ف بلشقة) (210

21000)بلجديدة بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
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بلسيد عبدبلحق بدعبو عنوبفه)ب()

حي)210)بلوك دلطا ع ارة ف بلشقة)

) 21000)بلجديدة بملغرب

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

 20 بتاريخ) بالجديدة  بالبتدبئية 

أكتوار)2022)تحت رقم)977.

7((I

FERMAFRIK

FERMAFRIK
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

تأسيس شركة 

 شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة 

تس ية بلشركة فيرمافريك 

FERMAFRIK

نشاط بلتجاري)؛)تاجر بيع فوبكه)

طازجة أو  ضروبت بالتجزئة.)أغذية)

أو زربعية.)بستيربد تاجر بيع في فصف)

إنشاأت) أو  أع ال  مقاول  بإلج الي.)

مختلفة.

بلعنوبن:)بلزفقة)9)رقم)91)بلكريان)

فاس) (30(00 دباب) ببن  بلحجوي 

بملغرب

)درهم() بلشركة) رأس ال  مبلغ 

50.000

بلشخصية) بلشركاء) أس اء)

وبلعائلية وموبطنهم وأفصبتهم:)

تجزئة) (38 (، هاللي شركي) زكرياء) ـ)

جنان بلزهر بملرجة بلسفلى

تجزئة) (38  ٬ أح د هاللي شركي) ـ)

جنان بلزهر بملرجة بلسفلى

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة

تجزئة) (38 (، هاللي شركي) زكرياء) ـ)

جنان بلزهر بملرجة بلسفلى

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

أكتوار) (3( بتاريخ) بفاس  بلتجارية 

 2022

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري)؛)

71369

7(2I

BOULAHYA MOHAMED SARL-AU

ROSALMA
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
قفل بلتصفية

BOULAHYA MOHAMED SARL-
AU

ص.ب : 895 مكناس ، 50000، 
مكناس بملغرب

ROSALMA شركة ذبت مسؤلية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجت اعي : شارع 
نهرو رقم 15 ع ارة كنزة بلشقة 8 

م.ج - 50000 مكناس بملغرب.
قفل بلتصفية

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 
.3816(

بلوحيد) بلشريك  قربر  ب قت�سى 
2022)تقرر حل) )3)غشت) بملؤرخ في)
مسؤلية) ذبت  شركة  (ROSALMA
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد مبلغ)
وعنوبن) درهم  ((00.000 رأس الها)
 15 مقرها بإلجت اعي شارع نهرو رقم)
 50000 (- م.ج) (8 ع ارة كنزة بلشقة)
مكناس بملغرب فتيجة لنهاية بلنشاط.

و عين:
جينيت) سلفي  هكون  بلسيد)ة()
21)بقامة بملكريزي) بفلين و عنوبفه)ب()
فاس) (30000 بلشقف) عين  طريق 

بملغرب ك صفي))ة()للشركة.
و قد تم بنعقاد بلج عية بلختامية)
شارع) وفي  (2022 غشت) (3( بتاريخ)
نهرو رقم)15)ع ارة كنزة بلشقة)8)م.ج)

- 50000)مكناس بملغرب.
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
أكتوار) ((8 بلتجارية ب كناس بتاريخ)

2022)تحت رقم)989.
7(3I

 CABINET FISCALE ET COMPTABLE DE

KHEMISSET

KHEMISSET DYAR CASH
إعالن متعدد بلقربربت

 CABINET FISCALE ET
COMPTABLE DE KHEMISSET

33 شارع سيدي مح د ، 5000)، 
بلخ يسات بملغرب

KHEMISSET DYAR CASH «شركة 

ذبت بملسؤولية بملحدودة ذبت 
بلشريك بلوحيد»

وعنوبن مقرها بالجت اعي: رقم 
22 حي ديار بملنصور ع ارة ج ه 2 
بلخ يسات - 5000) بلخ يسات 

بملغرب.
«إعالن متعدد بلقربربت»

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري: 
.27687

ب قت�سى بلج ع بلعام بالستثنائي)
بملؤرخ في)25)يوليوز)2022

تم بتخاذ بلقربربت بلتالية:)
قربر رقم)):)بلذي ينص على مايلي:)
من) بجت اعية  حصة  ((000 تفويت)
بلسيد بلقرقوري عبد بلكريم لفائدة)
بلسيد بلقرقوري عبد بلسالم و تأكيد)
بلسيد بلقرقوري عبد بلسالم كوكيل)

للشركة مع ج يع بلصالحيات
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

بلنظام بألسا�سي بلتالية:)
بلذي ينص على) (:8 و) (7 بند رقم)
مايلي:)تفويت)000))حصة بجت اعية)
بلكريم) عبد  بلقرقوري  بلسيد  من 
لفائدة بلسيد بلقرقوري عبد بلسالم)
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
 03 بتاريخ) بالخ يسات  بالبتدبئية 

أكتوار)2022)تحت رقم))36.
7(1I

 CABINET FISCALE ET COMPTABLE DE

KHEMISSET

SOLAR GREEN OULMES
إعالن متعدد بلقربربت

 CABINET FISCALE ET
COMPTABLE DE KHEMISSET

33 شارع سيدي مح د ، 5000)، 
بلخ يسات بملغرب

SOLAR GREEN OULMES «شركة 
ذبت بملسؤولية بملحدودة»

وعنوبن مقرها بالجت اعي: حي بألمل 
بلوك رقم 03 وملاس - 5000) 

بلخ يسات بملغرب.
«إعالن متعدد بلقربربت»

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري: 
.29083

ب قت�سى بلج ع بلعام بالستثنائي)

بملؤرخ في)9))مارس))202

تم بتخاذ بلقربربت بلتالية:)

قربر رقم)):)بلذي ينص على مايلي:)

تفويت حصص بجت اعية من عدفان)

بوااحا لفائدة عبد بلفتاح بوعزبوي)

بجت اعية) حصة  ((60 وقي تها)

من) بجت اعية  حصة  ((70 وتفويت)

بادوزي) رحو  لفائدة  بوااحا  عدفان 

حصة بجت اعية من) (330 و تفويت)

مح د عالبو لفائدة رحو بادوزي مع)

من) عالبو  مح د  بلسيد  بستقالة 

مهامه كوكيل للشركة وتاكيد بلسيد)

عبد بلفتاح بوعزبوي كوكيل جديد

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

بلنظام بألسا�سي بلتالية:)

بلذي ينص على) (:8 و) (7 بند رقم)

مايلي:)تفويت حصص بجت اعية

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

 03 بتاريخ) بالخ يسات  بالبتدبئية 

ماي)2022)تحت رقم)68).

7(5I

مكتب معيشة للحسابات و بألستشاربت بلجبائية

KOUMAL MULTI STE
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد

تأسيس شركة

مكتب معيشة للحسابات و 

بألستشاربت بلجبائية

حي بلسالم بلوك E رقم 22 -- سيدي 

سلي ان ، 1200)، سيدي سلي ان 

بملغرب

KOUMAL MULTI STE شركة 

ذبت مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجت اعي تجزئة 

جوهرة رقم 811 - 6000) سيدي 

قاسم بملغرب 

تأسيس شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

29317
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في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) (21
مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 
بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.KOUMAL MULTI STE
غرض بلشركة بإيجاز):)عقاقير)

بلتجارة.
تجزئة) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 
سيدي) ((6000  -  811 رقم) جوهرة 

قاسم بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
بلشركة:) رأس ال  مبلغ 

0.000.000))درهم،)مقسم كالتالي:
 (.000 (: بح د) بكويس  بلسيد 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.)
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):
عنوبفه)ب() بح د  بكويس  بلسيد 
222 6000))سيدي) حي جوهرة رقم)

قاسم بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
عنوبفه)ب() بح د  بكويس  بلسيد 
سيدي) ((600  222 حي جوهرة رقم)

قاسم بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
(- بتاريخ) قاسم  بسيدي  بالبتدبئية 

تحت رقم)-.

7(6I

عالم بلحسابات

ELMA SNAIL
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

عالم بلحسابات
بلرااط بلرااط، 0050)، بلرااط 

بملغرب

ELMA SNAIL شركة ذبت مسؤلية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجت اعي زفقة 

س ية ع ارة 82 بلطابق بلثاني ، رقم 
01 حي بلنخيل 20310 بلدبربلبيضاء 

بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

5563((
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 شتن6ر) ((2
مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 
بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
 ELMA (: بإلقتضاء)ب ختصر تس يتها)

.SNAIL
و) تراية  (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

إفتاج و تث ين ج يع أفوبع بلحلزون.
زفقة) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 
س ية ع ارة)82)بلطابق بلثاني)،)رقم)
01)حي بلنخيل)20310)بلدبربلبيضاء)

بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 (0.000 بلشركة:) رأس ال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
 (.000 (: بملنــــــيرة) بهـــــيجة  بلسيدة 

حصة بقي ة)0))درهم للحصة.)
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):
بلسيدة بهـــــيجة بملنــــــيرة عنوبفه)ب()
مج وعة) بلحارتي  بدريس  شارع  ((6
بلثاني) بلطابق  رشيد  موالي  حي  (1

20703)بلدبربلبيضاء)بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
بلسيدة بهـــــيجة بملنــــــيرة عنوبفه)ب()
مج وعة) بلحارتي  بدريس  شارع  ((6
بلثاني) بلطابق  رشيد  موالي  حي  (1

20703)بلدبربلبيضاء)بملغرب

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
 23 بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

شتن6ر)2022)تحت رقم)838739.
7(7I

monde servicecompta

BRICHIS CACH
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تحويل بملقر بالجت اعي للشركة

monde servicecompta
 lot(el(hadj(fatah(oulfa 3 309

 eme(etage(casablanca، 20250،
Casablanca maroc

BRICHIS CACH شركة ذبت 
مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجت اعي 61 زفقة 

عبد هللا بملديوني بلطابق )بلشقة 2 
بلدبربلبيضاء بملغرب بلدبربلبيضاء 

20250 بلدبربلبيضاء بملغرب.
تحويل بملقر بالجت اعي للشركة

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 
.5(6353

بلوحيد) بلشريك  قربر  ب قت�سى 
بملؤرخ في)03)أكتوار)2022)تم تحويل)
من) للشركة  بلحالي  بالجت اعي  بملقر 
زفقة عبد هللا بملديوني بلطابق) (61«
بملغرب) بلدبربلبيضاء) (2 )بلشقة)
بلدبربلبيضاء) (20250 بلدبربلبيضاء)
تجزئة) صوفيا  «رياض  إلى) بملغرب»)
 03 مكازة) لساسفة  حي  (236 رقم)
 20232 (- بملغرب) بلدبربلبيضاء)

بلدبربلبيضاء)بملغرب».
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
 (1 بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

فوف6ر)2022)تحت رقم)537)81.
7(8I

fiducon

BEAUTY SEVEN
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

رفع رأس ال بلشركة

fiducon
 3N(rue(tahan ، 20100،

casablanca maroc

BEAUTY SEVEN شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجت اعي 11) زفقة 

مح د س يحة,إقامة جوهرة مح د 

س يحة,بلطابق بلسادس رقم 35 - 

20100 بلدبر بلبيضاء بملغرب.
رفع رأس ال بلشركة

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 

.106209

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)

تم) (20(8 دجن6ر) ((2 في) بملؤرخ 
قدره) ب بلغ  بلشركة  رأس ال  رفع 

»900.000)درهم»)أي من)«00.000) 

عن) درهم») ((.000.000» إلى) درهم»)

طريق):)-.

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

 (0 بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

يوليوز)9)20)تحت رقم)708261.

7(9I

BUSINESS(CONSULT(CABINE(&(ASSOCIES

 BOURAZOUINE IMPORT
EXPORT

إعالن متعدد بلقربربت

 BUSINESS(CONSULT(CABINE &

ASSOCIES

مكناس ، 0000)، مكناس بملغرب

 BOURAZOUINE IMPORT

EXPORT «شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة ذبت بلشريك بلوحيد»

وعنوبن مقرها بالجت اعي: تعاوفية 

سيدي ببربهيم بيت بورزوين 

بلحاجب - 000)5 بلحاجب بملغرب.

«إعالن متعدد بلقربربت»
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري: 

.1825(

ب قت�سى بلج ع بلعام بالستثنائي)

بملؤرخ في)8))أكتوار)2022

تم بتخاذ بلقربربت بلتالية:)

قربر رقم)):)بلذي ينص على مايلي:)

 ((000( بلحصص) مج وع  بيع  (-

00))درهم من طرف) حصة من فئة)

بلسيد بفرياس يوسف لفائدة بلسيد)

بلحسين بلركيطي)
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قربر رقم)2:)بلذي ينص على مايلي:)
بلركيطي) بلحسين  بلسيد  تنصيب 

مسيرب وشريك وحيد للشركة)
قربر رقم)3:)بلذي ينص على مايلي:)
بفرياس) بلسيد  بستقالة  قبول  (-
بلتعريف) لبطاقة  بلحامل  يوسف 
بلساكن بحي) (D71510 بلوطنية رقم)
بلحاجب) (09 رقم) (2 زفقة) (2 بملسيرة)

ك سير وشريك من مهامه ك سير
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

بلنظام بألسا�سي بلتالية:)
بند رقم)6:)بلذي ينص على مايلي:)

بلحصص
بند رقم)7:)بلذي ينص على مايلي:)

ربس بملال
على) ينص  بلذي  (:(3 رقم) بند 

مايلي:)بلتسيير
على) ينص  بلذي  (:(6 رقم) بند 

مايلي:)بالمضاء
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
أكتوار) (3( بلتجارية ب كناس بتاريخ)

2022)تحت رقم))397.
720I

FINANCE CENTER

ARTKETING PLV
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

FINANCE CENTER
 AV(ALLAL(EL(FASSI(N° 598

 CM(UNITE 5 MARRAKECH ،
40000، MARRAKECH(MAROC
ARTKETING PLV شركة ذبت 
مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجت اعي إقامة 
جوهرة بلطابق بلثاني شقة رقم 
7) شارع عالل بلفا�سي - 10000 

مربكش بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

(30285
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) (26

مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 
بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.ARTKETING PLV
صانع) (- (: بإيجاز) بلشركة  غرض 
وبلطرقية) بملعدفية  بلالفتات 

وبالعالفية.
-)مقاول أو صاحب وكالة إعالفات)

توظف موظًفا وبحًدب على بألقل.
)-)تاجر بستيربد..

إقامة) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 
 (7 جوهرة بلطابق بلثاني شقة رقم)
شارع عالل بلفا�سي)-)10000)مربكش)

بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
بلعسري) بلحكيم  عبد  بلسيد 
درهم) ((00 بقي ة) حصة  ((.000 (:

للحصة.)
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):
بلعسري) بلحكيم  عبد  بلسيد 
عنوبفه)ب()بلوك)7))رقم)552)بملحاميد)

10000)مربكش بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
بلعسري) بلحكيم  عبد  بلسيد 
عنوبفه)ب()بلوك)7))رقم)552)بملحاميد)

10000)مربكش بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
فوف6ر) (0( بتاريخ) ب ربكش  بلتجارية 

2022)تحت رقم)10983).
72(I

Valoris Partners

TOP GOURMANDISE
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
بست ربر نشاط بلشركة

Valoris Partners

 Bureau(N°14, 3ème(étage,
 immeuble(soft(city(oasis, 2 et
 4 rue(Abou(Dhabi ، 20410،

casablanca maroc
TOP GOURMANDISE «شركة 

ذبت مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 
بلوحيد»

وعنوبن مقرها بالجت اعي: 7 منارة 
مول، شارع مح د بلسادس - - 

مربكش بملغرب.
«بست ربر نشاط بلشركة»

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري: 
.78513

ب قت�سى بلج ع بلعام بالستثنائي)
تقرر ما) (202( دجن6ر) (0( بملؤرخ في)

يلي:
رغم) بلشركة  حل  بعدم  قربر  (.(

بلخسائر بملسجلة.
بلشركة) رأس ال  تخفيض  (.2

ب بلغ يساوي)))درهم
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم  (
أكتوار) (28 بلتجارية ب ربكش بتاريخ)

2022)تحت رقم)10897).

722I

P-Consulting

CAFE MEJOR DEL
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

مقهى ديل ميخور شركة ذبت 
مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجت اعي 

نسيم بلبحر 2 بي م ك م ب ج 0) 
ت ارة2000)- ت ارة بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤلية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري: 
(37635

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) ((8
مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 
بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 

بإلقتضاء)ب ختصر تس يتها):)
 DEL MEJOR مقهى ديل ميخور)

CAFE
مقهى) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 
بيع) أكثر  أو  شخصين  يشغل 

بملشرواات.
نسيم) بالجت اعي:) بملقر  عنوبن 
(- ت ارة) ((0 بي م ك م ب ج) (2 بلبحر)

2000))ت ارة بملغرب
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
بلسيد يونس ملكي):)000.))حصة)

بقي ة)00))درهم للحصة.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):
عنوبفه)ب() ملكي  يونس  بلسيد 
 (2000  5370 رقم) بلوفاق  تجزئة 

ت ارة بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
عنوبفه)ب() ملكي  يونس  بلسيد 
 (2000  5370 رقم) بلوفاق  تجزئة 

ت ارة بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
فوف6ر) (02 بتاريخ) بت ارة  بالبتدبئية 

2022)تحت رقم)19)2.

723I

LAAJEB ACCOUNTING

 LAXA AUTOMOTIVE
MAROC

شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 
بلشريك بلوحيد
تفويت حصص

LAAJEB ACCOUNTING
 AV DES FAR RES JAOUHARAT

 TETOUAN(NC ، 93040،
TETOUAN MAROC

LAXA AUTOMOTIVE MAROC
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شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 
بلشريك بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجت اعي مكاتب 
بلنخيل شارع بلحسن بلثاني بلطابق 
بلثاني محل رقم 20 - 93000 تطوبن 

بملغرب.
تفويت حصص

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 
.26089

بلوحيد) بلشريك  قربر  ب قت�سى 
ت ت) (2022 شتن6ر) ((2 في) بملؤرخ 

بملصادقة على):
ح زة) طارق  )ة() بلسيد) تفويت 
حصة بجت اعية من) ((.000 بلبقالي)
بلسيد) لفائدة  حصة  ((.000 أصل)
)ة()ع ر بوالد سعيد بتاريخ)2))شتن6ر)

.2022
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم  (
شتن6ر) (29 بالبتدبئية بتطوبن بتاريخ)

2022)تحت رقم)997).
721I

segex

MPPF
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

segex
 N°28 avenue(saint(louis(rte(ain
 chkef 1er(etage -fes ، 30000،

fes MAROC
MPPF شركة ذبت مسؤلية محدودة 

ذبت بلشريك بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجت اعي متجر2 
بالطابق بألر�سي رقم 13 تجزئة 

بلفرح بملسيرة فاس. - 30000 فاس 
بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤلية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 
73727

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 غشت) (21
مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 
بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
.MPPF(:(بإلقتضاء)ب ختصر تس يتها
بإلشهار,) (: بإيجاز) غرض بلشركة 

بلتصدير و بإلستيربد.
متجر2  (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 
بالطابق بألر�سي رقم)13)تجزئة بلفرح)
بملسيرة فاس.)-)30000)فاس بملغرب.

أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 
بلشركة):)99)سنة.

 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

000.))حصة) (: بلسيد بفاس بمين)
بقي ة)00))درهم للحصة.)

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)
وصفات وموبطن بلشركاء):

رقم) بلسيد بفاس بمين عنوبفه)ب()
 30000 فاس) بنسودة  ((2 زفقة) (31

فاس بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
رقم) بلسيد بفاس بمين عنوبفه)ب()
 30000 فاس) بنسودة  ((2 زفقة) (31

فاس بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
شتن6ر) (08 بتاريخ) بفاس  بلتجارية 

2022)تحت رقم)3690.
725I

AA CONSULTING S.A.R.L

 LES ROUTES DE DAR
BOUAZZA

شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة
تأسيس شركة

AA CONSULTING S.A.R.L
1) ، شارع باريس بلطابق بلثاني رقم 
22 ، 20000، بلدبر بلبيضاء بملغرب

 LES ROUTES DE DAR
BOUAZZA شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجت اعي 7)، ساحة 
لويس باستور سابقا شارل فيكول 

بقامة باستور بويلد بلطابق 7 بلرقم 
2 - 20000 بلدبر بلبيضاء بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 
بملحدودة 

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 
558(37

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 شتن6ر) (09
بملسؤولية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بملحدودة بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤولية بملحدودة.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
 LES (: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.ROUTES DE DAR BOUAZZA
غرض بلشركة بإيجاز):)

محل) (، مخ6زة) وإدبرة  تشغيل  (-
محل) (، سكاكر) ،محل  حلويات)
شوكوالتة)،)محل آيس كريم)،)صالة)
متعهد) (، وجبات  فيفة) (، شاي)

مباشرة أو عن طريق بإليجار....
(،(7 (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 
شارل) سابقا  باستور  لويس  ساحة 
بلطابق) بويلد  باستور  بقامة  فيكول 
بلبيضاء) بلدبر  (20000  -  2 بلرقم) (7

بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 75.000 بلشركة:) رأس ال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
 MR HOSPITALITY ET بلشركة)
حصة) (DEVELOPPEMENT( :( 450

بقي ة)00))درهم للحصة.
 CONSULTING  (31 بلشركة)
درهم) ((00 بقي ة) حصة  (:( 150

للحصة.
 DERET(بلسيدة بس اء)مني زوجة
درهم) ((00 بقي ة) حصة  (:( 150

للحصة.)
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):
 MR HOSPITALITY ET بلشركة)
(،(7 DEVELOPPEMENT)عنوبفه)ب()
شارل) سابقا  باستور  لويس  ساحة 
بلطابق) بويلد  باستور  بقامة  فيكول 
بلبيضاء) بلدبر  (20250  2 بلرقم) (7

بملغرب.

 CONSULTING  (31 بلشركة)
بلطابق) طاطا  زفقة  (،50 عنوبفه)ب()

بالول)20250)بلدبر بلبيضاء)بملغرب.
عنوبفه)ب() مني  بس اء) بلسيدة 
طريق بلزيتون)60)15)أردون فرنسا.

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)
وموبطن مسيري بلشركة:

بلسيد عبد بلعالي مني عنوبفه)ب()
 Qai MADELEINE 15000  38

ORELANS)فرنسا
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
 (2 بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)36))81.
726I

FIDUCIAIRE CONSULTING AKABBAL SARL

DIDITEX
إعالن متعدد بلقربربت

 FIDUCIAIRE CONSULTING
AKABBAL SARL

 TANGER 47 AVENUE(HASSAN
 2 RDC(N°13 ، 90000، TANGER

Maroc
DIDITEX «شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة»
وعنوبن مقرها بالجت اعي: طنجة ، 
إقطعة 1 قطعة ) منطقة تصدير 

حرة - 90000 طنجة بملغرب.
«إعالن متعدد بلقربربت»

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري: 
.8(9(7

ب قت�سى بلج ع بلعام بالستثنائي)
بملؤرخ في)01)أكتوار)2022

تم بتخاذ بلقربربت بلتالية:)
على) ينص  بلذي  (:( رقم) قربر 
الريني) بلسيد  بوفاة  بإلقربر  مايلي:)
بتاريخ) جرأة  في  بلدين  فور  مح د 
من) مستخرج  بعد  ((9/09/2022
 373/226/2022 بلوفاة) شهادة 

بتاريخ)09/2022/)2.
قربر رقم)2:)بلذي ينص على مايلي:)
مديرة) هدى  الريني  بلسيدة  تعيين 
ستشارك بلشركة) بلوحيدة للشركة.)
بشكل صحيح في ج يع بألع ال من)
 الل بلتوقيع بلفريد للسيدة الريني)

هدى
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)
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بلنظام بألسا�سي بلتالية:)

على) ينص  بلذي  (:(5 رقم) بند 

هدى) الريني  بلسيدة  تعيين  مايلي:)

ستشارك) للشركة.) بلوحيدة  مديرة 

ج يع) في  صحيح  بشكل  بلشركة 

بلفريد) بلتوقيع  من  الل  بألع ال 

للسيدة الريني هدى

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

أكتوار) ((8 بتاريخ) بطنجة  بلتجارية 

2022)تحت رقم)258129.

727I

FIDUCIAIRE CONSULTING AKABBAL SARL

DIDITEX
إعالن متعدد بلقربربت

 FIDUCIAIRE CONSULTING

AKABBAL SARL

 TANGER 47 AVENUE(HASSAN

 2 RDC(N°13 ، 90000، TANGER

Maroc

DIDITEX «شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة»

وعنوبن مقرها بالجت اعي: طنجة ، 

إقطعة 1 قطعة ) منطقة تصدير 

حرة - 90000 طنجة بملغرب.

«إعالن متعدد بلقربربت»

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري: 

.8(9(7

ب قت�سى بلج ع بلعام بالستثنائي)

بملؤرخ في)01)أكتوار)2022

تم بتخاذ بلقربربت بلتالية:)

على) ينص  بلذي  (:( رقم) قربر 

الريني) بلسيد  بوفاة  بإلقربر  مايلي:)

بتاريخ) جرأة  في  بلدين  فور  مح د 

من) مستخرج  بعد  ((9/09/2022

 373/226/2022 بلوفاة) شهادة 

بتاريخ)09/2022/)2

قربر رقم)2:)بلذي ينص على مايلي:)

مديرة) هدى  الريني  بلسيدة  تعيين 

ستشارك بلشركة) بلوحيدة للشركة.)

بشكل صحيح في ج يع بألع ال من)

 الل بلتوقيع بلفريد للسيدة الريني)

هدى

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)
بلنظام بألسا�سي بلتالية:)

على) ينص  بلذي  (:(5 رقم) بند 
هدى) الريني  بلسيدة  تعيين  مايلي:)
ستشارك) للشركة.) بلوحيدة  مديرة 
ج يع) في  صحيح  بشكل  بلشركة 
بلفريد) بلتوقيع  من  الل  بألع ال 

للسيدة الريني هدى
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
أكتوار) ((8 بتاريخ) بطنجة  بلتجارية 

2022)تحت رقم)258129.
728I

فيكوجيس

BASMA CAR
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تفويت حصص

فيكوجيس
13 زفقة موريطافيا بلشقة 1 جيليز ، 

10000، مربكش بملغرب
BASMA CAR شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجت اعي 3 طريق 
يعقوب بملريني مربكش - 10000 

مربكش بملغرب.
تفويت حصص

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 
.(39976

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)
ت ت) (2022 شتن6ر) ((6 في) بملؤرخ 

بملصادقة على):
 7 مح د بألزلي) )ة() تفويت بلسيد)
 30.957 حصة بجت اعية من أصل)
حصة لفائدة بلسيد))ة()هارون بألزلي)

بتاريخ)6))شتن6ر)2022.
 (7 )ة()أيوب بألزلي) تفويت بلسيد)
حصة بجت اعية من أصل)7))حصة)
لفائدة بلسيد))ة()هارون بألزلي بتاريخ)

6))شتن6ر)2022.
 9 بس ة بألزلي) )ة() تفويت بلسيد)
حصة) (9 حصة بجت اعية من أصل)
لفائدة بلسيد))ة()هارون بألزلي بتاريخ)

6))شتن6ر)2022.
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم  (
أكتوار) (03 بلتجارية ب ربكش بتاريخ)

2022)تحت رقم)0369).
729I

A2 CONSULTING

TAWZIAAT FAMAWA
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

A2 CONSULTING
 TETOUAN ، 93040، TETOUAN

MAROC
TAWZIAAT FAMAWA شركة 

ذبت مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 
بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجت اعي حي بحريق 
مرتيل - 93000 مرتيل بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

32297
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 شتن6ر) (20
مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 
بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.TAWZIAAT FAMAWA
فقل) (- (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

بلبضائع لحساب بلغير..
عنوبن بملقر بالجت اعي):)حي بحريق)

مرتيل)-)93000)مرتيل بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 (.000 (: بلسيد بفتحي عز بلعرب)

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.)
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):
بلسيد بفتحي عز بلعرب عنوبفه)ب()
 96 رقم) بلنسيم  شارع  بحريق  حي 

مرتيل)52)93)مرتيل بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:

بلسيد بفتحي عز بلعرب عنوبفه)ب()
 96 رقم) بلنسيم  شارع  بحريق  حي 

مرتيل)52)93)مرتيل بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
أكتوار) ((3 بالبتدبئية بتطوبن بتاريخ)

2022)تحت رقم)2096.

730I

CECOGEL / SARL

MED NURSE ORIENTAL
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

CECOGEL / SARL
 RUE MED ABDOU IMM

 ESSAADA(BLOC(C 1° ETAGE
 N°1 - OUJDA ، 60000، OUJDA

MAROC
MED NURSE ORIENTAL شركة 

ذبت بملسؤولية بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجت اعي وجدة، 

شارع عالل بلفا�سي حي بملقاومة رقم 
)1 بلطابق بلثالث - 60000 وجدة 

بملغرب
تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

10(37
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) ((2
بملسؤولية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بملحدودة بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤولية بملحدودة.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
 MED (: ب ختصر تس يتها) بإلقتضاء)

.NURSE ORIENTAL
رعاية) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 
بملريض) تنظيف  و  تبديل  بملريض-)

باملنزل.
وجدة،) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 
شارع عالل بلفا�سي حي بملقاومة رقم)
وجدة) (60000 (- بلثالث) بلطابق  (1(

بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
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 (0.000 بلشركة:) رأس ال  مبلغ 
درهم،)مقسم كالتالي:

 5 (: بلزياني) بلدين  عالء) بلسيد 
حصة بقي ة)00))درهم للحصة.

حصة) (95 (: عي�سي) مربد  بلسيد 
بقي ة)00))درهم للحصة.

 500 (: بلدين بلزياني) بلسيد عالء)
بقي ة)00))درهم.

بلسيد مربد عي�سي):)9500)بقي ة)
00))درهم.

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)
وصفات وموبطن بلشركاء):

بلزياني) بلدين  عالء) بلسيد 
بلسعي) زفقة  بألفدلس  حي  عنوبفه)ب()

رقم)31 60000)وجدة بملغرب.
بلسيد مربد عي�سي عنوبفه)ب()ظهر)
بملحلة حي بلسعادة زفقة فاردين رقم)

52 60000)وجدة بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
بلزياني) بلدين  عالء) بلسيد 
بلسعي) زفقة  بألفدلس  حي  عنوبفه)ب()

رقم)31 60000)وجدة بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
أكتوار) (26 بتاريخ) بوجدة  بلتجارية 

2022)تحت رقم)665).
73(I

wimocab

MASS IMPORT SARL AU
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

wimocab
مج وعة سوفيان رقم 19 

بلطبقة 3 بلشقة 8 سدي معروف 
بلدبربلبيضاء مج وعة سوفيان 
رقم 19 بلطبقة 3 بلشقة 8 سدي 
معروف بلدبربلبيضاء، 20280، 

بملغرب بلدبر بلبيضاء
MASS IMPORT SARL AU شركة 
ذبت مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجت اعي 81 شارع 
والد زيان مركز بلتجاري أبودهاب 

بلدبربلبيضاء - 20150 بلدبربلبيضاء 
بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

559069

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) ((9

مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.

عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 

 MASS(:(بإلقتضاء)ب ختصر تس يتها

.IMPORT SARL AU

غرض بلشركة بإيجاز):)

بستيربد و تصدير

.

81)شارع) عنوبن بملقر بالجت اعي):)

أبودهاب) بلتجاري  مركز  زيان  والد 

20150)بلدبربلبيضاء) بلدبربلبيضاء)-)

بملغرب.

أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 (.000 (: بندبوود  الص) بلسيد 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.)

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):

بلسيد بندبوود  الص عنوبفه)ب()
بملكانسة)1)بلوك س زفقة)9رقم)7)عين)

بلشق بلبيضاء)20150)بلدبربلبيضاء)

بملغرب.

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:

بلسيد بندبوود  الص عنوبفه)ب()
بملكانسة)1)بلوك س زفقة)9رقم)7)عين)

بلشق بلبيضاء)20150)بلدبربلبيضاء)

بملغرب

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

 (9 بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم))2)812.

732I

KAMAR BENOUNA

ACADEMED ش م م
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

KAMAR BENOUNA

 RUE(CHARAM(ACHAYKH ، 31

20160، Casablanca(MAROC

ACADEMED ش م م شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجت اعي 31 زفقة 

شرم بلشيخ بلطابق بلخامس حي 

بلمي - 00)20 بلدبربلبيضاء بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

55978(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 شتن6ر) (27

بملسؤولية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بملحدودة بامل يزبت بلتالية:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤولية بملحدودة.

عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

ACADEMED)ش م م.

موضوع) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

بلشركة سوبء)في بملغرب بو في بلخارج)

بالنيابة عم ففسها بو بلغير)

بلتعلي ية) بالنشطة  ج يع  (-

بلتدريبية و بملهنية للج يع)

و) بلتدريبية  بملؤث ربت  تنضيم  (-

بملعرض باشكال مختلفة)

بملنتجات) و  بلخدمات  بيع  (-

بملرتبطة بالتدريب بملنهي.

نشر بملجالت و بالع االلفنية و) (-

بلتقنية)

بلتدريب) و  بالدبرية  بالستشارة  (-

عن بعد)

-)تنفيد منصة بالدوبت بلرق ية في)

بلتعليم بالكتروني)

و) بلبيافات  لج يع  نشاط  بي  (-

بملعلومات)

عرض) و  بلبيافات  تحليل  (-

بملعلومات بصيغ مختلفة.

زفقة) (31 (: عنوبن بملقر بالجت اعي)
حي) بلخامس  بلطابق  بلشيخ  شرم 

بلمي)-)00)20)بلدبربلبيضاء)بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 500 (: بلحريري) بلسيد  الد  (-

بقي ة)00))درهم.
 500 (: بلحريري) هشام  بلسيد 

بقي ة)00))درهم.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):
عنوبفه)ب() بلحريري  بلسيد  الد 
 20203 بلسالم) حي  بملنارة  زفقة  (1

بلدبربلبيضاء)بملغرب.
بلسيد هشام بلحريري عنوبفه)ب()
 20203 بلسالم) حي  بملنارة  زفقة  (1

بلدبربلبيضاء)بملغلرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
عنوبفه)ب() بلحريري  بلسيد  الد 
 20203 بلسالم) حي  بملنارة  زفقة  (1

بلدبربلبيضاء)بملغرب
بلسيد هشام بلحريري عنوبفه)ب()
 20203 بلسالم) حي  بملنارة  زفقة  (1

بلدبربلبيضاء)بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
 25 بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)813036.
733I

LABRASS MULTISERVICES SARL

STE IHAK
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

LABRASS MULTISERVICES SARL
رقم )2 شارع بالمير موالي عبد هللا ، 

70000، بلعيون بملغرب
STE IHAK شركة ذبت مسؤلية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجت اعي بلوكالة 
) بلوك و رقم 59 مدينة بلوحدة 
بلعيون - 70000 بلعيون بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 
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رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

131(9

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 شتن6ر) ((3

مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.

عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 

 STE (: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.IHAK

أشغال) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

بلبنايات-) إنشاء) أع ال  و  بلبناء)

صناعة) بلبنايات-) بصالح  و  صيافة 

بلسباكة-) أشغال  بلبالط-) و  بلطوب 

ج يع أع ال بلبناء)و بستيربد معدبت)

بلبناء....

عنوبن بملقر بالجت اعي):)بلوكالة)) 
بلوك و رقم)59)مدينة بلوحدة بلعيون)

- 70000)بلعيون بملغرب.

أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 (.000 (: بفجار) عائشة  بلسيدة 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.

 (000 (: بفجار) عائشة  بلسيدة 

بقي ة)00))درهم.

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):

عنوبفه)ب() بفجار  عائشة  بلسيدة 

بوجيه) بوالد  (678 بلرقم) م  بلوك 

بلقنيطرة)1000))بلقنيطرة بملغرب.

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:

عنوبفه)ب() بفجار  عائشة  بلسيدة 

بوجيه) بوالد  (678 بلرقم) م  بلوك 

بلقنيطرة)1000))بلقنيطرة بملغرب

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

8))أكتوار) بالبتدبئية بالعيون بتاريخ)

2022)تحت رقم))307.

731I

fatima zahra

JHRIMA
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
حل شركة

fatima zahra

 RUE ARABIE SAOUDI APPT

 7 BIS(VILLE(NOUVELLE 26 ،

30000، FES(MAROC

JHRIMA شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد)في 

طور بلتصفية(

وعنوبن مقرها بإلجت اعي بلطابق 

بلثاني رقم 59 زفقة بلجبل بلكبير 

فرجس د فاس - 30000 فاس 

بملغرب.

حل شركة
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 

.529((

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)

2022)تقرر حل) 20)شتن6ر) بملؤرخ في)

ذبت) محدودة  مسؤلية  ذبت  شركة 

مبلغ) (JHRIMA بلوحيد) بلشريك 
وعنوبن) درهم  (50.000 رأس الها)

مقرها بإلجت اعي بلطابق بلثاني رقم)
59)زفقة بلجبل بلكبير فرجس د فاس)

(: ل) فتيجة  بملغرب  فاس  (30000  -
عن) وعجزها  بلشركة  زيادة  سائر 

بالست ربر.

و حدد مقر بلتصفية ب بلطابق)
بلكبير) بلجبل  زفقة  (59 رقم) بلثاني 

فرجس د فاس)-)30000)فاس بملغرب.)

و عين:

و) مستقيم  جوبد  بلسيد)ة()

ع ارة) س ية  بقامة  )ف  عنوبفه)ب()

ف)  (5 بلشقة) بلثاني  بلطابق  ف))

 30000 فاس) بلس ن  عين  طريق 

فاس بملغري ك صفي))ة()للشركة.

وعند بإلقتضاء)بلحدود بملفروضة)

محل) لهم  بملخولة  بلصالحيات  على 

و) بلعقود  تبليغ  محل  و  بملخابرة 

بلطابق) (: بلوثائق بملتعلقة بالتصفية)
بلكبير) بلجبل  زفقة  (59 رقم) بلثاني 

فرجس د فاس

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

أكتوار) (20 بتاريخ) بفاس  بلتجارية 

2022)تحت رقم)5591.

735I

SMC CONSULTING

كاملكيس
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

SMC CONSULTING

 BD ALLAL EL FASSI IMM

 ATLASSI(A1 1ER(ETAGE

 BUREAU(N°3 MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH(MAROC

كاملكيس شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجت اعي أملكيس 2 
رقم )8) بلنخيل - 10000 مربكش 

بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

(30(63

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) ((7

مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.

عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

كاملكيس.

تأجير) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

بلعقاربت.

أملكيس) (: عنوبن بملقر بالجت اعي)
2)رقم))8))بلنخيل)-)10000)مربكش)

بملغرب.

أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 50.000 بلشركة:) رأس ال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

غستون) فيليب  غويبون  بلسيد 
00))درهم) 500)حصة بقي ة) جون):)

للحصة.)
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):
غستون) فيليب  غويبون  بلسيد 
بيل) دي  زفقة  (5( عنوبفه)ب() جون 
فوي)6)750)باريس)6)ب أغوفديس و)

6)750)باريس فرنسا.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
غستون) فيليب  غويبون  بلسيد 
بيل) دي  زفقة  (5( عنوبفه)ب() جون 
فوي)6)750)باريس)6)ب أغوفديس و)

6)750)باريس فرنسا
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
أكتوار) (27 بلتجارية ب ربكش بتاريخ)

2022)تحت رقم)1)108).
736I

FIDIMPO

WHIZ-STEAK
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

FIDIMPO
 AIN(SEBAA(CASABLANCA ،

20253، CASABLANCA(MAROC
WHIZ-STEAK شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجت اعي شارع 

بملغرب بلعربي ديار هنا 03 بلفصل 
02 مبنى 20 محل )0 بلدبر بلبيضاء 

20630 بلدبر بلبيضاء بملغرب
تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

560027
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 شتن6ر) (05
بملسؤولية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بملحدودة بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤولية بملحدودة.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
WHIZ-(:(بإلقتضاء)ب ختصر تس يتها

.STEAK
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مطعم) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 
لألكالت بلسريعة.

شارع) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 
بلفصل) (03 هنا) ديار  بلعربي  بملغرب 
بلدبر بلبيضاء) (0( 20)محل) مبنى) (02

20630)بلدبر بلبيضاء)بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
حصة) (700 (: بلسيد حسن بلوي)

بقي ة)00))درهم للحصة.
 300 (: ب رشان) سعدة  بلسيدة 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.)
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):
حي) بلسيد حسن بلوي عنوبفه)ب()
 03 رقم) (5 بلقدس تجزئة بملنزه زفقة)
 20600 بلبيضاء) بل6رفو�سي  سيدي 

بلدبر بلبيضاء)بملغرب.
بلسيدة سعدة ب رشان عنوبفه)ب()
حي بلقدس تجزئة بملنزه زفقة)5)رقم)3 
 20600 بلبيضاء) بل6رفو�سي  سيدي 

بلدبر بلبيضاء)بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
حي) بلسيد حسن بلوي عنوبفه)ب()
 03 رقم) (5 بلقدس تجزئة بملنزه زفقة)
 20600 بلبيضاء) بل6رفو�سي  سيدي 

بلدبر بلبيضاء)بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
 26 بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)813390.

737I

FIDUCIAIRE

SANI AMINE
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE
 RUE(ABI(NOUAIM ، 30000، FES

MAROC
SANI AMINE شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجت اعي شارع 

عبدبلكريم بلخطابي إقامة بن و�سى 

بلكوبش بلطابق بلتاني - 30000 

فاس بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

7133(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) ((7

مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.

عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 

 SANI (: ب ختصر تس يتها) بإلقتضاء)

.AMINE

بالستيربد) (: غرض بلشركة بإيجاز)

و بلتصدير.

شارع) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 

بن و�سى) إقامة  بلخطابي  عبدبلكريم 

بلكوبش بلطابق بلتاني)-)30000)فاس)

بملغرب.

أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):

عنوبفه)ب() بلزففاري  طه  بلسيد 
بيطاليا) زفقة  (38 بورسعيد) شارع 

بلزهور)2 30000)فاس بملغرب.

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:

عنوبفه)ب() بلزففاري  طه  بلسيد 
بيطاليا) زفقة  (38 بورسعيد) شارع 

بلزهور)2 30000)فاس بملغرب

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

أكتوار) (27 بتاريخ) بفاس  بلتجارية 

2022)تحت رقم)-.

738I

FIDUCIAIRE

PALAIS EQUIPEMENTS
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE

 RUE(ABI(NOUAIM ، 30000، FES

MAROC

PALAIS EQUIPEMENTS شركة 

ذبت مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجت اعي محل رقم 

) تجزئة رقم 9 تجزئة بملنظر بلج يل 

بنسودة - 30000 فاس بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

71229

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) ((7

مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.

عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 

 PALAIS(:(بإلقتضاء)ب ختصر تس يتها

.EQUIPEMENTS

غرض بلشركة بإيجاز):)بيع بالثاث.

عنوبن بملقر بالجت اعي):)محل رقم)

))تجزئة رقم)9)تجزئة بملنظر بلج يل)

بنسودة)-)30000)فاس بملغرب.

أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):

بدريوش) عبدبلعلي  بلسيد 

تجزئة ياس ين بنسودة) (( عنوبفه)ب()

30000)فاس بملغرب.

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:

بدريوش) بلعلي  عبد  بلسيد 
تجزئة ياس ين بنسودة) (( عنوبفه)ب()

30000)فاس بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
أكتوار) (25 بتاريخ) بفاس  بلتجارية 

2022)تحت رقم)-.

739I

BOUKRAA CONSULTATION JURIDIQUE

ZAOUYA GLOBAL TRADE
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

 BOUKRAA CONSULTATION
JURIDIQUE

حي بلفتح ساحة بلنيل رقم 60 
بلعيون ، 70000، بلعيون بملغرب

ZAOUYA GLOBAL TRADE شركة 
ذبت مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجت اعي تجزئة 

بلربحة رقم 590 - 70000 بلعيون 
بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤلية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 
1(099

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) (27
مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 
بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.ZAOUYA GLOBAL TRADE
بشغال) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

بلبناء)بملتعددة.
تجزئة) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 
بلعيون) (70000  -  590 رقم) بلربحة 

بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
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 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 (.000 (: زبوية) بالله  عبد  بلسيد 
حصة بقي ة)00))درهم للحصة.)

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)
وصفات وموبطن بلشركاء):

بلسيد عبد بالله زبوية عنوبفه)ب()
 3 ط) ((6 رقم) (2 ع ارة) بمين  بقامة 
بلدبر بلبيضاء) (20102 سيدي مومن)

بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
بلسيد عبد بالله زبوية عنوبفه)ب()
 3 ط) ((6 رقم) (2 ع ارة) بمين  بقامة 
بلدبر بلبيضاء) (20102 سيدي مومن)

بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
)3)أكتوار) بالبتدبئية بالعيون بتاريخ)

2022)تحت رقم)978.
710I

BOUKRAA CONSULTATION JURIDIQUE

 INFIRMERIE AMAL
HAROUNE

شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 
بلشريك بلوحيد

تأسيس شركة

 BOUKRAA CONSULTATION
JURIDIQUE

حي بلفتح ساحة بلنيل رقم 60 
بلعيون ، 70000، بلعيون بملغرب

 INFIRMERIE AMAL HAROUNE
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجت اعي تجزئة 

بلخير بلزفقة 02 رقم 5)2 - 70000 
بلعيون بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤلية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 
1359(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) (28
مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 
بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.INFIRMERIE AMAL HAROUNE
بنشطة) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

للصحة بالنسافية.
تجزئة) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 
 70000  -  2(5 رقم) (02 بلخير بلزفقة)

بلعيون بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 (.000 (: بمالل) بمال  بلسيدة 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.)
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):
عنوبفه)ب() بمالل  بمال  بلسيدة 
تجزئة بلخير رقم)5)2)بلعيون)70000 

بلعيون بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
محوش) بلزهربء) فاط ة  بلسيدة 
رقم) بملسكيني  زفقة رحال  عنوبفه)ب()
بلعيون) (70000 بلحسني) بلحي  ((2

بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
)3)أكتوار) بالبتدبئية بالعيون بتاريخ)

2022)تحت رقم)93)3.
71(I

FELEXIA CONSEILS

FELEXIA CONSEILS
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

FELEXIA CONSEILS
 RES(AL(IHSSANE(IMM 3 APPT

 4 MABROUKA. ، 40000،
Marrakech MAROC

FELEXIA CONSEILS شركة ذبت 
بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجت اعي بقامة 
بالحسان ع ارة 3 شقة 1 م6روكة - 

10000 مربكش بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

(303(3

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) (25

بملسؤولية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بملحدودة بامل يزبت بلتالية:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤولية بملحدودة.

عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.FELEXIA CONSEILS

(: بإيجاز) بلشركة  غرض 

بالستشاربت بلقافوفية

بالستشاربت بلجبائية

)تأسيس) بلتسيير) بستشاربت 

بلشركات و دربسة بملشاريع(.

بقامة) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 

(- م6روكة) (1 شقة) (3 بالحسان ع ارة)

10000)مربكش بملغرب.

أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

حديكي) بلعزيز  عبد  م.) بلسيد 

درهم) ((00 بقي ة) حصة  ((.000 (:

للحصة.)

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):

حديكي) بلعزيز  عبد  م.) بلسيد 

عنوبفه)ب()بسكجور بملحاميد)9)بقامة)

ثرية رقم))2 10000)مربكش بملغرب.

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:

حديكي) بلعزيز  عبد  م.) بلسيد 

عنوبفه)ب()بسكجور بملحاميد)9)بقامة)

ثرية رقم))2 10000)مربكش بملغرب

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

فوف6ر) (02 بتاريخ) ب ربكش  بلتجارية 

2022)تحت رقم)10997).

712I

ج ال بلصدقي محاسب معت د

STE VOLUBULUS NÉGOCE
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

قفل بلتصفية

ج ال بلصدقي محاسب معت د
شارع ببن سيناء رقم 86 بلخ يسات 

، 5000)، بلخ يسات بملغرب
 STE VOLUBULUS NÉGOCE
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجت اعي : زفقة 

وليلي رقم 77 حي بلتقدم بلخ يسات 
- 5000) بلخ يسات بملغرب.

قفل بلتصفية
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

.27967
ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)
تقرر) (2022 أكتوار) (21 في) بملؤرخ 
 STE VOLUBULUS NÉGOCE حل)
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة مبلغ)
وعنوبن) درهم  ((00.000 رأس الها)
 77 مقرها بإلجت اعي زفقة وليلي رقم)
 (5000 (- بلخ يسات) بلتقدم  حي 
لقفل) فتيجة  بملغرب  بلخ يسات 

بلشركة قبل بالوبن.
و عين:

و) زولف  سعيدة  بلسيد)ة()
 77 رقم) وليلي  زفقة  عنوبفه)ب()
 (5000 بلخ يسات) بلتقدم  حي 
)ة() ك صفي) بملغرب  بلخ يسات 

للشركة.
و قد تم بنعقاد بلج عية بلختامية)
زفقة) وفي  (2022 أكتوار) (21 بتاريخ)
وليلي رقم)77)حي بلتقدم بلخ يسات)

- 5000))بلخ يسات بملغرب.
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
 0( بتاريخ) بالخ يسات  بالبتدبئية 

فوف6ر)2022)تحت رقم)395.

713I

sofoget

MVIN
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

sofoget
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 Kenitra, 37 rue(mohamed(qorri

 residence(chaimae(bur(n° 2 et 3

، 14000، kenitra(maroc

MVIN شركة ذبت مسؤلية محدودة 

ذبت بلشريك بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجت اعي 51 زفقة 

أوكي دن شقة 2 أكدبل بلرااط - ---

-- بلرااط بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

(6(575

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
بلقافون) إعدبد  تم  (2022 يوفيو) (29

مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.

عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 

.MVIN(:(بإلقتضاء)ب ختصر تس يتها

إدبرة) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

بألوربق بملالية

إدبرة بلشركات.
زفقة) (51 (: عنوبن بملقر بالجت اعي)

أوكي دن شقة)2)أكدبل بلرااط)-)---

--)بلرااط بملغرب.

أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 (0.000 بلشركة:) رأس ال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

 (00 (: بلسيد لويس أوفدري فرير)

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.

 (00 (: بلسيد لويس أوفدري فرير)

بقي ة)00))درهم.

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):

فرير) أوفدري  لويس  بلسيد 

عنوبفه)ب()بلرااط)---)بلرااط بملغرب.

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:

بلسيدة كارولين دوفلو عنوبفه)ب()

بلرااط)---)بلرااط بملغرب

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
يوليوز) ((1 بتاريخ) بالرااط  بلتجارية 

2022)تحت رقم)6006.
711I

fatima zahra

LUXE LINE
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تحويل بملقر بالجت اعي للشركة

fatima zahra
 RUE ARABIE SAOUDI APPT
 7 BIS(VILLE(NOUVELLE 26 ،

30000، FES(MAROC
LUXE LINE شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجت اعي بلقطب 
بلحضري س5 رقم 391 ربس بملا 

عين بلشقف موالي يعقوب فاس - 
30000 فاس بملغرب.

تحويل بملقر بالجت اعي للشركة
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 

.6889(
ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)
بملؤرخ في)22)يوليوز)2022)تم تحويل)
من) للشركة  بلحالي  بالجت اعي  بملقر 
 391 رقم) س5) بلحضري  «بلقطب 
ربس بملا عين بلشقف موالي يعقوب)
إلى) بملغرب») فاس  (30000 (- فاس)
بلطابق بالول تجزئة فضيلة) (3 «رقم)
1)طريق عين بلشقف فاس.)-)30000 

فاس بملغرب».
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
غشت) (21 بتاريخ) بفاس  بلتجارية 

2022)تحت رقم)7)11.
715I

fam consulting

E.R CONCEPT
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تفويت حصص

fam consulting
 res(koutoubia(center 2 avenue

 hassan(II(gueliz 2 eme(etage(n°9
، 40000، marrakech(maroc
E.R CONCEPT شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجت اعي بلحوز 
تجزئة 1 طابق بر�سي 196 سيدي 
غافم مربكش - 10000 مربكش 

بملغرب.
تفويت حصص

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 
.((6(63

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)
ت ت) (2022 أكتوار) ((( في) بملؤرخ 

بملصادقة على):
ستيزن) بستي  )ة() بلسيد) تفويت 
بست جورج)5.000)حصة بجت اعية)
لفائدة) حصة  ((0.000 أصل) من 
لويس) روسيان  كيلي  )ة() بلسيد)
جوست وبتري ز بب سكواا بتاريخ))) 

أكتوار)2022.
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم  (
أكتوار) (26 بلتجارية ب ربكش بتاريخ)

2022)تحت رقم)10798).
716I

fiduciaire(la(koutoubia

SOCIETE KENZA HOTEL
شركة بملساه ة

تجديد مدة مزبولة مهام بملسيرين

fiduciaire(la(koutoubia
 RUE HASSAN BEN M›BAREK
 GUELIZ(n 34- Marrakech ،

40000، MARRAKECH(MAROC
SOCIETE KENZA HOTEL «شركة 

بملساه ة»
وعنوبن مقرها بالجت اعي: زبوية 

يعقوب بملنصور زفقة ببن تومرت - 
10000 مربكش بملغرب.

«تجديد مدة مزبولة مهام بملسيرين»
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري: 

.1795
ب قت�سى بلج ع بلعام بالستثنائي)

بملؤرخ في)08)شتن6ر)2022
مهام) مزبولة  مدة  تجديد  تقرر 

بملسيرين ملدة:)6)سنوبت.
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
أكتوار) (3( بلتجارية ب ربكش بتاريخ)

2022)تحت رقم)10220).
717I

fam consulting

 OUAKIB TRANSPORT

TOURISTIQUE
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تحويل بملقر بالجت اعي للشركة

fam consulting

 res(koutoubia(center 2 avenue

 hassan(II(gueliz 2 eme(etage(n°9

، 40000، marrakech(maroc

 OUAKIB TRANSPORT

TOURISTIQUE شركة ذبت 

مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجت اعي تقسيم 

بالمان رقم 3576 بسكجور بملحاميد 

مربكش - 10000 مربكش بملغرب.

تحويل بملقر بالجت اعي للشركة
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 

.((6327

بلوحيد) بلشريك  قربر  ب قت�سى 

بملؤرخ في)28)شتن6ر)2022)تم تحويل)

من) للشركة  بلحالي  بالجت اعي  بملقر 
3576)بسكجور) «تقسيم بالمان رقم)

مربكش) (10000 (- بملحاميد مربكش)

بملغرب)«)إلى)«36))بملحل طابق بر�سي)

 10000 (- مربكش) بالزدهار  تجزئة 

مربكش بملغرب)«.

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

أكتوار) (26 بلتجارية ب ربكش بتاريخ)

2022)تحت رقم)399)).

718I

COFIJUCE

AL AKHAWAYN PRIVE
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

حل شركة

COFIJUCE

 RUE ALLAL BENABDELLAH (06

 CASABLANCA ، 25000،

CASABLANCA MAROC

AL AKHAWAYN PRIVE شركة 
ذبت بملسؤولية بملحدودة)في طور 

بلتصفية(
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وعنوبن مقرها بإلجت اعي )20، 
ياس ينة 2 - 25000  ريبكة 

بملغرب.
حل شركة

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 
.591(

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)
2022)تقرر حل) 23)شتن6ر) بملؤرخ في)
 AL شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة)
AKHAWAYN PRIVE)مبلغ رأس الها)
مقرها) وعنوبن  درهم  ((00.000,00
بإلجت اعي))20،)ياس ينة)2 - 25000 
:)صعواات)  ريبكة بملغرب فتيجة ل)

مالية.
(،20( ب) بلتصفية  مقر  حدد  و 
ياس ينة)2 - 25000) ريبكة بملغرب.)

و عين:
و) بلح زة  مح د  بلسيد)ة()
تجزئة) بلنور  زفقة  (،25 عنوبفه)ب()
بملغرب) 25000) ريبكة  حيزون)

ك صفي))ة()للشركة.
وعند بإلقتضاء)بلحدود بملفروضة)
محل) لهم  بملخولة  بلصالحيات  على 
و) بلعقود  تبليغ  محل  و  بملخابرة 
(،20( (: بالتصفية) بملتعلقة  بلوثائق 

ياس ينة)2) ريبكة
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
بالبتدبئية بخريبكة بتاريخ)8))أكتوار)

2022)تحت رقم)503.
719I

ديوبن بلخدمات

STE DOMAINE ATTAT
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

ديوبن بلخدمات
شارع مح د بلخامس رقم 91 سيدي 

قاسم ، 6000)، سيدي قاسم 
بملغرب

STE DOMAINE ATTAT شركة 
ذبت مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجت اعي تعاوفية 
بلحسنية زيربرة - 6000) سيدي 

قاسم بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

29333

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) (01

مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.

عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 

 STE (: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.DOMAINE ATTAT

بشغال) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

فالحية-تراية بملوب�سي.

تعاوفية) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 

سيدي) ((6000 (- زيربرة) بلحسنية 

قاسم بملغرب.

أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 (.000 (: عطاط) يوسف  بلسيد 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.)

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):

يوسف عطاط عنوبفه)ب() بلسيد 

 (6000 زيربرة) بلحسنية  تعاوفية 

سيدي قاسم بملغرب.

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:

يوسف عطاط عنوبفه)ب() بلسيد 

 (6000 زيربرة) بلحسنية  تعاوفية 

سيدي قاسم بملغرب

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

 2( بالبتدبئية بسيدي قاسم بتاريخ)

أكتوار)2022)تحت رقم)530.

750I

CECOGEL / SARL

ONLY COURSE
إعالن متعدد بلقربربت

CECOGEL / SARL

 RUE MED ABDOU IMM

 ESSAADA(BLOC(C 1° ETAGE

 N°1 - OUJDA ، 60000، OUJDA

MAROC

ONLY COURSE «شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة»

وعنوبن مقرها بالجت اعي: وجدة، حي 

بن ربح زفقة 1/9) - - وجدة بملغرب.

«إعالن متعدد بلقربربت»
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري: 

.36787

ب قت�سى بلج ع بلعام بالستثنائي)

بملؤرخ في)22)أبريل)2022

تم بتخاذ بلقربربت بلتالية:)

قربر رقم)):)بلذي ينص على مايلي:)

وجدة،) إلى  بالجت اعي  بملقر  تحويل 
زبوية شارع بلدرفوفي و طريق أحفير)

متجر رقم م32

قربر رقم)2:)بلذي ينص على مايلي:)

تعيين بلسيد ح زة بلسعيدي مسير)

وحيد للشركة

قربر رقم)3:)بلذي ينص على مايلي:)

بضافة بنشطة جديدة للشركة

قربر رقم)1:)بلذي ينص على مايلي:)

تحديث بلقافون بلعام للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

بلنظام بألسا�سي بلتالية:)

بند رقم)1:)بلذي ينص على مايلي:)

وجدة،) إلى  بالجت اعي  بملقر  تحويل 
زبوية شارع بلدرفوفي و طريق أحفير)

متجر رقم م32

على) ينص  بلذي  (:36 رقم) بند 

مايلي:)تعيين بلسيد ح زة بلسعيدي)

مسير وحيد للشركة

بند رقم)3:)بلذي ينص على مايلي:)

بضافة بنشطة جديدة للشركة

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

أكتوار) ((7 بتاريخ) بوجدة  بلتجارية 

2022)تحت رقم)3077.

75(I

S.H EXPERTISE

COMATLAV TRAVAUX
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تفويت حصص

S.H EXPERTISE
 Rue Chrarda RDC ,(0

 Derb Loubila Bourgogne
 Casablanca– MAROC ، 20400،

CASABLANCA MAROC
COMATLAV TRAVAUX شركة 

ذبت بملسؤولية بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجت اعي وفاق 1 
زفقة 03) رقم 5 بلولفة - 20000 

بلدبربلبيضاء بملغرب.
تفويت حصص

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 
.267919

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)
ت ت) (2022 أكتوار) (20 في) بملؤرخ 

بملصادقة على):
تفويت بلسيد))ة()عبدهللا ح امة)
250)حصة بجت اعية من أصل)250 
عبدبلكريم) )ة() حصة لفائدة بلسيد)

عدبن بتاريخ)20)أكتوار)2022.
بلرزبق) عبد  )ة() بلسيد) تفويت 
من) بجت اعية  حصة  (250 فركالي)
)ة() حصة لفائدة بلسيد) (250 أصل)
أكتوار) (20 عبدبلكريم عدبن بتاريخ)

.2022
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم  (
 0( بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

فوف6ر)2022)تحت رقم)07)811.
752I

mohammed boumzebra

NEON MOTO SPORT
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
قفل بلتصفية

mohammed boumzebra
 N° 8 BD(ALLAL(BEN(ABDELLAH
 FKIH(BEN(SALAH، 23200، FKIH

BEN SALAH MAROC
NEON MOTO SPORT شركة 

ذبت مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 
بلوحيد
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وعنوبن مقرها بإلجت اعي : مربب 
تجزئة  الد 2 بلرقم 82 - 23200 

بلفقيه بن صالح بملغرب.
قفل بلتصفية

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 
.1733

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)
تقرر) (2022 أكتوار) (25 في) بملؤرخ 
NEON MOTO SPORT)شركة) حل)
ذبت مسؤلية محدودة ذبت بلشريك)
 (00.000,00 بلوحيد مبلغ رأس الها)
بإلجت اعي) مقرها  وعنوبن  درهم 
 -  82 بلرقم) (2 تجزئة  الد) مربب 
بملغرب) صالح  بن  بلفقيه  (23200
-كوفيد) بالقتصادية) الالزمة  فتيجة 

.............(9
و عين:

بلسيد)ة()طارق  لفي و عنوبفه)ب()
بلفقيه بن) (23200 بلفقيه بن صالح)

صالح بملغرب ك صفي))ة()للشركة.
و قد تم بنعقاد بلج عية بلختامية)
بقامة) وفي  (2022 أكتوار) (25 بتاريخ)
فضاء)بالدي بلطابق بلرببع بلرقم)26 

- 23200)بلفقيه بن صالح بملغرب.
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
بتاريخ) بن صالح  بالفقيه  بالبتدبئية 

27)أكتوار)2022)تحت رقم)261.
753I

mohammed boumzebra

SOLAIRE MAROCAIN
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
قفل بلتصفية

mohammed boumzebra
 N° 8 BD(ALLAL(BEN(ABDELLAH
 FKIH(BEN(SALAH، 23200، FKIH

BEN SALAH MAROC
SOLAIRE MAROCAIN شركة 

ذبت مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 
بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجت اعي : شارع 
عالل بن عبد هللا بلشقة رقم 33 
بلطابق بلخامس فضاء بالدي - 
23200 بلفقيه بن صالح بملغرب.

قفل بلتصفية

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

.2959

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)

تقرر) (2022 أكتوار) ((8 في) بملؤرخ 

SOLAIRE MAROCAIN)شركة) حل)

ذبت مسؤلية محدودة ذبت بلشريك)

 (00.000,00 بلوحيد مبلغ رأس الها)

بإلجت اعي) مقرها  وعنوبن  درهم 

شارع عالل بن عبد هللا بلشقة رقم)

بالدي) فضاء) بلخامس  بلطابق  (33

بملغرب) بن صالح  بلفقيه  (23200  -

كوفيد) (- بالقتصادية) فتيجة الألزمة 

.(9

و عين:

و) رديوس  س ير  بلسيد)ة()

 23200 بلفقيه بن صالح) عنوبفه)ب()

بلفقيه بن صالح بملغرب ك صفي))ة()

للشركة.

و قد تم بنعقاد بلج عية بلختامية)

شارع) وفي  (2022 أكتوار) ((8 بتاريخ)

عالل بن عبد هللا فضاء)بالدي بلشقة)

33)بلطابق بلخامس)-)23200)بلفقيه)

بن صالح بملغرب.

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

بتاريخ) بن صالح  بالفقيه  بالبتدبئية 

27)أكتوار)2022)تحت رقم)263.

751I

ACCESAL

ACCESAL SARL
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

ACCESAL

97) شارع بملقاومة بلطابق 6 ، 

20250، بلدبر بلبيضاء بملغرب

ACCESAL SARL شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجت اعي 97) شارع 

بملقاومة بلطابق 6 بلدبربلبيضاء - 

20250 بلدبربلبيضاء بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

551967

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

تم إعدبد بلقافون) (2022 غشت) (21

بملسؤولية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بملحدودة بامل يزبت بلتالية:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤولية بملحدودة.

عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.ACCESAL SARL

غرض بلشركة بإيجاز):)بيع وشربء)

باللومنيوم بج يع بفوبعه.

عنوبن بملقر بالجت اعي):)97))شارع)

(- بلدبربلبيضاء) (6 بلطابق) بملقاومة 

20250)بلدبربلبيضاء)بملغرب.

أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 500 (: وبصلي) فوربلدين  بلسيد 

حصة بقي ة)50.000)درهم للحصة.

حصة) (500 (: ربقي) مح د  بلسيد 

بقي ة)50.000)درهم للحصة.)

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):

بلسيد فوربلدين وبصلي عنوبفه)ب()

 28820 بملح دية) بالمل  حي  (89

بملح دية بملغرب.

عنوبفه)ب() ربقي  مح د  بلسيد 

رقم) (( بلباهية) تجزيئة  بلقدس 

 20600 بل6رفو�سي) سيدي  (73

بلدبربلبيضاء)بملغرب.

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:

بلسيد فوربلدين وبصلي عنوبفه)ب()

 28820 بملح دية) بالمل  حي  (89

بملح دية بملغرب

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

 08 بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

شتن6ر)2022)تحت رقم))0)837.

755I

FINAUDIT

AKOS VRD
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

FINAUDIT
 RUE CHEVALIER BAYARD RCE
 VALROSE 1 ETG(N°2 ، 20310،

CASABLANCA MAROC
AKOS VRD شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجت اعي 207،شارع 
بلزرقطوني بلطابق بلرببع،رقم 27 

بلدبربلبيضاء بلدبر بلبيضاء 20000 
بلدبر بلبيضاء بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤلية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 
56057(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) (20
مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 
بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
 AKOS(:(بإلقتضاء)ب ختصر تس يتها

. VRD
أع ال) (• (: غرض بلشركة بإيجاز)
وبلهندسة) بلحرف() )ج يع  بلبناء)

بملدفية وبلطرق
•)ع ليات  دمة بألرب�سي بملجردة)
وكذلك) بلخاص  أو  بلعام  بلبناء) أو 
بشكل) بملرتبطة  بألنشطة  ج يع 
مباشر أو غير مباشر بالتقسيم أو بناء)
بملساكن وبملباني وبألجنحة وبلفيالت)
وبملباني وبإلسكان بالقتصادي وكذلك)
(، بلسياحية) بملشاريع  تحقيق ج يع 
تسليم) مشاريع  أو  ترفيهية  مشاريع 

مفتاح)؛.
عنوبن بملقر بالجت اعي):)207،شارع)
 27 بلرببع،رقم) بلطابق  بلزرقطوني 
 20000 بلدبر بلبيضاء) بلدبربلبيضاء)

بلدبر بلبيضاء)بملغرب.
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أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 
بلشركة):)99سنة محدودة سنة.

 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 AKOS HOLDING بلشركة)
 (00 بقي ة) حصة  (ONE( :( 1.000

درهم للحصة.
 AKOS HOLDING بلشركة) (

ONE(:(1000)بقي ة)00))درهم.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):
 AKOS HOLDING ONE(بلشركة
بلزرقطوني) 207،شارع  عنوبفه)ب()
بلدبربلبيضاء) ((1 بلطابق بلرببع،رقم)

20000)بلدبر بلبيضاء)بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
بلرزبق) عبد  كعال  بلسيد 
عنوبفه)ب()شارع عبد بلكريم بلخطابي)
طريق أزمور،)فيال رقم)6)بلدبر بلبيضاء)

20000)بلدبر بلبيضاء)بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
 3( بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)811010.
756I

FIDUBAC SARL

HIDAYA CASH
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

FIDUBAC SARL
62) مكرر شارع يوسف ببن تاشفين 
بلشقة رقم )) بلناضور ، 62000، 

بلناضور بملغرب
HIDAYA CASH شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجت اعي شارع 

بملوحدين بلحي بالدبري ب بن طيب - 
62253 بلدريوش بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 
بملحدودة 

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 
51(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) (03
بملسؤولية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بملحدودة بامل يزبت بلتالية:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤولية بملحدودة.

عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.HIDAYA CASH

مفوض) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

تحويل بألموبل.

شارع) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 

بملوحدين بلحي بالدبري ب بن طيب)-)

62253)بلدريوش بملغرب.

أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

500)حصة) (: بلسيد مح د كروم)

بقي ة)50.000)درهم للحصة.

 500 (: عفلروني) فصيرة  بلسيدة 

حصة بقي ة)50.000)درهم للحصة.)

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):

بلسيد مح د كروم عنوبفه)ب()حي)

 62253 بلسعادة بن طيب بلدريوش)

بلدريوش بملغرب.

بلسيدة فصيرة عفلروني عنوبفه)ب()

بلدريوش) طيب  بن  بلسعادة  حي 

62253)بلدريوش بملغرب.

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:

بلسيد مح د كروم عنوبفه)ب()حي)

 62253 بلسعادة بن طيب بلدريوش)

بلدريوش بملغرب

بلسيدة فصيرة عفلروني عنوبفه)ب()

بلدريوش) طيب  بن  بلسعادة  حي 

62253)بلدريوش بملغرب

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

 (7 بتاريخ) بالدريوش  بالبتدبئية 

أكتوار)2022)تحت رقم))8).

757I

IBRA MANAGEMENT

SAHARA HEITC
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تفويت حصص

IBRA MANAGEMENT
 AVENUE(MOHAMED 6 IMM
 AILLAL(NR 3223EME(ETAGE
 APPT 05 - LAAYOUNE - BP

2367، 70000، laayoune(maroc
SAHARA HEITC شركة ذبت 
مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجت اعي مدينة 

بلوحدة بلشطر بلثاني بلوك Y رقم 
)29 مكرر بلعيون - 70000 بلعيون 

بملغرب.
تفويت حصص

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 
.12113

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)
ت ت) (2022 أكتوار) (0( في) بملؤرخ 

بملصادقة على):
بلحسين) )ة() بلسيد) تفويت 
بجت اعية من) حصة  (500 بلزيربوي)
بلسيد) لفائدة  حصة  (500 أصل)
 0( عبد بلهادي بلزيربوي بتاريخ) )ة()

أكتوار)2022.
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم  (
05)أكتوار) بالبتدبئية بالعيون بتاريخ)

2022)تحت رقم)2960.
758I

NEXIA FIDUCIA

 ACCO FASHION MA
SARLAU

شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 
بلشريك بلوحيد

تأسيس شركة

NEXIA FIDUCIA
 Rue Bab El Mansour ,3

 Espace(Porte(d›Anfa، 20050،
casablanca maroc

 ACCO FASHION MA SARLAU
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجت اعي )3)، 
شارع أففا إقامة أزور - 3)200 بلدبر 

بلبيضاء بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

55998(
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 شتن6ر) (2(
مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 
بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
 ACCO(:(بإلقتضاء)ب ختصر تس يتها

.FASHION MA SARLAU
شربء،) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 
بستيربد) بالج لة،) بالتقسيط،) بيع،)

وتصدير ج يع أفوبع بملالبس.
(،(3( (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 
شارع أففا إقامة أزور)-)3)200)بلدبر)

بلبيضاء)بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
مبلغ رأس ال بلشركة:)050.000.) 

درهم،)مقسم كالتالي:
 BR( MAĞAZACILIK بلشركة)
 TİCARET( ANONİM( ŞİRKETİ( :
درهم) ((00 بقي ة) حصة  ((0.500

للحصة.)
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):
 BR( MAĞAZACILIK بلشركة)
 TİCARET( ANONİM( ŞİRKETİ
 PANCAR ORGANIZE عنوبفه)ب()
SANAYI BOLGESI MAH.6.CAD.

NO(:(3(35500)توراالي إزمير تركيا.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
 Osman( ÇAVUŞOĞLU بلسيد)
عنوبفه)ب()توراالي)35500)إزمير تركيا

 Alper GÜRKAN بلسيد)
عنوبفه)ب()توراالي)35500)إزمير تركيا
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باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
 26 بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)813352.

759I

fiduciaire(la(koutoubia

 SOCIETE HOTEL JENANE EL
HARTI

شركة بملساه ة
تجديد مدة مزبولة مهام بملسيرين

fiduciaire(la(koutoubia
 RUE HASSAN BEN M›BAREK
 GUELIZ(n 34- Marrakech ،

40000، MARRAKECH(MAROC
 SOCIETE HOTEL JENANE EL

HARTI)«شركة بملساه ة»
 30 بالجت اعي:) مقرها  وعنوبن 
زفقة بلقا�سي عياد)-)10000)مربكش)

بملغرب.
مهام) مزبولة  مدة  «تجديد 

بملسيرين»
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري:)

.5855
ب قت�سى بلج ع بلعام بالستثنائي)

بملؤرخ في)08)شتن6ر)2022
مهام) مزبولة  مدة  تجديد  تقرر 

بملسيرين ملدة:)6)سنوبت.
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
أكتوار) (3( بلتجارية ب ربكش بتاريخ)

2022)تحت رقم)10925).

760I

fatima zahra

HAMIDAN AMIS
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

fatima zahra
 RUE ARABIE SAOUDI APPT
 7 BIS(VILLE(NOUVELLE 26 ،

30000، FES(MAROC
HAMIDAN AMIS شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجت اعي بلقطب 
بلحضري قطاع 02)/6) ربس بملاء 

فاس - 30000 فاس بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 
بملحدودة 

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 
7358(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 غشت) (02
بملسؤولية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بملحدودة بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤولية بملحدودة.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.HAMIDAN AMIS
غرض بلشركة بإيجاز):)مقاولة في)
تنظيف بملتاجر وشقق و بلشوبرع../

سافديك بلع اربت)
بلع ليات) إدبرة  في  مقاولة 

بلتجارية.
بلقطب) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 
بملاء) ربس  ((02/(6 قطاع) بلحضري 

فاس)-)30000)فاس بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 500 (: بلفنا�سي) ح يد  بلسيد 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.
بلسيد ح يد موهين):)500)حصة)

بقي ة)00))درهم للحصة.)
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):
بلسيد ح يد بلفنا�سي عنوبفه)ب()
ربس بملاء) (39( تجزئة بالفبعاث رقم)
فاس) يعقوي  موالي  بلشقف  عين 

30000)فاس بملغرب.
عنوبفه)ب() موهين  ح يد  بلسيد 
 (02/(6 قطاع) بلحضري  بلقطب 
ربس بملاء)عين بلشقف موالي يعقوب)

30000)فاس بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
بلسيد ح يد بلفنا�سي عنوبفه)ب()
ربس بملاء) (39( تجزئة بالفبعاث رقم)
فاس) يعقوي  موالي  بلشقف  عين 

30000)فاس بملغرب

عنوبفه)ب() موهين  ح يد  بلسيد 
 (02/(6 قطاع) بلحضري  بلقطب 
ربس بملاء)عين بلشقف موالي يعقوب)

30000)فاس بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
غشت) (29 بتاريخ) بفاس  بلتجارية 

2022)تحت رقم)3520.
76(I

FIDUCIAIRE CONSULTING AKABBAL SARL

IMPEX CAP SPARTEL
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تحويل بملقر بالجت اعي للشركة

 FIDUCIAIRE CONSULTING
AKABBAL SARL

 TANGER 47 AVENUE(HASSAN
 2 RDC(N°13 ، 90000، TANGER

Maroc
IMPEX CAP SPARTEL شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجت اعي طنجة 
مج ع توليب ) مبنى رقم 03) - 

90000 طنجة بملغرب.
تحويل بملقر بالجت اعي للشركة

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 
.7699(

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)
بملؤرخ في)8))أكتوار)2022)تم تحويل)
من) للشركة  بلحالي  بالجت اعي  بملقر 
رقم) مبنى  (( توليب) مج ع  «طنجة 
إلى) بملغرب») طنجة  (90000  -  (03
(، بلسكني) بألصيل  مج ع  (، «طنجة)
طابق) (، طريق تطوبن) (، (((9 قطعة)

بألر�سي)-)90000)طنجة بملغرب».
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
أكتوار) (28 بتاريخ) بطنجة  بلتجارية 

2022)تحت رقم)258887.
762I

fatima zahra

ALUMINUM AHL FES
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

fatima zahra
 RUE ARABIE SAOUDI APPT
 7 BIS(VILLE(NOUVELLE 26 ،

30000، FES(MAROC

ALUMINUM AHL FES شركة ذبت 
بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجت اعي بوالد 
بوعبيد بلساقية بوالد بلطيب فاس - 

30000 فاس بملغرب
تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

73585
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 غشت) (02
بملسؤولية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بملحدودة بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤولية بملحدودة.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.ALUMINUM AHL FES
في) تاجر  (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

معدبت باللي نيوم.
بوالد) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 
بوعبيد بلساقية بوالد بلطيب فاس)-)

30000)فاس بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 333 (: بلحجام) سعيد  بلسيد 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.
333)حصة) (: بلسيد ك ال شنيور)

بقي ة)00))درهم للحصة.
بلسيد عبد بلرحيم بلحجام):)331 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.)
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):
عنوبفه)ب() بلحجام  بلسيد سعيد 
فجيج) (6(000 فجيج) بالدبري  بلحي 

بملغرب.
عنوبفه)ب() شنيور  ك ال  بلسيد 
س) بلياس ين  رياض  تجزئة  (263
 30000 فاس) بلشقف  عين  طريق 

فاس بملغرب.
بلحجام) بلرحيم  عبد  بلسيد 
حي) ((1 زفقة) (1 رقم) عنوبفه)ب()
لالسكينة فاس)30000)فاس بملغرب.
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وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)
وموبطن مسيري بلشركة:

عنوبفه)ب() شنيور  ك ال  بلسيد 
س) بلياس ين  رياض  تجزئة  (263
 30000 فاس) بلشقف  عين  طريق 

فاس بملغرب
بلدح اني) سعاد  بلسيدة 
حي) بلفربء) زفقة  (12 عنوبفه)ب()
 30000 فاس) بلدكاربت  بملوظفين 

فاس بملغرب)
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
غشت) (29 بتاريخ) بفاس  بلتجارية 

2022)تحت رقم)3525.
763I

FIDUCIAIRE CONSULTING AKABBAL SARL

J-CONFECTION
إعالن متعدد بلقربربت

 FIDUCIAIRE CONSULTING
AKABBAL SARL

 TANGER 47 AVENUE(HASSAN
 2 RDC(N°13 ، 90000، TANGER

Maroc
J-CONFECTION «شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة ذبت بلشريك 
بلوحيد»

وعنوبن مقرها بالجت اعي: طنجة 
بملنطقة بلصناعية بملجد قطعة 801 

- 90000 طنجة بملغرب.
«إعالن متعدد بلقربربت»

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري: 
.(23703

ب قت�سى بلج ع بلعام بالستثنائي)
بملؤرخ في)25)أكتوار)2022

تم بتخاذ بلقربربت بلتالية:)
قربر رقم)):)بلذي ينص على مايلي:)
يبيع) بملختار  مح د  بوشنينا  بلسيد 
ب وجب) وفقل  سهم  )ألف  ((.000
بلض افات بلعادية للوبقع وبلقافون)،)

لصالح بلسيد بلكاتي ع ر.
قربر رقم)2:)بلذي ينص على مايلي:)
بوشنينا) مح د  بلسيد  بنسحاب 
كشريك) بلقبول  (- بملختار) مح د 
قبول) (- ع ر) بلكاتي  بلسيد  جديد 
بستقالة بملدير بلسيد بوشنينا مح د)
بلكاتي) جدي  مدير  تعيين  (- مختار.)

ع ر.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)
بلنظام بألسا�سي بلتالية:)

على) ينص  بلذي  (:6-7 رقم) بند 
مايلي:)-)توزيع جديد لألسهم:)*بلسيد)

ع ر بلكاتي)000.))سهم
على) ينص  بلذي  (:(5 رقم) بند 
بلسيد) جديد  مسير  تعيين  (- مايلي:)

بلكاتي ع ر
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
أكتوار) (27 بتاريخ) بطنجة  بلتجارية 

2022)تحت رقم)258858.
761I

FIDUCIAIRE CONSULTING AKABBAL SARL

 STE IMMOBILIERE
MAYADINE

شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة
تفويت حصص

 FIDUCIAIRE CONSULTING
AKABBAL SARL

 TANGER 47 AVENUE(HASSAN
 2 RDC(N°13 ، 90000، TANGER

Maroc
 STE IMMOBILIERE MAYADINE

شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجت اعي طنجة ، 
2 ، شارع ج ال بلدين بألفغاني ، 

إقامة أبضالس ، رقم 6). - 90000 
طنجة بملغرب.
تفويت حصص

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 
.69607

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)
ت ت) (2022 أكتوار) (20 في) بملؤرخ 

بملصادقة على):
بلسيدة يسرى) )ة() تفويت بلسيد)
من) بجت اعية  حصة  ((00 أبضاس)
)ة() حصة لفائدة بلسيد) ((00 أصل)
بتاريخ) أبضاس  بلسالم  عبد  بلسيد 

20)أكتوار)2022.
فجيب) بلسيد  )ة() بلسيد) تفويت 
من) بجت اعية  حصة  (200 أبضاس)
)ة() حصة لفائدة بلسيد) (200 أصل)
بتاريخ) أبضاس  بلسالم  عبد  بلسيد 

20)أكتوار)2022.
ٱية) برنسة  )ة() بلسيد) تفويت 

من) بجت اعية  حصة  (200 أبضاس)

)ة() حصة لفائدة بلسيد) (200 أصل)

بتاريخ) أبضاس  بلسالم  عبد  بلسيد 

20)أكتوار)2022.

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم  (

أكتوار) (28 بتاريخ) بطنجة  بلتجارية 

2022)تحت رقم)258889.

765I

FIDUCIAIRE CONSULTING AKABBAL SARL

STE IMMOBILIERE AWISSE
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تفويت حصص

 FIDUCIAIRE CONSULTING

AKABBAL SARL

 TANGER 47 AVENUE(HASSAN

 2 RDC(N°13 ، 90000، TANGER

Maroc

 STE IMMOBILIERE AWISSE

شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجت اعي طنجة ، 

2 ، شارع ج ال بلدين بألفغاني ، 

إقامة أبضالس ، رقم 6) - 90000 

طنجة بملغرب.

تفويت حصص
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 

.18285

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)

ت ت) (2022 أكتوار) (20 في) بملؤرخ 

بملصادقة على):

)ة()يسرى أبضاس) تفويت بلسيد)

 (0 أصل) من  بجت اعية  حصة  ((0

حصة لفائدة بلسيد))ة()عبد بلسالم)

أبضاس بتاريخ)20)أكتوار)2022.

أبضاس) آية  )ة() بلسيد) تفويت 

 (5 أصل) من  بجت اعية  حصة  ((5

حصة لفائدة بلسيد))ة()عبد بلسالم)

أبضاس بتاريخ)20)أكتوار)2022.

تفويت بلسيد))ة()فجيب أبضاس)

 (5 أصل) من  بجت اعية  حصة  ((5

حصة لفائدة بلسيد))ة()عبد بلسالم)

أبضاس بتاريخ)20)أكتوار)2022.

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم  (
أكتوار) (28 بتاريخ) بطنجة  بلتجارية 

2022)تحت رقم)258888..

766I

GLOFID

2SS EXTRA SOL
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

GLOFID
96) شارع بلسفير بن عائشة بلطابق 

بلثاني بلرقم 1 ، 20300، بلدبر 
بلبيضاء بملغرب

2SS EXTRA SOL شركة ذبت 
مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجت اعي ر 276 إبن 
تاشفين بلطابق بلتالت - 20000 

بلدبربلبيضاء بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

560529
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) (((
مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 
بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
 2SS (: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.EXTRA SOL
غرض بلشركة بإيجاز):)-تاجر.

-مقاول أع ال متنوعة أو مقاول)
بناء.

بنصف) بائع  مستورد  -تاجر 
بلج لة.

 276 ر) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 
إبن تاشفين بلطابق بلتالت)-)20000 

بلدبربلبيضاء)بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
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 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 (.000 (: بلرمش) فيصل  بلسيد 
حصة بقي ة)00))درهم للحصة.)

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)
وصفات وموبطن بلشركاء):

عنوبفه)ب() بلرمش  فيصل  بلسيد 
تجزئة السيسطا بيتش روزور م س)
 238(0 شقة) (2 طابق) (8 ع ارة) (2

بملح دية بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
عنوبفه)ب() بلرمش  فيصل  بلسيد 
تجزئة السيسطا بيتش روزور م س)
 238(0 شقة) (2 طابق) (8 ع ارة) (2

بملح دية بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
 3( بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)6)8110.
767I

FIDUCIAIRE ATLAS COMPTAFISC

 MLY ABDELKRIM
TRANSPORT

شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة
قفل بلتصفية

 FIDUCIAIRE ATLAS
COMPTAFISC

 RESIDENCE KOUTOUBIA
 CENTRE 1B(BD(ZERKTOUNI

 ET MED EL BAQAL APPT
 N°09 2EME(ETAGE(GUELIZ

 MARRAKECH، 40000،
MARRAKECH MAROC

 MLY ABDELKRIM TRANSPORT
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجت اعي : بوكار 
بقامة 2 شقة رقم 30 بلدبوديات - 

10000 مربكش بملغرب.
قفل بلتصفية

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 
.2(353

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)
تقرر حل) (2020 0))مارس) بملؤرخ في)
 MLY ABDELKRIM TRANSPORT
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة مبلغ)

وعنوبن) درهم  ((00.000 رأس الها)

2)شقة) مقرها بإلجت اعي بوكار بقامة)
رقم)30)بلدبوديات)-)10000)مربكش)

بلنهائي) اللتوقيف  فتيجة  بملغرب 

للشركة.

و عين:

و) فجاة  اللة  صابر  بلسيد)ة()

عنوبفه)ب()شارع مبارك بلبقاي بقامة)

بلقبيبات) حي  ((1 رقة) شقة  بركاش 

)ة() بلرااط بملغرب ك صفي) ((0000

للشركة.

و قد تم بنعقاد بلج عية بلختامية)

بوكار) وفي  (2020 مارس) ((0 بتاريخ)

(- بلدبوديات) (30 شقة رقم) (2 بقامة)

10000)مربكش بملغرب.

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

شتن6ر) ((1 بتاريخ) ب ربكش  بلتجارية 

2020)تحت رقم)5313)).

768I

شركة بلحسي ة لالستشاربت ش.م.م

STE NEKOR STORE SARL
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

شركة بلحسي ة لالستشاربت 

ش.م.م

 RUE BEER INNZAREN N

 21 IMZOUREN، 32250، AL

HOCEIMA بملغرب

STE NEKOR STORE SARL شركة 

ذبت بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجت اعي حي 

بفديسن بمزورن بلحسي ة 32000 

بلحسي ة بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

3883

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) ((7

بملسؤولية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بملحدودة بامل يزبت بلتالية:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤولية بملحدودة.

عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 

 STE (: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.NEKOR STORE SARL

غرض بلشركة بإيجاز):)قاول إدبرة)

ع ليات بلتجارة بإللكتروفية

-)تاجر

-)بستيربد وتصدير تاجر أو وسيط.

حي) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 

 32000 بلحسي ة) بمزورن  بفديسن 

بلحسي ة بملغرب.

أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)2022)سنة.

 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 STE NEKOR STORE بلشركة)

 (00 بقي ة) حصة  (SARL( :( 1.000

درهم للحصة.

 STE NEKOR STORE بلشركة)

SARL(:(1000)بقي ة)00))درهم.

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):

بلسيد سليم بلطاهري عنوبفه)ب()

3))زفقة بلسنيغال إمزورن بلحسي ة.)

32000)بلحسي ة بملغرب.

عنوبفه)ب() ح اني  بيوب  بلسيد 

بملنزه) حي  بلفا�سي  عالل  شارع  (11

بلحسي ة)32000)بلحسي ة بملغرب.

عنوبفه)ب() ورغات  مح د  بلسيد 

بلحسي ة) بمزورن  بفرود  شارع  (09

32000)بلحسي ة بملغرب.

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:

بلسيد سليم بلطاهري عنوبفه)ب()

3))زفقة بلسنيغال إمزورن بلحسي ة.)

32000)بلحسي ة بملغرب

عنوبفه)ب() ورغات  مح د  بلسيد 

بلحسي ة) بمزورن  بفرود  شارع  (09

32000)بلحسي ة بملغرب

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

بالبتدبئية بالحسي ة بتاريخ))0)فوف6ر)

2022)تحت رقم)901.

769I

sofoget

L›EMPREINTE D›AYMANE
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تغيير تس ية بلشركة

sofoget
 Kenitra, 37 rue(mohamed(qorri
 residence(chaimae(bur(n° 2 et 3

، 14000، kenitra(maroc
 L›EMPREINTE D›AYMANE
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بالجت اعي منطقة 
بلتنشيط طريق مهدية رقم 39 ب 
محل ) و 2 بلقنيطرة - 1000) 

بلقنيطرة ---.
تغيير تس ية بلشركة

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 
19233

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)
تم تغيير) (2022 أبريل) ((1 بملؤرخ في)
 L’EMPREINTE»(تس ية بلشركة من

.»AYMREST»(إلى(«D’AYMANE
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
 26 بتاريخ) بالقنيطرة  بالبتدبئية 

أكتوار)2022)تحت رقم)93067.
770I

sofoget

L›empreinte d›aymane
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تحويل بملقر بالجت اعي للشركة

sofoget
 Kenitra, 37 rue(mohamed(qorri
 residence(chaimae(bur(n° 2 et 3

، 14000، kenitra(maroc
L›empreinte d›aymane شركة 

ذبت بملسؤولية بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجت اعي منطقة 
بلتنشيط طريق مهدية رقم 39 ب 
محل ) و 2 بلقنيطرة - 1000) 

بلقنيطرة ----.
تحويل بملقر بالجت اعي للشركة

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 
.19233

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)
2022)تم تحويل) 1))أبريل) بملؤرخ في)
من) للشركة  بلحالي  بالجت اعي  بملقر 
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«منطقة بلتنشيط طريق مهدية رقم)
39)ب محل)))و)2)بلقنيطرة)-)1000) 
بلقنيطرة)----»)إلى)«دوبر أوالد مسعود)
ح اميس بوالد سالمة بحوبز ص ب)

20)5) - 1000))بلقنيطرة)-----».
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
 26 بتاريخ) بالقنيطرة  بالبتدبئية 

أكتوار)2022)تحت رقم)93067.
77(I

sofoget

L›EMPREINTE D›AYMANE
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تغيير نشاط بلشركة

sofoget
 Kenitra, 37 rue(mohamed(qorri
 residence(chaimae(bur(n° 2 et 3

، 14000، kenitra(maroc
 L›EMPREINTE D›AYMANE
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بالجت اعي منطقة 
بلتنشيط طريق مهدية رقم 39 ب 
محل ) و 2 بلقنيطرة - 1000) 

بلقنيطرة ----.
تغيير نشاط بلشركة

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 
.19233

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)
تم تغيير) (2022 أبريل) ((1 بملؤرخ في)

نشاط بلشركة من)«)م ون حفالت
)«)إلى)«)م ون حفالت

مطعم».
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
 26 بتاريخ) بالقنيطرة  بالبتدبئية 

أكتوار)2022)تحت رقم)93067.
772I

sofoget

WEBSTERKUN
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

sofoget
 Kenitra, 37 rue(mohamed(qorri
 residence(chaimae(bur(n° 2 et 3

، 14000، kenitra(maroc

WEBSTERKUN شركة ذبت 
مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجت اعي 666 بلوك 
د مغرب عربي بلقنيطرة - 1000) 

بلقنيطرة -----
تأسيس شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

67083
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) ((2
مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 
بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.WEBSTERKUN
تطوير) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 
وتطبيقات) وبل6رمجيات  بلويب 

بلهاتف بملح ول.
عنوبن بملقر بالجت اعي):)666)بلوك)
 (1000 (- بلقنيطرة) عربي  مغرب  د 

بلقنيطرة)-----.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 (.000 (: س ير) بملبتوتي  بلسيد 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.
 (000 (: س ير) بملبتوتي  بلسيد 

بقي ة)00))درهم.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):
عنوبفه)ب() س ير  بملبتوتي  بلسيد 

فرنسا)----)فرنسا فرنسا.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
عنوبفه)ب() س ير  بملبتوتي  بلسيد 

فرنسا)-----)فرنسا فرنسا
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
 27 بتاريخ) بالقنيطرة  بالبتدبئية 

أكتوار)2022)تحت رقم)93083.
773I

sofoget

VIP LAB
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

sofoget
 Kenitra, 37 rue(mohamed(qorri
 residence(chaimae(bur(n° 2 et 3

، 14000، kenitra(maroc
VIP LAB شركة ذبت مسؤلية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجت اعي بلقنيطرة 
ساكنية إقامة مع ورة ع ارة ب 
مكتب 6 - 1000) بلقنيطرة ----
تأسيس شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

67095
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) (2(
مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 
بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
 VIP (: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.LAB
مخت6ر) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

بألسنان بالصطناعية.
عنوبن بملقر بالجت اعي):)بلقنيطرة)
ب) ع ارة  مع ورة  إقامة  ساكنية 

مكتب)6 - 1000))بلقنيطرة)----.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 (.000 (: بلسيد موالي علي لكزيز)

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.
 (000 (: بلسيد موالي علي لكزيز)

بقي ة)00))درهم.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):
بلسيد موالي علي لكزيز عنوبفه)ب()

بلقنيطرة)1000))بلقنيطرة)---.

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:

بلسيد موالي علي لكزيز عنوبفه)ب()

بلقنيطرة)1000))بلقنيطرة)-----

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

 27 بتاريخ) بالقنيطرة  بالبتدبئية 

أكتوار)2022)تحت رقم)93099.

771I

S.H EXPERTISE

AUTREMENT AGENGY
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تفويت حصص

S.H EXPERTISE

 Rue Chrarda RDC ,(0

 Derb Loubila Bourgogne

 Casablanca– MAROC ، 20400،

CASABLANCA MAROC

AUTREMENT AGENGY شركة 

ذبت بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجت اعي 59 شارع 

بلزرقطوني إقامة بلزهوربلطابق رقم 

9 شقة 26 - 20000 بلدبربلبيضاء 

بملغرب.

تفويت حصص
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 

.25(((5

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)

ت ت) (2022 شتن6ر) (28 في) بملؤرخ 

بملصادقة على):

هشام) مح د  )ة() بلسيد) تفويت 

500)حصة بجت اعية من أصل) لهنا)

)ة() بلسيد) لفائدة  حصة  ((.000

شتن6ر) (28 بتاريخ) بلجهركي  بملهدي 

.2022
هدى مختاري) )ة() تفويت بلسيد)

أصل) من  بجت اعية  حصة  (500

)ة() بلسيد) لفائدة  حصة  ((.000

شتن6ر) (28 بتاريخ) بلجهركي  بملهدي 

.2022

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم  (

 3( بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)813703.

775I
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FIDUCIAIRE CONSULTING AKABBAL SARL

HILAFIL
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
قفل بلتصفية

 FIDUCIAIRE CONSULTING
AKABBAL SARL

 TANGER 47 AVENUE(HASSAN
 2 RDC(N°13 ، 90000، TANGER

Maroc
HILAFIL شركة ذبت مسؤلية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجت اعي : طنجة 
بملنطقة بلصناعية طريق تطوبن 
قطعة 66 م ر 2. - 90000 طنجة 

بملغرب.
قفل بلتصفية

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 
.92233

بلوحيد) بلشريك  قربر  ب قت�سى 
تقرر) (2022 أكتوار) ((8 في) بملؤرخ 
مسؤلية) ذبت  شركة  (HILAFIL حل)
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد مبلغ)
وعنوبن) درهم  ((00.000 رأس الها)
بملنطقة) طنجة  بإلجت اعي  مقرها 
 66 قطعة) تطوبن  طريق  بلصناعية 
م ر)2. - 90000)طنجة بملغرب فتيجة)
بلكلية) للتصفية  بلنهائي  بإلغالق  ل-)
 HILAFIL SARL» بملذكورة) للشركة 
بتاريخ) حلها  مالحظة  بعد  («D’A.U
بلسجل) من  وبلشطب  ((/9/2022

بلتجاري برقم)92233..
و عين:

و) أعنافو  مح د  بلسيد)ة()
طنجة) (90000 طنجة) عنوبفه)ب()

بملغرب ك صفي))ة()للشركة.
و قد تم بنعقاد بلج عية بلختامية)
وفي طنجة) (2022 أكتوار) ((8 بتاريخ)
تطوبن) طريق  بلصناعية  بملنطقة 
طنجة) (90000  -  .2 م ر) (66 قطعة)

بملغرب.
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
أكتوار) (27 بتاريخ) بطنجة  بلتجارية 

2022)تحت رقم)258812.

776I

TAX CONSULTING AND ACCOUNTING

الند ميلتيسرفيس
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

 TAX CONSULTING AND
ACCOUNTING

 AV(HASSANII(IMM(SALHI 2
 ETAGE(BENI(MELLAL ، 23000،

BENI MELLAL maroc
الفد ميلتيسرفيس شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجت اعي بقامة 

بلعث افية بلحي بالتدبري بقامة 3 بني 
مالل - 23000 بني مالل بملغرب
تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

(3317
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) (((
بملسؤولية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بملحدودة بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤولية بملحدودة.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
الفد) (: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

ميلتيسرفيس.
منعش) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

عقاري.
بقامة) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 
بلعث افية بلحي بالتدبري بقامة)3)بني)

مالل)-)23000)بني مالل بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)بملغرب سنة.
 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 31.000 (: بلضاوي) بلسيد  الد 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.
(: بلفهيمي) بلرحيم  عبد  بلسيد 
درهم) ((00 بقي ة) حصة  (33.000

للحصة.
بلسيد ح يد بلشعباوي):)33.000 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.)
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):

عنوبفه)ب() بلضاوي  بلسيد  الد 

 23000 بني مالل) (19 تجزئة بملاللية)

بني مالل بملغرب.

بلفهيمي) بلرحيم  عبد  بلسيد 

 2 مج وعة) بألطلس  حي  عنوبفه)ب()

بني مالل) (23000 بني مالل) ((6 رقم)

بملغرب.

بلسيد ح يد بلشعباوي عنوبفه)ب()

حي بألطلس بلوك)1)رقم)9))بني مالل)

23000)بني مال ل بملغرب.

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:

عنوبفه)ب() بلضاوي  بلسيد  الد 

 23000 بني مالل) (19 تجزئة بملاللية)

بني مالل بملغرب

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

 27 بتاريخ) مالل  ببني  بالبتدبئية 

أكتوار)2022)تحت رقم)093).

777I

موثق

STE ANO.ARI IMMO
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

موثق

بوسكورة ، 21200، بوسكورة 

بملغرب

STE ANO.ARI IMMO شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجت اعي 59 شارع 

بلزرقطوني إقامة بلزهور بلطابق 

بلسابع بلشقة رقم 20 بلدبر بلبيضاء 

- 20330 بلدبر بلبيضاء بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

55172(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 غشت) ((7

بملسؤولية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بملحدودة بامل يزبت بلتالية:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤولية بملحدودة.

عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 

 STE (: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.ANO.ARI IMMO

بإلنعاش) (: غرض بلشركة بإيجاز)

بلعقاري.

59)شارع) عنوبن بملقر بالجت اعي):)

بلطابق) بلزهور  إقامة  بلزرقطوني 

بلسابع بلشقة رقم)20)بلدبر بلبيضاء)

- 20330)بلدبر بلبيضاء)بملغرب.

أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

بلسيد صالح عريش):)500)حصة)

بقي ة)00))درهم للحصة.

بلسيد مح د أفوري):)500)حصة)

بقي ة)00))درهم للحصة.)

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):

عنوبفه)ب() صالح  عريش  بلسيد 

دوبربوالد بن ع ر دحامنة بوسكورة)

بلبيضاء) بلدبر  (27(82 بلنوبصر)

بملغرب.

عنوبفه)ب() أفوري  مح د  بلسيد 

دوبربوالد بن ع ر دحامنة بوسكورة)

بلدبر) (27(82 بلنوبصربلبيضاء)

بلبيضاء)بملغرب.

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:

عنوبفه)ب() عريش  صالح  بلسيد 

دوبربوالد بن ع ر دحامنة بوسكورة)

بلبيضاء) بلدبر  (27(82 بلنوبصر)

بملغرب

عنوبفه)ب() أفوري  مح د  بلسيد 

دوبربوالد بن ع ر دحامنة بوسكورة)

بلدبر) (27(82 بلنوبصربلبيضاء)

بلبيضاء)بملغرب

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

 07 بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

شتن6ر)2022)تحت رقم)836852.

778I
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FIDUCIAIRE MOUANI

امليموني خدمات
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE MOUANI
 24BD(ZERKTOUNI 1ER(ETAGE
 APPT(N° 02 HAY(ENNAJAH ،
54000، KHENIFRA(MAROC
بملي وني  دمات شركة ذبت 

مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 
بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجت اعي ج اعة 
موالي بوعزة - 51000  نيفرة 

بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

16((
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) (03
مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 
بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
بإلقتضاء)ب ختصر تس يتها):)بملي وني)

 دمات.
غرض بلشركة بإيجاز):)تاجر وقود)

بالتجزئة
محطة  دمة بلسياربت

صاحب مقهى
مستغل مسبح.

ج اعة) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 
51000) نيفرة) (- بوعزة) موالي 

بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
مبلغ رأس ال بلشركة:)000.000.) 

درهم،)مقسم كالتالي:
 (0.000 (: بملي وني  الد) بلسيد 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.)
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):

عنوبفه)ب() بملي وني  الد  بلسيد 
51000) نيفرة) بوعزة) موالي  مركز 

بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
عنوبفه)ب() بملي وني  الد  بلسيد 
51000) نيفرة) بوعزة) موالي  مركز 

بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
بالبتدبئية بخنيفرة بتاريخ)25)أكتوار)

2022)تحت رقم)166.

779I

QUALICIA CONSULTING

AFRI TURK INVEST SARL
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

QUALICIA CONSULTING
بقامة أمين بلطابق بلتاني رقم 1) 
زفقة طرفاية، موالي علي بلشريف 

بملدينة بلجديدة مكناس. ، 50000، 
مكناس بملغرب

AFRI TURK INVEST SARL شركة 
ذبت بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجت اعي 20 شارع 
بالمير موالي عبد هللا بلطابق 1 
مكتب 7 م ج مكناس - 50000 

مكناس بملغرب
تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

57523
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) (26
بملسؤولية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بملحدودة بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤولية بملحدودة.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
 AFRI (: ب ختصر تس يتها) بإلقتضاء)

.TURK INVEST SARL
تجارة) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

بألجهزة بملنزلية
بلتجارة

بستيرد و تصدير.

20)شارع) عنوبن بملقر بالجت اعي):)
بالمير موالي عبد هللا بلطابق)1)مكتب)
مكناس) (50000 (- مكناس) ج  م  (7

بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
بلسيد يوميت كولير):)0)5)حصة)

بقي ة)00))درهم للحصة.
عبدبلكريم) كوفديوغلو  بلسيد 
درهم) ((00 بقي ة) حصة  (300 (:

للحصة.
 (90 (: كوفديوغلوببربهيم) بلسيد 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.)
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):
عنوبفه)ب() كولير  يوميت  بلسيد 

هاتاي)00))3)هاتاي تركيا.
عبدبلكريم) كوفديوغلو  بلسيد 
عنوبفه)ب()هاتاي)00))3)هاتاي تركيا.
ببربهيم) كوفديوغلو  بلسيد 
عنوبفه)ب()هاتاي)00))3)هاتاي تركيا.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
عنوبفه)ب() كولير  يوميت  بلسيد 

هاتاي)00))3)هاتاي تركيا
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
فوف6ر) (0( بتاريخ) ب كناس  بلتجارية 

2022)تحت رقم)3983.
780I

AUDA IT CONSULTING

AUDA IT CONSULTING
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

AUDA IT CONSULTING
زفقة بلحرية رقم 0) بلطابق رقم 
3 بلشقة رقم 5 بلدبر بلبيضاء، 
20)20، بلدبر بلبيضاء بملغرب

AUDA IT CONSULTING شركة 
ذبت مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجت اعي 0) زفقة 
بلحرية ،بلطابق 3،بلشقة رقم 5 

بلدبر بلبيضاء 20)20 بلدبر بلبيضاء 
بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤلية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 
560629

 26 في) مؤرخ  حر  عقد  ب قت�سى 
بلقافون) إعدبد  تم  (2022 شتن6ر)
مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 
بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
 AUDA(:(بإلقتضاء)ب ختصر تس يتها

.IT CONSULTING
(: بإيجاز) بلشركة  غرض 
بلرقمي) بلتحول  في  بالستشاربت 
وهندسة) وبالستربتيجية  وبإلدبرة 

بلتدريب.
زفقة) ((0 (: عنوبن بملقر بالجت اعي)
 5 رقم) 3،بلشقة  ،بلطابق) بلحرية)
20)20)بلدبر بلبيضاء) بلدبر بلبيضاء)

بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 (0.000 بلشركة:) رأس ال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
00))حصة) (: بلسيد بسامة دقاق)

بقي ة)00))درهم للحصة.)
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):
عنوبفه)ب() دقاق  بسامة  بلسيد 
زرع) ببي  وببن  زياد  ببن  طارق  زبوية 
25 1000))بلقنيطرة) ع ارة ب شقة)

بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
عنوبفه)ب() دقاق  بسامة  بلسيد 
زرع) ببي  وببن  زياد  ببن  طارق  زبوية 
25 1000))بلقنيطرة) ع ارة ب شقة)

بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
 0( بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

فوف6ر)2022)تحت رقم)811275.

78(I
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F.M CONSULTING

إلكتروميكانيك إنرجي
إعالن متعدد بلقربربت

F.M CONSULTING
 BD RAHAL EL MESKINI

 2EME(ETAGE(APPT.2 N°54
 CASABLANCA ، 20130،

CASABLANCA MAROC
إلكتروميكافيك إفرجي «شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة»
وعنوبن مقرها بالجت اعي: بملنطقة 

بلحرة للتصدير، تجزئة 21 ب تجزئة 
21 أ I - - طنجة بملغرب.
«إعالن متعدد بلقربربت»

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري: 
.3389(

ب قت�سى بلج ع بلعام بالستثنائي)
بملؤرخ في)01)أكتوار)2022

تم بتخاذ بلقربربت بلتالية:)
على) ينص  بلذي  (:( رقم) قربر 
بإلسثثنائي) بلعام  بلج ع  قرر  مايلي:)
بملساه ة) سندبت  ج يع  جلب 
ي تلكها) بلتي  إجت اعية() )حصص 
ج يع بلشركاء)بألشخاص بلطبيعيين)
للشركة ؤ م إفرجي هلدينج،)بملت وقة)
ب برج س ف س،)تجزئة)57)،)بلطابق)
كازب) (، بلرئي�سي) بلشارع  (، بلخامس)
بلدبر بلبيضاء) (، بلحي بلحسني) (، أففا)
مج وعه) ما  جلب  أي  (.20250  -
000)9)حصة إجت اعية بلتي ي تلكها)
(- (: بلطبيعيين) بألشخاص  بلشركاء)
حصة) (28000 بلسيد طارق وشاري)
بلزيدبني) مصطفى  موالي  بلسيد  (-
8200))حصة)-)برنسة نع ة يوسفي)
سامية) برنسة  (- حصة) ((1931
برنسة) (- حصة) ((1933 يوسفي)

صوفيا يوسفي)1933))حصة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

بلنظام بألسا�سي بلتالية:)
بند رقم)6:)بلذي ينص على مايلي:)

بملساه ات
بند رقم)7:)بلذي ينص على مايلي:)

رأس بملال)
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
أكتوار) (27 بتاريخ) بطنجة  بلتجارية 

2022)تحت رقم)258871.
782I

بيطا طربفو

ETA TRAVAUX
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
توسيع نشاط بلشركة)

بيطا طربفو
18 تجزئة مجد بلساحل حد 

بلسوبلم بقليم برشيد ، 26100، 
حد بلسوبلم بمل لكة بملغراية

eta travaux شركة ذبت مسؤلية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد

وعنوبن مقرها بالجت اعي 18 تجزئة 
مجد بلساحل حد بلسوبلم بقليم 

برشيد 26100 حد بلسوبلم بمل لكة 
بملغراية.

توسيع نشاط بلشركة
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 

.985(
بلوحيد) بلشريك  قربر  ب قت�سى 
ت ت) (2022 شتن6ر) (0( في) بملؤرخ 
نشاط) إلى  بلتالية  بألنشطة  إضافة 

بلشركة بلحالي):
فقل بلبضائع لحساب بلغير)-فقل)
-بيع) بلغير) لحساب  بملستخدمين 
بالليات) و  بلشاحنات  و  بلسياربت 
و) بالغاثة  بنشطة  (- بملستع لة)

بلديبناج)-)بشغال مختلفة.
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم  (
شتن6ر) (09 بتاريخ) ب6رشيد  بالبتدبئية 

2022)تحت رقم)887.
783I

fidmanar

LAIM IMMO
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة
fidmanar

3)) شارع عبد بلكريم بلخطابي 
ع ارة بملهندز رقم د شقة رقم 7 
بلطابق بلتاني مربكش ، 10000، 

marrakech maroc
LAIM IMMO شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجت اعي مشروع 
بوليفر بالم ج اعة بلويدبن جناح 

A7 - 41103 مربكش بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

(30095

ب قت�سى عقد حر مؤرخ في)26)ماي)

بألسا�سي) بلقافون  إعدبد  تم  (2022

لشركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت)

بلشريك بلوحيد بامل يزبت بلتالية:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.

عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 

 LAIM (: ب ختصر تس يتها) بإلقتضاء)

.IMMO

-غرف أو) (: غرض بلشركة بإيجاز)

شقق مفروشة.

مشروع) (: عنوبن بملقر بالجت اعي)

 A7(بوليفر بالم ج اعة بلويدبن جناح

03))1 -)مربكش بملغرب.

أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 90.000 بلشركة:) رأس ال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

 900 (: ملياء) بلدين  محي  بلسيدة 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.

 900 (: ملياء) بلدين  محي  بلسيدة 

بقي ة)90.000)درهم.

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):

بلسيدة محي بلدين ملياء)عنوبفه)ب()

 (30(1 كلفيت) بكوبرد  شارع  (26

مرسيليا فرنسا.

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:

بلسيدة محي بلدين ملياء)عنوبفه)ب()

 (30(1 كلفيت) بكوبرد  شارع  (26

مرسيليا فرنسا

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

أكتوار) (26 بلتجارية ب ربكش بتاريخ)

2022)تحت رقم)10750).

781I

p3s consulting

VISA CENTER
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

p3s consulting

8) زفقة بلزهور رقم 03 ، 22000، 

بلدبر بلبيضاء بملغرب

VISA CENTER شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجت اعي 77 زفقة 

مح د س يحة بلطابق بلعاشر رقم 

57 - 20090 بلدبربلبيضاء بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

511903

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
بلقافون) إعدبد  تم  (2022 ماي) ((2

بملسؤولية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بملحدودة بامل يزبت بلتالية:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤولية بملحدودة.

عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 

 VISA (: ب ختصر تس يتها) بإلقتضاء)

.CENTER

إجربء) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

بملوبعيد بلقنصلية وبإلدبرية وبملالية.)

تجهيز بمللفات بلقنصلية وبإلدبرية.
زفقة) (77 (: عنوبن بملقر بالجت اعي)

بلعاشر رقم) بلطابق  مح د س يحة 

57 - 20090)بلدبربلبيضاء)بملغرب.

أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 (.000 (: بلسيد عبد بلعالي فارس)

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.)

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):

بلسيد عبد بلعالي فارس عنوبفه)ب()
دوبر بفرب بني بويفرور)62000)بلناظور)

بملغرب.

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
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بلسيد عبد بلعالي فارس عنوبفه)ب()
دوبر بفرب بني بويفرور)62000)بلناظور)

بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
 3( بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

ماي)2022)تحت رقم)825778.
785I

CABINET COMPTAJUR CONSEIL

STE ATLAS ADERA SARL
إعالن متعدد بلقربربت

 CABINET COMPTAJUR
CONSEIL

 IMM 144 APPT 14 ZONE 20M
 LES PORTES DE MARRAKECH

 MARRAKECH، 40000،
MARRAKECH MAROC

STE ATLAS ADERA SARL «شركة 
ذبت بملسؤولية بملحدودة»

وعنوبن مقرها بالجت اعي: تجزئة 
بلخليل 2 رقم 23 بملحاميد مربكش - 

10000 مربكش بملغرب.
«إعالن متعدد بلقربربت»

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري: 
.82319

ب قت�سى بلج ع بلعام بالستثنائي)
تم بتخاذ) (2022 3))شتن6ر) بملؤرخ في)

بلقربربت بلتالية:)
قربر رقم)):)بلذي ينص على مايلي:)
500)حصة من طرف بلسيد) تفويت)
أيت فاصر عبد بإلله لفائدة بلسيد)

بناصر عبد بملجيد
قربر رقم)2:)بلذي ينص على مايلي:)
عبد) فاصر  أيت  بلسيد  بستقالة 
بإلله من تسيير بلشركة و بإلحتفاظ)
بالسيد بلطرببي يوسف ك سير وحيد)

للشركة
قربر رقم)3:)بلذي ينص على مايلي:)

تحيين بلقافون بألسا�سي للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

بلنظام بألسا�سي بلتالية:)
بلذي ينص على) (:7 و) (6 بند رقم)
(- (: بلتوزيع بلجديد للحصص) مايلي:)
حصة) (500 يوسف) بلطرببي  بلسيد 
بناصر) بلسيد  (- درهم) (50.000,00
 50.000,00 500)حصة) عبد بملجيد)

درهم.)

بند رقم)7):)بلذي ينص على مايلي:)
بملسير) هو  يوسف  بلطرببي  بلسيد 

بلوحيد للشركة ملدة غير محددة
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
أكتوار) (27 بلتجارية ب ربكش بتاريخ)

2022)تحت رقم)10815).
786I

ste imtiyaz conseils sarl

RAYAN PLANCHER
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تفويت حصص

ste imtiyaz conseils sarl
))زفقة بلعراية بلسعودية بلطابق)
بلجديدة) بملدينة  (5 رقم) ثقة  بالول 

فاس)،)30000،)فاس بملغرب
شركة) (RAYAN PLANCHER
ذبت مسؤلية محدودة ذبت بلشريك)

بلوحيد
دوبر) بإلجت اعي  مقرها  وعنوبن 
لبسايس ج اعة سبع روب�سي موالي)
يعقوب فاس)-)30000)فاس بملغرب.

تفويت حصص
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري)

.61177
بلوحيد) بلشريك  قربر  ب قت�سى 
ت ت) (2022 أكتوار) ((7 في) بملؤرخ 

بملصادقة على):
بملحجوب) )ة() بلسيد) تفويت 
بملسنتك)000.))حصة بجت اعية من)
بلسيد) لفائدة  حصة  ((.000 أصل)
أكتوار) ((7 )ة() الد بملسنتك بتاريخ)

.2022
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم  (
أكتوار) (20 بتاريخ) بفاس  بلتجارية 

2022)تحت رقم)1158.
787I

KAMAR BENOUNA

CAPZ ش م م
إعالن متعدد بلقربربت

KAMAR BENOUNA
 RUE(CHARAM(ACHAYKH ، 31

20160، Casablanca(MAROC
CAPZ ش م م «شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة»

وعنوبن مقرها بالجت اعي: زفقة 

سومية بلطابق بلخامس رقم 

22 بقامة شهرزبد3 - 20310 

بلدبربلبيضاء بملغرب.

«إعالن متعدد بلقربربت»
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري: 

.136603

ب قت�سى بلج ع بلعام بالستثنائي)

بملؤرخ في)3))أكتوار)2022

تم بتخاذ بلقربربت بلتالية:)

قربر رقم)):)بلذي ينص على مايلي:)

قرر بلج ع بلعام بلزيادة في ربس ال)

ب بلغ))5.100)درهم)()لجلب)50.000 

درهم بلى)55.100)درهم)

قربر رقم)2:)بلذي ينص على مايلي:)

بملرفي�سي) ع ر  بلسيد  على  بملوبفقة 

تحويل) بالتالي  و  جديد  كشريك 

مسؤولية) دبت  «شركة  بلى) بلشركة 

محدودة)«

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

بلنظام بألسا�سي بلتالية:)

بند رقم)0:)بلذي ينص على مايلي:)

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

 3( بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)6)8137.

788I

sabahinfo

شركة أجيتراب
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

حل شركة

sabahinfo

 N° 70 pole(socio-economique

 el(kelaa(des(sraghna ، 43000، el

kelaa des sraghna maroc

شركة أجيتربب شركة ذبت 
بملسؤولية بملحدودة)في طور 

بلتصفية(

وعنوبن مقرها بإلجت اعي تجزئة 

بلزهرة رقم 37 بلعطاوية - 13000 

قلعة بلسربغنة بملغرب.

حل شركة
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 

.293(

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)
تقرر) (2022 يوليوز) (28 في) بملؤرخ 
حل شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة)
رأس الها) مبلغ  أجيتربب  شركة 
مقرها) وعنوبن  درهم  ((00.000
 37 رقم) بلزهرة  تجزئة  بإلجت اعي 
قلعة بلسربغنة) (13000 (- بلعطاوية)

بملغرب فتيجة ل):)إربدة بلشركاء.
تجزئة) ب  بلتصفية  مقر  حدد  و 
 13000 (- بلعطاوية) (37 رقم) بلزهرة 

قلعة بلسربغنة بملغرب.)
و عين:

و) باكري  بملجيد  عبد  بلسيد)ة()
 37 رقم) بلزهرة  تجزئة  عنوبفه)ب()
بلسربغنة) قلعة  (13000 بلعطاوية)

بملغرب ك صفي))ة()للشركة.
و) بلسعيدي  هللا  عبد  بلسيد)ة()
بجدور) بسعيد  بوالد  دوبر  عنوبفه)ب()
)ة() ك صفي) بملغرب  بسفي  (16000

للشركة.
وعند بإلقتضاء)بلحدود بملفروضة)
محل) لهم  بملخولة  بلصالحيات  على 
و) بلعقود  تبليغ  محل  و  بملخابرة 

بلوثائق بملتعلقة بالتصفية):)-
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
بالبتدبئية بقلعة بلسربغنة بتاريخ)25 

غشت)2022)تحت رقم)339/2022.
789I

ORENJI

FARAJI MINERALS
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

ORENJI
32 شارع مح د بلخامس بلشقة 

رقم 1 حي بلحسني بركان ، 63000، 
بركان بملغرب

FARAJI MINERALS شركة ذبت 
بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجت اعي شقة 03 
بلطابق 2 بناية مدربن شارع مح د 

5 - 63300 بركان بملغرب
تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

8783
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في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) (21
بملسؤولية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بملحدودة بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤولية بملحدودة.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
 FARAJI(:(بإلقتضاء)ب ختصر تس يتها

.MINERALS
بلبحث) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

على بملعادن وبستغاللها
شربء)وايع بملعادن.

 03 :)شقة) عنوبن بملقر بالجت اعي)
بلطابق)2)بناية مدربن شارع مح د)5 

- 63300)بركان بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 331 (: بركو�سي) فربجي  بلسيد 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.
 333 (: بوترفاس) ببربهيم  بلسيد 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.
 333 (: مح د) بولفربح  بلسيد 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.)
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):
عنوبفه)ب() بركو�سي  فربجي  بلسيد 
 63300 حي بلفرح) ((7 رقم) ((9 زفقة)

سيدي سلي ان بملغرب.
بوترفاس) ببربهيم  بلسيد 
بوغريبة) يحي  بوالد  دوبر  عنوبفه)ب()

63300)بركان بملغرب.
بلسيد بولفربح مح د عنوبفه)ب()
بركان) (63300 زفقة تازة حي ملوية) ((

بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
عنوبفه)ب() بركو�سي  فربجي  بلسيد 
 63300 حي بلفرح) ((7 رقم) ((9 زفقة)

سيدي سلي ان بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
فوف6ر) (0( بتاريخ) ب6ركان  بالبتدبئية 

2022)تحت رقم)576.

