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FIDUCIAIRE EL FILA
SARL AU

شركة ذدت مدؤولية محدوس 

بشريك وحيد

دالسل�سي،  للنظلم  دستنلسد 

شركة  تلسيس  عن  دالعالن  تم 

بشريك  ش.ذ.م.م.   ،FIDUCIAIRE

 05/24 لقلنون  ودلخلضعة   وحيد، 

 24-06-04 رقم  دلشريف  ودلظهي2 

 96-05 لقلنون  ودملعوض  دملت م 

بيلنلت   4997/02/43 في  ودلصلسر 

دلشركة هي كللتللي :

دلشكل : ش.ذ.م.م. بشريك وحيد.

 FUDUCIAIRE EL  : دلتد ية 

FILA، ش.ذ.م.م. بشريك وحيد.

 4 رقم  دالول  دلطلبق   : دلعنودن 

دلثلني  دلحدن  شلرع  دملركز  تجزئة 

خرف دمللحة سيدي قلسم.

ردس لل : 400.000 سرهم.

دلتديي2 : دلفيلة مح د.

دملوضوع : محلسب معت د.

من  دبتددء  سنة   99  : دملد  

دلتلسيس دلنهلئي أي من تلريخ وضع 

دلسجل دلتجلري.

من فلتح ينلير دلى   : دلدنة دملللية 

34 سيد 28 من كل سنة ملعدد دلدنة 

دالولى تبتد  من تلريخ دلتسجيل.

بللسجل  دلشركة  سجلت  لقد 

نون28   9 بتلريخ   929 رقم  دلتجلري 

ب شرع  دالبتددئية  بلملحك ة   ،2022

بلقصي2ي.
عن دملدي2 بلمتصلر

1 P

 STE MOROCCAN

MOORISH

SARL AU

شركة ذدت مدؤولية محدوس 

بشريك وحيد

ردس للهل : 400.000 سرهم

مقرهل دالخت لعي : 45 شلرع دالبطلل 

شقة رقم 4 أكددل دلربلط

تلسيس  تم  عرفي  عقد  ب وخب 

 ،MOROCCAN MOORISH شركة 

ذدت  دملدؤولية  محدوس   شركة 

دكتوبر   6 بتلريخ  دلوحيد،  دلشريك 

2022، بللربلط ذدت دمل يزدت دلتللية:

 مطعم ودحددث ووقلئع.

من  مكون  دلشركة  ردس لل 

 4000 دلى  مقدم  سرهم   400.000

للحصة  سرهم   400 فئة  من  حصة 

مقد ة على دلشكل دلتللي :

 4000  .... دمزيلن  علي  دلديد 

حصة.

دلشركة مدي2  من طرف دلديد 

علي دمزيلن.

سنة   99 في  محدس   مد دلشركة 

دبتددء من تلريخ تسجيلهل في دلسجل 

دلتجلري.

بكتلبة  دلشركة  تسجيل  تم 

بللربلط  دلتجلرية  بلملحك ة  دلضبط 

بتلريخ 49 أكتوبر 2022، وتحت رقم 

.463444

2 P

FIDUCIAIRE T.Z MISSION ET CONSEIL

 STE COKHA MAROC
SARL AU

تلسيس شركة
تلسيس  تم  ب قت�سى عقد عرفي 
محدوس   مدؤولية  ذدت  شركة 

بشريك وحيد، ش.ذ.م.م.ش.و.
 STE COKHA  : دللقب دالخت لعي 

.MAROC SARL AU
دلشريك ودملدلهم : 

ب.و.ط.  دفريو ،  مللد  دلديد 
A566253 ..... 4000 سهم.

دملدي2 دلوحيد : مللد دفريو .
ردس لل : 400.000 سرهم.

(نجلر   دلبنلء  أع لل   : دلنشلط 
مشبية ومعدنية ودملنيوم).

أشغلل مختلفة.
دلنقل دملحلي ودلدولي.

دملد  : 99 سنة.
دلديلم  زنقة   5 رقم   : دلعنودن 
طلبق 4 ع لر  4 سيور دلجلمع دلربلط.
بلملحك ة  دلقلنوني  داليددع  تم 
سيد 28   9 بتلريخ  بللربلط  دلتجلرية 
دلتجلري  دلسجل  رقم  تحت   ،2022

.464627
للبيلن

3 P

STE ISOUTAR
شركـة ذدت مدؤولية محدوس   

رأس لهل :    400.000 سرهم
مقرهل دالخت لعي : رقم03 ع لر  
404 شلرع مح د دلخلمس, حي 

دليوسفية – تيزنيت 
دلعلم  دلج ع  ب قت�سى محضر    
 2022 نون28   22 بتلريخ  دلعلسي  غي2 

ب قر دلشركة  تقرر مل يلي :

إستقللة دلديد رشيد وبريك من 

مهلمه ك دي2 للشركة .

تعيين دلديد دلعربي وبريك مدي2 

ودلديد  محدوس   غي2  ملد   للشركة  

دلحدين سوه لز نلئب مدي2 دلشركة 

ملد  غي2 محدوس  .

دملدتنددت  خ يع  على  دلتوقيع 

دإلسدرية ودملللية ودملصرفية من طرف 

دلديد دلعربي وبريك ودلديد دلحدين 

سوه لز .

تم إيددع دمللف دلقلنوني ب كتب 

دالبتددئية  دملحك ة  لد   دلضبط 

بتيزنيت،  بتلريخ 22 نون28 2022 تحت 

عدس : 384.

4 P

 STE AKWA FOODS
S.A.R.L 

تصفية دلشركة
دلج عية  مددولة  حدب 

بتلريخ دملنعقد   دلطلرئ   دلعلمة 

 STE AKWA 07 سخن202228 لشركة 

FOODS   S.A.R.L، تم دالتفلق على 

مل يلي:

تصفية دلشركة قبل أودنهل .

تعيين دلديد  عبد دلدالم دعبلس 

ك صفي للشركة .

بكتلبة  دلقلنوني  دإليددع  أنجز 

دالبتددئية  دملحك ة  لد   دلضبط 

  ،2022 سيد 28   49 بتلريخ  بتزنيت، 

تحت رقم 2022/385.
دلتجلري  دلسجل  في  ودملسجل 

تحت رقم 4453.

5 P

إعالنات قانونية وقضائية وإدارية

يلتزم دملعلنون في ميددن دإلشهلر دلقلنوني إثبلت هويتهم ودلدلطلت دملدند  إليهم.
وال تتح ل دإلسدر  أية مدؤولية في ل يتعلق ب ض ون دإلعالنلت.

 I.  -  إعالنات قانونية
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  STE FIRST PICK شـــــــركــــة
         SARL

ب ـقت�سى محضر دخـت لع دملـنعقد 
لشركة         2022 أكتوبر       27 بتلريـخ 
STE FIRST PICK       ش.م.م دلكلئـن 
مقـرهل شلرع لال يلقوت طريق دالرعلر 
دقلمة كلليس دلطلبق دلردبع شقة   9

47 دلددر دلبيضلء تقرر مل يلــي :
 دنحالل مدبق للشركة مع تعيين 
دلديد يوسف أملي2  مصفيل للشركة .
مكلن  دلشركة  مقر  تعيين 

دلتصفية.
بكـتلبة  دلقلنـوني  دإليـددع  تـم   
بللددر  دلتجلرية  بلملـحك ة  دلضـبط 
دلبيضلء بتلريخ 24 نون28 2022 تـحت 

رقم846845.
6 P

  STE SILOGIS
       SARL

ب ـقت�سى محضر دخـت لع دملـنعقد 
 STE لشركة  نون2022،28    09 بتلريـخ 
مقـرهل  دلكلئـن  ش.م.م   ،SILOGIS
أميكلل تكنيت دألمصلص   200 رقم 

سيدي دفني  تقرر مل يلــي :
دنحالل مدبق للشركة مع تعيين 
مصفيل  مبلرك  تعددلت  دلديد 

للشركة .
مكلن  دلشركة  مقر  تعيين 

دلتصفية.
بكـتلبة  دلقلنـوني  دإليـددع  تـم   
دلضـبط بلملـحك ة دالبتددئية بتزنيت 
بتلريخ  24 نون28 2022 تـحت رقم360.
7 P

STE NADIM HARDWARE
شركة ذدت مدؤولية محدوس 

في  مؤرخ  عرفي   عقد  ب قت�سى 
في ودملسجل   ،2022 سبت 28   30 
 43 أكتوبر 2022 بللربلط، تلسدت 

دلشركة ذدت دلخصلئص دلتللية :
مدؤولية  ذدت  شركة   : دلشكل 

محدوس .
مودس  تلخر   : دالخت لعي  دلهدف 

دلبنلء بللتفصيل ومحل عقلقي2.

ردس لل دلشركة : 400.000 سرهم 

حصة دخت لعية   4000 مقد ة دلى 

بقي ة 400 سرهم للحصة موزعة ك ل 

يلي :

يوسف دلقلسمي ..... 4000 حصة.

من  دبتددء  سنة   99  : دملد  

دلتلسيس دلنهلئي.

من فلتح ينلير دلى   : دلدنة دملللية 

34 سيد 28 من كل سنة ملعدد دلدنة 

دالولى تبتدئ من تلريخ دلتسجيل.

تجزئة   290  : دالخت لعي  دملقر 

سيدي عبد هللا سكتوردلفتح دلعيليد  

سال.
دلتجلري  بللسجل  دلتقييد  رقم 

بلملحك ة دالبتددئية بدال 37057.

8 P

STE IMMAO OPTIC
شركة ذدت مدؤولية محدوس 

بشريك وحيد

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

في ومسجل   ،2022 سبت 28   44 

 45 سبت 28 2022 بللربلط، تلسدت 

دلشركة ذدت دلخصلئص دلتللية :

مدؤولية  ذدت  شركة   : دلشكل 

محدوس  بشريك وحيد.

دلبصريلت   : دالخت لعي  دلهدف 

ودمصلئي نظلردت.
 400.000  : دلشركة  ردس لل 

حصة   4000 دلى  مقد ة  سرهم، 

400 سرهم للحصة  دخت لعية بقي ة 

موزعة ك ل يلي :

أس لء عزيزي ..... 4000 حصة.

من  دبتددء  سنة   99  : دملد  

دلتلسيس دلنهلئي.

من فلتح ينلير دلى   : دلدنة دملللية 

34 سيد 28 من كل سنة ملعدد دلدنة 

دالولى تبتدئ من تلريخ دلتسجيل.
حي   34 زنقة   : دالخت لعي  دملقر 

تشبيت أزيالل.

دالبتددئية  دملحك ة  عن  دلصلسر 

بللسجل  دلتقييد  رقم  تحت  بلزيالل 

دلتجلري 5253.

9 P

STE INJAZ CITY PRO

SARL AU

شركة ذدت مدؤولية محدوس 

وضع  تم  عرفي    عقد  ب قت�سى 

ذدت  لشركة  دالسل�سي  دلقلنوني 

وحيد،  بشريك  محدوس   مدؤولية 

بللخصلئص دلتللية :

 STE INJAZ CITY  : دلتد ية 

PRO، ش.ذ.م.م.ش.و.

ذدت  شركة   : دلقلنوني   دلشكل 

مدؤولية محدوس  بشريك وحيد.

دلهدف : منعض عقلري.

دملد  : 99 سنة دبتددء من تسجيلهل 

بللسجل دلتجلري.

دملدي2 : معيشو دلحدن.

دلتوقيع : معيشو دلحدن.

ردس لل دلشركة : 400.000 سرهم 

موزعة على دلشكل دلتللي :

معيشو دلحدن ...... 4000 حصة.

دلشيخ  حي   : دالخت لعي  دلعنودن 

شقة   47 رقم  دالردك  زنقة  دملفضل 

رقم 47 بللطلبق سفلي سال.

بلملحك ة  دلقلنوني  داليددع  رقم 

 40094 تحت رقم  دالبتددئية بدال، 

بتلريخ 6 سيد 28 2022.

10 P

STE SMART PHONE CLINIC
شركة ذدت مدؤولية محدوس 

ردس للهل : 400.000 سرهم

مقرهل دالخت لعي : دلددردلبيضلء، 28 

شلرع بورريد ريزيدنس سلر  روش 

نودر دلطلبق دلثلني، مكتب رقم 6 

دلددردلبيضلء

دلسجل دلتجلري رقم : 409034

وفقل ملحضر قردر 49 نون28 2022 

 SMART لشركة عيلس  دلهلتف دلذكي

قدره  برأس لل   ،PHONE CLINIC

دلرئي�سي  مقرهل  سرهم،   400.000

بورريد  شلرع   28 دلددردلبيضلء، 

دلطلبق  نودر  روش  سلر   ريزيدنس 

دلثلني، مكتب رقم 6 دلددردلبيضلء.

حل دلشركة مبكرد  يقرر دلشركلء 

دعتبلرد من هذد دليوم. 

مصفيل يقبل وفقل  يعين دلشركلء 

لل لس  40 من دلنظلم دالسل�سي :

دلحديني  دلعردقي  دلديد 

في  ولد  دلجندية،  مغربي  طلرق، 

بللددردلبيضلء،   4975/03/48

درسالن،  حي  بللددردلبيضلء  مقيم 

شلرع 4 رقم 73 عين بورخة، حلصل 

رقم  دلوطنية  دلتعريف  بطلقة  على 

له أوسع  ودلتي سيكون   .BJ475253

دلصالحيلت لتحقيق دالصول ودطفلء 

دملدؤولية.

دلتصفية  مقر  يثبت  دملصفي 

 4 شلرع  درسالن،  حي  بللددردلبيضلء 

رقم 73 عين بورخة.

مع  صدر   : دلقلنوني  داليددع  

بللددردلبيضلء  دلتجلري  دملحك ة 

تحت   ،2022 سيد 28   42 بتلريخ 

دلرقم 849760.

11 P

مكتب دالستلذ ر�سى إكيدر

موثق

ت لر  ريلض أوالس مطلع قطلع 2، 43 شلرع 

سهل دلرون

دلهلتف : 05.37.60.23.44

05.37.60.48.09                 

reda.iquider@ : دل28يد داللكت2وني

notarairesrabat.ma

 STE JINANE

DEVELOPPEMENT
SARL

دلسجل دلتجلري رقم : 93249

تفويت دلحصص دخت لعية
تغيي2 دملقر دلتجلري للشركة

دستقللة مدي2
تعيين مدي2 خديد

تحيين دلقلنون دالسل�سي للشركة
تلقله  توثيقي  عقد  ب قت�سى 

بت لر ،  موثق  دكيدر،  دالستلذ ر�سى 

تقرر   ،2022 دكتوبر  و48   47 بتلريخ 

مل يلي :
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دلحصص  خ يع  تفويت 

حدن  للديد  دمل لوكة  دالخت لعية 

 JINANE ح ددن ومن معه في شركة 
ردس للهل   ،DEVELOPPEMNT

دالخت لعي  مقرهل  سرهم،   400.000
 24 رقم  دالبطلل،  تجزئة  بت لر ، 

دلحلمل  بوستة،  لحدن  للديد 

رقم  دلوطنية  دلتعريف  للبطلقة 
PA28، وكذد خ يع دلحقوق، دلديون 

ودالربلح دملرتبطة بللحصص دملفوتة، 

في  ليصبح هذد دالمي2 شريكل وحيدد 

دلشركة.

تغيي2 دملقر دالخت لعي للشركة من 
ت لر ، تجزئة دالبطلل، رقم 24 ت لر ، 

سودر بنلصر دلش للي رقم 225.

حدن  دلديد  دستقللة  قبول 

دلتعريف  لبطلقة  دلحلمل  ح ددن، 

من مهلم   ،A508.474 دلوطنية رقم 

دلديد  تعيين  وتم  دلشركة  تديي2 

للبطلقة  دلحلمل  بوستة،  لحدن 

دلتعريف دلوطنية رقم PA28، ك دي2 

وحيد للشركة ملد  غي2 محدوس .

تحيين دلقلنون دالسل�سي للشركة.

بلملحك ة  دلقلنوني  داليددع  تم 

سيد 28   5 بتلريخ  بت لر ،  دالبتددئية 

2022، تحت رقم 40329.
دلخالصة ودلبيلن

دالستلذ ر�سى دكيدر

12 P

STE VENT THERMIQUE
SARL AU

مسجل  عرفي  عقد  ب قت�سى 

تم   ،2022 أكتوبر   3 في  بللربلط 

وضع دلقلنون دالسل�سي لشركة ذدت 

شريك   ذدت  دملحدوس   دملدؤولية 

وحيد بلمل يزدت دلتللية :

 STE VENT  : دلتد ية   

.THERMIQUE

في  مقلول   : دالخت لعي  دلهدف 

دلبنلء ودالشغلل دملختلفة.

رقم  ج  بلوك   : دالخت لعي  دملقر 

يعقوب  سيور دلح ردء   3 دلطلبق   82

دملنصور دلربلط.

من تلريخ  سنة دبتددء   99  : دملد  

تقييدهل بللسجل دلتجلري.

سرهم   400.000  : ردس للهل 

فئة  من  حصة   4000 دلى  مقد ة 

400 سرهم للحصة دلودحد .

للشركة  ك دي2  عين   : دلتديي2 

ك دي2  مدلر  دلرحيم  عبد  دلديد 

للشركة ملد  غي2 محدوس .

بللسجل   : دلقلنوني  داليددع  تم 

دلتجلرية  ملحك ة  تلبع  دلتجلري 

بللربلط، تحت رقم 430444.
ب ثلبة مقتطف وبيلن

VENT THERMIQUE

13 P

 STE HOUSE OF IMAGE
SARL

دلخصو�سي  دلعقد  ب وخب 

 ،2022 سبت 28   46 بتلريخ  دمل �سي 

 ،2022 دكتوبر   3 بتلريخ  ودملسجل 

تحت رقم 202200428292046.

لشركة  دلقلنوني  دالطلر  وضع  تم 

محدوس  دملدؤولية وذدت دلخصلئص 

دلتللية :

 STE HOUSE OF  : دلتدي ة 

.IMAGE SARL

ذدت  شركة   : دلقلنونية  دلصيغة 

مدؤولية محدوس .

زنقة   54  : دالخت لعي  دملقر 

تنديفت رقم 4، أكددل دلربلط.

دلهدف دالخت لعي : دسدر  دالمودل.

دالحت2دفي  دلفوتوغردفي  دلتصوير 

قبل  ومل  دلفيديو  مقلطع  ودنشلء 

دالنتلج  بعد  ومل  ودلتوخيه  دالنتلج 

ودملعددت  دملودس  وتأخي2  وبيع  وشردء 

دلفوتوغردفي  بللتصوير  دلخلصة 

ودلفيديو.

مد  دلشركة : 99 سنة.

دلردس لل : 42.000 سرهم مقد ة 

سرهم   400 بقي ة  سهم   420 دلى 

ومدفوع  بللكلمل  مكتتب  للدهم، 

على  دلشركلء  على  وموزع  بللكلمل 

دلنحو دلتللي :

دلديد  منى دلدلسلي 40 سهم.
دلديد أح د دلدلسلي 40 سهم.
دلديد هلشم دلدلسلي 40 سهم.

لهذه  دلقلنوني  داليددع  وضع  تم 
بللربلط  دلتجلرية  بلملحك ة  دلشركة 
دالستث لر  دلجهوي  دملركز  بودسطة 

لجهة دلربلط سال زمور زعي2.
دعاله  دملذكور   دلشركة  هذه 
مسجلة بللسجل دلتجلري تحت رقم 

463434 في 48 أكتوبر 2022.
14 P

  STE ADSPHERE
SARL AU

دمل �سي  دلعرفي  دلعقد  ب وخب 
نون28   7 بتلريخ  بللربلط  مصوصيل 
دلقلنوني  دالطلر  وضع  تم   ،2022
وذدت  دملدؤولية  محدوس   لشركة 
دلخصلئص  وذدت  دلوحيد  دلشريك 

دلتللية :
 STE ADSPHERE  : دلتدي ة 

.SARL AU
ذدت  شركة   : دلقلنونية  دلصيغة 
مدؤولية محدوس  ذدت شريك وحيد.
زنقة   54  : دالخت لعي  دملقر 

تنديفت رقم 4، أكددل دلربلط.
هذه  نشلط  يتكون   : دملوضوع 

دلشركة في دملغرب ودلخلرج : 
ترميص  ودلتدويق،  دلدعلية 
ووالء  بللتدويق  دملتعلقة  دلتقنيلت 

دلع الء، تطوير تقنيلت دالتصلل.
مد  دلشركة : 99 سنة.

دلردس لل : 40.000 سرهم مقد ة 
سرهم   400 بقي ة  سهم   400 دلى 
ومدفوع  بللكلمل  مكتتب  للدهم، 
بللكلمل ومندوبة دلى دلشريك دلوحيد 

دنت2نلسيوالن كونكريت موروكو.
أح د  دلديد  تعيين   : دلتديي2 
دلجندية  مغربي  دلفهري  دلفل�سي 
أغدطس   40 بتلريخ  بتطودن  مزسدس 
4964 ودلقلطن بللربلط أكددل، زنقة 
 ،8 رقم   4 مريم  دقلمة  مخلزن  ودس 
حلمل لبطلقة دلتعريف دلوطنية رقم 
عين ك دي2 لشركة ملد    ،L440588

غي2 محدوس .

لهذه  دلقلنوني  داليددع  وضع  تم 
بللربلط  دلتجلرية  بلملحك ة  دلشركة 
وهذه دلشركة دملذكور  أعاله مسجلة 
بللسجل دلتجلري تحت رقم 464334 

في 28 نون28 2022.
15 P

 STE COMMONS SIDI
MAAROUF
  SARL AU

دمل �سي  دلعرفي  دلعقد  ب وخب 
مصوصيل بللددردلبيضلء بتلريخ فلتح 
دالطلر  وضع  تم   ،2022 أغدطس 
دلقلنوني لشركة محدوس  دملدؤولية 
وذدت  دلوحيد  دلشريك  وذدت 

دلخصلئص دلتللية :
 STE COMMONS  : دلتدي ة 

.SIDI MAAROUF  SARL AU
ذدت  شركة   : دلقلنونية  دلصيغة 
مدؤولية محدوس  ذدت شريك وحيد.
مرس  زنقة   : دالخت لعي  دملقر 
لندن  شلرع  زدوية   479 دلدلطلن، 

ودملقلومة دلددردلبيضلء.
هذه  نشلط  يتكون   : دملوضوع 

دلشركة في دملغرب ودلخلرج : 
دملردفق  تأخي2  دملكلتب،  تلخي2 

دلع ل.
دلشبلب،  دالع لل  رودس  سعم 
دلنلشئة،  دلشركلت  وسعم  حضلنة 
تدريب وتوخيه رودس دالع لل دلشبلب.
ودملؤت ردت  دلندودت  تنظيم 

دلت2بوية.
دلوخبلت دلدريعة للشركة كجزء 

من أع للهل دالسل�سي.
خ يع  تحقيق  علمة  وبصفة 
أو  مبلشر  بشكل  دملتعلقة  دلع ليلت 
غي2 مبلشر بلهددف دلشركة دملوضوع 

أعاله.
مد  دلشركة : 99 سنة.

دلردس لل : 40.000 سرهم مقد ة 
سرهم   400 بقي ة  سهم   400 دلى 
ومدفوع  بللكلمل  مكتتب  للدهم، 
دلشريك  دلى  ومندوبة  بللكلمل 

دلوحيد.
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أح د  دلديد   تعيين   : دلتديي2 

دلجندية  مغربي  دلفهري  دلفل�سي 

أغدطس   40 بتلريخ  بتطودن  مزسدس 
4964 ودلقلطن بللربلط أكددل، زنقة 
 ،8 رقم   4 مريم  دقلمة  مخلزن  ودس 
حلمل لبطلقة دلتعريف دلوطنية رقم 
عين ك دي2 لشركة ملد    ،L440588

غي2 محدوس .
لهذه  دلقلنوني  داليددع  وضع  تم 
بللربلط  دلتجلرية  بلملحك ة  دلشركة 
وهذه دلشركة دملذكور  أعاله مسجلة 
بللسجل دلتجلري تحت رقم 555424 

في 44 نون28 2022.
16 P

 STE RH CONSULTING &
PAIE

SARL AU
رفع رأس دمللل

بتلريخ  عرفي  عقد  ب وخب 
تقرر  بلملح دية   2022 27 أكتوبر 

مل يلي :
من  دلشركة  ملل  ردس  رفع 
سرهم   445000 إلى  سرهم   400.000

بللحجب دلبنكي.
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

رقم  تحت  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 

849224 بتلريخ 6 سيد 28 2022.

17 P

 STE RH CONSULTING &

PAIE
SARL AU

رفع رأس دمللل
بتلريخ  عرفي  عقد  ب وخب 
تقرر  بلملح دية   2022 24 أكتوبر 

مل يلي :

مدي2   لي لني  أملل  دلديد  

للشركة ملد  غي2 محدوس .

دستقللة دلديد  زهردء قديوي من 

أكتوبر   20 دلتديي2 دبتددءد من تلريخ 

.2022

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

رقم  تحت  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 

845640 بتلريخ 44 نوف 28 2022.

18 P

شركة فورست سيرديف
ش م م 

ذدت شريك وحيد
رقم 04، كلم 44، طريق دلقنيطر ، 

بوقنلسل، سال

دلعلم  دلج ع  ملحضر  تبعل 

بتلريخ  دلوحيد  للشريك  دالستثنلئي 

24 نوف 28 2022، دملسجلة في دلربلط 

بتلريخ 6 سيد 28 2022، تقرر مل يلي :

فورست  أزيل  دلشركة  دنحالل 

سي2سيف ش م م ش و.

كري ة  عريف  دلديد   تعيين 

ك صفية للشركة.

 ،04 تثبيت مقر دلتصفية في رقم 

بوقنلسل،  طريق دلقنيطر ،   ،44 كلم 

سال.

كتلبة  لد   دلقلنوني  دإليددع  تم 

بدال  دالبتددئية  بلملحك ة  دلضبط 

تحت رقم   ،2022 سيد 28   8 بتلريخ 

.40443

19 P

شركة سوجام طراد
ش م م ذدت ش و

35، زنقة دملديد، حي دلنهضة، سال

دلعلم  دلج ع  ملحضر  تبعل 

أكتوبر   6 بتلريخ  دالستثنلئي للشركلء 

 2 دملسجلة في دلربلط بتلريخ   ،2022

نوف 28 2022، تقرر مل يلي :

دلديد   ت لكهل  حصة،   500 بيع 

دلوطنية  دلبطلقة  سومية  بن و�سى 

دلديد  لفلئد    AB  424479 عدس 

دلخلسيري عبد دإلله دلبطلقة دلوطنية 

.AB4524 عدس

من  للشركة  دلتجلري  دملقر  تغيي2 

دألمم  شلطئ  بريدتيجيل   ،30 فيال 

ألف س 2 زرسدل دلغربية أبي دلقنلسل 
سال إلى 35 زنقة دملديد، حي دلنهضة، 

سال.

تغيي2 دلنشلط دالسل�سي للشركة.

تغيي2 دلشكل دلقلنوني للشركة من 

ش م م ذدت ش و إلى ش م م.

تحيين دلنظلم دلددملي للشركة.

كتلبة  لد   دلقلنوني  دإليددع  تم 

بدال  دالبتددئية  بلملحك ة  دلضبط 

تحت رقم   ،2022 سيد 28   8 بتلريخ 

.40442

20 P

BISFOR LOGISTIC
SARL AU

AU CAPITAL DE 100.000 DHS

 SIEGE SOCIAL : RUE AL

 BANAFSAJ N°9 1ER ETAGE B°2

MERS SULTAN -CASABLANCA

RC : 413647

I F : 34258089

تفويت حصص دخت لعية
 وتغيي2 دملقر دالخت لعي

ب وخب قردردت دلشريك دلوحيد 

بتلريخ 24 يونيو 2022، تقرر مل يلي :

تفويت حصص دخت لعية.

لرأس لل  دلجديد  دلتقديم 

دلشركة.

تغيي2 دملقر دالخت لعي للشركة.

تحيين دلنظلم دالسل�سي للشركة.

إعطلء دلصالحيلت.

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

بتلريخ  دلبيضلء  للددر  دلتجلرية 

رقم  تحت   ،2022 28 نوف 28 

.847563

21 P

JAKTALIM
SARL AU

AU CAPITAL DE 500.000 DHS

 SIEGE SOCIAL : CASABLANCA

 17 PLACE CHARLES NICOLE,

ETAGE 7 BUREAU 2

RC : 383283

IF : 24831504

دست ردرية دلنشلط
ب وخب قردردت دلشريك دلوحيد 
تقرر   ،2022 سبت 28   26 بتلريخ 

مل يلي :

دست ردرية دلنشلط.

دعطلء دلصالحيلت.

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 

رقم  تحت   ،2022 30 نوف 28 

.848422

22 P

ONCOSANTE
SARL AU

AU CAPITAL DE 100.000 DHS

 SIEGE SOCIAL : CASABLANCA 7

RES RAMI RUE SEBTA

ETG 2 BU 8

RC : 450595

IF : 39433786

دست ردرية دلنشلط
ب وخب قردردت دلشريك دلوحيد 

تقرر   ،2022 سبت 28   26 بتلريخ 

مل يلي :

دست ردرية دلنشلط.

دعطلء دلصالحيلت.

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

فلتح  بتلريخ  دلبيضلء  للددر  دلتجلرية 

سيد 28 2022، تحت رقم 848549.

23 P

LES ATELIERS OPTIMA
SARL

AU CAPITAL DE 500.000 DHS

 SIEGE SOCIAL : RABAT -

 IMMEUBLE SARAYA, 4EME

 ETAGE ANGLE BD RIAD ET AV

AL ARZ, HAY RIAD

RC : 119299

دست ردرية دلنشلط
ب وخب قردردت دلشريك دلوحيد 

بتلريخ 28 يوليو 2022، تقرر مل يلي :

دست ردرية دلنشلط.

دعطلء دلصالحيلت.

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

 ،2022 أكتوبر   3 بتلريخ  دلتجلرية 

تحت رقم 7727.

24 P
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AFRICA WEST PAPER
شركة مدله ة مبدطة

رأس ملل دلشركة : 400.000 سرهم
دملنطقة دلصنلعية، مديونة، تجزئة 

26، دلددر دلبيضلء
RC : 513075

IF : 50495692
ICE : 002895532000017

تغيي2 دملقر دالخت لعي
ب وخب  قردردت دلج ع دلعلم غي2 
أغدطس   48 دلعلسي دملنعقد بتلريخ 

2022، قرر شركلء دلشركة مل يلي :
إقردر بتحويل 4000 سهم.

تحويل دلشركة إلى شركة مدله ة 
مبدطة.

للشركة  دالسل�سي  دلنظلم  إقردر 
بشكله دلجديد.

شركة  ملل  لردس  خديد  توزيع 
 AFRICA METAL PACKAGING

.INDUSTRY
تغيي2 نشلط دلشركة.

دستقللة دملدير دلديد بدر أكركون.
دإلسدر   مجلس  رئيس  تعيين 
ودلعضو دملنتدب دلديد بدر أكركون.

 AFRICA شركة  دسم  تغيي2 
 METAL PACKAGING INDUSTRY

.AFRICA WEST PAPE بلسم
لشركة  دلرئي�سي  دملقر  نقل 
لل نطقة دلصنلعية، مديونة، تجزئة 

26 دلددر دلبيضلء.
صالحيلت دإلخردءدت دلقلنونية.

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
بتلريخ دلبيضلء  للددر   دلتجلرية 
رقم  تحت   ،2022 نوف 28   44  

.845642
25 P

AVANTA MAROC
ردس لل قدره : 2.360.000 سرهم
9.5 كم شلرع مح د دالسلسس،

دلددر دلبيضلء
RC N°269.995

IF N° 14389450
زيلس  وتخفيض ردس دمللل

دلعلم  دلج ع  قردردت  ب وخب 

يوليو   24 غي2 دلعلسي دملنعقد بتلريخ 

2022، قرر شركلء دلشركة مل يلي :

زيلس  ردس دمللل عن طريق دملقلصة 

ب بلغ  للشركلء  دلجلري  دلحدلب  مع 

من 24334000 سرهم.

ب بلغ  دمللل  رأس  تخفيض 

47524000 سرهم.

إعطلء دلصالحيلت.

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

بتلريخ دلبيضلء  بللددر   دلتجلرية 

 8 نوف 28 2022، تحت رقم 844434.

26 P

DAR ACHARAF
دلشكل دلقلنوني :

شركة ذدت مدؤولية محدوس  

بشريك وحيد

دلردس لل : 400.000 سرهم
دملقر دالخت لعي : 44 زنقة لوسي2ن 

إقلمة لطيفة دلطلبق 4، دملكتب 3، 

دلددر دلبيضلء

RC : 326245

IF : 15250701

تفويت حصص
دستقللة دملدي2

تعيين مدي2 خديد وتحيين دلنظلم 
دألسل�سي للشركة

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب وخب 

47 أكتوبر 2022، فوت :

توفيق  دلدين  خ لل  دلديد 

 DAR في  ي لكهل  كلن  حصة   4000

ACHARAF إلى : 

دلديد مح د دلحبيب توفيق.

لقد ت ت دستقللة دلديد خ لل 

دلدين توفيق.

دلحبيب  مح د  دلديد  وتعيين 

توفيق مدي2 خديد للشركة.

إثر ذلك وب وخب قردردت دلشريك 

2022، تم  47 أكتوبر  دلوحيد بتلريخ 

تحيين دلنظلم دالسل�سي للشركة.

دلقلنوني  بلإليددع  دلقيلم  تم 

دلبيضلء  للددر  دلتجلري  بللسجل 

تحت رقم   ،2022 أكتوبر   28 بتلريخ 

.843655

27 P

LADICE BEAUTY
SARL AU

تلسيس شركة
بتلريخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم  بللقنيطر ،   2022 27 سبت 28 
لشركة  دلتأسي�سي  دلقلنون  وضع 
شريك  ذدت  دملدؤولية  محدوس  

وحيد.
 LADICE BEAUTY  : دلتد ية 

.SARL AU
حالق   : دالخت لعي  دلهدف 
بهل  يع ل  دلرخلل  أو  للديددت 
صلحب  أق�سى،  كحد  شخصلن 
دلتكوين  بللج لل،  للعنلية  مؤسدة 

دملدت ر.
سدرنل  أليلنس   : دالخت لعي  دملقر 
دألول،  دلطلبق   ،4 محل   3 شطر 

دلقنيطر .
مد  دلشركة : 99 سنة.

 400.000  : دالخت لعي  دلرأس لل 
حصة من   4000 إلى  سرهم مقد ة 
دلودحد   للحصة  سرهم   400 فئة 

دكتتبت وحررت كلهل من طرف :
 4000 دلروسدني  حنلن  دلديد  

حصة.
دلتديي2 : دلديد  حنلن دلروسدني.

دلدنة دالخت لعية : من فلتح ينلير 
إلى 34 سيد 28 من كل سنة.

دلضبط  بكتلبة  دإليددع  تم 
بلملحك ة دالبتددئية بللقنيطر  بتلريخ 
7 سيد 28 2022، تحت رقم 67573.
28 P

 JSA SERVICES ET TRAVAUX
SARL AU

تأسيس شركة
ب قت�سى عقد عرفي بتلريخ فلتح 
تم وضع  بللصخي2دت،   2022 نوف 28 
دلتأسي�سي لشركة محدوس   دلقلنون 

دملدؤولية ذدت شريك وحيد.
 JSA SERVICES ET  : دلتد ية 

.TRAVAUX SARL AU
دلهدف دالخت لعي : مقلول دألع لل 

متنوعة أو إنشلءدت تلخر.

دملقر دالخت لعي : سودر دوالس عث لن 

دلصخي2دت ت لر .

مد  دلشركة : 99 سنة.

 400.000  : دالخت لعي  دلردس لل 

حصة من   4000 إلى  سرهم مقد ة 

دلودحد   للحصة  سرهم   400 فئة 

دكتتبت وحررت كلهل من طرف :

 4000 دعبلسي  دلجياللي  دلديد 

حصة.

دلتديي2 : دلديد دلجياللي دعبلسي.

دلدنة دالخت لعية : من فلتح ينلير 

إلى 34 سيد 28 من كل سنة.

دلضبط  بكتلبة  دإليددع  تم 

بتلريخ  بت لر   دالبتددئية  بلملحك ة 

رقم  تحت   ،2022 22  نوف 28 

.437787

29 P

VOTRE GRIFFE
SARL

ردس للهل : 500.000 سرهم

مقرهل دالخت لعي : دلددر دلبيضل، 

قطعة 437، دملنطقة دلصنلعية

دبن مديك

تلقته  توثيقي  عقد  ب قت�سى 

وحررته دألستلذ  نجل  ك ون، موثقة 

نوف 28   28 بتلريخ  دلبيضلء،  بللددر 

.2022

دلشرديبي  نجية  دلديد   قلمت 

دلحصص  ب ج وع  بللتصدق 

دلشردكية دلتي ت لكهل في شركة فوطر 

 VOTRE GRIFFE م  م  ش  كريف، 

SARL دلبللغة 3000 حصة شردكية، 

سرهم للحصة دلوحيد ،   400 بقي ة 

إلى كل من بنلتهل دلديد  فليز  مكودر 

ودلديد  ليلى مكودر وحفيدهل دلديد 

دلندب  حدب  مكودر،  هللا  عبد 

دلتللية :

دلديد  فليز  مكودر 750 حصة.

دلديد  ليلى مكودر 750 حصة.

 4500 مكودر  هللا  عبد  دلديد 

حصة.
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دنصبت  دلصدقة  هذه  أن  عل ل 

بين ل  دلرقبة  حق  ملكية  على 

دلشرديبي،  نجية  دلديد   دحتفظت 

دلشردكية  بللحصص  دالنتفلع  بحق 

في ردس لل شركة فوتر  ت لكهل  دلتي 

كريف 

.VOTRE GRIFFE SARL

فإن  دلتفويت،  لهذد  ونتيجة 

دلرأس لل دلشردكي سيوزع كلاتي :

دلديد  فليز  مكودر 4000 حصة.

دلديد  ليلى مكودر 4000 حصة.

 4500 مكودر  هللا  عبد  دلديد 

حصة.

 4500 دلديد مح د خليل مكودر 

حصة.

دملج وع : 5000 حصة شردكية.

بكتلبة  دلقلنوني  دإليددع  سيتم 

بللددر  دلتجلرية  بلملحك ة  دلضبط 

دلبيضلء.
للخالصة ودلبيلن

30 P

دألستلذ دس قلو دألمين

محلسب معت د من طرف دلدولة

تجزئة كورسيكل ع لر  3، مكتب 42، دلقنيطر 

دلهلتف : 0537352248

دملح ول : 0668297780

ALKDAWI
بتلريخ  عرفي  عقد  ب قتض 

تم تأسيس شركة   ،2022 2 نوف 28 

بللخصلئص دلتللية :

.ALKDAWI : دلتد ية

ذدت  شركة   : دلقلنوني  دلشكل 

دملدؤولية دملحدوس .

 PROMOTION  : دلهدف 

.IMMOBILIERE

وع ومل خ يع دلع ليلت دلتجلرية 

دلتي  ودلعقلرية  ودلصنلعية  ودملللية 

مبلشر   غي2  أو  مبلشر   عالقة  لهل 

خ يع  وكذد  دالخت لعي،  دلغرض  مع 

عالقة  لهل  أو  دملشلبهة  دألغردض 

بتطوير دلشركة.

 99 تحدس مد  دلشركة في   : دملد  

سنة.

ب  يقدر   : دلشركة  ردس لل 
 4000 إلى  مقد ة  سرهم   400.000
سرهم   400 بقي ة  دخت لعية  حصة 

للحصة مقد ة على دلشكل دلتللي :
دلديد فروق دلحدين 250 حصة 
دخت لعية بقي ة 400 سرهم للحصة.
حصة   250 دح د  فروق  دلديد 
دخت لعية بقي ة 400 سرهم للحصة.
دلديد كوردري يلسين 500 حصة 
دخت لعية بقي ة 400 سرهم للحصة.
شلرع دألمي2   24  : دملقر دالخت لعي 
دلقرية،  دلرشلس  حي  مح د  سيدي 

سال.
دلشركة  يدير   : دلشركة  إسدر  
 مدير ودحد أو أكث2 من بين دلشركلء 
بأغلبية  يعينون  عنهم  ملرخل  أو 
أصودت دلشركلء وحلليل يعت28 دلديد 
دلوحيد  مدي2  دلحدين،  فروق 

للشركة وذلك ملد  غي2 محدوس .
تعت28   : دالخت لعي  دالمضلء 
صحيح  وخه  على  ملزمة  دلشركة 
في ل يخص كلفة دلعقوس وداللتزدملت 

بتوقيع دلديد فروق دلحدين.
دلدنة دالخت لعية : تبتدئ دلدنة 
نهلية  إلى  ينلير  فلتح  دالخت لعية من 

شهر سيد 28 من كل سنة.
تبتدئ  دألولى  دلدنة  بلستثنلء 
للشركة  دلنهلئي  دلتأسيس  تلريخ  من 

وتنتهي في 34 سيد 28.
دألربلح : يحتفظ ب %5 من دألربلح 
دلقلنوني  دالحتيلطي  دلرصيد  إلنشلء 
رأس لل  عشر  بلوغ  حدوس   إلى 

دلشركة.
كتلبة  لد   دلقلنوني  دإليددع  تم 
بدال  دالبتددئية  بلملحك ة  دلضبط 
تحت رقم   ،2022 نوف 28   46 بتلريخ 
دإليددع 39974 رقم دلسجل دلتجلري 

.37034
31 P

M&SS INVEST
تعديالت قلنونية

.M&SS INVEST : دلتد ية
ذدت  شركة   : دلقلنوني  دلشكل 
دلشريك  وذدت  دملحدوس   دملدؤولية 

دلوحيد.

دملنطقة   429  : دلرئي�سي  دملقر 

دلصنلعية دلعيون.

دلج ع  ملددوالت  طبقل   : دملوضوع 

 ،2022 7 سيد 28  دلغي2 علسي بتلريخ 

قرر دملشلركون مل يلي :

طرف  من  حصة   500 تفويت 

دلديد  إلى  دلهلسي  عبد  أملر  دلديد 

صالح دلدين أهل ح لس.

دلهلسي  عبد  أملر  دلديد  تعيين 

ح لس  أهل  دلدين  صالح  ودلديد 

ك دي2ين للشركة.

للشركة  دلقلنوني  دلشكل  تغيي2 

دملدؤولية  ذدت  شركة  ليصبح 

دملحدوس .

بكتلبة  تم   : دلقلنوني  دإليددع 
دلضبط بلملحك ة دالبتددئية بللعيون 

تحت رقم   ،2022 سيد 28   8 بتلريخ 

.3499/2022

32 P

GRAVA LUXE
تأسيس شركة 

بتلريخ دلعرفي  للعقد   تبعل 

قودنين  وضع  تم  سيد 202228   7  

دلشركة ذدت دمل يزدت دلتللية :

.GRAVA LUXE             :      دلتد ية

ذدت  شركة   : دلقلنوني   دلشكل 

دلشريك  وذدت  دملحدوس   دملدؤولية 

دلوحيد.

دلشركة  نشلط  يتعلق  دملوضوع: 

سودء بلملغرب أو ملرخه : 

-مقلولة لألشغلل دلع ومية .

أشغلل مختلفة.

 أشغلل دلبنلء.

 تجلر  علمة.

 كل نشلط تجلري.

 صنلعي، فالحي، مالحي ومدملت.

 دستي2دس وتصدير.                                           

دملقر دلرئي�سي   :  42 شلرع دلدلقية 

دلح ردء دلعيون.

مبلغ  في  حدس  دلرأس لل: 

إلى  مقد ة  سرهم   400.000,00

للودحد     400 4000 حصة من فئة 

في ملك دلديد  عدنلن  خ لل. 

: تديي2 من طرف   دلديد  دإلسدر  
عدنلن  خ لل .

بكتلبة  تم  دلقلنوني:  دإليددع 
دلضبط بلملحك ة دإلبتددئية بللعيون 
تحت رقم  سيد 202228      8 بتلريخ 
رقم  تجلري  سجل   3496/2022

. 43973
33 P

ALIC TRANS
SARL AU

شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس  
ذدت دلشريك دلوحيد

دملقر دإلخت لعي : شقة رقم 4 دلطلبق 
دألول إقلمة قلسر مرس دلخي2

 ت لر 
رأس مللهل : 40.000 سرهم

ب قت�سى عقد عرفي دملؤرخ بتلريخ 
دملصلسقة  ت ت   2022 ينلير   42
ذدت  لشركة  دألسل�سي  دلقلنون  على 
دلشريك  ذدت  دملحدوس   دملدؤولية 

دلوحيد.
 ALIC TRANS SARL  : دلتد ية 

.AU
دلسجل دلتجلري : 435453.

 4 رقم  شقة   : دإلخت لعي  دملقر 
دلطلبق دألول إقلمة قلسر مرس دلخي2 

ت لر .
دلنشلط دإلخت لعي : نقل دلبضلئع 

للغي2.
أع لل إنشلئية متنوعة.

ملل  رأس  حدس   : دمللل  دلرأس 
سرهم   40.000 مبلغ  في  دلشركة 
إخت لعية  حصة   400 إلى  مقد ة 
مقد ة  للحصة  سرهم   400 بقي ة 

كللتللي :
دلديد عزيز دمللحي 400 حصة.

دلتديي2 : تدي2 دلشركة من طرف 
للبطلقة  دلحلمل  دمللحي  دلديد عزيز 

.Q454302 دلوطنية رقم
مد  دلشركة : 99 سنة.

لد   دلقلنوني  دإليددع  تم  وقد 
بتلريخ  بت لر   دإلبتددئية  دملحك ة 

45ف28دير 2022 تحت رقم 344.
ب وخب مقتطف وبيلن

34 P
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COMMING RABAT
SARL AU

كومينغ غلبل
ش.م.م.ش.و

دلرأس لل دإلخت لعي : 400.000.00 
سرهم

دملقر دإلخت لعي : 7 ع لر  رقم 492 
شلرع دلحدن دلثلني دلربلط

في  مؤرخ  توثيقي  عقد  ب قت�سى 
قد   2022 نوف 28   4 بتلريخ  دلربلط 
دملدؤولية  ذدت  شركة  تأسيس  تم 
دملحدوس  بشريك وحيد، ومصلئصهل 

على دلنحو دلتللي :
كومينغ   : دإلخت لعية  دلتد ية 

غلبل ش.م.م.ش.و.
دلهدف دإلخت لعي : 

دستشلردت إسدر  دألحددث.
 400.000.00  : دلشركة  رأس لل 
حصة من   4000 إلى  سرهم مقد ة 

فئة 400 سرهم  للحصة دلودحد .
 4000 دلريلحي  مصطفى  دلديد 

حصة.
من  دبتددء  سنة   99  : دملد  
دلتأسيس دلنهلئي أي من تلريخ وضع 

دلسجل دلتجلري.
دلدنة  دملللية : من فلتح ينلير  إلى 
34 سيد 28 من كل سنة مل عدد دلدنة 

دألولى تبتدئ من تلريخ دلتسجيل.
شلرع   492 رقم  ع لر    7  : دملقر 

دلحدن دلثلني دلربلط.
دملدي2 : مصطفى دلريلحي دلحلمل 

.A255362 للبطلقة دلوطنية رقم
رقم دلتقييد بللسجل دلتجلري : تم 
دإليددع دلقلنوني: لد  كتلبة دلضبط 
بلملحك ة دلتجلرية بللربلط تحت رقم 

.R.C 464649
35 P

مكتب دألستلذ  أس لء موالني حدني

موثقة بفلس

شلرع دلدالوي، إقلمة دلنخيل، دلطلبق دألول 

رقم 4

 STE.RIAD TAHA
ش.م.م ذدت شريك وحيد

تديي2 حر
تلقته  توثيقي  عقد  ب قت�سى 
حدني،  موالني  أس لء  دألستلذ  
نوف 28   23 بتلريخ  بفلس  موثقة 

.2022

 RIAD TAHA شركة  أعطت 

ش.م.م ذدت شريك وحيد، تنوب عنهل 

 AYA دلديد  فلط ة صقلي حديني، 

DISTINATION ش.م.م ذدت شريك 
فدو   دلديد   عنهل  تنوب  وحيد، 
دلتجلري  لألصل  حر  تديي2  فخور، 

دملتكون من سدر مفروشة معد  للكردء، 
زنقة دلصقلية رقم  دملدتغل بفلس، 

بللسجل  ودملقيد  بطحلء،  دلدوح،   5

 ،74463 رقم  تحت  بفلس  دلتجلري 

من  دبتددء  (03) سنودت،  وذلك ملد  

تلريخ فلتح سيد 28 2022.

دلشروط  تحت  دلعقد  إبردم  تم 

ودملتطلبلت دملتفق عليهل بين دلطرفين.
ألخل دلخالصة ودلبيلن

مكتب دألستلذ  أس لء موالني حدني

موثقة بفلس
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SECOND WING S.A
PAR ABREVIATION SW

إشعلر بتأسيس
دملؤرخ  دلعرفي  دلعقد  ب قت�سى 

تم  بتلروسدنت   2022 أكتوبر   24 في 

تأسيس دلشركة دلتللية مصلئصهل :

 SECOND WING  : دلتد ية 

.PAR ABREVIATION SW

: شركة مجهولة  دلشكل دلقلنوني 

دإلسم.

نقل وتخزين   : دلغرض دإلخت لعي 

ودلدولي  دملحلي  دلنقل  دلبضلئع، 

بللوسلئل دلخلصة وكذلك عن طريق 

دإلستئجلر.

99 سنة دنطالقل من تلريخ   : دملد  

دلتسجيل بللسجل دلتجلري.
دلطلبق   4 رقم   : دإلخت لعي  دملقر 

دألول بلوك س حي دلدالم دلج لعة 

دلحضرية ديت دعز  تلروسدنت.
في  دمللل  رأس  حدس   : دمللل  رأس 

سرهم مقدم إلى   47.055.000 مبلغ 

سرهم   4000 بقي ة  سهم   47055

لكل سهم ت ثل خ يع دألسهم دملكونة 

نقدية وتم سفع  دمللل مدلهة  لرأس 
ربعهل على دألقل عند دإلكتتلب.

من فلتح ينلير إلى   : دلدنة دملللية 

34 سيد 28 من كل سنة.

دإلقتطلعلت  بعد   : دألربلح 

سيقرر  ودلتأسيدية،  دلقلنونية 

لل دله ين  دلدنوي  دلعلم  دلج ع 

تخصيص رصيد دألربلح.

دلشركة يت2أسهل مجلس   : دإلسدر  

دإلسدر  دملكون من 6 أعضلء.

دلديد نصيف دح د.

دلديد  دلعلمي مليلء.

دلديد علبدي دلحدن.

دلديد عروص مني2.

دلديد دلنلصري مح د.

دلديد سوسو حدن.
على  بنلء   : رئلسة مجلس دإلسدر  

بتلريخ  دإلسدر   مجلس   مددوالت 

تم تعيين دلديد   ،2022 أكتوبر   24

دلعلم  دملدير  دلرئيس  دح د  نصيف 

خندية  ذو  دح د  نصيف  دلديد 

دلوطنية  للبطلقة  حلمل  مغربية، 
لغزدل  بأوالس  دلدلكن   J39907 رقم 

تلروسدنت.

 : دلتنفيذي  دلعلم  دملدير  تعيين 

مغربية  دلعلمي مليلء،  تعيين دلديد  

دلوطنية  للبطلقة  دلحلملة  دلجندية 
 62 رقم  ودلدلكنة   JC464526 رقم 

دلعلم  دملدير  تلروسدنت  بالقشلش 

دلتنفيذي للشركة.

تعيين كلتب مجلس دإلسدر  : تعيين 

دلديد علبدي دلحدن كلتب لل جلس 

دلحلمل  دلجندية  مغربي  دإلسدري، 

 JC425254 رقم  دلوطنية  للبطلقة 

تجزئة  مكرر   48 رقم  ب  ودلدلكن 

بوكيضو حي دملحليطة تلروسدنت.

تعيين  تم   : دلحدلبلت  مدقق 

للحدلبلت  مدققل  ع ر  عن28  دلديد 

4 شلرع دلجيش  إقلمة تلسردت ع لر  

دمللكي ملد  سنة ودحد .

شركة  تسجيل  تم   : دلتسجيل 

بلملحك ة   SECOND WING

رقم  تحت  بتلروسدنت  دإلبتددئية 

9225 في 2 سيد 28 2022.

37 P

RAJMED PROMOTION
تأسيس ش.ذ.م.م

 ذدت دلشريك دلوحيد
ب قت�سى عقد عرفي حرر بت لر  في 
25 أكتوبر 2022، تم تحرير دلقودنين 
دلشريك  ذدت  لش.ذ.م.م  دألسلسية 

دلوحيد م يزدتهل كللتللي :
 RAJMED  : دلتد ية 
ذدت  ش.ذ.م.م   PROMOTION

دلشريك دلوحيد.
دلهدف : للشركة دألهددف دلتللية:

دإلنعلش دلعقلري.
دألشغلل دملختلفة ودلبنلء.

دلتجلر .
ودلخدملت  دألع لل  أنودع  خ يع 
دملدنية  ودلهندسة  دلبنلء  مجلل  في 
دلعلم  أو  دلخلص  دلقطلع  لصللح 
دلتجلرية،  دلع ليلت  خ يع  وع ومل 
دلصنلعية، دملللية، دملنقولة ،ودلثلبتة 
دملتعلقة بصفة مبلشر  أو غي2 مبلشر  
بأحد دألهددف دملذكور  أعاله ودلتي 

من شأنهل تدهيل تن ية دلشركة.
دلطلبق  قلسر  إقلمة  ت لر    : دملقر 

دألول شقة 4 مرس دلخي2.
سرهم   400.000  : دمللل  رأس 
حصة من فئة   4.000 مقد ة على 
من  مددس   للودحد   سرهم   400

طرف دلديد مح د ردجي.
: تديي2 دلشركة ملد  غي2  دلتديي2 
مح د  دلديد  طرف  من  محدوس  

ردجي.
فلتح  من  تبتدئ   : دملللية  دلدنة 

ينلير وتنتهي في 34 سيد 28.
يوم  من  تبتدئ  سنة   99  : دملد  

تقييد دلشركة بللسجل دلتجلري.
دإليددع دلقلنوني : تم لد  مصلحة 
دلسجل دلتجلري بلملحك ة دإلبتددئية 
بتلريخ  9354 عدس  تحت   بت لر  

 47 نوف 28 2022.
تقييد  تم   : دلتجلري  دلسجل 
دلسجل  مصلحة  لد   دلشركة 
دإلبتددئية  بلملحك ة  دلتجلري 
بتلريخ  437753 عدس  تحت   بت لر  

 47 نوف 28 2022.
من أخل دإلستخالص ودلبيلن

38 P
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PUR-SON
تأسيس ش.ذ.م.م 

ذدت دلشريك دلوحيد
ب قت�سى عقد عرفي حرر بت لر  

تحرير  تم   ،2022 سبت 28   27 في 

ذدت  لش.ذ.م.م  دألسلسية  دلقودنين 

دلشريك دلوحيد م يزدتهل كللتللي :

ش.ذ.م.م   PUR-SON  : دلتد ية 

ذدت دلشريك دلوحيد.

دلهدف : للشركة دألهددف دلتللية:

إصالح داات دملوسيقية.

تجلر  داات دملوسيقية.

مدرسة موسيقى.

لألفالم  موسيقى  إنتلج 

دملدرح  دلتلفزيون،  دلدين لئية، 

دلد عية  دإلتصلل  وسلئط  وخ يع 

ودلبصرية.

دألخهز   وتصدير  دستي2دس 

وقطع  دملوسيقية  داات  دلصوتية، 

وإصالح  بتصنيع  دملتعلقة  دلغيلر 

وبوخه  دملوسيقية  داات  وتشغيل 

بلإلنتلج  تتعلق  معددت  أي  علم 

دلصوتي.

وع ومل خ يع دلع ليلت دلتجلرية، 

دلصنلعية، دملللية، دملنقولة ودلثلبتة، 

غي2  أو  مبلشر   بصفة  دملتعلقة 

دملذكور   دألهددف  بأحد  مبلشر  

أعاله ودلتي من شأنهل تدهيل تن ية 

دلشركة.

دلطلبق  قلسر  إقلمة  ت لر    : دملقر 

دألول شقة 4 مرس دلخي2.
رأس دمللل : 50.000 سرهم مقد ة 

سرهم   400 500 حصة من فئة  على 

دلديد  طرف  من  مددس   للودحد  

نلصر هودري.

ملد   دلشركة  تدي2   : دلتديي2 

سنتين من طرف دلديد أشرف   (2(

دلتعريف  لبطلقة  دلحلمل  دلكبوري 

.A333247 دلوطنية رقم

فلتح  من  تبتدئ   : دملللية  دلدنة 

ينلير وتنتهي في 34 سيد 28.

يوم  من  تبتدئ  سنة   99  : دملد  

تقييد دلشركة بللسجل دلتجلري.

دإليددع دلقلنوني : تم لد  مصلحة 

دلسجل دلتجلري بلملحك ة دإلبتددئية 

بتلريخ  9056 عدس  تحت   بت لر  

 7 أكتوبر 2022.

تقييد  تم   : دلتجلري  دلسجل 

دلسجل  مصلحة  لد   دلشركة 

بت لر   دإلبتددئية  بلملحك ة  دلتجلري 

تحت عدس 437425 بتلريخ 7 أكتوبر 

.2022
من أخل دإلستخالص ودلبيلن
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BEST ARCHITECT
SARL AU

حل دلشركة
دإلستثنلئي  دلعلم  دلج ع  قرر 

 BEST ARCHITECT SARL لشركة 

AU دملنعقد بتلريخ 45 نوف 28 2022، 

دلسجل  من  وتشطيبهل  دلشركة  حل 

دلتجلري.

دلخلص  دلقلنوني  دإليددع  أنجز 

لد   دلضبط  بكتلبة  دلشركة  بحل 

بتلربخ بللربلط  دلتجلرية   دملحك ة 

عدس  تحت   2022 سيد 28   8  

.430463
من أخل دإلستخالص ودلبيلن
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STE. SMAMORA
ش.م.م

دلرأس لل دإلخت لعي : 500.000.00 

سرهم

دملقر دإلخت لعي : تجزئة طردبل�سي 

إقلمة 43 دلشقة 4 ملرج بلب 

دلشعفة سال

ب قت�سى دلج ع دلعلم دلتأسي�سي 

 ،2022 أكتوبر   47 بتلريخ  مؤرخ 

مدؤولية  ذدت  شركة  تأسيس  تم 

محدوس  بلمل يزدت دلتللية :

SMAMORA  دلتد ية: شركة

ش.م.م.

ذدت  شركة   : دلقلنوني  دلوضع 

مدؤولية محدوس .

دلهدف : 
أشغلل مختلفة ودلبنلء.

دلتجلر .
دإلستي2دس ودلتصدير.

تجزئة طردبل�سي   : دملقر دإلخت لعي 
بلب  ملرج   4 دلشقة   43 إقلمة 

دلشعفة سال.
دملد  : حدست مد  دلشركة في 99 

سنة تبتدئ من تلريخ تأسيدهل.
حدس   : دإلخت لعي  دلرأس لل 
دلرأس لل دإلخت لعي في 500.000.00 
حصة   5000 على  مقد ة  سرهم، 
موزعة  سرهم للودحد ،   400 بقي ة 

على دلشكل دلتللي :
 2500 دلديد عبد دلرحيم قويدر 

حصة.
دلحلجي  دلرح لن  عبد  دلديد 

2500 حصة.
دملج وع : 5000 حصة.

أسندت مه ة دلتديي2   : دلتديي2 
إلى دلديد عبد دلرحيم قويدر ودلديد 
عبد دلرح لن دلحلجي، ك دي2دن ملد  

.SMAMORA غي2 محدوس  لشركة
دألسل�سي  دلقلنوني  دلوضع  تم 

للشركة حدب دلفصل 96-05.
للشركة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
في بدال  دإلبتددئية   بلملحك ة 
دلرقم  تحت   2022 سيد 28   8  

.40404
41 P

 SOCIETE ALMOUMNI
FASTFOOD

SARL AU
RC : N°13369

حل دلشركة
ب قت�سى عقد عرفي حرر بت لر  
في 22نوف 28 2022 قرر دلج ع دلعلم 
 ALMOUMNI لشركة  دإلستثنلئي 
دلشريك  سدت  ش.م.م   FASTFOOD
دلوحيد رأس مللهل 40.000.00 سرهم، 
سيكتور  ت لر   في  دلرئي�سي  مقرهل 
دملدي2  4 رقم 897 متجر رقم 2 شلرع 

موالي دسريس 4 مل يلي :

دلفسخ دملدبق وتصفية دلشركة.

ت لر   في  دلتصفية  مقر  تحديد 
متجر   897 رقم   4 دملدي2   سيكتور 

رقم 2 شلرع موالي دسريس 4.

خ يلة  شتلتو  دلديد   تعين 

مصفية للشركة بدون مقلبل.

كتلبة  لد   دلقلنوني  دإليددع  تم 

بت لر   دإلبتددئية  بلملحك ة  دلضبط 

رقم  تحت   2022 سيد 28   8 بتلريخ 

.9494
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STE. PRESTAMEDIC
SARL AU

شركة ذدت مدؤولية محدوس  

بشريك وحيد

مسجل  عرفي  عقد  ب قت�سى 

تم تأسيس   2022 أكتوبر   24 بتلريخ 

 PRESTAMEDIC SARL AU شركة 
رأس للهل 40000 سرهم.

ج  بلوك   82  : دإلخت لعي  دملقر 

دلطلبق دلثللث سيور دلحومر يعقوب 

دملنصور .

تلخر   : دإلخت لعي  دلنشلط 

وإكددودردت  طبية  وأخهز   أسودت 

معلوملتية .

إستي2دس وتصدير.

مفلوض.

دلخلمس عودج  دلديد  تعيين  تم 

مدي2 وحيد للشركة.

كتلبة  لد    : دلقلنوني  دإليددع 

بللربلط  دلتجلرية  بلملحك ة  دلضبط 

تحت رقم 430772.

43 P

ELLE ONE
SARL AU

تأسيس شركة محدوس  دملدؤولية 
بشريك وحيد

مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

ت ت   ،2022 سيد 28   8 بللربلط يوم 

لشركة  دلتأسي�سي  دلقلنون  صيلغة 

محدوس  دملدؤولية بشريك وحيد لهل 

دلخصلئص دلتللية :
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.ELLE ONE : دلتد ية
دلهدف : صللون تج يل.

دملقر دإلخت لعي  : فيال رقم 4.
من تلريخ  سنة دبتددء   99  : دملد  

تأسيس دلشركة.
دلرأس لل : حدس رأس لل دلشركة 

في مبلغ 400.000.00 سرهم.
دلشركة  تديي2  عهد   : دإلسدر    

للديد  حنلن دلتدالوي.
من فلتح ينلير إلى   : دلدنة دملللية 

غلية 34 سيد 28.
وتسجيل  دلقلنوني  دإليددع  تم 
دلشركة بللسجل دلتجلري لل حك ة 
سيد 28   8 بتلريخ  بللربلط  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 434409.
44 P

SMIR BAYYOU
COMPTABLE AGREE

AWY TRANSPORT
SARL AU

شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس  
بشريك ودحد

دملؤرخ  دلعرفي  دلعقد  ب قت�سى 
2022 تم وضع دلقلنون  26 يوليو  في 
دملدؤولية  ذدت  لشركة  دلتأسي�سي 
ذدت  ودحد  بشريك  دملحدوس  

دلخصلئص دلتللية :
.AWY TRANSPORT : دلتد ية

دلهدف :
دلوطن  وملرج  دلوطني  دلنقل 
للدلع لحدلب دامر مل يقل عن 3,5 

طن.
دإلستي2دس ودلتصدير.

دملقر دإلخت لعي : رقم 429 ط.ت د 
تجزئة طهى 50050 مكنلس مكنلس.

في  دلشركة  مد   حدست   : دملد  
دلتأسيس  يوم  من  دبتددء  سنة   99
حللة دلحل دملدبق  دلنهلئي بلستثنلء 
دلت ديد دملنصوص عليه في هذه  أو 

دلقودنين.
حدس   : دإلخت لعي  دلرأس لل 
 400000.00 دلرأس لل دإلخت لعي في 
حصة من   4000 إلى  سرهم مقد ة 

فئة 400 سرهم للحصة دلودحد .

دإلسدر  : يدير دلشركة دلديد عبد 
دلعللي بن ومن ك دي2 وحيد وشريك 

وحيد.
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
سيد 28   9 بتلريخ  دلتجلرية ب كنلس 
2022 دلسجل دلتجلري رقم 57834.
45 P

SMIR BAYYOU

COMPTABLE AGREE

TERRE D'ESPOIR
SARL

شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس  
ب قت�ســى دلج ــع دلعــلم دالســتثنلئي 
لشــركة   2022 أكتوبــر   5 فــي  دملــؤرخ 
ذدت دملدــؤولية   TERRE D’ESPOIR
مقرهــل  ودحــد،  بشــريك  دملحــدوس  
حــي  دألمــل   404 رقــم   : دالخت لعــي 
دسريــس  مــوالي  دلعزيــز  عبــد  ســيدي 

: زرهــون مكنــلس قــد تقــرر 
ودلدــيد  دالبيــض  أمينــة  دلدــيد  
 800 يهبــلن  لينيــ2  كريدــتوف  سدفيــد 
ســهم مجلنــل مــع دلض لنــلت دلعلسيــة 
للحقيقــة ودلقلنــون فــي هــذد دلشــأن، إلى 
داندــة نــور لينيــ2 وداندــة فلتيــن لينيــ2 
دللذدذ يقبالن، 800 سهم بقي ة 400 

وي تلكونهــم. سرهــم لــكل منه ــل، 
داندــة نــور لينيــ2 وداندــة فلتيــن 
لينيــ2 ســيكونلن مللكيــن 800 ســهم تــم 
دلت8ــ2ع به ــل وسيدــت تعلن بهــل دعتبــلرد 

مــن هــذد دليــوم.
بلملحك ــة  دلقلنونــي  دإليــددع  تــم 
دلتجلريــة ب كنــلس بتلريــخ 23 نوف 8ــ2 
2022 تحــت رقــم 4342 ســجل تجــلري 

.47665 رقــم 
46 P

STE. JANA TRAVEL
SARL AU

شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس  
بشريك ودحد

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 
 ،2022 نوف 28   44 بتلريخ  دملؤرخ 

ذدت   JANA TRAVEL لشركة 
ودحد،  بشريك  دملحدوس   دملدؤولية 
دلدعدية  تجزئة  دإلخت لعي  مقرهل 
رقم 49 دلطلبق دألر�سي عين تلوخددت 

قد تقرر.

بللنشلط  دلشركة  نشلط  توسيع 
دلتللي :

تجلر .
أشغلل أمر .

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
نوف 28   28 دلتجلرية ب كنلس بتلريخ 
2022 تحت رقم 4398 سجل تجلري 

رقم 52374.
47 P 

MEDISABLE
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس  

بشريك ودحد
رأس للهل : 400.000 سرهم

مقرهل دإلخت لعي : 45 شلرع دألبطلل 
شقة رقم 4 أكددل دلربلط

ب قت�سى عقد عرفي مؤرخ بتلريخ 
دلنظلم  ضع  تم   2022 سبت 28   22
دملدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 
ملصيتهل  ودحد  بشريك  دملحدوس  

كللتللي :
 MEDISABLE SARL  : دلتد ية 

. AU
دملقر دإلخت لعي : 45 شلرع دألبطلل 

شقة رقم 4 أكددل دلربلط.
دلغرض : 

دستغالل دملحلخر.
دملد  : 99 سنة.

سرهم   400.000  : دلرأس لل 
بقي ة  حصة   4000 على  مقدومة 

400 سرهم للودحد  .
: تدي2 دلشركة من طرف  دلتديي2 
غي2  ملد   يوسف  وخضيض  دلديد 

محدس .
بكتلبة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
دلتجلرية  دملحك ة  لد   دلضبط 
بللربلط بتلريخ 3 نوف 28 2022 تحت 

رقم دلسجل دلتجلري رقم 464339.
48 P

DEEP WASH
SARL AU

في مؤرخ  عرفي  عقد   ب قت�سى 
 29 ملرس 2024 بت لر ، قد تم وضع 
تح ل  لشركة  دألسل�سي  دلقلنون 

دلخصلئص دلتللية :

 DEEP WASH SARL  : دلتد ية 

.AU

ذدت  شركة   : دلقلنونية  دلصفة 

دلشريك  ذدت  دملحدوس   دملدؤولية 

دلوحيد.

دلهدف دإلخت لعي :

دملركبلت  خ يع  وتنظيف  غديل 

منتجلت  بيع  ودلخلرج،  دلددمل  من 

دإلصالح  دملركبلت،  وصيلنة  تنظيف 

ودلصيلنة دلدريعة لج يع دملركبلت.

ملحقلت دملركبلت.

دلتجلر  .
سرهم   400.000.00  : دمللل  رأس 

فئة  من  حصة   4000 إلى  مقد ة 

سرهم للحصة دلودحد  موزعة   400

على دلشكل دلتللي :
دلزهردوي  دنور  دسلمة  دلديد 

4000 حصة.

من  دبتددء  سنة   99  : دملد  

دلتأسيس دلنهلئي.

إلى ينلير  فلتح  من   : دملللي   دلدنة 

 34 سيد 28 من كل سنة مل عدد دلدنة 

دألولى تبتدئ من تلريخ دلتسجيل.

عبد  شلرع   : دإلخت لعي  دملقر 

دلنصر  مج وعة  دلخطلبي  دلكريم 
رقم 4 محل رقم 4 ت لر .

دنور  دسلمة  دلديد   : دملدي2 

دلزهردوي.
دلتجلري  بللسجل  دلتقييد  رقم 

.432074

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

 4999 رقم  تحت  بت لر   دإلبتددئية 

بتلريخ 7 ف28دير 2024.

49 P

MASSINE CONSEIL
SARL AU

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

2022، قد  28 نوف 28  دلربلط بتلريخ 

دملدؤولية  ذدت  شركة  تأسيس  تم 

دملحدوس  ذدت دلشريك دلوحيد.

.MASSINE CONSEIL : دلتد ية

دلهدف دالخت لعي :

دستشلردت إسدرية ؛
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دلتجلر  في دألخهز  دإللكت2ونية ؛

دلتجلر  دإللكت2ونية.
سرهم   40.000  : رأس لل دلشركة 

مقد ة إلى 400 حصة من فئة 400 

سرهم للحصة دلودحد .
زيري إس صللح 400 حصة.

من  دبتددء  سنة   99  : دملد  

دلتأسيس دلنهلئي أي من تلريخ وضع 

دلسجل دلتجلري.

من فلتح ينلير إلى   : دلدنة دملللية 

34 سيد 28 من كل سنة مل عدد دلدنة 

دألولى تبتدئ من تلريخ دلتسجيل.

 3 شقة  مكرر،   42 ع لر    : دملقر 
زنقة لبنلن، دملحيط، دلربلط.

دملدي2 : زيري إس صللح.
 : دلتجلري  بللسجل  دلتقييد  رقم 

.464685

50 P

FOGAB TRADING MAROC
SARL AU

تأسيس دلشركة
في  دلعرفي  دلعقد  تسجيل  تلريخ 

ودلتي  بللربلط   2022 سيد 28  فلتح 

تح ل دلخصلئص دلتللية  : 

دالستي2دس   : دالخت لعي  دلهدف 

ودلتوزيع :

لل ودس دلغذدئية ؛

دلتج يل ودلنظلفة  مدتحضردت 

دلشخصية ؛

دلهودتف ودلهودتف دلذكية ودألخهز  

دالتصلالت  معددت  وخ يع  دللوحية 

وملحقلتهل.
سرهم   40.000  : رأس لل دلشركة 

فئة  من  حصة   400 إلى  مقد ة 

400 سرهم للحصة دلودحد  وي لكهل 

دلديد سالمي دليلس.

من  دبتددء  سنة   99  : دملد  

دلتأسيس دلنهلئي أي من تلريخ وضع 

دلسجل دلتجلري.

من فلتح ينلير إلى   : دلدنة دملللية 

34 سيد 28 من كل سنة مل عدد دلدنة 

دألولى تبتدئ من تلريخ دلتسجيل.

 دملقر : 59 شلرع دبن سينل، رقم 44، 
أكددل، دلربلط.

دملدي2 : دلديد سالمي دليلس.
 : دلتجلري  بللسجل  دلتقييد  رقم 

.464645
لقد تم دإليددع دلقلنوني بلملحك ة 
 2022 سيد 28   8 بللربلط  دلتجلرية 

تحت رقم 430464.
51 P

 BP GROUP 
SARL AU

Au capital de 10.000 dhs
 Siège social : 2 place abou baker

ssadik n°6 Agdal - Rabat
دلغي2  دلعلم  دلج ع  ب قت�سى 
 2022 أكتوبر   25 دلعلسي دملنعقد في 

تقرر مل يلي : 
حل دلشركة.

 M.BRAZHNIKOV تعيين دلديد
PETR ك صفي للشركة.

تحدس مقر تصفية دلشركة ب قر 
دلشركة بللربلط.

لقد تم دإليددع دلقلنوني بلملحك ة 
دلتجلرية في 28 نوف 28 2022 بللربلط 

تحت رقم 430777.
52 P

مونديلل كونطل ش.م.م
8 زنقة ضلية إفردح شقة 2، أكددل دلربلط

دلهلتف : 88/ 87 27 68 0537

دلفلكس : 89 27 68 0537

دلربلط

 ASTERNA INTERNATIONAL
TRADE
SARL AU

ب قت�سى دلقلنون دألسل�سي دملؤرخ 
 ،2022 أكتوبر   34 يوم  بللربلط 
مدؤولية  ذدت  شركة  تأسيس  تم 
محدوس  بشريك ودحد، هذه ملصيتهل  : 

دلديد طه رمضلن   : دلشركلء   -  4
دلشعيبي 400 حصة.

 ASTERNA  : دلتد ية   -  2
 INTERNATIONAL TRADE SARL

.AU

3 - دلهدف دألسل�سي : 

دالستشلردت دإلسدرية ؛

وبصفة علمة كل دلع ليلت دلتجلرية، 

دلصنلعية، دملللية أو دلعقلرية، دلتي لهل 

بهدف  مبلشر   غي2  أو  مبلشر   عالقة 

دملجلالت  خ يع  وكذلك  دلشركة، 

دملتشلبهة وكذد دلتشلرك مع دملقلوالت دلتي 

تع ل في نفس دملجلالت دانفة دلذكر.

شلرع   45   : دملقر دالخت لعي   -  4
دألبطلل، رقم 4، أكددل، دلربلط.

5 - دملد  : حدست مد  دلشركة في 

من تلريخ دلتأسيس  سنة دبتددء   99

دلنهلئي للشركة، مل عدد حللة دلت ديد 

أو دلفسخ دلدلبق لألودن.
6 - رأس لل دلشركة : 40.000 سرهم.

: تدي2 دلشركة  - تديي2 دلشركة   7

من طرف دلديد طه رمضلن دلشعيبي 

للشركة  وحيدد  مدي2د  عين  دلذي 

وذلك ملد  غي2 محدوس .

5% من  : بعد دقتطلع  - دألربلح   8

دالسملر  لتكوين  دلصلفية  دألربلح 

دلشركلء  بين  دلبلقي  يوزع  دلقلنوني 

حدب قردرهم.

تم دإليددع   : دإليددع دلقلنوني   -  9

بلملحك ة  دلضبط  بكتلبة  دلقلنوني 

سيد 28   7 بتلريخ  بللربلط  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 464583.

53 P

دئت لنية دلدفيلني

22 شلرع مح د دلخلمس، ع لر  دلدنتي�سي، 

رقم 74، مكنلس

دلهلتف : 07/ 52 55 54 0535

دلفلكس : 46 88 52 0535

شركة دوبل بالك
ش.م.م

تعديل
دلعلم  دلج ع  مددوالت  ب قت�سى 

أكتوبر   44 يوم  دملؤرخ  دالستثنلئي 

ش.م.م  »سوبل بالك«  لشركة   2022
ومقرهل  سرهم   400.000 رأس للهل 
دلحدن  أبو  زنقة   2 رقم  دالخت لعي 

دملريني، م.ج مكنلس، تم دالتفلق على 

مل يلي : 

دلديد  حصص  خ يع  بيع   -  4
400 حصة  علي هلشمي علوي سودء 
سرهم للودحد   400 دخت لعية بقي ة 
بتينة  دلديد   إلى  بللكلمل  محرر  
دلتعريف  لبطلقة  دلحلملة  خعيدر، 
664403 مع تغيي2  دلوطنية رقم سدل 

دمللستين 6 و7 من دلقلنون دألسل�سي.
دلقلنوني  دلشكل  تغيي2   -  2
لشركة »سوبل بالك« من شركة ذدت 
مدؤولية محدوس  ش.م.م إلى شركة 
للشريك  محدوس   مدؤولية  ذدت 

دلوحيد ش.م.م ش.و.
دستقللة دلديد علي هلشمي   -  3
للشركة  ك دي2  مهلمه  من  علوي 
وتعيين دلديد  بتينة خعيدر ك دي2  
خديد  لشركة »سوبل بالك« ملد  غي2 

محدوس .
دألسل�سي  دلقلنون  تحديث   -  4

لشركة »سوبل بالك« ش.م.م.
5 - تم دإليددع دلقلنوني بلملحك ة 
 دلتجلرية ب كنلس يوم 9 سيد 28 2022 
دلتجلري  دلسجل   4648 رقم  تحت 

رقم 57444.
54 P

STE SAISS FARM  
SARL

تأسيس شركة 
ب قت�سى عقد عرفي مسجل بتلريخ 
تم وضع دلنظلم   ،2022 نوف 28   45
مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

محدوس ، ذدت دمليزدت دلتللية :
 SAISS FARM شركة   : دلتد ية 

SARL ش.ذ.م.م.
دلهدف : مقلول إسدر  مزرعة.

 ،44 : دلشقة رقم  دملقر دالخت لعي 
ع لر  47 بالس دلصهريج، حي دلقدس، 

دملدينة دلجديد  فلس.
يوم  من  دبتددء  سنة   99  : دملد  
دلتأسيس دلنهلئي للشركة مل عدد في 

حللة دلفسخ دملدبق أو دلت ديد.
 رأس لل دلشركة : 400.000 سرهم 

مقدم على 400 حصة من فئة 4000 
دكتتبت  دلودحد ،  للحصة  سرهم 

بللكلمل نقدد ووزعت كلاتي :
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 50 خلبري  دلودحد  عبد  دلديد 

حصة ؛

دلديد عصلم خلبري 50 حصة.

دلشركة  تدبي2  يتولى   : دلتديي2 

رقم دلبطلقة  دلديد عصلم خلبري، 

عبد  ودلديد   C940924 دلوطنية 

دلودحد خلبري، رقم دلبطلقة دلوطنية 

.U4425

دلدنة دالخت لعية : تبدئ في فلتح 

كل  من  سيد 28   34 في  وتنتهي  ينلير 

سنة.

ب صلحة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

كتلبة دلضبط لد  دملحك ة دلتجلرية 

رقم   2022 سيد 28   6 بتلريخ  بفلس 

دلسجل دلتجلري 74789.

55 P

YADI BOIS
شركة ذدت مدؤولية محدوس 

رأس للهل : 400.000سرهم

دملقر دالخت لعي : سودر دلنويفلت، 

عين عتيق، ت لر  

رفع رأس دمللل
دلعلم دالستثنلئي  دلج ع  ب وخب 

بتلريخ 24 نوف 28 2022 للشركة ذدت 

 YADI دملد ل   دملحدوس   دملدؤولية 

سرهم،   400.000 رأس للهل   BOIS

مقرهل دالخت لعي ب : سودر دلنويفلت، 

عين عتيق، ت لر ، تقرر مل يلي :

من  دلشركة  رأس لل  زيلس  

 2.000.000 إلى  سرهم   400.000

حصة   49000 سرهم وذلك بإصددر 

سرهم   400 فئة  من  دخت لعية 

للحصة كلهل مكتتبة ومحرر  بلملودزد  

في  ودملوخوبة  دلدلئلة  دلديون  مع 

من  للشركة  دلجلرية  دلحدلبلت 

طرف دلشريكين : دلديد دسم دليديني 

ودلديد أنس شعيب.

هذه دلحصص دالخت لعية ستقدم 

أي  دليديني  دسم  للديد   %60 بندبة 

أنس  للديد  و%40  حصة   44400

شعيب أي 7600 حصة.

من   7 دلفصل  سيتغي2  وبللتللي 
حدب  للشركة  دألسل�سي  دلقلنون 
رأس لل  ليصبح  دلتقديم  هذد 
مقد ة  سرهم   2.000.000 دلشركة 
إلى 20.000 حصة دخت لعية من فئة 

400 سرهم للحصة كلاتي :
دلديد دسم دليديني 42000 حصة 

دخت لعية من فئة 400 سرهم للحصة ؛
8000 حصة  دلديد أنس شعيب 
دخت لعية من فئة 400 سرهم للحصة.

دلديد دسم دليديني ك دي2  إبقلء 
للشركة ملد  غي2 محدوس .

تحيين دلقلنون دألسل�سي للشركة 
حدب دلتغيي2دت دلدللفة.

وقد تم دإليددع دلقلنوني بلملحك ة 
دالبتددئية ب صلحة دلسجل دلتجلري 
بتلريخ فلتح   9440 بت لر  تحت رقم 

سيد 28 2022.
56 P

STE CARYAZ
SARL AU

رقم دلسجل دلتجلري : 464279
تكوين شركة محدوس  دملدؤولية 

ذدت دلشريك دلودحد
بللربلط  مؤرخ  محضر  ب قت�سى 
وضع  تم   2022 أكتوبر   34 بتلريخ 
دلقودنين دألسلسية لشركة محدوس  
دملدؤولية ذدت دلشريك دلوحيد ذدت 

دمل يزدت دلتللية :
دلهدف :
تلخر ؛

مقدم دلخدملت.
دملقر : ع لر  رقم 30 شقة رقم 8، 
شلرع موالي أح د دلوكيلي، حدلن، 

دلربلط.
ب ل  دمللل  رأس  حدس   : دمللل  رأس 

قدره 400.000 سرهم.
غي2  ملد   دلشركة  تددر   : دلتديي2 

محدوس  من طرف :
سفيلن يزيد.

دإليددع دلقلنوني : تم بكتلبة دلضبط 
بتلريخ  بللربلط  دلتجلرية   بلملحك ة 

25 نوف 28 2022 تحت رقم 430740.
57 P

STE ALBA FOOD HOLDING
SARL

رقم دلسجل دلتجلري : 464443

تكوين شركة محدوس  دملدؤولية
بللربلط  مؤرخ  محضر  ب قت�سى 

وضع  تم   2022 نوف 28   8 بتلريخ 

دلقودنين دألسلسية لشركة محدوس  

دملدؤولية ذدت دلشريك دلوحيد ذدت 

دمل يزدت دلتللية :

دلهدف :

تلخر ؛

تلخر دملودس دلغذدئية ؛

دستي2دس وتصدير.

دملقر : ع لر  رقم 30 شقة رقم 8، 

شلرع موالي أح د دلوكيلي، حدلن، 

دلربلط.
ب ل  دمللل  رأس  حدس   : دمللل  رأس 

قدره 400.000 سرهم.

غي2  ملد   دلشركة  تددر   : دلتديي2 

محدوس  من طرف :

وسيم صالح.

بكتلبة  تم   : دلقلنوني  دإليددع 

بللربلط  دلتجلرية  بلملحك ة  دلضبط 

تحت   2022 سيد 28  فلتح   بتلريخ 
رقم 430867.

58 P

فييا موروكو بيفي
FIA MAROKKO PRIVE

شركة ذدت مدؤولية محدوس  

لشريك ودحد
رأس للهل : 40.000 سرهم

28، زنقة دلوزير دلتلزي، دلطلبق 5، 
رقم 9، دلددر دلبيضلء

دلسجل دلتجلري : 424405

حل مدبق  للشركة
4 - طبقل للقردر دالستثنلئي دملؤرخ 

 ،2022 نوف 28   7 في  بللددر دلبيضلء 

قرر دلشريك دلوحيد دلديد فرحلن 

لجودز  دلحلمل  نلجي،  مللد  نبيل 

دلدفر رقم C935CHZKM، دلدلكن 

 Moltkestr 34, 79406 Freiburg, في

Allemagne مل يلي :

من  دبتددء  للشركة  مدبق  حل 

حللة  في  ووضعهل   2022 نوف 28   7

تصفية.

بللعنودن  دلتصفية  مقر  تحديد 

دلتلزي،  دلوزير  زنقة   ،28  : دلتللي 

دلطلبق 5، رقم 9، دلددر دلبيضلء.

للشركة  مصفيل  نفده  تعيين 

للقيلم ب هلم مصفي دلشركة.

2 - تم دإليددع دلقلنوني لد  كتلبة 

بللددر  دلتجلرية  بلملحك ة  دلضبط 

 2022 سيد 28   42 بتلريخ  دلبيضلء 

تحت رقم 849779. 
من أخل دلتلخيص و دإلشهلر

مصفـــــــــــي دلشركــــــــــة

59 P

TRAV-ABDHICH
ش.م.م

رأس للهل :  90.000  سرهم

دلربلط أكددل، 4 زنقة ودس زيز، 

دلشقة 7، دلطلبق دلثللث

س.ت : 445309 دلربلط

ت.ض 45935028

محضر دلج ع دلعلم دلعلسي بتلريخ 

7 سيد 28 2022 قرر مل يلي :

إغالق تصفية دلشركة دبتددء من 

7 سيد 28 2022.

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

 دلتجلرية بللربلط في 42 سيد 28 2022 

تحت رقم 434445.

60 P

FEH INVEST HOLDING
SARL AU

تأسيس شركة محدوس  دملدؤولية 
ذدت شريك ودحد

محرر  عرفي  عقد  ب قت�سى   -  I

نوف 28   45 بتلريخ  دلبيضلء  بللددر 

محدوس   شركة  تأسيس  تم   ،2022

دملدؤولية ذدت شريكة وحيد  وذدت 

دلخصلئص دلتللية  : 

 FEH INVEST  : دلتد ية 

.HOLDING SARL AU
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دلهدف : غرض دلشركة :

دلغرض من دلشركة مبلشر أو غي2 

مبلشر في دملغرب وفي خ يع دلبلددن 

دألمر  :

أشكلله  بج يع  دألسهم  دقتنلء 

دلصنلعية  دلخدملت  خ يع  في 

ودلتجلرية، أو دملللية ؛

هذد  من  دلحيلزدت  وتنظيم  إسدر  

دلقبيل ؛

إسدر   هيئلت  خ يع  في  دملشلركة 

هذه دلشركلت ؛

يجوز للشركة أن تتخذ لتحقيق 

دملشلركلت  كل  دلشركة  هدف 

طريق  عن  دلجزئية  دملصللح  أو 

دالندملج،  دالشت2دك،  أو  دلت28علت، 

دملدله لت وشردء أوردق مللية في أي 

شركة موخوس  أو في طور دلتأسيس 

لهل نفس دلهدف ؛

على إثر مل سبق، خ يع دلع ليلت 

دلعقلرية  ودلتجلرية،  دلصنلعية 

ودملعلمالت دملللية سودء بصفة مبلشر  

كليل أو خزئيل ألي من  أو غي2 مبلشر ، 

دألغردض دملذكور  أعاله أو من دملحت ل 

أن تدهل ن و أو تطوير دلشركة.

برج كريدطلل،   : دملقر دالخت لعي 

 20030 40، شلرع دملوحدين  دلطلبق 

دلددر دلبيضلء.

في  دلشركة  مد   حدست   : دملد  

دلتأسيس  يوم  من  دبتددء  سنة   99

حللة دلحل دملدبق  دلنهلئي بلستثنلء 

دلت ديد دملنصوص عليه في هذه  أو 

دلقودنين.

حدس   : دالخت لعي  دلرأس لل 

دلرأس لل دالخت لعي في 400.000 سرهم 

4000 حصة دخت لعية  مقدوم على 

دلديد  إلى  بللكلمل  مصصت 

دلحددسين مهدي.

من  تبتدئ   : دالخت لعية  دلدنة 

فلتح ينلير وتنتهي في سيد 28 من كل 

سنة.

دإلسدر  : تدير دلشركة دلديد مليل 

خ للي ك دي2 وحيد وملد  غي2 محدس .

دألربلح : دملنتجلت دلصلفية للدنة 

دلنفقلت  خ يع  دقتطلع  بعد  دملللية 

ذلك  في  ب ل  أمر ،  وأعبلء  دلعلمة 
تكون  كل دالستهالكلت ودالحتيلطلت، 

دلربح دلصلفي، من هذد دلربح دلصلفي 

دلخدلئر  دالقتضلء  وعند  دملنقوص 

دلدلبقة، يقتطع مبلغ لتأسيس أصل 

يدمى بلالحتيلط دلقلنوني.

بكتلبة  دلقلنوني  دإليددع  تم   -  II

للددر  دلتجلرية  بلملحك ة  دلضبط 

 2022 سيد 28   42 بتلريخ  دلبيضلء 

تحت رقم 849828.

بكتلبة  دلشركة  تسجيل  تم   -  III

للددر  دلتجلرية  بلملحك ة  دلضبط 

 2022 سيد 28   42 بتلريخ  دلبيضلء 

تحت رقم 565227.

61 P

 TRANS OB 
SARL

تحويل دملقر دالخت لعي
دلخلرق  دلعلم  للج ع  تبعل   -  I

بتلريخ  دملنعقد  للشركلء   للعلس  

7 نوف 28 2022، للشركة »تردنس أب« 

دملدؤولية  محدوس   شركة  ش.م.م، 
رأس للهل دالخت لعي 4.000.000 سرهم، 

مقرهل دالخت لعي ب28شيد، 442 شلرع 

دبردهيم دلروسدني، حي دلوحد ، مسجلة 

بللسجل دلتجلري ب28شيد تحت رقم 

44209، قرر دلشركلء مل يلي : 

من  دالخت لعي  دملقر  تحويل   -  4

442 شلرع دبردهيم دلروسدني،  برشيد 

شلرع   8 إلى  برشيد  في  دلوحد   حي 

حي  دلثلني،  دلطلبق  دمللكي،  دلجيش 

دلوحد .

من دلقودنين   4 تعديل دلبند   -  2

دألسلسية للشركة.

دألسلسية  دلقودنين  تعديل   -  3

للشركة.

بكتلبة  دلقلنوني  دإليددع  تم   -  II

في  دلضبط لد  دملحك ة دالبتددئية 

برشيد بتلريخ 25 نوف 28 2022 تحت 
رقم 4252.

62 P

فانسطور
ش.م.م ذدت شريك ودحد

 VANSTORE SARL D’ASSOCIE
UNIQUE

دلخلرق  دلعلم  للج ع  تبعل   -  I
للعلس  للشريك دلوحيد دملنعقد يوم 
2022 لشركة »فلندطور«  2 نوف 28 
ذدت  دملدؤولية  محدوس   شركة 
دالخت لعي  رأس للهل  وحيد،  شريك 
تقلطع شلرع  مقرهل  سرهم،   20.000
إقلمة   ،9 الله يلقوت وزنقة دلعرعلر 
 ،47 شقة  دلردبع،  دلطلبق  غلليس 
بللسجل  ومسجلة  دلبيضلء،  دلددر 
رقم  تحت  دلبيضلء  للددر  دلتجلري 
دلوحيد  دلشريك  قرر   ،549883

للشركة مل يلي : 
4 - دستقللة دلديد حلزوت سي ون 

غلس من منصبه ك دي2 للشركة.
ديت  دلديد مصطفى  تعيين   -  2

دغردر ك دي2 خديد للشركة.
حصة   200 مج وع  تفويت   -  3
دخت لعية بللقي ة دإلس ية 400 سرهم 
دلديد  لصللح  دلودحد   للحصة 

مصطفى ديت دغردر.
دألسلسية  دلقودنين  تعديل   -  4

للشركة.
بكتلبة  دلقلنوني  دإليددع  تم   -  II
دلضبط لد  دملحك ة دلتجلرية بللددر 
 2022 سيد 28   9 بتلريخ   دلبيضلء 

تحت رقم 849689.
63 P

AGRI KAMILI
SARL

دلخلرق  دلج لعي  للقردر  تبعل   -  I
بتلريخ  دملنعقد  للشركلء  للعلس  
»أغري  لشركة   ،2022 نوف 28   8
دملدؤولية،  محدوس   كلميلي« 
مقرهل  سرهم   4.000.000 رأس للهل 
شلرع   292 برشيد  في  دالخت لعي 
دلطلبق دألول حي  دبردهيم دلروسدني، 
دلوحد  ودملسجلة بللسجل دلتجلري 
قرر   ،44244 رقم  تحت  ب28شيد 

دلشركلء مل يلي : 

مع  للشركة  خديد  مدي2  تعيين 

تفويض مهلم دإلمضلء.

من  و46   45 دلبندين  تعديل 

دلقودنين دألسلسية.

تعديل دلقودنين دألسلسية للشركة.

بكتلبة  دلقلنوني  دإليددع  تم   -  II

دالبتددئية  دملحك ة  لد   دلضبط 

 2022 نوف 28   23 بتلريخ   ب28شيد 

تحت رقم 4237.

64 P

سيودن دألستلذ ع لس دلدهبي

موثق

إعالن عقد تسيير حر
بديودن  توثيقي  عقد  ب قت�سى 

بأزرو،  موثق  دلدهبي،  دألستلذ ع لس 

دلتجلري دلديد  أعطى مللك دألصل 

دلتديي2  سبيل  على  حروقي،  دلتهلمي 

دلحر لألصل دلتجلري، دلكلئن ب دينة 

وهو عبلر   إقليم دفردن،  عين دللوح، 

CAFE TIMNAYINE ذدت  عن مقهى 

دلسجل دلتجلري 3588.

دلحلمل  مح د،  حروقي  للديد 

رقم  دلوطنية  دلتعريف  لبطلقة 

من   %50 دقتدلمه  مع   ،DA72255

دألربلح كل ستة أشهر.

65 P

شركة مسابك زليجة للرصاص
شركة مدله ة في طور دلتصفية

رأس للهل : 6.300.000سرهم

دملقر دالخت لعي : سودر دلحي ر، وخد 

رقم دلسجل دلتجلري : 2599 وخد 

رقم دلتعريف دلجبلئي : 05300737 

غي2  دلعلمة  دلج عية  تسجل 

دلعلسية دملنعقد  بتلريخ 2 ملرس 2022 

طبيح،  دلكبي2  عبد  دلديد  دستقللة 

مصفي دلشركة، من مهلمه وت نح له 

إلسدرته  تحفظ  وسون  دلتلمة  دلت28ئة 

طودل مد  واليته دلتي تنتهي دعتبلرد من 

تلريخ 2 ملرس 2020.

دلعلمة  دلج عية  تعين  ك ل 

ك صفي بديل للشركة :
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شوفلني  سعد  مح د  دلديد 

ودإلسدري  دلقلنوني  دملدير  دلفل�سي، 

ملج وعة صوميد، دملغربي دلجندية، 

دلوطنية  دلتعريف  لبطلقة  دلحلمل 

زهر   بزنقة  ودلكلئن   BL46693 رقم 

حي   ،45 رقم   ،39 ع لر   دللؤلؤ، 

دلردحة، دلددر دلبيضلء ملد  دلتصفية.

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

دلتجلرية بوخد  بتلريخ 42 ملرس 2020 

تحت رقم 4022.
للنشر ودالستخالص

مجلس دإلسدر 

66 P

GMN SERVICES

SARL AU

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

تم  قد  بللربلط،   2022 نوف 28   29

دلخصلئص  تح ل  شركة  تأسيس 

دلتللية :

.GMN SERVICES : دلتد ية

ذدت  شركة   : دلقلنونية  دلصفة 

دملدؤولية دملحدوس  ودلشريك دلوحيد.

دلهدف دالخت لعي : مقلول دلتنظيف.

رأس دمللل : 400.000 سرهم مقد ة 

سرهم   400 حصة من فئة   400 إلى 

للحصة.

من  دبتددء  سنة   99  : دملد  

دلتأسيس دلنهلئي.

من فلتح ينلير إلى   : دلدنة دملللية 

34 سيد 28 من كل سنة مل عدد دلدنة 

دألولى تبتدئ من تلريخ دلتسجيل.

دملقر دالخت لعي : ع لر  30 شقة 8 

حدلن،  زنقة موالي أح د دلوكيلي، 

دلربلط.

دلتديي2 : طلحة يوسف.

دلتجلرية  بلملحك ة  دلتقييد   رقم 

بتلريخ   464585 رقم  تحت   بللربلط 

7 سيد 28 2022.

67 P

 STE BADDA STONE 
ET CARREAUX

SARL AU
مسجل  عرفي  عقد  ب قت�سى 
بتلريخ 22 نوف 28 2022 بللخ يدلت 
لشركة  دألسل�سي  دلقلنون  وضع  تم 

تح ل دلخصلئص دلتللية :
 STE BADDA STONE : دلتد ية

.ET CARREAUX
ذدت  شركة   : دلقلنونية  دلصفة 

مدؤولية محدوس  بشريك ودحد.
وشردء  بيع   : دالخت لعي  دلهدف 

دلرملم.
رأس لل دلشركة : 400.000 سرهم 
فئة  من  حصة   4000 إلى  مقد ة 
في  محرر   كلهل  للحصة  سرهم   400

دسم دلديد مح د بلس .
سودر أيت قاللي   : دملقر دالخت لعي 

أيت أوريبل، دلخ يدلت.
عهد تديي2 دلشركة إلى   : دلتديي2 

دلديد مح د بلس .
من فلتح ينلير إلى   : دلدنة دملللية 

34 من فلتح ينلير من كل سنة.
من تلريخ  سنة دبتددء   99  : دملد  

دلتأسيس دلنهلئي.
دلتجلري  بللسجل  دلتقييد  رقم 

.29654
68 P

AZIZ SAMAMA SELECTION
دلحل دملدبق للشركة

تعيين مصف
تحديد مقر دلتصفية

نهلية مهلم دملدير دلعلم نهلية خ يع 
دملتصرفين

دلغي2  دلعلمة  دلج عية  ب وخب 
دلعلسية دملنعقد  في 44 سبت 28 2022 
 AZIZ فإن دلشركة دلحلملة لتد ية 
 SAMAMA SELECTION SARL
دبتددء  قررت دلحل دملدبق للشركة 

من يومه.
دلعيدلوي  دلديد  دملصفي  تعيين 
عروس،  بني  شلرع  في  دملقيم  عزيز، 
سال  دلقرية،  دلوحد ،  حي   68 رقم 
 RES MAMOURA دلتصفية  مقر 
 IMM N°8 MAG N 24 SALA AL

.JADIDA, SALE

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

دالبتددئية بدال بتلريخ فلتح سيد 28 

2022 تحت رقم 40073. 

69 P

 STE IMMOBILIERE RABHA

MEHDI

SA

شركة مجهولة دالسم

ذدت رأس لل يبلغ :  300.000  سرهم

دملقر دلرئي�سي :  دلربلط، شلرع 

دشعري

RC : 66533

إشعلر ببيع أسهم
مؤرمة  موثقة  عقوس  ب قت�سى 

بتلريخ 5 يونيو 2007 و24 يوليو 2007 

 RE9500 ومسجلة بللربلط تحت رقم

 RE43532 RO43269و  OR9240

 STE تم مل يلي للشركة مجهولة دالسم

: IMMOBILIERE RABHA MEHDI SA

تفويت دألسهم داتية للشركة :

2007 قلم كل  5 يونيو  4 - بتلريخ 

من دلديد دلقلسري دلي ني عز دلدين 

ودلديد  دلقلسري دلي ني نجيبة بنقل 

دلقلسري  دلديد  إلى كل من  وتفويت 

دلي ني مح د ودلديد دلقلسري دلي ني 

نلصر دلدين ودلديد  دلقلسري دلي ني 

ضيلء ودلديد  دلقلسري دلي ني سنلء :

ي تلكونهل  دلتي  دألسهم  خل 

بللشركة ودملقدر  في 429,60 سهم.

خل حدلبهم دلجلري بللشركة.

قلم   2007 يوليو   27 بتلريخ   -  2

بنقل  دلي ني مح د  دلقلسري  دلديد 

إلى دلديد  دلقلسري دلي ني  وتفويت 

سنلء :

خل دألسهم دلتي ي تلكونهل بللشركة 

ودلتي ت ثل ثلث أسهم دلشركة.

خل حدلبهم دلجلري بللشركة.
ب ثلبة مقتطف وبيلن

رئيس مجلس دإلسدر 

70 P

SOREPAC
SARL

دملقر دالخت لعي : دملركب دلصنلعي 

دلزهردء، رقم 43، دلولجة، سال

ب قت�سى دلعقد دلعرفي دملؤرخ في 4 

نوف 28 2022 إن دلج ع دلغي2 دلعلسي 

دملدؤولية  ذدت   SOREPAC لشركة 

مقرهل  دلوحيد  للشريك  دملحدوس  

دالخت لعي : دملركب دلصنلعي دلزهردء، 

رقم 43 دلولجة، سال قد قرر مل يلي :

47.500 حصة دلتي هي في  تفويت 

و2500  سعيد  دلعنبة  دلديد  ملك 

حصة دلتي هي في ملك دلديد دلعنبة 

أمين من فئة 400 سرهم للودحد  إلى 

دلذي  دلدللمي  دملطلب  عبد  دلديد 

 50.000 مج وعه  مل  ي تلك  أصبح 

حصة من فئة 400 سرهم للودحد .

سعيد،  دلعنبة  دلديد  دستقللة 

 G45475 دلوطنية  دلبطلقة  دلحلمل 

20 زنقة أيت بلهة،  دلدلكن بللربلط 

شلرع مح د  دلج يل،  دملنظر  تجزئة 

دلعنبة  ودلديد  سوي�سي  دلدلسس 

دلوطنية  دلبطلقة  دلحلمل  أمين، 

بللربلط  دلدلكن   AB340605

دملنظر  تجزئة  بلهة،  أيت  زنقة   20

دلدلسس،  مح د  شلرع  دلج يل، 

سوي�سي ك دي2ين للشركة.

دملطلب  عبد  دلديد  تعيين 

دلوطنية  دلبطلقة  دلحلمل  دلدللمي، 

 5 أمل  بللربلط،  دلدلكن   A482909

رقم 44، دملدي2  ح.ي.م ك دي2 خديد 

للشركة ملد  غي2 محدوس .

للشركة  دلقلنوني  دلشكل  تحويل 

من شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس  

إلى شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس  

للشريك دلوحيد.

دألسل�سي  للقلنون  مدتوفى  وضع 

للشركة.

لكتلبة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

دلضبط بلملحك ة دالبتددئية بدال في 

5 سيد 28 2022 تحت رقم 4440.
إعالن ودلنشر

71 P
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 MARPULIM AFRICA 
SARL AU

رأس لل دلشركة : 400.000 سرهم
46 شلرع عقبة، دلطلبق دألول، شقة 

رقم 2، أكددل، دلربلط
تغيي2 دملقر دالخت لعي

ب قت�سى دلج ع دلعلم دالستثنلئي 
 ،2022 أكتوبر   43 بتلريخ  دملنعقد 
 MARPULIM AFRICA ب قر شركة 
SARL AU تم تحويل دملقر دالخت لعي 
عقبة  شلرع  من  للشركة  دلحللي 
 - أكددل   2 دألول شقة رقم  دلطلبق 
عين  سودر أوالس دسالمة،   : دلربلط إلى 

عتيق، ت لر .
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
نوف 28   29 بتلريخ  بللربلط  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 430802.
72 P

KAROKA COUTURE
SARL AU

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
بدطلت تم تحرير   2022 أبريل   48
ودلقودنين  دلعلم  دلج ع  محضر 

دألسلسية للشركة وقرر مل يلي : 
- تصفية دلشركة وقبول خ يع   4

ع ليلت دلتصفية.
دإليددع  تم   : دلقلنوني  دإليددع 
دلقلنوني بدطلت تحت رقم 4969/22 

بتلريخ 5 سيد 28 2022.
73 P

شركة مقهى النخلة سبو
ش.ذ.م.م للشريك دلودحد

س.ت : 50335
دستقللة مدي2 دلشركة

تعيين مدي2ين خدس للشركة
دلتوقيع

دلصالحيلت
ب وخب عقد عرفي مؤرخ في   -  4
قرر  بللقنيطر    2022 نوف 28   22
لشركة  دلعلسي  دلغي2  دلعلم  دلج ع 
مقهى دلنخلة سبو ش.ذ.م.م للشريك 
سرهم   40.000 رأس للهل  دلوحيد 
كردج  بللقنيطر   دالخت لعي  ومقرهل 

رقم 4692 بقعة دلوفلء 4 مل يلي : 

دستقللة دلديد كي مح د، دلحلمل 

من   G87053 دلوطنية رقم  للبطلقة 

مهلمه ك دي2 للشركة.

دلحلمل  تعيين دلديد كي مح د، 

 G87053 رقم  دلوطنية  للبطلقة 

ودلديد كي أوسلمة، دلحلمل للبطلقة 

مدي2ين   G640229 رقم  دلوطنية 

للشركة ملد  غي2 محدس .

بين  بلملشلركة  دلشركة  توقيع 

دلديد كي مح د ودلديد كي أوسلمة.

بج يع  للشركة  دملدي2ون  يت تع 

في  عليهل  دملنصوص   دلصالحيلت 

دمللس  44 من دلقلنون دألسل�سي.

لد   تم   : دلقلنوني  دإليددع   -  2

دالبتددئية  لل حك ة  دلضبط  كتلبة 

 2022 نوف 28   29 في   بللقنيطر  

تحت رقم 93506.

74 P

فيددركو

شركة محدوس  دملدؤولية
رأس للهل : 400.000 سرهم

عضو بهئة دلخ28دء دملحلسبين
زنقة مصطفى دملعلني، رقم 357، 

دلددر دلبيضلء

PARDIV HOLDING
SARL AU

 شركة محدوس  دملدؤولية 

ذدت شريك ودحد
رأس للهل : 6.844.000 سرهم

 مقر دلشركة : شلرع دلزرقطوني 
رقم 246، دلددر دلبيضلء

س.ت دلددر دلبيضلء رقم 228895

دلزيلس  في دلرأس لل
قلم دلج ع دلعلم غي2 دلعلسي   -  4

 PARDIV دلشركة  في  للشركلء 

سبت 28   26 في  دملؤرخ   HOLDING

2022، ب ل يلي :

ب بلغ  دلشركة  رأس لل  في  دلزيلس  

من  لرفعه  سرهم،   3.460.000

 6.844.000 إلى  سرهم   3.354.000

في  دلزيلس   هذه  تحقيق  تم  سرهم. 

حصة   34.600 بإحددث  دلرأس لل 

من  دس ية  بقي ة  للشركة  تلبعة 

مكتتبة لكل حصة،  سرهم   400 فئة 

بكلملهل ومدفوعة دلقي ة كليل بلملقلصة 

ومدتحقة  وسلئلة  أكيد   سيون  مع 

على  دلجلرية  دلحدلبلت  في  مدفوعة 

 SAHAM دلشركة ودملخصصة لشركة

.REAL ESTATE FUND

6 و7 من  تعديل بللتالزم دلبندين 

دلنظلم دألسل�سي.

دلقلنوني  دإليددع  إنجلز  تم   -  2

دلتجلرية  بلملحك ة  دلضبط  بكتلبة 

 2022 نوف 28   25 في  بللددر دلبيضلء 

تحت رقم 847740.
عن موخز وبيلن

75 P

فيددركو

شركة محدوس  دملدؤولية

رأس للهل : 400.000 سرهم

عضو بهئة دلخ28دء دملحلسبين
زنقة مصطفى دملعلني، رقم 357

دلددر دلبيضلء

CASA DEL ARTE
SARL

شركة محدوس  دملدؤولية 
رأس للهل : 600.000 سرهم

مقر دلتصفية : خ يلة 5 زنقة 445 

 ع لر  رقم 47، دلطلبق دلردبع، 

دلددر دلبيضلء

س.ت دلددر دلبيضلء رقم 426283

ت.ج رقم 4023269

قفل دلتصفية
مؤرخ  عرفي  عقد  ب وخب   -  4

بللددر دلبيضلء في 34 أغدطس 2022، 

قلم دلج ع دلعلم غي2 دلعلسي للشركلء 

في CASA DEL ARTE ب ل يلي :

دلنهلئي  دلحدلب  على  دملودفقة 

للتصفية.

معلينة قفل دلتصفية.

منح دإلبردء لل صفي.

إنهلء مهلم دملصفي.

دلقلنوني  دإليددع  إنجلز  تم   -  2

دلتجلرية  بلملحك ة  دلضبط  بكتلبة 

 2022 نوف 28   25 في  بللددر دلبيضلء 

تحت رقم 847744.
عن موخز وبيلن

76 P

FIDUCIAIRE RECTY CONSEIL SARL AU
Comptabe Agrée par l’Etat

 PACK & LOG EM
SARL AU

تأسيس شركة محدوس  دملدؤولية 
ذدت دلشريك دلوحيد

في  مؤرخ  عرفي  عقد   ب قت�سى 
44 نوف 28 2022، تم إعددس دلقلنون 
دألسل�سي لشركة محدوس  دملدؤولية 
ذدت دلشريك دلوحيد بلمليزدت دلتللية :

عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
بلك   : تد يتهل  ب ختصر  دالقتضلء 

دند لوك د و م.
غرض دلشركة : بإيجلز : دلتلفيف 

ومدملت دلتوظيف دملؤقت.
تجزئة   : دالخت لعي  دملقر  عنودن 
سلو  رقم 8 دملحل رقم 8 تيط مليل، 

دلددر دلبيضلء.
أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.
 400.000 دلشركة  رأس لل  مبلغ 

سرهم، مقدم كللتللي :
دلديد دلحلجي دلتهلمي 400 حصة 

بقي ة 400 سرهم للحصة ؛
دملج وع 4000 حصة.

طرف  من  يكون  دلشركة  تديي2 
دلحلمل  دلديد عبد دللطيف شفقل، 
.BH407380 لبطلقة دلتعريف دلوطنية
بلملركز  دلقلنوني  دإليددع  تم 
دلبيضلء  بللددر  لالستث لر  دلجهوي 
2022 رقم دلسجل  24نوف 28  بتلريخ 

دلتجلري 563063.
77 P

ALKHIR CONST
ش.م.م ش.و

محل رقم 4، قطعة رقم 2263، 
تجزئة دلحددس ، دلقنيطر 

دلوحيد  دلشريك  قردر  ب قت�سى 
دملؤرخ في 7 سبت 28 2047 تقرر مل يلي :

للشركة  دلقلنوني  دملقر  تغيي2   -  4
رقم  بلوك ب،   : من دلعنودن دلقديم 
407، أوالس أوخيه، دلقنيطر  إلى دملقر 
رقم  قطعة   ،4 رقم  محل   : دلجديد 

2263، تجزئة دلحددس ، دلقنيطر .
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2 - إضلفة نشلط منعش عقلري.
 ولقد تم دإليددع دلقلنوني بللسجل 
 دلتجلري بلملحك ة دالبتددئية بللقنيطر  

تحت رقم 47085.
78 P

MDH-MOROCCO METAL
ش.م.م

تجزئة دالح دي رقم 40، حي 
دلرح ة، منيفر 

دلتأسيس
بتلريخ عرفي  عقد   ب قت�سى 
2022 تم تأسيس شركة   40 نوف 28 
ذدت مدؤولية محدوس  بلملودصفلت 

دلتللية :
 MDH-MOROCCO  : دلتد ية 

.METAL
دملدؤولية  ذدت  شركة   : دلصفة 

دملحدوس .
: تجزئة دالح دي  دملقر دالخت لعي 

رقم 40، حي دلرح ة، منيفر .
على  ودلبحث  دلتنقيب   : دلغرض 

دملعلسن.
 400.000 في  حدس   : دلرأس لل 
سرهم موزع  إلى 4.000 حصة موزعة 

على دلشكل دلتللي :
سفيلن دلخطلب : 500 حصة.

دح د مدحي : 500 حصة.
: تدي2 دلشركة من طرف  دلتديي2 
غي2  ملد   ذلك  مدحي  دح د  دلديد 

محدس .
دإليددع  تم   : دلقلنوني  دإليددع 
دلقلنوني للشركة لد  كتلبة دلضبط 
بلملحك ة دالبتددئية بخنيفر  بتلريخ 5 
سيد 28 2022 تحت رقم 2022/527 

دلسجل دلتجلري رقم 4677.
79 P

STE LOGAMTRANS
SARL AU

دلطلبق دألول زنقة 45 حي دلغزودني 
مريرت - منيفر 

غي2  دخت لع  محضر  ب قت�سى 
تم   2022 سيد 28   2 بتلريخ  علسي 

دتخلذ دلقردر دلتللي :

بيع مودس   : إضلفة دلنشلط دلتللي 
دلبنلء.

دإليددع  تم   : دلقلنوني  دإليددع 
دلقلنوني للشركة لد  كتلبة دلضبط 
بلملحك ة دالبتددئية بخنيفر  بتلريخ 8 
سيد 28 2022 تحت رقم 2022/532 

دلسجل دلتجلري رقم 3259.
80 P

STE ASMAD TRANS
SARL

رقم 46 حي دلجديد ديت دسحلق - 
منيفر 

غي2  دخت لع  محضر  ب قت�سى 
تم   2022 نوف 28   29 بتلريخ  علسي 

دتخلذ دلقردر دلتللي :
دلتشطيب على دلشركة،   : دلقردر 
وتعيين دلديد رشيد دلهلشمي مصفي 

للشركة.
دإليددع  تم   : دلقلنوني  دإليددع 
دلقلنوني للشركة لد  كتلبة دلضبط 
بتلريخ بخنيفر   دالبتددئية   بلملحك ة 
رقم  تحت   2022 سيد 28   5
رقم  دلتجلري  دلسجل   2022/525

.3435
81 P

DYARIMMO
شركة ذدت مدؤولية محدوس  

بشريك وحيـد
رس للهل 50.000 سرهم

دلكلئن مقرهل : دلددر دلبيضلء –294، 
شلرع يعقوب دملنصور

فضلء أنفـل، دلطلبق دلردبع رقم 45
دلسجل دلتجلري : 436.077

تفويت حصص شركة
دلشريك  قردردت  ب وخب   -  I
 ،2022 نوف 28   40 بتلريخ  دلوحيد 

ت ت معلينة مل يلي :
دلتي  شركة  حصة   500 تفويت 
دلصفريوي  مللك  دلديد  ي تلكهل 
 »BINYATE ASSALA« لفلئد  شركة
شركة مدله ة رأس للهل 4.000.000 
دلكلئن مقرهل بللددر دلبيضلء  سرهم، 
دلثلني،  دلطلبق  ليل،  زنقة   ،29  -
ودملقيد  بللسجل  دلصخور دلدوسدء 
رقم  تحت  دلبيضلء  للددر  دلتجلري 

.483045

للنظلم  دلتالزمي  دلتعديل 
دألسل�سي.

تم دلقيـلم بلإليددع دلقلنوني   –  II
دملحك ة  لد   دلضبط  بكتلبة 
 23 بتلريخ  دلبيضلء  للددر  دلتجلرية 

نوف 28 2022 تحت رقم 847386. 
82 P

BUILDING LOGISTICS
شركة مدله ة

رأس للهل 66.000.000 سرهم
دلكلئن مقرهل : دلددر دلبيضلء - 

دملدطحة دللوخدتيكية، دملنطقة 
دلصنلعية أوالس صللح - بوسكور 

دلسجل دلتجلري : 250304
دلزيلس  في رأس لل دلشركة

مجلس  مددوالت  ب وخب   -  I
 2022 نوف 28   3 في  دملجت ع  دإلسدر  
من  له  دملخولة  دلدلطلت  وب وخب 
دلعلسية  غي2  دلعلمة  دلج عية  طرف 
لل دله ين بتلريخ 25 أكتوبر 2022، 

ت ت معلينة مل يلي :
دإلنجلز دلنهلئي للزيلس  في رأس لل 
 38.000.000 ب بلغ  دلشركة 
رفع  عنه  نتج  دلذي  دل�سيء  سرهم، 
دلرأس لل من 66.000.000 سرهم إلى 

404.000.000 سرهم.
للنظلم  دلتالزمي  دلتعديل 

دألسل�سي.
دلقلنوني  بلإليددع  دلقيلم  تم   -  II
دملحك ة  لد   دلضبط  بكتلبة 
 23 بتلريخ  دلبيضلء  للددر  دلتجلرية 

نوف 28 2022 تحت رقم 847434.
83 P

AGMA MARRAKECH
وسيط تأمينلت ملضع للقلنون 99-

47 دملصدر ملدونة دلتأمينلت
شركة ذدت مدؤولية محدوس  

بشريك وحيـد
رس للهل 4.000.000 سرهم

دلكلئن مقرهل : مردكش - ملتقى 
شلرع يعقوب دملنصور وشلرع عالل 

دلفل�سي، ع لر  صفو  رقم 24
دلسجل دلتجلري : 93047

دلتعريف دلجبلئي : 34887606

دستقللة وتعيين
 مدبر  دقت2دني خديد

دلشريك  قردردت  ب وخب   -  I

 ،2022 نوف 28   24 بتلريخ  دلوحيد 

ت ت معلينة وإقردر مل يلي :

بنعبد  رشيد   دلديد   دستقللة 

هللا من مهلمهل ك دبر  دقت2دنية.

دلشرديبي،  علي  دلديد  تعيين 

بصفته مدبرد دقت2دنيل للشركة.

للنظلم  دلتالزمي  دلتعديل   -  II

دألسل�سي.

III – تم دلقيـلم بلإليددع دلقلنوني 

دملحك ة  لد   دلضبط  بكتلبة 

نوف 28   28 بتلريخ  ملردكش  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 444943. 

84 P

INFOMEDIAIRE
شركة ذدت مدؤولية محدوس  

بشريك وحيـد
رس للهل 400.000 سرهم

دلكلئن مقرهل : دلددر دلبيضلء - 456، 
زنقة أبو زيد دلددسو�سي رقم 8، 

دلطلبق دألول - معلريف

دلسجل دلتجلري : 422884

دستقللة وتعيين مدبر  خديد
دلشريك  قردردت  ب وخب   -  I

دلوحيد بتلريخ 3 نوف 28 2022، ت ت 

معلينة وإقردر مل يلي :

زيددني  يوسف  دلديد  دستقللة 

من مهلمه ك دبر.

تعيين دلديد علسل بصري، مغربي 

دلحلمل لبطلقة دلتعريف  دلجندية، 

بصفته   ،D474865 رقم  دلوطنية 

مدبرد خديدد للشركة.

للنظلم  دلتالزمي  دلتعديل 

دألسل�سي.

III – تم دلقيـلم بلإليددع دلقلنوني 

دملحك ة  لد   دلضبط  بكتلبة 

بتلريخ دلبيضلء  للددر   دلتجلرية 

رقم  تحت   2022 نوف 28   25  

 .847742

85 P
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COOPER DIAGNOSTICS
شركة مدله ة

رأس للهل 300.000 سرهم
دلكلئن مقرهل : دلددر دلبيضلء - إقلمة 
»سلحة دلودزيس«، طريق دلودزيس، 
زنقة رقم 3، ع لر  رقم 6 - 20.440

دلسجل دلتجلري : 554564
دلزيلس  في رأس لل دلشركة

مجلس  مددوالت  ب وخب   -  I
 2022 نوف 28   45 دإلسدر  دملجت ع في 
من  له  دملخولة  دلدلطلت  وب وخب 
دلعلسية  غي2  دلعلمة  دلج عية  طرف 
 ،2022 نوف 28   3 لل دله ين بتلريخ 

ت ت معلينة مل يلي :
دإلنجلز دلنهلئي للزيلس  في رأس لل 
سرهم،   4.700.000 ب بلغ  دلشركة 
دلذي نتج عنه رفع دلرأس لل  دل�سيء 
 5.000.000 سرهم إلى   300.000 من 

سرهم.
للنظلم  دلتالزمي  دلتعديل 

دألسل�سي.
دلقلنوني  بلإليددع  دلقيلم  تم   -  II
دملحك ة  لد   دلضبط  بكتلبة 
بتلريخ دلبيضلء  للددر   دلتجلرية 
 6 نوف 28 2022 تحت رقم 849404.
86 P

 CREDIT DU MAROC
CAPITAL

شركة مدله ة ذدت إسدر  خ لعية 
ومجلس رقلبة

رس للهل 40.000.000 سرهم
دلكلئن مقرهل : 48-58، شلرع مح د 

دلخلمس، دلطلبق دلردبع -
دلددر دلبيضلء

دلسجل دلتجلري : 80467
دلحل دملدبق

ب وخب دلج عية دلعلمة غي2   -  I
في دملنعقد   لل دله ين   دلعلسية 

 34 أكتوبر 2022، تقرر مل يلي :
دلحل دملدبق للشركة.

حديد،  مح د  دلديد  تعيين 
دلوطنية  دلتعريف  لبطلقة  دلحلمل 

رقم PA 7967، بصفته مصفيل.

بللددر  دلتصفية  مقر  تحديد 
مح د  شلرع   ،58-48 دلبيضلء 

دلخلمس، دلطلبق دلردبع.
III – تم دلقيـلم بلإليددع دلقلنوني 
دملحك ة  لد   دلضبط  بكتلبة 
بتلريخ  دلبيضلء  للددر  دلتجلرية 
6 سيد 28 2022 تحت رقم 849403. 
87 P

دئت لنية سوفيكلس ش م م
رقم 38 إقلمة خنلن عالل شلرع طلرق بن 

زيلس - ت لر 

SALIG
شركة سلليك ش.م.م ش.و
رأس للهل : 400.000 سرهم

دلسجل دلتجلري : 434295 
بلملحك ة دالبتددئية بت لر 

ب قت�سى دلج ع دلعلم غي2 دلعلسي 
قررت   2022 سيد 28  فلتح  بتلريخ 
غزالن  دلديد   دلوحيد   دلشريكة 

دهرويل دلتعديالت دلتللية :
تفويت دلحصص : فوتت دلديد  
أزهر   دلديد   إلى  دهرويل  غزالن 
فئة  من  حصة   4000 دلحيدوني 
يصبح  حيث  للودحد ،  سرهم   400
دلرأس لل دالخت لعي 400.000 سرهم 
فئة  من  حصة   4000 إلى  مقد ة 
400 سرهم للودحد  في حوز  دلديد  

أزهر  دلحيدوني.
أزهر  دلحيدوني تعت28   : دلتديي2 
محدوس ،  غي2  ملد   دلشركة  مدي2  

ودستقللة دلديد  غزالن دهرويل.
تعديل دلقلنون دألسل�سي للشركة.

دإليددع  تم   : دلقلنوني  دإليددع 
بلملحك ة  دلضبط  بكتلبة  دلقلنوني 
 2404 رقم  تحت  بت لر   دالبتددئية 

بتلريخ 7 سيد 28 2022.
عن دلنسخة ودلنص

88 P

FIDUCIAIRE AL JISR
SARL

ب قت�سى عقد عرفي مؤرخ بتلريخ 
دلشركلء  قرر   ،2022 نوف 28   24
ذدت  شركة  دلجدر،  دئت لنية  في 

مدؤولية محدوس  مل يلي :

دلتصفية  إقفلل  على  دملصلسقة 

وإغالق دلشركة.

في  دالغالق  مصلريف  إسملج 

دلحدلب دلختلمي للشركة.

إبردء ذمة دملصفي.

دلشطب من دلسجل دلتجلري.

دإليددع  تم   : دلقلنوني  دإليددع 

لد   دلضبط  بكتلبة  دلقلنوني 

بتلريخ بللربلط  دلتجلرية   دملحك ة 

 2 سيد 28 2022 تحت رقم 430930.

89 P

PERFORMA CENTRE PRIVE
ش.م.م ش.و

424769 س.ت

I - ب قت�سى قردر مؤرخ في 20 ملي 

لقريقبة  دملهدي  دلديد  قرر   2022 

مل يلي :

من  دلشركة  دسم  تغيي2   -  4

إلى   PERFORMA CENTRE PRIVE

.PERFORMA CENTER

على  دلشركة  نشلط  توسيع   -  2

دلشكل داتي :

كردء دملكلتب لغرض دالخت لعلت، 

دملؤت ردت ودلدعم دملدر�سي.

دلتوطين دملؤقت ملقردت دلشركلت.

دلخدملت ع ومل.

دألسل�سي  دلقلنون  تحيين   -  3

للشركة.

لد   دلقلنوني  دإليددع  تم   -  II

يوم بللربلط  دلتجلرية   دملحك ة 

رقم  تحت   2022 نوف 28   45  

.430284

90 P

اوكسينور
ش.م.م

سجل تجلري رقم 48049

دلزيلس  في رأس لل دلشركة
تجديد دلقلنون دألسل�سي للشركة

دلج ع  محضر  من  يتجلى   -  4

بتلريخ دملنعقد  دالستثنلئي   دلعلم 

 3 نوف 28 2022 أن تقرر مل يلي :

من  دلشركة  رأس لل  رفع 
40.000.000 سرهم إلى 59.800.000 
حصة   498000 بخلق  وذلك  سرهم 
سرهم   400 دخت لعية خديد  بقي ة 
للحصة تضلف إلى دلحصص دلقدي ة 
49.800.000 سرهم  قي تهل دإلخ للية 
 34 لغلية  دملنقول  دلرصيد  بإسملج 

سيد 28 2024.
دلشركة  رأس لل  رفع  تحقيق 
إلى  مقد ة  سرهم   59.800.000 إلى 
بقي ة  دخت لعية  حصة   598000
سرهم للحصة دلودحد  موزعة   400
حدب ندبة دشت2دكهم  بين دلشركلء 
في رأس لل دلشركة وعليه تم تعديل 
دألسل�سي  دلقلنون  من   7 دلفصل 

للشركة.
تجديد دلقلنون دألسل�سي للشركة.
بكتلبة  دلقلنوني  دإليددع  تم   -  2
بطنجة  دلتجلرية  بلملحك ة  دلضبط 
رقم  تحت   2022 نوف 28   46 يوم 

.259580
مدتخلص من أخل دإلشهلر

مدي2

91 P

اوكسينور
ش.م.م

سجل تجلري رقم 48049
تعديل عنودن  دلشركة

دلقردر  محضر  من  يتجلى   -  4
 4 دملنعقد يوم  دلغي2 دلعلسي للشركلء 

نوف 28 2022 أن تقرر مل يلي :
دالخت لعي  دملقر  عنودن  تعديل   
ودمللحق  للشركة حدب عقد دلكردء 

ليصبح ك ل يلي :
طريق  طنجة   : دالخت لعي  دملقر 
دمل ر  دلصنلعية  دملنطقة  تطودن 

دلرئي�سي قطعة رقم 427.
دلردبع  دلفصل  تعديل  تم  وعليه 

من دلقلنون دألسل�سي للشركة.
بكتلبة  دلقلنوني  دإليددع  تم   -  2
بطنجة  دلتجلرية  بلملحك ة  دلضبط 
رقم  تحت   2022 نوف 28   47 يوم 

.259605
مدتخلص من أخل دإلشهلر

مدي2

92 P
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 STE IMMOBILIERE MACHA

ALLAH
SARL

سجل تجلري رقم 49287

تعديل تديي2 دلشركة
تجديد دلقلنوني دألسل�سي

دلقردر  محضر  من  يتجلى   -  4

دلشركة  دلج لعي دالستثنلئي لشركلء 

 IMMOBILIERE MACHA« دملدعو  

 23 يوم  دملنعقد   »ALLAH SARL

سبت 28 2022 أنه تقرر مل يلي :

دلشركة  لتصبح  مدي2  دستقللة 

مدي2  وحيد  دلديد  نجالء دملوسن 

دلجزدئري مع كلفة دلصالحيلت.

وعليه تم تعديل دلفصل 45 من 

دلقلنون دألسل�سي للشركة.

تجديد دلقلنون دألسل�سي للشركة 

في صيغته دلجديد .

بكتلبة  دلقلنوني  دإليددع  تم   -  2

بطنجة  دلتجلرية  بلملحك ة  دلضبط 

رقم  تحت   2022 أكتوبر   48 بتلريخ 

.258453
مدتخلص من أخل دإلشهلر

مدي2

93 P

الشركة العقارية طارال
ش.م.م

سجل تجلري رقم 4487

نقل دملقر دالخت لعي
تجديد دلقلنوني دألسل�سي للشركة

دلقردر  محضر  من  يتجلى   -  4

دلج لعي دالستثنلئي للشريك دلوحيد 

أنه   2022 نوف 28   5 بتلريخ  دملنعقد 

تقرر مل يلي :

دملوخوس  دالخت لعي  دملقر  نقل 

سلبقل بطنجة زنقة طولدطوي رقم 

22 إلى دلعنودن دلجديد طريق تطودن 

دملنطقة دلصنلعية م ر 2 رقم 42.

من   4 دلفصل  تعديل  تم  وعليه 

دلقلنون دألسل�سي للشركة.

تجديد دلقلنون دألسل�سي للشركة 

في صيغته دلجديد .

بكتلبة  دلقلنوني  دإليددع  تم   -  2
بطنجة  دلتجلرية  بلملحك ة  دلضبط 
رقم  تحت   2022 نوف 28   22 بتلريخ 

.259724
مدتخلص من أخل دإلشهلر

مدي2

94 P

الشركة العقارية دار التقوى
ش.م.م

سجل تجلري رقم 48545
نقل دملقر دالخت لعي

تجديد دلقلنوني دألسل�سي للشركة
دلقردر  محضر  من  يتجلى   -  4
دلج لعي دالستثنلئي للشريك دلوحيد 
دملنعقد بتلريخ 44 أكتوبر 2022 أنه 

تقرر مل يلي :
دملوخوس  دالخت لعي  دملقر  نقل 
إقلمة  فلس  شلرع  بطنجة  سلبقل 
إلى   64 رقم  دألول  دلطلبق  مردكش 
تطودن  طريق  دلجديد  دلعنودن 

دملنطقة دلصنلعية م ر 2 رقم 42.
من   4 دلفصل  تعديل  تم  وعليه 

دلقلنون دألسل�سي للشركة.
تجديد دلقلنون دألسل�سي للشركة 

في صيغته دلجديد .
بكتلبة  دلقلنوني  دإليددع  تم   -  2
بطنجة  دلتجلرية  بلملحك ة  دلضبط 
رقم  تحت   2022 نوف 28   22 بتلريخ 

.259722
مدتخلص من أخل دإلشهلر

دملدي2

95 P

عقار سكن فرح
ش.م.م

سجل تجلري رقم 92443
نقل دملقر دالخت لعي

تجديد دلقلنوني دألسل�سي للشركة
دلقردر  محضر  من  يتجلى   -  4
دلج لعي دالستثنلئي للشريك دلوحيد 
أنه   2022 أكتوبر   5 بتلريخ  دملنعقد 

تقرر مل يلي :
دملوخوس  دالخت لعي  دملقر  نقل 
إقلمة  فلس  شلرع  بطنجة  سلبقل 
إلى   64 رقم  دألول  دلطلبق  مردكش 
تطودن  طريق  دلجديد  دلعنودن 

دملنطقة دلصنلعية م ر 2 رقم 42.

من   4 دلفصل  تعديل  تم  وعليه 
دلقلنون دألسل�سي للشركة.

تجديد دلقلنون دألسل�سي للشركة 
في صيغته دلجديد .

بكتلبة  دلقلنوني  دإليددع  تم   -  2
بطنجة  دلتجلرية  بلملحك ة  دلضبط 
رقم  تحت   2022 نوف 28   22 بتلريخ 

.259723
مدتخلص من أخل دإلشهلر

مدي2

96 P

TROSCA
SARL

سجل تجلري رقم 54367
إغالق وتصفية دلشركة

دالستثنلئي  دلقردر  ب قت�سى   -  4
  »TROSCA SARL« للشركة دملدعو  
دملنعقد بتلريخ 8 نوف 28 2024 تقرر 

مل يلي :
إغالق وتصفية دلشركة.

تخصيص مصلريف دلتصفية.
دلتفريغ لل صفين.

دلتشطيب من دلسجل دلتجلري.
بكتلبة  دلقلنوني  دإليددع  تم   -  2
بطنجة  دلتجلرية  بلملحك ة  دلضبط 
رقم  تحت   2022 يوليو   28 بتلريخ 

.256447
مدتخلص من أخل دإلشهلر

مصف دلشركة

97 P

 INDUSTRIE TEXTRILE DU
NORD ITNORD

SARL
سجل تجلري رقم 40484

حل مبكر  للشركة
دالستثنلئي  دلقردر  ب قت�سى   -  4
 INDUSTRIE« دملدعو   للشركة 
 TEXTRILE DU NORD ITNORD
46 سبت 28  بتلريخ  دملنعقد    »SARL

2022 تقرر مل يلي :
حل مبكر للشركة.

بوعربي  مح د  دلديد  تعيين 
ك صف للشركة.

بلملقر  دلتصفية  مكلن  خعل 
دالخت لعي - طنجة دملنطقة دلصنلعية 

طريق تطودن.
بكتلبة  دلقلنوني  دإليددع  تم   -  2
بطنجة  دلتجلرية  بلملحك ة  دلضبط 
بتلريخ 48 أغدطس 2022 تحت رقم 

.258454
مدتخلص من أخل دإلشهلر

مصف دلشركة

98 P

KALDEN TRADING
SARL

سجل تجلري رقم 45274
إغالق وتصفية دلشركة

دالستثنلئي  دلقردر  ب قت�سى   -  4
 KALDEN« دملدعو   للشركة 
TRADING SARL«  دملنعقد بتلريخ 9 

أبريل 2024 تقرر مل يلي :
إغالق وتصفية دلشركة.

تخصيص مصلريف دلتصفية.
دلتفريغ لل صفين.

دلتشطيب من دلسجل دلتجلري.
بكتلبة  دلقلنوني  دإليددع  تم   -  2
بطنجة  دلتجلرية  بلملحك ة  دلضبط 
رقم  تحت   2022 ملي   25 بتلريخ 

.254064
مدتخلص من أخل دإلشهلر

مصف دلشركة

99 P

LOTIPROD
SARL AU

شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس   ذدت 
دلشريك دلوحيد

رأس للهل : 400.000 سرهم
دملقر دالخت لعي : رقم 4 ودس زيز رقم 
دلشقة 4 دلطلبق 3 أكددل دلربلط
رقم دلسجل دلتجلري : 464207
تأسيس شركة ذدت دملدؤولية 
دملحدوس   ذدت دلشريك دلوحيد

بتلريخ عرفي  عقد  ب قت�سى   -  I 
تأسيس  تم   ،2022 سبت 28   28  
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس   ذدت 
دلخصلئص  ذدت  دلوحيد  دلشريك 

دلتللية :
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 LOTIPROD SARL  : دلتد ية 

.AU

دلبنلء  أشغلل   : دلشركة  نشلط 

وأشغلل مختلفة.
ودس   4 رقم   : دالخت لعي  دملقر 
أكددل   3 دلطلبق   4 دلشقة  رقم  زيز 

دلربلط.
لقد تم تحديد   : رأس لل دلشركة 
سرهم   400.000 رأس لل دلشركة في 

4.000 حصة دخت لعية  مقد ة إلى 

موزعة  سرهم   400 دلودحد   قي ة 

كللتللي :

 4000  : دلديد دلريلحي عبد دلحي 

حصة دخت لعية. 

: من طرف دلديد  تديي2 دلشركة 

دلريلحي عبد دلحي.

من فلتح ينلير إلى    : دلدنة دملللية 

بلستثنلء  سنة  كل  من  سيد 28   34

تلريخ  من  تبتدئ  دلتي  دألولى  دلدنة 

دلتقييد في دلسجل دلتجلري.

في دلشركة  مد   تحديد  تم   لقد 

 99 سنة.

2 - تم دإليددع دلقلنوني لد  كتلبة 

بللربلط  دلتجلرية  بلملحك ة  دلضبط 

رقم  تحت   2022 نوف 28   22 بتلريخ 

دلسجل دلتجلري : 464207.
للنشر ودإلعالن

100 P

 SOCIETE ESPACE
 VERT IRRIGATION ET

EQUIPEMENT
OU »SEVIE« EN ABREVIATION

SARL AU

تأسيس
ب قت�سى دلعقد دلعرفي دملصلسق 

 ،2022 نوف 28   23 بتلريخ  عليه 

مدؤولية  ذدت  شركة  إنشلء  تم 

محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد تح ل 

دلخصلئص دلتللية :

 SOCIETE ESPACE  : دلتد ية 

 VERT IRRIGATION ET

 EQUIPEMENT OU »SEVIE« EN

.(ABREVIATION (SARL AU

دملقر دالخت لعي : حي بوسردع بلوك 
3 دلزنقة 44 رقم 4434 قصبة تلسلة.

آالت  بيع   : دالخت لعي  دلغرض 

زردعية ودألشغلل دملختلفة وتشجي2.
رأس دمللل : 400.000 سرهم.

مد  دلشركة : 99 سنة دبتددء من 

تلريخ تسجيلهل في دلسجل دلتجلري.

مرودن  بوسلهلم  دلديد   : دملدي2 

ذلك ملد  غي2   CIN N° GA394458

محدس .

فلتح  من  تبتدئ   : دملللية  دلدنة 

كل  من  سيد 28   34 في  وتنتهي  ينلير 

سنة.

بكتلبة  تم   : دلقلنوني  دإليددع 

دلضبط بلملحك ة دالبتددئية بقصبة 

دلسجل   ،488 رقم  تحت  تلسلة 

دلتجلري رقم 2259، بتلريخ 5 سيد 28 

.2022

101 P

SOCIETE IGHREM MONY
SARL AU

تأسيس
ب قت�سى دلعقد دلعرفي دملصلسق 

 ،2022 نوف 28   22 بتلريخ  عليه 

مدؤولية  ذدت  شركة  إنشلء  تم 

محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد تح ل 

دلخصلئص دلتللية :

 SOCIETE IGHREM  : دلتد ية 

.MONY SARL AU

دملقر دالخت لعي : دغرم دلعالم سير 

دلقصيبة.

دالستي2دس   : دالخت لعي  دلغرض 

ودلتصدير، دألشغلل دملختلفة ودلبنلء 

ثم بيع داالت ودملعددت دملكتبية.
رأس دمللل : 400.000 سرهم.

مد  دلشركة : 99 سنة دبتددء من 

تلريخ تسجيلهل في دلسجل دلتجلري.

دلديد دلفلصكي يوسف   : دملدي2 

غي2  ملد   ذلك   CIN N° IA452504

محدس .

فلتح  من  تبتدئ   : دملللية  دلدنة 

كل  من  سيد 28   34 في  وتنتهي  ينلير 

سنة.

بكتلبة  تم   : دلقلنوني  دإليددع 

دلضبط بلملحك ة دالبتددئية بقصبة 

دلسجل   ،487 رقم  تحت  تلسلة 

دلتجلري رقم 2293، بتلريخ 5 سيد 28 

.2022

102 P

SOCIETE Z PROMO
SARL AU

رأس للهل 40.000 سرهم

مقرهل دالخت لعي : مكتب 7 رقم 

5 إقلمة 50 طريق عين س ين حي 

دلنخيل فلس

ب قت�سى عقد عرفي بفلس بتلريخ 

أعضلء  دتفق   ،2022 سبت 28   46

Z PROMO SARL، رأس لل  شركة 

ودلتي يوخد  سرهم،  دلشركة 40.000 

رقم   7 ب كتب  دالخت لعي  مقرهل 

حي  س ين  عين  طريق   50 إقلمة   5

دلنخيل فلس مل يلي :

4 - تفويت دلحصص دالخت لعية 

بللشكل دلتللي :

نع لن  موالي  دلديد  فوت 

دلهلشمي دلبلغيثي مج وعة دلحصص  

5.000 سرهم  أي  50 حصة  دلبللغة 

دلشركة  رأس لل  في  ي لكهل  ودلتي 

لفلئد  دلديد علشور شيدي.

تم تعديل كل من دلبند 6 و 7 من 

دلقلنون دألسل�سي للشركة :

 40.000  : شيدي  علشو  دلديد 

سرهم أي 400 حصة.

دلقلنونية  دلصفة  تغيي2   -  2

للشركة دبتددء من 46 سبت 28 2022 

دملحدس   دملدؤولية  ذدت  شركة  من 

دملحدس   دملدؤولية  ذدت  شركة  إلى 

ب دلهم وحيد.

شيدي  علشو  دلديد  أصبح 

 Z PROMO لشركة  وحيد  مدلهم 

.SARL AU

3 - دستقللة دلديد موالي نع لن 

دلهلشمي دلبلغيثي من منصبه ك دي2 

للشركة وذلك دبتددء من 46 سبت 28 

.2022

شيدي  علشور  دلديد  تعيين 
غي2  ملد   للشركة  وحيدد  مدي2د 

محدس .
4 - رفع توقيع دلديد موالي نع لن 
دلهلشمي دلبلغيثي عن خ يع دلوثلئق 

أو دملدتنددت دإلسدرية أو دلبنكية.
منح دلديد علشور شيدي خ يع 
دلصالحيلت للتوقيع على أي وثيقة أو 

مدتنددت إسدرية أو بنكية.
تم دإليددع دلقلنوني لد  دملحك ة 
سيد 28   43 بتلريخ  بفلس  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 5484.
103 P

B.O.S SERVICES
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

رأس للهل 400.000 سرهم
مقرهل دالخت لعي : ملتقى شلرع 
سمشق ودإلملم علي، متجر رقم 4

سجل تجلري رقم 55065 دلقنيطر 
عرفيين  عقدين  ب قت�سى  أ) 
بتلريخ دلقنيطر ،  ب دينة   م28مين 

 فلتح نوف 28 2022، تم :
200 حصة من دلحصص  تحويل 
علي  دلديد  من  كل  ي تلكهل  دلتي 
عبد دلدالم دلدو�سي ودلديد مليل 
بنكي2دن ودلديد مح د أمين ولد عبو 
ودلديد عبد دلرح لن دلوزدني وذلك 
حصة لكل ودحد لفلئد    50 بندبة 

دلديد عبد هللا بن زيددن.
من  دملتبقية  حصة   450 تفويت 
علي  دلديد  ي تلكهل  دلتي  دلحصص 
عبد دلدالم دلدو�سي في دلشركة بهبة 

لفلئد  دبنه دلديد مح د دلدو�سي.
دلج ع  محضر  ب قت�سى  ب) 
بنفس  دملنعقد  دالعتيلسي  غي2  دلعلم 

دلتلريخ، تم تقرير مل يلي :
تحويل دلحصص.

دستقللة دلديد علي عبد دلدالم 
دلدو�سي من مهلمه ك دي2 للشركة.

دلديد عبد هللا بن زيددن  تعيين  
 A663240 رقم  ب.و.ت  ل  دلحلمل 
أوالس  زنقة   25 بللربلط  ودلدلكن 
بديل  ك دي2  دلدوي�سي،  بوثلبت 

للشركة وذلك ملد  غي2 محدوس .
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دالخت لعي،  دإلمضلء  تغيي2 

حيث تكون دلشركة ملزمة من دان 

فصلعدد بتوقيع دلديد عبد هللا بن 

زيددن .

دلنظلم  تحيين  لذلك  كنتيجة 

دألسل�سي للشركة.

بكتلبة  دلقلنوني  دإليددع  تم  أ) 

ضبط دملحك ة دالبتددئية بللقنيطر  

رقم  تحت   2022 نوف 28   23 بتلريخ 

.93420
للخالصة ودلتذكي2

دلتديي2

104 P

 SOKAHIBA TRAVAUX

DIVERS
ش.ذ.م.م ذ.م.و

رقم 4677 زنقة دلجبلل تجزئة دلفتح 

مريبكة

غي2  دلعلم  دملحضر  ب قت�سى 

دلعلسي بتلريخ 7 سبت 28 2022 ب قر 

 SOKAHIBA TRAVAUX« شركة 

دتخذ  ذ.م.و  ش.ذ.م.م   »DIVERS

دملدله ون دلقردر دلتللي :

من  دلشركة  دسم  تغيي2 

 »SOKAHIBA TRAVAUX DIVERS«

.»MIYA ELEC BUSINESS PRO« إلى

تعديل دلقلنون دألسل�سي للشركة.

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

نوف 28   7 دالبتددئية لخريبكة بتلريخ 

2022 تحت رقم 557.

105 P

 BOUNMER

CONSTRUCTION
ش.ذ.م.م

سفلي حي أوالس شيخ علي دملقصد 

مركز أوالس عبدون مريبكة

تأسيس
بتلريخ عرفي  عقد   ب قت�سى 

تم  بخريبكة   2022 نوف 28   28  

دملدؤولية  ذدت  شركة   تأسيس 

دملحدوس  ذدت دلخصلئص دلتللية :

 BOUNMER«  : دلتد ية 
.»CONSTRUCTION

ذدت  شركة   : دلقلنوني  دلشكل 
دملدؤولية دملحدوس .

: سفلي حي أوالس  دملقر دالخت لعي 
شيخ علي دملقصد مركز أوالس عبدون 

مريبكة.
سرهم   400.000  : دمللل  دلرأس 
موزع على 4000 حصة قي ة دلحصة 

400 سرهم.
توزيع رأس دمللل :

 4000  : دلديد عبد دلعزيز بون ر 
حصة.

 4000  : دلتيب  سعيد  دلديد 
حصة.

دلهدف دالخت لعي : منعش عقلري 
أع لل مختلفة.

دلتديي2 : دلديد عبد دلعزيز نون ر 
ملد  غي2 محدوس .

دلدنة دملللية : تبتدئ في فلتح ينلير 
وتنتهي في 34 سيد 28 بلستثنلء دلدنة 
في  دلتسجيل  بعد  تبدأ  دلتي  دألولى 

دلسجل دلتجلري.
دلشركة  تسجيل  تم   : دلتسجيل 
بلملحك ة  دلتجلري  بللسجل 
 7973 دالبتددئية بخريبكة تحت رقم 

بتلريخ 2 سيد 28 2022.
موخز وبيلن

106 P

مكتب دألستلذ مح د دلدو�سي 
صدوق

موثق بللددر دلبيضلء

STE NORTH RITZ HOUSE
SARL AU

4 - ب قت�سى عقد تفويت حصص 
 ،2022 أكتوبر   48 دخت لعية بتلريخ 
دلذي تلقله دألستلذ مح د دلدو�سي 
دلبيضلء،  بللددر  موثق  صدوق 
 STE NORTH« بشركة  دملتعلق 
RITZ HOUSE SARL AU« رأس للهل 
دالخت لعي  مقرهل  سرهم   40.000
دلعلص  بن  ع رو  زنقة   29 بطنجة 

دلطلبق 3 رقم 26.
حصة   400 تفويت  تم  قد 
دخت لعية بقي ة 400 سرهم للحصة 
عبد  دلديد  طرف  من  دلودحد  
مليكة  دلديد   لفلئد   نلصر  دلعللي 

دلطلهري.

دلذي  محضر  ب قت�سى   -  2

دلدو�سي  مح د  دألستلذ  تلقله 

بتلريخ  صدوق موثق بللددر دلبيضلء 

 48 أكتوبر 2022 فقد تقرر مل يلي :

تفويت  عقد  على  دملودفقة 

دلحصص دالخت لعية.

وتعيين  دلشركة  مدي2  دستقللة 

مدي2  خديد .

تحيين دلقلنون دألسل�سي للشركة.

قد تم دإليددع دلقلنوني لد    -  3

دلتجلرية  بلملحك ة  دلضبط  كتلبة 

 2022 نوف 28  فلتح  بتلريخ  بطنجة 

تحت رقم 42429.
ب ثلبة مقتطف وبيلن

دألستلذ مح د دلدو�سي صدوق

 107 P

HAYCOURS PRIVE 
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس  

بشريك وحيد
رأس لل دلشركة : 400.000 سرهم

دملقر دالخت لعي : ع لر  دلغلفوري 

 A/444  ع لر M6 7 محل تجلري-VI

تجزئة بوشوك سال
رقم دلسجل دلتجلري/سال : 32277

4 - ب قت�سى محضر دلج ع دلعلم 

نوف 28   7 بتلريخ  دملنعقد  دالستثنلئي 

 HAYCOURS PRIVE« 2022 لشركة

دلوحيد  دلشريك  قرر   »SARL AU

للشركة مل يلي :

في  للشركة  تلبع  فرع  إنشلء 
دلعنودن دلتللي : 44 زدوية شلرع موالي 

عبد دلرح لن وزنقة حدلن دبن ثلبت 

دلطلبق دلدفلي   3 محل تجلري رقم 

ع لر  نلسية 7 دلقنيطر .

2 - تم دإليددع دلقلنوني بلملحك ة 

 2 بتلريخ  بللقنيطر   دالبتددئية 

دلسجل  رقم  تحت   2022 سيد 28 

دلتجلري 67523.

3 - تم دإليددع دلقلنوني بلملحك ة 

سيد 28   6 بتلريخ  بدال  دالبتددئية 

2022 تحت رقم 40096.
للنشر ودإلعالن

108 P

STE BLM.COM
SARL AU

تلسيس شركة
محرر  عرفي  عقد  ب قت�سى 
في  مسجل   ،2022 أكتوبر   43 يوم 
2022، قد  أكتوبر   20 دلربلط بتلريخ 
دملدؤولية  ذدت  شركة  تلسيس  تم 

دملحدوس  بشريك وحيد.
 STE BLM.COM  : دلتد ية 

.SARL AU
تلخر معددت   : دلهدف دالخت لعي 
معددت  توريد  مكتب  أثلث  مكتب 

مكتب.
40.000 سرهم   : ردس لل دلشركة  
 400 400 حصة من فئة  مقدم دلى 

سرهم للحصة دلودحد .
دلديد مح د ودكني 400 حصة.

من  دبتددء  سنة   99  : دملد  
دلتأسيس دلنهلئي أي من تلريخ وضع 

دلسجل دلتجلري.
رقم  شقة   30 ع لر    : دلعنودن 
زنقة موالي دح د لوكيلي حدلن   ،8

دلربلط.
دملدي2 : دلديد مح د ودكني.

بلملحك ة  دلقلنوني  داليددع  تم 
 40487 دلتجلرية بللربلط تحت رقم 
رقم دلسجل  2022ـ  نون28   29 بتلريخ 

دلتجلري 464394.
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STE GOLDEN PALMIERS
شركة ذدت مدؤولية محدوس 

ردس للهل : 400.000 سرهم
مقرهل دالخت لعي : زنقة سومية 

دقلمة شهرزدس 3 دلطلبق 5 رقم 22 
بل يي دلددردلبيضلء

دلسجل دلتجلري رقم : 440089
دالستثنلئي  دلعلم  دلج ع  قرر 
بتلريخ  دلددردلبيضلء  في  دملنعقد 
دلحلملة  للشركة   ،2022 نون28   22
 ،  GOLDEN PALMIERS لتد ية 
مقرهل  سرهم،   400.000 رأس للهل 
دقلمة  سومية  زنقة  دالخت لعي  
بل يي   22 رقم   5 دلطلبق   3 شهرزدس 

دلددردلبيضلء، قرر دلشركلء مل يلي :
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للشركة  دالخت لعي   دملقر  تحويل 

 3 زنقة سومية دقلمة شهرزدس  من   

دلطلبق 5 رقم 22 بل يي دلددردلبيضلء

دلخلمس  مح د  شلرع   357 دلى 

دلطلبق 8، شقة رقم 45 3/أ.

دلدرهم  بوبكر  دلديديلن  تعيين 

دلوطنية  دلتعريف  للبطلقة  دلحلمل 

بشلرع  دلقلطن   ،CT804048 رقم 

دلحدني  دلحي   24 رقم  دلبحرية 

دلعيون وشفيق ح و دلطهر  دلدرهم 

دلوطنية  دلتعريف  للبطلقة  دلحلمل 
رقم A207004، دلقلطن 6 زنقة دلحي  

دلربلط،  دلدوي�سي  دلبحردوي  مح د 

مدي2دن خديديلن للشركة ملد  غي2 

محدوس .

صحيح  بشكل  دلشركة  تلتزم 

لل دي2ين  دملشت2ك  بللتوقيع 

دملشلركين على دلنحو دلتللي : دملدي2دن 

ودلديد  دلدرهم  سح لن  دلديد 

شفيق ح و دلطهر  أو دلديد سح لن 

أو  دمغلر  رشيد  ودلديد  دلدرهم 

دلديد بوبكر دلدرهم ودلديد شفيق 

ح و دلطهر  أو بوبكر دلدرهم دلديد 

رشيد دمغلر.

دلقلنون  تعديل  على  دملصلسقة 

دالسل�سي للشركة.

بكتلبة  دلقلنوني  داليددع  تم 

دلتجلرية  دملحك ة  لد   دلضبط 

بللددردلبيضلء بتلريخ 28 نون28 2022، 

تحت رقم  847994.

110 P

STE CIVITAS SERVICES.

COM
SARLAU

دالنحالل دملدبق للشركة
دلشريك  دلقردر  محضر  ب وخب 

 CIVITAS للشركة  دلوحيد 

 ،SERVICES.COM SARL AU

تحت  دلتجلري  بللسجل  دملسجلة 

 2048 ملي   45 بتلريخ   82653 دلرقم 

قرر مل يلي :

دالنحالل دملدبق للشركة.
بردهيم  هللا  سيف  دلديد  تعيين 
له خ يع  دلتصفية ففوضت  مأمور 
تم  دمله ة  بهذه  للقيلم  دلدلطلت 
رسخ مقر دلتصفية دلنهلئية للشركة 
 44 دلرقم   3 في زنقة ودس بهت ع لر  

دقلمة يلس ين دلربلط.
بلملحك ة  دلقلنوني  داليددع  تم 
نون28   43 بتلريخ  بللربلط  دلتجلرية 

2048، تحت دلرقم 96938.
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 STE NEGOCE THEK
INDUSTRY

SARL
بنلء على عقد عرفي أعلن دلقلنون 
دالسل�سي لشركة محدوس  دملدؤولية 

ذدت دمل يزدت دلتللية :
 NEGOCE THEK  : دالسم 
ذدت  شركة   ،INDUSTRY SARL

مدؤولية  محدوس .
دلصيلنة  مدمة   : دملوضوع 
دلتنظيف  أع لل  ن  دلصنلعية 

دلصنلعي و أع لل مختلفة.
أبو  شلرع   48  : دالخت لعي  دملقر 
بكر دلصديق دقلمة دي لن مكتب رقم 

2 دلقنيطر .
من تلريخ  سنة دبتددء   99  : دملد  

دلتلسيس دلنهلئي.
دلردس لل : 400.000 سرهم مكون 
من 4000 حصة قي ة كل ودحد  منهل 

400 سرهم.
دلديد دح د ميلطي 500 حصة.
دلديد عبد هللا بلحو 500 حصة.

تديي2 دلشركة ودسدرتهل   : دلتديي2 
ميلطي  أح د  دلديد  تصرف  تحت 
للشركة  دالسل�سي  للقلنون  طبقل 
دلكلملة وذلك ملد  غي2  مع دلدلطة 

محدوس .
دلدنة دالخت لعية : من فلتح ينلير 

دلى 34 سيد 28.
دلقلنوني  داليددع  أنجز   : داليددع 
بلملحك ة دالبتددئية بللقنيطر  بتلريخ 
دلسجل  تحت   ،2022 سيد 28   42

دلتجلري رقم 67644.
112 P

 KCTC

SARL

مكتب دستشلردت وسردسلت

مقر : شلرع دلحوز، رقم 4 دلطلئردت دلربلط

دملح ول : 06.66.48.58.58

 STE ROOTS ACADEMY

 PRIVATE
SARL

شركة ذدت مدؤولية محدوس 
ردس للهل : 400.000 سرهم

مقر دلشركة : 434 شلرع عالل دبن 

عبد هللا دلطلبق 4 رقم 7 حدلن 

دلربلط

دلسجل دلتجلري رقم : 457444 

دلربلط

دعالن عن تغيي2
دلعلم  دلج ع  محضر  ب قت�سى 

دكتوبر   4 بتلريخ  دملنعقد  دالستثنلئي 

دملقر  تحويل  دلشركلء  قرر   ،2022

شلرع   434 من  للشركة  دالخت لعي 
 7 رقم   4 عالل دبن عبد هللا دلطلبق 

شلرع عالل   434 دلى  حدلن دلربلط 
دبن عبد هللا، دلطلبق 2 رقم 3 حدلن 

دلربلط.

بلملحك ة  دلقلنوني  داليددع  تم 

نون28   40 بتلريخ  بللربلط  دلتجلرية 

2048، تحت رقم 430456.

113 P

KCTC SARL

مكتب دستشلردت وسردسلت

شلرع دلحوز، رقم 4 دلطلئردت ،دلربلط
06.66.48.58.58 دملح ول

 THREE FOURTEEN

ARTYSIGN
 SARL 

تأسيس شركة
ب قت�سى عقد عرفي مؤرخ بتلريخ 

تم تأسيس شركة   ،2022 26دكتوبر 

ذدت   ، دملحدوس   دملدؤولية  ذدت 

دلخصلئص دلتللية:

 STE THREE دلتد ية:   

.FOURTEEN ARTYSGN SARL

ذدت  شركة   : دلقلنونية  دلصفة   

مدؤولية محدوس .

شلرع دألبطلل   45  : مقر دلشركة 

شقة رقم 4 دكددل دلربلط.

خعلت   : دالخت لعي  دلهدف 

دملغرب  سدمل  لهل  هدفل  دلشركة 

وملرخه إمل لحدلبهل أو حدلب دلغي2 

أو بلالشت2دك :

نشلط دلتص يم دملتخصص.

أع لل دلبنلء دملتخصصة.

مدملت دلبنلء وتنديق دلحددئق.

دلتجلر  وتصنيع منتجلت دلخشب 

ودلفلين.

صنلعة دألثلث.

مدمة دلنقل دل28ي.

وسيط دلبيع بللج لة.

ودلت2فيهية  دلفنية  دألنشطة 

دإلبددعية.

ودلتقنية  دلعل ية  دألنشطة 
دملتخصصة دألمر 

من  وغي2هل  دإلسدرية  دألنشطة 

أنشطة سعم دألع لل.

نشلط سعم دلتدريس

أنشطة أمر  لدعم دلتعليم

أو دستغالل أو نقل خ يع  دقتنلء 

دلع ليلت وبردءدت دالمت2دع دملتعلقة 

بهذه دألنشطة ...
400.000 سرهم  رأس لل دلشركة: 

مكون من 4000 حصة من فئة 400 

مقد ة  دلودحد   للحصة  سرهم 

كللتللي:

  370 يلسين  عمي  بلبل  دلديد 

حصة

 430 ع ر  دلعيدلوي  دلديد 

حصة  

دلديد  من دسيل  200 حصة.

 دلتديي2: دلديد بلبل عمي يلسين

دملد : 99 سنة دبتددء من تأسيس 

دلشركة.

4 ينلير  : تبتدئ من  دلدنة دملللية 

دلى34 سخن28 .

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

دلتجلرية بللربلط يوم 28 نون202228  

تحت رقم 430785.

114 P
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 STE GHARNATA LITAKWIN

WA DAEM

شركة ذدت مدؤولية محدوس 

بشريك وحيد

تكوين شركة
 28 يوم  بت لر   عرفي  لعقد  تبعل 

سبت 28 2022، تم دنشلء شركة ذدت 

وحيد  بشريك  محدوس   مدؤولية 

ذدت دمل يزدت دلتللية :

 GHARNATA LITAKWIN : دالسم

.WA DAEM

دالهددف : سعم دملدر�سي، دلتعليم 

دملدت ر في خ يع دلفروع.

دملللية،  دلتجلرية،  دلع ليلت  كل 

دلعقلرية ودلصنلعية دملرتبطة مبلشر  

أو غي2 مبلشر  بلهددف دلشركة.

دملغرب  حي   : دالخت لعي  دملقر 

دلعربي رقم 2046 مدي2  2 ت لر .

من تلريخ  سنة دبتددء   99  : دملد  

دلتسجيل بللسجل دلتجلري.

 400.000 في  حدس   : دلردس لل 

حصة   4000 دلى  مقد ة  سرهم 

من  نقدد  محرر   كلهل  دخت لعية 

طرف دلشريك دلوحيد دلديد هشلم 

بلوك  ديت  بدودر  مقيم  وسهيل، 

تزدرين زدكور .

من  تبتدئ   : دالخت لعية  دلدنة 

34 سيد 28  تلريخ فلتح ينلير دلى غلية 

من كل سنة.

دلتديي2 : دلشركة مدي2  من طرف 

دلديد هشلم وسهيل.

دالربلح : بعد مصم 5 %لالحتيلط 

دلقلنوني، دلبلقي يوزع أو يؤخل حدب 

قردردت دلج عية دلعلمة دلعلسية.

تم  وقد   : دلقلنوني  داليددع  تم 

وضع داليددع دلقلنوني لد  دملحك ة 

سيد 28   9 يوم  بت لر   دالبتددئية 

2022، تحت دلرقم 9499.
عن دلنسخة ودلنص

115 P

XLAB PRIVE
شركة ذدت مدؤولية محدوس 

بشريك وحيد

ردس للهل : 400.000.000 سرهم

مقرهل دالخت لعي : زدوية زنقة دبن 

بطوطة وعبد دلكريم دلديوير طلبق 

رقم 4و3 دلددردلبيضلء

C/O BUSINESS FOREVER

دلددردلبيضلء 20.000

تلسيس شركة
 43 بتلريخ  عرفي  عقد  ب وخب 

شركة  تلسيس  تم   ،2022 أبريل 

محدوس  دملدؤولية دلشريك دلوحيد 

وذدت دلخصلئص دلتللية :

.XLAB PRIVE : دلتد ية

مضلمين  تكوين ودنشلء   : دلهدف 

مولتي يديل.

دبن  زدوية زنقة   : دملقر دالخت لعي 

طلبق  دلديوير  دلكريم  وعبد  بطوطة 

رقم 4و3 دلددردلبيضلءC/O ر3.

بطريقة  دلشركة  تدي2   : دلتديي2 

دلزبي2  دلديد  طرف  من  منفرس  

دملزسدس  دلجندية،  مغربي  خ28دن، 

بللددردلبيضلء،   46/06/4988 في 

سيدي  دملوحدين  دقلمة  عنودنه 

رقم  دلشقة  دلف  بلوك   4 مح د 

للبطلقة  ودلحلمل  دلددردلبيضلء   4

.BJ375244 دلتعريف دلوطنية رقم

Jتم داليددع دلقلنوني لد  دملحك ة 

تقييد  وتم  بللددردلبيضلء  دلتجلرية 

دلبيضلء  دلتجلري  بللسجل  دلشركة 

بتلريخ 43 أبريل 2022، تحت دلرقم 

دلتسجيلي 43427.
ب ثلبة مقتطف وبيلن

116 P

STE SONAYOM
SARL AU

تأسيس شركة 
بتلريخ دلعرفي  للعقد   تبعل 

2022، تم وضع قودنين   42 سيد 28 

دلشركة ذدت دمل يزدت دلتللية:

STE SONAYOM    :      دلتد ية
ذدت  شركة   : دلقلنوني   دلشكل 
دملدؤولية دملحدوس  و ذدت دلشريك 

دلوحيد.
يتعلق نشلط دلشركة   : دملوضوع 

سودء بلملغرب أو ملرخه : 
نقل   دألشغلل دملتعلقة بللكهربلء  

دلبضلئع ،  أشغلل مختلفة....
   دملقر دلرئي�سي : زنقة أكفول رقم 

42 حي مط دلرملة 04 دلعيون.
مبلغ  في  حدس    : دلرأس لل  
 4000 إلى  مقد ة  سرهم   400.000
حصة من فئة 400  للودحد  في ملك 

دلديد  يوسف وعكي .
دإلسدر   : تديي2 من طرف   دلديد 

يوسف وعكي .
بكتلبة  تم  دلقلنوني:  دإليددع 
دلضبط بلملحك ة دالبتددئية بللعيون 
2022، تحت رقم   42 سيد 28  بتلريخ 
رقم  تجلري  سجل   ،3545/2022

. 43993
117 P

STE B H K L
S.A.R.L D’AU

تعديالت قلنونية
دلودحد  دملدلهم  قردر  إثر  على 
ملدلهم   ،2022 يوليو   24 بتلريخ 
شركة »STE B H K L «  شـركة ذدت 
دملدؤولية دملحـدوس  ب دلهم ودحد، 
سرهم   4.000.000 رأس ـللهل  دلبـللغ 
دلتلني،  ودلكـلئن مقرهل شلرع حدن 

رقم 02 ص ب دلعيون، تقـرر:
ليش ل  دلشركة  نشلط  توسيع  

دألنشطة دلتللية:
ودلتصدير  دلشردء  بيع،  دلصيد، 

دألس لك دلطلزخة وغي2هل
تصدير وتدويق  تصنيع،  تج يد، 
ملرج  تصديرهل  دلبحرية  منتجلت 

دملغرب...دلخ
كتـلبة  لد   دلقـلنوني  دإليددع  تم 
دلضـبط بلملحـك ة دالبتددئية بللعيون 
بتـلريخ 42 سيد 28 2022،  تحت رقم 

.3546/2022
118 P

 STE ALMANAR ALWAID
 S.A.R.L

سجل تجلري رقم :  45347
تغيي2 شركة 

دلتغيي2  تم  عرفي  عقد  ب قت�سى 
بلمل يزدت دلتللية:

 50 بيع  دلشركة:   حصص  بيع 
مح د  سيدي  دلديد  من  حصة 
دلى  للحصة  سرهم   400 دس يلي 

دلديد  اللة صفية د س يلي.
دستقللة دلديد عند هلل د س يلي 
دلديد  وتد ية  ك دي2  منصبه  من 
مح د فلضل مددس ك دلعد مدي2 

لشركة.
بين  مشت2كة  بصفة  دلتوقيع 
مح د  سيدي  دلديد  دلشركلء: 
صفية  اللة  دلديد   دس يلي، 
سديخلن،  علئشة  دلديد   دس يلي، 
دلديد  دلطللبي،  مح د  دلديد 
دلجديد  ودملدي2  إشردفي،  مح وس 

دلديد مح د فلضل مددس.
بلملحك ة  تم   : دلقلنوني  دإليددع 
بتلريخ  بللعيون  دالبتددئية 

07/42/2022 تحت رقم .3478/22
119 P

  STE  AGRICULTURA MED
 S.A.R.L 

CAPITAL : 100.000 DHS
 SIEGE SOCIAL : HAY SALAM AV

 OMAR IBN EL KHATTAB NR
1740 DAKLA

دلعلم  دلج ع  محضر  ب قت�سى 
نون28   24 بتلريخ  دملنعقد  دالستثنلئي 

2022 ، تم تقرير مل يلي :
دلديد  من   حصة   500 تفويت 
دلديد  لفلئد   دلحيدن  دح د 

مصطفى دلد لوي
دلحيدن   دح د  دلديد  دستقللة 
دلديد  تعيين  و  دلشركة  تديي2  من 

مصطفى دلد لوي ك دي2 للشركة 
للشركة  دلقلنوني  دلوضع  تغيي2 
محدوس   مدؤولية  ذدت  شركة  من 
ذدت  شركة  دلى  وحيد  شريك  ذدت 

مدؤولية محدوس .
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بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
دالبتددئية بللددملة بتلريخ 07 سخن28 
 2022/2099 رقم   تحت   2022

دلسجل دلتجلري رقم 22433
120 P

STE 2S L TRANS
SARL AU

دالستثنلئي  دلعلم  دلج ع  قرر 
دملنعقد بتلريخ 4 نون28 2022.

دخت لعية  حصة   4000 تفويت 
دلشعبي  سنلء  دلديد   طرف  من 
لفلئد  دلديد دسريس دخغللف 4000 
دلديد   دستقللة  وتقرر  حصة، 
دلشعبي وتعيين دلديد دسريس  سنلء 
تم  ك ل  للشركة  مدي2  دخغللف 

تذويب دلقلنون دالسل�سي وتعديله.
تم داليددع دلقلنوني بكتلبة دلضبط 
بلملحك ة دالبتددئية بللقنيطر  بتلريخ 

فلتح سيد 28 2022.
للنسخ ودلبيلن

دلوكيل

121 P

STE MANOIR AGRI
تأسيس شركة

 08 ب وخب عقد عرفي مؤرخ في 
غشت 2022 تم تأسيس شركة  ذدت 
دملودصفلت  لهل  محدوس   مدؤولية 

دلتللية :
STE MANOIR AGRI. : دلتد ية

مقلول   : دالخت لعي  دلهدف 
دلفالحي/  ودالستغالل  دلتدبي2  في 

دالست2دس ودلتصدير / دملتلخر .
شلرع فرندل   45 دملقر دالخت لعي: 

شقة 8 أكددل دلربلط.
دلرأس لل:  حدس رأس لل دلشركة 

في مئة ألف سرهم (400.000.00) 
دلديد   :عينت  دلشركة  تديي2 
مع  للشركة  مدي2   لعشي2  حبيبة 

خ يع دلصالحيلت.
بكتلبة  دلقلنوني  دإليددع   تم 
بللربلط   دلتجلرية  بلملحك ة  دلضبط 
تحت دلسجل دلتجلري عدس 464567. 

للنسخ و دلبيلن
دلوكيل

122 P

STE SUPREMO AGRI

تأسيس شركة
مؤرخ  عرفي  عقد  ب وخب 

تأسيس  تم   2022 08غشت  في  

لهل  ذدت مدؤولية محدوس   شركة  

دملودصفلت دلتللية :

STE SUPREMO AGRI : دلتد ية

مقلول   : دالخت لعي  دلهدف 

دلفالحي/  ودالستغالل  دلتدبي2  في 

دالست2دس ودلتصدير / دملتلخر .

شلرع فرندل   45 دملقر دالخت لعي: 

شقة 8 أكددل دلربلط.

دلرأس لل:  حدس رأس لل دلشركة 

في 400.000 سرهم.

دلديد   :عينت  دلشركة  تديي2 

مع  للشركة  مدي2   لعشي2  حبيبة 

خ يع دلصالحيلت.

بكتلبة  دلقلنوني  دإليددع   تم 

بللربلط   دلتجلرية  بلملحك ة  دلضبط 

تحت دلسجل دلتجلري عدس 464569. 
للنسخ و دلبيلن

دلوكيل

123 P

STE ROOT AGRI

تأسيس شركة
مؤرخ  عرفي  عقد  ب وخب 

تأسيس  تم   2022 08غشت  في  

لهل  ذدت مدؤولية محدوس   شركة  

دملودصفلت دلتللية :

.STE ROOT AGRI : دلتد ية

مقلول   : دالخت لعي  دلهدف 

دلفالحي،  ودالستغالل  دلتدبي2  في 

دالست2دس ودلتصدير و دملتلخر .

شلرع فرندل   45 دملقر دالخت لعي: 

شقة 8 أكددل دلربلط.

دلرأس لل:  حدس رأس لل دلشركة 

في 400.000 سرهم.

دلديد   :عينت  دلشركة  تديي2 

مع  للشركة  مدي2   لعشي2  حبيبة 

خ يع دلصالحيلت.

بكتلبة  دلقلنوني  دإليددع   تم 

بللربلط   دلتجلرية  بلملحك ة  دلضبط 

تحت دلسجل دلتجلري عدس 464309. 
للنسخ و دلبيلن

دلوكيل

124 P

 STE TIFLET FROID
 SARL AU

دلعلم  دالستثنلئي  دلج ع  قرر 

دملنعقد في  47 نون28 .2022 

دخت لعية  حصة   4000 تفويت 

مح د  دلريفلعي  دلديد  طرف  من 

مصطفى  دلدكللي  دلديد  لفلئد  

وتقرر دستقللة دلديد  4000 حصة, 

دلديد  وتعيين  مح د  دلريفلعي 

دلدكللي مصطفى مدي2 للشركة ك ل 

ثم تذويب دلقلنون دألسل�سي و تعديله.

بكتلبة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

دلضبط بلملحك ة دالبتددئية بتيفلت 

سخن28    07 بتلريخ   543 عدس  تحت 

.2022
للنسخ و دلبيلن

دلوكيل

125 P

STE NAYO PRINT
SNC 

ب قت�سى دلج ع دلعلم دالستثنلئي 

دملنعقد في 42  غشت 2022.

50 حصة دخت لعية من  تفويت   

طرف دلديد عبد دلجليل دلحلفيظي 

 (50) لفلئد  دلديد يوسف دلخالسي 

حصة, و تقرر تحويل دملقر دالخت لعي 

 42 بلوك   34 رقم   : من  للشركة 

 346 رقم  إلى  تيفلت,  دلجديد  دلحي 

ك ل ثم تذويب  حي دألندلس تيفلت. 

دلقلنون دألسل�سي و تعديله.

دلضبط  بكتلبة  دإليددع  تم 

بللخ يدلت   دالبتددئية  بلملحك ة 

نون28   29 بتلريخ    429 رقم  تحت 

      .2022

126 P

STE DECOR ONLINE

شركة ذدت مدؤولية محدوس 

بشريك وحيد

ردس للهل : 400.000 سرهم

مقرهل دالخت لعي : 535 بلوك ج 

دملحل 2 دملغرب دلعربي دلقنيطر 

تلسيس شركة

سجل  عرفي  عقد  ب قت�سى 

 ،2022 سيد 28   5 بللقنيطر  بتلريخ 

لشركة  دالسل�سي  دلقلنون  حرر 

محدوس  دملدؤولية تح ل دملودصفلت 

دلتللية :

 STE DECOR ONLINE : دلتد ية

.SARL AU

دلهدف : مقلولة نجلر  ودالملنيوم.

أع لل مختلفة.

ج  بلوك   535  : دالخت لعي  دملقر 

دملحل 2 دملغرب دلعربي دلقنيطر .

دملد  : 99 سنة.

ردس لل دالخت لعي : حدس رأس لل 

سرهم موزع على   400.000 مبلغ  في 

سرهم   400 بقي ة  حصة   4000

للحصة دلودحد  موزعة بين دلشركلء 

على دلشكل دلتللي :

 4000  ...... دليلس  خلولي  دلديد 

حصة.

دملج وع .......... 4000 حصة.

قبل  من  دلشركة  تددر   : دالسدر  

دملدي2 دلوحيد : دلديد خلولي دليلس.

من فلتح ينلير دلى   : دلدنة دملللية 

34 سيد 28.

، النشلء   % 5 : تقتطع  دلحصص 

ويخصص  دلقلنوني  دالحتيلطي  دمللل 

حدب قردر دلشركلء.

بللسجل  دلشركة  تسجيل  تم 

8 سيد 28  دلتجلري بللقنيطر  بتلريخ 

2022، تحت رقم 67589.
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 STE AIRMIUS
 SARL

تلسيس شركة
ب قت�سى عقد موثق موقع بتلريخ 
تم دعددس دلقلنون   ،2022 نون28   25
 ،  AIRMIUS SARL دالسل�سي لشركة 

بلملودصفلت دلتللية :
.AIRMIUS SARL : دلتد ية

دملقر دالخت لعي : دلحي دالسدري 29 
شلرع دملدي2  44050 دلقنيطر .

 70.000  : دلشركة  ردس لل  مبلغ 
4000 حصة بقي ة  سرهم مكون من 

70 سرهم للحصة.
نقل  دالشهلر،   : دلشركة  غرض 
وتصدير،  دالستي2دس  دلبضلئع، 

.NEGOCE . دلتجلر
أخلهل  من  تلسدت  دلتي  دملد  
من  دبتددء  سنة   99 هي  دلشركة 

تسجيلهل بللسجل دلتجلري.
دلشركة  تديي2  مه ة  أسندت 

للدلس  :
دلديد أمين مصري، دلدلكن بحي 
 44050 دملدي2   شلرع   29 دالسدري 

دلقنيطر .
دلديد رشيد طلهر، دلدلكن بحي 

دلوفلء 5 رقم 478 دلقنيطر .
لد   دلقلنوني  داليددع  تم 
دلتجلرية  بلملحك ة  دلضبط  كتلبة 
 ،2022 سيد 28   7 بللقنيطر  بتلريخ 
تسجيل  وتم   ،93640 رقم  تحت 
تحت  دلتجلري  بللسجل  دلشركة 

دلرقم 67584.
128 P

STE TRANSROAD EXPRESS
شركة ذدت مدؤولية محدوس 

بشريك وحيد
ردس للهل : 400.000 سرهم

مقرهل دالخت لعي : 59 شلرع موالي 
عبد دلعزيز دقلمة موالي عبد دلعزيز 

مكتب رقم 4 دلقنيطر 
تأسيس شركة

مسجل  عرفي  عقد  ب قت�سى 
دالسل�سي  دلقلنون  وضع  بللقنيطر ، 
دملحدوس   دملدؤولية  ذدت  لشركة 
دملودصفلت  ذدت  وحيد  بشريك 

دلتللية :

 STE TRANSROAD  : دلتد ية 

.EXPRESS SARL AU

ذدت  شركة   : دلقلنوني  دلشكل 

مدؤولية محدوس  بشريك وحيد.

59 شلرع موالي   : دملقر دالخت لعي 

عبد دلعزيز دقلمة موالي عبد دلعزيز 

مكتب رقم 4  دلقنيطر .

دلبضلئع  نقل   : دلشركة  موضوع 

وطنيل وسوليل.
ردس لل  حدس   : دلشركة  ردس لل 

سرهم   400.000 مبلغ  في  دلشركة 

دخت لعية  حصة   4000 دلى  مقدم 

بقي ة 400 سرهم للودحد .

دملد  : 99 سنة.

دلتديي2 : أسند دلى دلديد دلحدني 

مردس.
دلتجلري  بللسجل  دلتقييد  تم 

بلملحك ة دالبتددئية بللقنيطر ، تحت 
رقم 67645.

129 P

STE T.B   SOHAIB
شركة ذدت مدؤولية محدوس 

ردس للهل : 400.000 سرهم

مقرهل دالخت لعي : 30 شلرع دالملم 

علي مكتب رقم 2 دلقنيطر 

تأسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  ب قت�سى 

دالسل�سي  دلقلنون  وضع  بللقنيطر ، 

دملحدوس ،   دملدؤولية  ذدت  لشركة 

ذدت دملودصفلت دلتللية :

 STE T.B SOHAIB  : دلتد ية 

.SARL

ذدت  شركة   : دلقلنوني  دلشكل 

مدؤولية محدوس .

30 شلرع دالملم   : دملقر دالخت لعي 

علي مكتب رقم 2 دلقنيطر .

في  دملقلولة   : دلشركة  موضوع 

دالشغلل دملختلفة دو دلبنلء وتلخر.
ردس لل  حدس   : دلشركة  ردس لل 

سرهم   400.000 مبلغ  في  دلشركة 

دخت لعية  حصة   4000 دلى  مقدم 

بقي ة 400 سرهم للودحد .

دملد  : 99 سنة.

دلديد مريم  دلى  أسند   : دلتديي2 

خدير .

دلتجلري  بللسجل  دلتقييد  تم 

بلملحك ة دالبتددئية بللقنيطر ، تحت 

رقم 67577.

130 P

STE 2Z PARTNER
شركة ذدت مدؤولية محدوس 

ردس للهل : 400.000 سرهم

مقرهل دالخت لعي : زدوية زنقة دح د 

 C شوقي ومح د غرنيط بلوك 

مكتب 7 دلقنيطر 

تأسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  ب قت�سى 

دالسل�سي  دلقلنون  وضع  بللقنيطر ، 

دملحدوس ،  دملدؤولية  ذدت  لشركة 

ذدت دملودصفلت دلتللية :

 STE 2Z PARTNER  : دلتد ية 

.SARL

ذدت  شركة   : دلقلنوني  دلشكل 

مدؤولية محدوس .

زنقة  زدوية   : دالخت لعي  دملقر 

 C  دح د شوقي ومح د غرنيط بلوك 

مكتب 7 دلقنيطر .

 LOTISSEUR  : دلشركة  موضوع 

 ET MARCHANT DE TERRAIN

.D’IMMEUBLES

دملختلفة دالشغلل  في   دملقلولة 

 أو دلبنلء.

ردس لل  حدس   : دلشركة  ردس لل 

سرهم   400.000 مبلغ  في  دلشركة 

دخت لعية  حصة   4000 دلى  مقدم 

بقي ة 400 سرهم للودحد .

دملد  : 99 سنة.

أسند دلى دلديد  زكية   : دلتديي2 

مليديدي.

دلتجلري  بللسجل  دلتقييد  تم 

بلملحك ة دالبتددئية بللقنيطر ، تحت 

رقم 67603.

131 P

STE ESPRIT DE CAFE
شركة ذدت مدؤولية محدوس 

بشريك وحيد

 B2 مقرهل دالخت لعي : دملغرب دلعربي

ع لر  رقم 30 متجر رقم 2 دلقنيطر 

دلحل دملبكر للشركة
دلعلم  دلج ع   محضر  ب قت�سى 

 ESPRIT DE لشركة  دلعلسي  دلغي2 

CAFE SARL AU. تقرر مل يلي :

دملبكر  دلحل  على  دملصلسقة 

للشركة.

دلزغلري،  دلحدن  دلديد  تعيين 

بصفته مصفي للشركة.

دلشركة  تصفية  مقر  تحديد 

بللعنودن دلتللي :

 دملغرب دلعربي B2 ع لر  رقم 30 

متجر رقم 2 دلقنيطر .

بلملحك ة  دلقلنوني  داليددع  تم 

دالبتددئية بللقنيطر  رقم 92404.

132 P

 STE HOUSE OF TECHNICAL

ENGINEERING
شركة ذدت مدؤولية محدوس 

بشريك وحيد

مقرهل دالخت لعي : 9/44 زنقة سمشق 

دقلمة مريل مكتب 7 دملدينة دلعليل 

دلقنيطر 

تحويل دملقر دالخت لعي
دلعلم  دلج ع   محضر  ب قت�سى 

دلغي2 دلعلسي بللقنيطر   تقرر مل يلي :

دملقر  تحويل  على  دملصلسقة 

دلعنودن  من  للشركة  دالخت لعي 

دلقديم :

مريل  دقلمة  سمشق  زنقة   44/9

مكتب 7 دملدينة دلعليل دلقنيطر .

تجزئة   : دلجديد  دلعنودن  دلى 

مي وزد ع لر  أمي ة رقم 8 شقة رقم 

6 دلقنيطر .

بلملحك ة  دلقلنوني  داليددع  تم 

دالبتددئية بللقنيطر  رقم 93556.
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STE ABAZZINE PROJECT
شركة ذدت مدؤولية محدوس 

بشريك وحيد
مقرهل دالخت لعي : 47 زنقة ع ر دبن 
دلعلص دقلمة دس لعيل مكتب رقم 

4 دلقنيطر 
تعديالت قلنونية

دلعلم  دلج ع   محضر  ب قت�سى 
 ABAZZINE لشركة  دلعلسي  دلغي2 
دملدؤوزلية  ذدت  شركة   ،PROJECT

دملحدوس  تقرر مل يلي :
 4000 تفويت  على  دملصلسقة 
سرهم   400 بقي ة  دخت لعية  حصة 
 ABAZZINE للحصة في ملك دلديد 
دلخنجر  زهي2  لفلئد    ،YOUSSEF

ودلديد  زينب أومي ون.
زهي2 دلخنجر ... 400 حصة.

زينب أومي ون ..... 600 حصة.
تحويل دلشكل دلقلنوني من شركة 
ذدت مدؤولية محدوس  بشريك وحيد 

دلى شركة ذدت مدؤولية دملحدوس .
دلديد  دستقللة  قبول 
من مهلم   ،  ABAZZINE YOUSSEF
زهي2  دلديد  وتعيين  دلشركة  تديي2 

دلخنجر مدي2 للشركة.
تغيي2 هدف دلشركة من دالشغلل 

دملختلفة دو دلبنلء.
دلبصري،  دلد عي  دالنتلج  دلى 
 BOITE DE دلرقمي،  دلتدويق 

.PRODUCTION GLOBAL
بلملحك ة  دلقلنوني  داليددع  تم 
دلسجل  بللقنيطر ،  دالبتددئية 

دلتجلري رقم 93584.
134 P

STE COMAFIT
شركة ذدت مدؤولية محدوس 

ردس للهل : 400.000 سرهم
مقرهل دالخت لعي : بئ2 دلردمي 
دلجنوبية رقم 4884  دلقنيطر 

دستدردك مطأ
بللجريد   وقع  مطأ  دستدردك 
نون28   46 بتلريخ   5742 دلرس ية رقم 

.2022

حدف فقر  : 

دملصلسقة على تفويت 340 حصة 

400 سرهم للحصة  دخت لعية بقي ة 

علو،  مح د  �سي  دلديد  ملك  في 

لفلئد  دلديد  علئشة خ لي.

دلبلقي بدون تغيي2.

135 P
 

EXPREMIUM  CONSULTING

STE BOUABESLAM CARS
SARL

تلسيس شركة
مؤرخ عرفي  عقد   ب قت�سى 

تكوين شركة ذدت   ،2022 نون28   44 

وحيد  بشريك  محدوس   مدؤولية 

م يزدتهل كللتللي :

 STE BOUABESLAM  : دلتد ية 

.CARS SARL

دلصفة دلقلنونية : ش.م.م.
بدون  دلديلردت  كردء   : دلهدف 

سلئق.

 400.000 في  حدس   : دلردس لل 

سهم بقي ة   4000 سرهم مقدم دلى 

400 سرهم للدهم موزعة كللتللي :

ذكرو بوعبدالم ... 4000 سهم.

دلتديي2 : ذكرو بوعبدالم.

دالمضلء : ذكرو بوعبدالم.

دملد  : 99 سنة.

حي دلنديم بن   : دملقر دالخت لعي 

طيب، دلدريوش.

تم داليددع دلقلنوني لد  دملحك ة 

24 نون28  دالبتددئية بللدريوش بتلريخ 

2022، تحت رقم 495.

136 P

EXPREMIUM  CONSULTING

STE OUAHAB EVENTS
SARL AU

CAPITAL : 100.000 DHS

 SIEGE SOCIAL : LOT AL

MADINA EL JADIDA DRIOUCH

دلعلم  دلج ع  محضر  دثر  على 
قرر   ،2022 نون28   23 دملنعقد بتلريخ 

دلشريك دلوحيد لشركة مل يلي :

 OUAHAB تغيي2 دسم دلشركة من
.EVENTS SARL AU

.MESA DORADA SARL AU دلى
دالسل�سي  دلقلنون  تعديل  مع 

للشركة.
تم داليددع دلقلنوني لد  دملحك ة 
دالبتددئية بللدريوش بتلريخ 2 سيد 28  

2022، تحت رقم 204.
137 P

EXPREMIUM  CONSULTING

STE FOURAGE TIZI
 SARL

CAPITAL : 2.100.000 DHS
 SIEGE SOCIAL : HAY SAADA 02

DRIOUCH
دلعلم  دلج ع  محضر  دثر  على 
دملنعقد بتلريخ 25 أكتوبر 2022، قرر 

دلشركلء دلشركة مل يلي :
تفويت حصة لحدن بوردر وخزء 
لفلئد   دح دوش  مح د  من حصة 

دلصللح دمشكر.
دالسل�سي  دلقلنون  تعديل  مع 

للشركة.
دح دوش  مح د   : دلتديي2 

ودلصللح دمشكر.
دو  دح دوش  مح د   : دالمضلء 

دلصللح دمشكر.
تم داليددع دلقلنوني لد  دملحك ة 
دالبتددئية بللدريوش بتلريخ 44  نون28  

2022، تحت رقم 492.
138 P

FADEL &FILS
ش.م.م.ش.و

تأسيس
مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
 2022 نوف 28   22 بتلريخ  بللربلط 
نوف 28   22 في  بللربلط  ودملسجل 
دألسل�سي  دلقلنون  إنشلء  تم   2022
دملحدوس   دملدؤولية  ذدت  لشركة 

بشريك وحيد، لهل دمل يزدت دلتللية :
دلشركلء : دلديد فلضل عبوس.

 FADEL &FILS  : دلتد ية 
ش.م.م.ش.و.

غرض دلشركة : للشركة نشلطلت 

متعدس  تت ثل في :

مطعم، مقهى وحلودني.

م ون حفالت.

دألشغلل  كل  علمة  بصفة 

دلصنلعية،  دلتجلرية،  دلع ومية، 

ودلعقلرية، دملرتبطة بشكل مبلشر أو 

غي2 مبلشر بنشلط دلشركة ودلتي من 

شأنهل دملدله ة في تن يتهل.

شقة   30 ع لر    : دلرئي�سي  دملقر 

8 زنقة موالي أح د دلوكيلي حدلن 

دلربلط.

مد  دلشركة : 99 سنة دبتددء من 

يوم تأسيدهل.
في  حدس   : دلشركة  رأس لل 

400.000.00 سرهم مقد ل إلى 4000 

حصة بقي ة 400.00 سرهم للحصة .

إسدريل  مدي2   دلشركة   : دلتديي2 

دلديد  طرف  من  محدس   غي2  وملد  

فلضل عبوس.

دلدنة دإلخت لعية : من فلتح ينلير 

إلى 34 سيد 28 من كل سنة.

تسجيل  تم   : دلقلنوني  دإليددع 

دللشركة بللسجل دلتجلري بلملحك ة 

سيد 28   42 يوم  بللربلط  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 464655.

139 P

DIAPHORA PHARMA
S.A.R.L

سيلفورد فلرمل ش.م.م

برأس لل : 400.000 سرهم

إقلمة دلضحى مشتل 2، ع لر  28، 

دلشقة 40 طنجة دلبللية طنجة

I.C.E N°002.853.976.000.030
رفع رأس لل دلشركة

بقردر من دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 

قرر شركلء   ،2022 نوف 28   42 ليوم 

شركة سيلفورد فلرمل ش.م.م مل يلي :
ب قددر  دلشركة  ملل  رأس  زيلس  

 40.000 من  لرفعه  سرهم   90.000

سرهم إلى 400.000 سرهم وملق 900 

سرهم،   400 فئة  حصة خديد  من 

دلشركلء طرف  من  بأك لهل  دكتتبت 
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 ب عدل 459 حصة للديد بن نصور 
للديد  حصة  و246  دلرح لن  عبد 
للديد  حصة  و447  ك لل  بلكنلوي 
حصة  و408  طوملس  روسلون 

للديد بن نصور عث لن سللم.
قدره  دلشركة  رأس لل  أصبح 
400.000 سرهم، مقدم بين دلشركلء 
للديد  حصة   540 ب عدل  دألربع 
بن نصور عبد دلرح لن و240 حصة 
حصة  و430  ك لل  بلكنلوي  للديد 
و420  طوملس  روسلون  للديد 
حصة للديد بن نصور عث لن سللم.
دلدلسس  دلفصل  تغيي2 
من  (دلرأس لل)  ودلدلبع  (دملدله ة) 

دلقلنون دألسل�سي تبعل لذلك.
كتلبة  لد   دلقلنوني  دإليددع  تم 
ملدينة  دلتجلرية  دملحك ة  ضبط 
تحت   2022 سيد 28   43 طنجة يوم 

عدس 260550.
مقتطف وبيلن إلشهلر

140 P

SAFETY BUILDING
S.A.R.L

صليفتي بويلدينك ش.م.م
برأس لل : 4.200.000 سرهم

عند نيدوم دلربلط، سيور دلجلمع، 
400 شلرع دلحدن دلثلني ع لر  بدر 

شقة 5
I.C.E N°002.245.698.000.034

تحويل مقر دلشركة
بقردر من دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 
شركلء  قرر   ،2022 نوف 28   22 يوم 
ش.م.م  بويلدينك   صليفتي  شركة 

مل يلي :
للشركة  دإلخت لعي  دملقر  تحويل 
دبتددء من يوم  دلج ع دلعلم من عند 
وزنقة  فيديفورست بللربلط أكددل  
إلى   3 دلشقة   ،2 دلع لر   ضلية عود، 
دلجلمع،  سيور  بللربلط،  نيدوم  عند 
400 شلرع دلحدن دلثلني ع لر  بدر 

شقة 5.
(دملقر  دلردبع  دلفصل  تغيي2 
دإلخت لعي) من دلقلنون دألسل�سي تبعل 

لذلك.

كتلبة  لد   دلقلنوني  دإليددع  تم 

ملدينة  دلتجلرية  دملحك ة  ضبط 

تحت   2022 سيد 28   43 طنجة يوم 

عدس 434.468.
مقتطف وبيلن إلشهلر
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 INTERNATIONAL

LABORATORY SERVICES
SARL

تأسيس شركة
RC N°137 937

ش.س.م.م

برأس لل : 400.000 سرهم

ب قت�سى دلقلنون دألسل�سي دملؤرخ 

قد تم تأسيس   2022 أكتوبر   24 في 

شركة تح ل دلخصلئص دلتللية :

 INTERNATIONAL  : دلتد ية 

.LABORATORY SERVICES

ذدت  شركة   : دلقلنونية  دلصفة 

مدؤولية محدوس .

في  تلخر   : دإلخت لعي  دلهدف 

ودلشبه  دلتج يلية  دلشبه  دملنتجلت 

دلتجلر  في دملعددت دلطبية  دلطبية، 

ودملنتجلت دلشبه دلطبية.

دملعددت  في  ودملودكبة  دإلرشلس 

دلطبية ودملنتجلت دلشبه دلطبية.

رأس مللل : 400.000 سرهم.

من  دبتددء  سنة   99  : دملد  

دلتأسيس دلنهلئي.

من فلتح ينلير إلى   : دلدنة دملللية 

34 سيد 28 من كل سنة مل عدد دلدنة 

دألولى تبتدئ من تلريخ دلتسجيل.

م28وكة  شلرع   : دإلخت لعي  دملقر 

محل رقم 39 عين عتيق ت لر .

: تدي2 دلشركة من طرف  دلتديي2 

ومني2  دلعزيز  عبد  عربلني  دلدلس  

دلذدكر ومح د دمين عالمي ملد  غي2 

محدوس .

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

سيد 28   42 يوم  لت لر   دإلبتددئية 

2022 تحت رقم 9547.
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STE. WOHL VERTRIEB
ش.م.م

مقرهل دإلخت لعي : دلددردلبيضلء 
حي دملدتشفيلت، 44 شلرع 

دملدتشفيلت، بللطلبق دلثللث 
دلتعريف دلضريبي : 34849980

دلسجل دلتجلري : 448599
دلتعريف دملوحد لل قلولة 

002023846000002
توثيقي  تفويت  عقد  ب قت�سى 
 م28م من طرف دألستلذ هشلم رويبح
مسجل   ،2022 أكتوبر   48-44  
تحت   2022 أكتوبر   24 بتلريخ 
4335- دإليددع  سجل  دلعالملت 
2022-0040469 دألمر بلإلستخالص 
دألسدء  مرخع   2022/32782
دلديد  فوت   ،7049025860226
حصة   25%  ، سعد منصف علوي 
ي لكهل  دلتي  إخت لعية من حصصه 
في شركة WOHL VERTRIEB لصللح 

دلديد دملعطي حنلني.
توثيقي  تفويت  عقد  ب قت�سى 
هشلم  دألستلذ  طرف  من  م28م 
بتلريخ بللددردلبيضلء  موثق   رويبح 
مسجل   ،2022 أكتوبر   48-44  
تحت   2022 أكتوبر   24 بتلريخ 
4335- دإليددع  سجل  دلعالملت 
2022-0040470 دألمر بلإلستخالص 
دألسدء  مرخع   2022/32783

،7049025978228
فوت دلديد سعوس بن نليف بن 
بجلس دملطري سعوسي دلجندية بجودز 
حتى  صللح   W522537 رقم  سفر 
حصة   %  25  ،2028 أغدطس   47
دلشركة  في  حصصه  من  إخت لعية 
إلى دلديد مللد بن صفردن بن قلبيل 
خودز  دلجندية،  سعوسي  دلزديدي 
Z364448 صللح إلى غلية  سفر رقم 

7 سبت 28 2026.
بحيث يتم توزيع رأس دمللل على 
دلديد  دلتللي  دلنحو  على  دلشركلء 
إخت لعيل  سه ل   25 حنلني  دملعطي 
 25 دلعلوي  منصف  سعد  ودلديد 
سعوس  ودلديد  إخت لعيل،  سه ل 
سه ل  25 بن نليف بن بجلس دملطري 

دلديد مللد بن صفردن  إخت لعيل،   
سه ل   25 دلزديدي،  قلبيل  بن 
 400 مج وعه  مل  أي  إخت لعيل، 
مشلركة إخت لعية بقي ة 400 سرهم 

لكل سهم.
دلعلم  دلج ع  محضر  ب قت�سى 
توثيقي  دستثنلئيل  دملنعقد  دلعلسي 
م28م من طرف دألستلذ هشلم رويبح 
48- بتلريخ  بللددردلبيضلء،  موثق 
بتلريخ مسجل   ،2022 أكتوبر   44 
تحت   ،2022 أكتوبر   24  
دإليددع  سجل  دلعالملت 
دألمر   4335.0040496.2022
 ،2022/32804 بلإلستخالص 
 ،704524470229 دألسدء  مرخع 
خزء  تفويت  على  دملصلسقة  ت ت 
للدلس   دإلخت لعية  دلحصص  من 
خدس  كشركلء  وقبولهم  دملشت2ين 
لهذه  دلجديد  دلتقديم  حدب 
على  ودملودفقة  ودإلقردر  دلحصص، 
عقد دإليجلر دلتجلري دمل نوح للشركة 
دلديد  دلجديد  دلشريك  قبل  من 
دملعطي حنلني، ونقل دملقر دإلخت لعي 
دلجديد  دلعنودن  إلى  للشركة 
 44 دملدتشفيلت  حي  دلددردلبيضلء، 
شلرع دملدتشفيلت، بللطلبق دلثللث، 
دألسل�سي  دلنظلم  وتحيين  تعديل  مع 
دلتغيي2دت  هذه  إثر  على  للشركة 

دألسلسية.
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
بتلريخ  بللددردلبيضلء   دلتجلرية 
25 نوف 28 2022 تحت رقم 847724.
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 STE.GENOMAFRIKA
SERVICES

ش.م.م
مردكش، كليز، شلرع عبد دلكريم 
دلخطلبي، إقلمة خودس ع لر  409 

دلطلبق 3 شقة 43 
دلسجل دلتجلري : 430499

دلتعريف دلضريبي : 53240942
دلتعريف دملوحد لل قلولة : 

003434270000037
من  م28م  توثيقي  عقد  ب قت�سى 
موثق رويبح  هشلم  دألستلذ  طرف 
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24-25 أكتوبر   بللددردلبيضلء بتلريخ 

بللددردلبيضلء  مسجل   ،2022

تحت   2022 أكتوبر   26 بتلريخ 

سجل   : داتية  دلتسجيل  عالملت 

 4335-0044464-2022 دإليددع 

 2022/33353 بلإلستخالص  دألمر 

 ،7040533565224 دألسدء  مرخع 

مدؤولية  ذدت  شركة  تأسيس  تم 

محدوس  تحت دمل يزدت داتية :

 GENOMAFRIKA  : دإلسم 

SERVICES ش.م.م.

تختص   : دإلخت لعي  دلهدف 

دلشركة في تحقيق هدفهل دإلخت لعي 

بلملغرب وفي دلدول :

لل خت28دت  مخصصة  مدمة  أي 

ودلشركلت  دلطبية  وغي2  دلطبية 

دلبيولوخيل  سيلق  في  ودألفردس 

دلجزيئية، وعلم دلوردثة، وعلم دلوردثة 

دملعلوملتية  دملنلعة،  وعلم  دلخلوية، 

دلدم  بأمردض  دلخلصة  دلحيوية 

ودلكي يلء دلحيوية ودمليكروبيولوخية 

أي  وبلستثنلء  ودلطبية،  ودلنديجية 

ع ل طبي، ال يحق للشركة م لرسة 

دلطب أو إخردء دلتشخيصلت دلطبية.

لشركة  مخصصة  مدمة  أي 

دلدريرية  دلتجلرب  لتطوير  دألسوية 

بحثية  منظ ة   إنشلء  مالل  من 

مشلريع  إسدر   ذلك  في  ب ل  تعلقدية 

على  ودإلشردف  دلدريرية،  دلتجلرب 

دلتجلرب دلدريرية،ودليقظة دلددوئية 

وض لن خوس  وإسدر  دلبيلنلت.

بيلنلت  قلعد   وتوفي2  إنشلء 

ودلبيولوخية  دلدريرية  لل علوملت 

ودملرضية ودلوردثية.

ودلتعلقد  ونقل  وخ ع  تدويق 

دملع لية  دلتحلليل  على  دلبلطن  من 

دلطبية وغي2 دلطبية.

وتصدير  ودستي2دس  تصنيع 

وتخزين وبيع وتوزيع دألخهز  دلطبية 

ودألسودت  دملخ28ية  ودلكودشف 

دملخت28ية وبردمج دلك بيوتر.

إنشلء وتوفي2 أي تطبيق ك بيوتر 

ذي صلة.

مشلركة دلشركة بج يع دلوسلئل 

في خ يع  مبلشر  وغي2  مبلشر  بشكل 

مرتبطة  تكون  قد  دلتي  دلع ليلت 

شركلت  إنشلء  مالل  من  بهدفهل 

دشت2دكلت أو  مدله لت  أو   خديد  
حقوق  أو  مللية  أوردق  صكوك  أو   

ذلك، غي2  أو  دندملج  أو   شركلت 

 أو دإلنشلء أو دإلستحودذ، أو دلتأخي2 

دألع لل خ يع  إسدر   أو  دإليجلر   أو 

حيلز  أو  أمد  أو  دملوسدلت  أو    

 أو تشغيل أو بيع دلع ليلت وبردءدت 

دإلمت2دع دملتعلقة بأنشطته.

دملعلمالت  خ يع  علم  وبشكل 

ودلتجلرية  ودلصنلعية  دملللية 

ودلعقلرية دملتعلقة بشكل مبلشر وغي2 

مبلشر بهدف دلشركة ودملدله ة في 

تطوير دلشركة.

وكذلك خ بع دملعلمالت دلصنلعية 

ودلتجلرية ودملللية ودملدنية ودملنقولة 

 وغي2 دملنقولة دملتعلقة بشكل مبلشر 

أو غي2 مبلشر بغرض دلشركة أو دلتي 

قد تعزز تطويرهل.

كليز،  مردكش،   : دإلخت لعي  دملقر 

إقلمة  دلخطلبي،  دلكريم  عبد  شلرع 

خودس ع لر  409 دلطلبق 3 شقة 43 .

دلرأس لل : حدس رأس لل دلشركة 

إلى  مقد ة  سرهم   400.000.00 في 

 400 حصة قي ة كل ودحد ب   400

سرهم تم دحتدلبهل وحررت كلهل من 

طرف :

 340 دلحالني  سفيلن  دلديد 

حصة إخت لعية.

330 حصة  دلديد هشلم دلعطلر 

إخت لعية.

حصة   330 مريم مؤمن  دلديد  

إخت لعية.

ملد   دلشركة  تأسدت   : دملد  

تقييدهل  تلريخ  من  دبتددء  سنة   99

بللسجل دلتجلري ب ردكش.

تدي2 دلشركة ملد  غي2   : دلتديي2 

دلوحيد  دملدي2  طرف  من  محدوس  

دلحالني  سفيلن  دلديد  ودلشريك 

للتعريف  دلوطنية  للبطلقة  دلحلمل 
.E787984 رقم

دتجله  ملزمة  دلشركة  تصبح 
دلغي2 ب جرس دلتوقيع دلوحيد للديد 
دملدي2  بصفته  دلحالني  سفيلن 

دلوحيد ودلشريك للشركة.
دلصالحية  دلوحيد  لل دي2 
من دلدلط دمل نوحة  بتفويض خزء 
للشركة  دألسل�سي  دلنظلم  من  له 
دملوكلين  من  دلعديد  أو  لودحد 

دلشركلء.
دلدنة  تبدأ   : دإلخت لعية  دلدنة 
ينلير  فلتح  من  للشركة  دإلخت لعية 

وتنتهي في 34 سيد 28 في كل سنة.
دإلبتدئية  بلملحك ة   : دإليددع  تم 
ب ردكش بتلريخ 9 نوف 28 2022 تحت 

رقم 444239.
مقتطف للنشر
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BEEMASTER SERVICE
SARL

شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 
مقرهل دإلخت لعي : شلرع فرندل 

دلشقة 8 أكددل دلربلط
تأسيس شركة

بتلريخ عرفي  عقد   ب قت�سى 
 8 نوف 28 2022 بللربلط، تم تأسيس 

شركة تح ل دلخصئص دلتللية :
 BEEMASTER  : دلتد ية 

SERVICE ش.م.م.
دلهدف دإلخت لعي : أع لل متنوعة 
دستشلردت  (مقلول)  إنشلءدت  أو 

دلتديي2 (سردسة مشلريع) تلخر.
سرهم   400.000.00  : دمللل  رأس 
حصة إخت لعية   4000 مقد ة إلى 
موزعة  للحصة  سرهم   400 بقي ة 

كللتللي :
500 حصة إخت لعية بقي ة 400 
عبد  دلديد  بحوز   للحصة  سرهم 

دلعللي دلنوري.
500 حصة إخت لعية بقي ة 400 
مني2  دلديد   بحوز   للحصة  سرهم 

دلشويخ.
سنة دبتددءد من تلريخ   99  : دملد  

دلتقييد بللسجل دلتجلري.
فرندل  شلرع   : دإلخت لعي  دملقر 

دلشقة 8 أكددل دلربلط.

دلتديي2 : تعيين دلديد عبد دلعللي 
دلنوري مدي2 ملد  غي2 محدوس .

بكتلبة  دلقلنوني:  دإليددع  تم  لقد 
بللربلط  دلتجلرية  بلملحك ة  دلضبط 
بتلريخ  430434 دلرقم   تحت 
دلتقييد  رقم   2022 سيد 28   7  

بللسجل دلتجلري 464589.
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TRABAFICO
شركة ذدت مدؤولية محدوس  
رأس للهل : 400.000,00 سرهم

79, مج وعة دلشروق، حي دلنهضة، 
دلربلط

حـــل نهلئي
بتلريخ عرفي  عقد   I-ب قت�سى 
مدي2  قرر   ،2022 أكتوبر   34
 TRABAFICO SARL دلشركة 
محدوس ،  مدؤولية  ذدت  شركة 
رأس للهل 400.000.00 سرهم ومقرهل 
دلشروق،  مج وعة   ,79 دالخت لعي: 

حي دلنهضة، دلربلط.
II-     تقرر مل يلي:

دملصفي  تقرير  على  -4دملودفقة 
لع لية  دلنهلئي  دلحدلب  وعلى 

دلتصفية.
إت لم ع لية دلتصفية وإعفلء   2-

دملصفي من مهلمه.
دلقلنوني  دإليددع  تم  وقد   -III
 لد  دملحك ة دلتجلرية بللربلط يوم 
عدس  تحت   2022 سيد 28   43

 .434478
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 STE BDO AUDIT TAX &
ADVISORY

شركة مدله ة يبلغ
رأس للهل : 40798.400 سرهم

دملقر دإلخت لعي : 23 زنقة إبردهيم 
دلل توني حي دلودزيس دلددردلبيضلء

دلسجل دلتجلري بللددردلبيضلء رقم 
565099

تحويل دملقر دإلخت لعي
دلج عية  مددوالت  ب قت�سى 
بتلريخ  دلعلسية  دلغي2   دلعلمة 

26 سبت 28 2022 تم :
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 ،44 من   : تحويل دملقر دإلخت لعي 

دلربلط  دلدوي�سي  قلسم  بئ2  شلرع 

حي  دلل توني  إبردهيم  زنقة   23 إلى 

دلودزيس دلددردلبيضلء.

تغيي2 دمللس  4 من دلنظلم دألسل�سي 

دملتعلق بلملقر دإلخت لعي.