790I

FDG SARLAU

مخبزة قاعة شاي الحاج الباز
عقد تسيير حر ألصل تجاري))بألشخاص)

بملعنويون(
عقد تسيير حر ألصل تجاري

مخ6زة قاعة شاي بلحاج بلباز 
 25 قي) مؤرخ  حر  عقد  ب قت�سى 
مخ6زة) شركة  أعطى  (2022 أكتوار)
ش.ذ.أ.ج) بلباز  بلحاج  شاي  قاعة 
 35695 بلتجاري) بالسجل  بملسجل 
حق) ب ربكش  بلتجارية  باملحك ة 
بلتسيير بلحر لألصل بلتجاري بلكائن)
(- سعادة) (( بألفاق) ((232 رقم) ب 
60)10)مربكش بملغرب لفائدة شركة)
سنة) (5 ملدة) ش.م.م  بلصباح   6ز 
تبتدئ من))0)فوف6ر)2022)و تنتهي في)
2027)مقابل مبلغ شهري) 30)أكتوار)

قي ته)5.000))درهم.
79(I

ADVOLIS

AMAZING FOOD
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

حل شركة

ADVOLIS
 N°59,BD MED V,IMM

 AMRANI,3EME(ETAGE(OUJDA،
60000، oujda(MAROC

AMAZING FOOD شركة ذبت 
بملسؤولية بملحدودة)في طور 

بلتصفية(
وعنوبن مقرها بإلجت اعي شارع 
مح د بلخامس رقم 59 بلطابق 
بلثالث شقة أ - 60000 وجدة 

بملغرب.
حل شركة

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 
.33265

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)
تقرر) (2022 أكتوار) (03 في) بملؤرخ 
حل شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة)
رأس الها) مبلغ  (AMAZING FOOD
مقرها) وعنوبن  درهم  ((00.000,00
بإلجت اعي شارع مح د بلخامس رقم)
 60000 (- بلطابق بلثالث شقة أ) (59
وجدة بملغرب فتيجة ل):)عدم تحقيق)

بلغرض بالجت اعي.

شارع) ب  بلتصفية  مقر  حدد  و 
بلطابق) (59 رقم) بلخامس  مح د 
بلثالث شقة أ)-)60000)وجدة بملغرب.)

و عين:
بلسيد)ة()بلحسين مير و عنوبفه)ب()
زفقة) بلوحدة  تجزئة  بملح دي  حي 
 60000  (( رقم) هللا  عبد  بن  جابر 

وجدة بملغرب ك صفي))ة()للشركة.
وعند بإلقتضاء)بلحدود بملفروضة)
محل) لهم  بملخولة  بلصالحيات  على 
و) بلعقود  تبليغ  محل  و  بملخابرة 

بلوثائق بملتعلقة بالتصفية):.
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
أكتوار) (25 بتاريخ) بوجدة  بلتجارية 

2022)تحت رقم)659).
792I

---

CHITAOUY IMMOBILIER
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

رقم 22 حي بلسعادة ، 00)3)، 
بوزفيقة بملغرب

CHITAOUY IMMOBILIER شركة 
ذبت بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجت اعي حي وبدي 
بلذهب رقم 95 مج ) - 00)3) 

بوزفيقة بملغرب
تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

7823
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 شتن6ر) (06
بملسؤولية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بملحدودة بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤولية بملحدودة.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.CHITAOUY IMMOBILIER
مقاول) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

عقاري.
عنوبن بملقر بالجت اعي):)حي وبدي)
 (3(00  -  ( مج) (95 رقم) بلذهب 

بوزفيقة بملغرب.

أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 
بلشركة):)99)سنة.

 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 500 (: بلشتاوي) أسامة  بلسيد 
حصة بقي ة)00))درهم للحصة.

 500 (: لحشاي�سي) زهرة  بلسيدة 
حصة بقي ة)00))درهم للحصة.)

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)
وصفات وموبطن بلشركاء):

بلسيد أسامة بلشتاوي عنوبفه)ب()
بوزفيقة) ((3(00 بألمل) حي  (31 رقم)

بملغرب.
بلسيدة زهرة لحشاي�سي عنوبفه)ب()
بلسفلي) بلطابق  بألمل  حي  (31 رقم)

00)3))بوزفيقة بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
بلسيد أسامة بلشتاوي عنوبفه)ب()
بوزفيقة) ((3(00 بألمل) حي  (31 رقم)

بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
 26 بتاريخ) سلي ان  ب6ن  بالبتدبئية 

أكتوار)2022)تحت رقم)553.

793I

FIDUNION-MAROC

VIALYS
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تفويت حصص

FIDUNION-MAROC
 RUE EL AMRAOUI BRAHIM ,23

 CASABLANCA ، 20000،
CASABLANCA MAROC

VIALYS شركة ذبت بملسؤولية 
بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجت اعي دوبر 
بوالد سلي ان، ج اعة بلعسيالت، 
بلخيايطة - 00)26 برشيد بملغرب.

تفويت حصص
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 

.1257
ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)
ت ت) (2022 أكتوار) (21 في) بملؤرخ 

بملصادقة على):



21321 الجريدة الرسميةعدد)5712 - )2)رايع بر ر)111) )6))فوف 6ر)2022) 

بلغمي) سلي ة  )ة() بلسيد) تفويت 
25))حصة بجت اعية من أصل)25) 
بلشركة) )ة() بلسيد) لفائدة  حصة 
 COMANER DISTRIBUTION

بتاريخ)21)أكتوار)2022.
كوهن) موفير  )ة() بلسيد) تفويت 
625)حصة بجت اعية من أصل)625 
بلشركة) )ة() بلسيد) لفائدة  حصة 
 COMANER DISTRIBUTION

بتاريخ)21)أكتوار)2022.
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم  (
فوف6ر) (0( بتاريخ) ب6رشيد  بالبتدبئية 

2022)تحت رقم)0))).
791I

SYNERG

LDO
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

SYNERG
 N 223 BD(ZERKTOUNI 6 EME
 ETAGE ، 20060، CASABLANCA

MAROCA
LDO شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجت اعي بلدبر 

بلبيضاء زبوية شارع بملحيط بلهادئ 
وشارع ساحل بلزمرد عين دياب، 

بملتجر رقم 2. - 80)20 بلدبر 
بلبيضاء بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 
بملحدودة 

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 
5598(5

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 غشت) (03
بملسؤولية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بملحدودة بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤولية بملحدودة.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 

.LDO(:(بإلقتضاء)ب ختصر تس يتها
بلتصنيع) (: غرض بلشركة بإيجاز)
بلج لة) فصف  و  بالج لة  وبلبيع 
و) بلحلويات  منتجات  لج يع 

بلشوكوالتة.

بلدبر) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 
زبوية شارع بملحيط بلهادئ) بلبيضاء)
دياب،) عين  بلزمرد  ساحل  وشارع 
بملتجر رقم)2. - 80)20)بلدبر بلبيضاء)

بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
بلسيدة فادية بلعلوي):)500)حصة)

بقي ة)00))درهم للحصة.
حصة) (500 (: بلسيدة ريم مسفر)

بقي ة)00))درهم للحصة.
بلسيدة)0):)0)بقي ة)))درهم.

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)
وصفات وموبطن بلشركاء):

عنوبفه)ب() بلعلوي  فادية  بلسيدة 
بلهناء،) شالة  زفقة  بلبيضاء) بالدبر 

00)20)بالدبر بلبيضاء)بملغرب.
عنوبفه)ب() مسفر  ريم  بلسيدة 
بالدبر بلبيضاء)8)م ر دي ال كارولين،)
بالدبر بلبيضاء) (20(50 كاليفورفيا،-)

بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
عنوبفه)ب() بلعلوي  فادية  بلسيدة 
بلهناء) شالة  زفقة  بلبيضاء) بالدبر 

00)20)بالدبر بلبيضاء)بملغرب
عنوبفه)ب() مسفر  ريم  بلسيدة 
بالدبر بلبيضاء)8)م ر دي ال كارولين،)
بالدبر بلبيضاء) (20(50 كاليفورفيا،-)

بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
 25 بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)813282.
795I

PING MEDAZIZ(بينك ميدبزيز(

 RANYA PROMOTEUR DU
NORD

شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة
تأسيس شركة

PING MEDAZIZ بينك ميدبزيز
حي بلال مل 35 ع ارة ب مل 3ب 1س 

طنجة بملغرب، 90000، طنجة 
بملغرب

 RANYA PROMOTEUR DU
NORD شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة
 route de وعنوبن مقرها بإلجت اعي
 Tétouan complexe ibn Batouta

 3éme(étage(N° 62 Tanger -
90000 طنجة بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 
بملحدودة 

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 
(3(803

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 شتن6ر) (20
بملسؤولية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بملحدودة بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤولية بملحدودة.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
 RANYA(:(بإلقتضاء)ب ختصر تس يتها

.PROMOTEUR DU NORD
 La (: بإيجاز) بلشركة  غرض 
 promotion immobilière et

.lotissement de terrain
 route de(:(عنوبن بملقر بالجت اعي
 Tétouan complexe ibn Batouta
 3éme étage N° 62 Tanger -

90000)طنجة بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 (.000 (: شربقة) جوبد  بلسيد 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.)
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):
عنوبفه)ب() شربقة  جوبد  بلسيد 
بلعوبمة) (306 تجزئة بلورود بلقطعة)

طنجة.)90000)طنجة بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
عنوبفه)ب() شربقة  جوبد  بلسيد 
بلعوبمة) (306 تجزئة بلورود بلقطعة)

طنجة.)90000)طنجة بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
أكتوار) (3( بتاريخ) بطنجة  بلتجارية 

2022)تحت رقم)2353).
796I

KAMAR BENOUNA.

XLINKS MOROCCO ش م
إعالن متعدد بلقربربت

KAMAR BENOUNA
 RUE(CHARAM(ACHAYKH ، 31

20160، Casablanca(MAROC
XLINKS MOROCCO ش م 

«شركة بملساه ة»
وعنوبن مقرها بالجت اعي: 6 ببربهيم 
بلتديلي مكتب رقم 6 بلطابق بلسفلى 

بلسوي�سي - 00)0) بلرااط بملغرب.
«إعالن متعدد بلقربربت»

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري: 
.(63679

ب قت�سى بلج ع بلعام بالستثنائي)
بملؤرخ في)25)أكتوار)2022

تم بتخاذ بلقربربت بلتالية:)
على) ينص  بلذي  (:( رقم) قربر 
مايلي:)قرر بلج ع بلعام تحويل بملقر)
بالجت اعي من)332)ببربهيم بلرودبني)
 6 ببربهيم بلتديلي بملكتب رقم) (6 بلى)

بلطابق بلسفلي بلسوي�سي بلرااط)
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

بلنظام بألسا�سي بلتالية:)
بند رقم)0:)بلذي ينص على مايلي:)
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
فوف6ر) (0( بتاريخ) بالرااط  بلتجارية 

2022)تحت رقم)29861).
797I

cedre compta

ILMA FOOD SARL AU
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

cedre compta
 rue3 caire(ahadaf ، 53100، 79

azrou maroc
ILMA FOOD SARL AU شركة 

ذبت مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 
بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجت اعي بلطابق 
بألر�سي مركز تي حضيت - 01)53 

تي حضيت بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 
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رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

(875

 08 في) مؤرخ  حر  عقد  ب قت�سى 

بلقافون) إعدبد  تم  (2022 شتن6ر)

مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.

عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 

 ILMA (: ب ختصر تس يتها) بإلقتضاء)

.FOOD SARL AU

-بملوبد) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

بلغدبئية

-بيع بملوبد بلغذبئية بالتقسيط في)

بملتاجر بملتخصصة

-بملتاجرة.

بلطابق) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 

 53(01 (- تي حضيت) مركز  بألر�سي 

تي حضيت بملغرب.

أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 (.000 (: مردب�سي) ح يد  بلسيد 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.)

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):

عنوبفه)ب() مردب�سي  بلسيد ح يد 

بلخ يسات) سبتة  زفقة  (62 رقم)

5000))بلخ يسات بملغرب.

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:

عنوبفه)ب() مردب�سي  بلسيد ح يد 

بلخ يسات) سبتة  زفقة  (62 رقم)

5000))بلخ يسات بملغرب

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

فوف6ر) (0( بتاريخ) بازرو  بالبتدبئية 

2022)تحت رقم)339.

798I

FIDUCIAIRE BUSINESS CONSEILS

CONFIDENCECOM
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE BUSINESS
CONSEILS

 N°138 1ER(ETAGE(BD
 ZERKTOUNI HAY ESSMAALA
 APPARTEMENT(N°2 , SETTAT ،

26000، SETTAT(MAROC
CONFIDENCECOM شركة ذبت 

مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 
بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجت اعي 30 شارع 
رحال بملسكيني بلطابق 2 بلشقة 5 - 

20000 بلدبر بلبيضاء بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

560659
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) (01
مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 
بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.CONFIDENCECOM
أع ال) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 
للشبكات) بلكهراائية  بلتركيبات 

وبألفظ ة وأع ال أ رى......
30)شارع) عنوبن بملقر بالجت اعي):)
 -  5 2)بلشقة) رحال بملسكيني بلطابق)

20000)بلدبر بلبيضاء)بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 (.000 (: ك ال) مح د  بلسيد 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.)
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):

عنوبفه)ب() ك ال  مح د  بلسيد 
رياض باللفة م س)8))مد ل)6)طابق)
20220)بلدبر) 50)باللفة) سفلي شقة)

بلبيضاء)بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
عنوبفه)ب() ك ال  مح د  بلسيد 
رياض باللفة م س)8))مد ل)6)طابق)
20220)بلدبر) 50)باللفة) سفلي شقة)

بلبيضاء)بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
 0( بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

فوف6ر)2022)تحت رقم)19)36.

799I

STE MAKTAB AL KHADAMAT

 STE SAYF GAMING WORLD
SARL AU

شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 
بلشريك بلوحيد

قفل بلتصفية

STE MAKTAB AL KHADAMAT
 80BD ABDELKRIM KHATABI
 1ER(ETAGE(BENI(MELLAL ،

23000، BENI(MELLAL(MAROC
 STE SAYF GAMING WORLD
SARL AU شركة ذبت مسؤلية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجت اعي : تجزئة 
بلعث افية 1-9 بلحي بالدبري بلطابق 
بلثالت - 23000 بني مالل بملغرب.

قفل بلتصفية
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

.((633
بلوحيد) بلشريك  قربر  ب قت�سى 
2022)تقرر حل) 28)شتن6ر) بملؤرخ في)
 STE SAYF GAMING WORLD
مسؤلية) ذبت  شركة  (SARL AU
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد مبلغ)
وعنوبن) درهم  ((00.000 رأس الها)
بلعث افية) تجزئة  بإلجت اعي  مقرها 
(- بلثالت) بلطابق  بالدبري  بلحي  (1-9
23000)بني مالل بملغرب فتيجة لعدم)
بسبب) بالجت اعي  بلهدف  تحقيق 

بنعدبم بلت ويل.

و عين:
سيف بلدين مرسليز و) بلسيد)ة()
رقم) (0( بليوسفية) تجزئة  عنوبفه)ب()
06 23000)بني مالل بملغرب ك صفي)

)ة()للشركة.
و قد تم بنعقاد بلج عية بلختامية)
تجزئة) وفي  (2022 شتن6ر) (28 بتاريخ)
بلحي بالدبري بلطابق) (1-9 بلعث افية)

بلثالت)-)23000)بني مالل بملغرب.
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
 (( بتاريخ) مالل  ببني  بالبتدبئية 

أكتوار)2022)تحت رقم)007).
800I

AFIDACOM

AQORAR HUILERIE
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

حل شركة
AFIDACOM

7 و 7) تجزئة السيكون بألطلس 
طريق صفرو ، 30000، فاس بملغرب

AQORAR HUILERIE شركة 
ذبت بملسؤولية بملحدودة)في طور 

بلتصفية(
وعنوبن مقرها بإلجت اعي أغبالو 

أقوربر قيادة موبتة صفرو - 30000 
صفرو بملغرب.

حل شركة
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 

.3075
ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)
تقرر حل) (2022 أبريل) (05 بملؤرخ في)
بملحدودة) بملسؤولية  ذبت  شركة 
AQORAR HUILERIE)مبلغ رأس الها)
مقرها) وعنوبن  درهم  ((00.000
بإلجت اعي أغبالو أقوربر قيادة موبتة)
صفرو)-)30000)صفرو بملغرب فتيجة)
ل):)عدم بلقدرة على تحقيق بلغرض)

بالجت اعي.
أغبالو) بلتصفية ب  مقر  و حدد 
 30000 (- أقوربر قيادة موبتة صفرو)

صفرو بملغرب.)
و عين:

بلعزيز) عبد  بلعبادي  بلسيد)ة()
إقامة) (9 بيروت) شارع  عنوبفه)ب() و 
 30000 بلزيتون طريق بي وزبر فاس)

فاس بملغرب ك صفي))ة()للشركة.
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وعند بإلقتضاء)بلحدود بملفروضة)
محل) لهم  بملخولة  بلصالحيات  على 
و) بلعقود  تبليغ  محل  و  بملخابرة 

بلوثائق بملتعلقة بالتصفية):)-
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
يوفيو) (07 بتاريخ) بصفرو  بالبتدبئية 

2022)تحت رقم)205.
80(I

AL ASSASSE AFFAIRES

 STE TRANSPORT DIJON
SARL

شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة
حل شركة

AL ASSASSE AFFAIRES
بلشقة 5 أ بلع ارة 5) بلطابق بلثاني 
زفقة سبو بملدينة بلجديدة مكناس ، 

MEKNES MAROC ،775
 STE TRANSPORT DIJON SARL
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة)في 

طور بلتصفية(
وعنوبن مقرها بإلجت اعي دوبر 

بلقسارية ج اعة، سبت جحجوح، 
أكوربي، بلحاجب - 50000 مكناس 

بملغرب.
حل شركة

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 
.37827

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)
بملؤرخ في)28)يوليوز)2022)تقرر حل)
 STE(شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة
مبلغ) (TRANSPORT DIJON SARL
وعنوبن) درهم  ((00.000 رأس الها)
بلقسارية) دوبر  بإلجت اعي  مقرها 
أكوربي،) جحجوح،) سبت  ج اعة،)
بملغرب) مكناس  (50000 (- بلحاجب)

فتيجة ل):)بالزمة بالقتصادية.
دوبر) ب  بلتصفية  مقر  حدد  و 
جحجوح،) سبت  ج اعة،) بلقسارية 
مكناس) (50000 (- بلحاجب) أكوربي،)

بملغرب.)
و عين:

بلسيد)ة()يونس بلخير و عنوبفه)ب()
 (21 شقة) (2 بلوك جي بلطابق) ل/3)
 50000 مكناس) (( بملصلى) بلنخيل 
مكناس بملغرب ك صفي))ة()للشركة.

وعند بإلقتضاء)بلحدود بملفروضة)
محل) لهم  بملخولة  بلصالحيات  على 
و) بلعقود  تبليغ  محل  و  بملخابرة 

بلوثائق بملتعلقة بالتصفية):)-
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
غشت) (25 بتاريخ) ب كناس  بلتجارية 

2022)تحت رقم)3)7.
802I

NEOCONSEIL

ELITE POWER
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
رفع رأس ال بلشركة

NEOCONSEIL
 HOURIA(ALIA ، 28800، 131

MOHAMMEDIA MAROC
ELITE POWER شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجت اعي فاصية 

شارع بلجيش بمللكي وزفقة باللزبس 
طابق 2 مكتب 9 - 28800 بملح دية 

بملغرب.
رفع رأس ال بلشركة

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 
.23629

بلوحيد) بلشريك  قربر  ب قت�سى 
تم) (202( دجن6ر) ((0 في) بملؤرخ 
قدره) ب بلغ  بلشركة  رأس ال  رفع 
»900.000)درهم»)أي من)«00.000) 
درهم») ((.000.000» إلى) درهم»)
مقاصة مع ديون) إجربء) (: عن طريق)
بلشركة بملحددة بملقدبر و بملستحقة.

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
 27 بتاريخ) باملح دية  بالبتدبئية 

دجن6ر))202)تحت رقم)2722.
803I

NEOCONSEIL

ELITE POWER
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تحويل بملقر بالجت اعي للشركة

NEOCONSEIL
 HOURIA(ALIA ، 28800، 131

MOHAMMEDIA MAROC

ELITE POWER شركة ذبت مسؤلية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجت اعي فاصية 
شارع بلجيش بمللكي وزفقة باللزبس 
طابق 2 مكتب 9 - 28800 بملح دية 

بملغرب.
تحويل بملقر بالجت اعي للشركة

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 
.23629

بلوحيد) بلشريك  قربر  ب قت�سى 
بملؤرخ في)0))دجن6ر))202)تم تحويل)
من) للشركة  بلحالي  بالجت اعي  بملقر 
وزفقة) بمللكي  بلجيش  «فاصية شارع 
 28800  -  9 مكتب) (2 باللزبس طابق)
بملح دية بملغرب»)إلى)«بلنصر ف ب)2 
،)بلوك ج)،)ع ارة)1)،)محل رقم)2) - 

28830)بملح دية بملغرب».
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
 27 بتاريخ) باملح دية  بالبتدبئية 

دجن6ر))202)تحت رقم)2722.
801I

FIDUCIAIRE CONSULTING AKABBAL SARL

ROTIN AMEUBLEMENT II
إعالن متعدد بلقربربت

 FIDUCIAIRE CONSULTING
AKABBAL SARL

 TANGER 47 AVENUE(HASSAN
 2 RDC(N°13 ، 90000، TANGER

Maroc
 ROTIN AMEUBLEMENT II

«شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة»
وعنوبن مقرها بالجت اعي: طنجة ، 
كم 9 كاب ماالباطا - 90000 طنجة 

بملغرب.
«إعالن متعدد بلقربربت»

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري: 
.16359

ب قت�سى بلج ع بلعام بالستثنائي)
بملؤرخ في)01)أكتوار)2022

تم بتخاذ بلقربربت بلتالية:)
على) ينص  بلذي  (:( رقم) قربر 
مايلي:)بوفاة بلسيد الريني مح د فور)
 (9/09/2022 بلدين في جرأة بتاريخ)
شهادة) من  مستخرج  بعد 
بتاريخ) (373/226/2022 بلوفاة)

2(/09/2022

على) ينص  بلذي  (:2 رقم) قربر 

بالس ية) بلقي ة  تخفيض  (- مايلي:)

من)00)))مائة()درهم إلى)0)))عشرة()

دربهم لكل سهم وزيادة بألسهم من)

)ألف() ((000 إلى) سهم  )مائة() ((00

)مائة()سهم من) ((00 ميربث) (- سهم.)

أصحاب شركة بملرحوم بلسيد الريني)

مح د فور بلدين في بلشركة ج يعهم)

ورثتهم) طريق  عن  بالكامل  ورثوها 

من) (7 بملادة) في  بنسبهم  بملذكورين 

بلنظام بألسا�سي.

قربر رقم)3:)بلذي ينص على مايلي:)

بالعتربف بد ول تسعة شركاء)جدد)

)الريني مح د ح زة)،)بملهدي)،)بتينة)

،)هدى)،)مريم)،) لود)،)رجاء)،)فورة)

وبلسيدة مولود سارة(.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

بلنظام بألسا�سي بلتالية:)

على) ينص  بلذي  (:6-7 رقم) بند 

)الريني) لألسهم.) جديد  توزيع  مايلي:)

(، 7))حصة إجت اعية) مح د ح زة:)

بتينة) (، حصة إجت اعية) ((7 بملهدي)

9)حصة إجت اعية)،)بلهدى)9)حصة)

إجت اعية)،)مريم)9)حصة إجت اعية)

رجاء) (، إجت اعية) حصة  (9 ،) لود)

حصة) (9 فورة) (، حصة إجت اعية) (9

 (2 بلسيدة ماولود سارة) إجت اعية،)

 Ste LAVANOR- حصة إجت اعية(.)

SARL 900)حصة إجت اعية

على) ينص  بلذي  (:(5 رقم) بند 

مح د) الريني  بلسيد  تعيين  مايلي:)

ح زة وبلسيدة الريني بتينة مسيرين)

بلشركة) للشركة.ستلتزم  مشاركين 

بألع ال) ج يع  في  صحيح  بشكل 

للسيد) بملشترك  بالتوقيع  بملنسقة 

الريني) وبلسيدة  ح زة  مح د  الريني 

بتينة

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

فوف6ر) (0( بتاريخ) بطنجة  بلتجارية 

2022)تحت رقم)258983.
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فيديكوفات

شركة اتالس الصغير نيكوس
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تحويل بملقر بالجت اعي للشركة

فيديكوفات
بلشقة ش) ع ارة 12 ع لية بلعن6ر 

2 بملسيرة 2 مربكش ، 10)10، 
مربكش بملغرب

شركة بتالس بلصغير فيكوس شركة 
ذبت بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجت اعي مكتب 
يسار بلشقة ) ع ارة ش ع لية 

بلعن6ر 2 بملسيرة 2 - 10)10 مربكش 
بملغرب.

تحويل بملقر بالجت اعي للشركة
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 

.3232(
بلوحيد) بلشريك  قربر  ب قت�سى 
بملؤرخ في)1))دجن6ر)2020)تم تحويل)
من) للشركة  بلحالي  بالجت اعي  بملقر 
ش) ع ارة  (( بلشقة) يسار  «مكتب 
 10(10  -  2 بملسيرة) (2 ع لية بلعن6ر)
مستودع) (((2» إلى) مربكش بملغرب»)
 10(60 (- محاميد) (( بدربر) تجزئة 

مربكش بملغرب».
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
يناير) (25 بتاريخ) ب ربكش  بلتجارية 

2020)تحت رقم)875.
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fiduciairelaperformance

 MOROCCAN MINING
RESEARCH CENTER

شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 
بلشريك بلوحيد

تأسيس شركة

fiduciairelaperformance
 APPT(N°5 3EME(ETAGE

 IMMEUBLE 13 RUE(ABOU(ALI
 BEN RAHALE V.N MEKNES

meknes، 50000، meknes(maroc
 MOROCCAN MINING

RESEARCH CENTER شركة ذبت 
مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجت اعي رقم 30 
تكربر شارع 8 حي بالمان - 50000 

مكناس بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

57529
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 شتن6ر) (29
مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 
بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)
 MOROCCAN MINING (:

.RESEARCH CENTER
تربفوب) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

ديفير)
بالستيربد و بلتصدير

بملقايضة.
 30 رقم) (: عنوبن بملقر بالجت اعي)
 50000 (- بالمان) حي  (8 شارع) تكربر 

مكناس بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
بلسيد مصطفى مح د مصطفى)
بقي ة) حصة  ((.000 (: بلفتاح) عبد 

00))درهم للحصة.)
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):
بلسيد مصطفى مح د مصطفى)
عبد بلفتاح عنوبفه)ب()بستربليا)15)2 

CAIRO)بستربليا.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
بلسيد مصطفى مح د مصطفى)
عبد بلفتاح عنوبفه)ب()بستربليا)15)2 

CAIRO)بستربليا
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
فوف6ر) (0( بتاريخ) ب كناس  بلتجارية 

2022)تحت رقم)3989.
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بملركز بلجهوي لالستث ار لجهة درعة تافياللت ملحقة)

ورزبزبت

 STE PONT MAROC TRANS
SARL

شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة
تأسيس شركة

بملركز بلجهوي لالستث ار لجهة درعة 
تافياللت ملحقة ورزبزبت

شارع موالي رشيد ع ارة دبدس 
بلطابق بالول ورزبزبت، 15000، 

ورزبزبت بملغرب
 STE PONT MAROC TRANS
SARL شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجت اعي حي 

فضربكوم - 15000 ورزبزبت بملغرب
تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

(2(6(
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) (27
بملسؤولية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بملحدودة بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤولية بملحدودة.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
 STE (: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.PONT MAROC TRANS SARL
مقاول) (* (: غرض بلشركة بإيجاز)
وبلشحن) لآل رين  بلبضائع  فقل 

بلدولي
*)تاجر مستورد.

حي) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 
فضربكوم)-)15000)ورزبزبت بملغرب.

أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 
بلشركة):)99)سنة.

 80.000 بلشركة:) رأس ال  مبلغ 
درهم،)مقسم كالتالي:

بلسيد بح د بشاريد):)100)حصة)
بقي ة)00))درهم للحصة.

 100 (: بلسيد عبد بلعزيز بشاريد)
حصة بقي ة)00))درهم للحصة.)

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)
وصفات وموبطن بلشركاء):

عنوبفه)ب() بشاريد  بح د  بلسيد 
 RUE DE PARIS 76300  501
 SOTTEVILLE LES ROUEN

.FRANCE
بشاريد) بلعزيز  عبد  بلسيد 
عنوبفه)ب()دوبر تفركالت بكدز)17050 

زبكورة بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
عنوبفه)ب() بشاريد  بح د  بلسيد 
 RUE DE PARIS 76300  501
 SOTTEVILLE LES ROUEN

FRANCE
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
بالبتدبئية بورزبزبت بتاريخ))3)أكتوار)

2022)تحت رقم)-.
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الفيديسا

TASYA CAR
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

الفيديسا
702 ع ارة بشتوكية بلطابق بلتاني 
رقم بلشقة 6 بملسيرة ) حرف ب 
مربكش ، 10)10، مربكش بملغرب

TASYA CAR شركة ذبت بملسؤولية 
بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجت اعي 71 تجزئة 
بالزدهار ع ارة 2 ملتوفة -مربكش- - 

10000 مربكش بملغرب
تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

(30213
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) (05
بملسؤولية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بملحدودة بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤولية بملحدودة.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
 TASYA(:(بإلقتضاء)ب ختصر تس يتها

.CAR
تاجير) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

بلسياربت بدون سائق.
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عنوبن بملقر بالجت اعي):)71)تجزئة)
(- -مربكش-) ملتوفة) (2 ع ارة) بالزدهار 

10000)مربكش بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 500.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 TASYA( CAR( :( 5.000 بلشركة)

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.)
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):
أوزوكو) بلعزيز  عبد  بلسيد 
عنوبفه)ب()بقامة ديور مرجان بلشطر)
 10000  (0 بلشقة) (05 ع ارة) (07

مربكش بملغرب.
بلسيد بلحسين عوبدي عنوبفه)ب()
رقم) (3 تجزئة ببوبب بلنخيل بلشطر)
بلويدبن) ببربهيم  سيدي  وبحة  ((2

10000)مربكش بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
عنوبفه)ب() بلسدبوي  مربد  بلسيد 
 10000 دمنات) بومغار  بيت  حي 

مربكش بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
أكتوار) (3( بلتجارية ب ربكش بتاريخ)

2022)تحت رقم)6)109).
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KAMA SERVICE

MBS INVEST
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

إنشاء)فرع تابع للشركة

KAMA SERVICE
شقة رقم 2 إقامة أميرة سيدي بنور 

، 21350، سيدي بنور بملغرب
MBS INVEST شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجت اعي رقم 77) 
تجزئة بلودبد سيدي بنور - 21350 

سيدي بنور بملغرب.
إنشاء فرع تابع للشركة

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 
.3073

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)
تقرر) (2022 أكتوار) (01 في) بملؤرخ 

تحت) للشركة  تابع  فرع  إنشاء)

AL DAYAA FISH)و بلكائن) بلتس ية)

بملسيرة) شارع  (02 رقم) بالعنوبن 

 21350 (- بنور) سيدي  بلخضربء)

سيدي بنور بملغرب و بملسير من طرف)

بلسيد)ة()ببن بلصحربوي بملصطفى.

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

 02 بتاريخ) بنور  بسيدي  بالبتدبئية 

فوف6ر)2022)تحت رقم)8)2.
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 MOGADOR(موكادور أسيست آفد سيرفيس

ASSIST AND SERVICES SARL

سويت انفا
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

موكادور أسيست آفد سيرفيس 

 MOGADOR ASSIST AND

SERVICES SARL
رقم 2 حي باب دكالة شارع وبد 

بملخازن بلشقة رقم 3 بالطابق 

بلثاني بلصويرة بلصويرة، 11000، 

بلصويرة بملغرب

سويت بففا شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجت اعي مساكنة 

لدى شركة «موكادور بيزفيس سوفطر 

« بلكائن بالشقة بالطابق بلثاني 

تجزئة بلبحيرة رقم 150-5 شارع 

بلعقبة بلصويرة - 11000 بلصويرة 

بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

6103

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 شتن6ر) (28

مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.

عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
:)سويت) بإلقتضاء)ب ختصر تس يتها)

بففا.
 ((- (: بإيجاز) بلشركة  غرض 
تاجر) ()-2 صناعة منتوجات بلربفية)
بإلستيربد) ()-3 بلتقليدية) بملنتجات 

وبلتصدير..
مساكنة) (: عنوبن بملقر بالجت اعي)
لدى شركة)«موكادور بيزفيس سوفطر)
بلثاني) بالطابق  بالشقة  بلكائن  (»
شارع) (150-5 رقم) بلبحيرة  تجزئة 
بلصويرة) (11000 (- بلعقبة بلصويرة)

بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 (.000 (: ماجدي) مح د  بلسيد 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.)
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):
عنوبفه)ب() ماجدي  مح د  بلسيد 
 11000 بلصويرة) أزلف  تجزئة  (809

بلصويرة بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
عنوبفه)ب() ماجدي  مح د  بلسيد 
 11000 بلصويرة) أزلف  تجزئة  (809

بلصويرة بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
فوف6ر) (0( بالبتدبئية بالصويرة بتاريخ)

2022)تحت رقم)121.
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FIDUSCAL

BALEINE BLANCHE بلين 
بلونش

إعالن متعدد بلقربربت

FIDUSCAL
 BD OUED DAOURA LOT 32(
 CHAHDIA(EL(OULFA ، 20240،

CASABLANCA MAROC
BALEINE BLANCHE بلين بلونش 
«شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة 

ذبت بلشريك بلوحيد»

وعنوبن مقرها بالجت اعي: منطقة 
بوركون شارع ركربكة تجزئة 

لكورفيش بلشقة ) بلطابق بلسفلي 
بلع ارة -2بلدبر بلبيضاء - 20010 

بلدبربلبيضاء بملغرب.
«إعالن متعدد بلقربربت»

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري: 
.16(5(5

ب قت�سى بلج ع بلعام بالستثنائي)
بملؤرخ في)29)شتن6ر)2022

تم بتخاذ بلقربربت بلتالية:)
(: بلتجارية) -)بلعالمة  رقم) قربر 
بلذي ينص على مايلي:)تع ل بلشركة)
«دبيسوكي) بلتجاري:) بالسم  تحت 

»DAISUKI SUSHI(»(«سو�سي
قربر رقم)-2تغيير بملقر:)بلذي ينص)
بلوحيد) بملساهم  يقرر  مايلي:) على 
بلعنوبن) إلى  بلرئي�سي  بملكتب  فقل 
تجزئة) مح دبلسادس  شارع  بلتالي:)
بلع ارة ب بملحل رقم) («5 «بوركيديا)

6)بملح دية
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

بلنظام بألسا�سي بلتالية:)
بند رقم)5:)بلذي ينص على مايلي:)

بملقر بلتجاري
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
 (9 بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)812002.
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FLASH ECONOMIE

UNIORTHOMEDICAL PLUS 
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

 UNIORTHOMEDICAL PLUS 
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجت اعي 39 شارع 
اللة بلياقوت بلطابق 5 بلشقة د - 

20000 بلدبر بلبيضاء بملغرب
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تأسيس شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

55(807

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

بلقافون) إعدبد  تم  (2022 يوفيو) (0(

مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.

عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.UNIORTHOMEDICAL PLUS

غرض بلشركة بإيجاز):)بيع وشربء)

بملعدبت بلطبية.

39)شارع) عنوبن بملقر بالجت اعي):)

(- د) بلشقة  (5 بلطابق) بلياقوت  اللة 

20000)بلدبر بلبيضاء)بملغرب.

أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 (.000 (: بلسيد رشيد بلشرقاري)

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.)

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):

بلسيد رشيد بلشرقاري عنوبفه)ب()

 2 زبوية كربسيت و ببن  ات ة ط) (6

ش0))حي بملستشفيات)20000)بلدبر)

بلبيضاء)بملغرب.

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:

بلسيد رشيد بلشرقاري عنوبفه)ب()

 2 زبوية كربسيت و ببن  ات ة ط) (6

ش0))حي بملستشفيات)20000)بلدبر)

بلبيضاء)بملغرب

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

 01 بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

غشت)2022)تحت رقم)832286.

8(3I

FAEC SARL

 SOCIETE NEGOCE

INDUSTRIE MULTI-

SERVICES
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

قفل بلتصفية

FAEC SARL

رقم 2) شارع بلحسن بلتاني م.ح ، 

30000، فاس بملغرب

 SOCIETE NEGOCE INDUSTRIE

MULTI-SERVICES شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجت اعي : رقم 17 

زفقة طورينو طريق صفرو تجزئة 

بلوفاء 2 ط 2 - 30000 فاس 

بملغرب.

قفل بلتصفية

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

.5((93

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)

9)20)تقرر حل) 27)شتن6ر) بملؤرخ في)

 SOCIETE NEGOCE INDUSTRIE

ذبت) شركة  (MULTI-SERVICES

رأس الها) مبلغ  بملحدودة  بملسؤولية 

مقرها) وعنوبن  درهم  ((00.000

بإلجت اعي رقم)17)زفقة طورينو طريق)

صفرو تجزئة بلوفاء)2)ط)2 - 30000 

فاس بملغرب فتيجة لقربر بلشركاء.

و عين:

و) بلقزااني  بس اعيل  بلسيد)ة()

تجزئة) طورينو  زفقة  (17 عنوبفه)ب()

فاس) (30000 2)طريق صفرو) بلوفاء)

بملغرب ك صفي))ة()للشركة.

و قد تم بنعقاد بلج عية بلختامية)

 17 9)20)وفي رقم) )2)أكتوار) بتاريخ)

تجزئة) صفرو  طريق  طورينو  زفقة 

بلوفاء)2)ط)2 - 30000)فاس بملغرب.

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

فوف6ر) (25 بتاريخ) بفاس  بلتجارية 

9)20)تحت رقم)3720.

8(1I

SYNERG

MEMENTO JOAILLERIE
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

SYNERG

 N 223 BD(ZERKTOUNI 6 EME

 ETAGE ، 20060، CASABLANCA

MAROCA

MEMENTO JOAILLERIE شركة 

ذبت بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجت اعي بلدبر 

بلبيضاء 16، شارع بلزرقطوني 

بلطابق بلثاني بلشقة رقم 6 - 

00)20 بلدبر بلبيضاء بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

560((5

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) ((3

بملسؤولية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بملحدودة بامل يزبت بلتالية:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤولية بملحدودة.

عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.MEMENTO JOAILLERIE

بيع) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

بملجوهربت و صناعة بملجوهربت.

بلدبر) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 

بلزرقطوني) شارع  (،16 بلبيضاء)

بلطابق بلثاني بلشقة رقم)6 - 00)20 

بلدبر بلبيضاء)بملغرب.

أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

مبلغ رأس ال بلشركة:)2.800.000 

درهم،)مقسم كالتالي:

تهامي) تهامي وزبني  بلسيد مح د 

درهم) ((00 بقي ة) حصة  (8.100 (:

للحصة.

 8.100 (: كديرة،) أومامة  بلسيدة 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.

 5.600 (: بلسيدة لينا وزبني تهامي)

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.

(: تهامي) وزبني  هللا  عبد  بلسيد 

درهم) ((00 بقي ة) حصة  (5.600

للحصة.

بلسيد)0):)0)بقي ة)))درهم.

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):

تهامي) تهامي وزبني  بلسيد مح د 

 30 بلسوي�سي،) بالرااط  عنوبفه)ب()

رمضان) تجزئة  بلطاي،) حاتم  شارع 

بلرااط) ((0(70 قاسم) بئر  شارع 

بملغرب.

عنوبفه)ب() كديرة  أومامة  بلسيدة 

حاتم) شارع  (30 بلسوي�سي،) بالرااط 

بئر) شارع  رمضان  تجزئة  بلطاي،)

قاسم)70)0))بلرااط بملغرب.

بلسيدة لينا وزبني تهامي عنوبفه)ب()

ميسافجز) شارع  (65 بلبيضاء) بالدبر 

بلطابق بلسفلي بلشقة رقم) (1 بلدرج)

0)201)بلدبر) 3)تجزئة كنزة بلوبزيس)

بلبيضاء)بملغرب.

تهامي،) وزبني  هللا  عبد  بلسيد 

 30 بلسوي�سي،) بالرااط  عنوبفه)ب()

رمضان) تجزئة  بلطاي،) حاتم  شارع 

بلرااط) ((0(70 قاسم) بئر  شارع 

بملغرب.

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:

تهامي) تهامي وزبني  بلسيد مح د 

 30 بلسوي�سي،) بالرااط  عنوبفه)ب()

رمضان) تجزئة  بلطاي،) حاتم  شارع 

بلرااط) ((0(70 قاسم) بئر  شارع 

بملغرب

عنوبفه)ب() كديرة  أومامة  بلسيدة 

حاتم) شارع  (30 بلسوي�سي،) بلرااط 

بئر) شارع  رمضان  تجزئة  بلطاي،)

قاسم)70)0))بلرااط بملغرب

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

 27 بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم))81323.

8(5I
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khalid ghazi

ASTTAY
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

khalid ghazi
 MEKNES(MEKNES، 50000،

MEKNES MAROC
ASTTAY شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجت اعي رقم ٤٨٧ 
ليربك سربميطو زفقة ٤٩ مكناس 

50060 مكناس بملغرب
تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

5753(
 28 في) مؤرخ  حر  عقد  ب قت�سى 
بلقافون) إعدبد  تم  (2022 يوفيو)
بملسؤولية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بملحدودة بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤولية بملحدودة.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.ASTTAY
غرض بلشركة بإيجاز):)بلتجارة.

عنوبن بملقر بالجت اعي):)رقم)٤٨٧ 
مكناس) (٤٩ زفقة) سربميطو  ليربك 

50060)مكناس بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):
عنوبفه)ب() بلوكيلي  بفوبر  بلسيد 
 50060 مكناس) توبركة  (٤٨٧ رقم)

مكناس بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
عنوبفه)ب() بلوكيلي  بفوبر  بلسيد 
 50060 مكناس) توبركة  (٤٨٧ رقم)

مكناس بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
فوف6ر) (02 بتاريخ) ب كناس  بلتجارية 

2022)تحت رقم)0)10.
8(6I

بئت افية بيان حنان

VITRASOL ALUMINIUM
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

بئت افية بيان حنان

عرصة ملعاش طريق بملستودع 

بلبلدي رقم 17) مربكش ، 10000، 

مربكش مربكش

VITRASOL ALUMINIUM شركة 

ذبت مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد

 DR وعنوبن مقرها بإلجت اعي

 TOUALEB OULED HASSOUNE

 MARRAKECH - 40000

MARRAKECH MAROC

تأسيس شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

(30(9(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) (06

مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.

عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.VITRASOL ALUMINIUM

غرض بلشركة بإيجاز):)بلنجارة.

 DR (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 

 TOUALEB OULED HASSOUNE

 MARRAKECH - 10000

.MARRAKECH MAROC

أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 (.000 (: بسرات) بلسيد  الد 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.)

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):

عنوبفه)ب() بسرات  بلسيد  الد 
دوبر بلطوبلب بوالد حسون بلويدبن)

مربكش)10000)مربكش بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
عنوبفه)ب() بسرات  بلسيد  الد 
دوبر بلطوبلب بوالد حسون بلويدبن)

مربكش)10000)مربكش بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
أكتوار) (28 بلتجارية ب ربكش بتاريخ)

2022)تحت رقم)10856).
8(7I

MATAHRI ABDERRAHIM

YOU AIR TRANS
إعالن متعدد بلقربربت

MATAHRI ABDERRAHIM
05) زفقة وليلي حي بلسالم بركان ، 

63300، بركان بملغرب
YOU AIR TRANS «شركة ذبت 
بملسؤولية بملحدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد»
وعنوبن مقرها بالجت اعي: رقم 02 

زفقة بم بلقرى حي قشاظ بركان رقم 
02 زفقة بم بلقرى حي قشاظ بركان 

63300 بركان بملغرب.
«إعالن متعدد بلقربربت»

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري: 
.7173

ب قت�سى بلج ع بلعام بالستثنائي)
بملؤرخ في))3)أكتوار)2022

تم بتخاذ بلقربربت بلتالية:)
على) ينص  بلذي  (:0( رقم) قربر 
من) حصة  ((000 تفويت) مايلي:)
بلسيدة بريبي بكربم بلحاملة لبطاقة)
بلتعريف بلطنية رقم)FA(50566)بلى)
بلسيد عايدي مح د بلحامل لبطاقة)

FA(22688(بلتعريف بلوطنية
على) ينص  بلذي  (:02 رقم) قربر 
بكربم) بريبي  بملسيرة  بستقالة  مايلي:)
بلطنية) بلتعريف  لبطاقة  بلحاملة 
FA(50566)وتعيين مسير جديد) رقم)
بلسيد عايدي مح د بلحامل لبطاقة)

FA(22688(بلتعريف بلوطنية
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

بلنظام بألسا�سي بلتالية:)

بند رقم)6:)بلذي ينص على مايلي:)
بلسيدة) من  حصة  ((000 تفويت)
بريبي بكربم بلحاملة لبطاقة بلتعريف)
بلسيد) بلى  (FA(50566 رقم) بلطنية 
لبطاقة) بلحامل  مح د  عايدي 

FA(22688(بلتعريف بلوطنية
على) ينص  بلذي  (:(1 رقم) بند 
بكربم) بريبي  بملسيرة  بستقالة  مايلي:)
بلطنية) بلتعريف  لبطاقة  بلحاملة 
وتعيين مسيرجديد) (FA(50566 رقم)
بلسيد عايدي مح د بلحامل لبطاقة)

FA(22688(بلتعريف بلوطنية
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
فوف6ر) (02 بتاريخ) ب6ركان  بالبتدبئية 

2022)تحت رقم)579/2022.
8(8I

FIDUCAB

YAMAN CASH
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة
FIDUCAB

 RUE(EL(QOURI(IMMB 10
 BUREAU 5 ، 14000، KENITRA

MAROC
YAMAN CASH شركة ذبت 

مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 
بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجت اعي زبوية زفقة 
65 و69 بلوك ؤ مركب بلوفاق متجر 

رقم 3 - 1000) بلقنيطرة بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

67607
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) (01
مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 
بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.YAMAN CASH
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تحويل) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 
بألموبل.

عنوبن بملقر بالجت اعي):)زبوية زفقة)
65)و69)بلوك ؤ مركب بلوفاق متجر)

رقم)3 - 1000))بلقنيطرة بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 (50.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 (.500 (: زهير) بلعزبوي  بلسيد 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.)
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):
عنوبفه)ب() زهير  بلعزبوي  بلسيد 
 (1000 أفكا) (35 رقم) (271 زفقة)

بلقنيطرة بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
عنوبفه)ب() زهير  بلعزبوي  بلسيد 
 (1000 أفكا) (35 رقم) (271 زفقة)

بلقنيطرة بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
بالبتدبئية بالقنيطرة بتاريخ))0)فوف6ر)

2022)تحت رقم)1301.
8(9I

FIDUCOMFISC ELJARMOUNY

NERCOSSE CAR
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

حل شركة

FIDUCOMFISC ELJARMOUNY
 Bd. Mohammed(Zafzaf(Lot.
 Safia 2 Etage 2 N°6 ، 20600،

Casablanca Maroc
NERCOSSE CAR شركة ذبت 
بملسؤولية بملحدودة)في طور 

بلتصفية(
وعنوبن مقرها بإلجت اعي تجزئة 
عايدة بلطابق بلسفلي ع ارة C بو 
3 سيدي مومن - 20100 بلدبر 

بلبيضاء بملغرب.
حل شركة

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 
.166025

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)
تقرر) (2022 أكتوار) (20 في) بملؤرخ 

حل شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة)
رأس الها) مبلغ  (NERCOSSE CAR
مقرها) وعنوبن  درهم  ((00.000
بلطابق) عايدة  تجزئة  بإلجت اعي 
بلسفلي ع ارة)C)بو)3)سيدي مومن)-)
بلدبر بلبيضاء)بملغرب فتيجة) (20100
ل):)عدم تحقيق بلهدف وال يوجد بي)

نشاط.
تجزئة) ب  بلتصفية  مقر  حدد  و 
سيدي) (((9 رقم) (31 زفقة) بلوردة 
مومن)-)20100)بلدبر بلبيضاء)بملغرب.)

و عين:
بلسيد)ة()موتيق ثورية و عنوبفه)ب()
 ((9 رقم) (31 زفقة) بلوردة  تجزئة 
بلدبر بلبيضاء) (20100 سيدي مومن)

بملغرب ك صفي))ة()للشركة.
وعند بإلقتضاء)بلحدود بملفروضة)
محل) لهم  بملخولة  بلصالحيات  على 
و) بلعقود  تبليغ  محل  و  بملخابرة 
تجزئة) (: بالتصفية) بملتعلقة  بلوثائق 
سيدي) (((9 رقم) (31 زفقة) بلوردة 

مومن بلدبر بلبيضاء
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
 02 بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

فوف6ر)2022)تحت رقم)811670.
820I

YAKI BUSINESS

 ESPACE إسباس أليمنطسيون
ALLIMENTATION

شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 
بلشريك بلوحيد

حل شركة

YAKI BUSINESS
 RSD(MYSSIL(ETG 5 N 64 ،
90000، TANGER(MAROC

 ESPACE إسباس ألي نطسيون
ALLIMENTATION شركة ذبت 
مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد)في طور بلتصفية(
وعنوبن مقرها بإلجت اعي حي 

بلعوينة عزيب بلحاج قدور رقم 89 - 
90000 طنجة بملغرب.

حل شركة
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 

.88577

بلوحيد) بلشريك  قربر  ب قت�سى 
 2022 أكتوار) ((2 في) بملؤرخ 
مسؤلية) ذبت  شركة  حل  تقرر 
بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 
 ESPACE ألي نطسيون) إسباس 
رأس الها) مبلغ  (ALLIMENTATION
مقرها) وعنوبن  درهم  ((00.000
بإلجت اعي حي بلعوينة عزيب بلحاج)
قدور رقم)89 - 90000)طنجة بملغرب)

فتيجة ل):)-)توقف بلنشاط.
حي) ب  بلتصفية  مقر  حدد  و 
بلعوينة عزيب بلحاج قدور رقم)89 - 

90000)طنجة بملغرب.)
و عين:

و) أمزوبر  بلحسن  بلسيد)ة()
 20 مج وعة) (2 بلعرفان) عنوبفه)ب()
 275 رقم) بلسفلي  طابق  ((1 ع ارة)
)ة() بملغرب ك صفي) طنجة  (90000

للشركة.
وعند بإلقتضاء)بلحدود بملفروضة)
محل) لهم  بملخولة  بلصالحيات  على 
و) بلعقود  تبليغ  محل  و  بملخابرة 

بلوثائق بملتعلقة بالتصفية):)-
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
فوف6ر) (0( بتاريخ) بطنجة  بلتجارية 

2022)تحت رقم)6)2590.

82(I

elite compta

GAYA PHARMACEUTICALS
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تغيير تس ية بلشركة

elite compta
 av(atlas(apt 16 agdal(rabat ، (1

10000، rabat(maroc
 GAYA PHARMACEUTICALS

شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 
بلشريك بلوحيد

وعنوبن مقرها بالجت اعي 23 زفقة 
بني مالك بلطابق بلسفلي بفياسيون 

بلرااط - 80)0) بلرااط بملغرب.
تغيير تس ية بلشركة

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 
(18023

)ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)

تم) (2022 أكتوار) ((3 في) بملؤرخ 

 GAYA» من) بلشركة  تس ية  تغيير 

إلى) (» (PHARMACEUTICALS

 MOROCCO AFRICA HEALTH«

.»&(PHARMA

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

فوف6ر) (0( بتاريخ) بالرااط  بلتجارية 

2022)تحت رقم)29815).

822I

FLASH ECONOMIE

NATURAL HEALTH
إعالن متعدد بلقربربت

 NATURAL HEALTH

شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد

 مقرها بإلجت اعي: 26 شارع مرس 

بلسلطان ، بلشقة 3 ، بلطابق ) - 

بلدبر بلبيضاء

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

526955

بسم) تغيير  حصص-) تفويت 

بلشركة)-)ت ديد بلغرض من بلشركة

بلغير) بلعام  بلج ع  ب قت�سى  ((-

قرر) (، (2(/09/2022 بتاريخ) بلعادي 

 «  NATURAL HEALT شركة) شركاء)

ش.م.م ما يلــــي:)

 (000 تفويت) على  بملصادقة  (2-

حصة بجت اعية من طرف بلسيدة)

بلسيد) لفائدة  باهلل  مقتدي  سارة 

بلتعرجي عبد بلرزبق

من) بلشركة  بسم  تغيير  (3-

 NATURAL إلى) (PRESTOFFICINE

 HEALT

1)-)تم تعيين بلسيد بلتعرجي عبد)

بلرزبق ك سير جديد ووحيد للشركة)

سارة) بلسيدة  بستقالة  لقبول  تبعا 

مقتدي باهلل

-)ت ديد بلغرض من بلشركة)

بالسا�سي) بلقافون  تحيين  (6-  -

للشركة.
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لدى) بلقافوفـي  بإليدبع  تم  (–2  -
بلتجارية) باملحك ة  بلضبط  كتابة 
بالبيضاء)بتاريخ)2022/))/)0)تحت)

رقم)33)811
من أجل بلخالصة و بلبيان

بلتسيير

823I

fiduazizi

STE BLAL AGRI
إعالن متعدد بلقربربت

fiduazizi
شارع ع ر بملختار حي بلقدس شارع 
ع ر بملختار حي بلقدس، 7000، 

بلعيون بملغرب
STE BLAL AGRI «شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة ذبت بلشريك 
بلوحيد»

وعنوبن مقرها بالجت اعي: زفقة عبدة 
رقم 93 حي  ط بلرملة )0 بلعيون - 

70000 بلعيون بملغرب.
«إعالن متعدد بلقربربت»

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري: 
.292(3

ب قت�سى بلج ع بلعام بالستثنائي)
بملؤرخ في))3)أكتوار)2022

تم بتخاذ بلقربربت بلتالية:)
بلذي ينص على) (:(,2,3 قربر رقم)
طرف) من  حصة  ).بيع500) مايلي:)
بلسيد) لفائدة  بلوردي  ببالل  بلسيد 
من) حصة  بلوردي،وايع500) مو�سى 
طرف بلسيد عبد هللا مومدي لفائدة)
بستقالة) (.2 بلوردي) مو�سى  بلسيد 
بلسيد ببالل بلوردي و بلسيد عبد هللا)
مومدي و تعيين بلسيد مو�سى بلوردي)
مسير للشركة ملدة غير محددة)3.تغيير)
بلقافوني للشركة من شركة) بلشكل 
لشركة) بملحدودة  بملسؤولية  ذبت 
ذبت) بملحدودة  بملسؤولية  ذبت 

بلشريك بلوحيد
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

بلنظام بألسا�سي بلتالية:)
بلذي) (:0(.06.07.(6 رقم) بند 
مقتضيات) تعديل  مايلي:) على  ينص 

بلنظام بألسا�سي

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
فوف6ر) (02 بتاريخ) بالعيون  بالبتدبئية 

2022)تحت رقم)7/2022)32.
821I

COFIJUCE

KJB PARA COMPANY
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

COFIJUCE
 RUE ALLAL BENABDELLAH (06

 CASABLANCA ، 25000،
CASABLANCA MAROC

KJB PARA COMPANY شركة ذبت 
بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجت اعي تجزئة 
بلجزيرة بلخضربء زفقة عقبة ببن 
فافغ رقم 2 طيط مليل - 29610 

بلدبر بلبيضاء بملغرب
تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

56070(
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) ((3
بملسؤولية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بملحدودة بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤولية بملحدودة.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
 KJB (: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.PARA COMPANY
غرض بلشركة بإيجاز):)صناعة و)

تحضير بملوبد بلشبه بلصيدلية.
تجزئة) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 
ببن) عقبة  زفقة  بلخضربء) بلجزيرة 
فافغ رقم)2)طيط مليل)-)29610)بلدبر)

بلبيضاء)بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
بلسيد عباد بالفدل�سي قاسم):)100 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.
بلسيد بلغيتي موالي بربهيم):)100 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.

حصة) (200 (: بلسيد  الد جالل)
بقي ة)00))درهم للحصة.)

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)
وصفات وموبطن بلشركاء):

قاسم) بالفدل�سي  عباد  بلسيد 
شارع) ح زة  تجزئة  ((5 عنوبفه)ب()
بملحيط بالطل�سي عين بلدياب)80)20 

بلدبر بلبيضاء)بملغرب.
بربهيم) موالي  بلغيتي  بلسيد 
عين) تجزئة سندباد  ((30 عنوبفه)ب()
بلدياب)80)20)بلدبر بلبيضاء)بملغرب.
عنوبفه)ب() جالل  بلسيد  الد 
شقة) (A8 ع ارة) سفيان  تجزئة 
بلدبر) (20280 معروف) سيدي  (2

بلبيضاء)بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
قاسم) بالفدل�سي  عباد  بلسيد 
شارع) ح زة  تجزئة  ((5 عنوبفه)ب()
بملحيط بالطل�سي عين بلدياب)80)20 

بلدبر بلبيضاء)بملغرب
بربهيم) موالي  بلغيتي  بلسيد 
عين) تجزئة سندباد  ((30 عنوبفه)ب()
بلدياب)80)20)بلدبر بلبيضاء)بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
 0( بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

فوف6ر)2022)تحت رقم)811537.
825I

CABINET EL ARIBI EXPERT COMPTABLE

HYDRO STEP
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
حل شركة

 CABINET EL ARIBI EXPERT
COMPTABLE

رقم ) ع ارة مج ع بملسافر شارع 
بلفضيلة بلحي بلصناعي يعقوب 
بملنصور ، 0000)، بلرااط بملغرب

HYDRO STEP شركة ذبت مسؤلية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد)في 

طور بلتصفية(
وعنوبن مقرها بإلجت اعي حي 

بلعلويين زفقة بلكويت رقم 22) 
مكرر - 2000) ث ارة بملغرب.

حل شركة

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 
.(36803

بلوحيد) بلشريك  قربر  ب قت�سى 
بملؤرخ في)07)أكتوار)2022)تقرر حل)
ذبت) محدودة  مسؤلية  ذبت  شركة 
بلشريك بلوحيد)HYDRO STEP)مبلغ)
وعنوبن) درهم  ((00.000 رأس الها)
زفقة) بلعلويين  بإلجت اعي حي  مقرها 
 (2000 (- مكرر) ((22 رقم) بلكويت 
ث ارة بملغرب فتيجة ل):)قربر بلشريك)

بلوحيد لتصفية بلشركة.
حي) ب  بلتصفية  مقر  حدد  و 
بلعلويين زفقة بلكويت رقم)22))مكرر)

- 2000))ث ارة بملغرب.)
و عين:

و) أزضوض  عث ان  بلسيد)ة()
عنوبفه)ب()شقة رقم)6)غ ارة ه بقامة)
ش س شطر)3)هرهورة)2000))ث ارة)

بملغرب ك صفي))ة()للشركة.
وعند بإلقتضاء)بلحدود بملفروضة)
محل) لهم  بملخولة  بلصالحيات  على 
و) بلعقود  تبليغ  محل  و  بملخابرة 
حي) (: بالتصفية) بملتعلقة  بلوثائق 
بلعلويين زفقة بلكويت رقم)22))مكرر)

ث ارة
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
فوف6ر) (0( بتاريخ) بت ارة  بالبتدبئية 

2022)تحت رقم)9225.
826I

CABINET LAAFOU CONSEIL

 ARCHIRODON GROUP
 N.V LAAYOUNE BRANCH

MOROCCO
إعالن متعدد بلقربربت

 ARCHIRODON GROUP
 N.V LAAYOUNE BRANCH

 MOROCCO
فرع بملقر بلرئي�سي: شقة 5 و6، 

ع ارة زبوية شارع مكة وشارع 20 
غشت بلعيون

بلسجل تجاري: 27155
بتخذت) (،2022 30)سبت 6ر) في) (.(
 ARCHIRODON GROUP شركة)
 N.V LAAYOUNE BRANCH

MOROCCO،)بلقربربت بلتالية:
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 IOANNIS بلسيد) تعيين  (-

يوفافية) جنسية  من  (CHRYSAFIS

 AT2537183(حامل جوبز بلسفر رقم

ك دير جديد؛

 EVANGELOS بلسيد) تعيين  (-

يوفافية) جنسية  من  (TSINISIZELIS

 AP5296071(حامل جوبز بلسفر رقم

ك دير جديد؛

تم بإليدبع بلقافوني في سجل) (.2

في) بالعيون،) بالبتدبئية  بملحك ة 

بلرقم) تحت  (2022 بكتوار) (28

.3(76/2022

عن بملستخلص وبلبيافات

827I

CABINET EL ARIBI EXPERT COMPTABLE

COMPLEXE LA CAPITALE
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
حل شركة

 CABINET EL ARIBI EXPERT

COMPTABLE
رقم ) ع ارة مج ع بملسافر شارع 

بلفضيلة بلحي بلصناعي يعقوب 

بملنصور ، 0000)، بلرااط بملغرب

COMPLEXE(LA 100.000E شركة 

ذبت مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد)في طور بلتصفية(

وعنوبن مقرها بإلجت اعي ع ارة 

30 شقة رقم 8 زفقة أح د لوكيلي 

حسان - 0000) بلرااط بملغرب.

حل شركة
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 

.(6(6(3

بلوحيد) بلشريك  قربر  ب قت�سى 

بملؤرخ في)07)أكتوار)2022)تقرر حل)

ذبت) محدودة  مسؤلية  ذبت  شركة 

 COMPLEXE LA بلوحيد) بلشريك 

 (00.000 مبلغ رأس الها) ((00.000E

بإلجت اعي) مقرها  وعنوبن  درهم 
أح د) زفقة  (8 رقم) شقة  (30 ع ارة)

بلرااط) ((0000 (- حسان) لوكيلي 

بلشريك) قربر  (: ل) فتيجة  بملغرب 

بلوحيد لتصفية بلشركة.

ع ارة) ب  بلتصفية  مقر  حدد  و 
زفقة أح د لوكيلي) (8 شقة رقم) (30

حسان)-)0000))بلرااط بملغرب.)
و عين:

و) أزضوض  مح د  بلسيد)ة()
0))حي) ))شقة رقم) عنوبفه)ب()ع ارة)
بللي ون) بلسو�سي  مختار  زفقة  بملنار 
بملغرب) بلرااط  ((0000 أكدبل)

ك صفي))ة()للشركة.
وعند بإلقتضاء)بلحدود بملفروضة)
محل) لهم  بملخولة  بلصالحيات  على 
و) بلعقود  تبليغ  محل  و  بملخابرة 
ع ارة) (: بالتصفية) بملتعلقة  بلوثائق 
زفقة أح د لوكيلي) (8 شقة رقم) (30

حسان بلرااط
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
فوف6ر) (02 بتاريخ) بالرااط  بلتجارية 

2022)تحت رقم)29915).
828I

بزويتي ببربهيم))شخص ذبتي(

 SOCIETE ARAIGNEE
 POUR INFORMATIQUE ET

RESEAUX
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
قفل بلتصفية

بزويتي ببربهيم )شخص ذبتي(
5، ع ارة أسكور، شارع طارق بن 
زياد ، 1300)، سوق أربعاء بلغرب 

بملغرب
 SOCIETE ARAIGNEE POUR

 INFORMATIQUE ET RESEAUX
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجت اعي : حي 

بلسالم، مج وعة بلهناء، بلزفقة 
5)، بلرقم 23 - 1300) سوق أربعاء 

بلغرب بملغرب.
قفل بلتصفية

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 
.2756(

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)
تقرر) (2022 أكتوار) (27 في) بملؤرخ 
 SOCIETE ARAIGNEE POUR حل)
 INFORMATIQUE ET RESEAUX

ذبت) محدودة  مسؤلية  ذبت  شركة 
رأس الها) مبلغ  بلوحيد  بلشريك 
مقرها) وعنوبن  درهم  ((00.000
مج وعة) بلسالم،) حي  بإلجت اعي 
بلهناء،)بلزفقة)5)،)بلرقم)23 - 1300) 
فتيجة) بملغرب  بلغرب  أربعاء) سوق 

الستحالة تحقيق هدف بلشركة.
و عين:

بلسيد)ة()بفوبر بومهاني و عنوبفه)ب()
بلزفقة) مج وعة بلهناء،) حي بلسالم،)
سوق أربعاء) ((1300  23 بلرقم) (،(5

بلغرب بملغرب ك صفي))ة()للشركة.
و قد تم بنعقاد بلج عية بلختامية)
حي) وفي  (2022 أكتوار) (27 بتاريخ)
بلزفقة) بلهناء،) مج وعة  بلسالم،)
5)،)بلرقم)23 - 1300))سوق أربعاء)

بلغرب بملغرب.
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
بلغرب) بالربعاء) بسوق  بالبتدبئية 
رقم) تحت  (2022 فوف6ر) (02 بتاريخ)

.573/2022
829I

 MOGADOR(موكادور أسيست آفد سيرفيس

ASSIST AND SERVICES SARL

نتعلم
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

موكادور أسيست آفد سيرفيس 
 MOGADOR ASSIST AND

SERVICES SARL
رقم 2 حي باب دكالة شارع وبد 
بملخازن بلشقة رقم 3 بالطابق 

بلثاني بلصويرة بلصويرة، 11000، 
بلصويرة بملغرب

فتعلم شركة ذبت مسؤلية محدودة 
ذبت بلشريك بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجت اعي تجزئة 
ت نار رقم 05 شقة رقم 03 بلطابق 
بلثاني بلصويرة - 11000 بلصويرة 

بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

610(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) (((
مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 
بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 

بإلقتضاء)ب ختصر تس يتها):)فتعلم.
-)()مركز) (: غرض بلشركة بإيجاز)
ع6ر) بلتكوين  ()-2 بملدر�سي) بلدعم 

بالفترفيت.
تجزئة) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 
بلطابق) (03 شقة رقم) (05 ت نار رقم)
بلصويرة) (11000 (- بلصويرة) بلثاني 

بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 (.000 (: علوبش) بمين  بلسيد 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.)
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):
عنوبفه)ب() علوبش  بمين  بلسيد 
 11000 بلصويرة) أزلف  تجزئة  ((3

بلصويرة بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
عنوبفه)ب() علوبش  بمين  بلسيد 
 11000 بلصويرة) أزلف  تجزئة  ((3

بلصويرة بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
فوف6ر) (0( بالبتدبئية بالصويرة بتاريخ)

2022)تحت رقم)122.
830I

شركة بألزبمي للخدمات ش.م.م

MERCAFOOD
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

حل شركة

شركة بألزبمي للخدمات ش.م.م
شارع بلجيش بمللكي إقامة بلسالم 
مكتب رقم 03 ، 93010، تطوبن 

بملغرب
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MERCAFOOD شركة ذبت 
بملسؤولية بملحدودة)في طور 

بلتصفية(
وعنوبن مقرها بإلجت اعي شارع 

بلناضور رقم 7) بلطابق بلثاني حي 
بملربقبة - 93010 بلفنيدق بملغرب.

حل شركة
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 

.2750(
ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)
تقرر) (2022 أكتوار) ((1 في) بملؤرخ 
حل شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة)
رأس الها) مبلغ  (MERCAFOOD
مقرها) وعنوبن  درهم  ((00.000
 (7 رقم) بلناضور  شارع  بإلجت اعي 
 93010 (- بلطابق بلثاني حي بملربقبة)
صعواة) (: بلفنيدق بملغرب فتيجة ل)

بلشروع في مزبولة بلنشاط بلتجاري.
شارع) ب  بلتصفية  مقر  حدد  و 
بلطابق بلثاني حي) ((7 بلناضور ةقم)

بملربقبة)-)93010)بلفنيدق بملغرب.)
و عين:

و) مخناس  مح د  بلسيد)ة()
تجزئة موالي رشيد شارع) عنوبفه)ب()
بلفنيدق) (93010  05 رقم) بملنامة 

بملغرب ك صفي))ة()للشركة.
وعند بإلقتضاء)بلحدود بملفروضة)
محل) لهم  بملخولة  بلصالحيات  على 
و) بلعقود  تبليغ  محل  و  بملخابرة 

بلوثائق بملتعلقة بالتصفية):)-
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
أكتوار) (27 بالبتدبئية بتطوبن بتاريخ)

2022)تحت رقم)66)2.
83(I

FLASH ECONOMIE

PALACE CHAKIR
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
قفل بلتصفية

 STE « PALACE(CHAKIR »SARL
AU

محضر) محتوى  من  الل 
بملؤرخ) بالستثنائي  بلعام  بلج ع 
تم) دبدس  ببومالن  في1/09/2022))

بالتفاق على)

-)تصفية قافوفية للشركة)«بالص)
بلتي يقع مقرها في) (» ش.م.م) شكير»)

حي بملسجد قلعة مكوفة تنغيير.
حكيم) شكير  بلسيد:) تعيين  (-

بملكلف بالتصفية بلقافوفية.
بكتابة) تم  بلقافوني:) بإليدبع 
باٍلبتدبئية) باملحك ة  بلضبط 
 .2022/ رقم:353  تحت  تنغير 

بتاريخ22/09/2022
832I

FLASH ECONOMIE

PLANET DREAM

إعالن متعدد بلقربربت

PLANET DREAM
محدودة) مسؤولية  ذبت  شركة 

ذبت بلشريك بلوحيد
رأس الها:)00.000))درهم

:بلدبر بلبيضاء) مقرها بالجت اعي) (
حي) تاشفين  ببن  شارع  (139-11(

بملح دي
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري):)

(25307
ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)
بملؤرخ في)29)شتن6ر)2022)قرر ما يلي

تفويت بلسيد بح د بد�سي)000) 
بدر) مح د  بلسيد  لصالح  حصة 

يوسفي على مج وع)000))حصة
بدر يوسفي) بلسيد مح د  تعيين 
تجزئة) ((3 بلقاطن في بلدبر بلبيضاء)
ك سير) الرميطاج  بلرجاء) حي  بملنزه 

جديد
تحديث بلنظام بألسا�سي للشركة

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
 26 بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)36562.
833I

ANDERSEN CONSULTING

PETITES-RENT SARL 3
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

حل شركة

ANDERSEN CONSULTING
 RUE(DE(GRENADE, PARC 29
 BROOKS ، 90030، TANGER

MAROC

PETITES-RENT SARL 3 شركة 
ذبت بملسؤولية بملحدودة)في طور 

بلتصفية(
وعنوبن مقرها بإلجت اعي شارع 
بلحسن بلتاني بلطابق 7 ع ارة 

بالسكندرية بلوك أ رقم 80 - 90000 
طنجة بملغرب.

حل شركة
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 

.195((
ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)
تقرر حل) (20(5 8))مارس) بملؤرخ في)
بملحدودة) بملسؤولية  ذبت  شركة 
مبلغ) (PETITES-RENT SARL  3
وعنوبن) درهم  ((0.000 رأس الها)
مقرها بإلجت اعي شارع بلحسن بلتاني)
بلوك) بالسكندرية  ع ارة  (7 بلطابق)
بملغرب) طنجة  (90000  -  80 رقم) أ 

فتيجة ل):)توقف نشاط بلشركة.
شارع) ب  بلتصفية  مقر  حدد  و 
ع ارة) (7 بلطابق) بلتاني  بلحسن 
بالسكندرية بلوك أ رقم)80 - 90000 

طنجة بملغرب.)
و عين:

ببربهيم  ليل ح دبن) بلسيد)ة()
و عنوبفه)ب()بملضيق بقامة بملينا بمب)
90000)سبتة) 8)طريق سبتة) ب رقم)

بملغرب ك صفي))ة()للشركة.
وعند بإلقتضاء)بلحدود بملفروضة)
محل) لهم  بملخولة  بلصالحيات  على 
بملخابرة و محل تبليغ بلعقود و بلوثائق)
بلحسن) شارع  (: بالتصفية) بملتعلقة 
بالسكندرية) ع ارة  (7 بلطابق) بلتاني 

بلوك أ رقم)80 
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
أبريل) (23 بتاريخ) بطنجة  بلتجارية 

5)20)تحت رقم)79)16).
831I

FIDUCAB

G 5 CONSEIL
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

حل شركة

FIDUCAB
 RUE(EL(QOURI(IMMB 10

 BUREAU 5 ، 14000، KENITRA
MAROC

G 5 CONSEIL شركة ذبت 
بملسؤولية بملحدودة)في طور 

بلتصفية(
وعنوبن مقرها بإلجت اعي رقم 22 
زفقة شكيب أرسالن إقامة ياسر 
مكتب 231) - 1000) بلقنيطرة 

بملغرب.
حل شركة

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 
.1(86(

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)
بملؤرخ في)01)أكتوار)2022)تقرر حل)
 G 5 شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة)
 (00.000 مبلغ رأس الها) (CONSEIL
درهم وعنوبن مقرها بإلجت اعي رقم)
22)زفقة شكيب أرسالن إقامة ياسر)
بلقنيطرة) ((1000  -  (231 مكتب)
بملغرب فتيجة ل):)عدم قدرة بلشركة)

على تحقيق هدفها.
 22 و حدد مقر بلتصفية ب رقم)
ياسر) إقامة  أرسالن  شكيب  زفقة 
بلقنيطرة) ((1000  -  (231 مكتب)

بملغرب.)
و عين:

و) بديعة  بدربلدين  بلسيد)ة()
أوالد) ((72 رقم) ب  بلوك  عنوبفه)ب()
بملغرب) بلقنيطرة  ((1000 أوجيه)

ك صفي))ة()للشركة.
وعند بإلقتضاء)بلحدود بملفروضة)
محل) لهم  بملخولة  بلصالحيات  على 
و) بلعقود  تبليغ  محل  و  بملخابرة 
رقم) (: بالتصفية) بملتعلقة  بلوثائق 
22)زفقة شكيب أرسالن إقامة ياسر)

مكتب)231)
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
بالبتدبئية بالقنيطرة بتاريخ))0)فوف6ر)

2022)تحت رقم)1305.
835I

FIDUCIAIRE AMALOU

IMSAYOU
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE AMALOU
 HAY(JAMILA 3 RUE 6 N 50

 C/J 1ér(ETAGE ، 20400،
CASABLANCA MAROC
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IMSAYOU شركة ذبت بملسؤولية 
بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجت اعي 16 شارع 
بلزرقطوني بلطابق بلثالث بلشقة 
رقم 6 - 20100 بلدبربلبيضاء بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 
بملحدودة 

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 
560765

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) (2(
بملسؤولية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بملحدودة بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤولية بملحدودة.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.IMSAYOU
غرض بلشركة بإيجاز):)•)بلتطوير)

بلعقاري
أو) بملتنوعة  بألع ال  شركة  (•

بإلنشاءبت
وبلتطوير) بلفرعي  بلتقسيم  (•

وبلخدمة وبإلصالح وبلبناء.
بلهندسة) أو  بلعامة  بألشغال  (•
بملدفية أو أي هيئة حكومية،)أو تطوير)
أي أرض بناء،)ب فردها أو باالشتربك)

مع أي شركة بناء
بلع ولة وبلس سرة وبملعامالت) (•
مجال) في  أشكالها  بج يع  وبلتجارة 

بلعقاربت.
•)شربء)ج يع بملباني بلسكنية أو)
وبلتصرف) وايعها  بإلدبرية  أو  بملهنية 

فيها وبلس سرة فيها وبستئجارها
بملباني) تشييد  أع ال  تحقيق  (•
وبألشغال) بلكبيرة،) بملصنفات  في 
ورصف) لل اء،) وبملقاومة  بملوبجهة 
وبألشغال) بلصحية،) بلسباكة 
وبألملنيوم) بلكهراائية،) بلخشبية 
وبألشغال) بملعدفية،) وبلنجارة 
وتكييف) وبلتدفئة،) بلحديدية،)
بلحربري،) وبلعزل  وبلجص،) بلهوبء،)
لحسابها) سوبء) وبلطالء،) وبلغالف 

بلخاص أو لحساب أطربف ثالثة:
وتصنيع وايع ج يع موبد) •)شربء)

بلبناء.

وغير) مباشرة  عروض  تقديم  (•
أو) بملسابقات،) ج يع  إلى  مباشرة 
أو بلعقود) بلدعوبت إلى بملناقصات،)
بملشاريع) أو  وبلخاصة،) بلعامة 
أو) بلصناعية  بملشاريع  أو  بلدربسية 
إما بالتزبمها أو بالتضامن) بلتجارية،)

بملشترك مع بلشركات بأل رى،
وبشكل أعم،)فإن ج يع بملعامالت)
بلتجارية وبلصناعية وبألوربق بملالية)
حصرًيا) تتم  بلتي  وبملالية  وبلعقارية 
بشكل) ترتبط  بلشركة،) عن  فيابة 
مباشر أو غير مباشر ب وضوع بلشركة)

أو من بملحت ل أن تعزز تن يتها..
16)شارع) عنوبن بملقر بالجت اعي):)
بلشقة) بلثالث  بلطابق  بلزرقطوني 
رقم)6 - 20100)بلدبربلبيضاء)بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 500 (: ببلوبعل) يوسف  بلسيد 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.
بلسيد س ير رضوبني):)500)حصة)

بقي ة)00))درهم للحصة.)
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):
بلسيد يوسف ببلوبعل عنوبفه)ب()
سيدي عث ان حي بلنور مج وعة د)
زفقة)1))رقم96 20100)بلدبربلبيضاء)

بملغرب.
عنوبفه)ب() رضوبني  س ير  بلسيد 
 knokkestraat 1(0 830 knokke

heist 8300)بروج بلجيكا.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
بلسيد يوسف ببلوبعل عنوبفه)ب()
سيدي عث ان حي بلنور مج وعة د)
زفقة)1))رقم96 20100)بلدبربلبيضاء)

بملغرب
عنوبفه)ب() رضوبني  س ير  بلسيد 
 knokkestraat 1(0 830 knokke

heist 8300)بروج بلجيكا
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
 02 بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

فوف6ر)2022)تحت رقم)811591.
836I

 MOGADOR(موكادور أسيست آفد سيرفيس

ASSIST AND SERVICES SARL

غزال اخوان نيكوص
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

حل شركة

موكادور أسيست آفد سيرفيس 
 MOGADOR ASSIST AND

SERVICES SARL
رقم 2 حي باب دكالة شارع وبد 
بملخازن بلشقة رقم 3 بالطابق 

بلثاني بلصويرة بلصويرة، 11000، 
بلصويرة بملغرب

غزبل ب وبن فيكوص شركة ذبت 
بملسؤولية بملحدودة)في طور 

بلتصفية(
وعنوبن مقرها بإلجت اعي بملحل 
بلتجاري بلكائن ب ركز تفتاشت 

بلصويرة - 11000 بلصويرة بملغرب.
حل شركة

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 
.399(

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)
تقرر) (2022 أكتوار) ((( في) بملؤرخ 
حل شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة)
غزبل ب وبن فيكوص مبلغ رأس الها)
مقرها) وعنوبن  درهم  ((00.000
بلكائن) بلتجاري  بملحل  بإلجت اعي 
 11000 (- بلصويرة) تفتاشت  ب ركز 
بلتوقف) (: بلصويرة بملغرب فتيجة ل)

عن مزبولة بلنشاط.
بملحل) ب  بلتصفية  مقر  حدد  و 
تفتاشت) ب ركز  بلكائن  بلتجاري 
بلصويرة)-)11000)بلصويرة بملغرب.)

و عين:
و) بلغزبل  بالله  عبد  بلسيد)ة()
عنوبفه)ب()دوبر بلشعيبات مجي بقليم)
بملغرب) بلصويرة  (11000 بلصويرة)

ك صفي))ة()للشركة.
وعند بإلقتضاء)بلحدود بملفروضة)
محل) لهم  بملخولة  بلصالحيات  على 
بملخابرة و محل تبليغ بلعقود و بلوثائق)
بملحل بلتجاري) (: بملتعلقة بالتصفية)

بلكائن ب ركز تفتاشت بلصويرة)
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
فوف6ر) (0( بالبتدبئية بالصويرة بتاريخ)

2022)تحت رقم)123.
837I

PLANK

DIGITAL MOROCCO LAND
إعالن متعدد بلقربربت

PLANK
)2، ساحة ببو بكر بلصديق شقة 8 

بكدبل ، 0090)، بلرااط بملغرب
 DIGITAL MOROCCO LAND
«شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة»

وعنوبن مقرها بالجت اعي: )2 ساحة 
ببو بكر بلصديق شقة رقم 8 بكدبل - 

0090) بلرااط بملغرب.
«إعالن متعدد بلقربربت»

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري: 
.(5885(

ب قت�سى بلج ع بلعام بالستثنائي)
بملؤرخ في)3))شتن6ر)2022

تم بتخاذ بلقربربت بلتالية:)
قربر رقم)-)تفويت حصص:)بلذي)
عقد) ب قت�سى  مايلي:) على  ينص 
(3- تفويت بلحصص بملتخد بتاريخ)
2022-09)،)قام بلسيد حسني وشاد)
بنقل)000))حصة ي لكها في بلشركة)

بلى بلسيد أسامة ياويس)
بلشكل) -2تحويل  رقم) قربر 
على) ينص  بلذي  للشركة:) بلقافوني 
ب قت�سى عقد تحويل بلشكل) مايلي:)
(3- بلقافوني للشركة بملتخد بتاريخ)
بلشكل) تحويل  تم  قد  (, (09-2022
ذبت) من شركة  (، للشركة) بلقافوني 
إلى شركة ذبت) بملسؤولية بملحدودة 
بلشريك) ذبت  بملحدودة  بملسؤولية 

بلوحيد
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

بلنظام بألسا�سي بلتالية:)
بلذي) (: -6مساه ات) رقم) بند 
ينص على مايلي:)يقدم بلسيد أسامة)
ياويس مساه ة للشركة ب بلغ فقدي)
 (000 بلى) مقس ة  درهم.) ((00000

حصة من فئة)00))درهم
بند رقم)6))-بلتسيير:)بلذي ينص)
أسامة) بلسيد  تعيين  مايلي:) على 
غير) ملدة  للشركة  ك سير  ياويس 

محدودة
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
فوف6ر) (02 بتاريخ) بالرااط  بلتجارية 

2022)تحت رقم)29919).
838I
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ASMAA MEDIA GROUP

ALI CONSTRUCTION
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تفويت حصص

ASMAA MEDIA GROUP
شارع صهيب بلرومي بلوك 39 بلرقم 

20 بل6رفو�سي بلبيضاء، 20000، 
بلبيضاء بملغرب

ALI CONSTRUCTION شركة 
ذبت مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجت اعي )1 شارع 
زرقطوني بلطابق 7 بلشقة 37 - - 

بلبيضاء بملغرب.
تفويت حصص

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 
.526069

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)
ت ت) (2022 أكتوار) ((7 في) بملؤرخ 

بملصادقة على):
تفويت بلسيد))ة()هشام بلعيا�سي)
أصل) من  بجت اعية  حصة  ((.000
000.))حصة لفائدة بلسيد))ة()رفيق)

جوهري بتاريخ)7))أكتوار)2022.
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم  (
 (9 بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)812025.

839I

ASMAA MEDIA GROUP

LOGISTIK ONE
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تفويت حصص

ASMAA MEDIA GROUP
شارع صهيب بلرومي بلوك 39 بلرقم 

20 بل6رفو�سي بلبيضاء، 20000، 
بلبيضاء بملغرب

LOGISTIK ONE شركة ذبت 
مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجت اعي تجزئة 
تيسير رقم 8) بقامة لساسفة - - 

بلبيضاء بملغرب.

تفويت حصص
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 

.220(55
ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)
ت ت) (2022 شتن6ر) (28 في) بملؤرخ 

بملصادقة على):
عبد) سيدي  )ة() بلسيد) تفويت 
 275 بالدري�سي) بلودغيري  بلعزيز 
 (.000 أصل) من  بجت اعية  حصة 
حصة لفائدة بلسيد))ة()دفيا شرقاوي)

طنجي بتاريخ)28)شتن6ر)2022.
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم  (
 05 بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)810296.
810I

ANDERSEN CONSULTING

ADVERTIX SARL AU
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

ANDERSEN CONSULTING
 RUE(DE(GRENADE, PARC 29
 BROOKS ، 90030، TANGER

MAROC
ADVERTIX SARL AU شركة ذبت 

مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 
بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجت اعي زفقة 
بالفدل�سي ع ارة بفطوليا بلطابق 6 

رقم 8) - 90000 طنجة بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

(3(8(9
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 غشت) (30
مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 
بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.ADVERTIX SARL AU

:) دمات) بإيجاز) بلشركة  غرض 
بملخصصة) بملعلوماتية  بالستشارة 

حصريا للتصدير.
زفقة) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 
 6 بلطابق) بفطوليا  ع ارة  بالفدل�سي 

رقم)8) - 90000)طنجة بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 (.000 (: بلشادلي) فضال  بلسيد 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.)
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):
عنوبفه)ب() بلشادلي  فضال  بلسيد 
 (1000  (7 بملغرب بلعربي س بلرقم)

بلقنيطرة بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
عنوبفه)ب() بلشادلي  فضال  بلسيد 
 (1000  (7 بملغرب بلعربي س بلرقم)

بلقنيطرة بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
فوف6ر) (0( بتاريخ) بطنجة  بلتجارية 

2022)تحت رقم)258988.

81(I

BELGAZI ALI

AYHAM DESIGN
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
حل شركة

BELGAZI ALI
شارع بمير موالي عبد هللا رقم 33 
- طبق ) - رقم بملكتب 6) طنجة، 

90000، طنجة بملغرب
AYHAM DESIGN شركة ذبت 
مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد)في طور بلتصفية(
وعنوبن مقرها بإلجت اعي )) زفقة 
إيربن حي دج اعة بنديبان طنجة 

بملغرب - 90000 طنجة بملغرب.
حل شركة

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 
.7(5(5

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)

بملؤرخ في)7))أكتوار)2022)تقرر حل)

ذبت) محدودة  مسؤلية  ذبت  شركة 

 AYHAM DESIGN بلشريك بلوحيد)

مبلغ رأس الها)0.000))درهم وعنوبن)
إيربن) زفقة  ((( بإلجت اعي) مقرها 

حي دج اعة بنديبان طنجة بملغرب)

فتيجة) بملغرب  طنجة  (90000  -

بخسائر) بلرأس ال  إمتصاص  (: ل)

متربك ة..
زفقة) ((( و حدد مقر بلتصفية ب)

إيربن حي دج اعة بنديبان.)-)90000 

طنجة بملغرب.)

و عين:

مصطفى) بلسيد  بلسيد)ة()
بوزروبطة و عنوبفه)ب())))زفقة إيربن)

حي دج اعة بنديبان.)90000)طنجة)

بملغرب ك صفي))ة()للشركة.

وعند بإلقتضاء)بلحدود بملفروضة)

محل) لهم  بملخولة  بلصالحيات  على 

و) بلعقود  تبليغ  محل  و  بملخابرة 

بلوثائق بملتعلقة بالتصفية):)-

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

فوف6ر) (0( بتاريخ) بطنجة  بلتجارية 

2022)تحت رقم)0)2590.

812I

ACTIONS FINANCE CONSEILS

INTREPID MARRAKECH
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

ACTIONS FINANCE CONSEILS

6 زفـقـة قــدمــاء بلــ ــربكـــشـيــيـن مــكــتــب 
رقـــم 1 جليز ، 10000، مربكش 

بملغرب

INTREPID MARRAKECH شركة 

ذبت مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجت اعي شارع 

عبد بلكريم بلخطابي ع ارة بغرببي 

بلطابق بلرببع جليز - 10000 مربكش 

بملغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
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رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 
.3(3(7

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)
بملؤرخ في)3))أكتوار)2022)تم تعيين)
بلسيد)ة() للشركة  جديد  مسير 

بنخلدون هالة ك سير آ ر
تبعا لقبول بستقالة بملسير.

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
فوف6ر) (0( بتاريخ) ب ربكش  بلتجارية 

2022)تحت رقم)10960).
813I

MEXCO

AMAFTIS SARL AU 
إعالن متعدد بلقربربت

MEXCO
 ESPACE RIHAB FES AV ALLAL
 BEN(ABDELLAH(IMM. C(BUR

53، 30000، FES(MAROC
 AMAFTIS SARL AU «شركة ذبت 
بملسؤولية بملحدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد»
وعنوبن مقرها بالجت اعي: رقم 9) 
ع ارة 50 طراق عين بلس ن حي 
بلنخيل - 30000 فاس بملغرب.

«إعالن متعدد بلقربربت»
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري: 

.53169
ب قت�سى بلج ع بلعام بالستثنائي)

بملؤرخ في)01)أكتوار)2022
تم بتخاذ بلقربربت بلتالية:)

قربر رقم)):)بلذي ينص على مايلي:)
لفترة) للشركة  جديد  مسير  تعيين 
 BERTRAND (, بلسيد) محددة  غير 
Fabrice, Jean-Philippe, Marie
لجوبز) بلحامل  و  بلجنسية  فرن�سي 

(7ED89090(بلسفر رقم
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

بلنظام بألسا�سي بلتالية:)
على) ينص  بلذي  (:35 رقم) بند 
 BERTRANDتم تعيين بلسيد مايلي:)
 Yann Jean-François Marie
 BERTRAND Fabrice Jean وبلسيد)
لفترة) للشركة  ك سيرين  (Philippe
بشكل) بلشركة  تلتزم  محدودة.) غير 
بلسيد بملنفصل  بالتوقيع  صحيح 

 BERTRAND Yann Jean-François
 BERTRAND وبلسيد) (Marie
سيتم) (.Fabrice Jean Philippe
قافون) في  بملسيرين  مكافآت  تحديد 

الحق.
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
أكتوار) ((7 بتاريخ) بفاس  بلتجارية 

2022)تحت رقم)5191.

811I

بئت افية بلهدى

TRANS DONESK
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

بئت افية بلهدى
)2) زفقة ببن  لدون برشيد ، 

00)26، برشيد بملغرب
TRANS DONESK شركة ذبت 
مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجت اعي دوبر رياح 
ج اعة بلحساسنة برشيد - 06)26 

برشيد بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

(7227
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) ((7
مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 
بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
 TRANS(:(بإلقتضاء)ب ختصر تس يتها

.DONESK
فقل) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

بلبضائع لحساب بلغير.
وبل6ريد) بللوجستية  بلخدمات  (- (

بلسريع.
)-)فقل بلع ال

)-كربء)بملركبات

-)بلنقل بلوطني وبلدولي.
عنوبن بملقر بالجت اعي):)دوبر رياح)
 26(06 (- ج اعة بلحساسنة برشيد)

برشيد بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 (.000 (: مح د) بلحور  بلسيد 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.)
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):
عنوبفه)ب() مح د  بلحور  بلسيد 
 26150 بلغني يين) دوبر  اليف 

برشيد بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
عنوبفه)ب() مح د  بلحور  بلسيد 
 26150 بلغني يين) دوبر  اليف 

برشيد بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
فوف6ر) (0( بتاريخ) ب6رشيد  بالبتدبئية 

2022)تحت رقم)3))).
815I

EXPERTUS

MTPM EQUIPMENT
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

قفل بلتصفية

EXPERTUS
 97A(BD(Hassan(Seghir(n° 88
 Casablanca(CASABLANCA،
20000، CASABLANCA(Maroc

MTPM EQUIPMENT شركة ذبت 
بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجت اعي : زبوية 
زفقة بروفان و زفقة بابوم حي بملحطة 

بلطابق بلثالث رقم 33 - 20000 
بلدبربلبيضاء بملغرب.

قفل بلتصفية
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

.220(23
ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)
تقرر حل) (2022 يوفيو) (06 بملؤرخ في)
شركة ذبت) (MTPM EQUIPMENT
رأس الها) مبلغ  بملحدودة  بملسؤولية 

مقرها) وعنوبن  درهم  (2.000.000
بإلجت اعي زبوية زفقة بروفان و زفقة)
بابوم حي بملحطة بلطابق بلثالث رقم)
بملغرب) بلدبربلبيضاء) (20000  -  33

فتيجة لحل بلشركة.
و عين:

و) بلهالوي  بلبشير  بلسيد)ة()
بملدبرس) بلعدير شارع  حي  عنوبفه)ب()
بملغرب) وزبن  ((6200  76 رقم)

ك صفي))ة()للشركة.
و قد تم بنعقاد بلج عية بلختامية)
زبوية) وفي  (2022 شتن6ر) ((2 بتاريخ)
زفقة بروفان و زفقة بابوم حي بملحطة)
 20000  -  33 رقم) بلثالث  بلطابق 

بلدبربلبيضاء)بملغرب.
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
 3( بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)813678.

816I

STE MISSORI STAR ALIMENT BETAIL

 STE MISSORI STAR 
)ALIMENT BETAIL )SMSAB

شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة
تأسيس شركة

 STE MISSORI STAR ALIMENT
BETAIL

حي بئر أ فزربن قرية با مح د تاوفات 
، 31050، قرية با مح د بملغرب

 STE MISSORI STAR ALIMENT 
BETAIL )SMSAB( شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجت اعي حي بئر أ 

فزربن قرية با مح د تاوفات قرية با 
مح د 31050 قرية با مح د بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 
بملحدودة 

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 
220(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 ف6ربير) (22
بملسؤولية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بملحدودة بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤولية بملحدودة.
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عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
 STE (: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)
 MISSORI STAR ALIMENT

.(BETAIL (SMSAB
تصنيع) (- (: غرض بلشركة بإيجاز)

بألعالف بلحيوبفية
-)فقل بلبضائع وبلخدمات)

)-)بستيربد وتصدير).
حي بئر أ) (: عنوبن بملقر بالجت اعي)
فزربن قرية با مح د تاوفات قرية با)
مح د)31050)قرية با مح د بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
مبلغ رأس ال بلشركة:)000.000.) 

درهم،)مقسم كالتالي:
(: مصطفى) بمليسوري  بلسيد 
درهم) ((00 بقي ة) حصة  ((.250

للحصة.
(: بلعالي) عبد  بمليسوري  بلسيد 
درهم) ((00 بقي ة) حصة  ((.250

للحصة.
 (.250 (: بلسيد بمليسوري بربهيم)

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.
(: بلغني) عبد  بمليسوري  بلسيد 
درهم) ((00 بقي ة) حصة  ((.250

للحصة.
 (.250 (: بلسيد بمليسوري فيصل)

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.
بلسيد بمليسوري يوسف):)250.) 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.
 (.250 (: أمين) بمليسوري  بلسيد 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.
 (.250 (: بلسيد بمليسوري مح د)

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.)
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):
مصطفى) بمليسوري  بلسيد 
با) قرية  بلياس ينة  حي  عنوبفه)ب()
مح د)31050)قرية با مح د بملغرب.
بلعالي) عبد  بمليسوري  بلسيد 
با) قرية  بلياس ينة  حي  عنوبفه)ب()
مح د)31050)قرية با مح د بملغرب.
بربهيم) بمليسوري  بلسيد 
عنوبفه)ب()حي بوالد بن بلطيب قرية با)
مح د)31050)قرية با مح د بملغرب.

بلغني) عبد  بمليسوري  بلسيد 
حي فياللة قرية با مح د) عنوبفه)ب()

31050)قرية با مح د بملغرب.
فيصل) بمليسوري  بلسيد 
عنوبفه)ب()حي بوالد بن بلطيب قرية با)
مح د)31050)قرية با مح د بملغرب.
يوسف) بمليسوري  بلسيد 
حي فياللة قرية با مح د) عنوبفه)ب()

31050)قرية با مح د بملغرب.
بلسيد بمليسوري أمين عنوبفه)ب()
 31050 مح د) با  قرية  فياللة  حي 

قرية با مح د بملغرب.
بلسيد بمليسوري مح د عنوبفه)ب()
 31050 مح د) با  قرية  فياللة  حي 

قرية با مح د بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
مصطفى) بمليسوري  بلسيد 
با) قرية  بلياس ينة  حي  عنوبفه)ب()
مح د)31050)قرية با مح د بملغرب

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
أكتوار) (28 بالبتدبئية بتاوفات بتاريخ)

2022)تحت رقم)7)).
817I

ASMAA MEDIA GROUP

OUTGOU BAT
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

ASMAA MEDIA GROUP
شارع صهيب بلرومي بلوك 39 بلرقم 

20 بل6رفو�سي بلبيضاء، 20000، 
بلبيضاء بملغرب

OUTGOU BAT شركة ذبت 
مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجت اعي شارع 
رودبني 3) شارع بح د بملجاطي 
بقامة لزبلب بلطابق بالول رقم 8 

بملعاريف - - بلبيضاء بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

532233
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

تم إعدبد بلقافون) (2022 ف6ربير) (02
مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 
بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.OUTGOU BAT
بلترويج) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

للعقار.
شارع) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 
بملجاطي) بح د  شارع  ((3 رودبني)
 8 رقم) بالول  بلطابق  لزبلب  بقامة 

بملعاريف)-)-)بلبيضاء)بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 (.000 (: بتكدبر) حسن  بلسيد 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.)
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):
 3 بلسيد حسن بتكدبر عنوبفه)ب()

شارع بئر بفزبربن)-)بلجديدة بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
عنوبفه)ب() بتكدبر  حسن  بلسيد 

شارع بئر بفزبربن)-)بلبيضاء)بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
 (( بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

ف6ربير)2022)تحت رقم)2581)8.
818I

بلعبدالوي لالشغال بملحاسبتية

STE JAD MIRAL
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
قفل بلتصفية

بلعبدالوي لالشغال بملحاسبتية

ع ارة فوميديا شارع مح د بلخامس 

بلطابق 2بلشقة3 تازة ، 35000، 

تازة بملغرب

STE JAD MIRAL شركة ذبت 

مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجت اعي : 35) زفقة 
طنجة - 35000 تازة بملغرب.

قفل بلتصفية
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

.6187
ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)
تقرر) (2022 غشت) ((9 في) بملؤرخ 
ذبت) شركة  (STE JAD MIRAL حل)
بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 
بلوحيد مبلغ رأس الها)60.000)درهم)
زفقة) ((35 وعنوبن مقرها بإلجت اعي)
فتيجة) تازة بملغرب  (35000 (- طنجة)

لعدم بلد ل.
و عين:

و) بلسبع  بدريس  بلسيد)ة()
 35000 زفقة طنجة) ((35 عنوبفه)ب()

تازة بملغرب ك صفي))ة()للشركة.
و قد تم بنعقاد بلج عية بلختامية)
بتاريخ)9))غشت)2022)وفي)35))زفقة)

طنجة)-)35000)تازة بملغرب.
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
أكتوار) (20 بتاريخ) بتازة  بالبتدبئية 

2022)تحت رقم))19.
819I

ASMAA MEDIA GROUP

LUXT SARL
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
حل شركة

ASMAA MEDIA GROUP
شارع صهيب بلرومي بلوك 39 بلرقم 

20 بل6رفو�سي بلبيضاء، 20000، 
بلبيضاء بملغرب

LUXT SARL شركة ذبت مسؤلية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد)في 

طور بلتصفية(
وعنوبن مقرها بإلجت اعي 83 شارع 
مح د بن صديق مج وعة 5 - - 

بلبيضاء بملغرب.
حل شركة

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 
.17(819

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)
بملؤرخ في)01)أكتوار)2022)تقرر حل)
ذبت) محدودة  مسؤلية  ذبت  شركة 



عدد)5712 - )2)رايع بر ر)111) )6))فوف 6ر)2022)الجريدة الرسمية   21336

مبلغ) (LUXT SARL بلشريك بلوحيد)
وعنوبن) درهم  (500.000 رأس الها)
مقرها بإلجت اعي)83)شارع مح د بن)
صديق مج وعة)5)-)-)بلبيضاء)بملغرب)

فتيجة ل):)بنعدبم بملوبرد بملالية.
و حدد مقر بلتصفية ب)83)شارع)
 -  -  5 مج وعة) صديق  بن  مح د 

بلبيضاء)بملغرب.)
و عين:

و) مكابري  معاد  بلسيد)ة()
 02 مج وعة) بملنزه  بقامة  عنوبفه)ب()
بملبنى)2)شارع)0)رقم)09)بلطابق)03 
بملغرب) بلبيضاء) (- رشيد) موالي  حي 

ك صفي))ة()للشركة.
وعند بإلقتضاء)بلحدود بملفروضة)
محل) لهم  بملخولة  بلصالحيات  على 
و) بلعقود  تبليغ  محل  و  بملخابرة 
بلوثائق بملتعلقة بالتصفية):)83)شارع)

مح د بن صديق مج وعة)5 
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
 25 بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)7)8130.
850I

FLASH ECONOMIE

BELHAJ TS2S
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

BELHAJ TS2S شركة ذبت مسؤلية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجت اعي 56 شارع 
موالي يوسف بلطابق 3 بلشقة رقم 
1) - 20000 بلدبر بلبيضاء بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤلية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 
560779

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 شتن6ر) (20
مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 
بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.BELHAJ TS2S
غرض بلشركة بإيجاز):)شربء)وايع)
بألرب�سي بملجردة وبلتجزئات)-)بلترويج)

بلعقاري.
56)شارع) عنوبن بملقر بالجت اعي):)
بلشقة رقم) (3 موالي يوسف بلطابق)

1) - 20000)بلدبر بلبيضاء)بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 (.000 (: حسن) كزول  بلسيد 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.)
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):
عنوبفه)ب() حسن  كزول  بلسيد 
حي ياس ينة)3)زفقة)76)رقم)71)عين)
بلشق)20000)بلدبر بلبيضاء)بملغرب.

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)
وموبطن مسيري بلشركة:

عنوبفه)ب() حسن  كزول  بلسيد 
حي ياس ينة)3)زفقة)76)رقم)71)عين)

بلشق)20000)بلدبر بلبيضاء)بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
 02 بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

فوف6ر)2022)تحت رقم)560779.
85(I

STE FIACCOF 

ste carreaux construction
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

قفل بلتصفية

STE FIACCOF
 RUE(IFNI ,RESIDENCE(ANASS
 60 ,APPT 6 ,HAY(NAJAH,SIDI
BRAHIM ، 30080، fes(maroc

ste carreaux construction شركة 
ذبت بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجت اعي : رقم )) 
شارع 3 بلوك 2 حي سيدي بودهر 

مرجة - 30000 فاس بملغرب.

قفل بلتصفية
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

.62835
ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)
تقرر) (2022 أكتوار) (3( في) بملؤرخ 
 ste carreaux construction حل)
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة مبلغ)
مقرها) وعنوبن  درهم  (99 رأس الها)
بإلجت اعي رقم))))شارع)3)بلوك)2)حي)
فاس) (30000 (- سيدي بودهر مرجة)

بملغرب فتيجة للعدم تحقيق برااح.
و عين:

عبد بلص د بالودي و) بلسيد)ة()
 3 بلوك) (09 زفقة) (02 رقم) عنوبفه)ب()
 30000 فاس) بوضهر  سشدي  حي 

فاس بملغرب ك صفي))ة()للشركة.
و قد تم بنعقاد بلج عية بلختامية)
 (( 2022)وفي رقم) )3)أكتوار) بتاريخ)
بودهر) حي سيدي  (2 بلوك) (3 شارع)

مرجة)-)300000)فاس بملغرب.
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
فوف6ر) (0( بتاريخ) بفاس  بلتجارية 

2022)تحت رقم)1180.
852I

LMT AUDITING

AMASSINE AGRI
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تغيير بلسنة بملالية

LMT AUDITING
 BD(MOHAMED 5 - MOHAMED
 5 OFFICES(CENTER(IMMEUBLE
 A(ETAGE 6 APPT 601 ، 20000،

CASABLANCA MAROC
AMASSINE AGRI «شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة»
وعنوبن مقرها بالجت اعي: رقم 5) 
بلطابق ) تجزئة تيلدي بلفاع - - 

شتوكة بيت باها بملغرب.
«تغيير بلسنة بملالية»

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري: 
.26103

ب قت�سى بلج ع بلعام بالستثنائي)
بملؤرخ في)20)أكتوار)2022

 ( إلى) بملالية:) بلسنة  تغيير  تقرر 
يوليوز لكل سنة تقوي ية إلى30)يوفيو)

للسنة بلتقوي ية بملقبلة.

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم  (
فوف6ر) (02 بتاريخ) بافزكان  بالبتدبئية 

2022)تحت رقم)98)2.
853I

CABINET CAGECمكتب كاجيك

TARDA PALM
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

حل شركة

CABINET CAGECمكتب كاجيك
08), زفقة رحال بن بح د 20320 

بلدبر بلبيضاء، 20320، بلدبر 
بلبيضاء بملغرب

TARDA PALM شركة ذبت 
بملسؤولية بملحدودة)في طور 

بلتصفية(
وعنوبن مقرها بإلجت اعي 125 شارع 
ببن تاشفين - 20320 بلدبربلبيضاء 

بملغرب.
حل شركة

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 
.13805(

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)
تقرر) (2022 أكتوار) (2( في) بملؤرخ 
حل شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة)
رأس الها) مبلغ  (TARDA PALM
مقرها) وعنوبن  درهم  ((00.000
(- شارع ببن تاشفين) (125 بإلجت اعي)
بملغرب فتيجة) بلدبربلبيضاء) (20320

ل):)بسباب مالية و تقنية.
و حدد مقر بلتصفية ب)08))زفقة)
رحال ببن أح د ط)))رقم)3 - 20300 

بلدبربلبيضاء)بملغرب.)
و عين:

و) رشدي  بملصطفى  بلسيد)ة()
08)زفقة رحال ببن أح د) عنوبفه)ب()
بلدبربلبيضاء) (2300  3 رقم) (( ط)

بملغرب ك صفي))ة()للشركة.
وعند بإلقتضاء)بلحدود بملفروضة)
محل) لهم  بملخولة  بلصالحيات  على 
و) بلعقود  تبليغ  محل  و  بملخابرة 

بلوثائق بملتعلقة بالتصفية):)-
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
 3( بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)813659.
851I
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FIDUSAL

STELLAR CARS
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

FIDUSAL
193)وشارع طارق بن زياد حي 

بملغرب بلعربي ت ارة ، 2030)، ت ارة 
بملغرب

STELLAR CARS شركة ذبت 
مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجت اعي بلشقة 6 
شارع عبد بلكريم بلخطابي بلطلبق 
بلتالت تجزئة 9 أبي هريرة 2 وبد 
بلدهب - 2000) ت ارة بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

(3793(
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 شتن6ر) (29
مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 
بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.STELLAR CARS
تأجير) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

بلسياربت بدون سائق.
 6 عنوبن بملقر بالجت اعي):)بلشقة)
بلطلبق) بلخطابي  بلكريم  شارع عبد 
وبد) (2 هريرة) أبي  (9 تجزئة) بلتالت 

بلدهب)-)2000))ت ارة بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 500.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
(: بلرح ان) عبد  فاجيم  بلسيد 
درهم) ((00 بقي ة) حصة  (5.000

للحصة.)
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):

بلرح ان) عبد  فاجيم  بلسيد 
 ( ع ارة) ياقوت  تجزئة  عنوبفه)ب()
بلوك أو بلشقه)2) ))بوزفيقة بملعرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
بلسيدة بلح يدي فاط ة بلزهربء)
 (2000 بلخشافية) لوالدة  عنوبفه)ب()

ت ارة بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
فوف6ر) (0( بتاريخ) بت ارة  بالبتدبئية 

2022)تحت رقم))923.

855I

Pramex International

GMC AFRICA
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

حل شركة

Pramex International
 Bd(Anfa 6eme(Etg(n°25, (58
 158 Bd(Anfa 6eme(Etg(n°25،

20000، Casablanca(Maroc
GMC AFRICA شركة ذبت 
بملسؤولية بملحدودة)في طور 

بلتصفية(
وعنوبن مقرها بإلجت اعي فضاء باب 
 C أففا، 3 زفقة باب بملنصور، ع ارة
, بلطابق ), بملكتب - 20050 بلدبر 

بلبيضاء بملغرب.
حل شركة

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 
.1(8627

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)
تقرر حل) (2022 يوفيو) ((0 بملؤرخ في)
بملحدودة) بملسؤولية  ذبت  شركة 
رأس الها) مبلغ  (GMC AFRICA
مقرها) وعنوبن  درهم  ((00.000
زفقة) (3 أففا،) باب  فضاء) بإلجت اعي 
بلطابق) (, (C ع ارة) بملنصور،) باب 
بلبيضاء) بلدبر  (20050 (- بملكتب) (,(
بلتام) بلتوقف  (: ل) فتيجة  بملغرب 

للنشاط بلتجاري..
و حدد مقر بلتصفية ب فضاء)باب)
 , C(أففا،)3)زفقة باب بملنصور،)ع ارة
بلدبر) (20050  -  3 بملكتب) (,( بلطابق)

بلبيضاء)بملغرب.)

و عين:

و) مايي  جورج  فيكوال  بلسيد)ة()

روني) روب  دي  شارع  (60 عنوبفه)ب()

إيكس أون بروفونس فرنسا) ((3(00

ك صفي))ة()للشركة.

وعند بإلقتضاء)بلحدود بملفروضة)

محل) لهم  بملخولة  بلصالحيات  على 

و) بلعقود  تبليغ  محل  و  بملخابرة 

بلوثائق بملتعلقة بالتصفية):)-

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

 28 بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)813923.

856I

SOCIETE MAZAGAN COMPTAFISC-SARL-AU

»ER-NEGOCE«
إعالن متعدد بلقربربت

 SOCIETE MAZAGAN

COMPTAFISC-SARL-AU

 N°314, lotissement(Al(Qods, El

Jadida ، 24000، بلجديدة بملغرب

»ER-NEGOCE» «شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد»

وعنوبن مقرها بالجت اعي: )6، شارع 

لال يقوت، زبوية مصطفى بملعاني، 
رقم 39، بلطابق بألول، مركز رياض، 

- 70000 بلدبر بلبيضاء بملغرب.

«إعالن متعدد بلقربربت»
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري: 

.166673

ب قت�سى بلج ع بلعام بالستثنائي)

بملؤرخ في)9))أكتوار)2022

تم بتخاذ بلقربربت بلتالية:)

قربر رقم)):)بلذي ينص على مايلي:)

-))ت ت بملصادقة على تفويت بلسيد)

في) حصصه  ج يع  حبوب  بلردبد 

بلشركة))000))حصة()لفائدة بلسيد)

بلسيد ع ر) تعيين  (2- ع ر مجاهد.)

مجاهد ك سير وحيد للشركة ملد غير)

محدودة بعد بستقالة بلسيد بلردبد)

حبوب.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

بلنظام بألسا�سي بلتالية:)

ينص) بلذي  (:6-7-(1 رقم) بند 
بحصص) بلخاصة  بنود  مايلي:) على 

بلشركاء)ومسير بلشركة.
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
 26 بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)813083.
857I

LMT AUDITING

KOUHAIZ AGRI
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

LMT AUDITING
 BD(MOHAMED 5 - MOHAMED
 5 OFFICES(CENTER(IMMEUBLE
 A(ETAGE 6 APPT 601 ، 20000،

CASABLANCA MAROC
KOUHAIZ AGRI شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجت اعي بلرقم 5) 
بلطابق بلثاني تجزئة تيلدي بلفاع - 

000 شتوكة بيت باها بملغرب
تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

2729(
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) (20
بملسؤولية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بملحدودة بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤولية بملحدودة.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.KOUHAIZ AGRI
بنشطة) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

فالحية.
عنوبن بملقر بالجت اعي):)بلرقم)5) 
(- بلطابق بلثاني تجزئة تيلدي بلفاع)

000)شتوكة بيت باها بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
بلسيد ع ر طرهوش):)250)حصة)

بقي ة)00))درهم للحصة.
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بلسيد بمبارك بلجيد):)250)حصة)

بقي ة)00))درهم للحصة.

حصة) (250 (: بلسيد سعيد زكوم)

بقي ة)00))درهم للحصة.

 250 (: بوكريش) لحسن  بلسيد 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.)

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):

عنوبفه)ب() طرهوش  ع ر  بلسيد 

دوبر توفف بنشادن)000)شتوكة بيت)

باها بملغرب.

عنوبفه)ب() بلجيد  بمبارك  بلسيد 

شتوكة) (000 دوبر بيت علي بنشادن)

بيت باها بملغرب.

بلسيد سعيد زكوم عنوبفه)ب()دوبر)

بيت) شتوكة  (000 تيكمي) بودهن  بد 

باها بملغرب.

بلسيد لحسن بوكريش عنوبفه)ب()

شتوكة) (000 دوبر بيت علي بنشادن)

بيت باها بملغرب.

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:

بلسيد لحسن بوكريش عنوبفه)ب()

شتوكة) (000 دوبر بيت علي بنشادن)

بيت باها بملغرب

عنوبفه)ب() بلجيد  بمبارك  بلسيد 

شتوكة) (000 دوبر بيت علي بنشادن)

بيت باها بملغرب

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

فوف6ر) (02 بتاريخ) بافزكان  بالبتدبئية 

2022)تحت رقم)97)2.

858I

GROUPE L.A-CONSEIL ET GESTION

 INSTITUT SCIENTIFIQUE
 ESPACE IBNOU NAFISS

PRIVEE
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

 GROUPE L.A-CONSEIL ET

GESTION

 RUE SEBOU ET ALLAL BEN 65

 ABDELLAH(RES(ADAM(BUR(N 1

، 14000، KENITRA(MAROC

 INSTITUT SCIENTIFIQUE
 ESPACE IBNOU NAFISS PRIVEE

شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجت اعي حي عبد 

بلخالق ) طريق سوق بألربعاء مشرع 
بلقصيري - 50)6) مشرع بلقصيري 

بملغرب
تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

9(3
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
بلقافون) إعدبد  تم  (2022 ماي) (3(
بملسؤولية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بملحدودة بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤولية بملحدودة.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)
 INSTITUT SCIENTIFIQUE
.ESPACE IBNOU NAFISS PRIVEE

مدرسة) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 
بلتعليم بلخاص.

حي عبد) (: عنوبن بملقر بالجت اعي)
))طريق سوق بألربعاء)مشرع) بلخالق)
50)6))مشرع بلقصيري) (- بلقصيري)

بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 (20.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
بلسيد زهير بلربشدي):)100)حصة)

بقي ة)00))درهم للحصة.
بلسيد معاد بالعزبوي):)100)حصة)

بقي ة)00))درهم للحصة.
 100 (: لغزبلي) هللا  عبد  بلسيد 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.)
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):
عنوبفه)ب() بلربشدي  زهير  بلسيد 
 50 حي بلشاوي تجزئة م6روكة رقم)

50)6))بلقصيري بملغرب.
عنوبفه)ب() بالعزبوي  معاد  بلسيد 
32)ع ارة بلف إقامة بلحسيني) شقة)

م ج)50000)مكناس بملغرب.

بلسيد عبد هللا لغزبلي عنوبفه)ب()

 172 رقم) بلخضربء) بملسيرة  حي 

50)6))بلقصيري بملغرب.

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:

بلسيد عبد هللا لغزبلي عنوبفه)ب()

 172 رقم) بلخضربء) بملسيرة  حي 

50)6))بلقصيري بملغرب

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

 03 بتاريخ) بالقنيطرة  بالبتدبئية 

أكتوار)2022)تحت رقم)309.

859I

ADVOLIS

 TRANSTOUSA

INTERNATIONAL
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد

توسيع نشاط بلشركة)

ADVOLIS

 N°59,BD MED V,IMM

 AMRANI,3EME(ETAGE(OUJDA،

60000، oujda(MAROC

 TRANSTOUSA

INTERNATIONAL شركة ذبت 

مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد

وعنوبن مقرها بالجت اعي 32 طريق أ 

9 حي ع ر بلبوليس - 60000 وجدة 

بملغرب.

توسيع نشاط بلشركة
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 

.36395

بلوحيد) بلشريك  قربر  ب قت�سى 

ت ت) (2022 شتن6ر) (27 في) بملؤرخ 

نشاط) إلى  بلتالية  بألنشطة  إضافة 

بلشركة بلحالي):

بيع بلفحم.

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم  (

أكتوار) (27 بتاريخ) بوجدة  بلتجارية 

2022)تحت رقم)679).

860I

FLASH ECONOMIE

SEMLALI SOLUTIONS

شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد

قفل بلتصفية

SEMLALI SOLUTIONS

 شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد

رأس الها 00.000) درهم

مقرها بإلجت اعي : زفقة 5 رقم 0) 

حي موالي عبد هللا - بلدبر بلبيضاء

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

390(87

قفل بلتصفية

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)

بملؤرخ في)0))يوفيو)2022)قرر شريك)

بلشركة

-قفل تصفية بلشركة

بإلدري�سي) يونس  بلسيد  تعيين 

بلس اللي ك صفي للشركة-

حدد مقر بلتصفية في حي موالي)

عبد هللا زفقة)5)رقم)0) -

سيتم بإليدبع بلقافوني باملحك ة)

بلتجارية بالدبر بلبيضاء)

86(I

WORLD LINE LOGISTICS

شركة ذبت مسؤولية محدودة

مقرها بإلجت اعي: بقامة بري ا مكتب 

رقم 05) زبوية شارع )) يناير وزفقة 

مصطفى بملعاني بلطابق 3 بلشقة 

6) - بلدبربلبيضاء

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

559957

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) ((7

بملسؤولية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بملحدودة بامل يزبت بلتالية):

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤولية بملحدودة.
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 WORLD LINE (: تس ية بلشركة)
متبوعة عند بإلقتضاء) (LOGISTICS

ب ختصر تس يتها.
غرض بلشركة بإيجاز):

بملنتجات لج يع  بل6ري  بلنقل  (- 
(، طبيعتها) كافت  أيا  (، بلبضائع) أو  (

لصالح بلغير.
للبضائع) وبلدولي  بملحلي  بلنقل 
وبمللحقات) وبألغربض  وبملنتجات 
عن طريق بل6ر وبلبحر وبلجو وج يع)

وسائل بلنقل بأل رى.
بملنتجات لج يع  بل6ري   بلنقل 
أو بلبضائع وبل6ريد وبل6ريد وبلطرود) (
في بملغرب) ،)سوبء) لج يع بالتجاهات)

أو في بلخارج.
بقامة) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 
بري ا مكتب رقم)05))زبوية شارع))) 
يناير وزفقة مصطفى بملعاني بلطابق)

3)بلشقة)6))-)بلدبربلبيضاء.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة
 (00.000 (: مبلغ رأس ال بلشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):
300)حصة) بلسيد مح د بلكاوي)

بقي ة)00))درهم للحصة.
حصة) (500 مزوز) سلوة  بلسيدة 

بقي ة)00))درهم للحصة.
حصة) (200 بلكاوي) دفيا  بلسيدة 

بقي ة)00))درهم للحصة.
وبلعائلية) بلشخصية  :بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء.
بلكاوي) مح د  بلسيد 
 EMIEL VAN عنوبفه)
 HEMELDONCKSTRAAT 220005

2510 HOVE BELGIQUE
مزوز) سلوة  بلسيدة 
 EMIEL EMIEL VAN عنوبنها)
 HEMELDONCKSTRAAT 220005

2510 HOVE BELGIQUE
بلكاوي) دفيا  بلسيدة 
 EMIEL EMIEL VAN عنوبنها)
 HEMELDONCKSTRAAT 220005

2510 HOVE BELGIQUE
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة.

بلكاوي) مح د  بلسيد 

 EMIEL VAN عنوبفه)

 HEMELDONCKSTRAAT 220005

2510 HOVE BELGIQUE

 EMIEL(بلسيدة سلوة مزوز عنوبنها

 VAN HEMELDONCKSTRAAT

220005 2510 HOVE BELGIQUE

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

بتاريخ بلبيضاء) بالدبر   بلتجارية 

 26)أكتوار)2022)تحت رقم))81308

862I

CABINET RAMI EXPERTISE

PEP›S HABIBAT

شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

قفل بلتصفية

CABINET RAMI EXPERTISE

 Espace(Rihab(Fés, Avenue(Allal

 ben(Abdellah(Immb(D, N°56,

 5ème(étage(Bureau 30 ، 30000،

Fés, Maroc

PEP›S HABIBAT شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجت اعي : ع ارة 

ف تجزئة بل6ربدعي بلوك أ ) بلطابق 

بلثالث بلشقة 95 بنسودة - 30000 

فاس بملغرب.