دإليددع  تم   : دلقلنوني  دإليددع 

دلقلنوني بلملحك ة دلتجلرية بللربلط 

رقم  تحت   2022 سيد 28   2 بتلريخ 

بلملحك ة  ودلتسجيل   430920

بتلريخ بللددردلبيضلء   دلتجلرية 

 9 سيد 28 2022 تحت رقم 565099.
من أخل دلتلخيص ودلنشر

مجلس دإلسدر 
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مزدر أوسيت ودستشلردت

شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

رأس للهل : 6500444 سرهم

مقرهل دإلخت لعي : 404 شلرع عبد دملومن 

دلددردلبيضلء

 PIERRE & VACANCES

MAROC

(إعالن عن تغيي2 م ثل دلرئيس 
ومالئ ة دلنظلم دألسل�سي للشركة)

دلعلم  دلج ع  محضر  ب قت�سى 

 ،2022 ملرس   34 بتلريخ  دملختلط 

 PIERRE & شركة  مدله ود  قرر 

VACANCES MAROC، شركة ذدت 

أسهم مبدطة، رأس للهل 4.640.000 

بللربلط،  دإلخت لعي  مقرهل  سرهم 

دلدوي�سي   ،574 ملتيس،  ع لر  

دلثلني دلطلبق  أ،  بلوك   دليوسفية، 

 مل يلي :

دلذي أصبح  دلرئيس  تغيي2 م ثل 

.FRANCK GERVAIS دلديد

للشركة  دألسل�سي  دلنظلم  مالئ ة 

دلصلسر   20-49 رقم  للقلنون  وفقل 

 75-24-4 رقم  دلشريف  بللظهي2 

دملعدل   2024 يوليو   44 في  دملؤرخ 

ودملك ل للقلنون رقم 95-47.

أخل  من  دلصالحيلت  إعطلء 

دلقيلم بلإلخردءدت دلقلنونية.

كتلبة  لد   دلقلنوني  دإليددع  تم 

ملدينة  دلتجلرية  بلملحك ة  دلضبط 

دلربلط بتلريخ 6 سيد 28 2022 تحت 

رقم 430984.
ب قت�سى مقتطف وبيلن

مزدر أوسيت ودستشلردت
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 مزدر أوسيت ودستشلردت
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

رأس للهل : 6500444 سرهم

مقرهل دإلخت لعي : 404 شلرع عبد دملومن 

دلددردلبيضلء

 REACTIVE EXECUTIVE

SARL

(إعالن عن تحرير وسفع دلرأس لل 
دملتبقي للشركة)

دلعلم  دلج ع  محضر  ب قت�سى 

 ،2022 سبت 28   5 دإلستثنلئي بتلريخ 

 REACTIVE شركة  شركلء  قرر 

EXECUTIVE، شركة ذدت دملدؤولية 

سرهم   300.000 رأس للهل  دملحدوس ، 

 59 مقرهل دإلخت لعي بللددردلبيضلء، 

دلدلسس  دلطلبق  دلزرقطوني،  شلرع 

دلرقم 48 مل يلي :

دملتبقي  دلرأس لل  وسفع  تحرير 

للشركة.

من  للفصل7  دملتالزم  دلتغيي2 

دلنظلم دألسل�سي للشركة.

مالئ ة دلنظلم دألسل�سي للشركة.

أخل  من  دلصالحيلت  إعطلء 

دلقيلم بلإلخردءدت دلقلنونية.

كتلبة  لد   دلقلنوني:  دإليددع  تم 

ملدينة  دلتجلرية  بلملحك ة  دلضبط 

دلددردلبيضلء بتلريخ 6 سيد 28 2022 

تحت رقم 849092.
ب قت�سى مقتطف وبيلن

مزدر أوسيت ودستشلردت
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ش س دلحدلبلت دئت لنية دملحلسبة

شقة 3 ع لر  2 (شركة دلتبغ) طريق دلقنيطر  

سال

STE. TULEEN
SARL

رأس للهل :400.000 سرهم

دملقر دإلخت لعي : رقم 23، شلرع 

دلكونجو شقة رقم 47 دملحيط 

دلربلط

مسجلة بللسجل دلتجلري بللربلط 

تحت رقم 428383

تصفية مدبقة لشركة ذدت 
مدؤولية محدوس 

دلعلم دإلستثنلئي  دلج ع  ب حضر 

قرر دلشركلء   2022 يونيو   44 بتلريخ 

مل يلي :

 TULEEN SARL شركة  تصفية 

دلديد   تعيين  مع  مدبقة  بصفة 

فلط ة ك شرفة  دلقدوري  دلشبيهي 

على ع لية دلتصفية.

بكتلبة  دلقلنوني:  دإليددع  تم 

دلتجلرية  دملحك ة  لد   دلضبط 

 2022 سيد 28   42 بتلريخ  بللربلط 

تحت رقم 434484.
ش س دلحدلبلت دئت لنية دملحلسبة
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STE. MELIANI SOFT
تصفية دلشركة

دلعلمة  دلج عية  قردر  ب قت�سى 

دلغي2 دلعلسية دملنعقد  يوم 24 نوف 28 

 MELIANI SOFT لشركة   2022

 27 زنقة   45 ومقرهل دإلخت لعي رقم 

دملرخة ودس   4 دلطلبق دألر�سي دلشقة 

فلس فلس.

قبل  للشركة  دلنهلئية  دلتصفية 

أودنهل.

دملليلني  دلديد  تعيين 

مح دك صفي للشركة.

رقم  في  دلتصفية  عنودن  تحديد 

45 زنقة 27 دلطلبق دألر�سي دلشقة 4 

دملرخة ودس فلس فلس.

لد    : دلقلنوني  دإليددع  تم 

رقم  تحت  بفلس  دلتجلرية  دملحك ة 

سيد 28   5 بتلريخ   2022/5042

.2022
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 PERFONDA

SARL AU

RC : N°14829

دلعلم  دلج ع  محضر  ب قت�سى 

فلتح  بتلريخ  دملنعقد  دإلستثنلئي 

تقرر  دلشركة  ب قر   2022  سيد 28 

مل يلي :

تغيي2 أنشطة دلشركة.

دلقلنون  من   2 دلفصل  تعديل 

دألسل�سي للشركة.

دلقلنوني  دإليددع  تم   : دإليددع 

دإلبتددئية  بلملحك ة  دلضبط  بكتلبة 

بللرشيدية في 8 سيد 28 2022 تحت 

رقم 963/2022.
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شركة سوخيفيكوم

 STE LAMASSATE DAHABIA

SARL AU

دلعلمة  دلج عية  قردر  ب قت�سى 

دلغي2 دلعلسية دملنعقد  يوم 24 نوف 28 

 STE LAMASSATE لشركة   2022

ومقرهل   DAHABIA SARL AU

64 شلرع مكة تجزئة  دإلخت لعي رقم 

دألمل طريق صفرو فلس.

حل دلشركة.

يدر   علمي  دلديد   تعيين 

لتصفية دلشركة.

رقم  في  دلتصفية  عنودن  تحديد 

طريق  دألمل  تجزئة  مكة  شلرع   64

صفرو فلس.

لد    : دلقلنوني  دإليددع  تم 

رقم  تحت  بفلس  دلتجلرية  دملحك ة 

6808 بتلريخ 42 سيد 28 2022.
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HATIMI CONSULTING

SARL AU

 COMPTABILITE, FISCALITE, CONSEIL 

JURIDIQUE ET FISCAL

HONEST SAKAN
SARL

تأسيس شركة ذدت دملدؤولية 
دملحدوس 

حرر  عرفي  عقد  ب قت�سى   : أوال 

تم   ،2044 ملي   42 بتلريخ  بدال 

ذدت  لشركة  دألسل�سي  دلنظلم  وضع 

دمل يزدت  ذدت  دملحدوس   دملدؤولية 

دملبينة في ل يلي :

 HONEST SAKAN  : دلتد ية 

.SARL

ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دملدؤولية دملحدوس .

دلغلية من دلشركة : 

دإلنعلش دلعقلري .

أشغلل مختلفة.

دلبنلء.

السيكون  حي  شلرع   6  : دملقر 

تلبريكت سال.

دملد  : حدست مدتهل في 99 سنة 

دعتبلرد من تلريخ تأسيدهل دلنهلئي.

رأس دمللل دلج لعي : 400.000.00 

سرهم قدم إلى 4000 حصة من فئة 

400 سرهم، موزعة ك ل يلي :

بنيس  يلسين  مح د  دلديد 

50000 سرهم 500 حصة.

دلديد دبو خ عة دلغفردلي 50000 

سرهم 500 حصة.

دإلسدر  : تدي2 دلشركة من طرف 

أو  بنيس  يلسين  مح د  دلديدين 

دلديد دبوخ عة دلغفردلي وذلك ملد  

غي2 محدوس .

فلتح  بين  مل   : دلج لعية  دلدنة 

ينلير إلى متم سيد 28 من كل سنة.

دلقلنوني  دإليددع  تم   : ثلنيل 

رقم  بدال،  دإلبتددئية  بلملحك ة 

دلسجل دلتجلري 24955.
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HATIMI CONSULTING

SARL AU

 COMPTABILITE, FISCALITE, CONSEIL 

JURIDIQUE ET FISCAL

DRISSMINE CNC
SARL

تأسيس شركة ذدت دملدؤولية 
دملحدوس 

حرر  عرفي  عقد  ب قت�سى   : أوال 

تم   ،2022 نوف 28   25 بتلريخ  بدال 

ذدت  لشركة  دألسل�سي  دلنظلم  وضع 

دمل يزدت  ذدت  دملحدوس   دملدؤولية 

دملبينة في ل يلي :

 DRISSMINE CNC  : دلتد ية 

.SARL

ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دملدؤولية دملحدوس .

دلغلية من دلشركة : 

أشغلل مختلفة.

دلبنلء، دلنجلر ، تص يم دلديكور.

سيدي  دألمي2  شلرع   24  : دملقر 

مح د حي دلرشلس دلقرية سال.

دملد  : حدست مدتهل في 99 سنة 

دعتبلرد من تلريخ تأسيدهل دلنهلئي.

رأس دمللل دلج لعي : 400.000.00 

سرهم قدم إلى 4000 حصة من فئة 

400 سرهم، موزعة ك ل يلي :

 75000 تلبت  بن  مح د  دلديد 

سرهم 750 حصة.

دلديد رضل دلكرني 25000 سرهم 

250 حصة.

دإلسدر  : تدي2 دلشركة من طرف 

دلديد مح د بن تلبت بصفته دملدي2 

دلقلنوني للشركة ملد  غي2 محدوس .

فلتح  بين  مل   : دلج لعية  دلدنة 

ينلير إلى متم سيد 28 من كل سنة.

 : دلقلنوني  دإليددع  تم   : ثلنيل 

بتلريخ بدال،  دإلبتددئية   بلملحك ة 

 28 سيد 28 2022 تحت رقم 40403 

رقم دلسجل  دلتجلري 37449.
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EL ARGENTINO
شركة ذدت مدؤولية محدوس  

بشريك ودحد

رأس لل دلشركة : 40.000 سرهم

دملقر دإلخت لعي : 47 سلحة 

شلرل نيكول دلطلبق 7 دلشقة 2 

دلددردلبيضلء

دلسجل دلتجلري  رقم 345293

زيلس  رأس لل دلشركة
 EL لشركة  دلوحيد  دلشريك  قرر 

نوف 28   24 بتلريخ   ARGENTINO

2022 داتي :

من   : دلشركة  رأس لل  زيلس  

عن   4.200.000 إلى  سرهم   40.000

طريق سمج دإلحتيلطي.

تعديل دلقلنون دألسل�سي للشركة. 

بلملحك ة   : دلقلنوني  دإليددع  تم 

 30 بتلريخ  بللددردلبيضلء،  دلتجلرية 

نوف 28 2022 تحت رقم 848404.
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DORENA
شركة ذدت مدؤولية محدوس  

بشريك ودحد

رأس لل دلشركة : 400.000 سرهم

دملقر دإلخت لعي : تجزئة رقم 46 

ع لر  رقم 5 دلطلبق دألر�سي رقم 

422 مدينة دلرح ة II دلددردلبيضلء

دلسجل دلتجلري  رقم 406857

بيع حصص بللشركة
تعيين مدي2 خديد

تغيي2 تد ية دلشركة
تغيي2 نشلط دلشركة

لشركة  دلوحيد  دلشريك  قرر 

DORENA بتلريخ 4 ملي 2022 داتي :

 4000 بيع  عقد  على  دملصلسقة 

دلحدن  للديد موالي  حصة علئد  

دلفجردني في دلشركة إلى دلديد أسلمة 

دلفجردني.

دلحدن  موالي  دلديد  دستقللة 

دلفجردني من منصبه ك دي2 للشركة.

دلفجردني  أسلمة  دلديد  تعيين 

غي2  ملد   للشركة  خديد  مدي2 

محدوس .

 DORENA شركة  تد ية  تغيي2 

 FLUMAX دلشركة  دسم  ليح ل 

دعتبلرد من هذد دليوم.

تغيي2 نشلط دلشركة ليصبح نقل 

دلبضلئع للحدلب دلخلص ولحدلب 

دلغي2.

سيلردت  تأخي2  دلبضلئع  تج يع 

لح ل دلبضلئع .

ودإلستي2دس ودلتصدير.

تحيين دلنظلم دألسل�سي.

بسجل  دلقلنوني   دإليددع  تم 

بللددردلبيضلء،  دلتجلرية  دملحك ة 

رقم  تحت   2022 نوف 28   23 بتلريخ 

.847269
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FARMALAC
SARL

دملقر دإلخت لعي : دلقطب دلحضري 

ودلصنلعي ع ردن دلدلحل دلشطر 4 

تجزئة 54 ب ش حد دلدودلم

دلعلم  دلج ع  قردر  ب وخب 

نوف 28   22 بتلريخ  دإلستثنلئي 

شركلء  قرر  بللددرددلبيضلء   2022

ذدت  ش.م.م  فلرملالك  شركة 

قدره  برأس لل  دملحدوس   دملدؤولية 

45.000.000.00 سرهم تقرر مل يلي :

 ت ديد غرض دلشركة بإضلفة :

أخهز   وتصدير  وتوزيع  دستي2دس   

دلوزن (دملودزين دإللكت2ونية دلدقيقة) 

وتركيبهل وإصالحهل.

دلنظلم  من   2 دمللس   تعديل 

دألسل�سي تبعل لذلك.

دإليددع  تم   : دلقلنوني  دإليددع 

دلقلنوني بلملحك ة دإلبتددئية برشيد، 

رقم  تحت   2022 سيد 28   8 بتلريخ 

4308 سجل تجلري رقم 44845.
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TWIN ATLAS LOGISTICS
RC : N°211609

دلعلم  دلج ع  قردر  ب وخب 
 2022 أكتوبر   43 بتلريخ  دإلستثنلئي 
 TWIN ATLAS شركة  شركلء  قرر 

LOGISTICS مل يلي :
 422 من  دإلخت لعي  دملقر  نقل 
بيي2  زنقة  زدوية  بلكي  فضلء  ع لر  
بلردن ومح د س يحة بللددردلبيضلء 
إلى دلعنودن دلجديد 240 ع لر  فضلء 
ومح د  بلردن  بيي2  زنقة  زدوية  بلكي 

س يحة دلددردلبيضلء.
 TWIN إلى  دلشركة  إسم  تغيي2 

.NOE LOGISTICS
دلتعديل دلندبي للنظلم دألسل�سي.

تحديث دلنظلم دألسل�سي.
تم دإليددع دلقلنوني في دملحك ة   
بتلريخ بللددردلبيضلء،   دلتجلرية 

 45 نوف 28 2022 برقم 846240.
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VALEO VISION MAROC SA
قطعة 486، منطقة دلتصدير دلحر  

ملدينة طنجة للديلردت خ لعة 
دلج عة، محلفظة فحص أنجر 

ب وخب قردر دلج ع دلعلم دملشت2ك 
  VALEO VISION  (دلشركة) ملدلهمي

أكتوبر   44 بتلريخ   MOROCCO
: 2022

في  دلودرس   دلخدلئر  أن  لوحظ 
دلبيلنلت دملوخز  للدنة دملللية دملنتهية 
ودملعت د  من   2024 سيد 28   34 في 
دملشت2كة  دلع ومية  دلج عية  قبل 
 2022 30 يونيو  ملدلهمي دلشركة في 
نتلئج أقل من ربع رأس  تظهر صلفي 

ملل دلشركة.
من   357 لل لس   وفقل  تقرر، 
دلقلنون رقم 47-95 دملتعلق بشركلت 
حل  عن  دإلعالن  عدم  دملدله ة، 

دلشركة مبكرد ومودصلة نشلطهل.
بلملحك ة  دلقلنوني   دإليددع  تم   
سيد 28   9 بتلريخ  بطنجة،  دلتجلرية 

2022 برقم 260484.
160  P

SOCAERO

شركة ذدت مدؤولية محدوس 

 ذدت شريك وحيد

رأس للهل : 550.000 سرهم

دملقر دلرئي�سي : منطقة مطلر مح د 

دلخلمس دلنودصر 20200 حي 

دلحدني، دلددردلبيضلء

ب وخب عقد عرفي مؤرخ بتلريخ 

22 سيد 28 2006 في تلرب، تم إنشلء 

مع  محدوس   مدؤولية  ذدت  شركة 

شريك ودحد بلمل يزدت دلتللية :

 SOCAERO  : دلشركة  إسم 

.S.A.R.L AU

رأس  تحديد  تم   : دمللل  رأس 

سرهم،   500.000 ب بلغ  شركة  ملل 

بقي ة  حصة   55.000 إلى  مقد ة 

إس ية (40) سدرهم مدفوعة بللكلمل 

 EADS دلوحيد  للشريك  ومخصصة 

.SOCATA

مح د  مطلر   : دإلخت لعي  دملقر 

حي   20200 دلنودصر  دلخلمس 

دلحدني، دلددردلبيضلء.

من فلتح ينلير إلى   : دلدنة دملللية 

34 سيد 28 من كل سنة.

دلهدف دإلخت لعي : دقتنلء وإنشلء 

ورش  خ يع  تأخي2وتشغيل  وإسدر  

دلطي2دن ودمليكلنيكية ودلصنلعية.

تحدس مد  دلشركة ب99   : دملد  

دلسجل  في  تلريخ تسجيلهل  سنة من 

دلتجلري.

دلوحيد  دلشريك  قردر  ب وخب 

تم تعيين   2006 سيد 28   26 بتلريخ 

ملد   ك دي2  فلوري  كزدفيي  دلديد 

م س سنودت قلبلة للتجديد.

دلسجل  في  دلشركة  تسجيل   تم 

فلتح  بتلريخ  للددردلبيضلء  دلتجلري 

ف28دير 2007 رقم 460405.
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SOCAERO
شركة ذدت مدؤولية محدوس 

 ذدت شريك وحيد

رأس للهل : 6.000.000 سرهم

دملقر دلرئي�سي : منطقة مطلر مح د 

دلخلمس دلنودصر 20200 حي 

دلحدني، دلددردلبيضلء

دلسجل دلتجلري: 460405

بنلءد على محضر قردرت دلشريك 

 2009 سبت 28  فلتح  بتلريخ  دلوحيد 

تقرر مل يلي :

تحويل دملقر دلتجلري إلى دلعنودن 

سلبينو  دلصنلعية  دملنطقة  دلتللي:  

دلحدني،  حي  نودصر   598 تجزئة 

دلددردلبيضلء.

دلنظلم  من   5 دمللس   تعديل 

دألسل�سي للشركة.

لد  قلم   : دلقلنوني  تم دإليددع   

بللددردلبيضلء،  دلتجلرية  دملحك ة 

رقم   2009 أكتوبر   27 بتلريخ 

.342299
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SOCAERO
شركة ذدت مدؤولية محدوس 

 ذدت شريك وحيد

رأس للهل : 6.000.000 سرهم

دملقر دلرئي�سي : دملنطقة دلصنلعية 

سلبينو نودصر تجزئة 598 حي 

دلحدني، دلددردلبيضلء

دلسجل دلتجلري : 460405

بنلءد على محضر قردرت دلشريك 

 2022 سيد 28   22 بتلريخ  دلوحيد 

تقرر مل يلي :

تجديد والية دلديد كزدفي فلوري 

أشهر  أربعة  ملد   للشركة  ك دي2 

أبريل   25 إلى   2044 سيد 28   26 من 

.2042

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

بتلريخ بللددردلبيضلء،   دلتجلرية 

 42 يوليو 2042 رقم 503446.

163 P

SOCAERO
شركة ذدت مدؤولية محدوس  

ذدت شريك وحيد
رأس للهل : 6.000.000 سرهم 

دملقر دلرئي�سي : دملنطقة دلصنلعية 
سلبينو تجزئة 598 نودصر حي 

دلحدني، دلددردلبيضلء
دلسجل دلتجلري: 460405

بنلءد على محضر قردرت دلشريك 
تقرر   2042 أبريل   40 دلوحيد بتلريخ 

مل يلي :
سوردند  سومينيك  دلديد  تعيين 
سنودت  م س  ملد   للشركة  مدي2د 
أبريل   40 قلبلة للتجديد دعتبلرد من 

.2042
بلملحك ة   : دلقلنوني  دإليددع  تم 
بتلريخ بللددردلبيضلء،   دلتجلرية 

 42 يوليو 2042 رقم 503449.
164 P

SOCAERO
شركة ذدت مدؤولية محدوس 

 ذدت شريك وحيد
رأس للهل : 6.000.000 سرهم

دملقر دلرئي�سي : دملنطقة دلصنلعية 
سلبينو تجزئة 598 نودصر حي 

دلحدني، دلددردلبيضلء
دلسجل دلتجلري: 460405

بنلءد على محضر قردرت دلشريك 
تقرر   2048 أبريل   24 دلوحيد بتلريخ 

مل يلي :
شركة  إندملج  ع لية  بعد 
 DAHER طرف  من   SOCATA SAS
ملرس   2 بتلريخ   AEROSPACE
دلشريك  تلقلئيل  ليصبح   2048
 DAHER دلوحيد للشركة هو شركة 

.AEROSPACE
تم تعيين دلديد ملتيلس سوينين 
سنودت  م س  ملد   للشركة  مدي2د 

قلبلة للتجديد.
تم دإليددع دلقلنوني  لد  دملحك ة 
بتلريخ بللددردلبيضلء،   دلتجلرية 

 6 يونيو 2048 رقم 668338.
165 P
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SOCAERO
شركة ذدت مدؤولية محدوس 

 ذدت شريك ودحد

رأس للهل : 6.000.000 سرهم

دملقر دلرئي�سي : دملنطقة دلصنلعية 

سلبينو تجزئة 598 نودصر حي 

دلحدني، دلددردلبيضلء

دلسجل دلتجلري :460405

دلشريك  قردرت  محضر  ب وخب 

تقرر   2022 يونيو   8 بتلريخ  دلوحيد 

مل يلي :

دإلحلطة بلستقللة دلديد ملتيلس 

سوينين من منصبه ك دي2 للشركة.

تعيين دلديد ديريك لوردن مدي2 

للشركة لفت2  غي2 محدس .

بلملحك ة   : دلقلنوني  دإليددع  تم 

بتلريخ بللددردلبيضلء،   دلتجلرية 

 5 أغدطس 2020 رقم 744888.

166 P

SOCAERO
شركة ذدت مدؤولية محدوس  

ذدت شريك وحيد

رأس للهل : 6.000.000 سرهم

دملقر دلرئي�سي : دملنطقة دلصنلعية 

سلبينو تجزئة 598 نودصر حي 

دلحدني، دلددردلبيضلء

دلسجل دلتجلري: 460405

بنلءد على محضر قردرت دلشريك 

تقرر   2046 يونيو   30 دلوحيد بتلريخ 

مل يلي :

دلديد  بلستقللة  عل ل  دإلحلطة 

خلن ميشيل سي2ج لويس أوسبي2ت من 

منصبه ك دي2 للشركة.

سوينين  ملتيلس  دلديد  تعيين 

سنودت  م س  ملد   للشركة  مدي2د 

قلبلة للتجديد.

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم   

بتلريخ فلتح  دلتجلرية بللددردلبيضلء، 

أغدطس 2046 برقم 609964.

167 P

SOCAERO
شركة ذدت مدؤولية محدوس 

ذدت شريك وحيد
ردس للهل : 6.000.000 سرهم

دملقر دلرئي�سي : دملنطقة دلصنلعية 

سلبينو دلصنلعية تجزئة 598 

نودصر حي دلحدني، دلددر دلبيضلء

دلسجل دلتجلري : 460405

على محضر قردردت دلشريك  بنلء 

 ،2045 أكتوبر   28 بتلريخ  دلوحيد 

تقرر مل يلي :

دلديد  بلستقللة  عل ل  دإلحلطة 

سومينيك سوردنت من منصبه ك دي2 

للشركة.

تعيين دلديد خلن ميشيل سي2ج 

لويس أوسوبي2 مدي2 للشركة ملد  غي2 

محدس .

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 

24 ينلير 2046 برقم 593857.

168 P

SOCAERO
شركة ذدت مدؤولية محدوس 

ذدت شريك وحيد
ردس للهل : 550.000 سرهم

دملقر دلرئي�سي : منطقة مطلر مح د 

دلخلمس دلنودصر 20200 حي 

دلحدني، دلددر دلبيضلء

دلسجل دلتجلري : 460405

على محضر قردردت دلشريك  بنلء 

دلوحيد بتلريخ 23 ف28دير 2009، تقرر 

مل يلي :

دلشريك  دسم  بتغيي2  دإلقردر 

إلى   EADS SOCATA دلوحيد 

.SOCATA

دلقلنوني  دلشكل  بتحويل  دإلقردر 

ذدت  شركة  في  دلوحيد  للشريك 

مدؤولية محدوس  إلى شركة مدله ة 

مبدطة وفقل للقلنون دلفرن�سي.

دمللل  ردس  في  دلزيلس   من  تأكد 

 9.834.056 من  دلوحيد  للشريك 

يورو إلى 42.597.826.75 يورو.

تعديل دلنظلم دألسل�سي للشركة.

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 

45 أبريل 2009 برقم 330879.

169 P

SOCAERO
شركة ذدت مدؤولية محدوس 

ذدت شريك وحيد

ردس للهل : 550.000 سرهم

دملقر دلرئي�سي : منطقة مطلر مح د 

دلخلمس دلنودصر 20200،

حي دلحدني، دلددر دلبيضلء

دلسجل دلتجلري : 460405

دلقردردت  محضر  على  بنلء 

سيد 28   20 بتلريخ  دلشريك دلوحيد 

2007، تقرر مل يلي :

ب بلغ  دمللل  رأس  في  زيلس  

من  لي2تفع  سرهم   5.450.000

550.000 إلى 6.000.000 سرهم.

6 و7 من دلقلنون  تعديل دمللستين 

دالسل�سي للشركة.

كتلبة  لد   دلقلنوني  دإليددع  تم 

بللددر  دلتجلرية  بلملحك ة  دلضبط 

برقم   2008 ينلير   9 بتلريخ  دلبيضلء 

.306478

170 P

GENERAL HEALTH PLUS
شركة ذدت مدؤولية محدوس 

ذدت شريك وحيد

رأس للهل : 400.000 سرهم

دملقر دالخت لعي ع لر  30 شقة 8 

زنقة موالي دح د دلوكيلي حدلن، 

دلربلط

بتلريخ  ب قت�سى عقد عرفي حرر 

تم وضع دلقلنون   ،2022 أكتوبر   26

دالسل�سي لشركة محدوس  دملدؤولية 

ملصيلتهل كللتللي :

دلهدف : للشركة دألهددف دلتللية :

أو  دلطبية  دألخهز   في  دلتجلر  

ملحقلتهل.

صيلنة دملعددت دلطبية.

دستي2دس، تصدير.

دملد  : 99 سنة.
ردس لل دلشركة : محدس في ل قدره 

 4000 إلى  مقدم  سرهم   400.000

للودحد   سرهم   400 حصة من فئة 

كلهل م نوحة للديد بنص28ي يلسين.

من  دلشركة  تديي2    : دلتديي2 

مدي2  طرف دلديد بنص28ي يلسين، 

وحيد.

دلقلنوني  دإليددع  تم   : دإليددع 

دلتجلرية  بلملحك ة  دلضبط  بكتلبة 

2022، تحت  5 سيد 28  بللربلط يوم 
رقم 430944.

دلتجلري  بللسجل  دلتقييد  رقم 

.464493

171 P

فيددركو

شركة محدوس  دملدؤولية
رأس للهل 400.000 سرهم

عضو بهيئة دلخ28دء دملحلسبين
زنقة مصطفى دملعلني رقم 357، دلددر دلبيضلء

BAB ESSAADA
SARL

ردس للهل : 7.000.000 سرهم

مقر دلشركة : طريق دلجديد  رقم 

303، دلددر دلبيضلء

س ت دلددر دلبيضلء رقم 90047

إحددث فرع
علسي  علم  خ ع  لقردر  تبعل 

دملجت ع بكيفية غي2 علسية بتلريخ 20 

يونيو 2022، قرر دلشركلء في دلشركة 

BAB ESSAADA ش م م، مل يلي :

دلبيضلء،  بللددر  كلئن  فرع  فتح 

تجزئة أفلق، شلرع أبو بكر دلقديري، 

طريق 4029، س م، نشلطهل دلرئي�سي 

دملدبق  دلتصنيع  أو  دلتصنيع  هو، 

دملودس،  خ يع  وتركيب  تج يع  وكذد 

دملنتجلت ومعددت دلنجلر  دلصنلعية 

 PVC دملعدن،  على دسلس دلخشب، 

أو دلبالستيك،  (نوع من دلبالستيك) 

كفلف  دلهيكل،  دملبنى،  تخص  دلتي 

كل  من  أثلث  وكذد  دلتكدية،  بلب، 

نوع ودلخرسودت على دلع وم.
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سعد  بنكي2دن  دلديدين  تعيين 

وبنكي2دن مللد بصفة مديري دلفرع 

دملذكور أعاله.

تحت  دلقلنوني  دإليددع  إنجلز  تم 

دلضبط  بكتلبة   848947 عدس 

دلبيضلء،  بللددر  دلتجلرية  بلملحك ة 

وكذد دلتصريح   ،2022 سيد 28   6 في 

بللتعديل دلذي تم إيددعه تحت رقم 

40588 بللسجل دلت2تيبي.

172 P

AFROTELMA
SARL

RC N° 160251

تفويت حصص
بعقد عرفي مؤرخ بتلريخ 49 أكتوبر 

2022 ومسجل بللربلط تم مل يلي :

قلم دلديد دلحيلن عزيز دلحلمل 

 BH223567 رقم  دلوطنية  للبطلقة 

بتفويت 4000 حصة إلى دلديد ديهلب 

دلحلمل  عبده  هالل  دح د  طلهر 

.A24785270 لجودز دلدفر رقم

دستقللة دلديد دلحيلن عزيز من 

مهلمه ك دي2.

دح د  ديهلب طلهر  دلديد  تعيين 

دلدفر  لجودز  دلحلمل  عبده  هالل 
للشركة  ك دي2   A24785270 رقم 

ملد  غي2 محدوس .

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

سيد 28   42 بتلريخ  للربلط  دلتجلرية 

2022، تحت رقم 443422.

173 P

STE FCTD
SARL AU

بتلريخ  دملؤرخ  دملحضر  ب وخب 

فلتح سبت 28 2022 بدال قرر دلج ع 

 ،FCTD لشركة  دالستثنلئي  دلعلم 

محدوس   مدؤولية  ذدت  شركة 
 200.000 ردس للهل  وحيد،  بشريك 

بن  سيدي   4 بع لر   ودلكلئنة  سرهم 

دتخلس  سال دلجديد ،   54 علشر رقم 

دلقردردت دلتللية بللت2د�سي ودالخ لع :

قفل وتصفية دلشركة.

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

 ،2022 سيد 28   6 بدال  دالبتددئية 

تحت رقم 40099.

174 P

LHFS BATIMENT

SARL AU

يوم  دالستثنلئي  دلج ع  قردر  إثر 

 LHFS لشركة   2022 أكتوبر   24

ذدت   BATIMENT SARL AU

وحيد  بشريك  دملحدوس   دملدؤولية 

ومقرهل  سرهم   400.000 رأس للهل 

هكتلر   24 تجزئة  رقم  دالخت لعي 

مكرر   ،2 متجر   7 ع لر    4 سكتور 

مدي2  3، ت لر .

بيع دلحصص : بلع دلديد بقلقيل 

للديد  حصة   4000 دلودحد  عبد 

لحري�سي دملهدي 250 حصة ودلديد  

فضل هللا سلمية 250 حصة ودلديد 

250 حصة وداندة  لحري�سي مح د 

لحري�سي غيتة 250 حصة.

تغيي2 دلحصص :  لحري�سي دملهدي 

250 حصة.

فضل هللا سلمية 250 حصة.

لحري�سي مح د 250 حصة.

لحري�سي غيتة 250 حصة.

تغيي2 دلشكل دلقلنوني للشركة من 

.SARL إلى SARL AU

عبد  بقلقيل  دلديد  دستقللة 

دلودحد من مهلمه في تديي2 دلشركة 

دملهدي  لحري�سي  دلديد  تعيين  وتم 

دلوثلئق  على  وك وقع  وحيد  ك دي2 

دلبنكية.

تأسيس قلنون خديد للشركة.

كتلبة  لد   دلقلنوني  دإليددع  تم 

بت لر   دالبتددئية  بلملحك ة  دلضبط 

2022، تحت رقم  42 سيد 28  بتلريخ 

.9509

175 P

TSOR
شركة ذدت دملدؤولة دملحدوس  

لشريك وحيد
ردس للهل دلتجلري : 5.000.000 

سرهم
دملقر دالخت لعي : شلرع دلحدن 

دلثلني إقلمة يد ينة ع لر  B رقم 
67 دلطلبق دلثلني، ت لر 

دلسجل دلتجلري بللربلط تحت
رقم 88895

ب قت�سى محضر بتلريخ 28 نوف 28 
زيلس   دلوحيد  دلشريك  قرر   ،2022
سرهم   5.000.000 ب بلغ  دمللل  رأس 
سرهم بتحويل   40.000.000 ليصبح 
دلحدلب دلجلري للشريك إلى حدلب 
ردس دمللل دالخت لعي، ونتيجة ذلك تم 
6 و7 وتحيين دلنظلم  تعديل دمللستين 

دالسل�سي للشركة.
تم إيددع هذد دلتعديل في دملحك ة 
سيد 28   42 دلتجلرية بللربلط بتلريخ 

2022، تحت رقم 434433.
176 P

STE ASHI TRANS
SARL AU

 N° 30 BIS RUE 8 HAY ELAMANE
MEKNES

بتلريخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
ب كنلس تم تأسيس   ،2022 4 يوليو 
دملحدوس   دملدؤولية  ذدت  شركة 

للشريك دلوحيد ودلتي تت يز ب ل يلي :
 ASHI  : دالخت لعية  دلتد ية 

.TRANS SARL AU
دلشريك دلوحيد : علوي علي.

مكرر   30 رقم   : دالخت لعي  دملقر 
شلرع 8 حي دألملن مكنلس.

سدمل  سودء   : دلشركة  موضوع 
دملغرب أو ملرخه لحدلبهل دلخلص أو 

لحدلب دلغي2 هو :
دلغي2،  لحدلب  دلبضلئع  نقل 

دلتجلر ، دلتصدير ودالستي2دس.
ردس لل دلشركة : 400.000 سرهم 
مقد ة إلى 4000 حصة بقي ة 400  

سرهم للحصة.

سرهم،   400.000 علي  علوي 

4000 حصة.

بلملحك ة  تم  دلقلنوني  دإليددع 

دلتجلرية ب كنلس في 4 يوليو 2022.

دلسجل دلتجلري رقم 57007.

177 P

دئت لنية تكنيك أسيدطلنس ش ذ م م

444، شلرع ولي دلعهد

طنجة

 SOCIETE SHIVANI
CLOTHIERS

SARL

رأس للهل : 4.500.000  سرهم

مقرهل دإلخت لعي  : طنجة، دملنطقة 

دلصنلعية طريق تطودن، دمل ر 2، 

دملحل 50

س.ت. رقم :  29054

محـضـر دلجـ ع   قـردردت   بـ ـوخـب  

دلعلم  دلغي2 دلعلسي  للشركلء  دلـ ـنـعقد  

 2022 نوف 28   30 بـتـلريـخ  بطنجة  

كلوتيي2س  شيفلني  دملد ل   للـشركـة 

  4.500.000 رأسـ ـللـهـل  ش.ذ.م.م. 

بطنجة،  دالخــتـ ـلعـي  مــقـرهـل  سرهـم، 

تطودن،  طريق  دلصنلعية  دملنطقة 

دمل ر 2، دملحل 50، تقرر مل يـلي :

حصة   300 هبة  على  دملودفقة 

سرهم   2000 فئة  من  دخت لعية 

ودملددس   دملكتتبة  دلودحد   للحصة 

مقلبلهل ودلتي ت ت من طرف : 

نبهودني  سلندر  ردميش  دلديد 

لفلئد   دخت لعية  حصة   (300(

دلديد فينوس نبهودني.

ردميش  دلديد  دستقللة  قبول 

ك دي2  منصبه  من  نبهودني  سلندر 

فت2   ذمته مالل  إبردء  مع  للشركة، 

تقرر  وبللتللي  دلدلبقة،  دلتديي2 

فينوس  دلديد  مودصلة   : مل يلي 

نبهودني ودلديد مليل كريمي مهلمه ل 

ك دي2ين للشركة  شيفلني  كلوتيي2س 

ش.ذ.م.م. وذلك ملد  غي2 محدوس .
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فقط توقيع دلديد فينوس نبهودني  

كلف إللزدم دلشركة دتجله دألغيلر.

 ،(7) دلفصول  مقتضيلت  تغيي2 

دألسل�سي  دلقلنون  من  و(29)   (8(

للشركة وتحيينه.

لــد    دلـقلنوني   دإليددع   تم 

بـتـلريخ  بطنجة   دلـتـجـلرية   دملـحـكـ ـة  

7 سيد 28 2022  تحت رقم 260339.

178 P

دئت لنية تكنيك أسيدطلنس ش ذ م م

444، شلرع ولي دلعهد، طنجة

 SOCIETE SATHYA

CLOTHIERS
SARL

رأس للهل : 5.000.000  سرهم

مقرهل دإلخت لعي  : طنجة، دملنطقة 

دلصنلعية طريق تطودن، دمل ر 4، 

دملحل 34

س.ت. رقم :  23674

محـضـر دلجـ ع   قـردردت   بـ ـوخـب  

دلعلم  دلغي2 دلعلسي  للشركلء  دلـ ـنـعقد  

 2022 نوف 28   30 بـتـلريـخ  بطنجة  

كلوتيي2س  سلتيل  دملد ل   للـشركـة 

  5.000.000 رأسـ ـللـهـل  ش.ذ.م.م. 

بطنجة،  مــقـرهـل دالخــتـ ـلعـي   سرهـم، 

تطودن،  طريق  دلصنلعية  دملنطقة 

دمل ر 4، دملحل 34، تقرر مل يـلي :

حصة   20000 دملودفقة على هبة 

دخت لعية من فئة 400 سرهم للحصة 

مقلبلهل  ودملددس   دملكتتبة  دلودحد  

ودلتي ت ت من طرف : 

نبهودني  سلندر  ردميش  دلديد 

لفلئد   دخت لعية  حصة   (40000(

دلديد فينوس نبهودني.

نبهودني  ردميش  خيتل  دلديد  

لفلئد   دخت لعية  حصة   (40000(

دلديد فينوس نبهودني.

ردميش  دلديد  دستقللة  قبول 

ك دي2  منصبه  من  نبهودني  سلندر 

فت2   ذمته مالل  إبردء  مع  للشركة، 

تقرر  وبللتللي  دلدلبقة،  دلتديي2 

مل يلي : 

نبهودني  فينوس  دلديد  مودصلة 

»سلتيل  للشركة  ك دي2  مهلمه 

كلوتيي2س ش.ذ.م.م. » وذلك ملد  غي2 

محدوس  و تعيين دلديد مليل كريمي 

ك دي2 خديد للشركة وذلك ملد  غي2 

محدوس .

فقط توقيع دلديد فينوس نبهودني  

كلف إللزدم دلشركة دتجله دألغيلر.

 ،(7) دلفصول  مقتضيلت  تغيي2 

دألسل�سي  دلقلنون  من  و(29)   (8(

للشركة و تحيينه.

تم دإليددع دلـقلنوني لــد   دملـحـكـ ـة  

7 سيد 28  بـتـلريخ  بطنجة   دلـتـجـلرية  

2022  تحت رقم 260384.

179 P

دئت لنية تكنيك أسيدطلنس ش ذ م م

444، شلرع ولي دلعهد، طنجة

 SOCIETE SHREYA

CLOTHIERS
SARL

رأس للهل : 6.500.000  سرهم

مقرهل دإلخت لعي  : طنجة، كلم 4، 

طريق دلعودمة 

س.ت. رقم :  45053

محـضـر دلجـ ع   قـردردت   بـ ـوخـب  

دلعلم  دلغي2 دلعلسي  للشركلء  دلـ ـنـعقد  

 ،2022 نوف 28   30 بـتـلريـخ  بطنجة  

كلوتيي2س  شريل  دملد ل   للـشركـة 

  6.500.000 رأسـ ـللـهـل  ش.ذ.م.م. 

بطنجة،  مــقـرهـل دالخــتـ ـلعـي   سرهـم، 

كلم 4، طريق دلعودمة ، تقرر مل يـلي :

33534 حصة  دملودفقة على هبة  

دخت لعية من فئة 400 سرهم للحصة 

مقلبلهل  ودملددس   دملكتتبة  دلودحد  

ودلتي ت ت من طرف : 

نبهودني  سلندر  ردميش  دلديد 

لفلئد   دخت لعية  حصة   (29398(

دلديد فينوس نبهودني.

نبهودني  ردميش  خيتل  دلديد  

لفلئد   دخت لعية  حصة   (4436(

دلديد فينوس نبهودني.

ردميش  دلديد  دستقللة  قبول 

ك دي2  منصبه  من  نبهودني  سلندر 

فت2   ذمته مالل  إبردء  مع  للشركة، 

مودصلة  وبللتللي   ، دلدلبقة  دلتديي2 

نبهودني مهلمه ك دي2  دلديد فينوس 

كلوتيي2س  شريل  للشركة  وحيد 

ش.ذ.م.م. وذلك ملد  غي2 محدوس .

فقط توقيع دلديد فينوس نبهودني  

كلف إللزدم دلشركة دتجله دألغيلر.

 ،(7) دلفصول  مقتضيلت  تغيي2 

دألسل�سي  دلقلنون  من   (29) و   (8(

للشركة و تحيينه.

تم دإليددع دلـقلنوني لــد   دملـحـكـ ـة  

7 سيد 28  بـتـلريخ  بطنجة   دلـتـجـلرية  

2022  تحت رقم 260383.

180 P

دألستلذ سح لن دملزريلحي

موثق بطنجة

2 ملتقى شلرع مح د دلخلمس وشلرع 

دلزرقطوني، إقلمة دلجوهر  دلزرقلء، رقم 6 

طنجة

STE BEST PROPERTY
ش م م

هبة حق دلرقبة لحصص دخت لعية
تحيين دلقلنون دألسل�سي للشركة

تلقله  توثيقي  عقد  ب قت�سى 

موثق  دملزريلحي،  سح لن  دالستلذ 

 ،2022 سبت 28   49 بتلريخ  بطنجة 

دلحلملة  دلعزوزي،  نبيلة  داندة 

رقم  دلوطنية  دلتعريف  لبطلقة 

 45 دلرقبة  حق  وهبت   ،K484348

في  ت لكهل  دلتي  دخت لعية  حصة 

 BEST PROPERTY دلشركة دملد ل  

دملحدوس   دملدؤولية  ذدت  شركة 

مقرهل  سرهم،   400.000 ردس للهل 

مالبلطل  طريق  بطنجة،  دالخت لعي 

 40 دلطلبق  شور  أف  ملكي  ع لر  
دملقيد  بللسجل دلتجلري   ،406 رقم 

لفلئد     ،26469 بطنجة تحت رقم 

دلحلمل  دلعزوزي،  علسل  دلديد 

رقم  دلوطنية  دلتعريف  لبطلقة 

.K275282

تلقله  توثيقي  عقد  ب قت�سى 

موثق  دلزريلحي،  سح لن  دالستلذ 

بطنجة بتلريخ 49 سبت 28 2022، تم 

تحيين دلقلنون دالسل�سي للشركة.

تم   : دلتجلري  بللسجل  دلقيد 

تحت دلعدس   ،2022 نوف 28   23 يوم 

43662 للسجل دلت2تيبي.

181 P

دألستلذ سح لن دملزريلحي

موثق بطنجة

2 ملتقى شلرع مح د دلخلمس وشلرع 

دلزرقطوني، إقلمة دلجوهر  دلزرقلء، رقم 6 

طنجة

STE ESPACE RESIDENCE
ش م م

دستقللة مدي2
تعيين مدي2 خديد

تحيين دلقلنون دألسل�سي للشركة
تلقلهل  توثيقي  عقد  ب قت�سى 

موثق  دملزريلحي،  سح لن  دالستلذ 

 ،2022 دكتوبر   4 بتلريخ  بطنجة 

 ESPACE دملد ل   بللشركة  تقرر 

ذدت  شركة   ،RESIDENCE SARL

ردس للهل  دملحدوس   دملدؤولية 

دالخت لعي  مقرهل  سرهم،   40.000

ع لر   الفييط،  زنقة   48 بطنجة، 

سلر  دلطلبق دألول رقم 4 و2، دملقيد  

بللسجل دلتجلري بطنجة تحت رقم 

29247 مل يلي :  

دلديد  مدي2  دستقللة  قبول 

مح د خلبر.

شريك  غي2  خديد  مدي2  تعيين 

دلديد مح د دعكوك.

تلقله  توثيقي  عقد  ب قت�سى 

موثق  دملزريلحي،  سح لن  دالستلذ 

تم   ،2022 أكتوبر   4 بتلريخ  بطنجة 

تحيين دلقلنون دالسل�سي للشركة.

تم يوم   : دلقيد بللسجل دلتجلري 

8 نوف 28 2022، تحت دلعدس 42843 

للسجل دلت2تيبي بلملحك ة دالبتددئية 

بطنجة.

182 P
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AAM SERVICES
أ أ إ م سرفيس

شركة محدوس  دملدؤولية
بشريك وحيد

رأس للهل : 40.000 سرهم
دملقر دالخت لعي : 5، شلرع يوسف 

دبن تلشفين دلطلبق دلثلني، رقم 3، 
طنجة

دلسجل دلتجلري رقم 97.743
تصفية مدبقة للشركة
تعيين مصف للشركة

ب وخب قردردت دلشريك دلوحيد 
دملؤرمة في 24 نوف 28 2022، للشركة 

دملذكور  أعاله، تقرر مل يلي :
أوقفت  قد  دلشركة  كون  معرفة 
دلتصفية  وقررت  أنشتهل  خ يع 
بحلهل  ودلقيلم  للشركة  دملدبقة 
من تلريخ  بطريقة وسية وذلك دبتددء 

34 أكتوبر 2022.
شلرع   ،5 دلتصفية  مقر  تحديد 
يوسف دبن تلشفين دلطلبق دلثلني، 

رقم 3، طنجة.
تعيين دلديد علسل علمي مجلطي 
مصفي لشركة، دلدلكن شلرع لبنلن 
رقم  دلثلني  دلطلبق  غينيل  إقلمة سر 
44 طنجة وذلك لل د  دلتي تدتغرقهل 

دلتصفية.
بكتلبة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
بطنجة  دلتجلرية  بلملحك ة  دلضبط 
تحت رقم   ،2022 نوف 28   28 بتلريخ 

.259.945
183 P

LES CHALETS DU PARC
SARL 

رأسـ ـللـهل : 400.000 سرهـم
دلسجل دلتجلري وخد  رقم 47524

مقرهل دإلخت لعي: بللنلضور ، محطة 
دلقطلر ش لل مدينة دلنلضور

 تغيي2 مقر دلشركة
تغيي2 دلنظلم  دألسل�سي  للشركة

دلغي2  دلعلم  دلج ع  ب قت�سى 
 2022 25 أكتوبر  دلعلسي دملؤرخ  في  
 LES CHALETS دملد ل  :  للشركة 
ذدت شركة   DU PARC S.A.R.L

رأس للهل        محدوس ،  مدؤولية 

مقرهل  ودملتودخد  سرهم   400.000

دالخت لعي  بللنلضور، محطة دلقطلر 

ش لل مدينة دلنلضور قد قرر :

 ، دلنلضور  تغيي2 مقردلشركة من 

محطة دلقطلر ش لل مدينة دلنلضور

ملرشيكل  كورنيش  دلنلضور  إلى 

على إثر ذلك تم تغيي2   .5 تجزئة ب 

دلفصل دلردبع من دلقلنون دألسل�سي 

للشركة.

للشركة  دألسل�سي   تغيي2 دلنظلم  

ودملصلسقة عليه.

ب صلحة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

دملحك ة  لد   دلظبط  كتلبة 

رقم   دلتجلري  دلسجل  بللنلضور، 

47524 بتلريخ 24 نوف 28 2022.

184 P

مكتب دألستلذ مح د بنجلون

موثق ب ردكش، 70 شلرع مح د دلخلمس، خليز

دلهلتف : 0666587422/0524434390

دلفلكس : 0524434762

دل28يد دإللكت2وني : 

benielloum4343@gmail.com

فسخ عقد كراء 

 تسيير حر ألصل تجاري
بتلريخ  توثيقي  عقد  ب قت�سى 

مسجل ب ردكش   ،2022 نوف 28   45

وفق   ،2024 نوف 28   22 بتلريخ 

دملددميل:  سجل   : دلتللية  دلبيلنلت 

أمر   ،2022009249344074

تصريح   ،78275  : بلستخالص 

تديي2  تم فسخ عقد كردء   : بلألسدء 

حر ألصل تجلري، دملؤرخ في 2 نوف 28 

 LAS PALMERAS 2022، بين شركة

ذدت  شركة   MAISON D’HOTE

أصل  مللكة  محدوس ،  مدؤولية 

خ لعة  بلملحلمدية،  دلكلئن  تجلري، 

عبلر   هو  ودلذي  حدون،  أوالس 

دملد ل   وشركة  للضيلفة،  سدر  عن 

مدؤولية  ذدت  شركة   AHSAMAD

محدوس  بشريك وحيد.

185 P

STE NOHARA SOLUTION
SARL AU

رقم دلسجل دلتجلري : 464393
تكوين شركة محدوس  دملدؤولية 

ذدت دلشريك دلوحيد
بللربلط  مؤرخ  محضر  ب قت�سى 
وضع  تم   ،2022 نوف 28   2 بتلريخ 
دلقودنين دالسلسية لشركة محدوس  
دملدؤولية ذدت دلشريك دلوحيد ذدت 

دمل يزدت دلتللية :
إنشلءدت  أو  أع لل   : دلهدف 

متنوعة (مقلول).
تقديم مدملت.
صيلنة وإصالح.

دملقر : ع لر  رقم 30 شقة رقم 8 
حدلن  شلرع موالي أح د دلوكيلي، 

دلربلط.
ب ل  دمللل  رأس  حدس   : دمللل  ردس 

قدره 400.000 سرهم.
غي2  ملد   دلشركة  تددر   : دلتديي2 

محدوس  من طرف :
بركلت فؤدسي.

بكتلبة  تم   : دلقلنوني  دإليددع 
بللربلط  دلتجلرية  بلملحك ة  دلضبط 

بتلريخ 29 نوف 28 2022.
تحت رقم 430833.

186 P

STE AQWAM SOLUTION
SARL

ب قت�سى دملحضر دملؤرخ بللربلط 
تغيي2  تم   ،2022 نوف 28   7 بتلريخ 

بعض قودنين دلشركة حدس مل يلي :
من  دلقلنوني  دلشكل  تغيي2 
شركة محدوس  دملدؤولية إلى شركة 
دلشريك  ذدت  دملدؤولية  محدوس  

دلوحيد.
دلصنهلجي  دلديد  حصص  بيع 
عبد دلرحيم كلملة ودلتي تقدر ب 300 
حصة ب بلغ 30000 سرهم إلى دلديد 

ملوم عبد دلرح لن.
بكتلبة  تم   : دلقلنوني  دإليددع 
بللربلط  دلتجلرية  بلملحك ة  دلضبط 
تحت رقم   ،2022 سيد 28   9 بتلريخ 

.430444
187 P

 STE COMPAGNIE

 MAGHREBINE

 ENVIRONNEMENT

TECHNOLOGIES
SARL AU

بت لر   دملؤرخ  دملحضر  ب قت�سى 

تغيي2  تم   ،2022 نوف 28   9 بتلريخ 

بعض قودنين دلشركة وحدس مل يلي :

تم تغيي2 مقر دلشركة من عنودن 

تلنديفت أكددل،   4 شلرع رقم   54  :

ع لر    : إلى دلعنودن دلجديد  دلربلط 

08 شلرع موالي دح د  30 شقة رقم 

لوكيلي حدلن دلربلط.

دلصنهلجي  دلديد  حصص  بيع 

ب  تقدر  ودلتي  كلملة  دلرحيم  عبد 

سرهم   400.000 حصة ب بلغ   4000

إلى دلديد ملوم عبد دلرح لن.

دستقللة وت28ئة دلديد دلصنهلجي 

عبد دلرحيم وتعيين دلديد ملوم عبد 

دلرح لن ك دي2 خديد للشركة ملد  

غي2 محدس .

بكتلبة  تم   : دلقلنوني  دإليددع 

بللربلط  دلتجلرية  بلملحك ة  دلضبط 

2022، تحت رقم  42 سيد 28  بتلريخ 

.434432

188 P

ACWA POWER LAAYOUNE
شركة مدله ة ذدت مجلس دإلسدر  

دلج لعية ومجلس دلرقلبة
ردس للهل : 37.222.400 سرهم

دملقر دالخت لعي : 65، شلرع دملهدي 

بن بركة، دلدوي�سي، دلربلط

دلسجل دلتجلري رقم 424347
زيلس  دلردس لل

دلج عية  مددوالت  ب قت�سى 

دلعلمة غي2 دلعلسية بتلريخ 46 نوف 28 

2024، تم :
ب بلغ  دلردس لل دالخت لعي  زيلس  

من  لينتقل  سرهم   32.567.700

سرهم   37.222.400 إلى   4.654.700

محرر  بودسطة مقلصة مع دلحدلب 

دلجلري لل دله ين.
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دلج لعية  دإلسدر   تخويل مجلس 
زيلس   لتحقيق  دلالزمة  دلصالحيلت 
دالسل�سي  دلنظلم  وتغيي2  دلردس لل 

وفقل لل دتجددت.
ب قت�سى مددوالت مجلس دإلسدر  
 ،2024 23 سيد 28  دلج لعية بتلريخ 
تم : دلتحقيق دلنهلئي لزيلس  دلرأس لل 
دملقرر  من طرف دلج عية دلعلمة غي2 

دلعلسية بتلريخ 46 نوف 28 2024.
من  و7   6 دمللستين  وتغيي2  تت يم 
دلنظلم دألسل�سي ودملتعلقة بللحصص 

ودلردس لل دالخت لعي.
بلملحك ة  تم   : دلقلنوني  دإليددع 
نوف 28   45 بتلريخ  بللربلط  دلتجلرية 

2022، تحت رقم 430297.
189 P

ACWA POWER  
OUARZAZATE II

شركة مدله ة ذدت مجلس
دإلسدر  دلج لعية ومجلس دلرقلبة 
ردس للهل : 4.099.203.600 سرهم

دملقر دالخت لعي : 65، شلرع دملهدي 
بن بركة، دلدوي�سي، دلربلط

دلسجل دلتجلري رقم 408943
زيلس  دلردس لل

دلج عية  مددوالت  ب قت�سى 
7 سيد 28   دلعلمة غي2 دلعلسية بتلريخ 

2024، تم :
دالخت لعي  دلردس لل  زيلس  
سرهم   4.007.348.725.94 ب بلغ 
إلى   94.854.874 من  لينتقل 
محرر   سرهم   4.099.203.600
بودسطة مقلصة مع دلحدلب دلجلري 

لل دله ين.
دلج لعية  دإلسدر   تخويل مجلس 
زيلس   لتحقيق  دلالزمة  دلصالحيلت 
دالسل�سي  دلنظلم  وتغيي2  دلردس لل 

وفقل لل دتجددت.
ب قت�سى مددوالت مجلس دإلسدر  
 ،2024 23 سيد 28  دلج لعية بتلريخ 
تم : دلتحقيق دلنهلئي لزيلس  دلرأس لل 
دملقرر  من طرف دلج عية دلعلمة غي2 

دلعلسية بتلريخ 7 سيد 28 2024.

من  و7   6 دمللستين  وتغيي2  تت يم 

دلنظلم دألسل�سي ودملتعلقة بللحصص 

ودلردس لل دالخت لعي.

بلملحك ة  تم   : دلقلنوني  دإليددع 

نوف 28   45 بتلريخ  بللربلط  دلتجلرية 

2022، تحت رقم 430295.

190 P

TROOM
شركة محدوس  دملدؤولية

ذدت دلشريك دلوحيد
ردس للهل : 400.000 سرهم

دملقر دالخت لعي : 45 شلرع دألبطلل، 

شقة 4، أكددل، دلربلط

تأسيس  تم  عرفي  عقد  ب وخب 

محدوس   شركة   TROOM شركة 

دلوحيد،  دلشريك  ذدت  دملدؤولية 

2022، ذدت دمليزدت  نوف 28   3 بتلريخ 

دلتللية :

دألشغلل دملتنوعة ودلبنلء.

تدبي2 دالستغالل دلصنلعي.
من  مكون  دلشركة  ردس لل 

 4000 إلى  مقدم  سرهم   400.000

للحصة  سرهم   400 فئة  من  حصة 

مقد ة على دلشكل دلتللي :

دلديد هلسر دلذبلح 4000 حصة.

دلشركة مدي2  من طرف دلديد 

هلسر دلذبلح.

سنة   99 مد  دلشركة محدس  في 

دبتددء من تلريخ تسجيلهل في دلسجل 

دلتجلري.

بلملحك ة  دلشركة  تسجيل  تم 

نوف 28   24 بتلريخ  بللربلط  دلتجلرية 

2022، وتحت رقم 464284.

191 P

STE ER-LOCATION
SRL AU

تكوين شركة محدوس  دملدؤولية
بللربلط  مؤرخ  محضر  ب قت�سى 

تم وضع   ،2022 سيد 28   44 بتلريخ 

دلقودنين دالسلسية لشركة محدوس  

دملدؤولية ذدت دمل يزدت دلتللية :

بدون  دلديلردت  كردء   : دلهدف 

سلئق.

4 قطلع  4 حي نوبلليل م ر   : دملقر 

47 حي دلريلض دلربلط.

من تلريخ  سنة دبتددء   99  : دملد  

تكوين دلشركة.
ب ل  دمللل  رأس  حدس   : دمللل  ردس 

على  مقدم  سرهم،   400.000 قدره 

سرهم   400 بندبة  حصة   4000
دلصندوق  في  وسفعت  للودحد ، 

دالخت لعي للشركة.

دألربلح  من   %5 تؤمذ   : دألربلح 

دلصلفية للتأسيس دالحتيلطي.

: دلديد دملختلر دلعطلر  دلحصص 

4000 حصة.

دملج وع : 4000حصة.

تددر دلشركة من طرف   : دلتديي2 

غي2  ملد   دلعطلر  دملختلر  دلديد 

محدوس .

بكتلبة  تم   : دلقلنوني  دإليددع 

بللربلط  دلتجلرية  بلملحك ة  دلضبط 

تحت رقم دلسجل دلتجلري 464709.

192 P

STE CARLUXLAND
SARL

تكوين شركة محدوس  دملدؤولية
بللربلط  مؤرخ  محضر  ب قت�سى 

44 سيد 28 2022، تم وضع دلقودنين 

دالسلسية لشركة محدوس  دملدؤولية 

ذدت دمل يزدت دلتللية :
بدون  دلديلردت  كردء   : دلهدف 

سلئق.

4 قطلع  4 حي نوبلليل م ر   : دملقر 

47 حي دلريلض، دلربلط.

من تلريخ  سنة دبتددء   99  : دملد  

تكوين دلشركة.
ب ل  دمللل  ردس  حدس   : دمللل  ردس 

على  مقدم  سرهم،   400.000 قدره 

سرهم   400 بندبة  حصة   4000
دلصندوق  في  وسفعت  للودحد ، 

دالخت لعي للشركة.

دألربلح  من   %5 تؤمذ   : دألربلح 

دلصلفية للتأسيس دالحتيلطي.

دلغني  عبد  دلديد   : دلحصص 

دلدميعي 500 حصة.

دلديد مرودن بوريم 500 حصة.

دملج وع : 4000 حصة.

تددر دلشركة من طرف   : دلتديي2 

دلديد مرودن بوريم ملد  غي2 محدوس .

بكتلبة  تم  دلقلنوني  دإليددع 

بللربلط  دلتجلرية  بلملحك ة  دلضبط 

تحت رقم دلسجل دلتجلري 464707.

193 P

STE BOAT LAND
شركة ذدت مدؤولية محدوس 

من شريك ودحد

تأسيس شركة
ب قت�سى عقد عرفي مؤرخ بتلريخ 
44 نوف 28 2022، تم إنشلء دلقلنون 

مدؤولية  ذدت  لشركة  دالسل�سي 

محدوس  من شريك ودحد مصلئصهل 

كللتللي :

.STE BOAT LAND : دلتد ية

دلهدف : تأخي2 دملعددت دلبحرية.

دملعددت  ودستي2دس  تصدير 

دلبحرية.

شلرع   45  : دالخت لعي  دملقر 
دألبطلل، رقم 4، دلربلط.

دملد  : 99 سنة دبتددء من تأسيس 

دلشركة.
في  حدس   : دالخت لعي  دمللل  ردس 

إلى  مقد ة  سرهم   400.000 مبلغ 

 400 حصة قي ة كل ودحد    4000

دلديد  لفلئد   كليل  محرر   سرهم 

أسلمة بنكي2دن.

من  دبتددء   : دالخت لعية  دلدنة 

كل  من  سيد 28   34 إلى  ينلير  فلتح 

سنة.

للشركة  مدي2د  عين   : دلتديي2 

غي2  ملد   بنكي2دن  دسلمة  دلديد 

محدس .

بلملحك ة  دلشركة  تسجيل  تم 

سيد 28   5 بتلريخ  بللربلط  دلتجلرية 

2022، تحت رقم 464495.

194 P
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STE DENTALAND
SARL AU

ردس لل : 400.000 سرهم
دملقر دالخت لعي : 45 شلرع دألبطلل 

دلشقة رقم 4، أكددل دلربلط
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
22 نوف 28 2022، قد تأسدت شركة 

ودلتي تح ل دلخصلئص دلتللية :
.DENTALAND : دلتد ية

ذدت  شركة   : دلقلنونية  دلصفة 
مدؤولية محدوس  ذدت شريك وحيد.
دملشور    : دالخت لعي  دلهدف 

ودالستشلردت ودلتدريب.
دستي2دس وتصدير.

تجلر .
 400.000  : دلشركة  ردس لل 

سرهم.
دلتأسيس  سنة دبتددء   99  : دملد  

دلنهلئي.
من فلتح ينلير إلى   : دلدنة دملللية 
34 سيد 28 من كل سنة مل عدد دلدنة 

دألولى تبتدئ من تلريخ دلتسجيل.
شلرع    45  : دالخت لعي  دملقر 
أكددل،   ،4 رقم  دلشقة  دألبطلل 

دلربلط.
دلتديي2 : أنيطت مه ة دلتديي2 إلى 
دلديد مح د علسل بوري�سي لفت2  غي2 

محدوس .
بللسجل  تم   : دلقلنوني  دإليددع 
دلتجلرية  دملحك ة  لد   دلتجلري 

بللربلط.
رقم دلسجل دلتجلري : 464647.

195 P

STE TRANS GZIRI
SARL AU

ردس للهل : 400.000 سرهم
دملقر دالخت لعي : تجزئة دملرخة 

دلزنقة 37 خرف دمللحة.
سيدي قلسم

ب قت�سى دملددولة دلتي خرت بتلريخ 
2022، فإن دلج ع دلعلم  44 نوف 28 
 STE TRANS لشركة  دالستثنلئي 

GZIRI SARL AU، قرر مل يلي :

دسهم  ملكية  نقل  على  دملودفقة 

بلعت  دلتي  علئشة  عبددلي  دلديد  

أبنلئهل دلديد  خ يع أسه هل لصللح 

عبد  دلكزري  دلعللي،  عبد  دلكزري 

دلص د ودلكزري ميلوس دلدين ودفقود 

دلكزري   : لهم  دبنلئهل  أصبح  وبذلك 

دلكزري  سهم،   400  : عبد دلعللي له 

300 سهم، ودلكزري  عبد دلص د له 

 STE في شركة  سهم   300 له  ميلوس 

تغيي2   ،TRANS GZIRI SARL AU

 STE TRANS دلشكل دلقلنوني لشركة

إلى   SARL AU GZIRI SARL AU من 

.SARL

دلكزري  للديد  مخول  دلتديي2 

عبد دلعللي.

تحديث دلقلنون دالسل�سي.

تم  لقد   : دلقلنوني  دإليددع 

يوم  ببلقصي2ي  دالبتددئية  بلملحك ة 

6 سيد 28 2022، تحت رقم 396.
رقم دلسجل دلتجلري 624.

196 P

ROBIT
SARL AU

مسجل  عرفي  عقد  ب قت�سى 

بللربلط   2022 نوف 28   45 بتلريخ 

دملدؤولية  ذدت  شركة  تأسيس  تم 

دملحدوس  بشريك ودحد.

.ROBIT : دلتد ية

مقلول في  بالط دلرملم،   : دلهدف 

دلبنلء ودألع لل دملختلفة.
زنقة   20 رقم   : دلعنودن دلتجلري 

 2 رقم  شقة  علي  سيدي  دكل لن، 

أكددل، دلربلط.

 400.000 في  حدس   : دلردس لل 

سرهم مقد ة إلى 4000 حصة بقي ة 

عزيز  للديد  للحصة  سرهم   400

حدني.

تم تعيين دلديد عزيز   : دلتديي2 

غي2  ملد   دلشركة  مدي2  حدني 

محدوس .

من فلتح ينلير إلى   : دلدنة دملللية 

34 سيد 28 من كل سنة مل عدد دلدنة 

دألولى تبتدئ من تلريخ دلتسجيل.

دلتجلري  دلسجل  في  دلتقييد  تم 

بلملحك ة دلتجلرية بللربلط تحت رقم 

464649 بتلريخ 9 سيد 28 2022.

197 P

MIKHLAB TRAV
SARL AU

ب قت�سى عقد عرفي مسجل بللددر 

ذدت  شركة  تأسيس  تم  دلبيضلء 

دملدؤولية دملحدوس  بشريك ودحد.

.MIKHLAB TRAV : دلتد ية

دلهدف : مقلول في دلبنلء.

دلقصر،  شلرع   43  : دلعنودن 
دلددر  40، دملعلريف،  5، رقم  دلطلبق 

دلبيضلء.

دلرأس لل : حدس رأس لل دلشركة 

مو�سى  للديد  سرهم   400.000 في 

للحصة  سرهم   400 بقي ة  كلسمي 

دلودحد .

تم تعيين دلديد مو�سى   : دلتديي2 

غي2  ملد   للشركة  ك دي2  كلسمي 

محدوس .

من فلتح ينلير إلى   : دلدنة دملللية 

34 سيد 28 من كل سنة مل عدد دلدنة 

دألولى تبتدئ من تلريخ دلتسجيل.
دلتجلري  دلسجل  في  دلتقييد  تم 

 565379 رقم  تحت  دلبيضلء  دلددر 

بتلريخ 43 سيد 28 2022.

198 P

VALBO
SARL AU

ب قت�سى عقد عرفي مسجل بللددر 

ذدت  شركة  تأسيس  تم  دلبيضلء 

دملدؤولية دملحدوس  بشريك ودحد.

.VALBO : دلتد ية

دلهدف : مقلول في دلبنلء.

دلقصر،  شلرع   43  : دلعنودن 
دلددر  40، دملعلريف،  5، رقم  دلطلبق 

دلبيضلء.

دلرأس لل : حدس رأس لل دلشركة 

مو�سى  للديد  سرهم   400.000 في 

للحصة  سرهم   400 بقي ة  كلسمي 

دلودحد .

تم تعيين دلديد مو�سى   : دلتديي2 

غي2  ملد   للشركة  ك دي2  كلسمي 

محدوس .

من فلتح ينلير إلى   : دلدنة دملللية 

34 سيد 28 من كل سنة مل عدد دلدنة 

دألولى تبتدئ من تلريخ دلتسجيل.
دلتجلري  دلسجل  في  دلتقييد  تم 

 565384 رقم  تحت  دلبيضلء  دلددر 

بتلريخ 43 سيد 28 2022.

199 P

TCHILAN
SARL AU

ب قت�سى عقد عرفي مسجل بللددر 

ذدت  شركة  تأسيس  تم  دلبيضلء 

دملدؤولية دملحدوس  بشريك ودحد.

.TCHILAN : دلتد ية
دلهدف : مكتب دلدردسلت، مقلول 

في دلتجلر .

دلقصر،  شلرع   43  : دلعنودن 
دلددر  40، دملعلريف،  5، رقم  دلطلبق 

دلبيضلء.

دلرأس لل : حدس رأس لل دلشركة 

دلحدين  للديد  سرهم   400.000 في 

للحصة  سرهم   400 بقي ة  دلركيبي 

دلودحد .

دلديد  تعيين  تم   : دلتديي2 

دلحدين دلركيبي ك دي2 للشركة ملد  

غي2 محدوس .

من فلتح ينلير إلى   : دلدنة دملللية 

34 سيد 28 من كل سنة مل عدد دلدنة 

دألولى تبتدئ من تلريخ دلتسجيل.
دلتجلري  دلسجل  في  دلتقييد  تم 

 565383 رقم  تحت  دلبيضلء  دلددر 

بتلريخ 43 سيد 28 2022.

200 P

GALMONDE
SARL AU

ب قت�سى عقد عرفي مسجل بللددر 

ذدت  شركة  تأسيس  تم  دلبيضلء 

دملدؤولية دملحدوس  بشريك ودحد.

.GALMONDE : دلتد ية

دلهدف : مقلول في دلبنلء.
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دلقصر،  شلرع   43  : دلعنودن 

دلددر  40، دملعلريف،  5، رقم  دلطلبق 

دلبيضلء.

دلرأس لل : حدس رأس لل دلشركة 

دلحدين  للديد  سرهم   400.000 في 

للحصة  سرهم   400 بقي ة  دلركيبي 

دلودحد .

دلديد  تعيين  تم   : دلتديي2 

دلحدين دلركيبي ك دي2 للشركة ملد  

غي2 محدوس .

من فلتح ينلير إلى   : دلدنة دملللية 

34 سيد 28 من كل سنة مل عدد دلدنة 

دألولى تبتدئ من تلريخ دلتسجيل.

دلتجلري  دلسجل  في  دلتقييد  تم 

 565387 رقم  تحت  دلبيضلء  دلددر 

بتلريخ 43 سيد 28 2022.

201 P

ALEG
SARL AU

ب قت�سى عقد عرفي مسجل بللددر 

ذدت  شركة  تأسيس  تم  دلبيضلء 

دملدؤولية دملحدوس  بشريك ودحد.

.ALEG : دلتد ية

دلهدف : مقلول في دلبنلء.

دلقصر،  شلرع   43  : دلعنودن 

دلددر  40، دملعلريف،  5، رقم  دلطلبق 

دلبيضلء.

دلرأس لل : حدس رأس لل دلشركة 

مو�سى  للديد  سرهم   400.000 في 

للحصة  سرهم   400 بقي ة  كلسمي 

دلودحد .

تم تعيين دلديد مو�سى   : دلتديي2 

غي2  ملد   للشركة  ك دي2  كلسمي 

محدوس .

من فلتح ينلير إلى   : دلدنة دملللية 

34 سيد 28 من كل سنة مل عدد دلدنة 

دألولى تبتدئ من تلريخ دلتسجيل.

دلتجلري  دلسجل  في  دلتقييد  تم 

 565385 رقم  تحت  دلبيضلء  دلددر 

بتلريخ 43 سيد 28 2022.

202 P

CIF
SARL AU

 شركة ذدت مدؤولية محدوس  

ذدت مدلهم ودحد
رأس للهل : 40.000 سرهم

مقرهل دالخت لعي : 49 شلرع أح د 

بركلت، دلطلبق دألر�سي، رقم 3، 

دملعلريف، دلددر دلبيضلء

دلسجل دلتجلري : 363544

ب قت�سى محضر قردردت دملدلهم 

نوف 28   23 بتلريخ  دملتخد   دلوحيد 

2022، تم دتخلذ دلقردردت دلتللية :

نقل دملقر دالخت لعي للشركة   -  4

49 شلرع أح د بركلت، دلطلبق   : من 
دلددر  معلريف،   3 رقم  دألر�سي، 

دلعقلر   : دلتللي  دلعنودن  إلى  دلبيضلء 
LIVING F.0.2 زدوية شلرع دبن مجلط، 

معلريف، دلددر دلبيضلء، شقة رقم 9.

دلنظلم  وتحيين  تعديل   -  2

دألسل�سي للشركة.

إلت لم  دلصالحيلت  إعطلء   -  3

دإلخردءدت دلقلنونية.

كتلبة  لد   دلقلنوني  دإليددع  تم 

بللددر  دلتجلرية  بلملحك ة  دلضبط 

 2022 سيد 28   7 بتلريخ  دلبيضلء 

تحت رقم 849240.
قصد دلنشر ودإلعالن

203 P

 QATAR NATIONAL HOTELS

COMPANY MOROCCO
SARL AU

 دملدلهم دلوحيد شركة 

ذدت مدؤولية محدوس 
رأس لل : 6.000.000سرهم

 TAZI PALACE, JBEL : دملقر دلرئي�سي

LEKBIR, MARCHANE, TANGER

دلسجل دلتجلري رقم : 49363 

طنجة

IF : 40266184

ICE : 001537388000025

على محضر قردردت دملدلهم  بنلء 

دلوحيد، تقرر :

دلتجلرية  دلعالملت  تسجيل 

 Crudo« »Innocents« »Origin«

 »Bar« »Parisa« »The Rose Room

في دلسجل دلتجلري للشركة.

تفويض دإلخردءدت.

تم دإليددع بسجل دملحك ة دلتجلرية 

بطنجة بتلريخ 30 نوف 28 2022 تحت 

رقم 44083.
قصد دلنشر ودإلعالن

204 P

 STE POUR LA

 CONSTRUCTION

 ET L’EXPLOITATION

 TECHNIQUE DU

 GAZODUC MAGHREB

EUROPE

METRAGAZ SA

شركة مجهولة دلهوية

رأس لل : 44.000.000 سرهم

 20ANGLE AVENUE : دملقر دلرئي�سي

 SIDI AMMAR ET RUE CELLINI,

TANGER

دلسجل دلتجلري رقم : 42783 

طنجة

IF : 1031660

ICE : 001695941000092

دلج ع  دخت لع  محضر  حدب 

يونيو   28 بتلريخ  دلعلسي  غي2  دلعلم 

2022، تقرر مل يلي :

تجديد والية دلديد مهدي بن عبد 

دلوهلب ك صف.

تفويض دإلخردءدت.

تم دإليددع بسجل دملحك ة دلتجلرية 

2022 تحت  2 نوف 28  بطنجة بتلريخ 

رقم 42525.
قصد دلنشر ودإلعالن
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مكتب دلديد حدن دلخلوفي

زدوية شلرع دالستقالل وزنقة دبن رشد، دلطلبق 

3، ع لر  بنعدي، وخد 

دلهلتف : 74 04 74 دلفلكس : 74 40 25

 STE AL ANDALOUS LIL

ISKANE

SARL AU

تأسيس
بتلريخ  عرفي  عقد  ب قت�سى   -  4 

49 سبت 28 2022 تم تحديث دلقودنين 

دألسلسية للشركة مصلئصهل كللتللي :

 STE AL ANDALOUS دلتد ية : 

.LIL ISKANE SARL AU

دملوضوع : دإلنعلش دلعقلري.

وع ومل خ يع دلع ليلت دلتجلرية 

ودملنقولة  منهل  ودلعقلرية  ودملللية 

دلذكر  دلدللفة  بلألهددف  دملرتبطة 

ودلتي من شأنهل أن تدلهم في تن ية 

دلشركة.

دملد  : 99 سنة.

شلرع مح د   6  : دملقر دالخت لعي 

دلخلمس، إقلمة دألندلس، وخد .

تم تحديد   : دلرأس لل دالخت لعي 

 400.000 في  دالخت لعي  دلرأس لل 

حصة   4000 إلى  مقدم  سرهم 

دخت لعية بقي ة 400 سرهم للودحد  

موزعة كللتللي :

 4000 دلحدن  دلي لني  دلديد 

حصة ؛

دملج وع 4000 حصة.

دلدنة دالخت لعية : من فلتح ينلير 

إلى 34 سيد 28.

دإلسدر  : تم إسنلس مهلم دإلسدر  إلى 

دلديد دلي لني دلحدن ك دي2 وحيد 

للشركة ملد  غي2 محدوس .

تم دإليددع دلقلنوني بكتلبة دلضبط 

لد  دملحك ة دلتجلرية بوخد  بتلريخ 

22 نوف 28 2022 تحت رقم 4830.
للخالصة ودإلشلر 

دلديد حدن ملوفي

206 P
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MULA NEGOCE
شركة محدوس  دملدؤولية

رأس للهل : 400.000 سرهم

دملقر دالخت لعي : متجر رقم 4 قرية 

بلبشل، طريق طنجة، نويردت، مدينة 

مشرع بلقصي2ي

تأسيس شركة
ب قت�سى عقد عرفي مؤرخ ب شرع 

 2022 نوف 28   22 بتلريخ  بلقصي2ي 

لشركة  دألسل�سي  دلقلنون  وضع  تم 

محدوس  دملدؤولية ذدت دلخصلئص 

دلتللية :

.MULA NEGOCE : 4 - دالسم

مدتوسع   : دالخت لعي  دملقر   -  2 

سيدي  دلنجلح،  تعلونية   ،4 رقم 

سلي لن، مول دلكيفلن، مكنلس.

3 - دملوضوع :

ودلغي2  دلكحولية  دملودس  بيع 

دلكحولية ؛

دالستهالك سدمل دملكلن أو ملرخه ؛

دلبقللة، سوبي2يت ؛

دلغذدئية  دملنتجلت  في  دلتجلر  

بللتقديط.

مبلغ  في  حدس   : دلرأس لل   -  4

 4000 سرهم مقد ة على   400.000

للودحد   سرهم   400 حصة من فئة 

دكتتبت كلهل للشركلء :

صونيل موال 660 حصة ؛

مح د دلشهليبي 340 حصة.

5 - دملد  : 99 سنة.

دلديد   تعيين  تم   : دلتديي2   -  6

صونيل موال ودلديد مح د دلشهليبي 

ك دي2ين للشركة.

من فلتح   : دلدنة دلحدلبية   -  7

ينلير إلى متم سيد 28.

8 - دإليددع دلقلنوني : تم بلملحك ة 

بلقصي2ي  مشرع  ب دينة  دالبتددئية 

دلسجل   2022 سيد 28   8 بتلريخ 

دلتجلري رقم 939. 
من أخل دالستخالص ودلبيلن

دملدي2

207 P

BEST FOOD INVEST
SA

شركة مجهولة دالسم
رأس للهل : 3.000.000 سرهم

دملقر دالخت لعي : مدتوسع رقم 4، 
تعلونية دلنجلح، سيدي سلي لن 

مول دلكيفلن، مكنلس
تأسيس شركة

مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى   -  I
 2022 أكتوبر   24 بتلريخ  ب كنلس 
لشركة  دألسل�سي  دلقلنون  وضع  تم 
مجهولة دإلسم ذدت دلخصلئص دلتللية :
.BEST FOOD INVEST : 4 - دإلسم

2 - دملوضوع :
دلحقوق  خ يع  وتديي2  إسدر  

دلتجلرية ؛
إسدر  ودلتديي2 دلحر لج يع أنودع 

دلحقوق دلتجلرية ؛
دملطع ة ؛

دملشروبلت  أنودع  خ يع  بيع 
بللج لة  دلكحولية  وغي2  دلكحولية 

ودلتقديط ؛
دلتجلرية  دلحقوق  دستغالل 
لل شروبلت دلكحولية في عين دملكلن ؛
تشغيل دلحلنلت ودلنودسي دلليلية ؛
لج يع  حصري  وتوزيع  دستي2دس 
عالملت دملشروبلت دلكحولية أو غي2 
نصف  بللج لة،  سودء  دلكحولية 

خ لة أو تقديط ؛
إنشلء نقلط بيع على شكل محالت 
سوبر ملركت أو بقللة يكون نشلطهل 
دلرئي�سي تدويق دملشروبلت دلكحولية 

أو غي2 دلكحولية ودلتبغ ؛
دالستي2دس ودلتصدير ؛

أنودع  خ يع  وتوزيع  تخزين 
دملشروبلت دلكحولية أو غي2 دلكحولية ؛

دلت ثيل دلحصري ودلتوزيع ألي عالمة 
لل شروبلت  سولية  أو  وطنية  تجلرية 

دلكحولية أو غي2 دلكحولية ؛
خ يع دملعلمالت دلتجلرية ودملللية 
دملتعلقة  دملنقولة  وغي2  ودملنقولة 
بغرض  مبلشر  غي2  أو  مبلشر  بشكل 
دلشركة وخ يع دألغردض دمل لثلة أو 

ذدت دلصلة.

مدتوسع   : دالخت لعي  دملقر   -  3 
سيدي  دلنجلح،  تعلونية   ،4 رقم 

سلي لن مول دلكيفلن، مكنلس.
4 - مد  حيل  دلشركة : 99 سنة.

5 - رأس لل دلشركة : 3.000.000 
سهم   30.000 على  موزعة  سرهم 

قي ة كل ودحد 400 سرهم.
من فلتح   : دلدنة دلحدلبية   -  6

ينلير إلى متم سيد 28 من كل سنة.
7 - دألربلح : تخصم 5% قصد تكوين 
فيقدم  دلبلقي  أمل  دلشرعية  دلذمي2  

بنلءد على قردر دملجلس دإلسدري.
ودلدفع  بلالكتتلب  دلتصريح   -  8
دلرأس لل  بلكتتلب  يعت2ف  ودلذي 
كلمال قد تم ب وخب عقد عرفي مؤرخ 

ب كنلس بتلريخ 26 أكتوبر 2022.
9 - محضر دلج ع دلعلم دلتأسي�سي 
2022 عين مجلدل  24 أكتوبر  بتلريخ 
دملجيد  عبد  دلديد  يرأسه  إسدريل 
ملخنت2، دملزسدس بتلريخ 24 أكتوبر 4978 

ملد  ثالث سنودت.
»أنودر  مكتب  تعيين  تم   -  40
ك دقق للحدلبلت م ثال  وشركلؤه« 
مبي2  أنودر  طلرق  دلديد  طرف  من 

محلسب.
تم قبول دملهلم دملوكلة إليه.

II - دإليددع دلقلنوني : تم بلملحك ة 
نوف 28   3 بتلريخ  ب كنلس  دلتجلرية 
2022 دلسجل دلتجلري رقم 57539.

من أخل دالستخالص ودلبيلن
دلج ع دلعلم

208 P

SONEDIS
ب قت�سى دلج ع دلعلم دالستثنلئي 
على   SONEDIS شركة   دتفق شركلء 

مل يلي :
سرحلن  دلصلبي  دلديد  تفويت 
دلركردكي  عزيز  للديد  حصة   4000
للحصص  دلجديد  دلتقديم  ليصبح 

ك ل يلي :
دلديد عزيز دلركردكي 4000 حصة.

دلصلبي سرحلن  دلديد  دستقللة 
دلركردكي مدي2د  دلديد عزيز  وتعيين 

وحيدد للشركة.

تحيين دلقلنون دألسل�سي للشركة.

لد   دلقلنوني  دإليددع  تم  وقد 

دملحك ة دلتجلرية بللربلط تحت رقم 

430945 بتلريخ فلتح سيد 28 2022.

209 P

STE NAJELTRAV

 SARL

شركة ذدت مدؤولية محدوس 

رأس للهل : 400.000 سرهم

دملقر دالخت لعي : رقم 223 شقة 4 

دلطلبق دألول، حي دلنهضة، دلربلط

فلتح  بتلريخ  عرفي  عقد  ب وخب 

على  دملصلسقة  ت ت   2022 أكتوبر 

ذدت  للشركة  دألسل�سي  دلقلنون 

دملدؤولية دملحدوس  ذدت دلخصلئص 

دلتللية :

.NAJELTRAV : دلتد ية

ذدت  شركة   : دلقلنونية  دلصفة 

مدؤولية محدوس .

دلهدف : 

أع لل دلبنلء وأشغلل مختلفة ؛

أع لل دلتشجي2 ؛

دلع ليلت  خ يع  علمة  بصفة 

مبلشر   بصفة  دملرتبطة   دلتجلرية 

أو غي2 مبلشر  بنشلط دلشركة.

دملقر دالخت لعي : رقم 223 شقة 4 

دلطلبق دألول، حي دلنهضة، دلربلط.

رأس لل دلشركة : 400.000 سرهم 

فئة  من  حصة   4000 إلى  مقد ة 

400 سرهم للحصة دلودحد .

دملد  : 99 سنة بعد دلتأسيس.

عزيز  دللوز  دلديددن   : دلتديي2 

ونج لوي يوسف ملد  غي2 محدوس .

وقد تم دإليددع دلقلنوني بلملحك ة 

دلتجلرية بللربلط بتلريخ 9 نوف 28 2022 

تحت رقم دلسجل دلتجلري 463867.

210 P
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SOCIETE SAHARATAV
 SARL AU 

AU CAPITAL DE 100.000 Dhs
 SIEGE SOCIAL : N° 07 Bis, Bloc A,

Hay Sahra, TAN-TAN
بتلريخ  عرفي  عقد   ب قت�سى 
تم تأسيس شركة   2022 نوف 28   28
بلمل يزدت  محدوس    مدؤولية  ذدت 

دلتللية :
   STE SAHARATAV  : دلتد ية 

ش.م.م.
مكرر،   7 رقم   : دالخت لعي  دملقر 

بلوك أ، حي دلصحردء، طلنطلن.
دلرأس لل : 400.000 سرهم مقد ة 

على 4000 حصة من فئة 400 سرهم.
أشغلل  دلبنلء،  أشغلل   : دلهدف 

متعدس ، مفلوض.
 دلشركلء : دلشريك دلوحيد دلديد: 

شـــكور عبد دلــجبلر .                         
دملد  : 99 سنة.

دلتديي2 : تديي2 دلشركة حلليل من 
طرف دلديد شـــكور عبد دلــجبلر .

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
دالبتددئية بطلنطلن بتلريخ 8 سيد 28 

2022 تحت رقم 222/2022.
211 P

  KB CONNECTION SUD
تـأسـيس شـركة ذدت دملدؤولية 
دملحدوس  وذدت دلشريك دلوحيد

بتـلريخ 24 نوف 28 2022 تـم وضـع 
قـلنـون منظـم لشـركة ذدت دملدؤولية 
دلوحيد  دلشريك  وذدت  دملحدوس  

وذدت دمل ـيزدت دلتـللية : 
 KB CONNECTION  : دلتد ـية 
SUD  ذدت دملدؤولية دملحدوس  وذدت 

دلشريك دلوحيد.
نقل  دألس لك،  بيع   : دلهـدف 
دلبضلئع لحدلب دلغي2،  تجلر  علمة، 

دالستي2دس و دلتصدير. 
 دلرأس لل: حدس في مبلغ400.000  
4000 حصة من  سرهم مقد ة إلى  
سرهم للودحد  موزعة   400.00 فئة 

كلاتي :

دلديد موملس مللد 4000 حصة.
دالملم  زنقة   : دالخـت لعـي  دملـقر 

دلغزدلي رقم 5 سوق دلج لل دلعيون.
دلدـيـد  طـرف  مـن  تـدي2   : دإلسدر  

موملس مللد ملد  غي2 محدس .
داليددع دلقلنوني : تـم بكـتلبة دلضـبط 
بـتلريخ  بللـعيـون  دالبتـددئية   بلملحك ة 

24 نوف 28 2022 تحـت رقـم 43799.   
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SOCIETE BYARNA TRAV
 SARL AU

AU CAPITAL DE 100.000 Dhs
 SIEGE SOCIAL : N° 440 Bis, Lot.

Biranzarane, TAN-TAN
بتلريخ  عرفي  عقد   ب قت�سى 
تم تأسيس شركة   2022 نوف 28   24
بلمل يزدت  محدوس    مدؤولية  ذدت 

دلتللية :
 STE BYARNA TRAV : دلتد ية 

ش.م.م.
دملقر دالخت لعي :  رقم 440 مكرر، 

تجزئة بئ2دنزردن، طلنطلن .
دلرأس لل : 400.000 سرهم مقد ة 
على 4000 حصة من فئة 400 سرهم.
دلهدف : حفر دابلر، أشغلل دلبنلء 

ودلتهيئة، أشغلل متعدس ، مفلوض.
دلشركلء : دلشريك دلوحيد دلديد  

ثورية دالكتيف .
دملد  : 99 سنة.

دلتديي2 : تديي2 دلشركة حلليل من 
طرف دلديد  ثـــوريـة دالكتيف .

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
دالبتددئية بطلنطلن بتلريخ 8 سيد 28 

2022، تحت رقم   223/2022.
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C.I PREMIUM FISHERIES 
 SARL AU

تـأسـيس شـركة ذدت دملدؤولية 
دملحدوس  ذدت دلشريك دلوحيد

تـم وضـع   2022 نوف 28   8 بتـلريخ 
قـلنـون منظـم لشـركة ذدت دملدؤولية 
دملحدوس  ذدت دلشريك دلوحيد وذدت 

دمل ـيزدت دلتـللية : 

 C.I PREMIUM  : دلتد ـية 
FISHERIES ذدت دملدؤولية دملحدوس  

ذدت دلشريك دلوحيد.
دلهـدف : معللجة وتج يد دالس لك.  
 دلرأس لل: حدس في مبلغ 400.000   
حصة من   4000 إلى  سرهم مقد ة 
سرهم للودحد  موزعة   400.00 فئة 

كلاتي : 
 4000 دلديد إس لعيل شنوف  

حصة.
دملـقر دالخـت لعـي : حي دلدالم شلرع 
 4656 رقم  دلد اللي  فلضل  مح د 

دلددملة.
دلديد  طـرف  مـن  تـدي2   : دإلسدر  

إس لعيل شنوف ملد  غي2 محدس .
بكـتلبة  تـم   : دلقلنوني  داليددع 
دلضـبط بلملحك ة دالبتـددئية بللـددملة 
رقـم  تحـت   2022 سيد 28   8 بـتلريخ 
2420/2022 دلسجل دلتجلري 23447.
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MHAREZ IMMO
ش.م.م

رأس للهل دالخت لعي : 400.000 
سرهم

مقرهل دالخت لعي : دلددر دلبيضلء، 
بلمليي، شلرع س ية، إقلمة شهرزدس 3 

دلطلبق دلخلمس، رقم 22
ب قت�سى عقد توثيقي محرر   -  4
دلبهجة،  منية  دألستلذ   طرف  من 
 45  ،44  ،42 موثقة بللربلط بتودريخ 

و46 نوف 28 2022 :
فوتت دلديد  أس لء قددر ودلديد 
دلدالم  عبد  ودلديد  قددر  س ي2 
دمل لوكة  دلحصص  مج وع  دلزهي2ي 
لهم في دلشركة لآلندتين إي لن ومنلل 
هكو ودلديد مح د هكو ودلديد حدن 

دلدويطي ودلديد  سلر  بندلي لن.
دلجديد  دلتوزيع  يصبح  وبهذد 

لرأس لل دلشركة كلاتي :
داندة إي لن هكو 405 حصة ؛
داندة منلل هكو 405 حصة ؛

دلديد مح د هكو 424 حصة ؛
دلديد حدن دلدويطي 333 حصة ؛
دلديد  سلر  بندلي لن 333 حصة.

دلفصلين تغيي2  تم  لذلك   وتبعل 
 6 و7 من دلنظلم دألسل�سي للشركة.

تم دإليددع دلقلنوني بللسجل   -  2
بللددر  دلتجلرية  بلملحك ة  دلتجلري 
 2022 سيد 28   9 بتلريخ  دلبيضلء 

تحت رقم 44220.
مقتطف وبيلن

215 P

شركة  دلحدلبلت – دلتديي2 – دلدردسلت 
ودلجبليلت

 SOCIETE DE GESTION –– ETUDES –
FISCALITE  & COMPTABLITE

SOCIETE EL KARIMI-ECO
 S.A.R.L D’AU

5 زنقة 45 بلخيلط عين هلرون، فلس
بتلريخ   عرفي  عقد  ب قت�سى   -  4
فلتح  سيد 28 2022، مسجل بنفس 
  2022 سيد 28   7 بتلريخ  دملدينة 
دملدؤولية  ذدت  شركة  تحليل  تم 
دملحدوس  وشرك ودحد، ذدت دمل يزدت 

دلتللية :
 SOCIETE EL KARIMI : دلتد ية
ECO شركة ذدت مدؤولية محدوس  

وشريك ودحد.
تحليل   تم  لقد   : دلشركة  تحليل 
دلعلم   دلج ع  ب ودفقة  دلشركة 
وتد ية دلديد دلكريمي عبد دملللك 

مصفي للشركة. 
لد   دلقلنوني  دإليددع  تم    -  2
دلتجلرية   بلملحك ة  دلضبط  كتلبة 
بفلس بتلريخ 8 سيد 28 2022  تحت 

رقم  5446/22.
دلسجل دلتجلري : 45857.

216 P

STE CAPICO
SARL AU

AU CAPITAL DE 100.000 DHS
RC N° 270951

دلعلم  دلج ع  ملحضر  وفقل 
أبريل   26 بتلريخ  دملنعقد  دالستثنلئي 
2022 قرر دلج ع دلعلم تفويت 4000 
للديد  غزالن وزدن  حصة م لوكة 
لصللح دلديد علسل بوطالن وتعيين 

علسل بوطالن مدي2 وحيد للشركة.
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قرر دلج ع دلعلم دالستثنلئي تحويل 
زنقة  من  دلدلبق  دالخت لعي  دملقر 
 5 دلطلبق   3 شهرزدس  إقلمة   س ية، 
إلى  دلبيضلء  دلددر  دلنخيل،   22 رقم 
دلعنودن 35 إقلمة شهرور فرم برتون، 

دلددر دلبيضلء.
دمللس   تعديل  سيتم  لذلك،  وفقل 
44 و7 و4 من دلقلنون دألسل�سي  6 و 

للشركة.
دلقلنونية  دإلخردءدت  تنفيذ  تم 
بلملحك ة دلتجلرية للددر دلبيضلء تحت 

رقم 48535 بتلريخ 30 ملي 2022. 
217 P

 CONSTRUCTION
DRAWACH

SARL
تأسيس شركة محدوس  دملدؤولية

بتلريخ  عرفي  عقد   ب قت�سى 
دملصلسقة  تم   2022 سبت 28   9
بتأسيس  دملتعلقة  دلوثلئق  وتسجيل 
ذدت  أعاله  دملذكور   دلشركة 

دملودصفلت دلتللية  :
دلهدف دلتجلري : دإلنعلش دلعقلري.

 CONSTRUCTION : دإلسم دلتجلري
DRAWACH ش.م.م.

ذدت  شركة   : دلقلنوني  دلشكل 
دملدؤولية دملحدوس .

دملقر دالخت لعي : 42 شلرع دلقودت 
دملدلعد ، دلطلبق دألول، حي دلرخلء، 

دلددر دلبيضلء.
مد  دلشركة : 99 سنة دبتددء من 

تلريخ تسجيلهل بللسجل دلتجلري.
مبلغ  في  حدس   : دلشركة  رأس لل 
 4000 على  مجزأ   سرهم   400.000
حصة من فئة 400 سرهم لكل ودحد  

في ملكية دلشريك دلوحيد :
دلديد دلعبيد هشلم 500 حصة ؛
دلديد دلردشدي يوسف 500 حصة.
يدي2 دلشركة دلردشدي   : دلتديي2 

يوسف ملد  غي2 محدوس .
دلسجل دلتجلري رقم : 559047.

لقد تم إيددع   : دإليددع دلقلنوني 
دمللف بلملحك ة دلتجلرية بللددر دلبيضلء 

تحت رقم 847452.
218 P

BEST LUX
SARL

ب قت�سى قردر دلج ع دلعلم دلغي2 
 26 بتلريخ  بللربلط  دملنعقد  دلعلسي 
لشركة  قرر دلشركلء   ،2022 أكتوبر 

BEST LUX SARL مل يلي :
دلتصديق على بيع 500 حصة دلتي 
لفلئد   دملجيد  كريم  دلديد  ي تلكهل 
دلديد فيصل زدوي، دلحلمل للبطلقة 

.A343900 دلوطنية رقم
دلحصص  توزيع  يصبح  وبللتللي 

على دلشكل دلتللي :
دلديد فيصل زدوي 500 حصة ؛

 500 زدوي  دللطيف  عبد  دلديد 
حصة ؛

دملج وع 4000 حصة.
دملجيد  كريم  دلديد  دستقللة 
لتلتزم دلشركة  من منصبه ك دي2، 
بتديي2 وإمضلء دملدي2 دلوحيد دلديد 
عبد دللطيف زدوي، دلحلمل للبطلقة 
وذلك أملم   A695965 دلوطنية رقم 

دلبنك ودملؤسدلت دملرتبطة بهل.
تغيي2 دلبنوس 6، 7، 43 و46 للقلنون 

دألسل�سي.
كتلبة  لد   دلقلنوني  دإليددع  تم 
بللربلط  دلتجلرية  بلملحك ة  دلضبط 
تحت   2022 سيد 28  فلتح   بتلريخ 

رقم 430909.
219 P

 KSM PROJECT
 DE PROMOTION

IMMOBILIERE
S.A.R.L

ذدت رأس لل  400.000 سرهم
دملقر دإلخت لعي : 5 شلرع دلددملة 

دلشقة 4، سيدي بنور
دلعلم  دلج ع  محضر  ب وخب 
دالعتيلسي دملؤرخ ب  6 سبت 28 2022 

ت ت دملودفقة  على مل يلي :
 KSM PROJECT DE شركة  حل 
.PRMOTION IMMOBILIERE SARL
دلديد   هو  بللتصفية  دملكلف 

دصبلن مح د.

كتلبة  لد   دلقلنوني  دإليددع  تم 

دلضبط بلملحك ة دإلبتددئية بديدي 

بنور في 44 أكتوبر 2022 تحت رقم 488.

220 P

STE PRESTIGIA KINE
 SARL AU

دلرأس لل دالخت لعي 000 400

في  مؤرخ  عرفي  عقد   ب قت�سى 

بفلس قرر دلشريك   2022 أكتوبر   5

 PRESTIGIA KINE لشركة  دلوحيد 

رأس للهل   دملحدوس   دملدؤولية  ذدت 

شلرع   : مقرهل دالخت لعي   ،400.000

عبد دلكريم دلخطلبي ع لر  بن مو�سى 

دلجودش دلطلبق 2 فلس.

تغيي2 مقرهل دالخت لعي إلى : مكتب 
بنلء تجزئة رقم 4  رقم 2 تجزئة رقم 8 

فلس سيتي سلنت2 دلطلبق دألول، فلس.

تغيي2 دلنشلط دلتجلري.

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

 4082 رقم  تحت  بفلس  دلتجلرية 
رقم دلسجل   2022 أكتوبر   5 بتلريخ 

دلتجلري 67997.

221 P

STE ZINA AUTO
 SARL

دلرأس لل دالخت لعي 000 400

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

بفلس قرر شركلء   2022 نوف 28   28

شركة   ZINA AUTO  ذدت دملدؤولية 

دملحدوس  رأس للهل 400.000، مقرهل 

دلتعلونية رشيدية أنودر   : دالخت لعي 

والس طيب فلس.

تفويت دلديد مصطفى دلصيطي 

500 حصة دخت لعية لفلئد  دلديد 

علي دلزكي بتلريخ 28 نون28 2022 .

دستقللة دلديد مصطفى دلصيطي 

من منصبه ك شلرك في دلتديي2.

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

 6800 رقم  تحت  بفلس  دلتجلرية 

بتلريخ 9 سيد 28 2022.

222 P

 SOCIETE SOBEGEST
 LOT YASMINE4 N°483 APPT N°3 2ème

ETAGE CHARAF MARRAKECH

 LA GUITOUNE
دعالن عن تحويل دلشكل دلقلنوني 

لشركة 
نقر دن دلشركة مقرهل دالخت لعي 
طريق  دلخطلبي،  دلكريم  عبد  شلرع 
إقلمة دلخطلبية،  حدن بن مبلرك، 
 ،3 رقم  دألول  دلطلبق  ب  ع لر  
دلسجل  في  دلتقييد  ذدت  مردكش، 

دلتجلري رقم 434487.
ب قت�سى دلج ع دلعلم دالستثنلئي 
2022 تم تحويل  5 نوف 28  دملؤرخ في 
دلشكل دلقلنوني للشركة من »شركة 
»شركة ذدت دملدؤولية  إلى  عقلرية« 

دملحدوس «.
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
سيد 28   9 بتلريخ  دلتجلرية ب ردكش 

2022 تحت رقم 43303.
223 P

ONLYPACK ASSOCIE 
 SARL AU

شركة ذدت مدؤولية محدوس  
بشريك ودحد

شلرع دلدكتور عبد دلكريم دلخطلبي، 
دإلقلمة 4485 شقة رقم 7، دلوفلق، 

ت لر 
تـأسـيس شـركة

مسجل  عرفي  عقد  ب قت�سى 
بللربلط   2022 نوف 28   46 بتـلريخ 
لشـركة  دألسل�سي  دلقـلنـون  وضـع  تـم 

تح ل دلخصلئص دلتـللية : 
.ONLYPACK ASSOCIE : دلتد ـية
ذدت  شركة   : دلقلنونية  دلصفة 

مدؤولية محدوس  بشريك.
دلهـدف دالخت لعي :

كل مل يتعلق بشردء وبيع ودستي2دس 
وتصدير سلع غذدئية أو غي2 غذدئية، 

وتدويق هذه دلدلع وتوزيعهل نشلط ؛
دلتحول دلصنلعي وإعلس  دلتدوير.  
رأس لل دلشركة : 400.000   سرهم 
فئة  من  حصة   4000 إلى  مقد ة 
دلشريك  لفلئد   للحصة  سرهم   400

دلوحيد : 
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دلديد سعيد بوهوش.
شلرع دلدكتور   : دملـقر دالخـت لعـي 
عبد دلكريم دلخطلبي، دإلقلمة 4485 

شقة رقم 7، دلوفلق، ت لر .
دلتديي2 : عهد تـديي2 دلشركة ملد  

غي2 محدوس  للديد سعيد بوهوش.
من فلتح ينلير إلى   : دلدنة دملللية 

34 سيد 28 من كل سنة.
من تلريخ  سنة دبتددء   99  : دملد  

دلتأسيس دلنهلئي.
بلملحك ة   : دلقلنوني  داليددع 
دالبتـددئية بت لر  يوم 29 نوف 28 2022 

تحـت رقـم 9429.
دلتجلري  بللسجل  دلتقييد  رقم 

.437849
224 P

ONLYPACK 
 SARL

شركة ذدت مدؤولية محدوس 
سودر دوالس سالمة، عين عتيق، ت لر 

RC : 130121
تفويت حصص

بتـلريخ 3 نوف 28 2022 قرر دلديد 
مح د هشلم دزني28 بلعتبلره دملدلهم 
دلوحيد في رأس لل دلشركة »دوليبلك« 

مل يلي :
تفويت خ يع دلحصص دلتي ي لكهل 
دلديد مح د هشلم دزني28 في رأس لل 
حصة إلى   4000 »دوليبلك«  دلشركة 

دلدلس  :
مح د دزني28 500 حصة ؛

سعيد بوهوش 250 حصة ؛
مح د زني28 250 حصة.

من   7 ودمللس    6 دمللس   في  تعديل 
دلقلنون دألسل�سي للشركة :

دلديد مح د دزني28 500 حصة ؛
دلديد سعيد بوهوش 250 حصة ؛

دلديد مح د زني28 250 حصة.
تغيي2 دلصفة دلقلنونية للشركة إلى 

شركة ذدت مدؤولية.
مالئ ة دلقلنون دألسل�سي للشركة. 
بلملحك ة  دلقلنوني  داليددع  تم 
دالبتـددئية بت لر  يوم 29 نوف 28 2022 

تحـت رقـم 9428.
225 P

SOCOGESTION SARL

 ETUDES - COMPTABLITE- FISCALITE - 

CONSEILS

مكتب دلدردسلت، ودلحدلبلت ودالستشلر 
4، زنقة أفغلندتلن، رقم 4، حي دملحيط، دلربلط

FENDACE CAR
 SARL AU

بتلريخ  عرفي  عقد   ب قت�سى 

47 نوف 28 2022 بللربلط، تم تأسيس 

 FENDACE CAR SARL AU شركة 

دملحدوس   دملدؤولية  ذدت  شركة 

للشريك دلوحيد ومصلئصهل كللتللي :

 FENDACE CAR  : دسم دلشركة 

.SARL AU

مض ون دلشركة : كردء دلديلردت 

بدون سلئق.

مقر دلشركة : زنقة نوبلليل، تجزئة 4، 

سكتور 47 بلوك I، حي دلريلض، دلربلط.

رأس لل دلشركة : 400.000 سرهم 

مقد ة إلى 4000 حصة بقي ة 400 

سرهم للحصة دلودحد  وكلهل بحوز  

دلديد بلهلشمي سفيلن.

تديي2 دلشركة : تم تعيين بلهلشمي 

سفيلن ك دي2 دلوحيد للشركة.

 %5 بعد مصم   : دلشركة  أربلح 

تصرف  في  دلبلقي  يوسع  دألربلح  من 

دلشريك.

دلتسجيل  تم   : دلتجلري  دلسجل 

بتلريخ   464689 دلتجلري تحت رقم 

43 سيد 28 2022 بلملحك ة دلتجلرية 

بللربلط.
للبيلن ودالستشلر 

226 P

HAMMAM RIVAGE ET SPA
SARL AU 

محرر  عرفي  عقد   ب قت�سى 

نظلم  تكوين  تم   2022 نوف 28   28

أسل�سي لشركة ذدت دملدؤولية دملحدوس   

ذدت شريك وحيد  مصلئصهل كللتللي :

 HAMMAM RIVAGE  : دلتد ية

.ET SPA

دلهدف : ت لرس دلشركة دألهددف 

دلتللية :

ح لم ع ومي.
دلطلبق   36 رقم   : دملقر دالخت لعي 
كلزينو  شلطئ  فوزي  إقلمة  دالر�سي 

هرهور  ت لر .
 400.000  : رأس دمللل دالخت لعي 
حصة قي ة   4000 سرهم مقدم إلى 

كل ودحد  400 سرهم.
منى  دلديد    تعيين  تم  دلتديي2: 
دلتعريف  لبطلقة  دلحلملة  فريدو، 
ك دي2    A732834 رقم  دلوطنية 

وحيد  للشركة وملد  غي2 محدوس 
وضع  تم   : دلقلنوني  دإليددع 
دلضبط  كتلبة  لد   دلقلنوني  دمللف 
بلملحك ة  دالبتددئية بت لر  تحت رقم 

دلسجل دلتجلري 437883.
227 P

KANDAR AUTO
 SARL.AU

محرر  عرفي  عقد   ب قت�سى 

نظلم  تكوين  تم   2022 نوف 28   24
أسل�سي لشركة ذدت دملدؤولية دملحدوس  

ذدت شريك وحيد  مصلئصهل كللتللي :
   .»KANDAR AUTO« : دلتد ية
دلهدف : ت لرس دلشركة دألهددف 

دلتللية : 
دلجديد   دلديلردت  دستي2دس 

ودملدتع لة ؛
دالستي2دس ودلتصدير ؛

دستي2دس معددت دإلسعلف ودلعتلس.
دوسلو  زنقة   : دالخت لعي  دملقر 
دلطلبق دالر�سي، إقلمة ضيلء رقم  30  

دملحيط دلربلط.
رأس دمللل دالخت لعي : 40.000 سرهم 
كل  قي ة  حصة   400 إلى  مقدم 

ودحد  400 سرهم.
دلديد علي  تم تعيين    : دلتديي2 
دلتعريف  دلبطلقة  لحلمال  ودخدي، 
ك دي2   BK288960 رقم  دلوطنية 

وحيد للشركة وملد  غي2 محدوس .
وضع  تم   : دلقلنوني  دإليددع 
دلضبط  كتلبة  لد   دلقلنوني  دمللف 
بلملحك ة دلتجلرية بللربلط تحت رقم 

دلسجل دلتجلري 464724.
228 P

PENO CAR
 SARL AU

محرر  عرفي  عقد  ب قت�سى 

نظلم  تكوين  تم   2022 2 سيد 28 

دملدؤولية  ذدت  لشركة  أسل�سي 

وحيد   شريك  ذدت  دملحدوس  

مصلئصهل كللتللي :

.»PENO CAR« : دلتد ية

دلهدف : ت لرس دلشركة دألهددف 

دلتللية : 

دلجديد   دلديلردت  دستي2دس 

ودملدتع لة.

دالستي2دس و دلتصدير.

دستي2دس معددت دإلسعلف ودلعتلس.

دوسلو  زنقة   : دالخت لعي  دملقر 

دلطلبق دالر�سي إقلمة ضيلء رقم  30 

حي دملحيط دلربلط.

رأس دمللل دالخت لعي عشر  ألف  

ملئة  إلى  مقدم   (40.000) سرهم 

حصة قي ة كل ودحد  ملئة   (400(

سرهم (400).

دلديد  تعيين   تم   : دلتديي2 

دلحلمل   حوخلبي  عبد دملغيت 

رقم    دلوطنية  دلتعريف  دلبطلقة 

للشركة  وحيد  ك دي2   BE887074

وملد  غي2 محدوس .

وضع  تم  دلقلنوني  دإليددع 

دلضبط  كتلبة  لد   دلقلنوني  دمللف 

بلملحك ة دلتجلرية بللربلط تحت رقم 

دلسجل دلتجلري 464749.

229 P

AMGPROTV
SARL AU

دستثنلئي  علم  خ ع  ب قت�سى 

 2022 سبت 28   22 دلربلط  في  حرر 

للشركة   دلوحيد  دلشريك  قرر 

AMGPROTV   SARL AU  مل يلي :

تغيي2 دالسم :

للشركة  دلوحيد  دلشريك  قرر    

تغيي2 دالسم من »AMGPROTV« إلى 

.»AMG EVENTS & PROD«  شركة
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من    : دالخت لعي  دملقر  تحويل 
دلشقة بللطلبق دألول دلودقع ب رقم 
دملحيط  نلبولي  زنقة   94 دلع لر    5
دلربلط  إلى  مج وعة دالحد رقم 752 

ح دلنهضة 4 دلربلط. 
من دلقلنون   4 و   2 تعديل دمللس  

دألسل�سي للشركة.
تم دإليددع دلقلنون بكتلبة دلضبط 
بلملحك ة دلتجلرية دلربلط تحت رقم 

434496 بتلريخ 44 سيد 28 2022.
230 P

شركة فورست سيرديف
ش.م.م ذدت شريك وحيد

رقم 4، كلم 44، طريق دلقنيطر ، 
بوقنلسل، سال

دلعلم  دلج ع  ملحضر  تبعل 
بتلريخ  دلوحيد  للشريك  دالستثنلئي 
24 نوف 28 2022، دملسجلة في دلربلط 
بتلريخ 6 سيد 28 2022 تقرر مل يلي :

تصفية دلشركة فورست سي2سيف 
ش.م.م ش.و.

إغالق دلتصفية وإبردء دملصفية.
إغالق دلدنودت دملللية.

كتلبة  لد   دلقلنوني  دإليددع  تم 
بدال  دالبتددئية  بلملحك ة  دلضبط 
تحت رقم   2022 سيد 28   44 بتلريخ 

.4045
231 P

MEHDIA MONEY SERVICE
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس  

بشريك ودحد
رأس للهل : 400.000 سرهم

دملقر دالخت لعي : قصبة مهدية، رقم 
375، قطلع 3، دلقنيطر 

تأسيس
مسجل  عرفي  عقد  ب قت�سى 
بللقنيطر  تم وضع دلقلنون دألسل�سي 
محدوس   مدؤولية  ذدت  لشركة 
بشريك ودحد ذدت دملودصفلت دلتللية :

 MEHDIA MONEY«  : دلتد ية 
.»SERVICE

مدؤولية  ذدت  شركة   : دلشكل 
محدوس  بشريك ودحد.

مهدية،  قصبة   : دالخت لعي  دملقر 
رقم 375، قطلع 3، دلقنيطر .

موضوع دلشركة : تحويل دألمودل.
رأس لل  حدس   : دلشركة  رأس لل 

سرهم   400.000 مبلغ  في  دلشركة 

دخت لعية  حصة   4.000 إلى  مقدم 

محرر   للودحد   سرهم   400 بقي ة 

بكلملهل مكتتبة وموزعة على دلشركلء 

كللتللي :

 4000 دلع ردني  عزت  دلديد 

حصة.

دملد  : 99 سنة.

دلتدي2  : أسند إلى دلديد  فلط ة 

دلتعريف  لبطلقة  دلحلملة  دلرزيني 

.LA200572 دلوطنية رقم

من فلتح ينلير إلى   : دلدنة دملللية 

34 سيد 28 من كل سنة.
دلتجلري  بللسجل  دلتقييد  تم 

بلملحك ة دالبتددئية بللقنيطر  تحت 
رقم 67534 بتلريخ 5 سيد 28 2022.

232 P

MUWASA
شركة محدوس  دملدؤولية
رأس دمللل 40.000 سرهم

دملقر دالخت لعي : ملتقى طريق 

دلقلهر  وزنقة غلندي إقلمة دملنزه 

شقة رقم 20 دلربلط

ب قت�سى عقد عرفي محرر بتلريخ 

دالتفلق على  تم   ،2022 نوف 28   24

لشركة  دألسل�سي  دلقلنون  وضع 

دمل يزدت  ذدت  دملدؤولية  محدوس  

دلتللية :

 MUWASA : دلتد ية دالخت لعية

شركة محدوس  دملدؤولية.

دلشركة   : دالخت لعي  دملوضوع 

دلفني ودلثقلفي  دإلنتلج   : لهل موضوع 

وإنتلج  دألفالم  سينلريوهلت  وإنتلج 

دلعروض وتنظيم دلعروض في دملغرب 

وفي دلخلرج.

طريق  ملتقى   : دالخت لعي  دملقر 

دملنزه  إقلمة  غلندي  وزنقة  دلقلهر  

شقة رقم 20 دلربلط.

من تلريخ  سنة دبتددء   99  : دملد  

تأسيدهل دلنهلئي.
رأس دمللل : 40.000 سرهم مقد ة 

سرهم   400 حصة من فئة   400 إلى 

للودحد  محرر  كليل وموزعة كلاتي :

 LE JARDIN DE شركة 

L’ALCAZAR من أخل 98 حصة.

 FRAYSSINET ROMAN دلديد 

MARC من أخل 4 حصة.

MACHKOUR MEHDI دلديد 

من أخل 4 حصة.

ك دي2ين  تعيين  تم   : دلتديي2 

للشركة ملد  غي2 محدوس  :

 FRAYSSINET ROMAN دلديد 

MARC، من خندية فرندية، مزسدس  

لجودز  حلمل   4994 ملي   6 بتلريخ 

قلطن   ،444DH89589 رقم   دلدفر 

 4L7 H2H Guidon ب2307 

.Terrasse      Canada QC Montreal

 ،MACHKOUR MEHDI دلديد 

بتلريخ مزسدس  فرندية،  خندية   من 

حلمل لجودز دلدفر   4994 يونيو   7  
 France 22، قلطن بCH75444 رقم

 Chelles 77500 Meunier Auguste

.Rue 49

تم دإليددع دلقلنوني بكتلبة ضبط 

 44 دملحك ة دلتجلرية بللربلط بتلريخ 

سيد 28 2022 تحت رقم 434244.

233 P

LARBRACHA
شركة محدوس  دملدؤولية
رأس دمللل 40.000 سرهم

دملقر دالخت لعي : ملتقى طريق 

دلقلهر  وزنقة غلندي إقلمة دملنزه 

شقة رقم 20 دلربلط

ب قت�سى عقد عرفي محرر بتلريخ 

دالتفلق على  تم   ،2022 نوف 28   24

لشركة  دألسل�سي  دلقلنون  وضع 

دمل يزدت  ذدت  دملدؤولية  محدوس  

دلتللية :

 : دالخت لعية  دلتد ية 

محدوس   شركة   LARBRACHA

دملدؤولية.

دلشركة لهل   : دملوضوع دالخت لعي 
موضوع : دلت2قية دلعقلرية.

طريق  ملتقى   : دالخت لعي  دملقر 
دملنزه  إقلمة  غلندي  وزنقة  دلقلهر  

شقة رقم 20 دلربلط.
من تلريخ  سنة دبتددء   99  : دملد  

تأسيدهل دلنهلئي.
رأس دمللل : 40.000 سرهم مقد ة 
سرهم   400 حصة من فئة   400 إلى 
للودحد  محرر  كليل وموزعة كلاتي :

 LE JARDIN DE شركة 
L’ALCAZAR من أخل 98 حصة.

 FRAYSSINET ROMAN دلديد 
MARC من أخل 4 حصة.

MACHKOUR MEHDI دلديد 
من أخل 4 حصة.

ك دي2ين  تعيين  تم   : دلتديي2 
للشركة ملد  غي2 محدوس  :

 FRAYSSINET ROMAN دلديد 
فرندية،  خندية  من   ،MARC
حلمل   4994 ملي   6 بتلريخ  مزسدس  
 ،444DH89589 رقم  دلدفر  لجودز 
 4L7 H2H Guidon قلطن ب2307 

.Terrasse Canada QC Montreal
 ،MACHKOUR MEHDI دلديد 
بتلريخ مزسدس  فرندية،  خندية   من 
حلمل لجودز دلدفر   4994 يونيو   7  
 France 22، قلطن بCH75444 رقم
 Chelles 77500 Meunier Auguste

.Rue 49
تم دإليددع دلقلنوني بكتلبة ضبط 
بتلريخ بللربلط  دلتجلرية   دملحك ة 
رقم  تحت   2022 سيد 28   44  

.434244
234 P

COOPER MANAGEMENT

SLIMANI SADOUK

SOFIA CORAIL SPA
ش.ذ.م.م ذدت ش.و

دملقر دالخت لعي : دملغرب دلعربي أ2، 
رقم 45، بئ2 دلردمي،دلقنيطر 

ب قت�سى محضر دلقردر دالستثنلئي 

 »SOFIA CORAIL SPA« لشركة 

دلوحيد  دلشريك  ذدت  ش.ذ.م.م 

 ،2022 سبت 28   46 بتلريخ  دملنعقد 

تقرر مل يلي :
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لشركة  مدبقة  تصفية   -  4
ش.ذ.م.م   »SOFIA CORAIL SPA«

ذدت دلشريك دلوحيد.
دلشركة  مدي2   ذمة  إبردء   -  2

دلديد  دلتوزدني صوفية.
في  للشركة  مصفية  تد ية   -  3

شخص دلديد  دلتوزدني صوفية.
4 - عنودن دلتصفية : دملغرب دلعربي 

أ2، رقم 45، بئ2 دلردمي،دلقنيطر .
لهذد  دلقلنوني  دإليددع  تم  وقد 
دالبتددئية  بلملحك ة  دملحضر 
 2022 سبت 28   26 بللقنيطر  بتلريخ 
ب لف   2022/3729 عدس  تحت 

دلسجل دلتجلري رقم 64233.
235 P

COOPER MANAGEMENT
SLIMANI SADOUK

CROWN BERRY
ش.ذ.م.م

دملقر دالخت لعي : رقم 48، شلرع 
مح د دلع ردوي - إقلمة نزدر، مكتب 

رقم 2،دلقنيطر 
ب قت�سى محضر دلقردر دالستثنلئي 
 »CROWN BERRY« لشركة 
دلوحيد  دلشريك  ذدت  ش.ذ.م.م 
 ،2022 نوف 28  فلتح  بتلريخ  دملنعقد 

تقرر مل يلي :
4 - تغيي2 دلدنة دملللية :

دالستثنلئي  دلعلم  دلج ع  قرر 
تعديل دلدنة دملللية إلى سنة مدنية 
من فلتح ينلير إلى 34 سيد 28 من نفس 
دلدنة، بدال من دلدنة دلفالحية دلتي 
كلنت من فلتح أغدطس من دلدنة 

إلى 34 يوليو من دلدنة دملودلية.
2 - تعديل دلفصل 29 من دلنظلم 

دألسل�سي.
دألسل�سي  دلنظلم  تحيين   -  3

للشركة.
لهذد  دلقلنوني  دإليددع  تم  وقد 
دالبتددئية  بلملحك ة  دملحضر 
بللقنيطر  بتلريخ فلتح سيد 28 2022 
ب لف   2022/93543 رقم  تحت 

سجل تجلري  65453.
236 P

مكتب دملدتشلر

37، زنقة خبل تلزكل، رقم 4، أكددل، دلربلط

دلهلتف : 05.37.77.50.74

MMCS
SARL AU

»دم دم ص د س« ش.ذ.م.م ش.و
نقل دملقر دالخت لعي

للشريك  دستثنلئي  قردر  ب وخب 
 ،2022 نوف 28  فلتح  بتلريخ  دلوحيد 
دملحدوس   دملدؤولية  ذدت  للشركة 
 ،(MMCS) »دملد ل  »دم دم ص د س
 400.000 رأس للهل  يبلغ  ودلتي 
دالخت لعي  مقرهل  يوخد  ودلتي  سرهم 
دألطلس  شلرع   ،38 رقم  بللربلط، 
ودملسجلة في  أكددل،   ،4 و   3 دلطلبق 
دلسجل دلتجلري بللربلط تحت رقم 

74885، تقرر مل يلي :
نقل دملقر دالخت لعي للشركة   -  4
شلرع   ،8 رقم   : دلتللي  دلعنودن  إلى 

بالفريج، دلدوي�سي، دلربلط.
في  مكرر   20 ملس   إضلفة   -  2
بشروط  تتعلق  دألسل�سي  دلنظلم 
في  دلدلفلت  ودست2سدس  دملكلفأ  

دلحدلب دلجلري للشريك دلوحيد.
وقد تم دإليددع دلقلنوني بلملحك ة 
سيد 28   44 دلتجلرية بللربلط بتلريخ 

2022 تحت رقم 434497.
دملدي2

235Pمكرر

 SOCIETE AGOURA DE
TRAVAUX GENERAL

SARL
شركة أكورد لألشغلل دلعلمة

شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 
عنودن مقرهل دالخت لعي بشلرع 

دلحدن دلثلني ع لر  يد ينة حي 
دبن سينل رقم 86 ت لر  دملركز

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري رقم 
94037

رفع رأس لل دلشركة
دلج ع  محضر  ب قت�سى   : أوال 

بتلريخ  دملنعقد  دالستثنلئي  دلعلم 

رأس لل  رفع  تم   ،2022 نوف 28   42

 7.500.000 قدره  ب بلغ  دلشركة 

45.000.000 سرهم إلى  سرهم أي من 

22.500.000 سرهم عن طريق :

دلشركة  مقلصة مع سيون  إخردء 

ب بلغ  ودملدتحقة  دملقددر  دملحدس  

قدره 3.500.000 سرهم.

دسملج دحتيلطي أو أربلح أو عالودت 

دصددر في رأس دمللل تحويل سنددت 

 4.000.000 قدره  ب بلغ  دلقرض 

سرهم.

بلمللستين دملرتبطة   دلتعديالت 

6 من دلنظلم دألسل�سي للشركة  و   7 

على أسلس هذد دلتقديم دلجديد.

لد   دلقلنوني  دإليددع  تم   : ثلنيل 

بتلريخ بللربلط  دلتجلرية   دملحك ة 

عدس  تحت   2022 سيد 28   9  

2022/93543 رقم 40446.
236Pمكرر

ZRARQI VGPS
SARL AU

تصفية دلشركة
وب وخب   2022 يونيو   30 بتلريخ 

قرر  دالستثنلئي  دلعلم  دلج ع  عقد 

دلشريك دلوحيد مل يلي :

إسنلس  وتم  دلشركة  تصفية 

دلرح ن  عبد  للديد  دلتصفية  أمر 

دلزردرقي.

40 دلطلبق  : ع لر   مقر دلتصفية 

حدلن  دمللمونية،  شلرع   42 رقم   4

دلربلط.

بكتلبة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

دلتجلرية  دملحك ة  لد   دلضبط 

بللربلط بتلريخ فلتح أغدطس تحت 

رقم 426824.

237 P

STE SOGEFICOM

STE SAISS MODE
SARL

دلعلمة  دلج عية  قردر  ب قت�سى 

47 أكتوبر  غي2 دلعلسية دملنعقد  يوم 

 STE SAISS MODE« لشركة   2022

دلطلبق  دالخت لعي  ومقرهل   »SARL

دلثلني رقم 438 شلرع دبن دلهيثم دلحي 

دلصنلعي سيدي دبردهيم فلس.

 : ب  دمللل  رأس  في  دلزيلس    -  4

 700.000 ليصبح  سرهم   600.000

سرهم.

إلى  دالخت لعي  دملقر  تحويل   -  2

رقم  دالول  دلطلبق   : داتي  دلعنودن 

438 شلرع دبن دلهيثم دلحي دلصنلعي 

سيدي دبردهيم فلس.

لد   دلقلنوني  دإليددع  تم   -  3

رقم  تحت  بفلس  دلتجلرية  دملحك ة 

5424 بتلريخ 8 سيد 28 2022.

238 P

ZOUANIA MAGHNIA
دلدـجــل دلـتـجــلري رقـــم :  74594 - 

أكـــلسيـــــر

فسخ  تم  عرفي،  عقد  ب قت�سى 

عقد دلتديي2 دلحر ألصل تجلري ودمل28م 

بتلريخ 34 أكتوبر 2022، بين دلديد  

 ،33 نلسير مريم دلكلئنة بأكلسير، رقم 

زنقة دألمم دملتحد  حي دلدويس.

نشي2 إلى أن دملكرية ودملدي2 دلحر 

 24 بتلريخ  دلتديي2  عقد  أمضود 

بأكلسير،  تسجيله  وتم   2049 يونيو 

دألمر  تحت مردخع دلتسجيل داتية، 

بلإلستخالص : 45956/2049، سجل 

 ،204900/73364206  : دملددميل 

ودملتعلق   7044942545497  : وصل 

 03 بلملحل دلتجلري دلكلئن بأكلسير، 

سلحة دلدوق دلبلدي، شلرع دلحدن 

دلثلني، ودلذي يزدول مهنة بيع دملالبس 

دلددملية ودلنديج.

بين  دملودفقة  ت ت  فقد  وبللتللي، 

دملكرية وبين دملدي2 دلحر دلذي أقر عن 

بللتوصل  دإلشعلر  مع  رسللة  طريق 

دنهلء  على   ،2022 أكتوبر   45 بتلريخ 

عقد دلتديي2 دلحر دملشلر دليه أعاله، 

دلودرس   »نهلية دلعقد«  طبقل للفصل 
في هذد دلعقد، وبذلك يعت2ف دملكري 

دملحل موضوع هذد  مفلتيح  بتدل ه 

دلعقد ودلكلئن بأكلسير، شلرع دلحدن 

دلثلني.
للخالصة و دلبيلن

239 P
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PHI-LONG شركة
دلدـجــل دلـتـجــلري رقـــم :  4789 - 

أكـــلسيـــــر

بتلريخ  عرفي  عقد  ب قت�سى   -  4

دلج عية  قررت   ،2022 أكتوبر   25

دلج ع  ب ثلبة  دملنعقد   دلعلمة 

دملد ل   للشركة  دإلستثنلئي  دلعلم 

برأس لل  ش.م.م،   »PHI-LONG«

مقرهل  ودلكلئن  سرهم   240.000,00

شلرع  حدنلء،   ع لر   بأكلسير، 

دلحدن دلثلني، مل يلي :

 Christian, للديد  دلت2ميص 

Daniel HUC بصفته مدي2د للشركة، 

إلمضلء عقد دلتديي2 دلحر مع شركة 

.»L’ARDOISE GOURMANDE«

عبلر   عرفي،  ب قت�سى عقد   -  2

عن عقد دلتديي2 دلحر ملطعم، ودمل28م 

ش.م.م،   »PHI-LONG« شركة  بين 

ودلكلئن  سرهم   240.000 برأس لل 

مقرهل بأكلسير، ع لر  حدنلء،  شلرع 

بللسجل  دملسجلة  دلثلني،  دلحدن 

 ،4789 رقم  تحت  بأكلسير  دلتجلري 

 : عدس  للشركلت  دملوحد  دلتعريف 

دلتعريف   ،04537508000083

من  دمل ثلة   ،6900288  : دلضريبي 

 Christian, Daniel دلديد  طرف 

دإلقلمة  لبطلقة  دلحلمل   ،HUC

وبين  أولى  من خهة   J044984E رقم 

 L’ARDOISE« دملد ل   دلشركة 

GOURMANDE«، ش.م.م برأس لل 

مقرهل  دلكلئن  سرهم،   400.000

أكلسير  أطلنتيك  فندق  بأكلسير، 

دملركز، شلرع دلحدن دلثلني، دملسجلة 

بأكلسير تحت رقم  دلتجلري  بللسجل 

للشركلت  دملوحد  دلتعريف   ،35284

 ،004959950000088  : عدس 

 ،24849444  : دلضريبي  دلتعريف 

 Fabrice, دلديد   طرف  من  دمل ثلة 

دلحلمل لبطلقة   ،Laurent DRIVET

بصفته   ،J048402T رقم  دإلقلمة 

مدي2د وحيدد للشركة من خهة ثلنية، 

ودملدمى في دلعقد بلملدي2 دلحر.

يقر ويفوض دملكري لفلئد  دملدي2 

دلحر دستغالل أصل تجلري عبلر  عن 

 ،»La Maison« دسم  يح ل  مطعم 

دملد ل   دلشركة  ت تلكه  ودلذي 

بأكلسير،  دلكلئن   ،»PHI-LONG«

ع لر  حدنلء،  شلرع دلحدن دلثلني 

بأكلسير  دلتجلري  بللسجل  ودملسجل 

تحت رقم 4789.

ستة  ملد   دلعقد  هذد  إبردم  تم 

تبتدئ من تلريخ  (36) شهرد،  وثالثين 

فلتح سيد 28 2022.

مع دإلشلر  إلى أنه سيتم تجديدهل 

تلقلئيل عند إنتهلئهل لنفس دملد .
للخــــالصــة ودلــبــيـــــلن

240 P

 PRESTIGE SERVICES شركة

AND EVENTS
دلدـجــل دلـتـجــلري رقـــم :  480424 –

 بللددر دلبيضلء

فسخ  تم  عرفي،  عقد  ب قت�سى 

بتلريخ  ودمل28م  دلحر  دلتديي2  عقد 

دلشركة  بين   ،2022 أكتوبر   34

 PRESTIGE SERVICES« دملد ل  

برأس لل  ش.م.م.   »AND EVENTS

400.000 سرهم ودلكلئن مقرهل بللددر 
دلبيضلء، رقم 43، زنقة دلقصر، رقم 

بللسجل  دملسجلة  دملعلريف،   ،40

رقم  تحت  دلبيضلء  بللددر  دلتجلري 

480424، من خهة ثلنية.

 ،»LE MEZZO MEZZO«

سرهم   680.000 برأس لل  ش.م.م  

ودلكلئن مقرهل بأكلسير، شلرع دلحدن 
دلتجلري  بللسجل  دملسجلة  دلثلني، 

بلملحك ة دلتجلرية بأكلسير تحت رقم 

4663، م ثلة من طرف مدي2يهل من 

خهة أولى وبين مدي2 دلشركة دملد ل  

بين  دملودفقة  ت ت  فقد  وبللتللي، 

دملكري وبين دملدي2 دلحر دلذي أقر عن 

بللتوصل  دإلشعلر  مع  رسللة  طريق 

دنهلء  على   ،2022 أكتوبر   24 بتلريخ 

عقد دلتديي2 دلحر دملشلر دليه أعاله، 

في دلودررس   »دملد «  للفصل  طبقل 

دملكري  يعت2ف  وبذلك  دلعقد،  هذد   
دملحل موضوع هذد  مفلتيح  بتدل ه 
دلعقد ودلكلئن بأكلسير، شلرع دلحدن 

دلثلني.
للخالصة و دلبيلن

241 P

مبي2 محلسب

أس شركلء

59 شلرع 9 أبريل، دلددر دلبيضلء

SALAM FINANCES
شركة مجهولة دإلسم

رأس للهل 89.559.700 سرهم
دملقر دالخت لعي : 36 أ شلرع أنفل 

دلطلبق دألول، دلددر دلبيضلء
دلسجل دلتجلري 564875

ب قت�سى عقد عرفي مؤرخ بتلريخ 
دلنظلم  وضع  تم   2022 نوف 28   30
دإلسم  مجهولة  لشركة  دألسل�سي 

مصلئصهل كللتللي :
.SALAM FINANCES : دلتد ية

دملوضوع : أهددف دلشركة كللتللي :
شركة قلبضة.

أ شلرع أنفل   36  : دملقر دالخت لعي 
دلطلبق دألول، دلددر دلبيضلء.

يوم  من  دبتددء  سنة   99  : دملد  
دلتسجيل بللسجل دلتجلري.

رأس لل  تحديد  تم   : دلرأس لل 
سرهم   89.559.700 ب بلغ  دلشركة 
بقي ة  سهم   895.597 إلى  مقدم 
بهل،  مكتتب  سهم  لكل  سرهم   400

محرر  بللكلمل عينل.
مهلم  يشغل   : دإلسدر   مجلس 

مجلس دإلسدر  ملد  3 سنودت :
.Fouad BELEMLIH دلديد
.Ismail BELEMLIH دلديد

.Ghita TAHRI JOUTEY  دلديد
يشغل مهلم دملدير   : دملدير دلعلم 
 Fouad سنودت دلديد   3 دلعلم ملد  

.BELEMLIH
فلتح  من   : دالخت لعية  دلدنة 

أكتوبر إلى 34 سبت 28 من كل سنة.
بكتلبة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
دلتجلرية  دملحك ة  لد   دلضبط 
سيد 28   7 بتلريخ  دلبيضلء  بللددر 
دلسجل   ،847897 تحت رقم   2022

دلتجلري رقم 564875.
من أخل دملدتخرج ودإلشلر 

دلتديي2

242 P

مبي2 محلسب

أس شركلء

59 شلرع 9 أبريل، دلددر دلبيضلء

 SOCIETE MAROCAINE

 DE DEVELOPPEMENT

INDUSTRIELS AGRICOLES
»SMADIA«

شركة مجهولة دإلسم
رأس للهل 25.000.000 سرهم

دملقر دالخت لعي : سيدي معروف، 

شلرع أبو بكر دلقلسيري، إقلمة 

بلنوردمل، ع لر  رقم 3

دلسجل دلتجلري 4677

I - وفقل لقردردت دلج ع دلعلم دلغي2 

سبت 28   29 بتلريخ  دملنعقد  دلعلسي 

2022 تم دتخلذ دلقردردت دلتللية :

إلى  للشركة  دالخت لعي  دملقر  نقل 

معروف،  سيدي   : دلتللي  دلعنودن 

إقلمة  دلقلسيري،  بكر  أبو  شلرع 

بلنوردمل، ع لر  رقم 3.

تنديق دلنظلم دألسل�سي للشركة.

بكتلبة  دلقلنوني  دإليددع  تم   -  II

دلضبط لد  دملحك ة دلتجلرية بللددر 

 2022 نوف 28   24 بتلريخ  دلبيضلء 

تحت رقم 847330.
من أخل دملدتخرج ودإلشلر 

مجلس دإلسدر 

243 P

مبي2 محلسب

أس شركلء

59 شلرع 9 أبريل، دلددر دلبيضلء

 UNIVERS MOTORS

DISTRIBUTION
شركة دملدله ة

رأس للهل 48.000.000 سرهم
دملقر دالخت لعي : 60 شلرع بلستور 

دلددر دلبيضلء

دلسجل دلتجلري 93045

ب وخب محضر دلج ع دلعلم   -  I

دلعلسي ودلغي2 دلعلسي دملنعقد بتلريخ 

28 يونيو 2022 قرر مل يلي :

أصبح  دلشركة  وضع  أن  معلينة 

ودست ردر  رأس للهل  ربع  من  أقل 

نشلطهل.
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بكتلبة  دلقلنوني  دإليددع  تم   -  II

دلضبط لد  دملحك ة دلتجلرية بللددر 

 2022 نوف 28   30 بتلريخ  دلبيضلء 

تحت رقم 848478.
من أخل دملدتخرج ودإلشلر 

244 P

مبي2 محلسب

أس شركلء

59 شلرع 9 أبريل، دلددر دلبيضلء

MUGEST

شركة محدوس  دملدؤولية ذدت 

دلشريك دلوحيد

رأس للهل 9.000.000 سرهم

دملقر دالخت لعي : 27 شلرع عبد 

دلكريم دلخطلبي، دلددر دلبيضلء

دلسجل دلتجلري 477429

I - وفقل لقردردت دلشريك دلوحيد 

بتلريخ 49 سبت 28 2022 تقرر مل يلي :

تعديل دمللس  دلثلنية دملتعلقة   -  4

سيصبح  ودلبند  دلشركة،  بللغرض 

كللتللي :

دمللس  2 :  غرض دلشركة

دملغرب  في  دلشركة  غرض  يك ن 

ك ل في دلخلرج في :

ودنجلز  ودلدردسة  دألمودل  تدبي2 

وخ يع  دالستث لردت  مشلريع 

دلع ليلت دملرتبطة بهل.

مجلل  في  ودملدلعد   دالستشلر  

تدبي2 دألمودل.

»تحقيق مشلريع دستث لرية ذدت 

دستث لرية  ومشلريع  مللية  طبيعة 

ذدت طلبع تردثي ب ل في ذلك دملج وعة 

دلفنية ودلديلردت دلكالسيكية«.

دلتجلرية  دلع ليلت  ع ومل خ يع 

أو  دملنقولة  ودملللية،  ودلصنلعية 

دلعقلرية دلتي ي كن أن ترتبط بكيفية 

أو  بنشلطهل  مبلشر   غي2  أو  مبلشر  

دلتي من شأنهل أن تدهل إنجلزه.

دألسل�سي  دلقلنون  تنديق   -  2

للشركة.

بكتلبة  دلقلنوني  دإليددع  تم   -  II

دلضبط لد  دملحك ة دلتجلرية بللددر 

 2022 نوف 28   28 بتلريخ  دلبيضلء 

تحت رقم 847794.
من أخل دملدتخرج ودإلشلر 

دلتديي2

245 P

مبي2 محلسب

أس شركلء

59 شلرع 9 أبريل، دلددر دلبيضلء

LOTARK 1
شركة دملدله ة دملبدطة
رأس للهل 8.000 سرهم

دملقر دالخت لعي : مركز دألع لل 

دلهبة، 40 زنقة دلحرية دلطلبق 3، 

دلشقة 5، دلددر دلبيضلء

دلسجل دلتجلري 546539

دلعلم  دلج ع  لقردردت  وفقل   -  I

بتلريخ دلعلسي  وغي2   دلعلسي 

 45 سبت 28 2022 تقرر مل يلي :

تنديق دلقلنون دألسل�سي للشركة.

بكتلبة  دلقلنوني  دإليددع  تم   -  II

دلضبط لد  دملحك ة دلتجلرية بللددر 

 2022 نوف 28   24 بتلريخ  دلبيضلء 

تحت رقم 847326.
من أخل دملدتخرج ودإلشلر 

دلتديي2

246 P

ATFALIA
ع لية زيلس  ومفض رأس لل 

دلشركة
على إثر مددوالت دلج عية دلعلمة 

شركة   ATFALIA دالستثنلئية لشركة 

بتلريخ دملنعقد   دإلسم،   مجهولة 
قرر  فقد   2022 أكتوبر   24  

دملدله ون مل يلي :

دلشركة  رأس لل  في  دلزيلس  

من  لرفعه  سرهم   4.000.000 مبلغ 

 4.800.000 إلى  سرهم   800.000

40000 سهم من فئة  سرهم بإصددر 

وحررت  دكتتبت  للدهم  سرهم   400

 AMAR دملدلهم  حدلب  بلسملج 

.HOLDING

لصللح  دالكتتلب  حق  حدف 

.AMAR HOLDING دملدلهم

ب بلغ  دلشركة  رأس لل  مفض 

790.000 سرهم من أخل مفضه من 

 4.040.000 إلى  سرهم   4.800.000

سرهم بإلغلء 7900 سهم.

بكتلبة  دلقلنوني  دإليددع  تم  وقد 

بللربلط  دلتجلرية  لل حك ة  دلضبط 

تحت رقم   2022 سيد 28   43 بتلريخ 

.434474
من أخل دالستخالص ودلبيلن

مجلس دإلسدر 

247 P

CABINET BENMOUSSA ET ASSOCIES

إقلمة دلدفردء 4 شقة 2 حي دلطيلردت دلربلط

COSMETIQUE MEDICALE

SARL

تعيين مدي2 مشلرك

على إثر مددوالت دلج عية دلعلمة 

 COSMETIQUE« دالستثنلئية لشركة

رأس للهل  يبلغ  دلتي   »MEDICALE

بتلريخ دملنعقد   سرهم   3.450.000 

26 أغدطس 2022 فقد قرر دلشركلء 

مل يلي :

دملصلسقة على تعيين دلديد  دلهلم 

دملزسدس   دلددردتي مغربية دلجندية، 

دلقلطنة  ،4976 ملي   28  بتلريخ 

زنقة بني  497 مج وعة دلدفردء   ب 

دلحلملة  دلربلط،  دلدوي�سي  يخلف 

 A740344 رقم  دلوطنية  للبطلقة 

ك دي2  مشلركة للشركة.

بكتلبة  دلقلنوني  دإليددع  تم  وقد 

بللربلط  دلتجلرية  لل حك ة  دلضبط 

بتلريخ فلتح سيد 28 2022 تحت رقم 

.40235
من أخل دالستخالص ودلبيلن

مجلس دإلسدر 

248 P

 BENAMMAR SOINS ET
BEAUTE

شركة ذدت مدؤولية محدوس  
بشريك ودحد

 رأس للهل يبلغ 400.000 سرهم
دملقر دالخت لعي: دلطلبق دألر�سي, 

شلرع دملقلومة و زنقة دلكويت, إقلمة 
فيددل, بلوك س, دملتجر رقم 3 دلربلط

إضلفة  شعلر
بتلريخ مددوالت   ب قت�سى 
 22 نوف 28 2022 إن دلج عية دلعلمة 

غي2 دلعلسية قد قررت :
إضلفة شعلر تجلري يح ل دسم 

.IN VOGUE
وضع نظلم أسل�سي خديد مرفق 

ب ل سبق من دلتعديالت.
دإليددع  دلقلنوني :

بكتلبة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
دلتجلرية  دملحك ة  لد   دلضبط 
بللربلط بتلريخ 9 سيد 28 2022 تحت 

رقم 434404.
وهذد ب ثلبة مقتطف وبيلن

249 P

PNEU ET SERVICE GHALI
SARL AU

67 حي دلعيون طلبق دلثلني دلشقة 
رقم 3 دملح دية

تأسيس شركة محدوس  دملدؤولية 
لشريك دلوحيد

حرر  عرفي  عقد  ب قت�سى 
 2022 44 نوف 28  بلملح دية في تلريخ 
لشركة  دألسل�سي  دلقلنون  إنشلء  تم 
دلوحيد  لشريك  دملدؤولية  محدوس  

مصلئصهل كللتللي :
ودستخددم  تعيين   : دملوضوع 

حردس دألمن.
دلغيلر  وقطع  دإلطلردت  تدويق 

وملحقلت دلديلردت.
دلع ل دمليكلنيكي ودلصيلنة.

من تلريخ  سنة دبتددء   99  : دملد  
دلتأسيس.

في  محدس   : دلشركة  رأس لل 
40.000 سرهم مقدم إلى 400 حصة 

من فئة 400 سرهم للحصة.
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 400  : طلرق  دالس لعيلي  للديد 

حصة.

دلديد  تعيين  تم  دلشركة  إلسدر  

وحيد  ك دي2  طلرق  دالس لعيلي 

للشركة.

بكتلبة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

دالبتددئية  دملحك ة  لد   دلضبط 

بلملح دية يوم 7 سيد 28 2022 تحت 
رقم 2404.

250 P

STE AMZ UNIQUE
SARL

تأسيس
 24 بتلريخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

2022، تم إنشلء شركة ذدت  نوف 28 

بللخصلئص  دملحدوس   دملدؤولية 

دلتللية :

.AMZ UNIQUE : دلتد ية

دلشركة  هدف  يتعلق   : دلنشلط 

بلملغرب وبللخلرج ب :

خ يع  وتدويق  وتصدير  دستي2دس 

دلطبيعية  ودملودس  ودملنتجلت  دملودس 

أو  دملغربية  دملصنعة  أو  دملصنعة  أو 

دألخنبية ...

دملقر دالخت لعي : حي دلحدني دلرقم 

4252، شلرع دألندلس، دلددملة.

من تلريخ  سنة دبتددء   99  : دملد  

دلتأسيس.
رأس دمللل : حدس في مبلغ 400.000 

سرهم مقدم إلى 4000 حصة من فئة 

400 سرهم للودحد .

توزيع رأس دمللل :

 500  : غطلس  نعي ة  دلديد  

حصة ؛

 500  : غطلس  دلدللكة  دلديد  

حصة.

دإلسدر   : تم تعيين دلديد  نعي ة 

غطلس  دلدللكة  ودلديد   غطلس 

ك دي2تين للشركة ملد  غي2 محدس ، 

مع دعت لس دإلمضلء دملنفصل.

من  تبتدئ   : دالخت لعية  دلدنة 

تلريخ فلتح ينلير وتنتهي في 34 سيد 28.

بلملحك ة  تم   : دلقلنوني  دإليددع 
بتلريخ  دلذهب  بودسي  دالبتددئية 
رقم  تحت   2022 سيد 28   42
دلتجلري  وبللسجل   ،2022/2439

تحت رقم 23477.
251 P

ABAY SERVICES
SARL AU

رأس للهل 400.000 سرهم
وعنودن مقرهل دالخت لعي : زنقة 

لكالت حي دملسجد رقم 47 دلددملة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

9445
تعديالت قلنونية

 5 في  ب قت�سى عقد عرفي مؤرخ 
دلقردردت  دتخلذ  تم   ،2022 سيد 28 

دلتللية :
دلحصص  من   %400 تفويت 
دح د  دلديد  دالخت لعية من طرف 
بيلتي لفلئد  دلديد  أس لء بوحجر.

من  بيلتي  دح د  دلديد  دستقللة 
دلتديي2.

تعيين دملدي2 وتحديد دإلمضلء.
 6 دلبنوس  تعديل  تم  لذلك  وتبعل 
وبللتللي تم تحيين دلنظلم   45 و   7 و 

دألسل�سي.
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
بتلريخ  بللددملة  دالبتددئية 
رقم  تحت   2022 سيد 28   42

.2022/2438
252 P

 POLYVALENCE CENTER 
PRIVE
SARL

شركة محدوس  دملدؤولية
تأسيس

بتلريخ عرفي  عقد   ب قت�سى 
حررت  بللربلط   2022 سبت 28   6  
دملدؤولية  محدوس   شركة  قودنين 
ذدت شريك ودحد مصلئصهل كللتللي :

 POLYVALENCE  : دإلسم 
.CENTER PRIVE

دلهدف : أنشطة سعم دلتدريس.

دألبطلل،  : شلرع  دملقر دالخت لعي 

شقة رقم 4، أكددل، دلربلط.

من تلريخ  سنة دبتددء   99  : دملد  

دلتأسيس دلنهلئي.

في  حدس   : دالخت لعي  دلرأس لل 

 400 سرهم مقدم إلى   40.000 مبلغ 

سرهم للودحد ،   400 حصة من فئة 

وسفعت بللكلمل.

دلشركة  بتديي2  يقوم   : دلتديي2 

دلديد مح د خهلس دل28كة.

من فلتح ينلير إلى   : دلدنة دملللية 

34 سيد 28 من كل سنة ملعدد دلدنة 

دألولى تبتدئ من تلريخ دلتأسيس إلى 

غلية 34 سيد 28.

دإليددع  تم   : دلقلنوني  دإليددع 

بلملحك ة  دلضبط  بكتلبة  دلقلنوني 

سبت 28   26 بتلريخ  بطنجة  دلتجلرية 

2022 تحت دلرقم 22044.
قصد دلنشر ودإلعالن

253 P

JISARI
SARL

خدلري ش.م.م

دلسجل دلتجلري : 469824 

دلتعريف دلضريبي : 45900664
رأس للهل دالخت لعي : 90.000 سرهم

دملقر دالخت لعي : 75 شلرع أنفل زدوية 
زنقة كلوس سوبروفونس دلطلبق رقم 

9 دلشقة ب 408 دلددر دلبيضلء

4 - ب قت�سى عقد عرفي بتلريخ 44 

2022 لشركة خدلري ش.م.م  يونيو 

تقرر مل يلي :

حل مدبق للشركة.

كلمل  مع  للشركة  مصفي  تعيين 

دلصالحيلت لتحقيق أهددفه.

تعيين دملقر دالخت لعي للتصفية.

 3 - ب قت�سى عقد عرفي بتلريخ   2

أكتوبر 2022 لشركة خدلري ش.م.م 

تقرر مل يلي :

إقفلل تصفية دلشركة.

تديي2ه  عن  لل صفي  إبردء  منح 

للتصفية.

دلتشطيب على دلشركة في دلسجل 
دلتجلري بللددر دلبيضلء.

دإليددع دلقلنوني سيتم بلملحك ة 
دلتجلرية بللددر دلبيضلء.

254 P

STE AROMES DE DESERT
SARL AU

دلطلبق دألر�سي 40 مكرر زنقة 
دلنهضة حي دلجديد بوسنيب 

دلرشيدية
دلعلم  دلج ع  دنعقلس  إثر  على 
 2022 ملي   23 بتلريخ  دالستثنلئي 
ب دينة  عليه  ودملصلسقة  دملسجل 

دلربلط قرر دلشريك دلوحيد مل يلي :
تغيي2 دملقر دالخت لعي لشركة من 
بنزرت  زنقة  زدوية   4 دلربلط  مدينة 
دلطلبق   22 وزنقة ط28ق مكتب رقم 
إلى  حدلن  بث2ي  سلحة  دلخلمس 
دألر�سي  دلطلبق  بوسنيب  مدينة 
دلجديد  حي  دلنهضة  زنقة  مكرر   40

بوسنيب.
دألسل�سي لشركة  دلقلنون  مالئ ة 

مع دلتغيي2 دملحدث.
لد   دلقلنوني  دإليددع  تم  لقد 
دلربلط  ملدينة  دلتجلرية  دملحك ة 
رقم  تحت   2022 سبت 28   6 بتلريخ 
دالبتددئية  دملحك ة  ولد    7077
أكتوبر   48 بتلريخ  دلرشيدية  ملدينة 

2022 سجل تجلري رقم 46399.
255 P

STE JNANE BOUDNIB
SARL AU

دلطلبق دألر�سي 40 مكرر زنقة 
دلنهضة حي دلجديد بوسنيب 

دلرشيدية
دلعلم  دلج ع  دنعقلس  إثر  على 
 2022 ملي   23 بتلريخ  دالستثنلئي 
ب دينة  عليه  ودملصلسق  دملسجل 

دلربلط قرر دلشريك دلوحيد مل يلي :
لشركة  دالخت لعي  دملقر  تغيي2 
مطلع  أوالس  ريلض  ت لر   مدينة  من 
سكتور 209 دلطلبق دلثلني إلى مدينة 
مكرر   40 دألر�سي  دلطلبق  بوسنيب 

زنقة دلنهضة حي دلجديد بوسنيب.
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تعيين دلديد  مللكة ديت سيدي 

دبردهيم مدي2  خديد  لشركة ملفل 

لل دي2 دملدتقيل دلديد نزيه ك لل.

دألسل�سي لشركة  دلقلنون  مالئ ة 

مع دلتغيي2 دملحدث.

لد   دلقلنوني  دإليددع  تم  لقد 

دلربلط  ملدينة  دلتجلرية  دملحك ة 

ولد    2022 سبت 28   8 بتلريخ 

دملحك ة دالبتددئية ملدينة دلردشيدية 
بتلريخ 48 أكتوبر 2022 سجل تجلري 

رقم 46397.

256 P

TAIBI LILACHRAL 
SARL

لشركة  دستثنلئي  لقردر  تبعل 

»TAIBI LILACHRAL SARL« شركة 

مقرهل  دملحدوس ،  دملدؤولية  ذدت 

دالخت لعي سودر دهل سريبة، دلصهريج 

قلعة دلدردغنة، قد تم حل دلشركة 

من طرف دملدي2 دلديد علسل ديت بن 

دلطيبي، وذلك منذ دليوم.

دلقلنوني  دإليددع  تم  حيث 

بلملحك ة دالبتددئية بقلعة دلدردغنة 

رقم  تحت   2022 سيد 28   43 يوم 

.2022/745
رقم دلسجل دلتجلري : 2044.

257 P

SOCIETE BAHADDOU FLEX
SARL AU

تأسيس
 SOCIETE  : دلتد ية 

.BAHADDOU FLEX SARL AU

أع لل   : دالخت لعي  دلهدف 

في  وشردء  بيع  متنوعة،  ودنشلءدت 

إصالح  متنوعة،  أشغلل  دلزيوت، 

دلحفر،  وداالت  دملجرفلت  وصيلنة 

دملدتخدمين  ونقل  دلخلص  دلنقل 

حدلب  على  ونقل  دلبضلعة  ونقل 

دلغي2 ودللوخدتيك.

 4042 دلع لر    : مقرهل دالخت لعي 
تجزئة أوالس زعي2 عين دلعوس    2 رقم 

دلصخي2دت ت لر .

سرهم   400.000 رأس لل دلشركة 

فئة  من  حصة   4000 إلى  مقد ة 

400 سرهم للحصة دلودحد .

تعريفه  بطلقة  رقم  بلحدو  ودئل 

X446544 حصته 4000.
رقم دلتسجيل بلملحك ة دالبتددئية 

بت لر  بتلريخ 46 سيد 28 2022 تحت 
رقم 437854.

258 P

 ENTREPRISE BVB ESSALHI
SARL AU

تأسيس شركة
 STE BVB ESSALHI  : دلتد ية 

.SARL AU

أع لل   : دالخت لعي  دلهدف 

ودلشردء  دلبيع  متنوعة،  وإنشلءدت 

أشغلل متنوعة،  في دلعقلردت،  وبنلء 

دملدتخدمين  ونقل  دلخلص  دلنقل 

حدلب  على  ونقل  دلبضلعة  ونقل 

دلغي2 ودللوخيدتيك.

تجزئة سيدي   : مقرهل دالخت لعي 

دلعوس   عين   425 رقم  دلعربي 

دلصخي2دت ت لر .
سرهم   400.000 ردس لل دلشركة 

فئة  من  حصة   4000 دلى  مقد ة 

400 سرهم للحصة دلودحد .

بطلقة  رقم  دلصللحي  دملصطفى 

تعريفه QA69974 حصته 4000.
رقم دلتسجيل بلملحك ة دالبتددئية 

بت لر  بتلريخ 5 سيد 28 2022، تحت 
رقم 437887.

259 P

ENTREPRISE O.B.B
SARL

تلسيس شركة
  ENTREPRISE  O.B.B  : دلتد ية 

.SARL

مودس  بيع    : دالخت لعي  دلهدف 

دلنقل  متنوعة،  أشغلل  صنلعية، 

ونقل  دملدتخدمين  ونقل  دلخلص 

دلغي2  حدلب  على  ونقل  دلبضلعة 

ودللوخدتيك.

تجزئة سيدي   : مقرهل دالخت لعي 
دلعوس   عين   425 رقم  دلعربي 

دلصخي2دت ت لر .
 400.000   : دلشركة  ردس لل 
حصة من   4000 دلى  سرهم مقد ة 

فئة 400 سرهم للحصة دلودحد .
بطلقة  رقم  بنبوعز   بوع رو 

تعريفه X323402 حصته 500.
بطلقة  رقم  بوسرهم   دالله  عبد 

تعريفه AD454035 حصته 500.
عبد   / بوع ر بنبوعز    : دملدي2دن 

دالله بوسرهم.
رقم دلتسجيل بلملحك ة دالبتددئية 
 ،2022 سيد 28  بت لر  بتلريخ فلتح  

تحت رقم 437865.
259P مكرر

 ENTREPRISE TOULATI
 SARL

تأسيس شركة
 ENTREPRISE  : دلتد ية 

. TOULATI  SARL
دلهدف دالخت لعي : أع لل  متنوعة 
دالنشلءدت، دسدر  ودلتجلر  ودلصنلعة 
وداليصلل  دلحفر  أشغلل  دلزردعية 
دليلف دلبصرية، دلنقل دلخلص ونقل 
ونقل  دلبضلعة  ونقل  دملدتخدمين 

على حدلب دلغي2 ودللوخيدتيك.
سيدي  تجزئة   : دالخت لعي  دملقر 

دلعربي رقم 762 عين دلعوس .
ردس لل دلشركة:  400.000 سرهم 
فئة  من  حصة   4000 دلى  مقد ة 

400 سرهم للحصة دلودحد .
تعريفه  بطلقة  رقم  بري  دلعوني 

MC44483  حصته 400.
ح يد دلعث لني رقم بطلقة تعريفه 

AD44643  حصته 300.
تعريفه  بطلقة  رقم  ملنور  مح د 

G488709  حصته 300.
وح يد  بري  دلعوني   : دملدي2ون 

دلعث لني ومح د ملنور.
رقم دلتسجيل بلملحك ة دالبتددئية 
 ،2022 سيد 28  فلتح  بتلريخ  بت لر  

تحت رقم 437867.
260 P

CRECHE AL AMINE
شركة ذدت مدؤولية محدوس 

ذدت شريك وحيد
ردس للهل : 400.000 سرهم

مقرهل دالخت لعي : رقم 4872، حي 

دلوفلء 4 دلقنيطر 

على دثر دلج ع دلعلم دلغي2 دلعلسي 
دملنعقد بتلريخ 34 أكتوبر 2022، قرر 

 CRECHE لشركة  دلوحيد  دلشريك 

AL AMINE، مل يلي : 

دنحالل مدبق للشركة.

مح د  دلبوهللة  دلديد  تعيين 

دعطلئه  مع  للشركة  مصف  أمين 

دلصالحيلت  دملطلقة.

 4872 تحديد مقر دلتصفية برقم 

حي دلوفلء 4 دلقنيطر .

بلملحك ة  دلقلنوني  داليددع  تم 

دالبتددئية بللقنيطر  بتلريخ 28 نون28 

2022، تحت رقم 93456.

261 P

 STE ARAMEX MOROCCO

LOGISTICS
شركة ذدت مدؤولية محدوس 

بشريك وحيد

تخفيض ردس لل دلشركة
دلوحيد  دلشريك  قردر  ب قت�سى 

 ARAMEX MOROCCO لشركة 

نون28   30 في  دملؤرخ   ،LOGISTICS

2022، تم دتخلذ دلقردردت دلتللية :

دلبللغ  دلشركة  ردس لل  تخفيض 

بقي ة  سرهم   404.240.000 قي ته 

لتصبح  سرهم   97.354.000 قدرهل 

مقد ة  سرهم   6.886.000 قي ته 

دلودحد   قي ة  حصة   68.860 دلى 

 4.042.400 مقلبل  سرهم،   400 منهل 

حصة سلبقة.

دالسل�سي  دلقلنون  صيلغة  دعلس  

للشركة.

بلملحك ة  دلقلنوني  داليددع  تم 

 44 بتلريخ  بللددردلبيضلء  دلتجلرية 

سيد 28 2022، تحت رقم 44697.

262 P
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STE ALL ABOUT BABY

شركة ذدت مدؤولية محدوس 

ب دلهم وحيد

رفع ردس لل دلشركة

دلوحيد  دملدلهم  قردر  ب قت�سى 

بشكل دستثنلئي دملؤرخ في 45 دكتوبر 

2022، تم دتخلذ دلقردردت دلتللية :

دلزيلس  في ردس لل دلشركة ملقدره 

من  رفعه  ليتم  سرهم    650.000

400.000 سرهم لتصبح قي ته حلليل 

750.000 سرهم.

من   6 دمللس   مقتضيلت  تعديل 

دلنظلم دالسل�سي للشركة.

بلملحك ة  دلقلنوني  داليددع  تم 

سيد 28   43 دلتجلرية بللربلط بتلريخ 

2022، تحت رقم 40525.

263 P

 ENTREPRISE GENERALE

 DE REHABITATION ET DE

 CONSTRUCTION

»EGRC«

SARL AU

دقلمة نشلط تجلري خديد

دلعلم  دلج ع  محضر  ب وخب 

دملنعقد  دلعلسي  دلغي2  دالستثنلئي 

قرر مدلهم   ،2022 نون28   2 بتلريخ 

ذدت  شركة   ،  E.G.R.C دلشركة 

دلشريك  ذدت  دملحدوس   دملدؤولية 

دلودحد مل يلي :

 : كللتللي  تجلري  نشلط  دضلفة 

(مقلول  دنشلءدت  أو  متنوعة  أع لل 

بنلء).

دلضبط  ب كتب  داليددع  تم 

بتلريخ بللربلط  دلتجلرية   بلملحك ة 

رقم  تحت   ،2022 سيد 28   42  

.40470

264 P

AFRI CONSULT
VOTRE PARTENAIRE CONSEIL

STE PIKASSO MAROC
SARL

شركة ذدت مدؤولية محدوس 
ردس للهل : 2.000.000 سرهم

مقرهل دالخت لعي : شلرع دملقلومة 
رقم 493 مكتب ب دلطلبق دلدلبع

دلددردلبيضلء 
دلسجل دلتجلري رقم : 200585

دلددردلبيضلء
دلعلسي  غي2  دلعلم  خ ع  ب وخب 
قلم   ،2022 سبت 28  فلتح  بتلريخ 
على  بلملصلسقة  دلشركة  في  دلشركلء 
بيي2  دلديد  مدي2  بصفة  دلتعيين 
في  دملزسدس   ،PIERRE SFEIR سفي2 
من  لبنلن،  بي2وت   4967 يونيو   2
بع لر   دلدلكن  فرندية،  خندية 
لبنلن،  فنلر،  موتور،  زنقة  س لحل، 
بتلريخ تم  دلذي  دلتعيين   وهذد 
سنودت   5 ملد    ،2020 ينلير   44  
نفس   ،2020 من فلتح ف28دير  دبتددء 
دلج ع دملؤرخ في فلتح سبت 28 2022، 
صلسق على خ يع دلعقوس دلتي عقدهل 
دلديد سفيSFEIR 2 منذ هذد دلتعيين.
دلقلنوني  داليددع  دنجلز  تم 
دلتجلرية  بلملحك ة  دلضبط  بكتلبة 
دكتوبر   25 بتلريخ  بللددردلبيضلء، 
وتم   ،842947 رقم  تحت   ،2022
نفس  في  دلتجلري  دلسجل  تعديل 

دليوم.
عن دالعالن 

دملدي2

265 P

 STE BENZ DRINK AND
FOOD

SARL AU
ردس للهل : 400.000 سرهم

مقرهل دالخت لعي : مردكش رقم 52 
شلرع موالي رشيد خليز

ب ردكش  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تقرر   ،2022 سبت 28   5 بتلريخ 
تلسيس شركة بينز سرينك دند فوس، 
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 
 BENZ DRINK دلوحيد  دلشريك 
بلمل يزدت   ،AND FOOD SARL AU

دلتللية :

فوس  دند  سرينك  بينز   : دلتد ية 

ش.م.م. ذدت دلشريك دلودحد.

دملدؤولية  ذدت  شركة   : دلشكل 

دملحدوس  بشريك ودحد.

دملقر دالخت لعي :  مردكش رقم 52 

شلرع موالي رشيد خليز.

دملوضوع : حدس غرض دلشركة في 

دملغرب وملرخه :

بللج لة  أي نشلط للبيع ودلشردء 

ودستي2دس وتصدير أي  أو بللتقديط، 

سلع غذدئية أو غي2 غذدئية.

وأي  دلدلع  هذه  وتوزيع  تدويق 

نشلط متعلق بهل.

دلتجلرية  دلع ليلت  كل  وع ومل 

بشكل  دملتعلقة  ودملللية  ودلصنلعية 

بلالهددف  مبلشر  غي2  أو  مبلشر 

مشلبه هده  وكل  أعاله   دملذكور  

 دو ملحق.

في دلشركة  مد   حدست   :  دملد  

 99 سنة من يوم دلتلسيس.

حدس   : دالخت لعي  دلردس لل 
ردس لل دلشركة في 400.000 سرهم.

 ... دلغني  عبد  بنزدير  دلديد 

400.000 سرهم.

: تدي2 دلشركة من طرف  دلتديي2 

غي2  ملد   دلغني،  عبد  بنزدير  دلديد 

محدس  بلمضلءه.

%لالحتيلط   5 تؤمذ   : دالربلح 

ب قت�سى  دلبلقي  في  ويقرر  دلقلنوني 

قردر دلج ع دلعلم للشركلء.

دلضبط  بكتلبة  دلتسجيل  تم 

بتلريخ  ب ردكش  دلتجلرية   بلملحك ة 
دلسجل  رقم   ،2022 سبت 28   9

دلتجلري رقم : 428769.

266 P

 STE PRESTIGE KINE
SARL AU

تلسيس شركة
في مؤرخ  عرفي  عقد   ب قت�سى 

تلسيس  تم   ،2022 أكتوبر   49  

دملحدوس   دملدؤولية  ذدت  شركة 

تح ل  دلتي  دلوحيد  دلشريك  وذدت 

دلخصلئص دلتللية :

 STE PRESTIGIA KINE : دلتد ية
.SARL AU

ذدت  شركة   : دلقلنونية  دلصفة 
دملدؤولية دملحدوس  بشريك وحيد.

دلت2ويض   : دالخت لعي  دلهدف 
دلطبي.

ردس لل : 400.000 سرهم.
دملد  : 99 سنة.

دملقر دالخت لعي : شلرع عبد دلكريم 
دلجودش  مو�سى  بن  ع لر   دلخطلبي 

دلطلبق 2 فلس.
في مؤرخ  عرفي  عقد   وب قت�سى 
تم تعيين دلديد    2022 دكتوبر   49 
 ،CD474388 وطنيتهل  بن ي2   آية 

ك دي2  وحيد  للشركة.
بلملحك ة  دلقلنوني  داليددع  تم 
رقم  تحت  بفلس،  دلتجلرية 
 ،2024 ملي   25 بتلريخ   24042436

دلسجل دلتجلري رقم 67997.
267 P

MAITRE SAMIRA EL HAYOUNI
NOTAIRE

STE OUMAD IMMOBILIERE
SARL

ردس للهل : 4.000.000 سرهم
مقرهل دالخت لعي : فلس دلطلبق 

دالر�سي قطعة رقم 22 ملعب دلخيل 
أكددل

تلسيس شركة
دالستلذ   تلقته  عقد  ب قت�سى 
بفلس،  موثقة  دلحيوني  س ي2  
2022، سجل بتلريخ 44 نون28   بتلريخ 

 52849 دلودرسدت   ،2022 نون28   46  
دلنظلم  حرر   49079  : بلالسدء  دمر   -
مدؤولية  ذدت  لشركة  دالسل�سي 

محدوس  دالتي وصفه :
دلشركة دسم  دتخذت   : دلتد ية 
OUMAD IMMOBILIERE، ش.م.م.
بيع  غرض دلشركة هو   : دلغرض 
شردء عقلردت دو أي ع ليلت عقلرية.

دلع ليلت  علمة مختلف  وبصفة 
أعاله  دملذكور   بللنشلطلت  دملتعلقة 
ودليت من شلنهل أن تدلهم في ن و 

دلشركة.
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مقر دلشركة : فلس دلطلبق دالر�سي 

قطعة 22 ملعب دلخيل أكددل.

سنة   99 في  دملد   حدست   : دملد  

في  دلشركة  تقييد  تلريخ  من  دبتددء 

دلسجل دلتجلري.

ردس لل  حدس   : دلشركة  ردس لل 

دلشركة في 4.000.000 سرهم مقد ة 

على 40.000 حصة بقي ة 400 سرهم 

لكل حصة، قد وزعت هلته دلحصص 

بين دلشركلء بللكيفية دلتللية :

دلديد زروق آسم .... 5000 حصة.

 5000  ..... زروق  أمي ة  دلديد 

حصة.

دملج وع .. 40.0000 حصة.

يعهد تديي2 دلشركة دلى   : دلتديي2 

حلمل  دلديد صالح دلدين دلخويل، 

 ،  C947925 رقم  دلوطنية  للبطلقة 

للشركة  دلقلنون دالسل�سي  ب قت�سى 

44 نون28 2022.

بتلريخ  دلشركة  ملف  داليددع  تم 

43 سيد 28 2022، تحت رقم 6867.

بللسجل  دلشركة  تسجيل  تم 

دلضبط  كتلبة  لد   دلتجلري 

بلملحك ة دلتجلرية بفلس 43 سيد 28 

من   ،74865 رقم  تحت   ،2022

دلسجل دلتحليلي.
ب ثلبة مقتطف وبيلن

268 P

شركة مورا ديليس
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس   

دلرأس للهل: 400.000 سرهم

دملقر دالخت لعي: مكتب رقم 842 

دلطلبق 4 ع لر  8 إقلمة مليل 

دلنخيل فونتي – أكلسير

دلسجل دلتجلري رقم :  52633

دلعلم  دلج ع  ملقتضيلت  طبقل 

دإلستثنلئي دملؤرخ في 05 سخن28 2022 

لشركة مورد سيليس تقرر مل يلي: 

للشركة  دالخت لعي  دملقر  تحويل 

من دملقر دلدلبق دلكلئن ب مكتب رقم 

إقلمة مليل   8 4 ع لر   دلطلبق   842

دلنخيل فونتي – أكلسير.

ب:  دملوطنة  دلحللي  دلعنودن  دلى 
شلرع مح د   39 رقم  دألر�سي  طلبق 

دلفل�سي –حي دلدالم-أكلسير.
تعديل دلقلنون دألسل�سي للشركة) 
4 دملتعلق بلملقر دالخت لعي  دلبند رقم 

أسئلة مختلفة.
كتلبة  لد   دلقلنوني  داليددع  تم 
بلڭدسير  دلتجلرية  بلملحك ة  دلضبط 
رقم  تحت   ،2022 سيد 28   45 يوم 

   .449686
269 P

STE OUM JTEX
شركة ذدت مدؤولية محدوس 

بشريك ودحد
ب قت�سى عقد عرفي قرر دلشركلء 

مل يلي :
دلج ع دلعلم 47 أكتوبر 2022 :

دلديد  وتعيين  دملدير  دستقللة 
دلدردوي سعيد مدير  للشركة.

دلتجلرية  دملحك ة  عن  دلصلسر 
بللربلط، تحت رقم دلتقييد بللسجل 
رقم وضع دمللف   ،438743 دلتجلري 

.4434445
270 P

STE UNICINQ HOLDING
رأس للهل :  40.000 سرهم

دملقر دالخت لعي: تجزئة دلقصر 
دملنطقة دلصنلعية » SBV «  ودس 

ديكم دلصخي2دت
في دملؤرخ  لل حضر   وفقل 
مجلس  ودفق   ،2022 دكتوبر   34  
شركة  ب قر  دملنعقد  دالسدر  
شركة    UNICINQ HOLDING
دملقدر  محدوس ،  مدؤولية  ذدت 
رأس للهل ب 40.000 سرهم، و دلكلئن 
مقرهل بتجزئة دلقصر، حي دلصنلعي 
دلصخي2دت يكم،  ودس   ،»SBV« 
 و دملسجلة بللسجل دلتجلري بت لر ، 

تحت رقم 437497، على :
دالخت لعية  دلحصص  تفويت 
طرف  من  حصة    400 مقددرهل 
34 حصة، شركة  دلديد ع ر سرون 
حصة،   44  OUZLAK SARL AU

حصة،   33  LARE SARL شركة 
 INTERFACE CONSEIL EN شركة 
INVESTISSEMENT SA 44 حصة، 
إلى  44 حصة،  دلديد عزيز دلركردكي 
 AFRICA RETAIL MARKET شركة 
عزيز  بللديد  دمل ثلة  و   (ARM( SA

دلركردكي.
تغيي2 دلشكل دلقلنوني للشركة من 
إلى  محدوس   مدؤولية  ذدت  شركة 
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلودحد
دلتديي2: إعلس  تعيين دلديد عزيز 
مع  وحيد  شريك  و   مدي2  دلركردكي 
م لرسته لنفس دلصالحيلت دلتي تم 

تكليفه بهل سلبًقل.
للشركة  دلرئي�سي  دلنشلط  تغيي2 
ليصبح متجر لل ودس دلغذدئية دلعلمة

من   7 و   6  ،2،1 دلفصول  تغيي2 
دلقلنون دالسل�سي للشركة.

بللسجل  دلقلنوني  دإليددع  تم 
دلتجلري لل حك ة دالبتددئية بت لر  
تحت رقم   2022 سخن28   43 بتلريخ  

.9524
271 P

  STE CAFE KABBOUR
SARL AU

شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 
 ذدت دلشريك دلوحيد 

بتلريخ عرفي  عقد    ب قت�سى 
 04 سخن28 2022 ، تم تأسيس شركة 
ذدت مدؤولية محدوس  ذدت دلشريك 

دلوحيد مصلئصهل كللتللي :
  »CAFE KABBOUR«  : دلتد ية 

»مقهى كبوور« 
ذدت  شركة   : دلقلنوني  دلشكل 
دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد
دلهدف : مقهى.

تجزئة   39  : دالخت لعي  دملقر 
بوقنلسل   2 متجر   40/39 دلبدلتين 

سال.
سرهم   40.000  : رأس لل دلشركة 
كل  قي ة  حصة   400 إلى  مقد ة 
ودحد  ملئة (400 ) سرهم تم تحريرهل 

بللكلمل وموزعة   ك ل يلي:

 400 دلبوهللي  أمينة   : دلديد  

حصة.

دملد : 99 سنة.

تم تعيين دلديد  أمينة  دلتديي2: 

دلوطنية  لبطلقة  دلحلملة  دلبوهللي 
رقم AB423344  مدي2  للشركة ملد  

غي2 محدوس .

بللسجل  دلشركة  تسجيل  تم 

بدال  دالبتددئية  لل حك ة  دلتجلري 

رقم  تحت   42/42/2022 بتلريخ 

 .37464

272 P

 SA-BOULAAMANE   

  EXCHANGE
SARL

CAPITAL :  1.000.000 DHS

بتلريخ عرفي  عقد   ب قت�سى 

تغيي2  تم   ،2022 نون28   44  

SA- دلشركة  مصلئص  بعض 

     BOULAAMANE EXCHANGE

SARL كللتللي :

دالله  عبد  دلديد  من  كل  فوت 

دلتعريف  لبطلقة  دلحلمل  بولع لن 

دلديد   و    A443340رقم دلوطنية 

لبطلقة  دلحلملة  دملغردوي  س ية 

 C464640 رقم  دلوطنية  دلتعريف 

دلحلملة  دكتلف  لطيفة  دلديد   دلى 

رقم  دلوطنية  دلتعريف  لبطلقة 

مرزوكي  نزهة  دلديد   و   BH95942

دلوطنية  دلتعريف  لبطلقة  دلحلملة 
حصصهم  خ يع   ،BJ353048 رقم 

دالخت لعية وقدرهل 40000 حصة.

 دستقللة دلديد  فدو  بولع لن 

دلوطنية  دلتعريف  لبطلقة  دلحلملة 
مهلمهل ك دي2   من   A663645 رقم 

دلشركة.
دلدعددوي  مح د  دلديد  تعيين 

دلوطنية  دلتعريف  لبطلقة  دلحلمل 
مدي2 لشركة ملد     BE827442 رقم 

غي2 محدوس 

من  و43  و7   6 دلفصول  تغيي2 

دلقلنون دالسل�سي للشركة .
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دلفصل 6: دملدله لت
دلديد  نزهة مرزوكي ... 500.000 

سرهم.
 500.000 دلديد  لطيفة دكتلف 

سرهم.
دلفصل 7: رأس لل دلشركة.

سرهم   مليون  دلشركة  رأس لل 
دلى  مقد ة  4.000.000سرهم 
40.000 حصة من دصل ملئة سرهم 

400 مقد ة كلاتي:
 5000  ..... دلديد  نزهة مرزوكي  

حصة.
دلديد  لطيفة دكتلف ...... 5000 

حصة.
 دملج وع  ....... 40.000 حصة
دلفصل 43 : تعيين دملديي2  : 

دلديد  طرف  من  دلشركة  تديي2 
لبطلقة  دلحلمل  دلدعددوي  مح د 
  BE827442 رقم  دلوطنية  دلتعريف 

ملد  غي2 محدوس 
تحيين دلقلنون دالسل�سي لشركة. 

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم   
سيد 28   42 بتلريخ  بدال  دالبتددئية 

2022، تحت رقم 40425.
قصد دلنشر و دإلعالن
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STE PANOVIE
SARL AU

شركة ذدت مدؤولية محدوس 
بشريك ودحد

ردس للهل : 40.000.000 سرهم
مقرهل دالخت لعي : 26/27 دملنطقة 

دلصنلعية دلجديد  بلملح دية
نقل دملقر دالخت لعي

دلوحيد  دلشريك  قردر  ب وخب 
وضعت   ،2022 يوليو   20 بتلريخ 
نسخة منه بكتلبة دلضبط بلملحك ة 
دلتجلرية بللربلط 42 سيد 28 2022، 
دلسجل  رقم   ،434444 رقم  تحت 

دلتجلري 464659.
للشركة  دلوحيد  دلشريك  قرر 
دملذكور  أعاله، ردس للهل 40.000.000 
بلملح دية،  دالخت لعي  مقرهل  سرهم، 
26/27 دملنطقة دلصنلعية دلجديد ، 
دلعنودن  من  دالخت لعي  دملقر  نقل 

دملذكور أعاله دلى دلعنودن دلتللي : 

 ،4 رقم  مكتب  دالر�سي  دلطلبق 

زدوية شلرع عبد   ، دلربلط دلدوي�سي 

هللا  عبد  وشلرع  سبلطة  دلفتلح 

دلعيل�سي.

ومن أخله عدل دلفصل دلخلمس 

من دلقلنون دالسل�سي.
ب ثلبة مقتطف وبيلن

فيدكس
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STE ISH HOLDING
SARL AU

شركة ذدت مدؤولية محدوس 

بشريك ودحد

ردس للهل : 40.000 سرهم

مقرهل دالخت لعي : دقلمة قيس 

سلحة ردبعة دلعدوية دلطلبق دالول 

شقة رقم 4  دكددل  دلربلط

تلسيس شركة
حرر  عرفي  عقد  ب قت�سى 

تم   ،2022 يوليو   5 بتلريخ  بللربلط 

وضع دلقلنون دالسل�سي لشركة ذدت 

تحت  وذلك  دملحدوس   دملدؤولية 

دملعطيلت دلتللية :

 STE ISH HOLDING  : دلتد ية 

.SARL AU

دلهدف :  هدف دلشركة هو :

دلحصول على حصص بأي شكل 

طريق  عن  سي ل  وال  دالشكلل  من 

دالوردق  دالكتتلب أو دست2سدس خ يع  

دالسهم  أو  للتحويل  دلقلبلة  دملللية 

دالوردق  أو  دالسهم  دو  دلدنددت  دو 

في  دملدرخة  غي2  دو  دملدرخة  دملللية 

دملنشأ   دملؤسدلت  دلشركلت  خ يع 

دو دلتي سيتم تشكيلهل بأي شكل من 

تجلري دو مللي  دلصنلعية،  دالشكلل، 

أو زردعي أو عقلري أو غي2 ذلك.

دسدر  وتنظيم دمل تلكلت دملذكور .

ودلنصلئح  دلخدملت  خ يع 

كلنت  سودء  للشركلت  ودلدردسلت 

دسدرية محلسبية أو فنية دو تجلرية أو 

مللية أو غي2هل، وبصفة علمة، 

خ يع دملعلمالت دملللية دو دلتجلرية 

دملللية  دالوردق  أو  دلصنلعية   أو 

دملعلمالت  أو غي2هل من  دلعقلردت  أو 

دلتي قد تكون مرتبطة بشكل مبلشر 

بهدف  كليل أو خزئيل،  دو غي2 مبلشر، 

دلشركة وبشكل علم خ يع دملعلمالت 

دلصنلعية دو  دلتجلرية  دو   دملللية 

دملعلمالت  أو  دملللية  دالوردق  دو   

دلعقلرية دلتي قد تتعلق بشكل مبلشر 

أو غي2 مبلشر بلحد  دلغليلت دملبنية 

أعاله ودلتي من شلنهل أن تدلعد على 

تن ية دلشركة.

يوم  من  دبتددء  سنة   99  : دملد  

دلتلسيس.

قيس  دقلمة   : دالخت لعي  مقرهل 

دالول  دلطلبق  دلعدوية  ردبعة  سلحة 

شقة رقم 4  دكددل  دلربلط.

سرهم موزع   40.000  : دلردس لل 

على 400 حصة قي ة كل حصة 400 

للديد  وأسندت  كلهل  حررت  سرهم 

دس لعيل حمي.

دس لعيل  دلديد  عين   : دلتديي2 

حمي مدي2د للشركة ملد  غي2 محدوس .

فلتح  من   : دالخت لعية  دلدنة 

دول  دن  سيد 28،   34 دلى  ينلير 

يوم تنتهي  سوف  دخت لعية   سنة 

 34 سيد 28 2022.

لتكوين دالحتيلطي   %  5  : دالربلح 

دلقلنوني ودلبلقي يوزع على دلشركلء.

بكتلبة  دلقلنوني  داليددع  تم 

دلضبط بلملحك ة دلتجلرية بللربلط، 

تحت   ،2022 سيد 28   42 بتلريخ 

430469، دلسجل دلتجلري رقم  رقم 

.464624
ب ثلبة مقتطف وبيلن

دملدي2
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SLIMANI CONSUTING

SARL AU

AUDIT-ASSITANCE COMPTABLE

FORATION-

CONSEIL JURIDIQUE FISCAL ET SOCIAL

 SOCIETE MAROCAINE

 D’EXPLOITATION ET DE

PRODUCTION AGRICOLE
 SARL

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 

 SOCIETE MAROCAINE للشركة 

 D’EXPLOITATION ET DE

 PRODUCTION AGRICOLE

قرر    2022 نوف 28   30 دملنعقد يومه 

دلشركلء مل يلي :

من  مكتتبة  حصة   250 تفويت 

لفلئد   مح د  متوكل  دلديد  طرف 

دلديد سقلل يوسف.

من  مكتتبة  حصة   470 تفويت 

مح د  رشيد  دفريد  دلديد  طرف 

لفلئد  دلديد سهيلي سعيد.

من  مكتتبة  حصة   470 تفويت 

مح د  رشيد  دفريد  دلديد  طرف 

لفلئد  دلديد علوي علي.

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

سيد 28   8 بتلريخ  بللربلط  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 43455.

276 P

 YACINE CONCEPT
SARL AU

دلسجل دلتجلري : 437949

تأسيس شركة
بتلريخ عرفي  عقد   ب قت�سى 

تم وضع  بت لر ،   2022 نوف 28   29  

دلتأسي�سي لشركة محدوس   دلقلنون 

دملدؤولية ذدت شريك وحيد.

 YACINE CONCEPT : دلتد ية

.SARL AU

دلهدف دإلخت لعي : 

ودألنشطة  ودلخدملت  دلطبلعة 

دألمر  ذدت دلصلة.
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دلطلبق دألر�سي   : دملقر دإلخت لعي 

تجزئة لبنى   42 دلع لر    7 دملحل رقم 

ت لر .

مد  دلشركة : 99 سنة.

دلديد   : دإلخت لعي  دلرأس لل 

4000 سهم /4000  يلسين لخشلسي 

سهم.

دلديد يلسين لخشلسي   : دلتديي2 

ملد  غي2 محدوس .

دلدنة دإلخت لعية : من فلتح ينلير 

إلى 34 سيد 28 من كل سنة.

بكتلبة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

بت لر   دإلبتددئية  بلملحك ة  دلضبط 

تحت رقم   2022 سيد 28   44 بتلريخ 

.9526
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RESTOTECH
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

رفع رأس لل دلشركة
دلعلم  دلج ع  قردر  ب قت�سى 

أكتوبر   47 في  دملؤرخ  دإلستثنلئي 

2022 تم دتخلذ دلقردردت دلتللية :

دلزيل  من رأس لل دلشركة ب بلغ 

من  رفعه  ليتم  سرهم   230.0000

 4.230.000 إلى  سرهم   4.000.000

حصة   2300 سرهم عن طريق ملق 

 400 منهل  دلودحد   قي ة  خديد  

سرهم وبذلك أصبح رأس لل دلشركة 

4.230.000 سرهم مقدم إلى 42300 

حصة كلاتي :

 5000 بنجياللي  هشلم  دلديد 

حصة بقي ة 500.000 سرهم.

دلديد سعيد رشيق 5000 حصة 

بقي ة 500.000 سرهم.

دلديد فؤدس دلغل8زوري 768 حصة 

بقي ة 76.800 سرهم.

 766 دلغل8زوري  نجالء  دلديد  

حصة بقي ة 76.600 سرهم.

حصة   766 مليلني  دلديد رشيد 

بقي ة 76.600 سرهم.

دلنظلم  بنوس  مقتضيلت  تعديل 

دألسل�سي للشركة.

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

سيد 28   44 دلتجلرية بللربلط بتلريخ 

2022 تحت رقم 40554.
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GLOBAL NORD TRAVAUX
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تفويت دلحصص

دلعلم  دلج ع  قردر  ب قت�سى 

أكتوبر  فلتح  في  دملؤرخ  دإلستثنلئي 

2022 تم دتخلذ دلقردردت دلتللية :

تفويت دلديد عبد هللا دلحدوني 

300 حصة إخت لعية من أصل 300 

دلديد  لفلئد   ي لكهل  دلتي  حصة 

خ لل شردج ودلديد منصف بن عبد 

دلجليل ك ل يلي :

400 حصة لفلئد  دلديد منصف 

بن عبد دلجليل.

حصة لفلئد  دلديد خ لل   200

دلشردج.

و7   6 تعديل مقتضيلت دلبندين 

من دلنظلم دألسل�سي للشركة.

بلملحك ة  دلقلنوني:  دإليددع  تم 

43 سيد 28  دلتجلرية بللربلط  بتلريخ 

2022 تحت رقم 40504.
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CABINET QUICK WAY

 CONSEIL COMPTABLE FISCALE &

JURIDIQUE

MOB : 661611293

FIXE : 2553173669

E-mail:quickway2011@gmail.com

 SOCIETE MAHRES CASH
SARL AU

تأسيس شركة
مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
بللربلط بتلريخ 45 نوف 28 2022 قرر 

دلشريك دلوحيد لشركة محرس كلش 

رأس لل  ذدت  وحيد  بشريك  ش.م. 

400000 سرهم تأسيس دلشركة ك ل 

تقرر مل يلي :

دلهدف دإلخت لعي :

دلفودتي2  أسدء  في  وسيط 

ودإلشت2دكلت.

دإلستشلر  في دلتديي2.

دملقر دإلخت لعي : مج وعة دلنخيل 

إلقلمة دلزهردء 2 ع لر  2 مردب ب 40 

سال.

رأس لل دلشركة : 400000 سرهم 

فئة  من  حصة   4000 إلى  مقد ة 

سرهم للحصة دلودحد  موزعة    400

على دلشكل دلتللي :

 4000 صريل  محرس  دلديد  

حصة.

من  دبتددء  سنة   99  : دملد  

دلتأسيس دلنهلئي.

من فلتح ينلير إلى   : دلدنة دملللية 

34 سيد 28 من كل سنة مل عدد دلدنة 

دألولى تبتدئ من تلريخ دلتسجيل.

دلتديي2 : دلديد  محرس صريل.

دلتجلري  بللسجل  دلتقييد  رقم 

.37459

لتأسيس  دلقلنوني  دإليددع  تم 

بتيفلت  دإلبتدئية  بلملحك ة  دلشركة 

عدس  تحت   2022 سيد 28   42 يوم 

.40424

280 P 

سيودن دألستلذ  مريم دلتجلني

موثقة

دلهلتف : 242537709877

8 شلرع ع ر دبن دلخطلب، دلشقة رقم 5، 

دلطلبق دلثللث دلربلط أكددل

انترستيس
شركة ذدت مدؤولية محدوس  

ذدت دلشريك دلوحيد

رأس للهل : 39.967.500 سرهم

دملقر دإلخت لعي : 5 الكولين دلطلبق 

دألول شقة 3 ملتينيو سيدي معروف

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

249965

رفع رأس لل دلشركة
ب قت�سى دلقردر دملتخد من طرف 

دلشريك دلوحيد دملحرر بعقد توثيقي 

قرر   2022 نوف 28   47 في  دملؤرخ 

دلشريك دلوحيد رفع رأس لل دلشركة

 من 400.000 سرهم إلى 39.967.500 
لحصص  تقدي ه  طريق  عن  سرهم 
عينية تم تحريرهل بللكلمل وفي مقلبل 
حصة   398.675 ذلك تم تخصيص 

بقي ة إس ية 400 سردهم.
دعت لس دلنظلم دألسل�سي للشركة 

دملعدل.
بلملحك ة  دلقلنوني:  دإليددع  تم 
بتلريخ بللددردلبيضلء    دلتجلرية 
رقم  تحت   2022 سيد 28   44  

.850457
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KSJ BUILDING
تأسيس شركة ذدت دملدؤولية 

دملحدوس 
بدال  حرر  عرفي  عقد  ب قت�سى 
وضع  تم   ،2022 نوف 28   47 بتلريخ 
ذدت  لشركة  دألسل�سي  دلنظلم 
دمل يزدت  ذدت  دملحدوس   دملدؤولية 

دملبينة في ل يلي :
.KSJ BUILDING : دلتد ية

ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 
من  دلغلية  دملحدوس   دملدؤولية 

دلشركة هي :
أع لل بنلء مختلفة.

زنقة   8 رقم   ،30 ع لر    : دملقر 
موالي أح د لوكيلي حدلن دلربلط.

سنة   99 حدست مدتهل في   : دملد  
دعتبلرد من تلريخ تأسيدهل دلنهلئي.

رأس دمللل  دلج لعي : 400.000.00 
سرهم مكتوب في إسم دلدلس  :

دلديد دلودلي كريم 400 حصة.
دلديد دلودلي مح د 300 حصة.

دلديد دزمي خلس 300 حصة.
تدي2 دلشركة من طرف   : دإلسدر  
خلس  ودزمي  دلودلي  مح د  دلديد 
بصفتهم دملدي2ين دلقلنونيين للشركة 

ملد  غي2 محدس .
دلدنة دلج لعية ملبين فلتح ينلير 

إلى متم سيد 28.
دلتجلري  بللسجل  دإليددع  رقم 
بتلريخ  40556 رقم  تحت   بللربلط 

 44 سيد 28 2022.
282 P
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CHEDID TEXTILE
 43RUE AHMED EL MAJJATI
 RES LES ALPES 1ER ETAGE

CASABLANCA
RC : 550425

IF : 52565206
ICE : 003083411000093

شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 
رأس للهل : 400.000.00 سرهم 
دملقر دإلخت لعي : 43 زنقة أح د 

دملجلطي إقلمة داللب دلطلبق دألول 
رقم 8 حي دملعلريف دلددردلبيضلء

تفويت حصص إخت لعية
دلعلم  دلج ع  محضر  ب وخب 
دإلستثنلئي للشركة بتلريخ 46 نوف 28 
قرر دلشريك دلوحيد دلديد   ،2022
عزيز دلشديد رقم دلبطلقة دلوطنية 

BK404463 مل يلي :
دلحصص  خ يع  تفويت 
4000 حصة  دإلخت لعية دملت ثلة في 
دملذكور ،  دلشركة  في  ي لكهل  دلتي 
لفلئد  دلديد دي ن بنكيد  دلحلمل 
رقم  دلوطنية  دلتعريف  لبطلقة 

.BK703504
دلشديد  عزيز  دلديد  دستقللة 
للشركة  دلوحيد  دملدي2  منصب  من 

دلديد  دلجديد  بلملدي2  وتعويضه 

دي ن بنكيد ملد  غي2 محدوس .

من  و44  و7   6 دلفصول  تعديل 

دلنظلم دألسل�سي للشركة.

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

سيد 28   9 بتلريخ  بللربلط  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 849420.
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 RAYHANTEX
 43RUE AHMED EL MAJJATI

 RES LES ALPES 1ER ETAGE

CASABLANCA

RC : 565103

IF : 35786382

ICE : 003188500000037

ريحان تكي 
ش.م.م

شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 
رأس للهل : 400.000.00 سرهم 

دملقر دإلخت لعي : 43 زنقة أح د 
دملجلطي إقلمة داللب دلطلبق دألول 

رقم 8 حي دملعلريف دلددردلبيضلء

تأسيس
دألسل�سي  دلقلنون  ب قت�سى 

ودملصحح  عليه  دمل �سي  للشركة 

بتلريخ 44 نوف 28 2022 و44 نوف 28 

ذدت  شركة  تأسيس  تم   ،2022

دألوصلف دلتللية :

.RAYHANTEX : دلتد ية

ذدت  شركة   : دلقلنوني  دلشكل 

دملدؤولية دملحدوس . 
زنقة أح د   43  : دملقر دإلخت لعي 
دألول  دلطلبق  داللب  إقلمة  دملجلطي 

رقم 8 حي دملعلريف دلددردلبيضلء.
سرهم   400.000.00  : رأس للهل 

قي ة  حصة،   4000 على  موزع 

دلودحد  400 سرهم.

توزيع رأس ملل : 

 540 دلصلبر  حفيظة  دلديد  

حصة.

 490 دل28س  بلبل  دبتدلم  دلديد  

حصة.

دلهدف دإلخت لعي :

وحددت  وتوزيع  وبيع  صنلعة 

دأللبدة دلجلهز .

دلتدي2 : دلديد   حفيظة دلصلبر 

ملد  غي2 محدوس .

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

ب صلحة  بللددردلبيضلء  دلتجلرية 

دلسجل دلتجلري تحت رقم 849449.
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نيواش
NIWACH 

SARL AU 

شركة محدوس  دملدؤولية 

ذدت شريك وحيد
رأس للهل: 40.000,00   سرهم

دملقر دإلخت لعي 445: ،  شلرع دبن 

سينل، - دلددردلبيضلء

دلسجل دلتجلري: دلددردلبيضلء - رقم 

464465
متلبعة دلنشلط دلتجلري

دلشريك  قردر  محضر  ب قت�سى 

شركة  نيودش  لشركة  دلوحيد 

محدوس  دملدؤولية ذدت شريك وحيد 

بتلريخ  دلصلسر     Niwach sarl au 

 30 سبت 28 2022 ، تقرر مل يلي:

تذكي2 بلنخفلض دلوضعية دملللية 

دلرأس لل  ربع  من  ألسنى  دلصلفية 

دلحدلب  نهلية  عقب  دإلخت لعي 

دلدنوي لدنة 2024 .  

قردر عدم تصفية دلشركة ومتلبعة 

دلنشلط دلتجلري.

تفويت دلدلط.

لد   دلقلنوني  دإليددع  -تم 

دلتجلرية  دملحك ة  ضبط  كتلبة 

سيد 28   02 بتلريخ  بللددردلبيضلء 

2022 تحت رقم 848803.
للخالصة  ودلبيلن

       دملدي2
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س.ت.ل.ت. أش إنترناشيونال

STLTH INTRENATIONAL

تأسيس شركة محدوس  دملدؤولية 

ذدت شريك وحيد

رأس للهل : 400.000.00 سرهم 

مقرهل دإلخت لعي : 44 زنقة دلوحد ، 

إقلمة دإلملم علي، شقة رقم 2 

دلددردلبيضلء

دلسجل دلتجلري بللددردلبيضلء رقم 

542094

متلبعة دلنشلط دلتجلري
دلشريك  قردر  محضر  ب قت�سى 

س.ت.ل.ت.  لشركة  دلوحيد 

 STLTH إنت2نلشيونلل  أش 

 INTRENATIONAL SARL AU

 ،2022 سبت 28   26 بتلريخ   دلصلسر 

تقرر مل يلي :

تذكي2 بلنخفلض دلوضعية دملللية 

دلرأس لل  ربع  من  ألسنى  دلصلفية 

دلحدلب  نهلية  عقب  دإلخت لعي، 

دلدنوي لدنة 2024.

قردر عدم تصفية دلشركة ومتلبعة 

دلنشلط.

تفويت دلدلط.

لد   دلقلنوني  دإليددع  تم 

دلتجلرية  دملحك ة  ضبط  كتلبة 

نوف 28   28 بتلريخ  بللددردلبيضلء 

2022 تحت رقم 848050.
للخالصة ودلبيلن

دملدي2
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فايغيز 

 FAYGHIZ

شركة محدوس  دملدؤولية  

مقرهل دإلخت لعي: 265، شلرع 

دلزرقطوني طبقة رقم 9، شقة رقم 

92 - دلددردلبيضلء 

       رأس للهل : 0.000,00 4  سرهم

         دلسجل دلتجلري: دلددردلبيضلء 

– رقم 382429 

متلبعة دلنشلط دلتجلري
دلج ع  قردر  محضر  ب قت�سى 

دلعلم دإلستثنلئي لشركة فليغيز شركة 

 FAYGHIZ SARL محدوس  دملدؤولية

 ،2022 سبت 28    30 بتلريخ  دلصلسر 

تقرر مل يلي:

تذكي2 بلنخفلض دلوضعية دملللية 

دلرأس لل  ربع  من  ألسنى  دلصلفية 

دلحدلب  نهلية  عقب  دإلخت لعي، 

دلدنوي لدنة 2024 .

قردر عدم تصفية دلشركة ومتلبعة 

دلنشلط.

تفويت دلدلط.

لد   دلقلنوني  دإليددع  تم 

دلتجلرية  دملحك ة  ضبط  كتلبة 

نوف 28   25 بتلريخ  بللددردلبيضلء 

2022 تحت رقم 847735.
للخالصة ودلبيلن

       دملدي2

287 P
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شمسية
SHAMSIYAH

دلرأس لل: 666.700,00 سرهم
شركة مدله ة

دملقر دإلخت لعي: 4، زنقة مح د 
صدقي، دلطلبق دلردبع دلددردلبيضلء 
دلسجل دلتجلري: دلددر دلبيضلء – 

رقم 375.265    
  متلبعة دلنشلط دلتجلري

ب قت�سى قردر محضر دلج ع دلعلم 
شركة  ش دية  لشركة  دإلستثنلئي 
مدله ة  SHAMSIYAH SA دملنعقد 
ب قر دلشركة بتلريخ 30 شتن28 2022، 

تقرر مل يلي:
تذكي2 بلنخفلض دلوضعية دملللية 
دلرأس لل  ربع  من  ألسنى  دلصلفية 
دلحدلب  نهلية  عقب  دإلخت لعي 

دلدنوي لدنة 2024. 
قردر عدم تصفية دلشركة ومتلبعة 

دلنشلط دلتجلري للشركة،
تفويت دلدلط.

لد   دلقلنوني  دإليددع  تم 
دلتجلرية  دملحك ة  ضبط  كتلبة 
سيد 28  فلتح  بتلريخ  بللددردلبيضلء 

2022 تحت رقم  848720.
للخالصة ودلبيلن

       دلرئيس
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أوكسيليير كونسيرفيرا ماروك
 AUXILIAR CONSERVERA

MAROC SARL AU
شركة محدوس  دملدؤولية

 ذدت دلشريك دلوحيد
مقرهل دإلخت لعي : 44 شلرع 

دلزرقطوني ، دلطلبق 9، دلرقم 48 - 
دلددر دلبيضلء

رأس للهل : 400.000,00  سرهم
دلسجل دلتجلري : دلددردلبيضلء - 

رقم 494604
تصفية دلشركة

دلشريك  قردر  محضر  ب قت�سى 
دلوحيد لشركة أوكديليي2 كوندي2في2د 
 AUXILIAR CONSERVERA ملروك 
فلتح  بتلريخ  دلصلسر   ،MAROC

أغدطس 2022 ، تقرر مل  يلي:

فحص دلحدلبلت ودملصلسقة على 
تقرير مصفي دلشركة.

وإبردء  للشركة  دلنهلئية  دلتصفية 
ذمة مصفيهل.

من  دلشركة  على  دلتشطيب 
دلسجل دلتجلري. 

تفويت دلدلط.
لد   دلقلنوني  دإليددع  تم 
دلتجلرية  دملحك ة  ضبط  كتلبة 
سيد 28   43 بتلريخ  دلددردلبيضلء 

2022  ، تحت دلرقم 850065 .
للخالصة ودلبيلن

    دملصفي
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إس إم ريسيناس ماروك
SM RESINAS MAROC

شركة محدوس  دملدؤولية ذدت 
دلشريك دلوحيد

رأس للهل  500.000,00 سرهم
مقرهل دإلخت لعي: 44، زنقة دلوحد ، 

إقلمة دملم علي، شقة رقم 2 
-دلددر دلبيضلء   -

دلسجل دلتجلري: دلددر دلبيضلء - 
رقم 322.445

دلحل دملدبق للشركة
دلشريك  قردر  محضر  ب قت�سى 
ريدينلس  إم  إس  لشركة  دلوحيد 
دملدؤولية    محدوس   شركة  ملروك 
بتلريخ   ,SM RESINAS SARL AU 

 4  نوف 202228 تقرر مليلي :
دلحل دملدبق للشركة.

ميدوس  بدنتي  دلديد  تعيين 
 Vicente Jésus SALA سلال ملرتينيز 
للشركة  ك صفي     MARTINEZ

وإنهلء مهلمه ك دي2 للشركة.
 تحديد مقر دلتصفية في دلعنودن 
دلتللي: 44، زنقة دلوحد ، إقلمة دملم 

علي، شقة رقم 2 - دلددردلبيضلء.
تفويت دلدلط.

لد   دلقلنوني  دإليددع  تم 
دلتجلرية  دملحك ة  ضبط  كتلبة 
سيد 28   43 بتلريخ  للددردلبيضلء 

2022 تحت رقم 850058  .
للخالصة ودلبيلن

دملدي2

290 P

أنالكو
ANALCO 

شركة محدوس  دملدؤولية ذدت 
دلشريك دلوحيد

مقرهل دإلخت لعي: 428، زنقة 
دلعرعلر، دلطلبق دلردبع، مكتب 

رقم 42، حي مرس دلدلطلن،       
دلددردلبيضلء

رأس للهل:00 8.000.000 سرهم
دلسجل دلتجلري: دلددردلبيضلء - رقم 

.453.363
تحويل دملقر دإلخت لعي للشركة 

دلوحيد  دلشريك  قردر  ب قت�سى 
محدوس   شركة  أنللكو،  لشركة 
دلوحيد  دلشريك  ذدت  دملدؤولية 
بتلريخ 44 نوف 28 2022 تقرر مل يلي:

للشركة  دإلخت لعي  دملقر  تحويل 
سدمل مدينة دلددردلبيضلء   من  49 ، 
شلرع مللد بن دلوليد، دلحي دلصنلعي 
إلى     دلددردلبيضلء،  دلدبع،  عين 
دلطلبق دلردبع،   زنقة دلعرعلر،   ،428
حي مرس دلدلطلن          ،42 مكتب رقم 

دلددردلبيضلء.
دألسلسية  دلقودنين  تحيين 

للشركة.
تفويت دلدلط. 

لد   دلقلنوني  دإليددع  تم 
دلتجلرية  دملحك ة  ضبط  كتلبة 
نوف 28   30 بتلريخ  بللددردلبيضلء 

2022 تحت رقم 00848207. 
للخالصة ودلبيلن

        

   دملدي2

291 P

KM WORLD
SARL

شركة ذدت مدؤولية محدوس  
بشريك وحيد

رأس للهل : 400.000.00 سرهم
تأسيس شركة 

بتلريخ عرفي  عقد   ب قت�سى 
 44 أكتوبر 2022 بت لر ، تم تأسيس 
محدوس   مدؤولية  ذدت  شركة 

بللصفلت دلتللية :

دسم  دلشركة  تح ل   : دلتد ية 

.KM WORLD SARL

 GOLDEN دملقر دإلخت لعي : عند

SEAT شقة رقم 2، ع لر  24، تجزئة 

بوردس ت لر .

دلهدف :

 صنلعة وإنتلج دملودس دلتج يلية.

بيع مودس دلتج يل.

دإلستي2دس ودلتصدير.

مدملت متعدس .

ب بلغ  حدس   : دلشركة  ملل  رأس 

400.000 سرهم مقد ة على 4000 

حصة، قي ة دلحصة دلودحد  400 

سرهم، ي تلكهل.

دلديد بلحدن مح د 500 حصة.

 500 علي  بن  كري ة  دلديد  

حصة.

في  محدس   دلشركة  مد    : دملد  

99 سنة دبتددء من تلريخ تسجيلهل في 

دلسجل دلتجلري.

دلديد  دلشركة  يدي2   : دلتديي2 

بلحدن مح د.

سجلت دلشركة بللسجل دلتجلري 

تحت  بت لر   دإلبتددئية  لل حك ة  

رقم 437734.

292 P

MAJJAD PAIN
SARL AU

شركة ذدت مدؤولية محدوس  

بشريك وحيد

رأس للهل : 400.000.00 سرهم

تأسيس شركة 
بتلريخ عرفي  عقد   ب قت�سى 

تم تأسيس  بت لر ،   2022 نوف 28   2 

محدس   مدؤولية  ذدت  شركة 

بللصفلت دلتللية :

دسم  دلشركة  تح ل   : دلتد ية 

.MAJJAD PAIN SARL AU

 GOLDEN دملقر دإلخت لعي : عند

SEAT شقة رقم 2، ع لر  24، تجزئة 

بوردس ت لر .
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دلهدف :

بيع لخ8ز ودلحلويلت.

تنظيم دلحفالت.
ب بلغ  حدس   : دلشركة  ملل  رأس 

400.000 سرهم مقد ة على 4000 

حصة، قي ة دلحصة دلودحد  400 

سرهم، ي تلكهل.

بقي ة  مجلس  هللا  عبد  دلديد 

4000 حصة.

في  محدس   دلشركة  مد    : دملد  

99 سنة دبتددء من تلريخ تسجيلهل في 

دلسجل دلتجلري.

دلتديي2 : يدي2 دلشركة دلديد عبد 

هللا مجلس.
سجلت دلشركة بللسجل دلتجلري 

تحت  بت لر   دإلبتددئية  لل حك ة  
رقم 437733.

293 P

GREENFIELD AGRI
SARL AU

شركة محدوس  دملدؤولية ذدت 

شريك وحيد
رأس للهل : 400.000 سرهم

تأسيس شركة
بتلريخ دلعرفي  دلعقد   ب قت�سى 

قودنين  وضع  تم   ،2022 سيد 28   6

دلشركة ذدت دمل يزدت دلتللية :

 GREENFIELD AGRI  : دلتد ية 

.SARL AU

دلشكل دلقلنوني : شركة محدوس  

دملدؤولية ذدت شريك وحيد.