قفل بلتصفية

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

.70009

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)

تقرر) (2022 أكتوار) (2( في) بملؤرخ 

ذبت) شركة  (PEP’S HABIBAT حل)

رأس الها) مبلغ  بملحدودة  بملسؤولية 

مقرها) وعنوبن  درهم  ((0.000

بإلجت اعي ع ارة ف تجزئة بل6ربدعي)

 95 بلطابق بلثالث بلشقة) (( بلوك أ)

بنسودة)-)30000)فاس بملغرب فتيجة)

لنتيجة إلنهاء)بلشركة.

و عين:
ماثيوز) بربيس   بلسيد)ة()
27)شارع جين ريتشيبين) و عنوبفه)ب()
 33(60 ميدبرد-إن-جالس) سافت 
فرنسا) ميدبرد-إن-جالس  سافت 

ك صفي))ة()للشركة.
بلسيد)ة()حبيبة باشا و عنوبفه)ب()
 69680 ديالج) أغسطس  (21 شارع)
شاسيو فرنسا ك صفي))ة()للشركة.

و قد تم بنعقاد بلج عية بلختامية)
وفي ع ارة) (2022 أكتوار) (2( بتاريخ)
بلطابق) (( ف تجزئة بل6ربدعي بلوك أ)
 30000 (- بنسودة) (95 بلثالث بلشقة)

فاس بملغرب.
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
بلتجارية بفاس بتاريخ))0)فوف6ر)2022 

تحت رقم)1178/022.
863I

SOCIETE MAZAGAN COMPTAFISC-SARL-AU

»ATAK BETA«
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

 SOCIETE MAZAGAN
COMPTAFISC-SARL-AU

 N°314, lotissement(Al(Qods, El
Jadida ، 24000، بلجديدة بملغرب

»ATAK BETA» شركة ذبت مسؤلية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجت اعي زفقة 

أطلس،ع ارة 15، بلطابق بلرببع، 
رقم 6)، بملعاريف، بلدبر بلبيضاء - 

20370 بلدبر بلبيضاء بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

559993
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) (20
مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 
بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.

عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
 ATAK»(:(بإلقتضاء)ب ختصر تس يتها

.»BETA
صناعة) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 
(- وبلقوبلب.) بلقطع  أقربص  وايع 

بالستيربد وبلتصدير..
زفقة) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 
بلرببع،) بلطابق  (،15 أطلس،ع ارة)
(- بلدبر بلبيضاء) بملعاريف،) (،(6 رقم)

20370)بلدبر بلبيضاء)بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
بلسيد عبد بلص اد عتاق):)000.) 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.)
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):
عتاق) بلص اد  عبد  بلسيد 
(،15 أطلس،ع ارة) زفقة  عنوبفه)ب()
بملعاريف،) (،(6 رقم) بلرببع،) بلطابق 

20370)بلدبر بلبيضاء)بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
عتاق) بلص اد  عبد  بلسيد 
(،15 أطلس،ع ارة) زفقة  عنوبفه)ب()
بملعاريف،) (،(6 رقم) بلرببع،) بلطابق 

20370)بلدبر بلبيضاء)بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
 26 بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)813085.

861I

SOCIETE MAZAGAN COMPTAFISC-SARL-AU

 GOLDEN STARS«
»MANAGEMENT

شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة
تأسيس شركة

 SOCIETE MAZAGAN
COMPTAFISC-SARL-AU

 N°314, lotissement(Al(Qods, El
Jadida ، 24000، بلجديدة بملغرب

 GOLDEN STARS«
»MANAGEMENT

 شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة
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وعنوبن مقرها بإلجت اعي زفقة 
أطلس، ع ارة 15، بلطابق بلرببع، 
رقم 6)، بملعاريف، بلدبر بلبيضاء - 

20370 بلدبر بلبيضاء بملغرب
بملسؤولية) ذبت  شركة  تأسيس 

بملحدودة)
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري):)

55999(
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) (20
بملسؤولية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بملحدودة بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤولية بملحدودة.
متبوعة) بلشركة  تس ية 
ب ختصر) بإلقتضاء) عند 
 GOLDEN STARS» (: تس يتها)

.»MANAGEMENT
إدبرة) (• (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

بلوظائف بلرياضية وبملهنية.
زفقة) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 
بلرببع،) بلطابق  (،15 ع ارة) أطلس،)
(- بلدبر بلبيضاء) بملعاريف،) (،(6 رقم)

20370)بلدبر بلبيضاء)بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
بلسيدة  ولة بكلزي):)200)حصة)

بقي ة)00))درهم للحصة.
حصة) (800 (: بلسيد يحيى بكلزي)

بقي ة)00))درهم للحصة.)
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):
عنوبفه)ب() بكلزي  بلسيدة  ولة 
بلجديدة) (،2 92،)تجزئة بلنسيم) رقم)

21000)بلجديدة بملغرب.
عنوبفه)ب() بكلزي  يحيى  بلسيد 
بلجديدة) (،2 92،)تجزئة بلنسيم) رقم)

21000)بلجديدة بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
عنوبفه)ب() بكلزي  بلسيدة  ولة 
بلجديدة) (،2 92،)تجزئة بلنسيم) رقم)

21000)بلجديدة بملغرب

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

 26 بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)813081.

865I

SOCIETE MAZAGAN COMPTAFISC-SARL-AU

 GROUPE INASS«

»SECURITE
إعالن متعدد بلقربربت

 SOCIETE MAZAGAN

COMPTAFISC-SARL-AU

 N°314, lotissement(Al(Qods, El

Jadida ، 24000، بلجديدة بملغرب

 «GROUPE INASS SECURITE«

«شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة 

ذبت بلشريك بلوحيد»

وعنوبن مقرها بالجت اعي: رقم )2، 

تجزئة نس ة، بلجديدة - 21000 

بلجديدة بملغرب.

«إعالن متعدد بلقربربت»
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري: 

.(0873

ب قت�سى بلج ع بلعام بالستثنائي)

بملؤرخ في)27)أكتوار)2022

تم بتخاذ بلقربربت بلتالية:)

على) ينص  بلذي  (:( رقم) قربر 

تعيين بلسيد بملصطفى عابر) مايلي:)

 GROUPE» بلسبيل ك سير للشركة)

INASS SECURITE»)شركة محدودة)

وذلك) محدودة  غير  ملدة  بملسؤولية 

عابر) زكرياء) بلسيد  بستقالة  بعد 

بلسبيل.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

بلنظام بألسا�سي بلتالية:)

على) ينص  بلذي  (:(1 رقم) بند 

يعيين بلسيد بملصطفى عابر) مايلي:)

 GROUPE» بلسبيل ك سير للشركة)

INASS SECURITE»)شركة محدودة)

بملسؤولية ملدة غير محدودة)

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

 28 بتاريخ) بالجديدة  بالبتدبئية 

أكتوار)2022)تحت رقم)29350.

866I

بئت افية بملرجان

ROSE 10

شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

حل شركة

بئت افية بملرجان

ف6 ياس ينة ) شارع مح د 

 Khouribga ،25000 ، بلسادس

بملغرب

ROSE 10 شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة)في طور بلتصفية(

وعنوبن مقرها بإلجت اعي دوبر بوالد 

جدرة ج اعة بلكفاف - 25000 

 ريبكة بملغرب.

حل شركة

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 

.6289

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)

تقرر) (2022 أكتوار) (2( في) بملؤرخ 

حل شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة)

 (00.000 مبلغ رأس الها) (ROSE (0

درهم وعنوبن مقرها بإلجت اعي دوبر)

بوالد جدرة ج اعة بلكفاف)-)25000 

عدم) (: ل) فتيجة  بملغرب   ريبكة 

بشتغال بلشركة.

و حدد مقر بلتصفية ب دوبر بوالد)

 25000 (- بلكفاف) ج اعة  جدرة 

 ريبكة بملغرب.)

و عين:

و) مبشر  بلعالي  عبد  بلسيد)ة()

ج اعة) جدرة  بوالد  دوبر  عنوبفه)ب()

بملغرب) 25000) ريبكة  بلكفاف)

ك صفي))ة()للشركة.

وعند بإلقتضاء)بلحدود بملفروضة)

محل) لهم  بملخولة  بلصالحيات  على 

و) بلعقود  تبليغ  محل  و  بملخابرة 

بلوثائق بملتعلقة بالتصفية):)-

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

فوف6ر) (02 بالبتدبئية بخريبكة بتاريخ)

2022)تحت رقم)513.

867I

DERDABI ACCOUNTING(بلدردببي أكوفتينغ

 SOCIETE SOUINIYA S.A.R.L
- A.U

شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 
بلشريك بلوحيد

تأسيس شركة

 DERDABI أكوفتينغ) بلدردببي 
ACCOUNTING

رقم) بلسالم،) عبد  موالي  شارع 
بملضيق) (،3 رقم) بلطابق بلثاني،) (،31
 AV. MLY ABDESLAM, N° 31,
(،2ème(étage,(n°3,(M’diq(،(93200

MAROC(بملغرب(M’DIQ(بملضيق
 SOCIETE SOUINIYA S.A.R.L
شركة ذبت مسؤلية محدودة) (- A.U

ذبت بلشريك بلوحيد
حي) بإلجت اعي  مقرها  وعنوبن 
بلسوينية،)شارع بلقنيطرة،)درب))0،)
بملضيق) (93200 (- بملضيق) (،02 رقم)

بملغرب
مسؤلية) ذبت  شركة  تأسيس 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد)
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري):)

32385
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) ((1
مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 
بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)
 SOCIETE SOUINIYA S.A.R.L -

.A.U
بيع) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

بلعقاقير.
حي) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 
بلسوينية،)شارع بلقنيطرة،)درب))0،)
بملضيق) (93200 (- بملضيق) (،02 رقم)

بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
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 (.000 (: كركب) مح د  بلسيد 
حصة بقي ة)00))درهم للحصة.)

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)
وصفات وموبطن بلشركاء):

بلسيد مح د كركب عنوبفه)ب()حي)
(،(7 بلسوينية،)شارع بلقنيطرة،)رقم)

بملضيق)93200)بملضيق بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
بلسيد مح د كركب عنوبفه)ب()حي)
(،(7 بلسوينية،)شارع بلقنيطرة،)رقم)

بملضيق)93200)بملضيق بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
أكتوار) (3( بالبتدبئية بتطوبن بتاريخ)

2022)تحت رقم)86)2.
868I

CABYOUCOM

AUTOLUXE MHAOUAR
إعالن متعدد بلقربربت

CABYOUCOM
 AV ABDELOUAHAB EL WARAK
 IMM(ACOINE 1 ERE(ETAGE(BUR
 N° 01 SOUK(EL(ARBAA، 14300،

SOUK EL ARBAA MAROC
AUTOLUXE MHAOUAR «شركة 

ذبت بملسؤولية بملحدودة ذبت 
بلشريك بلوحيد»

وعنوبن مقرها بالجت اعي: مركز لال 
مي وفة سوق بربعاء - 1300) سوق 

بربعاء بلغرب بملغرب.
«إعالن متعدد بلقربربت»

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري: 
.26963

ب قت�سى بلج ع بلعام بالستثنائي)
بملؤرخ في)25)أكتوار)2022

تم بتخاذ بلقربربت بلتالية:)
قربر رقم)):)بلذي ينص على مايلي:)
باع بلسيد مح د سعيد بقوش بلف)
لفائدة) بجت اعية  حصة  ()(000(

بلسيد مربد بن بلهادي
قربر رقم)2:)بلذي ينص على مايلي:)
بستقالة بلسيد مح د سعيد بقوش)
بلسيد) وتس ية  وتعيين  بلتسيير  من 

مربد بن بلهادي مسير وحيد للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

بلنظام بألسا�سي بلتالية:)
ينص على) بلذي  و7:) (6 رقم) بند 
مائة) للشركة مبلغ قدره  ورد  مايلي:)
بلى) مقس ة  درهم  ()(00000( بلف)
بلف))000)()حصة بجت اعية بقي ة)
مائة))00)()درهم لفائدة بلسيد مربد)

بن بلهادي
على) ينص  بلذي  (:(5 رقم) بند 
تعيين بلسيد مربد بن بلهادي) مايلي:)

مسير وحيد للشركة
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
بلغرب) بالربعاء) بسوق  بالبتدبئية 
رقم) تحت  (2022 أكتوار) (28 بتاريخ)

.572
869I

CABYOUCOM

SOCIETE JEAN JORES
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

CABYOUCOM
 AV ABDELOUAHAB EL
 WARAK IMM ACOINE ( ERE
 ETAGE BUR N° 0( SOUK EL
 ARBAA،( 14300،( SOUK( EL

ARBAA MAROC
شركة) (SOCIETE JEAN JORES
ذبت مسؤلية محدودة ذبت بلشريك)

بلوحيد
دوبر) بإلجت اعي  مقرها  وعنوبن 
بوسلهام) موالي  بلقايد  بلداللحة 
سوق) ((1300 (- بلغرب) سوق بربعاء)

بربعاء)بلغرب بملغرب
مسؤلية) ذبت  شركة  تأسيس 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد)
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري):)

27837
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 شتن6ر) (28
مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 
بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.

عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.SOCIETE JEAN JORES
بشغال) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

مختلفة.
دوبر) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 
بوسلهام) موالي  بلقايد  بلداللحة 
سوق) ((1300 (- بلغرب) سوق بربعاء)

بربعاء)بلغرب بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
بغديدة) بلزهربء) فاط ة  بلسيدة 
درهم) ((00 بقي ة) حصة  ((.000 (:

للحصة.)
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):
بغديدة) بلزهربء) فاط ة  بلسيدة 
بلقائد) بلداللحة  دوبر  عنوبفه)ب()
 (1300 موالي بوسلهام سوق بربعاء)

سوق بربعاء)بلغرب بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
بغديدة) بلزهربء) فاط ة  بلسيدة 
بلقائد) بلداللحة  دوبر  عنوبفه)ب()
 (1300 موالي بوسلهام سوق بربعاء)

سوق بربعاء)بلغرب بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
بلغرب) بالربعاء) بسوق  بالبتدبئية 
رقم) تحت  (2022 أكتوار) ((8 بتاريخ)

.526
870I

CAUDIGEF FIDUCIAIRE

 LABORATOIRE LAMALMI
D›ANALYSES MEDICALES

شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 
بلشريك بلوحيد

تأسيس شركة

CAUDIGEF FIDUCIAIRE
 AVENUE DES FARS APPT 920

 N°1 CYM(RABAT ، 10000،
RABAT MAROC

 LABORATOIRE LAMALMI
D›ANALYSES MEDICALES شركة 

ذبت مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 
بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجت اعي رقم 3) 
بلوك T2 شارع بلكفاح حي يعقوب 
بملنصور - بلرااط - 20)0) بلرااط 

بملغرب 
تأسيس شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

(62069
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
بلقافون) إعدبد  تم  (202( يوفيو) (03
مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 
بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)
 LABORATOIRE LAMALMI

.D’ANALYSES MEDICALES
مخت6ر) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 
و) بلكي يائية  و  بلطبية  بلتحاليل 

بلصناعية.
 (3 رقم) (: عنوبن بملقر بالجت اعي)
يعقوب) بلكفاح حي  شارع  (T2 بلوك)
بلرااط) ((0(20 (- بلرااط) (- بملنصور)

بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 850.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 8.500 (: فريدة) ملعلمي  بلسيدة 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.)
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):
عنوبفه)ب() فريدة  ملعلمي  بلسيدة 
مبنى))2)،)شقة)05)شارع جبل مو�سى)
بلرااط) ((0090 ( بلرااط.) (، بكدبل)

بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
عنوبفه)ب() فريدة  ملعلمي  بلسيدة 
مبنى))2)،)شقة)05)شارع جبل مو�سى)

بكدبل)،))0090))بلرااط بملغرب
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باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
غشت) (05 بتاريخ) بالرااط  بلتجارية 

.D(270(1(2022)تحت رقم
87(I

FIDUCIAIRE BAMMOU

DEUTSCHE BEAUTY
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE BAMMOU
 Residence Minate Allah

 36, Angle(Rue(Loubnane(et
 Mustapha(Rifai(N04 ، 14000،

KENITRA Maroc
DEUTSCHE BEAUTY شركة ذبت 

مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 
بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجت اعي زفقة T رقم 
)-2 فال فلوري مكتب 2 - 1000) 

بلقنيطرة بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

67(23
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) (27
مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 
بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.DEUTSCHE BEAUTY
-بيع) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

منتجات صيدالفية.
-)مؤسسة للعنياية بالج ال.

بنصف) بملستورة  بلسلع  -بيع 
بلج لة..

زفقة) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 
 -  2 مكتب) فلوري  فال  ((-2 رقم) (T

1000))بلقنيطرة بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

بلسيدة فردوس شبيشب):)000.) 
حصة بقي ة)00))درهم للحصة.)

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)
وصفات وموبطن بلشركاء):

شبيشب) فردوس  بلسيدة 
بلقنيطرة) ((1000 بملافيا) عنوبفه)ب()

بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
شبيشب) فردوس  بلسيدة 
بلقنيطرة) ((1000 بملافيا) عنوبفه)ب()

بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
بالبتدبئية بالقنيطرة بتاريخ))0)فوف6ر)

2022)تحت رقم)1322.

872I

STE FIACCOF 

STE MS INOX
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تحويل بملقر بالجت اعي للشركة

STE FIACCOF
 RUE(IFNI ,RESIDENCE(ANASS
 60 ,APPT 6 ,HAY(NAJAH,SIDI
BRAHIM ، 30080، fes(maroc

STE MS INOX شركة ذبت مسؤلية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجت اعي محل رقم 
2 تجزئة ع 6رة رقم 39 س عين 

س ن زوبغة فاس - 30000 فاس 
بملغرب.

تحويل بملقر بالجت اعي للشركة
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 

.65829
بلوحيد) بلشريك  قربر  ب قت�سى 
تم تحويل) (2022 فوف6ر) (26 بملؤرخ في)
من) للشركة  بلحالي  بالجت اعي  بملقر 
 39 تجزئة ع 6رة رقم) (2 «محل رقم)
 30000 س عين س ن زوبغة فاس)-)
وفاق) تجزئة  (9» إلى) بملغرب») فاس 
 -  2 رقم) محل  س ن  عين  طريق 

30000)فاس بملغرب».

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

فوف6ر) (0( بتاريخ) بفاس  بلتجارية 

2022)تحت رقم))118.

873I

STE FIACCOF 

RISCOMAROC
إعالن متعدد بلقربربت

STE FIACCOF

 RUE(IFNI ,RESIDENCE(ANASS

 60 ,APPT 6 ,HAY(NAJAH,SIDI

BRAHIM ، 30080، fes(maroc

RISCOMAROC «شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة»

وعنوبن مقرها بالجت اعي: شارع 

سوسة حي بل6رتغال رقم 7 زهور 2 - 

30000 فاس بملغرب.

«إعالن متعدد بلقربربت»

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري: 

.63(99

ب قت�سى بلج ع بلعام بالستثنائي)

بملؤرخ في))3)أكتوار)2022

تم بتخاذ بلقربربت بلتالية:)

قربر رقم)):)بلذي ينص على مايلي:)

بيع حصص)

قربر رقم)2:)بلذي ينص على مايلي:)

تغيير شكل بلقافوتي)

قربر رقم)3:)بلذي ينص على مايلي:)

تحويل مقر بالجت اعي)

قربر رقم)1:)بلذي ينص على مايلي:)
بضافة نشاط تجاري)

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

بلنظام بألسا�سي بلتالية:)

بند رقم)3:)بلذي ينص على مايلي:)
بضافة نشاط تجاري)

بند رقم)1:)بلذي ينص على مايلي:)

تغير عنوبن)

على) ينص  بلذي  (:6.7 رقم) بند 

مايلي:)تغير في بلحصص بالجت اعية)

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

فوف6ر) (02 بتاريخ) بفاس  بلتجارية 

2022)تحت رقم)1)15.

871I

 L’AFRICAINE D’ETUDES FINANCIERES ET

COMPTABLES

 SOCIETE IMMO EL
HADDAJI SARL AU

شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 
بلشريك بلوحيد

تأسيس شركة

 L’AFRICAINE D’ETUDES
FINANCIERES ET COMPTABLES

 BD MOHAMED V N 28( APP
 7(BENI(MELLAL( ،( 23000،(BENI

MELLAL MAROC
 SOCIETE IMMO EL HADDAJI
مسؤلية) ذبت  شركة  (SARL AU

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد
بقامة) بإلجت اعي  مقرها  وعنوبن 
بميكال بللي ون بلطابق بلسفلي بوالد)
بني مالل) (23000 (- يعيش بني مالل)

بملغرب
مسؤلية) ذبت  شركة  تأسيس 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد)
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري):)

(3257
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 شتن6ر) ((9
مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 
بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)
 SOCIETE IMMO EL HADDAJI

.SARL AU
منعش) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

عقاري.
بقامة) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 
بميكال بللي ون بلطابق بلسفلي بوالد)
بني مالل) (23000 (- يعيش بني مالل)

بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
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: بلحدبجي) بلدين  صالح   بلسيد 
درهم) ((00 بقي ة) حصة  ((.000

للحصة.)
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):
بلحدبجي) بلدين  صالح  بلسيد 
بوالد) بملاجدي  بيت  دوبر  عنوبفه)ب()
مالل) بني  (23000 مالل) بني  يعيش 

بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
بلحدبجي) بلدين  صالح  بلسيد 
بوالد) بملاجدي  بيت  دوبر  عنوبفه)ب()
مالل) بني  (23000 مالل) بني  يعيش 

بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
 07 بتاريخ) مالل  ببني  بالبتدبئية 

أكتوار)2022)تحت رقم))99.
875I

SIDORIC

LA FEE CHOCOLAT
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تحويل بملقر بالجت اعي للشركة

SIDORIC
 Espace(Porte(d›Anfa, 3 rue

 Bab El Mansour Espace Porte
 d›Anfa, 3 rue(Bab(El(Mansour،

20050، Casablanca(MAROC
LA FEE CHOCOLAT شركة ذبت 
مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجت اعي فضاء باب 

 C أففا زفقة 3 باب بملنصورع ارة
بلطابق بألول مكتب رقم 3 - 20050 

بلدبر بلبيضاء بملغرب.
تحويل بملقر بالجت اعي للشركة

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 
.555737

بلوحيد) بلشريك  قربر  ب قت�سى 
تم) (2022 أكتوار) (07 في) بملؤرخ 
بلحالي) بالجت اعي  بملقر  تحويل 
 3 للشركة من)«فضاء)باب أففا زفقة)
بألول) بلطابق  (C بملنصورع ارة) باب 
مكتب رقم)3 - 20050)بلدبر بلبيضاء)

 (5 زفقة) بلنور  «تجزئة  إلى) بملغرب»)
رقم)57)بلحي بلحسني)-)20230)بلدبر)

بلبيضاء)بملغرب».
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
 0( بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

فوف6ر)2022)تحت رقم))0)811.
876I

 L’AFRICAINE D’ETUDES FINANCIERES ET

COMPTABLES

 SOCIETE ENNABBAR
IMMO SARL

شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة
تأسيس شركة

 L›AFRICAINE D›ETUDES
FINANCIERES ET COMPTABLES
 BD(MOHAMED(V(N 281 APP
 7 BENI(MELLAL ، 23000، BENI

MELLAL MAROC
 SOCIETE ENNABBAR IMMO

SARL شركة ذبت بملسؤولية 
بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجت اعي بقامة 
ضيعة بلخير بلرقم 9) بلطابق بالول 
بني مالل - 23000 بني مالل بملغرب
تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

(3287
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 شتن6ر) (30
بملسؤولية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بملحدودة بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤولية بملحدودة.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)
 SOCIETE ENNABBAR IMMO

.SARL
-منعش) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 
بلبناء-) و  بملختلفة  -بالع ال  عقاري)

تجارة متعددة).
بقامة) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 
بلطابق بالول) ((9 ضيعة بلخير بلرقم)

بني مالل)-)23000)بني مالل بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
500)حصة) (: بلسيد مح د بلنبار)

بقي ة)00))درهم للحصة.
بلسيد رضوبن بلنبار):)500)حصة)

بقي ة)00))درهم للحصة.)
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):
عنوبفه)ب() بلنبار  مح د  بلسيد 
بلفقيه) ((00 بلرقم) زفقة  ريبكة 
بلفقيه بن صالح) (23550 بن صالح)

بملغرب.
عنوبفه)ب() بلنبار  رضوبن  بلسيد 
بلفقيه) ((00 بلرقم) زفقة  ريبكة 
بلفقيه بن صالح) (23550 بن صالح)

بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
عنوبفه)ب() بلنبار  مح د  بلسيد 
بلفقيه) ((00 بلرقم) زفقة  ريبكة 
بلفقيه بن صالح) (23550 بن صالح)

بملغرب
عنوبفه)ب() بلنبار  رضوبن  بلسيد 
بلفقيه) ((00 بلرقم) زفقة  ريبكة 
بلفقيه بن صالح) (23550 بن صالح)

بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
 (3 بتاريخ) مالل  ببني  بالبتدبئية 

أكتوار)2022)تحت رقم)6)0).
877I

AR EXPERTISE

ESPACE KARAM MRD
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

AR EXPERTISE
9)2، تقاطع شارع بلزرقطوني 

وشارع إبربهيم بلرودبني ، 20000، 
MAROC بلدبر بلبيضاء

ESPACE KARAM MRD شركة 
ذبت بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجت اعي تجزئة 
بلخزبمى 1 ع ارة 96) لساسفة 

بلدبربلبضاء - 20000 بلدبربلبضاء 
بملغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 

.(93267
ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)
تم تعيين) (202( يوفيو) ((6 بملؤرخ في)
مسير جديد للشركة بلسيد)ة()بلنايم)

طارق ك سير آ ر
تبعا إلقالة مسير.

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
 0( بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

فوف6ر)2022)تحت رقم)811500.

878I

STE HTCPRO SARL

RIGIDA
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

STE HTCPRO SARL
 ANGLE RUE MLY

 ABDERRAHMANE ET RUE
 HASSAN BEN TABIT BUREAU
N°1، 14000، KENITRA(MAROC

RIGIDA شركة ذبت مسؤلية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجت اعي إقامة 
 ديجة رقم 65 مكتب ) زفقة لبنان 

- 1000) بلقنيطرة بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

67(37
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) (20
مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 
بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.RIGIDA
بلتجارة) (- (: غرض بلشركة بإيجاز)

بإللكتروفية
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-)وكالة بملعلومات
-)بالستيربد وبلتصدير.

إقامة) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 
 ديجة رقم)65)مكتب)))زفقة لبنان)-)

1000))بلقنيطرة بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
000.))حصة) (: بلسيد ح زة فوح)

بقي ة)00))درهم للحصة.)
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):
 66 عنوبفه)ب() فوح  ح زة  بلسيد 
شارع بمللعب)1200))سيدي سلي ان)

بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
 66 عنوبفه)ب() فوح  ح زة  بلسيد 
شارع بمللعب)1200))سيدي سلي ان)

بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
بالبتدبئية بالقنيطرة بتاريخ)02)فوف6ر)

2022)تحت رقم)31)93.

879I

CABYOUCOM

KHOLTI SERVICE
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

CABYOUCOM
 AV ABDELOUAHAB EL WARAK
 IMM(ACOINE 1 ERE(ETAGE(BUR
 N° 01 SOUK(EL(ARBAA، 14300،

SOUK EL ARBAA MAROC
KHOLTI SERVICE شركة ذبت 
مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجت اعي دوبر 
بلداللحة موالي بوسلهام سوق 

بربعاء بلغرب - 1300) سوق بربعاء 
بلغرب بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤلية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

27835

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

تم إعدبد بلقافون) (2022 شتن6ر) (28

مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.

عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.KHOLTI SERVICE

فقل) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

بلبضائع.

دوبر) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 

سوق) بوسلهام  موالي  بلداللحة 

1300))سوق بربعاء) (- بلغرب) بربعاء)

بلغرب بملغرب.

أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 (.000 (: بلخلطي) ياسين  بلسيد 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.)

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):

بلخلطي عنوبفه)ب() ياسين  بلسيد 

دوبر بلداللحة موالي بوسلهام سوق)

بلغرب) بربعاء) سوق  ((1300 بربعاء)

بملغرب.

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:

بلخلطي عنوبفه)ب() ياسين  بلسيد 

دوبر بلداللحة موالي بوسلهام سوق)

بلغرب) بربعاء) سوق  ((1300 بربعاء)

بملغرب

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

بلغرب) بالربعاء) بسوق  بالبتدبئية 

رقم) تحت  (2022 أكتوار) ((1 بتاريخ)

.522

880I

FLASH ECONOMIE

KINEMARSI
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

شركة 
KINEMARSI SARL AU

شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة دبت 
بلشريك بلوحيد

رأس الها 0000,00) درهم
مسجل) عرفي  عقد  ب قت�سى 
 9/08/2022 بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر 
بملسؤولية) ذبت  شركة  تأسيس  تم 
بملحدودة دبت بلشريك بلوحيد ذبت)

بمل يزبت بلتالية:)
 KINEMARSI SARL بلتس ية:) (-

AU
-)بملوضوع:

 -))إ صائية بلعالج بلطبيعي.
بلسكن بملنور،) بملقر بالجت اعي:) (-
(،2 بلشقة) بالول،) بلطابق  (،6 رقم)
شق،) عين  حدو،) والد  هيفا،) شارع 

بلدبر بلبيضاء
درهم) أالف  عشرة  بملال  رأس  (-
إلى) مقس ة  ()DH  (0000,00(
)00)حصة) بجت اعية) حصة  مئة 
بجت اعية()بقي ة مائة درهم للحصة.)

 (DH (00,00(
ووزعت على بلشكل بلتالي:)

بلحاملة) بملر�سي  آسية  بلسيدة  (-
 BK275882 رقم) بإلقامة  لبطاقة 
حصة) ((00 بجت اعية() حصة  مئة 

بجت اعية)))
فاتح) من  بالجت اعية:) بلسنة  (-
يناير إلى بلحادي وبلثالثون من دجن6ر.
تسعة وتسعون سنة من) بملدة:) (-
في) إال  بلفعلي  بلشركة  تأسيس  يوم 

حالة بلتصفية بملسبقة بو بلت ديد.)
بلشركة) تسير  وبإلدبرة:) بلتسيير  (-
من طرف بلسيدة آسية بملر�سي ملدة)

غير محددة.
بلسجل) في  بلشركة  تسجيل  تم 
تحت) بلبيضاء) للدبر  بلتجاري 

رقم559155.

88(I

MAYORCA DIVING SAHARA

Mayorca diving sahara
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

MAYORCA DIVING SAHARA
حي رح ة 1 رقم 12 مدينة بلدب لة ، 

73000، بلدب لة بملغرب
Mayorca diving sahara شركة 

ذبت مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 
بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجت اعي حي 
بلرح ة 1 رقم 12 بلدب لة - 73000 

بلدب لة بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

229(9
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) (21
مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 
بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.Mayorca diving sahara
:) دمات) بإيجاز) بلشركة  غرض 
في بلغوص بلترفيهي و  دمات تعليم)
معدبت) كربء) و دمات  بلغوص 

بلغوص.
حي) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 
بلرح ة)1)رقم)12)بلدب لة)-)73000 

بلدب لة بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)بقل من سنة.
 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):
 mayorca diving بلشركة)
1)رقم) sahara)عنوبفه)ب()حي بلرح ة)

12 73000)بلدب لة بملغرب.
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وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)
وموبطن مسيري بلشركة:

عنوبفه)ب() جودبت  جعفر  بلسيد 
شارع بلوطاسيين رقم) (2 حي بلرح ة)

78 73000)بلدب لة بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
 21 بتاريخ) بلدهب  بوبدي  بالبتدبئية 

أكتوار)2022)تحت رقم)-.
882I

LE PREMIER CONSEIL

MARRAKECH VOLAILLE
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

LE PREMIER CONSEIL
 APPT 23 3°ETAGE(IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY
 MENARA(MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH(MAROC
MARRAKECH VOLAILLE شركة 
ذبت مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجت اعي بملسيرة 2 
حرف أ رقم 5)7 - 10000 مربكش 

بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

(30(6(
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) (06
مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 
بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.MARRAKECH VOLAILLE
*علف) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 
ومنتج) بلدوبجن  تغدية  (، بلدوبجن)
بلديك) (، بلطيور) (، )دجاج) بلبيض)
،)بلس ان) بلدجاج بلبياض) (، بلرومي)

،)بلبط وج يع بلدوبجن(.

عنوبن بملقر بالجت اعي):)بملسيرة)2 
مربكش) (10000  -  7(5 حرف أ رقم)

بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
بلسيد منصف بلسعيدي):)000.) 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.)
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):
بلسعيدي) منصف  بلسيد 
عنوبفه)ب()بملسيرة)2)حرف أ رقم)5)7 

مربكش)10000)مربكش بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
بلسعيدي) منصف  بلسيد 
عنوبفه)ب()بملسيرة)2)حرف أ رقم)5)7 

مربكش)10000)مربكش بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
أكتوار) (27 بلتجارية ب ربكش بتاريخ)

2022)تحت رقم)3)108).
883I

MOORISH

TENERE RIDERS
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

MOORISH
زفقة عبد بلكريم بلخطابي إقامة 
جوبد بلع ارة 09) بلشقة 13 

بلطابق 3 كليز مربكش ، 10000، 
مربكش بملغرب

TENERE RIDERS شركة ذبت 
بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجت اعي زفقة عبد 
بلكريم بلخطابي إقامة جوبد بلع ارة 

09) بلشقة 13 بلطابق 3 كليز - 
10000 مربكش بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 
بملحدودة 

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 
(303((

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 شتن6ر) (29
بملسؤولية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بملحدودة بامل يزبت بلتالية:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بملسؤولية بملحدودة.

عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.TENERE RIDERS
تأجير) (• (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

بلدربجات بلنارية.
•)تنظيم بألحدبث

•)بالستيربد وبلتصدير))تاجر)(.
عنوبن بملقر بالجت اعي):)زفقة عبد)
بلكريم بلخطابي إقامة جوبد بلع ارة)
(- كليز) (3 بلطابق) (13 بلشقة) ((09

10000)مربكش بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 200.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
(: بلغرفي) هشام  مح د  بلسيد 
درهم) ((00 بقي ة) حصة  ((.000

للحصة.
بلسيد عصام أمين):)000.))حصة)

بقي ة)00))درهم للحصة.)
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):
بلغرفي) هشام  مح د  بلسيد 
بلسودبنى) بلغرفى  فيال  عنوبفه)ب()

تاركة)10000)مربكش بملغرب.
عنوبفه)ب() أمين  عصام  بلسيد 
 3 بلطابق) (7 بلوك) بلحديقة  بقامة 

بلشقة)1) 10000)مربكش بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
عنوبفه)ب() كركابة  عادل  بلسيد 
تجزئة بجنان)1)رقم)9))سبيع)10000 

مربكش بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
فوف6ر) (02 بتاريخ) ب ربكش  بلتجارية 

2022)تحت رقم)10996).
881I

sahara decision

STELLA BEAUTY SARL AU
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

sahara decision
شارع مكة ع ارة مبارك ولد بلخليل 

طابق2 بلحي بالدبري بلعيون. ، 
70000، بلعيون بملغرب

STELLA BEAUTY SARL AU شركة 

ذبت مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجت اعي تجزئة 

بلخير رقم 352، بلطابق بلثاني طريق 
بلس ارة بلعيون. - 0)700 بلعيون 

بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

13637

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
بلقافون) إعدبد  تم  (2022 فوف6ر) (0(

مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.

عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.STELLA BEAUTY SARL AU

توزيع) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

بلطبية) بملنتجات  وبستيربد  وتصدير 

وشبه طبية وبملك الت بلغذبئية..

تجزئة) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 

بلخير رقم)352،)بلطابق بلثاني طريق)
بلعيون) (700(0 (- بلعيون.) بلس ارة 

بملغرب.

أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

(: بلرشيد) ولد  بفهى  لال  بلسيدة 

درهم) ((00 بقي ة) حصة  ((.000

للحصة.)

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):

بلرشيد) ولد  بفهى  لال  بلسيدة 

حي) ((7 تجزئة بل6ركة رقم) عنوبفه)ب()

موالي رشيد)0)700)بلعيون بملغرب.

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
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بلرشيد) ولد  بفهى  لال  بلسيدة 

حي) ((7 تجزئة بل6ركة رقم) عنوبفه)ب()

موالي رشيد)0)700)بلعيون بملغرب

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

فوف6ر) (02 بتاريخ) بالعيون  بالبتدبئية 

2022)تحت رقم)3223/22.

885I

COMPTAMAR EXPERTISE

 SOCIETE MAROCAINE
 DE PRODUCTION DE

SEMENCES S.P.S
شركة بملساه ة

مالءمة بلنظام بألسا�سي للشركة

COMPTAMAR EXPERTISE

 Casablanca ، 20000،

Casablanca Maroc

 SOCIETE MAROCAINE DE

 PRODUCTION DE SEMENCES

S.P.S «شركة بملساه ة»

وعنوبن مقرها بالجت اعي: شارع 

حسن بلعلوي - - بلدبر بلبيضاء 

بملغرب.

«مالءمة بلنظام بألسا�سي للشركة»
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري: 

.9369

ب قت�سى بلج ع بلعام بالستثنائي)

بملؤرخ في)9))دجن6ر)2000

بألسا�سي) بلنظام  مالءمة  تقرر 

95- للشركة مع مقتضيات بلقافون:)

(7

-)بستقالة مح د بن بلشايب من)

مهامه ك تصرف وحيد

و) بلشايب  بن  مح د  تعيين  (-

غالب بن بلشايب و رشيد بن بلشايب)

ك تصرفين ملدة ست سنوبت

 CAP CONSEILS تعيين شركة) (-

م ثلة في شخص بلسيد سعد مكوبر)

لثالث) وذلك  للحسابات  ك ربقبة 

سنوبت

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم  (

 29 بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

دجن6ر)2000)تحت رقم)01)82).

886I

 ATELIER D’ARCHITECTURE REDA

TILSAGHANI

 ATELIER D›ARCHITECTURE
REDA TILSAGHANI

شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 
بلشريك بلوحيد

تأسيس شركة

 ATELIER D›ARCHITECTURE
REDA TILSAGHANI

حي بلشرف بقامة رقم 503 بلطابق 
بلرببع شقة رقم 0) ، 10000، 

مربكش بملغرب
 ATELIER D›ARCHITECTURE

REDA TILSAGHANI شركة ذبت 
مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجت اعي حي بلشرف 
بقامة رقم 503 بلطابق بلرببع شقة 

رقم 0) - 10000 مربكش بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

(30265
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) (((
مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 
بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)
 ATELIER D’ARCHITECTURE

.REDA TILSAGHANI
مهندس) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

مع اري.
حي) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 
بلطابق) (503 رقم) بقامة  بلشرف 
بلرببع شقة رقم)0) - 10000)مربكش)

بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 (0.000 بلشركة:) رأس ال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

 (00 (: بلتلسغاني) رضا  بلسيد 
حصة بقي ة)00))درهم للحصة.)

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)
وصفات وموبطن بلشركاء):

بلسيد رضا بلتلسغاني عنوبفه)ب()
رقم) بلح ربء) تجزئة  بملح دي  بلحي 

)9 10000)مربكش بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
بلسيد رضا بلتلسغاني عنوبفه)ب()
رقم) بلح ربء) تجزئة  بملح دي  بلحي 

)9 10000)مربكش بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
فوف6ر) (0( بتاريخ) ب ربكش  بلتجارية 

2022)تحت رقم)10950).
887I

COMTA SAF FIDUCIAIRE

 GROUPE SCOLAIRE COLIN
PRIVE

شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة
تأسيس شركة

COMTA SAF FIDUCIAIRE
بتشقة 3) بلع ارة 23 بلطابق 2 
 APPT 13 زفقة بلزرقطوني فاس
 IMM 23 RUE(ZERKTOUNI،

MAROCبملغرب FES30000، فاس
 GROUPE SCOLAIRE COLIN
PRIVE شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجت اعي زفقة 

كريستياني رقم )) حي ولي بلعهد 
فاس - 30000 فاس بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 
بملحدودة 

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 
7138(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) ((3
بملسؤولية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بملحدودة بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤولية بملحدودة.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)
 GROUPE SCOLAIRE COLIN

.PRIVE

بلتعليم) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 
بلخاص.

زفقة) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 
بلعهد) ولي  حي  ((( رقم) كريستياني 

فاس)-)30000)فاس بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 500 (: جليل) بلغرااوي  بلسيد 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.
 500 (: بثينة) بلغرااوي  بلسيدة 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.)
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):
بلسيد بلغرااوي جليل عنوبفه)ب()
بلشقف) عين  طريق  بالمل  تعاوفية 

30000)فاس بملغرب.
بلسيدة بلغرااوي بثينة عنوبفه)ب()
بلشقف) عين  طريق  بالمل  تعاوفية 

30000)فاس بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
بلسيد بلغرااوي جليل عنوبفه)ب()
بلشقف) عين  طريق  بالمل  تعاوفية 

30000)فاس بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
فوف6ر) (0( بتاريخ) بفاس  بلتجارية 

2022)تحت رقم)1182.
888I

FIDUCIAIRE OUARDIGHA

ROSE IMMO
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE OUARDIGHA
 N° 72 RUE(IBN(TACHFINE

 BERRECHID ، 24100،
BERRECHID MAROC

ROSE IMMO شركة ذبت 
بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجت اعي )6 شارع 
اللة يقوث زبوية مصطفى بملعاني 

بملكتب رقم 39 بلطابق بألول 
بلدبربلبيضاء - 7000 بلدبربلبيضاء 

بملغرب
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تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 
بملحدودة 

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 
560359

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) (07
بملسؤولية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بملحدودة بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤولية بملحدودة.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
 ROSE (: بإلقتضاء)ب ختصر تس يتها)

.IMMO
منعش) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

عقاري.
 6( (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 
مصطفى) زبوية  يقوث  اللة  شارع 
بلطابق بألول) (39 بملعاني بملكتب رقم)
بلدبربلبيضاء) (7000 (- بلدبربلبيضاء)

بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 500 (: ملخير) عبدبلعزيز  بلسيد 
حصة بقي ة)50.000)درهم للحصة.

 500 (: معدبد) بوشعيب  بلسيد 
حصة بقي ة)50.000)درهم للحصة.)
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):
بلسيد عبدبلعزيز ملخير عنوبفه)ب()
بلسوبلم) ((80 رقم) بلساحل  تجزئة 

برشيد)26102)حدبلسوبلم بملغرب.
بلسيد بوشعيب معدبد عنوبفه)ب()
د) ش  ع))) سكن  بلخيايطة  بقامة 
برشيد) بلسوبلم  بلع ربن  سفلي  ط 

26102)حدبلسوبلم بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
بلسيد عبدبلعزيز ملخير عنوبفه)ب()
بلسوبلم) ((80 رقم) بلساحل  تجزئة 

برشيد)26102)حدبلسوبلم بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
 28 بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)813881.
889I

LOGISTI 21

LOGISTI24
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
حل شركة

LOGISTI 24

 6(Av Lalla Yacout Angle

 Mustapha(El(Maani 1er(Etage

 N°56 Centre(Riad ، 20000،

CASABLANCA MAROC

LOGISTI21 شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد)في 

طور بلتصفية(

وعنوبن مقرها بإلجت اعي شارع ال 

الياقوت زبوية مصطفى بملعاني طابق 

بالول رقم 56 مركز بلرياظ - 20000 

بلدبر بلبيضاء بملغرب.

حل شركة
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 

.150(83

بلوحيد) بلشريك  قربر  ب قت�سى 

بملؤرخ في)0))يوليوز)2022)تقرر حل)

ذبت) محدودة  مسؤلية  ذبت  شركة 

مبلغ) (LOGISTI21 بلوحيد) بلشريك 
وعنوبن) درهم  ((00.000 رأس الها)

الياقوت) ال  شارع  بإلجت اعي  مقرها 
بالول) طابق  بملعاني  مصطفى  زبوية 
20000)بلدبر) 56)مركز بلرياظ)-) رقم)

فشل) (: ل) فتيجة  بملغرب  بلبيضاء)

بملشروع.

و حدد مقر بلتصفية ب شارع ال)

الياقوت زبوية مصطفى بملعاني طابق)

 20000 56)مركز بلرياظ)-) بالول رقم)

بلدبر بلبيضاء)بملغرب.)

و عين:

بلسيد)ة() ليل شالل و عنوبفه)ب()

 6 درج) غافدي  بقامة  غافدي  شارع 

 20026 بملعاريف) (9 شقة) (3 طابق)

)ة() ك صفي) بملغرب  بلبيضاء) بلدبر 

للشركة.

وعند بإلقتضاء)بلحدود بملفروضة)

محل) لهم  بملخولة  بلصالحيات  على 

و) بلعقود  تبليغ  محل  و  بملخابرة 

بلوثائق بملتعلقة بالتصفية):)-

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
 0( بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

فوف6ر)2022)تحت رقم)811076.

890I

STE FIDUCIAIRE WISLANE

Sté PEPINIERE MOSAMEH
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

STE FIDUCIAIRE WISLANE
 N°42 BIS, LOT(CADEM,

 OUISLANE, MEKNES ، 50080،
MEKNES MAROC

 Sté PEPINIERE MOSAMEH
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجت اعي رقم)3، 
درب 7، زفقة تازة، حي بألمل، 

ويسالن - 50080 مكناس بملغرب
تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

57195
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 غشت) (21
بملسؤولية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بملحدودة بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤولية بملحدودة.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
 Sté (: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.PEPINIERE MOSAMEH
غرض بلشركة بإيجاز):)مقاولة في)
بلبستنة،)بملشاتل،)بألشغال بلعامة و)

بلبناء.
رقم)3،) (: عنوبن بملقر بالجت اعي)
درب)7،)زفقة تازة،)حي بألمل،)ويسالن)

- 50080)مكناس بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
بلشركة:) رأس ال  مبلغ 

00.000,00))درهم،)مقسم كالتالي:
 100 (: بلسيد عبد بملجيد مسامح)

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.
بلسيد رشيد مسامح):)300)حصة)

بقي ة)00))درهم للحصة.

بلسيد فوفل مسامح):)300)حصة)
بقي ة)00))درهم للحصة.)

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)
وصفات وموبطن بلشركاء):

مسامح) بملجيد  عبد  بلسيد 
طريق) لقطاربت،) رقم6)،) عنوبفه)ب()
مكناس) (50080 ويسالن) فاس،)

بملغرب.
عنوبفه)ب() مسامح  رشيد  بلسيد 
رقم)3،)درب)7،)زفقة تازة،)حي بألمل،)

ويسالن)50080)مكناس بملغرب.
عنوبفه)ب() مسامح  فوفل  بلسيد 
رقم)3،)درب)7،)زفقة تازة،)حي بألمل،)

ويسالن)50080)مكناس بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
عنوبفه)ب() مسامح  فوفل  بلسيد 
رقم)3،)درب)7،)زفقة تازة،)حي بألمل،)

ويسالن)50080)مكناس بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
أكتوار) (21 بلتجارية ب كناس بتاريخ)

2022)تحت رقم))389.
89(I

موثق مح د بالدري�سي

شركة الدروات
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

موثق مح د بالدري�سي
بلحي بالدبري بلوالية، شارع بملهدي 

بن بركة، قرب مسجد مح د 
بلسادس. تطوبن ، 93010، تطوبن 

بملغرب
شركة بلدروبت شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجت اعي مرتيل، 
شارع موالي عبدبلسالم، رقم 52، 

شقة ) - 50)93 مرتيل بملغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 
.1395

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)
بملؤرخ في)2))أكتوار)2022)تم تعيين)
بن) بلسيد)ة() للشركة  جديد  مسير 

عبود مصطفى ك سير وحيد



عدد)5712 - )2)رايع بر ر)111) )6))فوف 6ر)2022)الجريدة الرسمية   21348

تبعا لقبول بستقالة بملسير.
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
أكتوار) (25 بالبتدبئية بتطوبن بتاريخ)

2022)تحت رقم)52)2.
892I

MSEFER(&(ASSOCIES

CRAFTING
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تفويت حصص

MSEFER & ASSOCIES
88  شارع ببن سينا ، 20380، بلدبر 

بلبيضاء بملغرب
CRAFTING شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجت اعي )30 شارع 

عبد بملؤمن فاصية أفوبل ، مركز 
بمليارج ، بلطابق بلخامس ، رقم 60 - 

20012 بلدبر بلبيضاء بملغرب.
تفويت حصص

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 
.3(1027

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)
ت ت) (2022 شتن6ر) ((9 في) بملؤرخ 

بملصادقة على):
بلدين) فور  )ة() بلسيد) تفويت 
حصة بجت اعية من) (2.500 بلخاتي)
أصل)2.500)حصة لفائدة بلسيد))ة()
 LA SOCIETE CLOUD INVEST SA

بتاريخ)9))شتن6ر)2022.
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم  (
 0( بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

فوف6ر)2022)تحت رقم)811551.
893I

STE FIDUCIAIRE WISLANE

Sté JB MOTO
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تحويل بملقر بالجت اعي للشركة

STE FIDUCIAIRE WISLANE
 N°42 BIS, LOT(CADEM,

 OUISLANE, MEKNES ، 50080،
MEKNES MAROC

Sté JB MOTO شركة ذبت مسؤلية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجت اعي محل رقم 
28)، زفقة بملح دية، حي بإلزدهار، 
ويسالن - 50080 مكناس بملغرب.
تحويل بملقر بالجت اعي للشركة

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 
.5(307

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)
بملؤرخ في)03)يوليوز)2022)تم تحويل)
من) للشركة  بلحالي  بالجت اعي  بملقر 
«محل رقم)28)،)زفقة بملح دية،)حي)
مكناس) (50080 (- ويسالن) بإلزدهار،)
بلطابق) (،26 «متجر رقم) إلى) بملغرب»)
(،A1. 5 بملاموفية) ع ارة  بلسفلي،)

ويسالن)-)50080)مكناس بملغرب».
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
شتن6ر) (02 بتاريخ) ب كناس  بلتجارية 

2022)تحت رقم)63)3.
891I

socomif sarl

ELJIHA EXTINCTEUR
إعالن متعدد بلقربربت

socomif sarl
زفقة مح د بلحصالي ع ارة 35 شقة 

رقم 2 ، 1005)، بلقنيطرة بملغرب
ELJIHA EXTINCTEUR «شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة»
 HAY :وعنوبن مقرها بالجت اعي

 RABII(RUE 227 N° 6132
KENITRA 1400 بلقنيطرة بملغرب.

«إعالن متعدد بلقربربت»
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري: 

.58563
ب قت�سى بلج ع بلعام بالستثنائي)
تم بتخاذ) (2022 مارس) (27 بملؤرخ في)

بلقربربت بلتالية:)
قربر رقم)):)بلذي ينص على مايلي:)

تغيير بلشكل بلقافوني
قربر رقم)6:)بلذي ينص على مايلي:)

تفويت بلحصص
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

بلنظام بألسا�سي بلتالية:)
بند رقم)):)بلذي ينص على مايلي:)
تغيير بلشكل بلقافوني من شركة ذبت)
ذبت) شركة  بلى  بملحدودة  بملسؤلية 
بلشريك) ذبت  بملحدودة  بملسؤولية 

بلوحيد)

بند رقم)6:)بلذي ينص على مايلي:)
بن) يوسف  من  بلحصص  تفويت 

محات بلى بدر بالشهب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
بالبتدبئية بالقنيطرة بتاريخ))0)فوف6ر)

2022)تحت رقم)5)13.
895I

M.M.I ACCESSOIRES

M.M.I ACCESSOIRES
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

حل شركة

M.M.I ACCESSOIRES
حي بوكربع زفقة ببن  لدون رقم 36 

، 63300، بركان بملغرب
M.M.I ACCESSOIRES شركة 

ذبت بملسؤولية بملحدودة)في طور 
بلتصفية(

وعنوبن مقرها بإلجت اعي حي بوكربع 
زفقة ببن  لدون رقم 36 - 63300 

بركان بملغرب.
حل شركة

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 
.(789

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)
2022)تقرر حل) 21)غشت) بملؤرخ في)
بملحدودة) بملسؤولية  ذبت  شركة 
مبلغ) (M.M.I ACCESSOIRES
درهم وعنوبن) ((0.000,00 رأس الها)
زفقة) بوكربع  حي  بإلجت اعي  مقرها 
بركان) (63300 -  36 ببن  لدون رقم)
في) رغبة بألعضاء) (: بملغرب فتيجة ل)

حل بلشركة.
و حدد مقر بلتصفية ب حي بوكربع)
 63300  -  36 زفقة ببن  لدون رقم)

بركان بملغرب.)
و عين:

و) كربعي  سلمى  بلسيد)ة()
ع ارة) بلزرقطوني  شارع  عنوبفه)ب()
بلطابق بلثالث بلشقة رقم) (( بلشرق)
ك صفي) بملغرب  وجدة  (60000  2(

)ة()للشركة.
وعند بإلقتضاء)بلحدود بملفروضة)
محل) لهم  بملخولة  بلصالحيات  على 
و) بلعقود  تبليغ  محل  و  بملخابرة 
بركان) (: بالتصفية) بملتعلقة  بلوثائق 

حي بوكربع زفقة ببن  لدون رقم)36

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
بتاريخ) ب6ركان  بالبتدبئية 
رقم) تحت  (2022 فوف6ر) (02

.215(((220227(7

896I

CONCILIUM EXPERTISE

BERIAL
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

CONCILIUM EXPERTISE
9, زفقة مو�سى ببن فصير، بلطابق 

بلخامس، شقة رقم ،8) غوتيي بلدبر 
بلبيضاء ، 20060، بلدبر بلبيضاء 

بملغرب
BERIAL شركة ذبت مسؤلية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجت اعي ساحة 
بلحرية ز ) بق 3 ش 1 شارع بألمير 
موالي عبد هللا - 70000 بلعيون 

بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

13609
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) (20
مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 
بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.BERIAL
غرض بلشركة بإيجاز):)بستشاربت)

و دمات.
ساحة) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 
شارع بألمير) (1 ش) (3 بق) (( بلحرية ز)
بلعيون) (70000 (- هللا) عبد  موالي 

بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.



21349 الجريدة الرسميةعدد)5712 - )2)رايع بر ر)111) )6))فوف 6ر)2022) 

 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 (.000 (: بوالخير) عصام  بلسيد 
حصة بقي ة)00))درهم للحصة.)

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)
وصفات وموبطن بلشركاء):

عنوبفه)ب() بوالخير  عصام  بلسيد 
بلرب شيدية) (52000 (20 بالمان رقم)

بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
عنوبفه)ب() بوالخير  عصام  بلسيد 
بلرب شيدية) (52000 (20 بالمان رقم)

بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
فوف6ر) (0( بتاريخ) بالعيون  بالبتدبئية 

2022)تحت رقم)3206.
897I

AMJ MANAGEMENT

ZAR TOLBA S.A.R.L
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

AMJ MANAGEMENT
زفقة بالردن بقامة يامنة 2 بلطابق 
بالول رقم 30 طنجة ، 90000، 

طنجة بملغرب
ZAR TOLBA S.A.R.L شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجت اعي : شارع 

موالي بس اعيل بقامة فولوايليس 
بلوك C بلطابق )رقم 53- طنجة - - 

90000 طنجة بملغرب
تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

(3(879
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) ((7
بملسؤولية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بملحدودة بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤولية بملحدودة.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
 ZAR (: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.TOLBA S.A.R.L

أشغال) (• (: غرض بلشركة بإيجاز)
بلبناء.

شارع) (: (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 
فولوايليس) بقامة  بس اعيل  موالي 
(-(- 53-)طنجة) )رقم) C)بلطابق) بلوك)

90000)طنجة بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 (0.000 بلشركة:) رأس ال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
50)حصة) (: بلسيد ر�سي بلطولبة)

بقي ة)00))درهم للحصة.
بلسيد منصور زرهونى):)50)حصة)

بقي ة)00))درهم للحصة.)
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):
عنوبفه)ب() بلطولبة  ر�سي  بلسيد 
بلعرفان)))مج وعة)3)ع ارة)))طابق)

بلسفلى)2 90000)طنجة بملغرب.
بلسيد منصور زرهونى عنوبفه)ب()
حومة فاط ة بلعوبمة)90000)طنجة)

بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
عنوبفه)ب() بلطولبة  ر�سي  بلسيد 
بلعرفان)))مج وعة)3)ع ارة)))طابق)

بلسفلى)2 90000)طنجة بملغرب
بلسيد منصور زرهونى عنوبفه)ب()
حومة فاط ة بلعوبمة)90000)طنجة)

بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
فوف6ر) (02 بتاريخ) بطنجة  بلتجارية 

2022)تحت رقم)259065.

898I

موثق مح د بالدري�سي

شركة الدروات
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

موثق مح د بالدري�سي
بلحي بالدبري بلوالية، شارع بملهدي 

بن بركة، قرب مسجد مح د 
بلسادس. تطوبن ، 93010، تطوبن 

بملغرب

شركة بلدروبت شركة ذبت مسؤلية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجت اعي مرتيل، 
شارع موالي عبدبلسالم، رقم 52، 

شقة ) - 50)93 مرتيل بملغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 
.1395

بلوحيد) بلشريك  قربر  ب قت�سى 
بملؤرخ في)2))أكتوار)2022)تم تعيين)
بن) بلسيد)ة() للشركة  جديد  مسير 

عبود مصطفى ك سير وحيد
تبعا لقبول بستقالة بملسير.

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
أكتوار) (25 بالبتدبئية بتطوبن بتاريخ)

2022)تحت رقم)52)2.

899I

FLASH ECONOMIE

 SOCIETE MARCHOUHI
IMPORT EXPORT

شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة
حل شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

 SOCIETE MARCHOUHI
IMPORT EXPORT شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة)في طور 
بلتصفية(

وعنوبن مقرها بإلجت اعي ربك بزيربر 
ميدبر - 62253 بلدريوش بملغرب.

حل شركة
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 

.527(
ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)
2022)تقرر حل) 5))شتن6ر) بملؤرخ في)
بملحدودة) بملسؤولية  ذبت  شركة 
 SOCIETE MARCHOUHI
رأس الها) مبلغ  (IMPORT EXPORT
مقرها) وعنوبن  درهم  ((00.000
بإلجت اعي ربك بزيربر ميدبر)-)62253 
عدم) (: ل) فتيجة  بملغرب  بلدريوش 

وجود بي نشاط تجاري.

و حدد مقر بلتصفية ب حي ربك)
بلدريوش) (62253 (- ميدبر) بزيربر 

بملغرب.)
و عين:

و) مرشوحي  مح د  بلسيد)ة()
ميدبر) بزيربر  ربك  حي  عنوبفه)ب()
ك صفي) بملغرب  بلدريوش  (62253

)ة()للشركة.
وعند بإلقتضاء)بلحدود بملفروضة)
محل) لهم  بملخولة  بلصالحيات  على 
و) بلعقود  تبليغ  محل  و  بملخابرة 

بلوثائق بملتعلقة بالتصفية):)-
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
 05 بتاريخ) بالدريوش  بالبتدبئية 

أكتوار)2022)تحت رقم)1502.

900I

CAUDIGEF FIDUCIAIRE

TERA.MA
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

رفع رأس ال بلشركة

CAUDIGEF FIDUCIAIRE
 AVENUE DES FARS APPT 920

 N°1 CYM(RABAT ، 10000،
RABAT MAROC

TERA.MA شركة ذبت بملسؤولية 
بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجت اعي 18، تجزئة 
بلسامرة ، فتح بلخير ، وبدي دهب ، 

ت ارة - 2000) ت ارة بملغرب.
رفع رأس ال بلشركة

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 
.(302(5

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)
تم) (2022 شتن6ر) (26 في) بملؤرخ 
قدره) ب بلغ  بلشركة  رأس ال  رفع 
من) أي  درهم») ((.900.000«
 2.000.000» إلى) درهم») ((00.000«
مقاصة) إجربء) (: طريق) عن  درهم»)
مع ديون بلشركة بملحددة بملقدبر و)

بملستحقة.
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
فوف6ر) (0( بتاريخ) بت ارة  بالبتدبئية 

.D9223(2022)تحت رقم

90(I
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IMP SAHARA

WINDON ENERGY
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

IMP SAHARA
حي موالي رشيد بلوك 1) رقم ) 
مكرر بلعيون، 70000، بلعيون 

بملغرب
WINDON ENERGY شركة ذبت 
مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجت اعي شارع 

مح د بلخامس قيسرية ديدي رقم 
09 000)7 بوجدور بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤلية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 
136(3

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) (20
مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 
بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.WINDON ENERGY
بلطاقة) ( (: غرض بلشركة بإيجاز)

بملتجددة)،
)ع ليات بلتشغيل وبلصيافة)،

بلرياح) توراينات  ) دمات 
بلعامة.

مجال) في  وبلتدريب  بلسالمة  (
بلطاقات بملتجددة وبلصناعة)،

)ج يع بلتدريب على بإلسعافات)
بألولية وبلطوبرئ)،

)تصدير وبستيربد بملعدبت)،.
شارع) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 
بلخامس قيسرية ديدي رقم) مح د 

09 000)7)بوجدور بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 TONGUC( NIHAT( : بلسيد)

درهم) ((00 بقي ة) حصة  ((.000

للحصة.)

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):

 TONGUC NIHAT بلسيد)

 31000 بسطنبىول) عنوبفه)ب()

بسطنبىول تركيا.

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:

 TONGUC NIHAT بلسيد)

 31000 بسطنبىول) عنوبفه)ب()

بسطنبىول تركيا

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

فوف6ر) (02 بتاريخ) بالعيون  بالبتدبئية 

2022)تحت رقم)3209/2022.

902I

MSEFER(&(ASSOCIES

TRANZPLACE
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تفويت حصص

MSEFER & ASSOCIES

88  شارع ببن سينا ، 20380، بلدبر 

بلبيضاء بملغرب

TRANZPLACE شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجت اعي )30 شارع 

عبد بملؤمن فاصية أفوبل ، مركز 

بمليارج ، بلطابق بألول ، رقم ). - 

20012 بلدبر بلبيضاء بملغرب.

تفويت حصص
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 

.2996(3

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)

ت ت) (2022 شتن6ر) ((9 في) بملؤرخ 

بملصادقة على):

بلرح ن) عبد  )ة() بلسيد) تفويت 

بورمضان)750)حصة بجت اعية من)

)ة() حصة لفائدة بلسيد) (750 أصل)

 LA SOCIETE CLOUD INVEST SA

بتاريخ)9))شتن6ر)2022.

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم  (
 02 بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

فوف6ر)2022)تحت رقم)811309.
903I

FIDASSURCO

ALADDIN HOME
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

FIDASSURCO
 MASSIRA 1 C(SAKAN(AKARI

 IMM 95 1ER(ETAGE(APPT 17 ،
40000، MARRAKECH(MAROC
ALADDIN HOME شركة ذبت 
مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجت اعي رقم 2)6 
بلطابق بألول شقة ) بملسار طريق 

أسفي - 10000 مربكش بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

(2965(
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 شتن6ر) (20
مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 
بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.ALADDIN HOME
غرض بلشركة بإيجاز):)تجارة بربد)

وتصدير.
عنوبن بملقر بالجت اعي):)رقم)2)6 
طريق) بملسار  (( شقة) بألول  بلطابق 

أسفي)-)10000)مربكش بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
بلسيد زمربني وليد):)000.))حصة)

بقي ة)00))درهم للحصة.)

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)
وصفات وموبطن بلشركاء):

عنوبفه)ب() وليد  زمربني  بلسيد 
 10000  385 2)حرف د رقم) بملسيرة)

مربكش بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
عنوبفه)ب() وليد  زمربني  بلسيد 
 10000  385 2)حرف د رقم) بملسيرة)

مربكش بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
أكتوار) ((2 بلتجارية ب ربكش بتاريخ)

2022)تحت رقم)10250).
901I

FIDASSURCO

MOHART
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

FIDASSURCO
 MASSIRA 1 C(SAKAN(AKARI

 IMM 95 1ER(ETAGE(APPT 17 ،
40000، MARRAKECH(MAROC
MOHART شركة ذبت مسؤلية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجت اعي محل 
كائن بتجزئة أزلي رقم 686 - 10000 

مربكش بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

(29765
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 شتن6ر) (20
مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 
بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.MOHART
تجارة) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

وإيربد وبلتصدير.
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محل) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 
 10000 - 686 كائن بتجزئة أزلي رقم)

مربكش بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 (.000 (: بلسيد بلودفا�سي مح د)

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.)
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):
بلسيد بلودفا�سي مح د عنوبفه)ب()
تجزئة أزلي رقم)686 10000)مربكش)

بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
بلسيدة بل عبدبن رجاء)عنوبفه)ب()
تجزئة أزلي رقم)686 10000)مربكش)

بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
أكتوار) ((1 بلتجارية ب ربكش بتاريخ)

2022)تحت رقم)10369).

905I

HASSAN KHOUY

YAAROBI
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
حل شركة

HASSAN KHOUY
 N°37 AV(HASSAN(II

 KELAA SERAGHNA KELAA
 SERAGHNA، 43000، KELAA

SERAGHNA MAROC
YAAROBI شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد)في 
طور بلتصفية(

وعنوبن مقرها بإلجت اعي رقم 
37) تجزئة بلزهربء ت اللت بلقلعة 

بلطابق بلتاني رقم 37) تجزئة 
بلزهربء ت اللت بلقلعة بلطابق بلتاني 

13000 قلعة بلسربغنة بملغرب.
حل شركة

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 
.52(7

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)
2022)تقرر حل) 22)غشت) بملؤرخ في)
ذبت) محدودة  مسؤلية  ذبت  شركة 
مبلغ) (YAAROBI بلوحيد) بلشريك 
وعنوبن) درهم  ((00.000 رأس الها)
تجزئة) ((37 رقم) بإلجت اعي  مقرها 
بلزهربء)ت اللت بلقلعة بلطابق بلتاني)
ت اللت) بلزهربء) تجزئة  ((37 رقم)
قلعة) (13000 بلتاني) بلطابق  بلقلعة 
بلسربغنة بملغرب فتيجة ل):)بملنافسة.

و حدد مقر بلتصفية ب رقم)37) 
تجزئة بلزهربء)ت اللت بلقلعة بلطابق)
بلتاني بملغرب)13000)قلعة بلسربغنة)

بملغرب.)
و عين:

بلسيد)ة()بلياس عبيد و عنوبفه)ب()
بملغرب) بزيالل  (22000 بلثكنات) حي 

ك صفي))ة()للشركة.
وعند بإلقتضاء)بلحدود بملفروضة)
محل) لهم  بملخولة  بلصالحيات  على 
و) بلعقود  تبليغ  محل  و  بملخابرة 

بلوثائق بملتعلقة بالتصفية):)-
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
بالبتدبئية بقلعة بلسربغنة بتاريخ))0 

شتن6ر)2022)تحت رقم)360/2022.
906I

FIDUBAC SARL

LUXOR VILLAGE
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

FIDUBAC SARL
62) مكرر شارع يوسف ببن تاشفين 
بلشقة رقم )) بلناضور ، 62000، 

بلناضور بملغرب
LUXOR VILLAGE شركة ذبت 
مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجت اعي 27 ش ال 
7)) مجت ع بلربع بلقديم بلعروي 
بلنلظور - 62000 بلناظور بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤلية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 
218(5

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) ((9

مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.

عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.LUXOR VILLAGE

بستيربد) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

وتصدير بملنتجات بلغذبئية

غيار) قطع  وتصدير  بستيربد 

وبكسسوبربت بلسياربت

توزيع بملنتجات بلغذبئية.

عنوبن بملقر بالجت اعي):)27)ش ال)

بلعروي) بلقديم  بلربع  مجت ع  (((7

بلنلظور)-)62000)بلناظور بملغرب.

أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 (.000 (: كري ة) بحرود  بلسيدة 

درهم) ((00.000 بقي ة) حصة 

للحصة.)

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):

عنوبفه)ب() كري ة  بحرود  بلسيدة 

شارع تونس بلعروي بلناظور)62000 

بلناظور بملغرب.

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:

عنوبفه)ب() كري ة  بحرود  بلسيدة 

شارع تونس بلعروي بلناظور)62000 

بلناظور بملغرب

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

 21 بتاريخ) بالناضور  بالبتدبئية 

أكتوار)2022)تحت رقم))163.

907I

LEAN TRAV SARL

LEAN TRAV
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تحويل بملقر بالجت اعي للشركة

LEAN TRAV SARL

طريق بملهدية برفامج بلتيسير 

بملج وعة 3 ع ارة 9) شقة 22 ، 

1000)، بلقنيطرة بملغرب

LEAN TRAV شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجت اعي طريق 

بملهدية برفامج بلتيسير بملج وعة 

3 ع ارة 9) شقة 22 - 1000) 

بلقنيطرة بملغرب.

تحويل بملقر بالجت اعي للشركة
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 

.27(35

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)

تم تحويل) (2022 ماي) ((9 بملؤرخ في)

للشركة) بلحالي  بالجت اعي  بملقر 

بلتيسير) برفامج  بملهدية  «طريق  من)

 -  22 شقة) ((9 ع ارة) (3 بملج وعة)

1000))بلقنيطرة بملغرب»)إلى)«تجزئة)
بلثاني) بلطابق  و17) (16 رقم) (2 ز ك)

 (2000 (- بلحي بلصناعي عين عتيق)

ت ارة بملغرب».

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

بالبتدبئية بالقنيطرة بتاريخ)03)فوف6ر)

2022)تحت رقم))6)93.

908I

ديوبن بالستاذ بناصر بلصغير

 MUTAWAKKICONS

COMPANY
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تحويل بملقر بالجت اعي للشركة

ديوبن بالستاذ بناصر بلصغير

)6،شارع موالي عبد بلرح ان بقامة 

منة هللا II مكتب رقم ) بلقنيطرة، 

1000)، بلقنيطرة بملغرب

 MUTAWAKKICONS COMPANY

شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
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وعنوبن مقرها بإلجت اعي 12 شارع 
مح د بلديوري رقم 3 بلقنيطرة 

1000) بلقنيطرة بملغرب.
تحويل بملقر بالجت اعي للشركة

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري -.
بلوحيد) بلشريك  قربر  ب قت�سى 
تم تحويل) (20(8 ماي) (21 بملؤرخ في)
من) للشركة  بلحالي  بالجت اعي  بملقر 
 3 رقم) بلديوري  مح د  شارع  (12«
بلقنيطرة بملغرب») ((1000 بلقنيطرة)
 237 «تجزئة بلحدبدة بقعة رقم) إلى)
بلقنيطرة)1000))بلقنيطرة بملغرب».

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
 (8 بتاريخ) بالقنيطرة  بالبتدبئية 

يوليوز)8)20)تحت رقم)9)23.

909I

TAX MOROCCO CONSULTING

BEST STAR LOGISTIC
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

TAX MOROCCO CONSULTING
 BD ABDELMOUMEN IMM
 PASTEUR(BUILD 3eme(ETG

 N°3 PLACE(PASTEUR ، 20360،
CASABLANCA MAOC

BEST STAR LOGISTIC شركة ذبت 
بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجت اعي )5) 
شارع بسامة ببن زيد بلطابق بلثاني 
حي بملعاريف بلدبربلبيضاء 20330 

بلدبربلبيضاء بملغرب
تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

175229
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2020 شتن6ر) (2(
بملسؤولية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بملحدودة بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤولية بملحدودة.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
 BEST (: ب ختصر تس يتها) بإلقتضاء)

.STAR LOGISTIC

بلنقل) (- (: بإيجاز) بلشركة  غرض 
بل6ري لج يع أفوبع بلبضائع)؛

-)ج يع ع ليات بلتدبول.)بستيربد)
وتصدير؛

-)شربء)وايع وتأجير ج يع معدبت)
بلنقل بملستع لة)؛

وبلتوزيع) بلتدبول  بملربسلة:) (-
وج يع بلخدمات:

-)ت ثيل ج يع بلشركات وشركات)
بلنقل.

-)مشتريات بيع وبستيربد وتصدير)
ج يع أفوبع بلسلع وبلخدمات لج يع)

معدبت بلنقل بملستع لة)؛
-)مقاول أع ال متنوعة وإنشاءبت.
بملباني) صيافة  أنشطة  ج يع 

وتطويرها.
بملعامالت) ج يع  عامة  واصفة 
وبلعقارية) وبلصناعية  بلتجارية 
وبملالية بملتعلقة بشكل مباشر أو غير)

مباشر بغرض بلشركة.
 (5( (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 
شارع بسامة ببن زيد بلطابق بلثاني)
 20330 بلدبربلبيضاء) بملعاريف  حي 

بلدبربلبيضاء)بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 500 (: بشنيط) مح د  بلسيد 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.
 500 (: بشنيط) يوسف  بلسيد 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.)
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):
عنوبفه)ب() بشنيط  مح د  بلسيد 
بزرو) بلجديد  حي  (69 رقم) (03 بلوك)
بيت ملول)50)86)بيت ملول بملغرب.

بلسيد يوسف بشنيط عنوبفه)ب()
بزرو) بلجديد  حي  (69 رقم) (03 بلوك)
بيت ملول)50)86)بيت ملول بملغرب.

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)
وموبطن مسيري بلشركة:

عنوبفه)ب() بشنيط  مح د  بلسيد 
بزرو) بلجديد  حي  (69 رقم) (03 بلوك)
بيت ملول)50)86)بيت ملول بملغرب

بلسيد يوسف بشنيط عنوبفه)ب()
بزرو) بلجديد  حي  (69 رقم) (03 بلوك)

بيت ملول)50)86)بيت ملول بملغرب

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

 09 بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

أكتوار)2020)تحت رقم)00719067.

9(0I

 SUD AUDIT CONSEIL ET COMPTABILITE

SARL AU

YH INVESTMENT
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تحويل بملقر بالجت اعي للشركة

 SUD AUDIT CONSEIL ET

COMPTABILITE SARL AU

 PROPRIETE(SALAM(NR 38 -

 1EME ETAGE AVENUE PRINCE

 MY(ABDELLAH - GUELIZ ،

40000، MARRAKECH(MAROC

YH INVESTMENT شركة ذبت 

مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجت اعي بملحل في 

بلطابق بلسفلي رقم م) ع ارة ) 

تجزئة جنان بوربد - 10000 مربكش 

بملغرب.

تحويل بملقر بالجت اعي للشركة
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 

.((3119

بلوحيد) بلشريك  قربر  ب قت�سى 

بملؤرخ في)20)شتن6ر)2022)تم تحويل)

من) للشركة  بلحالي  بالجت اعي  بملقر 

م)  رقم  بلسفلي  بلطابق  في  «بملحل 

ع ارة)))تجزئة جنان بوربد)-)10000 

 FOUR «بقامة) إلى) بملغرب») مربكش 

بملكتب) (FS(02 بلشقة) (SEASONS
 M AVENUE )0)ع ارة بموفدي) رقم)

مربكش) (10000 (- بلشتوي) بلحي 

بملغرب».

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

فوف6ر) (02 بتاريخ) ب ربكش  بلتجارية 

2022)تحت رقم)000)1).

9((I

 SUD AUDIT CONSEIL ET COMPTABILITE

SARL AU

THE 6TH CONCEPT STORE
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تحويل بملقر بالجت اعي للشركة
 SUD AUDIT CONSEIL ET

COMPTABILITE SARL AU
 PROPRIETE SALAM NR 38 -
 1EME ETAGE AVENUE PRINCE
 MY( ABDELLAH( -( GUELIZ( ،

40000،(MARRAKECH(MAROC
 THE 6TH CONCEPT STORE

شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة
بإلجت اعي) مقرها  وعنوبن 
بالر�سي) بلطابق  (MGCD(78A00(
 10000  -  7 ع ارة) سيتي  كولف 

مربكش بملغرب.
تحويل بملقر بالجت اعي للشركة

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري)
.((3(2(

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)
بملؤرخ في)20)شتن6ر)2022)تم تحويل)
من) للشركة  بلحالي  بالجت اعي  بملقر 
بلطابق بالر�سي) (MGCD(78A00(«
 10000  -  7 ع ارة) سيتي  كولف 
شارع بملنارة) (2» إلى) مربكش بملغرب»)
M Avenue-بملحل) بلتجاري) بملركز 
10000)مربكش) L20)بلحي بلشتوي)-)

بملغرب».
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
فوف6ر) (02 بتاريخ) ب ربكش  بلتجارية 

2022)تحت رقم))00)1).
9(2I

hhamid001@gmail.com

CAZOD FOOD
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

hhamid001@gmail.com
شارع بلقدس بقامة بمينة 5 بوالد 
طالب حي بلع رية تجزئة بلسكن 
بالفيق عين بلشق بلطابق بالول 

بلشقة 2 ، 23300، بلبيضاء بملغرب
CAZOD FOOD شركة ذبت 

مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 
بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجت اعي شارع فاس 
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رقم 39 بلطابق بلسفلي كاليفورفيا - 

23300 بلبيضاء بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

56072(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

تم إعدبد بلقافون) (2022 شتن6ر) (20

مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.

عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.CAZOD FOOD

مشغل) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

مطعم.

شارع) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 

بلسفلي) بلطابق  (39 رقم) فاس 

كاليفورفيا)-)23300)بلبيضاء)بملغرب.

أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

بلسيد عبد بلرزبق بلناوي):)000.) 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.)

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):

بلناوي) بلرزبق  عبد  بلسيد 

بولوفيا) (33200 بيطاليا) عنوبفه)ب()

بيطاليا.

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:

بلناوي) بلرزبق  عبد  بلسيد 

بولوفيا) (33200 بيطاليا) عنوبفه)ب()

بيطاليا

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

 0( بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

فوف6ر)2022)تحت رقم)811515.

9(3I

EUROMED COMPTA-SARL

AFRICA TINIRI TRAVEL
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

EUROMED COMPTA-SARL

 Bureau(N° 4 1er(etage(Imm

 N° 1106 Lot(Al(Massar

 QI(Marrakech ، 40000،

MARRAKECH MAROC

Africa Tiniri Travel شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجت اعي 

أسكجورتجزئة معطا هللا رقم2398 

بلطابق بلثاني-مربكش - 10000 

مربكش بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

(30253

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) (20

بملسؤولية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بملحدودة بامل يزبت بلتالية:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤولية بملحدودة.

عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 

 Africa (: بإلقتضاء)ب ختصر تس يتها)

.Tiniri Travel

بلشركة) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

تقدم  دمات لزانائها كوكالة أسفار.

(: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 

أسكجورتجزئة معطا هللا رقم2398 

 10000 (- بلثاني-مربكش) بلطابق 

مربكش بملغرب.

أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)00))سنة.

 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

بلسيد أموكار مح د):)500)حصة)

بقي ة)00))درهم للحصة.

بلسيد أوسو يوسف):)500)حصة)

بقي ة)00))درهم للحصة.)

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):

عنوبفه)ب() مح د  أموكار  بلسيد 
تنغير) دبدس-) بومالن  إبريرن  أيت 

10000)مربكش بملغرب.
عنوبفه)ب() يوسف  أوسو  بلسيد 
أسكجور تجزئة معطا هللا رقم2398 
 10000 بلثاني-مربكش) بلطابق 

مربكش بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
عنوبفه)ب() يوسف  أوسو  بلسيد 
أسكجور تجزئة معطا هللا رقم2398 
 10000 بلثاني-مربكش) بلطابق 

مربكش بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
أكتوار) (3( بلتجارية ب ربكش بتاريخ)

2022)تحت رقم)10926).
9(1I

LEAN TRAV SARL

LEAN TRAV SARL
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تفويت حصص

LEAN TRAV SARL
طريق بملهدية برفامج بلتيسير 

بملج وعة 3 ع ارة 9) شقة 22 ، 
1000)، بلقنيطرة بملغرب

LEAN TRAV SARL شركة ذبت 
بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجت اعي طريق 
بملهدية برفامج بلتيسير بملج وعة 
3 ع ارة 9) شقة 22 - 1000) 

بلقنيطرة بملغرب.
تفويت حصص

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 
.27(35

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)
ت ت) (2022 ماي) ((9 في) بملؤرخ 

بملصادقة على):
بلسعدية) )ة() بلسيد) تفويت 
5.000)حصة بجت اعية من) بنكيربن)
أصل)5.000)حصة لفائدة بلسيد))ة()

فبيل حلمي بتاريخ)9))ماي)2022.
غزالن بلهزبوي) )ة() تفويت بلسيد)
أصل) من  بجت اعية  حصة  ((.000
2.000)حصة لفائدة بلسيد))ة()فبيل)

حلمي بتاريخ)9))ماي)2022.

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم  (

بالبتدبئية بالقنيطرة بتاريخ)03)فوف6ر)

2022)تحت رقم))6)93.

9(5I

FICASUD

AIDA NAOURA
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

FICASUD

 RUE YOUGOSLAVIE 6(

 PASSAGE GHANDOURI BLOC

 F(N 7 ، 40000، MARRAKECH

MAROC

AIDA NAOURA شركة ذبت 

مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجت اعي 55 شارع 

مح د بلخامس ع ارة جاكار شقة 
رقم 33 جيليز مربكش - 10000 

مربكش بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

(2998(

في) مؤرخ  موثق  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 غشت) ((8

مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.

عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 

 AIDA (: ب ختصر تس يتها) بإلقتضاء)

.NAOURA

ج يع) (• (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

إلى) تهدف  بلتي  بلعقارية  بملعامالت 

شربء)أو بيع أو تأجير أو تطوير أو تشييد)

بملباني أو بلفيالت أو بملناطق بلسكنية)

أو بملج عات بلسياحية.

بلتجارية) بألنشطة  ج يع  (•

وبلعقارية.
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•)ج يع ع ليات بلتطوير بلعقاري.

•)بناء)وتطوير ج يع بالنشاءبت.

بملنتجات) ج يع  وايع  شربء) (•

وبملوبد بلدب لة في بألنشطة بملذكورة)

أعاله.

بأي وسيلة) (، مشاركة بلشركة) (•

،)في أي شركات تم إنشاؤها أو سيتم)

مرتبطة) تكون  قد  وبلتي  إنشاؤها 

،)وال سي ا عن طريق) بهدف بلشركة)

شركات جديدة أو مساه ات) إنشاء)

أو) تحالفات  أو  بفدماج  ع ليات  أو 

مشاريع مشتركة)؛

•)إنشاء)بألع ال بلتجارية وإدبرتها)

بحرية…؛

ج يع بملعامالت) (، وبشكل عام) (•

أو) بملنقولة  أو  بملالية  أو  بلتجارية 

بلعقارية بلتي قد تكون مرتبطة بشكل)

مباشر أو غير مباشر بغرض بلشركة أو)

بأي أغربض مشابهة أو ذبت صلة..

55)شارع) عنوبن بملقر بالجت اعي):)

شقة) جاكار  ع ارة  بلخامس  مح د 
 10000 (- مربكش) جيليز  (33 رقم)

مربكش بملغرب.

أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 (0.000 بلشركة:) رأس ال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

 WELSCH JEREMY بلسيد)

 (00 )PHILIPPE)حصة بقي ة) :(100

درهم للحصة.)

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):

 WELSCH JEREMY بلسيد)

PHILIPPE)عنوبفه)ب()07)،)شارع رين)

أستريد)7700)موسكرون بلجيكا.

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:

 WELSCH JEREMY بلسيد)

PHILIPPE)عنوبفه)ب()07)،)شارع رين)

أستريد)7700)موسكرون بلجيكا

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

أكتوار) (2( بلتجارية ب ربكش بتاريخ)

2022)تحت رقم)9)106).

9(6I

FIDUC KECH

 LES FRERES( لي فغيغ الزاهد
)EZZAHID

شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة
تأسيس شركة

FIDUC KECH
حي بلحرش بلوك )) رقم 86 

MARRAKECH، 40000، مربكش 
بملغرب

 LES FRERES( لي فغيغ بلزبهد
EZZAHID( شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجت اعي حارة 

بلصورة درب زمربن رقم 7 بملدينة - 
10000 مربكش بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 
بملحدودة 

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 
(29619

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 شتن6ر) (2(
بملسؤولية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بملحدودة بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤولية بملحدودة.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
بإلقتضاء)ب ختصر تس يتها):)لي فغيغ)

.(LES FRERES EZZAHID((بلزبهد
بستغالل) (: غرض بلشركة بإيجاز)

دبر ضيافة و مطعم.
حارة) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 
(- بملدينة) (7 بلصورة درب زمربن رقم)

10000)مربكش بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 500 (: فتيحة) بلقري�سي  بلسيدة 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.
 500 (: بلسيد بلزهيد عبد بلسالم)

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.)
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):
بلسيدة بلقري�سي فتيحة عنوبفه)ب()
 80 فيال) بلصنوار  رياض  (7 شطر)
تامنصورت)10000)مربكش بملغرب.

بلسالم) عبد  بلزهيد  بلسيد 
بلصنوار) رياض  (7 شطر) عنوبفه)ب()
فيال)80)تامنصورت)10000)مربكش)

بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
بلسيدة بلقري�سي فتيحة عنوبفه)ب()
 80 فيال) بلصنوار  رياض  (7 شطر)

تامنصورت)10000)مربكش بملغرب
بلسالم) عبد  بلزهيد  بلسيد 
بلصنوار) رياض  (7 شطر) عنوبفه)ب()
فيال)80)تامنصورت)10000)مربكش)

بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
أكتوار) ((8 بلتجارية ب ربكش بتاريخ)

2022)تحت رقم)10219).
9(7I

EXPROX SARL AU

IMETAL
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تفويت حصص

EXPROX SARL AU
شارع بملغرب بلعربي ع ارة بلزايري 
بلطابق بلثاني عين حرودة بلرقم 
بل6ريدي 98 بملح دية، 28630، 

بملح دية بملغرب
IMETAL شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجت اعي شارع 
بلزرقطوني شقة 7) - 28830 

بملح دية بملغرب.
تفويت حصص

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 
.2((5

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)
ت ت) (2022 غشت) (01 في) بملؤرخ 

بملصادقة على):
تفويت بلسيد))ة()يوسف بلعالمي)
)7))حصة بجت اعية من أصل))7) 
عبدهللا) )ة() بلسيد) لفائدة  حصة 

بلعالمي بتاريخ)01)غشت)2022.
بلعالمي) أمال  )ة() بلسيد) تفويت 
 85 أصل) من  بجت اعية  حصة  (85
عبدهللا) )ة() بلسيد) لفائدة  حصة 

بلعالمي بتاريخ)01)غشت)2022.

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم  (
 3( بتاريخ) باملح دية  بالبتدبئية 

أكتوار)2022)تحت رقم))3)2.
9(8I

EXPROX SARL AU

IMETAL
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

وفاة شريك

EXPROX SARL AU
شارع بملغرب بلعربي ع ارة بلزايري 
بلطابق بلثاني عين حرودة بلرقم 
بل6ريدي 98 بملح دية، 28630، 

بملح دية بملغرب
IMETAL شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجت اعي شارع 
بلزرقطوني شقة 7) - 28830 

بملح دية بملغرب.
وفاة شريك

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 
.2((5

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)
بملؤرخ في)03)غشت)2022)تم بإلعالم)
و) بلحضري  رح ة  بلشريك  بوفاة 
(
ً
تبعا بلورثة  على  حصصه  توزيع 
شتن6ر) ((5 في) بملؤرخ  بإلربثة  لرسم 

2020)بالشكل بألتي):
 257 (، بلسيد)ة()عبدهللا بلعالمي)

حصة.
(، بلعالمي) عبدبلعزيز  بلسيد)ة()

257)حصة.
(، عبدبللطيف بلعالمي) بلسيد)ة()

257)حصة.
 257 (، بلعالمي) بح د  بلسيد)ة()

حصة.
 (28 (، بلعالمي) أمينة  بلسيد)ة()

حصة.
 (28 (، فاط ة بلعالمي) بلسيد)ة()

حصة.
 (28 (، بلسيد)ة()حفيظة بلعالمي)

حصة.
 (7( (، يوسف بلعالمي) بلسيد)ة()

حصة.
 85 (، بلعالمي) أمال  بلسيد)ة()

حصة.
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باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
 21 بتاريخ) باملح دية  بالبتدبئية 

أكتوار)2022)تحت رقم))209.
9(9I

EXPROX SARL AU

OLA CLIM
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تفويت حصص

EXPROX SARL AU
شارع بملغرب بلعربي ع ارة بلزايري 
بلطابق بلثاني عين حرودة بلرقم 
بل6ريدي 98 بملح دية، 28630، 

بملح دية بملغرب
OLA CLIM شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجت اعي شارع 

بملغرب بلعربي ع ارة بلزايري بلطابق 
بلثاني عين حرودة بلرقم بل6ريدي 98 

- 28630 بملح دية بملغرب.
تفويت حصص

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 
.28657

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)
ت ت) (2022 شتن6ر) (2( في) بملؤرخ 

بملصادقة على):
بلنفاد) بلكبير  )ة() بلسيد) تفويت 
330)حصة بجت اعية من أصل)330 
)ة() ديجة) بلسيد) لفائدة  حصة 

بلنورثي بتاريخ))2)شتن6ر)2022.
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم  (
 (8 بتاريخ) باملح دية  بالبتدبئية 

أكتوار)2022)تحت رقم)2033.
920I

EXPROX SARL AU

MZ INDUSTRIE
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تفويت حصص

EXPROX SARL AU
شارع بملغرب بلعربي ع ارة بلزايري 
بلطابق بلثاني عين حرودة بلرقم 
بل6ريدي 98 بملح دية، 28630، 

بملح دية بملغرب
MZ INDUSTRIE شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجت اعي درب 

مربكش بلوك 3) بلطابق بلسفلي 
رقم 28 - 28830 بملح دية بملغرب.

تفويت حصص
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 

.260(7

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)

ت ت) (2022 أكتوار) (21 في) بملؤرخ 

بملصادقة على):

بلعربي مزبوقي) )ة() تفويت بلسيد)

أصل) من  بجت اعية  حصة  (310
رشيد) )ة() 680)حصة لفائدة بلسيد)

حلومي بتاريخ)21)أكتوار)2022.

بلعربي مزبوقي) )ة() تفويت بلسيد)

أصل) من  بجت اعية  حصة  (310

680)حصة لفائدة بلسيد))ة()مح د)

بلناجي بتاريخ)21)أكتوار)2022.

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم  (

بالبتدبئية باملح دية بتاريخ))0)فوف6ر)

2022)تحت رقم)17)2.

92(I

EXAUDICO

ACTION INVEST
إعالن متعدد بلقربربت

EXAUDICO

 rue(du(marché(Maarif 30 ، ,

20000، CASABLANCA(MAROC

ACTION INVEST «شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة»

وعنوبن مقرها بالجت اعي: )3) شارع 
أففا، إقامة بزور، بلطابق )) ,رقم 

B)) بلدبر بلبيضاء - 20000 بلدبر 

بلبيضاء بملغرب.

«إعالن متعدد بلقربربت»
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري: 

.51071(

ب قت�سى بلج ع بلعام بالستثنائي)

بملؤرخ في))2)يوليوز)2022

تم بتخاذ بلقربربت بلتالية:)

على) ينص  بلذي  (:0( رقم) قربر 

مايلي:)تعين مسيرين جدد للشركة)

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

بلنظام بألسا�سي بلتالية:)

على) ينص  بلذي  (:13 رقم) بند 
بلحامل) بوطالب  سعد  تعين  مايلي:)
 A213(66 رقم) بلوطنية  للبطاقة 

مسير جديد للشركة)
بند رقم)13:)بلذي ينص على مايلي:)
تعين مح د يوسف بلكوهن بلحامل)
 BE611869 رقم) بلوطنية  للبطاقة 

مسير جديد للشركة)
على) ينص  بلذي  (:13 رقم) بند 
بلحامل) بلكوهن  مح د  تعين  مايلي:)
 BE7(2658 رقم) بلوطنية  للبطاقة 

مسير جديد للشركة)
على) ينص  بلذي  (:13 رقم) بند 
تعين ش �سي بلكوهن بلحامل) مايلي:)
 BE738319 رقم) بلوطنية  للبطاقة 

مسير جديد للشركة)
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
 20 بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)31808.

922I

ASMAA MEDIA GROUP

COMAPIR
إعالن متعدد بلقربربت

ASMAA MEDIA GROUP
شارع صهيب بلرومي بلوك 39 بلرقم 

20 بل6رفو�سي بلبيضاء، 20000، 
بلبيضاء بملغرب

COMAPIR «شركة ذبت بملسؤولية 
بملحدودة ذبت بلشريك بلوحيد»

وعنوبن مقرها بالجت اعي: تجزئة أ 
رقم 31 ز.إ. تسيلة دشيرة بلجديدة 

بفزكان - - بفزكان بملغرب.
«إعالن متعدد بلقربربت»

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري: 
.(961(

ب قت�سى بلج ع بلعام بالستثنائي)
بملؤرخ في)30)غشت)2022

تم بتخاذ بلقربربت بلتالية:)
قربر رقم)):)بلذي ينص على مايلي:)
من) فجاة  بلرحالي  بلسيدة  بستقالة 

تسيير بلشركة)
قربر رقم)2:)بلذي ينص على مايلي:)
تعيين بلسيد لوفي رفاييل مسير جديد)

لشركة)

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)
بلنظام بألسا�سي بلتالية:)

على) ينص  بلذي  (:(7 رقم) بند 
مايلي:)تسيير بلشركة

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
أكتوار) (21 بالبتدبئية بافزكان بتاريخ)

2022)تحت رقم)05)2.

923I

بلشركة بملدفية بملهنية لل حاماة)«بكو�سي و حب�سي»

 CDG INVEST
INFRASTRUCTURES

شركة بملساه ة
تغيير نشاط بلشركة

بلشركة بملدفية بملهنية لل حاماة 
«بكو�سي و حب�سي»

6 زفقة بلفرببي، شارع بلربشدي، 
إقامة تواقال، بلطابق بلثاني، 

 Rue(Farabi, Bd(Rachidi, ,6 كوتيي
 Résidence(Toubkal, 2ème(étage،

20330، بلدبر بلبيضاء بملغرب
 CDG Invest Infrastructures

شركة بملساه ة
وعنوبن مقرها بالجت اعي محج 
بلرياض سافتر، ع ارة بيزنس 7، 
بلطابق 3، حي بلرياض - 00)0) 

بلرااط بملغرب.
تغيير نشاط بلشركة

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 
.(16259

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)
تم تغيير) (2022 يوفيو) (30 بملؤرخ في)
هيئات) «تسيير  من) بلشركة  نشاط 
 Gestion»(توظيف بألموبل باملجازفة
هيئات) «تسيير  إلى) (««des OPCR
للرأس ال) بلج اعي  بلتوظيف 
»Gestion des OPCC»)طبقا لل ادة)
ك ا تم) (1(.05 من بلقافون رقم) (25
تغييره و تت ي ه بالقافون رقم)1).8) 
بلج اعي) بلتوظيف  بهيئات  بملتعلق 

للرأس ال».
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
فوف6ر) (02 بتاريخ) بالرااط  بلتجارية 

.D(29902(2022)تحت رقم

921I
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SOFIMED CONSULTING AND NEGOCE SARL

 TRANSPORT IT FOR YOU
SARL

شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة
تأسيس شركة

 SOFIMED CONSULTING
AND NEGOCE SARL

برض) (69 بملومن) عبد  تجزئة 
(،28800 (، بلثاني) بلطابق  بلصغير،)

بملح دية بملغرب
 TRANSPORT IT FOR YOU
بملسؤولية) ذبت  شركة  (SARL

بملحدودة
تجزئة) بإلجت اعي  مقرها  وعنوبن 
صول) ديل  كوسطا  بقامة  بملسيرة 
بلطابق)1)بلشقة بلرقم))2 - 28800 

بملح دية بملغرب
بملسؤولية) ذبت  شركة  تأسيس 

بملحدودة)
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري):)

3(759
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) (25
بملسؤولية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بملحدودة بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤولية بملحدودة.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)
.TRANSPORT IT FOR YOU SARL
-فقل) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

بلبضائع لحساب بلغير
-فقل بلبضائع بكافة أفوبعها.

للبضائع) وبلدولي  بملحلي  -بلنقل 
وبالرساليات.

تجزئة) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 
صول) ديل  كوسطا  بقامة  بملسيرة 
بلطابق)1)بلشقة بلرقم))2 - 28800 

بملح دية بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
حصة) (700 (: بلسيد معاذ بوقال)

بقي ة)00))درهم للحصة.
 300 (: بلسيد عبدبللطيف بوقال)

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.)

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):

عنوبفه)ب() بوقال  معاذ  بلسيد 

 28800 ع ارة ك رقم1  حي بالفارة))

بملح دية بملغرب.

بوقال) عبدبللطيف  بلسيد 

عنوبفه)ب()حي بالفارة))ع ارة ك رقم1 

28800)بملح دية بملغرب.

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:

عنوبفه)ب() بوقال  معاذ  بلسيد 

 28800 ع ارة ك رقم1  حي بالفارة))

بملح دية بملغرب

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

بالبتدبئية باملح دية بتاريخ)03)فوف6ر)

2022)تحت رقم)66)2.

925I

lecomptable

AYIR CONSTRAV
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

حل شركة

lecomptable

 ،SAFI 634 SAFI 634، 46000

maroc بسفي

AYIR CONSTRAV شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة)في طور 

بلتصفية(

وعنوبن مقرها بإلجت اعي دوبر 

بلقصبة ج اعة بيير - 16000 آسفي 

بملغرب.

حل شركة
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 

.839(

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)

تقرر) (2022 أكتوار) ((1 في) بملؤرخ 

حل شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة)

رأس الها) مبلغ  (AYIR CONSTRAV

مقرها) وعنوبن  درهم  ((00.000

بإلجت اعي دوبر بلقصبة ج اعة بيير)

(: ل) فتيجة  بملغرب  آسفي  (16000  -

فتيجة لقلة فرص بلع ل.

دوبر) ب  بلتصفية  مقر  حدد  و 

فجاجرة بيير)-)16000)بسفي بملغرب.)

و عين:

و) دوبجي  مح د  بلسيد)ة()

 16000 دوبر فجاجرة بيير) عنوبفه)ب()

بسفي بملغرب ك صفي))ة()للشركة.

وعند بإلقتضاء)بلحدود بملفروضة)

محل) لهم  بملخولة  بلصالحيات  على 

و) بلعقود  تبليغ  محل  و  بملخابرة 

بلوثائق بملتعلقة بالتصفية):)-

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

أكتوار) (2( بالبتدبئية بآسفي بتاريخ)

2022)تحت رقم)893.

926I

hhamid001@gmail.com

LEADER SAND
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

hhamid001@gmail.com

شارع بلقدس بقامة بمينة 5 بوالد 

طالب حي بلع رية تجزئة بلسكن 
بالفيق عين بلشق بلطابق بالول 

بلشقة 2 ، 23300، بلبيضاء بملغرب

LEADER SAND شركة ذبت 

مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجت اعي 0) زفقة 

بلحرية بلطابق بلثالث بلشقة 5 - 

23300 بلبيضاء بملغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 

.190109

بلوحيد) بلشريك  قربر  ب قت�سى 

بملؤرخ في)03)أكتوار)2022)تم تعيين)

بلسيد)ة() للشركة  جديد  مسير 

برضوض رشيد ك سير وحيد

تبعا لقبول بستقالة بملسير.

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

 3( بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)813708.

927I

مكتب معيشة للحسابات و بألستشاربت بلجبائية

EL KHAWA CAR
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تفويت حصص

و) للحسابات  معيشة  مكتب 

بألستشاربت بلجبائية
 --  22 رقم) (E بلوك) بلسالم  حي 

سيدي) (،(1200 (، سلي ان) سيدي 

سلي ان بملغرب

ذبت) شركة  (EL KHAWA CAR

بملسؤولية بملحدودة

شارع) بإلجت اعي  مقرها  وعنوبن 

ح ان بلفطوكي حي بلسالم بلوك س)
 -  3 بلطابق) (06 رقم) بلشقة  (( رقم)

1200))سيدي سلي ان بملغرب.

تفويت حصص
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري)

.3295

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)

ت ت) (2022 أكتوار) (27 في) بملؤرخ 

بملصادقة على):

مح د) فيت  )ة() بلسيد) تفويت 

00))حصة بجت اعية من أصل)500 

حصة لفائدة بلسيد))ة()كوثر بلصغير)

بتاريخ)27)أكتوار)2022.

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم  (

بالبتدبئية بسيدي سلي ان بتاريخ)03 

فوف6ر)2022)تحت رقم)200/2022.

928I

موثق

ف.زينب
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تفويت حصص

موثق

حد بلسوبلم تجزئة بلرجاء 2 رقم 

00) ، 20600، برشيد بملغرب

ف.زينب شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجت اعي دوبر 

بلساحل بومعيزة لعيايدة بوالد حريز 

 me.hassar@gmail.com - برشيد

حد بلسوبلم بملغرب.

تفويت حصص
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رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري -.

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)

ت ت) (2022 أكتوار) (2( في) بملؤرخ 

بملصادقة على):

فتاح) بدريس  )ة() بلسيد) تفويت 

أصل) من  بجت اعية  حصة  (500

000.))حصة لفائدة بلسيد))ة()عبد)

بلولى فتاح بتاريخ))2)أكتوار)2022.

)ة() ديجة بلوبفي) تفويت بلسيد)

أصل) من  بجت اعية  حصة  (500

000.))حصة لفائدة بلسيد))ة()عبد)

بملولى فتاح بتاريخ))2)أكتوار)2022.

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم  (

أكتوار) (26 بالبتدبئية ب6رشيد بتاريخ)

2022)تحت رقم))09).

929I

KAMA SERVICE

 R2A AGRICOM IMPORT

EXPORT
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تفويت حصص

KAMA SERVICE

شقة رقم 2 إقامة أميرة سيدي بنور 

، 21350، سيدي بنور بملغرب

 R2A AGRICOM IMPORT

EXPORT شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجت اعي مكتب 

بملحاسبة KAMA SERVICE شقة 
رقم 2 بقامة بالميرة سيدي بنور - 

21350 سيدي بنور بملغرب.

تفويت حصص
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 

.3(17

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)

ت ت) (2022 أكتوار) ((7 في) بملؤرخ 

بملصادقة على):

بلرحيم) عبد  )ة() بلسيد) تفويت 

بجت اعية) حصة  ((60 طالب) بيت 

حصة لفائدة بلسيد) (330 من أصل)
7))أكتوار) )ة()رضوبن بنعالل بتاريخ)

.2022

بلرحيم) عبد  )ة() بلسيد) تفويت 
بيت طالب)70))حصة بجت اعية من)
)ة() حصة لفائدة بلسيد) (330 أصل)

عزيز مكان بتاريخ)7))أكتوار)2022.
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم  (
 02 بتاريخ) بنور  بسيدي  بالبتدبئية 

فوف6ر)2022)تحت رقم)9)2.
930I

KAMA SERVICE

 R2A AGRICOM IMPORT
EXPORT

شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة
تعيين مسير جديد للشركة

KAMA SERVICE
أميرة سيدي) إقامة  (2 رقم) شقة 

بنور)،)21350،)سيدي بنور بملغرب
 R2A AGRICOM IMPORT
بملسؤولية) ذبت  شركة  (EXPORT

بملحدودة
بإلجت اعي مكتب) وعنوبن مقرها 
شقة) (KAMA SERVICE بملحاسبة)
(- بنور) سيدي  بالميرة  بقامة  (2 رقم)

21350)سيدي بنور بملغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري)
.3(17

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)
بملؤرخ في)7))أكتوار)2022)تم تعيين)
بلسيد)ة() للشركة  جديد  مسير 

بنعالل رضوبن ك سير آ ر
تبعا لقبول بستقالة بملسير.

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
 02 بتاريخ) بنور  بسيدي  بالبتدبئية 

فوف6ر)2022)تحت رقم)9)2.
93(I

KAMA SERVICE

 R2A AGRICOM IMPORT
EXPORT

شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة
تعيين مسير جديد للشركة

KAMA SERVICE
شقة رقم 2 إقامة أميرة سيدي بنور 

، 21350، سيدي بنور بملغرب
 R2A AGRICOM IMPORT

EXPORT شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجت اعي مكتب 

بملحاسبة KAMA SERVICE شقة 
رقم 2 بقامة بالميرة سيدي بنور - 

21350 سيدي بنور بملغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 

.3(17

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)

بملؤرخ في)7))أكتوار)2022)تم تعيين)

مسير جديد للشركة بلسيد)ة()مكان)

عزيز ك سير آ ر

تبعا لقبول بستقالة بملسير.

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

 02 بتاريخ) بنور  بسيدي  بالبتدبئية 

فوف6ر)2022)تحت رقم)9)2.

932I

CABINET BEN MOKHTAR

W.A.T.H.K.O.M INVEST
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

CABINET BEN MOKHTAR

 Centre(d›Affaires(NOVA

 AFRICA. 40 Rue(Al(Banafsaj. 1er

 Etage(N°22. Vieille(Montagne ،

90040، TANGER(MAROC

W.A.T.H.K.O.M INVEST شركة 

ذبت بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجت اعي إقامة 

بيتهوفن 2 بلطابق 3 رقم 82 ساحة 

ببربهيم بلرودبني زفقة السينا - 

90000 طنجة بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

(3(625

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) ((9

بملسؤولية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بملحدودة بامل يزبت بلتالية:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤولية بملحدودة.

عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.W.A.T.H.K.O.M INVEST

إدبرة) (- (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

بملشاركة) بملالية،) وبألوربق  بملحافظ 

في بألسهم في أي شركة؛

بيع،) شربء،) بقتناء،) بإلكتتاب،) (-

لألسهم أو بلحصص و بصفة عامة)

أي) طرف  من  بملنشئة  بلقيم  لكل 

شركات كيف ا كان فوعها أو هدفها؛.

إقامة) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 
ساحة) (82 رقم) (3 بلطابق) (2 بيتهوفن)

(- السينا) زفقة  بلرودبني  ببربهيم 

90000)طنجة بملغرب.

أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 98.000 بلشركة:) رأس ال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

دييتر) فولفغانغ  رولف  بلسيد 

درهم) ((00 بقي ة) حصة  ((10 (:

للحصة.

 (10 (: مارينوس) بيستر  بلسيد 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.

طوماس) هييزن  فون  بلسيد 

00))درهم) 10))حصة بقي ة) (: وبلتر)

للحصة.

بلسيد دكتور رولفز هينز لوكاس)

درهم) ((00 بقي ة) حصة  ((10 (:

للحصة.

هانس) أوليفر  هوريتزكي  بلسيد 

 (00 بقي ة) حصة  ((10 (:  وبكيم)

درهم للحصة.

 (10 (: بلسباعي) ك ال  بلسيد 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.

 (10 (: هللا) عبد  جلوبن  بلسيد 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.)

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):

دييتر) فولفغانغ  رولف  بلسيد 

 5(069 ديل6روك) كولن  عنوبفه)ب()

فالدوستر)11)أملافيا.

بلسيد بيستر مارينوس عنوبفه)ب()

 2(221 كليكن) تي  ج  روزنغارتن 

كيبيتزويغ)2))أملافيا.
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بلسيد فون هييزن طوماس وبلتر)
 3767( هوكستر ألباكسن) عنوبفه)ب()

هانساستربب)56)أملافيا.
بلسيد دكتور رولفز هينز لوكاس)
 2690( ربستدورف) عنوبفه)ب()

هوبستربب)0))أ أملافيا.
هانس) أوليفر  هوريتزكي  بلسيد 
 وبكيم عنوبفه)ب()فريتز روتر ستربب)

7) 17)11)دورت وفد أملافيا.
عنوبفه)ب() بلسباعي  ك ال  بلسيد 
 1059( إير) تي  إس  شلييوسر 

دوسدورف أملافيا.
بلسيد جلوبن عبد هللا عنوبفه)ب()
 7 بلطابق) (2 حي مارايال إقامة بلهناء)

رقم))3 90000)طنجة بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
بلسيد جلوبن عبد هللا عنوبفه)ب()
 7 بلطابق) (2 حي مارايال إقامة بلهناء)

رقم))3 90000)طنجة بملغرب
بلسيد فون هييزن طوماس وبلتر)
 3767( هوكستر ألباكسن) عنوبفه)ب()

هانساستربب)56)أملافيا
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
أكتوار) (25 بتاريخ) بطنجة  بلتجارية 

2022)تحت رقم)258713.
933I

 ADIL(ANOIR(COMPTABILITE(&(TAX

SOLUTIONS SARL

WILLCOTRAV BATIMENT
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

 ADIL(ANOIR(COMPTABILITE &
TAX SOLUTIONS SARL

 Avenue Mohammed Slaoui n
 44, Fès(Boite(Postale : 2255،

30000، Fès(Maroc
WILLCOTRAV BATIMENT شركة 

ذبت بملسؤولية بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجت اعي مكتب رقم 

28 بلطابق بلرببع مكتب بلصفاء 
طريق صفرو موالي رشيد فاس 

30000 فاس بملغرب
تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 
71287

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) ((2
بملسؤولية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بملحدودة بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤولية بملحدودة.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.WILLCOTRAV BATIMENT
بلع ل) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

بنود متنوعة
بلعامة) بألشغال  ج يع  إفجاز 
بلصحي) وبلصرف  بلترببية  وأع ال 

وبألرضيات وبلطرق
بلتطوير بلعقاري وبلبناء.

مكتب) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 
رقم)28)بلطابق بلرببع مكتب بلصفاء)
فاس) رشيد  موالي  صفرو  طريق 

30000)فاس بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 500.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 2.500 (: بوربس) زكرياء) بلسيد 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.
 2.500 (: بلسيد بس اعيل بوربس)

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.)
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):
عنوبفه)ب() بوربس  زكرياء) بلسيد 
طريق) بلرياض  تجزئة  ((099 رقم)

صفرو فاس)30000)فاس بملغرب.
بوربس) بس اعيل  بلسيد 
تجزئة بلرياض) ((099 رقم) عنوبفه)ب()
فاس) (30000 طريق صفرو فاس) (3

بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
عنوبفه)ب() بوربس  زكرياء) بلسيد 
طريق) بلرياض  تجزئة  ((099 رقم)

صفرو فاس)30000)فاس بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
أكتوار) (21 بتاريخ) بفاس  بلتجارية 

2022)تحت رقم)5693.
931I

PARTAGE CONSULTING

PACIFIC HOS
إعالن متعدد بلقربربت

PARTAGE CONSULTING
شارع لبنان إقامة يامنة ) بلطابق 

 Tanger ،90000 ، 76 بلسادس رقم
بملغرب

PACIFIC HOS «شركة بملساه ة»
وعنوبن مقرها بالجت اعي: 83), 

 Prince Héritier NREA CENTER
 N° 65 TANGER 183, Prince

 Héritier(NREA(CENTER(N° 65
TANGER 90000 طنجة بملغرب.

«إعالن متعدد بلقربربت»
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري: 

.8506(
ب قت�سى بلج ع بلعام بالستثنائي)

بملؤرخ في)22)ف6ربير)2022
تم بتخاذ بلقربربت بلتالية:)

قربر رقم)):)بلذي ينص على مايلي:)
بلتنويه بوفاة بلسيد مح د بن كيربن)
بملساهم وبملدير وتوزيع حصصه على)
بستك ال كادر مجلس بإلدبرة) ورثته.)
بتعيين حسن ديوري مغربي بلجنسية)
بفاس) (06/02/(963 موبليد) من 
مقيم في بلدبر بلبيضاء)26)شارع عبد)
بللطيف بن قدور بلطابق بلثالث رقم)
 B168986 رقم) (CIN رقم) حامل  (6
 1 ملدة) إدبرة  مجلس  عضو  بصفته 
أي حتى دعوة قافون أغوب) (، سنوبت)
بملالية) بلبيافات  على  لل صادقة 

للسنة بملنتهية في)2/2025)/)3
قربر رقم)2:)بلذي ينص على مايلي:)
قام مجلس بإلدبرة في بجت اعه بتاريخ)
بعد وفاة) (- ب ا يلي:) (2022 22)ف6ربير)
بلسيد مح د بن كيربن بملعين رئيسا)
بلسيد) بلتنفيذيين  بملسؤولين  وكبير 
فادر بن كيربن)،)مغربي بلجنسية ولد)
 28/7/(96( في) بلبيضاء) بلدبر  في 
موفتيسوي) شارع  (21 في) ويقيم  (،
وحامل رقم) (، باريس فرنسا) (75007

CIN B1(2619
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

بلنظام بألسا�سي بلتالية:)
بند رقم)et 71 bis 71:)بلذي ينص)

على مايلي:)صالحيات بملدير بلعام

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
مارس) (28 بتاريخ) بطنجة  بلتجارية 

2022)تحت رقم)2813.
935I

fiduciairelaperformance

STE AUTO AYOUSAM
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تغيير نشاط بلشركة

fiduciairelaperformance
 APPT(N°5 3EME(ETAGE

 IMMEUBLE 13 RUE(ABOU(ALI
 BEN RAHALE V.N MEKNES

meknes، 50000، meknes(maroc
STE AUTO AYOUSAM شركة 

ذبت بملسؤولية بملحدودة
وعنوبن مقرها بالجت اعي بقامة 

بيت علي بوعزيز شارع )0 رقم 03 
بلحاجب - 000)5 بلحاجب بملغرب.

تغيير نشاط بلشركة
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 

.5308(
ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)
تم تغيير) (2022 يوفيو) ((0 بملؤرخ في)
نشاط بلشركة من)«بصالح و صيافة)

بلسياربت
بلتشخيص

«)إلى)«بصالح وصيافة ج يع بفوبع)
بلسياربت)

بصالح بقطار بلسياربت باللية)
بالستيربد و بلتصدير».

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
يوليوز) (2( بلتجارية ب كناس بتاريخ)

2022)تحت رقم)2731.
936I

CAGECO

ERA MARKETING
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

CAGECO
29 شارع مح د بلسادس ع ارة ف2 
بلرقم 0) بلدبر بلبيضاء ، 20500، 

بلدبربلبيضاء بملغرب
ERA MARKETING شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة
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وعنوبن مقرها بإلجت اعي شارع 
صهيب بلرومي بلوك 39 رقم 20 
بل6رفو�سي - 20600 بلدبر بلبيضاء 

بملغرب
تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

551129
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 غشت) (03
بملسؤولية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بملحدودة بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤولية بملحدودة.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
 ERA (: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.MARKETING
مركز) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

إتصال.
شارع) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 
 20 رقم) (39 بلوك) بلرومي  صهيب 
بلبيضاء) بلدبر  (20600 (- بل6رفو�سي)

بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
بلسيد مربد بلعسري):)500)حصة)

بقي ة)00))درهم للحصة.
 500 (: بلعلوي) مروى  بلسيدة 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.
بلسيد مربد بلعسري):)500)بقي ة)

00))درهم.
 500 (: بلعلوي) مروى  بلسيدة 

بقي ة)00))درهم.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):
عنوبفه)ب() بلعسري  مربد  بلسيد 
حي بلقدس إقامة بألشغال بلع ومية)
 20600 بل6رفو�سي) (7 رقم) ج  ع ارة 

بلدبر بلبيضاء)بملغرب.
بلعلوي عنوبفه)ب() بلسيدة مروى 
6)إقامة بلسالم)2)ع ارة)9)بلطابق)) 
باللفة)20202)بلدبر بلبيضاء)بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:

عنوبفه)ب() بلعسري  مربد  بلسيد 

حي بلقدس إقامة بألشغال بلع ومية)

 20600 بل6رفو�سي) (7 رقم) ج  ع ارة 

بلدبر بلبيضاء)بملغرب

بلعلوي عنوبفه)ب() بلسيدة مروى 

6)إقامة بلسالم)2)ع ارة)9)بلطابق)) 

باللفة)20202)بلدبر بلبيضاء)بملغرب

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

 05 بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

شتن6ر)2022)تحت رقم)836509.

937I

CAGECO

 ENTREPRISE GENIE

ENERGITIQUE DU MAROC
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
رفع رأس ال بلشركة

CAGECO

29 شارع مح د بلسادس ع ارة ف2 

بلرقم 0) بلدبر بلبيضاء ، 20500، 

بلدبربلبيضاء بملغرب

 ENTREPRISE GENIE

 ENERGITIQUE DU MAROC

شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجت اعي 29 شاع 

مح د بلسادس ع ارة ف3 رقم )) - 

20500 بلدبر بلبيضاء بملغرب.
رفع رأس ال بلشركة

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 

.323(65

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)

تم) (2022 يوليوز) (22 في) بملؤرخ 
قدره) ب بلغ  بلشركة  رأس ال  رفع 

من) أي  درهم») ((.030.000«

»2.170.000)درهم»)إلى)«3.500.000 

تقديم حصص) (: عن طريق) درهم»)

فقدية أو عينية.

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

 29 بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

شتن6ر)2022)تحت رقم)839578.

938I

CAGECO

AGIR VITE SERVICE
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تقليص هدف بلشركة

CAGECO
29 شارع مح د بلسادس ع ارة ف2 
بلرقم 0) بلدبر بلبيضاء ، 20500، 

بلدبربلبيضاء بملغرب
AGIR VITE SERVICE شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة
وعنوبن مقرها بالجت اعي بملج ع 
بلسكني بلبدر ع ارة 05) رقم 1 

عين بلسبع - 20253 بلدبر بلبيضاء 
بملغرب.

تقليص هدف بلشركة
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 

(63865
ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)
2022)تم حذف) 6))شتن6ر) بملؤرخ في)
بألنشطة بلتالية من نشاط بلشركة)

بلحالي):
بملربقبة وبألمن.

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
 28 بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

شتن6ر)2022)تحت رقم)839060.
939I

CAGECO

LIK OLIH
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

قفل بلتصفية

CAGECO
29 شارع مح د بلسادس ع ارة ف2 
بلرقم 0) بلدبر بلبيضاء ، 20500، 

بلدبربلبيضاء بملغرب
LIK OLIH شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجت اعي : 0) زفقة 
بلحرية بلطابق بلثالث شقة رقم 5 - 

20)20 بلدبر بلبيضاء بملغرب.
قفل بلتصفية

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 
.151519

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)
بملؤرخ في)08)يوليوز)2022)تقرر حل)
بملسؤولية) ذبت  شركة  (LIK OLIH

 (00.000 رأس الها) مبلغ  بملحدودة 
 (0 بإلجت اعي) درهم وعنوبن مقرها 
زفقة بلحرية بلطابق بلثالث شقة رقم)
بملغرب) بلبيضاء) بلدبر  (20(20  -  5

فتيجة ألزمة مالية للشركة.
و عين:

كلزيم) شرف  مح د  بلسيد)ة()
ع ارة) بألزهر  تجزئة  عنوبفه)ب() و 
بلدبر) (20202 بأللفة) ((6 شقة) (85
بلبيضاء)بملغرب ك صفي))ة()للشركة.
و) مرزبق  إدريس  بلسيد)ة()
29)بملنصور) 59)رقم) عنوبفه)ب()بلوك)
بلبيضاء) بلدبر  (20600 بل6رفو�سي) (3

بملغرب ك صفي))ة()للشركة.
و قد تم بنعقاد بلج عية بلختامية)
بتاريخ)08)يوليوز)2022)وفي)0))زفقة)
 -  5 بلحرية بلطابق بلثالث شقة رقم)

20)20)بلدبر بلبيضاء)بملغرب.
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
 28 بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

شتن6ر)2022)تحت رقم))83906.
910I

AA CONSULTING S.A.R.L

 CENTRE DE BEAUTE DE
DAR BOUAZZA

شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة
تأسيس شركة

AA CONSULTING S.A.R.L
1) ، شارع باريس بلطابق بلثاني رقم 
22 ، 20000، بلدبر بلبيضاء بملغرب
 CENTRE DE BEAUTE DE DAR
BOUAZZA شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجت اعي 7)، ساحة 
لويس باستور سابقا شارل فيكول 

بقامة باستور بويلد بلطابق 7 بلرقم 
2 - 20000 بلدبر بلبيضاء بملغرب
تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

558(35
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 شتن6ر) (08
بملسؤولية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بملحدودة بامل يزبت بلتالية:
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ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بملسؤولية بملحدودة.

عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)
 CENTRE DE BEAUTE DE DAR

.BOUAZZA
تشغيل) (- (: غرض بلشركة بإيجاز)
بلح ام،) تج يل،) مركز  وإدبرة 
بلعناية) بالجسم،) بلعناية  بلساوفا،)
بلباديكير،) بلتدليك،) بالج ال،)
بلتطبيقية) بألشعة  بملافيكير،)

بلكهراائية،)تصفيف بلشعر.
(،(7 (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 
شارل) سابقا  باستور  لويس  ساحة 
بلطابق) بويلد  باستور  بقامة  فيكول 
بلبيضاء) بلدبر  (20000  -  2 بلرقم) (7

بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 75.000 بلشركة:) رأس ال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
 MR HOSPITALITY ET بلشركة)
حصة) (DEVELOPPEMENT( :( 450

بقي ة)00))درهم للحصة.
 CONSULTING  (31 بلشركة)
درهم) ((00 بقي ة) حصة  (:( 150

للحصة.
 DERET(بلسيدة بس اء)مني زوجة
درهم) ((00 بقي ة) حصة  (:( 150

للحصة.)
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):
 CONSULTING  (31 بلشركة)
بلطابق) طاطا  زفقة  (،50 عنوبفه)ب()

بالول)20250)بلدبر بلبيضاء)بملغرب.
 MR HOSPITALITY ET بلشركة)
(،(7 DEVELOPPEMENT)عنوبفه)ب()
شارل) سابقا  باستور  لويس  ساحة 
بلطابق) بويلد  باستور  بقامة  فيكول 
بلبيضاء) بلدبر  (20250  2 بلرقم) (7

بملغرب.
 DERET(بلسيدة بس اء)مني زوجة
 15(60 بلزيتون) طريق  عنوبفه)ب()

أردون فرنسا.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:

بلسيد عبد بلعالي مني عنوبفه)ب()

 Qai MADELEINE 15000  38

ORLEANS)فرنسا

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

 (2 بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)35))81.

91(I

ADYEL(&(ASSOCIES

AMBRUESO

شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تفويت حصص

ADYEL & ASSOCIES

13 مكرر ب عين تاوجتات ، 20000، 

بلدبر بلبيضاء بملغرب

AMBRUESO شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجت اعي 62 شارع 

مسك بلليل حي بلربحة - 20000 

بلدبر بلبيضاء بملغرب.

تفويت حصص

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 

.232997

بلوحيد) بلشريك  قربر  ب قت�سى 

ت ت) (2022 يوليوز) (01 في) بملؤرخ 

بملصادقة على):

تفويت بلسيد))ة()ماريافا صابرينا)

بجت اعية) حصة  (1.550 أم6رويسو)

من أصل)1.550)حصة لفائدة بلسيد)

)ة()علي بلصدوقي سلي ان بتاريخ)01 

يوليوز)2022.

عبد) مهدي  )ة() بلسيد) تفويت 

حصة) ((.950 بلغرفي) بلرح ن 

حصة) ((.950 أصل) من  بجت اعية 

بلصدوقي) علي  )ة() بلسيد) لفائدة 

سلي ان بتاريخ)01)يوليوز)2022.

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم  (

 (3 بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)212)81.

912I

LAMAF SARL

ETEPH ORIENTAL
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

قفل بلتصفية

LAMAF SARL
 BD(MED(DERFOUFI 153 2ème
 ETAGE(BUREAU 22 ، 60000،

OUJDA MAROC
ETEPH ORIENTAL شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجت اعي : حي 

بلقدس قيسارية قادسية رقم 20) - 
60000 وجدة بملغرب.

قفل بلتصفية
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

.28599
ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)
2022)تقرر حل) )3)غشت) بملؤرخ في)
ذبت) شركة  (ETEPH ORIENTAL
رأس الها) مبلغ  بملحدودة  بملسؤولية 
مقرها) وعنوبن  درهم  ((00.000
قيسارية) بلقدس  حي  بإلجت اعي 
وجدة) (60000  -  (20 رقم) قادسية 

بملغرب فتيجة لغياب نشاط.
و عين:

بلسيد)ة()بلبشير زياني و عنوبفه)ب()
زفقة) بلتن ية  تجزئة  بلتقدم  حي 
بل6ربعم رقم)20 60000)وجدة بملغرب)

ك صفي))ة()للشركة.
و قد تم بنعقاد بلج عية بلختامية)
حي) وفي  (2022 غشت) (3( بتاريخ)
بلقدس قيسارية قادسية رقم)20) - 

60000)وجدة بملغرب.
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
أكتوار) ((7 بتاريخ) بوجدة  بلتجارية 

2022)تحت رقم)601).
913I

UNIVERS GESTION CONSEILS

STE ORGOUSMINE
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

UNIVERS GESTION CONSEILS
 N°607 LOT(BELMEJJAD(AL
 MASSAR(MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH(MAROC

STE ORGOUSMINE شركة ذبت 
بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجت اعي 211 بلحي 
بلصناعي بلطابق بالول - 10000 

مربكش بملغرب
تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

(29955
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) (06
بملسؤولية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بملحدودة بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤولية بملحدودة.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
 STE (: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.ORGOUSMINE
غرض بلشركة بإيجاز):)-بملناجم.

عنوبن بملقر بالجت اعي):)211)بلحي)
 10000 (- بالول) بلطابق  بلصناعي 

مربكش بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
بلسيد هشام فار�سي):)330)حصة)

بقي ة)00))درهم للحصة.
 310 (: فار�سي) يوسف  بلسيد 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.
بلسيد حافظ فار�سي):)330)حصة)

بقي ة)00))درهم للحصة.)
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):
عنوبفه)ب() فار�سي  هشام  بلسيد 
 10000 6)تاركة) تجزئة بلجازولي رقم)

مربكش بملغرب.
عنوبفه)ب() فار�سي  يوسف  بلسيد 
طريق بسفي) ((5 تجزئة بلتيسير رقم)

10000)مربكش بملغرب.
عنوبفه)ب() فار�سي  حافظ  بلسيد 
بلتوبمة) مسفيوة  شعو  دوبربيت 

10000)مربكش بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
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عنوبفه)ب() فار�سي  يوسف  بلسيد 
طريق بسفي) ((5 تجزئة بلتيسير رقم)

10000)مربكش بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
أكتوار) (20 بلتجارية ب ربكش بتاريخ)

2022)تحت رقم)10583).
911I

SABAH INFO YOUSSOUFIA

WAFALONA
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

SABAH INFO YOUSSOUFIA
بلرقم ) بلع ارة )9 بلحي بلحسني 
منطقة بألنشطة بالقتصادية ، 

16300، بليوسفية بملغرب
WAFALONA شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجت اعي حي بملسيرة 
شارع بليوسفية - بلش اعية 16053 

بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

3505
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) ((8
مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 
بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.WAFALONA
أشغال) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

مختلفة و بلبناء
بيع بملعدبت وبللوبزم بملكتبية

بلتجارة.
حي) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 
بلش اعية) (- بملسيرة شارع بليوسفية)

16053)بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

000.))حصة) (: بلسيد عادل وفاء)

بقي ة)00))درهم للحصة.)

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):

بلسيد عادل وفاء)عنوبفه)ب()دوبر)

بلطياميم) ج اعة  بملحجوب  بل�سي 

16072)بليوسفية بملغرب.

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:

بلسيد عادل وفاء)عنوبفه)ب()دوبر)

بلطياميم) ج اعة  بملحجوب  بل�سي 

16072)بليوسفية بملغرب

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

 21 بتاريخ) باليوسفية  بالبتدبئية 

شتن6ر)2022)تحت رقم)266.

915I

CAGECO

LOUFELEC GROUP
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تفويت حصص

CAGECO

29 شارع مح د بلسادس ع ارة ف2 

بلرقم 0) بلدبر بلبيضاء ، 20500، 

بلدبربلبيضاء بملغرب

LOUFELEC GROUP شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجت اعي 230 شارع 

بربهيم بلرودبني بلطابق 02 رقم 

)) بملعارف - 20370 بلدبربلبيضاء 

بملغرب.

تفويت حصص
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 

.270(97

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)

ت ت) (2022 شتن6ر) (2( في) بملؤرخ 

بملصادقة على):

عبدبلص د) )ة() بلسيد) تفويت 

حصة بجت اعية من) ((.200 لوطفي)

بلسيد) لفائدة  حصة  (1.800 أصل)

شتن6ر) (2( بتاريخ) مح د لوطفي  )ة()

.2022

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم  (
 21 بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)812591.
916I

SABAH INFO YOUSSOUFIA

DOUTIF TRANS
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تفويت حصص

SABAH INFO YOUSSOUFIA
بلرقم ) بلع ارة )9 بلحي بلحسني 
منطقة بألنشطة بالقتصادية ، 

16300، بليوسفية بملغرب
DOUTIF TRANS شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجت اعي رقم )0 
بلسويقة بلقدي ة مركز سيدي 

أح د بلكنتور - 16202 بليوسفية 
بملغرب.

تفويت حصص
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 

.2637
ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)
ت ت) (2022 ماي) (27 في) بملؤرخ 

بملصادقة على):
بلغني) عبد  )ة() بلسيد) تفويت 
من) بجت اعية  حصة  (500 عاطف)
أصل)000.))حصة لفائدة بلسيد))ة()

بمح د بندوب بتاريخ)27)ماي)2022.
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم  (
 27 بتاريخ) باليوسفية  بالبتدبئية 

يوفيو)2022)تحت رقم))6).
917I

SABAH INFO YOUSSOUFIA

DOUTIF TRANS
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

SABAH INFO YOUSSOUFIA
بلرقم ) بلع ارة )9 بلحي بلحسني 
منطقة بألنشطة بالقتصادية ، 

16300، بليوسفية بملغرب
DOUTIF TRANS شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجت اعي رقم )0 
بلسويقة بلقدي ة مركز سيدي 

أح د بلكنتور - 16202 بليوسفية 
بملغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 

.2637
ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)
تعيين) تم  (2022 ماي) (27 في) بملؤرخ 
بندوب) مسير جديد للشركة بلسيد)ة()

بمح د ك سير آ ر
تبعا لقبول بستقالة بملسير.

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
 27 بتاريخ) باليوسفية  بالبتدبئية 

يوفيو)2022)تحت رقم))6).
918I

AIT RAZOUK MOULOUD 

 STE CONRAD CENTRE
 DE LANGUE ET

 DE FORMATION
 PROFESSIONNELLE SARL

AU
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
حل شركة

AIT RAZOUK MOULOUD
 N 14 2 EME(ETAGE(AV

 YOUSSEF IBN TACHFINE SETTI
 MASSOUDA(SEFROU ، 31000،

SEFROU Maroc
 STE CONRAD CENTRE DE

 LANGUE ET DE FORMATION
 PROFESSIONNELLE SARL AU
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 
بلشريك بلوحيد)في طور بلتصفية(
وعنوبن مقرها بإلجت اعي شارع 

يعقوب بملنصور رقم 528 صفرو - 
000)3 صفرو بملغرب.

حل شركة
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 

.239(
بلوحيد) بلشريك  قربر  ب قت�سى 
 2022 شتن6ر) (26 في) بملؤرخ 
مسؤلية) ذبت  شركة  حل  تقرر 
بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 
 STE CONRAD CENTRE DE
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 LANGUE ET DE FORMATION

 PROFESSIONNELLE SARL AU
درهم) ((00.000 رأس الها) مبلغ 
شارع) بإلجت اعي  مقرها  وعنوبن 
صفرو) (528 رقم) بملنصور  يعقوب 
(: صفرو بملغرب فتيجة ل) (3(000  -

عدم تحقيق بلهدف بالجت اعي.
شارع) ب  بلتصفية  مقر  حدد  و 
(- صفرو) (528 يعقوب بملنصور رقم)

000)3)صفرو بملغرب.)
و عين:

و) بلعزيزي  ثورية  بلسيد)ة()
بمسيلة) بلقوبدس  حي  عنوبفه)ب()
بملغرب) صفرو  (3((00 بهاليل)

ك صفي))ة()للشركة.
وعند بإلقتضاء)بلحدود بملفروضة)
محل) لهم  بملخولة  بلصالحيات  على 
و) بلعقود  تبليغ  محل  و  بملخابرة 

بلوثائق بملتعلقة بالتصفية):)-
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
أكتوار) ((7 بالبتدبئية بصفرو بتاريخ)

2022)تحت رقم)326/2022.
919I

CABINET BADREDDINE

STE YANEMA
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة
CABINET BADREDDINE

279 أ مسيرة ) بقامة هني بلشقة 
رقم ) ، 0، مربكش بملغرب

STE YANEMA شركة ذبت 
بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجت اعي موطن 

في مكتب بدر بلدين بلعربي في 279 

حرف أ مسيرة ) بقامة هني بلشقة 
رقم ) - 10000 مربكش بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

(30065

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 شتن6ر) ((9

بملسؤولية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بملحدودة بامل يزبت بلتالية:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤولية بملحدودة.

عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 

 STE (: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.YANEMA

بلنقل) (- (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

بلسياحي

-)فقل بلبضائع

عن) فيابة  بالشخاص  فقل  (-

بلشركة وفيابة عن أطربف ثالثة..

موطن) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 

 279 في مكتب بدر بلدين بلعربي في)

بقامة هني بلشقة) (( حرف أ مسيرة)

رقم)) - 10000)مربكش بملغرب.

أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة سنة.

 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 STE(YANEMA( :(1.000 بلشركة)

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.)

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):

عنوبفه)ب() بلقباج  نعي ة  بلسيدة 

تجزئة علي بوح اد رقم)))شارع بالمير)

مربكش) (10000 بهللا) عبد  موالي 

بملغرب.

منصور) جالل  ياسين  بلسيد 

فيال بلقباج تجزئة بعلي) (( عنوبفه)ب()

بوح اد شارع بالمير موالي عبد بهللا)

10000)مربكش بملغرب.

منصور) جالل  مريم  بلسيد 

فيال بلقباج تجزئة بعلي) (( عنوبفه)ب()

بوح اد شارع بالمير موالي عبد بهللا)

10000)مربكش بملغرب.

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:

منصور) جالل  ياسين  بلسيد 

فيال بلقباج تجزئة بعلي) (( عنوبفه)ب()

بوح اد شارع بالمير موالي عبد بهللا)

10000)مربكش بملغرب

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

أكتوار) (25 بلتجارية ب ربكش بتاريخ)

2022)تحت رقم)10709).

950I

TANWIR AUDIT ET CONSEIL

سوس فاكتوري ترانس
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

TANWIR AUDIT ET CONSEIL

 (ER ETAGE NR 2 IMM 25 LOT

 ZAITOUNE TIKIOUINE PRES

 DE( BMCI( AGADIR( TIKIOUINE،

80000،(AGADIR(MAROC

شركة) تربنس  فاكتوري  سوس 

ذبت بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجت اعي بلطابق)
بالول رقم)2)ع ارة)25)تجرئة بلريتون)

تيكوين)-)80000)بكادير بملغرب

بملسؤولية) ذبت  شركة  تأسيس 

بملحدودة)
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري):)

53285

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 شتن6ر) (23

بملسؤولية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بملحدودة بامل يزبت بلتالية:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤولية بملحدودة.

عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 

:)سوس) ب ختصر تس يتها) بإلقتضاء)

فاكتوري تربنس.

فقل) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

بملستخدمين لجساب بلغير.

بلطابق) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 
بالول رقم)2)ع ارة)25)تجرئة بلريتون)

تيكوين)-)80000)بكادير بملغرب.

أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 (.000 (: عادل) حرموش  بلسيد 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.)

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):

عنوبفه)ب() عادل  بلسيد حرموش 

بيت باها)80000)بيت باها بملغرب.

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:

عنوبفه)ب() عادل  بلسيد حرموش 
بيت باها)80000)بيت باها بملغرب

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
أكتوار) (2( بتاريخ) باكادير  بلتجارية 

2022)تحت رقم)8927)).

95(I

مكتب بملحاسبة

IAMYTH
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

مكتب بملحاسبة
شارع سيدي بملنضري ع ارة )) 

بلطابق 2 رقم 1 ، 93000، تطوبن 
بملغرب

IAMYTH شركة ذبت مسؤلية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجت اعي دبر 
بنقريش ج اعة دبر بنقريش - 

93000 تطوبن بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

3(855
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
بلقافون) إعدبد  تم  (2022 يوفيو) ((1
مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 
بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.IAMYTH
بيع) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

باللعاب ع6ر بالفترفيت.
دبر) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 
(- بنقريش) دبر  ج اعة  بنقريش 

93000)تطوبن بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
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وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):

عنوبفه)ب() بلح اض  فزر  بلسيد 

تطوبن) (93000 ج اعة دبر بنقريش)

بملغرب.

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:

عنوبفه)ب() بلح اض  فزر  بلسيد 

تطوبن) (93000 ج اعة دبر بنقريش)

بملغرب

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

يوفيو) (30 بتاريخ) بتطوبن  بالبتدبئية 

2022)تحت رقم)502).

952I

موثق

 STE RIO SAKANE» SARL«

شركة «ريو سكن«ش.م.م
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تفويت حصص

موثق

118 شارع مح د بلخامس وزفقة 

الون بقامة صوفيا بلثافية بلطابق 

بلرببع رقم )) بلبيضاء ، 20300، 

بلدبر بلبيضاء بملغرب

»STE(RIO(SAKANE» SARL شركة 

«ريو سكن»ش.م.م شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجت اعي بالدبر 

بلبيضاء زبوية شارع مح د مكوبر 

وبلطريق بلساحلية عين بلسبع - 

20500 بلدبر بلبيضاء بملغرب.

تفويت حصص
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 

.13(869

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)

ت ت) (2022 شتن6ر) (08 في) بملؤرخ 

بملصادقة على):

بيض) مح د  )ة() بلسيد) تفويت 

حصة بجت اعية من أصل) (10.000

)ة() بلسيد) لفائدة  حصة  (10.000

شتن6ر) (08 بتاريخ) بلزيتوني  فيصل 

.2022

بيض) مح د  )ة() بلسيد) تفويت 

حصة بجت اعية من أصل) ((3.333
10.000)حصة لفائدة بلسيد))ة()فور)

بلزيتوني بتاريخ)08)شتن6ر)2022.

بيض) مح د  )ة() بلسيد) تفويت 

حصة بجت اعية من أصل) ((3.331

)ة() بلسيد) لفائدة  حصة  (10.000

شتن6ر) (08 بتاريخ) بلزيتوني  فيصل 

.2022

بيض) مح د  )ة() بلسيد) تفويت 

حصة بجت اعية من أصل) ((3.333

)ة() بلسيد) لفائدة  حصة  (10.000

شتن6ر) (08 بتاريخ) بلزيتوني  سارة 

.2022

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم  (

 20 بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)812060.

953I

موثق

 STE RIO SAKANE» SARL«
شركة «ريو سكن«ش.م.م

شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة
تعيين مسير جديد للشركة

موثق

118 شارع مح د بلخامس وزفقة 

الون بقامة صوفيا بلثافية بلطابق 

بلرببع رقم )) بلبيضاء ، 20300، 

بلدبر بلبيضاء بملغرب

»STE(RIO(SAKANE» SARL شركة 

«ريو سكن»ش.م.م شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجت اعي بلدبر 

بلبيضاء زبوية شارع مح د مكوبر 

وبلطريق بلساحلية عين بلسبع - 

20500 بلدبربلبيضاء بملغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 

.13(869

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)

2022)تم تعيين) 08)شتن6ر) بملؤرخ في)

بلسيد)ة() للشركة  جديد  مسير 

بلزيتوني فيصل ك سير وحيد

تبعا لقبول بستقالة بملسير.

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

 20 بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)812060.

951I

موثق

 STE MALL ZELLIJ» SARL«

شركة «مول الزليج«ش.م.م
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

توسيع نشاط بلشركة)

موثق

118)شارع مح د بلخامس وزفقة)

بلطابق) بلثافية  صوفيا  بقامة  الون 

(،20300 (، بلبيضاء) ((( رقم) بلرببع 

بلدبر بلبيضاء)بملغرب

 STE MALL ZELLIJ« SARL«

شركة) بلزليج»ش.م.م  «مول  شركة)

ذبت بملسؤولية بملحدودة

بالدبر) بالجت اعي  مقرها  وعنوبن 

)),)شارع عزيز بالل,) بلرقم) بلبيضاء)

بلطابق بلخامس),)بملعاريف)-)20500 

بلدبر بلبيضاء)بملغرب.

توسيع نشاط بلشركة
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري)

.322(3(

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)

ت ت) (2022 شتن6ر) (02 في) بملؤرخ 

نشاط) إلى  بلتالية  بألنشطة  إضافة 

بلشركة بلحالي):

أدوبت مكتبية قرطاسية.

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم  (

 20 بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)812057.

955I

ADYEL(&(ASSOCIES

AMBRUESO
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

ADYEL & ASSOCIES

13 مكرر ب عين تاوجتات ، 20000، 

بلدبر بلبيضاء بملغرب

AMBRUESO شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجت اعي 62 شارع 

مسك بلليل حي بلربحة - 20000 

بلدبر بلبيضاء بملغرب.

تعيين مسير جديد للشركة

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 

.232997

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)

2022)تم تعيين) 01)يوليوز) بملؤرخ في)

بلسيد)ة() للشركة  جديد  مسير 

بلصدوقي سلي ان علي ك سير وحيد

تبعا لقبول بستقالة بملسير.

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

 (3 بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)212)81.

956I

ADYEL(&(ASSOCIES

AMBRUESO

شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تحويل بلشكل بلقافوني للشركة

ADYEL & ASSOCIES

13 مكرر ب عين تاوجتات ، 20000، 

بلدبر بلبيضاء بملغرب

AMBRUESO شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة

و عنوبن مقرها بالجت اعي 62 شارع 

مسك بلليل حي بلربحة - 20000 

بلدبر بلبيضاء.

تحويل بلشكل بلقافوني للشركة

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 

.232997

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)

بملؤرخ في)01)يوليوز)2022)تم تحويل)

بلشكل بلقافوني للشركة من)«شركة)

ذبت بملسؤولية بملحدودة»)إلى)«شركة)

ذبت مسؤلية محدودة ذبت بلشريك)

بلوحيد».

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

 (3 بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)212)81.

957I
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ste controle balance sarl

STE BOUAZI DE TD
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

قفل بلتصفية

ste controle balance sarl
 appt 3 immb 1031. lot(riad(al
 ismailia(marjane 1. meknes
 meknes، 50000، MEKNES

maroc
STE BOUAZI DE TD شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجت اعي : مرجان 2 
رقم 983) - 50000 مكناس بملغرب.

قفل بلتصفية
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

.3(08(
ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)
تقرر حل) (2022 ماي) ((0 في) بملؤرخ 
شركة ذبت) (STE BOUAZI DE TD
رأس الها) مبلغ  بملحدودة  بملسؤولية 
مقرها) وعنوبن  درهم  (60.000
 -  (983 رقم) (2 مرجان) بإلجت اعي 
50000)مكناس بملغرب فتيجة لتأثير)
جائحة كوفيد على نشاط بلشركة و)

بملنافسة في بلقطاع.
و عين:

و) بوعزي  عبدبلوبحد  بلسيد)ة()
 50000  2 983)مرجان) عنوبفه)ب()
مكناس بملغرب ك صفي))ة()للشركة.

و قد تم بنعقاد بلج عية بلختامية)
بتاريخ)01)يوليوز)2022)وفي مرجان)2 
رقم)983) - 50000)مكناس بملغرب.

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
أكتوار) (28 بلتجارية ب كناس بتاريخ)

2022)تحت رقم)050).
958I

LA MAISON DE L’ENTREPRENEUR

 CUSTOMS GLOBAL
CONSULTING CGC

شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 
بلشريك بلوحيد

تأسيس شركة

 LA MAISON DE
L›ENTREPRENEUR

 ANGLE(RUE(MOZART, BD

 ANFA, RESIDENCE(pETIT
 PARADIS, 7EME(ETAGE ،

20330، CASABLANCA(MAROC
 CUSTOMS GLOBAL

CONSULTING CGC شركة ذبت 
مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجت اعي تقاطع 

زفقة موزبر و شارع آففا إقامة لواتي 
باربدي طابق 7 - 20330 بلدبر 

بلبيضاء بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

55972(
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) (((
مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 
بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)
 CUSTOMS GLOBAL (:

.CONSULTING CGC
(: بإيجاز) بلشركة  غرض 
بستشاربت) بإلدبرية  بالستشاربت 
بستشاربت بلتجارة) بلتجارة بلدولية،)

بلدولية.
تقاطع) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 
زفقة موزبر و شارع آففا إقامة لواتي)
بلدبر) (20330  -  7 طابق) باربدي 

بلبيضاء)بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 (.000 (: بدريش) بلسيد عبد هللا 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.)
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):
بلسيد عبد هللا بدريش عنوبفه)ب()
23)زفقة بح د بملقري شقة)2))طابق)
بلدبر) (20000 بلبيضاء) ربسين  (1

بلبيضاء)بملغرب.

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)
وموبطن مسيري بلشركة:

بلسيد عبد هللا بدريش عنوبفه)ب()
23)زفقة بح د بملقري شقة)2))طابق)
بلدبر) (20000 بلبيضاء) ربسين  (1

بلبيضاء)بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
 25 بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)30)813.

959I

بملغتي سعيدة

ارفنيطرا املغرب
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

حل شركة

بملغتي سعيدة
7) زفقة شنكيط شقة 1 ص.ب 

)26 بلربشدية ، 52000، بلربشدية 
بملغرب

برفنيطرب بملغرب شركة ذبت 
بملسؤولية بملحدودة)في طور 

بلتصفية(
وعنوبن مقرها بإلجت اعي قصر 

بلكربير فزفا عرب بلصباح - 52350 
بلجرف بملغرب.

حل شركة
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 

.2735
ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)
2022)تقرر حل) 27)شتن6ر) بملؤرخ في)
بملحدودة) بملسؤولية  ذبت  شركة 
رأس الها) مبلغ  بملغرب  برفنيطرب 
مقرها) وعنوبن  درهم  ((00.000
عرب) فزفا  بلكربير  قصر  بإلجت اعي 
بملغرب) بلجرف  (52350 (- بلصباح)
لم تزبول بي نشاط مند) (: فتيجة ل)

تاسيسها.
قصر) ب  بلتصفية  مقر  حدد  و 
 52350 (- بلكربير فزفا عرب بلصباح)

بلجرف بملغرب.)
و عين:

و) كرومي  بلكريم  عبد  بلسيد)ة()
عرب) فزفا  بلكربير  قصر  عنوبفه)ب()
بملغرب) بلجرف  (52350 بلصباح)

ك صفي))ة()للشركة.

وعند بإلقتضاء)بلحدود بملفروضة)
محل) لهم  بملخولة  بلصالحيات  على 
و) بلعقود  تبليغ  محل  و  بملخابرة 

بلوثائق بملتعلقة بالتصفية):)-
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
 3( بتاريخ) بالرشيدية  بالبتدبئية 
أكتوار)2022)تحت رقم)875/2022.
960I

بملستامنة بلشرقية لتقنيات بملحاسبة

TRANSPORT OURILA
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

قفل بلتصفية

بملستامنة بلشرقية لتقنيات 
بملحاسبة

شارع مح د عبده بقامة ح زة رقم 
8) مكرر بلطابق بلثاني رقم 7 ، 

60000، وجدة بملغرب
TRANSPORT OURILA شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجت اعي : 05) 

شارع مكة بملكرمة حي بدير - 63050 
أحفير بملغرب.
قفل بلتصفية

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 
.3729

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)
بملؤرخ في)07)أكتوار)2022)تقرر حل)
TRANSPORT OURILA)شركة ذبت)
رأس الها) مبلغ  بملحدودة  بملسؤولية 
مقرها) وعنوبن  درهم  ((00.000
بإلجت اعي)05))شارع مكة بملكرمة حي)
أحفير بملغرب فتيجة) (63050 (- بدير)

ألزمة بلقطاع.
و عين:

و) بلصالحي  مح د  بلسيد)ة()
بني  الد) لعربعرة  دوبر  عنوبفه)ب()
)ة() ك صفي) بملغرب  وجدة  (60000

للشركة.
و قد تم بنعقاد بلج عية بلختامية)
 (05 وفي) (2022 أكتوار) (07 بتاريخ)
شارع مكة بملكرمة حي بدير)-)63300 

أحفير بملغرب.
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
أكتوار) (27 بتاريخ) ب6ركان  بالبتدبئية 

2022)تحت رقم)572/2022.
96(I
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سفيد

 SOCIETE COMPAGNIE D
 ETUDES ENVIRONNEMENT

 GEOTECHNIQUE
 GEOPHYSIQUE ET GENIE

CIVIL CEE3G
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تحويل بملقر بالجت اعي للشركة

سفيد
 N 2 RUE(ALEXANDRIA(NAPPT

 N 2 VN(MEKNES ، 50000،
MEKNES بملغرب

 SOCIETE COMPAGNIE D
 ETUDES ENVIRONNEMENT

 GEOTECHNIQUE
 GEOPHYSIQUE ET GENIE

CIVIL CEE3G شركة ذبت مسؤلية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجت اعي بقامة 
بلعباسين شقة 2 ع ارة ))شارع 
مح د 6 ريزبفا - 50000 مكناس 

بملغرب.
تحويل بملقر بالجت اعي للشركة

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 
.16023

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)
بملؤرخ في))3)يوليوز)2022)تم تحويل)
من) للشركة  بلحالي  بالجت اعي  بملقر 
ع ارة) (2 شقة) بلعباسين  «بقامة 
 50000 (- ريزبفا) (6 مح د) ))شارع 
«تجزئة بلكربمة) إلى) مكناس بملغرب»)
 50000 (- ج اعة بيت والل) (3 طابق)

مكناس بملغرب».
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
أكتوار) ((8 بلتجارية ب كناس بتاريخ)

2022)تحت رقم)3793.
962I

سيك ا جيستيون

 STE SMARA MINE
TRAVAUX SARL A U

شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 
بلشريك بلوحيد

تأسيس شركة

سيك ا جيستيون

شارع مح د بلخامس م ر ت كروت 
رقم ) ورزبزبت، 15000، ورزبزبت 

بملغزب
 STE SMARA MINE TRAVAUX
SARL A U شركة ذبت مسؤلية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجت اعي حي 

بملح دي رقم 578 ورزبزبت - 15000 
ورزبزبت بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤلية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 
(2(57

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) (21
مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 
بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
 STE (: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)
 SMARA MINE TRAVAUX SARL

.A U
بشغال) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

بملناجم)
-)بألع ال بملتنوعة وبلبناء)

-)بملسح وحفر بربار.
حي) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 
بملح دي رقم)578)ورزبزبت)-)15000 

ورزبزبت بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 (.000 (: بلسيد مح د بملستقيم)

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.)
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):
بلسيد مح د بملستقيم عنوبفه)ب()
ورزبزبت) (578 رقم) بملح دي  حي 

15000)ورزبزبت بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:

بلسيد مح د بملستقيم عنوبفه)ب()
ورزبزبت) (578 رقم) بملح دي  حي 

15000)ورزبزبت بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
بالبتدبئية بورزبزبت بتاريخ))3)أكتوار)

2022)تحت رقم)-.
963I

westartup

INDEED FOOD TRADING
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

westartup
 BOULEVARD(MASSIRA(RUE 6
 OCTOBRE(N° 6 ETG 3 APPT 3
 CASABLANCA(ANFA ، 20100،

CASABLANCA MAROC
INDEED FOOD TRADING شركة 
ذبت مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجت اعي 6 شارع 
بملسيرة بلخضربء زفقة 6 أكتوار - 

20660 بلدبر بلبيضاء بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

536955
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 مارس) ((0
مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 
بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.INDEED FOOD TRADING
تجارة) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

بلتجزئة في بألكشاك وبلسوق.
شارع) (6 (: عنوبن بملقر بالجت اعي)
(- أكتوار) (6 زفقة) بلخضربء) بملسيرة 

20660)بلدبر بلبيضاء)بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 (0.000 بلشركة:) رأس ال  مبلغ 
درهم،)مقسم كالتالي:

 (00 (: بوعودة) فدوى  بلسيدة 
حصة بقي ة)00))درهم للحصة.)

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)
وصفات وموبطن بلشركاء):

بلسيدة فدوى بوعودة عنوبفه)ب()
رقم)26)زفقة ببو بملحاسن ط)2)ش)7 
20250)بلدبر بلبيضاء) بلدبر بلبيضاء)

بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
بلسيدة فدوى بوعودة عنوبفه)ب()
رقم)26)زفقة ببو بملحاسن ط)2)ش)7 
20250)بلدبر بلبيضاء) بلدبر بلبيضاء)

بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
 2( بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

مارس)2022)تحت رقم)0123).
961I

جيسطربكو

WSO
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

جيسطربكو
حي بلع ارية، حدبئق بلقدس 
 ،GH8 كاليفورفيا ))5، ع ارة

بلطابق 3، رقم 21 شارع بلقدس، 
عين بلشق،، 20180، بلدبر بلبيضاء 

بملغرب
WSO شركة ذبت مسؤلية محدودة 

ذبت بلشريك بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجت اعي إقامة 

بري ا، مكتب 05) بلطابق 3، ع ارة 
6)، زبوية شارع )) يناير ومصطفى 
بملعاني، بلدبر بلبيضاء - 21000 

بلدبر بلبيضاء بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

559815
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 شتن6ر) (23
مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 
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بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 
بامل يزبت بلتالية:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 

.WSO(:(بإلقتضاء)ب ختصر تس يتها
غرض بلشركة بإيجاز):)-)بلع ليات)

بملربفقة للشربء)وبلخدمات.
-)بإلستشارة في ا يخص بلشربء.

وبإلستيربد) بلتصدير  ع ليات  (-
بملتعلقة ب وضوع بلشركة.

بملعامالت) عامة ج يع  واصفة  (-
بملالية) أو  بلصناعية  أو  بلتجارية 
بملنقولة أو غير بملنقولة ذبت بلصلة)
بهدف) بملباشرة  غير  أو  بملباشرة 

بلشركة..
إقامة) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 
3،)ع ارة) بلطابق) ((05 بري ا،)مكتب)
يناير ومصطفى) ((( زبوية شارع) (،(6
بملعاني،)بلدبر بلبيضاء)-)21000)بلدبر)

بلبيضاء)بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 (0.000 بلشركة:) رأس ال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
بلسيد ماتيو إتيين كلود أدريانسن)
شريك وحيد):)00))حصة بقي ة)00) 

درهم للحصة.)
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):
بلسيد ماتيو إتيين كلود أدريانسن)
مزدبد بتاريخ)986)/))/09)عنوبفه)ب()
رقم))،)م ر لي ميرليط)60280)بينفيل)
.2(AD01897(فرنسا جوبز سفر رقم
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
بلسيد ماتيو إتيين كلود أدريانسن)
ميرليط) لي  م ر  (،( رقم) عنوبفه)ب()
60280)بينفيل فرنسا جوبز سفر رقم)

2(AD01897
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
بلتجارية بالدبر بلبيضاء)بتاريخ)-)تحت)

رقم)-.

965I

SELECT CONSEIL

OGIWEB
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

قفل بلتصفية

SELECT CONSEIL
شارع عبد بملومن ع ارة)12 بلطابق 
بلرببع رقم6) ، 20360، بلبيضاء 

بملغرب
OGIWEB شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجت اعي : 03 طريق 
DE PERSEE بقامة مخلص بلطابق 
2 بلشقة TANTONVILLE 6 بلدبر 
بلبيضاء - 20000 بلدبر بلبيضاء 

بملغرب.
قفل بلتصفية

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 
.21(807

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)
بملؤرخ في)06)يوليوز))202)تقرر حل)
بملسؤولية) ذبت  شركة  (OGIWEB
 (0.000 رأس الها) مبلغ  بملحدودة 
 03 بإلجت اعي) درهم وعنوبن مقرها 
مخلص) بقامة  (DE PERSEE طريق)
 TANTONVILLE 6(بلطابق)2)بلشقة
بلدبر بلبيضاء)-)20000)بلدبر بلبيضاء)
بلشركة) قدرة  لعدم  فتيجة  بملغرب 

على بالستت ار في هذب بملجال.
و عين:

حامد) بن  بلعزيز  عبد  بلسيد)ة()
 DE PERSEE طريق) (03 و عنوبفه)ب()
 6 بلشقة) (2 بلطابق) مخلص  بقامة 
بلبيضاء) بلدبر  (TANTONVILLE
2000)بلدبر بلبيضاء)بملغرب ك صفي)

)ة()للشركة.
و قد تم بنعقاد بلج عية بلختامية)
بتاريخ)06)يوليوز))202)وفي)03)طريق)
بقامة مخلص بلطابق) (DE PERSEE
بلدبر) (TANTONVILLE  6 بلشقة) (2
بلبيضاء) بلدبر  (20000 (- بلبيضاء)

بملغرب.
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
 0( بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

فوف6ر)2022)تحت رقم)811091.

966I

MARFID

AFRICA NET ENERGY
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

MARFID
 IMM83 APPT 3 SKIKINA(AV

 HASSAN(II ، 12000، TEMARA
MAROC

AFRICA NET ENERGY شركة ذبت 
بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجت اعي زفقة 
ببربهيم بلرودبني ع ارة رقم 56 

شقة رقم 5 بملحيط بلرااط - 5))0) 
بلرااط بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 
بملحدودة 

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 
(6365(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 شتن6ر) (28
بملسؤولية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بملحدودة بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤولية بملحدودة.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.AFRICA NET ENERGY
فقل و) (- (: غرض بلشركة بإيجاز)

توزيع بملحروقات.
بدبرة و تسيير محطة بلخدمات) (-

بلخاصة ببيع بملحروقات.
مطعم) و  مقهى  تسيير  و  بدبرة  (-
ببيع) بلخاصة  بلخدمات  محطة 

بملحروقات.
-)بستيربد و تصدير ج يع بملنتجات)

بملصرح لها بالسوق.
بملنتجات) و  بملوبد  بيع  و  شربء) (-
لبيع) بلخدمات  ب حطة  بلخاصة 

بملحروقات..
زفقة) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 
 56 رقم) ع ارة  بلرودبني  ببربهيم 
شقة رقم)5)بملحيط بلرااط)-)5))0) 

بلرااط بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

500)حصة) بلسيد طويلع ح يد):)
بقي ة)00))درهم للحصة.

بلسيد بالمربني ع اد بلدين):)500 
حصة بقي ة)00))درهم للحصة.)

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)
وصفات وموبطن بلشركاء):

عنوبفه)ب() ح يد  طويلع  بلسيد 
شطر) (305 بافوربما ع ارة أش رقم)
20600)بلبيضاء) ))سيدي بل6رفو�سي)

بملغرب.
بلدين) ع اد  بالمربني  بلسيد 
شارع جبل بالطلس بقامة) عنوبفه)ب()
جبل بالطلس طابق)3)رقم)8) 93020 

تطوبن بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
عنوبفه)ب() ح يد  طويلع  بلسيد 
شطر) (305 بافوربما ع ارة أش رقم)
20600)بلبيضاء) ))سيدي بل6رفو�سي)

بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
أكتوار) (3( بتاريخ) بالرااط  بلتجارية 

2022)تحت رقم)29833).

967I

Immofid

LEON PEINTURES
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

حل شركة

Immofid
 Rue 123 n 3 groupe(i(olfa(hay
 hassani ، 20000، Casablanca

Casablanca
LEON PEINTURES شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة)في طور 
بلتصفية(

وعنوبن مقرها بإلجت اعي 96 شارع 
أففا بلطابق رقم 9 بلشقة رقم )9 
إقامة بلرايع أففا - 20000 بلدبر 

بلبيضاء بملغرب.
حل شركة

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 
.512687
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ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)
تقرر) (2022 أكتوار) ((7 في) بملؤرخ 
حل شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة)
مبلغ رأس الها) (LEON PEINTURES
مقرها) وعنوبن  درهم  ((00.000
بإلجت اعي)96)شارع أففا بلطابق رقم)
)9)إقامة بلرايع أففا)-) 9)بلشقة رقم)
بلدبر بلبيضاء)بملغرب فتيجة) (20000

ل):)عدم إتفاق بلشركاء.
و حدد مقر بلتصفية ب)96)شارع)
 9( رقم) بلشقة  (9 رقم) بلطابق  أففا 
بلدبر) (20000 (- أففا) بلرايع  إقامة 

بلبيضاء)بملغرب.)
و عين:

و) سعدبلي  جليل  بلسيد)ة()
س) ع  كوزي ار  حي  (108 عنوبفه)ب()
بملغرب) بلبيضاء) بلدبر  (20000

ك صفي))ة()للشركة.
وعند بإلقتضاء)بلحدود بملفروضة)
محل) لهم  بملخولة  بلصالحيات  على 
و) بلعقود  تبليغ  محل  و  بملخابرة 

بلوثائق بملتعلقة بالتصفية):)-
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
 0( بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

فوف6ر)2022)تحت رقم)811095.
968I

CAGECO

NEW LIGHT SYSTEM
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تفويت حصص

CAGECO
29 شارع مح د بلسادس ع ارة ف2 
بلرقم 0) بلدبر بلبيضاء ، 20500، 

بلدبربلبيضاء بملغرب
NEW LIGHT SYSTEM شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجت اعي 2)زفقة 

ص6ري بوج عة بلطابق بالول رقم 6 
- 00)20 بلدبربلبيضاء بملغرب.

تفويت حصص
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 

.277537
ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)
ت ت) (20(5 يوفيو) (01 في) بملؤرخ 

بملصادقة على):

 CSB PRO )ة() بلسيد) تفويت 
STE (92)حصة بجت اعية من أصل)
100)حصة لفائدة بلسيد))ة()عائشة)

هاروش بتاريخ)01)يوفيو)5)20.
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم  (
 0( بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 
دجن6ر)5)20)تحت رقم)00589901.
969I

ADVISORIS

NOVO NORDISK PHARMA
شركة بملساه ة

تحويل بملقر بالجت اعي للشركة

ADVISORIS
 Quartier des hôpitaux,
 N°5 avenue des pléiades
 résidence IMRANE RDC APPT
 B1,( Casablanca( ،( 20100،

CASABLANCA MAROC
 NOVO NORDISK PHARMA

شركة بملساه ة
 92 بإلجت اعي) مقرها  وعنوبن 
 20370 (- شارع أففا بلطابق بلثالث)

بلدبر بلبيضاء)بملغرب.
تحويل بملقر بالجت اعي للشركة

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري)
.(5(355

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)
بملؤرخ في)07)شتن6ر))202)تم تحويل)
من) للشركة  بلحالي  بالجت اعي  بملقر 
(- بلثالث) بلطابق  أففا  شارع  (92«
إلى) بملغرب») بلبيضاء) بلدبر  (20370
(- تيول) وشارع  كوريند  شارع  «ركن 

20250)بلدبر بلبيضاء)بملغرب».
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
 3( بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)813705.
970I

بملركز بلجهوي لالستث ار لجهة درعة تافياللت ملحقة)

ورزبزبت

 STE MAESS DE SPORT ET
LOISIRS SARL AU

شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 
بلشريك بلوحيد

قفل بلتصفية

بملركز بلجهوي لالستث ار لجهة درعة 
تافياللت ملحقة ورزبزبت

شارع موالي رشيد ع ارة دبدس 
بلطابق بالول ورزبزبت، 15000، 

ورزبزبت بملغرب
 STE MAESS DE SPORT ET

LOISIRS SARL AU شركة ذبت 
مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجت اعي : حي 

بلسالم رقم 6 بلوك 57 - 15000 
ورزبزبت بملغرب.
قفل بلتصفية

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 
.((270

بلوحيد) بلشريك  قربر  ب قت�سى 
تقرر) (2022 أكتوار) ((1 في) بملؤرخ 
 STE MAESS DE SPORT ET حل)
ذبت) شركة  (LOISIRS SARL AU
بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 
 (00.000 رأس الها) مبلغ  بلوحيد 
بإلجت اعي حي) درهم وعنوبن مقرها 
 15000  -  57 بلوك) (6 رقم) بلسالم 
ورزبزبت بملغرب فتيجة لعدم تحقيق)

هدف بلشركة.
و عين:

و) بعلي  بيت  بلسيد)ة() الد 
عنوبفه)ب()حي بلسالم رقم)6)بلوك)57 
15000)ورزبزبت بملغرب ك صفي))ة()

للشركة.
و قد تم بنعقاد بلج عية بلختامية)
حي) وفي  (2022 أكتوار) ((1 بتاريخ)
 15000  -  57 بلوك) (6 رقم) بلسالم 

ورزبزبت بملغرب.
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
فوف6ر) (27 بالبتدبئية بورزبزبت بتاريخ)

2022)تحت رقم)126.
97(I

GRADOLA

GRADOLA
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

GRADOLA
77 زفقة مح د س يحة بلطابق 
0) شقة رقم 57 بلدبر بلبيضاء ، 

20090، بلدبر بلبيضاء بملغرب

GRADOLA شركة ذبت بملسؤولية 
بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجت اعي)77)زفقة)
مح د س يحة بلطابق)0))شقة رقم)
بلدبر) (20090 (- بلبيضاء) بلدبر  (57

بلبيضاء)بملغرب
بملسؤولية) ذبت  شركة  تأسيس 

بملحدودة)
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري):)

560503
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) (03
بملسؤولية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بملحدودة بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤولية بملحدودة.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.GRADOLA
بالنعاش) (: غرض بلشركة بإيجاز)

بلعقاري.
زفقة) (77 (: عنوبن بملقر بالجت اعي)
مح د س يحة بلطابق)0))شقة رقم)
بلدبر) (20090 (- بلبيضاء) بلدبر  (57

بلبيضاء)بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 500 (: بلصالحي) بح د  بلسيد 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.
بلسيد عزيز بلصالحي):)250)حصة)

بقي ة)00))درهم للحصة.
بلسيد فور بلدين بلصالحي):)250 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.)
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):
بلسيد بح د بلصالحي عنوبفه)ب()
 12 رقم) (9 زفقة) (( ملنصور) توسيع 
بلبيضاء) بلدبر  (20600 بل6رفو�سي)

بملغرب.
عنوبفه)ب() بلصالحي  عزيز  بلسيد 
9)رقم) 70)زفقة) ))مج) توسيع ملنصور)
بلدبر بلبيضاء) (20600 بل6رفو�سي) (12

بملغرب.
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بلصالحي) بلدين  فور  بلسيد 
 70 مج) (( توسيع ملنصور) عنوبفه)ب()
 20600 بل6رفو�سي) (12 رقم) (9 زفقة)

بلدبر بلبيضاء)بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
بلسيد بح د بلصالحي عنوبفه)ب()
 12 رقم) (9 زفقة) (( ملنصور) توسيع 
بلبيضاء) بلدبر  (20600 بل6رفو�سي)

بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
 3( بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)813995.
972I

CONCENTUS CONSEIL

ESPACE JADE
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

CONCENTUS CONSEIL
 Lotissement Assakane Al ,20
 Anik, Quartier(El(Omariya,

 4ème(étage(Ain(Chock ، 20000،
Casablanca Maroc

ESPACE JADE شركة ذبت مسؤلية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجت اعي 17) شارع 
بملقاومة بقامة بفا بلطابق بلثاني رقم 

22 - 20000 بلدبر بلبيضاء بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

5600((
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) ((7
مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 
بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.ESPACE JADE
غرض بلشركة بإيجاز):)مقهى.

عنوبن بملقر بالجت اعي):)17))شارع)
بملقاومة بقامة بفا بلطابق بلثاني رقم)

22 - 20000)بلدبر بلبيضاء)بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 (.000 (: بلسيد مح د بوحفيض)

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.)
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):
بلسيد مح د بوحفيض عنوبفه)ب()
 20000 31)سيدي عت ان) بلوك) (12

بلدبر بلبيضاء)بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
بلسيد مح د بوحفيض عنوبفه)ب()
 20000 31)سيدي عت ان) بلوك) (12

بلبيضاء)بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
 26 بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم))81338.
973I

L’ORIENTATION DE COMPTABILITE

AJWAD PIECES AUTO
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

قفل بلتصفية

 L›ORIENTATION DE
COMPTABILITE

 N°.5 RUE(ABOU(TAIB
 ELMOUTANABI LOTS WALILI
 AV DES F.A.R BUREAU N°.(2

FES ، 30000، FES(MAROC
AJWAD PIECES AUTO شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجت اعي : رقم 28، 
بمام جويني لبيطا فاس - 30000 

فاس بمل لكة بملغراية.
قفل بلتصفية

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 
.(9(29

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)
بملؤرخ في))))أكتوار)2022)تقرر حل)
AJWAD PIECES AUTO)شركة ذبت)
رأس الها) مبلغ  بملحدودة  بملسؤولية 

مقرها) وعنوبن  درهم  (100.000
جويني) بمام  (،28 رقم) بإلجت اعي 
بمل لكة) فاس  (30000 (- لبيطا فاس)
بملغراية فتيجة لعدم بستأفاف نشاط)

بلشركة.
و عين:

و) بلزعيم  سعاد  بلسيد)ة()
حي) (75 رقم) (10 زفقة) عنوبفه)ب()
30000)فاس بمل لكة) بلسعادة فاس)

بملغراية ك صفي))ة()للشركة.
و قد تم بنعقاد بلج عية بلختامية)
بتاريخ))))أكتوار)2022)وفي رقم)28،)
 30000 (- فاس) لبيطا  جويني  بمام 

فاس بمل لكة بملغراية.
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
أكتوار) (2( بتاريخ) بفاس  بلتجارية 

2022)تحت رقم)1332/022.
971I

DOHR PROM

DOHR PROM
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
حل شركة

DOHR PROM
)20 شارع زرقطوني ، 20560، بلدبر 

بلبيضاء بملغرب
DOHR PROM شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد)في 
طور بلتصفية(

وعنوبن مقرها بإلجت اعي )20 شارع 
زرقطوني - 20560 بلدبر بلبيضاء 

بملغرب.
حل شركة

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 
.(75585

بلوحيد) بلشريك  قربر  ب قت�سى 
2022)تقرر حل) 28)شتن6ر) بملؤرخ في)
ذبت) محدودة  مسؤلية  ذبت  شركة 
 DOHR PROM بلوحيد) بلشريك 
مبلغ رأس الها)0.000))درهم وعنوبن)
مقرها بإلجت اعي))20)شارع زرقطوني)
- 20560)بلدبر بلبيضاء)بملغرب فتيجة)

ل):)بلتوقف عن مزبولة بلنشاط.
و حدد مقر بلتصفية ب))20)شارع)
بلبيضاء) بلدبر  (20560 (- زرقطوني)

بملغرب.)

و عين:
بلشريف) يوسف  بلسيد)ة()
بلكتاني و عنوبفه)ب()66)محج بلحبيب)
�سي فاصر بففا)20050)بلدبر بلبيضاء)

بملغرب ك صفي))ة()للشركة.
وعند بإلقتضاء)بلحدود بملفروضة)
محل) لهم  بملخولة  بلصالحيات  على 
و) بلعقود  تبليغ  محل  و  بملخابرة 

بلوثائق بملتعلقة بالتصفية):)-
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
 3( بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)813686.

975I

بملغتي سعيدة

التائكي كنستركسيون
إعالن متعدد بلقربربت

بملغتي سعيدة
7) زفقة شنكيط شقة 1 ص.ب 

)26 بلربشدية ، 52000، بلربشدية 
بملغرب

بلتائكي كنستركسيون «شركة ذبت 
بملسؤولية بملحدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد»
وعنوبن مقرها بالجت اعي: قصر 
هبيبات ع ص ز برفود - 52200 

برفود بملغرب.
«إعالن متعدد بلقربربت»

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري: 
.1063

ب قت�سى بلج ع بلعام بالستثنائي)
بملؤرخ في)2))أكتوار)2022

تم بتخاذ بلقربربت بلتالية:)
قربر رقم)):)بلذي ينص على مايلي:)
 (00000 من) بلشركة  ربس ال  رفع 
درهم من  الل) (800000 بلى) درهم 
بلحساب بلجاري بلدبئن لسنة))202
قربر رقم)2:)بلذي ينص على مايلي:)
 لق)7000)حصة بجت اعية جديدة)

قي ة كل حصة)00))درهم)
على) ينص  بلذي  (:3 رقم) قربر 
بلتجاري) بلنشاط  بضافة  مايلي:)

بلتالي:بلحربسة)
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

بلنظام بألسا�سي بلتالية:)
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بند رقم)3:)بلذي ينص على مايلي:)
بلحربسة

بند رقم)6:)بلذي ينص على مايلي:)
8000)حصة بجت اعية)

بند رقم)7:)بلذي ينص على مايلي:)
ربس ال بلشركة)800000)درهم

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
 3( بتاريخ) بالرشيدية  بالبتدبئية 
أكتوار)2022)تحت رقم)876/2022.

976I

CAB ASSISTANCE

WARIT TEX
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

حل شركة

CAB ASSISTANCE
 ROUTE DE TETOUAN 76
 RESIDENCE(NABIL 1ER

 ETAGE(N° 3 TANGER ، 90000،
TANGER MAROC

WARIT TEX شركة ذبت بملسؤولية 
بملحدودة)في طور بلتصفية(

وعنوبن مقرها بإلجت اعي حي مح د 
بملردب�سي رقم 0) بلطابق بلثاني 

بالصاطورو - 90000 طنجة بملغرب.
حل شركة

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 
.(072((

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)
تقرر) (2022 أكتوار) ((7 في) بملؤرخ 
حل شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة)
رأس الها) مبلغ  (WARIT TEX
مقرها) وعنوبن  درهم  ((.000.000
رقم) بملردب�سي  مح د  حي  بإلجت اعي 
(- بالصاطورو) بلثاني  بلطابق  ((0
90000)طنجة بملغرب فتيجة ل):)عدم)

بلنجاح باملشروع..
و حدد مقر بلتصفية ب حي مح د)
بلثاني) بلطابق  ((0 رقم) بملردب�سي 
بالصاطورو)-)90000)طنجة بملغرب.)

و عين:
و) بلوبرث  سعيد  بلسيد)ة()
عنوبفه)ب()طنجة بلبالية تجزئة بلبحر)
 90000  685 بالبيض بملتوسط رقم)

طنجة بملغرب ك صفي))ة()للشركة.

وعند بإلقتضاء)بلحدود بملفروضة)
محل) لهم  بملخولة  بلصالحيات  على 
و) بلعقود  تبليغ  محل  و  بملخابرة 

بلوثائق بملتعلقة بالتصفية):)-
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
أكتوار) (3( بتاريخ) بطنجة  بلتجارية 

2022)تحت رقم)258911.

977I

مركز بلجبايات و بملحاسبة

SOUSS EGG TRAY
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تحويل بملقر بالجت اعي للشركة

مركز بلجبايات و بملحاسبة
رقم )3 بلطابق بلرببع ع ارة بمنار ، 

86350، بفزكان بملغرب
SOUSS EGG TRAY شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجت اعي بلوك ب 
رقم 226 حي بملسيرة بيت ملول - 

50)86 بيت ملول بملغرب.
تحويل بملقر بالجت اعي للشركة

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 
.2(387

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)
بملؤرخ في)21)أكتوار)2022)تم تحويل)
من) للشركة  بلحالي  بالجت اعي  بملقر 
حي بملسيرة بيت) (226 «بلوك ب رقم)
بملغرب») ملول  بيت  (86(50 (- ملول)
إلى)«محل بلتجاري رقم)06))بلوك س)
بيت) (86(50 (- حي بملسيرة بيت ملول)

ملول بملغرب».
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
أكتوار) (27 بالبتدبئية بافزكان بتاريخ)

2022)تحت رقم)57)2.

978I

CAB ASSISTANCE

COCINAS Y REFORMAS
إعالن متعدد بلقربربت

CAB ASSISTANCE
 ROUTE DE TETOUAN 76
 RESIDENCE(NABIL 1ER

 ETAGE(N° 3 TANGER ، 90000،
TANGER MAROC

COCINAS Y REFORMAS «شركة 
ذبت بملسؤولية بملحدودة»

وعنوبن مقرها بالجت اعي: بقامة 
ماجوريل شارع بروفانس بملحل رقم 

76 - 90000 طنجة بملغرب.
«إعالن متعدد بلقربربت»

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري: 
.(20257

ب قت�سى بلج ع بلعام بالستثنائي)
بملؤرخ في)1))أكتوار)2022

تم بتخاذ بلقربربت بلتالية:)
قربر رقم)):)بلذي ينص على مايلي:)
بولعيد) بلسيد  حصص  ج يع  بيع 
مربد لفائدة بلسيد فهيم بلسكروحي.

قربر رقم)2:)بلذي ينص على مايلي:)
قبول بستقالة بلسيدة بكربم بقريش)
ومنحها إبربء)ذمة كاملة ونهائية  الل)
فهيم) بلسيد  وتعيين  إدبرتها  فترة 
بلسكروحي مسيرب للشركة وذلك ملدة)

غير محدودة.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

بلنظام بألسا�سي بلتالية:)
بند رقم)6:)بلذي ينص على مايلي:)

بملساه ات
بند رقم)7:)بلذي ينص على مايلي:)

ربس مال بلشركة
على) ينص  بلذي  (:(3 رقم) بند 

مايلي:)بلتعيين)
على) ينص  بلذي  (:(6 رقم) بند 

مايلي:)بالمضاء
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
فوف6ر) (0( بتاريخ) بطنجة  بلتجارية 

2022)تحت رقم)259003.
979I

sofoget

 مخبزة
عقد تسيير حر ألصل تجاري))بألشخاص)

بلطبيعيون(
عقد تسيير حر ألصل تجاري

 مخ6زة
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
بلسيد)ة() أعطى  (2022 أكتوار) ((9
)ة() بلحامل) بلحسوني  بلعزيز  عبد 
 SH1099( رقم) بلوطنية  للبطاقة 
 7(518 بلتجاري) بالسجل  بملسجل 

حق) بالقنيطرة  بالبتدبئية  باملحك ة 
بلتسيير بلحر لألصل بلتجاري بلكائن)
(- بلرايع) حي  بلحزبم  (( أ) (1 رقم) ب 
للسيد)ة() بملغرب  بلقنيطرة  ((1000
للبطاقة) )ة() سعيد بله وش بلحامل)
بلوطنية رقم)JC311008)ملدة)))سنة)
2022)و تنتهي) 9))أكتوار) تبتدئ من)
مبلغ) مقابل  (2023 أكتوار) ((9 في)

شهري)5.000)درهم.
980I

CABINET KHACHIM

M›LAF FISH
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

CABINET KHACHIM
 N°9 LOT(MABROUKA(BIR
 RAMI ، 14000، KENITRA

MAROC
M›LAF FISH شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجت اعي 938 بئر 

بلربمي بلجنواية - 1000) بلقنيطرة 
بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 
بملحدودة 

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 
670(3

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) (03
بملسؤولية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بملحدودة بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤولية بملحدودة.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
 M’LAF(:(بإلقتضاء)ب ختصر تس يتها

.FISH
تراية) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

بألس اك.
بئر) (938 (: عنوبن بملقر بالجت اعي)
بلقنيطرة) ((1000 (- بلربمي بلجنواية)

بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
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بلسيدة منال فتح بلشربفيح):)600 
حصة بقي ة)00))درهم للحصة.

 100 (: بلنجاعي) أشرف  بلسيد 
حصة بقي ة)00))درهم للحصة.)

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)
وصفات وموبطن بلشركاء):

بلشربفيح) فتح  منال  بلسيدة 
05)رقم) عنوبفه)ب()حي بللي ون بلوك)

02 1200))سيدي سلي ان بملغرب.
بلسيد أشرف بلنجاعي عنوبفه)ب()
بلحي) بلبلدي  بلتقني  بملركز  سكن 

بإلدبري)1000))بلقنيطرة بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
بلشربفيح) فتح  منال  بلسيدة 
05)رقم) عنوبفه)ب()حي بللي ون بلوك)

02 1200))سيدي سلي ان بملغرب
بلسيد أشرف بلنجاعي عنوبفه)ب()
بلحي) بلبلدي  بلتقني  بملركز  سكن 

بإلدبري)1000))بلقنيطرة بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
 20 بتاريخ) بالقنيطرة  بالبتدبئية 

أكتوار)2022)تحت رقم)92990.
98(I

AUGUSTUS DEVELOPPEMENT

 AUGUSTUS
DEVELOPPEMENT - SARL-

AU
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

AUGUSTUS DEVELOPPEMENT
 RES FLORIDA RUE NEW
 YOURK(N° 32 ، 90010،

TANGER MAROC
 AUGUSTUS DEVELOPPEMENT

SARL-AU - شركة ذبت مسؤلية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجت اعي زفقة 
س ية بقامة شهرزبد 3 بلطابق 

5 رقم 22 بلنخيل - 20370 بلدبر 
بلبيضاء بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤلية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 
310519

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

تم إعدبد بلقافون) (20(5 دجن6ر) (08

مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.

عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

 AUGUSTUS DEVELOPPEMENT

.- SARL-AU

بالنعاش) (: غرض بلشركة بإيجاز)

تهيئة) و  بلخرسافة  أشغال  بلعقاري.)

بملاء) بلحار.) )بلطرق.بلوبد  بلتجزئات)

بلصالح للشرب...(.

زفقة) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 

س ية بقامة شهرزبد)3)بلطابق)5)رقم)

بلدبر بلبيضاء) (20370 (- بلنخيل) (22

بملغرب.

أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 (.000 (: م6روكي) وديع  بلسيد 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.)

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):

عنوبفه)ب() م6روكي  وديع  بلسيد 

 10(30 35)تاركة) تجزئة أوريكة رقم)

مربكش بملغرب.

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:

عنوبفه)ب() م6روكي  وديع  بلسيد 

 10(30 35)تاركة) تجزئة أوريكة رقم)

مربكش بملغرب

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

 23 بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

دجن6ر)5)20)تحت رقم)26933.

982I

CAB ASSISTANCE

BNY AGRICULTURE
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تفويت حصص

CAB ASSISTANCE
 ROUTE DE TETOUAN 76
 RESIDENCE(NABIL 1ER

 ETAGE(N° 3 TANGER ، 90000،
TANGER MAROC

BNY AGRICULTURE شركة ذبت 
مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجت اعي حي يعقوب 
بملنصور رقم 2 بلطابق بلثاني رقم 

1 - 90000 طنجة بملغرب.
تفويت حصص

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 
.(21((5

بلوحيد) بلشريك  قربر  ب قت�سى 
ت ت) (2022 أكتوار) ((3 في) بملؤرخ 

بملصادقة على):
تفويت بلسيد))ة()مح د بلفشتالي)
أصل) من  بجت اعية  حصة  (500
000.))حصة لفائدة بلسيد))ة()طارق)

بلفشتالي بتاريخ)3))أكتوار)2022.
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم  (
فوف6ر) (0( بتاريخ) بطنجة  بلتجارية 

2022)تحت رقم)259006.

983I

ste(cofiguer(sarl

 STE MARZOUG EL
MILOUD

إعالن متعدد بلقربربت

ste(cofiguer(sarl
 av(guennad(tayeb 1 etage(n3
guercif ، 35100، guercif(maroc
 STE MARZOUG EL MILOUD
«شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة 

ذبت بلشريك بلوحيد»
وعنوبن مقرها بالجت اعي: حي 

بلشوي6ر زفقة 0) بلرقم 81 - 00)35 
جرسيف بملغرب.

«إعالن متعدد بلقربربت»

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري: 
.(579

ب قت�سى بلج ع بلعام بالستثنائي)
بملؤرخ في)8))أكتوار)2022

تم بتخاذ بلقربربت بلتالية:)
بلحصص:) تفويت  (7 رقم) قربر 
بلذي ينص على مايلي:)تفويت بلسيد)
50))حصة للسيد) مصطفى مرزوك)

بمليلود مرزوك
تعيين مسير جديد:) ((5 قربر رقم)
تعيين بلسيد) بلذي ينص على مايلي:)

بمليلود مرزوك مسير جديد للشركة
بلشكل) تحويل  (( رقم) قربر 
على) ينص  بلذي  للشركة:) بلقافوني 
شركة) من  بلشركة  تحويل  مايلي:)
بلى شركة) دبت بملسؤولية بملحدودة 
بلشريك) دبت  بملحدودة  بملسؤولية 

بلوحيد
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

بلنظام بألسا�سي بلتالية:)
بند رقم)7:)بلذي ينص على مايلي:)

حصص بلشريك
على) ينص  بلذي  (:(5 رقم) بند 

مايلي:)تعيين مسير بلشركة
بند رقم)):)بلذي ينص على مايلي:)

تحويل بلشكل بلقافوني للشركة
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
02)فوف6ر) بالبتدبئية بجرسيف بتاريخ)

2022)تحت رقم)2022/)12).
981I

karama conseil

 STE PRIMATO IMPORT
EXPORT

شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 
بلشريك بلوحيد

تأسيس شركة

karama conseil
رقم 33 بلشقة رقم ) زفقة بسامة 
ببن زيد شارع بلجيش بمللكي فاس 
رقم 33 بلشقة رقم ) زفقة بسامة 
ببن زيد شارع بلجيش بمللكي فاس، 

30000، فاس بملغرب
 STE PRIMATO IMPORT

EXPORT شركة ذبت مسؤلية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد
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وعنوبن مقرها بإلجت اعي دوبر بوالد 

يوسف بوالد بلطيب فاس - 30000 

قاس بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

60877

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (20(9 أكتوار) ((5

مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.

عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 

 STE (: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.PRIMATO IMPORT EXPORT

غرض بلشركة بإيجاز):)بملتاجرة)-)

بلتصدير و بالستيربد.

عنوبن بملقر بالجت اعي):)دوبر بوالد)

 30000 (- يوسف بوالد بلطيب فاس)

قاس بملغرب.

أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة سنة.

 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 (.000 (: بي ان) بلشاوي  بلسيدة 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.)

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):

بلسيدة بلشاوي بي ان عنوبفه)ب()

دوبر بوالد يوسف بوالد بلطيب فاس)

30000)فاس بملغرب.

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:

بلسيدة بلشاوي بي ان عنوبفه)ب()

دوبر بوالد يوسف بوالد بلطيب فاس)

30000)فاس بملغرب

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

أكتوار) (3( بتاريخ) بفاس  بلتجارية 

9)20)تحت رقم)9)3195/20.

985I

AUGUSTUS DEVELOPPEMENT

 AUGUSTUS

DEVELOPPEMENT
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد

تفويت حصص

AUGUSTUS DEVELOPPEMENT

)8 حي بملح دي تغاث فاس ، 

30090، فاس بملغرب

 AUGUSTUS DEVELOPPEMENT

شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجت اعي 5 بقامة 

هناء مكتب 7 زفقة مح د عبدو - 

30000 فاس بملغرب.

تفويت حصص

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 

.5271(

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)

ت ت) (20(6 دجن6ر) (20 في) بملؤرخ 

بملصادقة على):

بألزرق) ع ر  )ة() بلسيد) تفويت 

250)حصة بجت اعية من أصل)250 

حصة لفائدة بلسيد))ة()وديع م6روكي)

بتاريخ)20)دجن6ر)6)20.

فوربلدين) )ة() بلسيد) تفويت 

حصة بجت اعية من) (250 كسكاس)

)ة() حصة لفائدة بلسيد) (250 أصل)

وديع م6روكي بتاريخ)20)دجن6ر)6)20.

علمي) )ة() الد  بلسيد) تفويت 

من) بجت اعية  حصة  (250 شنتوفي)

)ة() حصة لفائدة بلسيد) (250 أصل)

وديع م6روكي بتاريخ)20)دجن6ر)6)20.

بناني) مح د  )ة() بلسيد) تفويت 

250)حصة بجت اعية من أصل)250 

حصة لفائدة بلسيد))ة()وديع م6روكي)

بتاريخ)20)دجن6ر)6)20.

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم  (

بلتجارية بفاس بتاريخ)22)ماي)7)20 

تحت رقم)7)/528).

986I

AUGUSTUS DEVELOPPEMENT

 AUGUSTUS

DEVELOPPEMENT
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تحويل بلشكل بلقافوني للشركة

AUGUSTUS DEVELOPPEMENT

)8 حي بملح دي تغاث فاس ، 

30090، فاس بملغرب

augustus developpement شركة 

ذبت مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد

و عنوبن مقرها بالجت اعي 5بقامة 

هناء مكتب 7 زفقة مح د عبدو - 

30000 فاس.

تحويل بلشكل بلقافوني للشركة
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 

.5271(

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)

بملؤرخ في)20)دجن6ر)6)20)تم تحويل)

بلشكل بلقافوني للشركة من)«شركة)

ذبت مسؤلية محدودة ذبت بلشريك)

«شركة ذبت بملسؤولية) إلى) بلوحيد»)

بملحدودة».

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

بلتجارية بفاس بتاريخ)22)ماي)7)20 

تحت رقم)7)/528).

987I

AUGUSTUS DEVELOPPEMENT

 AUGUSTUS

DEVELOPPEMENT
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تحويل بملقر بالجت اعي للشركة

AUGUSTUS DEVELOPPEMENT

)8 حي بملح دي تغاث فاس ، 

30090، فاس بملغرب

 AUGUSTUS DEVELOPPEMENT

شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجت اعي زفقة س ية 

بقامة شهرزبد 3 بلطابق 5 رقم 22 

بلنخيل بلدبر بلبيضاء - 20370 بلدبر 

بلبيضاء بملغرب.

تحويل بملقر بالجت اعي للشركة

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 

.5271(

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)

بملؤرخ في)20)دجن6ر)6)20)تم تحويل)

من) للشركة  بلحالي  بالجت اعي  بملقر 

«زفقة س ية بقامة شهرزبد)3)بلطابق)

(- بلبيضاء) بلدبر  بلنخيل  (22 رقم) (5

إلى) بملغرب») بلبيضاء) بلدبر  (20370

زفقة مح د) (7 مكتب) بقامة هناء) (5«

 30000 (- فاس) بلخيل  ملعب  عبدو 

فاس بملغرب».

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

بلتجارية بفاس بتاريخ)22)ماي)7)20 

تحت رقم)7)/528).

988I

AUGUSTUS DEVELOPPEMENT

 AUGUSTUS

DEVELOPPEMENT
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

AUGUSTUS DEVELOPPEMENT

)8 حي بملح دي تغاث فاس ، 

30090، فاس بملغرب

 AUGUSTUS DEVELOPPEMENT

شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجت اعي 5 بقامة 

هناء مكتب 7 زفقة مح د عبدو 

ملعب بلخيل فاس - 30000 فاس 

بملغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 

.5271(

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)

6)20)تم تعيين) 20)دجن6ر) بملؤرخ في)

مسير جديد للشركة بلسيد)ة()علمي)

شنتوفي  الد ك سير آ ر

تبعا إلقالة مسير.

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

بلتجارية بفاس بتاريخ)22)ماي)7)20 

تحت رقم)7)/528).

989I
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AUGUSTUS DEVELOPPEMENT

 AUGUSTUS
DEVELOPPEMENT

شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة
تعيين مسير جديد للشركة

AUGUSTUS DEVELOPPEMENT
)8 حي بملح دي تغاث فاس ، 

30090، فاس بملغرب
 AUGUSTUS DEVELOPPEMENT

شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجت اعي 5 بقامة 
هناء مكتب 7 زفقة مح د عبدو 

ملعب بلخيل فاس - 30000 فاس 
بملغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 

.5271(
ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)
6)20)تم تعيين) 20)دجن6ر) بملؤرخ في)
مسير جديد للشركة بلسيد)ة()بألزرق)

ع ر ك سير آ ر
تبعا إلقالة مسير.

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
بلتجارية بفاس بتاريخ)22)ماي)7)20 

تحت رقم)7)/528).

990I

L’ORIENTATION DE COMPTABILITE

SOFASOUL
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

 L›ORIENTATION DE
COMPTABILITE

 N°.5 RUE(ABOU(TAIB
 ELMOUTANABI LOTS WALILI
 AV DES F.A.R BUREAU N°.(2

FES ، 30000، FES(MAROC
SOFASOUL شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجت اعي متجر رقم 
3، سفلي تجزئة بلع ربن حي بلجديد 

عين بلشكاك صفرو - 000)3 
صفرو بمل لكة بملغراية.

تعيين مسير جديد للشركة

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 

.(90(

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)

بملؤرخ في)01)أكتوار)2022)تم تعيين)

بلسيد)ة() للشركة  جديد  مسير 

سلي اني ع ر ك سير وحيد

تبعا لقبول بستقالة بملسير.

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

أكتوار) (21 بالبتدبئية بصفرو بتاريخ)

2022)تحت رقم)586.

99(I

ste(cofiguer(sarl

STE GUERCIF COLOR LABO
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

وفاة شريك

ste(cofiguer(sarl

 av(guennad(tayeb 1 etage(n3

guercif ، 35100، guercif(maroc

 STE GUERCIF COLOR LABO

شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجت اعي شارع 

مح د بلخامس قسارية فيلبس - 

00)35 جرسيف بملغرب.

وفاة شريك
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 

.(23

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)

بملؤرخ في)2))شتن6ر)2022)تم بإلعالم)

بوفاة بلشريك رشيد قساد و توزيع)

لرسم) (
ً
تبعا بلورثة  على  حصصه 

 202( دجن6ر) ((1 في) بملؤرخ  بإلربثة 

بالشكل بألتي):

 500 (، فوربلدين قساد) بلسيد)ة()

حصة.

 (25 (، قساد) كريم  بلسيد)ة()

حصة.

بلسيد)ة()منير قساد)،)25))حصة.

 (25 (، قساد) يعكوب  بلسيد)ة()

حصة.
 2( (، م6روك) رقية  بلسيد)ة()

حصة.
 (01 (، لعوج) رجاء) بلسيد)ة()

حصة.

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
02)فوف6ر) بالبتدبئية بجرسيف بتاريخ)

2022)تحت رقم)))1).

992I

DRIEB(&(ASSOCIES

SANAA ET LEIHT
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
حل شركة

DRIEB & ASSOCIES
 N° 62 BD(DE(LA(RESISTANCE
 IMMEUBLE(CASA(BUSINESS ،
20110، CASABLANCA(MAROC
SANAA ET LEIHT شركة ذبت 
مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد)في طور بلتصفية(
وعنوبن مقرها بإلجت اعي أففا، 33 
زفقة بوبن دو جور ع ارة رقم 9 - - 

بلدبر بلبيضاء بملغرب.
حل شركة

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 
.177615

بلوحيد) بلشريك  قربر  ب قت�سى 
تقرر) (202( مارس) (09 في) بملؤرخ 
محدودة) مسؤلية  ذبت  شركة  حل 
 SANAA ET بلوحيد) بلشريك  ذبت 
 (0.000,00 رأس الها) مبلغ  (LEIHT
درهم وعنوبن مقرها بإلجت اعي أففا،)
رقم) ع ارة  جور  دو  بوبن  زفقة  (33
بملغرب فتيجة ل) بلدبر بلبيضاء) (- (- (9
بلهدف) تحقيق  بست ربر  بستحالة  (:

بإلجت اعي للشركة..
 33 و حدد مقر بلتصفية ب أففا،)
 -  -  9 زفقة بوبن دو جور ع ارة رقم)

بلدبر بلبيضاء)بملغرب.)
و عين:

بلقادري) ملباركي  سناء) بلسيد)ة()
إقامة كاليفورفيا كاردن) و عنوبفه)ب()
بلبيضاء) بلدبر  (- كاليفورفيا) (26 رقم)

بملغرب ك صفي))ة()للشركة.
وعند بإلقتضاء)بلحدود بملفروضة)
محل) لهم  بملخولة  بلصالحيات  على 
و) بلعقود  تبليغ  محل  و  بملخابرة 

بلوثائق بملتعلقة بالتصفية):)-

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

 28 بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)813216.

993I

SABAH INFO YOUSSOUFIA

IMMO 4C
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تفويت حصص

SABAH INFO YOUSSOUFIA

بلرقم ) بلع ارة )9 بلحي بلحسني 

منطقة بألنشطة بالقتصادية ، 

16300، بليوسفية بملغرب

IMMO 4C شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجت اعي رقم 0) 

بلسويقة بلقدي ة مركز سيدي 

أح د بلكنتور - 16202 بليوسفية 

بملغرب.

تفويت حصص
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 

.23(7

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)

ت ت) (2022 أكتوار) (22 في) بملؤرخ 

بملصادقة على):

تفويت بلسيد))ة()ببربهيم مندوبي)

أصل) من  بجت اعية  حصة  (250

000.))حصة لفائدة بلسيد))ة()ح زة)

مندوبي بتاريخ)26)أكتوار)2022.

مصطفى) )ة() بلسيد) تفويت 

من) بجت اعية  حصة  (250 مندوبي)

بلسيد) لفائدة  حصة  ((.000 أصل)

أكتوار) (26 ح زة مندوبي بتاريخ) )ة()

.2022

بلص د) عبد  )ة() بلسيد) تفويت 

من) بجت اعية  حصة  (250 مندوبي)

بلسيد) لفائدة  حصة  ((.000 أصل)

أكتوار) (26 ح زة مندوبي بتاريخ) )ة()

.2022

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم  (

بالبتدبئية باليوسفية بتاريخ))0)فوف6ر)

2022)تحت رقم))28.

991I
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SABAH INFO YOUSSOUFIA

IMMO 4C
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

SABAH INFO YOUSSOUFIA
بلرقم ) بلع ارة )9 بلحي بلحسني 
منطقة بألنشطة بالقتصادية ، 

16300، بليوسفية بملغرب
IMMO 4C شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجت اعي رقم 0) 
بلسويقة بلقدي ة مركز سيدي 

بح د بلكنتور - 16300 بليوسفية 
بملغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 

.23(7
ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)
بملؤرخ في)22)أكتوار)2022)تم تعيين)
بلسيد)ة() للشركة  جديد  مسير 

مندوبي ح زة ك سير وحيد
تبعا لقبول بستقالة بملسير.

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
بالبتدبئية باليوسفية بتاريخ))0)فوف6ر)

2022)تحت رقم))28.
995I

SABAH INFO YOUSSOUFIA

IMMO 4C
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تحويل بلشكل بلقافوني للشركة

SABAH INFO YOUSSOUFIA
بلرقم ) بلع ارة )9 بلحي بلحسني 
منطقة بألنشطة بالقتصادية ، 

16300، بليوسفية بملغرب
IMMO 4C شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة
و عنوبن مقرها بالجت اعي محل رقم 
0) بلسويقة بلقدي ة مركز سيدي 
أح د بلكنتور - 16202 بليوسفية.
تحويل بلشكل بلقافوني للشركة

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 
.23(7

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)
بملؤرخ في)22)أكتوار)2022)تم تحويل)

بلشكل بلقافوني للشركة من)«شركة)
ذبت بملسؤولية بملحدودة»)إلى)«شركة)
ذبت مسؤلية محدودة ذبت بلشريك)

بلوحيد».
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
بالبتدبئية باليوسفية بتاريخ))0)فوف6ر)

2022)تحت رقم))28.
996I

SABAH INFO YOUSSOUFIA

ORTHO YOUSS
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

SABAH INFO YOUSSOUFIA
بلرقم ) بلع ارة )9 بلحي بلحسني 
منطقة بألنشطة بالقتصادية ، 

16300، بليوسفية بملغرب
ORTHO YOUSS شركة ذبت 
مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجت اعي محل رقم 
)3 زفقة تادلة حي بلس ارة - 16300 

بليوسفية بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

35((
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) (22
مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 
بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.ORTHO YOUSS
غرض بلشركة بإيجاز):)بإلنشاءبت)

بملعدفية
تصنيع بملوبد بملعدفية

بلتجارة.
عنوبن بملقر بالجت اعي):)محل رقم)
 16300 )3)زفقة تادلة حي بلس ارة)-)

بليوسفية بملغرب.

أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 
بلشركة):)99)سنة.

 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

بلسيد مربد مفتاح):)000.))حصة)
بقي ة)00))درهم للحصة.)

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)
وصفات وموبطن بلشركاء):

حي) بلسيد مربد مفتاح عنوبفه)ب()
 16300 تادلة رقم29  بلس ارة زفقة 

بليوسفية بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
حي) بلسيد مربد مفتاح عنوبفه)ب()
 16300 تادلة رقم29  بلس ارة زفقة 

بليوسفية بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
بالبتدبئية باليوسفية بتاريخ))0)فوف6ر)

2022)تحت رقم)280.

997I

SELECT CONSEIL

 PRESTIGE MARRAKECH
DEVELEPMENT
إعالن متعدد بلقربربت

SELECT CONSEIL
شارع عبد بملومن ع ارة)12 بلطابق 
بلرببع رقم6) ، 20360، بلبيضاء 

بملغرب
 PRESTIGE MARRAKECH

DEVELEPMENT «شركة ذبت 
بملسؤولية بملحدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد»
وعنوبن مقرها بالجت اعي: بفوبل 
شارع عبدبملومن مكتب رقم 39 
بلدبر بلبيضاء 6)1 بفوبل شارع 
عبدبملومن مكتب رقم 39 بلدبر 
بلبيضاء - 20000 بلدبر بلبيضاء 

بملغرب.
«إعالن متعدد بلقربربت»

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري: 
.388(69

ب قت�سى بلج ع بلعام بالستثنائي)
بملؤرخ في)3))أكتوار)2022

تم بتخاذ بلقربربت بلتالية:)

على) ينص  بلذي  (: (( رقم) قربر 
مايلي:)رفع من ربس ال بلشركة ب بلغ)
بلى) لتحويله  (8.571.237,59 قدره)

(6.571.237,59
على) ينص  بلذي  (:2 رقم) قربر 
بلشركة) بملال  ربس  مايلي:) فض 
لتحويله) (8.571.237,59 ب بلغ قدره)

بلى8.000.000,00
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

بلنظام بألسا�سي بلتالية:)
بلذي ينص على) (: (7  -  6 بند رقم)
مبلغ) بلشركة  ربس ال  رفع  مايلي:)
درهم لتحويله) (8.571.237,59 قدره)
باجربء) درهم  ((6.571.237,59 بلى)
بملحددة) بلشركة  ديون  مع  مقاصة 

بملقدبر وبملستحقة)
بلذي ينص على) (: (7  -  6 بند رقم)
بلشركة) بملال  ربس  مايلي:) فض 
لتحويله) (8.571.237,59 ب بلغ قدره)

بلى8.000.000,00
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
 02 بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

فوف6ر)2022)تحت رقم))5)811.
998I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

SOUKEN TRANSACTION
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

 MARRAKECH EXCELLENCE
CONSEIL

شارع موالي بلحسن بقامة بل6ردعي 
ع ارة ب بلشقة رقم 2 بلحي 

بلشتوي، 10000، مربكش بملغرب
SOUKEN TRANSACTION شركة 
ذبت مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجت اعي ساحة 

بلحرية شارع موالي بلحسن بقامة 
بل6ردعي رقم 02 جيليز - 10000 

مربكش بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

(29759
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في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

تم إعدبد بلقافون) (2022 شتن6ر) (20

مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.

عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.SOUKEN TRANSACTION

وسيط) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

عقاري

من) غيرها  أو  بملباني  وايع  شربء)

بلع ليات بلعقارية.

ساحة) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 

بقامة) بلحسن  موالي  شارع  بلحرية 

 10000 (- جيليز) (02 رقم) بل6ردعي 

مربكش بملغرب.

أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

بلسيد ع ر بلصلبي):)000.))حصة)

بقي ة)00))درهم للحصة.)

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):

عنوبفه)ب() بلصلبي  ع ر  بلسيد 

بن) شارع  ((9 رقم) بالفدلس  قاق ة 

تومرت)10000)مربكش بملغرب.

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:

عنوبفه)ب() بلصلبي  ع ر  بلسيد 

بن) شارع  ((9 رقم) بالفدلس  قاق ة 

تومرت)10000)مربكش بملغرب

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

أكتوار) ((1 بلتجارية ب ربكش بتاريخ)

2022)تحت رقم)10366).

999I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

SOUKEN CONSTRUCTION
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

 MARRAKECH EXCELLENCE
CONSEIL

شارع موالي بلحسن بقامة بل6ردعي 
ع ارة ب بلشقة رقم 2 بلحي 

بلشتوي، 10000، مربكش بملغرب
 SOUKEN CONSTRUCTION

شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 
بلشريك بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجت اعي ساحة 
بلحرية شارع موالي بلحسن بقامة 
بل6ردعي رقم 02 جيليز - 10000 

مربكش بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

(29883
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 شتن6ر) (20
مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 
بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.SOUKEN CONSTRUCTION
أع ال) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

بلبناء)و أع ال متنوعة.
ساحة) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 
بقامة) بلحسن  موالي  شارع  بلحرية 
 10000 (- جيليز) (02 رقم) بل6ردعي 

مربكش بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
بلسيد ع ر بلصلبي):)000.))حصة)

بقي ة)00))درهم للحصة.)
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):

عنوبفه)ب() بلصلبي  ع ر  بلسيد 
9))شارع ببن) رقم) (3 بقامة بالفدلس)

تومرت)10000)مربكش بملغرب.

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:

عنوبفه)ب() بلصلبي  ع ر  بلسيد 
9))شارع ببن) رقم) (3 بقامة بالفدلس)

تومرت)10000)مربكش بملغرب

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

أكتوار) ((9 بلتجارية ب ربكش بتاريخ)

2022)تحت رقم)10509).

(000I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

TANG MASSAGE THAI
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تفويت حصص

 MARRAKECH EXCELLENCE

CONSEIL

بقامة) بلحسن  موالي  شارع 

2)بلحي) بل6ردعي ع ارة ب بلشقة رقم)

بلشتوي،)10000،)مربكش بملغرب

شركة) (TANG MASSAGE THAI

ذبت بملسؤولية بملحدودة

ملتقي) بإلجت اعي  مقرها  وعنوبن 

شارع ع ر بن عبد بلعزيز و زفقة ببن)

 FLAMANT ROSE - عجروم بقامة)

90000)طنجة بملغرب.

تفويت حصص
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري)-.

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)

ت ت) (2022 غشت) ((8 في) بملؤرخ 

بملصادقة على):

 Brigitte )ة() بلسيد) تفويت 

 FICHERA ép. LOUDET (.875

 (5.000 حصة بجت اعية من أصل)

 Claire )ة() بلسيد) لفائدة  حصة 

بتاريخ) (Marie Chantal LOUDET

8))غشت)2022.

 Rémi )ة() بلسيد) تفويت 

بجت اعية) حصة  (LOUDET (.875

لفائدة) حصة  ((5.000 أصل) من 

 Claire Marie Chantal )ة() بلسيد)

LOUDET)بتاريخ)8))غشت)2022.

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم  (
أكتوار) (26 بتاريخ) بطنجة  بلتجارية 

2022)تحت رقم)258769.
(00(I

ste(cofiguer(sarl

STE GOUMACHE CO
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

بستدربك  طٍإ

بستدربك  طٍإ وقع بالجريدة 
بلرس ية

ste(cofiguer(sarl
 av(guennad(tayeb 1 etage(n3
guercif ، 35100، guercif(maroc

STE GOUMACHE CO شركة ذبت 
بملسؤولية بملحدودة

 وعنوبن مقرها بإلجت اعي رقم 32 
زفقة بني مرين - 00)35 جرسيف 

بملغرب.
بالجريدة) وقع  إستدربك  طٍإ) (
 3( بتاريخ) (573( عدد) بلرس ية 

غشت)2022.
بدال من):)تفويت بلحصص:

-)تفويت بلسيد ك اش)00))حصة)
للسيدة ك اش فاط ة

 (00 تفويت بلسيد يحي ك اش) (-
حصة للسيدة ك اش فاط ة

 200 بملفوة) بلحصص  مج وع 
حصة

يقرأ):)تفويت بلحصص:
-)تفويت بلسيد ك اش)0)حصص)

للسيدة ك اش فاط ة
ك اش) يحي  بلسيد  تفويت  (-

0)حصص للسيدة ك اش فاط ة)
 20 بملفوة) بلحصص  مج وع 

حصة
بلباقي بدون تغيير.

(002I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

AC ENTERTAINMENT
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 شارع موريتافيا صندوق بل6ريد 
2609 ، 10000، مربكش بملغرب
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AC ENTERTAINMENT شركة ذبت 
بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجت اعي 57 شارع 
موريتافيا صندوق بل6ريد 2609 - 

10000 مربكش بملغرب
تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

(30255
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) ((2
بملسؤولية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بملحدودة بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤولية بملحدودة.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
 AC (: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.ENTERTAINMENT
غرض بلشركة بإيجاز):)وكالة إدبرة)
-)تصدير وشربء)وايع) /)بستيربد) فنية)
ج يع أفوبع بألع ال بلفنية أو بلحرف)
أو) بإلفترفت  ع6ر  (، غيرها) أو  بليدوية 

محلًيا في بملغرب.
57)شارع) عنوبن بملقر بالجت اعي):)
 -  2609 بل6ريد) صندوق  موريتافيا 

10000)مربكش بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي
بلسيدة بني شوشافا)=)800)حصة)

بجت اعية
باتيست) جون  بدوالن  بلسيد 
فرونسوب باكو بستع ال باكو شوشافا)

= 00))حصة بجت اعية
ماري) لور  بن  بوريلي  بلسيدة 
حصة) ((00 بع ار=) زوجة  لوكوغن 

بجت اعية
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء
عنوبنها) شوشافا  بني  بلسيدة 
بلجزر) قصر  دوالكروبزت  شارع  (68

06100)كان فرنسا
باتيست) جون  بدوالن  بلسيد 
فرونسوب باكو بستع ال باكو شوشافا)
دوايبوفصون) شارع  ((62( عنوبفه)

06250)موجان فرنسا

ماري) لور  بن  بوريلي  بلسيدة 
شارع) عنوبنها  بع ار  زوجة  لوكوغن 
ب2  بلكسندرب  منتزه  (3 بلكسندر)

06100)كان فرنسا)
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
عنوبنها) شوشافا  بني  بلسيدة 
بلجزر) قصر  دوالكروبزت  شارع  (68

06100)كان فرنسا
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
أكتوار) (3( بلتجارية ب ربكش بتاريخ)

2022)تحت رقم)10928)
(003I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

ROULE A KECH
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

 MARRAKECH EXCELLENCE
CONSEIL

شارع موالي بلحسن بقامة بل6ردعي 
ع ارة ب بلشقة رقم 2 بلحي 

بلشتوي، 10000، مربكش بملغرب
ROULE A KECH شركة ذبت 
مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجت اعي ساحة 

بلحرية شارع موالي بلحسن بقامة 
بل6ردعي رقم 02 جيليز - 10000 

مربكش بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

(29885
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 شتن6ر) (26
مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 
بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.ROULE A KECH

تأجير) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 
وإصالح بلدربجات بلنارية وبلدربجات)

بلنارية وبلرااعية.
ساحة) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 
بقامة) بلحسن  موالي  شارع  بلحرية 
 10000 (- جيليز) (02 رقم) بل6ردعي 

مربكش بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 (0.000 بلشركة:) رأس ال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
حصة) ((00 (: بلسيد ع اد علجة)

بقي ة)00))درهم للحصة.)
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):
بلسيد ع اد علجة عنوبفه)ب()01) 

RUE VI 9((00 CORBEIL)فرنسا.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
بلسيد ع اد علجة عنوبفه)ب()01) 

RUE VI 9((00 CORBEIL)فرنسا
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
أكتوار) ((9 بلتجارية ب ربكش بتاريخ)

2022)تحت رقم)0)105).
(001I

BOUKHRIS(&ASSOCIES

CLOUDFRET
شركة بملساه ة

توسيع نشاط بلشركة)

CLOUDFRET
شركة مساه ة رأس الها محدد في 

352.000.) درهم
مقرها بالجت اعي: 1)2 شارع ببن 

سينا حي بلهناء - بلدبر بلبيضاء
بلسجل بلتجاري بالدبر بلبيضاء 

عدد: 178213
بلعام) بلج ع  محضر  ب قت�سى 
يوفيو) (28 بتاريخ) بالستثنائي بملنعقد 

2022)تقرر ما يلي:
إلى) بلشركة  غرض  بمتدبد  (-
بلنشاط بلتالي:)«بلنقل بملحلي وبلدولي)
بوسائلها بلخاصة وكذلك عن طريق)

بلتأجير»؛
بلنظام) من  (3 بلبند) تحيين  (-

بالسا�سي للشركة.

بالسجل) بلقافوني  بإليدبع  تم 

بلتجارية) بملحك ة  لدى  بلتجاري 

عدد)26)81  تحت  بلبيضاء) بالدبر 

بتاريخ)1))أكتوار2022.

ملخص قصد بلنشر

(005I

BOUKHRIS(&ASSOCIES

CLOUDFRET
شركة بملساه ة

رفع رأس ال بلشركة

CLOUDFRET

شركة مساه ة رأس الها محدد في 

352.000.) درهم

مقرها بالجت اعي: 1)2 شارع ببن 

سينا حي بلهناء - بلدبر بلبيضاء

بلسجل بلتجاري بالدبر بلبيضاء 

عدد: 178213

بلعام) بلج ع  محضر  ب قت�سى 

يوفيو) ((1 بتاريخ) بالستثنائي بملنعقد 

2022)تقرر ما يلي:)

بلشركة) رأس ال  في  بلرفع  (•

طريق) عن  درهم  (62.000 ب بلغ)

(/ أو) فقدية  حصص  تقديم 

بلشركة) ديون  مع  مقاصة  وإجربء)

لرفعه) وبملستحقة  بملقدبر  بملحددة 

إلى) درهم  ((.290.000 مبلغ) من 

ب ا في ذلك عالوة) 352.000.)درهم،)

إصدبر ب بلغ)595.)3.63)درهم؛)

بلنظام) من  (6 بلبند) تحيين  (•

بالسا�سي للشركة.)

بالدبرة) مجلس  محضر  ب قت�سى 
بملنعقد بتاريخ)2))أكتوار2022)تقرر)

ما يلي:)

للرفع) بلنهائي  بإلفجاز  معاينة  (•

 62.000 من رأس ال بلشركة ب بلغ)

حصص) تقديم  طريق  عن  درهم 
وإجربء)مقاصة مع ديون) (/ فقدية أو)

وبملستحقة) بملقدبر  بملحددة  بلشركة 

لرفعه من مبلغ)290.000.))درهم إلى)

352.000.))درهم،)ب ا في ذلك عالوة)

إصدبر ب بلغ)595.)3.63)درهم؛)

من) (6 بلبند) تحيين  معاينة  (•

بلنظام بالسا�سي للشركة.)
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بالسجل) بلقافوني  بإليدبع  تم 
بلتجارية) بملحك ة  لدى  بلتجاري 
 81(123 تحت عدد) بالدبر بلبيضاء)

بتاريخ)1))أكتوار)2022. 
ملخص قصد بلنشر)

(006I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

ZEBRA GEST
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تفويت حصص

 MARRAKECH EXCELLENCE
CONSEIL

شارع موالي بلحسن بقامة بل6ردعي 
ع ارة ب بلشقة رقم 2 بلحي 

بلشتوي، 10000، مربكش بملغرب
ZEBRA GEST شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجت اعي 208 بلحي 

بلصناعي سيدي غافم رقم 38 - 
10000 مربكش بملغرب.

تفويت حصص
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري -.

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)
ت ت) (2022 شتن6ر) (07 في) بملؤرخ 

بملصادقة على):
بملعتصم باهلل) )ة() تفويت بلسيد)
من) بجت اعية  حصة  (8( بملعروف)
)ة() حصة لفائدة بلسيد) ((00 أصل)
07)شتن6ر) ربفية بملعتصم باهلل بتاريخ)

.2022
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم  (
فوف6ر) (0( بتاريخ) ب ربكش  بلتجارية 

2022)تحت رقم))1098).
(007I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

ZBRA GEST
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

 MARRAKECH EXCELLENCE
CONSEIL

شارع موالي بلحسن بقامة بل6ردعي 
ع ارة ب بلشقة رقم 2 بلحي 

بلشتوي، 10000، مربكش بملغرب

ZBRA GEST شركة ذبت بملسؤولية 
بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجت اعي 208 بلحي 
بلصناعي سيدي غافم رقم 38 - 

10000 مربكش بملغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري -.
ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)
2022)تم تعيين) 07)شتن6ر) بملؤرخ في)
بلسيد)ة() للشركة  جديد  مسير 

بملعتصم باهلل ربفية ك سير وحيد
تبعا إلقالة مسير.

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
فوف6ر) (0( بتاريخ) ب ربكش  بلتجارية 

2022)تحت رقم))1098).
(008I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

L’AUREN’AISSANCE
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

 MARRAKECH EXCELLENCE
CONSEIL

شارع موالي بلحسن بقامة بل6ردعي 
ع ارة ب بلشقة رقم 2 بلحي 

بلشتوي، 10000، مربكش بملغرب
L’AUREN’AISSANCE شركة ذبت 

مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 
بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجت اعي ساحة 
بلحرية شارع موالي بلحسن بقامة 
بل6ردعي رقم 02 جيليز - 10000 

مربكش بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

(30(69
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 شتن6ر) (29
مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 
بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.

عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.L’AUREN’AISSANCE
أو) تاجر  (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

وسيط لالستيربد وبلتصدير
بائع..

ساحة) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 
بقامة) بلحسن  موالي  شارع  بلحرية 
 10000 (- جيليز) (02 رقم) بل6ردعي 

مربكش بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 (0.000 بلشركة:) رأس ال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
 STEPHANIE بلسيدة)
WITTMER(:(100)حصة بقي ة)00) 

درهم للحصة.)
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):
 STEPHANIE WITTMER بلسيد)
بلشقة) بالطلس  حدبئق  عنوبفه)ب()
 10000 بوريكا) طريق  ((3 كم) ب28)

مربكش بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
 STEPHANIE WITTMER(بلسيدة
عنوبفه)ب()حدبئق بالطلس بلشقة ب28 
10000)مربكش) 3))طريق بوريكا) كم)

بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
أكتوار) (27 بلتجارية ب ربكش بتاريخ)

2022)تحت رقم)7)108).
(009I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

DJORA.K CONCEPT
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

 MARRAKECH EXCELLENCE
CONSEIL

شارع موالي بلحسن بقامة بل6ردعي 
ع ارة ب بلشقة رقم 2 بلحي 

بلشتوي، 10000، مربكش بملغرب
DJORA.K CONCEPT شركة ذبت 

مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجت اعي ساحة 

بلحرية شارع موالي بلحسن بقامة 
بل6ردعي رقم 02 جيليز - 10000 

مربكش بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

(3021(
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) ((8
مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 
بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.DJORA.K CONCEPT
مقاول) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 
مقاول) (- بلشقق) ز رفة  أو  بلديكور 

بألع ال أو بإلنشاءبت بملختلفة.
ساحة) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 
بقامة) بلحسن  موالي  شارع  بلحرية 
 10000 (- جيليز) (02 رقم) بل6ردعي 

مربكش بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 (0.000 بلشركة:) رأس ال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
 KINZI DJORA SONIA بلسيد)
درهم) ((00 بقي ة) حصة  (:( 100

للحصة.)
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):
 KINZI DJORA SONIA بلسيدة)
 IMPASSE DU  17 عنوبفه)ب()
 VERNOIS 7(230 SAINT-VAILIER

فرنسا.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
 KINZI DJORA SONIA بلسيد)
 IMPASSE DU  17 عنوبفه)ب()
 VERNOIS 7(230 SAINT-VAILIER

فرنسا
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باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
بلتجارية ب ربكش بتاريخ)-)تحت رقم)

.-

(0(0I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

BAGC
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

 MARRAKECH EXCELLENCE
CONSEIL

شارع موالي بلحسن بقامة بل6ردعي 
ع ارة ب بلشقة رقم 2 بلحي 

بلشتوي، 10000، مربكش بملغرب
BAGC شركة ذبت مسؤلية محدودة 

ذبت بلشريك بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجت اعي ساحة 

بلحرية شارع موالي بلحسن بقامة 
بل6ردعي رقم 02 جيليز - 10000 

مربكش بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

(3030(
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) (07
مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 
بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
.BAGC(:(بإلقتضاء)ب ختصر تس يتها

تأجير) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 
بمل تلكات بملؤتتة.

ساحة) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 
بقامة) بلحسن  موالي  شارع  بلحرية 
 10000 (- جيليز) (02 رقم) بل6ردعي 

مربكش بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 (.000 (: ك وت) بيت  بدر  بلسيد 
حصة بقي ة)00))درهم للحصة.)

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)
وصفات وموبطن بلشركاء):

بلسيد بدر بيت ك وت عنوبفه)ب()
 26 بقامة كوربي كولف سيتي بلوك)

10000)مربكش بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
بلسيد بدر بيت ك وت عنوبفه)ب()
 26 بقامة كوربي كولف سيتي بلوك)

10000)مربكش بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
بلتجارية ب ربكش بتاريخ)-)تحت رقم)

.-

(0((I

MOORE CASABLANCA

كازا كو ليفينغ
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

MOORE CASABLANCA
 ORIGIN(OFFICE(OASIS 78
 BIS RUE DES PAPILLONS

 EXTENSION ، 20410،
CASABLANCA MAROC

كازب كو ليفينغ شركة ذبت مسؤلية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجت اعي زفقة س ية 
بقامة شهرزبد 3 بلطابق بلخامس 

رقم 22 بامليي بلدبر بلبيضاء - 2000 
بلدبر بلبيضاء بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤلية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 
560767

في) مؤرخ  حر  عقد  ب قت�سى 
بلقافون) إعدبد  تم  (2022 فوف6ر) (0(
مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 
بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.

عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
بإلقتضاء)ب ختصر تس يتها):)كازب كو)

ليفينغ.
نشاط) (- (: غرض بلشركة بإيجاز)
(، بلتجارية) وبملعامالت  بلعقاربت 
وبلتطوير بلعقاري)،)وبلتقسيم بلفرعي)
،)وإدبرة بإليجاربت)،)وإدبرة بمل تلكات)
بشكل) بملتعلقة  بألنشطة  وج يع 
بلشركة) بهدف  أو غير مباشر  مباشر 

بملحدد على هذب بلنحو)؛
وبإلدبرة) وبالستحوبذ  بإلنشاء) (-
بلتجارية) بملؤسسات  لج يع  بلحرة 
وتأجير) (، بلعقارية وغيرها) وبلوكاالت 
ي كن) بلتي  بملباني  ج يع  شربء) أو 
بألشكال) من  شكل  بأي  بستخدبمها 

لغرض بلشركة)؛
للشركات) بلخدمات  تقديم  (-

وبإلدبربت.
-)بستيربد وتصدير موبد بلبناء.

بملعامالت) ج يع  (، واصفة عامة)
أو) بملالية  أو  بلتجارية  أو  بلصناعية 
بلتي) بلعقارية  أو  بملنقولة  أو  بملدفية 
أو) مباشر  بشكل  مرتبطة  تكون  قد 
بملشار إليها) غير مباشر بأحد بألشياء)
أعاله أو بأي أشياء)م اثلة أو مرتبطة)

أو مك لة..
زفقة) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 
بلطابق) (3 شهرزبد) بقامة  س ية 
بلخامس رقم)22)بامليي بلدبر بلبيضاء)

- 2000)بلدبر بلبيضاء)بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
بففيستيس ون) هولدينغ  بلشركة 
 (00 بقي ة) حصة  ((.000 (: طارق)

درهم للحصة.)
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):
بففيستيس ون) هولدينغ  بلشركة 
طارق عنوبفه)ب()مج وعة سهام شارع)
كاليفورفيا بلدبر بلبيضاء) (23 رقم) (5

2000)بلدبر بلبيضاء)بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:

مفضل) ياسين  هللا  عبد  بلسيد 
هبي) فيال  مكة  طريق  (27 عنوبفه)ب()
كاليفورفيا بلدبر بلبيضاء)2000)بلدبر)

بلبيضاء)بملغرب
عنوبفه)ب() مفضل  طارق  بلسيد 
كاليفورفيا) طريق مكة فيال هبي  (27
بلبيضاء) بلدبر  (2000 بلبيضاء) بلدبر 

بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
 02 بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

فوف6ر)2022)تحت رقم)811593.
(0(2I

fiduazizi

LOCAT-GEAR SUD
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

fiduazizi
شارع ع ر بملختار حي بلقدس شارع 
ع ر بملختار حي بلقدس، 7000، 

بلعيون بملغرب
LOCAT-GEAR SUD شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجت اعي مدينة 
بلوحدة بلوك E رقم 789 مدينة 
بلوحدة بلوك E رقم 789 70000 

بلعيون بملغرب
تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

13115
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) ((2
بملسؤولية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بملحدودة بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤولية بملحدودة.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.LOCAT-GEAR SUD
غرض بلشركة بإيجاز):)فقل بلسلع)

للحساب بلغير.
مدينة) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 
مدينة) (789 رقم) (E بلوك) بلوحدة 
 70000  789 رقم) (E بلوك) بلوحدة 

بلعيون بملغرب.
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أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 
بلشركة):)99)سنة سنة.

 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

500)حصة) (: بلسيد بيوب بعالبو)
بقي ة)00))درهم للحصة.

بلسيد يوسف باتربح):)500)حصة)
بقي ة)00))درهم للحصة.

بقي ة) (500 (: بلسيد بيوب بعالبو)
00))درهم.

بلسيد يوسف باتربح):)500)بقي ة)
00))درهم.

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)
وصفات وموبطن بلشركاء):

بلسيد بيوب بعالبو عنوبفه)ب()زفقة)
بيزبن�سي شفة)8)طابق)1)ع ارة بلفدير)

20000)بلدبر بلبيضاء)بملغرب.
عنوبفه)ب() باتربح  يوسف  بلسيد 
بلدب لة) حي  (27 رقم) (7 ف) بلوك 

80000)بكادير بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
عنوبفه)ب() بعالبو  بيوب  بلسيد 
ع ارة) (1 طابق) (8 زفقة بيزبن�سي شفة)
بلفدير)20000)بلدبر بلبيضاء)بملغرب
عنوبفه)ب() باتربح  يوسف  بلسيد 
بلدب لة) حي  (27 رقم) (7 ف) بلوك 

80000)بكادير بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
9))أكتوار) بالبتدبئية بالعيون بتاريخ)

2022)تحت رقم)3089/2022.
(0(3I

fiduazizi

FRIK ALUMINIUM
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

fiduazizi
شارع ع ر بملختار حي بلقدس شارع 
ع ر بملختار حي بلقدس، 7000، 

بلعيون بملغرب
FRIK ALUMINIUM شركة ذبت 
مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجت اعي تجزئة 

بالمل بلشطر بلثاني رقم 296 تجزئة 
بالمل بلشطر بلثاني رقم 296 70000 

بلعيون بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

13183
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) (20
مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 
بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
 FRIK (: ب ختصر تس يتها) بإلقتضاء)

.ALUMINIUM
فجالرة) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

بالملنيوم و ج يع بفوبع بلنجاربت.
تجزئة) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 
تجزئة) (296 بالمل بلشطر بلثاني رقم)
بالمل بلشطر بلثاني رقم)296 70000 

بلعيون بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة سنة.
 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 (.000 (: فريك) مح د  بلسيد 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.
بلسيد مح د فريك):)000))بقي ة)

00))درهم.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):
بلسيد مح د فريك عنوبفه)ب()رقم)
 70000 بلوك و مدينة بلوحدة) ((89

بلعيون بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
بلسيد مح د فريك عنوبفه)ب()رقم)
 70000 بلوك و مدينة بلوحدة) ((89

بلعيون بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
)2)أكتوار) بالبتدبئية بالعيون بتاريخ)

2022)تحت رقم)5/2022))3.
(0(1I

أمزبور

TRAVATLA
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

أمزبور
حي بلفيجة رقم 09  نيفرة ، 

51000،  نيفرة بملغرب
TRAVATLA شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجت اعي 38 زفقة 
2) حي بملسيرة بلوسطى  نيفرة - 

51000  نيفرة بملغرب
تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

1629
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) ((7
بملسؤولية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بملحدودة بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤولية بملحدودة.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.TRAVATLA
غرض بلشركة بإيجاز):)مقاولة في)

بألشغال بملختلفة مفاوضة.
زفقة) (38 (: عنوبن بملقر بالجت اعي)
(- بلوسطى  نيفرة) بملسيرة  حي  ((2

51000) نيفرة بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 90.000 بلشركة:) رأس ال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
900)حصة) (: بلسيد سعيد إكري)

بقي ة)00))درهم للحصة.)
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):
عنوبفه)ب() إكري  سعيد  بلسيد 
 51000 وجدة  نيفرة) زفقة  ((29

 نيفرة بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
عنوبفه)ب() إكري  سعيد  بلسيد 
 51000 وجدة  نيفرة) زفقو  ((29

 نيفرة بملغرب

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
بالبتدبئية بخنيفرة بتاريخ)27)أكتوار)

2022)تحت رقم)175.
(0(5I

AMIATIS CONSEIL

MIAJA
إعالن متعدد بلقربربت

AMIATIS CONSEIL
بقامة بلحديقة ٬بلطابق بلثالث٬ 
مكتب 53 ٬طريق بلرااط ٬عين 
بلسبع ، 20000، بلدبر بلبيضاء 

بملغرب
MIAJA «شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة»
وعنوبن مقرها بالجت اعي: شارع أبو 
بلعباس، إقامة سعيدة، بوركون - - 

بلدبر بلبيضاء بملغرب.
«إعالن متعدد بلقربربت»

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري: 
.((2017

ب قت�سى بلج ع بلعام بالستثنائي)
بملؤرخ في)6))شتن6ر)2022

تم بتخاذ بلقربربت بلتالية:)
على) ينص  بلذي  (:0( رقم) قربر 
مايلي:)•)بملوبفقة على شركاء)جدد في)
بلشركة:)-)بلسيد لطفي بلعلج بلحامل)
 -  .B691386 بلوطنية رقم) للبطاقة 
بلحامل) بلعلج  بلح يد  عبد  بلسيد 
 .BK18360 رقم) بلوطنية  للبطاقة 
بلحامل) بلعلج  بلعالي  عبد  بلسيد  (-
 .BE6(019( رقم) بلوطنية  للبطاقة 
بلحاملة) بلعلج  سامية  بلسيدة  (-
 -  .BK16622 للبطاقة بلوطنية رقم)
بلسيدة آسيا بلعلج بلحاملة للبطاقة)

.BL10217(بلوطنية رقم
على) ينص  بلذي  (:02 رقم) قربر 
مايلي:)•)بلقبول و بملوبفقة على بلت6رع)
فاط ة) بلسيدة  (- بين:) بالحصص 
للبطاقة) بلحاملة  لعلج،) بلزهربء)
وبلتي) (،B2(0937 رقم) بلوطنية 
حصة) (20 بلت6رع) طريق  عن  فقلت 
إجت اعية لصالح ببنها بلسيد لطفي)
بلعلج،)بلحامل للبطاقة بلوطنية رقم)
(- عرفي.) عقد  ب وجب  (،B691386
بلسيدة فاط ة بلزهربء)لعلج،)بلحاملة)
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(،B2(0937 رقم) بلوطنية  للبطاقة 
 30 بلت6رع) طريق  عن  فقلت  وبلتي 
حصة إجت اعية لصالح ببنها بلسيد)
عبد بلح يد بلعلج،)بلحاملة للبطاقة)
ب وجب) (،BK18360 رقم) بلوطنية 
-)بلسيدة فاط ة بلزهربء) عقد عرفي.)
لعلج،)بلحاملة للبطاقة بلوطنية رقم)
وبلتي فقلت عن طريق) (، (B2(0937
لصالح) إجت اعية  حصة  (20 بلت6رع)
ببنها بلسيد عبد بلعالي بلعلج،)بلحامل)
(، (BE6(019( بلوطنية) للبطاقة 
ب وجب عقد عرفي.)-)بلسيدة فاط ة)
للبطاقة) بلحاملة  لعلج،) بلزهربء)
وبلتي) (، (B2(0937 رقم) بلوطنية 
حصة) (30 بلت6رع) طريق  عن  فقلت 
بلسيدة) ببنتها  لصالح  إجت اعية 
للبطاقة) بلحاملة  بلعلج،) سامية 
ب وجب) (،BK16622 رقم) بلوطنية 
-)بلسيدة فاط ة بلزهربء) عقد عرفي.)
لعلج،)بلحاملة للبطاقة بلوطنية رقم)
طريق) عن  فقلت  وبلتي  (،B2(0937
لصالح) إجت اعية  حصة  (30 بلت6رع)
بلحاملة) بلعلج،) بسيا  بلسيدة  ببنتها 
(،BL10217 رقم) بلوطنية  للبطاقة 

ب وجب عقد عرفي.
على) ينص  بلذي  (:03 رقم) قربر 
مايلي:)•)بملوبفقة على تحديت بلنظام)

بألسا�سي للشركة.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

بلنظام بألسا�سي بلتالية:)
بند رقم)6:)بلذي ينص على مايلي:)

بملساه ات
بند رقم)7:)بلذي ينص على مايلي:)

بلربس ال
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
 02 بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

فوف6ر)2022)تحت رقم)13)811.
(0(6I

Rogesa

DECOPIN
إعالن متعدد بلقربربت

Rogesa
 Av Mohamed Ben Abderahman
n°18 ، 93000، Tètouan(Maroc

DECOPIN «شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة»
وعنوبن مقرها بالجت اعي: طريق 
وبدالو كلم 5.6 تطوبن - 93000 

تطوبن بملغرب.
«إعالن متعدد بلقربربت»

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري: 
.102(

ب قت�سى بلج ع بلعام بالستثنائي)
بملؤرخ في)26)أكتوار)2022

تم بتخاذ بلقربربت بلتالية:)
قربر رقم)):)بلذي ينص على مايلي:)
ج يع) تفويت  على  بملوبفقة  ت ت 
7500)حصة إجت اعية بلتي ت تلكها)
بلسيدة بوثينة بجوفن على شكل هبة)

لفائدة بلسيد بلوبفي إزغوبفن
قربر رقم)2:)بلذي ينص على مايلي:)
تعديل كل من بلبند رقم)6)وبلبند رقم)
7)من بلقافون بألسا�سي للشركة حيث)

تت ا�سى مع بلوضع بلجديد
قربر رقم)3:)بلذي ينص على مايلي:)
تحيين بلقافون بألسا�سي للشركة مع)

بعت اد فصوص جديدة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

بلنظام بألسا�سي بلتالية:)
بند رقم)6:)بلذي ينص على مايلي:)
أصبح رأس ال بلشركة مقسم كالتالي:)
 (170000 إزغوبفن) بلوبفي  بلسيد 
 30000 درهم وبلسيد أيوب بلصباح)

درهم
بند رقم)7:)بلذي ينص على مايلي:)
بإلجت اعية) بلحصص  أصبحت 
بلوبفي) بلسيد  (: كالتالي) مقس ة 
إزغوبفن)1700))حصة من فئة)00) 
 300 بلصباح) أيوب  وبلسيد  درهم 

حصة من فئة)00))درهم
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
فوف6ر) (0( بتاريخ) بتطوبن  بالبتدبئية 

2022)تحت رقم)2200.
(0(7I

marrakech externalisation

HBMM FOOD
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

marrakech externalisation
 angle(rue(tarik(ibn(ziad &ibn

 aicha résidence excel sior imm
 18 appt 6 guéliz ، 40000،

marrakech maroc
HBMM FOOD شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجت اعي مجدولين 
6 و 7 شارع شيخ رببحي حي يوسف 
بن تاشفين جليز مربكش - 10000 

مربكش بملغرب
تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

(303(7
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) (25
بملسؤولية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بملحدودة بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤولية بملحدودة.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.HBMM FOOD
*مطعم) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

بسعر ثابت)،وجبات سريعة
*مطعم بلوجبات بلجاهزة

بلخدمات) ج يع  *تحقيق 
بلتنظي ية من:)بألحدبث)،

(, ,بنشطة) بملؤت ربت) (, بلندوبت)
بألمسيات),بملربفقة)؛

*بستيربد و تصدير.
أي) في  حصة  على  *بالستحوبذ 

شركة لغرض م اثل
أو ذبت بلصلة؛

بلع ليات) ج يع  (، عام) *وبشكل 
بلتجارية)،

بملالية) وبألوربق  بلصناعية 
وبلعقارية وبملالية وغيرها

بألنشطة بملساعدة أو ذبت بلصلة)
بملتعلقة مباشرة أو

بألشياء) إلى  مباشر  غير  بشكل 
أن) بملحت ل  من  أو  أعاله  بملذكورة 

تروج لـ
أي) وكذلك  (، وبلتطوير) بإلفجاز 

مشاركة
مباشرة أو غير مباشرة)،)بأي شكل)

من بألشكال)،)في

لتحقيق) تسعى  بلتي  بلشركات 

أهدبف م اثلة أو ذبت صلة..

عنوبن بملقر بالجت اعي):)مجدولين)

شارع شيخ رببحي حي يوسف) (7 و) (6

 10000 (- مربكش) جليز  تاشفين  بن 

مربكش بملغرب.

أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

بلسيد مهدي معالل):)300)حصة)

بقي ة)00))درهم للحصة.

 700 (: وحود) ببن  ح زة  بلسيد 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.

بلسيد مهدي معالل):)300)بقي ة)

00))درهم.

 700 (: وحود) ببن  ح زة  بلسيد 

بقي ة)00))درهم.

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):

عنوبفه)ب() معالل  مهدي  بلسيد 

بقامة بريستيجيا كولف سيتي ع ارة)

مد ل عن6ر مربكش) (06 بلشقة) (26

10000)مربكش بملغرب.

بلسيد ح زة ببن وحود عنوبفه)ب()

 ( بلطابق) ((01 ع ارة) سيتي  كولف 

 10000 مربكش) بملحاميد  (05 رقم)

مربكش بملغرب.

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:

عنوبفه)ب() معالل  مهدي  بلسيد 

بقامة بريستيجيا كولف سيتي ع ارة)

مد ل عن6ر مربكش) (06 بلشقة) (26

10000)مربكش بملغرب

بلسيد ح زة ببن وحود عنوبفه)ب()

 ( بلطابق) ((01 ع ارة) سيتي  كولف 

 10000 مربكش) بملحاميد  (05 رقم)

مربكش بملغرب

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

فوف6ر) (02 بتاريخ) ب ربكش  بلتجارية 

2022)تحت رقم)003)1).

(0(8I
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VISION CONSEILS FIDUCIAIRE SARL AU

مارتراجيك
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

 VISION CONSEILS
FIDUCIAIRE SARL AU

 Imm I N°07 ÉTAGE ( PERLE
 DE L’ATLAS HIVERNAGE
 GUELIZ(MARRAKECH(،(40000،

MARRAKECH MAROC
مسؤلية) ذبت  شركة  مارتربجيك 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد
دروة) بإلجت اعي  مقرها  وعنوبن 
بوكار) تجزئة  مسلم  شارع  بالع ال 
باب) ((1 بلثالت بلشقة رقم) بلطابق 
مربكش) (10000 (- مربكش) دوكالة 

بملغرب
مسؤلية) ذبت  شركة  تأسيس 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد)
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري):)

(30(65
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) (((
مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 
بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

مارتربجيك.
منعش) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

عقاري.
دروة) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 
بوكار) تجزئة  مسلم  شارع  بالع ال 
باب) ((1 بلثالت بلشقة رقم) بلطابق 
مربكش) (10000 (- مربكش) دوكالة 

بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 (.000 (: بلسيد بلكعوب محسن)

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.)