 : بإيجلز  دالخت لعي  دلغرض 

دالستغالل دلفالحي ودلصنلعي ؛

دلتخزين ودلت28يد.

دملد  : حدست في 99 سنة.
دلطلبق   5 رقم   : دالخت لعي  دملقر 

دألول شلرع دلحدن دألول حي دلعبلسي 

ت لر .

دلرأس لل : حدس في مبلغ 400.000 

سرهم مقدم إلى :

ودحد   كل  قي ة  حصة   4000

400 سرهم مقدة على دلديد دملهدي 

دلذهبي.

تدي2 دلشركة من طرف   : دإلسدر  

دلديد دملهدي دلذهبي.

تم لد  كتلبة   : دإليددع دلقلنوني 

ت لر   دالبتددئية  بلملحك ة  دلضبط 

2022 تحت عدس  43 سيد 28  بتلريخ 
9544 رقم دلتقييد بللسجل دلتجلري 

بت لر  437934.

294 P

 LOCATION شركة

LAHMADNI
SARL

تبعل لقردر دستثنلئي لشركة شركة 

 LOCATION LAHMADNI SARL

دملحدوس ،  دملدؤولية  ذدت  شركة 

دلطلبق  بوعبيد  دالخت لعي  مقرهل 

دلثلني، زدوية سيدي أح د، دلعطلوية 

قلعة دلدردغنة، قد تم حل دلشركة 

من طرف دملدي2 دلديد عبد دلرح لن 

لح ددني، وذلك منذ دليوم.

دلقلنوني   دإليددع  تم  حيث 

بلملحك ة دالبتددئية لقلعة دلدردغنة 

عدس  تحت   2022 سيد 28   8 يوم 

.544/2022

رقم دلسجل دلتجلري 2835.

295 P

BROS PHONE شركة
SARL

لشركة  دستثنلئي  لقردر  تبعل 

شركة   BROS PHONE SARL

مقرهل  دملحدوس ،  دملدؤولية  ذدت 

 477 دالخت لعي تجزئة دلبدلط رقم 

تم  قد  دلدردغنة،  قلعة  ت اللت، 

حل دلشركة من طرف دملدي2 دلديد 

مح د هودن، وذلك منذ دليوم.

دلقلنوني   دإليددع  تم  حيث 

بلملحك ة دإلبتددئية لقلعة دلدردغنة 

رقم   تحت   2022 سيد 28   8 يوم 

.245/2022

رقم دلسجل دلتجلري 4347.

296 P

 SOCIETE PROXIMITÉ

NÉGOCE
SARL AU

دلسجل دلتجلري 425625 ت لر 

دلحل دملدبق للشركة
دالستثنلئي  دلعلم  دلج ع  مالل 

 SOCIETE ب قر شركة  دنعقد  دلذي 

بتلريخ  PROXIMITÉ NÉGOCE 

ذدت  شركة   ،2022 نوف 28   40  

شريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

سرهم   400.000 رأس للهل   وحيد، 

رقم   6 مج وعة  دالخت لعي  ومقرهل 

49 نور 4 سيدي يحيل زعي2 ت لر .

دلحل دملدبق للشركة ؛

تعيين دلديد : عبد دلعزيز لطرش، 

 C462395 دلحلمل للبطلقة دلوطنية

ك صفي للشركة.

تعيين مقر دلتصفية : مج وعة 6 
رقم 49 نور 4 سيدي يحيل زعي2 ت لر .

بكتلبة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

بت لر   دإلبتددئية  بلملحك ة  دلضبط 

تحت رقم    2022 سيد 28   42 بتلريخ 

.9505

297 P

كبف كولتد
شركة كبف كولتد تحلل ذدت رأس 

ملل 400.000.000 سرهم.

وفقل ملحضر دلج ع دلعلم دلج عية 

 2022/07/05 دلعلمة غي2 دلعلسية ل 

بدال.
شركلء شركة كبف كولتد قد قرر 

مل يلي :

حل دلشركة في وقت مبكر

وفيق  مريم  دلديد   ترشيح 

دملصفية للشركة.

دملقر دلرئي�سي للشركة : تجزئة سال 

مكرر حصين   -  4004 دلجديد  رقم 

سال ك قر لحل دلشركة.

تم دإليددع في   : دلسجل دلتجلري 

رقم  تحت  بدال  دالبتددئية  دملحك ة 

40042 بتلريخ 2022/44/22.

298P

BRAND NAME
SARL AU

دستثنلئي  علم  خ ع  ي قت�سى 
قرر   2022/44/29 دلربلط  في  حرر 
 BRAND للشركة  دلوحيد  دلشريك 

NAME SARL AU مل يلي :
من رقم   : تحويل دملقر دالخت لعي 
يعقوب  بلوك س حي   02 دمل   654
دوسلو  زنقة  إلى  دلربلط  دملنصور 
 30 رقم  دلطلبق دألر�سي إقلمة ضيلء 

مكتب رقم 47 دملحيط دلربلط.
دلقلنون  من   4 دمللس   تعديل 

دألسل�سي للشركة.
بكتلبة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
دلتجلرية  بلملحك ة  دلضبط 
بتلريخ   434234 رقم  تحت  دلربلط 

.45/42/2022
299P

JET7 AUTO MOTORS
SARLAU

دستثنلئي  علم  خ ع  ب قت�سى 
قرر   2022/44/47 دلربلط  في  حرر 
 JET7 للشركة  دلوحيد  دلشريك 
AUTO MOTORS SARLAU مل يلي :
تحويل دملقر دالخت لعي : 42 مكرر 
دملحيط   03 رقم  شقة  لبلن  زنقة 
دلربلط إلى زنقة دوسلو دلطلبق دلر�سي 
 43 مكتب رقم   30 رقم  إقلمة ضيلء 

دملحيط دلربلط.
دلقلنون  من   4 دمللس   تعديل 

دألسل�سي للشركة.
بكتلبة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
دلتجلرية  بلملحك ة  دلضبط 
بتلريخ   434232 رقم  تحت  دلربلط 

.2022/42/45
300P

CTV PREMIUM
SARL

مسجل  عرفي  عقد  ب قت�سى 
بللربلط  م   2022/09/29 بتلريخ 
دملدؤولية  ذدت  شركة  تأسيس  تم 
دملحدوس  تح ل دلخصلئص دلتللية :
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 CTV PREMIUM  : دلتد ية 
SARL

وأع لل  بنلء  مقلول   : دلهدف 
(مقلول) دلت2كيبلت دلكهربلئية.

دلعنودن دلتجلري : ع لر  34 شقة 
دكددل  أكل لم سيدي علي  زنقة   22

دلربلط.
دلرأس لل : حدس رأس لل دلشركة 
 5400 540000 سرهم مقد ة إلى  في 
للحصة  سرهم   400 بقي ة  حصة 
منلصفة في حوز  دلديد كريم ملين 

ودلديد عصلم لع ي2ي.
تم تعيين دلديد كريم   : دلتديي2 
ملين ك دي2 دلشركة ملد  غي2 محدس .
99 سنة  : مد  ع ر دلشركة  دملد  

من تلريخ دلتأسيس دلنهلئس.
من فلتح ينلير إلى   : دلدنة دملللية 
34 سيد 28 من كل سنة ملعدد دلدنة 

دلولى تبتدئ من تلريخ دلتسجيل.
دلتجلري  بللسجل  دلتقييد  تم 
بلملحك ة دلتجلرية بللربلط تحت رقم 

464777 بتلريخ 45/42/2022.
301P

COMPTOIR
 METALLURGIQUE

MAROCAIN
»CMM«

شركـة مدله ة
رأس للهل  :  220.000.000 سرهــم
مقرهل دالخت لعي : دلحي دلصنلعي 
أوالس رحو طريق 4029 سيدي 

معروف، دلـددر دلبيضـلء
دلسجل دلتجلري: دلددر دلبيضلء

رقم 32543
دلتعريف دلضريبي رقم 04048448
 تعديل دلنظلم دألسل�سي للشركة 
ملالءمته مع دلقلنون رقم 20-49

تبعل ملحضر بتلريخ 49 ملي 2022، 
قرر دلج ع دلعلم دلغي2 دلعلسي مل يلي :
للشركة  دألسل�سي  دلنظلم  تعديل 
رقم 20-49  دلقلنون  مع  ملالءمته 
 95-47 دملعدل ودملت م للقلنون رقم 
دملتعلق بشركلت دملدله ة ودملصلسقة 

عليه.

كتلبة  لد   دلقلنوني  دإليددع  تم 
بللددر  دلتجلرية  بلملحك ة  دلضبط 
 ،2022 يوليوز   28 بتلريخ  دلبيضلء 

تحت رقم 832646.
302 P

LES CONSTRUCTIONS
DE BOUSKOURA

شركة مدله ة
رأس للهل : 300.000 سرهم

دملقر دالخت لعي : 20، زنقة مصطفى 
دملعلني، دلددر دلبيضلء

دلسجل دلتجلري : رقم 270399 
 دلتعريف دلضريبي رقم 44388353 

رقم دلتعريف دملوحد : 
000004676000042
دست ردريـــــــة دلشركــــــــــة

تعديل دلنظلم دألسل�سي للشركة 
ملالءمته مع دلقلنون رقم 20-49

يونيو   22 بتلريخ  ملحضر  تبعل 
2022، قرر دلج ع دلعلم غي2دلعلسي: 

دست ردرية دلشركــة رغم وضعيتهل 
دلصلفية دلدللبة.

للشركة  دألسل�سي  دلنظلم  تعديل 
 20-49 رقم  دلقلنون  مع  ملالءمته 
 95-47 دملعدل ودملت م للقلنون رقم 
دملتعلق بشركلت دملدله ة ودملصلسقة 

عليه.
كتلبة  لد   دلقلنوني  دإليددع  تم 
بللددر  دلتجلرية  بلملحك ة  دلضبط 
 ،2022 أكتوبر   7 بتلريخ  دلبيضلء 

تحت رقم 840496.
303 P

M MASS JORDANIE
 POUR LE COMMERCE
L’IMPORT ET L’EXPORT

شركـة مجهولة دالسم
رأس للهــــل : 76.500.000 سرهــم
مقرهــل دإلخت ـلعي : 20، زنقة 
مصطفى دملعلني، دلددر دلبيضلء
سجلهــل دلتجـلري عـدس 434.364

دلتعريف دلضريبي رقم : 04404300
رقم دلتعريف دملوحد :

 004540060000002 

تعديل دلنظلم دألسل�سي للشركة 

ملالءمته مع دلقلنون رقم 20-49

يونيو   40 بتلريخ  ملحضر  تبعل 

2022، قرر دلج ع دلعلم غي2دلعلسي: 

دألسل�سي  دلنظلم  تعديل 

رقم دلقلنون  مع  ملالءمته   للشركة 

دملعدل ودملت م للقلنون رقم   20-49 

دملدله ة  بشركلت  دملتعلق   95-47

ودملصلسقة عليه.

كتلبة  لد   دلقلنوني  دإليددع  تم 

بللددر  دلتجلرية  بلملحك ة  دلضبط 

 ،2022 دكتوبر   7 بتلريخ  دلبيضلء 

تحت رقم840497.

304 P

 OULMÈS DRINKS

DEVELOPMENT

شركة مدله ة

رأس للهل : 30.000.000 سرهم

دملقر دالخت لعي : دملنطقة دلصنلعية 

بوسكور ، 20.480 دلددر دلبيضلء

دلسجل دلتجلري : رقم 350474

 رقم دلتعريف دملوحد : 

004578756000044

للشركة  دألسل�سي  دلنظلم  تعديل 

ملالءمته مع دلقلنون رقم 20-49.

تبعل ملحضر بتلريخ 42 ملي 2022، 

قرر دلج ع دلعلم دلغي2 دلعلسي مل يلي :

للشركة  دألسل�سي  دلنظلم  تعديل 

 20-49 رقم  دلقلنون  مع  ملالءمته 

 95-47 دملعدل ودملت م للقلنون رقم 

دملتعلق بشركلت دملدله ة ودملصلسقة 

عليه.

كتلبة  لد   دلقلنوني  دإليددع  تم 

بللددر  دلتجلرية  بلملحك ة  دلضبط 

 ،2022 غشت   30 بتلريخ  دلبيضلء 

تحت رقم 836004.

305 P

JUICE & NECTAR PARTNER

» JNP «
شركـة مجهولة دالسم

رأس للهــــل : 44.200.000 سرهــم

مقرهــل دإلخت ـلعي : شلرع دوقلت 

بلسي، دلصخور دلدوسدء

 دلددر دلبيضلء

سجلهــل دلتجـلري  عـدس 447.697

تعديل دلنظلم دألسل�سي للشركة 
ملالءمته مع دلقلنون رقم  20-49

أبريل   48 بتلريخ  ملحضر  تبعل 

2022، قرر دلج ع دلعلم دلغي2 دلعلسي 

مل يلي :

للشركة  دألسل�سي  دلنظلم  تعديل 

 20-49 رقم  دلقلنون  مع  ملالءمته 

 95-47 دملعدل ودملت م للقلنون رقم  

دملتعلق بشركلت دملدله ة ودملصلسقة 

عليه.

كتلبة  لد   دلقلنوني  دإليددع  تم 

بللددر  دلتجلرية  بلملحك ة  دلضبط 

 ،2022 غشت   34 بتلريخ  دلبيضلء 

تحت رقم 836463.

306 P

SOCIETE  ORBONOR
 شركـة مجهولة دالسم

رأس للهــــل : 426.400.000 سرهــم

دملقــر دالخت لعــــي : 44،  زنقة طبيب 

لعلــج، دلصخور دلدوسدء

دلددر دلبيضلء

سجلهــل دلتجـلري عـدس 744
رقم دلتعريف دملوحد : 

004526268000050

دست ردريـــة دلشركـــة   
ملي   34 بتلريخ  ملحضر  تبعل 

2022، قرر دلج ع دلعلم دلغي2 دلعلسي 

وضعيتهل  رغم  دلشركــة  دست ردرية 

دلصلفية دلدللبة.

كتلبة  لد   دلقلنوني  دإليددع  تم 

بللددر  دلتجلرية  بلملحك ة  دلضبط 

 2022 غشت   30 بتلريخ  دلبيضلء 

تحت عـدس 835993.

307 P
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 HOLDING MAROCAINE
COMMERCIALE 
ET FINANCIERE

»HOLMARCOM«
شركـة مجهولة دالسم

رأس للهــــل : 499.200.000 سرهــم
مقرهــل دإلخت ـلعي : 20، زنقة 
مصطفى دملعلنيـ  دلددر دلبيضلء
سجلهــل دلتجـلري  عـدس 37449

تعديل دلنظلم دألسل�سي للشركة 
ملالءمته مع دلقلنون رقم 49-20

تبعل ملحضر بتلريخ 7 يونيو2022، 
قرر دلج ع دلعلم دلغي2 دلعلسي مل يلي:
دألسل�سي  دلنظلم  تعديل 
رقم دلقلنون  مع  ملالءمته   للشركة 
دملعدل ودملت م للقلنون رقم    20-49 
دملدله ة  بشركلت  دملتعلق   95-47

ودملصلسقة عليه.
كتلبة  لد   دلقلنوني  دإليددع  تم 
بللددر  دلتجلرية  بلملحك ة  دلضبط 
 ،2022 يوليو   28 بتلريخ  دلبيضلء 

تحت رقم 832645.
308 P

TAZERM
شركـة مجهولة دالسم

رأس للهــــل : 6.400.000 سرهــم
مقرهل دالخت لعي : 484، شــلرع دنفـــل   

دلـددر دلبيضـلء
  دلسجـل دلتجـلري رقم 448583
تعديل دلنظلم دألسل�سي للشركة 
ملالءمته مع دلقلنون رقم  20-49

أبريل   48 بتلريخ  ملحضر  تبعل 
2022، قرر دلج ع دلعلم غي2دلعلسي : 
للشركة  دألسل�سي  دلنظلم  تعديل 
 20-49 رقم  دلقلنون  مع  ملالءمته 
دملعدل ودملت م للقلنون رقم47 – 95 
دملتعلق بشركلت دملدله ة ودملصلسقة 

عليه.
كتلبة  لد   دلقلنوني  دإليددع  تم 
بللددر  دلتجلرية  بلملحك ة  دلضبط 
 ،2022 غشت   34 بتلريخ  دلبيضلء 

تحت رقم836464.
309 P

SNACK FOOD MAROC
شركة مدله ة

رأس للهل : 4.400.000 سرهم
دملقر دالخت لعي : زنقة زهر  دللؤلؤ، 

رقم 32، حي دلردحةـ بوسيجور
دلددر دلبيضلء

دلسجل دلتجلري : رقم 274375
رقم دلتعريف دملوحد : 
000034658000095
دست ردريـــــــة دلشركــــــــــة

تعديل دلنظلم دألسل�سي للشركة 
ملالءمته مع دلقلنون رقم  20-49

أبريل   24 بتلريخ  ملحضر  تبعل 
2022، قرر دلج ع دلعلم غي2دلعلسي: 

دست ردرية دلشركــة رغم وضعيتهل 
دلصلفية دلدللبة.

للشركة  دألسل�سي  دلنظلم  تعديل 
 20-49 رقم  دلقلنون  مع  ملالءمته 
دملعدل ودملت م للقلنون رقم47 – 95 
دملتعلق بشركلت دملدله ة ودملصلسقة 

عليه.
كتلبة  لد   دلقلنوني  دإليددع  تم 
بللددر  دلتجلرية  بلملحك ة  دلضبط 
 ،2022 غشت  بتلريخ 30  دلبيضلء 

تحت رقم 835998.
310 P

REGIONAL AIR LINES
شركة مدله ة

رأس للهل : 454.000.000 سرهم
دملقر دالخت لعي: مطــلر مح د 

دلخـلمس، دلددر دلبيضلء
دلسجل دلتجلري : رقم 83003

دلتعريف دلضريبي رقم 04024557
رقم دلتعريف دملوحد  : 
004526209000094

تعديل دلنظلم دألسل�سي للشركة 
ملالءمته مع دلقلنون رقم 20-49

تبعل ملحضر بتلريخ 49 ملي 2022، 
قرر دلج ع دلعلم دلغي2 دلعلسي مل يلي:
للشركة  دألسل�سي  دلنظلم  تعديل 
 20-49 رقم  دلقلنون  مع  ملالءمته 
دملعدل ودملت م للقلنون رقم47 – 95 
دملتعلق بشركلت دملدله ة ودملصلسقة 

عليه.

كتلبة  لد   دلقلنوني  دإليددع  تم 
بللددر  دلتجلرية  بلملحك ة  دلضبط 
 ،2022 غشت   34 بتلريخ  دلبيضلء 

تحت رقم 836465.
311 P

 SOCIETE AGRICOLE
MIMONA

شركـة مجهولة دإلسم
 رأس للهــــل  :6.450.000,00 سرهــم

مقرهــل دإلخت ـلعي : 45، زنقة علي بن 
أبي طللب، إقلمة المي ، دلشقة رقم 

40ــ دلددر دلبيضلء
سجلهــل دلتجـلري عـدس 548227

دلتعريف دلضريبي  رقم :40443203 
دلتعريف دملوحد رقم: 

  000054020000054
تعديل دلنظلم دألسل�سي للشركة 
ملالءمته مع دلقلنون رقم 20-49

ملي   24 بتلريخ  ملحضر  -4تبعل 
2022، قرر دلج ع دلعلم غي2دلعلسي: 

للشركة  دألسل�سي  دلنظلم  تعديل 
 20-49 رقم  دلقلنون  مع  ملالءمته 
دملعدل ودملت م للقلنون رقم47 – 95 
دملتعلق بشركلت دملدله ة ودملصلسقة 

عليه.
لد   دلقلنوني  دإليددع  -2تم 
دلتجلرية  بلملحك ة  دلضبط  كتلبة 
أكتوبر   42 بتلريخ  بللددردلبيضلء 

2022، تحت رقم840830. 
للبيــــلن ودلنشـــــــــر

312 P

 OMNIUM MAROCAIN
D’INVESTISSEMENT

 O.M.I 
شركـة مجهولة دإلسم 

رأس للهــــل : 8.800.000,00 سرهــم
مقرهــل دإلخت ـلعي : 20، زنقة 
مصطفى دملعلنيـ  دلددردلبيضلء
سجلهــل دلتجـلري عـدس :27763

دلتعريف دلضريبي  رقم :
  04085263

دلتعريف دملوحد  رقم : 
  004542754000044

تعديل دلنظلم دألسل�سي للشركة 

ملالءمته مع دلقلنون رقم 20-49
ملي   46 بتلريخ  ملحضر  -4تبعل 

2022، قرر دلج ع دلعلم غي2دلعلسي: 

للشركة  دألسل�سي  دلنظلم  تعديل 

 20-49 رقم  دلقلنون  مع  ملالءمته 

دملعدل ودملت م للقلنون رقم47 – 95 

دملتعلق بشركلت دملدله ة ودملصلسقة 

عليه.

لد   دلقلنوني  دإليددع  -2تم 

دلتجلرية  بلملحك ة  دلضبط  كتلبة 

أغدطس   34 بتلريخ  بللددردلبيضلء 

2022، تحت رقم836459 .
للبيــــلن ودلنشـــــــــر

313 P

 SOCIETE CHERIFIENNE DE

PARTICIPATIONS

 SOCHEPAR 
شركة مدله ة 

رأس للهل : 2.800.000,00سرهم

دملقر دالخت لعي: 20، زنقة مصطفى 

دملعلني دلددردلبيضلء

دلسجل دلتجلري: دلددر دلبيضلء رقم 

 743

دلتعريف دلضريبي  رقم :

 238 085 04

دلتعريف دملوحد رقم:

004537634000076

تعديل دلنظلم دألسل�سي للشركة 
ملالءمته مع دلقلنون رقم 20-49

ملي   47 بتلريخ  ملحضر  -4تبعل 

2022، قرر دلج ع دلعلم دلغي2 دلعلسي 

مل يلي:

للشركة  دألسل�سي  دلنظلم  تعديل 

 20-49 رقم  دلقلنون  مع  ملالءمته 

دملعدل ودملت م للقلنون رقم47 – 95 

دملتعلق بشركلت دملدله ة ودملصلسقة 

عليه.

لد   دلقلنوني  دإليددع  تم   2-

دلتجلرية  بلملحك ة  دلضبط  كتلبة 

أغدطس   30 بتلريخ  بللددردلبيضلء 

2022، تحت رقم 836000.
للبيلن ودلنشر

314 P
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NAJMAT AL BAHR
شركـة مدله ة 

رأس للهل: 228.454.000 سرهــم
مقرهل دإلخت لعي :  484، شلرع أنفــل، 

دلـددر دلبيضـلء
 دلسجل دلتجلري: دلددر دلبيضلء 

رقم 243863 
  دلتعريف دلضريبي رقم: 4443752

دلتعريف دملوحد رقم: 
000030488000045

تعديل دلنظلم دألسل�سي للشركة 
ملالءمته مع دلقلنون رقم  20-49

ملي   09 بتلريخ  ملحضر  -4تبعل 
2022، قرر دلج ع دلعلم غي2 دلعلسي : 
للشركة  دألسل�سي  دلنظلم  تعديل 
 20-49 رقم  دلقلنون  مع  ملالءمته 
دملعدل ودملت م للقلنون رقم47 – 95 
دملتعلق بشركلت دملدله ة ودملصلسقة 

عليه
لد   دلقلنوني  دإليددع  -2تم 
دلتجلرية  بلملحك ة  دلضبط  كتلبة 
أغدطس   30 بتلريخ  بللددردلبيضلء 

2022، تحت رقم836002. 
للبيــــلن ودلنشـــــــــر

315 P

 SMART COMPOSITE
COMPANY
شركـة مدله ة

 رأس للهل: 40.000.000,00 سرهــم
مقرهل دإلخت لعي :  دملنطقة 

دلصنلعية بي2 ردمي تجزئة 37  
  دلـقنيطر 

دلسجل دلتجلري: دلقنيطر  
رقم 24769  

 دلتعريف دلضريبي رقم: 03700396
دلتعريف دملوحد رقم:

004534355000048
تعديل دلنظلم دألسل�سي للشركة 
ملالءمته مع دلقلنون رقم 20-49

أبريل   25 بتلريخ  ملحضر  -4تبعل 
2022، قرر دلج ع دلعلم غي2دلعلسي: 

للشركة  دألسل�سي  دلنظلم  تعديل 
 20-49 رقم  دلقلنون  مع  ملالءمته 
دملعدل ودملت م للقلنون رقم47 – 95 
دملتعلق بشركلت دملدله ة ودملصلسقة 

عليه.

لد   دلقلنوني  دإليددع  تم   2-

دإلبتددئية  بلملحك ة  دلضبط  كتلبة 

 ،2022 07 سبت 28  بللقنيطر  بتلريخ 

تحت رقم 92502.
للبيــــلن ودلنشـــــــــر

316 P

DENIA HOLDING
  شركـة مجهولة دإلسم

 رأس للهــــل : 25.700.000,00  سرهــم

مقرهــل دإلخت ـلعي : 44 زنقة 

طبيب لعلــج، دلصخور دلدوسدءـ  

دلددردلبيضلء

دلسجل دلتجلري: دلددر دلبيضلء

 رقم 339459

  دلتعريف دلضريبي رقم: 48748085

دلتعريف دملوحد رقم : 

  000542984000046

دست ردريـــة دلشركـــة   
أبريل   24 بتلريخ  ملحضر  -4تبعل 

2022، قرر دلج ع دلعلم دلغي2 دلعلسي 

وضعيتهل  رغم  دلشركــة  دست ردرية 

دلصلفية دلدللبة.

لد   دلقلنوني  دإليددع  تم   2-

دلتجلرية  بلملحك ة  دلضبط  كتلبة 

بللددردلبيضلء بتلريخ 25 يوليو 2022 

تحت عـدس 832209.
للبيلن  ودلنشر

317 P

 CONSEIL ET PLACEMENT

D’ASSURANCES

”.C.P.A “
وسيط للتلمين ملضع للقلنون رقم 

99-47 دلحلمل ملدونة دلتأمين 
رمصة وزدر  دملللية رقم 633/43 

بتلريخ 6 ف28دير4957

 شركة مدله ة 
رأس للهل : 5.000.000 سرهــم

مقرهل دإلخت لعي  : 484، شــلرع دنفـــل 

–  دلـددر دلبيضـلء

سجلهــل دلتجـلري  عـدس: 25604

تعديل دلنظلم دألسل�سي للشركة 
ملالءمته مع دلقلنون رقم 20-49

أبريل   48 بتلريخ  ملحضر  -4تبعل 

2022، قرر دلج ع دلعلم دلغي2 دلعلسي 

مل يلي:

للشركة  دألسل�سي  دلنظلم  تعديل 

 20-49 رقم  دلقلنون  مع  ملالءمته 

دملعدل ودملت م للقلنون رقم47 – 95 

دملتعلق بشركلت دملدله ة ودملصلسقة 

عليه.

لد   دلقلنوني  دإليددع  -2تم 

دلتجلرية  بلملحك ة  دلضبط  كتلبة 

يوليو   20 بتلريخ  بللددردلبيضلء 

2022، تحت رقم 834825.
للبيلن ودلنشر

318 P

JET-SET FLY – J.S.F

شركة مدله ة

 رأس للهل: 300.000,00 سرهم

دملقر دإلخت لعي: 430، شلرع 

دلزرقطوني، ع لر  فــوش شقــة رقم 

42 دلطلبق دلدلبع  دلددردلبيضلء

دلسجل دلتجلري: دلددر دلبيضلء رقم 

  375247

دلتعريف دملوحد رقم:

004924472000076

تعديل دلنظلم دألسل�سي للشركة 
ملالءمته مع دلقلنون رقم 49-20

أبريل   49 بتلريخ  ملحضر  -4تبعل 

2022، قرر دلج ع دلعلم دلغي2 دلعلسي 

مل يلي:

للشركة  دألسل�سي  دلنظلم  تعديل 

 20-49 رقم  دلقلنون  مع  ملالءمته 

دملعدل ودملت م للقلنون رقم47 – 95 

دملتعلق بشركلت دملدله ة ودملصلسقة 

عليه.

لد   دلقلنوني  دإليددع  -2تم 

دلتجلرية  بلملحك ة  دلضبط  كتلبة 

أغدطس   34 بتلريخ  بللددردلبيضلء 

2022، تحت رقم 836462.
 للبيلن ودلنشر

319 P

YELLOWROCK
شركـة مدله ة

 رأس للهل: 46.993.000,00 سرهــم

مقرهل دإلخت لعي :  33، شلرع حدن 

دلصغي2، دلطلبق دلعلشر، ب.40 

  دلـددر دلبيضـلء

دلسجل دلتجلري: دلددر دلبيضلء

 رقم 409534 

 دلتعريف دلضريبي رقم 4068524

دلتعريف دملوحد رقم: 

004526949000030

تعديل دلنظلم دألسل�سي للشركة 
ملالءمته مع دلقلنون رقم 20-49

أبريل   48 بتلريخ  ملحضر  -4تبعل 

2022، قرر دلج ع دلعلم دلغي2 دلعلسي 

مل يلي:

للشركة  دألسل�سي  دلنظلم  تعديل 

 20-49 رقم  دلقلنون  مع  ملالءمته 

دملعدل ودملت م للقلنون رقم47 – 95 

دملتعلق بشركلت دملدله ة ودملصلسقة 

عليه.

لد   دلقلنوني  دإليددع  تم   2-

دلتجلرية  بلملحك ة  دلضبط  كتلبة 

يوليو   20 بتلريخ  بللددردلبيضلء 

2022، تحت رقم 834820.
للبيــــلن ودلنشـــــــــر

320 P

الشركة املغربية للشاي والسكر

» صوماتيس «
شركـة مجهولة دإلسم

 رأس للهــــل : 00 32.000.000 سرهــم

مقرهــل دإلخت ـلعي : تجزئة 2 ، كلم 

45 ، دلحي دلصنلعي بوسكور  

دلددردلبيضلء.

سجلهــل دلتجـلري  عـدس 447973

تخفيض متبـوع بللزيـلس  فـي رأس ـلل 
دلشركـة 

تعديل دلنظلم دألسل�سي للشركة 
ملالءمته مع دلقلنون رقم 20-49

ملي   30 بتلريخ  ملحضر  -4تبعل 

2022، قرر دلج ع دلعلم دلغي2 دلعلسي 

مل يلي:
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من  دلشركة  رأس لل  تخفيض 

سرهم،   0 إلى  سرهم   70.000.000

بشرط  دلخدلئر،  المتصلص  وذلك 

رأس لل  في  للزيلس   دلنهلئي  دلتحقيق 

دلشركة . 

دلشركة  في رأس لل  دلزيلس   مبدأ 

32.000.000 سرهم  إلى   0 ورفعه من 

سهم   320.000 إصددر  طريق  عن 

للدهم  سرهم   400 فئة  من  خديد 

دلودحد تكتتب نقدد وتحرر بللكلمل 

إخردء  إمكلنية  مع  دإلكتتلب  عند 

دملحدس   دلشركة  سيون  مع  مقلصة 

دملقددر ودملدتحقة على دلشركة .

للشركة  دألسل�سي  دلنظلم  تعديل 

 20-49 رقم  دلقلنون  مع  ملالءمته 

دملعدل ودملت م للقلنون رقم47 – 95 

دملتعلق بشركلت دملدله ة.

تفويض كل دلدلط ملجلس دإلسدر  

قصد تحقيق دلتخفيض ودلزيلس  في 

رأس لل دلشركة.

دإلسدر   مجلس  ملحضر  تبعل   2-

دملنعقد يوم 44 يونيو 2022 ، لوحظ 

وقرر مل يلي:

دلتحقيق دلنهلئي لع لية تخفيض 

سرهم ولرفعه   0 رأس لل دلشركة دلى 

سرهم،   32.000.000 إلى  لذلك  تبعل 

دملقرر  من طرف دلج ع دلعلم دلغي2 

دلعلسي دملنعقد يوم 30 ملي 2022.

دلنظلم  من   7 دلفصل  تعديل 

دألسل�سي.

دألسل�سي  دلنظلم  على  دملصلسقة 

ملالءمته  لذدك  تبعل  للشركة  دملعدل 

دملعدل   20-49 رقم  دلقلنون  مع 

ودملت م للقلنون رقم47 – 95 دملتعلق 

بشركلت دملدله ة.

لد   دلقلنوني  دإليددع  تم   3-

دلتجلرية  بلملحك ة  دلضبط  كتلبة 

يوليو   20 بتلريخ  بللددردلبيضلء 

2022، تحت رقم 834822.
للبيلن ودلنشر                                   

321 P

PHYTO PROD
شركة مدله ة

 رأس للهل     60.655.000 سرهم

Siège social : Casablanca

 Sidi Belyout) - 14, avenue Mers) 

Sultan et angle rue de Terves

5ème étage, Bureau n°27

دلسجل دلتجلري : دلددر دلبيضلء

 رقم 308.245ـ   دلتعريف دلضريبي 

رقم 45482869ـ  دلتعريف دملوحد 

رقم 000547548000024

دست ردريـــة دلشركـــة   

ملي   24 بتلريخ  ملحضر  تبعل 

2022، قرر دلج ع دلعلم دلغي2 دلعلسي 

وضعيتهل  رغم  دلشركــة  دست ردرية 

دلصلفية دلدللبة.

كتلبة  لد   دلقلنوني  دإليددع  تم 

بللددر  دلتجلرية  بلملحك ة  دلضبط 

دلبيضلء بتلريخ 20 يوليو 2022 تحت 

عـدس 834823.
للبيلن ودلنشر

322 P

راديو  بليس 
RADIO PLUS

شركــة مدله ة رأس للهل 

40.700.000 سرهــم

دملقــر دالخت لعــــي :  زدوية شلرع مح د 

دلشيخ دلدعدي و محج 29 ف28دير، 

تلل28خت،  أكلسير - إسدوتنلن 

دلسجل دلتجلري : أكلسير رقم 44765

دست ردريـــــــة دلشركــــــــــة

تعديل دلنظلم دألسل�سي للشركة 

ملالءمته مع دلقلنون رقم 20.49

تبعل ملحضر بتلريخ 49 أبريل 2022، 

قرر دلج ع دلعلم غي2دلعلسي : 

دست ردرية دلشركــة رغم وضعيتهل 

دلصلفية دلدللبة.

للشركة  دألسل�سي  دلنظلم  تعديل 

 20.49 رقم  دلقلنون  مع  ملالءمته 

رقم95.47  للقلنون  ودملت م  دملعدل 

دملتعلق بشركلت دملدله ة ودملصلسقة 

عليه.

كتلبة  لد   دلقلنوني  دإليددع  تم 
بأكلسير  دلتجلرية  بلملحك ة  دلضبط 
بتلريخ 27 سبت 28 2022 ، تحت رقم 

.448594
للبيــــلن و دلنشـــــــــر

323 P

 SOCIETE COMMUNE DE
PARTICIPATION
شركـة مجهولة دالسم،

 رأس للهــــل 300.000 سرهــم
دملقــر دالخت لعــــي : 20، زنقة 

مصطفى دملعلني، دلددر دلبيضلء
سجلهــل دلتجـلري  عـدس 

458.754 - رقم دلتعريف دملوحد 
    000028346000085

دست ردريـــــــة دلشركــــــــــة
تعديل دلنظلم دألسل�سي للشركة 
ملالءمته مع دلقلنون رقم 20.49

أبريل   20 بتلريخ  ملحضر  تبعل 
2022، قرر دلج ع دلعلم غي2دلعلسي : 
دست ردرية دلشركــة رغم وضعيتهل 

دلصلفية دلدللبة ؛
للشركة  دألسل�سي  دلنظلم  تعديل 
 20.49 رقم  دلقلنون  مع  ملالءمته 
رقم95.47  للقلنون  ودملت م  دملعدل 
دملتعلق بشركلت دملدله ة ودملصلسقة 

عليه.
كتلبة  لد   دلقلنوني  دإليددع  تم 
بللددر  دلتجلرية  بلملحك ة  دلضبط 
دلبيضلء بتلريخ 34 أغدطس 2022، 

تحت رقم 836464.
للبيلن ودلنشر

324 P

 MERIMA SA
شركة مدله ة 

رأس للهل 500.000 سرهم
دملقر دالخت لعي : 430، شلرع 

دلزرقطوني، ع لر  فــوش
 شقــة رقم 42 دلطلبق دالول 

دلددر دلبيضلء
دلسجل دلتجلري : دلددر دلبيضلء

رقم 285687 
تعديل دلنظلم دألسل�سي للشركة 
ملالءمته مع دلقلنون رقم 20-49

يونيو   20 بتلريخ  ملحضر  تبعل 

2022، قرر دلج ع دلعلم غي2  دلعلسي : 

للشركة  دألسل�سي  دلنظلم  تعديل 

 20.49 رقم  دلقلنون  مع  ملالءمته 

رقم95.47  للقلنون  ودملت م  دملعدل 

دملتعلق بشركلت دملدله ة ودملصلسقة 

عليه.

كتلبة  لد   دلقلنوني  دإليددع  تم 

بللددر  دلتجلرية  بلملحك ة  دلضبط 

 ،2022 دكتوبر   27 بتلريخ  دلبيضلء 

تحت رقم 843804 .
للبيلن ودلنشر

325 P

 DEFI COURSES
شركة محدوس  دملدؤولية

 رأس للهل  2.800.000 سرهم

دملقر دالخت لعي: إقلمة دهل دلفضيلة 

دلطلبق دلثلني، شقة  44، زدوية زنقة 

كل ي ة و ديت بلهة

دلددر دلبيضلء
دلسجـل دلتجـلري 

دلـددر دلبيضـلء رقم 99674

تفويت دلحصص دالخت لعية 

تعديل دلنظلم دالسل�سي للشركة

سبت 28   30 بتلريخ  ملحضر  تبعل 

دلغي2  دلعلم  دلج ع  فإن   ،2022

دلعلسي للشركلء :

لتفويت  دلنهلئي  دإلنجلز  علين 

طرف  من  دخت لعية  حصة   2.800

دلديد مح د حدن بنصللح لصللح 

دلديد  هنلء بنيحيى زوخة بنصللح ،

من  و7   6 دلفصلين  تعديل  قرر 

دلنظلم دالسل�سي للشركة ؛

قرر بللتللي دملصلسقة على دلنظلم 

في عدس من  دملغي2 ودملعدل  دألسل�سي 

خديد  كنظلم  وتبنيه  مقتضيلته 

للشركة.

كتلبة  لد   دلقلنوني  دإليددع  تم 

بللددر  دلتجلرية  بلملحك ة  دلضبط 

دلبيضلء 48 أكتوبر 2022، تحت رقم 

. 844957
للبيلن ودلنشر

326 P
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LES TOURS BALZAC
شركـة مجهولة دالسم،

 رأس للهــــل 34.000.000 سرهــم
مقرهــل دإلخت ـلعي : 20، زنقة 

مصطفى دملعلنيـ  دلددر دلبيضلء.
سجلهــل دلتجـلري عـدس 405.943

  دلتعريف دملوحد
 رقم 004344440000096 

دلتعريف دلضريبي 
رقم 040068846 

تعديل دلنظلم دألسل�سي للشركة 
ملالءمته مع دلقلنون رقم 20.49

يونيو   47 بتلريخ  ملحضر  تبعل 
2022، قرر دلج ع دلعلم غي2دلعلسي: 

للشركة  دألسل�سي  دلنظلم  تعديل 
 20.49 رقم  دلقلنون  مع  ملالءمته 
رقم95.47  للقلنون  ودملت م  دملعدل 
دملتعلق بشركلت دملدله ة ودملصلسقة 

عليه
كتلبة  لد   دلقلنوني  دإليددع  تم 
بللددر  دلتجلرية  بلملحك ة  دلضبط 
 ،2022 دكتوبر   07 بتلريخ  دلبيضلء 

تحت رقم 840498. 
للبيلن ودلنشر

327 P

 LE COMPTOIR DES FRUITS
SECS

شركــة ذدت دملدؤولية دملحدوس  
بشريك وحيد

 رأس للهل 5.300.000  سرهــم
دملقــر دالخت لعــــي : 430شلرع 

دلزرقطوني إقلمة فوش شقة 24  
دلطلبق دلثللث  -  دلددر دلبيضلء 
سجلهــل دلتجـلري عـدس  244287 

– رقم دلتعريف دملوحد 
 004540440000023

دست ردريـــــــة دلشركــــــــــة
بتلريخ  دلوحيد  دلشريك  قرر 
2022دست ردرية دلشركــة  46  يونيو  

رغم وضعيتهل دلصلفية دلدللبة.
كتلبة  لد   دلقلنوني  دإليددع  تم 
بللددر  دلتجلرية  بلملحك ة  دلضبط 
  2022 سبت 28   2 بتلريخ  دلبيضلء 

تحت رقم 836442 .
للبيلن ودلنشر

328 P

الشركة العقارية سان ميشيل 

أطلنتيد
 SOCIETE IMMOBILIERE SAINT

MICHEL ATLANTIDE

شركــة ذدت دملدؤولية دملحدوس  

بشريك وحيد رأس للهل 250.000 

سرهــم

دملقــر دالخت لعــــي: زدوية شلرعي سعد 

بن دبي وقلص و عث لن بن عفلن، 

دلددر دلبيضلء

دلسجل دلتجلري : دلددر دلبيضلء

 رقم 402055

دست ردريـــــــة دلشركــــــــــة

بتلريخ  دلوحيد  دلشريك  قرر 

دست ردرية دلشركــة   2022 24 يونيو 

رغم وضعيتهل دلصلفية دلدللبة.

كتلبة  لد   دلقلنوني  دإليددع  تم 

بللددر  دلتجلرية  بلملحك ة  دلضبط 

  2022 أكتوبر   44 بتلريخ  دلبيضلء 

تحت رقم840752 .
للبيلن ودلنشر

329 P

 DEFI COURSES
شركة محدوس  دملدؤولية 

رأس للهل  2.800.000 سرهم

دملقر دالخت لعي : إقلمة دهل دلفضيلة 

دلطلبق دلثلني، شقة  44، زدوية 

زنقة كل ي ة و ديت بلهة

دلددر دلبيضلء

دلسجـل دلتجـلري دلـددر دلبيضـلء

 رقم 99674 

 دست ردريـــــــة دلشركــــــــــة

بتلريخ  دلوحيد  دلشريك  قرر 

دست ردرية دلشركــة   2022 40 يونيو 

رغم وضعيتهل دلصلفية دلتي تقل عن 

ربع رأس للهل.

كتلبة  لد   دلقلنوني  دإليددع  تم 

بللددر  دلتجلرية  بلملحك ة  دلضبط 

  2022 سبت 28   2 بتلريخ  دلبيضلء 

تحت رقم 836447.
للبيلن ودلنشر

330 P

MAROC YACHT LOCATION

شركة محدوس  دملدؤولية 

رأس للهل 4.000.000 سرهم

دملقر دالخت لعي : 430، شلرع 

دلزرقطوني، ع لر  فــوش

 شقــة رقم 42 دلطلبق دالولـ  

دلددر دلبيضلء

  دلسجـل دلتجـلري  دلـددر دلبيضـلء 

رقم 284253

دست ردريـــــــة دلشركــــــــــة

يونيو   40 بتلريخ  ملحضر  تبعل 

2022، قرر دلج ع دلعلم دلغي2 دلعلسي 

وضعيتهل  رغم  دلشركــة  دست ردرية 

دلصلفية دلدللبة.

كتلبة  لد   دلقلنوني  دإليددع  تم 

بللددر  دلتجلرية  بلملحك ة  دلضبط 

 ، 02 سبت 28 2022  بتلريخ  دلبيضلء 

تحت رقم 836444.
للبيلن ودلنشر

331 P

STE FRUIDELI

شركــة ذدت دملدؤولية دملحدوس  

بشريك وحيد

 رأس للهل 3.800.00,00 سرهــم

دملقــر دالخت لعــــي: 430، شلرع 

دلزرقطوني، ع لر  فــوش،

شقــة رقم 42 دلطلبق دلثللث –

 دلددر دلبيضلء

سجلهــل دلتجـلري  رقم :  434549 

دست ردريـــــــة دلشركــــــــــة
 46 بتلريخ  دلوحيد  دلشريك  قرر 

يونيو 2022 دست ردرية دلشركــة رغم 

وضعيتهل دلصلفية دلدللبة.

كتلبة  لد   دلقلنوني  دإليددع  تم 

بللددر  دلتجلرية  بلملحك ة  دلضبط 

  2022 أكتوبر   44 بتلريخ  دلبيضلء 

تحت رقم 840756  .
للبيــــلن و دلنشـــــــــر

332 P

 STE CRUISE BOAT

 COMPANY

شركـة ذدت دملدؤولية دملحدوس  

بشريك وحيد

 رأس للهــــل 400.000,00 سرهــم

دملقر دالخت لعي: ، شلرع دلزرقطوني، 

ع لر  فــوش،شقــة رقم 52 دلطلبق 

9 – دلددر دلبيضلء

سجلهــل دلتجـلري  رقم :  442203 

دست ردريـــــــة دلشركــــــــــة

 06 بتلريخ  دلوحيد  دلشريك  قرر 

يونيو 2022 دست ردرية دلشركــة رغم 

وضعيتهل دلصلفية دلدللبة.

كتلبة  لد   دلقلنوني  دإليددع  تم 

بللددر  دلتجلرية  بلملحك ة  دلضبط 

  2022 شتن28   02 بتلريخ  دلبيضلء 

تحت رقم 836443.
للبيــــلن و دلنشـــــــــر

333 P

STE CONFECTOR

شركــة ذدت دملدؤولية دملحدوس  

رأس للهل :  4.000.000 سرهــم

دملقــر دالخت لعــــي: 20، زنقة مصطفى 

دملعلني، دلددر دلبيضلء

دلسجل دلتجلري رقم :  35845

دلددردلبيضلء

دست ردريـــــــة دلشركــــــــــة

يونيو   40 بتلريخ  ملحضر  تبعل 

2022، قرر دلج ع دلعلم دلغي2 دلعلسي 

وضعيتهل  رغم  دلشركــة  دست ردرية 

دلصلفية دلدللبة.

كتلبة  لد   دلقلنوني  دإليددع  تم 

بللددر  دلتجلرية  بلملحك ة  دلضبط 

 2022 شتن28   02 بتلريخ  دلبيضلء 

تحت رقم 836446.
للبيــــلن و دلنشـــــــــر

334 P
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 STE TAROMED

شركـة ذدت دملدؤولية دملحدوس  

بشريك وحيد

 رأس للهــــل :  3.400.000 سرهــم

دملقــر دالخت لعــــي: 430، شلرع 

دلزرقطوني، ع لر  فــوش،

شقــة رقم 42 دلطلبق دلثللث

 دلددر دلبيضلء

سجلهــل دلتجـلري رقم :  374.424 

دست ردريـــــــة دلشركــــــــــة
بتلريخ دلوحيد  دلشريك   قرر 

2022 دست ردرية دلشركــة   46 يونيو 

رغم وضعيتهل دلصلفية دلتي تقل عن 

ربع رأس لل دلشركة.

كتلبة  لد   دلقلنوني  دإليددع  تم 

بللددر  دلتجلرية  بلملحك ة  دلضبط 

  2022 أكتوبر  بتلريخ44  دلبيضلء 

تحت رقم 840755  .

للبيــــلن و دلنشـــــــــر
335 P

STE TELE  PLUS

شركـة ذدت دملدؤولية دملحدوس  

بشريك وحيد

 رأس للهــــل  :  400.000 سرهــم

دملقر دالخت لعي: ع لر  زدوية شلرع 

أنفل وزنقة خلن خوريص، دلطلبق 

دلعلشر– دلـددر دلبيضـلء

سجلهــل دلتجـلري رقم : 448794 

 رقم دلتعريف دملوحد :  

002358409000062

دست ردريـــــــة دلشركــــــــــة
بتلريخ دلوحيد  دلشريك   قرر 

2022 دست ردرية دلشركــة   20 يونيو 

رغم وضعيتهل دلصلفية دلدللبة.

كتلبة  لد   دلقلنوني  دإليددع  تم 

بللددر  دلتجلرية  بلملحك ة  دلضبط 

  2022 أكتوبر   44 بتلريخ  دلبيضلء 

تحت رقم 840753  .
للبيــــلن و دلنشـــــــــر

336 P

STE TÉLÉ PLUS

شركـة ذدت دملدؤولية دملحدوس  

بشريك وحيد

 رأس للهــــل 400.000 سرهــم

دملقر دالخت لعي: ع لر  زدوية شلرع 

أنفل وزنقة خلن خوريص، دلطلبق 

دلعلشر– دلـددر دلبيضـلء

سجلهــل دلتجـلري رقم  :  448794 

رقم دلتعريف دملوحد :  

002358409000062

تفويت مج ل دلحصص دالخت لعية 
تحويل دملقر دإلخت لعي للشركة

بتلريخ30  دلوحيد  دلشريك  قرر 

غشت  2022:

لتفويت  دلنهلئي  دإلنجلز  معلينة 

من  دالخت لعية  دلحصص  مج ل 

 RADIO PLUSطرف دلشريك دلوحيد

 SOCIETE COMMUNE لصللح   SA

،DE PARTICIPATION SA

شودر،  كريم  بللديد  دإلحتفلظ 

وحيد  ,Karim CHIOUARك دي2 

للشركة لفت2  غي2 محدوس .

تحويل دملقر دإلخت لعي للشركة 

ـ 27، شلرع بي2  من: دلددر دلبيضلء 

دنزردن ـ بلمليي

إلى: ع لر  زدوية شلرع أنفل وزنقة 

دلعلشر–  دلطلبق  خوريص،  خلن 

دلـددر دلبيضـلء

دلنظلم  من   5 دلفصل  تعديل 

على  ودملصلسقة  للشركة  دالسل�سي 

في  ودملعدل  دملغي2  دألسل�سي  دلنظلم 

كنظلم  وتبنيه  مقتضيلته  من  عدس 

خديد للشركة.

كتلبة  لد   دلقلنوني  دإليددع  تم 

بللددر  دلتجلرية  بلملحك ة  دلضبط 

تحت رقم  نون202228،   24 دلبيضلء 

.847020
للبيــــلن و دلنشـــــــــر

337 P

GLOBAL BOAT LOCATION
شركــة ذدت دملدؤولية دملحدوس  

بشريك وحيد

 رأس للهل :  400.000 سرهــم

دملقــر دالخت لعــــي: 430 ، شلرع 

دلزرقطوني، ع لر  فــوش

 شقــة رقم 57 دلطلبق دلعلشرـ  دلددر 

دلبيضلء

سجلهــل دلتجـلري رقم :   355247 

رقم دلتعريف دملوحد 

 004695092000026

دست ردريـــــــة دلشركــــــــــة
بتلريخ  دلوحيد  دلشريك   قرر 

دست ردرية دلشركــة   2022 يونيو   20

رغم وضعيتهل دلصلفية دلدللبة.

كتلبة  لد   دلقلنوني  دإليددع  تم 

بللددر  دلتجلرية  بلملحك ة  دلضبط 

  2022 سبت 28  بتلريخ02  دلبيضلء 

تحت رقم 836448.
للبيــــلن و دلنشـــــــــر

338 P

STE ALASOURCE
شركــة ذدت مدؤولية محدوس  

بشريك وحيد

 رأس للهل :  266.700  سرهــم

دملقــر دالخت لعــــي: 32، زنقة زهر  

دللؤلؤ، حي دلردحة، بوسيجور-  دلددر 

دلبيضلء

دلسجل دلتجلري : دلددر دلبيضلء رقم 

260785 دلتعريف دلضريبي رقم 

40496267

دست ردريـــــــة دلشركــــــــــة
بتلريخ دلوحيد  دلشريك   قرر 

2022 دست ردرية دلشركــة   46 يونيو 

رغم وضعيتهل دلصلفية دلدللبة.

كتلبة  لد   دلقلنوني  دإليددع  تم 

بللددر  دلتجلرية  بلملحك ة  دلضبط 

  2022 شتن28   02 بتلريخ  دلبيضلء 

تحت رقم 836445.
للبيــــلن و دلنشـــــــــر

339 P

LES HUILES D’OLIVES 
DE LA MEDITERRANEE 

شركــة ذدت دملدؤولية دملحدوس  
رأس للهل :  5.400.000 سرهــم

دملقــر دالخت لعــــي: 20، زنقة مصطفى 

دملعلني، دلددر دلبيضلء

دلسجل دلتجلري : دلددر دلبيضلء 
رقم. 242493

دست ردريـــــــة دلشركــــــــــة
قرر   ،2022 يونيو   09 بتلريخ 

للشركة  دلعلسي  دلغي2  دلعلم  دلج ع 

دلصلفية  وضعيتهل  رغم  دست ردريتهل 

دلدللبة.

كتلبة  لد   دلقلنوني  دإليددع  تم 

بللددر  دلتجلرية  بلملحك ة  دلضبط 

 ،2022 أكتوبر   44 بتلريخ  دلبيضلء 

تحت رقم 840757.
للبيــــلن و دلنشـــــــــر

340 P

STE MY LITTLE BUBBLE
SARL

شركة ذدت مدؤولية محدوس 

دلرأس لل دإلخت لعي للشركة : 

400.000 سرهم

بتلريخ  عرفي  عقد   ب وخب 
تم وضع دلقلنون   2022 3 أغدطس 

مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

محدوس  م يزدتهل مل يلي :

 STE MY LITTLE  : دلتد ية 

.BUBBLE SARL

سنة   99  : دلشركة  قيلم  مد  

دبتددء من تلريخ تأسيدهل دلنهلئي.

ع لر    : للشركة  دإلخت لعي  دملقر 

أكددل  سبو  ودس  زنقة   3 شقة   58

دلربلط.

 : للشركة  دإلخت لعي  دلرأس لل 

400.000.00 سرهم مقدم إلى 4000 

حصة  كل  مقددر  إخت لعية  حصة 

400 سرهم .

دلتديي2 : تدي2 دلشركة من طرف 

دلديد  مهل زرودلي.

دلغرض : يك ن غرض دلشركة في 

مل يلي : 
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بيع مالبس دألطفلل.
بيع ألعلب دألطفلل.

دإلستي2دس ودلتصدير.
رقم  تحت  دلقلنوني  دإليددع  تم 
427344 بلملحك ة دلتجلرية بللربلط 
بتلريخ فلتح سبت 28 2022 تحت رقم 

دلسجل دلتجلري 462384.
341 P

GAS GUARD
S.A.R.L AU

تغيي2 تد ية دلشركة
دلعلم  دلج ع  ملقتضيلت  طبقل 
دإلستثنلئي دلغي2 دلعلسي دملؤرخ بتلريخ 
7 ينلير 2022 قرر شركلء دلشركة مل 

يلي :
 GAS إلى   دلشركة  تد ية  تغيي2 

.GUARD SARL AU
دألسل�سي  دلنظلم  إعلس   إقردر 

للشركة.
بللسجل  دلقلنوني  دإليددع  تم 
بدال  دإلبتددئية  بلملحك ة  دلتجلري 
تحت رقم 40407 بتلريخ 7 سيد 28 

.2022
342 P

مكتب دإلستشلر 
ش.م.م

CCM CONSEIL
رقم 463 شلرع دلقلهر  دلطلبق دألول شقة رقم 

2 كومطردف 4 ت لر 
دلهلتف : 0537644248
دلفلكس : 0537644764

JBIEL OPTIC
SARL AU

ش.م.م ذدت دلشريك دلوحيد
 JBIEL إعالن عن تأسيس شركة

OPTIC  SARL AU
ش.م.م ذدت دلشريك دلوحيد

دلكلئن مقرهل : 252 دألمل 4 يعقوب 
دملنصور دلربلط

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تأسيس  تم  قد   2022 أكتوبر   43
شركة JBIEL OPTIC SARL AU ذدت 
دلشريك  ذدت  دملحدوس   دملدؤولية 
دلخصلئص  تح ل  ودلتي  دلوحيد 

دلتللية :

 JBIEL OPTIC SARL  : دلتد ية 
. AU

ذدت  شركة   : دلقلنونية  دلصفة 
دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.
 400.000.00  : دلشركة  رأس لل 

سرهم.
دلهدف دإلخت لعي : 

مبصري.
بيع مدتلزملت دلنظلردت وقيلس 

دلنظر.
 4000 دلجبيل  ح ز    : دلشركلء 

حصة.
دلجبيل  ح ز   دلديد   : دلتديي2 

مدي2 للشركة.
من فلتح ينلير إلى   : دلدنة دملللية 
34 سيد 28 من كل سنة مل عدد دلدنة 

دألولى تبتدئ من تلريخ دلتسجيل.
دلتقييد  تم   : دلقلنوني  دإليددع 
بللسجل دلتجلري بلملحك ة دلتجلرية 

بللربلط تحت رقم 464653.
343 P

ش س دلحدلبلت دئت لنية دملحلسبة
شقة 3 ع لر  2 (شركة دلتبغ) طريق دلقنيطر  

سال

AGENCE KOUNTAFA
S.A.R.L.AU

رأس للهل : 400.000 سرهم
دملقر دإلخت لعي : سال، تجزئة مرخلن 

ع لر  س متجر رقم 4 حي دلرح ة
مسجلة بللسجل دلتجلري بدال 

تحت رقم 24749
تصفية شلملة ونهلئية لشركة

 ذدت مدؤولية محدس 
 ذدت دلشريك دلوحيد

دلعلم  دلج ع  محضر  ب قت�سى 
دلغي2 دلعلسي بتلريخ 40 نوف 28 2022 
ودملنعقد ب قر دلشركة تقرر تصفية 
 AGENCE KOUNTAFA شركة 

بصفة شلملة ونهلئية.
بكتلبة   : دلقلنوني  دإليددع  تم 
بدال  دإلبتددئية  بلملحك ة  دلضبط 
بتلريخ 43 سيد 28 2022 تحت رقم 

.40435
ش س دلحدلبلت دئت لنية دملحلسبة

344 P

L P G  COMPUTER
شركة محدوس  دملدؤولية

 رأس للهل : 400.000,00 سرهم

مقرهل دالخت لعي : بللددردلبيضلء  - 

427, زنقة طه حدين, زدوية سيدي 

دبردهيم, حي كوتيي 

-4 قرر دلج ع غي2 دلعلسي دملنعقد 

بتلريخ 24 أكتوبر2022   مل يلي :

للشركة  دإلخت لعي  دملقر  -نقل 
زنقة   ,  427  – دلكلئن بللددردلبيضلء 
طه حدين, زدوية سيدي دبردهيم, حي 
كوتيي إلى 43 , زنقة طه حدين بنفس 

دملدينة وبنفس دلحي.

-تعيين دلديد نبيل بل كي مدي2د 

للشركة ملد  غي2 محدس  رفقة دلديد 

مح د بل كي. 
لقلنون  متالزمة  تعديالت   -

دلشركة.

-قردء  خديد  لقلنون دلشركة.

لد   دلقلنوني  دإليددع  -2تم 

يوم  دملحك ة دلتجلرية بللددردلبيضلء 

7 سيد 28 2022 تحت رقم 849254.
موخز للنشر

345 P

S. M. D  DEVELOPMENT
شركة محدوس  دملدؤولية للشريك 

دلوحيد

 رأس للهل : 400.000,00 سرهم

دملقر دإلخت لعي بللددردلبيضلء- 2, 
زنقة أبو سعيد دلدو�سي, حي بوركون 

مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى   -I

نوف 202228   6 بتلريخ  بللبيضلء 

لشركة  دألسل�سي  دلقلنون  وضع  تم 

وحيد  لشريك  دملدؤولية  محدوس  

ودلتي لهل دمل يزدت دلتللية:

على  دلقلنونية  دلوحد   هذه   4-

دملدؤولية  محدوس   شركة  شكل 

للشريك دلوحيد

 S.M.D  : دإلسم   2-

.DEVELOPMENT

-3 دملقر دالخت لعي بللددردلبيضلء-  
حي  دلدو�سي,  سعيد  أبو  زنقة   ,2

بوركون.

-4 دملوضوع :

دستي2دس,  توزيع,  بيع,  شردء, 

وتصدير أنودع مختلفة من دلدلع .

-5 دملد  حدست في 99 سنة دبتددء 

من تأسيدهل دلنهلئي

-6 دلشريك ودلحصص :

صلميد،  مح د  دلديد   -

 29-05-4984 في   مزسدس   ، مغربي 

بنفس  دلدلكن  بللددردلبيضلء، 

 ,7 بوسكور  زين فيال رقم  دملدينة– 

للتعريف  دلوطنية  للبطلقة  دلحلمل 

رقم BE749379   4000 حصة.

في  حدس  دلشركة  رأس لل   7-

400.000,00 سرهم مدفوع نقدد.

غي2  ملد   مدي2   دلشركة   8-

مح د  دلديد  طرف  من  محدوس  

صلميد.

دلقلنوني  دإليددع  تم   II  -

بلملحك ة  دلضبط  بكتلبة 

بتلريخ بللددردلبيضلء   دلتجلرية 

رقم  تحت   2022 سيد 28   43  

.849842

دلسجل  في  دلتقييد  تم   -III

بتلريخ  دلتحليلي دلتجلري في دلبيضلء 

رقم  تحت    2022 سيد 28   43

.565257
موخز للنشر

346 P

شركة موكسز كروم

من مالل دملحضر دلعلم للشركة 

تلريخ في  دملؤرخ  كروم   موكدز 

2022 قرر شركلء دلشركة   3 أكتوبر 

دملد ل  قفل دلشركة وتعيين دلديد  

قر�سي مريم مصفية للشركة دملد ل  

سجل تجلري رقم 45357.

بلملحك ة  تم    : دلقلنوني  دإليددع 

سيد 28   8 بتلريخ  بدال  دإلبتددئية 

2022 سجل رقم 40446.

347 P
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شركة بنمزي
من مالل دملحضر دلعلم للشركة 

أكتوبر   42 تلريخ  في  دملؤرخ  بن زي 

دملد ل   دلشركة  شركلء  قرر   2022

دألودن  قبل  دلشركة  حل  بن زي 

مصفية  وتعيين دلديد  أمزودر وفلء 

رقم  تجلري  سجل  دملد ل   للشركة 

.447345

بلملحك ة  تم    : دلقلنوني  دإليددع 

دلتجلرية بللربلط بتلريخ 44 سيد 28 

2022 سجل رقم 7434483.

348 P

 RACHA BUREAU
SARL

شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

شريك وحيد

برأس لل : 400.000.00 سرهم

دملقر دإلخت لعي : 45 شلرع دألبطلل 

دلشقة رقم 4 أكددل دلربلط

دلعلم  دلج ع  محضر  ب قت�سى 

 2022 أكتوبر   44 بتلريخ  دإلستثنلئي 

ثم دإلتفلق على مل يلي :

ت ت دملودفقة على طلب دلديد   

حصة   500 ببيع  دلكديد   رشيد  

س لعيل  صومليال  دلديد  لفلئد  

للدهم  سرهم   400 بث ن  كوليبللي، 

دلودحد.

ت ت دملودفقة على طلب دلديد  

حصة   500 ببيع  دلكديد   رشيد  

بث ن  سيس،  ململسو  دلديد  لفلئد  

بعد  دلودحد  للدهم  سرهم   400

دملنلقشة ودفق دلج ع دلعلم على بيع 

دألسهم.

للحصص  دلجديد  دلتقديم 

يصبح على دلشكل دلتللي :

حصة   500 دلديد ململسو سيس 

من فئة 400 سرهم.

دلديد صومليال س لعيل كوليبللي 

500 حصة من فئة 400 سرهم.

حصة من   4000 دلرقم دإلخ للي 

فئة 400 سرهم.

ثم قبول دستقللة دلديد  رشيد  

دلوطنية  للبطلقة  دلحلملة  دلكديد  

من طرف   A465656 رقم  دلتعريف 

دلج ع دلعلم.

ب قت�سى قردر دلج ع دلعلم دلعلم 

أنيطت مه ة تديي2 دلشركة إلى دلديد 

دلحلمل  كوليبللي  س لعيل  صومليال 

  A048926Y رقم  دإلقلمة  لبطلقة 

دلحلمل  سيس  ململسو  دلديد  وإلى 

 A054442R رقم  دإلقلمة  لبطلقة 

بللتللي يصبحلن مدي2دن للشركة ملد  

غي2 محدوس .

تصبح  دألسهم  بيع  ع لية  نتيجة 

دلصفة دلقلنونية للشركة شركة ذدت 

مدؤولية محدوس .

و47   4.3.6.7.46 دلفصل  تعديل 

من دلقلنون دألسل�سي للشركة.

بلملحك ة     : تم دإليددع دلقلنوني 

نوف 28   24 بتلريخ  بللربلط  دلتجلرية 
رقم   430594 رقم  تحت   2022

دلسجل دلتجلري 458985.

349 P

FIDUCIAIRE FOUAD ZOUINE

SARL

AU CAPITAL DE : 100.000.00 DHS

 SIEGE SOCIAL : AV. AL MASSIRA IMM

MAJID APPT N° 3 TIFLET

MARCHI
SARL AU

MARCHI حل نهلئي لشركة
SARL AU

دملقر دإلخت لعي
دإلستثنلئي  دلعلم  دلج ع  قرر 

 2022 نوف 28   22 بتلريخ  دملنعقد 

دلحل دلنهلئي للشركة وتعيين دلديد 

للشركة  ك صفي  حدوشلن  مح د 

بللعنودن  دلتصفية  مقر  تحديد  وتم 

حي م28وكة 40 تيفلت.

تم دإليددع دلقلنوني :   بلملحك ة 

بتلريخ بللخ يدلت   دإلبتددئية 

 6 نوف 28 2022 تحت رقم 383 رقم 

دلسجل دلتجلري  26383.

350 P

FIDUCIAIRE FOUAD ZOUINE

SARL

AU CAPITAL DE : 100.000.00 DHS

 SIEGE SOCIAL : AV. AL MASSIRA IMM

MAJID APPT N° 3 TIFLET

STE. AKELEC
دملقر دإلخت لعي : حي دألمل درفوس م 

04 رقم 06

دلسجل دلتجلري رقم 28457

حل مدبق للشركة
دإلستثنلئي  دلعلم  دلج ع  قرر 

 2022 أكتوبر   24 بتلريخ  دملنعقد 

دلحل دملدبق للشركة وتعيين دلديد 

وتم  للشركة  ك صفي  ملوقي  مليد 

تحديد مقر دلتصفية بللعنودن دلتللي 
حي دألمل درفوس م 04 رقم 06 تيفلت.

تم دإليددع دلقلنوني :   بلملحك ة 

 23 بتلريخ  بللخ يدلت  دإلبتددئية 

رقم   420 رقم  تحت   2022 نوف 28 

دلسجل دلتجلري  28457.

351 P

SOCIETE APOMEDISING
شركة ذدت مدؤولية محدوس  

بشريك وحيد

مقرهل دإلخت لعي : قصبة مهدية 

سكتور 6 رقم 4430 دلقنيطر 

دلسجل دلتجلري رقم 49489

دلحل دملبكر للشركة
دلعلم  دلج ع  محضر  ب قت�سى 

 SOCIETE لشركة  دلعلسي  دلغي2 
قرر   APOMEDISING SARL AU

دلشريك دلوحيد مل يلي :

دلحل دملبكر للشركة.

 TAHIR OTMAN دستقللة دلديد

مهلم  من  لعزيز   سل لن  ودلديد  

تديي2 دلشركة.

 TAHIR OTMAN دلديد  تعيين 

دلوطنية  دلتعريف  لبطلقة  دلحلمل 
مصفي  بصفته   G369007 رقم 

للشركة.

دلشركة  تصفية  مقر  تحديد 

مهدية  قصبة   : دإلخت لعي  ب قرهل 
سكتور 6 رقم 4430 دلقنيطر .

تم دإليددع دلقلنوني :   بلملحك ة 
دإلبتددئية بللقنيطر  بتلريخ 7 أبريل 

2022 تحت رقم 90998.
352 P

 AL ANSARI MODERN
BUILDING

شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس  
بشريك وحيد

رأس للهل : 400.000.00 سرهم
دملقر دإلخت لعي : زدوية شلرع أح د 
شوقي، 406 ع لر  C، إقلمة أح د 

شوقي مكتب رقم 8 دلقنيطر 
تأسيس شركة

مسجل  عرفي  عقد  ب قت�سى 
بللقنيطر ، تم وضع دلقلنون دألسل�سي 
دملحدوس   دملدؤولية  ذدت  لشركة 
دملودصفلت  ذدت  وحيد  بشريك 

دلتللية :
 AL ANSARI  : دلتد ية 
. MODERN BUILDING SARL AU

ذدت  شركة   : دلقلنوني  دلشكل 
دملدؤولية دملحدوس  بشريك وحيد.

دملقر دإلخت لعي : زدوية شلرع أح د 
إقلمة أح د   ،C ع لر    406 شوقي، 

شوقي مكتب رقم 8 دلقنيطر .
موضوع دلشركة : 

أو  دملختلفة  دألشغلل  في  دملقلولة 
دلبنلء.

دلددرسة في دلهندسةدملدنية.
دإلستي2دس ودلتصدير.

رأس لل  حدس   : دلشركة  رأس لل 
سرهم   400.000.00 دلشركة في مبلغ 
إخت لعية  حصة   4000 إلى  مقدم 
محرر   للحصة،  سرهم   400 بقي ة 
دلشريك  ملك  في  مكتتبة،  بكلملهل، 

دلوحيد دلديد مح د دألنصلري.
دملد  : 99 سنة.

أسند إلى دلديد مح د   : دلتديي2 
دلحلمل لبطلقة دلتعريف  دألنصلري، 

.FB462580 دلوطنية رقم
دلتجلري  بللسجل  دلتقييد  تم 
بلملحك ة دإلبتددئية بللقنيطر  تحت 

رقم 67599.
353 P
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 STE. GOLDENOUR
ذدت مدؤولية محدوس 

 بشريك وحيد
رأس للهل : 400.000.00 سرهم

مقرهل دإلخت لعي : ع لر  4488، 
لوفللون، متجر رقم 2 دلقنيطر 

دلحل دملبكر للشركة
دلعلم  دلج ع  محضر  ب قت�سى 
سيد 28  فلتح  بتلريخ  دلعلسي  دلغي2 
سيد 28   42 بتلريخ  ومسجل   ،2022
 STE. GOLDENOUR 2022 لشركة 
دلوحيد  دلشريك  قرر   ،  SARL AU 

مل يلي :
دلحل دملبكر للشركة.

أح د  دلقدوري  دلديد  تعيين 
بصفته مصفي للشركة.

دلشركة  تصفية  مقر  تحديد 
 ،4488 ع لر   دإلخت لعي  ب قرهل 

لوفللون، متجر رقم 2 دلقنيطر . 
تم دإليددع دلقلنوني :   بلملحك ة 
بتلريخ  بللقنيطر    دإلبتددئية 
43 سيد 28 2022 تحت رقم 93663.
354 P

INNOPTIMUM
شركة محدوس  دملدؤولية

دلعرفي  دلعقد  شروط  حدب 
تم تأسيس   ،2022 نوف 28   9 بتلريخ 
محدوس   لشركة  دألسل�سي  دلنظلم 
دمل يزدت  حدب  وذلك  دملدؤولية 

دلتللية :
.INNOPTIMUM : دلتد ية

دلشكل دلقلنوني : شركة محدوس  
دملدؤولية.

دملقر دإلخت لعي : دلشقة 7 دلطلبق 
دملجلعر   تجزئة   46 إقلمة  دلردبع 

خرف دمللحة.
دلغرض ودلغلية :
مكتب وسردسلت.

دملد  : 99 سنة دبتددء من تلريخ 
تسجيل دلشركة في دلسجل دلتجلري.

رأس دمللل دلخلص : 400.000.00 
حصة   4000 على  مقد ة  سرهم 
لكل  سرهم   400 فئة  من  إخت لعية 

حصة في حوز  دلشريك دلوحيد.

دلحلمل  زحيط  مح د  دلديد 
عدس  دلوطنية  دلتعريف  لبطلقة 

GJ22840 540 حصة.
دلحلمل  زحيط  بوشتى  دلديد 
عدس  دلوطنية  دلتعريف  لبطلقة 

GN406  490 حصة.
من  دبتددء   : دإلخت لعية  دلدنة 
كل  من  سيد 28   34 إلى  ينلير  فلتح 

سنة.
زحيط  مح د  دلديد   : دملديرية 

ملد  غي2 محدوس .
بلملحك ة  تم    : دلقلنوني  دإليددع 
بتلريخ  بلقصي2ي  ب شرع  دإلبتددئية 
دلسجل  رقم   2022 سيد 28  فلتح 

دلتجلري 935.
355 P

ROTISSERIE LA PLUME
شركة ذدت مدؤولية محدوس 

رأس للهل دإلخت لعي : 600.000.00 
سرهم

مقرهل دإلخت لعي : بللقنيطر  شلرع 
 C4 مح د دلخلمس إقلمة دلدالم

مي وزد
بتلريخ  دملحرر  دملحضر  ب قت�سى 
فلتح ملرس 2022، تقررت دملصلسقة 

على مل يلي :
للشركة  دلغرض دإلخت لعي  تغيي2 

بشكل نهلئي لألنشطة دلتللية :
دإلستشلردت دإلسدرية.

لإلخت لعلت  مجهز   مقر  تأخي2 
ودملعلرض.

بلاتي  دلتجلري  دإلسم  تغيي2 
 COWORKING CONNECTION
وفقل للشهلس  دلدلبية رقم 258437 

بتلريخ 30 سبت 28 2022 .
دستقللة دلديد م للي مح د من 
دلشركة،  في  ك دي2   مهلمه  خ يع 
وتجديد والية دلديد  ودعردب ربيعة 
غي2  ملد   للشركة  وحيد   ك دي2  

محدس .
تحديث دلنظلم دألسل�سي للشركة.
بللسجل  دلقلنوني  دإليددع  تم 
دإلبتددئية  لل حك ة  دلتجلري 
بللقنيطر  بتلريخ فلتح سيد 28 2022 

تحت عدس 93528.
ب ثلبة مقتطف وبيلن

دملدي2  دلوحيد 

356 P

AGRHIMOU
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس  

بشريك وحيد

رأس مللهل : 3.000.000.00 سرهم

مقر إخت لعي : زدوية موالي عبد 

دلعزيز وموالي عبد دلحفيظ إقلمة 

أسلمة مكتب رقم 4 دلقنيطر 

رقم دلسجل دلتجلري : 47895

إخت لع  محضر  ألحكلم  ووفقل 

عقد  دإلستثنلئية  دلعلمة  دلج عية 

بتلريخ 24 أكتوبر 2022 على دلدلعة 

دلحلسية عشر تقرر مل يلي :

ح ز   دلكرسيع  دلديد  تعيين 

رقم  دلوطنية  للبطلقة  دلحلمل 

G726624 مدي2د للشركة.

دلعنودن  إلى  دلرئي�سي  دملقر  نقل 

دلتللي زدوية موالي عبد دلعزيز وموالي 

مكتب  أسلمة  إقلمة  دلحفيظ  عبد 

رقم 4 دلقنيطر .

إضلفة دلنشلط دلتللي :

أع لل متنوعة :

دلنظلم  على  مت2دبطة  تعديالت 

دألسل�سي للشركة.

لإلخردءدت  بللندبة  سلطة 

دلشكلية.

قلم   لد    : دلقلنوني  دإليددع  تم 

دلقنيطر   في  دإلبتددئية  دملحك ة 

بتلريخ 43 سيد 28 2022 تحت رقم 

.93670

357 P

 إسريس بلزد

محلسب معت د من طرف دلدولة

54، زنقة مع ور  رقم 3 دلقنيطر 

 EXCELLENCE MEDIA

MARKETING
SARL

ش.ذ.م.م

رأس مللهل : 400.000.00 سرهم

مقرهل دإلخت لعي : سال، رقم 44 

زنقة دلقصر دلكبي2 قطلع دأللفة 

لعيليد 

دلحل دلدلبق ألودنه

دلعلم  دلج ع  ملحضر  تبعل 
دإلستثنلئي دملنعقد بتلريخ 40 نوف 28 
وتبعل  أعاله،  دلشركة  ب قر   2022
للقلنون  و48   46 ملقتضيلت دمللستين 
فقد  دلشركة  لهذه  دملنظم  دألسل�سي 
تقرر بلإلخ لع إيقلف نشلط دلشركة 
إلى  بلألسلس  ردخع  وذلك  دملذكور  
دلصعوبلت دملللية دلتي تجتلزهل منذ 
تحول  دلتي  دلعردقيل  وأيضل  نشأتهل 

سون دنطالق دلنشلط.
وقد عين مصفيل دملدي2 دلوحيد   
دلديد دلشيكر مح د دلحلمل لبطلقة 
 AB848088 رقم  دلوطنية  دلتعريف 
محال  أعاله  دلشركة  مقر  حدس  ك ل 

إلنجلز ع لية دلتصفية.
بلملحك ة     : تم دإليددع دلقلنوني 
سيد 28   8 بتلريخ  بدال  دإلبتددئية 

2022 تحت عدس 40445.
للخالصة ودلبيلن

358 P

 STE. PHARMACIE ROUTE
DE OUEZZANE

دلعرفي  دلعقد  شروط  حدب 
بتلريخ 42 نوف 28 2022، تم تأسيس 
محدوس   للشركة  دألسل�سي  دلنظلم 
وذلك  دلوحيد  لشريك  ملدؤولية 

حدب دمل يزدت دلتللية :
 PHARMACIE   : دلتد ية 

.ROUTE DE OUEZZANE
دلشكل دلقلنوني : شركة محدوس  
دملدؤولية دملحدوس  لشريك دلوحيد.

تجزئة   24 رقم   : دملقر دإلخت لعي 
دلكددسر  حيط دلكحل خرف دمللحة.

دلغرض ودلغلية :
صيدلية.

تلريخ  من  دبتدء  سنة   99  : دملد  
تسجيل دلشركة في دلسجل دلتجلري.

رأس دمللل دلخلص : 400.000.00 
حصة   4000 على  مقد ة  سرهم 
لكل  سرهم   400 فئة  من  إخت لعية 

حصة في حوز  دلشريكة دلوحيد .
دلحلملة  علمي  سكينة  دلديد  
عدس  دلوطنية  دلتعريف  لبطلقة 

AE430297 4000 حصة.
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من  دبتددء   : دإلخت لعية  دلدنة 
كل  من  سيد 28   34 إلى  ينلير  فلتح 

سنة.
علمي  سكينة  دلديد    : دملديرية 

ملد  غي2 محدوس .
بلملحك ة  تم    : دلقلنوني  دإليددع 
بتلريخ  بلقصي2ي  مشروع  دإلبتددئية 
دلسجل  رقم   2022 سيد 28   45

دلتجلري 947.
359 P

WEDMERRO
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس  

بشريك وحيد
رأس للهل : 400.000.00 سرهم
دملقر دإلخت لعي : شلرع سعيد 

دلددوسي بقعة 40، إقلمة أمينة، 
مكتب رقم 3 دلقنيطر  

تأسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  ب قت�سى 
بللقنيطر ، تم وضع دلقلنون دألسل�سي 
دملحدوس   دملدؤولية  ذدت  لشركة 
دملودصفلت  ذدت  وحيد  بشريك 

دلتللية :
 WEDMERRO SARL  : دلتد ية 

. AU
ذدت  شركة   : دلقلنوني  دلشكل 

دملدؤولية دملحدوس  بشريك وحيد.
سعيد  شلرع   : دإلخت لعي  دملقر 
أمينة،  إقلمة   ،40 بقعة  دلددوسي 

مكتب رقم 3 دلقنيطر .
موضوع دلشركة : 

دلذي  دلبضلئع  نقل  في  دملقلولة 
يفوق وزنهل 45 طن.

 رأس ملل دلشركة : حدس رأس لل 
سرهم   400.000.00 دلشركة في مبلغ 
إخت لعية  حصة   4000 إلى  مقدم 
محرر   للحصة،  سرهم   400 بقي ة 
دلشريك  ملك  في  مكتتبة،  بكلملهل، 

دلوحيد.
دملد  : 99 سنة.

دلديد  إلى  أسند   : دلتديي2 
دلحلمل   ،JAOUAD EL RHAOUTI
رقم  دلوطنية  دلتعريف  لبطلقة 

.G464872

دلتجلري  بللسجل  دلتقييد  تم 
بلملحك ة دإلبتددئية بللقنيطر  تحت 
رقم 67455 بتلريخ 28 نوف 28 2022.
360 P

 SOCIETE SANI
BOUGHANIME MAROC
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس  

بشريك وحيد
رأس للهل : 400.000.00 سرهم

دملقر دإلخت لعي : إقلمة دلكولف 
GH402،ع لر  338، متجر رقم 57 

دلقنيطر 
تأسيس شركة

مسجل  عرفي  عقد  ب قت�سى 
بللقنيطر ، تم وضع دلقلنون دألسل�سي 
دملحدوس   دملدؤولية  ذدت  لشركة 
دملودصفلت  ذدت  وحيد  بشريك 

دلتللية :
 SOCIETE SANI  : دلتد ية 
 BOUGHANIME MAROC SARL

. AU
ذدت  شركة   : دلقلنوني  دلشكل 

دملدؤولية دملحدوس  بشريك وحيد.
دلكولف  إقلمة   : دإلخت لعي  دملقر 
 57 متجر رقم   ،338 GH402،ع لر  

دلقنيطر .
موضوع دلشركة : 
عقلقي2 أو حددس .

 دلتجلر  بصفة علمة.
رأس لل  حدس   : دلشركة  رأس لل 
سرهم   400.000.00 دلشركة في مبلغ 
إخت لعية  حصة   4000 إلى  مقدم 
محرر   للحصة،  سرهم   400 بقي ة 
دلشريك  ملك  في  مكتتبة،  بكلملهل، 

دلوحيد دلديد رشيد بوغنيم.
دملد  : 99 سنة.

أسند إلى دلديد رشيد   : دلتديي2 
دلتعريف  لبطلقة  دلحلمل  بوغنيم، 

.G443942 دلوطنية رقم
دلتجلري  بللسجل  دلتقييد  تم 
بلملحك ة دإلبتددئية بللقنيطر  تحت 
رقم 67623 بتلريخ 43 نوف 28 2022.
361 P

ALMUTLAQ INVEST
SARL

بتلريخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تأسيس شركة  تم   2022 22نوف 28 
ذدت دملدؤولية دملحدوس  ودلتي تح ل 

دلخصلئص دلتللية:
 SALMUTLAQ  : دلتد ية 

.INVEST SARL
دلهدف دإلخت لعي : 

مقلول دلتديي2 دإلستغالل دلفالحي 
منعش عقلري.

 400.000.00  : دلشركة  رأس لل 
حصة من   4000 إلى  سرهم مقد ة 
دلودحد   للحصة  سرهم   400 فئة 
دلشكل  على  دلشركلء  بين  موزعة 

دلتللي:
دلديد أح د دلعزوزي 540 حصة.

دلديد مطلق عبد هللا دملطلق 490 
حصة.

من  دبتددء  سنة   99  : دملد  
دلتأسيس دلنهلئي أي من تلريخ وضع  

دلسجل دلتجلري.
: من فلتح ينلير إلى  دلدنة دملللية  
34 سيد 28 من كل سنة مل عدد دلدنة 

دألولى تبتدئ من تلريخ دلتسجيل.
شقة   58 ع لر    : دملقر دإلخت لعي 

43 زنقة ودس سبو أكددل دلربلط.
دملدي2 دلديد دح د دلعزوزي.

دلتجلري  بللسجل  دلتقييد  رقم 
.464745

362 P

SURFACE DESING
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس  

بشريك وحيد
رأس ملل دلشركة : 400.000.00 

سرهم
إقلمة أم دلخي2 ع لر  بد ة رقم 40 
شلرع  مح د دلخلمس تلبريكت سال

دلعلم  دلج ع  محضر  ب قت�سى 
 SURFACE دإلستثنلئي لشركلء شركة 
دملدؤولية  ذدت  شركة   DESING
دملنعقد  وحيد  بشريك  دملحدوس  
بتلريخ 30 أبريل 2024، تم دإلتفلق 

على مل يلي :

تحويل دملقر دإلخت لعي  من إقلمة 

أم دلخي2 ع لر  بد ة رقم 40 شلرع  

إلى  سال  تلبريكت  دلخلمس  مح د 

ضلية دعردب دلشكردن طريق دلريبعة 

سيدي يحيى زعي2 ت لر .

إعلس  صيلغة دلقلنون دألسل�سي.

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

دإلبتددئية بدال في 40 نوف 28 2022 

تحت رقم 39486.
ب ثلبة مقتطف وبيلن

363 P

STE GLADE HOUSE
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

رأس ملل دلشركة : 400.000.00 

سرهم

دلطلبق دألر�سي شلرع موالي علي 

شريف زنقة دلتيلل رقم 9 بلب 

ملريدة سال

دلج عين  محضري  ب قت�سى 

شركة  دلعلمين دإلستثنلئيين لشركلء 

ذدت  شركة   GLADE HOUSE

دملدؤولية دملحدوس  دملنعقدين بتلريخ 

نوف 28  و47   2022 أغدطس   48

2022 تم دإلتفلق على مل يلي :

دلديد  حصص  خ يع  بيع 

للديد   دلقلسر  عبد  بن حي ددن 

بلدوس مديجة.

إعلس  تقديم رأس ملل دلشركة : 

 4000 مديجة  بلدوس  دلديد  

حصة.

دلشكل دلقلنوني دلجديد للشركة: 

دملحدوس   دملدؤولية  ذدت  شركة 

بدريك وحيد.

دلديد   تعيين   : دلتديي2 

خديد   مدي2   هد   بن حيددن 

للشركة ملد  3 سنودت .

إعلس  صيلغة دلقلنون دألسل�سي.

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

دإلبتددئية بدال في 43سيد 28 2022 

تحت رقم 40446.
ب ثلبة مقتطف وبيلن

364 P
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 STE TRAITEUR LES
IDRISSIDES

SARL AU

شركة ذدت مدؤولية محدوس 
ردس للهل : 400.000 سرهم

مقرهل دالخت لعي : خنلن دلنهضة 

دلع لر  7 شقة رقم 7 حي دلنهضة 

دلربلط

دلسجل دلتجلري رقم : 444655 

دلربلط

إقفلل تصفية شركة
ب قت�سى عقد عرفي مؤرخ بتلريخ 

2022 بللربلط، ودملسجل  25 دكتوبر 

2022 لشركة ذدت  بتلريخ فلتح نون28 

 STE TRAITEUR  دملدؤولية دملحدوس

.LES IDRISSIDES SARL AU
دقفلل تصفية دلشركة تقرر  عن  

مل يلي :

إقفلل تصفية دلشركة.

تم تعيين دلديد   : تقرير دملصفي 

بأع لل  قلئم  إسري�سي  أس لعيل 

دلتصفية ب قر دلشركة خنلن دلنهضة 

دلنهضة  حي   7 رقم  شقة   7 دلع لر  

دلربلط.

بلملحك ة  دلقلنوني  داليددع  تم 

دلتجلرية بللربلط، تحت رقم 8992.
للبيلن ودلنشر

دمضلء :

365 P

C.A.F.C.G

TEL : 05.37.78.11.71

FAX : 05.37.88.12.86

STE KRAT SER
SARL

شركة ذدت مدؤولية محدوس 

تلسيس شركة
ب قت�سى عقد عرفي م28م بتلريخ 

2022 بللربلط، تم تلسيس  28 نون28 

محدوس   مدؤولية  ذدت  شركة 

بلملودصفلت دالتية :

 STE KRAT SER : دالسم دلتجلري

.SARL

توفي2   : دالخت لعي  دلهدف 

مدتخدمين ومدتخدمين مؤقت8ن.

شقة   30 ع لر    : دملقر دالخت لعي 
دلوكيلي  دح د  موالي  زنقة   8 رقم 

حدلن دلربلط.

في  دلشركة  مد   حدست   : دملد  

تسجيلهل  تلريخ  من  دبتددء  سنة   99

بللسجل دلتجلري.
ردس لل  حدس   : دلشركة  رس لل 

دلشركة في 400.000 سرهم موزع هلى 

4000 حصة من فئة 400 سرهم.

من  تبتدئ   : دالخت لعية  دلدنة 

ينلير وتنتهي ب تم سيد 28 من  فلتح 

نفس دلدنة.

تديي2  مه ة  أسندت   : دلتديي2 

دلشركة للديد مح د بوحرشة.

بلملحك ة  دلقلنوني  داليددع  تم 
دلتجلري  بللربلط،بللسجل  دلتجلرية 
 ،434228 تحت رقم   ،464757 رقم 

بتلريخ 45 سيد 28 2022.

366 P

C.A.F.C.G

TEL : 05.37.78.11.71

FAX : 05.37.88.12.86

STE BE IN SERVICES
SARL

شركة ذدت مدؤولية محدوس 

تلسيس شركة
ب قت�سى عقد عرفي م28م بتلريخ 

2022 بللربلط، تم تلسيس  28 نون28 

محدوس   مدؤولية  ذدت  شركة 

بلملودصفلت دالتية :

 STE BE IN  : دلتجلري  دالسم 

.SERVICES  SARL

توفي2   : دالخت لعي  دلهدف 

مدتخدمين ومدتخدمين مؤقت8ن.

شقة   30 ع لر    : دملقر دالخت لعي 
دلوكيلي  دح د  موالي  زنقة   8 رقم 

حدلن دلربلط.

في  دلشركة  مد   حدست   : دملد  

تسجيلهل  تلريخ  من  دبتددء  سنة   99

بللسجل دلتجلري.
ردس لل  حدس   : دلشركة  رس لل 

دلشركة في 400.000 سرهم موزع هلى 

4000 حصة من فئة 400 سرهم.

من  تبتدئ   : دالخت لعية  دلدنة 

ينلير وتنتهي ب تم سيد 28 من  فلتح 

نفس دلدنة.

تديي2  مه ة  أسندت   : دلتديي2 

دلشركة للديد مح د بوحرشة.

بلملحك ة  دلقلنوني  داليددع  تم 
دلتجلري  بللربلط،بللسجل  دلتجلرية 

 ،434230 تحت رقم   ،464764 رقم 

بتلريخ 45 سيد 28 2022.

367 P

 LA FINANCE DE

 PARTICIPATIONS ET DE

HOLDING
»HOLFIPAR«

.S.A

CAPITAL : 160.000.000 DHS

 SIEGE :  1 PLACE DE

 MAURITANIE RESIDENCE

SELECT 50.000 MEKNES

 RC N° : 18363 MEKNES

ICE N° : 001538280000094

غي2  دلعلمة  دلج عية  ت  قرر 

ش.م.  مولفيبلر  لشركة  دلعلسية 

مددولة  ب وخب   ،.HOLFIPAR S.A

تخفيض   ،2022 سبت 28   45 بتلريخ 

سرهم،   84.000.000 ب بلغ  ردس لل 

وبللتللي تخفيضه من 460.000.000 

سرهم دلى 76.000.000 سرهم.

سيتم تنفيذ دلتخفيض في ردس لل 

من مالل :

طريق  عن  ردس لل  تخفيض 

ب بلغ  دلدلبقة  دلخدلئر  دستيعلب 

64.543.200 سرهم.

طريق  عن  ردس لل  تخفيض 

ب بلغ  دلشركة السه هل  دعلس  شردء 

 494.868 49.486.800 سرهم بللغلء 

سه ل.

قررت  دلدلبق،  دلقردر  على  وبنلء 

دلج عية دلعلمة غي2 دلعلسية تعديل 

من دلنظلم دالسل�سي على   6-7 دمللس  

دلنحو دلتللي :

ردس لل  تحديد  يتم   : ردس لل 

وهي  سرهم   76.000.000 ب بلغ 

بقي ة  سهم   760.000 دلى  مقد ة 

400 سرهم لكل منهل، مرق ة من 4 دلى 

.760.000

يبتم داليددع دلقلنوني ملحضر هذه 

بقدم  دلعلسية  غي2  دلعلمة  دلج عية 

دلتجلرية  بلملحك ة  دلتجلري  دلسجل 

ب كنلس على دلرقم 48363.
دمل ثل دلقلنوني

368 P

STE TRANS KRY SERVICE
SARL AUشركة ذدت مدؤولية 

محدوس 
ردس للهل : 400.000 سرهم

مقرهل دالخت لعي : شلرع مح د 

دلديوري ومح د عبدو دقلمة كلميليل 

 دلطلبق دلثلني مكتب

 رقم 24 دلقنيطر 

حل دلشركة
ب قت�سى محضر دلج عية دلعلمة 

نون28   7 يوم  دملنعقد   دالستثنلئية 

2022، قرر دملشلرك مل يلي :

حل دلشركة وتعيين دلديد هرميل 

مليل ك صفي للشركة وتحديد مقر 

دلشركة ك قر للتصفية.

بلملحك ة  دلقلنوني  داليددع  تم 

بتلريخ بللقنيطر ،   دالبتددئية 

 6 سيد 28 2022، تحت رقم 93587.

369 P

A & F IMMOBILIER
SARL AU

شركة ذدت مدؤولية محدوس 

ذدت دلشريك دلوحيد
ردس للهل : 3.000.000 سرهم

مقرهل دالخت لعي : تجزئة دملدتقبل 

GHع لر  رقم 79، شقة رقم 4 

سيدي معروف دلددردلبيضلء

في مؤرخ  عرفي  عقد   ب قت�سى  

بتلريخ ومسجل   2022 سبت 28   30   

دلشريك  تقرر   ،2022 دكتوبر   44  

دلوحيد في دلشركة مل يلي :
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دلزيلس  في رأس لل دلشركة دلذي 

سرهم   3.00.000 في  محدسد  كلن 

وذلك  سرهم   42.000.000 ليصبح 

دخت لعية  حصة   90.000 بخلق 

400 سرهم للحصة،  خديد  من فئة 

تكتب وتحرر ك ل يلي :

ودملدتحقة  دلدلئلة  دلددئنلت 

قدرهل  دلتي  دلشركة  على  للشريك 

9.000.000 سرهم.

دلجديد  دلتقديم  ويصبح 

لرأس لل دلشركة ك ل يلي :

 ...... دهنص  ع ر  دلديد 

42.000.000 سرهم

دملج وع .... 42.000.000 سرهم.

بكتلبة  دلقلنوني  داليددع  تم 

بللددر  دلتجلرية  بلملحك ة  دلضبط 

 ،2022 سيد 28   45 بتلريخ  دلبيضلء 
تحت رقم 850380، دلسجل دلتجلري 

رقم 448433.

370 P

STE EMAIL INDUSTRIE
.S.A

شركة مجهولة 
ردس للهل : 6.000.000 سرهم

مقرهل دالخت لعي : شلرع شللة رقم 

4 دلربلط

دلددل دلتجلري رقم : 28237

دلرقم دلضريبي : 3300676

فسخ دلشركة
 EMAIL شركة  في  دلشركلء  قرر 

INDUSTRIE في دلج ع دلعلم دملنعقد 

دن  بعد   ،2022 سبت 28   30 بتلريخ 

دست ردر  دملدتحيل  من  دنه  علينود 

دلخدلئر  وتردكم  دلشركة   نشلط 

مل يلي :

فسخ دلشركة.

سالوي،  دلهلسي  دلديد  تعيين 

بللربلط  دلقلطن  دلجندية،  مغربي 

قطلع 4.5 كلم شلرع دملم ملليك.

ك صفي للشركة.

محال  دالخت لعي  دملقر  وخعل 

وثلئق  ولحفظ  لل ردسلة  للتصفية 

دلشركة.

بلملحك ة  دلقلنوني  داليددع  تم 
سيد 28   8 بتلريخ  بللربلط  دلتجلرية 

2022، تحت رقم 430447.
ملخص من أخل دلنشر

دملصفي

371 P

AUDIT ACCONTING & ASSISTANCE
مقر : زنقة سكلر دلع لر  رقم 5 شقة رقم 43 

دلطلبق دلربلع دملحيط دلربلط

STE RACHLOC
SARL AU

شركة ذدت مدؤولية محدوس  
بشريك وحيد

ردس للهل : 2.329.200 سرهم
مقرهل دالخت لعي : 5 زنقة سيلم 
دلطلبق دالول شقة رقم 4 سيور 

دلجلمع دلربلط
دلسجل دلتجلري رقم : 464745

تلسيس شركة
 STE RACHLOC SARL : دلتد ية

.AU
ذدت  شركة   : دلقلنونية  دلصفة 

مدؤولية محدوس  بشريك وحيد.
رشيد  دلديد   : دلوحيد  دلشريك 

ولي.
مقلول،   : دالخت لعي  دلهدف 
دلعقلردت  ودستغالل  دستئجلر 

دمل لوكة دو دملؤخر .
 2.329.200  : دلشركة  ردس لل 
سرهم مقد ة دلى 23.292 حصة من 

فئة 400 سرهم للحصة دلودحد .
من  دبتددء  سنة   99  : دملد  

دلتلسيس دلنهلئي.
سيلم  زنقة   5  : دالخت لعي  دملقر 
سيور   4 رقم  دلشقة  دالول  دلطلبق 

دلجلمع دلربلط.
دلشركة  تديي2  سيتم   : دلتديي2 
من طرف دلديد رشيد ولي ملد  غي2 

محدس .
داليددع  تم   : دلقلنوني  داليددع 
دلقلنوني بلملحك ة دلتجلرية بللربلط.

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 
تم دلتقييد في دلسجل دلتجلري تحت 
سيد 28   44 بتلريخ   464745 رقم 

.2022
372 P

 STE BEST FISHMAN
SARL AU

تلسيس شركة
 STE BEST  : دلشركة  دسم 

.FISHMAN SARL AU

بيع دالس لك   : دلهدف دالخت لعي 

دالستي2دس  بللج لة،  دلطلزخة 

وتصدير.

 4 رقم  شقة   : دالخت لعي  دملقر 

دلنهضة  حي   223 دلطلبق دالول رقم 

دلربلط.
ردس لل دلشركة : 400.000 سرهم 

فئة  من  حصة   4000 دلى  مقد ة 

سرهم للحصة دلودحد  لفلئد    400

دلديد فهد ديدبوش.

دلتديي2 : دلديد فهد ديدبوش.
دلتجلري  بللسجل  دلتقييد  رقم 

بلملحك ة  دلضبط  كتلبة  لد  

دلتجلرية بللربلط، 464749.

373 P

 STE YOUBEN
SARL AU

شركة ذدت مدؤولية محدوس  

ذدت شريك وحيد

تلسيس شركة
موثق  عرفي  عقد  ب وخب 

 ،2022 نون28   8 بتلريخ  بللددردلبيضلء 

مدؤولية  ذدت  شركة  تلسيس  تم 

دلودحد  مدلهم  ذدت  محدوس  

بلملعليي2   .YOUBEN SARL AU

دلتللية :

.STE YOUBEN : دالسم
دقلمة  س ية  زنقة   : دلعنودن 

حي   22 دلرقم   5 دلطلبق   ،3 شهرزدس 

دلنخيل، دلددردلبيضلء.

نوع دلشركة : شركة ذدت مدؤولية 

محدوس  ذدت دملدلهم ودحد.

دستي2دس وتصدير وتوزيع   : دملجلل 

دملطلبخ  ومعددت  دلغذدئية  دملودس 

ودملنتجلت.

دستي2دس وتصدير وتوزيع أي ملس  

دو منتج مك ل.

ودنتلج  وتصدير  ودستي2دس  تصنيع 

دلصنلعية  ودملنتجلت  دملعددت 

دملختلفة.

99 سنة دنطالقل من تلريخ   : دملد  

دلتلسيس.
 400.000 رأس لل يبلغ   : ردس لل 

400 سرهم  4000 حصة من   ، سرهم 

محرر   كليل.

حصة   400  : تخصيص ردس لل 

للديد يوسف بنعوس.

دالسدر  : تم تعيين  دلديد يوسف 

غي2  ملد   دلشركة  ك دير  بنعبوس 

محدس .

مركز  في  دلقلنوني  داليددع  تم 

دالستث لر دلجهوي بللددردلبيضلء يوم 

23 نون28 2022.

374 P

STE NETTSON
SARL

بت لر   مؤرخ  محضر  ب قت�سى 

وضع  تم   ،2022 نون28   9 بتلريخ 

دلقودنين دالسلسية لشركة محدوس  

دملدؤولية ذدت دمل يزدت دلتللية :

 STE NETTSON  : دلتد ية 

.SARL

دلشكل دلقلنوني : شركة محدوس  

دملدؤولية.

دلهدف : دع لل دلت2كيب ودلصيلنة 

دلكربلئية.

 4 رقم  شقة   48  : دلرئي�سي  دملقر 

شلرع فلل ولد ع ي2 أكددل دلربلط.

من تلريخ  سنة دبتددء   99  : دملد  

تكوين دلشركة.
: حدس ردس لل ب ل قدره  ردس لل 

 4000 على  مقدم  سرهم   400.000

للودحد ،  سرهم   400 بندبة  حصة 
دلصندوق  في  وسفعت  دكتتبت 

دالخت لعي للشركة من طرف :

دلديد دملختلر بنون ... 800 حصة.

 400  .... دلديد نجيب دملنصوري 

حصة .

 ... دلطيبي  دلحكيم  عبد  دلديد 

400 حصة.
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دالربلح  %من   5 تؤمذ   : دالربلح 

دلصلفية للتأسيس دالحتيلطي.

تددر دلشركة من طرف   : دلتديي2 

دلديد دملختلر ينون ملد  غي2 محدوس .

بكتلبة  دلقلنوني  داليددع  تم 

بللربلط  دلتجلرية  بلملحك ة  دلضبط 

تحت   ،2022 سيد 28   46 بتلريخ 

دلرقم دلسجل دلتجلري 464779.
للبيلن ودلنشر

375 P

STE HILTON PRESTIGE VIP
SARL

شركة ذدت مدؤولية محدوس 

تأسيس شركة
نون28   4 مؤرخ  محضر  ب قت�سى 

دلقودنين  وضع  تم  بللربلط،   2022

دالسلسية لشركة محدوس  دملدؤولية 

ذدت دمل يزدت دلتللية :

دلهدف : دلنقل دلديلحي.
دملقر : زنقة تجزئة دلحلج سلي لن 

رقم 99 حي يعقوب دملنصور.
: حدس ردس لل ب ل قدره  ردس لل 

400.000 سرهم.

تددر دلشركة من طرف   : دلتديي2 

ملد   دبودلدعوس  دمين  دلديد مح د 

غي2 محدوس .

بكتلبة  تم   : دلقلنوني  داليددع 

بللربلط  دلتجلرية  بلملحك ة  دلضبط 

رقم  تحت   ،2022 نون28   4 بتلريخ 

دلسجل دلتجلري 463797.

376 P

NEWSSIDE CONSULTING

 CABINET DE COMPTABILITE DE

CONSEIL FISCAL ET JURIDIQUE

 STE LE GRAND COMPTOIR

AL NAHDA
SARL AU

تلسيس شركة
ب قت�سى عقد عرفي مؤرخ بتلريخ 

45 سيد 28 2022، تم تلسيس شركة 

بشريك  دملحدوس    دملدؤولية  ذدت 

وحيد ذدت دلخصلئص دلتللية :

 STE LE GRAND  : دلتد ية 

 COMPTOIR AL NAHDA SARL

.AU

ذدت  شركة   : دلقلنونية  دلصفة 

مدؤولية محدوس  بشريك وحيد.

مقرهل دالخت لعي :989  زنقة بني 

وريث مج وعة دملجد دلنهضة 2 .

وبيع  شردء   : دالخت لعي  دلهدف 

وتوزيع دملودس دلغذدئية ودلخضردودت 

لفلئد   لالستهالك  دملعد   ودلفودكه 

دالفردس دو دالسر.

شردء وبيع وتوزيع  دملودس دلغذدئية  

لل قلهي  ودلفودكه  ودلخضرودت 

ودملطلعم ومطلعم دلوخبلت دلخفيفة 

ومحطلت  ودملددرس  ودملقلصف 

دالست2دحة ودملخلبز.

دلعبودت  وتوزيع  وبيع  شردء 

دلجلهز  دو نصف دملصنعة ودملنتجلت 

دلغذدئية ودلخضرودت ودلفودكه.

شردء وبيع وتوزيع معددت ومودس 

ت وين ومخلبز.