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)
وصفات وموبطن بلشركاء):

بلسيد بلكعوب محسن عنوبفه)ب()
سبيع) (6 رقم) بلصناعي  بلحي  تجزئة 

مربكش)10000)مربكش بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
بلسيد بلكعوب محسن عنوبفه)ب()
سبيع) (6 رقم) بلصناعي  بلحي  تجزئة 

مربكش)10000)مربكش بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
أكتوار) (27 بلتجارية ب ربكش بتاريخ)

2022)تحت رقم)5)108).

(0(9I

BIG ACCOUNTING

OIMCO
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

BIG ACCOUNTING
 ANGLE RUE TCHAIKOFSKY

 ET SAYID KOTB RES JOUBA B
 ،90000 ،52/ENTRE(SOL(N 1

TANGER MAROC
OIMCO شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجت اعي زبوية شارع 

تشيكوفسكي وسيد قطب ع ارة 
جواا ب رقم ) - 90000 طنجة 

بملغرب
تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

(3(0(7
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
بلقافون) إعدبد  تم  (2022 فوف6ر) (22
بملسؤولية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بملحدودة بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤولية بملحدودة.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.OIMCO
إدبرة) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

وتجارة بلعقاربت.

زبوية) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 
قطب) وسيد  تشيكوفسكي  شارع 
ع ارة جواا ب رقم)) - 90000)طنجة)

بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
بلسيد بلعساتي وديع):)500)حصة)

بقي ة)00))درهم للحصة.
 500 (: يوسف) بملساتي  بلسيد 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.
بلسيد بلعساتي وديع):)500)بقي ة)

00))درهم.
 500 (: يوسف) بملساتي  بلسيد 

بقي ة)00))درهم.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):
عنوبفه)ب() بلعساتي  وديع  بلسيد 
مدريد) (280(0 سريكو) سان  س 

بسبافيا.
بلسيد يوسف بملساتي عنوبفه)ب()
طنجة) (90000 حي ك بوريا بلعوبمة)

بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
عنوبفه)ب() بلعساتي  وديع  بلسيد 
مدريد) (280(0 سريكو) سان  س 

بسبافيا
بلسيد يوسف بملساتي عنوبفه)ب()
طنجة) (90000 حي ك بوريا بلعوبمة)

بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
أكتوار) (05 بتاريخ) بطنجة  بلتجارية 

2022)تحت رقم)9)2580.
(020I

بملستامنة بلشرقية لتقنيات بملحاسبة

IDRI CALL
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

بملستامنة بلشرقية لتقنيات 
بملحاسبة

شارع مح د عبده بقامة ح زة رقم 
8) مكرر بلطابق بلثاني رقم 7 ، 

60000، وجدة بملغرب

IDRI CALL شركة ذبت مسؤلية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجت اعي 8) زفقة 
22 حي فكادي - 60000 وجدة 

بملغرب 
تأسيس شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

10(6(
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) ((9
مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 
بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
 IDRI (: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.CALL
مركز) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

بالتصاالت.
زفقة) ((8 (: عنوبن بملقر بالجت اعي)
22)حي فكادي)-)60000)وجدة بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 (.000 (: بلسيد بلقاسمي بدريس)

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.
 (000 (: بدريس) بلقاسمي  بلسيد 

بقي ة)00))درهم.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):
بلسيد بلقاسمي بدريس عنوبفه)ب()
8))زفقة)22)حي فكادي)60000)وجدة)

بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
بلسيد بلقاسمي بدريس عنوبفه)ب()
8))زفقة)22)حي فكادي)60000)وجدة)

بملغرب)
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
فوف6ر) (0( بتاريخ) بوجدة  بلتجارية 

2022)تحت رقم)700).
(02(I
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MA GLOBAL CONSULTING

SYSTEMAIR MAROC
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

MA GLOBAL CONSULTING
0) زبوية شارع لندن و زفقة حجاج 
ببن عرطة ، 20000، بلدبر بلبيضاء 

بملغرب
SYSTEMAIR MAROC شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجت اعي 63)، 
بملنطقة بلصناعية - 28800 

بملح دية بملغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 
.(669(

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)
بملؤرخ في)28)أكتوار)2022)تم تعيين)
لحلو) مسير جديد للشركة بلسيد)ة()

مح د عادل ك سير وحيد
تبعا لوفاة بملسير.

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
بالبتدبئية باملح دية بتاريخ)03)فوف6ر)

2022)تحت رقم)62)2.
(022I

GENIE MANAGEMENT CONSULTING

KELY SERVICES
إعالن متعدد بلقربربت

 GENIE MANAGEMENT
CONSULTING

57) شارع بلقدس، تجزئة بملجد، 
بلطابق بألول، شقة رقم 6 بل6ريد 61 

- بلعوبمة، 90000، طنجة بملغرب
KELY SERVICES «شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة ذبت بلشريك 
بلوحيد»

وعنوبن مقرها بالجت اعي: 
83)،شارع ولي بلعهد مكتب رقم 3) 

مركز بفريا - - طنجة بملغرب.
«إعالن متعدد بلقربربت»

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري: 
.(01(17

ب قت�سى بلج ع بلعام بالستثنائي)
بملؤرخ في)26)شتن6ر)2022

تم بتخاذ بلقربربت بلتالية:)

بلحصص:) تفويت  (( رقم) قربر 
بلذي ينص على مايلي:)فوتت بلسيدة)
لفائدة) حصة  ((00 بلقباج) زينب 

بلسيد لحسن بلوردي
2)بستقالة بملسير:)بلذي) قربر رقم)
بلسيدة) بستقالة  مايلي:) على  ينص 
ك سيرة) منصبها  من  بلقباج  زينب 

للشركة
جديد:) مسير  تعيين  (3 رقم) قربر 
تعيين) تم  مايلي:) على  ينص  بلذي 
بلسيد لحسن بلوردي ك سير جديد)

للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

بلنظام بألسا�سي بلتالية:)
بند رقم)7:)بلذي ينص على مايلي:)
بلسيد لحسن بلوردي ك الك ل00) 

حصة بجت اعية
على) ينص  بلذي  (:(2 رقم) بند 
تعيين بلسيد لحسن بلوردي) مايلي:)

ك سير جديد للشركة
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
فوف6ر) (02 بتاريخ) بطنجة  بلتجارية 

2022)تحت رقم)259062.
(023I

DRIEB(&(ASSOCIES

Z ARCHITECTURE
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

DRIEB & ASSOCIES
 N° 62 BD(DE(LA(RESISTANCE
 IMMEUBLE(CASA(BUSINESS ،
20110، CASABLANCA(MAROC
Z ARCHITECTURE شركة ذبت 
مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجت اعي 8)، زفقة 
دو روكروي، بلطابق 3 بلفدير - - 

بلدبر بلبيضاء بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

560829
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
بلقافون) إعدبد  تم  (2022 ماي) ((0

مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 
بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
 Z (: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.ARCHITECTURE
غرض) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 
بلشركة سوبء)في بملغرب أو في بلخارج:
مجال) في  وفصائح  أي  دمة  (•
وتص يم) (، بلدب لية) بلهندسة 

بملساحات)،)وبلديكور بلدب لي.
وبلتجهيزبت) بألثاث  تص يم  (•

حسب بلطلب.
بستيربد) (، بيع) إعادة  (، شربء) (•
بألثاث) توزيع  (، تجارة) (، تصدير) (،
(، بلعقاربت) (، بلديكور) ملحقات  (،
(، بلصحية) بملربفق  (، بملفروشات)
بألجهزة بملنزلية)،)واصفة عامة ج يع)

بملوبد بلضرورية للبناء)وبلتشطيب.
وكتابة) وبلتوجيه  بلتدريب  (•
بملحتوى بلتحريري في مجال بلديكور.

•)ج يع أع ال بلبناء)لج يع بملهن)
بلدب لية وبلخارجية:)بلبناء)،)بألع ال)
بلدب لية) بلتشطيبات  (، بإلنشائية)

وبلخارجية وبلهدم.
بلوساطة في بالستث ار في قطاع) (•

بلعقار.
في) وبلوساطة  وبلبيع  بلشربء) (•
أرض) (، فيال) (، )ع ارة) قطاع بلعقار)

،...)إلخ(.
•)متابعة بألوربش.

في) بلتذكارية  بلنصب  بناء) (•
بلصفقات بلع ومية وبلخاصة.

بلع ليات) ج يع  (، عامة) واصفة 
بإلقتناء) باإلنشاء،) بملتعلقة 
بلتجارية) بألصول  ج يع  وبستغالل 
وبلصناعية،)وكذلك ج يع بملشاركات)
أي) تحت  بملباشرة  غير  أو  بملباشرة 
شكل من بألشكال في بلشركات بلتي)
تسعى لتحقيق أهدبف م اثلة أو ذبت)
صلة.)وبشكل أعم)،)ج يع بملعامالت)
أو) بلصناعية  أو  بملالية  أو  بلتجارية 
بملنقولة أو غير بملنقولة بملتعلقة بهذه)

بألشياء)بشكل مباشر أو غير مباشر..
عنوبن بملقر بالجت اعي):)8)،)زفقة)
(- (- بلفدير) (3 بلطابق) روكروي،) دو 

بلدبر بلبيضاء)بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
بلشركة:) رأس ال  مبلغ 

00.000,00))درهم،)مقسم كالتالي:
 (.000 (: لحكيم) زكرياء) بلسيد 
حصة بقي ة)00,00))درهم للحصة.)
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):
عنوبفه)ب() لحكيم  زكرياء) بلسيد 

.- - - -
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
عنوبفه)ب() لحكيم  زكرياء) بلسيد 

- - - -
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
 02 بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

فوف6ر)2022)تحت رقم)811608.
(021I

شركة فيدببكو ش.م.م

FARIANA RECYCLAGE
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
رفع رأس ال بلشركة

شركة فيدببكو ش.م.م
حي بملجد شارع بلقدس رقم 75 
بلطابق بلثالت شقة رقم 8 ، 

90080، طنجة بملغرب
FARIANA RECYCLAGE شركة 

ذبت مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 
بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجت اعي دوبر لخرب 
سبت بلزينات - 90000 طنجة 

بملغرب.
رفع رأس ال بلشركة

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 
.82165

بلوحيد) بلشريك  قربر  ب قت�سى 
تم) (2022 أكتوار) ((7 في) بملؤرخ 
قدره) ب بلغ  بلشركة  رأس ال  رفع 
من) أي  درهم») ((.100.000«
 (.500.000» إلى) درهم») ((00.000«
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مقاصة) إجربء) (: طريق) عن  درهم»)
مع ديون بلشركة بملحددة بملقدبر و)

بملستحقة.
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
فوف6ر) (0( بتاريخ) بطنجة  بلتجارية 

2022)تحت رقم)259008.
(025I

fiduciaire(toudgha(conseils

شركة سوبول اسالم ترنسبور 
روتي

شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 
بلشريك بلوحيد

تأسيس شركة

fiduciaire(toudgha(conseils
 N° 274 AVENUE(MOHAMED
 V(TINGHIR ، 45800، tinghir

tinghir
شركة سواول بسالم ترنسبور روتي 
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجت اعي دوبر 

بميضر تنغير تنغير 15800 تنغير 
بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤلية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 
1089

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 شتن6ر) (05
مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 
بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
شركة) (: ب ختصر تس يتها) بإلقتضاء)

سواول بسالم ترنسبور روتي.
فقل) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

لحساب بلغير.
دوبر) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 
تنغير) (15800 تنغير) تنغير  بميضر 

بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)بملغرب99)سنة.

 500.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

(: فيصل) بلطالب  ببن  بلسيد 
درهم) ((00 بقي ة) حصة  (5.000

للحصة.
بلسيد ببن بلطالب فيصل):)5000 

بقي ة)00))درهم.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):
فيصل) بلطالب  ببن  بلسيد 
عنوبفه)ب()دوبر بيت علي بميضر تنغير)

15800)تنغير بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
فيصل) بلطالب  ببن  بلسيد 
عنوبفه)ب()دوبر بيت علي بميضر تنغير)

15800)تنغير بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
شتن6ر) (27 بتاريخ) بتنغير  بالبتدبئية 

2022)تحت رقم)719.
(026I

CABINET ASMER CONSULTING

AITA SERVICES
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

CABINET ASMER CONSULTING
شارع بملسيرة بلخضربء رقم 88 
حي بلقدس بلدريوش ، 62253، 

بلدريوش بملغرب
AITA SERVICES شركة ذبت 

مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 
بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجت اعي شارع 
صالح بلدين باليوبي حي بلقدس 

بلدريوش - 62253 بلدريوش بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

515
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 شتن6ر) (30
مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 
بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
 AITA (: ب ختصر تس يتها) بإلقتضاء)

.SERVICES
تحويل) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

بالموبل.
شارع) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 
بلقدس) حي  باليوبي  بلدين  صالح 
بلدريوش)-)62253)بلدريوش بملغرب.

أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 
بلشركة):)99)سنة.

 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 (.000 (: بلعيطا) حكيم  بلسيد 
حصة بقي ة)00))درهم للحصة.)

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)
وصفات وموبطن بلشركاء):

عنوبفه)ب() بلعيطا  حكيم  بلسيد 
 62253 بلدريوش) بلقدس  حي 

بلدريوش بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
عنوبفه)ب() بلعيطا  حكيم  بلسيد 
 62253 بلدريوش) بلقدس  حي 

بلدريوش بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
 (7 بتاريخ) بالدريوش  بالبتدبئية 

أكتوار)2022)تحت رقم)82).
(027I

Cabinet LAMRINI HADI

STE LAHCEN DE TRAVAUX
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

حل شركة

Cabinet LAMRINI HADI
8),شارع إبن سينا بلناضور ، 

62000، بلناضور بملغرب
 STE LAHCEN DE TRAVAUX

شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة)في 
طور بلتصفية(

وعنوبن مقرها بإلجت اعي تاوي ة 
بوكعدة بوعرك - 62023 بلناظور 

بملغرب.
حل شركة

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 
.(507(

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)
2022)تقرر حل) 0))دجن6ر) بملؤرخ في)
بملحدودة) بملسؤولية  ذبت  شركة 
STE LAHCEN DE TRAVAUX)مبلغ)
وعنوبن) درهم  ((00.000 رأس الها)
بوكعدة) تاوي ة  بإلجت اعي  مقرها 
بملغرب) بلناظور  (62023 (- بوعرك)

فتيجة ل):)ال �سيء.
تاوي ة) ب  بلتصفية  مقر  حدد  و 
بلناظور) (62023 (- بوعرك) بوكعدة 

بملغرب.)
و عين:

و) عي�سى  بيت  لحسن  بلسيد)ة()
رقم) ((( تاوي ة شارع) حي  عنوبفه)ب()
)3 62026)بلناظور بملغرب ك صفي)

)ة()للشركة.
وعند بإلقتضاء)بلحدود بملفروضة)
محل) لهم  بملخولة  بلصالحيات  على 
و) بلعقود  تبليغ  محل  و  بملخابرة 

بلوثائق بملتعلقة بالتصفية):)-
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
يناير) (05 بالبتدبئية بالناضور بتاريخ)

)202)تحت رقم)39.

(028I

FIDUSAL

 STRATEGY AND RISK
CONSULTING

شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 
بلشريك بلوحيد

حل شركة

FIDUSAL
193)وشارع طارق بن زياد حي 

بملغرب بلعربي ت ارة ، 2030)، ت ارة 
بملغرب

 STRATEGY AND RISK
CONSULTING شركة ذبت 

مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 
بلوحيد)في طور بلتصفية(

وعنوبن مقرها بإلجت اعي 6 زفقة 
ضاية عوى بلطابق 1 بلشقة 6) 
أكدبل - 0000) بلرااط بملغرب.

حل شركة
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رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 
.(2(98(

بلوحيد) بلشريك  قربر  ب قت�سى 
2022)تقرر حل) )0)غشت) بملؤرخ في)
ذبت) محدودة  مسؤلية  ذبت  شركة 
 STRATEGY AND بلوحيد) بلشريك 
RISK CONSULTING)مبلغ رأس الها)
مقرها) وعنوبن  درهم  ((0.000
بإلجت اعي)6)زفقة ضاية عوى بلطابق)
1)بلشقة)6))أكدبل)-)0000))بلرااط)
بست ربرية) عدم  (: ل) فتيجة  بملغرب 

بلنشاط.
زفقة) (6 و حدد مقر بلتصفية ب)
 (6 بلشقة) (1 بلطابق) عوى  ضاية 

أكدبل)-)0000))بلرااط بملغرب.)
و عين:

و) باالمام  عثيقة  بلسيد)ة()
2)مابيال) 2)زفقة تادلة فيال) عنوبفه)ب()
)ة() بلرااط بملغرب ك صفي) ((0000

للشركة.
وعند بإلقتضاء)بلحدود بملفروضة)
محل) لهم  بملخولة  بلصالحيات  على 
و) بلعقود  تبليغ  محل  و  بملخابرة 
زفقة) (6 (: بلوثائق بملتعلقة بالتصفية)
 (6 بلشقة) (1 بلطابق) عوى  ضاية 

أكدبل بلرااط
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
أكتوار) ((( بتاريخ) بالرااط  بلتجارية 

2022)تحت رقم)29172).
(029I

CENTRE D’AFFAIRES CHORFI

IAZZA HOME SARL AU
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

CENTRE D›AFFAIRES CHORFI
11) زفقة مح د س يحة إقامة 
جوهرة مح د س يحة بلطابق 
6 بلرقم 35 بلبيضاء ، 20090، 

CASABLANCA MAROC
IAZZA HOME SARL AU شركة 

ذبت مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 
بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجت اعي 11) زفقة 
مح د س يحة إقامة جوهرة مح د 

س يحة بلطابق 6 بلرقم 35 بلبيضاء 
- 20090 بلدبر بلبيضاء بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

56(0(7
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) (03
مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 
بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
 IAZZA(:(بإلقتضاء)ب ختصر تس يتها

.HOME SARL AU
:)•)بستيربد) غرض بلشركة بإيجاز)
وشربء)وايع بلحقائب وبالكسسوبربت)

وبألق شة.
ج يع) وتصدير  بستيربد  (•

بملنتجات..
عنوبن بملقر بالجت اعي):)11))زفقة)
مح د س يحة إقامة جوهرة مح د)
س يحة بلطابق)6)بلرقم)35)بلبيضاء)

- 20090)بلدبر بلبيضاء)بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 (.000 (: بعزى) مح د  بلسيد 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.)
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):
بلسيد مح د بعزى عنوبفه)ب()رقم)
بلصخيربت) (02 بلكاراون) تجزئة  (10

2050))بلصخيربت بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
بلسيد مح د بعزى عنوبفه)ب()رقم)
بلصخيربت) (02 بلكاراون) تجزئة  (10

2050))بلصخيربت بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
 03 بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

فوف6ر)2022)تحت رقم)7)8117.
(030I

etablissement darwinier

TINEMLIL TRANS
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

etablissement darwinier
 HAY(EL(MASSIRA 02 RUE(SAKIA

 EL(HAMRA(N° 20 DAKHLA ،
73000، dakhla(maroc

TINEMLIL TRANS شركة ذبت 
مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجت اعي حي بلنهضة 

رقم 568) بلدب لة - 73000 
بلدب لة بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤلية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 
(8539

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
بلقافون) إعدبد  تم  (202( يوفيو) (03
مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 
بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.TINEMLIL TRANS
فقل) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

بلبضائع لحساب بلغير)
بالستيربد وبلتصدير

بلتجارة بلعامة.
حي) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 
بلنهضة رقم)568))بلدب لة)-)73000 

بلدب لة بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 (.000 (: ب ربزن) بملدني  بلسيد 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.)
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):

عنوبفه)ب() ب ربزن  بملدني  بلسيد 
 (( رقم) بسلي  شارع  بلسالم  حي 

بلدب لة)73000)بلدب لة بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
عنوبفه)ب() ب ربزن  بملدني  بلسيد 
 (( رقم) بسلي  شارع  بلسالم  حي 

بلدب لة)73000)بلدب لة بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
 (0 بتاريخ) بلدهب  بوبدي  بالبتدبئية 
يوفيو))202)تحت رقم))226/202).
(03(I

ADVISORY PARTNERS

HELMADEX
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

ADVISORY PARTNERS
65) شارع عبد بملؤمن حي 

بملستشفيات بناية أ بلطابق بألول 
بلدبر بلبيضاء ، 60)20، بلدبر 

بلبيضاء بملغرب
HELMADEX شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجت اعي 7 زفقة 
سبتة بقامة ربمي بلطابق بلتاني 

مكتب رقم 8 بلدبر بلبيضاء - 00)20 
بلدبر بلبيضاء بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤلية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 
 558(27

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
بلقافون) إعدبد  تم  (2022 يوفيو) (20
مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 
بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.HELMADEX
-)بستيربد) (: غرض بلشركة بإيجاز)

وتصدير بملنتجات بلغذبئية.
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وبلتصدير) بالستيربد  تجارة  (-

لج يع منتجات بلفاكهة.

وبلتصدير) بالستيربد  تجارة  (-

لج يع بملنتجات بلغذبئية.

وبلتصدير) بالستيربد  تجارة  (-

لج يع بملنتجات.

أو حيازة) إنشاء) (، أعم) وبشكل  (-

ج يع) تشغيل  أو  إدبرة  أو  تأجير  أو 

وج يع) وبملؤسسات  بلصناديق 

بلع ليات أو بربءبت بال تربع بملتعلقة)

ج يع) وكذلك  (، بألنشطة) بهذه 

وبلتي) (، كان) فوع  أي  من  بلع ليات 

أو) مباشر  بشكل  مرتبطة  تكون  قد 

ألية) أو  بلشركة  بهدف  مباشر  غير 

أغربض أ رى م اثلة أو ذبت صلة)،)

أو من بملحت ل أن تسهل توسيعها أو)

تطويرها..
زفقة) (7 (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 

بلتاني) بلطابق  ربمي  بقامة  سبتة 

مكتب رقم)8)بلدبر بلبيضاء)-)00)20 

بلدبر بلبيضاء)بملغرب.

أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 (0.000 بلشركة:) رأس ال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
سي وز) فرفافدو  هيلدر  بلسيد 

سيكيرب رودريغيز):)00))حصة بقي ة)

00))درهم للحصة.)

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):
سي وز) فرفافدو  هيلدر  بلسيد 

شارع) عنوبفه)ب() رودريغيز  سيكيرب 

بل6روفيسور طبيب.)جوبكيم فوفتس)
،)رقم.)55))أريل)106-5)27)بملارجيم)

 27(5-106 بل6رتغال) بيسبو  دو 

بملارجيم دو بيسبو بل6رتغال.

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
سي وز) فرفافدو  هيلدر  بلسيد 

شارع) عنوبفه)ب() رودريغيز  سيكيرب 

بل6روفيسور طبيب.)جوبكيم فوفتس)
،)رقم.)55))أريل)106-5)27)بملارجيم)

 27(5-106 بل6رتغال) بيسبو  دو 

بملارجيم دو بيسبو بل6رتغال

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
 (2 بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)033)81.
(032I

بلهدى لالستشارة ش م م

CHARK BETON
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
توسيع نشاط بلشركة)

بلهدى لالستشارة ش م م
رقم )7 شقة 9 شارع بلزرقطوني 
بملدينة بلجديدة فاس ، 30000، 

فاس بملغرب
CHARK BETON شركة ذبت 
مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد
وعنوبن مقرها بالجت اعي دوبر 

طاللسة عين بلشقف فاس 30000 
فاس بملغرب.

توسيع نشاط بلشركة
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 

.53375
بلوحيد) بلشريك  قربر  ب قت�سى 
ت ت) (2022 أكتوار) (26 في) بملؤرخ 
نشاط) إلى  بلتالية  بألنشطة  إضافة 

بلشركة بلحالي):
منعش عقاري.

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم  (
بلتجارية بفاس بتاريخ)02)فوف6ر)2022 

تحت رقم)1501/022.
(033I

بلهدى لالستشارة ش م م

BCK AUTO
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

بلهدى لالستشارة ش م م
رقم )7 شقة 9 شارع بلزرقطوني 
بملدينة بلجديدة فاس ، 30000، 

فاس بملغرب
BCK AUTO شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجت اعي رقم )0 

بلوك 01 بللويزبت سهب بلورد فاس 
- 00)30 فاس بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 
بملحدودة 

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 
71393

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) (26
بملسؤولية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بملحدودة بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤولية بملحدودة.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
 BCK (: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.AUTO
بستيربد) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 
بالهدف) مايتعلق  وكل  تصدير  و 

بالجت اعي..
 0( رقم) (: عنوبن بملقر بالجت اعي)
بلوك)01)بللويزبت سهب بلورد فاس)

- 00)30)فاس بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
عبد) لكريمي  بنشقرون  بلسيد 
بلفتاح):)500)حصة بقي ة)00))درهم)

للحصة.
ياسين) لكريمي  بنشقرون  بلسيد 
درهم) ((00 بقي ة) حصة  (500 (:

للحصة.)
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):
عبد) لكريمي  بنشقرون  بلسيد 
 01 بلوك) (0( رقم) بلفتاح عنوبفه)ب()
 30(00 بللويزبت سهب بلورد فاس)

فاس بملغرب.
ياسين) لكريمي  بنشقرون  بلسيد 
عنوبفه)ب()رقم))0)بلوك)01)بللويزبت)
فاس) (30(00 فاس) بلورد  سهب 

بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
عبد) لكريمي  بنشقرون  بلسيد 
 01 بلوك) (0( رقم) بلفتاح عنوبفه)ب()
 30(00 بللويزبت سهب بلورد فاس)

فاس بملغرب

ياسين) لكريمي  بنشقرون  بلسيد 
عنوبفه)ب()رقم))0)بلوك)01)بللويزبت)
فاس) (30(00 فاس) بلورد  سهب 

بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
فوف6ر) (02 بتاريخ) بفاس  بلتجارية 

2022)تحت رقم)1191.
(031I

 STE JARY POUR LES PRODUITS 

COSMETIQUES ET D’HYGIENS SARL

 STE JARY POUR LES
 PRODUITS COSMETIQUE

ET D›HYGIENS SARL
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تحويل بملقر بالجت اعي للشركة

 STE JARY POUR LES PRODUITS
 COSMETIQUES ET D›HYGIENS

SARL
بلشركة بملحاسبة بلك6رى ف.ب.م 

ش.م.م 7 زفقة بلعربق بقامة بلصفا و 
بملروة بلطابق بالول رقم 7) طنجة، 

90000، طنجة بملغرب
 STE JARY POUR LES PRODUITS
 COSMETIQUE ET D›HYGIENS
SARL شركة ذبت مسؤلية محدودة 

ذبت بلشريك بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجت اعي تجزئة 

كري ة 2 زفقة جنوب بفريقيا رقم 8 
جهة بليسار طنجة - 90000 طنجة 

بملغرب.
تحويل بملقر بالجت اعي للشركة

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 
.12519

بلوحيد) بلشريك  قربر  ب قت�سى 
تم تحويل) (202( فوف6ر) ((6 بملؤرخ في)
من) للشركة  بلحالي  بالجت اعي  بملقر 
«تجزئة كري ة)2)زفقة جنوب بفريقيا)
 90000 (- جهة بليسار طنجة) (8 رقم)
ببربج) «2مج ع  إلى) بملغرب») طنجة 
(- 36)طنجة) رقم) (6 و) (2 طنجة بلوك)

90000)طنجة بملغرب».
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
أكتوار) ((9 بتاريخ) بطنجة  بلتجارية 

2022)تحت رقم)258500.
(035I
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إئت افية أڤوفير أوفتربريز

PAPEL sarl au 
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تفويت حصص

إئت افية أڤوفير أوفتربريز
٢١٤، محج بلحسن بلثاني تيسير ١ ، 

00)26، برشيد بملغرب
 PAPEL sarl au شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجت اعي 0) زفقة 

بلحرية طابق 3 شقة رقم - 6 - 
20)20 بلدبربلبيضاء بملغرب.

تفويت حصص
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 

.35655(
بلوحيد) بلشريك  قربر  ب قت�سى 
ت ت) (2022 شتن6ر) (22 في) بملؤرخ 

بملصادقة على):
يونس بلزعيري) )ة() تفويت بلسيد)
أصل) من  بجت اعية  حصة  ((.000
000.))حصة لفائدة بلسيد))ة()أيوب)

بلزعيري بتاريخ)22)شتن6ر)2022.
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم  (
 03 بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

فوف6ر)2022)تحت رقم)36335.
(036I

fiduconsejo

AQUABO ENERGIX
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تفويت حصص

fiduconsejo
 av allal fassi res yasmina bloc

 b1 n 3 wilaya(tetouan ، 93000،
tetouan maroc

AQUABO ENERGIX شركة ذبت 
بملسؤولية بملحدودة

 BUREAU وعنوبن مقرها بإلجت اعي
 N° 8, 3EME(ETAGE(IMMEUBLE

 N° 3263 HAY(EL(MOHAMMADI
 AGADIR - 80080 AGADIR

.MAROC
تفويت حصص

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 
.169((

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)

ت ت) (2022 شتن6ر) ((2 في) بملؤرخ 

بملصادقة على):

 WORLE )ة() بلسيد) تفويت 

 ERICH WALTER (.100

 (00 أصل) من  بجت اعية  حصة 

 ATIKA )ة() بلسيد) لفائدة  حصة 

BENTALBA)بتاريخ)2))شتن6ر)2022.

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم  (

أكتوار) (21 بتاريخ) باكادير  بلتجارية 

2022)تحت رقم))3)1.

(037I

afayad groupe

PARA JONQUILLE
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد

تأسيس شركة

afayad groupe

 Imm 26 av(allal(el(fassi

 bureau 30 etage 4 daoudiate

 marrakech ، 0، MARRAKECH

MAROC

PARA JONQUILLE شركة ذبت 

مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجت اعي محل رقم 

)0 مستخرج من بملنزل رقم 305 

بلحوسنة )0 ،محاميد مربكش - 

10000 مربكش بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

((8097

 (2 في) مؤرخ  حر  عقد  ب قت�سى 

بلقافون) إعدبد  تم  (202( غشت)

مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.

عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 

 PARA (: ب ختصر تس يتها) بإلقتضاء)

.JONQUILLE

شربء) (• (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

بملستحضربت) وتسويق  وايع 

بلصيدالفية.

تاجر بألدوبت وبملنتجات وبملوبد) (•

بلطبية شبه بلطبية.

وتسويق) وإفتاج  بستخربج  (•

مستحضربت بلتج يل بلطبيعية.

•)واصورة أعم)،)ج يع بملعامالت)

أو) بملالية  أو  بلصناعية  أو  بلتجارية 

بألوربق بملالية أو بلعقاربت بملرتبطة)

بشكل مباشر أو غير مباشر باألنشطة)

بلتي من شأنها أن تعزز) بالجت اعية 

ف وها وتطورها.

محل) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 

رقم))0)مستخرج من بملنزل رقم)305 

(- مربكش) ،محاميد  (0( بلحوسنة)

10000)مربكش بملغرب.

أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 (.000 (: ملياء)  وفة) بلسيدة 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.

 (000 (: ملياء)  وفة) بلسيدة 

بقي ة)00))درهم.

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):

عنوبفه)ب() ملياء)  وفة  بلسيدة 

محاميد) (0( بلحسنة) (305 رقم)

مربكش)10000)مربكش بملغرب.

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:

عنوبفه)ب() ملياء)  وفة  بلسيدة 

محاميد) (0( بلحسنة) (305 رقم)

مربكش)10000)مربكش بملغرب

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

بلتجارية ب ربكش بتاريخ)-)تحت رقم)

.-

(038I

FIDUCIAIRE OUARDIGHA

MARBILLA PROMO
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE OUARDIGHA
 N° 72 RUE(IBN(TACHFINE

 BERRECHID ، 24100،
BERRECHID MAROC

MARBILLA PROMO شركة ذبت 
بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجت اعي )6 شارع 
اللة يقوث زبوية مصطفى بملعاني 

بملكتب رقم 39 بلطابق بألول 
بلدبربلبيضاء - 7000 بلدبربلبيضاء 

بملغرب
تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

560357
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) ((3
بملسؤولية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بملحدودة بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤولية بملحدودة.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.MARBILLA PROMO
منعش) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

عقاري.
 6( (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 
مصطفى) زبوية  يقوث  اللة  شارع 
بلطابق بألول) (39 بملعاني بملكتب رقم)
بلدبربلبيضاء) (7000 (- بلدبربلبيضاء)

بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
بلسيد بدريس جيدور):)500)حصة)

بقي ة)50.000)درهم للحصة.
 500 (: بوشعيب محسين) بلسيد 
حصة بقي ة)50.000)درهم للحصة.)
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):
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عنوبفه)ب() جيدور  بدريس  بلسيد 
دوبر بلهوبورة سيدي رحال بلشاطئ)

برشيد)75)26)برشيد بملغرب.
محسين) بوشعيب  بلسيد 
 23 س) م  بألزهر  تجزئة  عنوبفه)ب()
باللفة) ((8 شقة) (28( ع ارة) ب 
بلدبربلبيضاء) (20202 بلدبربلبيضاء)

بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
عنوبفه)ب() جيدور  بدريس  بلسيد 
دوبر بلهوبورة سيدي رحال بلشاطئ)

برشيد)75)26)برشيد بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
 28 بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)813883.

(039I

boss management accounting

FONESOCIETY
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

boss management accounting
 5AV SALAH EDDINE EL AYOUBI

 1ER(ETAGE(N°4 TETOUAN
 MAROC ، 93000، tetouan

maroc
FONESOCIETY شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجت اعي شارع علي 
بلشعرة، زفقة 06 درب -ب- رقم 79) 

تطوبن - 93000 تطوبن بملغرب
تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

32313
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) (03
بملسؤولية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بملحدودة بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤولية بملحدودة.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.FONESOCIETY

مركز) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 
بالتصال.

عنوبن بملقر بالجت اعي):)شارع علي)
بلشعرة،)زفقة)06)درب)-ب-)رقم)79) 

تطوبن)-)93000)تطوبن بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
حصة) (500 (: أي ن) غنام  بلسيد 

بقي ة)50.000)درهم للحصة.
 500 (: أبرودي) توفيق  بلسيد 
حصة بقي ة)50.000)درهم للحصة.)
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):
بلسيد غنام أي ن عنوبفه)ب()شارع)
علي بلشعرة،)زفقة)06)درب)-ب-)رقم)

79))تطوبن)93000)تطوبن بملغرب.
عنوبفه)ب() أبرودي  توفيق  بلسيد 
ط) (3/( بلوك) بيتش  رفييرب  مركب 
مرتيل) (93(50 مرتيل) ((2 شقة) ((

بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
بلسيد غنام أي ن عنوبفه)ب()شارع)
علي بلشعرة،)زفقة)06)درب)-ب-)رقم)

79))تطوبن)93000)تطوبن بملغرب
عنوبفه)ب() أبرودي  توفيق  بلسيد 
 ( ط) (3/( مركب رفييرب بيتش بلوك)
شقة)2))مرتيل)50)93)مرتيل بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
أكتوار) (2( بالبتدبئية بتطوبن بتاريخ)

2022)تحت رقم)10)2.

(010I

ROOMLAND

ROOMLAND
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

ROOMLAND
شارع موالي إس اعيل، إقامة 

فولوايليس، بلوك C ، بلطابق بألول, 
رقم 53 ، 90060، طنجة بملغرب

ROOMLAND شركة ذبت 
بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجت اعي شارع 

موالي إس اعيل، إقامة فولوايليس، 

بلوك C ، بلطابق بألول, رقم 53 - 

90060 طنجة بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

(3(89(

 26 في) مؤرخ  حر  عقد  ب قت�سى 
بلقافون) إعدبد  تم  (2022 أكتوار)

بملسؤولية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بملحدودة بامل يزبت بلتالية:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤولية بملحدودة.

عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.ROOMLAND

غرض بلشركة بإيجاز):)بإلستربد و)

بلتصدير,)تسويق وإفتاج بألثاث.

شارع) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 

موالي إس اعيل،)إقامة فولوايليس،)
 -  53 رقم) بألول,) بلطابق  (، (C بلوك)

90060)طنجة بملغرب.

أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 50 (: بلسرور) أبي  ع ر  بلسيد 

حصة بقي ة)000.))درهم للحصة.

حصة) (50 (: بلسيد مح د بوزيد)

بقي ة)000.))درهم للحصة.)

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):

بلسيد ع ر أبي بلسرور عنوبفه)ب()

موفتروي) (93(00 باستور) شارع  (7(

فرنسا.

بلسيد مح د بوزيد عنوبفه)ب()حي)
بألفدلس م أ زفقة)5))رقم)99 50)92 

بلقصر بلكبير بملغرب.

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:

بلسيد ع ر أبي بلسرور عنوبفه)ب()

موفتروي) (93(00 باستور) شارع  (7(

فرنسا

بلسيد مح د بوزيد عنوبفه)ب()حي)
بألفدلس م أ زفقة)5))رقم)99 50)92 

بلقصر بلكبير بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
فوف6ر) (02 بتاريخ) بطنجة  بلتجارية 

2022)تحت رقم)2528).
(01(I

LABRASS MULTISERVICES SARL

 STE LAAYOUNE LEADER
 IMMOBILIERS ET TRAVAUX

DIVERS SARL AU
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

LABRASS MULTISERVICES SARL
رقم )2 شارع بالمير موالي عبد هللا ، 

70000، بلعيون بملغرب
 STE LAAYOUNE LEADER

 IMMOBILIERS ET TRAVAUX
DIVERS SARL AU شركة ذبت 
مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجت اعي بلوكالة ) 
بلوك د رقم 605) مدينة بلوحدة 
بلعيون. - 70000 بلعيون بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

13627
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
بلقافون) إعدبد  تم  (2022 فوف6ر) (0(
مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 
بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)
 STE LAAYOUNE LEADER
 IMMOBILIERS ET TRAVAUX

.DIVERS SARL AU
بع ال) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 
بع ال) (- بملتنوعة) وبلتشييد  بلبناء)
وبلصرف) بلبناء) بلسباكة،) بلحفر،)
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بلش سية) بلطاقة  تركيب  (- بلصحي)
-)شربء)و بيع ج يع بملعدبت بملتعلقة)
بلتصدير) (- بلش سية) بالطاقة 

وبالستيربد....
بلوكالة) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 
605))مدينة بلوحدة) بلوك د رقم) ((

بلعيون.)-)70000)بلعيون بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
بلسيد مح د زهير):)000.))حصة)

بقي ة)00))درهم للحصة.
بلسيد مح د زهير):)000.))بقي ة)

00))درهم.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):
عنوبفه)ب() زهير  مح د  بلسيد 
درب بلح ام زفقة شاتيال بوالد تاي ة)

83350)بوالد تاي ة بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
عنوبفه)ب() زهير  مح د  بلسيد 
درب بلح ام زفقة شاتيال بوالد تاي ة)

83350)بوالد تاي ة بملغرب)
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
فوف6ر) (02 بتاريخ) بالعيون  بالبتدبئية 

2022)تحت رقم)6)32.
(012I

FIDUCIAIRE DU DETROIT SARL

 SPARTEL ENGINEERING
SARL

شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة
حل شركة

FIDUCIAIRE DU DETROIT SARL
 avenue(beethoven, immeuble
 opéra 2ème(etage 13 TANGER،

90000، TANGER(MAROC
 SPARTEL ENGINEERING SARL
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة)في 

طور بلتصفية(
وعنوبن مقرها بإلجت اعي بملنطقة 
بلحرة بطنجة تجزئة رقم 26 ب 

ع ارة د ), بلطابق بلثاني مكتب رقم 
5 - 00)90 طنجة بملغرب.

حل شركة
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 

.23(7(
ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)
2022)تقرر حل) 28)شتن6ر) بملؤرخ في)
بملحدودة) بملسؤولية  ذبت  شركة 
 SPARTEL ENGINEERING SARL
درهم) (570.000 رأس الها) مبلغ 
بملنطقة) بإلجت اعي  مقرها  وعنوبن 
ب) (26 رقم) تجزئة  بطنجة  بلحرة 
ع ارة د)),)بلطابق بلثاني مكتب رقم)
5 - 00)90)طنجة بملغرب فتيجة ل):)
بلتصفية بلنهائية للشركة و تشطيب)

رقم بلسجل بلتجاري.
و حدد مقر بلتصفية ب بملنطقة)
ب) (26 رقم) تجزئة  بطنجة  بلحرة 
ع ارة د)),)بلطابق بلثاني مكتب رقم)

5 - 00)90)طنجة بملغرب.)
و عين:

 Gérard Jacques بلسيد)ة()
شارع) (,35 عنوبفه)ب() و  (BERNAL
مو�سى ببن فصير)23000)بلدبر بيضاء)

بملغرب ك صفي))ة()للشركة.
بلحدود) بإلقتضاء) وعند 
بملخولة) بلصالحيات  على  بملفروضة 
تبليغ) محل  و  بملخابرة  محل  لهم 
بلعقود و بلوثائق بملتعلقة بالتصفية):)
ال حدود على بلصالحيات بملخولة لهم)
محل بملخابرة و محل تبليغ بلعقود و)

بلوثائق بملتعلقة بالتصفي
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
فوف6ر) (0( بتاريخ) بطنجة  بلتجارية 

2022)تحت رقم)258993.
(013I

ALM JURIC

سعد ايموفيبل
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

ALM JURIC
 BD ABDELLAH BEN YASSINE.5
 7° ETG(N° 2BIS(CASABLANCA،
20500، CASABLANCA(MAROC
سعد بي وفيبل شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجت اعي 77 زفقة 
مح د س يحة بلطابق بلعاشر رقم 
57 - 20250 بلدبر بلبيضاء بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤلية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 
56(0((

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 شتن6ر) (30
مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 
بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
سعد) (: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

بي وفيبل.
بالنعاش) (: غرض بلشركة بإيجاز)
بالتجار في) (- لشغال بلبناء) بلعقاري-)

موبد بلبناء.
زفقة) (77 (: عنوبن بملقر بالجت اعي)
بلعاشر رقم) بلطابق  مح د س يحة 

57 - 20250)بلدبر بلبيضاء)بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
بلسيدة بلدبري بلسعدية):)000.) 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.)
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):
بلسعدية) بلدبري  بلسيدة 
بوالد) بلحسن  بوالد  دوبر  عنوبفه)ب()
سطات) (26,502 بوالد سعيد) مومن 

بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
بلسعدية) بلدبري  بلسيدة 
بوالد) بلحسن  بوالد  وبر  عنوبفه)ب()
سطات) (26,502 بوالد سعيد) مومن 

بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
 03 بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

فوف6ر)2022)تحت رقم)2)8117.
(011I

TRAINING SOLUTIONS SARL AU

SKOU VERT
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

 TRAINING SOLUTIONS SARL
AU

رقم ) بناية 16.17 تجزئة بملركز, 
شارع مح د بلخامس ورزبزبت ، 

15000، ورزبزبت بملغرب
SKOU VERT شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجت اعي دوبر زبوية 
سكورة - 15000 ورزبزبت بملغرب 
تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

(2(59
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) ((2
بملسؤولية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بملحدودة بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤولية بملحدودة.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
 SKOU(:(بإلقتضاء)ب ختصر تس يتها

.VERT
زربعة) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

وصيافة بلحدبئق وبلطرق
بلبناء)وبالشغال بملختلفة

أع ال بلتشطيب و بلديكور.
عنوبن بملقر بالجت اعي):)دوبر زبوية)

سكورة)-)15000)ورزبزبت بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
مبلغ رأس ال بلشركة:)000.000.) 

درهم،)مقسم كالتالي:
 5.000 (: بلسيد زبهد عبد بلفتاح)

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.
بلسيد مفهوم عبد بلستار):)5.000 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.)
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):
بلسيد زبهد عبد بلفتاح عنوبفه)ب()
ورزبزبت) (15000 سكورة) زبوية  دوبر 

بملغرب.
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وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:

بلستار) عبد  مفهوم  بلسيد 

سكورة) بمزبورو  تجنات  عنوبفه)ب()

15000)ورزبزبت بملغرب

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

بالبتدبئية بورزبزبت بتاريخ))3)أكتوار)

2022)تحت رقم)133.

(015I

FIDUCIAIRE BAMMOU

HALIM EVENT

شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد

تحويل بملقر بالجت اعي للشركة

FIDUCIAIRE BAMMOU

 Residence Minate Allah

 36, Angle(Rue(Loubnane(et

 Mustapha(Rifai(N04 ، 14000،

KENITRA Maroc

HALIM EVENT شركة ذبت 

مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجت اعي 69 شارع 

موالي عبد بلرح ان شقة رقم 2 - 

1000) بلقنيطرة بملغرب.

تحويل بملقر بالجت اعي للشركة

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 

.55019

بلوحيد) بلشريك  قربر  ب قت�سى 

بملؤرخ في)0))ف6ربير))202)تم تحويل)

من) للشركة  بلحالي  بالجت اعي  بملقر 

»69)شارع موالي عبد بلرح ان شقة)

رقم)2 - 1000))بلقنيطرة بملغرب»)إلى)

بلطابق بلسفلي) ((1 رقم) ((10 «زفقة)

بلقنيطرة) (AFCA - (1000 بفكى)

بملغرب».

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

بالبتدبئية بالقنيطرة بتاريخ)01)مارس)

)202)تحت رقم)9)8).

(016I

MAGIC ZIANA SARL AU

MAGIC ZIANA

شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد

قفل بلتصفية

MAGIC ZIANA SARL AU

56، شارع بلرياض زيافة ، 93000، 

تطوبن بملغرب

 MAGIC ZIANA

شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجت اعي : 56 ، 

شارع بلرياض زيافة - 93000 تطوبن 

بملغرب.

قفل بلتصفية

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

.((683

بلوحيد) بلشريك  قربر  ب قت�سى 

بملؤرخ في)03)أكتوار)2022)تقرر حل)

MAGIC ZIANA)شركة ذبت مسؤلية)

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد مبلغ)

وعنوبن) درهم  (1(0.000 رأس الها)

مقرها بإلجت اعي)56)،)شارع بلرياض)

93000)تطوبن بملغرب فتيجة) (- زيافة)

لتربكم بلخسارة جربء)برتفاع تكاليف)

بالستيربد،)وضعف بلقدرة بلشربئية،)

مند جائحة كوفيد.

و عين:

و) بلعيادي  بلنبي  عبد  بلسيد)ة()

«ب») زفقة) بلرياض  شارع  عنوبفه)ب()

درب)3)رقم)22 93000)تطوبن بملغرب)

ك صفي))ة()للشركة.

و قد تم بنعقاد بلج عية بلختامية)

(،5- وفي) (2022 أكتوار) (03 بتاريخ)

93000)تطوبن) (- شارع بلرياض زيافة)

بملغرب.

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

أكتوار) (26 بالبتدبئية بتطوبن بتاريخ)

2022)تحت رقم)95)2.

(017I

ÉVENTS SERVICE BERRECHID

Évents service berrechid
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

ÉVENTS SERVICE BERRECHID

28 زفقة حلب تسير ) ، 00)26، 

برشيد بملغرب

Évents service berrechid شركة 

ذبت بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجت اعي 28 زفقة 

حلب بلتسير ) - 00)26 برشيد 

بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

(7235

 25 في) مؤرخ  حر  عقد  ب قت�سى 
بلقافون) إعدبد  تم  (2022 أكتوار)

بملسؤولية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بملحدودة بامل يزبت بلتالية:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤولية بملحدودة.

عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 

 Évents(:(بإلقتضاء)ب ختصر تس يتها

.service berrechid

متعهد) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

.Traiteur(.حفالت
زفقة) (28 (: عنوبن بملقر بالجت اعي)

برشيد) (26(00  -  ( بلتسير) حلب 

بملغرب.

أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

بلشركة:) رأس ال  مبلغ 

00.000,00))درهم،)مقسم كالتالي:

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):

بلزوهرة) فاط ة  بوكرين  بلسيدة 

برشيد) (26(00 برشيد) عنوبفه)ب()

بملغرب.

مروبن) بلقناديل  بو  بلسيد 

برشيد) (26(00 برشيد) عنوبفه)ب()

بملغرب.

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:

بلزوهرة) فاط ة  بوكرين  بلسيدة 

برشيد) (26(00 برشيد) عنوبفه)ب()

بملغرب)

مروبن) بلقناديل  بو  بلسيد 

برشيد) (26200 برشيد) عنوبفه)ب()

بملغرب)

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

فوف6ر) (03 بتاريخ) ب6رشيد  بالبتدبئية 

2022)تحت رقم)22)).

(018I

TRA- COM- FISC-ASSISTANCE

 TRAVAUX DE

 CONSTRUCTION

LAASSIFRI

شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

مالءمة بلنظام بألسا�سي للشركة

TRA- COM- FISC-ASSISTANCE

 AVENUE(DE(LA(RESISTANCE 24

N°16، 90020، Tanger(Maroc

 TRAVAUX DE CONSTRUCTION

LAASSIFRI «شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة»

 RUE B :وعنوبن مقرها بالجت اعي

 N°37 BELLE(VUE - TANGER

بملغرب 90000 طنجة بملغرب.

«مالءمة بلنظام بألسا�سي للشركة»

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري: 

.(6673

ب قت�سى بلج ع بلعام بالستثنائي)

بملؤرخ في)06)أكتوار)2022

بألسا�سي) بلنظام  مالءمة  تقرر 

بلقافون:) مقتضيات  مع  للشركة 

عبد) للسيد  بلتسيير  مدة  ت ديد 

بلرح ان بلعصفري ملدة غير محدودة

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم  (

أكتوار) (3( بتاريخ) بطنجة  بلتجارية 

2022)تحت رقم)258955.

(019I
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FIDUCIAIRE ZERROUKI

MEDICAL TRAINING
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE ZERROUKI

 36RUE DE CASABLANCA APT.2

 BP 577 OUJDA(PRINCIPALE،

60000، OUJDA(MAROC

MEDICAL TRAINING شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجت اعي 85 زفقة 

بلرااط و زفقة بلسينيغال بلطابق 2 

بلشقة 1 - 60000 وجدة بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

1005(

 22 في) مؤرخ  حر  عقد  ب قت�سى 
بلقافون) إعدبد  تم  (2022 يوفيو)

بملسؤولية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بملحدودة بامل يزبت بلتالية:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤولية بملحدودة.

عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.MEDICAL TRAINING

بلتدريب) (: غرض بلشركة بإيجاز)

(- تجارة بللوبزم بلصيدلية) (- بملست ر)

بلتصدير و بألستربد.
زفقة) (85 (: عنوبن بملقر بالجت اعي)

 2 بلرااط و زفقة بلسينيغال بلطابق)

بلشقة)1 - 60000)وجدة بملغرب.

أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 331 (: بلسيد بوجخروط حسان)

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.

333)حصة) (: بلسيد فصاتي  الد)

بقي ة)00))درهم للحصة.

 333 (: سلي ان) مختاري  بلسيد 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.)

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):

حسان) بوجخروط  بلسيد 

عنوبفه)ب()شارع بألمير موالي بلحسن)
وجدة) (60000  (9 رياض بيسلي رقم)

بملغرب.

بلسيد فصاتي  الد عنوبفه)ب()حي)

بلنهي) زفقة  بمباركي  تجزئة  بلزيتون 
رقم)9) 60000)وجدة بملغرب.

بلسيد مختاري سلي ان عنوبفه)ب()

رياض) بلحسن  موالي  بألمير  شارع 
بيسلي شطر)2)رقم)20 60000)وجدة)

بملغرب.

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
درقاوي) هللا  هيبة  بلسيدة 

عنوبفه)ب()شارع بألمير موالي بلحسن)
وجدة) (60000  (9 رياض بيسلي رقم)

بملغرب

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

أكتوار) ((( بتاريخ) بوجدة  بلتجارية 

2022)تحت رقم)561).

(050I

موثق

ASSIC
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

مالءمة بلنظام بألسا�سي للشركة

موثق

بقامة بلقصر ع ارة د, زبوية 

شارع يعقوب بملنصور و شارع 

غافدي بلدبلربلبيظاء ، 20270، 

بلدبربلبيظاء بملغرب

ASSIC «شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة»

وعنوبن مقرها بالجت اعي: زبوية 

شارع بلزرقطوني و عبد بللطيف 

بن قدور حي غاسين 20200 بلدبر 

بلبيضاء بملغرب.

«مالءمة بلنظام بألسا�سي للشركة»
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري: 

.((8985

ب قت�سى بلج ع بلعام بالستثنائي)

بملؤرخ في))2)يوليوز)2022

بألسا�سي) بلنظام  مالءمة  تقرر 

للشركة مع مقتضيات بلقافون:)

بلكتاني) بالستاد عزبلعرب  ديوبن 

ASSIC « SARL(»(موثق بالدبربلبيضاء

محدودة) مسؤولية  ذبت  شركة 

رأس الها)00.000))درهم

شارع) :زبوية  بالجت اعي) بملقر 

بلزرقطوني و عبد بللطيف بن قدور,)

حي غاسين))بلدبر بلبيضاء)

بلسجل بلتجاري):)8985))

إعالن عن هبة حصص بجت اعية

تلقاه) رسمي  عقد  ب قت�سى  (-I

موثق) بلكتاني٬) بلعرب  عز  بألستاذ 

يوليوز) (2( بتاريخ) بلبيضاء٬) بالدبر 

بتاريخ) 2022)مسجل بالدبر بلبيضاء)

26)يوليوز)2022):

بل ين مئة) وهبت بلسيدة رجاء) (-

وستون))60)()حصة بجت اعية بلتي)

 SARL » ASSIC شركة) في  ت لكها 

بلحسناوي) دينا  بلسيدة  لفائدة  (»

بلعامري.

تلقاه) رسمي  عقد  ب قت�سى  (-II

موثق) بلكتاني٬) بلعرب  عز  بألستاذ 

يوليوز) (2( بتاريخ) بلبيضاء٬) بالدبر 

بتاريخ) 2022)مسجل بالدبر بلبيضاء)

26)يوليوز)2022):

بملصادقة على بلهبة بلتي قامت) (-

بل ين ملئة وستون) بها بلسيدة رجاء)

حصة بجت اعية بلتي ت لكها) ()(60(

 « SARL » ASSIC(في شركة

-)تاكيد بلسيدة رجاء)بل ين مسيرة)

وحيدة للشركة.)

تلقاه) رسمي  عقد  ب قت�سى  (-III

موثق) بلكتاني٬) بلعرب  عز  بألستاذ 

يوليوز) (2( بتاريخ) بلبيضاء٬) بالدبر 

بتاريخ) 2022)مسجل بالدبر بلبيضاء)

بلشركاء) عدل  (2022 يوليوز) (26

بلقافون بألسا�سي للشركة

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم  (

 3( بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)813706.

(05(I

FIDUCIAIRE BAMMOU

FALAK CAR
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE BAMMOU

 Residence Minate Allah

 36, Angle Rue Loubnane et

 Mustapha( Rifai( N04( ،( 14000،

KENITRA Maroc

ذبت) شركة  (FALAK CAR

بملسؤولية بملحدودة

 7 و) (3 وعنوبن مقرها بإلجت اعي)
زفقة جبالة و غافدي و لبنان بقامة)

 (1000  -  8 رقم) مكتب  ب  فاتن 

بلقنيطرة بملغرب

بملسؤولية) ذبت  شركة  تأسيس 

بملحدودة)
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري):)

67(33

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) (07

بملسؤولية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بملحدودة بامل يزبت بلتالية:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤولية بملحدودة.

عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 

 FALAK(:(بإلقتضاء)ب ختصر تس يتها

.CAR

-كربء) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

بلسياربت بدون سائق.
عنوبن بملقر بالجت اعي):)3)و)7)زفقة)

جبالة و غافدي و لبنان بقامة فاتن)

بلقنيطرة) ((1000  -  8 ب مكتب رقم)

بملغرب.

أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 500 (: بملعطاوي) مح د  بلسيد 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.

 500 (: بملعطاوي) رضوبن  بلسيد 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.)

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):
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بلسيد مح د بملعطاوي عنوبفه)ب()
بلوك ف) (5 مج وعة) (( حي بلوحدة)
22 1000))سيدي يحيى بلغرب) رقم)

بملغرب.
بملعطاوي) رضوبن  بلسيد 
مج وعة) (( بلوحدة) حي  عنوبفه)ب()
سيدي) ((1000  22 بلوك ف رقم) (5

يحيى بلغرب بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
بلسيد مح د بملعطاوي عنوبفه)ب()
بلوك ف) (5 مج وعة) (( حي بلوحدة)
22 1000))سيدي يحيى بلغرب) رقم)

بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
بالبتدبئية بالقنيطرة بتاريخ)02)فوف6ر)

2022)تحت رقم)1355.
(052I

FIDUCIAIRE ZERROUKI

 KHALDI TRAVAUX
 DE GENIE CIVIL DE

L›ORIENTAL
إعالن متعدد بلقربربت

FIDUCIAIRE ZERROUKI
 36RUE DE CASABLANCA APT.2

 BP 577 OUJDA(PRINCIPALE،
60000، OUJDA(MAROC

 KHALDI TRAVAUX DE GENIE
CIVIL DE L›ORIENTAL «شركة 

ذبت بملسؤولية بملحدودة»
وعنوبن مقرها بالجت اعي: 8 زفقة 
مشرع ح ادي حي مح د بلخضر - 

60000 وجدة بملغرب.
«إعالن متعدد بلقربربت»

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري: 
.25923

ب قت�سى بلج ع بلعام بالستثنائي)
بملؤرخ في)09)غشت)2022

تم بتخاذ بلقربربت بلتالية:)
قربر رقم)):)بلذي ينص على مايلي:)
لصالح  الدي) حصة  ((00 تفويت)

أسامة
قربر رقم)2:)بلذي ينص على مايلي:)
أسامة ك سير جديد) تعيين  الدي 

للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)
بلنظام بألسا�سي بلتالية:)

بند رقم)7:)بلذي ينص على مايلي:)
رأس ال بلشركة

على) ينص  بلذي  (:(6 رقم) بند 
مايلي:)بلتسيير

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
غشت) ((8 بتاريخ) بوجدة  بلتجارية 

2022)تحت رقم)250).

(053I

FIDUCIAIRE BAMMOU

DYNAMIQUE GARD
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE BAMMOU
 Residence Minate Allah

 36, Angle(Rue(Loubnane(et
 Mustapha(Rifai(N04 ، 14000،

KENITRA Maroc
DYNAMIQUE GARD شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجت اعي دوبر والد 
مليك BANLIEUE حدبدة - 1000) 

بلقنيطرة بملغرب
تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

67063
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 شتن6ر) (29
بملسؤولية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بملحدودة بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤولية بملحدودة.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.DYNAMIQUE GARD
غرض بلشركة بإيجاز):)-شركة في)

بمن بملباني بلعامة و بلخاصة.
:)دوبر والد) عنوبن بملقر بالجت اعي)
 (1000 (- حدبدة) (BANLIEUE مليك)

بلقنيطرة بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

500)حصة) (: بلسيد بفوبر جنيش)
بقي ة)00))درهم للحصة.

حصة) (500 (: بلسيد ع ر شلي ة)
بقي ة)00))درهم للحصة.)

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)
وصفات وموبطن بلشركاء):

عنوبفه)ب() جنيش  بفوبر  بلسيد 
 (1000 بلحدبدة) بمليك  بوالد  دوبر 

بلقنيطرة بملغرب.
بلسيد ع ر شلي ة عنوبفه)ب()دوبر)
 (1000 بلطيبي) سيدي  بلنصر  والد 

بلقنيطرة بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
عنوبفه)ب() جنيش  بفوبر  بلسيد 
 (1000 بلحدبدة) بمليك  بوالد  دوبر 

بلقنيطرة بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
 26 بتاريخ) بالقنيطرة  بالبتدبئية 

أكتوار)2022)تحت رقم)1238.
(051I

FIDUCIAIRE BAMMOU

ALMA GARD
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE BAMMOU
 Residence Minate Allah

 36, Angle(Rue(Loubnane(et
 Mustapha(Rifai(N04 ، 14000،

KENITRA Maroc
ALMA GARD شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجت اعي تجزئة 

63 بلوفاء 1 سوق بلسبت بلطابق 
بلسفلي - 1000) بلقنيطرة بملغرب
تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

66973
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) (03
بملسؤولية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بملحدودة بامل يزبت بلتالية:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بملسؤولية بملحدودة.

عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
 ALMA(:(بإلقتضاء)ب ختصر تس يتها

.GARD
غرض بلشركة بإيجاز):)-مقاولة في)

بمن بملباني بلعامة و بلخاصة.
تجزئة) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 
بلطابق) بلسبت  سوق  (1 بلوفاء) (63

بلسفلي)-)1000))بلقنيطرة بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 500 (: بلسيد عبد بلعالي جنيش)

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.
بلسيد بدريس مهربر):)500)حصة)

بقي ة)00))درهم للحصة.)
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):
جنيش) بلعالي  عبد  بلسيد 
بملخاليف) بلسبع  عين  عنوبفه)ب()

1000))بلقنيطرة بملغرب.
عنوبفه)ب() مهربر  بدريس  بلسيد 
عين بلسبع)1000))بلقنيطرة بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
عنوبفه)ب() مهربر  بدريس  بلسيد 
عين بلسبع)1000))بلقنيطرة بملغرب

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
 (8 بتاريخ) بالقنيطرة  بالبتدبئية 

أكتوار)2022)تحت رقم)7))1.
(055I

AXATEL

اكسطل
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

حل شركة

AXATEL
 lotissement(EL(ASSIL(N° 73
 ، 20800، MOHAMMEDIA

MAROC
بكسطل شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة)في طور بلتصفية(
وعنوبن مقرها بإلجت اعي 73 

حي بالصيل بملح دية - 20800 



21391 الجريدة الرسميةعدد)5712 - )2)رايع بر ر)111) )6))فوف 6ر)2022) 

بملح دية بملغرب.
حل شركة

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 
.3319

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)
تقرر) (2022 أكتوار) (30 في) بملؤرخ 
حل شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة)
 600.000 رأس الها) مبلغ  بكسطل 
بإلجت اعي) مقرها  وعنوبن  درهم 
 20800 (- حي بالصيل بملح دية) (73
بملح دية بملغرب فتيجة ل):)صعواات)

مالية.
حي) ب  بلتصفية  مقر  حدد  و 
 20800 (- بملح دية) (73 بالصيل رقم)

بملح دية بملغرب.)
و عين:

و) بكريم  بلحسن  بلسيد)ة()
 73 رقم) بالصيل  حي  عنوبفه)ب()
ك صفي) بملغرب  بملح دية  (20800

)ة()للشركة.
وعند بإلقتضاء)بلحدود بملفروضة)
محل) لهم  بملخولة  بلصالحيات  على 
و) بلعقود  تبليغ  محل  و  بملخابرة 
أقوى) (- (: بلوثائق بملتعلقة بالتصفية)

بلصالحيات
- 73)،)حي بألصيل بملح دية

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
بالبتدبئية باملح دية بتاريخ)03)فوف6ر)

2022)تحت رقم)70)2.
(056I

ABDELMAJYD BEN SGHIR

NEW WAY TRADE
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

NEW WAY TRADE
 Bd(D’Anfa(Etg(N° 09 ,96
 Appt(N° 91 Résidence(le

 Printemps(D’Anfa –Casablanca
 CASBLANCA، 20000،
CASABLANCA MAROC

NEW WAY TRADE شركة ذبت 
مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجت اعي 96 شارع 

أففا بلطابق رقم 09 شقة رقم )9 
إقامة رايع أففا بلدبر بلبيضاء - 
20000 بلدبر بلبيضاء بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

56017(
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 شتن6ر) (30
مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 
بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
 NEW (: ب ختصر تس يتها) بإلقتضاء)

.WAY TRADE
بلتجارة) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

وبالستيربد وبلتصدير.
 96 (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 
09)شقة رقم) شارع أففا بلطابق رقم)
(- إقامة رايع أففا بلدبر بلبيضاء) (9(

20000)بلدبر بلبيضاء)بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 (0.000 بلشركة:) رأس ال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
 (00 (: بويا) آيت  عادل  بلسيد 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.)
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):
بلسيد عادل آيت بويا عنوبفه)ب()
درب موالي بلشريف زفقة)1))رقم)6) 
بلحي بملح دي)20000)بلدبر بلبيضاء)

بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
بلسيد عادل آيت بويا عنوبفه)ب()
درب موالي بلشريف زفقة)1))رقم)6) 
بلحي بملح دي)20000)بلدبر بلبيضاء)

بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
 3( بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)813971.
(057I

CABINET BEN MOKHTAR

 HIGH QUALITY POWER
MOROCCO

شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 
بلشريك بلوحيد

تأسيس شركة

CABINET BEN MOKHTAR
 Centre(d›Affaires(NOVA

 AFRICA. 40 Rue(Al(Banafsaj. 1er
 Etage(N°22. Vieille(Montagne ،

90040، TANGER(MAROC
 High Quality Power Morocco
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجت اعي إقامة 

بيتهوفن 2 بلطابق 3 رقم 82 ساحة 
ببربهيم بلرودبني زفقة السينا - 

90000 طنجة بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

(3(69(
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) ((9
مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 
بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
 High (: ب ختصر تس يتها) بإلقتضاء)

.Quality Power Morocco
دربسة) (- (: غرض بلشركة بإيجاز)
وتص يم واناء)وتركيب محطة توليد)
بلش سية) بلطاقة  وإفتاج  بلكهرااء)
بلريحية) وبلطاقة  بلكهروضوئية  و 

وبلطاقة بلهيدروليكية)؛
بلتركيبات) صيافة عامة لج يع  (-
بلريحية) وبلطاقة  بلكهروضوئية 

وبلهيدروليكية.
إقامة) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 
ساحة) (82 رقم) (3 بلطابق) (2 بيتهوفن)
(- السينا) زفقة  بلرودبني  ببربهيم 

90000)طنجة بملغرب.

أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 
بلشركة):)99)سنة.

 98.000 بلشركة:) رأس ال  مبلغ 
درهم،)مقسم كالتالي:

 980 (: إففست) وبتهكوم  بلشركة 
حصة بقي ة)00))درهم للحصة.)

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)
وصفات وموبطن بلشركاء):

إففست) وبتهكوم  بلشركة 
عنوبفه)ب()إقامة بيتهوفن)2)بلطابق)3 
رقم)82)ساحة ببربهيم بلرودبني زفقة)

السينا)90000)طنجة بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
بلسيد دكتور رولفز هينز لوكاس)
 2690( ربستدورف) عنوبفه)ب()

هوبستربب)0))أ أملافيا
بلسيد بيستر مارينوس عنوبفه)ب()
 2(221 كليكن) تي  ج  روزنغارتن 

كيبيتزويغ)2))أملافيا
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
أكتوار) (26 بتاريخ) بطنجة  بلتجارية 

2022)تحت رقم)258807.

(058I

CABINET BEN MOKHTAR

 German Sports Group
Tanger

شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 
بلشريك بلوحيد

تأسيس شركة

CABINET BEN MOKHTAR
 Centre(d›Affaires(NOVA

 AFRICA. 40 Rue(Al(Banafsaj. 1er
 Etage(N°22. Vieille(Montagne ،

90040، TANGER(MAROC
 German Sports Group Tanger
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجت اعي إقامة 

بيتهوفن 2 بلطابق 3 رقم 82 ساحة 
ببربهيم بلرودبني زفقة السينا - 

90000 طنجة بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 
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رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 
(3(689

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) ((9
مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 
بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.German Sports Group Tanger
دربسة) (- (: غرض بلشركة بإيجاز)
وتص يم واناء)وتشييد أكادي ية كرة)

بلقدم.
-)إدبرة مربكز أكادي ية كرة بلقدم)

وج يع بلخدمات ذبت بلصلة..
إقامة) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 
ساحة) (82 رقم) (3 بلطابق) (2 بيتهوفن)
(- السينا) زفقة  بلرودبني  ببربهيم 

90000)طنجة بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 98.000 بلشركة:) رأس ال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
 980 (: إففست) وبتهكوم  بلشركة 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.)
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):
إففست) وبتهكوم  بلشركة 
عنوبفه)ب()إقامة بيتهوفن)2)بلطابق)3 
رقم)82)ساحة ببربهيم بلرودبني زفقة)

السينا)90000)طنجة بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
دييتر) فولفغانغ  رولف  بلسيد 
 5(069 ديل6روك) كولن  عنوبفه)ب()

فالدوستر)11)أملافيا
بلسيد فون هييزن طوماس وبلتر)
 3767( هوكستر ألباكسن) عنوبفه)ب()

هانساستربب)56)أملافيا
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
أكتوار) (26 بتاريخ) بطنجة  بلتجارية 

2022)تحت رقم)258806.
(059I

STE FIDLAMIAE SARL

AGRIZMOURE
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

STE FIDLAMIAE SARL
 IMM 37 RUE AL HOUSSIMA
 APPT( 4( HASSAN( ،( 10000،

RABAT MAROC
ذبت) شركة  (AGRIZMOURE

بملسؤولية بملحدودة
 (5 بإلجت اعي) مقرها  وعنوبن 
شارع بألبطال رقم)1)أكدبل)-)0000) 

بلرااط بملغرب
بملسؤولية) ذبت  شركة  تأسيس 

بملحدودة)
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري):)

(63775
 (7 في) مؤرخ  حر  عقد  ب قت�سى 
بلقافون) إعدبد  تم  (2022 أكتوار)
بملسؤولية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بملحدودة بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤولية بملحدودة.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.AGRIZMOURE
غرض بلشركة بإيجاز):)•)بلزربعة،)
وغرس) بلغابات  بلنحل،) تراية 

بألشجار.
و) بلزربعية  بملوبد  بستغالل  (•

بلغابوية.
بألرب�سي) وتجهيز  بربار  حفر  (•

بلزربعية.
•)بلثروة بلحيوبفية.

•)قطع وايع بلخشب.
بيع بملنتجات بلعضوية وكل ما) (•

يتعلق بالزربعة.
•)زربعة زيت بلزيتون وايعه.

.
5))شارع) عنوبن بملقر بالجت اعي):)
 (0000 (- أكدبل) (1 رقم) بألبطال 

بلرااط بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

بلسيد هشيري عبد بلكريم):)500 
حصة بقي ة)00))درهم للحصة.

بلسيد بلديمي أح د):)500)حصة)
بقي ة)00))درهم للحصة.)

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)
وصفات وموبطن بلشركاء):

بلكريم) عبد  هشيري  بلسيد 
عنوبفه)ب()تجزئة حدبئق مع ورة رقم)

89 000)))سال بلجديدة بملغرب.
بلسيد بلديمي أح د عنوبفه)ب()حي)
بلرح ة قطاع أ رقم)659 000)))سال)

بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
بلكريم) عبد  هشيري  بلسيد 
عنوبفه)ب()تجزئة حدبئق مع ورة رقم)

89 000)))سال بلجديدة بملغرب
بلسيد بلديمي أح د عنوبفه)ب()حي)
بلرح ة قطاع أ رقم)659 000)))سال)

بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
فوف6ر) (03 بتاريخ) بالرااط  بلتجارية 

2022)تحت رقم))2997).
(060I

SENHAJI SERVICES

SENHAJI SERVICES
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

SENHAJI SERVICES
متجر بالطابق بالر�سي ع ارة رقم 
3BM1 تجزئة بلبساتين طريق 

بي وزبر، 30050، فاس بمل لكة 
بملغراية

SENHAJI SERVICES شركة ذبت 
بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجت اعي متجر 
 3BM1 بالطابق بالر�سي ع ارة رقم

تجزئة بلبساتين طريق بي وزبر 
30050 فاس بمل لكة بملغراية

تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 
بملحدودة 

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 
711(3

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
بلقافون) إعدبد  تم  (2022 فوف6ر) (0(

بملسؤولية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بملحدودة بامل يزبت بلتالية:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤولية بملحدودة.

عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.SENHAJI SERVICES

تحويل) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

بألموبل-فقل بلبضائع للغير-بالستيربد)

و بلتصدير.

متجر) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 

 3BM1 رقم) بالر�سي ع ارة  بالطابق 

بي وزبر) طريق  بلبساتين  تجزئة 

30050)فاس بمل لكة بملغراية.

أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 500 (: سكينة) بملسكين  بلسيدة 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.

 500 (: مح د) بملسكين  بلسيد 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.)

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):

بلسيدة بملسكين سكينة عنوبفه)ب()

شارع وهربن)33)زفقة تل سان تجزئة)

2 30060)فاس بمل لكة) لبابة بلزهور)

بملغراية.

بلسيد بملسكين مح د عنوبفه)ب()

 2 زفقة برشلوفة حي بلوفاء) (30 رقم)

بمل لكة) فاس  (30060 طريق صفرو)

بملغراية.

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:

بلسيدة بملسكين سكينة عنوبفه)ب()

شارع وهربن)33)زفقة تل سان تجزئة)

2 30060)فاس بمل لكة) لبابة بلزهور)

بملغراية

تم بإليدبع بلقافوني ب-)بتاريخ)03 

فوف6ر)2022)تحت رقم)1532.

(06(I
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fam consulting

HALLA SHOPPING
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

fam consulting

 res(koutoubia(center 2 avenue

 hassan(II(gueliz 2 eme(etage(n°9

، 40000، marrakech(maroc

 HALLA SHOPPING

شركة ذبت مسؤلية محدودة 

ذبت بلشريك بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجت اعي دوبر لهنا 

رقم 22) بلطابق بلسفلي فيال كنزة 

ج اعة تسلطافط بوريكة - 10000 

مربكش بملغرب 

تأسيس شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

(30313

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 شتن6ر) ((5

مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.

عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 

 HALLA(:(بإلقتضاء)ب ختصر تس يتها

.SHOPPING

تسويق) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

منتجات مستحضربت بلتج يل

دوبر لهنا) (: عنوبن بملقر بالجت اعي)

بلطابق بلسفلي فيال كنزة) ((22 رقم)

 10000 (- ج اعة تسلطافط بوريكة)

مربكش بملغرب.

أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 (0.000 بلشركة:) رأس ال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):

عنوبفه)ب() مويمي  هالة  بلسيدة 

3)شقة) 21)ط) شارع وبد بلفربت رقم)

1)مرتيل)10000)مربكش بملغرب.

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:

عنوبفه)ب() مويمي  هالة  بلسيدة 

3)شقة) 21)ط) شارع وبد بلفربت رقم)

1)مرتيل)10000)مربكش بملغرب)

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

فوف6ر) (03 بتاريخ) ب ربكش  بلتجارية 

2022)تحت رقم))01)1).

(062I

TGN

 TGN SOCIETE DE TRAVAUX

DIVERS
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
رفع رأس ال بلشركة

TGN

 AVENUE ESSALAM CBC ETAGE

 7 N° 35 ، 90000، TANGER

MAROC

 TGN SOCIETE DE TRAVAUX

DIVERS شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجت اعي شارع 

بلسالم CBC بلطابق 7 رقم 35 - 

90000 طنجة بملغرب.
رفع رأس ال بلشركة

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 

.63757

بلوحيد) بلشريك  قربر  ب قت�سى 

تم) (2022 غشت) ((9 في) بملؤرخ 
قدره) ب بلغ  بلشركة  رأس ال  رفع 

من) أي  درهم») ((.120.000«

 (.500.000» إلى) درهم») (80.000«

تقديم حصص) (: عن طريق) درهم»)

فقدية أو عينية.

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

فوف6ر) (02 بتاريخ) بطنجة  بلتجارية 

2022)تحت رقم)2181).

(063I

FIDNOM CABINET FIDUCIAIRE

MK PROJECT
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

FIDNOM CABINET FIDUCIAIRE
 CASABLANCA ، 20000،

CASABLANCA MAROC
MK PROJECT شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجت اعي إقامة 

بلبس ة 2 ع ارة 2 رقم 8 عين بلسبع 
- 20000 بلدبربلبيضاء بملغرب
تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

5608(3
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) (3(
بملسؤولية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بملحدودة بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤولية بملحدودة.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
 MK (: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.PROJECT
منعش) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

عقاري.
إقامة) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 
بلبس ة)2)ع ارة)2)رقم)8)عين بلسبع)

- 20000)بلدبربلبيضاء)بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
حصة) (310 (: فؤبد) مزرة  بلسيد 

بقي ة)00))درهم للحصة.
حصة) (330 (: بلسيد  ياطي بدر)

بقي ة)00))درهم للحصة.
بلسيد بلعدفاني عبدبلجبار):)330 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.)
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):
عنوبفه)ب() فؤبد  مزرة  بلسيد 
0))حي كوتي) 5)شقة) زفقة بملتنبي ط)

20000)بلدبربلبيضاء)بملغرب.

عنوبفه)ب() بدر  بلسيد  ياطي 
فيال) كاليفورفيا  حدبئق  مكة  طريق 
بلدبربلبيضاء) (20000 كاليفورفيا) ((3

بملغرب.
عبدبلجبار) بلعدفاني  بلسيد 
 35 رقم) يحيى  تجزئة  عنوبفه)ب()
 20000 بلشق) عين  سفلي  طابق 

بلدبربلبيضاء)بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
عنوبفه)ب() فؤبد  مزرة  بلسيد 
0))حي كوتي) 5)شقة) زفقة بملتنبي ط)

20000)بلدبربلبيضاء)بملغرب
عنوبفه)ب() بدر  بلسيد  ياطي 
فيال) كاليفورفيا  حدبئق  مكة  طريق 
بلدبربلبيضاء) (20000 كاليفورفيا) ((3

بملغرب
عبدبلجبار) بلعدفاني  بلسيد 
 35 رقم) يحيى  تجزئة  عنوبفه)ب()
 20000 بلشق) عين  سفلي  طابق 

بلدبربلبيضاء)بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
 02 بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

فوف6ر)2022)تحت رقم)71)811.

(061I

SAHARA MARINE SUB

SAHARA MARINE SUB
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

SAHARA MARINE SUB
شارع موالي إس اعيل، 1) ع ارة 
موالي إس اعيل بلطابق بلثالث 
، رقم 9 طنجة. ، 90000، طنجة 

بملغرب
SAHARA MARINE SUB شركة 

ذبت بملسؤولية بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجت اعي شارع 

موالي إس اعيل، 1) ع ارة موالي 
إس اعيل بلطابق بلثالث ، رقم 9. - 

90000 طنجة بملغرب
تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

(3(10(
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في) مؤرخ  موثق  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 شتن6ر) ((5
بملسؤولية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بملحدودة بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤولية بملحدودة.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.SAHARA MARINE SUB
غرض بلشركة بإيجاز):)بناء)أع ال)

بلهندسة بملدفية بأل رى.
شارع) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 
موالي) ع ارة  ((1 إس اعيل،) موالي 
 -  .9 رقم) (، إس اعيل بلطابق بلثالث)

90000)طنجة بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 310 (: بلخضري) أمين  بلسيد 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.
 330 (: بلتولي) هللا  عبد  بلسيد 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.
بلسيد ح يد شفيق):)330)حصة)

بقي ة)00))درهم للحصة.)
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):
عنوبفه)ب() بلخضري  أمين  بلسيد 
 21030 بلرياض) حي  (7 بلوك) ((16

أسفي بملغرب.
بلسيد عبد هللا بلتولي عنوبفه)ب()
حي بلنبعات بوالد عياد سوق بلسبت)
بلسبت) سوق  (23550 بلن ة) بوالد 

بملغرب.
بلسيد ح يد شفيق عنوبفه)ب()حي)
بلتقدم بوالد عياد سوق بلسبت بوالد)

بلن ة)23550)سوق بلسبت بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
عنوبفه)ب() بلخضري  أمين  بلسيد 
 21030 بلرياض) حي  (7 بلوك) ((16

أسفي بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
أكتوار) ((8 بتاريخ) بطنجة  بلتجارية 

2022)تحت رقم)5)6)).
(065I

FIDCOFISC

 SOLUTIONS
D›AMEUBLEMENT

شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 
بلشريك بلوحيد

تأسيس شركة

FIDCOFISC
 Bernoussi Hay al qods RES

 feddane(el(baraka(imm 11 n 7 ،
20610، CASABLANCA(MAROC

 SOLUTIONS D›AMEUBLEMENT
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجت اعي شارع 

لالياقوت و شارع بلعرعار إقامة 9 
بلطابق 1 بلشقة 7) إقامة كاليس - 

20150 بلدبر بلبيضاء بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

560827
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) (25
مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 
بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.
متبوعة) بلشركة  تس ية 
ب ختصر) بإلقتضاء) عند 
 SOLUTIONS (: تس يتها)

.D’AMEUBLEMENT
تأثيث) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 
وتزيين بملساحات بلدب لية وبملكتبية

.
شارع) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 
 9 إقامة) بلعرعار  شارع  و  لالياقوت 
(- إقامة كاليس) ((7 بلشقة) (1 بلطابق)

20150)بلدبر بلبيضاء)بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
بلسيد سعود عبد بملجيد):)000.) 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.)

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)
وصفات وموبطن بلشركاء):

بملجيد) عبد  سعود  بلسيد 
 SD  1(1 عنوبفه)ب()قطعة بلبدر رقم)
حجاج وبد حصار تيت مليلي)29610 

بلدبر بلبيضاء)بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
بملجيد) عبد  سعود  بلسيد 
 SD  1(1 عنوبفه)ب()قطعة بلبدر رقم)
حجاج وبد حصار تيت مليلي)29610 

بلدبر بلبيضاء)بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
 02 بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

فوف6ر)2022)تحت رقم)811605.

(066I

ECOGEF

HOJOUN IMMO
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

ECOGEF
 ROUTE SIDI BOUZID NAJMAT
 AL(JANOB(I(BLOC(D(APPT 15

 ELJADIDA ROUTE SIDI BOUZID
 NAJMAT AL JANOB I BLOC D
 APPT 15 ELJADIDA، 24000،

ELJADIDA MAROC
HOJOUN IMMO شركة ذبت 
مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجت اعي زفقة 

بطلس بقامة 15 بلطابق 1 رقم 6) 
بملعاريف بلدبربلبيضاء - 20330 

بلدبربلبيضاء بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

558789
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) ((8
مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 
بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.HOJOUN IMMO
منعش) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 
عقاري/)مقاول بشغال عامة)/)تجارة.
زفقة) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 
 (6 رقم) (1 بلطابق) (15 بطلس بقامة)
 20330 (- بلدبربلبيضاء) بملعاريف 

بلدبربلبيضاء)بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 (.000 (: بلسيد مح د بالغرااوية)

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.)
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):
بلسيد مح د بالغرااوية عنوبفه)ب()
دوبر بوالد بلكاسح بلعكاكشة سيدي)

بنور)21350)سيدي بنور بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
بلسيد مح د بالغرااوية عنوبفه)ب()
دوبر بوالد بلكاسح بلعكاكشة سيدي)

بنور)21350)سيدي بنور بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
 (8 بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)33982.

(067I

y.o.r.comptabilite

SOCIETE TRAKETUDE SARL
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

حل شركة

y.o.r.comptabilite
 printemps bureaux angle

 rue abdelkhalek torres et rue
 brahim(roudani 6eme(etage
N°40 ، 30100، FES(MAROC

 SOCIETE TRAKETUDE SARL
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة)في 

طور بلتصفية(
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وعنوبن مقرها بإلجت اعي مكاتب 
بلرايع زفقةعبد بلخالق طوريس 
و زفقة ببربهيم بلرودبني بلطابق 
بلسادس مكتب رقم 10 فاس - 

30000 فاس بملغرب.
حل شركة

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 
.6017(

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)
2022)تقرر حل) 29)شتن6ر) بملؤرخ في)
بملحدودة) بملسؤولية  ذبت  شركة 
SOCIETE TRAKETUDE SARL)مبلغ)
وعنوبن) درهم  ((00.000 رأس الها)
بلرايع) مكاتب  بإلجت اعي  مقرها 
زفقة) و  طوريس  بلخالق  زفقةعبد 
بلسادس) بلطابق  بلرودبني  ببربهيم 
فاس) (30000 (- فاس) (10 مكتب رقم)

.COVID(9(:(بملغرب فتيجة ل
مكاتب) بلتصفية ب  مقر  و حدد 
طوريس) بلخالق  زفقةعبد  بلرايع 
بلطابق) بلرودبني  ببربهيم  زفقة  و 
(- فاس) (10 رقم) مكتب  بلسادس 

30000)فاس بملغرب.)
و عين:

و) علي  بلع اري  بلسيد)ة()
عنوبفه)ب()رقم)7))درب بلباشا فربجي)
فاس) (30000 فاس) بلجديد  فاس 

بملغرب ك صفي))ة()للشركة.
وعند بإلقتضاء)بلحدود بملفروضة)
محل) لهم  بملخولة  بلصالحيات  على 
و) بلعقود  تبليغ  محل  و  بملخابرة 

بلوثائق بملتعلقة بالتصفية):)-
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
أكتوار) ((1 بتاريخ) بفاس  بلتجارية 

2022)تحت رقم)5172.
(068I

cabinet ouda

 SOCIETE IMMOBILIERE ET
COMMERCIALE NICOLE

إعالن متعدد بلقربربت

cabinet ouda
 AVE ABI HASSAN CHADILI 5

 RESIDENCE(EDDAI(NR ،
90010، TANGER(MAROC

 SOCIETE IMMOBILIERE ET

COMMERCIALE NICOLE «شركة 

ذبت بملسؤولية بملحدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد»

وعنوبن مقرها بالجت اعي: 26 شارع 

برشلوفة - 0)900 طنجة بملغرب.

«إعالن متعدد بلقربربت»
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري: 

.(525

ب قت�سى بلج ع بلعام بالستثنائي)

بملؤرخ في)0))ف6ربير)2022

تم بتخاذ بلقربربت بلتالية:)

قربر رقم)):)بلذي ينص على مايلي:)

وفاة) إثر  شريك:على  وفاة  بعالن 

بلسيد عودب علي ت ت إجربأت بإلربث)

كناش) بإلسالمي  بلقافون  حسب 
رقم) (183 227)صحيفة) بلتركات رقم)

161)عودب لطيفة)3333)حصة عودب)

سناء)3333)حصة عودب فريد)6666 

حصة عودب رشيد)6666)حصة ورثة)

عودب)2)حصة

قربر رقم)2:)بلذي ينص على مايلي:)

لطيفة) تعين  (: جدد:) مسيرين  تعين 

عودب;رشيد) عودب;فريد  سناء) عودب;)

عودب مسيرين جدد ملدة غير محددة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

بلنظام بألسا�سي بلتالية:)

بلنظام) من  من16-)) رقم  بند 

مايلي:) على  ينص  بلذي  بألسا�سي:)

تحين بلنظام بألسا�سي

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

أكتوار) (25 بتاريخ) بطنجة  بلتجارية 

2022)تحت رقم)989)).

(069I

HALIM EXPERTISE ET CONSEIL SARL AU 

رخام تنغير
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

 HALIM EXPERTISE ET CONSEIL

SARL AU

شارع مح د بلخامس إقامة منية 

بلطابق بلثاني ، 23000، بني مالل 

بملغرب

ر ام تنغير شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجت اعي  طارة 

بلنيف - 15800 تنغير بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

1(6(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) (26

مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.

عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
ر ام) (: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

تنغير.
مقاول) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

بلر ام.

:) طارة) بالجت اعي) بملقر  عنوبن 

بلنيف)-)15800)تنغير بملغرب.

أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 (.000 (: مح د) وموهو  بلسيد 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.)

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):

عنوبفه)ب() مح د  وموهو  بلسيد 

تنغير) (15800 قصر تكلكولت بلنيف)

بملغرب.

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:

عنوبفه)ب() مح د  وموهو  بلسيد 

تنغير) (15800 قصر تكلكولت بلنيف)

بملغرب

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

فوف6ر) (02 بتاريخ) بتنغير  بالبتدبئية 

2022)تحت رقم)391.

(070I

MH CONSEIL

LUCLAC
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

MH CONSEIL

 LOT VIADICCI RES RANIA IMM

 F 1ER(ETG(AIN(HARROUDA،

28630، mohammedia(MAROC

LUCLAC شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجت اعي تجزئة 

بالمل رقم 23 عين حرودة بملح دية 

- 20630 بملح دية بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

30723

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
بلقافون) إعدبد  تم  (2022 أبريل) (28

مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.

عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.LUCLAC

بنشاءبت) (: غرض بلشركة بإيجاز)

و) بلديكور  مقاول  و  بلحديدية 

بلز رفة.

تجزئة) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 

23)عين حرودة بملح دية) بالمل رقم)

- 20630)بملح دية بملغرب.

أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 (.000 (: ببربهيمي) مح د  بلسيد 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.)

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):
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بلسيد مح د ببربهيمي عنوبفه)ب()
حرودة) عين  (23 رقم) (( بالمل) حي 
بالمح دية)20630)بملح دية بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
عنوبفه)ب() كوفي�سي  يونس  بلسيد 
رقم) بلفتح  تجزئة  بالدبري  بلحي 
 20630 بملح دية) حرودة  عين  (77

بملح دية بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
بالبتدبئية باملح دية بتاريخ)02)يوفيو)

2022)تحت رقم))07).
(07(I

boss management accounting

SOCIETE DRISS DU NORD
عقد تسيير حر ألصل تجاري))بألشخاص)

بملعنويون(
عقد تسيير حر ألصل تجاري

SOCIETE DRISS DU NORD
قي) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
 SOCIETE أعطى) (2022 أكتوار) (03
بملسجل) (DRISS DU NORD
باملحك ة) ((3053 بلتجاري) بالسجل 
بلتسيير) حق  بتطوبن  بالبتدبئية 
ب) بلكائن  بلتجاري  لألصل  بلحر 
طريق   يس أفجرة ج اعة صدينة)
بملغرب) تطوبن  (93000 (- دشريين)
لفائدة)LA FERME DU LAIT)ملدة)5 
و) (2022 أكتوار) (03 سنة تبتدئ من)
تنتهي في)30)شتن6ر)2027)مقابل مبلغ)

شهري قي ته)90.000)درهم.
(072I

EXACO

EASY TOOLS MAGHTEB
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تحويل بملقر بالجت اعي للشركة

EXACO
6)، زفقة عائشة أم بملؤمنين شارع 

موالي بلحسن بالول، 20000، بلدبر 
بلبيضاء بملغرب

EASY TOOLS MAGHTEB شركة 
ذبت بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجت اعي 0)، زفقة 
بلحرية بلطابق 3 شقة رقم 5 - 

20000 بلدبر بلبيضاء بملغرب.

تحويل بملقر بالجت اعي للشركة
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 

.163277

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)

بملؤرخ في)3))أكتوار)2022)تم تحويل)

من) للشركة  بلحالي  بالجت اعي  بملقر 
»0)،)زفقة بلحرية بلطابق)3)شقة رقم)

5 - 20000)بلدبر بلبيضاء)بملغرب»)إلى)
»63،)ع ارة بلصدق تجزئة بلصخور)

 ( رقم) بألر�سي  بلطابق  (، بلجديدة)

بلدبر بلبيضاء) (20303 (- عين بلسبع)

بملغرب».

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

 27 بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)813236.

(073I

EXACO

HOJA PROMO
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

EXACO

6)، زفقة عائشة أم بملؤمنين شارع 

موالي بلحسن بالول، 20000، بلدبر 

بلبيضاء بملغرب

HOJA PROMO شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجت اعي 0)، زفقة 

بلحرية بلطابق 3 شقة رقم 5 - 

20000 بلدبر بلبيضاء بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

56086(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) (05

بملسؤولية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بملحدودة بامل يزبت بلتالية:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤولية بملحدودة.

عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 

 HOJA (: ب ختصر تس يتها) بإلقتضاء)

. PROMO

بلترويج) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

بلخدمات) بلسياحي،) و  بلعقاري 

بشغال) مختلف  و  بلتهيئة  بلعقارية،)

بلبناء..

(،(0 (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 

 -  5 3)شقة رقم) زفقة بلحرية بلطابق)

20000)بلدبر بلبيضاء)بملغرب.

أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

بلحسـيــن) حسنـي  بلسيد  بلسيد 

درهم) ((00 بقي ة) حصة  (500 (:

للحصة.

بلسيد بلسيد عديل مح د جوبد)

درهم) ((00 بقي ة) حصة  (500 (:

للحصة.)

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):

بلحسـيــن) حسنـي  بلسيد  بلسيد 

عنوبفه)ب()51))شارغ بىر بفزربن بقامة)

بلسقاط ط9)شقة)9) 20000)بلدبر)

بلبيضاء)بملغرب.

بلسيد بلسيد عديل مح د جوبد)

 0( رقم) بلفردوس  تجوئة  عنوبفه)ب()

بلبيضاء) بلدبر  (20000 كاليفورفيا)

بملغرب.

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:

بلحسـيــن) حسنـي  بلسيد  بلسيد 

عنوبفه)ب()51))شارغ بىر بفزربن بقامة)

بلسقاط ط9)شقة)9) 20000)بلدبر)

بلبيضاء)بملغرب

بلسيد بلسيد عديل مح د جوبد)

 0( رقم) بلفردوس  تجوئة  عنوبفه)ب()

بلبيضاء) بلدبر  (20000 كاليفورفيا)

بملغرب

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

 02 بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

فوف6ر)2022)تحت رقم)811633.

(071I

EXACO

VOLTA IMMO
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

EXACO

6)، زفقة عائشة أم بملؤمنين شارع 

موالي بلحسن بالول، 20000، بلدبر 

بلبيضاء بملغرب

VOLTA IMMO شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجت اعي 0)، زفقة 

بلحرية، بلطابق 3، شقة رقم 5 - 

20000 بلدبر بلبيضاء بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

56((09

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) ((3

مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.

عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 

 VOLTA(:(بإلقتضاء)ب ختصر تس يتها

.IMMO

بلترويج) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

بلخدمات) بلسياحي،) و  بلعقاري 

بشغال) مختلف  و  بلتهيئة  بلعقارية،)

بلبناء.
عنوبن بملقر بالجت اعي):)0)،)زفقة)

 -  5 رقم) شقة  (،3 بلطابق) بلحرية،)

20000)بلدبر بلبيضاء)بملغرب.

أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

بلسيد عبد بلقادر بلحام.):)000.) 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.)

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):
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بلحام.) بلقادر  عبد  بلسيد 
55)زفقة ببو بلعالء)زهر ط) عنوبفه)ب()
 20000 3))حي بملستشفيات) 5)شقة)

بلدبر بلبيضاء)بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
بلحام.) بلقادر  عبد  بلسيد 
55)زفقة ببو بلعالء)زهر ط) عنوبفه)ب()
 20000 3))حي بملستشفيات) 5)شقة)

بلدبر بلبيضاء)بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
 03 بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

فوف6ر)2022)تحت رقم)811789.
(075I

EXACO

ALUM MONDIAL
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

EXACO
6)، زفقة عائشة أم بملؤمنين شارع 

موالي بلحسن بالول، 20000، بلدبر 
بلبيضاء بملغرب

ALUM MONDIAL شركة ذبت 
بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجت اعي 0)، زفقة 
بلحرية بلطابق 3 شقة رقم 5 - 
20000 بلدبر بلبيضاء بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 
بملحدودة 

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 
560863

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
بلقافون) إعدبد  تم  (2022 فوف6ر) (06
بملسؤولية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بملحدودة بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤولية بملحدودة.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
 ALUM(:(بإلقتضاء)ب ختصر تس يتها

.MONDIAL
ج يع) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 
 (PVC( و) بألملنيوم  فجارة  بشغال 
وبلخشب وبلزجاج وبملربيا وبلتجهيزبت)

و مختلف بشغال..
(،(0 (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 

 -  5 3)شقة رقم) زفقة بلحرية بلطابق)

20000)بلدبر بلبيضاء)بملغرب.

أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

بلسيد بلخليفي أمين):)500)حصة)

بقي ة)00))درهم للحصة.

 500 (: بلسيد فضيل بلعلمي أمين)

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.)

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):

عنوبفه)ب() أمين  بلخليفي  بلسيد 
تجزىة بلنسبم بلزفقة)2)رقم)8))شارع)

 20000 بففا) بوطالب  بلهادي  عبد 

بلدبر بلبيضاء)بملغرب.

أمين) بلعلمي  فضيل  بلسيد 
زفقة فربنسوب بوفصار) (2( عنوبفه)ب()
بملعاريف) مالرمي  زفقة  زبوية  (3 ط)

20000)بلدبر بلبيضاء)بملغرب.

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:

عنوبفه)ب() أمين  بلخليفي  بلسيد 
تجزىة بلنسبم بلزفقة)2)رقم)8))شارع)

بلبيضاء) بلدبر  (20000 بلهاد) عبد 

بملغرب

أمين) بلعلمي  فضيل  بلسيد 
زفقة فربنسوب بوفصار) (2( عنوبفه)ب()
بملعاريف) مالرمي  زفقة  زبوية  (3 ط)

20000)بلدبر بلبيضاء)بملغرب

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

 02 بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

فوف6ر)2022)تحت رقم)811637.

(076I

monde consulting

BAB EZZINE 
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
حل شركة

monde consulting

٬766شارع مح د بلسادس بلطابق 

بلتاني بلدبر بلبيضاء ، 20550، بلدبر 

بلبيضاء بملغرب

 BAB EZZINE شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد)في 

طور بلتصفية(

وعنوبن مقرها بإلجت اعي 766 شارع 

مح د بلسادس ، بلطابق بلثاني ، 

بلفدبء درب سلطان ، بلدبر بلبيضاء 

بملغرب 20000 بلدبر بلبيضاء 

بملغرب.

حل شركة
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 

.29336(

بلوحيد) بلشريك  قربر  ب قت�سى 

بملؤرخ في)05)أكتوار)2022)تقرر حل)

ذبت) محدودة  مسؤلية  ذبت  شركة 

بلشريك بلوحيد)BAB EZZINE)مبلغ)
وعنوبن) درهم  ((00.000 رأس الها)

شارع مح د) (766 مقرها بإلجت اعي)

بلفدبء) (، بلثاني) بلطابق  (، بلسادس)

درب سلطان)،)بلدبر بلبيضاء)بملغرب)

بلدبر بلبيضاء)بملغرب فتيجة) (20000

ضعف) و  بملتربك ة  بلخسائر  (: ل)

بملبيعات.

 766 ب) بلتصفية  مقر  حدد  و 

شارع مح د بلسادس)،)بلطابق بلثاني)

،)بلفدبء)درب سلطان)،)بلدبر بلبيضاء)

بملغرب)20000)بلدبر بلبيضاء)بملغرب.)

و عين:

و) بوحبا  بلكريم  عبد  بلسيد)ة()

 ( مج وعة) بلنور  ديار  عنوبفه)ب()
دبر) (2 بلرح ة) ب2) رقم  ((1 ع ارة)

بوعزة بلنوبصر بلدبر بلبيضاء)20000 

)ة() ك صفي) بملغرب  بلبيضاء) بلدبر 

للشركة.

وعند بإلقتضاء)بلحدود بملفروضة)

محل) لهم  بملخولة  بلصالحيات  على 

و) بلعقود  تبليغ  محل  و  بملخابرة 

 766 (: بالتصفية) بملتعلقة  بلوثائق 

شارع مح د بلسادس)،)بلطابق بلثاني)

،)بلفدبء)درب سلطان)،)بلدبر بلبيضاء

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

 27 بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)813571.

(077I

FOUZMEDIA.

PARA NADINE LAUREN
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

PARA NADINE LAUREN شركة 

ذبت بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجت اعي بقامة 

ياس ين بلرقم )) تجزئة زبوية 

موالي عبد بلرح ان زفقة ع ر 

بملختار وزفقة بدريس بالك6ر بلرقم 2 - 

1000) بلقنيطرة بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

66823

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 شتن6ر) (26

بملسؤولية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بملحدودة بامل يزبت بلتالية:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤولية بملحدودة.

عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 

 PARA (: ب ختصر تس يتها) بإلقتضاء)

.NADINE LAUREN

:)بيع بملوبد) غرض بلشركة بإيجاز)

بلطبية و بلشبه طبية.

بقامة) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 

ياس ين بلرقم))))تجزئة زبوية موالي)

عبد بلرح ان زفقة ع ر بملختار وزفقة)

 (1000  -  2 بلرقم) بالك6ر  بدريس 

بلقنيطرة بملغرب.

أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 (0.000 بلشركة:) رأس ال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):

بلسيدة فضير فدين عنوبفه)ب()حي)

بلتقدم رقم)61 1300))سوق بالربعاء)

بلغرب بملغرب.
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عنوبفه)ب() بشقم  فتيحة  بلسيدة 
1)زفقة منصور بلذهبي شقة)3)بقامة)

بزيزب)1000))بلقنيطرة بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
بلسيدة فضير فدين عنوبفه)ب()حي)
بلتقدم رقم)61 1300))سوق بالربعاء)

بلغرب بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
 05 بتاريخ) بالقنيطرة  بالبتدبئية 

أكتوار)2022)تحت رقم)-.

(078I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

POLYCLINIQUE DU SOUSS
إعالن متعدد بلقربربت

 SOCIETE MARJANE CONSEIL
SARL

Appt.N°2, 2°Etage(Lot.
 B22 Lotissement(Zaitoune

 TIKIOUINE(AGADIR ، 80000،
AGADIR MAROC

 POLYCLINIQUE DU SOUSS
«شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة»
وعنوبن مقرها بالجت اعي: شارع 

بلح رب بالقرب من فندق مسافر رقم 
7 أكادير - 80000 أكادير بملغرب.

«إعالن متعدد بلقربربت»
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري: 

.52875
ب قت�سى بلج ع بلعام بالستثنائي)

بملؤرخ في)25)يوليوز)2022
تم بتخاذ بلقربربت بلتالية:)

قربر رقم)):)بلذي ينص على مايلي:)
تحويل بلشكل بلقافوني للشركة:)من)
إلى شركة ذبت) شركة مدفية مهنية 

بملسؤلية بملحدودة)
قربر رقم)2:)بلذي ينص على مايلي:)
تعيين بلسيد حسن بوجكالت ك سير)

وحيد لشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

بلنظام بألسا�سي بلتالية:)
على) ينص  بلذي  (:38 رقم) بند 
تحول شركة مدفية مهنية إلى) مايلي:)

شركة ذبت بملسؤلية بملحدودة)

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
شتن6ر) ((9 بتاريخ) باكادير  بلتجارية 

2022)تحت رقم))818)).
(079I

CABINET RAMI EXPERTISE

NOUTEB CONTROLE
إعالن متعدد بلقربربت

CABINET RAMI EXPERTISE
 Espace(Rihab(Fés, Avenue(Allal
 ben(Abdellah(Immb(D, N°56,

 5ème(étage(Bureau 30 ، 30000،
Fés, Maroc

NOUTEB CONTROLE «شركة 
ذبت بملسؤولية بملحدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد»
وعنوبن مقرها بالجت اعي: 26 شارع 
مرس سلطان بلشقة 3 بلطابق بالول 

- 20000 بلدبر بلبيضاء بملغرب.
«إعالن متعدد بلقربربت»

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري: 
.71295

ب قت�سى بلج ع بلعام بالستثنائي)
بملؤرخ في)23)غشت)2022

تم بتخاذ بلقربربت بلتالية:)
قربر رقم)):)بلذي ينص على مايلي:)

تغيير بالسم بلتجاري للشركة
قربر رقم)2:)بلذي ينص على مايلي:)

زيادة رأس ال بلشركة
قربر رقم)3:)بلذي ينص على مايلي:)

هبة حصص
قربر رقم)1:)بلذي ينص على مايلي:)

تغيير بلشكل بلقافوني للشركة
قربر رقم)5:)بلذي ينص على مايلي:)

تقليص بلغرض بالجت اعي
قربر رقم)6):)بلذي ينص على مايلي:)

تحويل بملقر بالجت اعي للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

بلنظام بألسا�سي بلتالية:)
بند رقم)2:)بلذي ينص على مايلي:)
 NOUTEB (» تغيير إسم بلشركة من)
 OMNIUM (» إلى) (» (CONTROLE

 « ABDLLAOUI MAANE
بند رقم)7:)بلذي ينص على مايلي:)
 (00000 زيادة رأس ال بلشركة من)
وذلك) درهم  (300000 إلى) درهم 

عن طريق) درهم،) (200000 بإضافة)
مستحقات بلحساب بلجاري للشريك)
بند رقم)6:)بلذي ينص على مايلي:)
بلشركة) أسهم  من  سهم  (18 هبة)
عبدالوي) أح د  بلسيد  طرف  من 
معن على لكل من أمه بلسيدة فزهة)
بلسيدة) زوجته  معن،) عبدالوي 
جيهان بربدة بدبوي،)و أطفاله مح د)
غالي عبدالوي معن و مح د فهد غالي)
عبدالوي بالتساوي حيث وهب لكل)

منهم)2))سهم
بند رقم)2:)بلذي ينص على مايلي:)
من) للشركة  بلقافوني  بلشكل  تغيير 
بملحدودة) بملسؤولية  ذبت  شركة 
ذبت بلشريك بلوحيد إلى شركة ذبت)

بملسؤولية بملحدودة)
بند رقم)3:)بلذي ينص على مايلي:)
للشركة) بإلجت اعي  بلغرض  تقليص 

)بفظر بلنظام بألسا�سي للشركة(
بند رقم)1):)بلذي ينص على مايلي:)
من) للشركة  بالجت اعي  بملقر  تحويل 
بلشقة) (، شارع مرس سلطان) (26  «
(» إلى) (» بلدبر بلبيضاء) (( بلطابق) (، (3
999)مساحة بلنخيل،)زبوية شارع ولي)
 32 بلعهد و شارع اللة عائشة مكتب)
بملدينة) بلخيل  ملعب  بلرببع  بلطابق 

بلجديدة فاس
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
أكتوار) (2( بتاريخ) بفاس  بلتجارية 

2022)تحت رقم))138.
(080I

FIDUCIAIRE ZEDDOUK ISMAIL

STE DANILUX SARL
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

قفل بلتصفية

FIDUCIAIRE ZEDDOUK ISMAIL
ص.ب 2)) كل ي ة بقليم بلرشيدية 

ص.ب 2)) كل ي ة بقليم 
بلرشيدية، 52250، بلربشيدبة 

بملغرب
STE DANILUX SARL شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجت اعي : رقم 

61 شارع مح د بلخامس كل ي ة 
بلرشيدية - 52250 كل ي ة بملغرب.

قفل بلتصفية
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

.2020/(3813
ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)
بملؤرخ في)28)يوليوز)2022)تقرر حل)
ذبت) شركة  (STE DANILUX SARL
رأس الها) مبلغ  بملحدودة  بملسؤولية 
مقرها) وعنوبن  درهم  ((00.000
مح د) شارع  (61 رقم) بإلجت اعي 
بلخامس كل ي ة بلرشيدية)-)52250 

كل ي ة بملغرب فتيجة الالفالس.
و عين:

و) بلدبني  بلطيب  بلسيد)ة()
 25 رقم) صاغرو  زفقة  عنوبفه)ب()
كل ي ة) (52250 كل ي ة) تارمست 

بملغرب ك صفي))ة()للشركة.
و قد تم بنعقاد بلج عية بلختامية)
رقم) وفي  (2022 يوليوز) (28 بتاريخ)
كل ي ة) بلخامس  مح د  شارع  (61

بلرشيدية)-)52250)كل ي ة بملغرب.
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
بالبتدبئية بالرشيدية بتاريخ)02)فوف6ر)

2022)تحت رقم)2022/)88.
(08(I

CABINET BAHMAD

 MARRAKECH GOURMET
INVESTMENT
شركة بملساه ة

تحويل بملقر بالجت اعي للشركة

CABINET BAHMAD
إقامة مربكش بالزب ع ارة د ) شقة 
ب )2 بلطابق بلثاني جليز مربكش 
إقامة مربكش بالزب ع ارة د ) شقة 
ب )2 بلطابق بلثاني جليز مربكش، 

10000، مربكش بملغرب
 MARRAKECH GOURMET
INVESTMENT شركة بملساه ة
وعنوبن مقرها بإلجت اعي إقامة 
مربكش بالزب ع ارة د ) شقة رقم 
ب)2 بلطابق بلثاني - 10.000 

مربكش بملغرب.
تحويل بملقر بالجت اعي للشركة

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 
.(20857

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)
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تم تحويل) (2022 يناير) (20 بملؤرخ في)

من) للشركة  بلحالي  بالجت اعي  بملقر 

))شقة) «إقامة مربكش بالزب ع ارة د)

 10.000 (- بلثاني) بلطابق  رقم ب)2)

مربكش بملغرب»)إلى)«ل)10/ل)12)إم)

مربكش) (10.000 (- هيفيرفاج) أفوني 

بملغرب».

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

أكتوار) (3( بلتجارية ب ربكش بتاريخ)

2022)تحت رقم))1093).

(082I

MOHAMED SAFRIOUI

RIM MAROC
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
رفع رأس ال بلشركة

MOHAMED SAFRIOUI

 GHANDI MALL BD GHANDI

 IMM 9 4EME(ETAGE ، 20200،

CASABLANCA MAROC

RIM MAROC شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجت اعي بملستودع 

رقم 10 ، مج ع سابينو بلصناعي ، 

بلنوبصر - - 20000 بلدبر بلبيضاء 

بمل لكة بملغراية.

رفع رأس ال بلشركة
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 

.269523

بلوحيد) بلشريك  قربر  ب قت�سى 

تم) (2022 أكتوار) (30 في) بملؤرخ 

قدره) ب بلغ  بلشركة  رأس ال  رفع 

من) أي  درهم») (3.000.000«

 3.(00.000» إلى) درهم») ((00.000«

مقاصة) إجربء) (: طريق) عن  درهم»)

مع ديون بلشركة بملحددة بملقدبر و)

بملستحقة.

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

 02 بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

فوف6ر)2022)تحت رقم))1)811.

(083I

MOHAMED SAFRIOUI

RIM MAROC
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
 فض رأس ال بلشركة

MOHAMED SAFRIOUI
 GHANDI MALL BD GHANDI
 IMM 9 4EME(ETAGE ، 20200،

CASABLANCA MAROC
RIM MAROC شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجت اعي بملستودع 
رقم 10 ، مج ع سابينو بلصناعي ، 
بلنوبصر - - 20000 بلدبر بلبيضاء 

بمل لكة بملغراية.
 فض رأس ال بلشركة

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 
.269523

بلوحيد) بلشريك  قربر  ب قت�سى 
تم) (2022 شتن6ر) (30 في) بملؤرخ 
ب بلغ) بلشركة  رأس ال   فض 
من) أي  درهم») (2.050.000» قدره)
»00.000).3)درهم»)إلى)«050.000.) 
عدد) تخفيض  (: طريق) عن  درهم»)

بألسهم.
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
 02 بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

فوف6ر)2022)تحت رقم))1)811.
(081I

ALFO CONSULTING

كالتي فور
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

ALFO CONSULTING
 IMM YACOUB AL 31

 MANSOUR II VLOC A RES
 AL MOUAHIDINE HAY

 MOHAMMADI, CASABLANCA
، 20570، casablanca(maroc

كالتي فور شركة ذبت بملسؤولية 
بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجت اعي 28) زفقة 
بلعرعار بلطابق بلثاني 2 رقم 6 بلدبر 

بلبيضاء - 20300 بلدبر بلبيضاء 
بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

505859

في) مؤرخ  موثق  عقد  ب قت�سى 
بلقافون) إعدبد  تم  (202( يوفيو) (07

بملسؤولية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بملحدودة بامل يزبت بلتالية:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤولية بملحدودة.

عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 

كالتي) (: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

فور.

غرض بلشركة بإيجاز):)حفر بالبار)

ب عدبت حديثة.
عنوبن بملقر بالجت اعي):)28))زفقة)
بلعرعار بلطابق بلثاني)2)رقم)6)بلدبر)

بلبيضاء) بلدبر  (20300 (- بلبيضاء)

بملغرب.

أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 500.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

بلسيد مح د بكناو):)2.500)حصة)

بقي ة)250.000)درهم للحصة.

بلسيد مح د ملقدم):)250.))حصة)

بقي ة)25.000))درهم للحصة.

(: بنسعيد) بيت  مح د  بلسيد 

250.))حصة بقي ة)25.000))درهم)

للحصة.)

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):

عنوبفه)ب() بكناو  مح د  بلسيد 

 (9 رق) ((( زفقة) بلوك س  بملزببيين 

بلدبر) (27(82 بلبيصاء) بوسكورة 

بلبيصاء)بملغرب.

بلسيد مح د ملقدم عنوبفه)ب()حي)

بملحارزة بيت بيعزة تارودبفت)83000 

تارودبفت بملغرب.

بنسعيد) بيت  مح د  بلسيد 

ت نزرفت سكورة ورزبزبت) عنوبفه)ب()

15000)ورزبزبت بملغرب.

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:

عنوبفه)ب() بكناو  مح د  بلسيد 
 (9 رق) ((( زفقة) بلوك س  بملزببيين 
بلدبر) (27(82 بلبيصاء) بوسكورة 

بلبيصاء)بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
 07 بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

يوفيو))202)تحت رقم)011)2.

(085I

FIDUCIAIRE ELMANSOURI

STE SAHARA TIJARA SARL
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE ELMANSOURI
بلشارع بلرئي�سي ع ارة بوتكسوست 

بلطابق بلثالث رقم )) بيوكرى 
بشتوكة بيت بها ، 86000، بيوكرى 

بملغرب
STE SAHARA TIJARA SARL شركة 

ذبت بملسؤولية بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجت اعي شارع 
بالمام بلغزبلي رقم 3) بلعيون - 

70000 بلعيون بملغرب 
تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

1360(
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) ((7
بملسؤولية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بملحدودة بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤولية بملحدودة.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
 STE (: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.SAHARA TIJARA SARL
(- بلتجارة) (: غرض بلشركة بإيجاز)
شربء)و بيع ج يع بملنتجات بمليكافيكية)
و بلكي يائية)-)فقل بلبضائع لحساب)

بلغير.
شارع) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 
(- بلعيون) ((3 رقم) بلغزبلي  بالمام 

70000)بلعيون بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
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بلشركة:) رأس ال  مبلغ 
00.000,00))درهم،)مقسم كالتالي:

حصة) (500 (: أبريم) ع ر  بلسيد 
بقي ة)00))درهم للحصة.

 500 (: بلعليم) محفوظ  بلسيد 
حصة بقي ة)00))درهم للحصة.)

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)
وصفات وموبطن بلشركاء):

حي) عنوبفه)ب() أبريم  ع ر  بلسيد 
أوملزبر بلقليعة أيت ملول)80000)أيت)

ملول بملغرب.
بلسيد محفوظ بلعليم عنوبفه)ب()
حي أوملزبر بلقليعة أيت ملول)80000 

أيت ملول بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
بلسيد محفوظ بلعليم عنوبفه)ب()
حي أوملزبر بلقليعة أيت ملول)80000 

أيت ملول بملغرب)
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
فوف6ر) (0( بتاريخ) بالعيون  بالبتدبئية 

2022)تحت رقم)99)3.
(086I

ASMAA MEDIA GROUP

 F&M Mafco Morocco LLC
SARL

شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة
حل شركة

ASMAA MEDIA GROUP
شارع صهيب بلرومي بلوك 39 بلرقم 

20 بل6رفو�سي بلبيضاء، 20000، 
بلبيضاء بملغرب

 F&M(Mafco(Morocco(LLC(SARL
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة)في 

طور بلتصفية(
وعنوبن مقرها بإلجت اعي 59 شارع 

زرقطوني بلطابق 6 رقم 8) - - 
بلبيضاء بملغرب.

حل شركة
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 

.36(067
ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)
2022)تقرر حل) 0))غشت) بملؤرخ في)
بملحدودة) بملسؤولية  ذبت  شركة 
 F&M(Mafco(Morocco(LLC(SARL

مبلغ رأس الها)0.000))درهم وعنوبن)
59)شارع زرقطوني) مقرها بإلجت اعي)
بلطابق)6)رقم)8))-)-)بلبيضاء)بملغرب)

فتيجة ل):)عدم بالشتغال.
 59 ب) بلتصفية  مقر  حدد  و 
شارع زرقطوني بلطابق)6)رقم)8) - - 

بلبيضاء)بملغرب.)
و عين:

و) بلبنزرتي  وسيم  بلسيد)ة()
بقامة) بملخازن  وبد  زفقة  عنوبفه)ب()
بلرااط) (- بكدبل) (6 بلشقة) (1 مريم)

بملغرب ك صفي))ة()للشركة.
وعند بإلقتضاء)بلحدود بملفروضة)
محل) لهم  بملخولة  بلصالحيات  على 
و) بلعقود  تبليغ  محل  و  بملخابرة 
بلوثائق بملتعلقة بالتصفية):)59)شارع)

زرقطوني بلطابق)6)رقم)8) 
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
 25 بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)8)8130.
(087I

EGSM

VERSION MARRAKECH
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تحويل بملقر بالجت اعي للشركة

EGSM
 RUE(Med(EL(BEQUAL, IMM.

 CLARISSE, 2EME(ETAGE, APPT.
N°04, GUELIZ ، 40000، مربكش 

بملغرب
VERSION MARRAKECH شركة 
ذبت مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجت اعي كل تر 

25 دوبر بيت ربيس تيفربتين غ ات 
بلحوز - 00)10 مربكش بملغرب.
تحويل بملقر بالجت اعي للشركة

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 
.((1615

بلوحيد) بلشريك  قربر  ب قت�سى 
2022)تم تحويل) 02)يوفيو) بملؤرخ في)
من) للشركة  بلحالي  بالجت اعي  بملقر 
دوبر بيت ربيس تيفربتين) (25 «كل تر)
مربكش) (10(00 (- بلحوز) غ ات 

علي) بن  بلكابتن  «زفقة  إلى) بملغرب»)
(’ بملد ل ب) (’( إقامة أميرة) (’ بلحاج)
بلطابق بألول شقة رقم)06 - 10000 

مربكش بملغرب».
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
فوف6ر) (03 بتاريخ) ب ربكش  بلتجارية 

2022)تحت رقم))06)1).

(088I

NJ BUSINESS

SOLINAGI
إعالن متعدد بلقربربت

NJ BUSINESS
مكاتب مرينا مكتب رقم 9) بلطابق 
بلتالث شارع عبد بلكريم بنجلون 
بملدينة بلجديدة فاس بملغرب، 

30000، فاس بملغرب
SOLINAGI «شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة ذبت بلشريك بلوحيد»
وعنوبن مقرها بالجت اعي: بلشقة 

بلطابق بلتالث قطعة بالرضية بملنظر 
بلج يل بنسودة - 30000 فاس 

بملغرب.
«إعالن متعدد بلقربربت»

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري: 
.6(9((

ب قت�سى بلج ع بلعام بالستثنائي)
بملؤرخ في))2)أكتوار)2022

تم بتخاذ بلقربربت بلتالية:)
قربر رقم)):)بلذي ينص على مايلي:)

تفويت حصص
قربر رقم)2:)بلذي ينص على مايلي:)
تعيين مسير و بستقالة بملسير بلقديم)
قربر رقم)3:)بلذي ينص على مايلي:)

تغيير بلشكل بلقافوني
على) ينص  بلذي  (:1 رقم) قربر 
تحويل بملقر بلرئي�سي من رقم) مايلي:)
بنسودة) بيلير  بالرضية  بلقطعة  (35
بلشقة) بلى  ((1 مكتب) (3 بلطابق)
بلطابق بلتالث قطعة بالرضية بملنظر)

بلج يل بنسودة)
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

بلنظام بألسا�سي بلتالية:)
بند رقم)):)بلذي ينص على مايلي:)

تحيين بلقافون بالسا�سي

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
فوف6ر) (02 بتاريخ) بفاس  بلتجارية 

2022)تحت رقم)8)15.
(089I

FIDUCIAIRE ZEDDOUK ISMAIL

STE VOIRIMOU SARL AU
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
قفل بلتصفية

FIDUCIAIRE ZEDDOUK ISMAIL
ص.ب 2)) كل ي ة بقليم بلرشيدية 

ص.ب 2)) كل ي ة بقليم 
بلرشيدية، 52250، بلربشيدبة 

بملغرب
STE VOIRIMOU SARL AU شركة 
ذبت مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجت اعي : قصر 

بمالل فركلة بلعليا تنجدبد 
بلرشيدية - 52600 تنجدبد بملغرب.