تدويق دملنتجلت لصللح شركلت 

دالنتلج دلغذدئي.

لفلئد   دلغذدئية  دملودس  توريد 

دالخت لعية  دالع لل  مؤسدلت 

ودملدتشفيلت  دلعلم  للقطلع 

ودلعيلسدت.

سرهم   4000  : دلشركة  ردس لل 

مكون من 400 حصة  من فئة 40 

سرهم للحصة دلودحد .

دملد  : 99 سنة دبتددء من تأسيس 

شركة.

دملدي2 : تديي2 دلشركة من طرف 

سيد يلسين بقلرور  حلمل للبطلقة 

.AA20389 دلتعريف دلوطينة رقم

:  تبتدئ من فلتح  دلدنة دملللية 

ينلير دلى 34 سيد 28.

بلملحك ة  دلقلنوني  داليددع  تم 

دلتجلرية بللربلط بتلريخ 45 سيد 28 

رقم   4342224 رقم  حتى   ،2022

دلتسجيل دلتجلري 464754.

377 P

 STE ECO CONDESA
SARL

شركة ذدت مدؤولية محدوس 
تلسيس شركة

بتلربخ 9 سيد 28 2022، تم وضع 
قلنون منظم لشركة ذدت دملدؤولية 

دملحدوس  وذدت دمل يزدت دلتللية :
 STE ECO  : دلتد ية 
دملدؤولية  ذدت   CONDENSA

محدوس .
دلهدف : دالنعلش دلعقلري.

دلردس لل : حدس في مبلغ 400.000 
حصة من   4000 دلى  سرهم مقد ة 
موزعة  للودحد   سرهم   400 فئة 

كلالتي :
 500  ... يوسفي  لحدن  دلديد 

حصة.
دلديد  دغلى لبنلت عيلش ... 500 

حصة.
دلعلويين  شلرع   : دالخت لعي  دملقر 
ع لر  خ عية دلبحث ودنقلذ دالرودح 

دلبشرية بللبحر رقم 3 دلددملة.
تديي2 من طرف دلديد    : دالسرد  

دغلى لبنلت عيلش ملد  غي2 محدس .
بلملحك ة  دلقلنوني  داليددع  تم 
بتلريخ  بللددملة  دالبتددئية 
رقم  تحت   ،2022 سيد 28   43
دلسجل دلتجلري رقم   ،2022/2452

.23495
378 P

 STE ATI PROPRITIE DAK
SARL

شركة ذدت مدؤولية محدوس 
تلسيس شركة

بتلربخ 8 سيد 28 2022، تم وضع 
قلنون منظم لشركة ذدت دملدؤولية 

دملحدوس  وذدت دمل يزدت دلتللية :
 STE ATI PROPRITIE  : دلتد ية 

DAK  ذدت دملدؤولية محدوس .
دلهدف : دالنعلش دلعقلري.

دلردس لل : حدس في مبلغ 400.000 
حصة من   4000 دلى  سرهم مقد ة 
موزعة  للودحد   سرهم   400 فئة 

كلالتي :

 500  ... ملجيد  لحدن  دلديد 
حصة.

دلديد عتيقة دلربع  ... 500 حصة.
حي كديكدلت   : دملقر دالخت لعي 

شلرع دلعركوب رقم 5 دلددملة.
تديي2 من طرف دلديد    : دالسرد  

عتيقة دلربع ملد  غي2 محدس .
بلملحك ة  دلقلنوني  داليددع  تم 
بتلريخ  بللددملة  دالبتددئية 
رقم  تحت   ،2022 سيد 28   43
دلسجل دلتجلري رقم   ،2022/2453

.23497
379 P

STE EL KADMIRI PRIVE
شركة ذدت مدؤولية محدوس 

تلسيس شركة
 22 بتلريخ  دلعرفي  للعق  تبعل 
قودنين  وضع  تم   ،2049 أغدطس 

دلشركة ذدت دمل يزدت دلتللية :
 STE ELKADMIRI  : دلتد ية 

.PRIVE
ذدت  شركة   : دلقلنوني  دلشكل 

مدؤولية محدوس .
يتعلق نشلط دلشركة   : دملوضوع 

سودء بلملغرب دو ملرخه :
ودلحدلب  دللغلت  تعليم  مركز 

دلذهني ...
دملقر دلرئي�سي : حي دلدعلس  شلرع 

دلقي2دودن رقم 37 دلعيون.
دلردس لل : حدس في مبلغ 400.000 
حصة من   4000 دلى  سرهم مقد ة 

فئة 400 للودحد  موزعة كللتللي :
 700  ... دلردمي  رخلء  دلديد  

حصة.
 300  .... دلردمي  سحر  دلديد  

حصة.
تديي2 من طرف دلديد    : دالسدر  

سحر دلردمي.
بكتلبة  دلقلنوني  داليددع  تم 
دلضبط بلملحك ة دالبتددئية بللعيون 
تحت   ،2049 أغدطس   27 بتلريخ 
رقم 2482/2049، سجل تجلري رقم 

.28985
380 P
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STE DI SIGMIM
SARL AU

دلسجل دلتجلري رقم : 28043
تغيي2 شركة

دلتغيي2  تم  عرفي  عقد  ب قت�سى 
بلمل يزدت دلتللية :

إنتلج   : دلشركة  نشلط  إضلفة 
دملنتجلت دلغذدئية ودلزردعية.

بلملحك ة  دلقلنوني  داليددع  تم 
نون28   45 بتلريخ  بللعيون  دالبتددئية 

2022، تحت رقم 3540/22.
381 P

STE ORIENT MOTO
شركة ذدت مدؤولية محدوس 

بشريك وحيد
ردس للهل : 80.000 سرهم

مقرهل دالخت لعي : ر س ن 58 تجزئة 
قلس  ر س دسريس وخد 

دلعلم  دلج ع  محضر  ب وخب 
نون28   4 بتلريخ  دملنعقد  دالستثنلئي 

2022، تقرر مل يلي :
دلحلمل  دلوزدني  ع ر  تعيين 
رقم  دلوطنية  دلتعريف  للبطلقة 
دلحلمل  نعيمي  ومردس   ،F593647
رقم  دلوطنية  دلتعريف  لبطلقة 
غي2  ملد   ك دي2ين  ن   F556205

محدوس .
تم داليددع دلقلنوني لد  دملحك ة 
نون28   7 بتلريخ  بوخد   دلتجلرية 

2022، تحت رقم 4750.
دملدي2

382 P

STE SOCIALCOOP
SARL

شركة ذدت مدؤولية محدوس 
ردس للهل : 40.000 سرهم

مقرهل دالخت لعي : دلدردلبيضلء 
ملتقى زنقة موزدر وشلرع أنفل، دقلمة 

لوبوتي دردسي دلطلبق دلدلبع
سجل تجلري رقم : 548.473 

دلددردلبيضلء
دلعلم  دلج ع  محضر  ب قت�سى 
نون28  فلتح  في  دملنعقد  دلعلسي  دلغي2 

2022، تقرر مل يلي :

ت ديد دلغرض دالخت لعي للشركة 
»دالستشلرد   دلثلنوية  دالنشطة  دلى 

ودلتودصل«.
من   2 للفصل  مودزي  تعديل 

دلقلنوني دالسل�سي للشركة.
بلملحك ة  دلقلنوني  داليددع  تم 
بتلريخ  بللددردلبيضلء   دلتجلرية 
رقم  تحت   ،2022 نون28   29

.00848444
قصد دلنشر ودالعالن

383 P

STE INNOV X
شركة مدله ة

ردس للهل : 400.000.000 سرهم
مقرهل دالخت لعي : خلمعة مح د 
دلدلسس للفنون دلتطبيقة تجزئة 

660، حي موالي رشيد بن خرير
دلسجل دلتجلري رقم :  3207 

بن خرير
دلزيلس  في دلردس لل

دلعلم  دلج ع  محضر  ب قت�سى 
 ،2022 نون28   4 دملختلط دملنعقد في 

تقرر مل يلي :
دالخت لعي  دلردس لل  في  دلزيلس  
سرهم،   90.000.000 ب بلغ  للشركة 
وبذلك يرتفع من 40.000.000 سرهم 
بلصددر  سرهم،   400.000.000 دلى 
من  علسية  خديد   أسهم   900.000
دالس ية  للقي ة  سرهم   400 فئة 

دلودحد ، صلسر  بللتكلفؤ.
للفصل  ومشروط  مودزي  تعديل 
مردعل   مع  دالسل�سي  دلقلنون  من   7
في  دلزيلس   لتحقيق  دلدلبق  دلشرط 

دلردس لل.
إعطلء دلصالحيلت دلالزمة ملجلس 
دالسدر  لتحقيق دلزيلس  في دلردس لل.

أمزيلن  مرودن  دلديد  تعيين 
ك تصرف.

محضر مجلس دالسدر   ب قت�سى  
تقرر   2022 سيد 28   8 في   دملنعقد 

مل يلي :
في  دلنهلئية  دلزيلس   تحقيق 
ردس لل  يصل  وبذلك  دلردس لل 

دلشركة دلى 400.000.000 سرهم.

من   7 للفصل  مودزي  تعديل 
دلقلنون دالسل�سي.

بلملحك ة  دلقلنوني  داليددع  تم 
بتلريخ خرير  بلبن   دالبتددئية 

 42 سيد 28 2022، تحت رقم 459.
قصد دلنشر ودالعالن

384 P

 STE OCP MAINTENANCE
SOLUTIONS

.S.A
شركة مدله ة

ردس للهل : 46.000.000 سرهم
OCP مقرهل دالخت لعي : موقع

بلسفي، مروك شي ين طريق دلجرف 
دليوسي، آسفي

سجل تجلري رقم : 40705 آسفي 
دلعلم  دلج ع  محضر  ب قت�سى 
دملختلط دملنعقد في 23 نونبو 2022، 

تقرر مل يلي :
 ،47-4  ،44-4 دلفصول  تعديل 
44-47 من دلقلنون دالسل�سي للشركة 
دملؤرخ ب   49.20 وفقل للقلنون رقم 
44 يوليو 2024، دملعدل للقلنون رقم 

47.95 دملتعلق بشركلت دملدله ة.
بكتلبة  دلقلنوني  داليددع  تم 
دالبتددئية  دملحك ة  لد   دلضبط 
 ،2022 بتلريخ فلتح سيد 28  بلسفي  

تحت رقم 4092.
قصد دلنشر ودالعالن

385 P

STE S.M.F.A CAMPANY
SARL

شركة ذدت مدؤولية محدوس 
دلتصفية دلنهلئية للشركة

دلعلم  دلج ع  ملحضر  تبعل 
شركة  شركلء  قرر  دالستثنلئي 
شركة   ،S.M.F.A. CAMPANY

محدوس  دملدؤولية تقرر مل يلي :
حدلبلت  على  دملصلسقة 
 S.M.F.A. لشركة  دلنهلئية  دلتصفية 

.CAMPANY
دلنهلئية  دلتصفية  أشغلل  دت لم 

ودعالن دلشركة مصفل  نهلئيل.

بللسجل  دلقلنوني  داليددع  تم 
دالبتددئية  دملحك ة  لد   دلتجلري 
تحت   ،2022 سيد 28   43 بدال يوم 

رقم 40434.
386 P

STE  ALBARIKA
SARL

شركة ذدت مدؤولية محدوس 
دلحل دملدبق للشركة وتعيين مصفي
دلعلم  دلج ع  ملحضر  تبعل 
يوم بدال  دملؤرخ   دالستثنلئي 
2024، قرر شركلء شركة  يونيو   28 
محدوس   شركة   ،ALBARIKA

دملدؤولية تقرر مل يلي :
دلشركة  دملصلسقة على حدلبلت  
 ،2024 يونيو   28 يوم  دملوقوفة 
دلختلمي يوم  بيلن دلحدلب  وكذلك 
دبردء  دملدي2  ومنح   ،2024 يونيو   28

تلم ونهلئي على دلتديي2.
دبتددء  للشركة  دملدبق  دلحل 
مقر  وتحديد   ،2024 يونيو   28 من 

دلتصفية بلملقر دالخت لعي.
 AMEDEGNATO     تعيين دلديد
ك صفية   MIHINMIDE LOUISE

للشركة.
بللسجل  تم   دلقلنوني  داليددع 
دالبتددئية  دملحك ة  لد   دلتجلري 
تحت   ،2022 سيد 28   43 بدال يوم 

رقم 40429.
387 P

فونتي كونصلي
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

OUDAOUDOX شركة
ش.م.م

دلتأسيس
ب وخب عقد عرفي للج ع دلعلم 
45/44/2022 ودملسجل  دملنعقد يوم 
تحديد  تم   46/44/2022 بأكلسير 
ذدت  لشركة  دألسل�سي  دلقلنون 
دملودصفلت  مدؤولية محدوس  ذدت 

دلتللية :
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دلهدف : يهدف نشلط دلشركة إلى
تصنيع أع لل دنوكس.

إنجلز كلفة أع لل نجلر  دألملنيوم 
.PVC و دلـ

أع لل دلحديد ودلتزخيج وأع لل 
دلتشطيب ودلديكور دملختلفة.
أع لل دلتعلقد من دلبلطن.

بن  خلبر  شلرع   : دالخت لعي  دملقر 
دلهد   حي   04 رقم   A بلوك  حيلن 

أكلسير.
دملد  : 99 سنة.

في محدس   : دلشركة   رأس لل 

 400.000 سرهم ي لكهل :
أوسدوس مح د 4000 حصة.

دلدنة دالخت لعية : من فلتح ينلير 
إلى 34 سيد 28.

: يدي2 دلشركة وملد  غي2  دلتديي2 
محدوس  دلديد أوسدوس مح د.

كتلبة  لد   دلقلنوني  دإليددع  تم 
بأكلسير  دلتجلرية  بلملحك ة  دلضبط 
رقم  تحت   06/42/2022 يوم 

.449565
388 P

COOP NEWS
دلعلم  دلج ع  محضر  ب قت�سى 
ودلذي   23/44/2022 في  دملنعقد 
ذدت  شركة  تأسيس  ب وخبه  تم 

مدؤولية محدوس  م يزدتهل كللتللي :
COOP NEWS : دال سم

مدؤولية  ذدت  شركة   : دلصفة 
محدوس  

دلرأس لل : 400.000.00 سرهم 
دلهدف : مدملت دلتودصل

 4 دلطلبق   842 رقم   : دلعنودن   -
دقلمة مليج دلنخيل فونتي   8 ع لر  

دكلسير.
لتبدأ من فلتح   : دملللية  دلدنة   -

ينلير إلى 34 سيد 28 من كل سنة.
: تدي2 دلشركة من طرف  دلتديي2 

دلديد دملوسن مح د . 
بلملحك ة  دلقلنوني  داليذدع  ثم 
 06/42/2022 في  بلكلسير  دلتجلرية 

تحث رقم 449553. 
389 P

مكتب بري ل كونطل

بلوك س2 رقم 3 حي دلددملة دكلسير

»ESCALELEC «
ش م م 

رأس للهل : 400.000,00 سرهم 

دملقر دالخت لعي : تجزئة عرفل  4 

رقم 4 طريق تفردوت تزنيت 

»دلتأسيـــــــــــــــس«
توقيع  ذي  عرفي  عقد  ب وخب 

 28/44/2022  : يوم  دملؤرخ  ملص 

ودملسجل بتزنيت يوم 30/44/2022، 

دألسل�سي  دلقلنون  وضع  تم 

محدوس  مدؤولية  ذدت   لشركة 

 ذدت دلخلصيلت دلتللية :

دلتد ية : » ESCALELEC « ش م م.

تهدف دلشركة بلملغرب   : دلهـــدف 

ك ل هو بللخلرج دلى : 

دألخزدء  خ يع  شردء  بيع، 

دلكهربلئية، داللكت2ونية و دلصنلعية. 

أشغلل دلبنلء و إعددس دألرد�سي ؛

شردء  علمة،  بصفة  دلتجلر  

بللج لة  بيع  وتصدير،  دستي2دس 

أوبللتقديط خ يع دألالت دلكهربلئية 

داللكت2ونية و دلصنلعية وخ يع دملودس 

دألولية ؛

دألشغلل دملختلفة.

 4 تجزئة عرفل    : دملقر دالخت لعي 

رقم 4 طريق تفردوت تزنيت.

دملــــــد  : 99 سنة.

 : دالخت لعي  دلرأس ـــلل 

إلى  مقد ة  سرهم   400.000,00

فئة  من  إخت لعية  حصة   4000

دلودحد   للحصة  سرهم   400,00

موزعة كللتللي :

دلديد  دحيل زينة : 950 حصة.

 50  : دبردهيم  دلعورف  دلديد 

حصة.

في  نقدد  مدله ته  حدب  كل 

 4000 رأس لل دلشركة ب ل مج وعه 

حصة.

من فلتح ينلير إلى   : دلدنة دملللية 

34 سيد 28.

: يدي2 دلشركة ملد  غي2  دلتديـــــــــي2 

محدوس  دلديد دلعورف دبردهيم.

كتلبة  لد   دلقلنوني  دإليددع  تم 

دلضبط بلملحك ة دالبتددئية بتزنيت 

رقم  تحت   08/42/2022 يوم 

دلتجلري  دلسجل  382/2022.رقم 

.5395
ب ثلبة مقتطف وبيلن.

مكتب بري ل كونطل

390 P

ADVENS NÉGOCE

SARL AU

 Avenue Mohamed Fadel

 Semlali Imm Sud Nautique Appt

2eme Etage -DAKHLA-6

شركة ذدت دملدؤولیة دملحدوس  

بشریك ودحد

تأسیس
بتلریخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

دلقلنون  إعددس  تم   ،2022/44/29

دألسل�سي لشركة محدوس  دملدؤولیة 

بلمل يزدت  دلوحید  دلشریك  ذدت 

دلتللیة :

دلتد یة : دسفلنس نيغوس

/دالستي2دس  تجلر  علمة   : دلغرض 

ودلتصدير

مح د  شلرع   : دالخت لعي  دملقر 

فلضل دلد اللي ع لر  سيد نوتيك 

شقة 6 دلطلبق دلتلني دلددملة.

حدس   : دإلخت لعي  دلرأس لل 

سرھم  ألف  مئة  دلشركة  رأس لل 

400.000 سرھم.

تم تعين دلدید مح د   : دلتدیي2 

غي2  ملد   للشركة  ك دي2  دله لني، 

محدوس .

دإلیددع  تم   : دلقلنوني  دإلیددع 

دلقلنوني للشركة بلملحك ة دالبتددئیة 

تحت   08/42/2022 دلددملة بتلریخ 

رقم 2429/2022.

391 P

AGACITY CAR
Sarl

 N°6 IMMEUBLE N°A 488
 NAKHIL

 CITE AL QODS
 AGADIR

دلج ع  محضر  ب قت�سى 
بتلريخ  دكلسير  في  دإلستئنلئي  دلعلم 

46/44/2022 تقرر مليلي :
دلدو�سي   - دلديد  دقللة  قبول 
ك لل - و تعيين مكلنه دلديد طجطلج 

خ لل - ملد  غي2 محدوس . 
لد   دلقلنوني  دإليددع  تم 
تلريخ  في  بلكلسير  دلتجلرية  دملحك ة 

07/42/2022 تحت رقم 449572.
392 P

STE AMG S Wedding شركة
 »SARL A.U«

إعـالن عن إنشـــلء شركـــــة
بتلريخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
شركة  تأسيس  تم   24/44/2022
ذدت  دملحدوس   دملدؤولية  ذدت 

دمل يزدت دلتللية :
 STE AMG S Wedding : دلتد ية

»»SARL A.U
مكرر   04 رقم   : دالخت لعي  دملقر 

زنقة 04 بئ2دنزردن - طلنطلن.
سرهم   400.000,00  : دلرأس لل 
فئة  من  حصة   4000 على  مقد ة 

400,00 سردهم.
دلهدف : مدملت سيلحية،

مغربي،  سهلم دمغيلر،   : دلشركلء 
23/04/4986، ب.ت.و  مزسدس بتلريخ 

.JF36885 رقم
فلتح  من  تبتدئ   : دملللية  دلدنة 
سيد 28 من كل   34 ينلير و تنتهي في 

سنة.
: تدي2 دلشركة حلليل من  دلتديي2 

طرف :
سهلم دمغيلر ملد  غي2 محدس .

بلملحك ة  تم   : دلتجلري  دلسجل 
ينلير   7 بتلريخ  بطلنطلن  دالبتددئية 

2022  تحت رقم 7449.
393 P
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»أسسم خدمات وأشغال«

ش.م.م.ش.و

تأسيس شركة

بتلريخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

شركة  تأسيس  تم   24/44/2022

ذدت دملدؤولية دملحدوس  ذدت شريك 

ودحد مصلئصهل كللتللي :

مدملت  أسدم   « دلتد ية :   -

وأشغلل«

مقلول في   :  - دلهدف دالخت لعي   -

دألشغلل دملختلفة للبنلء،

تركيب وإصالح معددت دلت28يد   -

دلصنلعي

- تلخر مودس دلبنلء بللتقديط ،

شركة  عند   : دالخت لعي  دملقر   -

دلخوجي  ع لر   دكلسيرسومدليلسيون 

بلوك ب،  زنقة4،   ،4 رقم  شقة   ،2

شلرع دلحدن دلثلني حي دلعرب، ديت 

ملول.

- دملد  : 99 سنة.

سرهم   400000,00  : دلرأس لل   -

4000 حصة دخت لعية  مقد ة على 

من فئة 400 سرهم للحصة دلودحد ، 

دكتوف  دلديد  دلوحيد :  للشريك 

رشيد.

: يتعهد بتديي2 دلشركة  - دلتديي2 

غي2  ملد   رشيد  دكتوف  دلديد  إلى 

محدس .

دلتوقيع دلبنكي فيندب للديد   -

دكتوف رشيد.

2 - وقد تم دإليددع دلقلنوني بكتلبة 

دالبتددئية  دملحك ة  لد   دلضبط 

بتلريخ   2454 رقم  تحت  بإنزكلن 

دلتجلري  ودلسجل   ،07/42/2022

رقم 27539.
للخالصة و دلبيلن

عن دملدي2

394 P

 STE AZAMZ TRANSPORT
SARL AU

ICE 003152913000004

تأسيس
مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

تم   2022 سبت 28   20 بكل يم بتلريخ 

وضع قلنون أسل�سي لشركة محدوس  

دلخصلئص  تح ل  ودلتي  دملدؤولية 

دلتللية :

 STE AZAMZ  : دلتد ية 

TRANSPORT SARL AU

دلهدف دالخت لعي : نقل دلبضلئع و 

دلدلع لفلئد  دلغي2
رأس دمللل : حدس في 400.000.00 

حصة من   4000 إلى  سرهم مقد ة 

فئة 400 سرهم موزعة كللتللي :

 4000 بنعلمر  دبردهيم  دلديد 

حصة. 

تلريخ  من  دبتددء  سنة   99 دملد  : 

تأسيدهل.

تفرضين  حي   : دالخت لعي  دملقر 

دالمصلص سيدي دفني .

دملدي2ون : دلديد دبردهيم بنعلمر 

مدي2 للشركة وملد  غي2 محدوس .

بكتلبة  تم  دلقلنوني :  دإليددع 

دلضبط بلملحك ة دالبتددئية بكل يم 

تحت رقم 428 بتلريخ 44/44/2022.

395 P

 SOCIETE LINA JET

TAGHAZOUT
SARL AU

ب قت�سى دلعقد دلعرفي مؤرخ في 

فلتح سيد 28 2022 بأكلسير ودملسجل 

تم  بأكلسير   2022 سيد 28   3 بتلريخ 

 SOCIETE LINA JET تأسيس شركة 

شركة   TAGHAZOUT SARL AU

ذدت مدؤولية محدوس  ذدت شريك 

وحيد.

تأخي2 معددت دلريلضلت   : هدفهل 

دمللئية دلعنودن.

دلزدوية  حي   : دلتجلري  دلعنودن 

أورير دكلسير.

من  دبتددء  سنة   99  : دملد  

دلتأسيس دلنهلئي.

سرهم   400.000  : دلرأس لل 

فئة  من  حصة   4000 إلى  مقد ة 

400 سرهم موزعة كللتللي :

دلديد دلبغددسي عز دلعرب 4000 

حصة.

دلبغددسي  دلديد  عين   : دلتديي2 

للشركة ملد  غي2  دلعرب ك دي2  عز 

محدوس  مع تح له كلمل دلصالحيلت 

للشركة  دألسل�سي  دلقلنون  حدب 

دلعقوس  خ يع  في  توقيعه  ودعت لس 

ودلوثلئق دإلسدرية ودلبنكية.

دإليددع دلقلنوني : بكتلبة دلضبط 

بتلريخ بلكلسير  دلتجلرية   بلملحك ة 

8 سيد 28 2022 تحت رقم 449582.
دملدي2

396 P

Ste ETIANFAOUI CAR
Sarl AU 

Au Capital de 500 000,00 Dhs

 Siège Social: N°46 RUE

 LAGZIRA HAY LAGOUIRA

GUELMIM

ICE : 003198324000084

تـــأسيــس
بتلريخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

شركة  تأسيس  تم   ،2022/44/28

بشريك  دملحدوس   دملدؤولية  ذدت 

وحيد بلمل يزدت دلتللية :

 ETIANFAOUI CAR : دلتد ية

دملقر دالخت لعي : حي دلكوير  زنقة 

دلكزير  رقم 46 كل يم.

سرهم   500.000  : دلرأس ـــــــــــــلل 

فئة  من  حصة   5000 على  مقد ة 

400 سرهم.

دلديـــــــــــد : مح د دلتنفلوي : 5000 

حصة
دلديلردت بدون  كردء   : دلهـــــــــــــــــدف 

سلئق 

رشيد    : دلقلنونية  دملدي2  

دلتنفلوي.

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
بتلريخ  بكل يم  دالبتددئية 
09/42/2022 تحت رقم 464/2022.
397 P

FIDUCIAIRE TEMSIA

STE DAMAN TIK
» S.A.R.L «

تأسيس شركة ذدت دملدؤولية 
دملحدوس 

ب وخب عقد عرفي مؤرخ بلكلسير 
دلنظلم  وضع  تم   46/08/2022
دملدؤولية  سدت  لشركة  دألسل�سي 
م يزدتهل  تك ن  ودلتي  دملحدوس  

في ل يلي :
 STE DAMAN TIK  : دلتد ية 

S.A.R.L
دلشركة  غرض  يك ن   : دلغرض 
لحدلب  أو  دلخلص  لحدلبهل  سودء 
أي سولة أمر   وفي  دملغرب  في  دلغي2 

في ل يلي :
- تحويل دالمودل .

يوخد مقر دلشركة   : مقر دلشركة 
بحي دسليس شلرع 08 رقم 34 تيكوين 

دكلسير.
دملد  : حدست مد  دلشركة في 99 
سنة دبتددءد من تلريخ تكوينهل دلنهلئي.

رأس لل  يبلغ   : دلشركة  رأس لل 
دلشركة ملئة ألف سرهم 400000.00 
ملئة  ذدت  حصة  ألف  إلى  مقدم 
سرهم كقي ة لحصة دلودحد ،   400
كليل  دلقي ة  ومدفوعة  مكتتبة 

ومخصصة للشريك داتي :
 4000 دليزيد  بوتوميت  دلديد  

حصة.
دلدنة دملللية : تبتدئ في فلتح ينلير 

وتنتهي في 34 سيد 28.
دلديد  دلشركة  يدي2   : دلتديي2 

بوتوميت دليزيد ملد  غي2 محدوس .
كتلبة  لدي  دلقلنوني  دإليددع  تم 
بلكلسير  دلتجلرية  بلملحك ة  دلضبط 
عدس  تحت   30/08/2022 بتلريخ 

.448476
للخالصة ودلبيلن

دملدي2

398 P
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DAR TAFROUT TOURS 
SARLAU
ش. م. م

تأسيس شركة م م
مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تأسيس  تم   05/42/2022 في 
تح ل  دملدؤولية  محدوس   شركة 

دلخصلئص دلتللية :
 DAR TAFROUT  : دلتد ية 

TOURSش م م.
 400.000,00  : دلشركة  رأس لل 
4000حصة بقي ة  سرهم مقدم دلى 

400 سرهم لكل حصة م لوكة ل :
موالي مح د ديت ثالث :ب 4000 

حصة
دملقر دالخت لعي : سودر سرديد سيدي 

بيبي دشتوكة آيت بلهل.
نقل   : أالخت لعي  دلهدف 

دملدتخدمين لحدلب دلغي2.
دلتديي2 : تديي2 دلشركة من طرف 
موالي مح د ديت ثالث رقم دلبطلقة 

.E483287 دلوطنية
تم إيددع دمللف دلقلنوني للشركة 
لد  دملحك ة دالبتددئية بإنزكلن تحت 

رقم 2484بتلريخ 43/42/2022.
399 P

 STE DELTA FRAIS IMPORT
& EXPORT
 SARL AU

إنشلء شركة ذدت مدؤولية محدوس  
دلعنودن : ع لر  بوطللبي رقم 44 

شلرع دلعيون ديت ملول
دملهلم  : - دستي2دس وتصدير وتجلر  

فودكه ومضرودت طلزخة ومج د .
 400.000.00 رأس ملل دلشركة : 

سرهم.
دكردمو  طلرق  دلديد   - دلتديي2 : 

مشلرك وحيد و مدي2 للشركة.
تم دإليددع دلقلنون دألسل�سي لد  
دالبتددئية  بلملحك ة  دلضبط  كتلبة 
تحت   43/42/2022 بتلريخ  إنزكلن 
تحت  دلتجلري  ودلسجل   2480 رقم 

رقم 27563.
400 P

 STE DEVELOPMENT 

 FORMATION AND

 COWORKING CENTER

 DFCC
RC : 53697

بتلريخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
دلقلنون  وضع  تم   2022/08/29

دملدؤولية  ذدت  لشركة  دلتلسي�سي 

دملحدوس  تح ل دلخصلئص دلتللية :

 STE  : دلـتـدـ يـــــــــــــــة 

 DEVELOPMENT FORMATION

 AND COWORKING CENTER

DFCC

دملدؤولية  ذدت  شركة   : دلشكل 

دملحدوس .

دلـ ـوضـــــوع : دلتكوين دملدت ر.
بلوك   09 : رقم  دلـ ـقر دالخـتـ لعــي 

س2 حي دلددملة دكلسير.

مــــــد  دلشركــــــة : 99 سنة. 
رأس ـــلل دلشركـــة : مئة دلف سرهم 

دلـتدـيـيــــــــــــــــــر : مليل دبردر.

لد   دلقلنوني  دإليددع  تم  لقد 

دلتجلرية  بلملحك ة  دلضبط  كتلبة 

بتلريخ   449448 رقم  تحت  بلكلسير 
دلتجلري  رقم سجلهل   25/44/2022

هو 53697.
ICE 003493829000005

401 P

AZUL CONSULTANT

 Siège Social : Avenue Bir Anzarane N°1

Majmaa Lahbab Taroudant

 TEL : 05.28 85 33 74 

GSM : 06.62.16.26.59

E-mail : naouar09@yahoo.fr

Constitution de Société

Comptabilité

Paie

Audit

Fiscalité

Organisation Comptable

DOMETAMASS
 Sarl

رأس للهل 000 400 سرهم

تأسيس شركة ذدت مدؤولية 
دملحدوس 

موقع  عرفي  عقد  ب قت�سى 

 2022 سيد 28   05 بتلروسدنت بتلريخ 

مدؤولية  ذدت  شركة  تأسدت 

محدوس  تح ل دملودصفلت دلتللية : 

 DOMETAMASS Sarl . دلتد ية

دملوضوع : موضوع دلشركة هو:

PVC نجلر  أملنيوم أو معدنية أو

إنشلءدت  أو  أع لل  مقلول 

مختلفة.
في  محدس   : دالخت لعي  رأس لل 

 4000 إلى  موزع  سرهم   400.000

سرهم   400 بفئة  دخت لعي  نصيب 

للودحد مكتتبة ومددس  كلهل. 

تلفالكت   : دالخت لعي  دملقر 

تلروسدنت. 

دملد  : مد  دلشركة محدس  في 99 

في  تلريخ تقييدهل  سنة تحتدب من 

دلسجل دلتجلري.

: ستكون دلشركة مدي2   دلتديي2 

وملد  غي2 محدس  من طرف:دلديد  

دري�سي دبتدلم ودلديد معلهد حلتم.

بكتلبة  دلقلنوني  دإليددع  تم  وقد 

دالبتددئية  بلملحك ة  دلضبط 

 2022 سيد 28   43 بتلروسدنت بتلريخ 
تحت رقم 824 (رقم دلسجل دلتجلري 

9254 تلروسدنت).

402 P

STE CHK SERVICE
S.A.R.L AU

تأسيس دلشركة
ب وخب عقد عرفي مؤرخ بتلريخ 

دلشركة  تأسيس  تم   24/44/2022

ذدت دمل يزدت دلتللية :

 STE «  : دالخت لعية  دلتد ية 

» CHK SERVICE SARL AU

وكللة تحويل   : دلهدف دالخت لعي 

دألمودل.
بلوك   439 رقم   : دملقر دالخت لعي 

س حي دلشهددء أيت ملول

 400.  000  : دلرأس لل دالخت لعي 

سرهم مجزأ  إلى 4000 حصة من فئة 

400 سرهم للحصة دلودحد .

مللد  دلديد  تعين  تم   : دلتديي2 

ملد   للشركة  ك دي2وحيد  ش ردح 

غي2 محدوس .

من  دبتددء  سنة   99  : دملد  

دلتأسيس دلنهلئي.

تم دإليددع دلقلنوني لد  مصلحة 

إنزكلن  بلملحك ة  دلضبط  كتلبة 

رقم  تحت   04/42/2022  : بــتلريخ 

.2447

403 P

 CONSULTING

 MANAGEMENT

PROFESSIONAL
SARL- AU

دإلشهلر دلقلنوني
دلج ع  محضر  ب قت�سى 

للشركة  دلتأسي�سي  دلعلم 

 CONSULTING MANAGEMENT

–  PROFESSIONAL SARL- AU

دملنعقد   400.000,00 رأس للهل 

بتلريخ  للشركة  دالخت لعي  بلملقر 

دلوحيد  دلشريك  42/40/2022قرر 

مليل :

 02 رقم  مكتب   : دلشركة  مقر 

دلكلئن بللطلبق دألول تجزئة سلشل 3 

رقم 04 آيت ملول.

 400.000,00 رأس دمللل : حدس في 

4000 حصة من  سرهم مقدومة إلى 

وموزعة  دلودحد   400سرهم  فئة 

كتللي :

رغيب زهي2 4000 حصة 

دملوضوع : من أهددف دلشركة: -4 

محلسب معت د.

زهي2  رغيب  يعت28   : دلتديي2 

 CONSULTING للشركة  مدي2د 

 M A N A G E M E N T

PROFESSIONAL –SARL- AU ملد  

غي2 محدوس .

من  دبتددء  سنة   99  : دملد  

دلتسجيل بللسجل دلتجلري.
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دإليددع : تم دإليددع دلقلنوني لد  
إنزكلن  ب دينة  دالبتددئية  دملحك ة 
رقم  تحت   24/40/2022 بتلريخ 
2087 دلسجل دلتجلري رقم 27494 .
404 P

Sté BIK PROJETS شــركة
 SARL AU

تـأسـيـس شـركة ذدت د ملـدـؤولـية 
دملحدوس  ذدت شريك وحيد

ب وخب عقد عرفي ت ت دملصلسقة 
بإنزكلن،  نون202228   29 عليه بتلريخ 
دملدؤولية  ذدت  شركة  تأسيس  تم 
وحيد  شريك  ذدت  دملحدوس  

بلملودصفلت دلتللية :
Sté BIK PROJETS  :  دالسم 

ش. م . م ذدت شريك وحيد. 
دلغرض: تهدف دلشركة إلى تحقيق 

دألغردض دلتللية : 
مقلول   - عقلري  منعش  مبلني، 
أع لل أو إنشلءدت مختلفة - دلتجلر .
دلطلبق   ،3 رقم   : دلرئي�سي  دملقر 
دألول ع لر  يدرد شلرع مردكش دلحي 

دلحدني إنزكلن.
في  حدس   : دلشركة  رأس لل 
400.000,00 سرهم مقدم إلى 4000 
 400.00 قي تهل  دخت لعية  حصة 
سرهم لكل ودحد  منهل موزعة كلألتي : 
 : بيقنددرن  دلحدن  دلديد 

400.000,00 أي 4000 حصة.
: تدي2 دلشركة من طرف  دلتديي2 
غي2  ملد   بيقنددرن  دلحدن  دلديد 

محدس .
لد   دلضبط  بكتلبة  دإليددع  تم 
بتلريخ بإنزكلن  دالبتددئية   دملحك ة 

 6 أكتوبر 2022 تحت رقم 2444.
405 P

BOUGHAZI TRANS 
SARL AU
ش. م. م

تأسيس شركة م م 
مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تأسيس  تم   2022/42/05 في 
تح ل  دملدؤولية  محدوس   شركة 

دلخصلئص دلتللية : 

BOUGHAZI TRANS  : دلتد ية 
ش م م

 400.000,00  : دلشركة  رأس لل 
4000حصة بقي ة  سرهم مقدم دلى 

400 سرهم لكل حصة م لوكة ل :
هشلم بوغلزي : ب4000 حصة

دملقر دالخت لعي : شلرع دلوطلسيين 
حي الشللي 2 بيوكر ىلشتوكة ديت بلهل
نقل   : دالخت لعي  دلهدف 

دملدتخدمين لحدلب دلغي2 .
دلتديي2 : تديي2 دلشركة من طرف 
هشلم بوغلزي رقم دلبطلقة دلوطنية

.JA404579
تم إيددع دمللف دلقلنوني للشركة 
لد  دملحك ة دالبتددئية بإنزكلن تحت 

رقم 2483بتلريخ 43/42/2022.
406 P

شركة
 CABINET ZI & AS CONSEIL
دلطلبق دالر�سي 65 شلرع غلندي حي 

دلددملة دكلسير
تـــأسـيــس

ب قت�سى عقد عرفي مؤرخ دأكلسير 
تأسيس  تم   ،29/44/2022 بتلريخ 
صفلتهل  دملدؤولية  محدوس   شركة 

ك ل يلي :
 CABINET ZI & AS  : دلتد ية 

.CONSEIL
دلهــدف: تهدف دلشركة أسلسل إلى:

4 - دستشلري دلتدريب وسعم.
 2 -  أع لل حر .

وع ومل خ يع دلع ليلت دلتجلرية 
دلصنلعية دملللية و دلعقلرية دملتعلقة 
دألنشطة  وكل  دملذكور   بلالنشطة 
شأنه  من  طلبع  ذدت  أو  دملشلبهة 

توسيع وتن ية دلهدف دالخت لعي.
دلطلبق دالر�سي   : دملقر دالخت لعي 

65 شلرع غلندي حي دلددملة دكلسير
تلريخ  من  دبتددء  سنة   99 دملد  : 
دلتسجيل بللسجل دلتجلري بلستثنلء 

حللة دلت ديد أو دلفسخ دملدبق.
دلرأس لل : حدس رأس لل دلشركة 
إلى  مقدم  سرهم   400.000,00 في 

4000 حصة.

دلديد  مينة هندي 500 حصة.

 500 وكريم  ديت  دح د  دلديد 

حصة.

دلودعي  مح د  دلديد  دلتديي2 : 

غي2  ملد   ذلك  و  للشركة  مدي2 

محدوس .

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

 07/42/2022 يوم  بأكلسير  دلتجلرية 

تحت رقم 449584.

407 P

حدلبلت دسميم ش.م.م

معت د من طرف دلدولة
336 شلرع دملقلومة ديت ملول

 دلهلتف : 0528240004

دلفلكس : 0528249246

KADIRI TRANS
SARL AU

إعالن عن تأسيس شركة
 ذدت مدؤولية محدوس  

ذدت دلشريك دلوحيد
ب وخب عقد عرفي محرر بتلريخ 
دلقلنون  وضع  ثم   2022 سخن28   05

محدوس   شركة  لتأسيس  دألسل�سي 

دلوحيد  دلشريك  وذدت  دملدؤولية 

بلمل يزدت دلتللية :

 KADIRI شركة   : دلتد ية 

.TRANS

دملدؤولية  ذدت  شركة   : دلشكل 

دملحدوس  وذدت دلشريك دلوحيد.
رأس لل  حدس   : دلشركة  رأس لل 

سرهم مقد ة   400.000 دلشركة في 

بقي ة  دخت لعية  4000حصة  إلى 

في  كلهل  هي  و  للودحد   سردهم   400

ملكية دلديد  خ يلة كركوب. 

 مقر دلشركة : دلطلبق دلدفلي رقم 

بلوك ب حي ودس دلذهب   7 م ر   42

ديت ملول.

دلوطني  دلنقل   : دلشركة  نشلط 

دلغي2،  لحدلب  للبضلئع  دلدولي  و 

دلغي2    وسيط نقل دلبضلئع لحدلب 

و نكوص.

خ يلة  دلديد   عينت  دلتديي2: 

كركوب ك دي2  وحيد  للشركة ملد  

غي2 محدوس .

: دلشركة ملزمة بللتوقيع  دلتوقيع 

خ يلة  دلديد   لل دي2   دلوحيد 

كركوب.

من فلتح ينلير إلى   : دلدنة دملللية 

34 سيد 28. 

في دلشركة محدس   مد     :  دملد  

 99 سنة.

بكتلبة  دلقلنوني  دإليددع  ثم 

دلضبط بلملحك ة دالبتددئية إلنزكلن 

 2474 تحت رقم   42/42/2022 يوم 

ورقم دلسجل دلتجلري هو 27557. 

408P

STE LOUKID TRANS
SARL AU

 ICE 003188676000038

تأسيس
ب قت�سى عقد عرفي مؤرخ  بتزنيت  

بتلريخ 8 نوف 28 2022 تم وضع قلنون 

دملدؤولية  محدوس   لشركة  أسل�سي 

ودلتي تح ل دلخصلئص دلتللية: 

 STE LOUKID TRANS : دلتد ية

 .SARL

نقل   : دالخت لعي  دلهدف 

دألشخلص.

 400.000 في  حدس    : دمللل  رأس 

4000 حصة من  سرهم مقد ة إلى  

فئة 400 سرهم موزعة كللتللي :

 4000 لوقيد  دلحدن  دلديد 

حصة. 

سنة دبتدءد من تلريخ    99 دملد  : 

تأسيدهل.

دملقر دالخت لعي :

سودر دلفيض دكلو تزنيت.

دملدي2ون :

مدي2  لوقيد  دلحدن  دلديد   

للشركة وملد  غي2 محدوس .

بكتلبة  تم  دلقلنوني :  دإليددع 

دلضبط بلملحك ة دالبتددئية بتزنيت 

تحت رقم 355 بتلريخ 2202/44/22.

409P
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STE JNANE AGADIR
SARL

يوم  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
20/09/2022 تم إنشلء شركة  ذدت 

دلخصلئص دلتللية :
 STE JNANE AGADIR  : دلتد ية

.SARL
 30 مركز أع لل غيليز رقم  دملقر: 
دلكريم  عبد  شلرع  دلردبع  دلطلبق 
غيليز  دلخطلبي وشلرع موالي رشيد 

مردكش.
دلهدف : دإلنعلش دلعقلري

سرهم   400.000  : دلرأس لل 
مقد ة كلاتي :

 334  : خدي  بن  دبردهيم  دلديد 
حصة (400 سرهم للحصة).

333حصة   : دلديد رشيد بن تي 
)400 سرهم للحصة).

  333  : دزبلعيم  خ لل  دلديد 
حصة (400 سرهم للحصة).

دلتديي2: أسند دلتديي2 إلى دلديد 
أمل  غي2 محدوس .  ملد   تي  بن  رشيد 
بللندبة للتوقيع دلبنكي تلتزم دلشركة 
دبردهيم  للديد  دملشت2ك  بللتوقيع 
بن خدي ودلديد دزبلعيم خ لل أو 
ودلديد  خدي  بن  دبردهيم  دلديد 

رشيد بن تي.
بلملحك ة  وضع  دلقلنوني  دإليددع 
دلتجلرية ب ردكش يوم 02/42/2022 
 تحت رقم 442402 دلسجل دلتجلري :

.434269
410P

 POLE SECURITE ET  
 SERVICES DIVERS

SARL
تأسيس شركــة ذدت مدؤولية 

محدوس 
بتلريخ عرفي  عقد   ب قت�سى 
ذدت  تأسدت شركة   08/09/2022
بلملودصفلت   محدوس   مدؤولية 

دلتللية  :
 STE POLE SECURITE : دلتد ية

. ET SERVICES DIVERS

تنظيف  مقلول   : دملوضوع 

دلتجلرية  ودملحالت  دلودخهلت 

ودلشقق.

شلرع  64  : دالخت لعي   دملقر 

 لال يلقوت ومصطفى دملعلني دلطلبق 
2 رقم 85 دلددر دلبيضلء.

حدس دملبلغ في   : رأس لل دلشركة 

400.000 سرهم مجزأ إلى  4000حصة 

من فئة  4000 سرهم للودحد . 

دلتديي2: أسند دلتديي2 إلى دلديد  

محدوس .  غي2  ملد   دلحضيكي  سلر  

تلتزم  دلبنكي،  للتوقيع  بللندبة  أمل 

للديد   دلوحيد  بللتوقيع  دلشركة 

سلر  دلحضيكي.

تأسيس  من  سنة   99  : دملد  

دلشركة.

وقد تم دإليددع دلقلنوني ب كتب 

بللددر  دلتجلرية  بلملحك ة  دلضبط 

وتم   844509 رقم   تحت  دلبيضلء 
دلتجلري  بللسجل  دلشركة  تسجيل 

تحت رقم558539.

411P

MED TANKERS SHIPPING
SARL AU

إعالن عن تأسيس شركة
بتلريخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
دلقلنون  وضع  تم   44/40/2022

دألسل�سي لشركة محدوس  دملدؤولية 

بشريك وحيد ذدت دمل يزدت دلتللية :

 MED TANKERS  : دالسم   

 .SHIPPING
29  زنقة بلبوم   : دملقر دالخت لعي   
حي  دملنلر  دقلمة   5 رقم   4 دلطلبق 

دملحطة دلددر دلبيضلء.

دلهدف دالخت لعي : دلنقل دلبحري.

من تلريخ  سنة دبتددء   99  : دملد  

تسجيلهل بللسجل دلتجلري.

دلرأس لل : حدس رأس لل دلشركة 

 5.000 500.000 سرهم مقدم إلى  في 

للحصة  سرهم   400 بقي ة   حصة 

دلودحد .

دملدي2: سدح لن دلدرهم.

 : دلت2تيبي  دلتجلري  دلسجل  رقم 
44049 -  دلتحليلي : 564905.

بكتلبة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
دلتجلرية  دملحك ة  لد   دلضبط 
بللددردلبيضلء تحت عدس 00849007 

بتلريخ 08/42/2022.
412P

 MSD
 INTERNATIONAL PROJECT

شركة محدوس  دملدؤولية
رأس للهل 400.000 سرهم

دملقر دالخت لعي  :طريق عين دلعصيد 
دوالس برحيل ع للة تلروسدنت.

بتلريخ  عرفي،  عقد  ب قت�سى 
وضع  تم   2022 سبت 28   30
للشركة  دألسل�سي  دلقلنون 
دملحدوس    دملدؤولية  ذدت 
 MSD INTERNATIONAL «

PROJECT  «  بلمل يزدت دلتللية :
دلشركلء :

دملدلعدي   دلرحيم  عبد  دلديد 
 ،04/08/4999 سنة  مزسدس  مغربي، 
دلوطنية  دلتعريف  لبطلقة  دلحلمل 
حي   645 دلدلكن   WA272559 رقم 

دلتيدي2 2 برشيد تلروسدنت.
مغربي,  دلديد مح د دملدلعدي, 
دلحلمل   ،28/44/4987 مزسدس سنة 
رقم  دلوطنية  دلتعريف  لبطلقة 
WA464244 دلدلكن  ب 26 دلجلمع 

دلكبي2 -  تلروسدنت.
دلديد مصطفى فلضيل، مغربي، 
دلحلمل   ،27/04/2000 مزسدس سنة 
رقم                         دلوطنية  دلتعريف  لبطلقة 
طه  بزنقة  دلدلكن   JA486084

حدين رقم 07 حي دلتودغيل كل يم.
دملوضوع :

- دشغلل علمة دو بنلء.
- نقل دلبضلئع  لحدلب دلغي2

 MSD « م.م  .ذ.  شركة 
» INTERNATIONAL PROJECT 

.S.A.R.L 
دملقر دالخت لعي :

طريق عين دلعصيد  دوالس برحيل 
ع للة تلروسدنت.

دملد  : تدعة و تدعون سنة دبتددء 
من تلريخ تسجيل دلشركة في دلسجل 

دلتجلري.
رأس لل  حدس   : دلشركة  رأس لل 
سرهم مقد ة   400.000 دلشركة ب 
سرهم   400 فئة  من  إلى4000حصة 

موزعة كتللي :
  : دملدلعدي  دلرحيم  عبد  دلديد 

200حصة دخت لعية.
 : دملدلعدي  مح د  دلديد 

500حصة دخت لعية.
 : فلضيل  مصطفى  دلديد 

200حصة دخت لعية.
دملج وع : 4000 حصة دخت لعية

دلتديي2: عين دلديد عبد دلرحيم 
دلتوقيع  للشركة.و  مدي2د  دملدلعدي 
دلرحيم  عبد  دلديد  من  كل  يلزم 
دملدلعدي ودلديد مح د دملدلعدي 
بللندبة  فلضيل  مصطفى  دلديد  و 
يتعلق  وفي ل  دالسدرية.  للوثلئق 
فللتوقيع   ودملللية   دلبنكية  بللوثلئق 
منفرس ويلزم دلديد مح د دملدلعدي 

ملد  غي2 محدس .
من  تبتدئ   : دالخت لعية  دلدنة 
سخن28 من   34 فلتح ينلير و تنتهي في 

كل سنة.
دلصلفية  دألربلح  توزع   : دألربلح 
لالحتيلط  دمللئة  في   5 مصم   بعد 
دلقلنوني على دلشركلء حدب حصتهم 
إلى  خديد  من  تنقل  أو  دلشركة  في 

دلدنة دملودلية.
دإليددع  تم   : دلقلنوني  دإليددع 
لد   دلضبط  بكتلبة  دلقلنوني 
دملحك ة دالبتددئية بتلروسدنت بتلريخ 
رقم  تحت   2022 سيد 28  فلتح 

دلسجل دلتجلري 9247.
413P

TIWIZI DRIVE  
SARL

ICE 003181095000055
تأسيس

ب قت�سى عقد عرفي مؤرخ  بتزنيت  
بتلريخ 44 نون28 2022 تم وضع قلنون 
دملدؤولية  محدوس   لشركة  أسل�سي 

ودلتي تح ل دلخصلئص دلتللية :
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 STE TIWIZI DRIVE  : دلتد ية 
.SARL

دلهدف دالخت لعي :  كردء دلديلردت 
 400.000 في  حدس    : دمللل  رأس 
4000 حصة من  سرهم مقد ة إلى  

فئة 400 سرهم موزعة كللتللي :
 500 دهشلر  دلحدن  دلديد 

حصة. 
 500 مح د  بن  عبد هللا  دلديد 

حصة.
سنة دبتدءد من تلريخ   99 دملد  :   

تأسيدهل.
دلتجلري  دملحل   : دملقر دالخت لعي 
  09 رقم  دلعقلر  في  دملتودخد   02+03

زنقة طلطل  شلرع دلقي2ودن تزنيت.
دملدي2ون :

مدي2  دهشلر  دلحدن  دلديد   
للشركة وملد  غي2 محدوس .

بكتلبة  تم  دلقلنوني :  دإليددع 
دلضبط بلملحك ة دالبتددئية بتزنيت  
تحت رقم 373 بتلريخ 2202/42/04.
414P

INKO OPTIQUE
.SARL AU
دنشلء شركة

ينلير   44 شلرع   : دملقر دالخت لعي 
رقم 03 حي دلحدني إنزكلن.

بتلريخ  عرفي  عقد   ب قت�سى 
42 أبريل 2022 و 29 سبت 28 2022 
لشركة  دألسل�سي  دلقلنون  وضع  تم 
دمل يزدت  ذدت  دملدؤولية  محدوس  

دلتللية:
 INKO OPTIQUE SARL : دالسم

AU
- هدف دلشركة :

دلبصريلت، دلنظلردت ودلبصريلت.
دملد  محدس  في 99 سنة 

في  محدس  دلردس لل   -
دلى  مقدم  سرهم  مبلغ 400.000 
سرهم   400 فئة  من  حصة   4000
للحصة دلودحد  قد تم دكتتلبهل كلهل 

للديد دلحدن دوبال.
دلديد  تعيين  تم    : دلتدي2   -
ملد   ك دي2للشركة  دوبال   دلحدن 
صالحية  إعطلئه  مع  محدوس   غي2 

دإلمضلء دإلسدري و دلبنكي منفرسد.

لتكوين   5% دألربلح يتم دقتطلع   -
عليه  دملنصوص  دالحتيلطي  دلرصيد 

قلنونل.
دإليددع  تم  دلقلنوني  دإليددع   -
لد   دلضبط  بكتلبة  دلقلنوني 
دملحك ة دالبتددئية بإنزكلن تحت رقم 

2464 بتلريخ  08/42/2022.
415P

CABINET SABCONSULTING

INMAA SOUTH HOLDING
 SARL

إعالن تأسيس شركة
ب  دملؤرخ  دلعرفي  للعقد  طبقل 
شركة  تأسيس  تقرر   04/44/2022

بلملودصفلت داتية :
 INMAA SOUTH  : دلتد ية 

.HOLDING - SARL
محدوس   شركة   : دلشكل 

دملدؤولية. 
رقم  مكتب   : دالخت لعي  دملقر 
حي  ينلير   44 شلرع  دسردر  ع لر    4

دلددملة دكلسير.
رأس دمللل : 455.000.000  سرهم

دبن  دح يد  دلديد   : دملدي2ون 
فقيه  و دلديد زكريلء بن فقيه.  

دلى  ينلير   4 من   : دملللية   دلدنة 
34 سيد 28.

دلضبط  كلتب  لد   دإليددع  تم 
بتلريخ  بلكلسير  دلتجلرية  لل حك ة 

08/42/2022 رقم449583.
416P

FIDUCIAIRE TEMSIA

0673249430

 STE GROUPE SCOLAIRE
 AFOUAJ ANNAJAH

PRIVEE   S.A.R.L
تأسيس شركة ذدت دملدؤولية 

دملحدوس 
ب وخب عقد عرفي مؤرخ بلكلسير 
دلنظلم  وضع  تم   23/05/2022
دملدؤولية  سدت  لشركة  دألسل�سي 
في ل  م يزدتهل  تك ن  ودلتي  دملحدوس  

يلي :

 STE GROUPE  : دلتد ية 

 SCOLAIRE AFOUAJ ANNAJAH

  .PRIVEE   S.A.R.L

دلشركة  غرض  يك ن   : دلغرض 

لحدلب  أو  دلخلص  لحدلبهل  سودء 
أي سولة أمر   وفي  دملغرب  في  دلغي2 

في ل يلي :

للتعليم  مدرسة  دنشلء   -

دلخصو�سي.
مقر دلشركة : بلوك 34 زنقة 7 رقم 

5 دلحي دملح دي دكلسير.

دملد  : حدست مد  دلشركة في 99 

سنة دبتددءد من تلريخ تكوينهل دلنهلئي.
رأس لل  يبلغ   : دلشركة  رأس لل 

سرهم  ألف  م د لئة  دلشركة 

آالف  م دة  إلى  مقدم   500.000

سرهم كقي ة   400 حصة ذدت ملئة 

ومدفوعة  مكتتبة  دلودحد   للحصة 

للشركلء  ومخصصة  كليل  دلقي ة 

كلاتي: 

 2500 دلدعدية  دملوسن  دلديد  

حصة.

 2500 دلحدين  ردر�سي  دلديد 

حصة.

دلدنة دملللية : تبتدئ في فلتح ينلير 

وتنتهي في 34 سيد 28 .

دلديد  دلشركة  يدي2  دلتديي2: 
ردر�سي دلحدين ملد  غي2 محدوس  

كتلبة  لد   دلقلنوني  دإليددع  تم 

بلكلسير  دلتجلرية  بلملحك ة  دلضبط 

عدس  تحت   09/42/2022 بتلريخ 

.449624
للخالصة ودلبيلن

دملدي2

417P

STE HRS SOLUTIONS
SARL AU

بتلريخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

شركة  تأسدت   24/44/2022

محدوسية دملدؤولية ذدت دلخصلئص 

دلتللية :

 STE HRS  : دلتد ية   -

.SOLUTIONS SARL AU

- رأس للهل :  000 400  سرهم.

- مقرهل دالخت لعي : تجزئة  خنلن 

أيت   38 دلطلبق دألول رقم  سلطلنة 

ملول.

- دلهدف دالخت لعي :

- تقديم دملشور  ودلدعم ودلتدريب 

ودلشركلت  لألفردس  دملهلردت  على 

ودلهيئلت  ودملجت علت  ودلج عيلت 

دالستشلردت في   - دلعلمة أو دلخلصة 

إسدر  دملودرس دلبشرية، نظلم معلوملت 

دلتقلرير-  إعددس   - دلبشرية  دملودرس 

دلدردسلت   - دلتنظيم   - دلتوظيف 

دالستقصلئية دالخت لعية.

دلديد لغزدل  دإلسدر  ودلتديي2:   -

دلتعريف  لبطلقة  دلحلمل  زكريلء 

   . JM54039 دلوطنية رقم

دإليددع  تم   : دلقلنوني  دإليددع   -

دلقلنوني بلملحك ة دالبتددئية بإنزكلن 

رقم  تحت   08/42/2022 يوم 

دلسجل دلتجلري رقم   ،2022/2459

.27547

418P

STE IBOU MEDICAL
S.A.R.L AU

تأسيس شركة
- ب وخب عقد عرفي مؤرخ بتلريخ 

دلشركة  تأسيس  تم   29/44/2022

ذدت دمل يزدت دلتللية :

 STE IBOU MEDICAL SARL «

AU « دلتد ية دالخت لعية : 

وبيع  شردء   : دالخت لعي  دلهدف 

دملودس دالستهالكية دلطبية.
مكرر،   45 رقم   : دملقر دالخت لعي 
أسليس،  حي   ،03 بلوك   ،04 زنقة 

تيكوين أكلسير.

 400.000  : دالخت لعي  دلرأس لل 

سرهم مجزأ  إلى 4000 حصة من فئة 

400 سرهم للحصة دلودحد .

دلتديي2 : تم تعيين دلديد دبردهيم 

ملد                                   للشركة  كوطلرك دي2وحيد 

غي2 محدوس .

من  دبتددء  سنة   99  : دملد  

دلتأسيس دلنهلئي.
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تم دإليددع دلقلنوني لد  مصلحة 

دلتجلرية  بلملحك ة  دلضبط  كتلبة 

تحت   09/42/2022  : بــتلريخ  دكلسير 
رقم  4967.

419P

شركة بيال كواليتي
ش.م.م بشريك وحيد

برأس لل قدره 400.000 سرهم    

مكتب رقم 53 دلطلبق دلردبع رودق 

دف  بونع لني  حدن  شلرع  ملمونية 

دش  - 500حي دلددملة  أكلسير     

  ب قت�سى عقد عرفي مؤرخ بتلريخ 
ت ت صيلغة دلقلنون   25/44/2022

دملدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

ذدت  وحيد  بشريك  دملحدوس  

دلخصلئص دلتللية : 

دلغرض دالخت لعي : 

- تصدير دلفودكه و دلخضر.

كودليتي   بيال  شركة    : دلتد ية 

ش.م.م بشريك وحيد 

 53 رقم  مكتب  دالخت لعي:  دملقر 

شلرع  ملمونية  رودق  دلردبع  دلطلبق 

500-حي  دش  دف  بونع لني  حدن 

دلددملة  أكلسير     

دملد  : حدست في 99 سنة. 

 دلرأس لل ودلحصص دالخت لعية :

سرهم    400.000 في  دلرأس لل  حدس 

دخت لعية  حصة   4000 إلى  مقدم 

موزعة  سرهم للودحد ،   400 بقي ة 

كلألتي : 

أح د أيت بال 4000 حصة. 

 دلتديي2: دلشركة مدي2  من طرف 

دلشريكة دلوحيد  دلديد  أح د أيت 

بل ملد  غي2 محدوس  و يعوس له كل من 

دلتوقيعين دلبنكي و دالخت لعي.

 45 توزع حدب دلفصل  دألربلح: 

من دلقلنون دألسل�سي للشركة.

لد   دلقلنوني  دإليددع  تم 

تحت  بأكلسير  دلتجلرية  دملحك ة 

بتلريخ   449543/2022  : رقم  عدس 

.05/42/2022
مقتطف قصد دإلشهلر

420P

م.ن.ق تنكرفا للفالحة 
التضامنية

تــأســيس دملج وعة ذدت دلنفع 
دالقتصلسي

بتلريخ  عرفي  عقد  على  بنلءد 
عقد  وضع  تم   ،03/44/2022
ذدت  ملج وعة  دالسل�سي)  (دلقلنون 
للفالحة  تنكرفل  دالقتصلسي  دلنفع 
دلتضلمنية ذدت دلخصلئص دلتللية : 

دلهدف : هدف دملج وعة :
 دستخددم ودنتلج دملودس دلفالحية 

دلنبلتية ودلحيودنية.
دالع لل  دالشغلل،   خ يع 

و دلخدملت دلفالحية 
2 - دملقر دالخت لعي : سودر تنغالست 
تنكرفل  دملو  قيلس   تنكرفل  خ لعة 

سيدي دفني.
3 - دملد  :  99 سنة.

4 - دلرأس لل : بدون رأس لل.
تدي2  دالسدري :  دملجلس   -  5
دالقتصلسي  دلنفع  ذدت  دملج وعة 

وملد  غي2 محدوس  من طرف :
 : دلديد  دالسدري  دملجلس  رئيس 

مح د نشيط
نـــــلئبته دلديــــــــــــــــــد  : فلط ة زكلر.

: يوسف تق  دلكلتب دلعلم دلديد 
تق.

نـــــلئبه دلديــــــد : لحدن بهل
أمين دمللل دلديد : هشلم دبدردر

نـــلئبته دلديـــد  : فلط ة ك لن
II - تم دإليددع دلقلنوني تحت رقم 
دالبتددئية  بلملحك ة   2022/456

بكل يم  بتلريخ 02/42/2022.
421P

شركة جيت بنوراما
ش.م.م  

رأس للهل سرهم  400.000
مقرهل دالخت لعي : حي تدللوين 

ت ردغت دورير دكلسير    
تأسيس شركة

ب وخب عقد عرفي محرر بتلريخ 
شركة  تأسيس  تم    2022/44/47
دمل يزدت  ذدت  دملدؤولية  محدوس  

دلتللية :

بنوردمل  خيت  شركة   : دلتد ية 

ش.م.م. 

دلهد ف: دشغلل دلبنلء.

تدللوين  حي   : دالخت لعي  دملقر 

ت ردغت دورير دكلسير. 
 400.000 دالخت لعي:  دمللل  رأس 

سرهم مجزأ إلى 4.000 حصة من فئة 

400 سرهم للحصة.

دلديد  من  كل  تعيين  دلتديي2: 

دملصطفى دلديب مدي2 دلشركة ملد  

غي2 محدس . 

للديد  ودملللي  دالسدري  دلتوقيع 

دملصطفى دلديب. 

دلدنة  تبتدأ  دالخت لعية:  دلدنة 

دالخت لعية من فلتح ينلير وتنتهي في 

آمر سخن28 من كل سنة.

لهذد  دلقلنوني  دإليددع  وتم   -  2

هيئة  لد   دلضبط  بكتلبة  دلعقد 

دملحك ة دلتجلرية بلكلسير تحت رقم 

رقم  دلتجلري  ودلسجل   449603

53833 بتلريخ08 /42/ 2022.

422P

STE OVOPOUL
SARL AU

رأس مللهل 400.000 سرهم

دملقر دإلخت لعي : كردج رقم 44 حي 

موالي دسريس قدلرية أمل هللا 

دلقليعة أيت ملول إنزكلن 

إعالن عن تأسيس شركة
 ذدت دملدؤولية دملحدوس 

 بللشريك دلوحيد 
مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى   

2022، تم إحددث  28 نوف 28  بتلريخ 

بشريك  ش.م.م  دألسل�سي  دلقلنون 

للعقد،  دملوقع  طرف  من  وحيد 

مصلئصهل كللتللي :

STE OVOPOUL : دلتد ية

 44 رقم  كردج   : دإلخت لعي  دملقر 

هللا  أمل  قدلرية  دسريس  موالي  حي 

دلقليعة أيت ملول إنزكلن.

دلهدف دإلخت لعي : 

- تغليف دلبيض.

: في  حدس  دلشركة  ملل  رأس    

إلى  مقدم  سرهم   400.000

 400 فئة  من  حصة  ألف(4000) 

سرهم للحصة دلودحد  ي لكهل كلملة 

دلديد دلحدين ديت دلعدري. 

دلتديي2 عين دلديد دلحدين ديت 

للشركة ملد   دلعدري مدي2د وحيدد 

غي2 محدوس .

: من فلتح ينلير إلى  دلدنة دمللليـــــــة 

34 سيد 28.

دملد  : 99 سنة.

لد   دلقلنوني  دإليددع  تم  لقد   

بتلريخ   بإنزكــــــلن  دإلبتددئية  دملحك ة 

 -  2467 رقم  تحت  2022/42/08م 

دلسجل دلتجلري : 27553.

423P

 PERLE DE WIFAQ شركة

 PARA BIEN-ETRE ET

  BEAUTE

شركة ذدت مدؤولية محدوس  

تأســـيــس
 7 ب قت�سى عقد عرفي مؤرخ ب 

بأكلسير أسدت شركة   2022 أكتوبر 

ذدت مدؤولية محدوس . 

 PERLE DE شركة   : دلتد ية 

 WIFAQ PARA BIEN-ETRE ET

.BEAUTE

دلهدف دلحالقة و دلتج يل :    

حي   I/447 رقم   : دملقر دالخت لعي 

دلوفلق بندركلو أكلسير. 

99 سنة من تلريخ دلتقييد   : دملد  

في دلسجل دلتجلري.

دلرأس لل : 400.000 سرهم موزع 

على 4000 حصة ب قددر 400 سرهم 

للحصة موزعة كللتللي :

500 حصة للديد  عبلسي علئشة 

 EMMANUEL 500 حصة للديد  و 

.FRANÇOIS RONNALD HERVEE
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دلديد    تعيين  تم  دلتديي2:   
عبلسي علئشة مدي2  للشركة و دلتي 

قبلت دمله ة ملد  غي2 محدس .
دلشركة مسجلة بللسجل دلتجلري 
بتلريخ  بأكلسير  دلتجلرية  بلملحك ة 
،53347 رقم  تحت   26/40/2022 
و تم دإليددع دلقلنوني بنفس دملحك ة 

و بنفس دلتلريخ تحت رقم 449047.
424P

AFGANE
SARL

شركة أفــــــكـــــــان
ش.م.م

دلعلم  دلج ع  محضر  ب قت�سى 
بتلريخ ش.م.م  أفــــــكـــــــلن   لشركة 
و بعد دالست لع   2022 سيد 28    2   
و قردء  دملحضر, تقرر مل يلي  :                                                      

أ -  دلحل دملدبق للشركة.
ب - تعيين دلديد  دلدعدية روبيو 

ك صفية للشركة.
في  دلتصفية  مقر  تحديد   - ج 
 - بلوك س    -  325 دلعنودن دلتللي رقم 

حي دلهد  - أكلسير.
بكتلبة  دلقلنوني  داليددع  تم 
دلتجلرية  دملحك ة  لد   دلضبط 
بلكلسير بتلريخ 7  سيد 28 2022 تحت 

رقم 449576.
425P

  ALLO REP  شركــة
دلدـجــل دلـتـجــلري رقـــم 34649 – 

أكـــلسيـــر
بتلريخ عرفي،  عقد   ب قت�سى 
دلشريك  قرر   ،2020 سيد 28   23
 ALLO« دملد ل   للشركة  دلوحيد 
رقم  بأكلسير،  مقرهل  دلكلئن   ،»REP

34، زنقة إليغ، حي دلدالم، مل يلي :
دلع ليلت  خ يع  من  دإلنتهلء 
ودقت2دح  دلشركة  بتصفية  دملتعلقة 

غلق دلشركة بصفة نهلئية ؛
إبردء دلديد بومهدي ديدر بصفته 
مصف دلشركة من كل مدؤولية مد  
دنتددبه وإعطلئه إبردء تلمل بخصوص 

خ يع ع ليلت دلتصفية ؛

على  دلتشطيب  سيتم  وعليه، 

 34649 رقم  تحت  دملقيد   دلشركة 

في خدول دلسجل دلتجلري بلملحك ة 

دلتجلرية بأكلسير.

بكتلبة  دلقلنوني  دإليددع  وسيتم 

دلضبط بلملحك ة دلتجلرية بأكلسير.
للخــــالصــة ودلــبــيـــــلن

426P

AIT NESS
SARL

ش م

دلعلم  دلج ع  محضر  ب قت�سى 

 40/44/2022 في  دملؤرخ  دالستثنلئي 

دلشركة شركلء  قرر  دلشركة   ب قر 

 مل يلي :

دلحل دملدبق للشركة ودلشروع في 

تصفيتهل.

سويالم  لحدن  دلديد  تعيين 

ك صفي للشركة .

تم إيددع دمللف دلقلنوني للشركة 

لد  دملحك ة دالبتددئية إلنزكلن تحت 

رقم 2434 بتلريخ 5 سيد 28 2022.

427P

 AGA PROTECT شركة
حــــــل مدبق للشركة

دلعلم  دلج ع  محضر  ب قت�سى 

 AGA PROTECT دالستثنلئي لشركة 

تقرر  2022 نوف 28   30  دملنعقد يوم 

مل يلي  :

 AGA لشركة  دملدبق  دلحل 

PROTECT وتم تحديد مقر دلتصفية 

هو دملقر دالخت لعي  : مركز ديت دع ي2  

دلطريق دلرئيدية خ لعة ديت دع ي2  

دشتوكة ديت بلهل وعين دلديد بنعلي 

هشلم مصف للشركة. 

كتلبة  لد   دلقلنوني  دإليددع  تم 

دلضبط بلملحك ة دالبتددئية إلنزكلن 

سيد 28   42 يوم   2472 رقم  تحت 

.2022

428 P

ANESM TRANS شركة
حــــــل مدبق للشركة

دلعلم  دلج ع  محضر  ب قت�سى 
 ANESM TRANS دالستثنلئي لشركة
تقرر  2022 سيد 28   7 يوم   دملنعقد 

مل يلي : 
 ANESM لشركة  دملدبق  دلحل 
TRANS وتم تحديد مقر دلتصفية هو 
 40533 كردج رقم   : دملقر دالخت لعي 
شلرع تيفلوين سدر بن دلشيخ خ لعة 
دلت دية ديت ملول وعين دلديد ديت 

رحو عبد دلرزدق مصف للشركة. 
كتلبة  لد   دلقلنوني  دإليددع  تم 
دلضبط بلملحك ة دالبتددئية إلنزكلن 
سيد 28   42 يوم   2473 رقم  تحت 

.2022
429 P

 STE GERDANE MOTORS
 SARL AU
RC N°5205

 29 بتلريخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
نوف 28 2022 تم وضع محضر دلج ع 

دلعلم يح ل دلخصلئص دلتللية :
 GERDANE دلحل دملدبق للشركة

.MOTORS
لد   دلقلنوني  دإليددع  تم  لقد 
دملحك ة دالبتددئية بتلروسدنت يـوم 8 

سيد 28 2022 تحت رقم807.
430 P

 STE GERDANE MOTORS
SARL AU

RC N°5205
 29 بتلريخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
نوف 28 2022 تم وضع محضر دلج ع 

دلعلم يح ل دلخصلئص دلتللية :
قفل دلتصفية للشركة.

دلغلني  عبد  ملين  دلديد  تد ية 
مصفي دلشركة.

لد   دلقلنوني  دإليددع  تم  لقد 
يـوم بتلروسدنت  دالبتددئية   دملحك ة 

 8 سيد 28 2022 تحت رقم808.
431 P

STE BONNE OCCASE
SARL AU

تصفية شركة 
دلعلم  للج ع  محضر  ب قت�سى 

 2022 سيد 28   3 بتلريخ  دالستثنلئي 

 STE OCCASE تصفية شركة  تقرر 

ودلتشطيب   -BONNE SARL A - U
دلتجلري  دلسجل  لد   معرفة  عليهل 

دلنزكلن تحت رقم 9269.

بكتلبة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

دلضبط بلملحك ة دالبتددئية بإنزكلن 

تحت رقم   2022 سيد 28   42 بتلريخ 

.2474

432 P

 STE »VMALU « S.A.R.L
 SIEGE SOCIAL : HAY KAMAL

EDDINE II OLD TEIMA

RC  : 4915

 30 بتلريخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

نوف 28 2022 تم وضع محضر دلج ع 

دلعلم يح ل دلخصلئص دلتللية :

قفل دلتصفية للشركة.

تد ية دلديد دعديلة عبد دلحق 

مصفي دلشركة.

حدن  دعديلة  دلديد  تد ية 

مصفي دلشركة

لد   دلقلنوني  دإليددع  تم  لقد 

يـوم  بتلروسدنت  دالبتددئية  دملحك ة 

43 سيد 28 2022 تحت رقم 824.

433 P

 STE VMALU SARL
RC N°4945

بتلريخ عرفي  عقد   ب قت�سى 

تم وضع محضر   2022 نوف 28   30  

دلخصلئص  يح ل  دلعلم  دلج ع 

دلتللية :

.VMALU دلحل دملدبق للشركة

لد   دلقلنوني  دإليددع  تم  لقد 

يـوم  بتلروسدنت  دالبتددئية  دملحك ة 

43 سيد 28 2022 تحت رقم 820.

434 P
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STE »PROJET BIO« S.A.R.L
 SIEGE SOCIAL : P219 HAY AL

MOHAMMADI OULED TEIMA

RC  : 5605

بتلريخ عرفي  عقد   ب قت�سى 

تم وضع محضر   2022 سيد 28   7  

دلخصلئص  يح ل  دلعلم  دلج ع 

دلتللية :

قفل دلتصفية للشركة.

مح د  دلخيلط  دلديد  تد ية 

مصفي دلشركة.

علي  دلخيلط  دلديد  تد ية 

مصفي دلشركة

لد   دلقلنوني  دإليددع  تم  لقد 

يـوم  بتلروسدنت  دالبتددئية  دملحك ة 

43 سيد 28 2022 تحت رقم 823.

435 P

 STE PROJET BIO SARL
RC N°5605

بتلريخ عرفي  عقد   ب قت�سى 

محضر  وضع  تم   2022 سيد 28   7

دلخصلئص  يح ل  دلعلم  دلج ع 

دلتللية :

 PROJET للشركة  دملدبق  دلحل 

.BIO

لد   دلقلنوني  دإليددع  تم  لقد 

يـوم  بتلروسدنت  دالبتددئية  دملحك ة 

43 سيد 28 2022 تحت رقم 822.

436 P

T-K TRADES شـركـة
رأس للهل 400.000 سرهم

بتلريخ عرفي  عقد   ب قت�سى 

 6 سيد 28 2022، تقرر مل يلي  :

- قرر دلشريكلن في دلشركة أعاله، 

دلحل داني ودملدبق للشركة.

- تعيين دلديد كريم منصـــــــــــــوري، 

رقم  دلوطنية  للبطلقة  دلحلمل 

إقلمة   : ب  دلدلكن   ،AB326085

دلدلسس،  مح د  شلرع  أ،  صوفيل 

ك صفي  ت لر ،  هرهور   شقة 

للشركة.

ك قر  دلشركة  مقر  تعيين   -
للتصفية.

بكتلبة  دلقلنوني  دإليددع  تم  وقد 
دلتجلرية  دملحك ة  لد   دلضبط 
 ،2022 سيد 28   9 بتلريخ  بأكـــلسير 

تحت عدس 449640 س ت 44464.
437 P

Cabinet d’EXpertise Comptable
Contact@cabexco.ma 08.08.62.68.45

 Société TERROIR REGION
 SOUSS

 TERROIR REGION  : دلتد ية 
.SOUSS

دلسجل دلتجلري : 32067.
دلشكل دلقلنوني : شركة محدوس  

دملدؤولية.
 37 633 رقم  دملقر دلرئي�سي : زنقة 

أغردس بودركلن أكلسير.
عقدعرفي  ب قت�سى   : دملوضوع 
قرر   ،2022 نوف 28   23 بتلريخ 

ددلشركلء مل يلي  :
وتصفيتهل  للشركة  دملبكر  دلحل 

دلوسية.
صديق  عت لن  دلديد  تعيين 

ك صفي
تحديد مقر دلشركة كعنودن لحل 

دلشركة.
بكتلبة  تم   : دلقلنوني  دإليددع 
بأكلسير  دلتجلرية  بلملحك ة  دلضبط 
بتلريخ 7 سيد 28 2022 رقم 449569.
438 P

 STE OMRANE LITORAL
 NEGOCE SARL

 RC  : 38573
 دملقر دالخت لعي  : حي د كرو فولوس

 أورير أكلسير
دلعلم  دلج ع  محضر  ب ق�سي 
 دالستثنلئي دملؤرخ في 24 نوف 28 2022

قرر دلشريك دلوحيد للشركة :
دلتصفية دلنهل ئية للشركة.

رشيد   بوهوش  دلديد   تعيين 
ك صفية للشركة.

بللعنودن  دلتصفية  مقر  تحديد 
دلتللي حي دكرو فولو س دورير أ كلسير.

بكتلبة  دلقلنوني  دإليـــــددع  تم 
دلضبط لد  دملحك ة دلتجلرية أكلسير 
رقم  تحت   2022 سيد 28   8 بتلريخ 

.449598
439 P

 PAUL DIRAC HAY
 MOHAMMADI PRIVE

ش.م.م 
رأس للهل 400.000 سرهم

 Siège Social  : APPARTEMENT
 1éme ETAGE MAISON N°01 ET
 N°02 BLOC 6 AVENUE RABAT
 N°111 HAY MOHAMMADI

AGADIR
حل مدبق للشركة

بـ ـوخـب محضر قردردت دلشريكة 
دلوحيد  دملنعقد بـتـلريـخ فلتح سيد 28 

2022 تم دالتفلق على مل يلي  :
 حل مدبق للشركة.

 تعيين دلديد  هللة كنلو ك صفية 
للشركة.

تحديد مقر دلشركة مقرد لتصفية 
دلشركة.

وقد تم دإليددع دلقلنوني بكتلبة   
دلضبط لد  هيئة دملحك ة دلتجلرية 
بتلريخ  449637 رقم  تحت   بأكلسير 

42 سيد 28 2022.
440 P

 PARAPHARMACIE BELLE
 ETOILE

 SIEGE SOCIAL : N°52750 HAY
 MOHMMADI AGADIR

DISSOLUTION ANTICIPEE
دلتصفية دملدبقة

4 - ب قت�سى محضر دلج ع دلعلم 
 2020 يوليو   45 بتلريخ  دالستثنلئي 

تقرر مليلي  : 
 دلتصفية دملدبقة للشركة دبتددء 

من دليوم نفده.
 - حنبللي  دلهلم  دلديد -  تعيين 

مصفي للشركة.
مقر دلشركة هو مقر دلتصفية.

لد   دلقلنوني  دإليددع  تم   -  2

بتلريخ بأكلسير  دلتجلرية   دملحك ة 

 45 ملرس 2022 تحت رقم 408943 

دلسجل دلتجلري 36694.

441 P

CABINET SABCONSULTING

HORIZON ZENATA – SARL
دملدله ة بحصص دلشركة 

للج ع  دلضبط  ملحضر  طبقل 

دلعلم دالستثنلئي للشركة بتلريخ فلتح 

نوف 28 2022 تقرر وبإخ لع دلشركلء 

مل يلي  :

 INMAA SOUTH قبول دلشركة 

HOLDING كشريك خديد.

دإلعالن عن دملدله ة بللحصص 

فقيه  بن  زكريلء  دلديد  طرف  من 

لفلئد   فقيه  بن  دح يدد  ودلديد 

 INMAA SOUTH دلشركة 

.HOLDING

تم داليددع دلقلنوني لد  دملحك ة 

سيد 28   8 بتلريخ  بلكلسير  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 449599.

442 P

CABINET SABCONSULTING

IDEAL MOTORS – SARL
دملدله ة بحصص دلشركة 

للج ع  دلضبط  ملحضر  طبقل 

دلعلم دالستثنلئي للشركة بتلريخ فلتح 

نوف 28 2022 تقرر وبإخ لع دلشركلء 

مل يلي  :

 INMAA SOUTH قبول دلشركة 

HOLDING كشريك خديد.

دإلعالن عن دملدله ة بللحصص 

فقيه  بن  دح يدد  دلديد  طرف  من 

ودلديد   فقيه  بن  زكريلء  ودلديد 

دلشركة  لفلئد   فقيه  بن  صفية 

.INMAA SOUTH HOLDING

تم داليددع دلقلنوني لد  دملحك ة 

سيد 28   8 بتلريخ  بلكلسير  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 449585.

443 P
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CABINET SABCONSULTING

 SOUSSIA DU TRANSPORT
 - SARL

دملدله ة بحصص دلشركة 
للج ع  دلضبط  ملحضر  طبقل 
دلعلم دالستثنلئي للشركة بتلريخ فلتح 
نوف 28 2022 تقرر وبإخ لع دلشركلء 

مل يلي  :
 INMAA SOUTH قبول دلشركة 

HOLDING كشريك خديد.
دإلعالن عن دملدله ة بللحصص 
فقيه  بن  زكريلء  دلديد  طرف  من 
 INMAA SOUTH دلشركة  لفلئد  

.HOLDING
تم داليددع دلقلنوني لد  دملحك ة 
سيد 28   8 بإنزكلن بتلريخ  دالبتددئية 

2022 تحت رقم 2462.
444 P

CABINET SABCONSULTING

SOUSS CEREALES - SA
دملدله ة بحصص دلشركة 

للج ع  دلضبط  ملحضر  طبقل 
دلعلم دالستثنلئي للشركة بتلريخ فلتح 
نوف 28 2022 تقرر وبإخ لع دلشركلء 

مل يلي  :
 INMAA SOUTH قبول دلشركة 

HOLDING كشريك خديد.
دإلعالن عن دملدله ة بللحصص 
بن  دح يدد  دلديد  طرف  من 
فقيه  بن  زكريلء  ودلديد  فقيه 
 INMAA SOUTH دلشركة  لفلئد  

.HOLDING
تم داليددع دلقلنوني لد  دملحك ة 
سيد 28   8 بتلريخ  بلكلسير  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 449593.
445 P

CABINET SABCONSULTING

SOUTH AUTO SARL
دملدله ة بحصص دلشركة           
للج ع  دلضبط  ملحضر  طبقل 
دلعلم دالستثنلئي للشركة بتلريخ فلتح 
نوف 28 2022 تقرر و بإخ لع دلشركلء 

مل يلي :

 INMAA SOUTH  قبول دلشركة
HOLDING  كشريك خديد.

دإلعالن عن دملدله ة بللحصص 
فقيه  بن  زكريلء  دلديد  طرف  من 
لفلئد   فقيه  بن  دلزهر   دلديد   و 
 INMAA SOUTH دلشركة 

. HOLDING
تم داليددع دلقلنوني لد  دملحك ة 
سيد 28   8 بتلريخ  بلكلسير  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 449587.
446 P

CABINET SABCONSULTING

PREFAMAR - SA
دملدله ة بحصص دلشركة 

للج ع  دلضبط  ملحضر  طبقل 
دلعلم دالستثنلئي للشركة بتلريخ فلتح 
نوف 28 2022 تقرر وبإخ لع دلشركلء 

مل يلي  :
 INMAA SOUTH قبول دلشركة 

HOLDING كشريك خديد.
دإلعالن عن دملدله ة بللحصص 
من طرف دلديد دح يدد بن فقيه، 
دلديد   فقيه،  بن  زكريلء  دلديد 
بن  يلمنة  ودلديد   بن فقيه  دلزهر  
 INMAA دلشركة  لفلئد   فقيه، 

.SOUTH HOLDING
تم داليددع دلقلنوني لد  دملحك ة 
سيد 28   8 بتلريخ  بلكلسير  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 449588.
447 P

CABINET SABCONSULTING

JNANE AL MITAK – SARL
دملدله ة بحصص دلشركة 

للج ع  دلضبط  ملحضر  طبقل 
دلعلم دالستثنلئي للشركة بتلريخ فلتح 
نوف 28 2022 تقرر وبإخ لع دلشركلء 

مل يلي  :
 INMAA SOUTH قبول دلشركة 

HOLDING كشريك خديد.
دإلعالن عن دملدله ة بللحصص 
فقيه  بن  زكريلء  دلديد  طرف  من 
ودلديد   فقيه  بن  يلمنة  ودلديد  
دلشركة  لفلئد   فقيه  بن  صفية 

.INMAA SOUTH HOLDING

تم داليددع دلقلنوني لد  دملحك ة 
سيد 28   8 بتلريخ  بلكلسير  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 449586.
448 P

CABINET SABCONSULTING

 LES GRANDS MOULINS
SOUSS DRAA - SA

دملدله ة بحصص دلشركة 
للج ع  دلضبط  ملحضر  طبقل 
دلعلم دالستثنلئي للشركة بتلريخ فلتح 
نوف 28 2022 تقرر وبإخ لع دلشركلء 

مل يلي  :
 INMAA SOUTH قبول دلشركة 

HOLDING كشريك خديد.
دإلعالن عن دملدله ة بللحصص 
من طرف دلديد دح يدد بن فقيه، 
دلديد زكريلء بن فقيه ودلديد  يلمنة 
 INMAA دلشركة  لفلئد   فقيه  بن 

.SOUTH HOLDING
تم داليددع دلقلنوني لد  دملحك ة 
سيد 28   8 بتلريخ  بلكلسير  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 449595.
449 P

CABINET SABCONSULTING

 COMPTOIR DE
 MENUISERIE ET

 D’EQUIPEMENT D’AGADIR
(COMEAG) – SARL

دملدله ة بحصص دلشركة 
للج ع  دلضبط  ملحضر  طبقل 
دلعلم دالستثنلئي للشركة بتلريخ فلتح 
نوف 28 2022 تقرر وبإخ لع دلشركلء 

مل يلي  :
 INMAA SOUTH قبول دلشركة 

HOLDING كشريك خديد.
دإلعالن عن دملدله ة بللحصص 
فقيه  بن  دح يدد  دلديد  طرف  من 
 INMAA SOUTH دلشركة  لفلئد  

.HOLDING
تم داليددع دلقلنوني لد  دملحك ة 
سيد 28   8 بتلريخ  بلكلسير  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 449594.
450 P

CABINET SABCONSULTING

AZROU MATERIAUX - SA
دملدله ة بحصص دلشركة 

للج ع  دلضبط  ملحضر  طبقل 

دلعلم دالستثنلئي للشركة بتلريخ فلتح 

نوف 28 2022 تقرر وبإخ لع دلشركلء 

مل يلي  :

 INMAA SOUTH قبول دلشركة 

HOLDING كشريك خديد.

دإلعالن عن دملدله ة بللحصص 

فقيه  بن  دح يدد  دلديد  طرف  من 

 INMAA SOUTH دلشركة  لفلئد  

.HOLDING

تم داليددع دلقلنوني لد  دملحك ة 

سيد 28   8 بتلريخ  بلكلسير  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 449596.

451 P

CABINET SABCONSULTING

AZOR BOIS - SA
دملدله ة بحصص دلشركة 

للج ع  دلضبط  ملحضر  طبقل 

دلعلم دالستثنلئي للشركة بتلريخ فلتح 

نوف 28 2022 تقرر وبإخ لع دلشركلء 

مل يلي  :

 INMAA SOUTH قبول دلشركة 

HOLDING كشريك خديد.

دإلعالن عن دملدله ة بللحصص 

فقيه  بن  دح يدد  دلديد  طرف  من 

 INMAA SOUTH دلشركة  لفلئد  

.HOLDING

 تم داليددع دلقلنوني لد  دملحك ة 

سيد 28   8 بتلريخ  بلكلسير  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 449584.

452 P

CABINET SABCONSULTING

AGADIR MEUBLES - SARL
دملدله ة بحصص دلشركة 

للج ع  دلضبط  ملحضر  طبقل 

دلعلم دالستثنلئي للشركة بتلريخ فلتح 

نوف 28 2022 تقرر وبإخ لع دلشركلء 

مل يلي  :
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 INMAA SOUTH قبول دلشركة 

HOLDING كشريك خديد.

دإلعالن عن دملدله ة بللحصص 

فقيه  بن  زكريلء  دلديد  طرف  من 

لفلئد   فقيه  بن  يلمنة  ودلديد  

 INMAA SOUTH دلشركة 

.HOLDING

 تم داليددع دلقلنوني لد  دملحك ة 

سيد 28   8 بتلريخ  بلكلسير  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 449592.

453 P

 STE - VERIFICATION

 ELECTRONIQUE

 REPARATION ILILOU

 TACHYGRAPHE AUTO

 XEOGRAPHIE - SARL

(VERITAX(

 شركة ذدت مدؤولية محدوس 
طبقل لل حضر دالستثنلئي دملؤرخ 

في 05 أغدطس 2022 تم دإلقردر على 

مليلي 

 400 دلديد دلحدين شلكر فوت 

حصة لفلئد  دلديد دح د دليلو.

سرهم   400.000.00  : دمللل  رأس 

 4000 (ملئة ألف سرهم) مقد ة إلى 

400.00 سرهم مسجلة  حصة بقي ة 

تحت دسم دلديد دح د دليلو.

دلتديي2  : دلشركة تدي2 من طرف 

دلديد دح د دليلو. 

أو  شيك  أو  وثيقة  أي   : دلتوقيع 

دملنفرس  بللتوقيع  سلرية  ك بيللة 

للديد دح د دليلو.

تم تغيي2 دلنشلط دلرئي�سي للشركة 

من مردقبة ودلتحليل دلتقني دلى تثبيت 

ودلفحص دلدوري للكرونوطلكغردف. 

سجل  في  دلقلنوني  دإليددع  تم 

فلتح   : دملحك ة دالبتددئية بإنزكلن.في 

سبت 28 2022 تحت رقم 4696.

454 P

شركة »حاميس« ش.م.م

 عنودنهل سودر ديت دمح د دسعيد 

دسومومن بتلروسدنت

دلسجل دلتجلري رقم 5375 

تلروسدنت

ب قت�سى دلج ع دلعلم دالستثنلئي 

ت ت   2022 ينلير   24 في  دملؤرخ 

دملصلسقة على : 

تفويت حصص  :

 تفويت دلديد ح يد دلخرب 5000

دلديد  لفلئد   دلشركة  من  حصة 

ينلير   24 بتلريخ  دورير  دملصطفى 

.2022

دنسحلب دلديد ح يد دلخرب من 

دلشركة.

تعيين مدي2 للشركة :

دورير  دملصطفى  دلديد  تعيين 

ك دي2 للشركة.

تم دإليددع دلقلنوني بكتلبة دلضبط 

 بلملحك ة دالبتددئية لتلروسدنت بتلريخ

فلتح ف28دير 2022 تحت رقم 69.

455 P

شركة بيلديف

تعديل
ب قت�سى عقد عرفي دملؤرخ في 24 

ملي 2022 بللعيون، تقرر مل يلي :

دملصلسقة على بيع حصص دلديد 

حصة   40 بنددوس  مصطفى  مح د 

ودلديد  دلبنبلري  دلدللك  للديد 

حدن دلغرسكي.

مح د  دلديد  دستقللة  قبول 

مصطفى بنددوس من مهلمه كشريك 

في دلشركة.

تحيين دلقلنون دألسل�سي للشركة.

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم   -

نوف 28    4 بتلريخ  بأكلسير  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 3239/22.

456 P

ترجة الخاصة
ُ
مؤسسة األ

 INSTITUTION AL OUTROJJA

 PRIVEE

رأس مللهل 400.000 سرهم

دملقر دإلخت لعي  : تجزئة دسمين رقم 

404 أ ديت ملول

ب قت�سى دلج ع دلعلم دالستثنلئي 

دلخلصة  ترخة 
ُ
دأل مؤسدة  لشركلء 

دملؤرخ بتلريخ 47 نون28 2022م، تقرر 

مل يلي  :

دلحصص  بيع  على  دملصلسقة 

دالخت لعية.

من  و9  و7   6 دلفصول  تعديل 

دلقلنون دألسل�سي للشركة.

دالمضلء وتديي2 دلحدلب دلبنكي.

دلجديد  دألسل�سي  دلقلنون  تبني 

للشركة.

لد   دلقلنوني  دإليددع  تم  لقد 

دالبتددئية  بلملحك ة  دلضبط  كتلبة 

 2022 سيد 28   47 بتلريخ  بإنزڭلن 

تحت رقم 2485.

457 P

 SOCIETE HOLY SURF

MOROCCO
S.A.R.L.AU 

دلزيلس  في  دلرأس لل
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب وخب 

بلكلسير صلسق   2022 سيد 28  فلتح 

دلشريك دلوحيد لشركة هولي سورف 

مروكو على دلزيلس  في رأس لل دلشركة 

من 40.000 سرهم دلى 420.000 سرهم 

وذلك بزيلس  800 حصة من فئة 400 

سرهم نقدد.

برأس  دلخلص  دلفصل  تعديل 

دمللل من دلقلنون دالسل�سي للشركة.

داليددع  تم   : دلقلنوني   داليددع 

بلكلسير  دلتجلرية  بلملحك ة  دلقلنوني 

رقم  تحت   2022 سيد 28   42 يومه 

.449635

458 P

STE MAZI NEGOCE

 C/O BLOC CE N°26 ETAGE 2

 FOUK EL KOUDIA TIKIOUINE

AGADIR

دلزيلس  في رأس لل دلشركة

دلج ع  محضر  ب قت�سى   -  4

بتلريخ دكلسير  في  دإلستئنلئي   دلعلم 

07 سيد 28 2022 تقرر مليلي  :

ب ل  دلشركة  رأس لل  في  دلزيلس  

 400.000 سرهم من   400.000 قدره 

سرهم ليصبح 500.000 سرهم.

لد   دلقلنوني  دإليددع  تم   -  2

بتلريخ بأكلسير  دلتجلرية   دملحك ة 

 7 سيد 28 2022 تحت رقم 449575.
 دلخالصة لإلشهلر

459 P

AUTOFAHREN Sarl

 KISSARIAT ASSAFA WA

ALMARWA

 N°23 AV MLY ALI CHERIF

 MASSDOURA JORF

 INEZGANE

دلج ع  محضر  ب قت�سى   -  4

بتلريخ إنزكلن  في  دالستثنلئي   دلعلم 

 22 نوف 28 2022 تقرر مليلي  :

ب ل  دلشركة  رأس لل  في  دلزيلس    

 400.000 سرهم من   400.000 قدره 

سرهم   500.000 ليصبح  سرهم 

ودملصدر  ودملدفوعة بللكلمل.

دلشركة  ردس لل  تخفيض 

من  وذلك  سرهم   400.000 ب لقدره 

دخل دلخدلر .

رأس للهل دلنهلئي 400.000 سرهم

2 - تم دإليددع بلملحك ة دالبتددئية 

بإنزكلن بتلريخ 8 سيد 28 2022 تحت 

رقم 2460.

460 P
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ANACH CAR Sarl
 N°9 RUE N°2302 CITE 

 ANACHE DCHEIRA

 INEZGANE

4 - ب قت�سى محضر دلج ع دلعلم 

أالستثنلئي في إنزكلن بتلريخ 8 سيد 28 

2022 تقرر مليلي  :

ب ل  دلشركة  رأس لل  في  دلزيلس    

 400.000 سرهم من   800.000 قدره 

سرهم   900.000 ليصبح  سرهم 

ودملصدر  ودملدفوعة بللكلمل.

دلشركة  ردس لل  تخفيض 

من  وسلك  سرهم   800.000 ب لقدره 

دخل دلخدلر .
 رأس للهل دلنهلئي 400.000 سرهم

2 - تم دإليددع بلملحك ة دالبتددئية 

 2022 سيد 28   43 بتلريخ  بإنزكلن 

تحت رقم 2486.

461  P

 VALVERTE SARL AU
شركة محدوس  دملدؤولية 

دلشريك دلوحيد

ب قت�سى دلج ع دلعلم دالستثنلئي 
قرر   2022 نوف 28   46 في  دملؤرخ 

مدله ود دلشركة مل يلي :

4 - تحويل دملقر دالخت لعي للشركة 

بلوك ب   2 دكلسير بلي تيكنوبول  إلى  

 403 دلطلبق دلردبع مكتب رقم ب ب 

صونلبل دكلسير.

2 - دضلفة نشلط خديد للشركة:

ودلتحضي2  دلتدريب  مركز 

لالمتحلنلت.

3 - إضلفة دالسم دلتجلري للشركة  

.BAC TAWJIH :

دألسل�سي  دلقلنون  تحيين   -  4

للشركة.

بكتلبة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

ددلتجلرية  دملحك ة  لد   دلضبط 

بلكلسير بتلريخ 9 سيد 28 2022 تحت 
رقم 449644.

للخالصة ودلتذكي2

قبلل حدن

462 P

Société   WIND CITY- TRANS

SARL 

au capital de 100.000 DHS

 Siège sociale  : BOUTIQUE N 04

 SISE A COTE DE LA MOSQUEE

 LAHMIMSA, COMMUNE

TAKAT PR ESSAOUIRA

تغيي2 دملقر دالخت لعي للشركة 
دلج عية  دخت لع  على  بنلء 

للشركة  دلعلسية  غي2  دلع ومية 

 48 بتلريخ  ودملنعقد  دملذكور  أعاله، 

 6 بتلريخ  ودملسجل   ،2022 دكتوبر 

 ،42826 تحت عدس   2022 سيد 28 

تقرر مل يلي :

تغيي2 دملقر دالخت لعي للشركة إلى 

رقم  سكلن   : دلتللي  دلجديد  دلعنودن 

ح ي صة  مسجد  خودر  دلكلئن   04

خ لعة تكلط دقليم دلصوير .

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم   

دالبتددئية بللصوير  بتلريخ 8 سيد 28 

2220 تحت عدس 505.

462P مكرر

 STE TASRA CARS شركة

SARL AU

تعديل
بتلريخ  محرر  محضر  ب قت�سى 

قرر دلج ع دلعلم   2022 نوف 28    44

 STE TASRA لشركة  ٲالستثنلئي 

CARS SARL AU  مل يلي : 

تحويل دملقر دالخت لعي للشركة   -

إلى دلعنودن دلتللي  : زنقة 303 رقم44 

حي موالي رشيد دلددملة دكلسير. 

دألسل�سي  دلقلنون  تعديل   -

للشركة. 

تم دإليددع دلقلنوني لد  كتلبة   -

دلضبط بلملحك ة دالبتددئية بلكلسير 

تحت رقم   2022 سيد 28   40 بتلريخ 

.449648

463 P

C.A CONSEIL

 Siège social  : 67, RUE AL WAHDA

 AL WATANIA, LES AMICALES DES

 ,FONCTIONNAIRES

 Tél/ 05 28 237 626 Fax 05 28 22 84 55

E-mail  : cabinet_arrad@yahoo.fr

Agadir

 SOCIETE PERFECT
HOLIDAYS

دلعلم  دلج ع  محضر  ب قت�سى 
ودلدي   2022 نوف 28   24 دملنعقد في 
تم ب وخبه دحددت تغيي2دت بشركة 
PERFECT HOLIDAYS SARL شركة 
رأس للهل  محدوس   مدؤولية  ذدت 
50.000.00 حيث دتفق على مل يلي  :

نقل دملكتب دلرئي�سي للشركة إلى 
مكتب رقم 23 ع لر  أ دلطلبق رقم 3 

إقلمة إتردن حي بوسخن دلدشي2 .
تحيين دلقلنون دألسل�سي للشركة.

بلملحك ة  دلقلنوني  يذدع  دال  تم 
سيد 28   43 في  بإنزكلن  دالبتددئية 

2022 تحت رقم 2484.
464 P

 LIBRAIRIE PAPETERIE TOP
 SOUSS

شركة محدوس  دملدؤولية
 دلشريك دلوحيد

 ب قت�سى دلج ع دلعلم دالستثنلئي
قرر   2022 نوف 28   44 في  دملؤرخ 

مدله و دلشركة مل يلي :
دالخت لعي  دملقر  تحويل   -  4  
للشركة إلى : شلرع 593 رقم 63 سرب 

مبلرك بوركلن دكلسير.
دالسل�سي  دلقلنون  تحيين   -  2

للشركة.
بكتلبة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
دلتجلرية  دملحك ة  لد   دلضبط 
بلكلسير بتلريخ 47 نوف 28 2022 تحت 

رقم 449353.
465 P

»كوفارم« ش.م.م.ش.و
GOPHARM  SARL AU 

مقرهل دالخت لعي  : ع لر  24 رقم 8  
دلضحى ، تيكوين ، أكلسير

بتلريخ 23 ملي 2022 قرردلشريك 
دلوحيد مليلي :

 - تحويل دملقر دالخت لعي للشركة 
بندركلو  دلفرح  حي   446 رقم  إلى 

دكلسير.

  - إضلفة دلعالمة دلتجلرية دلتللية :
.parapharmacie rodayna

- قبول دلنظلم دألسل�سي دلجديد   
للشركة.

2 - وقد تم دإليددع دلقلنوني بكتلبة 
دلتجلرية  دملحك ة  لد   دلضبط 
تحت   2022 يونيو   2 بتلريخ  بأكلسير 

رقم 440402.
للخالصة و دلبيلن

 عن دملدي2

466 P

شركة أنيم لوجستيك 
شركة دملدؤولية دملحدوس  

دملقر دالخت ــلعي : ع لر  44 دلطلبق 
94 دلدعلس  2 دلحي دملح دي دكلسير 
ب قت�سى دلعقد دملؤرخ بـ 6 أكتوبر 

2022 تـم تقرير مل يلي :
تغيي2 مقر شركة دنيم لوخدتيك 
 2 دلدعلس    94 دلطلبق   44 إلى ع لر  

دلحي دملح دي دكلسير.
بيع خ يع أسهم دلديد عفيف   -
دلودصف  دلديد  لصللح  هللا  عبد 
دلحدين ودلديد دس ري عبد دملجيد.
تعيين دلديد دس ري عبد دملجيد 

مدي2 دلشركة ملد  غي2 محدوس  .
بكـتـلبة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
دكلسير  دلتجلرية  بلملحك ــة  دلضبط 
بتلريخ فلتح سيد 28 2022 تحت رقـم 

.449545
467 P

AGA VERDURAS SARL
ب قت�سي عقد عرفي مؤرخ بتلريخ 
بليت ملول قررت   2022 أكتوبر   44
دلج عية دلعلمة دالستثنلئية لشر كة 

AGA VERDURAS SARL مليلي  : 
دلجديد  دملقر  دلشركة.  مقر  تغيي2 
رقم  مكتب   5-25 سيس  أركلنه  زنقة 
دلطلبق دلثلني بحي أركلنه إنزكلن   44

ديت ملول.
تحيين دلقلنون دالسل�سي للشركة .
 تم دإليددع دلقلنوني لد  دملحك ة 
سيد 28   08 في  إنزكلن  دالبتددئية 

2022 تحت رقم 2462.
468 P
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C.A CONSEIL

 Siège social  : 67, RUE AL WAHDA

 AL WATANIA, LES AMICALES DES

 ,FONCTIONNAIRES

 Tél/ 05 28 237 626 Fax 05 28 22 84 55

E-mail  : cabinet_arrad@yahoo.fr

Agadir

» RADIOLOGIE TILILA «
MODIFICATION

دلعلم  دلج ع  محضر  ب قت�سى 

تم   2022 أكتوبر   40 في  دملنعقد 

بشركة  تغيي2دت  دحددت  ب وخبه 

» RADIOLOGIE TILILA« حيت قرر 

مليللي :

تورية  دملندلي  دلدكتور   دستقللة 

من وظيفتهل ك دير  طبية.