قفل بلتصفية
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

.2020/(1(55
بلوحيد) بلشريك  قربر  ب قت�سى 
2022)تقرر حل) 1))شتن6ر) بملؤرخ في)
STE VOIRIMOU SARL AU)شركة)
ذبت مسؤلية محدودة ذبت بلشريك)
 (00.000 رأس الها) مبلغ  بلوحيد 
درهم وعنوبن مقرها بإلجت اعي قصر)
بمالل فركلة بلعليا تنجدبد بلرشيدية)
فتيجة) بملغرب  تنجدبد  (52600  -

الالقالس.
و عين:

و) هري  بن  معاد  بلسيد)ة()
عنوبفه)ب()قصر بمالل تنجدبد كل ي ة)
)ة() تنجدبد بملغرب ك صفي) (52600

للشركة.
و قد تم بنعقاد بلج عية بلختامية)
قصر) وفي  (2022 شتن6ر) ((1 بتاريخ)
بمالل فركلة بلعليا تنجدبد بلرشيدية)

- 52600)تنجدبد بملغرب.
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
بالبتدبئية بالرشيدية بتاريخ)03)فوف6ر)

2022)تحت رقم)880/2022.
(090I
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Valoris Partners

KARTNER LLD
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
رفع رأس ال بلشركة

Valoris Partners

 Bureau(N°14, 3ème(étage,

 immeuble(soft(city(oasis, 2 et

 4 rue(Abou(Dhabi ، 20410،

casablanca maroc

KARTNER LLD شركة ذبت 

مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجت اعي 8 مشروع 

حدبئق أم بلرايع NGH1 C 10 شارع 

أم بلرايع بلولفة - 20220 بلدبر 

بلبيضاء بملغرب.
رفع رأس ال بلشركة

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 

.16739(

بلوحيد) بلشريك  قربر  ب قت�سى 

تم) (2022 أكتوار) ((2 في) بملؤرخ 
قدره) ب بلغ  بلشركة  رأس ال  رفع 

من) أي  درهم») ((.500.000«

 2.000.000» إلى) درهم») (500.000«

مقاصة) إجربء) (: طريق) عن  درهم»)

مع ديون بلشركة بملحددة بملقدبر و)

بملستحقة.

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

 0( بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

فوف6ر)2022)تحت رقم)0))811.

(09(I

CABINET PARIS FISC CONSULTING

ROBIOSTORE
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

 CABINET PARIS FISC

CONSULTING

شارع مح د بلخامس بقامة 

بلرح اني A3 بلطابق بالول وبدي زم 

وبدي زم بملغرب، 25350، وبدي زم 

بملغرب

ROBIOSTORE شركة ذبت مسؤلية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجت اعي شارع 
 A3 مح د بلخامس بقامة بلرح اني
بلطابق بالول وبدي زم 25350 وبدي 

زم بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

(127
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) (2(
مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 
بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.ROBIOSTORE
بلتجارة) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

بإللكتروفية وبل6رمجة
)تاجر

)أع ال أو إنشاءبت متنوعة.
شارع) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 
 A3 مح د بلخامس بقامة بلرح اني)
25350)وبدي) بلطابق بالول وبدي زم)

زم بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
(: بستيلي) بلهادي  عبد  بلسيد 
درهم) ((00 بقي ة) حصة  ((.000

للحصة.)
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):
بستيلي) بلهادي  عبد  بلسيد 
 25350 حي بلحرشة) ((60 عنوبفه)ب()

وبدي زم بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
بستيلي) بلهادي  عبد  بلسيد 
 25350 حي بلحرشة) ((60 عنوبفه)ب()

وبدي زم بملغرب

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
فوف6ر) (0( بالبتدبئية بوبدي زم بتاريخ)

2022)تحت رقم)09).
(092I

MAITRE ZOHRA KOSTIT

 SOCIETE IMMOBILIERE ET
 COMMERCIALE NICOLE

SARL
إعالن متعدد بلقربربت

MAITRE ZOHRA KOSTIT
1)، شارع باستور، بلطابق بلثاني 
رقم 07 ، 90000، طنجة بملغربي
 SOCIETE IMMOBILIERE ET

 COMMERCIALE NICOLE SARL
«شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة»

وعنوبن مقرها بالجت اعي: 26 زفقة 
برشلوفة - 90000 طنجة بملغرب.

«إعالن متعدد بلقربربت»
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري: 

.(525
ب قت�سى بلج ع بلعام بالستثنائي)

بملؤرخ في)6))شتن6ر)2020
تم بتخاذ بلقربربت بلتالية:)

قربر رقم)):)بلذي ينص على مايلي:)
وفاة بلشريك سالمة ح دبن و توزيع)
لرسم) (

ً
تبعا بلورثة  على  حصصه 

بإلربثة بملؤرخ في)22)غشت)2020
قربر رقم)2:)بلذي ينص على مايلي:)
 2500 من) بألسهم  قي ة  تخفيض 
درهم للسهم إلى)00))درهم لكل سهم
قربر رقم)3:)بلذي ينص على مايلي:)
بلتي) بجت اعية  حصة  (536 تفويت)
بلخاتم) بلسعدية  بلسيدة  ت لكها 

لفائدة بلسيد علي عودب
قربر رقم)1:)بلذي ينص على مايلي:)
من) بجت اعية  حصة  (207( هبة)
 207( (، عودب) فريد  سيد)ة() طرف 
 536 (، رشيد عودب) بلسيد)ة() حصة.)
(، عودب) لطيفة  بلسيد)ة() حصة.)
536))حصة.)بلسيد)ة()سناء)عودب)،)

2)حصة لفائدة بلسيد علي عودب)
قربر رقم)5:)بلذي ينص على مايلي:)

تحيين بلنظام بألسا�سي للشركة)
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

بلنظام بألسا�سي بلتالية:)

على) ينص  بلذي  (:6 رقم) بند 
رأس) حدد  بلشركة:) رأس ال  مايلي:)

 2.000.000 مبلغ) في  بلشركة  مال 

حصة) ()20.000( على) مقسم  درهم 

درهم) ()(00( بقي ة) بجت اعية 

للوبحدة كلها بكتتبت وأودعت فقدب)

في حساب بنكي.كارتي:)-)بلسيد غلي)

عودب)2.000.000,00)درهم.

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

أكتوار) (20 بتاريخ) بطنجة  بلتجارية 

2022)تحت رقم))83)).

(093I

CABINET PARIS FISC CONSULTING

UNITRANSFERT
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
قفل بلتصفية

 CABINET PARIS FISC

CONSULTING

شارع مح د بلخامس بقامة 

بلرح اني A3 بلطابق بالول وبدي زم 

وبدي زم بملغرب، 25350، وبدي زم 

بملغرب

UNITRANSFERT شركة ذبت 

مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجت اعي : )20 

شارع بملسيرة بلوك بلف حي بلوحدة 

وبدي زم بملغرب 25350 وبدي زم 

بملغرب.

قفل بلتصفية
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

.799

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)
تقرر) (2022 أكتوار) (26 في) بملؤرخ 

ذبت) شركة  (UNITRANSFERT حل)

بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

 (00.000 رأس الها) مبلغ  بلوحيد 

 20( درهم وعنوبن مقرها بإلجت اعي)

شارع بملسيرة بلوك بلف حي بلوحدة)

زم) وبدي  (25350 بملغرب) زم  وبدي 

وتوقيف) لخسائر  فتيجة  بملغرب 

بلنشاط.
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و عين:
و) بن عينة  مربد  بلسيد)ة()
حي) بلف  بلوك  (20( رقم) عنوبفه)ب()
بملغرب) زم  وبدي  (25350 بلوحدة)

ك صفي))ة()للشركة.
و قد تم بنعقاد بلج عية بلختامية)
 20( وفي) (2022 أكتوار) (26 بتاريخ)
شارع بملسيرة بلوك بلف حي بلوحدة)
زم) وبدي  (25350 بملغرب) زم  وبدي 

بملغرب.
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
بالبتدبئية بوبدي زم بتاريخ)28)أكتوار)

2022)تحت رقم)07).
(091I

EXACO

GALAXY PET FOOD
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

EXACO
6)، زفقة عائشة أم بملؤمنين شارع 

موالي بلحسن بالول، 20000، بلدبر 
بلبيضاء بملغرب

GALAXY PET FOOD شركة ذبت 
بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجت اعي 0)، زفقة 
بلحرية بلطابق 3 شقة رقم 5 - 
20000 بلدبر بلبيضاء بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 
بملحدودة 

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 
56((07

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) ((3
بملسؤولية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بملحدودة بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤولية بملحدودة.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.GALAXY PET FOOD
بلتجارة) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 
بالستيربد) بلتقسيط،) و  بالج لة 
بلتفاوض  صوصا) و  وبلتصدير،)
لل وبد و بالغدية بملوجهة للحيوبفات)

بالليفة.

(،(0 (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 
 -  5 3)شقة رقم) زفقة بلحرية بلطابق)

20000)بلدبر بلبيضاء)بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
بلسيد بلسيد مح د ترحات):)500 

حصة بقي ة)000.))درهم للحصة.
بلوش) حسناء) بلسيدة  بلسيدة 
درهم) ((.000 بقي ة) حصة  (500 (:

للحصة.)
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):
ترحات) مح د  بلسيد  بلسيد 
عنوبفه)ب()بالدريسية)))زفقة)2)رقم)9 

20000)بلدبر بلبيضاء)بملغرب.
بلوش) حسناء) بلسيدة  بلسيدة 
 01 شطر) ليكولين  بقامة  عنوبفه)ب()
بلشقة) بلسفلي  ط  ((( ك) بلع ارة 
بلدبر) (20000 معروف) سيدي  ((

بلبيضاء)بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
ترحات) مح د  بلسيد  بلسيد 
عنوبفه)ب()بالدريسية)))زفقة)2)رقم)9 

20000)بلدبر بلبيضاء)بملغرب
بلوش) حسناء) بلسيدة  بلسيد 
 01 شطر) ليكولين  بقامة  عنوبفه)ب()
بلشقة) بلسفلي  ط  ((( ك) بلع ارة 
بلدبر) (20000 معروف) سيدي  ((

بلبيضاء)بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
 03 بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

فوف6ر)2022)تحت رقم)811788.
(095I

STE PRIVE PARCK

JC CALIDAD
إعالن متعدد بلقربربت

STE PRIVE PARCK
 AV TALHA BEN ZOUBIR IMM
 91 N 06 LAAYOUNE ، 70000،

LAAYOUNE MAROC
JC CALIDAD «شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة»

وعنوبن مقرها بالجت اعي: 
 MADINAT AL WAHDA BLOC

 D(N 312 LAAYOUNE - -
.LAATOUNE MAROC
«إعالن متعدد بلقربربت»

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري: -.
ب قت�سى بلج ع بلعام بالستثنائي)
تم بتخاذ) (2022 فوف6ر) (02 بملؤرخ في)

بلقربربت بلتالية:)
قربر رقم)):)بلذي ينص على مايلي:)

توسيع نشاط بلشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

بلنظام بألسا�سي بلتالية:)
على) ينص  بلذي  (:02 رقم) بند 
وبلحربسة) بملاشية  تغذية  مايلي:)

وبلبستنة)؛)أع ال مختلفة
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
فوف6ر) (02 بتاريخ) بالعيون  بالبتدبئية 

2022)تحت رقم)3228.
(096I

CABINET PARIS FISC CONSULTING

METAL ABOU IMRANE
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

 CABINET PARIS FISC
CONSULTING

شارع مح د بلخامس بقامة 
بلرح اني A3 بلطابق بالول وبدي زم 
وبدي زم بملغرب، 25350، وبدي زم 

بملغرب
METAL ABOU IMRANE شركة 

ذبت مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 
بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجت اعي 39) زفقة 
07 مصلى بلقدي ة وبدي زم 25350 

وبدي زم بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

(129
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
بلقافون) إعدبد  تم  (2022 فوف6ر) (03
مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 
بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
 METAL(:(بإلقتضاء)ب ختصر تس يتها

.ABOU IMRANE
غرض بلشركة بإيجاز):)

-)صيافة وإصالح بملركبات..
عنوبن بملقر بالجت اعي):)39))زفقة)
 25350 07)مصلى بلقدي ة وبدي زم)

وبدي زم بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
بومحرب�سي) بلسالم  عبد  بلسيد 
درهم) ((00 بقي ة) حصة  ((.000 (:

للحصة.)
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):
بومحرب�سي) بلسالم  عبد  بلسيد 
بملصلى) حي  76)بلوك  عنوبفه)ب()

بلقدي ة)25350)وبدي زم بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
بومحرب�سي) بلسالم  عبد  بلسيد 
بملصلى) حي  76)بلوك  عنوبفه)ب()

بلقدي ة)25350)وبدي زم بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
فوف6ر) (03 بالبتدبئية بوبدي زم بتاريخ)

2022)تحت رقم)0)).
(097I

TAWTIN CENTER

SF MONDIAL
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

TAWTIN CENTER
 N°78 RUE 539 EL(JADIDA ،
24000، EL(JADIDA(MAROC

SF MONDIAL شركة ذبت مسؤلية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجت اعي 2) زفقة 
سارية بن زونعيم بلطابق 3 بلثقة 
3 بلنخيل - 20000 بلدبر بلبيضاء 

بملغرب
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تأسيس شركة ذبت مسؤلية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 
560129

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) ((1
مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 
بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
 SF (: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.MONDIAL
مقاول) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

بلتركيبات بلكهراائية
بلصحية) بلتركيبات  مقاول 
بلتبخير) لعزل  بملتساوي  للتسخين 

بلصناعي.
زفقة) ((2 (: عنوبن بملقر بالجت اعي)
بلثقة) (3 بلطابق) زونعيم  بن  سارية 
بلبيضاء) بلدبر  (20000 (- بلنخيل) (3

بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
بلسيد علي بلصبار):)000.))حصة)

بقي ة)00))درهم للحصة.
بلسيد علي بلصبار):)000))بقي ة)

00))درهم.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):
بلسيد علي بلصبار عنوبفه)ب()دوبر)
سيدي بلحبيب بلخلفي سبت سايس)

بلجديدة)21000)بلجديدة بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
بلسيد علي بلصبار عنوبفه)ب()دوبر)
سيدي بلحبيب بلخلفي سبت سايس)

بلجديدة)21000)بلجديدة بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
 28 بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)813939.
(098I

ECORIAD

ECORIAD SARL
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

حل شركة

ECORIAD

قطاع 6) حي بلرياض زفقة بندق 

) 8- حي بلرياض بلرااط ، 0000)، 

بلرااط بملغرب

ECORIAD SARL شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة)في طور 

بلتصفية(

وعنوبن مقرها بإلجت اعي قطاع 

6) حي بلرياض زفقة بندق ) 8- حي 

بلرياض بلرااط - 0000) بلرااط 

بملغرب.

حل شركة
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 

.58((7

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)

2022)تقرر حل) 5))شتن6ر) بملؤرخ في)

بملحدودة) بملسؤولية  ذبت  شركة 

رأس الها) مبلغ  (ECORIAD SARL

مقرها) وعنوبن  درهم  ((00.000

بلرياض) حي  ((6 قطاع) بإلجت اعي 

زفقة بندق)) 8-)حي بلرياض بلرااط)-)

0000))بلرااط بملغرب فتيجة ل):)بزمة)

.CORONAVIRUS(مرتبطة بوااء

حي) ب  بلتصفية  مقر  حدد  و 

 -  (-8 زفقة بندق) ((6 بلرياض قطاع)

0000))بلرااط بملغرب.)

و عين:

و) بلولي  بلوهاب  عبد  بلسيد)ة()

حي) (( رقم) أد  ((1 ع ارة) عنوبفه)ب()

بملسيرة ح ي م)0000))بلرااط بملغرب)

ك صفي))ة()للشركة.

وعند بإلقتضاء)بلحدود بملفروضة)

محل) لهم  بملخولة  بلصالحيات  على 

و) بلعقود  تبليغ  محل  و  بملخابرة 

تعيين) (: بالتصفية) بملتعلقة  بلوثائق 

مصفي) بلوبلي  بلوهاب  عبد  بلسيد 

للشركة,)تم بالدبع بلقافوني باملحك ة)

8))بكتوار) بلتجارية بالرالط بالتاريخ)

2022)تحت رقم)8003.

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
أكتوار) ((8 بتاريخ) بالرااط  بلتجارية 

2022)تحت رقم)8003.

(099I

IZDIHAR CONSEIL

ماد آن القصور
إعالن متعدد بلقربربت

IZDIHAR CONSEIL
 RÉSIDENCE(IBN(SINA, N°18-
 izdihar, Marrakech ، 40100،

Marrakech Maroc
ماد آن بلقصور «شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة»
وعنوبن مقرها بالجت اعي: منار3 

بلرقم 75) بلشرف بإلزدهار - 10000 
مربكش بملغرب.

«إعالن متعدد بلقربربت»
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري: 

.(0382(
ب قت�سى بلج ع بلعام بالستثنائي)

بملؤرخ في)26)شتن6ر)2022
تم بتخاذ بلقربربت بلتالية:)

قربر رقم بإلعالن عن وفاة شريك)
وبست ربر نشاط بلشركة:)بلذي ينص)
بعد وفاة بلسيدة فاط ة) على مايلي:)
حصصها)250  تقسيم  تم  بلحسني 
مح د) للسيد  (2/3 للورثة:) حصة()
حصة() ((67( بلحسيب) بنشقرون 
بنشقرون) فجية  للسيدة  و3/))

بلحسيب)83)حصة(
بلذي) حصص:) تفويت  رقم  قربر 
بلسيدة) تفويت  مايلي:) على  ينص 
83)حصة) فجية بنشقرون بلحسيب)
حصة() (333( من مج وع حصصها)
بنشقرون) مح د  بلسيد  لفائدة 
 500 ي لك) أصبح  بلذي  بلحسيب 

حصة.
قربر رقم تغيير مقر بلشركة:)بلذي)
ينص على مايلي:)تم تغيير مقر بلشركة)
درب) بلحسيب،) بنشقرون  ملك  إلى:)
بلقصور،) (6 بلرقم) بلسعوديين،)

بملدينة مربكش
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

بلنظام بألسا�سي بلتالية:)

ينص) بلذي  (:1 بلبند) رقم  بند 
بلجديد:) بلشركة  مقر  مايلي:) على 
درب) بلحسيب،) بنشقرون  ملك 
بلقصور،) (6 بلرقم) بلسعوديين،)

بملدينة،)مربكش
ينص) بلذي  (:7 بلبند) رقم  بند 
تقسيم رأس ال بلشركة) على مايلي:)
مح د) كالتالي:) درهم() ((00.000(
درهم،) (50000 بلحسيب) بنشقرون 
درهم) (25000 بلبوزيدي) هشام 
بلحسيب) بنشقرون  فجية  وبلسيدة 

25000)درهم
ينص) بلذي  (:8 بلبند) رقم  بند 
تقسيم حصص رأس ال) على مايلي:)
مقسم) درهم  ((00.000( بلشركة)
مح د) كالتالي:) () حصة) ((000 إلى)
حصة،) (500 بلحسيب) بنشقرون 
حصة) (250 بلبوزيدي) هشام 
بلحسيب) بنشقرون  فجية  وبلسيدة 

250)حصة.)
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
فوف6ر) (03 بتاريخ) ب ربكش  بلتجارية 

2022)تحت رقم)051)1).

((00I

MEDAFCO CONSULTING

SOCIETE AFH -SARL-AU
إعالن متعدد بلقربربت

MEDAFCO CONSULTING
 AL(IRFANE 2, GH4, IMMEUBLE
 47 N° 249 - TANGER ، 90000،

TANGER TANGER
SOCIETE(AFH -SARL-AU «شركة 

ذبت بملسؤولية بملحدودة ذبت 
بلشريك بلوحيد»

وعنوبن مقرها بالجت اعي: قطعة 
58)2، حي بلك بورية 2 ، بلسفلي 
بلعوبمة - طنجة - 90000 طنجة 

بملغرب.
«إعالن متعدد بلقربربت»

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري: 
.90959

ب قت�سى بلج ع بلعام بالستثنائي)
بملؤرخ في))))أكتوار)2022

تم بتخاذ بلقربربت بلتالية:)
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قربر رقم)):)بلذي ينص على مايلي:)

هبة ج يع بلحصص بالجت اعية من)

بلى) بملودن  بلسيد عبدبلعادل  طرف 

فائدة زوجته بلسيدة حكي ة صايل)

بلذي ي لكها في شركة أف ش)

قربر رقم)2):)بلذي ينص على مايلي:)

تعين بلسيدة جكي ة صايل ك سيرة)

عبدبلعادل) بلسيد  بدال  جديدة 

بملودن

قربر رقم)3:)بلذي ينص على مايلي:)

عبدبلعادل) بلسيد  بملسير  بستقالة 

بملودن)

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

بلنظام بألسا�سي بلتالية:)

بند رقم)6:)بلذي ينص على مايلي:)

بلسيدة) (، بلوحيد) بملساهم  ساهم 

فقًدب) بلشركة  في  (، صايل) حكي ة 

 (00.000( درهم) ألف  مائة  ب بلغ 

درهم(

بند رقم)7:)بلذي ينص على مايلي:)

مائة) ب بلغ  بملال  رأس  تحديد  تم 

درهم(.) (100،000.00( درهم) ألف 

مقس ة إلى)000))سهم بقي ة بس ية)

مرق ة من) (، للسهم) درهم  ((00.00

بالكامل) ومخصصة  ((000 إلى) ((

بلسيدة حكي ة) (، لل ساهم بلوحيد)

صايل

على) ينص  بلذي  (:(2 رقم) بند 

يسير بلشركة شخص طبيعي) مايلي:)

شخًصا) بملسير  يكون  قد  أكثر.) أو 

يتم تعيينه من قبل) (،  ارج بلشركة)

برن فصاعدب) من  بلوحيد.) بملساهم 

للشركة) بلوحيد  بملسير  تعيين  تم  (،

بلسيدة حكي ة) إلى أجل غير مسمى:)

صايل)،)مغراية بلجنسية)،)ولدت في)

(، مقي ة في طنجة) (، (30/((/(977

حاملة بطاقة) (، حي ك بوريا عوبمة)

K328735(بلوطنية رقم

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

فوف6ر) (0( بتاريخ) بطنجة  بلتجارية 

2022)تحت رقم)259005.

((0(I

MEDAFCO CONSULTING

SOCIETE AGARIS
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تحويل بملقر بالجت اعي للشركة

MEDAFCO CONSULTING
 AL IRFANE 2, GH1,
 IMMEUBLE 17 N° 219 - TANGER

،(90000،(TANGER(TANGER
ذبت) شركة  (SOCIETE AGARIS

بملسؤولية بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجت اعي)2)شارع)
 90000 (- -)طنجة) بالل تحت بألرض)

طنجة بملغرب.
تحويل بملقر بالجت اعي للشركة

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري)
.(00187

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)
بملؤرخ في)2))شتن6ر)2022)تم تحويل)
من) للشركة  بلحالي  بالجت اعي  بملقر 
»2)شارع بالل تحت بألرض)-)طنجة)-)
«بملنطقة) إلى) 90000)طنجة بملغرب»)
 -  382 قطعة) جزفاية  بلصناعية 

طنجة)-)90000)طنجة بملغرب».
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
فوف6ر) (0( بتاريخ) بطنجة  بلتجارية 

2022)تحت رقم)259020.
((02I

boutouissa mustafa

LEVAGE METAL
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
حل شركة

boutouissa mustafa
 BOITE POSTALE VILLE

 NOUVELLE HAMRIA N°867
 MEKNES ، 50000، meknes

maroc
LEVAGE METAL شركة ذبت 
مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد)في طور بلتصفية(
وعنوبن مقرها بإلجت اعي إقامة 
بلعالية2 رقم 6) شارع فرحات 
هتشاد م.ج. مكناس - 50000 

مكناس بملغرب.
حل شركة

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 
.1(5(3

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)
2022)تقرر حل) 30)شتن6ر) بملؤرخ في)
ذبت) محدودة  مسؤلية  ذبت  شركة 
 LEVAGE METAL بلوحيد) بلشريك 
درهم) ((00.000 رأس الها) مبلغ 
إقامة) بإلجت اعي  مقرها  وعنوبن 
فرحات) شارع  ((6 رقم) بلعالية2)
 50000 (- مكناس) م.ج.) هتشاد 
:) سارة) ل) فتيجة  بملغرب  مكناس 

متكررة.
إقامة) ب  بلتصفية  مقر  حدد  و 
فرحات) شارع  ((6 رقم) بلعالية2)
 50000 (- مكناس) م.ج.) هتشاد 

مكناس بملغرب).)
و عين:

بلسيد)ة()بح د بالزهر و عنوبفه)ب()
شارع) ((9 شقة رقم) إقامة بلعالية2)
فرحات هتشاد م.ج.)مكناس)50000 
مكناس بملغرب ك صفي))ة()للشركة.

وعند بإلقتضاء)بلحدود بملفروضة)
محل) لهم  بملخولة  بلصالحيات  على 
بملخابرة و محل تبليغ بلعقود و بلوثائق)
إقامة بلعالية2  (: بملتعلقة بالتصفية)
م.ج.) هتشاد  شارع فرحات  ((6 رقم)

مكناس)
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
فوف6ر) (03 بتاريخ) ب كناس  بلتجارية 

2022)تحت رقم)073).
((03I

hana compta maroc

» ESRYOU »
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

hana compta maroc
 residence(al(wafa(n° A1 RDC

 avenue mohamed v el jadida el
jadida، 24000، el(jadida(maroc
« ESRYOU » شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجت اعي رقم 3) 
شارع أح د بملجاتي إقامة ألب 

بلطابق بألول رقم 8 معارف - 20370 
بلدبر بلبيضاء بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 

559629.:

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) ((1

مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.

عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 

(» (: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.» ESRYOU

-)بستيربد) (: غرض بلشركة بإيجاز)

و تصدير.

-)مفاوض تجاري.

-)تكييف بملنتجات بلغذبئية وغير)

بلغذبئية..
رقم) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 

ألب) إقامة  بملجاتي  أح د  شارع  ((3

بلطابق بألول رقم)8)معارف)-)20370 

بلدبر بلبيضاء)بملغرب.

أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 (.000 (: ح يد) مرفوق  بلسيد 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.)

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):

عنوبفه)ب() ح يد  مرفوق  بلسيد 
 21000  2( كري ة) تجزئة  (3 رقم)

بلجديدة بملغرب.

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:

عنوبفه)ب() ح يد  مرفوق  بلسيد 
 21000  2( كري ة) تجزئة  (3 رقم)

بلجديدة بملغرب

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

 21 بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)9)8126.

((01I
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wimocab

LES FLEURS D›ANTOINE
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

wimocab
مج وعة سوفيان رقم 19 

بلطبقة 3 بلشقة 8 سدي معروف 
بلدبربلبيضاء مج وعة سوفيان 
رقم 19 بلطبقة 3 بلشقة 8 سدي 
معروف بلدبربلبيضاء، 20280، 

بملغرب بلدبر بلبيضاء
LES FLEURS D›ANTOINE شركة 
ذبت مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجت اعي )3 شارع 
بملدبرس شارع بملوكات كارتيي برجي 

بلدبربلبيضاء - 20150 بلدبربلبيضاء 
بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤلية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 
5606(3

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) (22
مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 
بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
 LES (: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.FLEURS D’ANTOINE
بائعة) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

بلورود.
)3)شارع) عنوبن بملقر بالجت اعي):)
برجي) كارتيي  بملوكات  شارع  بملدبرس 
20150)بلدبربلبيضاء) بلدبربلبيضاء)-)

بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 90.000 بلشركة:) رأس ال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
بلسيدة كري ة بل ين):)900)حصة)

بقي ة)00))درهم للحصة.)

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)
وصفات وموبطن بلشركاء):

عنوبفه)ب() بل ين  كري ة  بلسيدة 
شقة) س)0) درج  سندباد  تجزئة 
بلدئاب) عين  دوتربك  إقامة  (02
بلدبربلبيضاء) (20150 بلدبربلبيضاء)

بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
عنوبفه)ب() بل ين  كري ة  بلسيدة 
شقة) س)0) درج  سندباد  تجزئة 
بلدئاب) عين  دوتربك  إقامة  (02
بلدبربلبيضاء) (20150 بلدبربلبيضاء)

بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
 28 بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)9)8115.
((05I

FOUZMEDIA

 LEBANON TRAVAUX
SARL AU

شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 
بلشريك بلوحيد

تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
 LEBANON TRAVAUX SARL AU
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجت اعي )3 زبوي 
 A مح د بلقرني وبفوبل إقامة منار
مكتب رقم 5 - 1000) بلقنيطرة 

بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

6706(
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) (06
مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 
بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.LEBANON TRAVAUX SARL AU
بإلنعاش) (: غرض بلشركة بإيجاز)

بلعقاري
بالشغال بملختلفة وبشغال بلبناء.

زبوي) (3( (: عنوبن بملقر بالجت اعي)
 A منار) إقامة  وبفوبل  بلقرني  مح د 
بلقنيطرة) ((1000  -  5 رقم) مكتب 

بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):
بلسيد جورج مهنا عنوبفه)ب()فيال)
 (1000 بىر بلربمي بلغراية) (25( رقم)

بلقنيطرة بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
بلسيد جورج مهنا عنوبفه)ب()فيال)
 (1000 بىر بلربمي بلغراية) (25( رقم)

بلقنيطرة بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
 26 بتاريخ) بالقنيطرة  بالبتدبئية 

أكتوار)2022)تحت رقم)-.

((06I

مستأمنة بملتنبي لل حاسبة

2Z.CHANTIERS
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

مستأمنة بملتنبي لل حاسبة
30) شارع بملتنبي بلطابق 2 ، 

23000، بني مالل بملغرب
2Z.CHANTIERS شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجت اعي بلطابق 
بالول تجزئة بلنور 2 بلشطر بالول 

رقم 32 فم بودي - 23000 بني مالل 
بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 
بملحدودة 

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 
(3315

 03 في) مؤرخ  حر  عقد  ب قت�سى 
بلقافون) إعدبد  تم  (2022 أكتوار)
بملسؤولية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بملحدودة بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤولية بملحدودة.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.2Z.CHANTIERS
بع ال) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

مختلفة
تجارة

بيع موبد بلبناء)بالتقسيط.
بلطابق) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 
بالول) بلشطر  (2 بلنور) تجزئة  بالول 
23000)بني مالل) رقم)32)فم بودي)-)

بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
بلسيد زكرياء)بعقيد):)500)حصة)

بقي ة)00))درهم للحصة.
بلسيد طارق بلزعري):)500)حصة)

بقي ة)00))درهم للحصة.)
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):
عنوبفه)ب() بعقيد  زكرياء) بلسيد 
دوبر بيت ببربهيم بملركز بوالد بمبارك)

23000)بني مالل بملغرب.
عنوبفه)ب() بلزعري  طارق  بلسيد 
دوبر أوالد بيوب بوالد بمبارك)23000 

بني مالل بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
عنوبفه)ب() بعقيد  زكرياء) بلسيد 
دوبر بيت ببربهيم بملركز بوالد بمبارك)

23000)بني مالل بملغرب
عنوبفه)ب() بلزعري  طارق  بلسيد 
دوبر أوالد بيوب بوالد بمبارك)23000 

بني مالل بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
 27 بتاريخ) مالل  ببني  بالبتدبئية 

أكتوار)2022)تحت رقم)092).
((07I
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شركة تاوفات بلقشور كاش ش م م

 SOCIETE TAOUNATE
LAKCHOUR CASH

شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 
بلشريك بلوحيد

تأسيس شركة

شركة تاوفات بلقشور كاش ش م م
تاوفات بلقشور ج اعة  اللفة 
تاوفات ، 31000، تاوفات بملغرب

 SOCIETE TAOUNATE
LAKCHOUR CASH شركة ذبت 
مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجت اعي دوبر 

 اللفة تاوفات - 31000 تاوفات 
بملغرب 

تأسيس شركة ذبت مسؤلية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 
2(89

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 شتن6ر) (22
مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 
بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)
 SOCIETE TAOUNATE (:

.LAKCHOUR CASH
تحويل) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

الموبل.
دوبر) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 
تاوفات) (31000 (- تاوفات)  اللفة 

بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 (.000 (: بملرببط) مح د  بلسيد 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.)
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):

عنوبفه)ب() بملرببط  مح د  بلسيد 
 31000 بلقشور  اللقة) تاوفات 

تاوفات بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
عنوبفه)ب() بملرببط  مح د  بلسيد 
 31000 بلقشور  اللقة) تاوفات 

تاوفات بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
أكتوار) ((8 بالبتدبئية بتاوفات بتاريخ)

2022)تحت رقم)))).
((08I

FIDUCIAIRE RICH

OUZAOUA TRAVAUX
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
قفل بلتصفية

FIDUCIAIRE RICH
 N°4 IMM 19 2EME(ETAGE

 PLACE MOHAMED V,
 RICH,MIDELT ، 52400، RICH

MAROC
OUZAOUA TRAVAUX شركة 

ذبت مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 
بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجت اعي : رقم 22 
زفقة 22 حي بليغن , بلريش - ميدلت- 

- 52100 بلريش بملغرب.
قفل بلتصفية

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 
.2203

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)
تقرر) (2022 أكتوار) ((1 في) بملؤرخ 
OUZAOUA TRAVAUX)شركة) حل)
ذبت مسؤلية محدودة ذبت بلشريك)
 (00.000 رأس الها) مبلغ  بلوحيد 
بإلجت اعي) مقرها  وعنوبن  درهم 
بلريش) (, حي بليغن) (22 زفقة) (22 رقم)
بملغرب) بلريش  (52100 (- ميدلت-) (-

فتيجة ل-صعواات مالية.
و عين:

و) بزعوع  يوسف  بلسيد)ة()
بموكر,) بفربسكو,) قصر  عنوبفه)ب()
بملغرب) بلريش  (52100 بملشيل)

ك صفي))ة()للشركة.

و قد تم بنعقاد بلج عية بلختامية)

 22 2022)وفي رقم) 1))أكتوار) بتاريخ)

زفقة)22)حي بليغن),)بلريش)-)ميدلت-)

- 52100)بلريش بملغرب.

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

27)أكتوار) بالبتدبئية ب يدلت بتاريخ)

2022)تحت رقم)255.

((09I

KHOUYI BADIA

AMRASSOURI SARL-AU
إعالن متعدد بلقربربت

KHOUYI BADIA

مكناس ، 50000، مكناس بملغرب

AMRASSOURI SARL-AU «شركة 

ذبت بملسؤولية بملحدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد»

وعنوبن مقرها بالجت اعي: شارع 

موحا بوح و بومية - 51350 ميدلت 

بملغرب.

«إعالن متعدد بلقربربت»

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري: 

.(38(

ب قت�سى بلج ع بلعام بالستثنائي)

بملؤرخ في))))أكتوار)2022

تم بتخاذ بلقربربت بلتالية:)

على) ينص  بلذي  (:( رقم) قربر 

بلرأس ال) في  بلزيادة  (–( مايلي:)

بقي ة)990000))درهم ودلك بإنشاء)

درهم) ((00 بقي ة) حصة  ((9900

للحصة بلوبحد

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

بلنظام بألسا�سي بلتالية:)

على) ينص  بلذي  (:6-7 رقم) بند 

بلرأس ال) في  بلزيادة  (–( مايلي:)

بقي ة)990000))درهم ودلك بإنشاء)

درهم) ((00 بقي ة) حصة  ((9900

للحصة بلوبحد

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

فوف6ر) (02 بتاريخ) ب يدلت  بالبتدبئية 

2022)تحت رقم))26.

(((0I

FIDUCIAIRE LA REUSSITE

EL HADI ABD
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE LA REUSSITE
 N 10 RCE(EL(HANNASSI

 AV DES FAR FES ENTREE A
 APPARTEMENT 21 ETGE 6،

30000، FES(MAROC
EL HADI ABD شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجت اعي شارع 

سوسة تجزئة هجر رقم 79) بلزهور 
2 فاس. - 30000 فاس بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

71397
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) (25
مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 
بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
 EL (: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.HADI ABD
غرض بلشركة بإيجاز):)•)بلطباعة)
لوبزم) بلصلة،) ذبت  وبلخدمات 

ومعدبت بملكاتب.
•)مختلف بألع ال.

•)بستيربد وتصدير..
شارع) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 
79))بلزهور) سوسة تجزئة هجر رقم)

2)فاس.)-)30000)فاس بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
بلسيد عبد بلهادي):)000.))حصة)

بقي ة)00))درهم للحصة.)
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):
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عنوبفه)ب() بلهادي  عبد  بلسيد 
بلقرى) بم  بقامة  (7 سوسة) شارع 
بلزهور)2)فاس)30000)فاس بملغرب.

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)
وموبطن مسيري بلشركة:

عنوبفه)ب() بلهادي  عبد  بلسيد 
بلقرى) بم  بقامة  (7 سوسة) شارع 

بلزهور)2)فاس)30000)فاس بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
فوف6ر) (02 بتاريخ) بفاس  بلتجارية 

2022)تحت رقم)5877.
((((I

B.A

 ZOUZANE ACCESSOIRE
AUTO

شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة
قفل بلتصفية

B.A
 CITE(COMMUNAL(BLOC 2

 N°123 HAY(HASSANI ، 20250،
CASABLANCA MAROC

 ZOUZANE ACCESSOIRE AUTO
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجت اعي : طريق 
أزمور كلم 9) دبر بوعزة - 20000 

بلدبربلبيضاء بملغرب.
قفل بلتصفية

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 
.(58293

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)
تقرر حل) (2022 ماي) ((7 في) بملؤرخ 
 ZOUZANE ACCESSOIRE AUTO
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة مبلغ)
وعنوبن) درهم  ((0.000 رأس الها)
كلم) أزمور  طريق  بإلجت اعي  مقرها 
9))دبر بوعزة)-)20000)بلدبربلبيضاء)

بملغرب فتيجة لغياب رقم بملعامالت.
و عين:

بلسيد)ة()ح يد زوزبن و عنوبفه)ب()
طريق أزمور كلم)9))دبر بوعزة)20000 
)ة() ك صفي) بملغرب  بلدبربلبيضاء)

للشركة.
و قد تم بنعقاد بلج عية بلختامية)
طريق) وفي  (2022 شتن6ر) ((3 بتاريخ)
 20000 (- بوعزة) دبر  ((9 كلم) أزمور 

بلدبربلبيضاء)بملغرب.

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
 02 بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

فوف6ر)2022)تحت رقم)53)811.
(((2I

بلعبدالوي لالشغال بملحاسبتية

STE TOUSTOUS TRAVEL
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

بلعبدالوي لالشغال بملحاسبتية
ع ارة فوميديا شارع مح د بلخامس 

بلطابق 2بلشقة3 تازة ، 35000، 
تازة بملغرب

STE TOUSTOUS TRAVEL
 شركة ذبت مسؤلية محدودة

 ذبت بلشريك بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجت اعي ع ارة 

بملثلث بلذهبي مد ل ب شارع عالل 
بن عبد هللا بلطابق ) مكتب رقم 

-) - 35000 تازة بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

6755
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) (03
مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 
بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
 STE (: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.TOUSTOUS TRAVEL
وكالة) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

بسفار-بلتجارة.
ع ارة) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 
ب شارع عالل) بلذهبي مد ل  بملثلث 
بن عبد هللا بلطابق)))مكتب رقم)-) - 

35000)تازة بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 (.000 (: بلسيدة حياة توستوس)
حصة بقي ة)00))درهم للحصة.)

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)
وصفات وموبطن بلشركاء):

بلسيدة حياة توستوس عنوبفه)ب()
 (0 تجزئة ملربني ع ارة بالس اعيلية)
 35000 يوسف) موالي  حي  (9 شقة)

تازة بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
بلسيدة حياة توستوس عنوبفه)ب()
 (0 تجزئة ملربني ع ارة بالس اعيلية)
 35000 يوسف) موالي  حي  (9 شقة)

تازة بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
دجن6ر) (3( بتاريخ) بتازة  بالبتدبئية 

2022)تحت رقم)507.
(((3I

SOCIETE CONSULTING

DFG CAR
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

SOCIETE CONSULTING
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
DFG CAR شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجت اعي شقة 

بالطابق بألول حي بلنور رقم )3 - 
00))5 عين تاوجطات بملغرب
تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

575(7
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) (05
بملسؤولية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بملحدودة بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤولية بملحدودة.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
 DFG (: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.CAR
كربء) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

بلسياربت بدون سائق.

شقة) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 
 -  3( رقم) بلنور  حي  بألول  بالطابق 

00))5)عين تاوجطات بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 500.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 2.500 (: رضوبني) إلياس  بلسيد 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.
بوحنكورة) بلرح ان  عبد  بلسيد 
درهم) ((00 بقي ة) حصة  (2.500 (:

للحصة.)
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):
إلياس رضوبني عنوبفه)ب() بلسيد 
353 00))5)عين) ))رقم) حي بلقدس)

تاوجطات بملغرب.
بوحنكورة) بلرح ان  عبد  بلسيد 
شارع) بوغابة  سيدي  حي  عنوبفه)ب()
بلفنيدق) (93(02  5 رقم) برج  عين 

بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
بوحنكورة) بلرح ان  عبد  بلسيد 
شارع) بوغابة  سيدي  حي  عنوبفه)ب()
بلفنيدق) (93(02  5 رقم) برج  عين 

بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
فوف6ر) (0( بتاريخ) ب كناس  بلتجارية 

2022)تحت رقم)3975.

(((1I

YOUNESS BENMOUSSA

INEESPHARMA
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

YOUNESS BENMOUSSA
Tiflet حي بلنهضة 2 رقم 72 تيفلت، 

Tiflet(Maroc ،(5100
INEESPHARMA شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجت اعي زبوية 
زفقة مح د بلقري وزفقة بفوبل 

إقامة بملنار ع ارة ب بملكتب رقم 2 
بلقنيطرة 1000) بلقنيطرة بملغرب
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تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 
بملحدودة 

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 
67(63

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) (25
بملسؤولية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بملحدودة بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤولية بملحدودة.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.INEESPHARMA
بيع موبد) (: غرض بلشركة بإيجاز)
بلتصدير/) و  بالستيربد  بلتج يل/)

بلتجارة.
عنوبن بملقر بالجت اعي):)زبوية زفقة)
مح د بلقري وزفقة بفوبل إقامة بملنار)
بلقنيطرة) (2 رقم) بملكتب  ب  ع ارة 

1000))بلقنيطرة بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 500 (: مح د) بل6روبني  بلسيد 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.
500)حصة) (: بلسيدة حجي سناء)

بقي ة)00))درهم للحصة.)
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):
بلسيد بل6روبني مح د عنوبفه)ب()
بلحجامة) بويحيى  بيت  مو�سى  بيت 

تيفلت)5100))تيفلت بملغرب.
عنوبفه)ب() سناء) حجي  بلسيدة 
وجيه) بوالد  (35 رقم) بلبس ة  تجزئة 

بلقنيطرة)1000))بلقنيطرة بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
بلسيد بل6روبني مح د عنوبفه)ب()
بلحجامة) بويحيى  بيت  مو�سى  بيت 

تيفلت)5100))تيفلت بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
بالبتدبئية بالقنيطرة بتاريخ)03)فوف6ر)

2022)تحت رقم)-.

(((5I

مقاولة في بلحسابات

ADRASTRAC
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد

حل شركة

مقاولة في بلحسابات

32 شارع مح د بلخامس بلحسي ة 

ص.. ب 331، 32000، بلحسي ة 

بملغرب

ADRASTRAC شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد)في 

طور بلتصفية(

وعنوبن مقرها بإلجت اعي بربنس 02 

حي بلنرجيس شارع صفت رقم )0 - 

90000 طنجة بملغرب.

حل شركة
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 

.37(67

بلوحيد) بلشريك  قربر  ب قت�سى 

تقرر) (2022 أكتوار) (03 في) بملؤرخ 

محدودة) مسؤلية  ذبت  شركة  حل 

 ADRASTRAC(ذبت بلشريك بلوحيد

مبلغ رأس الها)0.000))درهم وعنوبن)

حي) (02 بربنس) بإلجت اعي  مقرها 

 -  0( رقم) صفت  شارع  بلنرجيس 

(: ل) فتيجة  بملغرب  طنجة  (90000

بلتوقف عن بلنشاط.

بربنس) ب  بلتصفية  مقر  حدد  و 

02)حي بلنرجيس شارع صفت رقم))0 

طنجة)90000)طنجة بملغرب.)

و عين:

و) بلكريمي  بح يدو  بلسيد)ة()

طنجة) (90000 إسبافيا) عنوبفه)ب()

بملغرب ك صفي))ة()للشركة.

وعند بإلقتضاء)بلحدود بملفروضة)

محل) لهم  بملخولة  بلصالحيات  على 

و) بلعقود  تبليغ  محل  و  بملخابرة 

بلوثائق بملتعلقة بالتصفية):)-

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

فوف6ر) (02 بتاريخ) بطنجة  بلتجارية 

2022)تحت رقم)2196).

(((6I

مكتب بلخ6رة في بملحاسبة

 MOTHER & DAUGTHER
SARL

شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة
تأسيس شركة

مكتب بلخ6رة في بملحاسبة
(،52000 (، زفقة ببن بطوطة) (20

بلربشيدية بملغرب
 MOTHER( &( DAUGTHER
بملسؤولية) ذبت  شركة  (SARL

بملحدودة
قصر) بإلجت اعي  مقرها  وعنوبن 
(- بلخنك) ج اعة  بلقديم  أزمور 

52000)بلرشيدية بملغرب
بملسؤولية) ذبت  شركة  تأسيس 

بملحدودة)
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري):)

(610(
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) (07
بملسؤولية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بملحدودة بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤولية بملحدودة.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.MOTHER(&(DAUGTHER(SARL
بيع) ((- (: بإيجاز) بلشركة  غرض 
بملشرواات بلغازية.)-2)وجبات سريعة)

-)سناك.)-3)مطعم.
قصر) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 
(- بلخنك) ج اعة  بلقديم  أزمور 

52000)بلرشيدية بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 200 (: بلسيدة لطيفة بلجحيليل)

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.
 800 (: لغريب) فتيحة  بلسيدة 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.)
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):
بلجحيليل) لطيفة  بلسيدة 
عنوبفه)ب()رقم)))9)تجزئة موالي علي)

بلشريف)52000)بلرشيدية بملغرب.

بلسيدة فتيحة لغريب عنوبفه)ب()

بلحيط) باب  فناسة  بلبيبان  دوبر 

مرفيسة)2)310)تاوفات بملغرب.

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:

بلجحيليل) لطيفة  بلسيدة 
عنوبفه)ب()رقم)))9)تجزئة موالي علي)

بلشريف)52000)بلرشيدية بملغرب

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

 21 بتاريخ) بالرشيدية  بالبتدبئية 

أكتوار)2022)تحت رقم)8)3).

(((7I

MARO FIDUS

MOTO WAY
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تفويت حصص

MARO FIDUS

 FB8, Bd(Mohammed(V(Centre

 Ben(Yakhlef - Mohammedia

 FB8, Bd(Mohammed(V(Centre

 Ben(Yakhlef - Mohammedia،

13350، Mohammedia(maroc

MOTO WAY شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجت اعي بلحسنية 

2 بلرقم 92) بلعالية - 28830 

.MOHAMMEDIA MAROC

تفويت حصص
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 

.9797

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)

ت ت) (2022 يوليوز) (27 في) بملؤرخ 

بملصادقة على):

بسامة ح ي و) )ة() تفويت بلسيد)

أصل) من  بجت اعية  حصة  (833

)ة() بلسيد) لفائدة  حصة  ((.666
يوليوز) (27 بتاريخ) ح ي و  بلياس 

.2022

بسامة ح ي و) )ة() تفويت بلسيد)

أصل) من  بجت اعية  حصة  (833

)ة() بلسيد) لفائدة  حصة  ((.666
يوليوز) (27 بتاريخ) ح ي و  مح د 

.2022
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باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم  (
 (2 بتاريخ) باملح دية  بالبتدبئية 

شتن6ر)2022)تحت رقم))75).

(((8I

MARO FIDUS

MOTO WAY
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

MARO FIDUS
 FB8, Bd(Mohammed(V(Centre
 Ben(Yakhlef - Mohammedia

 FB8, Bd(Mohammed(V(Centre
 Ben(Yakhlef - Mohammedia،
13350، Mohammedia(maroc

MOTO WAY شركة ذبت 
بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجت اعي بلحسنية 
2 بلرقم 92) بلعالية - 2883. 

بملح دية بملغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 
.9797

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)
تم تعيين) (2022 يوفيو) (27 بملؤرخ في)
بلسيد)ة() للشركة  جديد  مسير 

ح ي و مح د ك سير آ ر
تبعا لقبول بستقالة بملسير.

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
 (2 بتاريخ) باملح دية  بالبتدبئية 

شتن6ر)2022)تحت رقم))75).

(((9I

hmm compta

سنوف ايمو مروك
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

hmm compta
 chabab(zone(c(imm 21 n°1 RDC

 AIN(SEBAA(CASABLANCA ،
20250، CASABLANCA(MAROC

سنوف بي و مروك شركة ذبت 
مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجت اعي بلشباب 
منطقة س ع ارة )2 بلطابق بالر�سي 
شقة ) عين بلسبع - 2000 بلبيضاء 

بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

1963(9
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (202( ف6ربير) (23
مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 
بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
بإلقتضاء)ب ختصر تس يتها):)سنوف)

بي و مروك.
بع ال) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

بلبناء.
بلشباب) (: عنوبن بملقر بالجت اعي)
منطقة س ع ارة))2)بلطابق بالر�سي)
2000)بلبيضاء) (- ))عين بلسبع) شقة)

بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 (.000 (: بلسرتي) فجيب  بلسيد 
حصة بقي ة)0.000))درهم للحصة.)
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):
عنوبفه)ب() بلسرتي  فجيب  بلسيد 
لكاللشا سيدي بملكي)20356)برشيد)

بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
عنوبفه)ب() بلسرتي  فجيب  بلسيد 
لكاللشا سيدي بملكي)20356)برشيد)

بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
 2( بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

مارس))202)تحت رقم)772080.

((20I

CMA GESTION

FASLY CAR
إعالن متعدد بلقربربت

CMA GESTION

 RESIDENCE WARDA

 B-4°ETAGE(APT°22 RUE(IMAM

 ALI(HIVERNAGE ، 40000،

MARRAKECH MAROC

FASLY CAR «شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة ذبت بلشريك بلوحيد»

وعنوبن مقرها بالجت اعي: بمللك 

بملسمى «منار 10-1)» حي بالزدهار 2 

ع ارة رقم 10 بلطابق 3 بملكتب )) - 

10000 مربكش بملغرب.

«إعالن متعدد بلقربربت»
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري: 

.98(5(

ب قت�سى بلج ع بلعام بالستثنائي)

بملؤرخ في))))أكتوار)2022

تم بتخاذ بلقربربت بلتالية:)

على) ينص  بلذي  (:0( رقم) قربر 

بلحصص) مج وع  تفويت  مايلي:)

ببتسام) بلسيدة  من  حصة() (5000(

بيت) بملهدي  بلسيد  بلى  بلربيس  بيت 

بلربيس)

على) ينص  بلذي  (:02 رقم) قربر 

ببتسام) بلسيدة  بستقالة  مايلي:)

ثافية) مسيرة  بصفتها  بلربيس  بيت 

بيت) بملهدي  بلسيد  تولي  و  للشركة 

بلربيس بلحامل للبطاقة بلوطنية رقم)

بلوحيد) بملسير  منصب  (EE792170

للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

بلنظام بألسا�سي بلتالية:)

على) ينص  بلذي  (:09 رقم) بند 

بيت) بملهدي  بلسيد  تولي  مايلي:)

بلربيس بلحامل للبطاقة بلوطنية رقم)

بلوحيد) بملسير  منصب  (EE792170

للشركة

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

فوف6ر) (02 بتاريخ) ب ربكش  بلتجارية 

2022)تحت رقم)703)).

((2(I

FAOUZI MOULAY ABDELLAH

 LE VERGER DE BOIS DE

LUXE ET TOUR
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

قفل بلتصفية

FAOUZI MOULAY ABDELLAH

12 شارع بلدرفوفي بلطابق 2 رقم 8 

وجدة، 60000، وجدة بملغرب

 LE VERGER DE BOIS DE LUXE

ET TOUR شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجت اعي : حي 

بالفدلس طريق مح د بلزعربوي رقم 

6) - 60000 وجدة بملغرب.

قفل بلتصفية

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

.(5137

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)

بملؤرخ في)5))أكتوار)2022)تقرر حل)

 LE VERGER DE BOIS DE LUXE

بملسؤولية) ذبت  شركة  (ET TOUR

 (00.000 رأس الها) مبلغ  بملحدودة 

بإلجت اعي حي) درهم وعنوبن مقرها 

بالفدلس طريق مح د بلزعربوي رقم)

فتيجة) بملغرب  وجدة  (60000  -  (6

وأن) نشاطها  عن  بلشركة  لتوقف 

بلصافي وضع بلشركة بصبح أقل من)

ربع رأس مال بلشركة بعد بلخسائر)

بمللحوظة.

و عين:

عبد بلحفيظ قي�سي و) بلسيد)ة()

حي مح د بلخضر طريف) عنوبفه)ب()

بملغرب ك صفي) وجدة  (60000 فاي)

)ة()للشركة.

و قد تم بنعقاد بلج عية بلختامية)

حي) وفي  (2022 أكتوار) ((5 بتاريخ)

بالفدلس طريق مح د بلزعربوي رقم)

6) - 60000)وجدة بملغرب.

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

أكتوار) ((5 بتاريخ) بوجدة  بلتجارية 

2022)تحت رقم)729).

((22I
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QUALICIA EXPERTISE

ELEGANZA AUTO
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

حل شركة

QUALICIA EXPERTISE

 Rue FARHAT HACHAD,2ème

 Etage(APPT(N°35 Résidence

 City، 20250، CASABLANCA

MAROC

ELEGANZA AUTO شركة ذبت 
بملسؤولية بملحدودة)في طور 

بلتصفية(

وعنوبن مقرها بإلجت اعي 0)،زفقة 

بلحرية بلطابق 3 شقة 5 - 00)20 

بلدبربلبيضاء بملغرب.

حل شركة
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 

.179307

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)
تقرر) (2022 أكتوار) (0( في) بملؤرخ 

حل شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة)

مبلغ رأس الها) (ELEGANZA AUTO

مقرها) وعنوبن  درهم  ((00.000

بلطابق) بلحرية  0)،زفقة  بإلجت اعي)

بلدبربلبيضاء) (20(00  -  5 شقة) (3

بملغرب فتيجة ل):)-)توقف بلنشاط)

-)أزمة بلصحية كوفيد)9).

إقامة) ب  بلتصفية  مقر  حدد  و 

بلطابق) زفقة فرحات حشاد  بملدينة 

بلدبربلبيضاء) (20250  -  35 شقة) (2

بملغرب.)

و عين:

و) بل نصور  هشام  بلسيد)ة()

رياض) إقامة  برسالن  حي  عنوبفه)ب()

بلدبربلبيضاء)بملغرب) (20280 بلفتوح)

ك صفي))ة()للشركة.

وعند بإلقتضاء)بلحدود بملفروضة)

محل) لهم  بملخولة  بلصالحيات  على 

و) بلعقود  تبليغ  محل  و  بملخابرة 

بلوثائق بملتعلقة بالتصفية):)-

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

 27 بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)813596.

((23I

RGCM

FIRST LADAINE
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

رفع رأس ال بلشركة

RGCM
 imm 50 n( 5 av(des(far(imm 50
n( 5 av(des(far، 20650، بملح دية 

MAROC
FIRST LADAINE شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجت اعي رقم 38 
بملنطقة بلصناعية جنوب غرب - 

0)288 بملح دية بملغرب.
رفع رأس ال بلشركة

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 
.((337

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)
تم) (2022 شتن6ر) ((1 في) بملؤرخ 
قدره) ب بلغ  بلشركة  رأس ال  رفع 
من) أي  درهم») ((.000.000«
 (.500.000» إلى) درهم») (500.000«
مقاصة) إجربء) (: طريق) عن  درهم»)
مع ديون بلشركة بملحددة بملقدبر و)

بملستحقة.
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
 26 بتاريخ) باملح دية  بالبتدبئية 

أكتوار)2022)تحت رقم)1))2.

((21I

بئت افية بلعربي بنسالم

ايندوس تكنولوجي
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

بئت افية بلعربي بنسالم
مج ع بلعرفان ع ارة 289 بلطابق ) 

رقم 2 ، 90000، طنجة بملغرب
بيندوس تكنولوجي شركة ذبت 
مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجت اعي قطعة 
رقم 31 توسعة بملنطقة بلحرة 

ملدينة طنجة للسياربتTAC2 بلدية 
جوبمعة ع الة فحص بفجرب طنجة - 

90090 طنجة بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤلية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 
(3(789

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) (20
مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 
بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
بإلقتضاء)ب ختصر تس يتها):)بيندوس)

تكنولوجي.
تصنيع) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 
وبألت تة) للرق نة  بلتعريف  منتجات 
في) ب ا  بلصناعية  بلقطاعات  في 
وبملوبد) (، وبلطيربن) (، بلسياربت) ذلك:)
(، وبلصحة) (، وبلغذبء) (، بلكي يائية)
(، وبملعادن) (، وبلترفيه) (، وبلبستنة)

وبلنفط وبلغاز)،)إلخ..
قطعة) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 
بلحرة) بملنطقة  توسعة  (31 رقم)
بلدية) (TAC2للسياربت ملدينة طنجة 
جوبمعة ع الة فحص بفجرب طنجة)-)

90090)طنجة بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 (00 (: لي يتد) فاربيان  بلشركة 

حصة بقي ة)000.))درهم للحصة.
 (00 (: لي يتد) فاربيان  بلشركة 

بقي ة)000.))درهم.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):
بلشركة فاربيان لي يتد عنوبفه)ب()
بلصناعية) قيادة بألمربء) (، (3 بلوحدة)
كينيلورث) (CV8 2FD محرك بألمربء)

بمل لكة بملتحدة.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
كومار) ربجيف  أغاروبل  بلسيد 
بربديش) أوتار  فويدب  عنوبفه)ب()

)30)20)فويدب بلهند

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
أكتوار) (3( بتاريخ) بطنجة  بلتجارية 

2022)تحت رقم)258916.
((25I

BUSINESS AUDITAX

MED GOCAR
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تفويت حصص

BUSINESS AUDITAX
 RUE TABARI RESIDENCE MLY 7

 ALI(CHERIF(B(N17 ، 90010،
TANGER MAROC

MED GOCAR شركة ذبت مسؤلية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجت اعي شارع 
موالي يوسف قيسارية مي وزب رقم 

12 - 90000 طنجة بملغرب.
تفويت حصص

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 
.131(5

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)
ت ت) (2022 أكتوار) (3( في) بملؤرخ 

بملصادقة على):
هروش) ريسة  )ة() بلسيد) تفويت 
بلدكالي)86)حصة بجت اعية من أصل)
عث ان) )ة() حصة لفائدة بلسيد) (86

بلعربي بتاريخ))3)أكتوار)2022.
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم  (
فوف6ر) (03 بتاريخ) بطنجة  بلتجارية 

2022)تحت رقم)259096.
((26I

euromaritima

RAZZA TRANS
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

euromaritima
17) شارع مح د بلخامس بقامة 
بلقنطرة رقم 5) ، 90000، طنجة 

بملغرب
RAZZA TRANS شركة ذبت 

مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 
بلوحيد
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وعنوبن مقرها بإلجت اعي شارع 

بلقدس تجزئة ملكواا 2 بلطابق ) رقم 

5 - 90000 طنجة بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

(3(52(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 شتن6ر) (29

مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.

عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.RAZZA TRANS

بلنقل) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

بلوطني و بلدولي للبضائع)،)بلتعشير،)

بالستيربد و بلتصدير.

شارع) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 
بلقدس تجزئة ملكواا)2)بلطابق)))رقم)

5 - 90000)طنجة بملغرب.

أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 INTECA(SARL( :(1.000 بلشركة)

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.)

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):

بلشركة)INTECA SARL)عنوبفه)ب()

بملنطقة بلصناعية بملجد تجزئة)792 

90000)طنجة بملغرب.

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:

بلسيد بيدرو بفدريس لوايز لوركا)

عنوبفه)ب()شقة)703)بلوك ش))بقامة)

ياس ين شارع بملقاومة)80000)بكادير)

بملغرب

بلسيد بلسبيطي ر�سى عنوبفه)ب()
زفقة)123)رقم)7)حي بملوظفين)80000 

بكادير بملغرب

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
أكتوار) (2( بتاريخ) بطنجة  بلتجارية 

2022)تحت رقم)258601.
((27I

MUSMUS RUGS SARL AU

موسموس راغ
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

MUSMUS RUGS SARL AU
76/71 بلنجارين بلس ارين مربكش 

، 10030، مربكش بملغرب
موس وس ربغ شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجت اعي دوبر بلرحى 

سيدي عبد هللا غيات مربكش - 
10066 مربكش بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤلية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 
(29927

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) (0(
مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 
بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

موس وس ربغ.
تاجر) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

بستيربد وتصدير.
دوبر) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 
بلرحى سيدي عبد هللا غيات مربكش)

- 10066)مربكش بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 (0.000 بلشركة:) رأس ال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
 (00 (: ح و) بيت  مح د  بلسيد 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.)
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):

بلسيد مح د بيت ح و عنوبفه)ب()
تجزئة بنس رقم7))بسكجور مربكش)

50)10)مربكش بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
بلسيد مح د بيت ح و عنوبفه)ب()
تجزئة بنس رقم7))بسكجور مربكش)

50)10)مربكش بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
أكتوار) (20 بلتجارية ب ربكش بتاريخ)

2022)تحت رقم)02))).
((28I

كوفطسام

كونتينوطال سيل
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

كوفطسام
0) زفقة أبو بكر بلربزي إقامة بلربزي 
بلطابق بلسفلي ، 0)900، طنجة 

بملغرب
كوفتينوطال سيل شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجت اعي إقامة 
كاليسيا زفقة بلعشاق بلطابق 2 
comptasoine@ - شقة ب طنجة

gmail.com طنجة بملغرب
تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

(3(935
في) مؤرخ  حر  عقد  ب قت�سى 
بلقافون) إعدبد  تم  (2022 فوف6ر) (03
بملسؤولية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بملحدودة بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤولية بملحدودة.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

كوفتينوطال سيل.
بإلنعاش) (: غرض بلشركة بإيجاز)

بلعقاري وأع ال بلبناء.
إقامة) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 
كاليسيا زفقة بلعشاق بلطابق)2)شقة)
comptasoine@gmail. (- ب طنجة)

com)طنجة بملغرب.

أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 
بلشركة):)99)سنة.

 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

بلسيد بيدروسا زبهينيو ماركوس)
درهم) ((00 بقي ة) حصة  (500 (:

للحصة.
 500 (: فوبل) بلزغي ري  بلسيدة 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.)
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):
بلسيد بيدروسا زبهينيو ماركوس)
برشلوفة) (08850 برشلوفة) عنوبفه)ب()

إسبافيا.
بلسيدة بلزغي ري فوبل عنوبفه)ب()
قافا) (90 طييناريس) س  ((75 طريق)

08850)برشلوفة إسبافيا.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
بلسيد بيدروسا زبهينيو ماركوس)
برشلوفة) (08850 برشلوفة) عنوبفه)ب()

إسبافيا)
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
فوف6ر) (03 بتاريخ) بطنجة  بلتجارية 

2022)تحت رقم)2636).

((29I

FIDUNION-MAROC

BABEL TAMARIS
إعالن متعدد بلقربربت

FIDUNION-MAROC
 RUE EL AMRAOUI BRAHIM ,23

 CASABLANCA ، 20000،
CASABLANCA MAROC

BABEL TAMARIS «شركة ذبت 
بملسؤولية بملحدودة»

وعنوبن مقرها بالجت اعي: 1، زفقة 
بإلمام مسلم، بلوبزيس - - بلدبر 

بلبيضاء بملغرب.
«إعالن متعدد بلقربربت»

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري: 
.3(957(

ب قت�سى بلج ع بلعام بالستثنائي)
بملؤرخ في)2))شتن6ر)2022

تم بتخاذ بلقربربت بلتالية:)
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قربر رقم)):)بلذي ينص على مايلي:)
بملوبفقة على بستقالة بملسير بلسيد)
شتن6ر) (30 ببتدبءب من) فاصر بوزوبع 

2022
على) ينص  بلذي  (:2 رقم) قربر 
مايلي:)إعادة صياغة وإعت اد بلنظام)

بألسا�سي بلجديد للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

بلنظام بألسا�سي بلتالية:)
بند رقم.:)بلذي ينص على مايلي:.

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
 01 بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

فوف6ر)2022)تحت رقم)811882.
((30I

FIDUNION-MAROC

BINA PREMIUM
إعالن متعدد بلقربربت

FIDUNION-MAROC
 RUE EL AMRAOUI BRAHIM ,23

 CASABLANCA ، 20000،
CASABLANCA MAROC

BINA PREMIUM «شركة ذبت 
بملسؤولية بملحدودة»

وعنوبن مقرها بالجت اعي: 1، زفقة 
بإلمام مسلم، بلوبزيس - - بلدبر 

بلبيضاء بملغرب.
«إعالن متعدد بلقربربت»

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري: 
.290665

ب قت�سى بلج ع بلعام بالستثنائي)
بملؤرخ في)2))شتن6ر)2022

تم بتخاذ بلقربربت بلتالية:)
قربر رقم)):)بلذي ينص على مايلي:)
بملوبفقة على بستقالة بملسير بلسيد)
شتن6ر) (30 ببتدبءب من) فاصر بوزوبع 

2022
على) ينص  بلذي  (:2 رقم) قربر 
مايلي:)إعادة صياغة وإعت اد بلنظام)

بألسا�سي بلجديد للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

بلنظام بألسا�سي بلتالية:)
بند رقم.:)بلذي ينص على مايلي:.

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
 01 بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

فوف6ر)2022)تحت رقم)811879.
((3(I

PME CONSULTING GROUP

BENYAHIA DE MATERIAUX
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تحويل بملقر بالجت اعي للشركة

PME CONSULTING GROUP
رقم 66، بملكتب ))، بلطابق بلثاني، 

مركب بلجوبهر، شارع بلسالوي، 
بملدينة بلجديدة، فاس ، 30000، 

فاس بملغرب
 BENYAHIA DE MATERIAUX
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجت اعي رقم 65، 
تجزئة فضيلة 3، شارع سال، طريق 
عين بلشقف - 30000 فاس بملغرب.

تحويل بملقر بالجت اعي للشركة
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 

.1617(
ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)
بملؤرخ في)25)أكتوار)2022)تم تحويل)
من) للشركة  بلحالي  بالجت اعي  بملقر 
شارع) (،3 فضيلة) تجزئة  (،65 «رقم)
 30000 (- طريق عين بلشقف) سال،)
بالطابق) «متجر  إلى) بملغرب») فاس 
تجزئة) 7))ك،) بلقطعة) بلسفلي،)
رياض بلياس ين،)طريق عين بلشقف)

- 30000)فاس بملغرب».
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
بلتجارية بفاس بتاريخ)02)فوف6ر)2022 

تحت رقم)022/1502.

((32I

EL MAQHOR ABDELHAK

STE FIRST AGRI TISSA SARL
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

EL MAQHOR ABDELHAK
شارع بلفدبء تجزئة س يرة تاوفات 
31000 بملغرب تاوفات، 31000، 

تاوفات بملغرب
 STE FIRST AGRI TISSA SARL
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجت اعي دوبر 
بلزربريين بوالد بوعروس تيسة 

تاوفات TAOUNATE 34000 تاوفات 
بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

2205

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) ((5

بملسؤولية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بملحدودة بامل يزبت بلتالية:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤولية بملحدودة.

عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 

 STE (: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.FIRST AGRI TISSA SARL

تس ين) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

بلعجول.

دوبر) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 

بلزربريين بوالد بوعروس تيسة تاوفات)

TAOUNATE 31000)تاوفات بملغرب.

أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 500 (: بوزريدة) مح د  بلسيد 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.

بلسيد ك ال بوزريدة):)500)حصة)

بقي ة)00))درهم للحصة.)

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):

بوزريدة عنوبفه)ب() بلسيد مح د 

فاس) (30000 فاس) بلورد  سهب 

بملغرب.

عنوبفه)ب() بوزريدة  ك ال  بلسيد 

فاس) (30000 فاس) بلورد  سهب 

بملغرب.

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:

بوزريدة عنوبفه)ب() بلسيد مح د 

فاس) (30000 فاس) بلورد  سهب 

بملغرب

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

فوف6ر) (02 بتاريخ) بتاوفات  بالبتدبئية 

2022)تحت رقم)571.

((33I

ML EXPERTS

 AFRIC CHIME &
CONSULTING

شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة
رفع رأس ال بلشركة

ML EXPERTS
 GHANDI MALL BD GHANDI
 IMMEUBLE 9 4EME(ETAGE ،

20000، CASABLANCA(MAROC
 AFRIC(CHIME & CONSULTING

شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجت اعي 37 شارع 
جالل بلدين بلسيوطي - 20000 

بلدبر بلبيضاء بملغرب.
رفع رأس ال بلشركة

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 
.29137

بلعام) بلج ع  ب قت�سى 
أكتوار) (28 في) بملؤرخ  بإلستثنائي 
بلشركة) رأس ال  رفع  تم  (2022
درهم») (5.000.000» قدره) ب بلغ 
إلى) درهم») (5.000.000» من) أي 
(: طريق) عن  درهم») ((0.000.000«

تقديم حصص فقدية أو عينية.
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
 02 بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

فوف6ر)2022)تحت رقم)811672.
((31I

FIDUNION-MAROC

 BINA DEVELOPPEMENT
IMMOBILIER

إعالن متعدد بلقربربت

FIDUNION-MAROC
 RUE EL AMRAOUI BRAHIM ,23

 CASABLANCA ، 20000،
CASABLANCA MAROC

 BINA DEVELOPPEMENT
IMMOBILIER «شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة»
وعنوبن مقرها بالجت اعي: 1، زفقة 

بإلمام مسلم، بلوبزيس -
 بلدبر بلبيضاء بملغرب.

«إعالن متعدد بلقربربت»
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري: 

.(92679
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ب قت�سى بلج ع بلعام بالستثنائي)

تم بتخاذ) (2022 2))شتن6ر) بملؤرخ في)

بلقربربت بلتالية:)

قربر رقم)):)بلذي ينص على مايلي:)

حصة) (5.000 هبة) على  بملوبفقة 

حصة،) (5.000 بصل) بجت اعية من 

من طرف بلسيد فاصر بوزوبع لفائدة)

بلسيد مح د بوزوبع

على) ينص  بلذي  (:2 رقم) قربر 

تحول بلشركة إلى شركة ذبت) مايلي:)

بلشريك) ذبت  بملحدودة  بملسؤولية 

بلوحيد

قربر رقم)3:)بلذي ينص على مايلي:)

بملوبفقة على بستقالة بملسير بلسيد)

شتن6ر) (30 ببتدبءب من) فاصر بوزوبع 

2022

قربر رقم)1:)بلذي ينص على مايلي:)

مسيرب) بوزوبع  مح د  بلسيد  تعيين 

للشركة ببتدبءب من)))أكتوار)2022

على) ينص  بلذي  (:5 رقم) قربر 

مايلي:)إعادة صياغة وإعت اد بلنظام)

بألسا�سي بلجديد للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

بلنظام بألسا�سي بلتالية:)

بند رقم.:)بلذي ينص على مايلي:.

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

 01 بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

فوف6ر)2022)تحت رقم)811876.

((35I

FIDUNION-MAROC

OXY VILLE
إعالن متعدد بلقربربت

FIDUNION-MAROC

 RUE EL AMRAOUI BRAHIM ,23

 CASABLANCA ، 20000،

CASABLANCA MAROC

OXY VILLE «شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة»

وعنوبن مقرها بالجت اعي: 1، زفقة 

بإلمام مسلم، بلوبزيس - - بلدبر 

بلبيضاء بملغرب.

«إعالن متعدد بلقربربت»

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري: 
.305117

ب قت�سى بلج ع بلعام بالستثنائي)
تم بتخاذ) (2022 2))شتن6ر) بملؤرخ في)

بلقربربت بلتالية:)
قربر رقم)):)بلذي ينص على مايلي:)
بملوبفقة على بستقالة بملسير بلسيد)
شتن6ر) (30 ببتدبءب من) فاصر بوزوبع 

2022
على) ينص  بلذي  (:2 رقم) قربر 
مايلي:)إعادة صياغة وإعت اد بلنظام)

بألسا�سي بلجديد للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

بلنظام بألسا�سي بلتالية:)
بند رقم.:)بلذي ينص على مايلي:.

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
 01 بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

فوف6ر)2022)تحت رقم)811886.

((36I

FIDUNION-MAROC

IMMOXY
إعالن متعدد بلقربربت

FIDUNION-MAROC
 RUE EL AMRAOUI BRAHIM ,23

 CASABLANCA ، 20000،
CASABLANCA MAROC

IMMOXY «شركة ذبت بملسؤولية 
بملحدودة»

وعنوبن مقرها بالجت اعي: 1، زفقة 
بإلمام مسلم، بلوبزيس - - بلدبر 

بلبيضاء بملغرب.
«إعالن متعدد بلقربربت»

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري: 
.305119

ب قت�سى بلج ع بلعام بالستثنائي)
بملؤرخ في)2))شتن6ر)2022

تم بتخاذ بلقربربت بلتالية:)
قربر رقم)):)بلذي ينص على مايلي:)
بملوبفقة على بستقالة بملسير بلسيد)
شتن6ر) (30 ببتدبءب من) فاصر بوزوبع 

2022
على) ينص  بلذي  (:2 رقم) قربر 
مايلي:)إعادة صياغة وإعت اد بلنظام)

بألسا�سي بلجديد للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)
بلنظام بألسا�سي بلتالية:)

بند رقم.:)بلذي ينص على مايلي:.
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
 01 بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

فوف6ر)2022)تحت رقم)811887.
((37I

STE TRAFISCO

NOMAD CONSULT
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

حل شركة

STE TRAFISCO
شارع عبدهللا ببن بلزاير مويلحا 

بلجديدة 273 ، 21000، بلجديدة 
بملغرب

NOMAD CONSULT شركة ذبت 
بملسؤولية بملحدودة
)في طور بلتصفية(

وعنوبن مقرها بإلجت اعي 6شارع 
أففا رقم 09بلشقة رقم )9إقامة 
بلرايع أففا بلدبربلبيضاء - 20370 

بلدبربلبيضاء بملغرب.
حل شركة

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 
.116053

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)
تقرر حل) (2022 يوفيو) (0( بملؤرخ في)
بملحدودة) بملسؤولية  ذبت  شركة 
مبلغ) (NOMAD CONSULT
وعنوبن) درهم  (200.000 رأس الها)
رقم) أففا  6شارع  بإلجت اعي) مقرها 
أففا) بلرايع  )9إقامة  رقم) 09بلشقة 
20370)بلدبربلبيضاء) بلدبربلبيضاء)-)

بملغرب فتيجة ل):)حل بلشركة.
6شارع) بلتصفية ب) مقر  و حدد 
)9إقامة) رقم) 09بلشقة  رقم) أففا 
 20370 (- بلدبربلبيضاء) أففا  بلرايع 

بلدبربلبيضاء)بملغرب.)
و عين:

و) بلحامدي  ع ر  بلسيد)ة()
زبوية) سقربط  فضاء) عنوبفه)ب()
س) درج  كثير  وإبن  سقربط  زفقة 
 20330 بلبيضاء) 2بملعريف  شقة)
)ة() ك صفي) بملغرب  بلدبربلبيضاء)

للشركة.

وعند بإلقتضاء)بلحدود بملفروضة)
محل) لهم  بملخولة  بلصالحيات  على 
و) بلعقود  تبليغ  محل  و  بملخابرة 

بلوثائق بملتعلقة بالتصفية):)-
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
 03 بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

فوف6ر)2022)تحت رقم)))8112.
((38I

CANOCAF SARL

BEL & RA CARS
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

CANOCAF SARL
شارع بلجيش بمللكي زفقة بلخنساء 

رقم 7 بلطابق بلثاني رقم 03 
 NADOR ،62000 ،بلناظور

MAROC
BEL & RA(CARS شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجت اعي حي 

بلرو�سي أزغنغان - 62000 بلناظور 
بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 
بملحدودة 

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 
21785

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) (((
بملسؤولية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بملحدودة بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤولية بملحدودة.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
 BEL(&(:(بإلقتضاء)ب ختصر تس يتها

.RA CARS
)/تاجر) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 
/2 وجديدة) مستع لة  غيار  قطع 
ميكافيكي وإصالح)-)صباغة بلسياربت)

3/بلستيربد و بلتصدير.
حي) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 
بلناظور) (62000 (- بلرو�سي أزغنغان)

بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)
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درهم،)مقسم كالتالي:
 500 (: رشيد) بلوردبني  بلسيد 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.
 500 (: سعيد) بلوردبني  بلسيد 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.)
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):
بلوردبني رشيد عنوبفه)ب() بلسيد 
بويفرور) بني  بحدبدب  بحجاما  دوبر 

62000)بلناظور بملغرب.
بلسيد بلوردبني سعيد عنوبفه)ب()
بويفرور) بني  بحدبدب  بحجاما  دوبر 

62000)بلناظور بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
بلوردبني رشيد عنوبفه)ب() بلسيد 
بويفرور) بني  بحدبدب  بحجاما  دوبر 

62000)بلناظور بملغرب
بلسيد بلوردبني سعيد عنوبفه)ب()
بويفرور) بني  بحدبدب  بحجاما  دوبر 

62000)بلناظور بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
 (1 بتاريخ) بالناضور  بالبتدبئية 

أكتوار)2022)تحت رقم))157.
((39I

ديوبن بلتوثيق بلعصري بألستاذ رشيد بلزعوبط

الشركة العقارية بيكانير
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تفويت حصص

ديوبن بلتوثيق بلعصري بألستاذ 
رشيد بلزعوبط

زبوية شارع بلزرقطوني زفقة سيدي 
جبلي إقامة بسيف بلطابق ) بلشقة 
2 سطات ، 26000، سطات بملغرب
بلشركة بلعقارية بيكافير شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجت اعي شارع 

مح د بلخامس بلرقم 3 شارع مح د 
بلخامس بلرقم 3 26000 سطات 

بملغرب.
تفويت حصص

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 
.(209

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)
ت ت) (2022 أكتوار) (27 في) بملؤرخ 

بملصادقة على):

)ة()مريم لعرو�سي) تفويت بلسيد)
أصل) من  بجت اعية  حصة  (3(8
637)حصة لفائدة بلسيد))ة()مح د)

لعرو�سي بتاريخ)22)شتن6ر)2022.
)ة()مريم لعرو�سي) تفويت بلسيد)
9)3)حصة بجت اعية من أصل)637 
رضوبن) )ة() بلسيد) لفائدة  حصة 

لعرو�سي بتاريخ)22)شتن6ر)2022.
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم  (
فوف6ر) (03 بتاريخ) بسطات  بالبتدبئية 

2022)تحت رقم)329/2022).

((10I

CONSEILS EVERNAGE

AM STUDY
إعالن متعدد بلقربربت

CONSEILS EVERNAGE
 AV ALLA EL FASSI N°(7

 IMM(JAWHARA ، 40000،
MARRAKECH maroc

AM STUDY «شركة ذبت بملسؤولية 
بملحدودة ذبت بلشريك بلوحيد»

وعنوبن مقرها بالجت اعي: بسكجور 
تجزئة معطى هللا رقم 910) مربكش 
 IMM. JAWHARA 2EME(ETAGE
 APPT 17 AV(ALLAL(AL(FASSI

10000 مربكش بملغرب.
«إعالن متعدد بلقربربت»

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري: 
.(21(79

ب قت�سى بلج ع بلعام بالستثنائي)
بملؤرخ في)20)شتن6ر)2022

تم بتخاذ بلقربربت بلتالية:)
على) ينص  بلذي  (:( رقم) قربر 
بلوحيد) بملساهم  قربر  يقبل  مايلي:)
سهم) ((000 تحويل) على  ويوبفق 
م لوكة للسيدة أمل حقي بلتي تقوم)
بلض افات) مع  وبلنقل  بالتحويل 
للسيدة) وبلحق  للحقيقة  بلعادية 
 S.S.P على سند) بناًء) (، عائشة دباح)

بتاريخ)20/09/2022
قربر رقم)2:)بلذي ينص على مايلي:)
قربر بملساهم بلوحيد بقبول بستقالة)
بلسيدة) وتعيين  حقي  أمل  بلسيدة 

عائشة دباح

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)
بلنظام بألسا�سي بلتالية:)

بند رقم)7:)بلذي ينص على مايلي:)
تفويت بلحصص

على) ينص  بلذي  (:(1 رقم) بند 
مايلي:)تغيير بمل ثل بلقافوني للشركة

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
فوف6ر) (03 بتاريخ) ب ربكش  بلتجارية 

2022)تحت رقم)061)1).
((1(I

CANOCAF SARL

YILDIRIM MOBILYA
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

رفع رأس ال بلشركة

CANOCAF SARL
شارع بلجيش بمللكي زفقة بلخنساء 

رقم 7 بلطابق بلثاني رقم 03 
 NADOR ،62000 ،بلناظور

MAROC
YILDIRIM MOBILYA شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجت اعي شارع 
بلجيش بمللكي ع ارة كوروكو - 

62000 بلناظور بملغرب.
رفع رأس ال بلشركة

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 
.(930(

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)
تم) (2022 أكتوار) ((3 في) بملؤرخ 
قدره) ب بلغ  بلشركة  رأس ال  رفع 
»300.000)درهم»)أي من)«00.000) 
عن) درهم») (100.000» إلى) درهم»)

طريق):)-.
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
فوف6ر) (02 بالبتدبئية بالناضور بتاريخ)

2022)تحت رقم)1679.
((12I

CANOCAF SARL

AGROSSAR
إعالن متعدد بلقربربت

CANOCAF SARL
شارع بلجيش بمللكي زفقة بلخنساء 

رقم 7 بلطابق بلثاني رقم 03 
 NADOR ،62000 ،بلناظور

MAROC

AGROSSAR «شركة ذبت 
بملسؤولية بملحدودة»

وعنوبن مقرها بالجت اعي: سكتور 
مسعود بلوك 73 بوعرك - - بلناظور 

بملغرب.
«إعالن متعدد بلقربربت»

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري: 
.(0525

ب قت�سى بلج ع بلعام بالستثنائي)
بملؤرخ في)1))أكتوار)2022

تم بتخاذ بلقربربت بلتالية:)
قربر رقم)):)بلذي ينص على مايلي:)

زيادة في رأس بملال
قربر رقم)2:)بلذي ينص على مايلي:)

تعيين مسير جديد
قربر رقم)3:)بلذي ينص على مايلي:)

مالئ ة بلنظام بألسا�سي للشركة)
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

بلنظام بألسا�سي بلتالية:)
بلذي ينص على) (:7 و) (6 بند رقم)
بلشركة) رأسـ ال  في  بلزيادة  مايلي:)
 (20.000,00 من) برفعه  وذلك 
درهم،) (3.000.000,00 إلــى) درهم 
حصة) (28.800 طـريـق  ـلـق) عـن 
00))درهم) بجت اعية جـديـدة قي تها)

للحصة بلوبحدة.
على) ينص  بلذي  (:(6 رقم) بند 
جوبد) أوسار  بلسيد  تعيين  مايلي:)

ك سير وحيد للشركة
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
فوف6ر) (02 بالبتدبئية بالناضور بتاريخ)

2022)تحت رقم))168.
((13I

GEANT CONSEIL

PHYTOMASSAR
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

GEANT CONSEIL
 LOT(IZDIHAR(N° 183 APT
 1 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC
PHYTOMASSAR شركة ذبت 
مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد
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وعنوبن مقرها بإلجت اعي شارع عالل 
بلفا�سي مج وعة بالحباس 2 ع ارة 
أ بلشقة رقم )2 بلطابق بلخامس 
مربكش. - 10000 مربكش بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤلية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 
(28913

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 غشت) (05
مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 
بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.PHYTOMASSAR
:)بيع بملوبد) غرض بلشركة بإيجاز)
بلصحة) على  بملحافظة  بملبيدبت  و 

بلنباتية و زيوت بملحركات..
شارع) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 
بالحباس) مج وعة  بلفا�سي  عالل 
بلطابق) (2( رقم) بلشقة  أ  ع ارة  (2
مربكش) (10000 (- بلخامس مربكش.)

بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 300.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
حصة) (3.000 (: بلسيد بطي منير)

بقي ة)00))درهم للحصة.)
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):
م) ح  عنوبفه)ب() منير  بطي  بلسيد 
 10000 11))مربكش) ))رقم) بلوحدة)

مربكش بملغرب.

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:

م) ح  عنوبفه)ب() منير  بطي  بلسيد 

 10000 11))مربكش) ))رقم) بلوحدة)

مربكش بملغرب

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

بلتجارية ب ربكش بتاريخ)-)تحت رقم)-

((11I

FIDUCIARE ECF

BAROUBID
إعالن متعدد بلقربربت

FIDUCIARE ECF
 BOULEVARD HAJ OMAR (16

 RIFII(BEN(JDIA ، 20120،
CASABLANCA MAROC
BAROUBID «شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة ذبت بلشريك 
بلوحيد»

وعنوبن مقرها بالجت اعي: شارع 
حسن بلصغىر رقم 35 بلطا بق 
1 رقم 6 - 20000 بلدبر بلبيضاء 

بملغرب.
«إعالن متعدد بلقربربت»

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري: 
.2(3(73

ب قت�سى بلج ع بلعام بالستثنائي)
بملؤرخ في)05)أكتوار)2022

تم بتخاذ بلقربربت بلتالية:)
قربر رقم)):)بلذي ينص على مايلي:)
 (8000 تفويت) عقد  على  بملوبفقة 
حصة بجت اعية بين عرسة بوعبيد)
(، ،)عرسة مح د أمين) وعرسة أميرة)

زكربني بشربق
قربر رقم)2:)بلذي ينص على مايلي:)
للشركة) بلقافوني  بلشكل  تحويل 
محدودة) مسؤولية  ذبت  شركة  من 
ذبت بلشريك بلوحيد إلى شركة ذبت)

مسؤولية محدودة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

بلنظام بألسا�سي بلتالية:)
بند رقم)):)بلذي ينص على مايلي:)
ذبت) شركة  شكل  لديها  بلشركة 
ستحك ها) وبلتي  محدودة  مسؤولية 
بمل لكة) في  بها  بملع ول  بلقوبفين 

بملغراية وهذب بلنظام بألسا�سي.
بند رقم)6:)بلذي ينص على مايلي:)
مليوني) ب بلغ  بملال  رأس  تحديد  تم 
مقس ة) درهم  ()2.000.000.00(
حصة) ()20.000( ألف) عشرين  إلى 
درهم) ()(00( مائة) من  بجت اعية 
لكل منها)،)مرق ة من)))إلى)20.000.- 
ألفي) …مالك  بوعبيد) عرسة  بلسيد 
بلسيدة) (- 2000)حصة بجت اعية)  …
(… ألفي) ……مالكة  إشربق) زكربني 

2000حصة بجت اعية-)عرسة أميرة)
 7000 آالف….) لسبعة  مالكة  (……
عرسة) بلسيد  (- بجت اعية) حصة 
ألفي...) لتسع  مالك  أمين.....) مح د 

9000)حصة بجت اعية
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
 0( بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

فوف6ر)2022)تحت رقم)811531.
((15I

FIDUCIARE ECF

KHOUADRI PROMO
إعالن متعدد بلقربربت

FIDUCIARE ECF
 BOULEVARD HAJ OMAR (16

 RIFII(BEN(JDIA ، 20120،
CASABLANCA MAROC

KHOUADRI PROMO «شركة 
ذبت بملسؤولية بملحدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد»
وعنوبن مقرها بالجت اعي: حي 
بلتقدم مج وعة 2-7) بلطابق 
بلثاني سيدي بل6رفو�سي 20600 

بلدبر بلبيضاء بل.
«إعالن متعدد بلقربربت»

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري: 
.303519

ب قت�سى بلج ع بلعام بالستثنائي)
بملؤرخ في)05)أكتوار)2022

تم بتخاذ بلقربربت بلتالية:)
قربر رقم)):)بلذي ينص على مايلي:)
 (000 تفويت) عقد  على  بملوبفقة 
حصة بجت اعية بين  وبدري ج يلة)
و عرسة بوعبيد)،عرسة أميرة)،)عرسة)

مح د أمين)،)زكربني بشربق
قربر رقم)2:)بلذي ينص على مايلي:)
للشركة) بلقافوني  بلشكل  تحويل 
محدودة) مسؤولية  ذبت  شركة  من 
ذبت بلشريك بلوحيد إلى شركة ذبت)

مسؤولية محدودة
قربر رقم)3:)بلذي ينص على مايلي:)
بستقالة بلسيدة  وبدري ج يلة من)
بلسيد عرسة) وتعيين  بلشركة  بدبرة 

بوعبيد مسبير وحيد للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

بلنظام بألسا�سي بلتالية:)

بند رقم)):)بلذي ينص على مايلي:)
ذبت) شركة  شكل  لديها  بلشركة 
ستحك ها) وبلتي  محدودة  مسؤولية 
بمل لكة) في  بها  بملع ول  بلقوبفين 

بملغراية وهذب بلنظام بألسا�سي.
على) ينص  بلذي  (:6-7 رقم) بند 
مايلي:)تم تحديد رأس بملال ب بلغ مئة)
مقس ة) درهم  ()(00.000.00( بلف)
بجت اعية) حصة  ()(.000( ألف) إلى 
(، منها) لكل  درهم  ()(00( مائة) من 
بلسيد) (-.(.000 إلى) (( من) مرق ة 
 (00 (… مئة) …مالك  بوعبيد) عرسة 
زكربني) بلسيدة  (- بجت اعية) حصة 
00)حصة) (… ……مالكة مئة) إشربق)
مالكة) (…… أميرة) عرسة  بجت اعية-)
حصة) (350 و   سون….) ثالث ئة 
مح د) عرسة  بلسيد  (- بجت اعية)
بريع ئة و   سون...) مالك  أمين.....)

150)حصة بجت اعية
على) ينص  بلذي  (:(5 رقم) بند 
بلسيد عرسة) تعيين  تم  فقد  مايلي:)
غير) لفترة  وحيًدب  مسييًرب  بوعبيد 
(
ً
صربحة يصرح  وبلذي  (، محدودة)

بقبول بلوظائف بملذكورة.
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
 0( بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

فوف6ر)2022)تحت رقم)811533.

((16I

MON BUREAU COMPTABLE

برو أغرو دستريبوسيون
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تحويل بملقر بالجت اعي للشركة

MON BUREAU COMPTABLE
 AV(DES(FAR(RES(HNIA 2.2EME
 ETAGE(APPART(N°6 TETOUAN،

93000، TETOUAN(MAROC
برو أغرو دستريبوسيون شركة ذبت 

مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 
بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجت اعي شارع 
س ية إقامة شهرزبد 3 بلطابق 
5 رقم 22.بلنخيل بلدبر بلبيضاء 

20000 بلدبر بلبيضاء بملغرب.
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تحويل بملقر بالجت اعي للشركة
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 

.32393
بلوحيد) بلشريك  قربر  ب قت�سى 
بملؤرخ في))0)شتن6ر)2022)تم تحويل)
من) للشركة  بلحالي  بالجت اعي  بملقر 
«شارع س ية إقامة شهرزبد)3)بلطابق)
بلبيضاء) بلدبر  22.بلنخيل  رقم) (5
إلى) بملغرب») بلبيضاء) بلدبر  (20000
73)طابولة) رقم) بلوقاية  «تجزئة 
Tetouan 93000 Tetouan)بملغرب».
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
فوف6ر) (0( بتاريخ) بتطوبن  بالبتدبئية 

2022)تحت رقم))220.
((17I

AMR CENTER

GREEN TOUBKAL AGRI
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

AMR CENTER
 77RUE(MOHAMED(SMIHA 8
 ETAGE ، 20080، CASABLANCA

MAROC
GREEN TOUBKAL AGRI شركة 

ذبت مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 
بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجت اعي 77 شارع 
مح د س يحة بلطابق 8. - 20080 

بلدبر بلبيضاء بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

525(1(
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (202( دجن6ر) (0(
مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 
بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.GREEN TOUBKAL AGRI

بالستيربد) (: غرض بلشركة بإيجاز)
وبلتصدير))بلتاجر أو بلوسيط(..

77)شارع) عنوبن بملقر بالجت اعي):)
 20080  -  .8 مح د س يحة بلطابق)

بلدبر بلبيضاء)بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 (0.000 بلشركة:) رأس ال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
حصة) ((00 (: بلسيد ع اد لهطة)

بقي ة)00))درهم للحصة.)
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):
 5 عنوبفه)ب() لهطة  ع اد  بلسيد 
صوت أجوف)202))جنيف سويسرب.)

200))جنيف سويسرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
 5 عنوبفه)ب() لهطة  ع اد  بلسيد 
صوت أجوف)202))جنيف سويسرب.)

200))جنيف سويسرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
 08 بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

دجن6ر))202)تحت رقم)-.

((18I

بئت افية حلب لالستشارة

HISTOIRE DE MAISON
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

بئت افية حلب لالستشارة
11 زفقة ع ر بن بلخطاب. برشيد ، 

00)26، برشيد بملغرب
HISTOIRE DE MAISON شركة 

ذبت مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 
بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجت اعي بلرقم 3) 
شارع مح د بلخامس تجزئة بليسر 
بلطابق بلثالث. - 00)26 برشيد 

بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

(7213

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) (25
مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 
بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.HISTOIRE DE MAISON
منعش) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

عقاري_أشغال عامة.
عنوبن بملقر بالجت اعي):)بلرقم)3) 
شارع مح د بلخامس تجزئة بليسر)
برشيد) (26(00 (- بلثالث.) بلطابق 

بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 (.000 (: حلي ة) كيالي  بلسيدة 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.)
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):
بلسيدة كيالي حلي ة عنوبفه)ب()28 

تجزئة أمين)00)26)برشيد بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
بلسيدة كيالي حلي ة عنوبفه)ب()28 

تجزئة أمين)00)26)برشيد بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
فوف6ر) (01 بتاريخ) ب6رشيد  بالبتدبئية 

2022)تحت رقم)30)).
((19I

SOCIETE BEMAFI

 SOCIETE AZROU
ALUMINIUM

شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 
بلشريك بلوحيد

قفل بلتصفية

SOCIETE BEMAFI
رقم 32 بلطابق بلثالت شارع بلحسن 
بلثاني أحدبف أزرو ، 00)53، أزرو 

بملغرب

 SOCIETE AZROU ALUMINIUM

شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجت اعي : رقم 81 

تجزئة بلنخيل ) أحدبف - 00)53 

بزرو بملغرب.

قفل بلتصفية
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

.7(7

بلوحيد) بلشريك  قربر  ب قت�سى 

بملؤرخ في))3)أكتوار)2022)تقرر حل)

 SOCIETE AZROU ALUMINIUM

ذبت) محدودة  مسؤلية  ذبت  شركة 

رأس الها) مبلغ  بلوحيد  بلشريك 

مقرها) وعنوبن  درهم  (500.000

 ( تجزئة بلنخيل) (81 بإلجت اعي رقم)

أحدبف)-)00)53)بزرو بملغرب فتيجة)

لعدم مزبولة أي ع ل.

و عين:

مح د بلصغير بشقيق) بلسيد)ة()
تجزئة بلبلغيتي) ((0 رقم) و عنوبفه)ب()

)ة() ك صفي) بملغرب  بزرو  (53(00

للشركة.

و قد تم بنعقاد بلج عية بلختامية)

 81 2022)وفي رقم) )3)أكتوار) بتاريخ)

 53(00 (- أحدبف) (( بلنخيل) تجزئة 

بزرو بملغرب.

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

فوف6ر) (01 بتاريخ) بازرو  بالبتدبئية 

2022)تحت رقم)96).

((50I

STE TIB COMPT SARL AU

BARBESSE
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
حل شركة

STE TIB COMPT SARL AU

ملتقى شارع بملرببطين وزفقة 

بلبخاري إقامة بغدبدي مكتب رقم 

05 ، 60000، وجدة بملغرب

BARBESSE شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد)في 

طور بلتصفية(
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وعنوبن مقرها بإلجت اعي 22 زفقة 
ب12 حي بل�سي لخضر - 60000 

وجدة بملغرب.
حل شركة

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 
.31829

بلوحيد) بلشريك  قربر  ب قت�سى 
بملؤرخ في))2)أكتوار)2022)تقرر حل)
ذبت) محدودة  مسؤلية  ذبت  شركة 
مبلغ) (BARBESSE بلوحيد) بلشريك 
وعنوبن) درهم  (500.000 رأس الها)
حي) زفقة ب12) (22 مقرها بإلجت اعي)
بل�سي لخضر)-)60000)وجدة بملغرب)

فتيجة ل):)توقف نشاط بلشركة.
زفقة) (22 و حدد مقر بلتصفية ب)
 60000 (- لخضر) بل�سي  حي  ب12)

وجدة بملغرب.)
و عين:

و) بنسعيدي  سفيان  بلسيد)ة()
عنوبفه)ب()حي بل�سي لخضر زفقة ب12 
رقم)5 60000)وجدة بملغرب ك صفي)

)ة()للشركة.
وعند بإلقتضاء)بلحدود بملفروضة)
محل) لهم  بملخولة  بلصالحيات  على 
و) بلعقود  تبليغ  محل  و  بملخابرة 

بلوثائق بملتعلقة بالتصفية):)-
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
فوف6ر) (03 بتاريخ) بوجدة  بلتجارية 

2022)تحت رقم)726).
((5(I

برفكت جسيون

DESIGN ME
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
حل شركة

برفكت جسيون
باللفة رياض باللفة، 00)20، 

بلدبربلبيضاء بملغرب
DESIGN ME شركة ذبت مسؤلية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد)في 

طور بلتصفية(
وعنوبن مقرها بإلجت اعي 211 

تجزئة بملتوكلدبر بوعزة بلدبربلبيضاء 
00)20 بلدبربلبيضاء بملغرب.

حل شركة

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 
.33169(

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)
تقرر) (2022 أكتوار) ((3 في) بملؤرخ 
محدودة) مسؤلية  ذبت  شركة  حل 
 DESIGN بلوحيد) بلشريك  ذبت 
درهم) ((00.000 مبلغ رأس الها) (ME
 211 بإلجت اعي) مقرها  وعنوبن 
تجزئة بملتوكلدبر بوعزة بلدبربلبيضاء)
بملغرب فتيجة) بلدبربلبيضاء) (20(00

ل):)بالزمة بالقتصادية.
تجزئة) ب  بلتصفية  مقر  حدد  و 
بوسكورة) بلصناعية  بملنطقة  (19
بلدبربلبيضاء) (20(00 بلدبربلبيضاء)

بملغرب.)
و عين:

و) كريسطل  فوثرن  بلسيد)ة()
بملتوكلدبر) تجزئة  (211 عنوبفه)ب()
بملغرب) بلدبربلبيضاء) (20(00 بوعزة)

ك صفي))ة()للشركة.
وعند بإلقتضاء)بلحدود بملفروضة)
محل) لهم  بملخولة  بلصالحيات  على 
و) بلعقود  تبليغ  محل  و  بملخابرة 
تجزئة) (: بالتصفية) بملتعلقة  بلوثائق 
بوسكورة) بلصناعية  بملنطقة  (19

بلدبربلبيضاء
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
 20 بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)812595.
((52I

CABINET EL KHALIFA

 AL YUSR HOLDING II
S.A.R.L

شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة
تأسيس شركة

CABINET EL KHALIFA
13 - زفقة طه حسين ، 00)20، 

بلدبر بلبيضاء بملغرب
 AL YUSR HOLDING II S.A.R.L

شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجت اعي 03 زفقة 
بيت بورير شارع موالي يوسف - 
00)20 بلدبر بلبيضاء بملغرب 
تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

560(95

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) (05

بملسؤولية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بملحدودة بامل يزبت بلتالية:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤولية بملحدودة.

عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 

 AL (: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.YUSR HOLDING II S.A.R.L

تقديم) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

بلخدمات

أصناف) ج يع  وتصدير  بستيربد 

بملوبد بلخام وبملعدبت

بالستث ار في بألسهم

بلتطوير بلعقاري.
زفقة) (03 (: عنوبن بملقر بالجت اعي)

(- يوسف) موالي  شارع  بورير  بيت 

00)20)بلدبر بلبيضاء)بملغرب.

أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

بلسيد مح د أمين):)000.))حصة)

بقي ة)00))درهم للحصة.

 (.000 (: أمين) سفيان  بلسيد 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.)

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):

 ( عنوبفه)ب() أمين  مح د  بلسيد 
68000)كان) 06100)كان) زفقة كوملار)

فرنسا.

عنوبفه)ب() أمين  سفيان  بلسيد 

عين) (10 فيال) بلعربي  بلخليج  شارع 

بلدياب)20052)بلدبر بلبيضاء)بملغرب.

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:

 ( عنوبفه)ب() أمين  مح د  بلسيد 
68000)كان) 06100)كان) زفقة كوملار)

فرنسا

عنوبفه)ب() أمين  سفيان  بلسيد 

عين) (10 فيال) بلعربي  بلخليج  شارع 

بلدياب)20052)بلدبر بلبيضاء)بملغرب

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
 27 بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)813583.
((53I

CABINET EL KHALIFA

GHIZISMA S.A.R.L. A.U
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

CABINET EL KHALIFA
13 - زفقة طه حسين ، 00)20، 

بلدبر بلبيضاء بملغرب
GHIZISMA(S.A.R.L. A.U شركة 

ذبت مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 
بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجت اعي 03 زفقة 
بيت بورير شارع موالي يوسف - 

00)20 بلدبر بلبيضاء بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

812652
 28 في) مؤرخ  حر  عقد  ب قت�سى 
بلقافون) إعدبد  تم  (2022 شتن6ر)
مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 
بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.GHIZISMA S.A.R.L. A.U
تهييئة) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

وتطوير بملشاريع بلعقارية.
شربء)بألرب�سي وبملباني..

زفقة) (03 (: عنوبن بملقر بالجت اعي)
(- يوسف) موالي  شارع  بورير  بيت 

00)20)بلدبر بلبيضاء)بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
بلسيد عزيز مشياع):)000.))حصة)

بقي ة)00))درهم للحصة.
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بقي ة) ((00 (: بلسيد عزيز مشياع)
000.))درهم.

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)
وصفات وموبطن بلشركاء):

عنوبفه)ب() مشياع  عزيز  بلسيد 
بوسكورة) (16 رقم) أوري  تجزئة 
بلبيضاء) بلدبر  (27(82 بلنوبصر)

بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
عنوبفه)ب() مشياع  عزيز  بلسيد 
بوسكورة) (16 رقم) بوري  تجزئة 
بلبيضاء) بلدبر  (27(82 بلنوبصر)

بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
 25 بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم))55970.
((51I

CABINET EL KHALIFA

 YAFIMOTO SOFTWARE
S.A.R.L

شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 
بلشريك بلوحيد

تأسيس شركة

CABINET EL KHALIFA
13 - زفقة طه حسين ، 00)20، 

بلدبر بلبيضاء بملغرب
 YAFIMOTO SOFTWARE S.A.R.L
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجت اعي 03 زفقة 
بيت بورير شارع موالي يوسف - 

00)20 بلدبر بلبيضاء بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

560(97
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 شتن6ر) (28
مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 
بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.

عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)
.YAFIMOTO SOFTWARE S.A.R.L

غرض بلشركة بإيجاز):)بستشاربت)
في بلنظام بملعلوماتي

تطوير بل6ربمج بملعلوماتية)
.

زفقة) (03 (: عنوبن بملقر بالجت اعي)
(- يوسف) موالي  شارع  بورير  بيت 

00)20)بلدبر بلبيضاء)بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 (0.000 بلشركة:) رأس ال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
حصة) ((00 (: بلسيد أفوبر شخار)

بقي ة)00))درهم للحصة.
بقي ة) ((00 (: بلسيد أفوبر شخار)

00))درهم.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):
عنوبفه)ب() شخار  أفوبر  بلسيد 
بلرقم) بالطلس  بقامة  بوركون  زفقة 
بلدبر بلبيضاء) (28800 بملحدمدية) ((

بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
عنوبفه)ب() شخار  أفوبر  بلسيد 
بلرقم) بالطلس  بقامة  بوركون  زفقة 
بلدبر بلبيضاء) (28800 بملحدمدية) ((

بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
 27 بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)813581.
((55I

رمزي لالستشاربت

AN-TRA-S
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

رمزي لالستشاربت
شارع 21 فوف6ر ع ارة ح دي ولد 

بلرشيد بلطابق رقم )0 شقة رقم )0 
بلعيون ، 70000، بلعيون بملغرب
AN-TRA-S شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجت اعي شارع بم 
بلسعد ع ارة 18 بلطابق 03 رقم 0) 

بلعيون - 70000 بلعيون بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

13125
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) (07
مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 
بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
AN- (: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.TRA-S
بستيربد) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 
بلتجارية) بلسلع  ج يع  وتصدير 
بربار و) بلعامة وحفر  بلبناء) وأع ال 
بملباني بلسكنية وبلصناعية وبستيربد)

وتصدير موبد ومعدبت بلبناء
.

:)شارع بم) عنوبن بملقر بالجت اعي)
بلسعد ع ارة)18)بلطابق)03)رقم)0) 

بلعيون)-)70000)بلعيون بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة سنة.
 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):
بلسيد مح د بالفصاري عنوبفه)ب()
06)حي بلقسم بلعيون) 0))رقم) شارع)

70000)بلعيون بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
بلسيد مح د بالفصاري عنوبفه)ب()
06)حي بلقسم بلعيون) 0))رقم) شارع)

70000)بلعيون بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
8))أكتوار) بالبتدبئية بالعيون بتاريخ)

2022)تحت رقم)3071.

((56I

KA

TALIZA
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
حل شركة

KA

 BD SIDI ABDERRAHMANE (06

 ، 20240، CASABLANCA

MAROC

TALIZA شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد)في 

طور بلتصفية(

وعنوبن مقرها بإلجت اعي 06) 

بوليفارد سيدي عبد بلرح ن - 

20210 بلدبر بلبيضاء بملغرب.

حل شركة
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 

.1(26(

بلوحيد) بلشريك  قربر  ب قت�سى 

تقرر) (2022 شتن6ر) (2( في) بملؤرخ 

محدودة) مسؤلية  ذبت  شركة  حل 

مبلغ) (TALIZA ذبت بلشريك بلوحيد)
وعنوبن) درهم  ((00.000 رأس الها)

بوليفارد) ((06 بإلجت اعي) مقرها 

بلدبر) (20210 (- سيدي عبد بلرح ن)

بلتصفية) (: بملغرب فتيجة ل) بلبيضاء)

بلودية.

 (06 ب) بلتصفية  مقر  حدد  و 

(- بلرح ن) عبد  سيدي  بوليفارد 

20210)بلدبر بلبيضاء)بملغرب.)

و عين:

بندرغات) بملجيد  عبد  بلسيد)ة()

سيدي) بوليفارد  ((06 عنوبفه)ب() و 

بلدبر بلبيضاء) (20210 عبد بلرح ن)

بملغرب ك صفي))ة()للشركة.

وعند بإلقتضاء)بلحدود بملفروضة)

محل) لهم  بملخولة  بلصالحيات  على 

و) بلعقود  تبليغ  محل  و  بملخابرة 

بلوثائق بملتعلقة بالتصفية):)-

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

 01 بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم))81023.

((57I
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أر كون�سي

بروسين
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تفويت حصص

أر كون�سي
3 زفقة حرملة شارع مح د 6 3 زفقة 

حرملة شارع مح د 6، 20500، 
بلدبر بلبيضاء بملغرب

بروسين شركة ذبت مسؤلية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجت اعي ) زفقة 
بشير إبربهيمي بلدبر بلبيضاء 20500 

بلدبر بلبيضاء بملغرب.
تفويت حصص

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 
.233629

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)
ت ت) (202( يوليوز) (08 في) بملؤرخ 

بملصادقة على):
فيصل بلعلمي) )ة() تفويت بلسيد)
0.000))حصة بجت اعية) بلحجوجي)
لفائدة) حصة  ((0.000 أصل) من 
 08 بتاريخ) كنون  عزيز  )ة() بلسيد)

يوليوز))202.
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم  (
 25 بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

غشت))202)تحت رقم)790638.

((58I

GECAFISC

MEDIA REGYAS
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تفويت حصص

GECAFISC
 RUE MOHAMED EL 26
 QUORRI(ETG 1 APPT 5
 CASABLANCA ، 20250،

CASABLANCA MAROC
MEDIA REGYAS شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجت اعي 55 شارع 

بلزرقطوني بلطابق ) رقم 3 - 
0)288 بلدبر بلبيضاء بملغرب.

تفويت حصص

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 
.25(53(

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)
ت ت) (2022 شتن6ر) (26 في) بملؤرخ 

بملصادقة على):
بلصافي) بمال  )ة() بلسيد) تفويت 
500)حصة بجت اعية من أصل)500 
حصة لفائدة بلسيد))ة()رضا تسركاتي)

بتاريخ)26)شتن6ر)2022.
زين) مح د  )ة() بلسيد) تفويت 
حصة) (500 بلركربكي) بلعابدين 
حصة) (500 أصل) من  بجت اعية 
تسركاتي) رضا  )ة() بلسيد) لفائدة 

بتاريخ)26)أكتوار)2022.
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم  (
 (9 بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)65)812.

((59I

GECAFISC

 INTERNATIONAL
 BUSINESS NETWAY

SYSTEME
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

GECAFISC
 RUE MOHAMED EL 26
 QUORRI(ETG 1 APPT 5
 CASABLANCA ، 20250،

CASABLANCA MAROC
 INTERNATIONAL BUSINESS
NETWAY SYSTEME شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجت اعي زفقة س ية 
بقامة شهرزبد 3 بلطابق 5 رقم 22 - 

20250 بلدبربلبيضاء بملغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 
.29(839

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)
2022)تم تعيين) 26)شتن6ر) بملؤرخ في)
بلسيد)ة() للشركة  جديد  مسير 
بلركربكي مح د زين بلعابدين ك سير)

وحيد
تبعا لقبول بستقالة بملسير.

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
 (9 بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)66)812.
((60I

ALLEGEANCE CONSULTING

 FISHMANIA MAROC SARL
AU

شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 
بلشريك بلوحيد

تأسيس شركة

ALLEGEANCE CONSULTING
ساحة بلرودني تقاطع شارع طافطان 
و شارع لبنان بقامة لينى رقم )5&50 

، 90000، طنجة بملغرب
 FISHMANIA MAROC SARL AU
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجت اعي تقاطع 
شارع طنطان وليبيا بقامة لينا 

بلطابق بلرببع رقم 50 و )5 طنجة - 
90000 طنجة بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤلية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 
(22(35

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
بلقافون) إعدبد  تم  (202( فوف6ر) (0(
مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 
بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.FISHMANIA MAROC SARL AU
•بيع) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 
وتصدير) وبستيربد  وتأجير  وشربء)

ج يع بألجهزة بلبحرية.
•)شربء)وايع وتأجير ج يع بملعدبت)

وبمللحقات بلبحرية بأل رى.
ج يع) وصيافة  وإصالح  إدبرة  (•

بألجهزة بلبحرية.
بلتدريب على بملالحة وبلتحضير) (•

للحصول على ر صة بلقارب.

فزهات) بلسياحية:) بألنشطة  (•

رحالت) تنظيم  (، سياحية) وفزهات 

رحالت) تنظيم  (، ترفيهية) صيد 

بلغطس...

تقاطع) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 

لينا) بقامة  وليبيا  طنطان  شارع 

)5)طنجة)-) 50)و) بلطابق بلرببع رقم)

90000)طنجة بملغرب.

أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

: كوفزبليز) سوطو  بوسكار   بلسيد 

درهم) ((.000 بقي ة) حصة  ((00

للحصة.)

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):

كوفزبليز) سوطو  بوسكار  بلسيد 

عنوبفه)ب()9))بقامة بملنار كاردن شارع)

 10000 مربكش) بلسادس  مح د 

مربكش بملغرب.

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:

كوفزبليز) سوطو  بوسكار  بلسيد 

عنوبفه)ب()9))بقامة بملنار كاردن شارع)

 10000 مربكش) بلسادس  مح د 

مربكش بملغرب

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

فوف6ر) (21 بتاريخ) بطنجة  بلتجارية 

)202)تحت رقم)218231.

((6(I

ALLEGEANCE CONSULTING

 MED MANAGEMENT

SÉCURITÉ
إعالن متعدد بلقربربت

ALLEGEANCE CONSULTING

ساحة بلرودني تقاطع شارع طافطان 

و شارع لبنان بقامة لينى رقم )5&50 

، 90000، طنجة بملغرب

 MED MANAGEMENT

SÉCURITÉ «شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة»
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وعنوبن مقرها بالجت اعي: قاطع 

شارع طنطان وليبيا بقامة لينا 

بلطابق بلسادس رقم )6 طنجة - 

90000 طنجة بملغرب.

«إعالن متعدد بلقربربت»
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري: 

.61177

ب قت�سى بلج ع بلعام بالستثنائي)

بملؤرخ في)6))ماي))202

تم بتخاذ بلقربربت بلتالية:)

بلشركة:) تس ية  تغيير  رقم  قربر 

تغيير تس ية) بلذي ينص على مايلي:)

 MED MANAGEMENT(بلشركة من

MED RH SARL(بلى(SÉCURITÉ

بلتجاري:) بلنشاط  غيير  رقم  قربر 

بلذي ينص على مايلي:)تغيير بلنشاط)

بلتجاري من بألمن وبلنقل بلنقدي بلى)

مكتب بالستشارة و بلتوضيف

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

بلنظام بألسا�سي بلتالية:)

بند رقم)3:)بلذي ينص على مايلي:)

 MED من) بلشركة  تس ية  تغيير 

بلى) (MANAGEMENT SÉCURITÉ

MED RH SARL

بند رقم)2:)بلذي ينص على مايلي:)

بألمن) من  بلتجاري  بلنشاط  تغيير 

وبلنقل بلنقدي بلى مكتب بالستشارة)

و بلتوضيف

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

فوف6ر) (03 بتاريخ) بطنجة  بلتجارية 

2022)تحت رقم)20)259.

((62I

أر كون�سي

بروسين
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

أر كون�سي

3 زفقة حرملة شارع مح د 6 3 زفقة 

حرملة شارع مح د 6، 20500، 

بلدبر بلبيضاء بملغرب

بروسين شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجت اعي ) زفقة 

بشير إبربهيمي بلدبر بلبيضاء 20500 

بلدبر بلبيضاء بملغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 

.233629

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)

)202)تم تعيين) 08)يوليوز) بملؤرخ في)
مسير جديد للشركة بلسيد)ة()كنون)

عزيز ك سير وحيد

تبعا لقبول بستقالة بملسير.

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

 25 بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

غشت))202)تحت رقم)790638.

((63I

FIDUCIAIRE AYMANE(بئت افية أي ن

STE AMNAY CAR
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تحويل بملقر بالجت اعي للشركة

 FIDUCIAIRE بئت افية أي ن

AYMANE

317 شارع بلورقطوني ، 51000، 

 نيفرة بملغرب

STE AMNAY CAR شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجت اعي 02)، زفقة 

بلزبوية بلتجافية - 51000  نيفرة 

بملغرب.

تحويل بملقر بالجت اعي للشركة
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 

.737

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)

بملؤرخ في)9))أكتوار)2022)تم تحويل)

للشركة) بلحالي  بالجت اعي  بملقر 
(- بلتجافية) بلزبوية  زفقة  (،(02» من)

(،27» إلى) بملغرب») 51000) نيفرة 

هللا) عبد  شارع  بلسفلي،) بلطابق 

 51000 (- حنان) حي  بلشفشاوني،)

 نيفرة بملغرب».

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

فوف6ر) (0( بتاريخ) بخنيفرة  بالبتدبئية 

2022)تحت رقم)177.

((61I

مكتب بملحاسبة بطاكوم

STE SUPERINNOVE
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تغيير نشاط بلشركة

مكتب بملحاسبة بطاكوم
زفقة)63)رقم)3)تنجدبد)،)52600،)

تنجدبد بملغرب
شركة) (STE SUPERINNOVE

ذبت بملسؤولية بملحدودة
قصر) بالجت اعي  مقرها  وعنوبن 
 52600 (- سيدي يحيى فركلة بلعليا)

تنجدبد بملغرب.
تغيير نشاط بلشركة

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري)
.(6(89

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)
تم) (2022 أكتوار) ((9 في) بملؤرخ 
«مقاولة) من) بلشركة  نشاط  تغيير 
وبألشغال) بلفالحي  بالستغالل 
بالجهزة) بيع  و  «كربء) إلى) بملختلفة»)
بملختلفة) وبألشغال  بملعلوماتية،)

وبملفاوضة.)«.
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
بالبتدبئية بالرشيدية بتاريخ)03)فوف6ر)

2022)تحت رقم)885.

((65I

مكتب بملحاسبة بطاكوم

STE KHADAMAT FERKLA
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

مكتب بملحاسبة بطاكوم
زفقة 63 رقم 3 تنجدبد ، 52600، 

تنجدبد بملغرب
STE KHADAMAT FERKLA شركة 
ذبت مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجت اعي قصر 
ت ردولت فركلة بلعليا - 52600 

تنجدبد بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

(6125

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) (20
مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 
بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
 STE (: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.KHADAMAT FERKLA
تحويل) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

بألموبل وبستخالص بلفوبتير.
قصر) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 
 52600 (- بلعليا) فركلة  ت ردولت 

تنجدبد بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
بلح يد) عبد  بلحسنوي  بلسيد 
درهم) ((00 بقي ة) حصة  ((.000 (:

للحصة.)
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):
بلح يد) عبد  بلحسنوي  بلسيد 
 52600 ت ردولت) قصر  عنوبفه)ب()

تنجدبد بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
بلح يد) عبد  بلحسنوي  بلسيد 
 52600 ت ردولت) قصر  عنوبفه)ب()

تنجدبد بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
 28 بتاريخ) بالرشيدية  بالبتدبئية 

أكتوار)2022)تحت رقم)373).

((66I

بعالفات بلشركات

LOS POLLOSش.م.م.ش.و
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

شركة LOS POLLOSش.م.م.ش.و 
تأسيس شركة
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في) محرر  عرفي  عقد  ب وجب 
تم) (، (2022 أكتوار) (26 بكادير بتاريخ)
إنشاء)بلقافون بألسا�سي لشركة ذبت)
وحيد) بشريك  محدودة  مسؤولية 

وبلبيافات هي على بلنحو بلتالي)
 .LOS POLLOS(:بالسم(-

 06 رقم) محل  (: بالجت اعي) بملقر 
بكادير باي حي فوفتي) (02 ع ارة رقم)

بكادير)).
مطعم.بملدة:) بلشركة:) نشاط  (
عاما) (99 تم تحديد مدة بلشركة في)

ببتدبء)من تاريخ تأسيسها.)
بالجت اعي:) بلرأس ال 
درهم) ألف  مائة  (100.000٫00
حصة) ()(000( ألف) على  مقس ة 
للحصة) درهم  ب ائة  بجت اعية 
تنسب إلى كل شريك ب ا يتناسب مع)
بشتربكاته وهي ك ا يلي بلسيد:)ك ال)

بكري))000))حصة بجت اعية()
بلتسيير بلسيد:)ك ال بكري مسير)
مع) محدودة  غير  ملدة  وحيد  بتوقيع 

ج يع بلصالحيات.)
 ( من) بالجت اعية:) بلسنة 

ينايرإلى)3)دجن6ر.)
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
فوف6ر) (02 بتاريخ) باكادير  بلتجارية 
رقم) (، (((9(03 رقم) تحت  (2022
(: هو) بلتجاري  بالسجل  بلتسجيل 

.531(7

((67I

GECAFISC

ENVIPRES
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

GECAFISC
 RUE MOHAMED EL 26
 QUORRI(ETG 1 APPT 5
 CASABLANCA ، 20250،

CASABLANCA MAROC
ENVIPRES شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجت اعي )8 

زفقة بلهدهد بلطابق ) - 20250 
بلدبربلبيضاء بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 
بملحدودة 

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 
55858(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 شتن6ر) ((1
بملسؤولية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بملحدودة بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤولية بملحدودة.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.ENVIPRES
معالجة) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

بلنفايات و بعادة بلتدوير.
 8( (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 
 20250  -  ( بلطابق) بلهدهد  زفقة 

بلدبربلبيضاء)بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
بلسيد عبدهللا لكحل):)500)حصة)

بقي ة)00))درهم للحصة.
 500 (: بلقشور) مح د  بلسيد 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.)
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):
عنوبفه)ب() لكحل  عبدهللا  بلسيد 
شقة) (1 بلطابق) ورهون  زفقة  (67
بلدبربلبيضاء) (20(20 بنجدية) (8

بملغرب.
بلقشور عنوبفه)ب() بلسيد مح د 
ببن) زفقة  زبوية  ليزير  زفقة  (20
 (((60  (5 شقة) (1 بلطابق) حجاج 

بلدبربلبيضاء)بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
عنوبفه)ب() لكحل  عبدهللا  بلسيد 
 8 شقة) (1 بلطابق) ورهون  زفقة  (67
بنجدية)20)20)بلدبربلبيضاء)بملغرب
بلقشور عنوبفه)ب() بلسيد مح د 
ببن) زفقة  زبوية  ليزير  زفقة  (20
 (((60  (5 شقة) (1 بلطابق) حجاج 

بلدبربلبيضاء)بملغرب

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
 (7 بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم))57)81.
((68I

GECAFISC

L›écurie 28
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

GECAFISC
 RUE MOHAMED  26
 EL QUORRI ETG ( APPT
 5( CASABLANCA( ،( 20250،

CASABLANCA MAROC
L’écurie 28)شركة ذبت مسؤلية)

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد
زفقة) (2 وعنوبن مقرها بإلجت اعي)
 -  (2 بلشقة) (1 بلطابق) بلصنوار 

20000)بلدبربلبيضاء)بملغرب
مسؤلية) ذبت  شركة  تأسيس 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد)
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري):)

558589
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 شتن6ر) (30
مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 
بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.L’écurie 28
بلتجارة) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

وبلتوزيع))بالستربد و بلتصدير(.
زفقة) (2 (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 
 -  (2 بلشقة) (1 بلطابق) بلصنوار 

20000)بلدبربلبيضاء)بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
بلسيدة مريم بلتازي):)00))حصة)

بقي ة)00))درهم للحصة.)

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)
وصفات وموبطن بلشركاء):

عنوبفه)ب() بلتازي  مريم  بلسيدة 
بسافيا)20000)مالكا بسبافيا.

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)
وموبطن مسيري بلشركة:

عنوبفه)ب() بلتازي  مريم  بلسيدة 
بسافيا)20000)مالكا بسبافيا

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
 (7 بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)575)81.

((69I

GECAFISC

Rike conseil
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

GECAFISC
 RUE MOHAMED EL 26
 QUORRI(ETG 1 APPT 5
 CASABLANCA ، 20250،

CASABLANCA MAROC
Rike conseil شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجت اعي 265 شارع 

بلزرقطوني بلطابق 9 رقم 92 - 
20000 بلدبربلبيضاء بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

558583
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 غشت) (26
مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 
بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
 Rike (: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

. conseil
(: بإيجاز) بلشركة  غرض 

بالستشاربت بإلدبرية.
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 265 (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 
شارع بلزرقطوني بلطابق)9)رقم)92 - 

20000)بلدبربلبيضاء)بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 (0.000 بلشركة:) رأس ال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
 (00 (: بلسبيوي) مح ود  بلسيد 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.)
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):
بلسيد مح ود بلسبيوي عنوبفه)ب()
بلزرهوني) شارع طان طان تجزئة  ((
بقامة ربفية طابق)3بلشقة)7 20053 

بلدبربلبيضاء)بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
بلسيد مح ود بلسبيوي عنوبفه)ب()
بلزرهوني) شارع طان طان تجزئة  ((
بقامة ربفية طابق)3بلشقة)7 20053 

بلدبربلبيضاء)بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
 (7 بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)572)81.
((70I

 AYFARA HOLDINGS LIMITED SARL

D’ASSOCIE UNIQUE

 AYFARA HOLDINGS
 LIMITED SARL D›ASSOCIE

UNIQUE
إعالن متعدد بلقربربت

 AYFARA HOLDINGS LIMITED
SARL D’ASSOCIE UNIQUE

بملنطقة بلحرة للتصدير بو الف، 
بلجزء 3، بلقطعة 3 ب ، 90000، 

طنجة بملغرب
 AYFARA HOLDINGS LIMITED

 SARL D›ASSOCIE UNIQUE
«شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة 

ذبت بلشريك بلوحيد»
وعنوبن مقرها بالجت اعي: بملنطقة 
بلحرة للتصدير بو الف، بلجزء 

رقم 3، بلقطعة رقم 3 ب - 90000 
طنجة بملغرب.

«إعالن متعدد بلقربربت»

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري: 

.(739(

ب قت�سى بلج ع بلعام بالستثنائي)

بملؤرخ في)7))أكتوار)2022

تم بتخاذ بلقربربت بلتالية:)

قربر رقم)):)بلذي ينص على مايلي:)

بملوكلة) بلصالحيات  ج يع  إلغاء)

بلصغير) بلوزبني  نسرين  للسيدة 

بتاريخ)29/07/2009

على) ينص  بلذي  (:2 رقم) قربر 

تعيين بلسيدة نسرين بلوزبني) مايلي:)

بلصغير،)مغراية بلجنسية،)وبلساكنة)

ك سيرة غير) زفقة سطات،) بطنجة،)

غير) ملدة  وذلك  للشركة،) شريكة 

محدودة،)وبلتي بدورها قامت بقبول)

بملهام بملوكلة إليها.

قربر رقم)3:)بلذي ينص على مايلي:)

تجديد ثقة تسيير بلشركة في بلشريك)

بلوزبني) بلكريم  عبد  بلسيد  بلوحيد 

للشركة،) بلشريك  بملسير  بصفته 

وذلك ملدة غير محدودة.)تلزم بلشركة)

أحد) بتوقيع  معامالتها  ج يع  في 

بملسيرين بلسيد عبد بلكريم بلوزبني)

أو بلسيدة نسرين بلوزبني بلصغير،)

بيع) أو  تفويت  ع ليات  باستثناء)

هذه) في  للشركة،) بلعقارية  بلرسوم 

بلحالة تلزم بلشركة بالتوقيع بلوحيد)

للسيد عبد بلكريم بلوزبني.

قربر رقم)1:)بلذي ينص على مايلي:)

تحيين وإعادة صياغة بملادة)«2)»)من)

لتش ل) للشركة،) بألسا�سي  بلقافون 

مج وع بلتغييربت بلجديدة.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

بلنظام بألسا�سي بلتالية:)

على) ينص  بلذي  (:(2 رقم) بند 

مايلي:)تحيينه وإعادة صياغته.

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

أكتوار) (27 بتاريخ) بطنجة  بلتجارية 

2022)تحت رقم)258880.

((7(I

BENZINA FIRDAOUS

ELVA MODE
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

BENZINA FIRDAOUS
FES ، 30000، FES(MAROC

ELVA MODE شركة ذبت مسؤلية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجت اعي 06 تجزئة 
أمالك جنان فاس بلطابق 2 طريق 

بي وزبر - 30000 فاس بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

713((
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) (05
مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 
بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
 ELVA (: ب ختصر تس يتها) بإلقتضاء)

.MODE
غرض بلشركة بإيجاز):)بستيربد و)

تصدير
تاجر.

عنوبن بملقر بالجت اعي):)06)تجزئة)
طريق) (2 أمالك جنان فاس بلطابق)

بي وزبر)-)30000)فاس بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
بلصنهاجي) بلسالم  عبد  بلسيد 
درهم) ((00 بقي ة) حصة  ((.000 (:

للحصة.)
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):
بلصنهاجي) بلسالم  عبد  بلسيد 
عنوبفه)ب()رقم)2)شقة)5)زفقة سيدني)
حي بلوفاء)طريق صفرو)30000)فاس)

بملغرب.

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:

بلصنهاجي) بلسالم  عبد  بلسيد 

عنوبفه)ب()رقم)2)شقة)5)زفقة سيدني)

حي بلوفاء)طريق صفرو)30000)فاس)

بملغرب

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

أكتوار) (26 بتاريخ) بفاس  بلتجارية 

2022)تحت رقم)1102.

((72I

MORCHID FISCAL CONSULTING

UTOPICS SARL

شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تفويت حصص

 MORCHID FISCAL

CONSULTING

 RUE(SOUMYA(IMM 82 2EME

 ETAGE(N°04 QUARTIER

 PALMIER(CASABLANCA ،

20102، Casablanca(Maroc

UTOPICS SARL شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجت اعي زفقة 

سومية، ع ارة 82، بلطابق 1، حي 

بلنخيل، بلدبر بلبيضاء. - 509767 

بلدبر بلبيضاء بملغرب.

تفويت حصص

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 

.36307

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)

ت ت) (2022 يوفيو) ((3 في) بملؤرخ 

بملصادقة على):

ملريض) إي ان  )ة() بلسيد) تفويت 

500)حصة بجت اعية من أصل)500 

ياسين كاكا) )ة() حصة لفائدة بلسيد)

بتاريخ)3))يوفيو)2022.

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم  (

 02 بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

فوف6ر)2022)تحت رقم)17)811.

((73I
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aice compta

TOP PHARMA
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تحويل بملقر بالجت اعي للشركة

aice compta
 lissasfa 3 bloc(d(n 199 ، 20190،

casablanca maroc
TOP PHARMA شركة ذبت 

مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 
بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجت اعي 75 تجزئة 
بملحطة - 0)288 بملح دية بملغرب.

تحويل بملقر بالجت اعي للشركة
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 

.5197
بلوحيد) بلشريك  قربر  ب قت�سى 
2022)تم تحويل) 7))يوفيو) بملؤرخ في)
للشركة) بلحالي  بالجت اعي  بملقر 
 288(0 (- بملحطة) تجزئة  (75» من)
بملنطقة) إلى)«233) بملح دية بملغرب»)
 288(0 (- بلصناعية بلجنوب بلغربي)

بملح دية بملغرب».
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
بالبتدبئية باملح دية بتاريخ)27)يوفيو)

2022)تحت رقم)139).
((71I

MEDICOM HEALTHCARE SARL

 MEDICOM HEALTHCARE
SARL

شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 
بلشريك بلوحيد

قفل بلتصفية

MEDICOM HEALTHCARE SARL
بملنطقة بلحرة للتصدير بو الف، 
بلجزء رقم 20، بلقطعة رقم 1، 
بلطابق بألر�سي، بملكتب رقم 2 ، 

90000، طنجة بملغرب
 MEDICOM HEALTHCARE SARL
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجت اعي : بملنطقة 
بلحرة للتصدير بو الف، بلجزء 
رقم 20، بلقطعة رقم 1، بلطابق 
بألر�سي، بملكتب رقم 2 - 90000 

طنجة بملغرب.

قفل بلتصفية
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

.7(997

بلوحيد) بلشريك  قربر  ب قت�سى 
تقرر) (2022 يوليوز) (05 في) بملؤرخ 

 MEDICOM HEALTHCARE حل)

شركة ذبت مسؤلية محدودة) (SARL

ذبت بلشريك بلوحيد مبلغ رأس الها)

مقرها) وعنوبن  درهم  ((00.000

للتصدير) بلحرة  بملنطقة  بإلجت اعي 
بلقطعة) (،20 رقم) بلجزء) بو الف،)
بملكتب رقم) بلطابق بألر�سي،) (،1 رقم)

فتيجة) بملغرب  طنجة  (90000  -  2

لتصفية ودية قبل بروبن.

و عين:

و) ستاماتيو  جورج  بلسيد)ة()
شوفيير) بمافويل  زفقة  عنوبفه)ب()

)ة() ك صفي) فرنسا  باريس  (750(5

للشركة.

و قد تم بنعقاد بلج عية بلختامية)

وفي بملنطقة) (2022 شتن6ر) (26 بتاريخ)
بلحرة للتصدير بو الف،)بلجزء)رقم)

20،)بلقطعة رقم)1،)بلطابق بألر�سي،)

بملكتب رقم)2 - 90000)طنجة بملغرب.

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

فوف6ر) (02 بتاريخ) بطنجة  بلتجارية 

2022)تحت رقم)258106.

((75I

FINCOSA MARRAKECH

 INTERMEZZO
RESTAURATION

شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تحويل بملقر بالجت اعي للشركة

FINCOSA MARRAKECH

شارع عبد بلكريم بلخطابي بقامة 
رقية ع ارة 80) بلوك B بلطابق 

بالول بلشقة 7 ، 10000، مربكش 

بملغرب

 INTERMEZZO RESTAURATION

شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجت اعي رقم 7) 
بلطابق بلسفلي رقم )6 سيدي غافم 

- 10000 مربكش بملغرب.
تحويل بملقر بالجت اعي للشركة

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 
.99725

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)
بملؤرخ في)27)يوليوز)2022)تم تحويل)
للشركة) بلحالي  بالجت اعي  بملقر 
رقم) بلسفلي  بلطابق  ((7 «رقم) من)
مربكش) (10000 (- غافم) سيدي  (6(
طريق) حسون  «بوالد  إلى) بملغرب»)
م ربكش) (10000  -  (5 كلم) فاس 

بملغرب».
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
فوف6ر) (02 بتاريخ) ب ربكش  بلتجارية 

2022)تحت رقم)008)1).

((76I

FO CONSULTUNG SARL AU

 NATIONS DE LA
TRADUCTION ET SERVICES

شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة
تأسيس شركة

FO CONSULTUNG SARL AU
 IMM 34 APPT 2 RUE(AL
 ADDARISSA(HASSAN ،
100000، RABAT(MAROC

 NATIONS DE LA TRADUCTION
ET SERVICES شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجت اعي رقم 3 زفقة 

مبارك بلبكاي رقم 72 حي بلتقدم 
بلخ يسات - 5000) بلخ يسات 

بملغرب
تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

2961(
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
بلقافون) إعدبد  تم  (2022 فوف6ر) (01
بملسؤولية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بملحدودة بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤولية بملحدودة.

عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

 NATIONS DE LA TRADUCTION

.ET SERVICES

غرض بلشركة بإيجاز):)بلترج ة)-)

بالستشاربت بإلدبرية..

رقم) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 

 72 رقم) بلبكاي  مبارك  زفقة  (3

 (5000 (- بلخ يسات) بلتقدم  حي 

بلخ يسات بملغرب.

أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

بلسيد مح د طيبوز):)500)حصة)

بقي ة)00))درهم للحصة.

 250 (: بلكيحل) ببتسام  بلسيدة 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.

بلسيد سعيد طيبوز):)250)حصة)

بقي ة)00))درهم للحصة.)

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):

عنوبفه)ب() طيبوز  مح د  بلسيد 

 00000 بلخي ة) ربس  (1370 ص ب)

بلعراية) بالماربت  بلخي ة  ربس 

بملتحدة.

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:

عنوبفه)ب() طيبوز  سعيد  بلسيد 

سافت) تجزئة  بملوز  زفقة  (71 رقم)

ماركت)5000))بلخ يسات بملغرب

بلسيدة ببتسام بلكيحل عنوبفه)ب()

8) ارج) رقم) (( بلرماني زفقة) سافية 

باب شعفة)000)))سال بملغرب

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

 01 بتاريخ) بالخ يسات  بالبتدبئية 

فوف6ر)2022)تحت رقم))71.

((77I
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FIDUNION-MAROC

DISOIL
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تفويت حصص

FIDUNION-MAROC
 RUE EL AMRAOUI BRAHIM ,23

 CASABLANCA ، 20000،
CASABLANCA MAROC

DISOIL شركة ذبت مسؤلية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد

 BE2 وعنوبن مقرها بإلجت اعي محل
et BE3, بلنوبلة 2 ,طريق بلرااط, 

عين بلسبع - 20000 بلدبر بلبيضاء 
بملغرب.

تفويت حصص
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 

.381327
بلوحيد) بلشريك  قربر  ب قت�سى 
ت ت) (2022 أكتوار) ((2 في) بملؤرخ 

بملصادقة على):
بلشركة) )ة() بلسيد) تفويت 
HOLDYS (0.000)حصة بجت اعية)
لفائدة) حصة  ((0.000 أصل) من 
 COMANER بلشركة) )ة() بلسيد)
أكتوار) ((2 بتاريخ) (DISTRIBUTION

.2022
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم  (
 01 بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

فوف6ر)2022)تحت رقم)811875.
((78I

FIDUNION-MAROC

LAB SERVICES MAROC
إعالن متعدد بلقربربت

FIDUNION-MAROC
 RUE EL AMRAOUI BRAHIM ,23

 CASABLANCA ، 20000،
CASABLANCA MAROC

LAB SERVICES MAROC «شركة 
ذبت بملسؤولية بملحدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد»
وعنوبن مقرها بالجت اعي: 15، زفقة 
بألطلس، بملعاريف - - بلدبر بلبيضاء 

بملغرب.
«إعالن متعدد بلقربربت»

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري: 
.336725

ب قت�سى بلج ع بلعام بالستثنائي)
بملؤرخ في)03)أكتوار)2022

تم بتخاذ بلقربربت بلتالية:)
قربر رقم)):)بلذي ينص على مايلي:)
 5 بلودغيري) موفيا  بلسيدة  تفويت 
حصة) (1.000 أصل) من  حصص 
لفائدة):)بلسيد سيدي مخلص هبطي)
هيتمي،) ح زة  بلسيد  بإلدري�سي،)
بوزوبع،) بلزهربء) فاط ة  بلسيدة 
و) (VALORIS CAPITAL بلشركة)
 VALORIS بإلستث ار) صندوق 
EQUITY FUND،)حصة وبحدة لكل)

طرف
قربر رقم)2:)بلذي ينص على مايلي:)
إلى) بلقافوني للشركة  تحويل بلشكل 

شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة
قربر رقم)3:)بلذي ينص على مايلي:)
 ( من) ببتدبءب  (: بملالية) بلسنة  تغيير 
بملالية) بلسنة  ب تتام  (،2023 يناير)

سيصبح في)30)يوفيو من كل سنة
قربر رقم)1:)بلذي ينص على مايلي:)
تعيين)FIDUNION-MAROC)مربقبا)

للتحويل
على) ينص  بلذي  (:5 رقم) قربر 
مايلي:)إعادة صياغة وإعت اد بلنظام)

بألسا�سي بلجديد للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

بلنظام بألسا�سي بلتالية:)
بند رقم.:)بلذي ينص على مايلي:.

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
 01 بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

فوف6ر)2022)تحت رقم)811872.

((79I

FIDUNION-MAROC

LAB SERVICES MAROC
إعالن متعدد بلقربربت

FIDUNION-MAROC
 RUE EL AMRAOUI BRAHIM ,23

 CASABLANCA ، 20000،
CASABLANCA MAROC

LAB SERVICES MAROC «شركة 
ذبت بملسؤولية بملحدودة»

وعنوبن مقرها بالجت اعي: 15، زفقة 
بألطلس، بملعاريف - - بلدبر بلبيضاء 

بملغرب.
«إعالن متعدد بلقربربت»

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري: 
.336725

ب قت�سى بلج ع بلعام بالستثنائي)
بملؤرخ في)7))أكتوار)2022

تم بتخاذ بلقربربت بلتالية:)
قربر رقم)):)بلذي ينص على مايلي:)
إلى) بلقافوني للشركة  تحويل بلشكل 

شركة بملساه ة
على) ينص  بلذي  (:2 رقم) قربر 
بلسيد ح زة) بملسير  بستقالة  مايلي:)
هيتمي بعد تحويل بلشركة إلى شركة)

بملساه ة
قربر رقم)3:)بلذي ينص على مايلي:)
تعيين أعضاء)مجلس بإلدبرة):)بلسيد)
سيدي مخلص هبطي بإلدري�سي رئيسا)
لل جلس،)بلسيد ح زة هيتمي مديرب)
عاما،)بلسيدة فاط ة بلزهربء)بوزوبع)
 VALORIS شركة بملساه ة) عضوة،)
CAPITAL)عضوة،)صندوق بإلستث ار)

VALORIS EQUITY FUND)عضو)
قربر رقم)1:)بلذي ينص على مايلي:)
تعيين)FIDUNION-MAROC)مربقبا)

للحسابات
على) ينص  بلذي  (:5 رقم) قربر 
مايلي:)إعادة صياغة وإعت اد بلنظام)

بألسا�سي بلجديد للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

بلنظام بألسا�سي بلتالية:)
بند رقم.:)بلذي ينص على مايلي:.

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 
رقم) تحت  (2022 فوف6ر) (01

.844884+844881
((80I

NORD SUD MANAGEMENT

TICHNITALIA
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
حل شركة

NORD SUD MANAGEMENT
سوفتردبفيرب-بيزفيس بلقطعة ب 13 

مكتب رقم 5) بملنطقة بلصناعية، 

90000، طنجة بملغرب

TICHNITALIA شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد)في 

طور بلتصفية(

وعنوبن مقرها بإلجت اعي )3) ، 

بوليفارد بففا، إقامة بزور، رقم )) 

ب - 20000 بلدبر بلبيضاء بملغرب.

حل شركة
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 

.278185

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)

2022)تقرر حل) 30)شتن6ر) بملؤرخ في)

ذبت) محدودة  مسؤلية  ذبت  شركة 

 TICHNITALIA بلوحيد) بلشريك 

درهم) ((00.000 رأس الها) مبلغ 

(، ((3( بإلجت اعي) مقرها  وعنوبن 
بوليفارد بففا،)إقامة بزور،)رقم))))ب)

- 20000)بلدبر بلبيضاء)بملغرب فتيجة)

ل):)أزمة إقتصادية

.

(، ((3( بلتصفية ب) مقر  و حدد 
بوليفارد بففا،)إقامة بزور،)رقم))))ب)

- 20000)بلدبر بلبيضاء)بملغرب.)

و عين:

و) (Diégo POZZATO بلسيد)ة()

عنوبفه)ب()بلدبر بلبيضاء)20000)بلدبر)

بلبيضاء)بملغرب ك صفي))ة()للشركة.

وعند بإلقتضاء)بلحدود بملفروضة)

محل) لهم  بملخولة  بلصالحيات  على 

و) بلعقود  تبليغ  محل  و  بملخابرة 

بلوثائق بملتعلقة بالتصفية):)-

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

 0( بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

فوف6ر)2022)تحت رقم)811063.

((8(I

COMPTAELISSAOUI

مؤسسة عقبة ابن نافع للتربية و 
التعليم الخصو�سي

شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
رفع رأس ال بلشركة

COMPTAELISSAOUI
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طريق بلعربئش ع ارة أجعون رقم 
7 بلطابق بلثاني بلقصر بلكبير ، 
50)92، بلقصر بلكبير بملغرب

مؤسسة عقبة ببن فافع للتربية و 
بلتعليم بلخصو�سي شركة ذبت 
مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجت اعي حي 

بلبساتين تجزئة بنكيربن شارع 02 
رقم 1) بلقصر بلكبير - 50)92 

بلقصر بلكبير بملغرب.
رفع رأس ال بلشركة

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 
.259(

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)
تم) (2022 أكتوار) (2( في) بملؤرخ 
قدره) ب بلغ  بلشركة  رأس ال  رفع 
من) أي  درهم») (2.936.000«
 3.(36.000» إلى) درهم») (200.000«
تقديم حصص) (: عن طريق) درهم»)

فقدية أو عينية.
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
 02 بتاريخ) بلكبير  بالقصر  بالبتدبئية 

فوف6ر)2022)تحت رقم)767.
((82I

financial(coach

ste ank call sarlau
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
حل شركة

financial(coach
 IMM(BUSINESS(CENTER 2 RUE
 BADR(ALKOBRA(N° 13 4EME
 ETAGE - VILLE(NOUVELLE،

50000، مكناس بملغرب
ste ank call sarlau شركة ذبت 
مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد)في طور بلتصفية(
وعنوبن مقرها بإلجت اعي 20 بدر 
بلك6رى بملركز بلتجاري 2 بلطابق 
بالول رقم 5 بملدينة بلجديدة - 

50000 مكناس بملغرب.
حل شركة

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 
.51(93

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)

2022)تقرر حل) )0)غشت) بملؤرخ في)

ذبت) محدودة  مسؤلية  ذبت  شركة 

 ste ank call sarlau(بلشريك بلوحيد

درهم) ((00.000 رأس الها) مبلغ 

بدر) (20 بإلجت اعي) مقرها  وعنوبن 
بلك6رى بملركز بلتجاري)2)بلطابق بالول)
 50000 (- بلجديدة) بملدينة  (5 رقم)

عدم) (: ل) فتيجة  بملغرب  مكناس 

تحقيق بلهدبف بملسطرة للشركة.

بدر) (20 و حدد مقر بلتصفية ب)
بلك6رى بملركز بلتجاري)2)بلطابق بالول)
 50000 (- بلجديدة) بملدينة  (5 رقم)

مكناس بملغرب.)

و عين:

بلسيد)ة()هشام بزبينة و عنوبفه)ب()

 2 بلتجاري) بملركز  بلك6رى  بدر  (20

بلطابق بالول رقم)5)بملدينة بلجديدة)

)ة() 50000)مكناس بملغرب ك صفي)

للشركة.

وعند بإلقتضاء)بلحدود بملفروضة)

محل) لهم  بملخولة  بلصالحيات  على 

و) بلعقود  تبليغ  محل  و  بملخابرة 

بدر) (20 (: بلوثائق بملتعلقة بالتصفية)

بلطابق) (2 بلتجاري) بملركز  بلك6رى 

بالول رقم)5)بملدينة بلجديدة

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

فوف6ر) (01 بتاريخ) ب كناس  بلتجارية 

2022)تحت رقم))09).

((83I

FIDUCIAIRE PREMIUM COMPTA

الصفاء ملتي تراف
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE PREMIUM

COMPTA

 N°861 SAADA 2 MHMAID

 MARRAKECH ، 40160،

MARRAKECH MAROC

بلصفاء ملتي تربف شركة ذبت 

مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجت اعي شقة رقم 

) ع ارة 2299 تجزئة ماعطآهلل 

بملحاميد - 60)10 مربكش بملغرب 

تأسيس شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

97803

 (7 في) مؤرخ  حر  عقد  ب قت�سى 
بلقافون) إعدبد  تم  (20(9 يوفيو)

مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.

عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 

بإلقتضاء)ب ختصر تس يتها):)بلصفاء)

ملتي تربف.

منعش) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

عقاري.

شقة) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 
2299)تجزئة ماعطآهلل) ))ع ارة) رقم)

بملحاميد)-)60)10)مربكش بملغرب.

أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 (.000 (: بلسيد مروبن بلسغالف)

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.)

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):

بلسيد مروبن بلسغالف عنوبفه)ب()
 232 رقم) (( بلخليل) بسكجورتجزئة 

50)10)مربكش بملغرب.

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:

بلسيد مروبن بلسغالف عنوبفه)ب()
 232 رقم) (( بلخليل) بسكجورتجزئة 

50)10)مربكش بملغرب)

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

يوليوز) ((( بلتجارية ب ربكش بتاريخ)

9)20)تحت رقم)02)6.

((81I

IGETIS SERVICES

ENTRELITE CONSULTING
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تفويت حصص

ENTRELITE CONSULTING
21 زفقة ع ر بلسالوي بلطابق 

3 مكتب رقم 1) بلدبر بلبيضاء ، 
10)20، بلدبر بلبيضاء بملغرب

ENTRELITE CONSULTING شركة 
ذبت مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجت اعي 21 زفقة 
ع ر بلسالوي بلطابق 3 بملكتب رقم 
1) بلدبر بلبيضاء - 10)20 بلدبر 

بلبيضاء بملغرب.
تفويت حصص

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 
.317915

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)
ت ت) (2022 أكتوار) (01 في) بملؤرخ 

بملصادقة على):
تفويت بلسيد))ة()زكرياء)بوشيخة)
أصل) من  بجت اعية  حصة  ((.000
)ة() بلسيد) لفائدة  حصة  ((.000

أوسامة منان بتاريخ)01)فوف6ر)2022.
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم  (
 02 بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

فوف6ر)2022)تحت رقم)16)811.

((85I

COMPTAELISSAOUI

بكافي
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

قفل بلتصفية

COMPTAELISSAOUI
طريق بلعربئش ع ارة أجعون رقم 
7 بلطابق بلثاني بلقصر بلكبير ، 
50)92، بلقصر بلكبير بملغرب
بكافي شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجت اعي : حي 

بألفدلس مج وعة د شارع 05 رقم 
)2 بلقصر بلكبير - 50)92 بلقصر 

بلكبير بملغرب.
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قفل بلتصفية
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

.2687
ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)
تقرر) (2022 أكتوار) (08 في) بملؤرخ 
بملسؤولية) ذبت  شركة  بكافي  حل 
 (00.000 رأس الها) مبلغ  بملحدودة 
بإلجت اعي حي) درهم وعنوبن مقرها 
بألفدلس مج وعة د شارع)05)رقم))2 
بلقصر بلكبير)-)50)92)بلقصر بلكبير)

بملغرب فتيجة لتصفية بلشركة.
و عين:

بلحربق) بنادي  مح د  بلسيد)ة()
بلخضربء) بملسيرة  حي  عنوبفه)ب() و 
مج وعة د شارع))))رقم)25)بلقصر)
بلقصر بلكبير بملغرب) (92(50 بلكبير)

ك صفي))ة()للشركة.
و قد تم بنعقاد بلج عية بلختامية)
حي) وفي  (2022 أكتوار) (08 بتاريخ)
رقم) (05 د شارع) بألفدلس مج وعة 
بلقصر) (92(50 (- بلقصر بلكبير) (2(

بلكبير بملغرب.
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
 02 بتاريخ) بلكبير  بالقصر  بالبتدبئية 

فوف6ر)2022)تحت رقم)292.
((86I

AL WAKIL MANAGEMENT

ERGI MED SARL
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

AL WAKIL MANAGEMENT
1) شارع موالي بس اعيل بقامة 

موالي بس اعيل بلطابق بلثاني رقم 
8 ، 90000، طنجة بملغرب

ERGI MED SARL شركة ذبت 
بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجت اعي حي بلعزيب 
قدور بقامة بالس اعيلية بلطابق 

بلثاني رقم 1 - 90000 طنجة بملغرب
تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

(3(615
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 غشت) (25

بملسؤولية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بملحدودة بامل يزبت بلتالية:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤولية بملحدودة.

عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 

 ERGI (: ب ختصر تس يتها) بإلقتضاء)

.MED SARL

بلنقل) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

بفوبع) لج يع  بلدولي  و  بلوطني 

بلبضائع.

حي) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 

بالس اعيلية) بقامة  قدور  بلعزيب 

بلطابق بلثاني رقم)1 - 90000)طنجة)

بملغرب.

أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

حصة) (500 (: بح د) بلعز  بلسيد 

بقي ة)00))درهم للحصة.

حصة) (500 (: وسيم) بلعز  بلسيد 

بقي ة)00))درهم للحصة.)

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):

بلسيد بلعز بح د عنوبفه)ب()بقامة)

 3 2)رقم) ))طابق) بالس اعيلية ع ارة)

90000)طنجة بملغرب.

بلسيد بلعز وسيم عنوبفه)ب()بقامة)

 3 بلرقم) (2 طابق) (( ب) بالس اعلية 

90000)طنجة بملغرب.

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:

بلسيد بلعز بح د عنوبفه)ب()بقامة)

 3 2)رقم) ))طابق) بالس اعيلية ع ارة)

90000)طنجة بملغرب

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

أكتوار) (26 بتاريخ) بطنجة  بلتجارية 

2022)تحت رقم)2095).

((87I

FLASH ECONOMIE

GUSTAVO TRANS
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

GUSTAVO TRANS شركة ذبت 
مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجت اعي ع ارة 
بلوفاء بلطابق 1 بلشقة 08 زفقة 
بل6ريد بيوكرى - 80000 بفزكان 

بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

27285
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) ((1
مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 
بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.GUSTAVO TRANS
فقل) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 
بلوطني) بملستوى  على  بلبضائع 

وبلدولي)/)بالستيربد وبلتصدير.
ع ارة) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 
زفقة) (08 بلشقة) (1 بلطابق) بلوفاء)
بفزكان) (80000 (- بيوكرى) بل6ريد 

بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 (.000 (: كربب) مح د  بلسيد 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.)
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):

عنوبفه)ب() كربب  مح د  بلسيد 

تجزئة دليلة رقم)09)بلدشيرة)80000 

بفزكان بملغرب.

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:

عنوبفه)ب() كربب  مح د  بلسيد 

تجزئة دليلة رقم)09)بلدشيرة)80000 

بفزكان بملغرب

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

فوف6ر) (0( بتاريخ) بافزكان  بالبتدبئية 

2022)تحت رقم)92)2.

((88I

FLASH ECONOMIE

 ELECTRICAL

 MAINTENANCE

SOLUTIONS
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

 ELECTRICAL MAINTENANCE

SOLUTIONS شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجت اعي 332 شارع 

ببربهيم بلرودبني بلطابق 5 بلشقة 

)2 بقامة ريحان حي بملعاريف - 

20000 بلدبر بلبيضاء بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

558017

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 شتن6ر) ((7

مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.



21427 الجريدة الرسميةعدد)5712 - )2)رايع بر ر)111) )6))فوف 6ر)2022) 

عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

 ELECTRICAL MAINTENANCE

.SOLUTIONS

ج يع) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

بع ال بلكهرااء)وبلسباكة.

بإلنشائية) بألع ال  ج يع 

وبلصناعية.

أع ال مختلفة..

 332 (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 

 5 بلطابق) بلرودبني  ببربهيم  شارع 

بلشقة))2)بقامة ريحان حي بملعاريف)

- 20000)بلدبر بلبيضاء)بملغرب.

أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 (.000 (: بح د  طابي) بلسيد 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.)

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):

عنوبفه)ب() بح د  طابي  بلسيد 

مديوفة) (290 بلرقم) بوغابة  بفزبلة 

20000)بلدبر بلبيضاء)بملغرب.

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:

عنوبفه)ب() بح د  طابي  بلسيد 

مديوفة) (290 بلرقم) بوغابة  بفزبلة 

20000)بلدبر بلبيضاء)بملغرب

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

 (2 بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)0)0)81.

((89I

FLASH ECONOMIE

MADELEC
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تحويل بملقر بالجت اعي للشركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

MADELEC شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجت اعي 03 زفقة 

بيت بورير شارع موالي يوسف - 

20000 بلدبربلبيضاء بملغرب.

تحويل بملقر بالجت اعي للشركة
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 

.157229

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)

بملؤرخ في)5))أكتوار)2022)تم تحويل)

من) للشركة  بلحالي  بالجت اعي  بملقر 
موالي) شارع  بورير  بيت  زفقة  (03«

بلدبربلبيضاء) (20000 (- يوسف)

بيوب) ديار  قامة  ب  (02» إلى) بملغرب»)

(- بوسكورة) (03 متجر) (0( ع ارة)

20000)بلدبر بلبيضاء)بملغرب».

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

 0( بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

فوف6ر)2022)تحت رقم)811520.

((90I

FLASH ECONOMIE

MEL DESIGN
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

MEL DESIGN شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجت اعي 332 

شارع ببربهيم بلرودبني بقامة 
ريحان بلطابق 5 بلشقة رقم )2 حي 

بملعاريف - 20000 بلدبر بلبيضاء 

بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

56000(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) ((2

مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
 MEL (: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.DESIGN
تجارة) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

بلتجزئة في بألكشاك وبألسوبق.
 332 (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 
شارع ببربهيم بلرودبني بقامة ريحان)
بلطابق)5)بلشقة رقم))2)حي بملعاريف)

- 20000)بلدبر بلبيضاء)بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 (.000 (: بلحي ر) مارين  بلسيدة 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.)
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):
عنوبفه)ب() بلحي ر  مارين  بلسيدة 
حي ياس ينة)3)زفقة))6)رقم)1))عين)
بلشق)20000)بلدبر بلبيضاء)بملغرب.

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)
وموبطن مسيري بلشركة:

عنوبفه)ب() بلحي ر  مارين  بلسيدة 
حي ياس ينة)3)زفقة))6)رقم)1))عين)

بلشق)20000)بلدبر بلبيضاء)بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
 26 بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)813369.
((9(I

FLASH ECONOMIE

COGIEC
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

قفل بلتصفية

COGIEC
شركة ذبت مسؤولية محدودة

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 
207103

قفل بلتصفية
في) بملؤرخ  بملصفي  ب قت�سى قربر 
2022)و بملسجل في بلدبر) يوليوز) (29
بلبيضاء)بتاريخ)7))أكتوار)2022)قرر)
بلقفل بلنهائي للتصفية وبنهاء)بلسجل)

لشركة) (207103 رقم) بلتجاري 
مسؤولية) ذبت  شركة  (COGIEC
00.000))درهم و) محدودة رأس الها)
مقرها بالجت اعي)236)زفقة مصطفى)
و بملصفي هو) بلبيضاء) بملعاني بلدبر 

بلسيد بح د رفيق)
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
 3( بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم))81368

((92I

FLASH ECONOMIE

BAZAR CARROSSERIES
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

BAZAR CARROSSERIES شركة 
ذبت مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجت اعي بلطابق 
بلسفلي رقم 6) شارع ع ر بنجلون 
حي رياض بلسالم - 80000 بكادير 

بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

53125
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) ((2
مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 
بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.BAZAR CARROSSERIES
غرض بلشركة بإيجاز):)بلسياربت)
غيار) قطع  أو  ملحقات  )تاجر 

للسياربت()،.
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بلطابق) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 
شارع ع ر بنجلون) ((6 بلسفلي رقم)
بكادير) (80000 (- بلسالم) رياض  حي 

بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
بلسيد بس اعيل بلصابر):)000.) 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.)
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):
بلصابر) بس اعيل  بلسيد 
شارع ع ر بن جلون رقم) عنوبفه)ب()
80000)بكادير) 6))حي رياض بلسالم)

بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
بلصابر) بس اعيل  بلسيد 
شارع ع ر بن جلون رقم) عنوبفه)ب()
80000)بكادير) 6))حي رياض بلسالم)

بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
فوف6ر) (02 بتاريخ) باكادير  بلتجارية 

2022)تحت رقم)0))9)).

((93I

FLASH ECONOMIE

KASSAL FARMS
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

قفل بلتصفية

KASSAL FARMS
شركة ذبت مسؤولية محدودة

رأس الها :50.000) درهم
مقرها بالجت اعي:رقم 11 شارع 

مح د بلسالوي فاس
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري: 

.63299
ب قت�سى بلج ع بلعام بالستثنائي)
قرر ما) (2022 أكتوار) (27 في) بملؤرخ 

يلي):
-)بملوبفقة على تقرير بملصفي.

بلتصفية) قفل  على  -بملوبفقة 
وبلضريبة) بلتجاري  بلسجل  وإلغاء)

بملهنية

-بلصالحيات وبلشكليات
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
بلتجارية بفاس بتاريخ))0)فوف6ر)2022 

تحت رقم)1187/022
((91I

STE MANAGEMENT OFFICE SNC

 HALAWAYAT MALKASH
ALSHAAM

شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة
تأسيس شركة

 STE MANAGEMENT OFFICE
SNC

 RUE(LAFAYETTE 2éme .50
 ETAGE(TANGER، 90000،

TANGER MAROC
 HALAWAYAT MALKASH

ALSHAAM شركة ذبت بملسؤولية 
بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجت اعي حي طنجة 
بلبالية تجزئة بلشاطئ رقم 69 - 

90000 طنجة بملغرب
تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

(3(797
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) ((8
بملسؤولية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بملحدودة بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤولية بملحدودة.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)
 HALAWAYAT MALKASH

.ALSHAAM
ج يع) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 
ع ليات بملعجنات وبملخابز وبلت وين)

وبلت وين ومنتجات بلق امة.
بستيربد وتصدير آالت ومنتجات) (

بملعجنات وبملخابز.
عنوبن بملقر بالجت اعي):)حي طنجة)
 -  69 رقم) بلشاطئ  تجزئة  بلبالية 

90000)طنجة بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

بلسيد ملكاش مح د):)600)حصة)
بقي ة)00))درهم للحصة.

بلسيد بكذي شي اء):)100)حصة)
بقي ة)00))درهم للحصة.

بلسيد ملكاش مح د):)600)بقي ة)
00))درهم.

بلسيد بكذي شي اء):)100)بقي ة)
00))درهم.

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)
وصفات وموبطن بلشركاء):

عنوبفه)ب() مح د  ملكاش  بلسيد 
طنجة باللية تشزئة ميديتيربني شارع)
 6 طابق) (05 بقامة) كي ادو  شاطئ 

90000)طنجة بملغرب.
عنوبفه)ب() شي اء) بكذي  بلسيدة 
طنجة باللية تشزئة ميديتيربني شارع)
 6 طابق) (05 بقامة) كي ادو  شاطئ 

90000)طنجة بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
عنوبفه)ب() مح د  ملكاش  بلسيد 
طنجة باللية تشزئة ميديتيربني شارع)
 6 طابق) (05 بقامة) كي ادو  شاطئ 

90000)طنجة بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
أكتوار) (2( بتاريخ) بطنجة  بلتجارية 

2022)تحت رقم)2339).
((95I

Sté quick bridge

 BENYAAGOUB ENTREPRISE
CHARK

شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 
بلشريك بلوحيد

تحويل بلشكل بلقافوني للشركة

Sté quick bridge
 Av(MED 6 guercif ، 35100،

GUERCIF MAROC
 BENYAAGOUB ENTREPRISE
CHARK شركة ذبت مسؤلية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد
 DR و عنوبن مقرها بالجت اعي
 IMCHITOUANE PROPT

 DITE(BENYAGOUB 01 SAKA

GUERCIF - 35100 جرسيف.

تحويل بلشكل بلقافوني للشركة
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 

.(6(7

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)

بملؤرخ في)2))غشت)2022)تم تحويل)

بلشكل بلقافوني للشركة من)«شركة)

ذبت مسؤلية محدودة ذبت بلشريك)

«شركة ذبت بملسؤولية) إلى) بلوحيد»)

بملحدودة».

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

بالبتدبئية بجرسيف بتاريخ)28)شتن6ر)

2022)تحت رقم)393/2022).

((96I

Sté quick bridge

 BENYAGOUB ENTREPRISE
CHARK

شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة
تعيين مسير جديد للشركة

Sté quick bridge

 Av(MED 6 guercif ، 35100،

GUERCIF MAROC

 BENYAGOUB ENTREPRISE

CHARK شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة

 DR وعنوبن مقرها بإلجت اعي

 IMCHITOUANE PROPT

 DITE(BENYAGOUB 01 SAKA

GUERCIF - 35100 جرسيف 

بملغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 

.(6(7

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)

2022)تم تعيين) 2))غشت) بملؤرخ في)

بلسيد)ة() للشركة  جديد  مسير 

ك سير) (HAZZAR MOHAMED

وحيد

تبعا لقبول بستقالة بملسير.

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

بالبتدبئية بجرسيف بتاريخ)28)شتن6ر)

2022)تحت رقم)393/2022).

((97I
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Sté quick bridge

 BENYAGOUB ENTREPRISE
CHARK

شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة
تفويت حصص

Sté quick bridge
 Av(MED 6 guercif ، 35100،

GUERCIF MAROC
 BENYAGOUB ENTREPRISE
CHARK شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة
 DR وعنوبن مقرها بإلجت اعي
 IMCHITOUANE PROPT

 DITE(BENYAGOUB 01 SAKA
GUERCIF - 35100 جرسيف 

بملغرب.
تفويت حصص

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 
.(6(7

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)
ت ت) (2022 غشت) ((2 في) بملؤرخ 

بملصادقة على):
تفويت بلسيد))ة()مح د بنيعكوب)
أصل) من  بجت اعية  حصة  (700
)ة() بلسيد) لفائدة  حصة  ((.000

مح د حزبر بتاريخ)2))غشت)2022.
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم  (
بالبتدبئية بجرسيف بتاريخ)28)شتن6ر)

2022)تحت رقم)393).
((98I

Sté quick bridge

AZZEDDINE IRRIGATION
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تفويت حصص

Sté quick bridge
 Av( MED( 6( guercif( ،( 35100،

GUERCIF MAROC
 AZZEDDINE IRRIGATION
ذبت) محدودة  مسؤلية  ذبت  شركة 

بلشريك بلوحيد
 LOCAL(وعنوبن مقرها بإلجت اعي
 DITE KASBAH QUARTIER OLD
 HAMOUSSA LWALJA, GUERCIF.

00)35 -)جرسيف بملغرب.

تفويت حصص
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري)

.(717
ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)
ت ت) (2022 غشت) (27 في) بملؤرخ 

بملصادقة على):
بلص د) عبد  )ة() بلسيد) تفويت 
من) بجت اعية  حصة  (500 بزعوم)
)ة() حصة لفائدة بلسيد) (500 أصل)
غشت) (27 بتاريخ) بزعوم  عزبلدين 

.2022
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم  (
بالبتدبئية بجرسيف بتاريخ)28)شتن6ر)

2022)تحت رقم)391/2022).
((99I

GROUP INVESTMENT FUND REAL ESTATE

 GROUP INVESTMENT
FUND REAL ESTATE

شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 
بلشريك بلوحيد

تأسيس شركة

 GROUP INVESTMENT FUND
REAL ESTATE

)3) شارع أففا إقامة أزور مكتب 
))ب ، 20000، بلدبر بلبيضاء 

بملغرب
 GROUP INVESTMENT FUND

REAL ESTATE شركة ذبت مسؤلية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجت اعي )3) 

شارع أففا إقامة أزور مكتب ))ب - 
20000 بلدبر بلبيضاء بملغرب 
تأسيس شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

560929
 (( في) مؤرخ  حر  عقد  ب قت�سى 
بلقافون) إعدبد  تم  (2022 غشت)
مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 
بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)
 GROUP INVESTMENT FUND

.REAL ESTATE
بيع شربء) (: غرض بلشركة بإيجاز)
بناء) و  وبالرب�سي  بلعقاربت  كربء) و 

بملج عات.
 (3( (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 
(- ))ب) شارع أففا إقامة أزور مكتب)

20000)بلدبر بلبيضاء)بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 (.000 (: مجيد) بلحديوي  بلسيد 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.)
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):
بلسيد بلحديوي مجيد عنوبفه)ب()
 (1 طابق) بالل  إقامة  زفاتة  زفقة  (5

شقة)80 90000)طنجة بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
بلسيد بلحديوي مجيد عنوبفه)ب()
 (1 طابق) بالل  إقامة  زفاتة  زفقة  (5

شقة)80 90000)طنجة بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
 02 بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

فوف6ر)2022)تحت رقم)-.
(200I

BUSINESS(CONSULT(CABINE(&(ASSOCIES

IRRIGZA
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

 BUSINESS(CONSULT(CABINE &
ASSOCIES

مكناس ، 0000)، مكناس بملغرب
IRRIGZA شركة ذبت مسؤلية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجت اعي شقة ))، 
بلطابق بلثاني، ع ارة 2)، زفقة 

بلقنيطرة،م.ج، مكناس - 50050 
مكناس بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤلية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

57537

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) (26

مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.

عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.IRRIGZA

تركيب) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

أفظ ة بلري

بالشغال بملختلفة بو بلبناء

متاجر

.

شقة) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 

زفقة) (،(2 بلطابق بلثاني،)ع ارة) (،((

 50050 (- مكناس) بلقنيطرة،م.ج،)

مكناس بملغرب.

أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 (.000 (: بلزعري) مح د  بلسيد 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.)

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):

عنوبفه)ب() بلزعري  مح د  بلسيد 

أزرو) (1 بألرز) تجزئة  (6 زفقة) (538

00)53)أزرو بملغرب.

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:

عنوبفه)ب() بلزعري  مح د  بلسيد 

أزرو) (1 بألرز) تجزئة  (6 زفقة) (538

00)53)أزرو بملغرب

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

فوف6ر) (02 بتاريخ) ب كناس  بلتجارية 

2022)تحت رقم)))10.

(20(I
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BUSINESS(CONSULT(CABINE(&(ASSOCIES

MEK GLASSE
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

 BUSINESS(CONSULT(CABINE &
ASSOCIES

مكناس ، 0000)، مكناس بملغرب
MEK GLASSE شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجت اعي محل 

رقم 7)26 تجزئة بلبساتين 7 بلحي 
بلعسكري مكناس - 50050 مكناس 

بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

57533
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) (20
مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 
بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
 MEK (: ب ختصر تس يتها) بإلقتضاء)

.GLASSE
بألشغال) (: غرض بلشركة بإيجاز)

بملختلفة)
مقاول في أع ال بلزجاج

متاجر.
محل) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 
بلحي) (7 بلبساتين) تجزئة  (26(7 رقم)
50050)مكناس) (- بلعسكري مكناس)

بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 (.000 (: بلد ان) هشام  بلسيد 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.)
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):
عنوبفه)ب() بلد ان  هشام  بلسيد 

بلحي) (7 بلبساتين) تجزئة  (26(7 رقم)
مكناس) (50050 مكناس) بلعسكري 

بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
عنوبفه)ب() بلد ان  هشام  بلسيد 
بلحي) (7 بلبساتين) تجزئة  (26(7 رقم)
مكناس) (50050 مكناس) بلعسكري 

بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
فوف6ر) (02 بتاريخ) ب كناس  بلتجارية 

2022)تحت رقم)1005.
(202I

BUSINESS(CONSULT(CABINE(&(ASSOCIES

AROM EXCELO CAFE
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

 BUSINESS(CONSULT(CABINE &
ASSOCIES

مكناس ، 0000)، مكناس بملغرب
AROM EXCELO CAFE شركة 

ذبت مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 
بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجت اعي محل ب 
بلوك 5)، رقم 5 حي بلسالم، سيدي 
سلي ان - 1200) سيدي سلي ان 

بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

3175
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
بلقافون) إعدبد  تم  (2022 يوفيو) (21
مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 
بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
 AROM(:(بإلقتضاء)ب ختصر تس يتها

.EXCELO CAFE
و) تاجر  (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

موزع بلقهوة بالتقسيط.

محل ب) (: عنوبن بملقر بالجت اعي)
بلوك)5)،)رقم)5)حي بلسالم،)سيدي)
سلي ان) سيدي  ((1200 (- سلي ان)

بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 (.000 (: بلعيساوي) رضا  بلسيد 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.)
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):
بلسيد رضا بلعيساوي عنوبفه)ب()
 (1200  5 رقم) ((5 حي بلسالم بلوك)

سيدي سلي ان بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
بلسيد رضا بلعيساوي عنوبفه)ب()
 (1200  5 رقم) ((5 حي بلسالم بلوك)

سيدي سلي ان بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
بالبتدبئية بسيدي سلي ان بتاريخ)26 

أكتوار)2022)تحت رقم)208.
(203I

ESPERE CONSULTING

GET PLACE
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

ESPERE CONSULTING
 TIKIOUINE(AGADIR(E99 2EME
 ETAGE ZAITOUNE TIKIOUINE

 AGADIR، 80652، AGADIR
MAROC

GET PLACE شركة ذبت مسؤلية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجت اعي ع ارة 
بلوفاء بلطابق 01 بلشقة 08 زفقة 

بل6ريد - 87200 بيوكرى بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

27(17
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 شتن6ر) (27

مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 
بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
 GET (: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.PLACE
وكالة) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

عقارية.
ع ارة) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 
زفقة) (08 بلشقة) (01 بلطابق) بلوفاء)

بل6ريد)-)87200)بيوكرى بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 (.000 (: قصر) يوسف  بلسيد 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.)
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):
بلسيد يوسف قصر عنوبفه)ب()حي)
تيكيوين) (369 بلزيتون بلوك بو رقم)

80000)بكادير بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
بلسيد يوسف قصر عنوبفه)ب()حي)
تيكيوين) (369 بلزيتون بلوك بو رقم)

80000)بكادير بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
أكتوار) ((1 بالبتدبئية بافزكان بتاريخ)

2022)تحت رقم)2035.
(201I

ANDERSEN CONSULTING

 GREEN PATH MEDIA SARL
AU

شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 
بلشريك بلوحيد

تحويل بملقر بالجت اعي للشركة

ANDERSEN CONSULTING
 RUE(DE(GRENADE, PARC 29
 BROOKS ، 90030، TANGER

MAROC
 GREEN PATH MEDIA SARL AU
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 
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بلشريك بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجت اعي بملنطقة 

بلحرة بكزفاية ز.ف.ط ) بملكتب رقم 
6 - 90000 طنجة بملغرب.

تحويل بملقر بالجت اعي للشركة
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 

.80(27
بلوحيد) بلشريك  قربر  ب قت�سى 
بملؤرخ في))0)أكتوار)2022)تم تحويل)
من) للشركة  بلحالي  بالجت اعي  بملقر 
ز.ف.ط) بكزفاية  بلحرة  «بملنطقة 
طنجة) (90000  -  6 رقم) بملكتب  ((
«فري زون بوفيس رقم) إلى) بملغرب»)
27)بلطابق)3)بملنطقة بللوجيستيكية)
 90000 (- لطنجة) بلحرة  باملنطقة 

طنجة بملغرب».
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
فوف6ر) (0( بتاريخ) بطنجة  بلتجارية 

2022)تحت رقم)258996.
(205I

AKKYCONF

AKKYCONF
إعالن متعدد بلقربربت

AKKYCONF
طريق تطوبن، بملنطقة بلصناعية، 
بلقطعة رقم 8))، بلطابق بألر�سي ، 

90000، طنجة بملغرب
AKKYCONF «شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة»
وعنوبن مقرها بالجت اعي: طريق 

تطوبن، بملنطقة بلصناعية، بلقطعة 
رقم 8))، بلطابق بألر�سي - - طنجة 

بملغرب.
«إعالن متعدد بلقربربت»

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري: 
.(28379

ب قت�سى بلج ع بلعام بالستثنائي)
بملؤرخ في)25)أكتوار)2022

تم بتخاذ بلقربربت بلتالية:)
على) ينص  بلذي  (:( رقم) قربر 
مايلي:)بلزيادة في رأس ال بلشركة من)
درهم،) (600.000 إلى) درهم  ((0.000
5.900)حصة جديدة) وذلك بإصدبر)
من فئة)00))درهم للحصة بلوبحدة،)
درهم) (590.000 ب بلغ إج الي قدره)

بلجاري) بلحساب  من  تم  ص ها 
بلدبئن للشركاء.)

على) ينص  بلذي  (:2 رقم) قربر 
بلشركة) تسيير  ثقة  تجديد  مايلي:)
بصفته) بليطفتي  مح د  بلسيد  في 
ملدة) وذلك  للشركة،) بلوحيد  بملسير 
تلزم بلشركة في ج يع) غير محدودة.)
لل سير) بلوحيد  بالتوقيع  معامالتها 

بلشريك بلسيد مح د بليطفتي.
على) ينص  بلذي  (:3 رقم) قربر 
مايلي:)تحيين وإعادة صياغة بلقافون)

بألسا�سي للشركة.)
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

بلنظام بألسا�سي بلتالية:)
على) ينص  بلذي  (:0 رقم) بند 
تحيين وإعادة صياغة بلنظام) مايلي:)

بألسا�سي بالكامل.
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
فوف6ر) (03 بتاريخ) بطنجة  بلتجارية 

2022)تحت رقم)19)259.
(206I

بلعبدالوي لالشغال بملحاسبتية

AZD WORD TECH SNC 
شركة بلتضامن

حل شركة

بلعبدالوي لالشغال بملحاسبتية
ع ارة فوميديا شارع مح د بلخامس 

بلطابق 2بلشقة3 تازة ، 35000، 
تازة بملغرب

 AZD WORD TECH SNC شركة 
بلتضامن)في طور بلتصفية(

وعنوبن مقرها بإلجت اعي تجزئة 
ماريون رقم 12 تازة - 35000 تازة 

بملغرب.
حل شركة

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 
.37(9

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)
تقرر) (2022 شتن6ر) (23 في) بملؤرخ 
 AZD WORD حل شركة بلتضامن)
 (0.000 مبلغ رأس الها) (TECH SNC
بإلجت اعي) مقرها  وعنوبن  درهم 
 35000 (- تازة) (12 تجزئة ماريون رقم)

تازة بملغرب فتيجة ل):)عدم بلد ل.
تجزئة) ب  بلتصفية  مقر  حدد  و 

تازة) (35000 (- تازة) (12 رقم) ماريون 

بملغرب.)

و عين:

و) بلوكيلي  بلدين  عز  بلسيد)ة()

زفقة جون كنيدي بلع ارة) عنوبفه)ب()

تازة بملغرب) (35000 تازة) (39 و بلرقم)

ك صفي))ة()للشركة.

وعند بإلقتضاء)بلحدود بملفروضة)

محل) لهم  بملخولة  بلصالحيات  على 

و) بلعقود  تبليغ  محل  و  بملخابرة 

بلوثائق بملتعلقة بالتصفية):)-

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

أكتوار) ((8 بتاريخ) بتازة  بالبتدبئية 

2022)تحت رقم)186.

(207I

IGETIS SERVICES

IGETIS SERVICES
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد

تفويت حصص

IGETIS SERVICES

شارع بملسيرة زفقة 6 أكتوار رقم 6 

بلطابق 3 بلشقة 3 بلدبر بلبيضاء ، 

00)20، بلدبر بلبيضاء بملغرب

IGETIS SERVICES شركة ذبت 

مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجت اعي شارع 

بملسيرة زفقة 6 أكتوار رقم 6 بلطابق 

3 بلشقة 3 بلدبر بلبيضاء - 00)20 

بلدبر بلبيضاء بملغرب.

تفويت حصص
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 

.369823

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)

ت ت) (2022 أكتوار) ((8 في) بملؤرخ 

بملصادقة على):

تفويت بلسيد))ة()زكرياء)بوشيخة)

00))حصة بجت اعية من أصل)00) 

حصة لفائدة بلسيد))ة() الد بألزرق)

بتاريخ)8))أكتوار)2022.

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم  (

 02 بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

فوف6ر)2022)تحت رقم)18)811.

(208I

SAGASUD

DIGITAL SOFT
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

حل شركة

SAGASUD

شارع بالمير موالي عبد هللا رقم 23 

 LAAYOUNE، 70000، بلعيون

LAAYOUNE بملغرب

DIGITAL SOFT شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة)في طور 

بلتصفية(

وعنوبن مقرها بإلجت اعي شارع 

بملتنبي رقم 9 حي بلوحدة 2 بلعيون - 

70000 بلعيون بملغرب.

حل شركة
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 

.(1757

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)

تقرر) (2022 أكتوار) (20 في) بملؤرخ 

حل شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة)

رأس الها) مبلغ  (DIGITAL SOFT

مقرها) وعنوبن  درهم  (30.000

حي) (9 رقم) بملتنبي  شارع  بإلجت اعي 
بلعيون) (70000 (- بلعيون) (2 بلوحدة)

نشاط) توقف  (: ل) فتيجة  بملغرب 

بلشركة.

شارع) ب  بلتصفية  مقر  حدد  و 

بملتنبي رقم)9)حي بلوحدة)2)بلعيون)-)

70000)بلعيون بملغرب.)

و عين:

عبدو دربم و عنوبفه)ب() بلسيد)ة()

بلوحدة) حي  (09 رقم) بملتنبي  شارع 

بملغرب) بلعيون  (70000 بلعيون) (02

ك صفي))ة()للشركة.

وعند بإلقتضاء)بلحدود بملفروضة)

محل) لهم  بملخولة  بلصالحيات  على 

و) بلعقود  تبليغ  محل  و  بملخابرة 

بلوثائق بملتعلقة بالتصفية):)-
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باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
فوف6ر) (02 بتاريخ) بالعيون  بالبتدبئية 

2022)تحت رقم)8/2022)32.
(209I

Fiducie olympia sarl

FATIHASNA SERVICE
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

Fiducie olympia sarl
 1er(etage(n°10groupe 10 rue
 de(marrakech(Agadir، 80000،

agadir maroc
FATIHASNA SERVICE شركة ذبت 

مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 
بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجت اعي رقم 8) 
شارع بلرااط ع ارة 17 بلضحى حي 
بملح دي بكادير. - 80000 بكادير 

بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

50(85
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
بلقافون) إعدبد  تم  (2022 يناير) (03
مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 
بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.FATIHASNA SERVICE
غرض بلشركة بإيجاز):)-))تحويل)

بألموبل محلًيا ودولًيا.
-2)بلوساطة.

بلبيع) وفقاط  بالستخالص  (3-
وشربء)تذبكر متنوعة.

ج يع) إجربء) (، عام) وبشكل 
أو) بلصناعية  أو  بلتجارية  بملعامالت 
بملالية)،)وبلتي قد تكون مرتبطة بشكل)
مباشر أو غير مباشر بأي من بألنشطة)
تعزز) قد  بلتي  أو  أعاله  إليها  بملشار 

توسيع هذه بلشركة وتطويرها..

 (8 رقم) (: عنوبن بملقر بالجت اعي)
بلضحى حي) (17 بلرااط ع ارة) شارع 
بكادير) (80000 (- بكادير.) بملح دي 

بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
(: بمينة) بلقا�سي  بيت  بلسيدة 
درهم) ((00 بقي ة) حصة  ((.000

للحصة.)
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):
بمينة) بلقا�سي  بيت  بلسيدة 
 (318 رقم) بلفرح  تجزئة  عنوبفه)ب()
بنسركاو بكادير)80000)بكادير بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
بمينة) بلقا�سي  بيت  بلسيدة 
 (318 رقم) بلفرح  تجزئة  عنوبفه)ب()
بنسركاو بكادير)80000)بكادير بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
يناير) (25 بتاريخ) باكادير  بلتجارية 

2022)تحت رقم)08236).
(2(0I

مستامنة بلرجاء)لل حاسبة

STE E.G.I.T.C.ELEC
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

حل شركة

مستامنة بلرجاء لل حاسبة
حي بلنجاة زفقة بني مالل رقم 31 ، 

23550، سوق بلسبت بملغرب
STE E.G.I.T.C.ELEC شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة)في طور 
بلتصفية(

وعنوبن مقرها بإلجت اعي حي بام دبر 
بوالد زيدوح - 23550 سوق بلسبت 

بوالد بلن ة بملغرب.
حل شركة

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 
.3179

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)
تقرر حل) (202( فوف6ر) (29 بملؤرخ في)
بملحدودة) بملسؤولية  ذبت  شركة 
رأس الها) مبلغ  (STE E.G.I.T.C.ELEC

مقرها) وعنوبن  درهم  ((00.000
زيدوح) بوالد  دبر  بام  حي  بإلجت اعي 
بلن ة) سوق بلسبت بوالد  (23550  -

بملغرب فتيجة ل):)بفتهاء)بلغرض.
و حدد مقر بلتصفية ب حي بام دبر)
سوق بلسبت) (23550 (- بوالد زيدوح)

بوالد بلن ة بملغرب.)
و عين:

و) كروبل  رشيد  بلسيد)ة()
بوالد) دبر  بلنبي  عبد  بوالد  عنوبفه)ب()
بوالد) بلسبت  سوق  (23550 زيدوح)

بلن ة بملغرب ك صفي))ة()للشركة.
و) كروبل  مح د  بلسيد)ة()
بوالد) دبر  بلنبي  عبد  بوالد  عنوبفه)ب()
بوالد) بلسبت  سوق  (23550 زيدوح)

بلن ة بملغرب ك صفي))ة()للشركة.
وعند بإلقتضاء)بلحدود بملفروضة)
محل) لهم  بملخولة  بلصالحيات  على 
و) بلعقود  تبليغ  محل  و  بملخابرة 

بلوثائق بملتعلقة بالتصفية):)-
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
صالح) بن  بالفقيه  بالبتدبئية 
رقم) تحت  (2022 مارس) (22 بتاريخ)

.(00/2022
(2((I

AZ CONSULTANTS

DIAPHORMA PHARMA
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تحويل بملقر بالجت اعي للشركة

AZ CONSULTANTS
)1) شارع حسن بألول، بلطابق 
بلرببع ، 20000، بلدبربلبيضاء 

بملغرب
DIAPHORMA PHARMA شركة 

ذبت بملسؤولية بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجت اعي ع ارة 30 
بلشقة 8 زفقة موالي أح د لوكيلي 

حسان - 0)00) بلرااط بملغرب.
تحويل بملقر بالجت اعي للشركة

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 
.(29(93

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)
بملؤرخ في)8))مارس)2022)تم تحويل)
من) للشركة  بلحالي  بالجت اعي  بملقر 
موالي) زفقة  (8 بلشقة) (30 «ع ارة)

 (00(0 (- حسان) لوكيلي  أح د 
ضحى) «بقامة  إلى) بملغرب») بلرااط 
بملشتل رقم)2)بلع ارة رقم)0))طنجة)

بلبالية)-)90000)طنجة بملغرب».
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
يوليوز) (20 بتاريخ) بطنجة  بلتجارية 

2022)تحت رقم)255879.
(2(2I

CDH AUDIT ET CONSEILS

HEZZAZ
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تحويل بملقر بالجت اعي للشركة

CDH AUDIT ET CONSEILS
 RUE(D›AZILAL 34 ، 20110،

CASABLANCA MAROC
HEZZAZ شركة ذبت مسؤلية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجت اعي 8 زفقة 
أبو زيد عبد بلسالم - 20250 بلدبر 

بلبيضاء بملغرب.
تحويل بملقر بالجت اعي للشركة

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 
.(03079

بلوحيد) بلشريك  قربر  ب قت�سى 
بملؤرخ في)09)شتن6ر)2022)تم تحويل)
بملقر بالجت اعي بلحالي للشركة من)«8 
 20250 (- زفقة أبو زيد عبد بلسالم)
«زفقة) إلى) بملغرب») بلبيضاء) بلدبر 
بلطابق) (3 شهرزبد) إقامة  س ية 
بلدبر) (20(00  -  22 رقم) بلخامس 

بلبيضاء)بملغرب».
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
 03 بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

فوف6ر)2022)تحت رقم)83)811.
(2(3I

Sud Business Center

RIAD PACHAVANA
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

رفع رأس ال بلشركة
Sud Business Center

إقامة جوهرة بألطلس ع ارة د رقم 
2 بلطابق بألر�سي زبوية زفقة أبو بكر 
بلصديق و زفقة زينب ففيسية بلحي 
بلشتوي مربكش، 10000، مربكش 

بملغرب
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RIAD PACHAVANA شركة ذبت 
بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجت اعي حي سيدي 
بوع ر درب ملصوار رقم 72) - 

10031 مربكش بملغرب.
رفع رأس ال بلشركة

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 
.292(3

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)
تم) (2022 يوليوز) (28 في) بملؤرخ 
قدره) ب بلغ  بلشركة  رأس ال  رفع 
»910.000)درهم»)أي من)«00.000) 
درهم») ((.010.000» إلى) درهم»)
مقاصة مع ديون) إجربء) (: عن طريق)
بلشركة بملحددة بملقدبر و بملستحقة.

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
أكتوار) ((9 بلتجارية ب ربكش بتاريخ)

2022)تحت رقم)10533).

(2(1I

Sud Business Center

RIAD PACHAVANA
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

 فض رأس ال بلشركة

Sud Business Center
إقامة جوهرة بألطلس ع ارة د رقم 
2 بلطابق بألر�سي زبوية زفقة أبو بكر 
بلصديق و زفقة زينب ففيسية بلحي 
بلشتوي مربكش، 10000، مربكش 

بملغرب
RIAD PACHAVANA شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجت اعي حي سيدي 

بوع ر درب ملصوار رقم 72) - 
10031 مربكش بملغرب.
 فض رأس ال بلشركة

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 
.292(3

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)
تم) (2022 يوليوز) (28 في) بملؤرخ 
ب بلغ) بلشركة  رأس ال   فض 
من) أي  درهم») (910.000» قدره)
 (00.000» إلى) درهم») ((.010.000«
عدد) تخفيض  (: طريق) عن  درهم»)

بألسهم.

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
أكتوار) ((9 بلتجارية ب ربكش بتاريخ)

2022)تحت رقم)10533).

(2(5I

S.H EXPERTISE

EL BAHRI ETANCHE
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

S.H EXPERTISE
 Rue Chrarda RDC ,(0

 Derb Loubila Bourgogne
 Casablanca– MAROC ، 20400،

CASABLANCA MAROC
EL BAHRI ETANCHE شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجت اعي 77 زفقة 

مح د س يحة بلطابق 0) رقم 57 - 
20000 بلدبربلبيضاء بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 
بملحدودة 

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 
560925

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) (21
بملسؤولية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بملحدودة بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤولية بملحدودة.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
 EL (: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.BAHRI ETANCHE
مقاول) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

أشغال بناء)عامة.
زفقة) (77 (: عنوبن بملقر بالجت اعي)
 - 57 0))رقم) مح د س يحة بلطابق)

20000)بلدبربلبيضاء)بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 500 (: بلبحري) سامية  بلسيدة 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.
 500 (: بلبحري) سلمى  بلسيدة 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.)

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)
وصفات وموبطن بلشركاء):

بلسيدة سامية بلبحري عنوبفه)ب()
رقم) بلعيا�سي  زفقة جبل  (( بلعنترية)
07))بلطابق)3)شقة)6)بلحي بملح دي)

20570)بلدبربلبيضاء)بملغرب.
بلسيدة سلمى بلبحري عنوبفه)ب()
رقم) بلعيا�سي  زفقة جبل  (( بلعنترية)
07))بلطابق)3)شقة)6)بلحي بملح دي)

20570)بلدبربلبيضاء)بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
بلسيدة سامية بلبحري عنوبفه)ب()
رقم) بلعيا�سي  زفقة جبل  (( بلعنترية)
07))بلطابق)3)شقة)6)بلحي بملح دي)

20570)بلدبربلبيضاء)بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
بلتجارية بالدبر بلبيضاء)بتاريخ)-)تحت)

رقم)-.
(2(6I

بئت افية فيدبكا،)شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

JAD DAK
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

بئت افية فيدبكا، شركة ذبت 
بملسؤولية بملحدودة

شارع بلعركوب رقم )7721-0 
صندوق بل6ريد رقم 16)، 73000، 

بلدب لة بملغرب
JAD DAK شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجت اعي حي بملسيرة 
02 شارع بلساقية بلح ربء رقم 277 

- 73000 بلدب لة بملغرب
تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

22879
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) ((9
بملسؤولية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بملحدودة بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤولية بملحدودة.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 

 JAD (: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.DAK

زربعة) (- (: بإيجاز) غرض بلشركة 

ج يع) وإفتاج  وتطوير  ومعالجة 

منتجات) وتسويق  بلبستنة  منتجات 

بألشجار) زربعة  وكذلك  بلبستنة 

وزربعة بلح ضيات وتراية بلدوبجن)

وبلخضروبت بملبكرة)؛

بإلفتاج بلزربعي بج يع أشكاله:) (-

بلتشجير)،)وبلزربعة)،)وزربعة بلكروم)

وج يع) بملبكرة  وبلخضروبت  (،

بملنتجات بأل رى بملتعلقة بالتربية)؛.

حي) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 

بلح ربء) بلساقية  شارع  (02 بملسيرة)
رقم)277 - 73000)بلدب لة بملغرب.

أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

بلسيدة بلعناد ش اد):)00))حصة)

بقي ة)00))درهم للحصة.

بلسيد بلشيخ ش اد):)900)حصة)

بقي ة)00))درهم للحصة.)

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):

عنوبفه)ب() ش اد  بلعناد  بلسيدة 

زفقة) بملسجد  شارع  (( بملسيرة) حي 

 73000  03 رقم) ميشان  ببربهيم 

بلدب لة بملغرب.

عنوبفه)ب() ش اد  بلشيخ  بلسيد 
حي بملسيرة)02)زفقة بلساقية بلح ربء)

بلرقم)277 73000)بلدب لة بملغرب.

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:

عنوبفه)ب() ش اد  بلعناد  بلسيدة 

زفقة) بملسجد  شارع  (( بملسيرة) حي 

 73000  03 رقم) ميشان  ببربهيم 

بلدب لة بملغرب

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

بتاريخ) بلدهب  بوبدي  بالبتدبئية 

رقم) تحت  (2022 أكتوار) (27

.(762/2022

(2(7I
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fiducinfo(sarlau

 INTERNATIONAL MEDICAL
 INSTITUTE PRIVATE SARL

))IMIP
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

fiducinfo(sarlau

 N° B12, Résidence(FAJWA,

 Boulevard Hassan II

 MARRAKECH ، 40000،

Marrakech Maroc

 INTERNATIONAL MEDICAL

 INSTITUTE PRIVATE SARL

IMIP)( شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجت اعي محل رقم 

) بقامة جوليفا قسم بوزغارن رقم 

6) طريق بسفي - 10000 مربكش 

بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

(29997

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 غشت) (0(

بملسؤولية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بملحدودة بامل يزبت بلتالية:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤولية بملحدودة.

عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

 INTERNATIONAL MEDICAL

 INSTITUTE PRIVATE SARL

.((IMIP

غرض بلشركة بإيجاز):)تكوين منهي)

 اص.

عنوبن بملقر بالجت اعي):)محل رقم)

بقامة جوليفا قسم بوزغارن رقم) ((

مربكش) (10000 (- بسفي) طريق  ((6

بملغرب.

أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 600 (: بملرغدي) ببتهاج  بلسيدة 
حصة بقي ة)00))درهم للحصة.

حصة) (100 (: بلسيدة جهاد رااح)
بقي ة)00))درهم للحصة.)

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)
وصفات وموبطن بلشركاء):

بلسيدة ببتهاج بملرغدي عنوبفه)ب()
 173 رقم) بملص ودي  بإلسكان  عقار 

تارغة)10000)مربكش بملغرب.
عنوبفه)ب() رااح  جهاد  بلسيدة 
87)ديور بمللك ح ي م) سكتور د رقم)

20)0))بلرااط بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
بلسيدة ببتهاج بملرغدي عنوبفه)ب()
 173 رقم) بملص ودي  بإلسكان  عقار 

تارغة)10000)مربكش بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
أكتوار) (21 بلتجارية ب ربكش بتاريخ)

922))تحت رقم)10619).

(2(8I

مكتب بملحاسبة

CHEKHI CAR
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

مكتب بملحاسبة
شارع عبد بلخالق بلطريس رقم )2 
بلطابق بلثالث ، 62000، بلناظور 

بملغرب
CHEKHI CAR شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجت اعي شارع 

عالل بلسعليتي بتروكاستي ميضار - 
62253 بلدريوش بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤلية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 
539

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 شتن6ر) (23
مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 
بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.

عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.CHEKHI CAR

كربء) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

بلسياربت بدون سائق.

شارع) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 

(- عالل بلسعليتي بتروكاستي ميضار)

62253)بلدريوش بملغرب.

أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

بلسيد شخي مح د):)000.))حصة)

بقي ة)00))درهم للحصة.

بلسيد شخي مح د):)000.))بقي ة)

00))درهم.

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):

بلسيد شخي مح د عنوبفه)ب()حي)

بلدريوش) (62253 ميضار) بوحجار 

بملغرب.

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:

بلسيد جوبد بلوع اري عنوبفه)ب()

غشت حي بملسيرة ميضار) (20 شارع)

62253)بلدريوش بملغرب

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

 (3 بتاريخ) بالدريوش  بالبتدبئية 

أكتوار)2022)تحت رقم)80).

(2(9I

AZ CONSULTANTS

SIGMA BETA
إعالن متعدد بلقربربت

AZ CONSULTANTS

)1) شارع حسن بألول، بلطابق 

بلرببع ، 20000، بلدبربلبيضاء 

بملغرب

SIGMA BETA «شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد»

وعنوبن مقرها بالجت اعي: بملنتزه 
ع ارة رقم 32 بلشقة رقم ) سيم - 

0)00) بلرااط بملغرب.
«إعالن متعدد بلقربربت»

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري: 
.83285

ب قت�سى بلج ع بلعام بالستثنائي)
بملؤرخ في)29)فوف6ر)))20

تم بتخاذ بلقربربت بلتالية:)
).)رفع رأس ال بلشركة:) قربر رقم)
رأس) زيادة  مايلي:) على  ينص  بلذي 
درهم) ألف  ثالث ائة  ب قدبر  بملال 

ليرفع إلى   س ئة ألف درهم
قربر رقم)2.)تحويل بملقر بإلجت اعي)
من) بلذي ينص على مايلي:) للشركة:)
 ( بلشقة رقم) (32 بملنتزه ع ارة رقم)
سيم إلى زفقة ضاية عوب بلع ارة رقم)

9)بلشقة)1)بكدبل)
تغيير نشاط بلشركة:) (.3 قربر رقم)
وكالة) إلى  مايلي:) على  ينص  بلذي 

بألسفار
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

بلنظام بألسا�سي بلتالية:)
بلنظام) تعديل  (.( رقم) بند 
مايلي:) على  ينص  بلذي  بألسا�سي:)
يقرر بملساهم بلوحيد تعديل بلنظام)

بألسا�سي
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
دجن6ر) ((9 بتاريخ) بالرااط  بلتجارية 

))20)تحت رقم)106)7.

(220I

STE FIPARK

SOCIETE SOGECOI
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تفويت حصص

STE FIPARK
 RUE ALJIHAD HAY RIAD RTE 12

 AIN(SMEN(FES ، 30000، FES
MAROC

SOCIETE SOGECOI شركة ذبت 
بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجت اعي رقم 9 
بقامة سفيرزفقة ع ر بنجلون م ج - 

30000 فاس بملغرب.



21435 الجريدة الرسميةعدد)5712 - )2)رايع بر ر)111) )6))فوف 6ر)2022) 

تفويت حصص
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 

.26739

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)

ت ت) (2022 شتن6ر) (08 في) بملؤرخ 

بملصادقة على):

بفقير) )ة() ليل  بلسيد) تفويت 

أصل) من  بجت اعية  حصة  (6.000

)ة() بلسيد) لفائدة  حصة  (6.000

شتن6ر) (08 بتاريخ) قاسيمي  مليكة 

.2022

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم  (

أكتوار) ((2 بتاريخ) بفاس  بلتجارية 

2022)تحت رقم)77)1.

(22(I

STE FIPARK

SOCIETE SOGECOI
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تفويت حصص

STE FIPARK

 RUE ALJIHAD HAY RIAD  12

 RTE( AIN( SMEN( FES( ،( 30000،

FES MAROC

SOCIETE SOGECOI)شركة ذبت)

بملسؤولية بملحدودة

 9 وعنوبن مقرها بإلجت اعي رقم)

بقامة سفير زفقة ع ر بنجلون م ج)-)

30000)فاس بملغرب.

تفويت حصص
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري)

.26739

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)

ت ت) (2022 شتن6ر) (09 في) بملؤرخ 

بملصادقة على):

تفويت بلسيد))ة()مليكة قاسيمي)

أصل) من  بجت اعية  حصة  (6.000

6.000)حصة لفائدة بلسيد))ة()عبد)

هللا قاسيمي بتاريخ)09)شتن6ر)2022.

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم  (

أكتوار) ((2 بتاريخ) بفاس  بلتجارية 

2022)تحت رقم)77)1.

(222I

STE GLOB TECHNOLOGY

STE GLOB TECHNOLOGY
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
حل شركة

STE GLOB TECHNOLOGY

تجزئة بملنصور توسيع 12 ودبدية 2 

، 50050، مكناس بملغرب

STE GLOB TECHNOLOGY شركة 

ذبت مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد)في طور بلتصفية(

وعنوبن مقرها بإلجت اعي تجزئة 

بملنصور توسيع 12 ودبدية 2 - 

50050 مكناس بملغرب.

حل شركة
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 

.27055

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)
تقرر) (2022 يوليوز) (07 في) بملؤرخ 

محدودة) مسؤلية  ذبت  شركة  حل 

 STE GLOB بلوحيد) بلشريك  ذبت 

رأس الها) مبلغ  (TECHNOLOGY

مقرها) وعنوبن  درهم  ((0.000

بإلجت اعي تجزئة بملنصور توسيع)12 

بملغرب) مكناس  (50050  -  2 ودبدية)

فتيجة ل):)إنهاء)بلنشاط.

تجزئة) ب  بلتصفية  مقر  حدد  و 

 -  2 ودبدية) (12 توسيع) بملنصور 

50050)مكناس بملغرب.)

و عين:

و) بلتربب  سفيان  بلسيد)ة()

 12 عنوبفه)ب()تجزئة بملنصور توسيع)

بملغرب) مكناس  (50050  2 ودبدية)

ك صفي))ة()للشركة.

وعند بإلقتضاء)بلحدود بملفروضة)

محل) لهم  بملخولة  بلصالحيات  على 

و) بلعقود  تبليغ  محل  و  بملخابرة 

تجزئة) (: بالتصفية) بملتعلقة  بلوثائق 

بملنصور توسيع)12)ودبدية)2)مكناس)

بملغرب

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

أكتوار) (03 بلتجارية ب كناس بتاريخ)

2022)تحت رقم)898.

(223I

FIDUCIAIRE FIDBOSS Comptable Agréé

MAFRA DISTRIB
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE FIDBOSS
Comptable Agréé

 appt 4 Lot(RIZANA ;
 RESIDENCE(LAHRECH(N° 6
 MEKNES ، 50050، MEKNES

MAROC
MAFRA DISTRIB شركة ذبت 
مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجت اعي ع ارة رقم 
198) محل رقم ) مرجان 2 مكناس. 

- 50050 مكناس بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

57103
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 شتن6ر) (28
مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 
بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.MAFRA DISTRIB
بائع) (- (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

منتجات بلتنظيف.
-)بالستيربد و بلتصدير..

عنوبن بملقر بالجت اعي):)ع ارة رقم)
198))محل رقم)))مرجان)2)مكناس.)

- 50050)مكناس بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 (.000 (: درويش) رضوبن  بلسيد 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.)
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):

بلسيد رضوبن درويش عنوبفه)ب()
))مكناس) بلغرفة) (16 5)رقم) ع ارة أ)

50000)مكناس بملغرب.

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:

بلسيد رضوبن درويش عنوبفه)ب()
))مكناس) بلغرفة) (16 5)رقم) ع ارة أ)

50000)مكناس بملغرب

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

أكتوار) ((3 بلتجارية ب كناس بتاريخ)

2022)تحت رقم)3730.

(221I

CABINET FCCA ATLAS

PANAME SAINT GERMAIN
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

CABINET FCCA ATLAS

 AVENUE ALLAL EL FASSI

 LOTISSEMENT RATMA IMM

 89 APPT 5,1ER(ETAGE ، 40000،

MARRAKECH MAROC

 PANAME SAINT GERMAIN

شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجت اعي بملتجر رقم 

2 شارع يوغسالفيا رقم 99-)0) 

جليز مربكش - 10000 مربكش 

بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

(30(19

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) (06

بملسؤولية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بملحدودة بامل يزبت بلتالية:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤولية بملحدودة.

عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.PANAME SAINT GERMAIN

غرض بلشركة بإيجاز):)مقهى)

مطعم

تقديم بلوجبات بلخفيفة.
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عنوبن بملقر بالجت اعي):)بملتجر رقم)
2)شارع يوغسالفيا رقم))0)-99)جليز)

مربكش)-)10000)مربكش بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 500 (: شيبان) مليسا  بلسيدة 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.
 500 (: مح د) بلدح اني  بلسيد 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.)
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):
عنوبفه)ب() شيبان  مليسا  بلسيدة 
شارع باني بقامة بلنخيل يوسف بن)

تاشفين)10000)مربكش بملغرب.
بلسيد بلدح اني مح د عنوبفه)ب()
2))شارع  الد) بقامة سوالفة بلشقة)
 10000 بلشتوي) بلحي  بلوليد  بن 

مربكش بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
عنوبفه)ب() شيبان  مليسا  بلسيدة 
شارع باني بقامة بلنخيل يوسف بن)

تاشفين)10000)مربكش بملغرب
بلسيد بلدح اني مح د عنوبفه)ب()
2))شارع  الد) بقامة سوالفة بلشقة)
 10000 بلشتوي) بلحي  بلوليد  بن 

مربكش بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
شتن6ر) (27 بتاريخ) ب ربكش  بلتجارية 

2022)تحت رقم)-.

(225I

AZ CONSULTANTS

SIGMA BETA
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

AZ CONSULTANTS
)1) شارع حسن بألول، بلطابق 
بلرببع ، 20000، بلدبربلبيضاء 

بملغرب
SIGMA BETA شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجت اعي بملنتزه، 

إقامة رقم 32 بلشقة رقم ) سيم - 

0)00) بلرااط بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

83285

في) مؤرخ  حر  عقد  ب قت�سى 
بلقافون) إعدبد  تم  (2022 فوف6ر) (0(

مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.

عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 

 SIGMA(:(بإلقتضاء)ب ختصر تس يتها

.BETA

(: بإيجاز) بلشركة  غرض 

)وكالة) بإلدبرية) بالستشاربت 

بستشارية في تنظيم بملناسبات.

بملنتزه،) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 

(- سيم) (( بلشقة رقم) (32 إقامة رقم)

0)00))بلرااط بملغرب.

أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 200.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

بلسيدة سناء)بقالي):)2.000)حصة)

بقي ة)00))درهم للحصة.)

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):

عنوبفه)ب() بقالي  سناء) بلسيدة 

 ( بلشقة رقم) (32 إقامة رقم) بملنتزه،)

سيم)0)00))بلرااط بملغرب.

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:

عنوبفه)ب() بقالي  سناء) بلسيدة 

 ( بلشقة رقم) (32 إقامة رقم) بملنتزه،)

سيم)0)00))بلرااط بملغرب

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

بلتجارية بالرااط بتاريخ)-)تحت رقم)-.

(226I

ABRAJE ASSAFA

ISTITMAR SAFAE
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تحويل بملقر بالجت اعي للشركة

ABRAJE ASSAFA
الكولين 25 سيدي معروف ، 
20520، بلدبربلبيضاء بملغرب

ISTITMAR SAFAE شركة ذبت 
مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجت اعي زبوية شارع 
عبد بملومن وشارع أفوبل إقامة عبد 
بملومن سافتربلطابق 2 رقم 203 - 

20012 بلدبربلبيضاء بملغرب.
تحويل بملقر بالجت اعي للشركة

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 
.390873

بلوحيد) بلشريك  قربر  ب قت�سى 
تم تحويل) (2022 ماي) ((0 بملؤرخ في)
من) للشركة  بلحالي  بالجت اعي  بملقر 
«زبوية شارع عبد بملومن وشارع أفوبل)
إقامة عبد بملومن سافتربلطابق)2)رقم)
203 - 20012)بلدبربلبيضاء)بملغرب»)
بلطابق مستوى) ((  25 «الكولين) إلى)
 20520 (- معروف) سيدي  بلحديقة 

بلدبربلبيضاء)بملغرب».
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
 (8 بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)825)81.
(227I

MED EXPERTISE

INANOU
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
حل شركة

MED EXPERTISE
 N°65 E1 IMM(TIFAOUINE(AV

 AL MOUKAOUAMA QI AGADIR
، 80000، AGADIR(MAROC

INANOU شركة ذبت مسؤلية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد)في 

طور بلتصفية(
وعنوبن مقرها بإلجت اعي بلطابق 
بلرببع مكتب رقم 12 ع ارة بكادير 

بوفيس سافترحي فوفتي بكادير - 
80000 بكادير بملغرب.

حل شركة
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 

.12529
بلوحيد) بلشريك  قربر  ب قت�سى 
بملؤرخ في)7))أكتوار)2022)تقرر حل)
ذبت) محدودة  مسؤلية  ذبت  شركة 
مبلغ) (INANOU بلوحيد) بلشريك 
وعنوبن) درهم  (50.000 رأس الها)
بلرببع) بلطابق  بإلجت اعي  مقرها 
ع ارة بكادير بوفيس) (12 مكتب رقم)
 80000 (- بكادير) فوفتي  سافترحي 
بكادير بملغرب فتيجة ل):)قربر بلشريك)

بلوحيد وصعواة في بدء)بلنشاط.
و حدد مقر بلتصفية ب بلطابق)
بكادير) ع ارة  (12 رقم) بلرببع مكتب 
(- بكادير) فوفتي  سافترحي  بوفيس 

80000)بكادير بملغرب.)
و عين:

وينتجكال) بملنعم  عبد  بلسيد)ة()
حي) (29 رقم) ب  قطاع  عنوبفه)ب() و 
بملغرب) بكادير  (80000 بكادير) فوفتي 

ك صفي))ة()للشركة.
وعند بإلقتضاء)بلحدود بملفروضة)
محل) لهم  بملخولة  بلصالحيات  على 
و) بلعقود  تبليغ  محل  و  بملخابرة 
بلطابق) (: بلوثائق بملتعلقة بالتصفية)
بكادير) ع ارة  (12 رقم) بلرببع مكتب 

بوفيس سافترحي فوفتي بكادير
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
أكتوار) (3( بتاريخ) باكادير  بلتجارية 

2022)تحت رقم))906)).
(228I

LOGIFIN

 EXCELLENT COMPANY TO 
OPPORTUNITIES

sigle ECTO 
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

LOGIFIN
 RUE(OUED(ZIZ, RES 20

 CASTILLA, 1ER(ETAGE, APP(N°
 5, TANGER ، 90010، TANGER

MAROC
 EXCELLENT COMPANY TO 
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 OPPORTUNITIES sigle ECTO
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجت اعي بإلقامة 
رقم )2 شارع بلشاوية يوسف ببن 
تاشفين رشيد رضا طنجة طنجة 

90000 طنجة بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

(3(78(
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
بلقافون) إعدبد  تم  (2022 فوف6ر) (03
مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 
بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)
 EXCELLENT COMPANY TO

.OPPORTUNITIES sigle ECTO
غرض) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 
بلشركة سوبء)في بملغرب أو في بلخارج:
بلحديد) ومبيعات  مشتريات  (•

وموبد بلبناء.
•)موبد صيدلية)،
•)أع ال مختلفة،

•)بستيربد وتصدير،
ج يع بملعامالت) (، وبشكل أعم) (•
وبملالية) وبلصناعية  بلتجارية 
وبملنقولة وغير بملنقولة بلتي قد تكون)
مرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر)
م اثلة) أغربض  وأي  بلشركة  بهدف 
أو) توسيعها  تعزز  قد  صلة  ذبت  أو 

تطويرها..
بإلقامة) (: بملقر بالجت اعي) عنوبن 
ببن) يوسف  بلشاوية  شارع  (2( رقم)
طنجة) طنجة  رضا  رشيد  تاشفين 

90000)طنجة بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 (0.000 بلشركة:) رأس ال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
بلسيدة غزالن بلوبفي):)00))حصة)

بقي ة)00))درهم للحصة.)
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):
عنوبفه)ب() بلوبفي  غزالن  بلسيدة 
حي بلسوريين زفقة بح د بلتادلي رقم)

)3)طنجة)90000)طنجة بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
عنوبفه)ب() بلوبفي  غزالن  بلسيدة 
حي بلسوريين زفقة بح د بلتادلي رقم)

)3)طنجة)90000)طنجة بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
أكتوار) (3( بتاريخ) بطنجة  بلتجارية 

2022)تحت رقم)2322).
(229I

BUREAU JANA SAMIA CONSEILS

LES NUITS DE FES
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

 BUREAU JANA SAMIA
CONSEILS

399 بلطابق 2 مكتب 5 تجزئة جنة 
بلزيتون ) بنسودة فاس ، 30000، 

فاس بملغرب
LES NUITS DE FES شركة ذبت 
مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد
 W 58 وعنوبن مقرها بإلجت اعي
جنان ) بلشقة 3 بلوك W طريق 
عين بلشقف فاس - 30000 فاس 

بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

71365
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) (2(
مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 
بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 

 LES (: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.NUITS DE FES

ع لية) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

ع ليات) وج يع  بالستضافة 

بملتعلقة) وبلت ثيل  بالستشاربت 

باملجال

منظ ة بلرحالت.

 W  58 (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 

جنان)))بلشقة)3)بلوك)W)طريق عين)

بلشقف فاس)-)30000)فاس بملغرب.

أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 (.000 (: بلشادلي) بمين  بلسيد 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.)

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):

عنوبفه)ب() بلشادلي  بمين  بلسيد 
ع ارة بلثاج حي) (6 بلشقة) (3 زفقة) (3

بلسعادة فاس)30000)فاس بملغرب.

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:

عنوبفه)ب() بلشادلي  بمين  بلسيد 
ع ارة بلثاج حي) (6 بلشقة) (3 زفقة) (3

بلسعادة فاس)30000)فاس بملغرب

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

أكتوار) (28 بتاريخ) بفاس  بلتجارية 

2022)تحت رقم))116.

(230I

TANGISTAR IMMOBILIER s.a.r.l

 TANGISTAR IMMOBILIER
s.a.r.l

شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة
تأسيس شركة

TANGISTAR IMMOBILIER s.a.r.l

 Rue(Méditérranée- Imm

 ROMA- 2ème(étage(n°52 Rue

 Méditérranée- Imm(ROMA-

 2ème(étage(n°52، 90000،

Tanger MAROC

 TANGISTAR IMMOBILIER s.a.r.l

شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجت اعي شارع 
بلبحر بألبيض بملتوسط- إقامة روما 

- بلطبق بلثاني رقم 52 - 90000 
طنجة بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 
بملحدودة 

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 
(3(713

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
بلقافون) إعدبد  تم  (2022 فوف6ر) (02
بملسؤولية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بملحدودة بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤولية بملحدودة.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)
.TANGISTAR IMMOBILIER s.a.r.l
تجارة) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

وتسيير بمل تلكات بلعقارية.
شارع) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 
بلبحر بألبيض بملتوسط-)إقامة روما)-)
بلطبق بلثاني رقم)52 - 90000)طنجة)

بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 90.000 بلشركة:) رأس ال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
 150 (: أبضالص) بملنتصر  بلسيد 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.
بلسيد  الد أبضالص):)90)حصة)

بقي ة)00))درهم للحصة.
بلسيدة مريم بلشكري):)90)حصة)

بقي ة)00))درهم للحصة.
 90 (: أبضالص) ياس ين  بلسيدة 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.
 90 (: أبضالص) بملهدي  بلسيد 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.
 90 (: أبضالص) إلياس  بلسيد 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.)
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):
أبضالص) بملنتصر  بلسيد 
بواافة) بلقادرية-) تجزئة  عنوبفه)ب()
 90000  26 رقم) أبضالص  -فيال 

طنجة بملغرب.
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بلسيد  الد أبضالص عنوبفه)ب()
 (- إقامة سرور) (- زيدون) إبن  شارع 

رقم)39 90000)طنجة بملغرب.
بلسيدة مريم بلشكري عنوبفه)ب()
 (- إقامة سرور) (- زيدون) إبن  شارع 

رقم)39 90000)طنجة بملغرب.
أبضالص) ياس ين  بلسيدة 
إقامة) (- زيدون) إبن  شارع  عنوبفه)ب()
طنجة) (90000  39 رقم) ((- سرور)

بملغرب.
بلسيد بملهدي أبضالص عنوبفه)ب()
 (- إقامة سرور) (- زيدون) إبن  شارع 

رقم)39 90000)طنجة بملغرب.
بلسيد إلياس أبضالص عنوبفه)ب()
 (- إقامة سرور) (- زيدون) إبن  شارع 

رقم)39 90000)طنجة بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
بوصاص) بلهادي  عبد  بلسيد 
تاكوفت) فصربط  قصر  عنوبفه)ب()

17552)زبكورة بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
أكتوار) (28 بتاريخ) بطنجة  بلتجارية 

2022)تحت رقم)2253).
(23(I

sahel issticharat

 GROUP HASSINE
INDUSTRY

شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 
بلشريك بلوحيد

تأسيس شركة

sahel issticharat
شارع مكة طريق بلس ارة ع ارة رقم 

78 ، 70000، بلعيون بملغرب
 GROUP HASSINE INDUSTRY
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجت اعي تجزئة 
بلحارثي زفقة بلتواة ع ارة 3) 

بلشقة 0) بلعيون. - 70000 بلعيون 
بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤلية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 
13603

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) (05
مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 
بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.GROUP HASSINE INDUSTRY
(: بإيجاز) بلشركة  غرض 
 fabrication des matériaux de
 construction( :( pavé,( ciment,
 la brique, le sable, le fer, PVC,

...aluminuim, verre, zellige
 Spécialisé dans tous les  
 travaux de marberies de

...décoration
 La commercialisation,
 distribution, Achat et vente en

.gros tous produits d’emballage
تجزئة) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 
بلحارثي زفقة بلتواة ع ارة)3))بلشقة)
0))بلعيون.)-)70000)بلعيون بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 (.000 (: حسين) رشيد  بلسيد 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.)
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):
بلسيد رشيد حسين عنوبفه)ب()حي)
بلسعادة زفقة أح د ح ادي رقم))0 

بلعيون)70000)بلعيون بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
بلسيد رشيد حسين عنوبفه)ب()حي)
بلسعادة زفقة أح د ح ادي رقم))0 

بلعيون)70000)بلعيون بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
فوف6ر) (0( بتاريخ) بالعيون  بالبتدبئية 

2022)تحت رقم)3202/22.

(232I

METROPOLE BUSINESS CENTER

SEELA TRAVAUX
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

رفع رأس ال بلشركة

 METROPOLE BUSINESS
CENTER

59شارع بلزرقطوني بلطابق3 ، 
رقم8 بلدبر بلبيضاء ، 20360، بلدبر 

بلبيضاء بملغرب
SEELA TRAVAUX شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجت اعي إقامة 
فجوى B5 بلطابق بالول بلحي 

بلصناعي طريق بلصويرة - - مربكش 
بملغرب.

رفع رأس ال بلشركة
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 

.((308(
ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)
تم) (2022 أكتوار) (21 في) بملؤرخ 
قدره) ب بلغ  بلشركة  رأس ال  رفع 
من) أي  درهم») (2.000.000«
 2.(00.000» إلى) درهم») ((00.000«
مقاصة) إجربء) (: طريق) عن  درهم»)
مع ديون بلشركة بملحددة بملقدبر و)

بملستحقة.
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
فوف6ر) (0( بتاريخ) ب ربكش  بلتجارية 

2022)تحت رقم)623)).
(233I

FIDICOM

CASH SINCERITE
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
حل شركة

FIDICOM
 AV(ORAN(N° 10 RUE(BERLIN
 ZOHOUR 1 FES(FES، 30000،

FES MAROC
CASH SINCERITE شركة ذبت 
مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد)في طور بلتصفية(
وعنوبن مقرها بإلجت اعي 209 شارع 

بلقرويين فرجس - 30000 فاس 
بملغرب.

حل شركة
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 

.68557
بلوحيد) بلشريك  قربر  ب قت�سى 
بملؤرخ في)8))أكتوار)2022)تقرر حل)
ذبت) محدودة  مسؤلية  ذبت  شركة 
 CASH SINCERITE(بلشريك بلوحيد
مبلغ رأس الها)0.000))درهم وعنوبن)
مقرها بإلجت اعي)209)شارع بلقرويين)
فرجس)-)30000)فاس بملغرب فتيجة)
ل):)مشاكل مالية و بالزمة بالقتصادية)

بلحالية.
زفقة) ((9 و حدد مقر بلتصفية ب)
جبل تيزين تيشكا فرجس د)-)30000 

فاس بملغرب.)
و عين:

و) بلهالل  بلشي اء) بلسيد)ة()
9))زفقة جبل تيزين تيشكا) عنوبفه)ب()
بملغرب) فاس  (30000 د) فرجس 

ك صفي))ة()للشركة.
وعند بإلقتضاء)بلحدود بملفروضة)
محل) لهم  بملخولة  بلصالحيات  على 
و) بلعقود  تبليغ  محل  و  بملخابرة 

بلوثائق بملتعلقة بالتصفية):)-
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
أكتوار) (28 بتاريخ) بفاس  بلتجارية 

2022)تحت رقم)5792.

(231I

AISSA PARA -SARL-AU

Sté: AISSA PARA.SARL.AU
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

AISSA(PARA -SARL-AU
حي بملسيرة بلوك ب. رقم 02 مكرر 
بلدربركة ، 80011، بكادير بملغرب

Sté: AISSA(PARA.SARL.AU شركة 
ذبت مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجت اعي حي 
بملسيرة. بلوك ب. رقم 02 مكرر.

بلدربركة - 80011 بكادير بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 
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رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 
53379

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) ((7
مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 
بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
 Sté: (: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.AISSA PARA.SARL.AU
:)بيع بملوبد) غرض بلشركة بإيجاز)

بلشبه طبية.
حي) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 
مكرر. (02 رقم) ب.) بلوك  بملسيرة.)

بلدربركة)-)80011)بكادير بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)3)سنة.
بلشركة:) رأس ال  مبلغ 

0.000.000))درهم،)مقسم كالتالي:
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):
عنوبفه)ب() (AISSA PARA بلسيدة)
مكرر) (02 رقم) ب  بلوك  بملسيرة  حي 

بلدربركة)80011)بكادير بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
بلسيدة عيساوي بمي ة عنوبفه)ب()
مكرر) (02 رقم) ب  بلوك  بملسيرة  حي 

بلدربركة)80011)بكادير بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
أكتوار) (3( بتاريخ) باكادير  بلتجارية 

2022)تحت رقم)9077)).
(235I

SOUHAL CONSULTING

 STE VIRIDIS ENGINEERING
SOLUTIONS

شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة
تأسيس شركة

SOUHAL CONSULTING
 RUE(YOUGOSLAVIE(IMM 82-A

 APPT 14 GUELIZ، 40000،
MARRAKECH MAROC

 STE VIRIDIS ENGINEERING
SOLUTIONS شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجت اعي زينيت 

بزنس مركز طريق مسلم تجزئة بوكار 
بلطابق 3 شقة رقم 1) باب دكالة 

مربكش 10000 مربكش بملغرب
تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

(29703
في) مؤرخ  موثق  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 غشت) (29
بملسؤولية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بملحدودة بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤولية بملحدودة.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)
 STE VIRIDIS ENGINEERING

.SOLUTIONS
تطوير) (- (: غرض بلشركة بإيجاز)

أفظ ة بلحاسوب
-)بلتدريب على بالفظ ة وبلتقنيات)

بلجديدة.
زينيت) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 
بزنس مركز طريق مسلم تجزئة بوكار)
دكالة) باب  ((1 شقة رقم) (3 بلطابق)

مربكش)10000)مربكش بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
بلشركة:) رأس ال  مبلغ 

00.000,00))درهم،)مقسم كالتالي:
 500 (: بلوسولي) س ية  بلسيدة 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.
 500 (: شطو) بس هان  بلسيدة 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.)
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):
بلسيدة س ية بلوسولي عنوبفه)ب()
سال) تابريكت  ((1 رقم) بملجد  ع ارة 

000)))سال بملغرب.
بلسيدة بس هان شطو عنوبفه)ب()
 17050 زبكورة) بكدز  بالدبري  بلحي 

زبكورة بملغرب.

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:

بلسيدة س ية بلوسولي عنوبفه)ب()

سال) تابريكت  ((1 رقم) بملجد  ع ارة 

000)))سال بملغرب

بلسيدة بس هان شطو عنوبفه)ب()

 17050 زبكورة) بكدز  بالدبري  بلحي 
زبكورة بملغرب

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

أكتوار) (05 بلتجارية ب ربكش بتاريخ)

2022)تحت رقم)10303).

(236I

SOCIETE FIDUCIAIRE MAHANI SARL AU

PARA ALMAS
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

 SOCIETE FIDUCIAIRE MAHANI

SARL AU

59 شارع بالمير موالي عبد هللا ، 

51000،  نيفرة بملغرب

PARA ALMAS شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجت اعي كربج كائن 

بزفقة 58 رقم 555 حي بلكتبية - 

51150 مريرت بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

16(7

في) مؤرخ  موثق  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) (03

بملسؤولية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بملحدودة بامل يزبت بلتالية:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤولية بملحدودة.

عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 

 PARA (: ب ختصر تس يتها) بإلقتضاء)

.ALMAS

أجهزة) (- (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

طبية

شبه) منتجات  وشربء) بيع  (-

(، بلتج يل) مستحضربت  فارما�سي،)

بملك الت بلغذبئية.

-)تجارة.
كربج) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 
555)حي بلكتبية) 58)رقم) كائن بزفقة)

- 51150)مريرت بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 10.000 بلشركة:) رأس ال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
 200 (: بويباون عوبطف) بلسيدة 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.
 200 (: مح د) بويباون  بلسيد 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.)
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):
عوبطف) بويباون  بلسيدة 
حي بلكتبية) (58 زفقة) (555 عنوبفه)ب()

51150)مريرت بملغرب.
عنوبفه)ب() مح د  بويباون  بلسيد 
زفقة)58)رقم)555)حي بلكتبية)51150 

مريرت بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
عوبطف) بويباون  بلسيدة 
حي بلكتبية) (58 زفقة) (555 عنوبفه)ب()

51150)مريرت بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
بالبتدبئية بخنيفرة بتاريخ)26)أكتوار)

2022)تحت رقم)169.
(237I

STE CROWN CONSULTING SARL

STE EL POMELO SARL
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

 STE CROWN CONSULTING
SARL

 ANGLE RUE ALGERIE N°02
 ET RUE HAJRAT NEKOUR

 N°(66,3EME ETAGE
 B,ALHOCEIMA ، 32000،

ALHOCEIMA MAROC
STE EL POMELO SARL شركة 

ذبت بملسؤولية بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجت اعي محل 
تجاري بشارع بلسالم رقم 29 - 

32000 بلحسي ة بملغرب
تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 
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بملحدودة 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

3815
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
بلقافون) إعدبد  تم  (2022 يوفيو) (29
بملسؤولية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بملحدودة بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤولية بملحدودة.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
 STE EL(:(بإلقتضاء)ب ختصر تس يتها

.POMELO SARL
و) مقهى  (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

مطعم.
محل) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 
 -  29 رقم) بلسالم  بشارع  تجاري 

32000)بلحسي ة بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
حصة) (500 (: بلسيد مح د برزو)

بقي ة)00))درهم للحصة.
بلسيد ياسين بنتهامي):)500)حصة)

بقي ة)00))درهم للحصة.
بقي ة) (500 (: بلسيد مح د برزو)

00))درهم.
بلسيد ياسين بنتهامي):)500)بقي ة)

00))درهم.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):
 22 بلسيد مح د برزو عنوبفه)ب()
 32000 بملدينة) مركز  بلزالقة  زفقة 

بلحسي ة بملغرب.
عنوبفه)ب() بنتهامي  ياسين  بلسيد 
)0))زفقة صالح بلدين بأليوبي مركز)

بملدينة)32000)بلحسي ة بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
 22 بلسيد مح د برزو عنوبفه)ب()
 32000 بملدينة) مركز  بلزالقة  زفقة 

بلحسي ة بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
 0( بتاريخ) بالحسي ة  بالبتدبئية 

شتن6ر)2022)تحت رقم)695.

(238I

FISCALITY CONSULTING CENTER

 FAMBY DISTRIBUTION ET
EQUIPEMENT

شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة
تأسيس شركة

 FISCALITY CONSULTING
CENTER

 AV PRINCE MY ABDELLAH
 AHLAM(B(IMM 38 3EME

 ETAGE(APPT 13 MARRAKECH
 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH maroc
 FAMBY DISTRIBUTION ET
EQUIPEMENT شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجت اعي شارع 

بملقاومة ع ارة بريس ب )/) شقة 
)) مربكش - 10000 مربكش بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 
بملحدودة 

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 
(3000(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 شتن6ر) ((9
بملسؤولية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بملحدودة بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤولية بملحدودة.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)
 FAMBY DISTRIBUTION ET

.EQUIPEMENT
غرض بلشركة بإيجاز):)بلتجارة

أو) وبلتصدير)تاجر  بالستيربد 
وسيط(.

شارع) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 
بملقاومة ع ارة بريس ب))/))شقة))) 

مربكش)-)10000)مربكش بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 670 (: بحالم) حاجب  بلسيدة 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.
 330 (: مهدي) بملسعودي  بلسيد 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.)

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)
وصفات وموبطن بلشركاء):

بلسيدة حاجب بحالم عنوبفه)ب()
 (/( بريس ب) بملقاومة ع ارة  شارع 
مربكش) (10000 مربكش) ((( شقة)

بملغرب.
بلسيد بملسعودي مهدي عنوبفه)ب()
حي بملغرب بلعربي رقم)181)بيت ملول)

80000)بيت ملول بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
بلسيدة حاجب بحالم عنوبفه)ب()
 (/( بريس ب) بملقاومة ع ارة  شارع 

شقة))) 10000)مربكش بملغرب
بلسيد بملسعودي مهدي عنوبفه)ب()
حي بملغرب بلعربي رقم)181)بيت ملول)

80000)بيت ملول بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
أكتوار) (21 بلتجارية ب ربكش بتاريخ)

2022)تحت رقم))1065).
(239I

fiduciaire(dar(dmana

CASH AIN BAYDA
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

fiduciaire(dar(dmana
ع ارة بالحباس لالزوبوة أ3- رقم )) 
بلطابق بلثاني وزبن ع ارة بالحباس 
لالزوبوة أ3- رقم )) بلطابق بلثاني 

وزبن، 6200)، وزبن بملغرب
CASH AIN BAYDA شركة ذبت 
مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجت اعي ج اعة 
بلترببية بعين بيضاء بملركز بقليم 

وزبن - 6200) وزبن بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

2023
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) ((2
مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 
بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
 CASH (: بإلقتضاء)ب ختصر تس يتها)

.AIN BAYDA
وكالة) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

تحويل بالموبل
.

ج اعة) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 
بقليم) بملركز  بيضاء) بعين  بلترببية 

وزبن)-)6200))وزبن بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 (.000 (: بلحربق) عث ان  بلسيد 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.)
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):
عنوبفه)ب() بلحربق  عث ان  بلسيد 
بلوك) (529 و) ((85 زفقة) بلربمي  بئر 
 (1000 بلقنيطرة) ((52 شقة) (2 باء)

بلقنيطرة بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
عنوبفه)ب() بلحربق  عث ان  بلسيد 
بلوك) (529 و) ((85 زفقة) بلربمي  بئر 
 (1000 بلقنيطرة) ((52 شقة) (2 باء)

بلقنيطرة بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
فوف6ر) (03 بتاريخ) بوزبن  بالبتدبئية 

2022)تحت رقم)3790.

(210I

D.MONDIAL NEGOCE

PRETTY LOOKS
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

D.MONDIAL NEGOCE
 COMPLEXE AL MAJD TADART
 2 BLOC 2 ETAGE 3 APPT(N°15
 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC
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PRETTY LOOKS شركة ذبت 
مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجت اعي طريق 

تطوبن بقامة ببن بطوطة طابق 3 
بلرقم 62 - 90000 طنجة بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤلية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 
(23717

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (202( دجن6ر) (27
مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 
بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.PRETTY LOOKS
-)بستيربد) (: غرض بلشركة بإيجاز)
مستحضربت) بملنتجات  وتصدير 

بلتج يل.
-)بيع مستحضربت بلتج يل.

بلعناية) بلعامة:) بلج اليات  (-
بالوجه وبلعناية بالجسم....

طريق) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 
 3 طابق) بطوطة  ببن  بقامة  تطوبن 

بلرقم)62 - 90000)طنجة بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 (.000 (: بتينة  ضير) بلسيدة 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.)
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):
بلسيدة بتينة  ضير عنوبفه)ب()حي)
 90000  27 بلرقم) (5( بنكيربن زفقة)

طنجة بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
بلسيدة بتينة  ضير عنوبفه)ب()حي)
 90000  27 بلرقم) (5( بنكيربن زفقة)

طنجة بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
يناير) (21 بتاريخ) بطنجة  بلتجارية 

2022)تحت رقم))67.
1241I

fiduciaire(dar(dmana

FADETA
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

fiduciaire(dar(dmana
ع ارة بالحباس لالزوبوة أ3- رقم )) 
بلطابق بلثاني وزبن ع ارة بالحباس 
لالزوبوة أ3- رقم )) بلطابق بلثاني 

وزبن، 6200)، وزبن بملغرب
FADETA شركة ذبت مسؤلية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجت اعي بحي بلعدير 
تجزئة بملنظر بلج يل رقم 08 وزبن - 

6200) وزبن بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

202(
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) ((7
مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 
بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.FADETA
منعش) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

عقاري.
بحي) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 
بلعدير تجزئة بملنظر بلج يل رقم)08 

وزبن)-)6200))وزبن بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 (.000 (: لغزبوي) فاط ة  بلسيدة 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.)
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):
بلسيدة فاط ة لغزبوي عنوبفه)ب()
حي بلعدير تجزئة بكربم زفقة بلجزبئر)

رقم)26)وزبن)6200))وزبن بملغرب.

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)
وموبطن مسيري بلشركة:

بلسيد مربد بس ينة عنوبفه)ب()حي)
 26 رقم) بلجزبئر  زفقة  بكربم  بلعدير 

وزبن)6200))وزبن بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
فوف6ر) (03 بتاريخ) بوزبن  بالبتدبئية 

2022)تحت رقم)3789.
1242I

 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT(&(CONSEILS

CASTA GLORY
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

 CABINET ABID EXPERTISE
 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS
 N° 45 AV(HASSAN(II(IMM

 TOUR(RMA(APPT 102 ، 30000،
FES MAROC

CASTA GLORY شركة ذبت 
مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجت اعي 65 أ 

تجزئة زهرة بملدبئن ) ب ل. أ بلطابق 
2 شقة رقم 6 فاس - 30050 فاس 

بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

7110(
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) (20
مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 
بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
 CASTA(:(بإلقتضاء)ب ختصر تس يتها

.GLORY
و) -)شربء) (: غرض بلشركة بإيجاز)
بيع و و توزيع وتسويق مستحضربت)

بلتج يل
بملعلومات) متعهد  دمات  (-

بلتجارية.

أ) (65 (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 
تجزئة زهرة بملدبئن)))ب ل.)أ بلطابق)
فاس) (30050 (- فاس) (6 شقة رقم) (2

بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 (.000 (: بلصنهاجي) كوثر  بلسيدة 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.)
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):
بلسيدة كوثر بلصنهاجي عنوبفه)ب()
تجزئة) (6 شقة) (2 بلطابق) أ  (65 رقم)
بلشقف) طريق عين  (( بملدبئن) زهرة 

فاس)30050)فاس بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
بلسيدة كوثر بلصنهاجي عنوبفه)ب()
تجزئة) (6 شقة) (2 بلطابق) أ  (65 رقم)
بلشقف) طريق عين  (( بملدبئن) زهرة 

فاس)30050)فاس بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
فوف6ر) (02 بتاريخ) بفاس  بلتجارية 

2022)تحت رقم)1508.
1243I

ديفي اكسبيرتيز
EPSILON IT SERVICES

شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة
تأسيس شركة
ديفي بكسبيرتيز

إقامة بلياس ين زبوية شارع ع ر 
بلخيام وزفقة بلبنفسج ع ارة 7 

بوسيجور ، 20220، بلدبر بلبيضاء 
بملغرب

EPSILON IT SERVICES شركة ذبت 
بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجت اعي 2) شارع 
سارية بن زوفيم بلطابق 3

شقة 3   بلنخيل - 20300 بلدبر 
بلبيضاء بمل لكة بملغراية

تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 
بملحدودة 

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 
559903
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في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

تم إعدبد بلقافون) (2022 شتن6ر) (20

بملسؤولية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بملحدودة بامل يزبت بلتالية:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤولية بملحدودة.

عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.EPSILON IT SERVICES

غرض بلشركة بإيجاز):)أدبء)ع ل)

من  الل) ثالثة  ألطربف  بلك بيوتر 

قياسية) أو  مطورة  بربمج  بستخدبم 

بشكل  اص.

2))شارع) عنوبن بملقر بالجت اعي):)

 3 شقة) (3 بلطابق) زوفيم  بن  سارية 

بلبيضاء) بلدبر  (20300 (- بلنخيل) (،

بمل لكة بملغراية.

أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

حصة بقي ة) (S( :( 670 (• بلشركة)

00))درهم للحصة.

330)حصة) (: بلسيد يحيى بن عال)

بقي ة)00))درهم للحصة.)

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):

 Epsilon عنوبفه)ب() (S بلشركة)

 Engineering Services GmbH

Blegistrasse 23 6310 Baar)إفكلترب.

 rue()بلسيد يحيى بن عال عنوبفه)ب

de Meudon 7 92(30 Issy-Les-

Moulineaux)فرنسا.

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:

بلسيد مح د صفصافي عنوبفه)ب()

 London Road KT2 6QS  (11

 Kingston Upon Thames 0000

Kingston Upon Thames)إفكلترب

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
بلتجارية بالدبر بلبيضاء)بتاريخ)-)تحت)

رقم)-.

(211I

EXPERTS CONSULTANTS DU DETROIT

VEXIS
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

 EXPERTS CONSULTANTS DU
DETROIT

90 شارع يوسف إبن تاشفين رقم 
85 ، 90000، طنجة بملغرب

VEXIS شركة ذبت مسؤلية محدودة 
ذبت بلشريك بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجت اعي شارع 
موبي بس اعيل.بقامة موالي 

بس اعيل رقم 22 بلطابق بلخامس 
رقم 9) - 90000 طنجة بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

(3(865
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 شتن6ر) (23
مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 
بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
.VEXIS(:(بإلقتضاء)ب ختصر تس يتها
بل6رمجة) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 
تكنولوجيا) وأنشطة  وبالستشاربت 

بملعلومات بأل رى.
شارع) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 
موالي) بس اعيل.بقامة  موبي 
بلخامس) بلطابق  (22 بس اعيل رقم)

رقم)9) - 90000)طنجة بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

000.))حصة) (: بلسيد حاتم  اي)

بقي ة)00))درهم للحصة.)

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):

عنوبفه)ب() حاتم  اي  بلسيد 
شارع بلخرطوم رقم)60)بلطابق بالول)

93000)تطوبن بملغرب.

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:

عنوبفه)ب() حاتم  اي  بلسيد 
شارع بلخرطوم رقم)60)بلطابق بالول)

93000)تطوبن بملغرب

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

فوف6ر) (02 بتاريخ) بطنجة  بلتجارية 

2022)تحت رقم)259016.

(215I

بئت افية بوعرفة

STE BAGNEUX
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تفويت حصص

بئت افية بوعرفة
رقم19 زفقة بلدبر بلبيضاء بوعرفة 

بوعرفة، 200)6، بوعرفة بملغرب

STE BAGNEUX شركة ذبت 

مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجت اعي 1) زفقة 

تويسيت - 200)6 بوعرفة بملغرب.

تفويت حصص
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 

.(79

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)

ت ت) (2022 شتن6ر) ((6 في) بملؤرخ 

بملصادقة على):
)ة() ولة قدربوي) تفويت بلسيد)

أصل) من  بجت اعية  حصة  ((00

00))حصة لفائدة بلسيد))ة()مح د)

قدربوي بتاريخ)6))شتن6ر)2022.