دلدكتور عطلف مصطفى  تعيين 

مدير طبي للشركة.

عطلف  للديد  صالحيلت  إعطلء 

 مصطفى للتوقيع ب فرسه في دلحدلبلت

دملصرفية للشركة ؛

صالحيلت.

469 P

STE KEROUMITRANS SARL 
شركة ذدت مدؤولية محدوس  

رأس للهل 200.000 سرهم

دملقر دالخت لعي : شقة رقم 223 –

ع لر  -6إقلمة نرخس-حي دلدالم 

بندركلو أكلسير

سجل تجلري رقم : 24467 /أكلسير

ب قت�سى قردر دلشريكة دلوحيد  

دملنعقد  دالستثنلئي  دلعلم  دلج ع  في 

دتخلذ  تم   ،2022 نوف 28   46 يوم 

دلقردردت دلتللية :

كرومي  دلديد   دملدي2   دستقللة 

سهلم.

تعيين دلديد هيت مللد ك دي2 

للشركة ملد  سنة.

بلملحك ة  دلقـلنوني  دإليـددع  تم 

سيد 28   8 بتلريخ  بأكلسير  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 449604.

470 P

 BOULANGERIE شركة

 PATISSERIE CLEMENTINE

شركة دملدؤولية دملحدوس  ذدت 

شريك ودحد 

دملقر دالخت ــلعي دلطلبق دلدفلي رقم 

82 شلرع عبد دلكريم دلخطلبي حي 

دملدي2  دكلسير 

 48 بـ  دملؤرخ  دلعقد  ب قت�سى 

نوف 28 2022 تـم تقرير مل يلي :

دقللة دلديد هشلم دشيكفور من 

مهلمه ك دي2 ودحد للشركة.

تعيين دلديد دح د أمين مدي2و 

دحد للشركة ملد  غي2 محدوس .

بكـتـلبة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

دكلسير  دلتجلرية  بلملحك ــة  دلضبط 

تحت رقـم   2022 سيد 28   43 بتلريخ 

.449644
ب ثلبة مقتطف و بيــلن

471 P

 AU VIEUX شركة

 FOURNEAU

شركة دملدؤولية دملحدوس  ذدت 

شريك ودحد 

دملقر دالخت ــلعي دلطلبق دلدفلي رقم 

42 ع لر  دفردن شلرع دلحدن دلثلني 

دكلسير 

 48 بـ  دملؤرخ  دلعقد  ب قت�سى 

نوف 28 2022 تم تقرير مل يلي :

من  حفيظ  دمددن  دلديد  دقللة 

مهلمه ك دي2 ودحد للشركة.

تعيين دلديد دح د أمين مدي2و 

دحد للشركة ملد  غي2 محدوس .

بكـتـلبة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

دكلسير  دلتجلرية  بلملحك ــة  دلضبط 

تحت رقـم   2022 سيد 28   43 بتلريخ 

.449643
 ب ثلبة مقتطف و بيــلن

472 P

شركة سيطا بووير ش.م.م
بشريك وحيد 

برأس لل دخت لعي قدره 400.000 

سرهم
رقم 785 دلحي دلصنلعي ديت ملول 

إنزكلن 

دلعلم  دلج ع  محضر  ب قت�سى 

نوف 28   7 بتلريخ  دملنعقد  دالستثنلئي 

2022، ت ت دملصلسقة بلإلخ لع على 

دملقت2حلت داتية :

دالخت لعي  دلغرض  ت ديد   -

للشركة إلى مل يلي :

عقلقي2.

بيع و شردء مودس دلبنلء.

إضلفة دلنشلط دالخت لعي دلتللي :

 بلئع دلعقلقي2. 

- تحيين دلقلنون دألسل�سي للشركة 

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

سيد 28   7 بإنزكلن بتلريخ  دالبتددئية 

2022 تحت عدس رقم 2457/2022.
مقتطف قصد دالشهلر

473 P

 Ste MAROCO CANADIEN

 DE DEVELOPPEMENT

 AGRICOLE (MCDA(

شركة ذدت مدؤولية محدوس 

ذدت شريك وحيد 

رأس للهل 4.000.000 سرهم

 HF 469 دملقر دالخت لعي : إقلمة

شلرع دلحدن دألول - حي دلددملة-

أكلسير

سجل تجلري رقم : 44324 /أكلسير

دلوحيد  دلشريك  قردر  ب قت�سى 

تقرر   ،2022 سيد 28   6 دملؤرخ يوم 

مل يلي :

دست ردر نشلط دلشركة.

بكتلبة  دلقـلنوني  دإليـددع  تم 

ألكلسير  دلتجلرية  لل حك ة  دلضبط 

تحت رقم   2022 سيد 28   42 بتلريخ 

.449634

474 P

 STE - VERIFICATION

 PREMIERE AMODOU

MESURE- SARL

(SIGLE  : VPAM(

شركة ذدت مدؤولية محدوس 

دالستثنلئي  دلج ع  ملحضر  طبقل 

2022 تم إقردر  26 أكتوبر  دملؤرخ في 

من  للشركة  دلرئي�سي  دلنشلط  تغيي2 

فحص دلكر ونو طلكيغردف إلى إصالح 

دلكرونوطلكيغردف.

سجل  في  دلقلنوني  دإليددع  تم 

 7 في  بإنزكلن  دالبتددئية  دملحك ة 

نوف 28 2022 تحت رقم 2224.

475 P

تأمينات الجنوب املغرب

خوطلن بلنت سيدت2يبيتور

 شركة ذدت مدؤولية محدوس  

رس للهل 300.000.00 سرهم

-IF 14492465 : دلسجل دلتجلري

783

 ICE 001515925000027 -

 48407494

دملقر دالخت لعي 652 شلرع دملجلزر 

حى دلدالم دلددملة

ب وخب عقد عرفي محرر بأكلسير 

عقد  ،تم   2022 نوف 28   9 بتلريخ 

لشركة  دلعلسي  دلغي2  دلعلم  دلج ع 

خوطلن بلنت سيدريبيتور، حيث قرر 

تغيي2 دلتد ية ، وبللتللي تغيي2 دلفصل 

2 من دلقلنون دألسل�سي.

دلفصل 2 دلجديد دلتد ية.

تح ل دلشركة دإلسم دلتللي :

كلري ملرين موؤوكو ش م م

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

30 نوف 28  دالبتددئية بللددملة تلريخ 

2022 تحت رقم 2022/2066.

476 P
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ASSURANCES GOUSAID
SARL

تسجيل محضر دلج عية دلعلمة 
دلغي2 دلعلسية

يعلن دملوقع أسفله دلديد ح يد 
دلتعريف  لبطلقة  دلحلمل  كوسعيد 
 دلوطنية ZE4876 دلكلئن بللفيال رقم 2
دلهد   حي  تلزرودت  مركب   H بلوك 
دكلسير، أن ورثة دملرحوم بلهلل دلرشيد 
شركة  في  شركلء  بصفتهم  كوسعيد 
 ASSURANCES GOUSAID SARL

قد صلسقو على :
طريقة سعو  دلج عية دلع ومية 

لالنعقلس ومكلن دالنعقلس.
دالقردر بوفل  دملرحوم بلهلل دلرشيد 

كوسعيد ونقل حصته إلى ورثته.
دإلقردر بللتوزيع دلجديد لرأس لل 

دلشركة.
كوسعيد  ح يد  دلديد  تعيين 

ك دي2 قلنوني للشركة.
دإلخردءدت  إنجلز  صالحية  منح 

دلقلنونية لل دي2 دلجديد.
 تعديل بعض مودس دلنظلم دألسل�سي

للشركة.
دلعلمة  دلج عية  ب قت�سى  وذلك 
بتلريخ  دملنعقد   دلعلسية   دلغي2 
دنتهى   2022 نوف 28  فلتح 
مسجل  محضر  بتحرير 
يوم بأكلسير  دلتسجيل   بإسدر  

9 نوف 28 2022 أمر عدس 2022/35944 
 2022004072742067 عدس  سجل 
 7040556082224 عدس  وصل 
ودملقيد بللسجل دلتجلري عدس 4954 
رقم  تحت   2022 سيد 28   6 بتلريخ 
عدس  دلتحليلي  دلسجل   449564

4946 بلملحك ة دلتجلرية بأكلسير.
477 P

B-LUXE FOOD SARL شــركة
 شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

 رأس للهل دإلخت لعي 400.000 سرهم
مقرهل دإلخت لعي : فيال رقم 44،شلرع 

44 ينلير،حي دلددملة ، أكلسير 
منح حق دلتديي2 دلحر

ألصل تجلري ملطعم مقهى
نوف 28   24 ب قت�سى عقد بتلريخ 

 ، 2022، ت نح شركة ب لوكس فوس 

دلقلنونية مدي2تهل  طرف  من  م ثلة 

دلحلملة  بنعي�سى،  حدنلء  دلديد    

 : رقم  دلوطنية  دلتعريف  لبطلقة 

286677ج، حق دلتديي2 دلحر لألصل 

دلتجلري ملطعم مقهى تحت دلعالمة 

دلكلئنة  فوس”  لوكس  “ب  دلتجلرية 

44،شلرع  فيال رقم   : بللعنودن داتي 

44 ينلير،حي دلددملة أكلسير ، للديد 

دلحلمل  عدي  نليت  دلرح لن  عبد 

 : رقم  دلوطنية  دلتعريف  لبطلقة 

354424ج س.

مد  دلعقد:

تم منح حق دلتديي2 دلحر هذد ملد  

ثالث سنودت متتللية، قلبلة للتجديد 

للفت2   دملد ،  لنفس  ض ني  بإتفلق 

إلى   2022 دمل تد  من فلتح سيد 28 

غلية 30 نوف 28 2025.

478 P

 » SOMME MAROC شركة «

دلغي2  دلعلم  دلج ع  ب قتضـى 

 ،2022 يونيو   43 في  دلعلسي دملؤرخ 

  SOMME MAROC SARL لشركة 

تقرر مليلي :

 SAN تغيي2 دسم دلشركة إلى   -  4

 ADRIAN INVERSIONES SL.

SARL

تحويل دألسهم دمل نوحة من   -  2

 TALLERES EZQUERRA قبل شركة

لصللح   SEAMERS SL SARL

 SARL SAN ADRIAN شركة 

.INVESIONES SL

دألسل�سي  دلنظلم  تحديث   -  3

من   42 و   9 و   7 و   3 وتعديل دملودس 

دلقلنون دألسل�سي للشركة.

4) دلصالحيلت دمل نوحة.

بكتلبة  دلقلنوني  دإليددع  تم  وقد 

إنزكلن  دالبتددئية  بلملحك ة  دلضبط 

في 44 أكتوبر 2022 تحت رقم 4989.

479 P

 PURE PRODUCTS 

 TRADING COMPANY

MOROCCO
حل مدبق لشركة 

بتلريخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

دلشركلء  قرر   2022 ملي   24

دملحدوس   دملدؤولية  ذدت  لشركة 

 PURE PRODUCTS TRADING

COMPABY MOROCCO مل يلي : 

دلحل دملدبق للشركة. 

مللد  نويدري  دلديد  عيين 

مصفي للشركة. 

تغيي2 دلقودنين دألسلسية للشركة .
 45 رقم   : دالخت لعي  دملقر  حدس 

دملدي2   حي   842 خهلس  أبو  شلرع 

أكلسير.

بكتلبة دلقلنوني  دإليددع  تم   وقد 

بأكلسير دلتجلرية  بلملحك ة   دلضبط 

يونيو   20 بتلريخ   440324 تحت رقم 

.2022

480 P

 STE DECO EQUIPEMENT

 K-A SARL
علم  خ ع  محضر  ب قت�سى   

تم   2022 نوف 28   24 يوم  دستثنلئي 

ب قر دلشركة دملصلسقة على مل يلي :

مكلن  تحديد  و  دلشركة  حل   -  

دلتصفية.

 - دلغلء عقد دلشركة.

دلحدن  دبودحيل  دلديد  تعين   -  

ك صفي للشركة.

 - دإليددع دلقلنوني وضع بلملحك ة 

 449832 دلتجلرية بلكلسير تحت رقم 

يوم 42 نوف 28 2022.

481 P

 STE MONSIEUR ET

 MADAME GOUGET
 SARL

  ،2022 أكتوبر   6 بتلريخ  تم 

دخت لع علم دستثنلئي حدس ب وخبه 

دلنقط دلتللية : 

للشركة  دلقلنوني  دالسم  تغيي2 
 MONSIEUR ET MADAME  « من  
 Amya &«دلى   »GOUGET SARL

 .» Spa by DSCM SARL
لد   دلقلنوني  دإليددع  تم  وقد 
 44 مردكش  في  دلتجلرية   دملحك ة 
سيد 28 2022، تحت رقم  442554.
482 P

كلوبال ميديكال كوغ
تأسيس شركة ذدت دملدؤولية 

دملحدوس 
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم وضع دلقلنون   ،2022 44 نوف 28 
دملدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دملحدوس  ذدت دلخصلئص دلتللية :
دلتد ية : كلوبلل ميديكلل كوغ.

دملوضوع دالخت لعي :
تصنيع ودستي2دس وتصدير وتوزيع 

وصيلنة دألخهز  دلطبية.
دستي2دس وتصدير وتوزيع دلكودشف 
في  دلتشخي�سي  لإلستخددم  دلطبية 

دملخت28.
موطنة ب كتب   : دملقر دالخت لعي 
رقم 53 - دلطلبق 4، دمللمونية، شلرع 
حي   ،500 أ ش  بونع لني ف  حدن 

دلددملة، أكلسير.
من  سنة   99 في  حدست   : دملد  

تلريخ تأسيس دلشركة دلنهلئي.
في  حدس   : دالخت لعي  دلرأس لل 
 4000 إلى  مقد ة  سرهم   400.000
حصة دخت لعية من قي ة 400 سرهم 

لكل حصة م لوكة لكل من  :
دلديد بوكردس ح ز  : 340 حصة 
سرهم لكل   400 دخت لعية من قي ة 
 34.000 قدرهل  ب دله ة  حصة 

سرهم.
 330  : دلديد أكرنلن مح د رضل 
حصة دخت لعية من قي ة 400 سرهم 
لكل حصة ب دله ة قدرهل 33.000 

سرهم.
حصة   330 دلديد بوكردس ح يد 
سرهم لكل   400 دخت لعية من قي ة 
 33.000 قدرهل  ب دله ة  حصة 

سرهم.
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دلتديي2 : تم تعيين دلديد بوكردس 
ح ز  مدي2 للشركة ملد  غي2 محدس ، 
ودلشركة ملزمة بشكل صحيح بتوقيع 

وحيد للديد بوكردس ح ز .
فلتح  من  تبتدئ   : دملللية  دلدنة 
كل  من  سيد 28   34 في  وتنتهي  ينلير 

سنة.
كتلبة  لد   دلقلنوني  دإليددع  تم 
بأكلسير  دلتجلرية  بلملحك ة  دلضبط 
رقم  تحت   ،2022 سيد 28   45 يوم 

.449695
دلشركة مسجلة بللسجل دلتجلري 
لد  دملحك ة دلتجلرية بأكلسير بتلريخ 
رقم  تحت   ،2022 سيد 28   45

دلتحليلي 53863.
483 P

شركة تغنس إقرأ
ش م م ش و

شلرع زدير ع لر  دملدي2  دلنلظور
فسخ دلشركة

تبعل ملحضر دلج ع دلعلسي بتلريخ 
30 نوف 28 2022، قرر دملدي2 دلوحيد 
شركة  فسخ  حدن  ح وتي  دلديد 
 40.000 ردس للهل  دقرأ«  »تغنس 
ع لر   زدير  شلرع  ومقرهل  سرهم، 
دملدي2  دلنلظور رقم دلسجل دلتجلري 

.40255
: تم دإليددع لد  سكرتي2  دإليددع 
ب حك ة  ودلتسجيل  دلضبط  مكتب 
 ،2022 سيد 28   43 بتلريخ  دلنلظور 

تحت رقم 4990.
484 P

شركة تغنس إقرأ
ش م م ش و

شلرع زدير ع لر  دملدي2  دلنلظور
فسخ دلشركة

تبعل ملحضر دلج ع دلعلسي بتلريخ 
24 نوف 28 2022، قرر دملدي2 دلوحيد 
شركة  فسخ  حدن  ح وتي  دلديد 
 40.000 ردس للهل  دقرأ«  »تغنس 
ع لر   زدير  شلرع  ومقرهل  سرهم، 
دملدي2  دلنلظور رقم دلسجل دلتجلري 

.40255

: تم دإليددع لد  سكرتي2  دإليددع 

ب حك ة  ودلتسجيل  دلضبط  مكتب 

 ،2022 سيد 28   43 بتلريخ  دلنلظور 

تحت رقم 4994.

485 P

STE BELLA IMMOBILIER

SARL

دلعلم  دلج ع  محضر  ب قت�سى 

2022، قرر شركلء  44 نوف 28  بتلريخ 

من  دلشركة  مقر  تحويل  دلشركة 

شلرع   444 بفلس  دلكلئن  دلعنودن 

 en   5 دبردهيم  سيدي  هيتم  دبن 

إلى   ،domiciliation au RC34695

بن  داتي فلس شلرع عالل  دلعنودن 

مهدي  دقلمة  دلقدس  حي  هللا  عبد 

دلشقة بللطلبق دلدلسس.

بتلريخ  توثيقي  عقد  ب قت�سى 

عن  تفويت  تم   ،2022 نوف 28   44

دخت لعية  حصص   50 هبة  طريق 

دلودحد   للحصة  سرهم   400 بقي ة 

من طرف دلديد دلطللب دلتل دلني 

 BELLA شركة  في  ي تلكهل  ودلتي 

IMMOBILIER ش م م لفلئد  دلديد 

صالح دلدين دلتل دلني.

دلعلم  دلج ع  محضر  ب قت�سى 

 ،2022 44 نوف 28  دالستثنلئي بتلريخ 

قرر شركلء دلشركة مل يلي :

دملصلسقة على تفويت دلحصص.

تغيي2 دلشكل دلقلنوني للشركة.

دالبردء  دعطلء  دملدي2،  دستقللة 

لل دي2.

تحيين دلنظلم دالسل�سي للشركة.

كتلبة  لد   دلقلنوني  دإليددع  تم 

دلضبط بلملحك ة دلتجلرية لفلس في 

30 نوف 28 2022، تحت رقم 4976.

486 P

» FIDUCIAIRE » FIRCOFISC NEW

 B.P 606 - BIOUGRA CHTOUKA AIT  

BAHA

TEL: 05 28-81-96-40

FAX: 05 28-81-96-41  

STE REDAMOSMEDIA

SARL AU

  إعالن عن تأسيس
بتلريخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

44 نوف 28 2022، بلشتوكة ديت بلهل 

حررت قودنين شركة ذدت مدؤولية 

مصلئصهل  ودحد  بشريك  محدوس  

كللتللي :

 STE شركة   : دالسم 

.REDAMOSMEDIA

دألهددف : تحرير دلجردئد. 

دملقر دالخت لعي : سودر تين مزدز ودس 

دلصفل بيوكر .

سنة دبتدءد من تلريخ   99  : دملــد  

دلتأسيس دلنهلئي.

في  حدس   : دالخت لعي  دلرأس لل 

إلى  مقدم  سرهم   400.000 مبلغ 

4000 حصة بث ن 400 سرهم للودحد 

موزع كللتللي :

 4000 رضل  مصطفى  دلديد 

حصة.

دملج وع 4000 حصة.

فلتح  من  تبتدئ   : دملللية  دلدنة 

ينلير وتنتهي في 34 سخن28 من كل سنة.

دلشركة  بتديي2  يقوم   : دلتديي2 

دلديد مصطفى  محدوس   غي2  وملد  

رضل.

دإلمضلءدت  تكون   : دإلمضلءدت 

دالخت لعية ودلبنكية لديد مصطفى 

رضل.

دإليددع  تم   : دلقلنوني  دإليددع 

بلملحك ة  دلضبط  بكتلبة  دلقلنوني 

سيد 28    2 بإنزكلن بتلريخ  دالبتددئية 

2022 تحت رقم 2476.  

487 P

ZARA MARBRE
SARL

رأس للهل : 400.000 سرهم
دملقر دالخت لعي : حي أوالس بوطيب 

طريق زغنغلن رقم 46 دلنلظور
حل دلشركة

دلغي2  دلعلم  دلج ع  ب قت�سى 
بتلريخ  دملنعقد  للشركلء  دلعلسي 
 ZARA لشركة   ،2022 نوف 28   24

MARBRE SARL، تقرر مل يلي :
تعيين دلديد عبد دلغلني حيبيبي 

دملصفي للشركة.
مقر دلتصفية في حي أوالس بوطيب 

طريق زغنغلن رقم 46، دلنلظور.
دلحدلب  على  ودملودفقة  دملعلينة 

دلنهلئي لل صفية.
دلتصفية  ت لم  على  دملصلسقة 

دلنهلئية للشركة.
دلضبط  كتلبة  لد   دإليددع  تم 
بلملحك ة دالبتددئية بللنلظور بتلريخ 

9 سيد 28 2022، تحت رقم 4967.
488 P

FULL TECH CAR
SARL AU

رأس للهل : 500.000 سرهم
مقرهل دالخت لعي : تجزية دلتلسغيتي 

رقم ب 5 مرتيل
عقد دلتأسيس

بتلريخ  مسجل  عقد  ب قت�سى 
تأسدت  ب رتيل   ،2022 يوليو   45
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد.
وتت يز بللخصلئص دلتللية :

 FULL TECH CAR : دسم دلشركة
ش ذ م م.

دملقر دالخت لعي : تجزئة دلتلسغيتي 
رقم ب 5 مرتيل.

لألغردض  تأسدت  دلشركة  
دلتللية :

كردء دلديلردت بدون سلئق.
دلع ليلت  خ يع  علم  وبشكل 
ودملللية  ودلتجلرية  دلصنلعية 
بشكل  دملرتبطة  ودلغي2  ودلعقلرية 
مبلشر وغي2 مبلشر بلألغردض دملشلر 

دليهل أو أغردض مشلبهة أو م لثلة.
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سنة دبتددءد من تلريخ   99  : دملد  

دلتسجيل بللسجل دلتجلري.

 500.000 في  محدس   : دمللل  ردس 

بقي ة  حصة   5000 وي ثل  سرهم، 

400 سرهم للحصة مفوتة ك ل يلي :

دلديد أح د أمين محدين 5000 

حصة للشريك دلوحيد.

ملد   دلشركة  يدي2   : دلتديي2 

أمين رقم  دلديد أح د  غي2 محدس  

.BL56828 بطلقتهل دلوطنية

من  دألول  يبدأ   : دملحلسبي  دلعلم 

شهر  من   34 في  وتنتهي  ينلير  شهر 

سيد 28.

دالحتيلط  لتكوين   %5  : دألربلح 

دلقلنوني ودلبلقي للشريك دلوحيد.

بللسجل  دلشركة  تقييد  تم 

دلتجلري تحت رقم 32639 بتلريخ 45 

دلضبط  كتلبة  لد    2022 سيد 28 

بلملحك ة دالبتددئية بتطودن.

وضع  تم   : دلقلنوني  دإليددع 

دمللف لد  كتلبة دلضبط بلملحك ة 

دالبتددئية بتلريخ 43 سيد 28 2022.

489 P

S O G E F C O

 L’INFORMATIQUE AU SERVICE DE LA

GESTION

STE KOH-PEK
SARL

رقم طريق عين دلشكلك

عين دلشكلك

بتلريخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

بنفس  مسجل   ،2022 45 نوف 28 

 ،2022 سيد 28   42 بتلريخ  دملدينة 

دملدؤولية  ذدت  شركة  تحليل  تم 

دملحدوس ، ذدت دمل يزدت دلتللية :

دلتد ية : STE KOH-PEK شركة 

ذدت مدؤولية محدوس .

تحليل  تم  لقد   : دلشركة  تحليل 

دلعلم  دلج ع  ب ودفقة  دلشركة 

حجيبة  دلعلصمي  دلديد   وتد ية 

مصفية للشركة.

كتلبة  لد   دلقلنوني  دإليددع  تم 

دلضبط بلملحك ة دالبتددئية بصفرو 

2022، تحت رقم  45 سيد 28  بتلريخ 

.22/403

دلسجل دلتجلري : 4587.

490 P

E .S. A PROMO
شركة محدوس  دملدؤولية
رأس للهل : 400.000 سرهم

مقرهل دالخت لعي : 43 زنقة أح د 

دملجلطي طلبق 4 رقم 8 دملعلريف 

دلددر دلبيضلء

RC N°565254

ب قت�سى عقد عرفي محرر بللددر 

دلبيضلء بتلريخ 47 نوف 28 2022، تم 

دملدؤولية  محدوس   شركة  تأسيس 

من شريك وحيد بللخصلئص دلتللية:

.E. S. A PROMO : دلتد ية

دلصفة دلقلنونية : شركة محدوس  

دملدؤولية.

دإلنعلش   : دالخت لعي  دلهدف 

دلعقلري,
زنقة أح د   43  : دملقر دالخت لعي 
دملعلريف   8 رقم   4 طلبق  دملجلطي 

دلددر دلبيضلء.

دملد  : 99 سنة.
سرهم   400.000  : دمللل  رأس 

حصة دخت لعية   4000 مقد ة إلى 

مكتتبة  للحصة،  سرهم   400 بقي ة 

إلى   4 ومرق ة من  ومحرر  بللكلمل، 

4000 موزعة ك ل يلي :

 330 دلهبطي  دملصطفى  دلديد 

حصة.

 340 غوفلري  س ية  دلديد  

حصة.

 330 شهيد  دلرحيم  عبد  دلديد 

حصة.

دلدنة دالخت لعية : من فلتح ينلير 

إلى 34 سيد 28 من كل سنة.

دملصطفى  تعيين  تم   : دلتديي2 

دلهبطي وس ية غوفلري وعبد دلرحيم 

مدي2ين للشركة ملد  غي2 محدس .

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 

رقم  تحت   ،2022 43 سيد 28 

.849856

491 P

IMPRONE

شركة محدوس  دملدؤولية

من شريك وحيد

ردس للهل : 4.500.000 سرهم

مقرهل دالخت لعي : 5 بلوك 38 طلبق 

أر�سي سيدي عث لن دلددر دلبيضلء

RC N°565254

ب قت�سى عقد عرفي محرر بللددر 

دلبيضلء بتلريخ 47 نوف 28 2022، تم 

دملدؤولية  محدوس   شركة  تأسيس 

من شريك وحيد بللخصلئص دلتللية:

.IMPRONE : دلتد ية

دلصفة دلقلنونية : شركة محدوس  

دملدؤولية من شريك وحيد.

دالنعلش   : دالخت لعي  دلهدف 

دلعقلري.

دملقر دالخت لعي : 5 بلوك 38 طلبق 

أر�سي سيدي عث لن دلددر دلبيضلء.

دملد  : 99 سنة.

سرهم   4.500.000  : دمللل  ردس 

مقد ة ل 45.000 حصة دخت لعية 

مكتتبة  للحصة،  سرهم   400 بقي ة 

فلتح  ومرق ة من  بللكلمل،  ومحرر  

إلى 45.000 موزعة ك ل يلي :

 45.000 دلدعدي  حدن  دلديد 

حصة.

فلتح  من   : دالخت لعية  دلدنة 

ينلير إلى 34 سيد 28 للشركة ملد  غي2 

محدس .

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 

رقم  تحت   ،2022 43 سيد 28 

.849839
لإلشلر  ودلبيلن

492 P

MACITI
SARL

13 RUE AHMED EL MAJATTI 

ETG 1 N°8 MAARIF 

CASABLANCA

سجل تجلري رقم 378959

ب قت�سى عقد عرفي مؤرخ بتلريخ 

40 نوف 28 2022، تقرر مل يلي :

دلحل دملدبق للشركة.

تعيين دلديد دمللمون زدكي مصفي 

للشركة ودمالء ذمته.

 43 تعيين مقر دلشركة دلكلئن ب 

رقم   4 طلبق  دملجلطي  أح د  زنقة 

مكلنل  دلبيضلء  دلددر  دملعلريف،   8

للتصفية.

كلتب  لد   دلقلنوني  دإليددع  تم 

بللددر  دلتجلرية  بلملحك ة  دلضبط 

 ،2022 نوف 28   28 بتلريخ  دلبيضلء 

تحت رقم 847780.

493 P

STE BGI PETROLEUM
SARL

دلعلم  دلج ع  محضر  ب قت�سى 

دالستثنلئي دملؤرخ بتلريخ فلتح أكتوبر 

2022، قرر دلشركلء مل يلي :

من  دلشركة  رأس لل  رفع 

سرهم ليصبح رأس لل   40.000.000

وذلك  سرهم   50.000.000 دلشركة 

دخت لعية  حصة   400.000 بتكوين 

خديد  من فئة 400 سرهم.

إقلمة  من  دالخت لعي  دملقر  نقل 

دلهرهور    3 ع لر    45 شقة   2 سعد 

إلى تجزئة فيتل 29 دملنطقة دلصنلعية 

شلرع دلحدن دلثلني دلربلط.

دالسل�سي  دلقلنون  تحديث 

للشركة.

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

سيد 28   44 دالبتددئية بت لر  بتلريخ 

2022، تحت رقم 9529.

494 P
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فسخ عقدة التسيير الحر
دملصللحة  قلنون  ألحكلم  وفقل 
دملؤرخ في 27 سبت 28 2022 ودملسجلة 
 ،2022 سيد 28   5 في  مردكش  في 
 FERME D’HOTES« شركة  فإن 
 TAGUENZA TAMESLOHTE«
في  مقرهل  ودلكلئن   S.A.R.L AU
خ لعة  دمزميز  طريق   P.K.29،5
تلمصلوحت ع للة دلحوز  ودملسجلة 
تحت  ملردكش  دلتجلري  دلسجل  في 
رقم 46694،  وي ثلهل مديرهل دلديد 
ك لل دملهدي، مغربي دلجندية،  من 
 ،4957 ينلير   43 مودليد                
رقم   دلوطنية  للبطلقة  حلمل 
دلوسي  يودفق على دإلنهلء   ،E48562
لعقد دلتديي2 دلحر بلالتفلق دملتبلسل 
 2044  /  04/07 في  دملوقع  دملجلني 
                   FERME D’HOTES« شركة   بين 
 »TAGUENZA TAMESLOHTE
ح ي يد،  دالله  عبد  دلديد  وبين 
رقم  دلوطنية  دلهوية  بطلقة  حلمل 
بحيث دثفقل على فسخ    .E384285
عقد دلتديي2 دلحر دمل28م بينه ل، ويعلن 
كل طرف أن يعطي إبردء دلذمة وإبردء 
دلذمة لبعضهم دلبعض من تلريخ 27 

سبت 28 2022.
495 P

 SOCIETE SMYEJ FRERES
PIECES AUTO

 SARL
دملقر دالخت لعي : رقم 48 مكرر شلرع 

دملنصور دلذهبي خليز مردكش
دلسجل دلتجلري : 9409

دلعلم دالستثنلئي  ب وخب دلج ع  
 2022 أكتوبر   24 بتلريخ  دملنعقد 
بيلس  فرير  دلد يج  صلسقت شركة 

أوطو على :
 48 رقم  في  دلكلئن  دملبنى  إغالق 
خليز  دلذهبي  دملنصور  شلرع  مكرر 
يعلن   ، نفده  دلوقت  وفي  مردكش 
دلج ع دلعلم دالستنلئي وتؤكد وقف 
نشلطهل ودلتوقف دلنهلئي عنه وشطب 
دملبنى ومن  ضريبة دألع لل من هذد 

دلسجل دلتجلري للشركة.

للشركة   دملسجل  دملكتب  نقل 
حيث صلسق دلج ع دلعلم دالستنلئي 
من  دملسجل  دملكتب  نقل  على 
 48 رقم  في  دلودقع  دلدلبق  دلعنودن 
خليز  دلذهبي  دملنصور  شلرع  مكرر 
 52 رقم    : مردكش إلى دلعنودن دلتللي 
دلصنلعية  دملنطقة  معزوزية  دقلمة 
دلشركة  تديرهل  ودلتي  مردكش، 
بللفعل بلعتبلرهل مقر ثلنوي. وعليه، 
فإن دلج ع دلعلم غي2 دلعلسي صلسق 
على تخصيص دملبنى دملذكور ك نشأ  
 من فرع) 

ً
رئيدية (مكتب رئي�سي بدال

يكون نشلطهل: شردء وبيع قطع دلغيلر.
بكتلبة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
دلضبط  لل حك ة دلتجلرية ب ردكش 
2022 وذلك تحت  30 نوف 28  بتلريخ 

رقم 442039.
496 P

PRECOTRAV
 S.A.R.L 

دلرأس لل دإلخت لعي : 500.000 
سرهم

دملقر دإلخت لعي : إقلمة دلشرف
رقم 805 شلرع دبن زيدون مردكش

دلسجل دلتجلري رقم 53673
دلعلم دإلستثنلئي  ب وخب دلج ع  
بتلريخ  دلشركة  ب قر  دملنعقد 
شركة  صلسقت    2022 44 أكتوبر 
على  ش.م.م.ش.و  بريكوطردف 

دلتعديالت دلتللية : 
بث ن  دخت لعية  حصة   446 بيع 
دلث ن  ليكن  للودحد    سرهم   400
دلديد  طرف  من  سرهم   44.600
مح د ديت دلعزيزلفلئد  دلديد دنس 
ديت دلعزيز, دلحلمل لبطلقة دلتعريف 
وذلك وفقل لعقد   .EE  629406 رقم 

دلبيع دمل28م بينه ل.
دلجديد  دلتوزيع  دصبح  حيث 

للحصص على دلشكل دلتللي :
دلديد لحدن دوح و 2500 سهم.

 4425 دلعزيز  ديت  دلديدأنس 
سهم.

 709 دلعزيز  ديت  يلسر  دلديد 
سهم.

 دلديد  زينب بنيج 342 سهم.

 354 دلعزيز  ديت  دلديد  وصلل 

سهم.

ليكن مج وع دلحصص دالخ للي 

هو 5000 حصة دخت لعية.

دلقلنون دألسل�سي دمللقح.

بكتلبة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

دلضبط  لل حك ة دلتجلرية ب ردكش 

2022 وذلك تحت  30 نوف 28  بتلريخ 
رقم 442040.

497 P

 YARTAOUI TRANSPORT  
تأسيس شركة 

دلعلم  دلج ع  عقد  ب قت�سى 

2 سيد 28  بتلريخ  دلتأسي�سي دملنعقد 

شركة  تأسيس  تم   ،2022

.YARTAOUI TRANSPORT

بلملودصفلت دلتللية :

 STE YARTAOUI دلتد ية : 

.TRANSPORT

دلطلبق   : دالخت لعي  دملقر  عنودن 
بلب  حي دألمل    39 زنقة   ،2 دلثللث 

دلديفر فلس.

 400.000  : مبلغ رأس لل دلشركة 

4000 حصة بقي ة   سرهم مكون من 

دلذي  دلودحد   للحصة  سرهم   400

ي تلكهل دلديد دلي2تلوي صالح دلدين  
 4 دلشقة  زس   447 برقم  دلدلكن 

تجزئة دلحديقة تغلت فلس.

غرض دلشركة :  

نقل دلبضلئع لحدلب دلغي2.  

دالستي2دس ودلتصدير.
دلتديي2 ودإلمضلء للديد : دلي2تلوي 

صالح دلدين.

دخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

من  دبتددءد  سنة   :   99 دلشركة  

تقييدهل بللسجل دلتجلري.

كتلبة  لد   دلقلنوني  دإليددع  تم 

بفلس   دلتجلرية  دملحك ة  ضبط 

تحت رقم   2022 سيد 28   43 بتلريخ 

5490 وتم تسجيل دلشركة بللسجل 

دلتجلري تحت رقم  74854.

498 P

STE MALKI CUIR GENIAL
دلغـيـر  دلعـلم  دلجـ ـع  ب قتضـى 
أكتوبر   26 بتلريـخ  دملنعقد  دلعلسي 
 3A ASFAR AQUIL 2022،  لـشـركـــة
دألر�سي  دلطلبق  دالخــت لعـي  ومقرهـل 
9 تجزئة ودس فلس  37 زنقة رقم  رقم 

فلس. 
دلديد  من  حصة   4000 تفويت 
مح د  ملكي  دلديد  إلى  فؤدس  عقيل 
حصة   4000 ي تلك  أصبح  دلذي 

قدرهل 400.000 سرهم.
 3A ASFAR تم تغيي2 دسم شركة 
 MALKI CUIR شركة  إلى   AQUIL

.GENIAL
تغيي2 دملقر دالخت لعي من دلطلبق 
دألر�سي رقم 37 زنقة رقم 9 تجزئة ودس 
فلس فلس إلى رقم 34 زنقة 2 تجزئة 

دلدولة ظهر دلخ يس دملرنيين فلس.
تغيي2 غرض دلشركة إلى : - صنلعة 

دألحذية و مدتلزملتهل .
دلتجلر  في دألحذية و دلجلد.

ملكي  للديد :  ودلتديي2  دإلمضلء 
مح د. 

 تم دإليددع دلقلنوني لد  دملحك ة 
 5242 رقم  تحت  بفلس  دلتجلرية 
تحت رقم   2022 سيد 28   44 بتلريخ 

دلسجل دلتجلري 62589.
499 P

 SOUSS POUR
 L’IMPRESSION

 NUMERIQUE ET LA
PUBLICITE

طبقل للعقد دلعرفي دملؤرخ في فلتح 
دلقلنون  وضع  تم   ،2022 سيد 28 
دملدؤولية  ذدت  للشركة  دالسل�سي 

دملحدوس  على دلشكل دلتللي :
 SOUSS POUR  : دلشركة  دسم 
 L’IMPRESSION NUMERIQUE ET

.LA PUBLICITE
غرض  يك ن   : دلشركة  غرض 

دلشركة في :
ودلرسومية،  دملرئية  دالتصلالت 

دالستندلخ دلرسومي، دالفتلت.
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دالستي2دس ودلتصدير.

دألوفدت ودلطبلعة دلرق ية.

أوفدت ورقمي كتيب،  بروشور، 

نشر ..... دلخ.

دلطبلعة على دلق لش ودملش ع.

على  دلشلشة  طبلعة  رق نة 

دمللسحلت دلضوئية.

شردء وبيع لودزم ومعددت مكتبية، 

حودسيب، قرطلسية مدرسية.

وبيع مودس ومنتجلت قطلع  شردء 

فنون دلجردفيك.

معللجة دلنصوص،

بلألبيض  دملدتنددت  تصوير 

ودألسوس ودمللون.

أو  مصللح  على  دالستحودذ 

مقتنيلت، بلي شكل من دألشكلل، في 

خ يع دلشركلت أو دملدؤسدلت دلتي 

لهل هذف مشلبه أو مرتبط.

بردءدت  خ يع  على  دلحصول 

ودلع ليلت  ودالمت2دعلت  دالمت2دع 

ودلن لذج  دلتجلرية  ودلعالملت 

وحيلزتهل ودستغاللهل ونقلهل.

دملعلمالت  خ يع  علم،  بشكل 

دلعقلرية دلتجلرية ودملللية ودلصنلعية 

ودلزردعية دملتعلقة بشكل مبلشر دو 

غي2 مبلشر بهدف دلشركة أو دلتي قد 

تعزز تطوير دلشركة.

دملقر دالخت لعي للشركة.

تجزئة   446 رقم  دلودحة  منطقة 

دلودحة ألونتور تروسدنت.

ردس دمللل : حدس رأس لل دلشركة 

وقدم إلى  سرهم،   400.000 في مبلغ 

لكل  دالس ية  دلقي ة  حصة   4000

مخصصة  سرهم   400 هي  حصة 

للديد  مدوج هنوش.

تم تعيين دلديد مدوج   : دلتديي2 

هنوش كشريك وحيد مدي2 للشركة 

لفت2  غي2 محدس .

دلدنة  تبتدئ   : دملللية  دلدنة 

دملللية في دلفلتح من ينلير وتنتهي في 

34 من سيد 28 من كل سنة.

دإليددع  تم   : دلقلنوني  دإليددع 

دلقلنوني للشركة لد  كتلبة دلضبط 

يوم  بت2وسدنت  دالبتددئية  بلملحك ة 

42 سيد 28 2022، تحت رقم 9245.

500 P

STE YAZAN

SARL

447 دلحي دلصنلعي ودس دلذهب 

منيفر 

غي2  دخت لع  محضر  ب قت�سى 

تم   ،2022 سبت 28   45 علسي بتلريخ 

دتخلذ دلقردر دلتللي :

دلتشطيب على دلشركة،   : دلقردر 

دلعزيز دالنصري  وتعيين دلديد عبد 

مصفي للشركة.

تم لد  كتلبة   : دإليددع دلقلنوني 

دلضبط بلملحك ة دالبتددئية بخنيفر  

2022، تحت رقم  43 سيد 28  بتلريخ 

رقم  دلتجلري  دلسجل   ،538/2022

.889

501 P

STE DIRRAM-AGRI

SARL

رقم 46 حي دلتجديد، منيفر 

غي2  دخت لع  محضر  ب قت�سى 

تم   ،2022 أكتوبر   49 بتلريخ  علسي 

دتخلذ دلقردر دلتللي :

دلتشطيب على دلشركة،   : دلقردر 

وتعيين دلديد عبد دلرحيم بن وقية 

مصفي للشركة.

دإليددع  تم   : دلقلنوني  دإليددع 

دلقلنوني للشركة لد  كتلبة دلضبط 

بخنيفر   دالبتددئية  بلملحك ة 

تحت رقم   ،2022 أكتوبر   27 بتلريخ 

.2022/476

دلسجل دلتجلري رقم 3424.

502 P

STE DWOO

SARL AU

ردس للهل : 20.000 سرهم

دملقر دالخت لعي : 25 زنقة ديت عطل 

حي دلوحد  دلقرية، سال

حل مدبق للشركة

بقردر من دلشريك دلوحيد بتلريخ 

24 أكتوبر 2022، قرر مل يلي :

دلحل دملدبق للشركة.

دلص د  عبد  عنلنل  دلديد  تعيين 

ك صفي للشركة.

ك قر  دالخت لعي  دملقر  تعيين 

لتصفية دلشركة.

ب كتب  دلقلنوني  دإليددع  تم 

بدال  دالبتددئية  بلملحك ة  دلضبط 

تحت رقم   ،2022 سيد 28   6 بتلريخ 

.40095

503 P

P. A. N

شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

نقل مقر دلشركة

دلعلم  دلج ع  قردر  ب قت�سى 

أكتوبر  فلتح  في  دملؤرخ  دالستثنلئي 

2022، تم دتخلذ دلقردردت دلتللية :

شلرع   45 من  دلشركة  مقر  نقل 

دلثللث  دلدور   7 رقم  شقة  سبو 

أكددل، دلربلط.

7 شلرع دلحلج مح د دلرفلعي  إلى 

 ،34 رقم  سلبقل)،  دألسقفية  (شلرع 

دلطلبق دلثللث، حدلن دلربلط.

من   4 دلبند  مقتضيلت  تعديل 

دلنظلم دالسل�سي للشركة.

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

سيد 28   43 دلتجلرية بللربلط بتلريخ 

2022، تحت رقم 40505.

504 P

 JF SERVICE EXPERT
CANADA

SARL

تأسيس شركة
في  منجز  عرفي  عقد  ب قت�سى 

تم   ،2022 نوف 28   24 دلربلط بتلريخ 

مدؤولية  ذدت  شركة  قودنين  دنجلز 

محدوس  م يزدتهل كللتللي :

 JF SERVICE EXPERT  : دلتد ية 

.CANADA SARL

دلبشرية،  دملودرس  تديي2   : دلهدف 

ودالستشلر  دالخت لعية.

بوشوك  إقلمة   : دالخت لعي  دملقر 

ع لر  49 شقة 3 لعيليد  سال.

دملد  : 99 سنة.

400.000 سرهم مقدم   : ردس لل 
4000 حصة قي ة كل ودحد منهل  إلى 

400 سرهم.
دلديد  دلشركة  يدير   : دإلسدر  

فيصل بلمل ملد  غي2 محدوس .
إلنشلء   %5 دألربلح  من  يقتطع 

دالحتيلط دلقلنوني.
بكتلبة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
دالبتددئية  دملحك ة  لد   دلضبط 
تحت   ،2022 سيد 28   42 بدال يوم 

رقم 40422.
دلسجل دلتجلري رقم 37463.

505 P

2A TRAINING

قررت   ،2022 سيد 28   5 بتلريخ 

 2A لشركة  دلوحيد   دلشريكة 

TRAINING SARL AU، شركة ذدت 

ودحد  لشخص  دملحدوس   دملدؤولية 

مقد ة  سرهم   40.000 دمللل  بردس 

سرهم   400 حصة من فئة   400 إلى 

للحصة دلودحد ، ودملسجلة بللسجل 

بت لر   دالبتددئية  بلملحك ة  دلتجلري 

تحت رقم 428879 :

حل دلشركة.

عشبون  دمينة  دلديد   تعيين 

مصفية.
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تجزئة   : دلتصفية  مكلن  تعيين 
دلجنوب  مركز   45 رقم  دلورس  

دلصخي2دت.
دلتجلري  بللسجل  دمللف  وضع 
بتلريخ  بت لر   دالبتددئية  بلملحك ة 
45 سيد 28 2022، تحت رقم 9544.
506 P

ROCHTRANS MAROC SARL
حل مدبق للشركة

محضر  ملقتضيلت  تبعل 
لشركة  دالستثنلئي  دلعلم  دلج ع 
 ROCHTRANS MAROC SARL

دملنعقد بتلريخ 34 أكتوبر 2022.
دملقت2حلت  على  دملصلسقة  ت ت 

داتية.
حل مدبق للشركة.

تعيين دلديد فضول عبد دلرحيم 
ك صفي للشركة.

حدن  شلرع   : دلتصفية  محل 
دألول إقلمة عيبوسي دلطلبق 4 دلشقة 

26 ت لر .
كتلبة  لد   دلقلنوني  دإليددع  تم 
ت لر   دالبتددئية  بلملحك ة  دلضبط 
نوف 28   40 بتلريخ   9299 رقم  تحت 

.2022
للبيلن ودلنشر

507 P

 BOBINAGE ELECTRIQUE
 ZEGRANI
تأسيس شركـة

شركـة محدوس  دملدؤولية ذدت 
شريك وحيد

رأس للهل 400.000   سرهم
دملقر دالخت لعي : كردج بللطلبق 
دلدفلي، 28، تجزئة محرش، 

دلجديد 
 رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري :

دلجديد  / 49989
 ب قت�سى عقد عرفي محرر بتلريخ 
بتلريخ مسجل   ،2022 دكتوبر   24 
 25 دكتوبر 2022، تم إعددس دلقلنون 
دألسل�سي لشركة محدوس  دملدؤولية 

بلمل يزدت دلتللية:

محدوس   شركـة   : دلشركة  شكل 

دملدؤولية. 
 BOBINAGE  : دلشركة  تد ية 

.ELECTRIQUE ZEGRANI
غـرض دلشركة : 

داالت  مختلف  ودصالح  صيلنة 
دلصنلعية.

بيع دملتالشيلت دلحديدية.
دلتجلر .

كردج   : دالخت لعي  دملقر  عنودن 
بللطلبق دلدفلي، 28، تجزئة محرش، 

دلجديد . 
محدس  دملبلغ   : دلشركة  رأس لل   
   4000 سرهم مقدم إلى   400.000 في 
 400.00 بقي ة  دخت لعية  حصة 
دسم  في  دلودحد   للحصة  سرهم 
دلرفيق  دلديد  دلوحيد  دلشريك 

دلزكردني: 4000 حصة دخت لعية.
دلتديي2 : عهد بتديي2 دلشركة ملد  
دلزكردني  دلرفيق  للديد  غي2 محدس  
للتعريف  دلوطنية  للبطلقة  دلحلمل 

.MC 47370 رقم
دإليددع  تم   : دلقلنوني  دإليددع 
دالبتددئية  بلملحك ة  دلقلنوني 
 2022 نون28   07 بتلريخ  بللجديد  

تحت رقم 29386.
مالصة وبيلن

1 C

EL BAHRI TRAITEUR

تأسيس شركـة

شركـة محدوس  دملدؤولية 

رأس للهل 400.000   سرهم

دملقر دالخت لعي: 40، شلرع 

دلدويس، دلطلبق دالول، رقم 9 ، 

دلجديد 

 رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري :

دلجديد  / 20074

ب قت�سى عقد عرفي محرر بتلريخ 

بتلريخ  مسجل   ،2022 دكتوبر   49

تم إعددس دلقلنون   ،2022 نون28   02

دألسل�سي لشركة محدوس  دملدؤولية 

بلمل يزدت دلتللية:

محدوس   شركـة   : دلشركة  شكل 

دملدؤولية. 

 EL BAHRI  : دلشركة  تد ية 

.TRAITEUR

غـرض دلشركة : 

دالطعلم دلعلم ودلت وين دلج لعي. 

حدب  دلوخبلت  وتوصيل  دعددس 

دلطلب.

دملنتجلت  وتوزيع  وتجهيز  شردء 

دلغذدئية دلطلزخة دو دملطبومة.

تجلر  دالس لك.

دملنتجلت  كلفة  وتصدير  دستي2دس 

دلغذدئية.

عنودن دملقر دالخت لعي : 40، شلرع 

رقم 9،  دالول،  دلطلبق  دلدويس، 

دلجديد . 

 رأس لل دلشركة : دملبلغ محدس في 

400 000.00 سرهم مقدم إلى 4000   

 400.00 بقي ة  دخت لعية  حصة 

دلودحد  موزعة على  للحصة  سرهم 

دلشركلء كللتللي : 

- دلديد دنس بنع تي: 494 حصة 

دخت لعية.

 494 بنع تي:  عث لن  دلديد   -

حصة دخت لعية.

- دلديد دي ن بنع تي: 494 حصة 

دخت لعية.

 494  : -دلديد عبد دالله بنع تي 

حصة دخت لعية.

99 حصة   : -دالندة مريم بنع تي 

دخت لعية.

 425  : دلديد  فلط ة مدكين   -

حصة دخت لعية.

دلتديي2 : عهد بتديي2 دلشركة ملد  

بنع تي  عث لن  للديد  محدس   غي2 

للتعريف  دلوطنية  للبطلقة  دلحلمل 

.M547490 رقم

دإليددع  تم   : دلقلنوني  دإليددع 

دالبتددئية  بلملحك ة  دلقلنوني 

 2022 نون28   28 بتلريخ  بللجديد  

تحت رقم 29467.
مالصة وبيلن

2 C

 STE BEN RAHAL-A-D

EQUIPEMENTS MOULINS

SARL AU

دملنطقة دلصنلعية  رقم 64-65  بني 

مالل 

دالستثنلئي  دلقردر  ب قت�سى 

03/44/2022  تم  للشركلء بتلريخ     

مل يلي :

- دملصلسقة على  تفويت 400

- حصة من طرف دلديد  خي�سي 

عبد دلكريم   دلى دلديد   هشلم قردطي    

بت ن 400 سهم للحصة .

تعيين   هشلم قردطي    مدي2د      -  

للشركة 

عبد  خي�سي  دلديد   دستقللة   -

دلكريم   من تديي2 دلشركة.

دألسل�سي  دلقلنون  تحيين   -

للشركة.  

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

عدس     تحت   مالل  ببني  دالبتددئية 

.4200

3 C

STE HILMI TRAVAUX

 SARL

دعالن حل شركة 

40 بلوك 4 خنلن دلطلهر   بني مالل 

ردس دمللل 40.000 سهم 

دلسجل دلتجلري رقم      3545

ب قت�سى دلقردر دالستثنلئي لشركلء 

        40/44/2022 بتلريخ      دلشركة  

تم مل يلي :

 دعالن حل دلشركة  دعاله.

هشلم                       ح مي  دلديد  تعيين   -

بطلقته I534753 مصفيل لهل.

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم   -

دالبتددئية      بني مالل        تحت   عدس 

.4223

4 C
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 STE AHMED ZAKI 

SERVICES
RC 5263

 دعالن  فقل دلتصفية 

  ديت دح لس تلكزيرت    بني مالل 

ردس دمللل 90.000 سهم 

دلسجل دلتجلري رقم     5043

ب قت�سى دلقردر دالستثنلئي لشركلء 

دلشركة  بتلريخ    45/44/2022       تم 

مل يلي :

 دعالن قفل دلتصفية.

- دملصلسقة على حدلب دلتصفية  

و تقرير دملصفي.

- دعالن نهلية تصفية دلشركة.

- دبردء سمة دملصفي.

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

دالبتددئية  بني مالل عدس 4224.

5 C

STE  ENTOMOCOLE
SARL AU

RC 13491

دلعنودن  

 تجزئة دلعث لنية  دلحي دإلسدري  

دلطلبق 3    بني مالل

بتلريخ عرفي   عقد   ب قت�سى 

شركة   تم دنشلء   2022 نوف 28   24  

سدت  دملجدوس     دملدؤولية  ذدت 

دلشريك دلوحيد   تح ل  دلخصلئص 

دلتللية :

.ENTOMOCOLE  : دلتد ية

دلحي  تجزئة دلعث لنية    : دلعنودن 

دإلسدري  دلطلبق 3    بني مالل.

دنتلج دالعالف دملركبة  دلغــرض :  

ودلطبيعية.

ع28  دملخلفلت  وتقييم  دنتقلء 

دستع لالت تقنيلت دلتد يد و دملودس 

دملركبة.

رأس دملــلل : 90.000 سرهم  مقدم 

م لوكة  دخت لعية   حصة   900 دلى 

دلرح لن   عبد  دلزيتوني  للديد 

.IA 443824   بطلقته

دلدنة دملـللية : دلدنة دمليالسية.

مد  دلشركة : 99 سنة.

دملدي2 :   دلزيتوني  دلحدن بطلقته 

.OD 42404

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

دالبتددئية بني مالل  تحت رقم  4244 

بتلريخ 42/42/2022.

6 C

  STE CHAWARMA 555 
 SARL AU

دعالن  قفل دلتصفية    

تجزئة دلنجل  رقم 7 حي دلشرف  

دلطلبق دلدفلي    بني مالل 

ردس دمللل 400.000 سهم 

دلسجل دلتجلري رقم      42455

ب قت�سى دلقردر دالستثنلئي لشركلء 

دلشركة بتلريخ  43/09/2022        تم 

مل يلي :

 قفل دلتصفية.

- دملصلسقة على حدلب دلتصفية  

و تقرير دملصفي.

- دعالن نهلية تصفية دلشركة.

- إنهلء دلوخوس دملعنوي للشركة.

وإعفلئه  منح دلتزكية لل صفي    -

من مهلمه.

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم   -

عدس   تحت  مالل  بني  دالبتددئية  

.4244

7 C

ARTEXCELLA  SARL
RC  13499

دلعنودن  :  تجزئة دلتوتة 4 رقم 34 

بني مالل    

بتلريخ عرفي   عقد  ب قت�سى     

شركة   دنشلء  تم   2022 نوف 28   4  

دلوحيد    ذدت دملدؤولية دملجدوس      

تح ل  دلخصلئص دلتللية :

ARTEXCELLA  SARL  : دلتد ية

دلعنودن :  تجزئة دلتوتة 4 رقم 34 

بني مالل.    

دلغــرض : صنلعة دالكيلس  للتغليف  
سرهم    400.000.   : دملــلل  رأس 
مقدم دلى 4000 حصة دخت لعية .  

دلدنة دملـللية :  دلدنة دمليالسية
مد  دلشركة : 99 سنة

دملدي2ون  : دسلمو و دلردش  و ح ز  
دمحزون  و سعيد و شريح 

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
دالبتددئية بني مالل  تحت رقم  4248.
8 C

دستدردك مطإ وقع بللجريد  
 دلرس ية عدس 5747 بتلريخ

24 سيد 28 2022 دلصفحة 23645 
308P إعالن رقم

 BENAZIZI CONSULTING
LLC

بدال من : إسم وتد ية دلشركة.
BENAZIZ CONSULTING LLC

يقرأ : إسم وتد ية دلشركة.
BENAZIZI CONSULTING LLC

(دلبلقي بدون تغيي2.)

tensiftconsultant

T.S.P.S
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

رفع رأس لل دلشركة

tensiftconsultant
دملكتب 2 ع لر  دلطنطلوي زنقة 
دلصنلعة، 46000، آسفي دملغرب
T.S.P.S شركة ذدت دملدؤولية 

دملحدوس 
وعنودن مقرهل دإلخت لعي دلبقعة 
رقم 3 , اللة علئشة رقم 04 حي 

دملدتشفى - 46000 أسفي دملغرب.
رفع رأس لل دلشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 
.4394

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 
تم   2043 سخن28   49 في  دملؤرخ 
ب بلغ  دلشركة  رأس لل  رفع 
من  أي  سرهم«   400.000« قدره 
»4.500.000 سرهم« إلى »4.900.000 
تقديم حصص   : عن طريق  سرهم« 

نقدية أو عينية.

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
ملي   24 بتلريخ  بآسفي  دالبتددئية 

2044 تحت رقم 279.
4I

tensiftconsultant

T.S.P.S
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

رفع رأس لل دلشركة

tensiftconsultant
دملكتب 2 ع لر  دلطنطلوي زنقة 
دلصنلعة، 46000، آسفي دملغرب
T.S.P.S شركة ذدت دملدؤولية 

دملحدوس 
وعنودن مقرهل دإلخت لعي دلبقعة 
رقم 3, اللة علئشة رقم 04 حي 

دملدتشفى - 46000 دسفي دملغرب.
رفع رأس لل دلشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 
.4394

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 
تم   2003 سخن28   48 في  دملؤرخ 
قدره  ب بلغ  دلشركة  رأس لل  رفع 
»800.000 سرهم« أي من »200.000 
عن  سرهم«   4.000.000« إلى  سرهم« 
أو  نقدية  حصص  تقديم   : طريق 

عينية.
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
ف28دير   05 بتلريخ  بآسفي  دالبتددئية 

2004 تحت رقم 22/04.
2I

STE FIDUCONFIANCE

 CENTRE INTERNATIONAL
 DE FORMATION ET DE
 DEVELOPPEMENT DES
COMPETENCES PRIVE

إعالن متعدس دلقردردت

STE FIDUCONFIANCE
 Imm 116, Bureaux Nada, Appt
 9, Bd Med V, V.N, Fès، 30000،

FES MAROC
 CENTRE INTERNATIONAL

 DE FORMATION ET DE
 DEVELOPPEMENT DES
 COMPETENCES PRIVE
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»شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس «

وعنودن مقرهل دالخت لعي: 58 زنقة 

دالملم مللك دلطلبق دالول دملدينة 

دلجديد  فلس - 30000 فلس 

دملغرب.

»إعالن متعدس دلقردردت«

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري: 

.60689

ب قت�سى دلج ع دلعلم دالستثنلئي 

دملؤرخ في 46 شتن28 2022

تم دتخلذ دلقردردت دلتللية: 

قردر رقم 4: دلذي ينص على مليلي: 

دملودفقة على تخلي دلديد ك لل صليغ 

لفلئد   دخت لعية  حصة   250 على 

عقد  ب قت�سى  دبلحي  يدرد  دلديد  

 49/09/2022 بتلريخ  دملوقع  دلتخلي 

ودملسجل بفلس بنلريخ 28/09/2022 

 RE:44456 تحت عدس

قردر رقم 2: دلذي ينص على مليلي: 

دستقللة دلديد ك لل صليغ من مه ة 

تديي2 دلشركة وتدلي ه دالبردء 

قردر رقم 3: دلذي ينص على مليلي: 

مدي2   أبلحي  يدرد  دلديد   تعيين 

وحيد  للشركة - دالمضلء 

قردر رقم 4: دلذي ينص على مليلي: 

من  للشركة  دالخت لعي  دملقر  تحويل 

دلطلبق دالول  زنقة دالملم مللك   58

دملدينة دلجديد  فلس دلى رقم 2 زنقة 

دلحبق شلرع دلقرويين نرخس أ فلس 

قردر رقم 5: دلذي ينص على مليلي: 

دالسل�سي  دلقلنون  صيلغة  دعلس  

للشركة 

وتبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 

دلنظلم دألسل�سي دلتللية: 

ينص على  دلذي  و7:   6 رقم  بند 

دلديد  تخلي  على  دملودفقة  مليلي: 

حصة   250 على  صليغ  ك لل 

دخت لعية لفلئد  دلديد  يدرد دبلحي 

ب قت�سى عقد دلتخلي دملوقع بتلريخ 

49/09/2022 ودملسجل بفلس بنلريخ 

 RE:44456 28/09/2022 تحت عدس

على  ينص  دلذي   :44 رقم  بند 

أبلحي  يدرد  دلديد   تعيين  مليلي: 

مدي2  وحيد  للشركة - دالمضلء 

بند رقم 4: دلذي ينص على مليلي: 

من  للشركة  دالخت لعي  دملقر  تحويل 

دلطلبق دالول  زنقة دالملم مللك   58

دملدينة دلجديد  فلس دلى رقم 2 زنقة 

دلحبق شلرع دلقرويين نرخس أ فلس 

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

شتن28   29 بتلريخ  بفلس  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 4042.

3I

StratEco SARLAU

STRATECO

شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد

تأسيس شركة

StratEco

شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس  

بشريك وحيد

في  مسجل  عرفي  عقد  ب قت�سى 

2022، قد  40 غشت  مردكش بتلريخ 

دملدؤولية  ذدت  شركة  تأسيس  تم 

بلمل يزدت  وحيد  بشريك  دملدوس  

دلتللية: 

StratEco :تد ية دلشركة

دلغرض: 

دلدردسلت ودإلحصلءدت  مكتب   -

ودألبحلث؛ 

- دالستشلردت دإلسدرية ودلتدبي2ية؛ 

دلتحليل  (دل28مجة،  دملعلوميلت   -

ودلتص يم).

 400.000,00 دلشركة:  ملل  رأس 

حصة من   4000 دلى  سرهم مقد ة 

دلودحد ،  للحصة  سرهم   400 فئة 

كلهل لفلئد  دلديد عز دلعرب بوغللب 

4000 حصة.

عالل  شلرع  دالخت لعي:  دملقر 

دلفل�سي، مركب دلحبوس 2، ع لر  أ، 

دلطلبق 5، دلشقة رقم 24.

دلى  ينلير  فلتح  من  دملللية:  دلدنة 

34 سخن28 من كل سنة مل عدد دلدنة 

دألولى تبتدئ من تلريخ دلتأسيس. 

من  دبتددء  سنة   99 دملد : 

دلتأسيس دلنهلئي، أي من تلريخ وضع 

دلسجل دلتجلري.

دملدي2: دلديد عز دلعرب بوغللب. 

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

غشت   47 بتلريخ  ب ردكش  دلتجلرية 

سجل   ،438654 رقم  تحت   2022

تجلري رقم 428279.

4I

orient compt

STE AIADA HERB
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

orient compt

 rue fes app N°2 OUJDA، 405

60000، OUJDA MAROC

STE AIADA HERB شركة ذدت 

مدؤولية محدوس  ذدت دلشريك 

دلوحيد

وعنودن مقرهل دإلخت لعي دلشقة 45 

تجزئة لعلج زنقة بني مرين دلطلبق 

دلتلني - 60000 وخد  دملغرب

تأسيس شركة ذدت مدؤولية 

محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

40459

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعددس دلقلنون   2022 أكتوبر   20

مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:

ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.

عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 

 STE  : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

.AIADA HERB

تحضي2   : بإيجلز  دلشركة  غرض 

دلصيدالنية  دملنتجلت  وتعبئة خ يع 

ومدتحضردت دلتج يل

دملنتجلت  وترويج  توزيع   *

دلصيدالنية ودلتج يلية

* تقطي2 دلنبلتلت.

دلشقة   : دالخت لعي  دملقر  عنودن 

45 تجزئة لعلج زنقة بني مرين دلطلبق 

دلتلني - 60000 وخد  دملغرب.

أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.

 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:

4.000 حصة   : دلديد سعد مني2 

بقي ة 400 سرهم للحصة. 

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :

دلديد سعد مني2 عنودنه(د) طريق 

مغنية تجزئة طلحلوي زنقة b4 رقم 7 

60000 وخد  دملغرب.

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:

دلديد سعد مني2 عنودنه(د) طريق 

مغنية تجزئة طلحلوي زنقة b4 رقم 7 

60000 وخد  دملغرب

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

نون28   04 بتلريخ  بوخد   دلتجلرية 

2022 تحت رقم 4699.

5I
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AMDEM

 Loca déco Marrakech SARL
AU

شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 
دلشريك دلوحيد

تأسيس شركة

AMDEM
 AV ABDELKRIM EL KHATTABI
 RUE HASSAN BEN M’BAREK
 RES EL KHATTABIA IMM B 4er
 ETG N°3 MARRAKECH.، 40000،

MARRAKECH MAROC
 Loca déco Marrakech SARL
محدوس   مدؤولية  ذدت  شركة   AU

ذدت دلشريك دلوحيد
شلرع  دإلخت لعي  مقرهل  وعنودن 
حدن  زنقة  دلخطلبي  دلكريم  عبد 
بن مبلرك دقلمة دلخطلبية ع لر  ب 
مردكش  كليز   3 رقم  دالول  دلطلبف 

مردكش 40000 مردكش دملغرب
مدؤولية  ذدت  شركة  تأسيس 

محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

430335
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعددس دلقلنون   2022 أكتوبر   03
مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 
دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:
ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 
دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.
عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
 Loca  : ب ختصر تد يتهل  دإلقتضلء 

.déco Marrakech SARL AU
دالستي2دس   : غرض دلشركة بإيجلز 
ودلتصدير + كردء ودالتجلر في دالالت 
دلخلصة الحيلء دلحفالت ودملنلسبلت.
شلرع   : دالخت لعي  دملقر  عنودن 
حدن  زنقة  دلخطلبي  دلكريم  عبد 
بن مبلرك دقلمة دلخطلبية ع لر  ب 
مردكش  كليز   3 رقم  دالول  دلطلبف 

مردكش 40000 مردكش دملغرب.
أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.

 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 
سرهم، مقدم كللتللي:

 DUMAS CHARLOTTE,  دلديد
 GUILAINE, FREDERIQUE : 1.000

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة. 
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :
 DUMAS CHARLOTTE,  دلديد
 GUILAINE, FREDERIQUE
 ******  ***** فرندل  عنودنه(د) 

فرندل.
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:
 DUMAS CHARLOTTE,  دلديد
 GUILAINE, FREDERIQUE
 ******  ***** فرندل  عنودنه(د) 

فرندل
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
نون28   03 بتلريخ  ب ردكش  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 44698.
6I

مكتب دملحلسبة

NH›S DISTRIBUTION
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

مكتب دملحلسبة
شلرع سيدي دملنضري ع لر  44 
دلطلبق 2 رقم 4، 93000، تطودن 

دملغرب
NH›S DISTRIBUTION شركة ذدت 

مدؤولية محدوس  ذدت دلشريك 
دلوحيد

وعنودن مقرهل دإلخت لعي فم دلزنقة 
حي دملحنش قبيلة بني حزملر - 

93000 تطودن دملغرب
تأسيس شركة ذدت مدؤولية 
محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 
32459

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
دلقلنون  إعددس  تم   2022 نون28   04
مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 
دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:

ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.

عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 

 NH’S  : ب ختصر تد يتهل  دإلقتضلء 

.DISTRIBUTION

غرض دلشركة بإيجلز : شردء وبيع 

وتوزيع وتصدير خ يع دملودس - دلتجلر  

بشكل علم -.

فم   : دالخت لعي  دملقر  عنودن 

دلزنقة حي دملحنش قبيلة بني حزملر - 

93000 تطودن دملغرب.

أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.

 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:

 4.000  : دلديد دلحديوتي مح د 

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة. 

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :

مح د  دلحديوتي  دلديد 

شلرع  كري ة  تجزئة   40 عنودنه(د) 

دفردن 93450 مرتيل دملغرب.

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:

دلديد نزدر دلن ري عنودنه(د) شلرع 

تطودن   93000  87 دلت28 دملختلر رقم 

دملغرب

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

نون28   47 بتلريخ  بتطودن  دالبتددئية 

2022 تحت رقم 2290.
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JIYAR JAOUAD

SPECIALISEE-VOIRIE
إعالن متعدس دلقردردت

JIYAR JAOUAD

 N°5 3EME ETAGE IMM N°86

 RUE SIDI AHMED ABERKANE

 HAY DAKHLA BERKANE،

63300، BERKANE MAROC

SPECIALISEE-VOIRIE »شركة ذدت 

دملدؤولية دملحدوس  ذدت دلشريك 

دلوحيد«

وعنودن مقرهل دالخت لعي: دلشقة 
رقم 64 دلطلبق دألول دملج وعة أب 

45/58 بلوك 4 دملحطة دلديلحية 

دلجديد  بللدعيدية - 26042 بركلن 

دملغرب.

»إعالن متعدس دلقردردت«
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري: 

.5223

ب قت�سى دلج ع دلعلم دالستثنلئي 

دملؤرخ في 24 أكتوبر 2022

تم دتخلذ دلقردردت دلتللية: 

على  ينص  دلذي   :4 رقم  قردر 
ب بلغ  دلشركة  رأس لل  رفع  مليلي: 

سرهم«   4.900.000,00« قدره 

إلى  سرهم«   400.00,00« من  أي 

 : عن طريق  سرهم«   2.000.000,00«

تقديم حصص نقدية.

قردر رقم 2: دلذي ينص على مليلي: 

توسيع نشلط دلشركة بإضلفة نشلط 

إلى  نقل دلبضلئع نيلبة عن دلغي2«   «

نشلط دلشركة دلحللي.

قردر رقم 3: دلذي ينص على مليلي: 

تحويل دملقر دالخت لعي دلحللي للشركة 
دألول  دلطلبق   64 رقم  »آلشقة  من 

دملج وعة أب 58/45 بلوك 4 دملحطة 

دلديلحية دلجديد  بللدعيدية بركلن 

إلى«سودر أوالس بنع ر أكليم٬  دملغرب« 

بركلن٬دملغرب ».

وتبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 

دلنظلم دألسل�سي دلتللية: 

دلشركة:  -2غرض  رقم  بند 

ت ت إضلفة  دلذي ينص على مليلي: 

إلى نشلط دلشركة  دلتللية  دألنشطة 

دلحللي :نقل دلبضلئع نيلبة عن دلغي2

دإلخت لعي  دملقر   4 رقم  بند 

مليلي:  على  ينص  دلذي  للشركة: 

إلى  دلحللي  دالخت لعي  دملقر  تحويل 

بنع ر  أوالس  »سودر  في  دلودقع  دلبنلء 

أكليم٬ بركلن٬دملغرب ».

دلذي  دلحصص:   6- رقم  بند 
دلشركة  رأس لل  مليلي:  على  ينص 

دلى  دملقدم  سرهم   2.000.000,00

سرهم   400 بقي ة  حصة   20.000

للودحد  للديد خيلر ردبح 
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بند رقم 7 ردس دمللل : دلذي ينص 

إلى  مقد ة  دلحصص  مليلي:  على 

سرهم   400 بقي ة  حصة   20.000

للودحد  للديد خيلر ردبح 

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

سخن28   08 بتلريخ  ب28كلن  دالبتددئية 

2022 تحت رقم 664/2022.

8I

Arithmetic Compta 

منصورية سيرفيس 
)MANSORIA SERVICES(
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

حل شركة

Arithmetic Compta

447 شلرع موالي عبد دلعزيز (دقلمة 

دلريلن) دملكتب رقم 4، 44000، 

دلقنيطر  دملغرب

 MANSORIA) منصورية سي2فيس

SERVICES) شركة ذدت دملدؤولية 

دملحدوس (في طور دلتصفية)

وعنودن مقرهل دإلخت لعي 447 شلرع 

موالي عبد دلعزيز رقم 3 - 44000 

دلقنيطر  دملغرب.

حل شركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.56875

دلوحيد  دلشريك  قردر  ب قت�سى 

تقرر حل   2022 نون28   24 دملؤرخ في 

دملحدوس   دملدؤولية  ذدت  شركة 

 MANSORIA) سي2فيس  منصورية 

SERVICES) مبلغ رأس للهل 400.000 

 447 سرهم وعنودن مقرهل دإلخت لعي 

 -  3 رقم  دلعزيز  عبد  موالي  شلرع 

 : دلقنيطر  دملغرب نتيجة ل   44000

دلقفل قبل دالودن.

و حدس مقر دلتصفية ب 447 شلرع 

 44000  -  3 دلعزيز رقم  موالي عبد 

دلقنيطر  دملغرب. 

و عين:

دهري ش  سعيد  دلديد( ) 

دملنلصر   دلعفليفة  سودر  وعنودنه(د) 

ك صفي  دملغرب  دلقنيطر    .44000

( ) للشركة.

وعند دإلقتضلء دلحدوس دملفروضة 

محل  لهم  دملخولة  دلصالحيلت  على 

دملخلبر  ومحل تبليغ دلعقوس ودلوثلئق 

دملتعلقة بللتصفية : -

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

دالبتددئية بللقنيطر  بتلريخ 22 نون28 

2022 تحت رقم 93397.

9I

Arithmetic Compta 

 ARTECH) ارتيك دونتيل
)DENTAIRE

شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 
حل شركة

Arithmetic Compta

447 شلرع موالي عبد دلعزيز (دقلمة 

دلريلن) دملكتب رقم 4، 44000، 

دلقنيطر  دملغرب

 ARTECH) درتيك سونتيل

DENTAIRE) شركة ذدت دملدؤولية 

دملحدوس (في طور دلتصفية)

وعنودن مقرهل دإلخت لعي حي دمي2  

علئشة ع لر  دلهد  رقم 24 26- 
رقم 30 - 44000 دلقنيطر  دملغرب.

حل شركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.54374

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 

دملؤرخ في 25 أكتوبر 2022 تقرر حل 

شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس  درتيك 

سونتيل (ARTECH DENTAIRE) مبلغ 
وعنودن  سرهم   40.000 رأس للهل 

علئشة  دمي2   حي  دإلخت لعي  مقرهل 
 -  30 رقم   -26  24 ع لر  دلهد  رقم 

 : دلقنيطر  دملغرب نتيجة ل   44000

دلقفل قبل دالودن.

و حدس مقر دلتصفية ب حي دمي2  
علئشة ع لر  دلهد  رقم 24 26- رقم 

30 - 44000 دلقنيطر  دملغرب. 

و عين:

بحلميدي  حجيبة  دلديد( ) 
 45 زنقة   43 رقم  دلعلوي وعنودنه(د) 

دزرو   53400 دزرو  دحددف   4 دالرز 

دملغرب ك صفي ( ) للشركة.

وعند دإلقتضلء دلحدوس دملفروضة 
محل  لهم  دملخولة  دلصالحيلت  على 
دملخلبر  ومحل تبليغ دلعقوس ودلوثلئق 

دملتعلقة بللتصفية : -
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
دالبتددئية بللقنيطر  بتلريخ 24 نون28 

2022 تحت رقم 93444.
40I

Al Tamimi & Company

AL LOUTS
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

Al Tamimi & Company
 454boulevard bir anzarane,
 résidence les jardins, porte
 A, étage 3 154boulevard bir

 anzarane, résidence les jardins,
 porte A, étage 3، 20100،

casablanca maroc
AL LOUTS شركة ذدت مدؤولية 

محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد
وعنودن مقرهل دإلخت لعي زدوية زنقة 

موزدر وشلرع أنفل، إقلمة لو بوتي 
بردسي، دلطلبق 7 - 20250 دلددر 

دلبيضلء دملغرب
تأسيس شركة ذدت مدؤولية 
محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 
562773

في  مؤرخ  حر  عقد  ب قت�سى 
دلقلنون  إعددس  تم   2022 نون28   07
مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 
دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:
ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 
دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.
عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
 AL  : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

.LOUTS
دلغرض   : بإيجلز  دلشركة  غرض 
في دملغرب وفي دلخلرج،  من دلشركة، 
طريق  عن  أو  دلخلصة  بوسلئلهل 
أي  م لرسة  دلبلطن،  من  دلتعلقد 

نشلط تطوير عقلري، وال سي ل شردء 

وإعلس   دلعقلردت  وبيع  دلعقلردت، 

بيعهل، وكذلك خ يع أع لل دلتطوير 

دلعقلري، وكذلك خ يع ع ليلت إسدر  

دملشلريع ودلبنلء ودلبيع، ودالستشلردت 

وإقلمة دلع ليلت دلعقلرية  دلعقلرية، 

للغي2. 

من  دلهدف  هذد  تحقيق  ي كن 

أو  مبلشر  بشكل  إمل  دلشركة  قبل 

غي2 مبلشر، أو حتى من مالل ملكية 

أسهم أو وحددت في شركلت أمر  لهل 

غرض م لثل أو مشلبه أو مشلبه.

غي2  أو  مبلشر  بشكل  دملشلركة 

أو  مؤسدة  أو  ع ل  أي  في  مبلشر 

شركة على دملدتو  دلوطني أو دلدولي.

دلع ليلت  خ يع  علم،  بشكل 

دملتعلقة بشكل مبلشر أو غي2 مبلشر، 

بهذه  يتعلق  مل  وكل  كلًيل،  أو  خزئًيل 

دلشركة،  تطوير  وتدهيل  دألهددف 

دملبلشر   دملدله لت  خ يع  وكذلك 

وغي2 دملبلشر  من أي نوع في دلشركلت 

دلتي ت لرس نفس دلنشلط أو مل شلبه 

ذلك أو دألنشطة دلتك يلية..
زدوية   : دالخت لعي  دملقر  عنودن 
لو  إقلمة  أنفل،  وشلرع  موزدر  زنقة 

بوتي بردسي، دلطلبق 7 - 20250 دلددر 

دلبيضلء دملغرب.

أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.

 40.000 دلشركة:  رأس لل  مبلغ 

سرهم، مقدم كللتللي:

سعد  فهد  هللا  عبد  دلديد 

حصة   4.000  : دلصبلح  دلعبدهللا 

بقي ة 40 سرهم للحصة. 

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :

سعد  فهد  هللا  عبد  دلديد 
زدوية  عنودنه(د)  دلصبلح  دلعبدهللا 
لو  إقلمة  أنفل،  وشلرع  موزدر  زنقة 

7 20250 دلددر  بوتي بردسي، دلطلبق 

دلبيضلء دملغرب.

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:
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سعد  فهد  هللا  عبد  دلديد 

زدوية  عنودنه(د)  دلصبلح  دلعبدهللا 

لو  إقلمة  أنفل،  وشلرع  موزدر  زنقة 

7 20250 دلددر  بوتي بردسي، دلطلبق 

دلبيضلء دملغرب

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

 46 بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 

نون28 2022 تحت رقم -.

44I

Hedge Consulting

COPIMAD
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تفويت حصص

Hedge Consulting

 N° 19, rue Haj Omar

 Riffi, Casablanca، 20120،

Casablanca Maroc

COPIMAD شركة ذدت دملدؤولية 

دملحدوس 

وعنودن مقرهل دإلخت لعي 73 شلرع 

موالي سلي لن محل رقم 5 دلددر 

دلبيضلء - 20390 دلددر دلبيضلء 

دملغرب.

تفويت حصص
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.64837

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 

ت ت   2022 شتن28   03 في  دملؤرخ 

دملصلسقة على :

زسودني  خاللي   ( ) دلديد  تفويت 

أصل  من  دخت لعية  حصة   2.000

6.667 حصة لفلئد  دلديد ( ) هشلم 

زسودني بتلريخ 05 يوليوز 2022.

زسودني  خاللي   ( ) دلديد  تفويت 

أصل  من  دخت لعية  حصة   2.000

 ( ) دلديد  لفلئد   حصة   6.667

يوليوز   05 بتلريخ  زسودني  عث لن 

.2022

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم   

 44 بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 

نون28 2022 تحت رقم 845630.

42I

Al Tamimi & Company

ITLALAT AL ATLASSI
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

Al Tamimi & Company
 454boulevard bir anzarane,
 résidence les jardins, porte
 A, étage 3 154boulevard bir

 anzarane, résidence les jardins,
 porte A, étage 3، 20100،

casablanca maroc
ITLALAT AL ATLASSI شركة ذدت 
مدؤولية محدوس  ذدت دلشريك 

دلوحيد
وعنودن مقرهل دإلخت لعي زدوية زنقة 

موزدر وشلرع أنفل، إقلمة لو بوتي 
بردسي، دلطلبق 7 - 20250 دلددر 

دلبيضلء دملغرب
تأسيس شركة ذدت مدؤولية 
محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 
562554

في  مؤرخ  حر  عقد  ب قت�سى 
دلقلنون  إعددس  تم   2022 نون28   07
مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 
دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:
ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 
دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.
عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
 : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

.ITLALAT AL ATLASSI
دلغرض   : بإيجلز  دلشركة  غرض 
في دملغرب وفي دلخلرج،  من دلشركة، 
طريق  عن  أو  دلخلصة  بوسلئلهل 
أي  م لرسة  دلبلطن،  من  دلتعلقد 
نشلط تطوير عقلري، وال سي ل شردء 
وإعلس   دلعقلردت  وبيع  دلعقلردت، 
بيعهل، وكذلك خ يع أع لل دلتطوير 
دلعقلري، وكذلك خ يع ع ليلت إسدر  
دملشلريع ودلبنلء ودلبيع، ودالستشلردت 
وإقلمة دلع ليلت دلعقلرية  دلعقلرية، 

للغي2. 

من  دلهدف  هذد  تحقيق  ي كن 
أو  مبلشر  بشكل  إمل  دلشركة  قبل 
غي2 مبلشر، أو حتى من مالل ملكية 
أسهم أو وحددت في شركلت أمر  لهل 

غرض م لثل أو مشلبه أو مشلبه.
غي2  أو  مبلشر  بشكل  دملشلركة 
أو  مؤسدة  أو  ع ل  أي  في  مبلشر 
شركة على دملدتو  دلوطني أو دلدولي.
دلع ليلت  خ يع  علم،  بشكل 
دملتعلقة بشكل مبلشر أو غي2 مبلشر، 
بهذه  يتعلق  مل  وكل  كلًيل،  أو  خزئًيل 
دلشركة،  تطوير  وتدهيل  دألهددف 
دملبلشر   دملدله لت  خ يع  وكذلك 
وغي2 دملبلشر  من أي نوع في دلشركلت 
دلتي ت لرس نفس دلنشلط أو مل شلبه 

ذلك أو دألنشطة دلتك يلية..
زدوية   : دالخت لعي  دملقر  عنودن 
لو  إقلمة  أنفل،  وشلرع  موزدر  زنقة 
بوتي بردسي، دلطلبق 7 - 20250 دلددر 

دلبيضلء دملغرب.
أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.
 40.000 دلشركة:  رأس لل  مبلغ 

سرهم، مقدم كللتللي:
سعد  فهد  هللا  عبد  دلديد 
حصة   4.000  : دلصبلح  دلعبدهللا 

بقي ة 40 سرهم للحصة. 
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :
سعد  فهد  هللا  عبد  دلديد 
زدوية  عنودنه(د)  دلصبلح  دلعبدهللا 
لو  إقلمة  أنفل،  وشلرع  موزدر  زنقة 
7 20250 دلددر  بوتي بردسي، دلطلبق 

دلبيضلء دملغرب.
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:
سعد  فهد  هللا  عبد  دلديد 
زدوية  عنودنه(د)  دلصبلح  دلعبدهللا 
لو  إقلمة  أنفل،  وشلرع  موزدر  زنقة 
7 20250 دلددر  بوتي بردسي، دلطلبق 

دلبيضلء دملغرب
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
 45 بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 

نون28 2022 تحت رقم -.

43I

AIRELCE

 DIESEL MATERIEL«
 »EQUIPEMENT »DIMATEQ

»ديماطيك«
شركة دملدله ة

مالءمة دلنظلم دألسل�سي للشركة

DIMATEQ
 Route desserte des usines,

 autoroute Casablanca - Rabat،
20600، Casablanca Maroc

 DIESEL MATERIEL«
 »EQUIPEMENT »DIMATEQ
»سي لطيك« »شركة دملدله ة«

وعنودن مقرهل دالخت لعي: دلطريق 
دملؤسية إلى دملصلنع، دلطريق دلديلر 
دلردبط بين دلددر دلبيضلء ودلربلط - - 

دلددر دلبيضلء دملغرب.
»مالءمة دلنظلم دألسل�سي للشركة«
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري: 

33.339 دلدد دلبيضلء.
ب قت�سى دلج ع دلعلم دالستثنلئي 

دملؤرخ في 20 يونيو 2022
دألسل�سي  دلنظلم  مالءمة  تقرر 
رقم  للشركة مع مقتضيلت دلقلنون: 
دملعدل ودملت م للقلنون رقم   49-20

95-47 دملتعلق بشركلت دملدله ة.
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم   
 04 بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 

سخن28 2022 تحت رقم 847859.
44I

LE PREMIER CONSEIL

 INSTITUT MED SCHOOL
DE SANTE PRIVE

شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 
دلشريك دلوحيد

تأسيس شركة

LE PREMIER CONSEIL
 APPT 23 3°ETAGE IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY
 MENARA MARRAKECH،

40000، MARRAKECH MAROC
 INSTITUT MED SCHOOL

DE SANTE PRIVE شركة ذدت 
مدؤولية محدوس  ذدت دلشريك 

دلوحيد
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وعنودن مقرهل دإلخت لعي رقم 

272 دلطلبق دالول, دلطلبق دلثلني 

ودلدطح,دلوحد  دلخلمدة دلحي 

دملح دي - 40000 مردكش دملغرب

تأسيس شركة ذدت مدؤولية 

محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

430883

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
دلقلنون  إعددس  تم   2022 نون28   40

مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:

ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.

عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 

 : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

 INSTITUT MED SCHOOL DE

.SANTE PRIVE

*تكوين   : بإيجلز  دلشركة  غرض 

منهي ملص

*دلتكوين دملدت ر.
رقم   : دالخت لعي  دملقر  عنودن 

دلثلني  دلطلبق  دالول,  دلطلبق   272

دلحي  دلخلمدة  ودلدطح,دلوحد  

دملح دي - 40000 مردكش دملغرب.

أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.

 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:

: دملدكيني  دلرحيم  عبد   دلديد 

سرهم   400 بقي ة  حصة   4.000

للحصة. 

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :

دملدكيني  دلرحيم  عبد  دلديد 

 84 4 حرف س رقم  دملدي2   عنودنه(د) 

40000 مردكش دملغرب.

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:

دلديد  كوثر دملدكيني عنودنه(د) 

 40000  84 رقم  س  حرف   4 دملدي2  

مردكش دملغرب

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

نون28   24 بتلريخ  ب ردكش  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 444683.

45I

LE PREMIER CONSEIL

KOMPETENZ
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد

تأسيس شركة

LE PREMIER CONSEIL

 APPT 23 3°ETAGE IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY

 MENARA MARRAKECH،

40000، MARRAKECH MAROC

KOMPETENZ شركة ذدت 

مدؤولية محدوس  ذدت دلشريك 

دلوحيد

وعنودن مقرهل دإلخت لعي مللد 

دلطلبق دلثللث رقم 47 دملتودخد 

ب ردكش شلرع يوسف بن تلشفين 

دلحي دلعدكري - 40000 مردكش 

دملغرب

تأسيس شركة ذدت مدؤولية 

محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

434257

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

تم إعددس دلقلنون   2022 شتن28   08

مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:

ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.

عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 

 : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

.KOMPETENZ

*تصدير   : غرض دلشركة بإيجلز 

مدملت دملردفقة,دالرشلسدت وسروس 

دلدعم عن بعد

*مركز دالتصلل دلهلتفي (مشغل)..

مللد   : دالخت لعي  دملقر  عنودن 
دملتودخد   47 رقم  دلثللث  دلطلبق 
تلشفين  بن  يوسف  شلرع  ب ردكش 
مردكش   40000  - دلعدكري  دلحي 

دملغرب.
أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.
 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:
دلديد عبد دملجيب نيلزي : 4.000 

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة. 
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :
نيلزي  دملجيب  عبد  دلديد 

عنودنه(د) فرندل.. فرندل.
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:
نيلزي  دملجيب  عبد  دلديد 

عنودنه(د) فرندل.. فرندل
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
سخن28   04 بتلريخ  ب ردكش  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 442067.
46I

سيفي دكدبي2تيز

AQUA FEU EQUIPEMENT
شركة دلتضلمن

حل شركة

سيفي دكدبي2تيز
إقلمة دليلس ين زدوية شلرع ع ر 
دلخيلم وزنقة دلبنفسج ع لر  7 

بوسيجور، 20220، دلددر دلبيضلء 
دملغرب

AQUA FEU EQUIPEMENT شركة 
دلتضلمن(في طور دلتصفية)

وعنودن مقرهل دإلخت لعي مبنى 
خ عية دلنصر دلتعلونية ك رقم 4 

عين دلشق، دلددر دلبيضلء - 20300 
دلددر دلبيضلء دمل لكة دملغربية.

حل شركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.427293
ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 
تقرر   2022 غشت   04 في  دملؤرخ 
 AQUA FEU دلتضلمن  شركة  حل 
رأس للهل  مبلغ   EQUIPEMENT

مقرهل  وعنودن  سرهم   400.000
دلنصر  خ عية  مبنى  دإلخت لعي 
دلتعلونية ك رقم 4 عين دلشق، دلددر 
دلبيضلء  دلددر   20300  - دلبيضلء 
دمل لكة دملغربية نتيجة ل : حل مبكر.

 204 ب  دلتصفية  مقر  حدس  و 
دلدور دالول رقم  تلشفين  دبن  شلرع 
دلددر   20300  - دملحطة  منطقة   4

دلبيضلء دمل لكة دملغربية. 
و عين:

مزوسي  سعدية  دلديد( ) 
دلنصر  خ عية  مبنى  وعنودنه(د) 
دلشق،  عين   4 رقم  ك  دلتعلونية 
20300 دلددر دلبيضلء  دلددر دلبيضلء 
دمل لكة دملغربية ك صفي ( ) للشركة.
وعند دإلقتضلء دلحدوس دملفروضة 
محل  لهم  دملخولة  دلصالحيلت  على 
دملخلبر  ومحل تبليغ دلعقوس ودلوثلئق 

دملتعلقة بللتصفية : -
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
 04 بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 

نون28 2022 تحت رقم 36248.
47I

JIYAR JAOUAD

 EUROCAR SERVICES ET
PIECES

شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 
دلشريك دلوحيد

حل شركة

JIYAR JAOUAD
 N°5 3EME ETAGE IMM N°86
 RUE SIDI AHMED ABERKANE

 HAY DAKHLA BERKANE،
63300، BERKANE MAROC

 EUROCAR SERVICES ET PIECES
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 
دلشريك دلوحيد(في طور دلتصفية)

وعنودن مقرهل دإلخت لعي مرآب يقع 
في زنقة مردكش حي قلسمي رقم 455 

أكليم - 63250 بركلن دملغرب.
حل شركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 
.8254

دلوحيد  دلشريك  قردر  ب قت�سى 
تقرر   2022 نون28   08 في  دملؤرخ 
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ذدت مدؤولية محدوس   حل شركة 
 EUROCAR دلوحيد  دلشريك  ذدت 
مبلغ   SERVICES ET PIECES
وعنودن  سرهم   400.000 رأس للهل 
مقرهل دإلخت لعي مرآب يقع في زنقة 
مردكش حي قلسمي رقم 455 أكليم - 
63250 بركلن دملغرب نتيجة ل : عدم 

تحقيق هدف.
و حدس مقر دلتصفية ب رقم 455 
 - أكليم  قلسمي  حي  مردكش  زنقة 

63250 بركلن دملغرب. 
و عين:

بوعبدالوي  يلسين  دلديد( ) 
وعنودنه(د) رقم 455 زنقة مردكش حي 
بركلن دملغرب   63250 قلسمي أكليم 

ك صفي ( ) للشركة.
وعند دإلقتضلء دلحدوس دملفروضة 
محل  لهم  دملخولة  دلصالحيلت  على 
دملخلبر  ومحل تبليغ دلعقوس ودلوثلئق 

دملتعلقة بللتصفية : -
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
سخن28   02 بتلريخ  ب28كلن  دالبتددئية 

2022 تحت رقم 644/2022.
48I

ste controle balance sarl

STARMEK
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تأسيس شركة

ste controle balance sarl
 appt 3 immb 1031. lot riad al
 ismailia marjane 1. meknes
 meknes، 50000، MEKNES

maroc
STARMEK شركة ذدت دملدؤولية 

دملحدوس 
وعنودن مقرهل دإلخت لعي دلطلبق 

دلدفلي دلكلئن في رقم 476 مرخلن 4 
مكنلس - 50000 مكنلس دملغرب
تأسيس شركة ذدت دملدؤولية 

دملحدوس  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

57803
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
دلقلنون  إعددس  تم   2022 نون28   46

دملدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 
دملحدوس  بلمل يزدت دلتللية:

ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 
دملدؤولية دملحدوس .

عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
 : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

.STARMEK
-منعش   : بإيجلز  دلشركة  غرض 

عقلري
- دشغلل مختلفة ودلبنلء

-دملتلخر .
دلطلبق   : دالخت لعي  دملقر  عنودن 
دلدفلي دلكلئن في رقم 476 مرخلن 4 

مكنلس - 50000 مكنلس دملغرب.
أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.
 90.000 دلشركة:  رأس لل  مبلغ 

سرهم، مقدم كللتللي:
 450  : يوسف  دملوسلوي  دلديد 

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة.
دلديد عبد دلرح لن بومهدي : 50 

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة.
 50  : دلديد عبد دملجيد بومهدي 

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة.
دلديد عبد دلرح لن بوفتلت : 75 

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة.
حصة   75  : بوفتلت  دلديد ع ر 

بقي ة 400 سرهم للحصة.
دلديد رشيد بومهدي : 50 حصة 

بقي ة 400 سرهم للحصة.
دلديد عبد دلعظيم صديقي : 450 

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة.
دلديد ديوب صديقي : 450 حصة 

بقي ة 400 سرهم للحصة.
 450  : صديقي  دبردهيم  دلديد 

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة. 
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :
يوسف  دملوسلوي  دلديد 
 274 رقم  دملدي2   تجزئة  عنودنه(د) 

دلريصلني 52450 دلريصلني دملغرب.
بومهدي  دلرح لن  عبد  دلديد 
49 زنقة  عنودنه(د) شلرع بي2وت رقم 
فلس   30000 فلس   4 بلغردس دلزهور 

دملغرب.

بومهدي  دملجيد  عبد  دلديد 
خنلن  تجزئة   56 رقم  عنودنه(د) 
مكنلس   50000 مكنلس   2 مكنلس 

دملغرب.
بوفتلت  دلرح لن  عبد  دلديد 
دلبوبكرية  دلزدوية  قصر  عنودنه(د) 
52200 درفوس  دلديفة ع ص ز درفوس 

دملغرب.
عنودنه(د)  بوفتلت  ع ر  دلديد 
قصر دلزدوية دلبوبكرية دلديفل ع ص 

ز درفوس 52200 درفوس دملغرب.
عنودنه(د)  بومهدي  رشيد  دلديد 
بلغردس  زنقة   49 رقم  بي2وت  شلرع 
دلزهور 4 فلس 30000 فلس دملغرب.

صديقي  دلعظيم  عبد  دلديد 
04 حي دالمل  34 زنقة  عنودنه(د) رقم 

مكنلس 50000 مكنلس دملغرب.
عنودنه(د)  صديقي  ديوب  دلديد 
حي دالمل مكنلس   34 رقم   44 زنقة 

50000 مكنلس دملغرب.
دلديد دبردهيم صديقي عنودنه(د) 
34 زنقة 4 حي دالمل مكنلس 50000 

مكنلس دملغرب.
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:
بومهدي  دملجيد  عبد  دلديد 
خنلن  تجزئة   56 رقم  عنودنه(د) 
مكنلس   50000 مكنلس   2 مكنلس 

دملغرب
صديقي  دلعظيم  عبد  دلديد 
04 حي دالمل  34 زنقة  عنودنه(د) رقم 

مكنلس 50000 مكنلس دملغرب
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
سخن28   07 بتلريخ  ب كنلس  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 4624.

49I

Bennani & Associes

PO LIGHTING MOROCCO
إعالن متعدس دلقردردت

Bennani & Associes
 Marina Casablanca B5، 20030،

Casablanca Maroc
 PO LIGHTING MOROCCO

»شركة دملدله ة«

وعنودن مقرهل دالخت لعي: 
تجزئة 433 منطقة طنجة دلحر  
دوتوموتيف سيتي خ لعة خودمع 
خهة فهص طنجة تجزئة 433 

منطقة طنجة دلحر  دوتوموتيف 
سيتي خ لعة خودمع خهة فهص 

طنجة 90090 طنجة دملغرب.
»إعالن متعدس دلقردردت«

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري: 
.84097

ب قت�سى دلج ع دلعلم دالستثنلئي 
دملؤرخ في 06 أكتوبر 2022

تم دتخلذ دلقردردت دلتللية: 
على  ينص  دلذي   :4 رقم  قردر 
دلتجـــلريــــة  دلتد ــــيــة  تغـــييــــــر  مليلي: 
 VARROC LIGHTING للشركة من 
 PO إلــــى   SYSTEMS MOROCCO

 LIGHTING MOROCCO
قردر رقم 2: دلذي ينص على مليلي: 

تعديل دلنظلم دألسل�سي للشركة
قردر رقم 3: دلذي ينص على مليلي: 
 Tarang Jain معلينة دستقللة دلديد 
من مهلمه ك تصرف ورئيس دملجلس 

دإلسدري للشركة
قردر رقم 4: دلذي ينص على مليلي: 
من   Sitaleb معلينة دستقللة دلديد 

مهلمه ك دير علم للشركة
على  ينص  دلذي   :5 رقم  قردر 
 M. دلدلس   دستقللة  معلينة  مليلي: 
 T. R. Srinivasan, M. Ajay Kumar
 Sharma et M. Christian Paeschel
من مهلمهم ك تصرفين من دلشركة؛

على  ينص  دلذي   :6 رقم  قردر 
M. Pierre- دلدلس   تعيين  مليلي: 

 Henri Desportes, Mme Odile
 Descamps et de M. Bruno
خدس  متصرفين  ب نصب   Asselin

للشركة
قردر رقم 7: دلذي ينص على مليلي: 
دلقلنوني  دمل ثل  صالحيلت  تحديد 

للشركة
قردر رقم 8: دلذي ينص على مليلي: 
 M. Pierre-Henri دلديد  تعيين 
Desportes ب نصب مدير علم خديد 

للشركة
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وتبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 

دلنظلم دألسل�سي دلتللية: 

على  ينص  دلذي  رقم...:  بند 

مليلي:...

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

سخن28   05 بتلريخ  بطنجة  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 260252.

20I

CABINET HASSAN EL OUARZAZI

مجموعة مدارس جون بوكالن 

الخصوصية

 GROUP SCOLAIRE JEAN) 

)POQUELIN PRIVE
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تفويت حصص

 CABINET HASSAN EL

OUARZAZI

 POLO RUE DE LA SEINE 29

 CASABLANCA، 20200،

CASABLANCA MAROC

مج وعة مددرس خون بوكالن 

 GROUP SCOLAIRE) دلخصوصية

JEAN POQUELIN PRIVE) شركة 

ذدت دملدؤولية دملحدوس 

وعنودن مقرهل دإلخت لعي ملتقى 

زنقة دبن ع لر وزنقة دبن غزدلة 

الفليت - - دلددر دليضلء دملغرب.

تفويت حصص
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.476924

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 

ت ت   2022 نون28   07 في  دملؤرخ 

دملصلسقة على :

خ28دني  علي   ( ) دلديد  تفويت 

400 حصة دخت لعية من أصل 400 

حصة لفلئد  دلديد ( ) نبيل خ28دني 

بتلريخ 03 نون28 2022.

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم   

 07 بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 

سخن28 2022 تحت رقم 849255.

24I

STE FIDUCONFIANCE

 ENTREPRISE BAKRIM
TRAVAUX ET NEGOCE

شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 
دلشريك دلوحيد

حل شركة

STE FIDUCONFIANCE
 Imm 116, Bureaux Nada, Appt
 9, Bd Med V, V.N, Fès، 30000،

FES MAROC
 ENTREPRISE BAKRIM

TRAVAUX ET NEGOCE شركة 
ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد(في طور دلتصفية)
وعنودن مقرهل دإلخت لعي رقم 

402، حي دلوفلق، بلوك أ، طريق 
عين دلد ن، زودغة دلعليل، فلس - 

30000 فلس دملغرب.
حل شركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 
.27033

دلوحيد  دلشريك  قردر  ب قت�سى 
تقرر حل   2022 نون28   47 دملؤرخ في 
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 
 ENTREPRISE دلوحيد  دلشريك 
 BAKRIM TRAVAUX ET NEGOCE
سرهم   500.000 رأس للهل  مبلغ 
رقم  دإلخت لعي  مقرهل  وعنودن 
طريق  أ،  بلوك  دلوفلق،  حي   ،402
فلس  دلعليل،  زودغة  دلد ن،  عين 
 : ل  نتيجة  دملغرب  فلس   30000  -
توقف دلنشلط دالقتصلسي للشركة.

رقم  ب  دلتصفية  مقر  حدس  و 
طريق  أ،  بلوك  دلوفلق،  حي   ،402
 - فلس  دلعليل،  زودغة  دلد ن،  عين 

30000 فلس دملغرب. 
و عين:

دلديد( ) ع ر محبوبي وعنودنه(د) 
دلحديقة ودس   54 فيال رقم   4 منطقة 
دملغرب  فلس   30000 فلس  فلس 

ك صفي ( ) للشركة.
وعند دإلقتضلء دلحدوس دملفروضة 
محل  لهم  دملخولة  دلصالحيلت  على 
دملخلبر  ومحل تبليغ دلعقوس ودلوثلئق 
حي   ،402 رقم   : بللتصفية  دملتعلقة 

دلوفلق، بلوك أ، طريق عين دلد ن، 

زودغة دلعليل، فلس

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

دلتجلرية بفلس بتلريخ 24 نون28 2022 

تحت رقم 4885/022.

22I

CABINET HASSAN EL OUARZAZI

مجموعة مدارس جون بوكالن 

الخصوصية

 GROUP SCOLAIRE JEAN) 

)POQUELIN PRIVE

شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تحويل دلشكل دلقلنوني للشركة

 CABINET HASSAN EL

OUARZAZI

 POLO RUE DE LA SEINE 29

 CASABLANCA، 20200،

CASABLANCA MAROC

مج وعة مددرس خون بوكالن 

 GROUP SCOLAIRE) دلخصوصية

JEAN POQUELIN PRIVE) شركة 

ذدت دملدؤولية دملحدوس 

و عنودن مقرهل دالخت لعي ملتقى 

زنقة دبن ع لر وزنقة دبن غزدلة 

الفليت - - دلددر دلبيضلء.

تحويل دلشكل دلقلنوني للشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.476924

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 

تم تحويل   2022 نون28   07 دملؤرخ في 

دلشكل دلقلنوني للشركة من »شركة 

ذدت دملدؤولية دملحدوس « إلى »شركة 

ذدت مدؤولية محدوس  ذدت دلشريك 

دلوحيد«.

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

 07 بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 

سخن28 2022 تحت رقم 849255.

23I

MARCHICA CONSEIL

ZAAGMED COMPANY
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
حل شركة

MARCHICA CONSEIL

44، شلرع طوكيو، دلطلبق 4، شقة 
4، دلنلظور.، 62000، دلنلظور 

دملغرب

ZAAGMED COMPANY شركة 

ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد(في طور دلتصفية)

وعنودن مقرهل دإلخت لعي حي دوالس 

لحدن، زنقة 08، رقم :22، دلنلظور. 