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم  (

أكتوار) ((1 بالبتدبئية بفجيج بتاريخ)

2022)تحت رقم))31.

(216I

fiduciaire(dar(dmana
STE OUAZZANE TRAD

شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة
حل شركة

fiduciaire(dar(dmana
ع ارة بالحباس لالزوبوة أ3- رقم )) 
بلطابق بلثاني وزبن ع ارة بالحباس 
لالزوبوة أ3- رقم )) بلطابق بلثاني 

وزبن، 6200)، وزبن بملغرب
STE OUAZZANE TRAD شركة 
ذبت بملسؤولية بملحدودة)في طور 

بلتصفية(
وعنوبن مقرها بإلجت اعي درب 

بلطويل زفقة بملرسالي رقم 21 مكرر 
وزبن - 6200) وزبن بملغرب.

حل شركة
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 

.727
ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)
تقرر) (2022 أكتوار) (25 في) بملؤرخ 
حل شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة)
مبلغ) (STE OUAZZANE TRAD
وعنوبن) درهم  (20.000 رأس الها)
مقرها بإلجت اعي درب بلطويل زفقة)
بملرسالي رقم)21)مكرر وزبن)-)6200) 
وزبن بملغرب فتيجة ل):)اليوجد د ل)
م ا حال دون تغطية) من بالساس،)

بلشركة ملصاريفها.
درب) ب  بلتصفية  مقر  حدد  و 
مكرر) (21 بلطويل زفقة بملرسالي رقم)

وزبن)-)6200))وزبن بملغرب.)
و عين:

و) بلتعلبي  مح د  بلسيد)ة()
زفقة) بكربم  بلعدير  حي  عنوبفه)ب()
وزبن) ((6200 وزبن) ((( رقم) بغدبد 

بملغرب ك صفي))ة()للشركة.
وعند بإلقتضاء)بلحدود بملفروضة)
محل) لهم  بملخولة  بلصالحيات  على 
و) بلعقود  تبليغ  محل  و  بملخابرة 
درب) (: بالتصفية) بملتعلقة  بلوثائق 
مكرر) (21 بلطويل زفقة بملرسالي رقم)

وزبن
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
فوف6ر) (03 بتاريخ) بوزبن  بالبتدبئية 

2022)تحت رقم))379.
(217I
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FIDICOM

MOUHIB FRERES PROMO-

IMM

شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

قفل بلتصفية

FIDICOM

 AV(ORAN(N° 10 RUE(BERLIN

 ZOHOUR 1 FES(FES، 30000،

FES MAROC

MOUHIB FRERES PROMO-

IMM شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجت اعي : قطعة 

)8) أ متجر ) تجزئة بملنتزه 3 طريق 

مكناس - 30000 فاس بملغرب.

قفل بلتصفية

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

.50635

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)

تقرر) (2022 أكتوار) ((( في) بملؤرخ 

MOUHIB FRERES PROMO- حل)

IMM)شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة)

مبلغ رأس الها)10.000)درهم وعنوبن)

مقرها بإلجت اعي قطعة))8))أ متجر)

(- مكناس) طريق  (3 بملنتزه) تجزئة  ((

فاس بملغرب فتيجة ملشاكل) (30000

مادية وقلة بملوبرد بملالية.

و عين:

و) محب  بلعالي  عبد  بلسيد)ة()

عنوبفه)ب()زفقة)7))رقم)))حي بلوفاق)

بملغرب) فاس  (30000 هارون) عين 

ك صفي))ة()للشركة.

و قد تم بنعقاد بلج عية بلختامية)

زفقة) وفي  (2022 أكتوار) (05 بتاريخ)

(- حي بلوفاق عين هارون) (( رقم) ((7

30000)فاس بملغرب.

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

بلتجارية بفاس بتاريخ)02)فوف6ر)2022 

تحت رقم)1198/022.

(218I

fiduciaire(dar(dmana

Z.M.KOPAN
إعالن متعدد بلقربربت

fiduciaire(dar(dmana

ع ارة بالحباس لالزوبوة أ3- رقم )) 

بلطابق بلثاني وزبن ع ارة بالحباس 

لالزوبوة أ3- رقم )) بلطابق بلثاني 

وزبن، 6200)، وزبن بملغرب

Z.M.KOPAN «شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة»

وعنوبن مقرها بالجت اعي: حي بلعدير 

تجزئة بلنهضة ) رقم 171 وزبن - 

6200) وزبن بملغرب.

«إعالن متعدد بلقربربت»
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري: 

.(62(

ب قت�سى بلج ع بلعام بالستثنائي)

بملؤرخ في)26)أكتوار)2022

تم بتخاذ بلقربربت بلتالية:)

على) ينص  بلذي  (:( رقم) قربر 

ج يع) تفويت  على  بملصادقة  مايلي:)

بلحصص بلذي ي لكها بلسيد فاضل)

بلتسجيل) لبطاقة  بلحامل  مح د 
مح د) وبلسيد  (A053(62Wرقم
بلتسجيل) لبطاقة  بلحامل  زيدبن 
 200 A053072Fفي بلشركة أي) رقم)

وبحدة) كل  قي ة  بجت اعية،) حصة 

مح د) بلسيد  إلى  درهم  ((00 منها)
زياد بلحامل لبطاقة بلتسجيل رقم.)

 GM00255G

قربر رقم)2:)بلذي ينص على مايلي:)

بلحامل) زياد  مح د  بلسيد  تعين 

 GM00255Gبلتسجيل رقم لبطاقة 

ك سير وحيد لشركة.)للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

بلنظام بألسا�سي بلتالية:)

بند رقم)6:)بلذي ينص على مايلي:)

تفويت بلحصص

على) ينص  بلذي  (:36 رقم) بند 

مايلي:)تعيين بملسير بلوحيد لشركة)

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

فوف6ر) (03 بتاريخ) بوزبن  بالبتدبئية 

2022)تحت رقم)3788.

(219I

QUALICIA CONSULTING

BLACK OIL SARL
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تغيير نشاط بلشركة

QUALICIA CONSULTING
بقامة أمين بلطابق بلتاني رقم 1) 
زفقة طرفاية، موالي علي بلشريف 

بملدينة بلجديدة مكناس. ، 50000، 
مكناس بملغرب

BLACK OIL SARL شركة ذبت 
بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بالجت اعي 0) شارع 
بلحرية بلطابق 3 بلشقة رقم 5 بلدبر 

بلبيضاء - 20000 بلدبر بلبيضاء 
بملغرب.

تغيير نشاط بلشركة
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 

.171059
ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)
تم تغيير) (2022 فوف6ر) (0( بملؤرخ في)
«تاجر بلوقود أو) نشاط بلشركة من)
بلصناعية) وبلزيوت  بلسائل  بلوقود 
زيت) لطبيعة  لة  بملحِوّ وبلشحوم 

بلوقود بلكحولي بالج لة
«تاجر) إلى) تصدير») و  بستيربد 
وبلزيوت) بلسائل  بلوقود  أو  بلوقود 
لة لطبيعة) بلصناعية وبلشحوم بملحِوّ

زيت بلوقود بلكحولي بالج لة
فقل بلبضائع لحساب بلغير

بستيربد و تصدير».
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
 03 بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

فوف6ر)2022)تحت رقم)36726.
(250I

canape

KWIKA SERVICE SARL AU
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

canape
 av(kassou(medah(taza ، 35000،

taza maroc
KWIKA service SARL AU شركة 
ذبت مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجت اعي دوبر بين 

بلسوبقي بوشفاعة تازة - 35000 تازة 

بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

6759

 28 في) مؤرخ  حر  عقد  ب قت�سى 
بلقافون) إعدبد  تم  (2022 شتن6ر)

مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.

عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.KWIKA service SARL AU
م ون) (- (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

بلحفالت و  دمات بملطع ة)

-)بشغال بلبناء)و بشغال مختلفة.

دوبر بين) (: عنوبن بملقر بالجت اعي)

بلسوبقي بوشفاعة تازة)-)35000)تازة)

بملغرب.

أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 (0.000 بلشركة:) رأس ال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

 (00 (: كوهكوه) مح د  بلسيد 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.)

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):

بلسيد مح د كوهكوه عنوبفه)ب()

تازة) بوشفاعة  بلسوبقي  بين  دوبر 

35000)تازة بملغرب.

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:

بلسيد مح د كوهكوه عنوبفه)ب()

تازة) بوشفاعة  بلسوبقي  بين  دوبر 

35000)تازة بملغرب

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

فوف6ر) (03 بتاريخ) بتازة  بالبتدبئية 

2022)تحت رقم)))5.

(25(I
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QUALICIA CONSULTING

LIN HOLDING SARL AU
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

QUALICIA CONSULTING
بقامة أمين بلطابق بلتاني رقم 1) 
زفقة طرفاية، موالي علي بلشريف 

بملدينة بلجديدة مكناس. ، 50000، 
مكناس بملغرب

LIN HOLDING SARL AU شركة 
ذبت مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجت اعي 61 شارع 
عبد هللا بملديوني بلطابق ) بلشقة 
2 بلدبر بلبيضاء - 20000 بلدبر 

بلبيضاء بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

56(((9
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) (20
مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 
بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
 LIN (: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.HOLDING SARL AU
تع ل) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 
بلشركة لحسابها بلخاص في وضع أو)
إدبرة بألوربق بملالية بلقابلة للتحويل)
أو في معامالت بألوربق بملالية أو في) (،

بلسيطرة على بلشركات.
أع ال متنوعة لج يع أفوبع بلبناء

مطور عقاربت
.

61)شارع) عنوبن بملقر بالجت اعي):)
عبد هللا بملديوني بلطابق)))بلشقة)2 
بلدبر بلبيضاء)-)20000)بلدبر بلبيضاء)

بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

مبلغ رأس ال بلشركة:)000.000.) 
درهم،)مقسم كالتالي:

بلطائع) علوي  بس اعيلي  بلسيد 
درهم) ((00 بقي ة) حصة  ((0.000 (:

للحصة.)
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):
بلطائع) علوي  بس اعيلي  بلسيد 
عنوبفه)ب()بلشقة)5))ع ارة دبل بقامة)
بملستقبل)))شارع بلجيش بمللكي م ج)

مكناس)50000)مكناس بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
بلطائع) علوي  بس اعيلي  بلسيد 
عنوبفه)ب()بلشقة)5))ع ارة دبل بقامة)
بملستقبل)))شارع بلجيش بمللكي م ج)

مكناس)50000)مكناس بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
 03 بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

فوف6ر)2022)تحت رقم)36639.
(252I

 Groupe Management de Compétence S.A.R.L( 

(A-U

AVINCI MAROC
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

 Groupe Management de(
Compétence(S.A.R.L )A-U

5، شارع بلحريري، بلطابق بلثالت، 
رقم 32 ، 90000، طنجة بملغرب
AVINCI MAROC شركة ذبت 
مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجت اعي طريق أزال، 
حومة بقنيقرة، رقم 186، ج اعة 
أزال تطوبن - 93000 تطوبن بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤلية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 
3239(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) (03
مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 
بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.AVINCI MAROC
:) ياطة) بإيجاز) بلشركة  غرض 
ج يع) تحت  بلجاهزة  بملالبس 
بألشكال،)بلفصالة،)بلخياطة بملالبس)
تص يم) بلنساء،) و  للرجال  بلجاهزة 

بملالبس،)و بملتاجرة..
طريق) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 
(،186 رقم) بقنيقرة،) حومة  أزال،)
تطوبن) (93000 (- ج اعة أزال تطوبن)

بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
بلشركة:) رأس ال  مبلغ 

00.000,00))درهم،)مقسم كالتالي:
 VIMALA CHANDRAN بلسيد)
 SARAVANAMUTTU( :( 1.000

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.)
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):
 VIMALA CHANDRAN بلسيد)
عنوبفه)ب() (SARAVANAMUTTU
وست ينيسطروبي أكسفورد،) (،(08

أكس)2)-)-)بريطافيا.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
 VIMALA CHANDRAN بلسيد)
عنوبفه)ب() (SARAVANAMUTTU
وست ينيسطروبي أكسفورد،) (،(08

أكس)2)-)-)بريطافيا
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
أكتوار) (3( بالبتدبئية بتطوبن بتاريخ)

2022)تحت رقم))9)2.
(253I

مكتب عفربء)لل حاسبة وبلتسيير

شركة املفتاح سرفيس
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

قفل بلتصفية

مكتب عفربء لل حاسبة وبلتسيير
شارع بلزرقطوني بفامة بلعكاري ، 
23200، بلفقيه بن صالح بملغرب

شركة بملفتاح سرفيس شركة ذبت 
بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجت اعي : 83 
ساحة كيل بلحبوب بلطابق بلتاني - 

23200 بلفقيه بن صالح بملغرب.
قفل بلتصفية

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 
.212(

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)
تقرر حل) (2022 يوفيو) (30 بملؤرخ في)
ذبت) بملفتاح سرفيس شركة  شركة 
رأس الها) مبلغ  بملحدودة  بملسؤولية 
مقرها) وعنوبن  درهم  ((0.000
بلحبوب) كيل  ساحة  (83 بإلجت اعي)
بن) بلفقيه  (23200 (- بلتاني) بلطابق 
صالح بملغرب فتيجة للم يعد هناك)

مد ول)+بملرض وبلخ......................
و عين:

بلسيد)ة()فادية حفني و عنوبفه)ب()
 20053 زفقة ببو بلوقت بوركون) ((9
)ة() ك صفي) بملغرب  بلبيضاء) بلدبر 

للشركة.
و قد تم بنعقاد بلج عية بلختامية)
بتاريخ)30)يوفيو)2022)وفي)83)ساحة)
كيل بلحبوب بلطابق بلتاني)-)23200 

بلفقيه بن صالح بملغرب.
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
صالح) بن  بالفقيه  بالبتدبئية 
رقم) تحت  (2022 أكتوار) ((( بتاريخ)

.218/2022
(251I

MOSTACHARCOM

ROZANOX
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

MOSTACHARCOM
 BD(ZERKTOUNI(IMM 265
 ETAGE 9 N° 92 ، 20100،

CASABLANCA MAROC
ROZANOX شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجت اعي بلحي 

بلجديد مج وعة 6 زفقة 3 رقم 22 
ببن جرير - 50)13 ببن جرير بملغرب
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تأسيس شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

351(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) (20

مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.

عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.ROZANOX

غرض بلشركة بإيجاز):)بلجوبهري)

)بلصانع على حسابه بلخاص(,)يقوم)

وتسويق) وتصدير  باستيربد  بلتاجر 

ج يع أفوبع بلسلع وبلخدمات.

بلحي) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 
 22 رقم) (3 زفقة) (6 بلجديد مج وعة)

ببن جرير)-)50)13)ببن جرير بملغرب.

أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

000.))حصة) (: بلسيد بفور روزبن)

بقي ة)00))درهم للحصة.)

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):

بلسيد بفور روزبن عنوبفه)ب()زفقة)

16))رقم))2)عين بلشق)20170)بلدبر)

بلبيضاء)بملغرب.

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:

بلسيد بفور روزبن عنوبفه)ب()زفقة)

16))رقم))2)عين بلشق)20170)بلدبر)

بلبيضاء)بملغرب

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

بالبتدبئية بابن جرير بتاريخ)03)فوف6ر)

2022)تحت رقم)103.

(255I

CEDECOM

POLYLOGEMENT
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

CEDECOM
 CITE(ASSALAM(IMM 44 GH6

 APPT 2 OULFA(CASABLANCA ،
20200، CASABLANCA(MAROC
POLYLOGEMENT شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجت اعي 0) زفقة 
بلشربردة درب لوايال بوركون بلدبر 

بلبيضاء بلدبر بلبيضاء 20200 بلدبر 
بلبيضاء بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 
بملحدودة 

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 
560719

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) (03
بملسؤولية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بملحدودة بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤولية بملحدودة.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.POLYLOGEMENT
منعش) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

عقاري.
زفقة) ((0 (: عنوبن بملقر بالجت اعي)
بلدبر) بوركون  لوايال  بلشربردة درب 
بلبيضاء)بلدبر بلبيضاء)20200)بلدبر)

بلبيضاء)بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
(: بلسالوي) بلح يد  عبد  بلسيد 
درهم) (33.300 بقي ة) حصة  (333

للحصة.
 333 (: بلسالوي) شكيب  بلسيد 
حصة بقي ة)33.300)درهم للحصة.

331)حصة) (: بلسيد فبيل طعنان)
بقي ة)33.100)درهم للحصة.)

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)
وصفات وموبطن بلشركاء):

بلسالوي) بلح يد  عبد  بلسيد 
 02 طابق) ((5 زفقة) (1( عنوبفه)ب()
تجزئة هالة عين بلشق بلدبر بلبيضاء)

20200)بلدبر بلبيضاء)بملغرب.
بلسيد شكيب بلسالوي عنوبفه)ب()
عين) (13 رقم) ((5 زفقة) هال  تجزئة 
بلشق بلبيضاء)20200)بلدبر بلبيضاء)

بملغرب.
عنوبفه)ب() طعنان  فبيل  بلسيد 
باريس) (750(7 سوسير) زفقة  ((31
فرنسا)20200)بلدبر بلبيضاء)بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
بلسالوي) بلح يد  عبد  بلسيد 
رقم) ((5 زفقة) هال  تجزئة  عنوبفه)ب()
13)عين بلشق بلبيضاء)20200)بلدبر)

بلبيضاء)بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
 0( بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

فوف6ر)2022)تحت رقم)-.
(256I

سيوطي كونسلتينك

FEDDOULI PRO
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

سيوطي كونسلتينك
بدريس بلحارثي رقم 183) طابق 3 

شقة 6 موالي رشيد بلدبر بلبيضاء ، 
20000، بلدبر بلبيضاء بملغرب

FEDDOULI PRO شركة ذبت 
مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجت اعي بلحي 

بلوفاء شارع ) رقم 25 طابق بالول - 
20610 بلدبر بلبيضاء بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

55317(
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
بلقافون) إعدبد  تم  (2022 يوفيو) ((7
مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 
بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.

عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.FEDDOULI PRO

بنشاء) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

حساب بنكي.

بلحي) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 
25)طابق بالول)-) ))رقم) بلوفاء)شارع)

20610)بلدبر بلبيضاء)بملغرب.

أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

(: فضولي) رشيد  موالي  بلسيد 

درهم) ((00 بقي ة) حصة  ((.000

للحصة.

(: فضولي) رشيد  موالي  بلسيد 

000.))بقي ة)00))درهم.

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):

فضولي) رشيد  موالي  بلسيد 

هربوين) بوسلهام  دوبر  عنوبفه)ب()

29001)بلدبر بلبيضاء)بملغرب.

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:

فضولي) رشيد  موالي  بلسيد 

هربوين) بوسلهام  دوبر  عنوبفه)ب()

29001)بلدبر بلبيضاء)بملغرب

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

 21 بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

غشت)2022)تحت رقم)7)280.

(257I

AMDE

ORBIS CAR RENTAL
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

AMDE

 ANGLE RUE SOUMAYA ET BD

 ABDELMOUMEN ، 20000،

CASABLANCA MAROC
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ORBIS CAR RENTAL شركة ذبت 

مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجت اعي زفقة 

س ية بقامة شهرزبد 3 بلطابق 5 
رقم 22 بلنخيل رقم 22 بلنخيل 

بلدبربلبيضاء - 20310 بلدبربلبيضاء 

بملغرب

مسؤلية) ذبت  شركة  تأسيس 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد)
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري):)

191205

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (202( مارس) (0(

مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.

عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 

 ORBIS(:(بإلقتضاء)ب ختصر تس يتها

.CAR RENTAL

تأجير) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

بلسياربت بدون سائق.
زفقة) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 

 5 بلطابق) (3 شهرزبد) بقامة  س ية 
بلنخيل) (22 رقم) بلنخيل  (22 رقم)

20310)بلدبربلبيضاء) بلدبربلبيضاء)-)

بملغرب.

أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 (.000 (: بدويالمي) يونس  بلسيد 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.)

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):

بلسيد يونس بدويالمي عنوبفه)ب()
 (1 شقة) (1 طابق) موزولي  زفقة  (28

حي بملستشفيات بلدبربلبيضاء)2000 

بلدبربلبيضاء)بملغرب.

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:

بلسيد يونس بدويالمي عنوبفه)ب()

 (1 شقة) (1 طابق) موزولي  زفقة  (28

حي بملستشفيات بلدبربلبيضاء)2000 

بلدبربلبيضاء)بملغرب

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

بلتجارية بالدبر بلبيضاء)بتاريخ)-)تحت)

رقم)-.

(258I

AMDE

ORBIS CAR RENTAL
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد

تحويل بملقر بالجت اعي للشركة

AMDE

 ANGLE RUE SOUMAYA ET BD

 ABDELMOUMEN ، 20000،

CASABLANCA MAROC

ORBIS CAR RENTAL شركة ذبت 

مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجت اعي زفقة 

س ية بقامة شهرزبد 3 بلطابق 5 

رقم 22 بلنخيل رقم 22 بلنخيل 

بلدبربلبيضاء - 20310 بلدبربلبيضاء 

بملغرب.

تحويل بملقر بالجت اعي للشركة

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري -.

بلوحيد) بلشريك  قربر  ب قت�سى 

بملؤرخ في)21)غشت)2022)تم تحويل)

من) للشركة  بلحالي  بالجت اعي  بملقر 

«زفقة س ية بقامة شهرزبد)3)بلطابق)

بلنخيل) (22 رقم) بلنخيل  (22 رقم) (5

20310)بلدبربلبيضاء) بلدبربلبيضاء)-)

بملغرب»)إلى)«ع ارة روموفدي)))زبوية)

شارع ليبيا و شارع بئر فزربن بلطابق)

 20000 (- 58))بلدبربلبيضاء) )))رقم)

بلدبربلبيضاء)بملغرب».

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

 (7 بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)301)81.

(259I

stratencyco SARL

Digitav
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

stratencyco SARL
حي بلفرح، زفقة بلناظور رقم 20. 
تيفلت ، 1500)، تيفلت بملغرب
Digitav شركة ذبت مسؤلية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجت اعي 58 زفقة 
سبو شقة أ1 أكدبل - 0080) 

بلرااط بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

(63633
في) مؤرخ  موثق  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 شتن6ر) ((3
مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 
بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.Digitav
بلبيع) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 
بملعلومات) ملعدبت  بالج لة 

وبالتصاالت.
زفقة) (58 (: عنوبن بملقر بالجت اعي)
سبو شقة أ1)أكدبل)-)0080))بلرااط)

بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
بلسيد ببربهيم بلناصيري):)000.) 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.)
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):
بلناصيري) ببربهيم  بلسيد 
عنوبفه)ب()حي بلرشاد م)06)رقم)6010 

تيفلت)5100))تيفلت بملغرب.

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)
وموبطن مسيري بلشركة:

بلناصيري) ببربهيم  بلسيد 
عنوبفه)ب()حي بلرشاد م)06)رقم)6010 

تيفلت)5100))تيفلت بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
أكتوار) (28 بتاريخ) بالرااط  بلتجارية 

2022)تحت رقم)7)298).

(260I

fidmanar

RIAD ELIZZI
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

fidmanar
3)) شارع عبد بلكريم بلخطابي 
ع ارة بملهندز رقم د شقة رقم 7 
بلطابق بلتاني مربكش ، 10000، 

marrakech maroc
RIAD ELIZZI شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجت اعي درب 

بلزبوية رقم 1 باب دكالة - 10000 
مربكش بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤلية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 
(30293

 (2 في) مؤرخ  حر  عقد  ب قت�سى 
بلقافون) إعدبد  تم  (2022 أكتوار)
مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 
بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
 RIAD (: ب ختصر تس يتها) بإلقتضاء)

.ELIZZI
-دبر) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

بلضيافة.
درب) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 
 10000 (- باب دكالة) (1 بلزبوية رقم)

مربكش بملغرب.
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أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 
بلشركة):)99)سنة.

 50.000 بلشركة:) رأس ال  مبلغ 
درهم،)مقسم كالتالي:

بلسيد مح د بمين بلعلوي بلعزي)
درهم) ((00 بقي ة) حصة  (500 (:

للحصة.
بلسيد مح د بمين بلعلوي بلعزي):)

500)بقي ة)50.000)درهم.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):
بلسيد مح د بمين بلعلوي بلعزي)
 (9 رقم) بكيدر  تجزئة  عنوبفه)ب()
مربكش) (10000 شارع عالل بلفا�سي)

بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
بلسيد مح د بمين بلعلوي بلعزي)
عنوبفه)ب()تجزئة بكيدر رقم)9))شارع)
عالل بلفا�سي)10000)مربكش بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
فوف6ر) (02 بتاريخ) ب ربكش  بلتجارية 

2022)تحت رقم)10987).
(26(I

بلنور

شركة النور
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

بلنور
حي بلتن ية بوجدور ، 000)7، 

بوجدور بملغرب
شركة بلنور شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجت اعي حي بلتن ية 

بوجدور - 000)7 بوجدور بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

1352(
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) (21
مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 
بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
شركة) (: ب ختصر تس يتها) بإلقتضاء)

بلنور.
تقديم) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 
 دمات بلبناء)و بلصيافة و بلتجهيزبت)

بملختلفة.
حي) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 
بوجدور) (7(000 (- بوجدور) بلتن ية 

بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):
عنوبفه)ب() بملغيري  فجاة  بلسيدة 
حي بلتن ية)000)7)بوجدور بملغرب.

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)
وموبطن مسيري بلشركة:

عنوبفه)ب() بملغيري  فجاة  بلسيدة 
حي بلتن ية)000)7)بوجدور بملغرب

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
25)أكتوار) بالبتدبئية بالعيون بتاريخ)

2022)تحت رقم)12)3.

(262I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

OLEANDRA INVEST
إعالن متعدد بلقربربت

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 شارع موريتافيا صندوق بل6ريد 
2609 ، 10000، مربكش بملغرب

OLEANDRA INVEST «شركة ذبت 
بملسؤولية بملحدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد»
وعنوبن مقرها بالجت اعي: فيال 

بلوفدبن ملتقى شارع جنان بلحارتي و 
زفقة بلقصر بلكبير - 10000 مربكش 

بملغرب.
«إعالن متعدد بلقربربت»

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري: 
.1779(

ب قت�سى بلج ع بلعام بالستثنائي)
بملؤرخ في)26)أكتوار)2022

تم بتخاذ بلقربربت بلتالية:)
قربر رقم)):)بلذي ينص على مايلي:)
(( بالجت اعية) بلحصص  ج يع  بيع 
000.))حصة بجت اعية()بلتي ي تلكها)
شركة) في  بوحريشة  بمين  بلسيد 
 (OLEANDRA INVEST (SARL AU

(TEAM SUD (SARL(لفائدة شركة
قربر رقم)2:)بلذي ينص على مايلي:)
و) بوحريشة  أمين  بلسيد  بستقالة 
 Remi Goerges(تعيين كل من بلسيد
بلسيدة) و  (Raymond LOUDET
Brigitte FICHERA)مسيربن شريكان)

ملدة غير محددة
على) ينص  بلذي  (:3 رقم) قربر 
مايلي:)منح توقيع بلشركات بملصرفية)
بشكل فردي و بدون أي قيود لكل من)
 Remi Goerges Raymondبلسيد ب
 Brigitte بلسيدة) و  (LOUDET

FICHERA
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

بلنظام بألسا�سي بلتالية:)
بند رقم)):)بلذي ينص على مايلي:)
بملوبفقة على تعديل بملوبد)3), 6 , 7)و)

تحديث بلنظام بالسا�سي للشركة
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
فوف6ر) (03 بتاريخ) ب ربكش  بلتجارية 

2022)تحت رقم)072)1).

(263I

FIDLOUK

STE NBN INFO
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

FIDLOUK
6)2,شارع 20 غشت بلقصر بلكبير ، 

50)92، بلقصر بلكبير بملغرب
STE NBN INFO شركة ذبت 

مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 
بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجت اعي 7) تجزئة 
بويطات بلقصيري 50)6) مشرع 

بلقصيري بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

925

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) ((8

مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.

عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 

 STE (: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.NBN INFO

تحويل) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

بألموبل.

عنوبن بملقر بالجت اعي):)7))تجزئة)

مشرع) ((6(50 بلقصيري) بويطات 

بلقصيري بملغرب.

أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 80.000 بلشركة:) رأس ال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

 800 (: ببربهيم) ببن  فبيل  بلسيد 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.)

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):

بلسيد فبيل ببن ببربهيم عنوبفه)ب()

مشرع) ((6(50  ((5 شارع وزبن رقم)

بلقصيري بملغرب.

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:

بلسيد فبيل ببن ببربهيم عنوبفه)ب()

مشرع) ((6(50  ((5 شارع وزبن رقم)

بلقصيري بملغرب

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

بتاريخ) بلقصيري  ب شرع  بالبتدبئية 

02)فوف6ر)2022)تحت رقم)367.

(261I
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Brobuil maroc

BROBUIL MAROC
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

Brobuil maroc
 Hay(elmajd 2 n 2 Ben(guerir ،

43150، Benguerir(Maroc
Brobuil maroc شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد
 Hay el وعنوبن مقرها بإلجت اعي

 majd 2 N°2 ben(guerir - 43150
Ben guerir Maroc

تأسيس شركة ذبت مسؤلية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 
2979

في) مؤرخ  حر  عقد  ب قت�سى 
بلقافون) إعدبد  تم  (202( فوف6ر) ((0
مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 
بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.Brobuil maroc
 Société (: غرض بلشركة بإيجاز)
 de travaux divers et négoce et

.transport
 Hay el (: عنوبن بملقر بالجت اعي)
 majd 2 N°2 ben guerir - 13(50

.Ben guerir Maroc
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):
 Bernoussi safouane بلسيد)
 Hay elmajd 2 N° 2 ben()عنوبفه)ب

.guerir 13(50 Benguerir Maroc
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:

 Bernoussi safouane بلسيد)
 Hay elmajd 2 N° 2 ben()عنوبفه)ب

guerir 13(50 Ben guerir Maroc
(- بتاريخ) تم بإليدبع بلقافوني ب-)

تحت رقم)-.

(265I

FIDSAGE SARLAU

OXYKIM MAGHREB
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

FIDSAGE SARLAU
19) شارع لال ياقوت بلطابق بلثالث 
بلرقم )7 ، 20080، بلدبر بلبيضاء 

بملغرب
OXYKIM MAGHREB شركة ذبت 

مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 
بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجت اعي 77 زفقة 
مح د س يحة بلطابق 0) بلشقة 
57 - 20300 بلدبربلبيضاء بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤلية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 
56066(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) (2(
مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 
بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.OXYKIM MAGHREB
--تسويق) (: غرض بلشركة بإيجاز)

بملوبد وبملنتجات بلصحية
--تجارة بالستيربد وبلتصدير.

زفقة) (77 (: عنوبن بملقر بالجت اعي)
مح د س يحة بلطابق)0))بلشقة)57 

- 20300)بلدبربلبيضاء)بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 (.000 (: نعي ة) المين  بلسيدة 
حصة بقي ة)00))درهم للحصة.)

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)
وصفات وموبطن بلشركاء):

عنوبفه)ب() نعي ة  المين  بلسيدة 
 38 رقم) (( زفقة) بلتوزبفية  تجزئة 

20280)بلدبر بلبيصاء)بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
عنوبفه)ب() نعي ة  المين  بلسيدة 
 38 رقم) (( زفقة) بلتوزبفية  تجزئة 

20280)بلدبر بلبيصاء)بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
 0( بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 
36(50- رقم) تحت  (2022 فوف6ر)

.81150(
(266I

FICOFISC

COTE BIEN ETRE
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تغيير نشاط بلشركة

FICOFISC
 RESIDENCE BADR BD

 MOHAMED V DEUXIEME
 ETAGE(N62 FES ، 30000، FES

MAROC
COTE BIEN ETRE شركة ذبت 
مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد
وعنوبن مقرها بالجت اعي رقم ) زفقة 
لعربي شامي إقامة عبلة محل رقم 2 

بورمافة - 30000 فاس بملغرب.
تغيير نشاط بلشركة

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 
.61605

بلوحيد) بلشريك  قربر  ب قت�سى 
تم تغيير) (2022 )))غشت) بملؤرخ في)
«-بيع منتوجات) نشاط بلشركة من)

بلتج يلية و شبه طبية
)-)منعش عقاري

-)مقاول في بألشغال بملختلفة»)إلى)
شبه) و  بلتج يلية  منتوجات  «-بيع 

طبية

)-)منعش عقاري
-)بإلستيربد و بلتصدير».

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
فوف6ر) (0( بتاريخ) بفاس  بلتجارية 

2022)تحت رقم)1181.

(267I

Sonrisa

SOCIETE MBKL TRAVAUX
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تفويت حصص

Sonrisa
 Ksar my mhamed kheng

 errachidia ، 52000، Errachidia
Maroc

SOCIETE MBKL TRAVAUX شركة 
ذبت بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجت اعي قصر 
تي زوغين بلخنك بلرشيدية - 

52000 بلرشيدية بملغرب.
تفويت حصص

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 
.(2187

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)
ت ت) (2022 ماي) (20 في) بملؤرخ 

بملصادقة على):
لحسن قبوري) )ة() تفويت بلسيد)
أصل) من  بجت اعية  حصة  (500
500)حصة لفائدة بلسيد))ة()مح د)

بوبقيوش بتاريخ)20)ماي)2022.
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم  (
بالبتدبئية بالرشيدية بتاريخ)03)فوف6ر)

2022)تحت رقم)881/2022.

(268I

Sonrisa

SOCIETE MBKL TRAVAUX
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

رفع رأس ال بلشركة

Sonrisa
 Ksar my mhamed kheng

 errachidia ، 52000، Errachidia
Maroc

SOCIETE MBKL TRAVAUX شركة 
ذبت بملسؤولية بملحدودة
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وعنوبن مقرها بإلجت اعي قصر 

تي زوغين بلخنك بلرشيدية - 

52000 بلرشيدية بملغرب.
رفع رأس ال بلشركة

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 

.(2187

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)

رفع) تم  (2022 ماي) (20 في) بملؤرخ 
قدره) ب بلغ  بلشركة  رأس ال 

»100.000)درهم»)أي من)«00.000) 

عن) درهم») (500.000» إلى) درهم»)

أو) فقدية  حصص  تقديم  (: طريق)

عينية.

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

بالبتدبئية بالرشيدية بتاريخ)03)فوف6ر)

2022)تحت رقم)881/2022.

(269I

Sté quick bridge

AZZEDDINE IRRIGATION
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تحويل بلشكل بلقافوني للشركة

Sté quick bridge

 Av(MED 6 guercif ، 35100،

GUERCIF MAROC

AZZEDDINE IRRIGATION شركة 

ذبت بملسؤولية بملحدودة

 LOCAL و عنوبن مقرها بالجت اعي

 DITE KASBAH QUARTIER OLD

 HAMOUSSA(LWALJA, GUERCIF.

35100 - جرسيف.

تحويل بلشكل بلقافوني للشركة
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 

.(717

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)

بملؤرخ في)27)غشت)2022)تم تحويل)

بلشكل بلقافوني للشركة من)«شركة)

ذبت بملسؤولية بملحدودة»)إلى)«شركة)

ذبت مسؤلية محدودة ذبت بلشريك)

بلوحيد».

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

بالبتدبئية بجرسيف بتاريخ)28)شتن6ر)

2022)تحت رقم)391/2022).

(270I

مكتب محاسبة

 SOCIETE AL ADARISSA

ISKANE SARL
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

قفل بلتصفية

مكتب محاسبة

ع ارة )1 شقة 2 زفقة عالل بن عبد 

هللا ص.ب 200 بلرشيدية ، 52001، 

بلرشيدية بملغرب

 SOCIETE AL ADARISSA ISKANE

SARL شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجت اعي : شارع 

 الد إبن بلوليد زفقة )0رقم )0 

حي بلح ري أرفود - 52200 أرفود 

بملغرب.

قفل بلتصفية

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

.60((

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)

تقرر حل) (2022 يوفيو) (30 بملؤرخ في)

 SOCIETE AL ADARISSA ISKANE

بملسؤولية) ذبت  شركة  (SARL

بملحدودة مبلغ رأس الها)500.000,00 

درهم وعنوبن مقرها بإلجت اعي شارع)

 الد إبن بلوليد زفقة))0رقم))0)حي)

بلح ري أرفود)-)52200)أرفود بملغرب)

فتيجة ألزمة.

و عين:

و) دري�سي  سفيان  بلسيد)ة()

 52200 حي بلسالم أرفود) عنوبفه)ب()

أرفود بملغرب ك صفي))ة()للشركة.

و قد تم بنعقاد بلج عية بلختامية)

شارع) وفي  (2022 يوفيو) (30 بتاريخ)

 0( )0رقم) زفقة) بلوليد  إبن   الد 

أرفود) (52200 (- أرفود) بلح ري  حي 

بملغرب.

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

 27 بتاريخ) بالرشيدية  بالبتدبئية 

شتن6ر)2022)تحت رقم)886/2022.

(27(I

FIDUCIAIRE AL MITHAQ CONSULTING

إعمار
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

قفل بلتصفية

 FIDUCIAIRE AL MITHAQ

CONSULTING

APPT 22, ETAGE 6 IMMB.

 AMIRA 2 AV(ABOULHASSAN(EL

 MARINI(V.N. ، 50000، MEKNES

MAROC

إع ار شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجت اعي : ركن 

شارع ترودبفت وبملكان 2 سبت 6ر. 

تجزئة بلنخيل بلطابق بلثاني رقم 5. 

- 50000 مكناس بملغرب.

قفل بلتصفية
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

.167(3

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)
تقرر) (2022 يناير) (3( في) بملؤرخ 

بملسؤولية) ذبت  شركة  إع ار  حل 

 (00.000 رأس الها) مبلغ  بملحدودة 

درهم وعنوبن مقرها بإلجت اعي ركن)

سبت 6ر.) (2 وبملكان) ترودبفت  شارع 

 .5 تجزئة بلنخيل بلطابق بلثاني رقم)

ل) فتيجة  بملغرب  مكناس  (50000  -

إقفال بلشركة وتصفيتها بالكامل.

بلسجل) من  بلشركة  شطب  (

بلتجاري.

)إبربء)بلذمة لل صفي..

و عين:

بلسيد)ة()مح د ملولي و عنوبفه)ب()
 50000 تجزئة س يرة زيتون) (6 رقم)

مكناس بملغرب ك صفي))ة()للشركة.

و قد تم بنعقاد بلج عية بلختامية)

بتاريخ))3)يناير)2022)وفي ركن شارع)

تجزئة) سبت 6ر.) (2 وبملكان) ترودبفت 

 -  .5 رقم) بلثاني  بلطابق  بلنخيل 

50000)مكناس بملغرب.

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

أكتوار) (27 بلتجارية ب كناس بتاريخ)

2022)تحت رقم)015).

(272I

STE ATHMAN BATI SARL

 STE LE QG-BRUNCH & شركة
GAMING

شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 
بلشريك بلوحيد

تأسيس شركة

 STE(LE(QG-BRUNCH &
GAMING SARL AU

 LOTS AL KARAOUIYINE LOT
 N°890 MAGASIN 3 RTE(AIN
CHKEF ، 30000، FES(MAROC
 STE(LE(QG-BRUNCH & شركة
GAMING شركة ذبت مسؤلية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجت اعي تجزئة 
بلقرويين بلقطعة رقم 890 بملحل 3 
طريق عين بلشقف - 30000 فاس 

بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

71103
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) ((9
مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 
بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)
 STE( LE( QG-BRUNCH( & شركة)

.GAMING
:)-)صاحب) غرض بلشركة بإيجاز)

مقهى يشتغل مستخدمين بو بكتر.
-)مستغل مطعم.

-)مستغل قاعات بلعاب بلفيديو..
تجزئة) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 
 3 بملحل) (890 بلقرويين بلقطعة رقم)
فاس) (30000 (- طريق عين بلشقف)

بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
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 (.000 (: مح د) بلسدبني  بلسيد 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.)

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):

بلسيد بلسدبني مح د عنوبفه)ب()
عين) طريق  بلزهور  زفقة  ((6 رقم)

بلس ن)30000)فاس بملغرب.

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:

بلسيد بلسدبني مح د عنوبفه)ب()
عين) طريق  بلزهور  زفقة  ((6 رقم)

بلس ن)30000)فاس بملغرب

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

فوف6ر) (0( بتاريخ) بفاس  بلتجارية 

2022)تحت رقم)0)15.

(273I

Sonrisa

SOCIETE MBKL TRAVAUX
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تحويل بلشكل بلقافوني للشركة

Sonrisa

 Ksar my mhamed kheng

 errachidia ، 52000، Errachidia

Maroc

SOCIETE MBKL TRAVAUX شركة 

ذبت بملسؤولية بملحدودة

و عنوبن مقرها بالجت اعي قصر 

تي زوغين بلخنك بلرشيدية - 

52000 بلرشيدية.

تحويل بلشكل بلقافوني للشركة
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 

.(2187

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)

تم تحويل) (2022 ماي) (20 بملؤرخ في)

بلشكل بلقافوني للشركة من)«شركة)

ذبت بملسؤولية بملحدودة»)إلى)«شركة)

ذبت مسؤلية محدودة ذبت بلشريك)

بلوحيد».

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

بالبتدبئية بالرشيدية بتاريخ)03)فوف6ر)

2022)تحت رقم)881/2022.

(271I

cabinet ouda

OUDA CARS
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

cabinet ouda
 AVE ABI HASSAN CHADILI 5
 RESIDENCE(EDDAI(NR(،(90010،

TANGER MAROC
ouda cars)شركة ذبت بملسؤولية)

بملحدودة
تجزئة) بإلجت اعي  مقرها  وعنوبن 
(- بلعوبمة) بلسفلي  (50 رقم) بلورود 

0)900)طنجة بملغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري)
.(28019

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)
بملؤرخ في)7))أكتوار)2022)تم تعيين)
مسير جديد للشركة بلسيد)ة()عودب)

بسامة ك سير وحيد
تبعا لقبول بستقالة بملسير.

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
فوف6ر) (02 بتاريخ) بطنجة  بلتجارية 

2022)تحت رقم)2535).
(275I

cabinet ouda

MARA ARCHITECTS
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

حل شركة

cabinet ouda
 AVE ABI HASSAN CHADILI 5

 RESIDENCE(EDDAI(NR ،
90010، TANGER(MAROC

MARA ARCHITECTS شركة 
ذبت بملسؤولية بملحدودة)في طور 

بلتصفية(
وعنوبن مقرها بإلجت اعي 7) شارع 
مح د بلخامس بقامة بودببيست 
بلطابق 2 رقم 0) - 90000 طنجة 

بملغرب.
حل شركة

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 
.65295

بلوحيد) بلشريك  قربر  ب قت�سى 
تقرر) (2022 أكتوار) ((7 في) بملؤرخ 

حل شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة)
مبلغ) (MARA ARCHITECTS
وعنوبن) درهم  ((0.000 رأس الها)
مح د) شارع  ((7 بإلجت اعي) مقرها 
بلطابق) بودببيست  بقامة  بلخامس 
بملغرب) طنجة  (90000  -  (0 رقم) (2
فتيجة ل):)عدم وجود سبب الست ربر)

بلشركة.
فيال) ب  بلتصفية  مقر  حدد  و 
طنجة) (90010 (- بواافة) لع ارتي 

بملغرب.)
و عين:

و) بالدري�سي  ع ر  بلسيد)ة()
عنوبفه)ب()فيال لع ارتي بواافة)90010 

طنجة بملغرب ك صفي))ة()للشركة.
وعند بإلقتضاء)بلحدود بملفروضة)
محل) لهم  بملخولة  بلصالحيات  على 
و) بلعقود  تبليغ  محل  و  بملخابرة 
فيال) (: بالتصفية) بملتعلقة  بلوثائق 

لع ارتي بواافة طنجة
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
فوف6ر) (02 بتاريخ) بطنجة  بلتجارية 

2022)تحت رقم)2531).

(276I

CABINET EL BATRA CONSEIL SARL

WIDSLINE SARL AU
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

 CABINET EL BATRA CONSEIL
SARL

 IM(BARDAI(B(N°1 AV(ABOU
 BAQER ESSEDIQ AIN

 MEZOUAR(MARRAKECH ،
400000، MARRAKECH(MAROC
WIDSLINE SARL AU شركة ذبت 

مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 
بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجت اعي زينيث 
بسنس زفقة مسلم تجزئة بكار 

بلطابق 3 بلشقة رقم 1) باب دكالة 
مربكش - 10000 مربكش بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

(2798(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

تم إعدبد بلقافون) (2022 يوليوز) ((8

مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.

عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.WIDSLINE SARL AU

بلعناية) (- (: غرض بلشركة بإيجاز)

بالج ال.

أو) للسيدبت  بلشعر  تصفيف  (-

للرجال..

زينيث) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 

بسنس زفقة مسلم تجزئة بكار بلطابق)

3)بلشقة رقم)1))باب دكالة مربكش)-)

10000)مربكش بملغرب.

أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 (.000 (: بلربمي) فورة  بلسيدة 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.)

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):

عنوبفه)ب() بلربمي  فورة  بلسيدة 

مربكش) (27 رقم) ب  (03 بملسيرة)

10000)مربكش بملغرب.

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:

عنوبفه)ب() بلربمي  فورة  بلسيدة 

مربكش) (27 رقم) ب  (03 بملسيرة)

10000)مربكش بملغرب

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

غشت) (01 بتاريخ) ب ربكش  بلتجارية 

2022)تحت رقم)38319).

(277I
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LK CONSULTING SARL

IMOSC GROUP
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

حل شركة

LK CONSULTING SARL

شارع مح د بلخامس رقم 15 

بلطابق بلثاث رقم 8) تطوبن ، 

93000، تطوبن بملغرب

IMOSC GROUP شركة ذبت 
بملسؤولية بملحدودة)في طور 

بلتصفية(

وعنوبن مقرها بإلجت اعي شارع 

بلجيش بمللكي بقامة فبيلة - 93000 

تطوبن بملغرب.

حل شركة
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 

.7619

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)
تقرر) (2022 أكتوار) ((1 في) بملؤرخ 

حل شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة)

رأس الها) مبلغ  (IMOSC GROUP

مقرها) وعنوبن  درهم  (50.000

بإلجت اعي شارع بلجيش بمللكي بقامة)

93000)تطوبن بملغرب فتيجة) فبيلة)-)

ل):)عدم ع ل بلشركة.

شارع) ب  بلتصفية  مقر  حدد  و 

 93000 (- بلجيش بمللكي بقامة فبيلة)

تطوبن بملغرب.)

و عين:

و) سدربوي  سعيد  بلسيد)ة()

فيال) لنكوست  شارع  عنوبفه)ب()

 93(50 مرتيل) كبوفكرو  سدربوي 

مرتيل بملغرب ك صفي))ة()للشركة.

و) كروانوف  بفدري  بلسيد)ة()

عنوبفه)ب()روسيا)0000)روسيا روسيا)

ك صفي))ة()للشركة.

وعند بإلقتضاء)بلحدود بملفروضة)

محل) لهم  بملخولة  بلصالحيات  على 

و) بلعقود  تبليغ  محل  و  بملخابرة 

بلوثائق بملتعلقة بالتصفية):)-

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

أكتوار) (3( بالبتدبئية بتطوبن بتاريخ)

2022)تحت رقم)97)2.

(278I

س افير بات

سمافير بات
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تفويت حصص

س افير بات
16 شارع زرقتوني بلطابق بلثالث 
رقم 6 ، 20370، بلدبر بلبيضاء 

بملغرب
س افير بات شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجت اعي 16 شارع 
بلزرقطوني بلطابق بلثالث رقم 6 - 

20370 بلدبر بلبيضاء بملغرب.
تفويت حصص

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 
.1(6009

بلوحيد) بلشريك  قربر  ب قت�سى 
ت ت) (202( دجن6ر) ((7 في) بملؤرخ 

بملصادقة على):
تفويت بلسيد))ة()بس اعيل فوزي)
00))حصة بجت اعية من أصل)00) 
بلسعدية) )ة() بلسيد) لفائدة  حصة 

بوزبيت بتاريخ)7))دجن6ر))202.
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم  (
 01 بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

يناير)2022)تحت رقم)2)8072.
(279I

TY CONSULTING

 FIELDCORE SERVICE
 SOLUTIONS MOROCCO

BRANCH
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تغيير نشاط بلشركة

TY CONSULTING
 RUE HALAB MERS SULTAN 26
 26 RUE(HALAB(MERS(SULTAN،
20140، CASABLANCA(MAROC

 FIELDCORE SERVICE
 SOLUTIONS MOROCCO

BRANCH شركة ذبت بملسؤولية 
بملحدودة

وعنوبن مقرها بالجت اعي مارينا 
ع ارة كريستال 3 طابق 3، مكتب 

رقم 7) و 8)، بلدبر بلبيضاء - 

20000 بلدبر بلبيضاء بملغرب.

تغيير نشاط بلشركة
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 

.388(83

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)

تم تغيير) (2022 أبريل) ((2 بملؤرخ في)

«مستورد) من) بلشركة  نشاط 

بلعالمي) «بلتوفير  إلى) بالج لة»)

وبلخدمات) وبلتشغيل  للصيافة 

بأل رى)،)وإفتاج وتوريد وتسليم قطع)

بلغيار وبملكوفات ملربفق توليد بلطاقة)

وكذلك) (، وبلتوراينات) وبملحطات 
وبألصول) بألدوبت  وايع  بستيربد 

بلثابتة بلالزمة لهذب بلغرض».

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

 03 بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

فوف6ر)2022)تحت رقم)811729.

(280I

FAD CONSULTING

ج.أش.بارك
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

FAD CONSULTING

 rue(ROUISSI, Espace ,22

 HOUSSAM 3°Etage, Appt 5,

 Quartier(BEAUSEJOUR, Route

 d›El(Jadida, Hay(Hassani ،

20200، Casablanca(MAROC

ج.أش.بارك شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجت اعي 26، زفقة 

الفوفتين، حي ربسين بلدبر بلبيضاء - 

00)20 بلدبر بلبيضاء بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

56((27

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) (20

بملسؤولية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بملحدودة بامل يزبت بلتالية:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤولية بملحدودة.

عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 

بإلقتضاء)ب ختصر تس يتها):)ج.أش.

بارك.

بألنشطة) (: غرض بلشركة بإيجاز)

بلترفيهية وبلترويحية.

عنوبن بملقر بالجت اعي):)26،)زفقة)

الفوفتين،)حي ربسين بلدبر بلبيضاء)-)

00)20)بلدبر بلبيضاء)بملغرب.

أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 500 (: بحساين) مروبن  بلسيد 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.

 500 (: جابر) بلكريم  عبد  بلسيد 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.)

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):

بلسيد مروبن بحساين عنوبفه)ب()

بلدبر) بألول  بدريس  شارع موالي  (،7

بلبيضاء) بلدبر  (2000( بلبيضاء)

بملغرب.

بلسيد عبد بلكريم جابر عنوبفه)ب()

كاليفورفيا بلدبر) تجزئة أكوك،) (،53

بلبيضاء) بلدبر  (20(50 بلبيضاء)

بملغرب.

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:

بلسيد مروبن بحساين عنوبفه)ب()

بلدبر) بألول  بدريس  شارع موالي  (،7

بلبيضاء) بلدبر  (2000( بلبيضاء)

بملغرب

بلسيد عبد بلكريم جابر عنوبفه)ب()

كاليفورفيا بلدبر) تجزئة أكوك،) (،53

بلبيضاء) بلدبر  (20(50 بلبيضاء)

بملغرب

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

 03 بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

فوف6ر)2022)تحت رقم)811339.

(28(I
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س افير بات

سمافير بات
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

س افير بات

16 شارع زرقتوني بلطابق بلثالث 

رقم 6 ، 20370، بلدبر بلبيضاء 

بملغرب

س افير بات شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجت اعي 16 شارع 

بلزقطوني بلطابق بلثالث رقم 6 - 

20370 بلدبر بلبيضاء بملغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري)

.1(6009

بلوحيد) بلشريك  قربر  ب قت�سى 

)202)تم تعيين) 7))دجن6ر) بملؤرخ في)

بلسيد)ة() للشركة  جديد  مسير 

بوزبيت بلسعدية ك سير وحيد

تبعا لقبول بستقالة بملسير.

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

 01 بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

يناير)2022)تحت رقم)2)8072.

(282I

‘Entreprise(assisstance(*ENTASS*

صيدلية العشوري سطاد 

ظونور
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

 Entreprise assisstance*

›*ENTASS

 ongle(rue(berkane(et(melila ،

60000، oujda(maroc

صيدلية بلعشوري سطاد ظوفور 

شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجت اعي 173 

تجزئة و ل م وبد بلناشف وجدة - 

60000 وجدة بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

1008(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

بلقافون) إعدبد  تم  (2022 يوفيو) (03

مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.

عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

صيدلية بلعشوري سطاد ظوفور.

بيع) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

بملنتجات) وتحضير  بالتقسيط 

بلصيدالفية.

 173 (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 

(- بلناشف وجدة) وبد  م  و ل  تجزئة 

60000)وجدة بملغرب.

أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 (.000 (: وليد) بلعشوري  بلسيد 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.)

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):

بلسيد بلعشوري وليد عنوبفه)ب()

 (7 رقم) بلعرفان  زفقة  بلعرفان  حي 

وجدة)60000)وجدة بملغرب.

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:

بلسيد بلعشوري وليد عنوبفه)ب()

 (7 رقم) بلعرفان  زفقة  بلعرفان  حي 

وجدة)60000)وجدة بملغرب

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

أكتوار) ((7 بتاريخ) بوجدة  بلتجارية 

2022)تحت رقم)597).

(283I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

BAB ATLAS CAR
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
رفع رأس ال بلشركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 شارع موريتافيا صندوق بل6ريد 
2609 ، 10000، مربكش بملغرب
BAB ATLAS CAR شركة ذبت 
مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجت اعي ع ارة 30) 
زفقة مح د بلبقال بلطابق بلسفلي 
شقة رقم ) كليز - 10000 مربكش 

بملغرب.
رفع رأس ال بلشركة

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 
.62699

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)
تم) (2022 أكتوار) (20 في) بملؤرخ 
قدره) ب بلغ  بلشركة  رأس ال  رفع 
من) أي  درهم») ((.500.000«
 2.000.000» إلى) درهم») (500.000«
مقاصة) إجربء) (: طريق) عن  درهم»)
مع ديون بلشركة بملحددة بملقدبر و)

بملستحقة.
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
فوف6ر) (03 بتاريخ) ب ربكش  بلتجارية 

2022)تحت رقم)073)1).
(281I

مكتب بملحاسبة

LIYAN TRANS
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

مكتب بملحاسبة
9 ع ارة قبيل شارع بلجيش بمللكي 
سيدي بنور، 21350، سيدي بنور 

بملغرب
LIYAN TRANS شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجت اعي بلشقة 6 
بلطابق بلثاني شارع عالل بن عبد 

هللا سيدي بنور 21350 سيدي بنور 
بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤلية 
محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 
3395

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 غشت) (05
مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 
بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
 LIYAN(:(بإلقتضاء)ب ختصر تس يتها

.TRANS
:)مقاول في) غرض بلشركة بإيجاز)

فقل بلبضائع.
بلتصدير و بالستيربد.

مفاول في بشغال بلبناء..
بلشقة) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 
بلطابق بلثاني شارع عالل بن عبد) (6
21350)سيدي بنور) هللا سيدي بنور)

بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 (.000 (: بلحقيوي) فورة  بلسيدة 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.)
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):
بلحاملة) بلحقيوي  فورة  بلسيدة 
 MC222267 للبطاقة بلةطنية رقم)
بس اعيل) بلحسني  مج ع  عنوبفه)ب()
طنجة) (90000 طنجة.) (30 رقم) ((

بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
بلحاملة) بلحقيوي  فورة  بلسيدة 
 MC222267 للبطاقة بلةطنية رقم)
عنوبفه)ب()مج ع بلحسني بس اعيل)) 
رقم)30)طنجة.)90000)طنجة بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
 28 بتاريخ) بنور  بسيدي  بالبتدبئية 
.MC222267(شتن6ر)2022)تحت رقم
(285I
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سيكوجيس ش م

STE RIFMACO sarl
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

قفل بلتصفية

سيكوجيس ش م
98 شارع عبد بلكريم بلخطابي ، 

32000، بلحسي ة بملغرب
STE RIFMACO sarl شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجت اعي : زبوية 

زفقة 6) و 7) فوف6ر - 32000 
بلحسي ة بملغرب.

قفل بلتصفية
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

.(379
ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)
بملؤرخ في)27)أكتوار)2022)تقرر حل)
ذبت) شركة  (STE RIFMACO sarl
رأس الها) مبلغ  بملحدودة  بملسؤولية 
مقرها) وعنوبن  درهم  (200.000
فوف6ر) ((7 و) ((6 بإلجت اعي زبوية زفقة)
فتيجة) بملغرب  بلحسي ة  (32000  -

القتصادي.
و عين:

و) بوك زة  أح د  بلسيد)ة()
عنوبفه)ب()3))شارع)6))فوف6ر)32000 
)ة() ك صفي) بملغرب  بلحسي ة 

للشركة.
و قد تم بنعقاد بلج عية بلختامية)
زبوية) وفي  (2022 أكتوار) (27 بتاريخ)
 32000 (- فوف6ر) ((7 و) ((6 زفقة)

بلحسي ة بملغرب.
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
بالبتدبئية بالحسي ة بتاريخ)03)فوف6ر)

2022)تحت رقم)278.
(286I

H.T SMART

STE SMART CHANTIER
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تفويت حصص

H.T SMART
رقم 537) حي بألمل  ريبكة ، 

25000،  ريبكة بملغرب
STE SMART CHANTIER شركة 

ذبت بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجت اعي ع ارة 
28 بلطابق 3 بلشقة 6 زفقة بكادير 
 ريبكة - 25000  ريبكة بملغرب.

تفويت حصص
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 

.1715
ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)
ت ت) (2022 أكتوار) (26 في) بملؤرخ 

بملصادقة على):
به و) رشيد  )ة() بلسيد) تفويت 
500)حصة بجت اعية من أصل)500 
حصة لفائدة بلسيد))ة()مح د مجيد)

بتاريخ)26)أكتوار)2022.
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم  (
فوف6ر) (03 بالبتدبئية بخريبكة بتاريخ)

2022)تحت رقم)883.

(287I

STE FIDUCONFIANCE

AZROU HOLDING
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

قفل بلتصفية

STE FIDUCONFIANCE
 Imm 116, Bureaux(Nada, Appt
 9, Bd(Med(V, V.N, Fès ، 30000،

FES MAROC
AZROU HOLDING شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجت اعي : شارع 

بلحسن بلثاني شقة ) مكرر بلطابق 
بألول إقامة بادي بزرو - 00)53 بزرو 

بملغرب.
قفل بلتصفية

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 
.79(

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)
بملؤرخ في)21)أكتوار)2022)تقرر حل)
ذبت) شركة  (AZROU HOLDING
رأس الها) مبلغ  بملحدودة  بملسؤولية 
مقرها) وعنوبن  درهم  ((0.000
بإلجت اعي شارع بلحسن بلثاني شقة)
))مكرر بلطابق بألول إقامة بادي بزرو)
لعدم) فتيجة  بملغرب  بزرو  (53(00  -
بالسنغالل) ر صة  على  بلحصول 
ملزبولة بلنشاط بالقتصادي للشركة.

و عين:
بلسيد)ة()سعد بوزوبع و عنوبفه)ب()
 7 شقة) برسالن  شكيب  زفقة  (((
فاس) (30000 بملدينة بلجديدة فاس)

بملغرب ك صفي))ة()للشركة.
و قد تم بنعقاد بلج عية بلختامية)
شارع) وفي  (2022 أكتوار) (21 بتاريخ)
مكرر بلطابق) (( بلحسن بلثاني شقة)
بألول إقامة بادي بزرو)-)00)53)بزرو)

بملغرب.
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
فوف6ر) (01 بتاريخ) بازرو  بالبتدبئية 

2022)تحت رقم)95).
(288I

TY CONSULTING

 LISI AUTOMOTIVE
TANGER

شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 
بلشريك بلوحيد

تحويل بملقر بالجت اعي للشركة

TY CONSULTING
 RUE HALAB MERS SULTAN 26
 26 RUE(HALAB(MERS(SULTAN،
20140، CASABLANCA(MAROC
 LISI AUTOMOTIVE TANGER
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجت اعي تجزئة 

72،تجزئة )، بملنطقة بلحرة 00)90 
طنجة - 90090 طنجة بملغرب.
تحويل بملقر بالجت اعي للشركة

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 
.90035

بلوحيد) بلشريك  قربر  ب قت�سى 
)202)تم تحويل) 30)يوفيو) بملؤرخ في)
من) للشركة  بلحالي  بالجت اعي  بملقر 
)،)بملنطقة بلحرة) 72،تجزئة) «تجزئة)
طنجة) (90090 (- طنجة) (90(00
بملنطقة) (، (57 «تجزئة) إلى) بملغرب»)
بلحرة)00)90)طنجة)-)90090)طنجة)

بملغرب».
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
أكتوار) (26 بتاريخ) بطنجة  بلتجارية 

2022)تحت رقم)258785.
(289I

Sonrisa

 SOCIETE TRAVAUX
D’ENVIRONNEMENT

شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 
بلشريك بلوحيد
تفويت حصص

Sonrisa
 Ksar my mhamed kheng

 errachidia ، 52000، Errachidia
Maroc

 SOCIETE TRAVAUX
D’ENVIRONNEMENT شركة 

ذبت مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 
بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجت اعي بستوبليل 
ملعب تنجدبد كل ي ة - 52250 

كل ي ة بملغرب.
تفويت حصص

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 
.(3293

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)
ت ت) (2022 أكتوار) (25 في) بملؤرخ 

بملصادقة على):
رضوبن مزيغي) )ة() تفويت بلسيد)
أصل) من  بجت اعية  حصة  ((.000
)ة() بلسيد) لفائدة  حصة  ((.000
شركة مور رسورس ماروك بتاريخ)25 

أكتوار)2022.
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم  (
بالبتدبئية بالرشيدية بتاريخ)03)فوف6ر)

2022)تحت رقم)883/2022.

(290I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

BACHA COFFEE TANGER
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 شارع موريتافيا صندوق بل6ريد 
2609 ، 10000، مربكش بملغرب

BACHA COFFEE TANGER شركة 
ذبت بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجت اعي 57 شارع 
موريتافيا صندوق بل6ريد 2609 - 

10000 مربكش بملغرب
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تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

(30399

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
بلقافون) إعدبد  تم  (2022 فوف6ر) (0(

بملسؤولية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بملحدودة بامل يزبت بلتالية:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤولية بملحدودة.

عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.BACHA COFFEE TANGER

بدبرة) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

غرفة بلشاي مطعم و/بو بدبرة شبكة)

تسويق) في  بملتخصصة  بملتاجر  من 

بلقهوة و بلشاي و بملنتجات بلقائ ة)

على بلقهوة و بلشاي و كدلك بلشاي)

و بالوبني دبت بلصلة و بلقهوة.

57)شارع) عنوبن بملقر بالجت اعي):)

 -  2609 بل6ريد) صندوق  موريتافيا 

10000)مربكش بملغرب.

أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 BACHA COFFEE بلشركة)

SARL(AU((:(999()حصة بقي ة)00) 

درهم للحصة.

حصة) (( (: بوقديب) طه  بلسيد 

بقي ة)00))درهم للحصة.)

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):

 BACHA COFFEE بلشركة)

SARL AU)()عنوبفه)ب()متحف ملتقى)

دبر بلباشا)10000)مربكش بملغرب.

 2 بوقديب عنوبفه)ب() بلسيد طه 

 Martin Place 29 - 05 237988.

.Singapour

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:

 2 بوقديب عنوبفه)ب() بلسيد طه 

 Martin Place 29 - 05 237988.

Singapour

بلعزيزي) بربدة  طارق  بلسيد 
38)تاركة) عنوبفه)ب()رياض تاركة رقم)

10000)مربكش بملغرب

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

فوف6ر) (01 بتاريخ) ب ربكش  بلتجارية 

2022)تحت رقم)0)))1).

(29(I

L’ORIENTATION DE COMPTABILITE

SOIERIE BENLEMLIH
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
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

SOIERIE BENLEMLIH شركة 

ذبت مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجت اعي متجر رقم 

2، قطعة 32 سان لويس حي زبزة 

طريق عين بلشقف فاس - 30000 

فاس بمل لكة بملغراية

تأسيس شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

711(9

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) ((1

مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.

عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.SOIERIE BENLEMLIH

غرض بلشركة بإيجاز):)بلتصدير و)

بإلستربد)-)تاجر بألق شة بالتقسيط)-)

منعش عقاري.

عنوبن بملقر بالجت اعي):)متجر رقم)
زبزة) حي  لويس  سان  (32 قطعة) (،2
 30000 (- طريق عين بلشقف فاس)

فاس بمل لكة بملغراية.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 20.000 بلشركة:) رأس ال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
 200 (: بملليح) ببن  عادل  بلسيد 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.)
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):
بلسيد عادل ببن بملليح عنوبفه)ب()
بلزموري) تجزئة  (2 رقم) وليلي  شارع 
فاس) (30000 فاس) بي وزبر  طريق 

بمل لكة بملغراية.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
بلسيد عادل ببن بملليح عنوبفه)ب()
بلزموري) تجزئة  (2 رقم) وليلي  شارع 
فاس) (30000 فاس) بي وزبر  طريق 

بمل لكة بملغراية
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
فوف6ر) (03 بتاريخ) بفاس  بلتجارية 

2022)تحت رقم)1537.
(292I

SAGASUD

STE MISSOUR TRAVAUX
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

SAGASUD
شارع بالمير موالي عبد هللا رقم 23 
 LAAYOUNE، 70000، بلعيون

LAAYOUNE بملغرب
STE MISSOUR TRAVAUX شركة 

ذبت بملسؤولية بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجت اعي حي موالي 
عبد هللا بوجدور - 000)7 بوجدور 

بملغرب
تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

136(9
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) (25

بملسؤولية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بملحدودة بامل يزبت بلتالية:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤولية بملحدودة.

عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 

 STE (: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.MISSOUR TRAVAUX

ما) كل  (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

يتعلق بنقل بلبضائع،)وفقل بلبضائع)

لحساب بلغير وكل ما يتعلق بالبناء،)

تجارة عامة،)بستربد وتصدير.

عنوبن بملقر بالجت اعي):)حي موالي)
بوجدور) (7(000 (- عبد هللا بوجدور)

بملغرب.

أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة سنة.

 50.000 بلشركة:) رأس ال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

 350 (: بنرح ة) عبدبلحق  بلسيد 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.

 (50 (: بلس وم) بمح د  بلسيد 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.)

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):

بنرح ة) عبدبلحق  بلسيد 
بلوك) ((9 رقم) (( م ر) عنوبفه)ب()

بردصو حي بلحرش بيت ملول)80000 

بيت ملول بملغرب.

بلسيد بمح د بلس وم عنوبفه)ب()

بالفصار) شارع  هللا  عبد  موالي  حي 

بوجدور)000)7)بوجدور بملغرب.

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:

بنرح ة) عبدبلحق  بلسيد 
بلوك) ((9 رقم) (( م ر) عنوبفه)ب()

بردصو حي بلحرش بيت ملول)80000 

بيت ملول بملغرب

بلسيد بمح د بلس وم عنوبفه)ب()

بالفصار) شارع  هللا  عبد  موالي  حي 

بوجدور)000)7)بوجدور بملغرب

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

فوف6ر) (02 بتاريخ) بالعيون  بالبتدبئية 

2022)تحت رقم)2/2022)32.

(293I
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Sonrisa

 SOCIETE TRAVAUX
D’ENVIRONNEMENT

شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 
بلشريك بلوحيد

تغيير نشاط بلشركة

Sonrisa
 Ksar my mhamed kheng

 errachidia ، 52000، Errachidia
Maroc

 SOCIETE TRAVAUX
D’ENVIRONNEMENT شركة 

ذبت مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 
بلوحيد

وعنوبن مقرها بالجت اعي بستوبليل 
ملعب تنجدبد كل ي ة - 52250 

كل ي ة بملغرب.
تغيير نشاط بلشركة

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 
.(3293

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)
2022)تم تغيير) 25)أكتوار) بملؤرخ في)
بستغالل) (-» من) بلشركة  نشاط 

بملعادن
-)بشغال مختلفة

-)بائع موبد بلبناء»)إلى)«-)بستغالل)
بملعادن

-)بشغال مختلفة
-)بلتصدير وبالستربد».

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
بالبتدبئية بالرشيدية بتاريخ)03)فوف6ر)

2022)تحت رقم)883/2022.

(291I

Sonrisa

 SOCIETE TRAVAUX
D’ENVIRONNEMENT

شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 
بلشريك بلوحيد

تعيين مسير جديد للشركة

Sonrisa
 Ksar my mhamed kheng

 errachidia ، 52000، Errachidia
Maroc

SOCIETE TRAVAUX

D’ENVIRONNEMENT شركة 
ذبت مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجت اعي بستوبليل 

ملعب تنجدبد كل ي ة - 52250 
كل ي ة بملغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 

.(3293
ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)
بملؤرخ في)25)أكتوار)2022)تم تعيين)
هان) مسير جديد للشركة بلسيد)ة()

زهينهوب ك سير وحيد
تبعا لقبول بستقالة بملسير.

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
بالبتدبئية بالرشيدية بتاريخ)03)فوف6ر)

2022)تحت رقم)883/2022.
(295I

Fiducie olympia sarl

FATIHASNA SERVICE
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تفويت حصص

Fiducie olympia sarl
 1er(etage(n°10groupe 10 rue
 de(marrakech(Agadir، 80000،

agadir maroc
FATIHASNA SERVICE شركة ذبت 

مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 
بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجت اعي رقم 8) 
شارع بلرااط ع ارة 17 بلضحى بلحي 

بملح دي بكادير - 80000 بكادير 
بملغرب.

تفويت حصص
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 

.50(85
ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)
ت ت) (2022 أكتوار) (26 في) بملؤرخ 

بملصادقة على):
بيت) مينة  )ة() بلسيد) تفويت 
بلقا�سي)000.))حصة بجت اعية من)
بلسيد) لفائدة  حصة  ((.000 أصل)
أكتوار) (26 بملدني ب ربزن بتاريخ) )ة()

.2022

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم  (
فوف6ر) (03 بتاريخ) باكادير  بلتجارية 

2022)تحت رقم)22)9)).

(296I

EL MARSA CONSEIL

VIESPOIR
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

EL MARSA CONSEIL
حي بلقدس شارع بلبعت ، 70000، 

بلعيون بملغرب
VIESPOIR شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجت اعي حي ولي 

بلعهد زفقة 8 رقم 0) بلعيون 
70000 بلعيون بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 
بملحدودة 

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 
1358(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
بلقافون) إعدبد  تم  (2022 فوف6ر) (01
بملسؤولية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بملحدودة بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤولية بملحدودة.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.VIESPOIR
بلنقل) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 
وتصدير) بستيربد  باألفابيب  وبلنقل 
مشاركة) بناء.) بلبضائع  أفوبع  ج يع 

بلسوق بلعام.)فقل بل6ريد.
ولي) حي  (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 
بلعهد زفقة)8)رقم)0))بلعيون)70000 

بلعيون بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
بلسيد حسن بلزيدي):)500)حصة)

بقي ة)00))درهم للحصة.
بلسيد مح د بلزيدي):)500)حصة)

بقي ة)00))درهم للحصة.)

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):

عنوبفه)ب() بلزيدي  حسن  بلسيد 

تجزئة باب كاليفورفيا ع ارة))0)طابق)

02)شقة)2))كاليفورفيا بلدبر بلبيضاء)

20000)بلدبر بلبيضاء)بملغرب.

عنوبفه)ب() بلزيدي  مح د  بلسيد 

تجزئة باب كاليفورفيا ع ارة))0)طابق)

02)شقة)2))كاليفورفيا بلدبر بلبيضاء)

20000)بلدبر بلبيضاء)بملغرب.

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:

عنوبفه)ب() بلزيدي  حسن  بلسيد 

تجزئة باب كاليفورفيا ع ارة))0)طابق)

02)شقة)2))كاليفورفيا بلدبر بلبيضاء)

20000)بلدبر بلبيضاء)بملغرب

عنوبفه)ب() بلزيدي  مح د  بلسيد 

تجزئة باب كاليفورفيا ع ارة))0)طابق)

02)شقة)2))كاليفورفيا بلدبر بلبيضاء)

20000)بلدبر بلبيضاء)بملغرب

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

27)أكتوار) بالبتدبئية بالعيون بتاريخ)

2022)تحت رقم)81)3.

(297I

CENTRE PRIVE DE SOUTIEN LAAYOUNE

 CENTRE PRIVE DE

SOUTIEN LAAYOUNE SARL
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

 CENTRE PRIVE DE SOUTIEN

LAAYOUNE

 RUE(OUNKRATE(NR 25 HAY

 EL(WAHDA 01 ، 70000،

LAAYOUNE MAROC

 CENTRE PRIVE DE SOUTIEN

LAAYOUNE SARL شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجت اعي زفقة 

وفكربت رقم 25 حي بلوحدة ) - 

70000 بلعيون بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 
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رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 
13613

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
بلقافون) إعدبد  تم  (2022 فوف6ر) (0(
بملسؤولية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بملحدودة بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤولية بملحدودة.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)
 CENTRE PRIVE DE SOUTIEN

.LAAYOUNE SARL
بلدعم) (- (: غرض بلشركة بإيجاز)
بألكاديمي في بملركز بلتربوي وفي بملنزل)

للطالب.
بلتدريب) ع ليات  ج يع  (-
بملخصصة) وبلتوظيف  وبلتوجيه 
وبلكيافات) وبإلدبربت  للشركات 
بلقافوفية بلعامة أو بلخاصة وتنظيم)
للتدريب) بملخصصة  بالجت اعات 

وتيسير بملج وعات)؛
-)بلتدريب بملنهي وبلتدريب بلتربوي)

عن بعد أو وجها لوجه)؛.
زفقة) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 
 -  ( بلوحدة) حي  (25 رقم) وفكربت 

70000)بلعيون بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
بلسيدة بلغوبت لبنى):)500)حصة)

بقي ة)00))درهم للحصة.
بإلدري�سي) سكينة  بلسيدة 
 (00 حصة بقي ة) (500 (: بلبوزيدي)

درهم للحصة.)
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):
عنوبفه)ب() لبنى  بلغوبت  بلسيدة 
 ( حي بلوحدة) (25 زفقة وفكربت رقم)

70000)بلعيون بملغرب.
بإلدري�سي) سكينة  بلسيدة 
بملحيط) حي  عنوبفه)ب() بلبوزيدي 

بدون رقم)70050)طرفاية بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:

عنوبفه)ب() لبنى  بلغوبت  بلسيدة 
 ( حي بلوحدة) (25 زفقة وفكربت رقم)

70000)بلعيون بملغرب

بإلدري�سي) سكينة  بلسيدة 

بملحيط) حي  عنوبفه)ب() بلبوزيدي 

بدون رقم)70050)طرفاية بملغرب

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

فوف6ر) (03 بتاريخ) بالعيون  بالبتدبئية 

2022)تحت رقم)3230/2022.

(298I

FIDUCIAIRE AL KIMMA CONSULTING

UNIVERKEM
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

قفل بلتصفية

 FIDUCIAIRE AL KIMMA

CONSULTING

 N°31, Lotissement(communal,

 Sidi(Mâarouf ، 20280،

Casablanca MAROC

UNIVERKEM شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجت اعي : 67) 

شارع عبد بملومن، إقامة بلي امة أ، 

بلطابق بألول، رقم 2 - 20310 بلدبر 

بلبيضاء بملغرب.

قفل بلتصفية
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

.3677(

ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)

بملؤرخ في)8))أكتوار)2022)تقرر حل)

UNIVERKEM)شركة ذبت بملسؤولية)

 (00.000 رأس الها) مبلغ  بملحدودة 

 (67 درهم وعنوبن مقرها بإلجت اعي)

إقامة بلي امة أ،) شارع عبد بملومن،)
بلطابق بألول،)رقم)2 - 20310)بلدبر)

لعدم وجود) فتيجة  بملغرب  بلبيضاء)

أفاق لنشاط بملؤسسة.

و عين:

و) وبلزين  هللا  عبد  بلسيد)ة()

(،200 فيال) كولف سيتي،) عنوبفه)ب()

 27(82 بوسكورة) بملدينة بلخضربء،)

)ة() ك صفي) بملغرب  بلبيضاء) بلدبر 

للشركة.

و قد تم بنعقاد بلج عية بلختامية)

 (67 وفي) (2022 أكتوار) ((8 بتاريخ)

إقامة بلي امة أ،) شارع عبد بملومن،)
بلطابق بألول،)رقم)2 - 20310)بلدبر)

بلبيضاء)بملغرب.

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

 01 بتاريخ) بلبيضاء) بالدبر  بلتجارية 

فوف6ر)2022)تحت رقم)811935.

(299I

NSCAE COMPANY

GREEN ATLANTIQUE AGRO
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

NSCAE COMPANY

 IMMEUBLE(ALWAFA 4eme

 ETAGE(APP(N°08 RUE(AL(BARID

 BIOUGRA(MAROC، 87200،

BIOUGRA MAROC

 GREEN ATLANTIQUE AGRO

شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجت اعي ع ارة 

بلوفاء بلشقة 08 بلطابق 01 زفقة 

بل6ريد بيوكرى بيوكرى 87200 

بيوكرى بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

27305

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) ((9

مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.

عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.GREEN ATLANTIQUE AGRO

تركيب) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

بملشتل بلفالحية.

ع ارة) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 
زفقة) (01 بلطابق) (08 بلشقة) بلوفاء)

 87200 بيوكرى) بيوكرى  بل6ريد 

بيوكرى بملغرب.

أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

بلسيد رشيد غافم):)000.))حصة)

بقي ة)00))درهم للحصة.)

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):

عنوبفه)ب() غافم  رشيد  بلسيد 

تجزئة بألمل بيت ع يرة بشتوكة بيت)

باها)87052)بيت ع يرة بملغرب.

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:

عنوبفه)ب() غافم  رشيد  بلسيد 

تجزئة بألمل بيت ع يرة بشتوكة بيت)

باها)87052)بيت ع يرة بملغرب

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

فوف6ر) (03 بتاريخ) بافزكان  بالبتدبئية 

2022)تحت رقم)2)22.

(300I

SAGASUD

 STE ALAHYANE

D›EMBALLAGE
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

SAGASUD

شارع بالمير موالي عبد هللا رقم 23 

 LAAYOUNE، 70000، بلعيون

LAAYOUNE بملغرب

 STE ALAHYANE D›EMBALLAGE

شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجت اعي حي 

بلوحدة بلترببية رقم 3) بوجدور - 

000)7 بوجدور بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 
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رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

13593

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) (25

مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.

عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 

 STE (: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.ALAHYANE D’EMBALLAGE

تسويق) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

تغليف) علب  وتصنيع  وتوزيع 

ما) بشكالها،كل  بج يع  بلبوليسترين 

يتعلق بتجارة بألس اك،وكل ما يتعلق)

بالنقل لحساب بلغير،)تجارة بلعامة)،)

بستربد وتصدير.

حي) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 

(- بوجدور) ((3 رقم) بلترببية  بلوحدة 

000)7)بوجدور بملغرب.

أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة سنة.

 50.000 بلشركة:) رأس ال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

بلسيد بيوب بلحيان):)500)حصة)

بقي ة)00))درهم للحصة.)

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):

عنوبفه)ب() بلحيان  بيوب  بلسيد 

 7(000 حي بلوحدة بلترببية بوجدور)

بوجدور بملغرب.

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:

عنوبفه)ب() بلحيان  بيوب  بلسيد 

 7(000 حي بلوحدة بلترببية بوجدور)

بوجدور بملغرب

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

)3)أكتوار) بالبتدبئية بالعيون بتاريخ)

2022)تحت رقم)91/2022)3.

(30(I

بمغار عبد بلغافور

ASMAK MARTIL
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تفويت حصص

بمغار عبد بلغافور
شارع بلجيش بمللكي بقامة بلنور رقم 
) بلطابق بالول تطوبن ، 93000، 

تطوبن بملغرب
ASMAK MARTIL شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجت اعي شارع 
بملسيرة بلخضربء بقامة بملهدي 
مرتيل شارع بملسيرة بلخضربء 

بقامة بملهدي مرتيل 50)93 تطوبن 
بملغرب.

تفويت حصص
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 

.29289
ب قت�سى بلج ع بلعام بإلستثنائي)
ت ت) (2022 أكتوار) ((1 في) بملؤرخ 

بملصادقة على):
تفويت بلسيد))ة()فاط ة بجباض)
 66 أصل) من  بجت اعية  حصة  (66
هشام) )ة() بلسيد) لفائدة  حصة 

بمغيش بتاريخ)1))أكتوار)2022.
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم  (
فوف6ر) (01 بتاريخ) بتطوبن  بالبتدبئية 

2022)تحت رقم)2221.
(302I

بنعال لإلستشارة

 BENNALA DE CONSEIL,
 MANAGEMENT ET

COMPTABILITE
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
حل شركة

بنعال لإلستشارة
حي م ي وفة بلوك 1 رقم 56 بلطابق 

3 بني مالل ، 23020، بني مالل 
بملغرب

 BENNALA DE CONSEIL,
 MANAGEMENT ET

COMPTABILITE شركة ذبت 
مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد)في طور بلتصفية(

وعنوبن مقرها بإلجت اعي حي مي وفة 

بلوك 1 بلرقم 56 - 23000 بني مالل 

بملغرب.

حل شركة
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 

.2799

بلوحيد) بلشريك  قربر  ب قت�سى 

تقرر حل) (2022 فوف6ر) (0( بملؤرخ في)

ذبت) محدودة  مسؤلية  ذبت  شركة 

 BENNALA DE بلوحيد) بلشريك 

 CONSEIL, MANAGEMENT ET

رأس الها) مبلغ  (COMPTABILITE

مقرها) وعنوبن  درهم  ((0.000

بلرقم) (1 بإلجت اعي حي مي وفة بلوك)

56 - 23000)بني مالل بملغرب فتيجة)

ل):)حل بملسبق للشركة..

حي) ب  بلتصفية  مقر  حدد  و 

 23000  -  56 بلرقم) (1 مي وفة بلوك)

بني مالل بملغرب.)

و عين:

بلسيد)ة()يونس بنعال و عنوبفه)ب()

 23000  5 بلرقم) (2 حي بطلس بلوك)

بني مالل بملغرب ك صفي))ة()للشركة.

وعند بإلقتضاء)بلحدود بملفروضة)

محل) لهم  بملخولة  بلصالحيات  على 

و) بلعقود  تبليغ  محل  و  بملخابرة 

بلوثائق بملتعلقة بالتصفية):)-

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

03)فوف6ر) بالبتدبئية ببني مالل بتاريخ)

2022)تحت رقم)05)).

(303I

CABINET FCCA ATLAS

LEALEX
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

CABINET FCCA ATLAS

 AVENUE ALLAL EL FASSI

 LOTISSEMENT RATMA IMM

 89 APPT 5,1ER(ETAGE ، 40000،

MARRAKECH MAROC

LEALEX شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجت اعي رقم 12 
درب بلسقاية حي سيدي بيوب - 

10000 مربكش بملعرب
تأسيس شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

(3026(
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) ((7
مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 
بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.LEALEX
بسثغالل) (: غرض بلشركة بإيجاز)

ديور بلضيافة و بلرياضات.
 12 رقم) (: عنوبن بملقر بالجت اعي)
(- بيوب) سيدي  حي  بلسقاية  درب 

10000)مربكش بملعرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 NICOLE CAZAUDMEC(بلسيدة
حصة) (EP.ANTOLINEZ( :( 1.000

بقي ة)00))درهم للحصة.)
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):
 NICOLE بلسيدة)
 CAZAUDMEC EP. ANTOLINEZ
 38PLACE TOURNY عنوبفه)ب()

SAINT MACAIRE 33190)فرنسا.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
 NICOLE بلسيدة)
 CAZAUDMEC EP. ANTOLINEZ
 38PLACE TOURNY عنوبفه)ب()

SAINT MACAIRE 33190)فرنسا
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
فوف6ر) (0( بتاريخ) ب ربكش  بلتجارية 

2022)تحت رقم)10918).
(301I
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 AAFIR(AUDIT(&(CONSULTING(MOROCCO

sigle A2CM sarl

BRUMARTEX
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تفويت حصص

 AAFIR(AUDIT & CONSULTING
MOROCCO sigle A2CM sarl

شارع فاس ، ركن ببن طفيل ، إقامة 
دياموفد، بلطابق بألول ، مكتب رقم 

3 ، 90000، طنجة بملغرب
BRUMARTEX شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد
وعنوبن مقرها بإلجت اعي منطقة 
بلتصدير بلحرة رقم بلقطعة 6)) 
بلوحدة رقم 0) - 90000 طنجة 

بملغرب.
تفويت حصص

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 
.9(09(

بلوحيد) بلشريك  قربر  ب قت�سى 
ت ت) (2022 أكتوار) (21 في) بملؤرخ 

بملصادقة على):
لح وني) زياد  )ة() بلسيد) تفويت 
أصل) من  بجت اعية  حصة  ((.000
)ة() بلسيد) لفائدة  حصة  ((.000
مروبن زااير بتاريخ)21)أكتوار)2022.

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم  (
أكتوار) (28 بتاريخ) بطنجة  بلتجارية 

2022)تحت رقم)2219).
(305I

SAMIR FIDUCIAIRE

 SOCIETE DU DOMAINE
DES AIT BOURZOUINE

شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 
بلشريك بلوحيد

رفع رأس ال بلشركة

SAMIR FIDUCIAIRE
 RUE(GHANA, IMM 8, APPT 3,
 3EME(ETAGE, VN, ، 50000،

MEKNES MAROC
 SOCIETE DU DOMAINE DES
AIT BOURZOUINE شركة ذبت 
مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجت اعي بني مطير، 
بيت بيعزم، ضيعة بيت بورزوين - 

50000 مكناس بملغرب.
رفع رأس ال بلشركة

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري 
.(0327

بلعام) بلج ع  ب قت�سى 
فوف6ر) ((8 في) بملؤرخ  بإلستثنائي 
بلشركة) رأس ال  رفع  تم  (2022
درهم») ((0.000.000» قدره) ب بلغ 
إلى) درهم») (3.500.000» من) أي 
طريق) عن  درهم») ((3.500.000«
بلشركة) ديون  مع  مقاصة  إجربء) (:

بملحددة بملقدبر و بملستحقة.
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
فوف6ر) (01 بتاريخ) ب كناس  بلتجارية 

2022)تحت رقم)1015.
(306I

ABOUZAID PARTNERS AUDIT ET CONSEIL

AGAFRIC IMPORT EXPORT
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

 ABOUZAID PARTNERS AUDIT
ET CONSEIL

 RES(MIMOUZA(IMM(D 3EME
 ETAGE(APP 10, CITE(FOUNTY,

 AGADIR ، 80000، AGADIR
MAROC

 AGAFRIC IMPORT EXPORT
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجت اعي بلتوطين 
لدى شركة ب-ب  دمات، رقم 525) 
مكتب 5 حي بلسالم - 80000 بكادير 

بملغرب
تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

5311(
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) (20
بملسؤولية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بملحدودة بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤولية بملحدودة.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.AGAFRIC IMPORT EXPORT

تجارة،) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

بستيربد وتصدير بلس ك و بملنتوجات)

بلبحرية.

بلتوطين) (: عنوبن بملقر بالجت اعي)

 (525 رقم) لدى شركة ب-ب  دمات،)

مكتب)5)حي بلسالم)-)80000)بكادير)

بملغرب.

أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 500 (: بلبطاح) ببربهيم  بلسيد 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.

 250 (: بلعدربوي) سعيد  بلسيد 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.

250)حصة) بلسيد جوبد رح ان):)

بقي ة)00))درهم للحصة.)

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):

بلسيد ببربهيم بلبطاح عنوبفه)ب()

بقامة بتري ع ارة)65)شقة))2)جيت)

سكن بنسركاو)80000)بكادير بملغرب.

بلسيد سعيد بلعدربوي عنوبفه)ب()

 80000 79))حي بلهدى) بلوك بو رقم)

بكادير بملغرب.

عنوبفه)ب() رح ان  جوبد  بلسيد 

 80000 397)حي بلهدى) بلوك بو رقم)

بكادير بملغرب.

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:

بلسيد ببربهيم بلبطاح عنوبفه)ب()

بقامة بتري ع ارة)65)شقة))2)جيت)

سكن بنسركاو)80000)بكادير بملغرب

بلسيد سعيد بلعدربوي عنوبفه)ب()

 80000 79))حي بلهدى) بلوك بو رقم)

بكادير بملغرب

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

فوف6ر) (01 بتاريخ) باكادير  بلتجارية 

2022)تحت رقم)38)9)).

(307I

IDRISSI STAR SERVICES

IDRISSI STAR SERVICES
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
تأسيس شركة

IDRISSI STAR SERVICES
 MAGASIN(N°07 DR

 LEMRAHNA ROUTE DE OUED
 ،ZEM(KHOURIBGA ، 25000

 ريبكة بملغرب
IDRISSI STAR SERVICES شركة 

ذبت مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 
بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجت اعي مكازة 07 
دوبر بملربهنة طريق وبدي زم بوالد 
عبدون  ريبكة - 25000  ريبكة 

بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

7929
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
بلقافون) إعدبد  تم  (2022 فوف6ر) (02
مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 
بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.IDRISSI STAR SERVICES
و) بيع  (: بإيجاز) بلشركة  غرض 
بلحجر+بالشغال) بفوبع  ج يع  شربء)

بملختلفة+)بستربد و تصدير.
عنوبن بملقر بالجت اعي):)مكازة)07 
بوالد) زم  وبدي  طريق  بملربهنة  دوبر 
25000) ريبكة) (- عبدون  ريبكة)

بملغرب.
أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي):
بلسيد هشام بلع ربني بالدري�سي)
درهم) ((00 بقي ة) حصة  ((.000 (:

للحصة.
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بلسيد هشام بلع ربني بالدري�سي):)
000))بقي ة)00))درهم.

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)
وصفات وموبطن بلشركاء):

بلسيد هشام بلع ربني بالدري�سي)
بلجديدة) بملدينة  (118 عنوبفه)ب()
25000) ريبكة) للتنشيف  ريبكة)

بملغرب.
وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:
بلسيد هشام بلع ربني بالدري�سي)
بلجديدة) بملدينة  (118 عنوبفه)ب()
25000) ريبكة) للتنشيف  ريبكة)

بملغرب
باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 
فوف6ر) (01 بالبتدبئية بخريبكة بتاريخ)

2022)تحت رقم)551.
(308I

برفك

FRIGUIME
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

برفك
شارع يوسف ببن تاشفين رقم 1) 
 LARACHE ،92000 ،بلعربئش

بملغرب
FRIGUIME شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة
وعنوبن مقرها بإلجت اعي 559 

تجزئة بملغرب بلجديد بقامة نسيم 
بلطابق بلثاني رقم 2) - 92000 

بلعربئش بملغرب
تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 
رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

7(8(
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) (26
بملسؤولية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بملحدودة بامل يزبت بلتالية:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤولية بملحدودة.
عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.FRIGUIME

بستيربد) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

وبلخضروبت) بلفوبكه  وتصدير 

بلطازجة وبملج دة.

 559 (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 

نسيم) بقامة  بلجديد  بملغرب  تجزئة 

 92000  -  (2 رقم) بلثاني  بلطابق 

بلعربئش بملغرب.

أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 750 (: زعطوم) هللا  عبد  بلسيد 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.

حصة) (250 (: بلسيد صالح بيوب)

بقي ة)00))درهم للحصة.)

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):

بلسيد عبد هللا زعطوم عنوبفه)ب()

2325)تجزئة بملغرب بلجديد)92000 

بلعربئش بملغرب.

بلسيد صالح بيوب عنوبفه)ب()دوبر)

بني) (23000 بكناو) بوالد  بلعيايطة 

مالل بملغرب.

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:

بلسيد صالح بيوب عنوبفه)ب()دوبر)

بني) (23000 بكناو) بوالد  بلعيايطة 

مالل بملغرب

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

بتاريخ) بالعربئش  بالبتدبئية 

رقم) تحت  (2022 فوف6ر) (02

.260(((220(7(70

(309I

MCG

جيكاجافي أطالس أس أل
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

MCG

 Angle(Bd. A. El(Khattabi & Av.

 M. Eddahbi, n° 3, Appt. 14,

 Guéliz, Marrakech ، 40000،

MARRAKECH MAROC

جيكاجافي أطالس أس أل 

شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجت اعي شارع 

عالل بلفا�سي، بلع ارة 2)، شقة 

رقم 5، سين مربكش 10000 

مربكش بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

(30397

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

بلقافون) إعدبد  تم  (2022 فوف6ر) (01

بملسؤولية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بملحدودة بامل يزبت بلتالية:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤولية بملحدودة.

عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

جيكاجافي أطالس أس أل.

غرض بلشركة بإيجاز):)شربء)وايع)

وتأجير بلسكوتربت بلكهراائية.

شارع) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 

شقة) (،(2 بلع ارة) بلفا�سي،) عالل 

رقم)5،)سين مربكش)10000)مربكش)

بملغرب.

أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 (0.000 بلشركة:) رأس ال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

(: بلسيد فيدبل دومينكيز  افيير)

50)حصة بقي ة)00))درهم للحصة.

بلسيد ديلكادو فييرب  وبن كارلوس)

:)50)حصة بقي ة)00))درهم للحصة.)

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):

دومينكيز  افيير) فيدبل  بلسيد 

شارع) تقاطع  لينا،) تجزئ  عنوبفه)ب()

(،2 بلطابق) وبد ففيس و شارع سبو،)

بلشقة رقم)8 10000)مربكش بملغرب.

بلسيد ديلكادو فييرب  وبن كارلوس)

شارع) تقاطع  لينا،) تجزئ  عنوبفه)ب()

(،2 بلطابق) وبد ففيس و شارع سبو،)

بلشقة رقم)8 10000)مربكش بملغرب

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:

دومينكيز  افيير) فيدبل  بلسيد 

شارع) تقاطع  لينا،) تجزئ  عنوبفه)ب()

(،2 بلطابق) وبد ففيس و شارع سبو،)

بلشقة رقم)8 10000)مربكش بملغرب

بلسيد ديلكادو فييرب  وبن كارلوس)

شارع) تقاطع  لينا،) تجزئ  عنوبفه)ب()

(،2 بلطابق) وبد ففيس و شارع سبو،)

بلشقة رقم)8 10000)مربكش بملغرب

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

فوف6ر) (01 بتاريخ) ب ربكش  بلتجارية 

2022)تحت رقم)01))1).

(3(0I

برفك

JANNAT BIO BERRY

شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

برفك

شارع يوسف ببن تاشفين رقم 1) 

 LARACHE ،92000 ،بلعربئش

بملغرب

JANNAT BIO BERRY شركة ذبت 

بملسؤولية بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجت اعي تجزئة 

بس اعيل رقم 68 - 92000 بلعربئش 

بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

7(79

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) (25

بملسؤولية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بملحدودة بامل يزبت بلتالية:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤولية بملحدودة.

عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.JANNAT BIO BERRY
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غرض بلشركة بإيجاز):)بستخدبم)

بألرب�سي بلزربعية.

تجزئة) (: بالجت اعي) بملقر  عنوبن 

بس اعيل رقم)68 - 92000)بلعربئش)

بملغرب.

أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

500)حصة) (: بلسيد مح د بملاللي)

بقي ة)00))درهم للحصة.

حصة) (500 (: بلسيد منير زعطوم)

بقي ة)00))درهم للحصة.)

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):

عنوبفه)ب() بملاللي  مح د  بلسيد 

 92000  68 رقم) بس اعيل  تجزئة 

بلعربئش بملغرب.

بلسيد منير زعطوم عنوبفه)ب()رقم)

936))تجزئة بملغرب بلجديد)92000 

بلعربئش بملغرب.

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:

عنوبفه)ب() بملاللي  مح د  بلسيد 

 92000  68 رقم) بس اعيل  تجزئة 

بلعربئش بملغرب

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

بتاريخ) بالعربئش  بالبتدبئية 

رقم) تحت  (2022 فوف6ر) (02

.260(((220(7(72

(3((I

FINCOSA MARRAKECH

GOLDEX COSTA GUELIZ
شركة ذبت مسؤلية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد

تأسيس شركة

FINCOSA MARRAKECH

شارع عبد بلكريم بلخطابي بقامة 

رقية ع ارة 80) بلوك B بلطابق 

بالول بلشقة 7 ، 10000، مربكش 

بملغرب

GOLDEX COSTA GUELIZ شركة 

ذبت مسؤلية محدودة ذبت بلشريك 

بلوحيد

وعنوبن مقرها بإلجت اعي 55 شارع 

مح د بلخامس ع ارة جكار شقة 

رقم 33 كليز - 10000 مربكش 

بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤلية 

محدودة ذبت بلشريك بلوحيد 

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

(30033

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

تم إعدبد بلقافون) (2022 أكتوار) (03

مسؤلية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بلوحيد) بلشريك  ذبت  محدودة 

بامل يزبت بلتالية:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بلشريك) ذبت  محدودة  مسؤلية 

بلوحيد.

عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

.GOLDEX COSTA GUELIZ

غرض بلشركة بإيجاز):)مقهى

مطعم)

بالستيربد وبلتصدير.

55)شارع) عنوبن بملقر بالجت اعي):)

مح د بلخامس ع ارة جكار شقة رقم)

33)كليز)-)10000)مربكش بملغرب.

أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 (00.000 مبلغ رأس ال بلشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

بلسيد بربر ديلجيت سينغ):)000.) 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.)

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):

سينغ) ديلجيت  بربر  بلسيد 

بلقادسية) شارع  تقاطع  عنوبفه)ب()

ماجوريل) بقامة  ببربهيم  حفيظ  و 

بلحي بلشتوي) (( بلطابق بلسفلي رقم)

10000)مربكش بملغرب.

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:

سينغ) ديلجيت  بربر  بلسيد 

بلقادسية) شارع  تقاطع  عنوبفه)ب()

ماجوريل) بقامة  ببربهيم  حفيظ  و 

بلحي بلشتوي) (( بلطابق بلسفلي رقم)

10000)مربكش بملغرب

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

أكتوار) (25 بلتجارية ب ربكش بتاريخ)

2022)تحت رقم)10693).

(3(2I

AMOURI CONSULTING

 NORD-WEST FRANCE

IMPORT EXPORT
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

AMOURI CONSULTING

 Fès(Lotissement(Belair 2

 Dokkarat(Bureau 2 Immeuble

 Espace(Bureaux(des(Champs،

30000، FES(MAROC

 NORD-WEST FRANCE IMPORT

EXPORT شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجت اعي رقم 1) 

زفقة 0) بنسودة - 30000 فاس 

بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 

رقم بلتقييد في بلسجل بلتجاري : 

711(5

 (3 في) مؤرخ  حر  عقد  ب قت�سى 

بلقافون) إعدبد  تم  (2022 أكتوار)

بملسؤولية) ذبت  لشركة  بألسا�سي 

بملحدودة بامل يزبت بلتالية:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤولية بملحدودة.

عند) متبوعة  بلشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب ختصر  بإلقتضاء)

 NORD-WEST FRANCE IMPORT

.EXPORT

بستيربد) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

بلجديدة) بألجزبء) مختلف  تصدير  و 

برالت) ج يع  من  بملستع لة  أو 

)بلكبيرة أو بلصغيرة()وبألثاث وبألوبني)

بلفخارية)؛.

 (1 رقم) (: عنوبن بملقر بالجت اعي)

فاس) (30000 (- بنسودة) ((0 زفقة)

بملغرب.

أجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 (0.000 بلشركة:) رأس ال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

 50 (: ح يد) بلد ي�سي  بلسيد 

حصة بقي ة)00))درهم للحصة.

حصة) (50 (: بلسيد ح�سى ح يد)

بقي ة)00))درهم للحصة.)

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وصفات وموبطن بلشركاء):

بلسيد بلد ي�سي ح يد عنوبفه)ب()

إبن) شارع  (3 س6روفور) تجزئة  (60

بلخطيب)30000)فاس بملغرب.

بلسيد ح�سى ح يد عنوبفه)ب()رقم)

فاس) (30000 بنسودة) ((0 زفقة) ((1

بملغرب.

وبلعائلية) بلشخصية  بألس اء)

وموبطن مسيري بلشركة:

بلسيد بلد ي�سي ح يد عنوبفه)ب()

إبن) شارع  (3 س6روفور) تجزئة  (60

بلخطيب)30000)فاس بملغرب

بلسيد ح�سى ح يد عنوبفه)ب()رقم)

فاس) (30000 بنسودة) ((0 زفقة) ((1

بملغرب

باملحك ة) بلقافوني  بإليدبع  تم 

فوف6ر) (03 بتاريخ) بفاس  بلتجارية 

2022)تحت رقم)1533.

(3(3I
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املحكمة التجارية بالرباط
بيع أصل تجاري

ملف رقم 2022/69

من) حرر  توثيقي  عقد  ب قت�سى 

بألستاذة  ديجة  طوري،) طرف 

أكتوار) ((( بتاريخ) بسال،) موثقة 

بهادي،) بلعربي  بلسيد  فوت  (،2022
رقم) زفقة بلسوينية،) بلساكن بسال،)

لفائدة بلسيد أح د بلع ربني،) (،(0

بلساكن بالدبر بلبيضاء،)عين بلشق،)

ج يع) (،2 رقم) (،2 بلنخيل) تجزئة 

بلكائن) بلتجاري  وبجباته من بألصل 

بسال شارع سعيد حجي،)رقم)8)،)وهو)

عبارة عن محل لبيع بملالبس بلجاهزة)

وبملسجل بالسجل بلتجاري لل حك ة)

بلتجارية بالرااط تحت رقم)22862.

ب صلحة) بلتعرضات  وستقبل 

بلتجارية) باملحك ة  بلتجاري  بلسجل 

بالرااط وذلك إلى غاية بليوم بلخامس)

عشر من صدور بإلعالن بلثاني.

بلنشرة بألولى

13 مكرر

املحكمة االبتدائية بتيفلت
بيع أصل تجاري

ملف رقم : )/2022
حساب : 1638

بتاريخ) موثق  عقد   ب قت�سى 
تحت) وبملسجل  (2022 سبت 6ر) (23
رقم)))303-33)0006-2022)باعت)
بلزهربء،) فاط ة  بلردبحي  بلسيدة 
بلوطنية) بلتعريف  لبطاقة  بلحاملة 
رقم)AA55757،)للسيدة سارة فاعم،)
بلوطنية) بلتعريف  لبطاقة  بلحاملة 
بلتجاري) بألصل  (BE858560 رقم)
بلكائن بتجزئة بلتكاتف رقم)3)سيدي)
وبملسجل) تيفلت،) بلبحربوي،) عالل 
بتاريخ) بتيفلت  بالبتدبئية  باملحك ة 
 3751 رقم) تحت  (2022 ماي) (20
وبملعنوية) بملادية  عناصره ا  بج يع 

بث ن قدره)00.000))درهم.

لذلك فإن ج يع بلتعرصات يجب)
باملحك ة) بلضبط  بكتابة  أن توضع 

بالبتدبئية بتيفلت دب ل أجل   سة)

صدور) تاريخ  من  يوما  ()(5( عشر)

بلنشرة بلثافية.

بلنشرة بلثافية
عن رئيس مصلحة كتابة بلضبط

6 مكرر

املحكمة االبتدائية بخريبكة
بيع أصل تجاري

حساب  اص رقم 89)1)

ملف بلبيع رقم  2022/09/ب أ ت

فحن رئيس مصلحة كتابة بلضبط)

بخريبكة،) بالبتدبئية  باملحك ة 

من) (83 بلفصل) ملقتضيات  تطبيقا 

 (5-95 بلقافون رقم) مدوفة بلتجارة،)

نعلن ما يلي):

ب كتب) موثق  عقد  ب قت�سى 

موثقة) حوزي  رشيدة  بألستاذة 

(،2022 أكتوار) (25 بتاريخ) بخريبكة،)

بلعوبش بطاقته) بلسيد يوسف  باع 

بملقيد) (QA(33585 رقم) بلوطنية 

 (6870 بالسجل بلتجاري تحت رقم)

بملحك ة) لدى  بلتحليلي  بالسجل 

ع ر) وورثة  بخريبكة  بالبتدبئية 

بالسجل) مقيدين  بلغير  بعلوبش،)

فيكي) بلسيد  الد  لفائدة  بلتجاري 

(،WB(((192 بلوطنية) بطاقته 

برقم) بلكائن  بلتجاري  بألصل  ج يع 

بلرحيم) عبد  شارع  بألمل  حي  (25

بوعبيد،) ريبكةـ)بلذي هو عبارة عن)

مقهى.

تسجل) بلتعرضات  فإن  وعليه 

بملحك ة) بهذه  بلضبط  ب كتب 

بخريبكة) بلتجاري() بلسجل  )مكتب 

دب ل أجل أقصاه   سة عشر يوما)

بعد بلنشر بلثاني.
بلنشرة بألولى

عن رئيس مصلحة كتابة بلضبط

10 مكرر

املحكمة االبتدائية بخريبكة

تقديم أصل تجاري حصة في شركة

حساب رقم : 3756)م

ملف بلتقديم عدد 2022/8

فحن رئيس مصلحة كتابة بلضبط)

باملحك ة بالبتدبئية بخريبكة تطبيقا)

من) ((01 و) (83 بلفصل) ملقتضيات 

 (5.95 بلقافون رقم) مدوفة بلتجارة،)

نعلن ما يلي):

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

2022)مصادق على صحة) يوفيو) (23

بلسلطات) طرف  من  أطربفه  توقيع 

بملختصة بتاريخ)28)يوفيو)2022)قدم)

لبطاقة) بلحامل  قربي  بلسيد حسن 

 Q 21889( بلوطنية) بلتعريف 

زفقة) (3 بألصل بلتجاري بلكائن برقم)

ل6ريك  ريبكة) حي  (26 ع ارة) ((0

بلسياربت) مقاعد  إلصالح  مخصص 

مسجل بالسجل بلتجاري تحت رقم)

حيث تم تقويم هذب بألصل) ((5992

درهم) (58960.00 مبلغ) في  بلتجاري 

حسب تقرير مربقب بلحصص وذلك)

ش.ذ.م.م) (HQ EXPO لفائدة شركة)

رقم) تحت  مسجلة  وحيد  بشريك 

.7799

تسجل) بلتعرضات  فإن  وعليه 

 ب كتب بلضبط بهذه بملحك ة))مكتب

دب ل) بخريبكة  بلتجاري() بلسجل 

أجل أقصاه   سة عشرة يوما بعد)

بلنشرة بلثافية.

بلنشرة بلثافية

رئيس مصلحة كتابة بلضبط

13 مكرر

املحكمة االبتدائية بتيزنيت
شعبة بلسجل بلتجاري

تفويت أصل تجاري

ملف رقم : 2022/23

حساب  صو�سي : 6005

أصل) لبيع  عرفي  عقد  ب وجب 

بإلمضاء) وبملصحح  بملؤرخ  تجاري 

بلشركة) باعت  (2022 ف6ربير) (21 في)

 GOLD MATERIAUX بملس اة)

 ET TRAVAUX DIVER SARL

محدودة،) مسؤولية  ذبت  شركة 

بلكائن) درهم  (300.000 رأس الها)

تيزفيت) بكلو،) باب  بخارج  مقرها 

تحت) بلتجاري  بالسجل  وبملسجلة 

بملس اة) بلشركة  لفائدة  (605 رقم)

شركة) (FRERES EL MOUDEN

طور) في  محدودة  مسؤولية  ذبت 

بملوحد) تعريفها  رقم  بلتأسيس 

000005)568)0022)ج يع بألصل)

بملادية) عناصره  بج يع  بلتجاري 

بكلو،) باب  بخارج  بلكائن  وبملعنوية 

تيزفيت وبلذي قوم بث ن إج الي قدره)

300.000)درهم.

تسجل) بلتعرصات  فإن  واذلك 

بالبتدبئية) بملحك ة  ضبط  ب كتب 

بتيزفيت دب ل أجل يبتدي من تاريخ)

بليوم) في  وينتهي  بألول  بإلعالن  نشر 

بملوبلية للنشرة) ()(5( بلخامس عشر)

مدوفة) من  (81 لل ادة) طبقا  بلثافية 

بلتجارة.

بلنشرة بلثافية

تحت ج يع بلتحفظات

رئيس مصلحة كتابة بلضبط

15 مكرر

 II. - إعالنات قضائية
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املحكمة االبتدائية بسيدي بنور

بيع أصل تجاري 

ملف رقم  : 2022/01

حساب رقم 53))0)

في مؤرخ  عرفي  عقد   ب قت�سى 

بتاريخ) ومسجل  (2022 أغسطس) (2

بلسيد) باع  (2022 سبت 6ر) (30

مح د) بن  بلصافي  بلح يد  عبد 

بلوطنية) بلتعريف  لبطاقة  بلحامل 

بلجياللي) بلسيد  إلى  (D93611 ( رقم)

بنح د بن عبد بلحي بلحامل لبطاقة)

  B227829 ( رقم) بلوطنية  بلتعريف 

بالسجل) بملسجل  بلتجاري  بألصل 

بلكائن) (8906 رقم) تحت  بلتجاري 

بالدكان رقم)70)شارع حس بلوزبني،)

نشاط)) فيه  بملزبول  بنور،) سيدي 

تحت) (Mécanicien Réparateur

بسم وذلك حسب بلشروط وبلكيفية)

بملذكورة في بلعقد.

تقبل) بلتعرضات  فإن  وعليه 

بالبتدبئية) باملحك ة  بلضبط  بكتابة 

بسيدي بنور دب ل أجل)5))يوما من)

تاريخ بلنشرة بلثافية.

بلنشرة بلثافية

16 مكرر

املحكمة االبتدائية بقصبة تادلة

بيع أصل تجاري

بلضبط) كتابة  رئيس  بلسيد  إن 

تادلة،) بقصبة  بالبتدبئية  باملحك ة 

من) (83 بملادة) ملقتضيات  وتطبيقا 

ب قت�سى) أفه  يعلن  بلتجارة،) مدوفة 

عقد توثيقي منجز من طرف بألستاذ)

ببني) موثق  جبار  بس اعيل  موالي 

مالل بتاريخ)29)يوليو)2022)باعت):

بلساكنة) زفيدي،) فوبل  بلسيدة 

 (2 رقم) (2 حسنية) مصحة  بتجزئة 

بلحاملة) مالل  بني  بلطاهر  جنان 

رقم) بلوطنية  بلتعريف  لبطاقة 

.I122053

ج يع بألصل بلتجاري بملخصص)

بلحسن) بشارع  بلكائنة  لصيدلية 

بلقصيبة وبملسجلة) (253 بلثاني رقم)

باملحك ة) بلتجاري  بالسجل 

رقم) تحت  تادلة  بقصبة  بالبتدبئية 

531))بالسجل بلتحليلي و)2005/17 

بالسجل بلترتيبي.

بلساكن) ملوكي،) هيثم  للسيد 

بني مالل) (( رقم) (32 برياض بلسالم)

بلوطنية) بلتعريف  لبطاقة  بلحامل 

.I72(301(رقم

بقي ة) بلبيع  هذب  قدر  وقد 

500.000)درهم.

ب صلحة) بلتعرضات  ستقبل 
بلسجل بلتجاري باملحك ة بالبتدبئية)
بقصبة تادلة وذلك إلى غاية   سة)

عشر يوما من صدور بإلعالن بلثاني.
بلنشرة بألولى

عن رئيس مصلحة كتابة بلضبط

1 مكرر

املحكمة االبتدائية بوادي زم
بيع أصل تجاري

ملف رقم : )2022/0
في) مؤرخ  توثيقي  عقد  ب قت�سى 
بألستاذ) طرف  من  (202( ماي) ((8
بلحبيب عدي محامي بهيئة  ريبكة،)
مغربي،) بلعزيز عز،) باع بلسيد عبد 
(،57 بلرقم) بملدبرس  بزفقة  قاطن 
وبلحامل لبطاقة بلتعريف) وبدي زم،)
للسيد) (،QA(9023 رقم) بلوطنية 
بلساكن) مغربي،) بلحسيني،) عزيز 
بالزعارطة قصبة بلطرش بلس اعلة)
وبدي زم،)وبلحاملة لبطاقة بلتعريف)
بألصل) (،QA(752203 بلوطنية رقم)
بملوبد) «لبيع  بملخصص) بلتجاري 
وبملسجل) بالتقسيط») بلغذبئية 
بالسجل بلتجاري بهذه بملحك ة تحت)
رقم)1290)بالسجل بلتحليلي وبلوبقع)
حي بلوحدة بلوك أ رقم))31)وبدي زم.
تسجل) بلتعرضات  فإن  واذلك 
ب كتب بلضبط باملحك ة بالبتدبئية)
أجل   سة) دب ل  زم  بوبدي 
صدور) تاريخ  من  يوما  عشر)5)()

بلنشرة بلثافية.
بلنشرة بألولى

8 مكرر

املحكمة االبتدائية بالقنيطرة

عقد بيع بلحق في بلكربء

ملف رقم : 9)/2022

حساب  صو�سي رقم : 29651

حرر) رسمي  عقد  ب قت�سى 

رشيد) بألستاذ  ب كتب  بالقنيطرة 

بتاريخ بالقنيطرة  موثق   هيبة 

 6)أكتوار)2022)باع):

بلعنبوري) بلرزبق  عبد  بلسيد 

G123095

بلتجاري) لل حل  بلكربء) في  بلحق 

بلكائن ب):)38)زفقة أ زفقة)33)رقم)38 

بملحل زبوية زفقة)76)بلقنيطرة.

 200.000 ب) تقديره  تم  وبلذي 

درهم.

لفائدة):

طور) في  (KENITAP شركة)

بلتأسيس.

فعلى دبئني بلبائعة بملذكورة أعاله)

أن يتقدموب بتعرضهم لدى بملحك ة)

 (5 بالبتدبئية بالقنيطرة دب ل أجل)

من تاريخ بلنشرة بلثافية) يوما ببتدبء)

طبقا للفصل)81)من مدوفة بلتجارة.

بلنشرة بألولى
عن رئيس مصلحة كتابة بلضبط

كوثر بلشاوي

منتدبة قضائية من بلدرجة بلثافية

9 مكرر
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21477 الجريدة الرسميةعدد)5712 - )2)رايع بر ر)111) )6))فوف 6ر)2022) 
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عدد)5712 - )2)رايع بر ر)111) )6))فوف 6ر)2022) الجريدة الرسمية21478  



21479 الجريدة الرسميةعدد)5712 - )2)رايع بر ر)111) )6))فوف 6ر)2022) 



عدد)5712 - )2)رايع بر ر)111) )6))فوف 6ر)2022) الجريدة الرسمية21480  



21481 الجريدة الرسميةعدد)5712 - )2)رايع بر ر)111) )6))فوف 6ر)2022) 



عدد)5712 - )2)رايع بر ر)111) )6))فوف 6ر)2022) الجريدة الرسمية21482  



21483 الجريدة الرسميةعدد)5712 - )2)رايع بر ر)111) )6))فوف 6ر)2022) 



عدد)5712 - )2)رايع بر ر)111) )6))فوف 6ر)2022) الجريدة الرسمية21484  



21485 الجريدة الرسميةعدد)5712 - )2)رايع بر ر)111) )6))فوف 6ر)2022) 



عدد)5712 - )2)رايع بر ر)111) )6))فوف 6ر)2022) الجريدة الرسمية21486  



21487 الجريدة الرسميةعدد)5712 - )2)رايع بر ر)111) )6))فوف 6ر)2022) 



عدد)5712 - )2)رايع بر ر)111) )6))فوف 6ر)2022) الجريدة الرسمية21488  



21489 الجريدة الرسميةعدد)5712 - )2)رايع بر ر)111) )6))فوف 6ر)2022) 



عدد)5712 - )2)رايع بر ر)111) )6))فوف 6ر)2022) الجريدة الرسمية21490  



21491 الجريدة الرسميةعدد)5712 - )2)رايع بر ر)111) )6))فوف 6ر)2022) 



عدد)5712 - )2)رايع بر ر)111) )6))فوف 6ر)2022) الجريدة الرسمية21492  



21493 الجريدة الرسميةعدد)5712 - )2)رايع بر ر)111) )6))فوف 6ر)2022) 



عدد)5712 - )2)رايع بر ر)111) )6))فوف 6ر)2022) الجريدة الرسمية21494  



21495 الجريدة الرسميةعدد)5712 - )2)رايع بر ر)111) )6))فوف 6ر)2022) 



عدد)5712 - )2)رايع بر ر)111) )6))فوف 6ر)2022) الجريدة الرسمية21496  



21497 الجريدة الرسميةعدد)5712 - )2)رايع بر ر)111) )6))فوف 6ر)2022) 



عدد)5712 - )2)رايع بر ر)111) )6))فوف 6ر)2022) الجريدة الرسمية21498  



21499 الجريدة الرسميةعدد)5712 - )2)رايع بر ر)111) )6))فوف 6ر)2022) 



عدد)5712 - )2)رايع بر ر)111) )6))فوف 6ر)2022) الجريدة الرسمية21500  



21501 الجريدة الرسميةعدد)5712 - )2)رايع بر ر)111) )6))فوف 6ر)2022) 



عدد)5712 - )2)رايع بر ر)111) )6))فوف 6ر)2022) الجريدة الرسمية21502  



21503 الجريدة الرسميةعدد)5712 - )2)رايع بر ر)111) )6))فوف 6ر)2022) 



عدد)5712 - )2)رايع بر ر)111) )6))فوف 6ر)2022) الجريدة الرسمية21504  



21505 الجريدة الرسميةعدد)5712 - )2)رايع بر ر)111) )6))فوف 6ر)2022) 



عدد)5712 - )2)رايع بر ر)111) )6))فوف 6ر)2022) الجريدة الرسمية21506  



21507 الجريدة الرسميةعدد)5712 - )2)رايع بر ر)111) )6))فوف 6ر)2022) 



عدد)5712 - )2)رايع بر ر)111) )6))فوف 6ر)2022) الجريدة الرسمية21508  



21509 الجريدة الرسميةعدد)5712 - )2)رايع بر ر)111) )6))فوف 6ر)2022) 



عدد)5712 - )2)رايع بر ر)111) )6))فوف 6ر)2022) الجريدة الرسمية21510  



21511 الجريدة الرسميةعدد)5712 - )2)رايع بر ر)111) )6))فوف 6ر)2022) 



عدد)5712 - )2)رايع بر ر)111) )6))فوف 6ر)2022) الجريدة الرسمية21512  



21513 الجريدة الرسميةعدد)5712 - )2)رايع بر ر)111) )6))فوف 6ر)2022) 



عدد)5712 - )2)رايع بر ر)111) )6))فوف 6ر)2022) الجريدة الرسمية21514  
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21515 الجريدة الرسميةعدد)5712 - )2)رايع بر ر)111) )6))فوف 6ر)2022) 

14

التعديلي

والباقي بدون تغيير.



عدد)5712 - )2)رايع بر ر)111) )6))فوف 6ر)2022) الجريدة الرسمية21516  
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21517 الجريدة الرسميةعدد)5712 - )2)رايع بر ر)111) )6))فوف 6ر)2022) 



عدد)5712 - )2)رايع بر ر)111) )6))فوف 6ر)2022) الجريدة الرسمية21518  



21519 الجريدة الرسميةعدد)5712 - )2)رايع بر ر)111) )6))فوف 6ر)2022) 



عدد)5712 - )2)رايع بر ر)111) )6))فوف 6ر)2022) الجريدة الرسمية21520  



21521 الجريدة الرسميةعدد)5712 - )2)رايع بر ر)111) )6))فوف 6ر)2022) 



عدد)5712 - )2)رايع بر ر)111) )6))فوف 6ر)2022) الجريدة الرسمية21522  
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