- 62020 دلنلظور دملغرب.

حل شركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.49433

دلوحيد  دلشريك  قردر  ب قت�سى 

تقرر حل   2022 نون28   24 دملؤرخ في 

محدوس   مدؤولية  ذدت  شركة 

 ZAAGMED دلوحيد  دلشريك  ذدت 

رأس للهل  مبلغ   COMPANY

مقرهل  وعنودن  سرهم   400.000
دإلخت لعي حي دوالس لحدن، زنقة 08، 
رقم :22، دلنلظور. - 62020 دلنلظور 

دملغرب نتيجة ل : عدم تحقيق دلهدف 

دالخت لعي للشركة.

و حدس مقر دلتصفية ب حي دوالس 
لحدن، زنقة 08، رقم :22، دلنلظور. 

- 62020 دلنلظور دملغرب. 

و عين:

دلديد( ) مح د فوزي وعنودنه(د) 
422،دلنلظور  رقم  شلرع دبن سينلء، 

62000 دلنلظور دملغرب ك صفي ( ) 

للشركة.

وعند دإلقتضلء دلحدوس دملفروضة 

محل  لهم  دملخولة  دلصالحيلت  على 

دملخلبر  ومحل تبليغ دلعقوس ودلوثلئق 

دملتعلقة بللتصفية : -

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

نون28   24 دالبتددئية بللنلضور بتلريخ 

2022 تحت رقم 4846.

24I
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EM LOGISTICS SARL AU

إي أم لوجيستيكس
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

EM LOGISTICS SARL AU
شلرع موالي عبد دلعزيزإقلمة زهر  
طلبق 4 رقم 39 - طنجة، 90000، 

طنجة دملغرب
إي أم لوخيدتيكس شركة ذدت 
مدؤولية محدوس  ذدت دلشريك 

دلوحيد
وعنودن مقرهل دإلخت لعي دل28دنص4 

شلرع دبن عرضون دلطلبق دألول 
رقم 497 – طنجة، دملغرب - 
elmokaddem.mohamed@
hotmail.com طنجة دملغرب

تأسيس شركة ذدت مدؤولية 
محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 
432475

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعددس دلقلنون   2022 أكتوبر   49
مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 
دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:
ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 
دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.
عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
إي أم   : ب ختصر تد يتهل  دإلقتضلء 

لوخيدتيكس.
-دلنقل   : بإيجلز  دلشركة  غرض 
لحدلب  للبضلئع  ودلدولي  دلوطني 

دلغي2
ودلتوزيع  دلدريع  دل28يد  -أنشطة 

ودلتخزين ودلخدملت دملدلعد .
دلنقل  ألنشطة  دملركبلت  -تأخي2 

دل28ي.
وتشغيل منظ ة مشت2كة  -إنشلء 

 بللشلحنلت.
ً
لنقل دلبضلئع برد

خ يع  وتديي2  وت لك  -إنشلء 
أوردش إصالح دملركبلت.

-شردء وبيع خ يع دملركبلت ودملودس 
وقطع  ودإلطلردت  ودملكونلت  ودلوقوس 
دملنتجلت  لج يع  علم  بشكل  دلغيلر 

لتشغيل  ودمللحقلت  ودملدتلزملت 
دلنقل دل28ي.

ودملدلعد   دملشور   -تقديم 
للحلول دللوخدتية في دلنقل.

ودإلستغالل  دملشلريع  -إسدر  
ودإلسدر  دلحر  ألي نوع من دملشلريع.

ودلتوزيع  ودلبيع  -دلشردء 
ودلتدويق.

-دإلستي2دس ودلتصدير بشكل علم، 
خ يع  وتدويق  وتوزيع  وبيع  شردء 
ودألثلث  ودملودس  ودألصنلف  دملنتجلت 
دلطبيعية  ودلتجهيزدت  ودمللحقلت 
دملتعلقة  دلكي يلئية  أو  دملصنعة  أو 
بللصنلعة أو دلغذدئية أو دلزردعية أو 

دلتعدين أو دلحرفية.
دملنلولة  طريق  عن  -دلتعلقد 
خ يع  في  ودملشلركة  ودلتقديم 
دألسودق دلعلمة ودلخلصة أو سعودت 
غرض  إلى  تشي2  دلتي  دملنلقصلت 

دلشركة.
عنودن دملقر دالخت لعي : دل28دنص4 
دألول  دلطلبق  عرضون  دبن  شلرع 
 - دملغرب  طنجة،   –  497 رقم 
e l m o k a d d e m . m o h a m e d @

hotmail.com طنجة دملغرب.
أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.
 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:
 4.000  : دملقدم  مح د  دلديد 

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة. 
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :
عنودنه(د)  دملقدم  مح د  دلديد 
زهر   دلعزيزإقلمة  عبد  موالي  شلرع 
 90000 -39طنجة  رقم   4 طلبق 

طنجة دملغرب.
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:
عنودنه(د)  دملقدم  مح د  دلديد 
زهر   دلعزيزإقلمة  عبد  موالي  شلرع 
 90000 -39طنجة  رقم   4 طلبق 

طنجة دملغرب
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
نون28   44 بتلريخ  بطنجة  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 43432.
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CABINET HASSAN EL OUARZAZI

مجموعة مدارس موليير 
 GROUPE) الخصوصية

)SCOLAIRE MOLIERE PRIVE
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تفويت حصص

 CABINET HASSAN EL

OUARZAZI

 POLO RUE DE LA SEINE 29

 CASABLANCA، 20200،

CASABLANCA MAROC

مج وعة مددرس موليي2 دلخصوصية 

 GROUPE SCOLAIRE MOLIERE(

PRIVE) شركة ذدت دملدؤولية 

دملحدوس 

وعنودن مقرهل دإلخت لعي 32-30 
زنقة 42 مت2 الفيليت دلحي دملح دي 

- - دلددر دلبيضلء دملغرب.

تفويت حصص
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.272453

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 

ت ت   2022 نون28   07 في  دملؤرخ 

دملصلسقة على :

خ28دني  علي   ( ) دلديد  تفويت 

حصة دخت لعية من أصل   44.000

 ( ) دلديد  لفلئد   حصة   44.000

نبيل خ28دني بتلريخ 03 نون28 2022.

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم   

 07 بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 

سخن28 2022 تحت رقم 849256.

26I

CABINET HASSAN EL OUARZAZI

مجموعة مدارس جون موليير 
 GROUP) الخصوصية

)SCOLAIRE MOLIERE PRIVE
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تحويل دلشكل دلقلنوني للشركة

 CABINET HASSAN EL

OUARZAZI

 POLO RUE DE LA SEINE 29

 CASABLANCA، 20200،

CASABLANCA MAROC

مج وعة مددرس خون موليي2 
 GROUP SCOLAIRE) دلخصوصية

MOLIERE PRIVE) شركة ذدت 
دملدؤولية دملحدوس 

و عنودن مقرهل دالخت لعي 32-30 
زنقة 42 مت2 الفيليت دلحي دملح دي 

- - دلددر دلبيضلء.
تحويل دلشكل دلقلنوني للشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 
.272453

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 
تم تحويل   2022 نون28   07 دملؤرخ في 
دلشكل دلقلنوني للشركة من »شركة 
ذدت دملدؤولية دملحدوس « إلى »شركة 
ذدت مدؤولية محدوس  ذدت دلشريك 

دلوحيد«.
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
 07 بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 

سخن28 2022 تحت رقم 849256.
27I

CDH AUDIT ET CONSEILS

BZ Aéro
إعالن متعدس دلقردردت

CDH AUDIT ET CONSEILS
 RUE D›AZILAL 34، 20110،

CASABLANCA MAROC
BZ Aéro »شركة ذدت دملدؤولية 

دملحدوس «
وعنودن مقرهل دالخت لعي: 27482 

دملج ع دلصنلعي CFCIM والس صللح 
local رقم 4 - 27482 دلددر دلبيضلء 

دملغرب.
»إعالن متعدس دلقردردت«

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري: 
.449233

ب قت�سى دلج ع دلعلم دالستثنلئي 
دملؤرخ في 30 شتن28 2022

تم دتخلذ دلقردردت دلتللية: 
قردر رقم 4: دلذي ينص على مليلي: 

دإلفردج دلكلي عن رأس دمللل
على  ينص  دلذي   :2 رقم  قردر 
مليلي: دلـ ـصـلسقة على إذدبـة دلـقـلنـون 

دألسـل�سي للشركة.
وتبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 

دلنظلم دألسل�سي دلتللية: 
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بند رقم 7: دلذي ينص على مليلي: 
دإلفردج دلكلي عن رأس دمللل

بند رقم 2: دلذي ينص على مليلي: 
دلـقـلنـون  إذدبـة  على  دلـ ـصـلسقة 

دألسـل�سي للشركة.
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
 07 بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 

سخن28 2022 تحت رقم 849333.
28I

S.R.A.K.T SARL شركة

S.R.A.K.T SARL شركة
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تأسيس شركة

شركة نكور ريف أملنيوم دينوكس
شلرع طلرق دبن زيلس رقم 232 

 DIAR ARRID BLOC C 7 دلحدي ة
N 2 NADOR، 32000، دلحدي ة 

دملغرب
شركة S.R.A.K.T SARL شركة ذدت 

دملدؤولية دملحدوس 
وعنودن مقرهل دإلخت لعي سودر 
ت ركلنت خ لعة بني حذيفة 

دلحدي ة - 32452 دلحدي ة 
دملغرب

تأسيس شركة ذدت دملدؤولية 
دملحدوس  

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 
3925

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
دلقلنون  إعددس  تم   2022 نون28   24
دملدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دملحدوس  بلمل يزدت دلتللية:
ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دملدؤولية دملحدوس .
عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
شركة   : ب ختصر تد يتهل  دإلقتضلء 

.S.R.A.K.T SARL
دلبنلء   : بإيجلز  دلشركة  غرض 

ودألشغلل دملختلفة.
سودر   : دالخت لعي  دملقر  عنودن 
حذيفة  بني  خ لعة  ت ركلنت 
دلحدي ة - 32452 دلحدي ة دملغرب.
أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.
 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:
 4.000  : دلشعر   بالل  دلديد 

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة. 
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :
دلديد بالل دلشعر  عنودنه(د) سودر 
تلرخيدت  زرقت  خ لعة  دلقطون 

32350 دلحدي ة دملغرب.
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:
دلديد بالل دلشعر  عنودنه(د) سودر 
تلرخيدت  زرقت  خ لعة  دلقطون 

32350 دلحدي ة دملغرب 
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
دالبتددئية بتلرخيدت بتلريخ 28 نون28 

2022 تحت رقم 4039.
29I

KAOUN

MANAZIL ALYOUSR
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تأسيس شركة

KAOUN
 N°17 LOT NASSIM ASKEJOUR

 MARRAKECH، 40000،
MARRAKECH MAROC

MANAZIL ALYOUSR شركة ذدت 
دملدؤولية دملحدوس 

وعنودن مقرهل دإلخت لعي رقم 492 
عين سليم دلنخيل مردكش مردكش 

دملغرب 40000 مردكش دملغرب
تأسيس شركة ذدت دملدؤولية 

دملحدوس  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

434394
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
دلقلنون  إعددس  تم   2022 نون28   42
دملدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دملحدوس  بلمل يزدت دلتللية:
ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دملدؤولية دملحدوس .
عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
 : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

.MANAZIL ALYOUSR
: -دالنعلش  غرض دلشركة بإيجلز 

دلعقلري

-دشغلل مختلفة ودلبنلء.

عنودن دملقر دالخت لعي : رقم 492 

دلنخيل مردكش مردكش  عين سليم 

دملغرب 40000 مردكش دملغرب.

أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.

 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:

: بوطلهري  دلحلج مح د   دلديد 

سرهم   25.000 بقي ة  حصة   250

للحصة.

 250  : دبو دلحدن  دلديد  مريم 

حصة بقي ة 25.000 سرهم للحصة.

دلديد ع ر بوطلهري : 500 حصة 

بقي ة 50.000 سرهم للحصة. 

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :

بوطلهري  مح د  دلحلج  دلديد 

 2 بردسي  تجزئة  دسكجور  عنودنه(د) 

مردكش   40000 مردكش   464 رقم 

دملغرب.

عنودنه(د)  بوطلهري  ع ر  دلديد 

 464 رقم   2 بردسي  تجزئة  دسكجور 

مردكش 40000 مردكش دملغرب.

دلحدن  دبو  مريم  دلديد  

دلدالم  حي   395 رقم  عنودنه(د) 

توسيع سيدي سعيج مكنلس 50000 

مكنلس دملغرب.

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:

بوطلهري  مح د  دلحلج  دلديد 

 2 بردسي  تجزئة  دسكجور  عنودنه(د) 

مردكش   40000 مردكش   464 رقم 

دملغرب

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

دلتجلرية ب ردكش بتلريخ - تحت رقم 

.-

30I

MARCHICA CONSEIL

ASAI RENT A CAR

شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد

قفل دلتصفية

MARCHICA CONSEIL

44، شلرع طوكيو، دلطلبق 4، شقة 

4، دلنلظور.، 62000، دلنلظور 

دملغرب

ASAI RENT A CAR شركة ذدت 

مدؤولية محدوس  ذدت دلشريك 

دلوحيد

وعنودن مقرهل دإلخت لعي : حي لعري 

دلشيخ، ل 34، دلنلظور - 62000 

دلنلظور دملغرب.

قفل دلتصفية

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

.20729

دلوحيد  دلشريك  قردر  ب قت�سى 

دملؤرخ في 04 يوليوز 2022 تقرر حل 

ذدت  شركة   ASAI RENT A CAR

دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

 400.000 رأس للهل  مبلغ  دلوحيد 

دإلخت لعي  مقرهل  وعنودن  سرهم 

 - دلنلظور   ،34 ل  حي لعري دلشيخ، 

62000 دلنلظور دملغرب نتيجة لعدم 

دلحصول على دلقرض.

و عين:

حذيفة  دسبلعي  دلديد( ) 

وعنودنه(د) حي دوالس لحدن دروحيدد 

دملغرب  دلنلظور   62040 دلنلظور 

ك صفي ( ) للشركة.

و قد تم دنعقلس دلج عية دلختلمية 

بتلريخ 48 يوليوز 2022 وفي حي لعري 

 62000  - دلنلظور   ،34 ل  دلشيخ، 

دلنلظور دملغرب.

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

نون28   28 دالبتددئية بللنلضور بتلريخ 

2022 تحت رقم 4879.

34I
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مكتب دملحلسبة

COFFEE METALIKA
إعالن متعدس دلقردردت

مكتب دملحلسبة

شلرع سيدي دملنضري ع لر  44 

دلطلبق 2 رقم 4، 93000، تطودن 

دملغرب

COFFEE METALIKA »شركة ذدت 

دملدؤولية دملحدوس  ذدت دلشريك 

دلوحيد«

وعنودن مقرهل دالخت لعي: 44 شلرع 

ولي دلعهد محل دلتجلري رقم 04 - 

93450 مرتيل دملغرب.

»إعالن متعدس دلقردردت«
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري: 

.29897

ب قت�سى دلج ع دلعلم دالستثنلئي 

دملؤرخ في 44 نون28 2022

تم دتخلذ دلقردردت دلتللية: 

قردر رقم 4: دلذي ينص على مليلي: 

حصة   400 تفويت  على  دملصلسقة 

دي لن  دلديد   لفلئد   دخت لعية 
دلورسدني من طرف دلديد دلهش يوي 

عبد دلنور

قردر رقم 2: دلذي ينص على مليلي: 

دلديد هشلم  دملدي2  دستقللة  قبول 

دتالكن

على  ينص  دلذي   :3 رقم  قردر 

مليلي: تعيين دلديد  دي لن دلورسدني 

ك دي2  

وتبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 

دلنظلم دألسل�سي دلتللية: 

على  ينص  دلذي   :6/7 رقم  بند 

 : في  دلشركة  ردس لل  حدس  مليلي: 

400.000,00 سرهم دمل لوكة للديد  

دخت لعية  حصة   400 على  موزعة 

بقي ة 4000 سرهم 

على  ينص  دلذي   :47 رقم  بند 

مليلي: تعيين دلديد  دي لن دلورسدني 

ك دي2  للشركة ملد  غي2 محدس 

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

نون28   23 بتلريخ  بتطودن  دالبتددئية 

2022 تحت رقم 3254.

32I

MOSTACHARCOM

PLAY DAY'T
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تأسيس شركة

MOSTACHARCOM
 BD ZERKTOUNI IMM 265
 ETAGE 9 N° 92، 20100،
CASABLANCA MAROC

PLAY DAY›T شركة ذدت دملدؤولية 
دملحدوس 

وعنودن مقرهل دإلخت لعي لدلسفة 
تجزئة دلخزدمى دوه 4 رقم 24 دلولفة 

- 20232 دلددر دلبيضلء دملغرب
تأسيس شركة ذدت دملدؤولية 

دملحدوس  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

563643
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعددس دلقلنون   2022 أكتوبر   25
دملدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دملحدوس  بلمل يزدت دلتللية:
ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دملدؤولية دملحدوس .
عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
 PLAY  : ب ختصر تد يتهل  دإلقتضلء 

.DAY’T
سلحة   : بإيجلز  دلشركة  غرض 

دللعب، تنظيم دألحددث..
: لدلسفة  عنودن دملقر دالخت لعي 
تجزئة دلخزدمى دوه 4 رقم 24 دلولفة - 

20232 دلددر دلبيضلء دملغرب.
أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.
 40.000 دلشركة:  رأس لل  مبلغ 

سرهم، مقدم كللتللي:
 50  : دلديد  سلمى ش س دلدين 

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة.
دلديد  شي لء ش س دلدين : 50 

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة. 
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :
دلدين  ش س  سلمى  دلديد  
ملك  دقلمة خوهر  م س  عنودنه(د) 
داللفة   9 دلشقة  بلء  ع لر   عزيز  

20220 دلددر دلبيضلء دملغرب.

دلدين  ش س  شي لء  دلديد  
 62 رقم  بوشر   تجزئة  عنودنه(د) 
دلددر   20520 معروف  سيدي 

دلبيضلء دملغرب.
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:
دلدين  ش س  سلمى  دلديد  
ملك  دقلمة خوهر  م س  عنودنه(د) 
داللفة   9 دلشقة  بلء  ع لر   عزيز  

20220 دلددر دلبيضلء دملغرب
دلدين  ش س  شي لء  دلديد  
 62 رقم  بوشر   تجزئة  عنودنه(د) 
دلددر   20520 معروف  سيدي 

دلبيضلء دملغرب
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
 25 بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 

نون28 2022 تحت رقم 847987.
33I

STE FIDUCONFIANCE

 SOCIETE MAROCAINE DE
BOIS ET DECOUPE

شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 
دلشريك دلوحيد

قفل دلتصفية

STE FIDUCONFIANCE
 Imm 116, Bureaux Nada, Appt
 9, Bd Med V, V.N, Fès، 30000،

FES MAROC
 SOCIETE MAROCAINE DE

BOIS ET DECOUPE شركة ذدت 
مدؤولية محدوس  ذدت دلشريك 

دلوحيد
وعنودن مقرهل دإلخت لعي : رقم 50 
تجزئة شرعي بندوس  طريق ردس 
دمللء فلس - 30000 فلس دملغرب.

قفل دلتصفية
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

.69485
دلوحيد  دلشريك  قردر  ب قت�سى 
تقرر حل   2022 نون28   47 دملؤرخ في 
 SOCIETE MAROCAINE DE BOIS
ET DECOUPE شركة ذدت مدؤولية 
محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد مبلغ 
وعنودن  سرهم   400.000 رأس للهل 
تجزئة   50 رقم  دإلخت لعي  مقرهل 

شرعي بندوس  طريق ردس دمللء فلس 
فلس دملغرب نتيجة لعدم   30000  -

مزدولة دي نشلط دقتصلسي.
و عين:

بوزوبع  يوسف  دلديد( ) 
دمللكي  دلجيش  شلرع   39 وعنودنه(د) 
دلطلبق 3 شقة 7 فلس 30000 فلس 

دملغرب ك صفي ( ) للشركة.
و قد تم دنعقلس دلج عية دلختلمية 
 50 وفي رقم   2022 نون28   47 بتلريخ 
تجزئة شرعي بندوس  طريق ردس دمللء 

فلس - 30000 فلس دملغرب.
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
دلتجلرية بفلس بتلريخ 25 نون28 2022 

تحت رقم 4944/022.
34I

cabinet comptabe et fiscal benaboud

FIBRE THD فيبر ت.هـ.د
إعالن متعدس دلقردردت

 cabinet comptabe et fiscal
benaboud

 Avenue des Cèdres Branes، ,56
90000، Tanger Maroc

في28 ت.هـ.س FIBRE THD »شركة 
ذدت دملدؤولية دملحدوس «

وعنودن مقرهل دالخت لعي: شلرع 
تلروسدنت مج ع دبردج طنجة 

بلوك رقم 6 دملكتب رقم 43 مكرر - 
90000 طنجة دملغرب.

»إعالن متعدس دلقردردت«
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري: 

.402005
ب قت�سى دلج ع دلعلم دالستثنلئي 

دملؤرخ في 28 نون28 2022
تم دتخلذ دلقردردت دلتللية: 

قردر رقم دلقردر 4: دلذي ينص على 
مليلي: تفويت دلحصص

قردر رقم دلقردر 2: دلذي ينص على 
مليلي: دستقللة وتعيين مدي2 خديد

وتبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 
دلنظلم دألسل�سي دلتللية: 

بند رقم 7: دلذي ينص على مليلي: 
 80.000 في  محدس  دلشركة  رأس لل 
ذدت  حصة   800 إلى  مقدم  سرهم 
400 سرهم لكل حصة م لوكة  قي ة 

في دسم بالل بلحلج
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على  ينص  دلذي   :43 رقم  بند 
بلحلج  بالل  دلديد  عين  مليلي: 
دلوطنية  دلتعريف  لبطلقة  دلحلمل 
رقم k585628 مدي2 خديد  للشركة 

ملد  غي2 محدوس 
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
سخن28   02 بتلريخ  بطنجة  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 44267.

35I

ste controle balance sarl

STE BAHAMI PROMO
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

ste controle balance sarl
 appt 3 immb 1031. lot riad al
 ismailia marjane 1. meknes
 meknes، 50000، MEKNES

maroc
STE BAHAMI PROMO شركة 

ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 
دلشريك دلوحيد

وعنودن مقرهل دإلخت لعي دلطلبق 
دلدفلي دلكلئن بتجزئة ريلض 

دإلس لعيلية تجزئة رقم 34 أيت 
والل، مكنلس - 50000 مكنلس 

دملغرب
تأسيس شركة ذدت مدؤولية 
محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 
57799

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
دلقلنون  إعددس  تم   2022 نون28   44
مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 
دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:
ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 
دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.
عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
 STE  : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

.BAHAMI PROMO
منعش   : بإيجلز  دلشركة  غرض 

عقلري

أشغلل مختلفة ودلبنلء.
دلطلبق   : دالخت لعي  دملقر  عنودن 
ريلض  بتجزئة  دلكلئن  دلدفلي 
أيت   34 رقم  تجزئة  دإلس لعيلية 
مكنلس   50000  - مكنلس  والل، 

دملغرب.
أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.
 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:
 : بوعزيزي  دملجيد  عبد  دلديد 
سرهم   400 بقي ة  حصة   4.000

للحصة. 
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :
بوعزيزي  دملجيد  عبد  دلديد 
عنودنه(د) رقم 94 دلطلبق دألول خنلح 
 50000 مكنلس  قرطبة  تجزئة   4

مكنلس دملغرب.
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:
بوعزيزي  دملجيد  عبد  دلديد 
عنودنه(د) رقم 94 دلطلبق دألول خنلح 
 50000 مكنلس  قرطبة  تجزئة   4

مكنلس دملغرب
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
سخن28   02 بتلريخ  ب كنلس  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 4592.

36I

Bennani & Associes

 ORACLE RESEARCH &
DEVELPMENT MOROCCO

شركة دلتوصية دلبديطة
تأسيس شركة

Bennani & Associes
 Marina Casablanca B5، 20030،

Casablanca Maroc
 ORACLE RESEARCH &

 DEVELPMENT MOROCCO
شركة دلتوصية دلبديطة

وعنودن مقرهل دإلخت لعي شور 23, 
دلطلبق دألول، ني2شر بلرك، دلددر 
دلبيضلء، دملغرب - 20270 دلددر 

دلبيضلء دملغرب

تأسيس شركة دلتوصية دلبديطة 
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

563385

 28 في  مؤرخ  حر  عقد  ب قت�سى 
دلقلنون  إعددس  تم   2022 أكتوبر 

دألسل�سي لشركة دلتوصية دلبديطة 

بلمل يزدت دلتللية:

دلتوصية  شركة   : دلشركة  شكل 

دلبديطة.

عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 

تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

 ORACLE RESEARCH &  :

.DEVELPMENT MOROCCO

مكتب   : بإيجلز  دلشركة  غرض 

إلخردء تحقيقلت وأبحلت عل ية.

عنودن دملقر دالخت لعي : شور 23, 

دلددر  بلرك،  ني2شر  دألول،  دلطلبق 

دلددر   20270  - دملغرب  دلبيضلء، 

دلبيضلء دملغرب.

أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.

مبلغ رأس لل دلشركة: 3.500.000 

سرهم، مقدم كللتللي:

 ORACLE SYSTEMS دلشركة 

حصة   CORPORATION : 35.000

بقي ة 400 سرهم للحصة. 

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :

 ORACLE SYSTEMS دلشركة 

عنودنه(د)   CORPORATION

كلستل،  نيو  والية  2744,سالور، 

دلواليلت دملتحد دألمريكية 07833 نيو 

كلستل دلواليلت دملتحد دألمريكية.

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:

 M. Guillaume François دلديد 

 ،C (د)عنودنه Guy Marie Bodiguel

إسبلنيل  برشلونة،  أمدلم،  خوزيف 

26420 برشلونة إسبلنيل

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

 28 بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 

نون28 2022 تحت رقم 372789.

37I

fiduciaire al aze

KELRA
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

حل شركة

fiduciaire al aze
 VILLE NOUVELLE، 50000،

MEKNES MAROC
KELRA شركة ذدت دملدؤولية 

دملحدوس (في طور دلتصفية)
وعنودن مقرهل دإلخت لعي 44 شلرع 
30 حي ودس دلذهب - 50000 مكنلس 

دملغرب.
حل شركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 
.38404

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 
تقرر حل   2022 نون28   09 دملؤرخ في 
دملحدوس   دملدؤولية  ذدت  شركة 
 400.000 رأس للهل  مبلغ   KELRA
 44 دإلخت لعي  سرهم وعنودن مقرهل 
 50000  - دلذهب  حي ودس   30 شلرع 
مبيعلت   : ل  نتيجة  دملغرب  مكنلس 

غي2 كلفية..
و حدس مقر دلتصفية ب 44 شلرع 
30 حي ودس دلذهب - 50000 مكنلس 

دملغرب. 
و عين:

أنودر دلردوي وعنودنه(د)  دلديد( ) 
 50000 30 حي ودس دلذهب  44 شلرع 
مكنلس دملغرب ك صفي ( ) للشركة.

وعند دإلقتضلء دلحدوس دملفروضة 
محل  لهم  دملخولة  دلصالحيلت  على 
دملخلبر  ومحل تبليغ دلعقوس ودلوثلئق 

دملتعلقة بللتصفية : -
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
نون28   24 بتلريخ  ب كنلس  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 4482.
38I

FIDUNEL

 SAADAT) سعدات الغاني
)ELGHANI

إعالن متعدس دلقردردت

FIDUNEL
57 زنقة عبد دلكريم دلديوري 

دلطلبق 3 رقم 6 دلددر دلبيضلء، 
20000، دلددر دلبيضلء دملغرب
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 SAADAT) سعددت دلغلني
ELGHANI) »شركة ذدت دملدؤولية 

دملحدوس «
وعنودن مقرهل دالخت لعي: زدوية 

محج اللة دليلقوت وزنقة دلعرعلر 
دقلمة غلليس دلع لر  9 دلطلبق 4 
دلشقة 47 - 20000 دلددر دلبيضلء 

دملغرب.
»إعالن متعدس دلقردردت«

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري: 
.485583

ب قت�سى دلج ع دلعلم دالستثنلئي 
دملؤرخ في 08 نون28 2022

تم دتخلذ دلقردردت دلتللية: 
قردر رقم 4: دلذي ينص على مليلي: 
تفويت دلديد خ لل نلئر 400 حصة 
دلى  حصة  ودلديد  حلي ة نلئر400 
دلديد دلحدن دلغلني ليصبح دلديد 
دلحدن دلغلني ي تلك 500 حصة دي 
دلشركة  سرهم من رأس لل   50.000
 500 ي تلك  دلغلني  عبد  ودلديد 
حصة دي 50.000 سرهم من رأس لل 

دلشركة دلبللغ 400.000 سرهم.
قردر رقم 2: دلذي ينص على مليلي: 
دلغلني  عبد  دلديد  دستقللة  قبول 
ودلديد  حلي ة نلئر من مهلم تديي2 
دلحدن  دلديد  وتعيين  دلشركة، 
دلغلني مدي2 وحيد للشركة ملد  غي2 

محدوس .
قردر رقم 3: دلذي ينص على مليلي: 

تعديل دلقلنون دالسل�سي للشركة.
وتبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 

دلنظلم دألسل�سي دلتللية: 
ينص على  دلذي  و7:   6 رقم  بند 
دلغلني  دلديد دلحدن  يصبح  مليلي: 
ي تلك 500 حصة دي 50.000 سرهم 
عبد  ودلديد  دلشركة  رأس لل  من 
دلغلني ي تلك 500 حصة دي 50.000 
دلبللغ  دلشركة  رأس لل  من  سرهم 

400.000 سرهم.
على  ينص  دلذي   :45 رقم  بند 
دلغلني  دلحدن  دلديد  تعيين  مليلي: 
مدي2 وحيد للشركة ملد  غي2 محدوس .
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
 06 بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 

سخن28 2022 تحت رقم 849454.

39I

FACE FIDUCIAIRE

JALS EVENTS
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تفويت حصص

FACE FIDUCIAIRE

209 شلرع مصطفى دملعني دلطلبق 

دلثللث رقم 6، 20430، دلددر 

دلبيضلء دملغرب

JALS EVENTS شركة ذدت 

دملدؤولية دملحدوس 

وعنودن مقرهل دإلخت لعي 64 شلرع 

اللة يلقوت زدوية مصطفي دملعلني 

ط 2 رقم 62 - 20000 دلددر دلبيضلء 

دملغرب.

تفويت حصص
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.529754

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 

ت ت   2022 أكتوبر   47 في  دملؤرخ 

دملصلسقة على :
تفويت دلديد ( ) ردبحة دلعطلري 

467 حصة دخت لعية من أصل 500 

صوفية   ( ) دلديد  لفلئد   حصة 

دلد لني بتلريخ 47 أكتوبر 2022.

تفويت دلديد ( ) خليلة دلد لني 

466 حصة دخت لعية من أصل 500 

صوفية   ( ) دلديد  لفلئد   حصة 

دلد لني بتلريخ 47 أكتوبر 2022.

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم   

 44 بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 

نون28 2022 تحت رقم 845642.

40I

ال ي ل

أنوار تور اند ترافل
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تحويل دملقر دالخت لعي للشركة

ال ي ل

35 شل ر ع عل ال ل بن عبد هللا شق 5 

دملدينة دلجديد ، 50000، مكنلس 

دملغرب

أنودر تور دند تردفل شركة ذدت 

دملدؤولية دملحدوس 

وعنودن مقرهل دإلخت لعي 
دالس لعلية طريق دكوردي ع لر  37 
دلطلبق 4 شقة 3 تجزئة مرخلن 3 
مح د دلدلسس - 50000 مكنلس 

دملغرب.
تحويل دملقر دالخت لعي للشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 
.42477

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 
دملؤرخ في 04 يوليوز 2022 تم تحويل 
من  للشركة  دلحللي  دالخت لعي  دملقر 
ع لر   دكوردي  طريق  »دالس لعلية 
تجزئة مرخلن   3 شقة   4 دلطلبق   37
50000 مكنلس   - 3 مح د دلدلسس 
تجزئة   437  ،4 »رقم  إلى  دملغرب« 

دملنصور - 50000 مكنلس دملغرب«.
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
نون28   29 بتلريخ  ب كنلس  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 4446.
44I

ASSALAM LAB

ASSALAM LAB
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

ASSALAM LAB
دلطلبق دلدفلي رقم 49 تجزئة 

 EL ،43000 ،دلنخيل قلعة دلدردغنة
KELAA DES SRAGHNA دملغرب
ASSALAM LAB شركة ذدت 

مدؤولية محدوس  ذدت دلشريك 
دلوحيد

وعنودن مقرهل دإلخت لعي دلطلبق 
دلدفلي، رقم 49 تجزئة دلنخيل 
قلعة دلدردغنة - 43000 قلعة 

دلدردغنة دملغرب
تأسيس شركة ذدت مدؤولية 
محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 
5537

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعددس دلقلنون   2022 أكتوبر   27
مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 
دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:

ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 
دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.
عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
 : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

.ASSALAM LAB
مخت28   : بإيجلز  دلشركة  غرض 

دلتحليالت دلطبية.
دلطلبق   : دالخت لعي  دملقر  عنودن 
دلدفلي، رقم 49 تجزئة دلنخيل قلعة 
قلعة دلدردغنة   43000  - دلدردغنة 

دملغرب.
أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.
 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:
دلديد أمين غلليم : 4.000 حصة 

بقي ة 400 سرهم للحصة. 
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :
عنودنه(د)  غلليم  أمين  دلديد 
فندق دلزدوية شلرع مخ د دلخلمس 

43000 قلعة دلدردغنة دملغرب.
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:
عنودنه(د)  غلليم  أمين  دلديد 
فندق دلزدوية، شلرع مح د دلخلمس 

43000 قلعة دلدردغنة دملغرب
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
دالبتددئية بقلعة دلدردغنة بتلريخ 07 

سخن28 2022 تحت رقم 507/2022.
42I

H.T SMART

VERSATLAS
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

H.T SMART
رقم 4537 حي دألمل مريبكة، 

25000، مريبكة دملغرب
VERSATLAS شركة ذدت مدؤولية 

محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد
وعنودن مقرهل دإلخت لعي موطنة: 
4537 حي دألمل مريبكة - 25000 

مريبكة دملغرب



عدس 5748 - 4 خ لس  دامر  4444 )28 سيد 28 2022)الجريدة الرسمية   24124

تأسيس شركة ذدت مدؤولية 

محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

7987

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

دلقلنون  إعددس  تم   2022 نون28   29

مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:

ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.

عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 

 : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

.VERSATLAS

دلصيلنة   : غرض دلشركة بإيجلز 

قطع  ودإلصالح،تدويق  دمليكلنيكية 

دلغيلر،وأشغلل مختلفة.

موطنة:   : دملقر دالخت لعي  عنودن 

 25000  - مريبكة  دألمل  حي   4537

مريبكة دملغرب.

أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.

 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:

دلديد طلرق تودمي : 4.000 حصة 

بقي ة 400 سرهم للحصة. 

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :

عنودنه(د)  تودمي  طلرق  دلديد 

 25000 مريبكة   4 حي دلقدس   357

مريبكة دملغرب.

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:

عنودنه(د)  تودمي  طلرق  دلديد 

 25000 مريبكة   4 حي دلقدس   357

مريبكة دملغرب

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

07 سخن28  دالبتددئية بخريبكة بتلريخ 

2022 تحت رقم 623.

43I

FACE FIDUCIAIRE

JALS EVENTS
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تعيين مدي2 خديد للشركة

FACE FIDUCIAIRE

209 شلرع مصطفى دملعني دلطلبق 

دلثللث رقم 6، 20430، دلددر 

دلبيضلء دملغرب

JALS EVENTS شركة ذدت 

دملدؤولية دملحدوس 

وعنودن مقرهل دإلخت لعي 64 شلرع 

اللة يلقوت زدوية مصطفي دملعلني 

ط 2 رقم 62 - 20000 دلددر دلبيضلء 

دملغرب.

تعيين مدي2 خديد للشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.529754

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 

دملؤرخ في 47 أكتوبر 2022 تم تعيين 

دلديد( )  للشركة  خديد  مدي2 

دلد لني صوفية ك دي2 آمر

تبعل لقبول دستقللة دملدي2.

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

 44 بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 

نون28 2022 تحت رقم 845642.

44I

L-expert-comptable.ma

H1 LIMITED
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

L-expert-comptable.ma

 Bd d›Anfa, Casablanca 73

 20060، 20060، casablanca

maroc

H1 LIMITED شركة ذدت مدؤولية 

محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد

وعنودن مقرهل دإلخت لعي 265 شلرع 

دلزرقطوني دلطلبق دلتلسع رقم 

92 دلددر دلبيضلء - 20000 دلددر 

دلبيضلء دملغرب

تأسيس شركة ذدت مدؤولية 

محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 
564009

في  مؤرخ  موثق  عقد  ب قت�سى 
تم إعددس دلقلنون   2022 شتن28   30
مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 
دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:
ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 
دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.
عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
 H4  : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

.LIMITED
دلبنلء   : بإيجلز  دلشركة  غرض 

ودالنعلش دلعقلري.
 265  : دالخت لعي  دملقر  عنودن 
دلتلسع  دلطلبق  دلزرقطوني  شلرع 
رقم 92 دلددر دلبيضلء - 20000 دلددر 

دلبيضلء دملغرب.
أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.
 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:
 H1 LIMITED : 1.000 دلشركة 

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة. 
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :
عنودنه(د)   H4 LIMITED دلشركة 
490 شلرع دلجين، خورج تلون خردند 
كلي لن   49008 كلي لن، خزر كلي لن 

خزر كلي لن.
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:
بن  دلح يد  عبد  ع ر  دلديد 
دلريلض  عبد هللا دملهيدب عنودنه(د) 
دلعربية  دمل لكة  دلريلض   00000

دلدعوسية
بن  طردس  بنت  حصة  دلديد  
دلريلض  عنودنه(د)  دلشعالن  سطلم 
دلعربية  دمل لكة  دلريلض   00000

دلدعوسية
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
 29 بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 

نون28 2022 تحت رقم 564009.

45I

ORENJI

KSN TRAVAUX
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

ORENJI
32 شلرع مح د دلخلمس دلشقة رقم 
4 حي دلحدني بركلن، 63000، بركلن 

دملغرب
KSN TRAVAUX شركة ذدت 

مدؤولية محدوس  ذدت دلشريك 
دلوحيد

وعنودن مقرهل دإلخت لعي تجزئة زدن 
رقم 48 بوغريبة - 63300 بركلن 

دملغرب
تأسيس شركة ذدت مدؤولية 
محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 
8829

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
دلقلنون  إعددس  تم   2022 نون28   25
مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 
دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:
ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 
دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.
عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
 KSN  : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

.TRAVAUX
-أشفلل   : بإيجلز  دلشركة  غرض 
مختلفة,-تلخر,-دإلستي2دس ودلتصدير.

تجزئة   : دالخت لعي  دملقر  عنودن 
زدن رقم 48 بوغريبة - 63300 بركلن 

دملغرب.
أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.
 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:
 4.000  : دلنلخم  قلسمي  دلديد 

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة. 
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :
دلنلخم عنودنه(د)  دلديد قلسمي 
 63300 بوغريبة   48 تجزئة زدن رقم 

بركلن دملغرب.
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ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:

عنودنه(د)  مح د  قلسمي  دلديد 

بركلن   63300 سودر بومية دلشويحية 

دملغرب

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

سخن28   05 بتلريخ  ب28كلن  دالبتددئية 

2022 تحت رقم 649.

46I

Auditranis sarl-au

 STE HAUTE PROTECTION
DE GARDIENNAGE

شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

Auditranis sarl-au

 Immeuble B›3 appartement 2

 almansour 1 meknes، 50000،

Meknes Maroc

 STE HAUTE PROTECTION DE

GARDIENNAGE شركة ذدت 

مدؤولية محدوس  ذدت دلشريك 

دلوحيد

وعنودن مقرهل دإلخت لعي شلرع 

تطودن ع لر  4 شقة 5 دملدينة 

دلجديد  مكنلس - 50000 مكنلس 

دملغرب

تأسيس شركة ذدت مدؤولية 

محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

57795

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
دلقلنون  إعددس  تم   2022 نون28   24

مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:

ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.

عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 

 STE  : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

 HAUTE PROTECTION DE

.GARDIENNAGE

يحدس   : بإيجلز  دلشركة  غرض 
-دلحردسة  في:  دالخت لعي  دلغرض 
دالمنية  دلح لية  مدملت  -توفي2 
كبلر  ,مردفقة  ودلبضلئع  لالشخلص 
دلشخصيلت للبضلئع دلث ينة ودملودس 

ودالمودل ودسدر  دملخلطر ودلخدملت. 
وبصفة علمة كل دلع ليلت دملللية 
ودملنقولة  ودلعقلرية،  ودلتجلرية 
دملرتبطة بصفة مبلشر  أو غي2 مبلشر  

بلملوضوع دملذكور أعاله.
.

شلرع   : دالخت لعي  دملقر  عنودن 
دملدينة   5 شقة   4 ع لر   تطودن 
مكنلس   50000  - دلجديد  مكنلس 

دملغرب.
أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.
 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:
 : دملصطفى  بوحجيطي  دلديد 
سرهم   400 بقي ة  حصة   4.000

للحصة. 
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :
دملصطفى  بوحجيطي  دلديد 
عنودنه(د) زنقة تطودن ع لر  4 شقة 

5 م.ج 50000 مكنلس دملغرب.
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:
دملصطفى  بوحجيطي  دلديد 
عنودنه(د) زنقة تطودن ع لر  4 شقة 

5 م.ج 50000 مكنلس دملغرب
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
سخن28   02 بتلريخ  ب كنلس  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 4579.
47I

NAJIHI CONSULTING

LINKINOUT CORPORATE
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تأسيس شركة

NAJIHI CONSULTING
 N°40 5eme ETAGE BUREAUX

 ANDALOUSS RUE ACILA LOTS
 IDRISSIA ATLAS FES، 30000،

FES MAROC

LINKINOUT CORPORATE شركة 
ذدت دملدؤولية دملحدوس 

وعنودن مقرهل دإلخت لعي رقم 40 
دلطلبق 5 مكلتب دالندلس زنقة 
دصيال مطلحن دالسريدية سلبقل 

دالطلس فلس - 30000 فلس دملغرب
تأسيس شركة ذدت دملدؤولية 

دملحدوس  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

74843
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعددس دلقلنون   2022 سخن28   04
دملدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دملحدوس  بلمل يزدت دلتللية:
ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دملدؤولية دملحدوس .
عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
 : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

.LINKINOUT CORPORATE
مركز   : بإيجلز  دلشركة  غرض 

دتصلل
مدملت دملعلوملت دلتجلرية.

رقم   : دالخت لعي  دملقر  عنودن 
مكلتب دالندلس زنقة   5 دلطلبق   40
سلبقل  دالسريدية  مطلحن  دصيال 
دالطلس فلس - 30000 فلس دملغرب.
أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.
 20.000 دلشركة:  رأس لل  مبلغ 

سرهم، مقدم كللتللي:
سخلموس  حدلن  ع ر  دلديد 
سرهم   400 بقي ة  حصة   450  :

للحصة.
50 حصة   : دلديد  سونيل دلعوني 

بقي ة 400 سرهم للحصة. 
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :
سخلموس  حدلن  ع ر  دلديد 
 04 دلزهور  غلنل  زنقة   46 عنودنه(د) 

فلس 30000 فلس دملغرب.
عنودنه(د)  دلعوني  سونيل  دلديد  
شلرع دلكردمة 78 زنقة مدريد دلزهور 

4 فلس 30000 فلس دملغرب.
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:

سخلموس  حدلن  ع ر  دلديد 
 04 دلزهور  غلنل  زنقة   46 عنودنه(د) 

فلس 30000 فلس دملغرب
عنودنه(د)  دلعوني  سونيل  دلديد  
شلرع دلكردمة 78 زنقة مدريد دلزهور 

4 فلس 30000 فلس دملغرب
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
سخن28   07 بتلريخ  بفلس  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 5402.
48I

ste ovada

STE KAIZEN AGRI SARLAU
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
حل شركة

ste ovada
 mezanine n°2 melk el khamar

 av tayeb guennad، 35100،
guercif maroc

 STE KAIZEN AGRI SARLAU
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 
دلشريك دلوحيد(في طور دلتصفية)
وعنودن مقرهل دإلخت لعي تجزئة 
يونس دلطلبق دالول شلرع دوالس 

ح وسة - 35400 خرسيف دملغرب.
حل شركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 
.2007

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 
تقرر حل   2022 نون28   24 دملؤرخ في 
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 
 STE KAIZEN AGRI دلشريك دلوحيد
 400.000 رأس للهل  مبلغ   SARLAU
دإلخت لعي  مقرهل  وعنودن  سرهم 
تجزئة يونس دلطلبق دالول شلرع دوالس 
خرسيف دملغرب   35400  - ح وسة 

نتيجة ل : دنعددم دي تشلط تجلري.
تجزئة  ب  دلتصفية  مقر  حدس  و 
دوالس  شلرع  دالول  دلطلبق  يونس 
ح وسة - 35400 خرسيف دملغرب. 

و عين:
ح و  بل  دلعلمي  دلديد( ) 
وعنودنه(د) تجزئة يونس دلطلبق دالول 
شلرع دوالس ح وسة 35400 خرسيف 

دملغرب ك صفي ( ) للشركة.
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وعند دإلقتضلء دلحدوس دملفروضة 
محل  لهم  دملخولة  دلصالحيلت  على 
دملخلبر  ومحل تبليغ دلعقوس ودلوثلئق 

دملتعلقة بللتصفية : -
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
 07 بتلريخ  بجرسيف  دالبتددئية 

سخن28 2022 تحت رقم 4444.
49I

SAGEST

RABAT PROMOTION
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تحويل دملقر دالخت لعي للشركة

SAGEST
 N° 9 RUE IMAM MALIK 1er
 ETAGE APPT N° 4 VN FES،

30000، FES MAROC
RABAT PROMOTION شركة ذدت 

دملدؤولية دملحدوس 
وعنودن مقرهل دإلخت لعي زنقة 6 
ضلية عود دلطلبق 4 شقة رقم 46 

دكددل - 40090 دلربلط دملغرب.
تحويل دملقر دالخت لعي للشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 
.448429

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 
تم تحويل   2022 نون28   03 دملؤرخ في 
من  للشركة  دلحللي  دالخت لعي  دملقر 
شقة   4 ضلية عود دلطلبق   6 »زنقة 
دلربلط   40090  - دكددل   46 رقم 
ملرينو  سلن  زنقة   63« إلى  دملغرب« 
طريق صفرو دلطلبق دالول - 30000 

فلس دملغرب«.
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
سخن28   05 بتلريخ  بللربلط  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 40343.
50I

SAGEST

RABAT PROMOTION
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تعيين مدي2 خديد للشركة

SAGEST
 N° 9 RUE IMAM MALIK 1er
 ETAGE APPT N° 4 VN FES،

30000، FES MAROC

RABAT PROMOTION شركة ذدت 
دملدؤولية دملحدوس 

وعنودن مقرهل دإلخت لعي 63 زنقة 
سلن ملرينو طريق صفرو طلبق دالول 

- 30000 فلس دملغرب.
تعيين مدي2 خديد للشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 
.448429

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 
تم تعيين   2022 نون28   03 دملؤرخ في 
دلديد( )  للشركة  خديد  مدي2 

دلحيوني مح د ك دي2 وحيد
تبعل لقبول دستقللة دملدي2.

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
سخن28   05 بتلريخ  بللربلط  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 40343.

54I

AB CONSULTING

SOFIA INVEST
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تفويت حصص

AB CONSULTING
 lot N°170 Bureau N°7 Sidi

 Ghanem Marrakech lot N°470
 Bureau N°7 Sidi Ghanem

 Marrakech، 40000، marrakech
maroc

SOFIA INVEST شركة ذدت 
دملدؤولية دملحدوس 

وعنودن مقرهل دإلخت لعي تجزئة 
رقم 470 دلطلبق دالول مكتب رقم 7 
دلحي دلصنلعي سيدي غلنم مردكش - 

40000 مردكش دملغرب.
تفويت حصص

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 
.428693

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 
ت ت   2022 سخن28   04 في  دملؤرخ 

دملصلسقة على :
في2يرد  ريبي2و   ( ) دلديد  تفويت 
حصة   80 صوفيل  كونزدكل  كلمي2و 
حصة   400 أصل  من  دخت لعية 
لفلئد  دلديد ( ) شركة روزينهل بتلريخ 

04 سخن28 2022.

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم   
سخن28   08 بتلريخ  ب ردكش  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 43275.

52I

STE FIDUNORDWEST SARL AU

STE GHAMRA TOURS
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تفويت حصص

STE FIDUNORDWEST SARL AU
 av bir anzarane lot idrissia bur
 nour 2eme etage n15 atlas،

30000، fes MAROC
STE GHAMRA TOURS شركة 

ذدت دملدؤولية دملحدوس 
وعنودن مقرهل دإلخت لعي تجزئة 

فدو  رقم 64 حي ودس فلس - 30000 
فلس دملغرب.

تفويت حصص
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.69973
ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 
ت ت   2022 سخن28   08 في  دملؤرخ 

دملصلسقة على :
برطلل  مح د   ( ) دلديد  تفويت 
أصل  من  دخت لعية  حصة   490
 ( ) دلديد  لفلئد   حصة   4.000
08 سخن28  عبد دللطيف ك ر  بتلريخ 

.2022
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم   
نون28   22 بتلريخ  بفلس  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 4844.

53I

smaticomp

DISNEY BIRDS
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تأسيس شركة

smaticomp
353, زدوية شلرع مح د دلخلمس 

وشلرع دملقلومة دلطلبق دلتلني 
رقم 2 دلددر دلبيضلء -، 20300، 

casablanca maroc
DISNEY BIRDS شركة ذدت 

دملدؤولية دملحدوس 

وعنودن مقرهل دإلخت لعي شلرع 

دلحدن 2 دلطلبق دلدفلي ع لر  24 

منهلج فلل آزير بوزنيقة - 43400 

بندلي لن دملغرب

تأسيس شركة ذدت دملدؤولية 

دملحدوس  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

7889

في  مؤرخ  موثق  عقد  ب قت�سى 
دلقلنون  إعددس  تم   2022 نون28   28

دملدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دملحدوس  بلمل يزدت دلتللية:

ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دملدؤولية دملحدوس .

عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 

 : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

.DISNEY BIRDS

غرض دلشركة بإيجلز : حضلنة.

شلرع   : دالخت لعي  دملقر  عنودن 

 24 دلطلبق دلدفلي ع لر    2 دلحدن 

 43400  - بوزنيقة  آزير  فلل  منهلج 

بندلي لن دملغرب.

أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.

 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:

دلديد  هيبة كنعلن : 340 حصة 

بقي ة 400 سرهم للحصة.

دلديد  صلر  كنعلن : 330 حصة 

بقي ة 400 سرهم للحصة.

دلديد  مونى كنعلن : 330 حصة 

بقي ة 400 سرهم للحصة. 

دلديد  هيبة كنعلن : 340 بقي ة 

400 سرهم.

دلديد  صلر  كنعلن : 330 بقي ة 

400 سرهم.

دلديد  مونى كنعلن : 330 بقي ة 

400 سرهم.

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

وصفلت ومودطن دلشركلء :

عنودنه(د)  كنعلن  هيبة  دلديد  

 39 ع لر    04 زنقة  عطور  تجزئة 
دلددر دلبيضلء   22000 02 س م  رقم 

دملغرب.
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عنودنه(د)  كنعلن  صلر   دلديد  
 4 شقة  فلالزير  إقلمة   43 دلع لر  

43400 بوزنيقة دملغرب.
عنودنه(د)  كنعلن  مونى  دلديد  
 40 تجزئة ريلض سيدي مومن م س 
ع لر  4 رقم 4 سيدي مومن 22000 

دلددر دلبيضلء دملغرب.
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:
عنودنه(د)  كنعلن  هيبة  دلديد  
 39 ع لر    04 زنقة  عطور  تجزئة 
دلددر دلبيضلء   22000 02 س م  رقم 

دملغرب
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
 07 بتلريخ  سلي لن  ب8ن  دالبتددئية 

سخن28 2022 تحت رقم 627.
54I

STE FIDUNORDWEST SARL AU

STE BLANCO SIDI KHIAR
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

STE FIDUNORDWEST SARL AU
 av bir anzarane lot idrissia bur
 nour 2eme etage n15 atlas،

30000، fes MAROC
 STE BLANCO SIDI KHIAR

شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 
دلشريك دلوحيد

وعنودن مقرهل دإلخت لعي سودر 
تعلونية عربية خ لعة كندر سيدي 
ميلر ديت يو�سي - 34000 صفرو 

دملغرب
تأسيس شركة ذدت مدؤولية 
محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 
3863

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعددس دلقلنون   2022 غشت   25
مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 
دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:
ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 
دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.

عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
 STE  : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

.BLANCO SIDI KHIAR
 – مقهى   : غرض دلشركة بإيجلز 
– أكلة سريعة   – بيتزيريل   – مطعم 

مدملت – م ول أفردح.
وبصفة علمة مختلف دلع ليلت   
دملنقولة  دلعقلرية  دملللية,  دلتجلرية, 
وغي2 دملنقولة دلتي من شأنهل توسيع 

نشلط دلشركة 
.

سودر   : دالخت لعي  دملقر  عنودن 
كندر سيدي  تعلونية عربية خ لعة 
صفرو   34000  - يو�سي  ديت  ميلر 

دملغرب.
أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.
 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:
 4.000  : مح د  حيدد  دلديد 

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة. 
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :
دلديد حيدد مح د عنودنه(د) سودر 
دلتعلونية دلعربية كندر سيدي ميلر 

34000 صفرو دملغرب.
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:
دلديد حيدد مح د عنودنه(د) سودر 
دلتعلونية دلعربية كندر سيدي ميلر 

34000 صفرو دملغرب
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
شتن28   27 بتلريخ  دالبتددئية بصفرو 

2022 تحت رقم 549.
55I

 FIDUCIAIRE CONFIANCE دئت لنية دلثقة دلعيون

LAAYOUNE

ALMOHIT TOURNAGE
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE دئت لنية دلثقة دلعيون
CONFIANCE LAAYOUNE

شلرع عالل بن عبد هللا دملر�سى 
دلعيون، 72000، دملر�سى دلعيون 

دملغرب

ALMOHIT TOURNAGE شركة 
ذدت دملدؤولية دملحدوس 

وعنودن مقرهل دإلخت لعي شلرع عبد 
دلعزيز بن إسريس بدون رقم - 70002 

دملر�سى دلعيون. دملغرب
تأسيس شركة ذدت دملدؤولية 

دملحدوس  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

43967
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعددس دلقلنون   2022 سخن28   06
دملدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دملحدوس  بلمل يزدت دلتللية:
ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دملدؤولية دملحدوس .
عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
 : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

.ALMOHIT TOURNAGE
أع لل   : بإيجلز  دلشركة  غرض 
دلخردطة. دللحلم. دألع لل دمليكلنيكية 

ودلهيدروليكية......
عنودن دملقر دالخت لعي : شلرع عبد 
دلعزيز بن إسريس بدون رقم - 70002 

دملر�سى دلعيون. دملغرب.
أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.
 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:
دلديد عبد دلكريـــم دلفقيـــر : 250 

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة.
 250  : بللقرض  مح د  دلديد 

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة.
 250  : دسالوي  مح د  دلديد 

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة.
 250  : دلفقيـــر  حفيظ  دلديد 

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة. 
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :
دلفقيـــر  دلكريـــم  عبد  دلديد 
 09 ع لر   بوكردع  زنقة  عنودنه(د) 
دلعيون.  دملر�سى   70002  04 دلشقة 

دملغرب.
دلديد مح د بللقرض عنودنه(د) 
حي دلوحد  تجزئة دملدي2  دلخضردء 
دلعيون  دملر�سى   70002 رقم695 

دملغرب.

عنودنه(د)  دسالوي  مح د  دلديد 
دملر�سى   70002  08 رقم  خد   زنقة 

دلعيون دملغرب.

عنودنه(د)  دلفقيـــر  حفيظ  دلديد 
زنقة دلنكجي2 70002 دملر�سى دلعيون 

دملغرب.

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:

دلفقيـــر  دلكريـــم  عبد  دلديد 
 09 ع لر   بوكردع  زنقة  عنودنه(د) 

دلعيون.  دملر�سى   70002  04 دلشقة 

دملغرب

عنودنه(د)  دلفقيـــر  حفيظ  دلديد 
زنقة دلنكجي2 70002 دملر�سى دلعيون 

دملغرب

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

سخن28   08 دالبتددئية بللعيون بتلريخ 

2022 تحت رقم 3492/2022.

56I

LA PEPINIERE D’ENTREPRISES

2P3 ADVISOR
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تأسيس شركة

LA PEPINIERE D›ENTREPRISES

 AL MASSAR ROUTE DE ,345

 SAFI، 40100، MARRAKECH

MAROC

2P3 ADVISOR شركة ذدت 

دملدؤولية دملحدوس 

وعنودن مقرهل دإلخت لعي دلحي 

دلصنلعي دملدلر رقم 345 طريق 

دسفي مردكش 40400 مردكش 

دملغرب

تأسيس شركة ذدت دملدؤولية 

دملحدوس  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

430625

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعددس دلقلنون   2022 أكتوبر   04

دملدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دملحدوس  بلمل يزدت دلتللية:

ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دملدؤولية دملحدوس .
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عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
 2P3  : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

.ADVISOR
مركز   : بإيجلز  دلشركة  غرض 

دالتصلالت هلتفي.
دلحي   : دالخت لعي  دملقر  عنودن 
دلصنلعي دملدلر رقم 345 طريق دسفي 

مردكش 40400 مردكش دملغرب.
أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.
 40.000 دلشركة:  رأس لل  مبلغ 

سرهم، مقدم كللتللي:
دلديد مهدي دالسري�سي دلعلودني : 
50 حصة بقي ة 400 سرهم للحصة.

 : دلديد سلمي دالسري�سي دلعلودني 
50 حصة بقي ة 400 سرهم للحصة. 
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :
دلعلودني  دالسري�سي  مهدي  دلديد 
3 ع لر  ح  عنودنه(د) تجزئة دلنفيس 
مكرر رقم 3 مردكش 40000 مردكش 

دملغرب.
دلعلودني  دالسري�سي  سلمي  دلديد 
ع لر    03 دلنفيس  تجزئة  عنودنه(د) 
دلفل�سي  عالل  شلرع   03 شقة  ش 

مردكش 4000 مردكش دملغرب.
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:
دلعلودني  دالسري�سي  مهدي  دلديد 
3 ع لر  ح  عنودنه(د) تجزئة دلنفيس 
مكرر رقم 3 مردكش 40000 مردكش 

دملغرب
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
نون28   44 بتلريخ  ب ردكش  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 444360.
57I

ML EXPERTS

ORA Invest 1
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

ML EXPERTS
 GHANDI MALL BD GHANDI
 IMMEUBLE 9 4EME ETAGE،

20000، CASABLANCA MAROC

ORA Invest 1 شركة ذدت مدؤولية 
محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد

وعنودن مقرهل دإلخت لعي 265، 
شلرع دلزرقطوني، دلطلبق دلثلني 
عشر. - 20000 دلددر دلبيضلء 

دملغرب
تأسيس شركة ذدت مدؤولية 
محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 
563903

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
دلقلنون  إعددس  تم   2022 نون28   40
مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 
دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:
ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 
دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.
عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
 ORA  : ب ختصر تد يتهل  دإلقتضلء 

.Invest 4
دملشلركة   : غرض دلشركة بإيجلز 
أو  دالكتتلب  أو  دلحيلز   طريق  عن 
ذلك  غي2  أو  دالندملج  أو  دملدله ة 
في أي شركة أو مج وعة أو بيعهل أو 
تبلسلهل أو تحويلهل أو منح أي سلف في 
دلحدلبلت دلجلرية أو غي2هل في دملغرب 

أو في دلخلرج ؛

دلحصول على أي أوردق مللية   •
أو حصص في دلشركلت دلتجلرية أو 

دملدنية أو إسدرتهل

• دملشلركة في أي مجلس إسدر  أو 
مل  أو  إسدر   لجنة  أو  إشردفي  مجلس 
شلبه ذلك يكون للشركة فيه مصلحة 

مبلشر  أو غي2 مبلشر .
• ض لن أي مردقبة تكون مفيد  

أو ضرورية.
غي2  أو  مبلشر  بشكل  دملشلركة   •
غرض  ذدت  شركة  أي  في  مبلشر 
م لثل أو مشلبه وبشكل أعم خ يع 
أو  دلتجلرية  أو  دلخدمية  دلع ليلت 
أو  دملللية  أو  دلعقلرية  أو  دملنقولة 
دإلعالنية أو غي2هل من دلع ليلت دلتي 
قد تكون مرتبطة بللكلئن دملشلر إليه 

أعاله..

 ،265  : دالخت لعي  دملقر  عنودن 

دلثلني  دلطلبق  دلزرقطوني،  شلرع 

دلبيضلء  دلددر   20000  - عشر. 

دملغرب.

أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.

 40.000 دلشركة:  رأس لل  مبلغ 

سرهم، مقدم كللتللي:

 ORA Technologies دلشركة 

سرهم   400 حصة بقي ة   SA : 100

للحصة. 

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :

 ORA Technologies دلشركة 

 rue de Candolle 26, SA عنودنه(د) 

 c/o GVA Tax Services SA, 4205

خنيف سويدرد..

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:

 3 عنودنه(د)  علمي  ع ر  دلديد 

 20000 أنفل   Allée des Strelitzias

دلددر دلبيضلء دملغرب

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

 29 بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 

نون28 2022 تحت رقم 848385.

58I

ML EXPERTS

 DOMAINE AGRICOLE DES
3C

شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 
توسيع نشلط دلشركة 

ML EXPERTS

 GHANDI MALL BD GHANDI

 IMMEUBLE 9 4EME ETAGE،

20000، CASABLANCA MAROC

 DOMAINE AGRICOLE DES 3C

شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

وعنودن مقرهل دالخت لعي 32 شلرع 

دملقلومة، دلطلبق دلتلسع، بلب 438. 

- ***** دلددر دلبيضلء دملغرب.

توسيع نشلط دلشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.440867

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 

ت ت   2022 شتن28   28 في  دملؤرخ 

نشلط  إلى  دلتللية  دألنشطة  إضلفة 

دلشركة دلحللي :

- دستغالل دملحلخر ودملنلخم.

- دقتنلء ودستي2دس وتصدير وتدويق 

خ يع أنودع معددت دملحلخر.

منتجلت  خ يع  وتجهيز  تعبئة   -

دملحلخر ؛.

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم   

 04 بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 

سخن28 2022 تحت رقم 848734.

59I

ML EXPERTS

ZOLIMO
إعالن متعدس دلقردردت

ML EXPERTS

 GHANDI MALL BD GHANDI

 IMMEUBLE 9 4EME ETAGE،

20000، CASABLANCA MAROC

ZOLIMO »شركة دملدله ة«

وعنودن مقرهل دالخت لعي: ع لر  
زينيث 4، طلبق أر�سي مج ع 

دلتوفيق، سيدي معروف. - - دلددر 

دلبيضلء دملغرب.

»إعالن متعدس دلقردردت«
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري: 

.392494

ب قت�سى دلج ع دلعلم دالستثنلئي 

دملؤرخ في 03 أكتوبر 2022

تم دتخلذ دلقردردت دلتللية: 

قردر رقم 4: دلذي ينص على مليلي: 

مجلس دإلسدر   تجديد والية أعضلء 

نهلية  حتى  أي  سنودت،  ست  ملد  

دلج ع دلعلم لل دله ين دلذي يبت 

 34 في  دملنتهية  دملللية  دلدنة  بشأن 

ينلير 2026 ؛

على  ينص  دلذي   :2 رقم  قردر 

مجلس  رئيس  والية  تجديد  مليلي: 

حتى  أي  سنودت،  ملد  ست  دإلسدر  

نهلية دلج ع دلعلم لل دله ين دلذي 

في  دملنتهية  دملللية  دلدنة  يبت بشأن 

34ينلير 2026 ؛



24129 الجريدة الرسميةعدس 5748 - 4 خ لس  دامر  4444 )28 سيد 28 2022) 

قردر رقم 3: دلذي ينص على مليلي: 

ست  ملد   دملديردلعلم  والية  تجديد 

أي حتى نهلية دلج ع دلعلم  سنودت، 

لل دله ين دلذي يبت بشأن دلدنة 

دملللية دملنتهية في 34 ينلير 2026.

وتبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 

دلنظلم دألسل�سي دلتللية: 

بند رقم &: دلذي ينص على مليلي: 

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

 02 بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 

سخن28 2022 تحت رقم 848843.

60I

MODAFIL SARL AU

MODAFIL SARL
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تفويت حصص

MODAFIL SARL AU

زنقة مردكش، إقلمة دلنجد دلطلبق 

6 دلشقة رقم 46، 90000، طنجة 

دملغرب

MODAFIL SARL شركة ذدت 

دملدؤولية دملحدوس 

وعنودن مقرهل دإلخت لعي زنقة 

مردكش إقلمة دلنجد دلطلبق 

دلدلسس شقة 46 - 90000 طنجة 

دملغرب.

تفويت حصص
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.44445

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 

ت ت   2022 نون28   24 في  دملؤرخ 

دملصلسقة على :

سعيد  مح د   ( ) دلديد  تفويت 

حصة دخت لعية من   4.394 أسويق 

دلديد  لفلئد   حصة   4.394 أصل 

( ) مح د دلعربي دلعري�سي بتلريخ 24 

نون28 2022.

دلحق  عبد   ( ) دلديد  تفويت 

حصة دخت لعية من   4.394 أسويق 

دلديد  لفلئد   حصة   4.394 أصل 

( ) مح د دلعربي دلعري�سي بتلريخ 24 

نون28 2022.

أسويق  هد    ( ) دلديد  تفويت 

أصل  من  دخت لعية  حصة   2.424

 ( ) دلديد  لفلئد   حصة   2.424

 24 بتلريخ  دلعري�سي  دلعربي  مح د 

نون28 2022.

أسويق  أس لء   ( ) تفويت دلديد 

أصل  من  دخت لعية  حصة   2.424

 ( ) دلديد  لفلئد   حصة   2.424

 24 بتلريخ  دلعري�سي  دلعربي  مح د 

نون28 2022.

فلط ة   ( ) دلديد  تفويت 

حصة   4.876 بنعبد دلحنين  دلزهردء 

حصة   4.876 أصل  من  دخت لعية 

دلعربي  مح د   ( ) دلديد  لفلئد  

دلعري�سي بتلريخ 24 نون28 2022.

دللطيف  عبد   ( ) دلديد  تفويت 

دخت لعية  حصة   4.650 مصبلحي 

من أصل 4.650 حصة لفلئد  دلديد 

( ) مح د دلعربي دلعري�سي بتلريخ 24 

نون28 2022.

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم   

سخن28   06 بتلريخ  بطنجة  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 260285.

64I

FIDUCIAIRE INOVA

HAPPY STAR
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

حل شركة

FIDUCIAIRE INOVA
رقم 48 زنقة 3 دلطلبق دألول 

تجزئة دلنقل دلحضري حي دلقدس 

دل28نو�سي دلددر دلبيضلء، 20640، 

دلددر دلبيضلء دملغرب

HAPPY STAR شركة ذدت 

دملدؤولية دملحدوس (في طور 

دلتصفية)

وعنودن مقرهل دإلخت لعي رقم 48 

زنقة 3 دلطلبق دألول تجزئة دلنقل 

دلحضري حي دلقدس دل28نو�سي دلددر 

دلبيضلء - 20640 دلددر دلبيضلء 

دملغرب.

حل شركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 
.466874

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 
تقرر   2022 أكتوبر   34 في  دملؤرخ 
حل شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس  
رأس للهل  مبلغ   HAPPY STAR
مقرهل  وعنودن  سرهم   400.000
دلطلبق   3 زنقة   48 رقم  دإلخت لعي 
حي  دلحضري  دلنقل  تجزئة  دألول 
 - دلبيضلء  دلددر  دل28نو�سي  دلقدس 
دلددر دلبيضلء دملغرب نتيجة   20640
ل : إستث لر مهم وعدم إيجلس دلزبنلء.

 48 و حدس مقر دلتصفية ب رقم 
دلنقل  تجزئة  دألول  دلطلبق   3 زنقة 
دلحضري حي دلقدس دل28نو�سي دلددر 
دلبيضلء  دلددر   20640  - دلبيضلء 

دملغرب. 
و عين:

سعومي  سعيد  دلديد( ) 
سيدي  نج ة  إقلمة  وعنودنه(د) 
سيدي مومن   9 رقم   6 مومن م س 
20640 دلددر دلبيضلء  دلددر دلبيضلء 

دملغرب ك صفي ( ) للشركة.
وعند دإلقتضلء دلحدوس دملفروضة 
محل  لهم  دملخولة  دلصالحيلت  على 
دملخلبر  ومحل تبليغ دلعقوس ودلوثلئق 

دملتعلقة بللتصفية : -
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
 09 بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 

سخن28 2022 تحت رقم 849696.
62I

CAUDEC CONSEIL

EFOA
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تعيين مدي2 خديد للشركة

CAUDEC CONSEIL
 Angle Bd El Hachimi El Filali
(Ex,Taddart) et Rue n°2 Imm.

 Evasion Office,Etg 2 n°22 Oasis،
20100، CASABLANCA MAROC

EFOA شركة ذدت دملدؤولية 
دملحدوس 

وعنودن مقرهل دإلخت لعي سودر 
دلبوزدنين دلنودصر، دلددر دلبيضلء - 

20420 دلددر دلبيضلء دملغرب.

تعيين مدي2 خديد للشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.478655
ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 
2022 تم تعيين  02 غشت  دملؤرخ في 
مدي2 خديد للشركة دلديد( ) كورنيي 

كريدتيلن بيي2 نويل ك دي2 آمر
تبعل لقبول دستقللة دملدي2.

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
 43 بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 

أكتوبر 2022 تحت رقم 844375.

63I

FINANCE CENTER

VILLA ARABIA
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تأسيس شركة

FINANCE CENTER
 AV ALLAL EL FASSI N° 598 CM
 UNITE 5 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROC
VILLA ARABIA شركة ذدت 

دملدؤولية دملحدوس 
وعنودن مقرهل دإلخت لعي سودر سبيتي 
خ لعة دوريكل سدئر  تلحنلوت دقليم 

دلحوز - 40000 مردكش دملغرب
تأسيس شركة ذدت دملدؤولية 

دملحدوس  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

434227
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
دلقلنون  إعددس  تم   2022 نون28   45
دملدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دملحدوس  بلمل يزدت دلتللية:
ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دملدؤولية دملحدوس .
عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
 VILLA  : دإلقتضلء ب ختصر تد يتهل 

.ARABIA
سدر   : بإيجلز  دلشركة  غرض 

ضيلفة.
سودر   : دالخت لعي  دملقر  عنودن 
سبيتي خ لعة دوريكل سدئر  تلحنلوت 
مردكش   40000  - دلحوز  دقليم 

دملغرب.
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أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  
دلشركة : 99 سنة.

 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 
سرهم، مقدم كللتللي:

دلديد دملختلر متي ن : 500 حصة 
بقي ة 400 سرهم للحصة.

شورترديدج  ملري  خلن  دلديد  
سرهم   400 بقي ة  حصة   500  :

للحصة. 
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :
عنودنه(د)  متي ن  دملختلر  دلديد 

مردكش 40000 مردكش دملغرب.
شورترديدج  ملري  خلن  دلديد  
مردكش   40000 مردكش  عنودنه(د) 

دملغرب.
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:
عنودنه(د)  متي ن  دملختلر  دلديد 

مردكش 40000 مردكش دملغرب
شورترديدج  ملري  خلن  دلديد  
مردكش   40000 مردكش  عنودنه(د) 

دملغرب
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
سخن28   04 بتلريخ  ب ردكش  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 442050.

64I

STE INVEST EUROP AFRIQUE

MAMIRO
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تأسيس شركة

STE INVEST EUROP AFRIQUE
 Résidence Farah-Appt n 3
 RDC Camp Mangin Gueliz
 marrakech -maroc، 40000،

MARRAKECH MAROC
MAMIRO شركة ذدت دملدؤولية 

دملحدوس 
وعنودن مقرهل دإلخت لعي دقلمة فرح 
كلمب منجلن دلشقة رقم 2 دلطلبق 

دالر�سي خليز - 40000 مردكش 
دملغرب

تأسيس شركة ذدت دملدؤولية 
دملحدوس  

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 
434424

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
دلقلنون  إعددس  تم   2022 نون28   24
دملدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دملحدوس  بلمل يزدت دلتللية:
ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دملدؤولية دملحدوس .
عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
 : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

.MAMIRO
دستغالل   : غرض دلشركة بإيجلز 

سدر للضيلفة.
دقلمة   : دالخت لعي  دملقر  عنودن 
 2 رقم  دلشقة  منجلن  كلمب  فرح 
 40000  - خليز  دالر�سي  دلطلبق 

مردكش دملغرب.
أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.
 40.000 دلشركة:  رأس لل  مبلغ 

سرهم، مقدم كللتللي:
 50  : دلديد طوملس خون مشيل 

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة.
 : رومي  سالمورد  بورسون  دلديد  
25 حصة بقي ة 400 سرهم للحصة.

دلديد  كلليندكي ملري فلوردنس 
: 25 حصة بقي ة 400 سرهم للحصة. 
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :
مشيل  خون  طوملس  دلديد 
 64600 بيلريتز  شلرع   64 عنودنه(د) 

دنجليت فرندل.
رومي  سالمورد  بورسون  دلديد  
 46400 زنقة خلرنلك   93 عنودنه(د) 

كوغنلك فرندل.
دلديد  كلليندكي ملري فلوردنس 
عنودنه(د) 43 تجزئة بيكوزي 97223 

لوسيلملنت فرندل.
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:
مشيل  خون  طوملس  دلديد 
 64600 بيلريتز  شلرع   64 عنودنه(د) 

دنجليت فرندل
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
سخن28   07 بتلريخ  ب ردكش  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 442272.
65I

STE INVEST EUROP AFRIQUE

RIAD DES ARTS
إعالن متعدس دلقردردت

STE INVEST EUROP AFRIQUE

 Résidence Farah-Appt n 3

 RDC Camp Mangin Gueliz

 marrakech -maroc، 40000،

MARRAKECH MAROC

RIAD DES ARTS »شركة ذدت 

دملدؤولية دملحدوس  ذدت دلشريك 

دلوحيد«

وعنودن مقرهل دالخت لعي: 446 سرب 

موالي عبد دلقلسر سرب ضبل�سي - - 

مردكش دملغرب.

»إعالن متعدس دلقردردت«
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري: 

.46454

ب قت�سى دلج ع دلعلم دالستثنلئي 

دملؤرخ في 04 نون28 2022

تم دتخلذ دلقردردت دلتللية: 

قردر رقم 4: دلذي ينص على مليلي: 

تغيي2 دسم دلشركة

قردر رقم 4: دلذي ينص على مليلي: 

تغيي2 نشلط دلشركة

قردر رقم 3: دلذي ينص على مليلي: 

تحويل مقر دلشركة

وتبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 

دلنظلم دألسل�سي دلتللية: 

بند رقم 2: دلذي ينص على مليلي: 

كردء   -  : هو  دلشركة  نشلط  دصبح 

توزيع دفالم   - غرف وشقق مفروشة 

سين لئية -تقديم دلخدملت

بند رقم 3: دلذي ينص على مليلي: 

 DVP  : دلشركة  تد ية  دصبحت 

AGENCY

بند رقم 4: دلذي ينص على مليلي: 

في  للشركة  دالخت لعي  دملقر  دصبح 

مركز زينيت بيزنيس   : دلعنودن دلتللي 
زنقة مدلم تجزئة بوكلر, دلطلبق رقم 

3 دلشقة رقم 44 بلب سكللة مردكش

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

سخن28   06 بتلريخ  ب ردكش  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 442247.

66I

STE INVEST EUROP AFRIQUE

HYDRONATURO›PAT
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

حل شركة

STE INVEST EUROP AFRIQUE
 Résidence Farah-Appt n 3
 RDC Camp Mangin Gueliz
 marrakech -maroc، 40000،

MARRAKECH MAROC
HYDRONATURO›PAT شركة 
ذدت دملدؤولية دملحدوس (في طور 

دلتصفية)
وعنودن مقرهل دإلخت لعي دقلمة 
دل28سعي شلرع دبو بكر دلصديع 
دلطلبق رقم 4 بلوك B رقم 7 - 

40000 مردكش دملغرب.
حل شركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 
.72424

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 
تقرر حل   2022 نون28   23 دملؤرخ في 
دملحدوس   دملدؤولية  ذدت  شركة 
مبلغ   HYDRONATURO’PAT
وعنودن  سرهم   40.000 رأس للهل 
مقرهل دإلخت لعي دقلمة دل28سعي شلرع 
4 بلوك  دبو بكر دلصديع دلطلبق رقم 
دملغرب  مردكش   40000  -  7 رقم   B

نتيجة ل : توقيف نشلط دلشركة.
دقلمة  ب  دلتصفية  مقر  حدس  و 
دل28سعي شلرع دبو بكر دلصديع دلطلبق 
 40000  -  7 رقم   B بلوك   4 رقم 

مردكش دملغرب. 
و عين:

بلتريك لويس ميشونو  دلديد( ) 
لي ورير  سيشين  زنقة   8 وعنودنه(د) 
فرندل  سي فورين  سلن   33443

ك صفي ( ) للشركة.
وعند دإلقتضلء دلحدوس دملفروضة 
محل  لهم  دملخولة  دلصالحيلت  على 
دملخلبر  ومحل تبليغ دلعقوس ودلوثلئق 

دملتعلقة بللتصفية : -
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
نون28   29 بتلريخ  ب ردكش  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 444959.

67I
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l’atelier de la marque

برينال ٱوبتك
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
حل شركة

l›atelier de la marque
 rue araar etage 2 bureau 6، 428

20000، casablanca maroc
برينلل ٱوبتك شركة ذدت مدؤولية 
محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد(في 

طور دلتصفية)
وعنودن مقرهل دإلخت لعي سكلن رقم 
9 بوركون بقعة 2 دلددر دلبيضلء - 

20250 آلدآر آلبيضآء آملغرب.
حل شركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 
.535233

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 
تقرر حل   2022 نون28   44 دملؤرخ في 
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 
دلشريك دلوحيد برينلل ٱوبتك مبلغ 
وعنودن  سرهم   400.000 رأس للهل 
مقرهل دإلخت لعي سكلن رقم 9 بوركون 
بقعة 2 دلددر دلبيضلء - 20250 آلدآر 
عدم   : ل  نتيجة  آملغرب  آلبيضآء 
لتديي2  بنكي  قرض  على  دلحصول 

دملشروع.
سكلن  ب  دلتصفية  مقر  حدس  و 
رقم 9 بوركون بقعة 2 دلددر دلبيضلء 
آملغرب 20250 آلدآر آلبيضآء آملغرب. 

و عين:
شيعلء  ملخد   دلديد( ) 
 3 دلطلبق  دلخي2  إقلمة  وعنودنه(د) 
رقم 6 بوركون دلددر دلبيضلء 20250 
 ( ) ك صفي  آملغرب  آلبيضآء  آلدآر 

للشركة.
وعند دإلقتضلء دلحدوس دملفروضة 
محل  لهم  دملخولة  دلصالحيلت  على 
دملخلبر  ومحل تبليغ دلعقوس ودلوثلئق 
 9 رقم  سكلن   : بللتصفية  دملتعلقة 

بوركون بقعة 2 دلددر دلبيضلء
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
 29 بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 

نون28 2022 تحت رقم 848324.

68I

STE FIDUCONFIANCE

AYDO TRADE
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
حل شركة

STE FIDUCONFIANCE
 Imm 116, Bureaux Nada, Appt
 9, Bd Med V, V.N, Fès، 30000،

FES MAROC
AYDO TRADE شركة ذدت 

مدؤولية محدوس  ذدت دلشريك 
دلوحيد(في طور دلتصفية)

وعنودن مقرهل دإلخت لعي دلطلبق 
دالر�سي زدوية 408/405 شلرع دبن 
هيثم دملنطقة دلصنلعية سيدي 

دبردهيم فلس - 30000 فلس دملغرب.
حل شركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 
.54644

دلوحيد  دلشريك  قردر  ب قت�سى 
دملؤرخ في 26 أكتوبر 2022 تقرر حل 
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 
 AYDO TRADE دلوحيد  دلشريك 
سرهم   400.000 رأس للهل  مبلغ 
دلطلبق  دإلخت لعي  مقرهل  وعنودن 
دبن  شلرع   405/408 زدوية  دالر�سي 
سيدي  دلصنلعية  دملنطقة  هيثم 
30000 فلس دملغرب   - دبردهيم فلس 
نتيجة ل : توقف دلنشلط دالقتصلسي 

للشركة.
و حدس مقر دلتصفية ب دلطلبق 
دبن  شلرع   405/408 زدوية  دالر�سي 
سيدي  دلصنلعية  دملنطقة  هيثم 
دبردهيم فلس - 30000 فلس دملغرب. 

و عين:
دمنيعي  دمين  مح د  دلديد( ) 
دزور  دبن  سردر  زنقة   2 وعنودنه(د) 
دقلمة هند ملعب دلخيل   24 دلشقة 
فلس دملغرب ك صفي   30000 فلس 

( ) للشركة.
وعند دإلقتضلء دلحدوس دملفروضة 
محل  لهم  دملخولة  دلصالحيلت  على 
دملخلبر  ومحل تبليغ دلعقوس ودلوثلئق 
دلطلبق دالر�سي   : دملتعلقة بللتصفية 
هيثم  دبن  شلرع   405/408 زدوية 

دبردهيم  سيدي  دلصنلعية  دملنطقة 

فلس 

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
دلتجلرية بفلس بتلريخ 24 نون28 2022 

تحت رقم 4880/022.
69I

PLAYA AZUL

STE MULTISERVICES ZAIN
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

توسيع نشلط دلشركة 

PLAYA AZUL
 Rue 11 Janvier Rue 11 Janvier،

70002، LAAYOUNE MAROC
 STE MULTISERVICES ZAIN
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 
وعنودن مقرهل دالخت لعي شلرع 

عالل بن عبد هللا دملر�سى دلعيون - 
70002 دملر�سى دملغرب.
توسيع نشلط دلشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 
.34445

دلوحيد  دلشريك  قردر  ب قت�سى 
ت ت   2022 نون28   24 في  دملؤرخ 
نشلط  إلى  دلتللية  دألنشطة  إضلفة 

دلشركة دلحللي :
.MAREYAGE

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم   
نون28   24 بتلريخ  بللعيون  دالبتددئية 

2022 تحت رقم 3380.
70I

MAROC COMPTA PLUS

FADAAT ARAHA
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تحويل دملقر دالخت لعي للشركة

MAROC COMPTA PLUS
55 بلب دلثالتلء دلطلبق دالول دلشقة 
رقم 2 دلفقيه بن ضللح، 23200، 

FKIH BEN SALAH MAROC
FADAAT ARAHA شركة ذدت 

مدؤولية محدوس  ذدت دلشريك 
دلوحيد

وعنودن مقرهل دإلخت لعي شلرع 
عالل بن عبدهللا 486 دلطلبق 

دلثللث - 23200 دلفقيه بن صللح 
دملغرب.

تحويل دملقر دالخت لعي للشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.2824
ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 
تم تحويل   2022 ملي   48 دملؤرخ في 
من  للشركة  دلحللي  دالخت لعي  دملقر 
»شلرع عالل بن عبدهللا 486 دلطلبق 
صللح  بن  دلفقيه   23200  - دلثللث 
 - علي  �سي  ديت  »حي  إلى  دملغرب« 

23200 دلفقيه بن صللح دملغرب«.
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
صللح  بن  بللفقيه  دالبتددئية 
رقم  تحت   2022 شتن28   26 بتلريخ 

.234/2022

74I

دملركز دلجهوي لالستث لر لجهة دلعيون دلدلقية 

دلح ردء

FCM STOCKAGE
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

دملركز دلجهوي لالستث لر لجهة 
دلعيون دلدلقية دلح ردء

صندوق دل28يد 2266، 70000، 
دلعيون دملغرب

FCM STOCKAGE شركة ذدت 
مدؤولية محدوس  ذدت دلشريك 

دلوحيد
وعنودن مقرهل دإلخت لعي زنقة 36 
ع لر  39 قرب مدرسة بي2 دنزئردن 
حي دلوحد  2 - 70000 دلعيون 

دملغرب
تأسيس شركة ذدت مدؤولية 
محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 
38247

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعددس دلقلنون   2024 شتن28   06
مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 
دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:
ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 
دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.
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عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
 FCM  : ب ختصر تد يتهل  دإلقتضلء 

.STOCKAGE
مختلف   : بإيجلز  دلشركة  غرض 

دلخدملت ودالشغلل
ودلتجهيز  دلبنلء  دشغلل  مختلف 

ودلصيلنة
دلتجلر  دلعلمة

دالست2دس ودلتصدير.
 36 زنقة   : عنودن دملقر دالخت لعي 
ع لر  39 قرب مدرسة بي2 دنزئردن حي 

دلوحد  2 - 70000 دلعيون دملغرب.
أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.
 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:
 4.000  : دعجلج  نجل   دلديد  

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة. 
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :
عنودنه(د)  دعجلج  نجل   دلديد  
قرب مدرسة بي2   39 ع لر    36 زنقة 
دنزئردن حي دلوحد  2 4000 ددلعيون 

دملغرب.
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:
عنودنه(د)  دعجلج  نجل   دلديد  
قرب مدرسة بي2   39 ع لر    36 زنقة 
دنزئردن حي دلوحد  2 70000 دلعيون 

دملغرب
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
شتن28   28 دالبتددئية بللعيون بتلريخ 

2024 تحت رقم 3030.

72I

FIDUCIAIRE KHALID

STE PERLE PRECIEUSE
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

حل شركة

FIDUCIAIRE KHALID
 RUE DE BERKANE، 60000، 44

OUJDA MAROC
STE PERLE PRECIEUSE شركة 
ذدت دملدؤولية دملحدوس (في طور 

دلتصفية)

وعنودن مقرهل دإلخت لعي 42 زنقة 
H9 دلحي دلريل�سي تجزئة قلس  - 
وخد  - 60000 وخد  دملغرب.

حل شركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.32764
ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 
تقرر حل   2022 نون28   40 دملؤرخ في 
 STE  شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس
مبلغ رأس للهل   PERLE PRECIEUSE
مقرهل  وعنودن  سرهم   400.000
دإلخت لعي 42 زنقة H9 دلحي دلريل�سي 
60000 وخد    - - وخد   تجزئة قلس  
دملغرب نتيجة ل : عدم تحقيق دلهدف 

دلتجلري.
زنقة   42 و حدس مقر دلتصفية ب 
 - قلس   تجزئة  دلريل�سي  دلحي   H9

وخد  - 60000 وخد  دملغرب. 
و عين:

دلديد( ) مني2 موسلوي وعنودنه(د) 
تجزئة  دلريل�سي  دلحي   H9 زنقة   42
وخد  دملغرب   60000 وخد    - قلس  

ك صفي ( ) للشركة.
وعند دإلقتضلء دلحدوس دملفروضة 
محل  لهم  دملخولة  دلصالحيلت  على 
دملخلبر  ومحل تبليغ دلعقوس ودلوثلئق 

دملتعلقة بللتصفية : -
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
سخن28   08 بتلريخ  بوخد   دلتجلرية 

2022 تحت رقم 4965.
73I

FIDUCIAIRE KHALID

STE EXETRAM
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

حل شركة

FIDUCIAIRE KHALID
 RUE DE BERKANE، 60000، 44

OUJDA MAROC
STE EXETRAM شركة ذدت 
دملدؤولية دملحدوس (في طور 

دلتصفية)
وعنودن مقرهل دإلخت لعي 35 زنقة 
C9 تجزئة قلس  طريق سيدي يحي - 

وخد  - 60000 وخد  دملغرب.
حل شركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.32427

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 

تقرر حل   2022 نون28   45 دملؤرخ في 

 STE  شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس

EXETRAM مبلغ رأس للهل 400.000 

 35 دإلخت لعي  سرهم وعنودن مقرهل 

طريق سيدي  قلس   تجزئة   C9 زنقة 

60000 وخد  دملغرب   - - وخد   يحي 

دلهدف  تحقيق  عدم   : ل  نتيجة 

دلتجلري.

زنقة   35 و حدس مقر دلتصفية ب 

 - تجزئة قلس  طريق سيدي يحي   C9

وخد  - 60000 وخد  دملغرب. 

و عين:

دلديد( ) دح د قلسري وعنودنه(د) 

35 زنقة C9 تجزئة قلس  طريق سيدي 

دملغرب  وخد    60000 وخد    - يحي 

ك صفي ( ) للشركة.

وعند دإلقتضلء دلحدوس دملفروضة 

محل  لهم  دملخولة  دلصالحيلت  على 

دملخلبر  ومحل تبليغ دلعقوس ودلوثلئق 

دملتعلقة بللتصفية : -

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

سخن28   08 بتلريخ  بوخد   دلتجلرية 

2022 تحت رقم 4966.

74I

FIVEXCOMAFI

SAFTEM
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

FIVEXCOMAFI

8 سرب دلدقلية خلمع دلزيتونة، 

50000، مكنلس دملغرب

SAFTEM شركة ذدت مدؤولية 

محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد

وعنودن مقرهل دإلخت لعي دلطلبق 
دالول 4 و2 تجزئة ريلض دلزيتون 

دلشطر بلء - 50000 مكنلس دملغرب

تأسيس شركة ذدت مدؤولية 

محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 
57807

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
دلقلنون  إعددس  تم   2022 نون28   40
مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 
دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:
ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 
دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.
عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
 : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

.SAFTEM
تشغيل   : بإيجلز  دلشركة  غرض 

صللة ريلضية.
دلطلبق   : دالخت لعي  دملقر  عنودن 
دلزيتون  ريلض  تجزئة  و2   4 دالول 
دلشطر بلء - 50000 مكنلس دملغرب.

أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  
دلشركة : 99 سنة.

دلشركة:  رأس لل  مبلغ 
400.000,00 سرهم، مقدم كللتللي:

دلديد دح د فجر : 4.000 حصة 
بقي ة 400,00 سرهم للحصة. 

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 
وصفلت ومودطن دلشركلء :

عنودنه(د)  فجر  دح د  دلديد 
مكنلس   50000 دلم دلبلسلتين   438

دملغرب.
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:
 438 دلديد دح د فجر عنودنه(د) 
دلم دلبلسلتين 50000 مكنلس دملغرب
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
سخن28   06 بتلريخ  ب كنلس  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 4644.
75I

دئت لنية بيلن حنلن

NOTORIETE DIGITALE
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تأسيس شركة

دئت لنية بيلن حنلن
عرصة ملعلش طريق دملدتوسع 

دلبلدي رقم 447 مردكش، 40000، 
مردكش مردكش
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NOTORIETE DIGITALE شركة 

ذدت دملدؤولية دملحدوس 

وعنودن مقرهل دإلخت لعي دلعزوزية 

بلب دلصور كردج 02 مردكش - 

40000 مردكش دملغرب

تأسيس شركة ذدت دملدؤولية 

دملحدوس  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

440465

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
دلقلنون  إعددس  تم   2024 ينلير   04

دملدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دملحدوس  بلمل يزدت دلتللية:

ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دملدؤولية دملحدوس .

عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 

 : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

.NOTORIETE DIGITALE

غرض دلشركة بإيجلز : دالتصلالت 

ودالشهلردت.

دلعزوزية   : عنودن دملقر دالخت لعي 

 - مردكش   02 كردج  دلصور  بلب 

40000 مردكش دملغرب.

أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.

 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:

حصة   500  : مرح  ملخد  دلديد 

بقي ة 400 سرهم للحصة.

 500  : دلديد دس لعيل دليوسفي 

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة. 

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :

عنودنه(د)  مرح  ملخد  دلديد 

 44 3 ع لية دلزيتونة ف رقم  دملدي2  

40000 مردكش دملغرب.

دليوسفي  دس لعيل  دلديد 

4044 دقلمة ريحلنة ع لر   عنودنه(د) 

26 م28وكة 40000 مردكش دملغرب.

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:

عنودنه(د)  مرح  ملخد  دلديد 

 44 3 ع لية دلزيتونة ف رقم  دملدي2  

40000 مردكش دملغرب

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
ينلير   42 بتلريخ  ب ردكش  دلتجلرية 

2024 تحت رقم 449372.

76I

 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT & CONSEILS

 UNIVERS TRAVAUX
LOCATION

شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 
دلشريك دلوحيد

تأسيس شركة

 CABINET ABID EXPERTISE
 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS
 N° 45 AV HASSAN II IMM

 TOUR RMA APPT 102، 30000،
FES MAROC

 UNIVERS TRAVAUX LOCATION
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
وعنودن مقرهل دإلخت لعي زودغة 
بلوك س رقم 249 مكرر زودغة 
دلعليل فلس - 30020 فلس دملغرب
تأسيس شركة ذدت مدؤولية 
محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 
74829

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
دلقلنون  إعددس  تم   2022 نون28   25
مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 
دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:
ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 
دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.
عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
 : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 
.UNIVERS TRAVAUX LOCATION
 : بإيجلز  دلشركة  غرض 
دلوطنية  دلنقل  شلحنلت  كردء 
بج يع  دلبنلء  ومعددت  وآليلت 
دلعلمة،نقل  أشكللهل،دألشغلل 
دلوطنية،  دلبنلء  ومودس  دلبضلئع 

تقديم دلخدملت..

زودغة   : دالخت لعي  دملقر  عنودن 
بلوك س رقم 249 مكرر زودغة دلعليل 

فلس - 30020 فلس دملغرب.
أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.
 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:
زريفي  ع ردني  دبردهيم  دلديد 
سرهم   400 بقي ة  حصة   4.000  :

للحصة. 
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :
زريفي  ع ردني  دبردهيم  دلديد 
عنودنه(د) فيال 36 زنقة زريلب دقلمة 

بدر فلس 30040 فلس دملغرب.
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:
زريفي  ع ردني  دبردهيم  دلديد 
عنودنه(د) فيال 36 زنقة زريلب دقلمة 

بدر فلس 30040 فلس دملغرب
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
سخن28   08 بتلريخ  بفلس  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 5428.
77I

سل سوليديون

ماكس طكستيل
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تحويل دملقر دالخت لعي للشركة

سل سوليديون
شلرع دالسريدية زنقة طلرق زيلس 

رقم 64 دلطلبق 4، 90000، طنجة 
دملغرب

ملكس طكدتيل شركة ذدت 
مدؤولية محدوس  ذدت دلشريك 

دلوحيد
وعنودن مقرهل دإلخت لعي تجزئة 
دلبدلتين شلرع دلبلح رقم 489 - 

90000 طنجة دملغرب.
تحويل دملقر دالخت لعي للشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 
.444893

دلوحيد  دلشريك  قردر  ب قت�سى 
تم تحويل   2022 نون28   07 دملؤرخ في 
من  للشركة  دلحللي  دالخت لعي  دملقر 

»تجزئة دلبدلتين شلرع دلبلح رقم 489 

»طلبق  إلى  طنجة دملغرب«   90000  -
بلملركزدلتجلري   66 أر�سي مرتفع رقم 

MCSS SHOPPING CENTER شلرع 

علئشة مدلفر إقلمة صوفيل دلدلنية 

دلعودمة 90000 طنجة دملغرب«.

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

سخن28   08 بتلريخ  بطنجة  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 260400.

78I

ste mifi

BEST PRESTIGE
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

حل شركة

ste mifi

 rue antisarbie vn meknes، 44

50000، meknes maroc

BEST PRESTIGE شركة ذدت 
دملدؤولية دملحدوس (في طور 

دلتصفية)

وعنودن مقرهل دإلخت لعي رقم 
22 سرب دلفتيلن دلطلبق دالول 

دلدكلكين - 50000 مكنلس دملغرب.

حل شركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.22989

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 

تقرر حل   2022 نون28   30 دملؤرخ في 

دملحدوس   دملدؤولية  ذدت  شركة 

رأس للهل  مبلغ   BEST PRESTIGE

مقرهل  وعنودن  سرهم   420.000

دلفتيلن  سرب   22 رقم  دإلخت لعي 

 50000  - دلدكلكين  دالول  دلطلبق 

توقف   : ل  نتيجة  دملغرب  مكنلس 

بدبب كوفيد.

 22 و حدس مقر دلتصفية ب رقم 

سرب دلفتيلن دلطلبق دالول دلدكلكين 

- 50000 مكنلس دملغرب. 

و عين:

ملدر�سي  دلعربي  دلديد( ) 

دلفتيلن  سرب   20 وعنودنه(د) 

دملغرب  مكنلس   50000 دلصبلغين 

ك صفي ( ) للشركة.
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وعند دإلقتضلء دلحدوس دملفروضة 
محل  لهم  دملخولة  دلصالحيلت  على 
دملخلبر  ومحل تبليغ دلعقوس ودلوثلئق 

دملتعلقة بللتصفية : -
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
سخن28   08 بتلريخ  ب كنلس  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 4275.
79I

cabinet jdaini

IMRANE INGENIERIE
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

cabinet jdaini
 32BD BIR ANZARANE 1 ETAGE
 HAY EL HASSANI BERKANE،

63300، berkane maroc
IMRANE INGENIERIE شركة ذدت 

مدؤولية محدوس  ذدت دلشريك 
دلوحيد

وعنودن مقرهل دإلخت لعي طريق والس 
منصور دملج ع دلدكني لحددئق 
ملوية دلقطعة ج6-7ش دلطلبق 

دالول سعيدية - 63600 دلدعيدية 
دملغرب

تأسيس شركة ذدت مدؤولية 
محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 
8837

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعددس دلقلنون   2022 سخن28   04
مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 
دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:
ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 
دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.
عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
 : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

.IMRANE INGENIERIE
*مكتب   : بإيجلز  دلشركة  غرض 

دلدردسلت.
طريق   : دالخت لعي  دملقر  عنودن 
والس منصور دملج ع دلدكني لحددئق 
ملوية دلقطعة ج7-6ش دلطلبق دالول 

سعيدية - 63600 دلدعيدية دملغرب.
أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.
 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:
دلديد فريد عالوي : 4.000 حصة 

بقي ة 400 سرهم للحصة. 
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :
عنودنه(د)  عالوي  فريد  دلديد 

فرندل 78300 فرندل فرندل.
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:
عنودنه(د)  عالوي  فريد  دلديد 

فرندل 78300 فرندل فرندل
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
سخن28   09 بتلريخ  ب28كلن  دالبتددئية 

2022 تحت رقم 664/2022.
80I

INV AND PROG KB

INV
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تفويت حصص

INV AND PROG KB
 CASABLANCA، 20210،
CASABLANCA MAROC

INV شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 
وعنودن مقرهل دإلخت لعي 244 شلرع 
دبن سينل حي دلهنل - 20240. دلددر 

دلبيضلء دملغرب.
تفويت حصص

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 
.288547

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 
ت ت   2022 غشت   44 في  دملؤرخ 

دملصلسقة على :
مح د بلحيد    ( ) تفويت دلديد 
حصة دخت لعية من أصل   40.000
 ( ) دلديد  لفلئد   حصة   30.000
44 غشت  طلنية نطلليل بندل بتلريخ 

.2022
مح د بلحيد    ( ) تفويت دلديد 
حصة دخت لعية من أصل   40.000
 ( ) دلديد  لفلئد   حصة   30.000
شكي2 مح د بلحيد  بتلريخ 44 غشت 

.2022

مح د بلحيد    ( ) تفويت دلديد 

حصة دخت لعية من أصل   40.000

 ( ) دلديد  لفلئد   حصة   30.000

ع ر شريف بلحيد  بتلريخ 44 غشت 

.2022

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم   

 43 بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 

أكتوبر 2022 تحت رقم 844407.

84I

CENTRE D’AFFAIRES AL HIBA

TAJ CHEFCHAOUEN SARL
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تأسيس شركة

CENTRE D›AFFAIRES AL HIBA

 10RUE LIBERTE ETG 3 APPRT 5

 10RUE LIBERTE ETG 3 APPRT 5،

20000، CASABLANCA MAROC

 TAJ CHEFCHAOUEN SARL

شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

وعنودن مقرهل دإلخت لعي 40 زنقة 

دلحرية دلطلبق 3 دلشقة 5 - 20000 

دلددر دلبيضلء دملغرب

تأسيس شركة ذدت دملدؤولية 

دملحدوس  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

564453

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعددس دلقلنون   2022 أكتوبر   06

دملدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دملحدوس  بلمل يزدت دلتللية:

ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دملدؤولية دملحدوس .

عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 

 TAJ  : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

.CHEFCHAOUEN SARL

تشغيل   : بإيجلز  دلشركة  غرض 

دملنشآت  أشكلل  خ يع  وإسدر  

دلفندقية.
زنقة   40  : عنودن دملقر دالخت لعي 

 20000 - 5 3 دلشقة  دلحرية دلطلبق 

دلددر دلبيضلء دملغرب.

أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.

 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 
سرهم، مقدم كللتللي:

حصة   425  : بلقزيز  دلديد لودء 
بقي ة 400 سرهم للحصة.

 425  : دلبخلري  مح د  دلديد 
حصة بقي ة 400 سرهم للحصة.

دلعلمي  دلبشي2  دبتدلم  دلديد  
سرهم   400 بقي ة  حصة   425  :

للحصة.
 425  : دلرح وني  بشر   دلديد  

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة.
حصة   425  : دلديد  يلرد بلقزيز 

بقي ة 400 سرهم للحصة.
دلديد سلمي بلقزيز : 425 حصة 

بقي ة 400 سرهم للحصة.
 425  : دلبخلري  سلر   دلديد  

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة.
 425  : دلبخلري  أنيس  دلديد 

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة. 
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :
دلديد لودء بلقزيز عنودنه(د) شلرع 
دلزرقطوني فيال أولفيي2 خليز 40000 

مردكش دملغرب.
دلديد مح د دلبخلري عنودنه(د) 
شفشلون   94000 حوزي  عين  حي 

دملغرب.
دلعلمي  دلبشي2  دبتدلم  دلديد  
عنودنه(د) شلرع عالل بن عبد هللا حي 

دلخردزين 94000 شفشلون دملغرب.
دلرح وني  بشر   دلديد  
دلحي  حوزي  عين  حي  عنودنه(د) 

دالسدري 94000 شفشلون دملغرب.
عنودنه(د)  بلقزيز  يلرد  دلديد  
شلرع عالل بن عبد هللا حي دلخردزين 

94000 شفشلون دملغرب.
عنودنه(د)  بلقزيز  سلمي  دلديد 
شلرع عالل بن عبد هللا حي دلخردزين 

94000 شفشلون دملغرب.
دلديد  سلر  دلبخلري عنودنه(د) 
حي عين حوزي دلحي دالسدري 94000 

شفشلون دملغرب.
عنودنه(د)  دلبخلري  أنيس  دلديد 
حي عين حوزي دلحي دالسدري 94000 

شفشلون دملغرب.
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ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   
ومودطن مدي2ي دلشركة:

دلديد لودء بلقزيز عنودنه(د) شلرع 
دلزرقطوني فيال أولفيي2 خليز 40000 

مردكش دملغرب
دلرح وني  بشر   دلديد  
دلحي  حوزي  عين  حي  عنودنه(د) 

دالسدري 94000 شفشلون دملغرب
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
 03 بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 

نون28 2022 تحت رقم 844847.
82I

FIDUCIAIRE GESTION ZIADI

L.D GROUPE SERVICE
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

حل شركة

FIDUCIAIRE GESTION ZIADI
 84 شلرع دمل لكة دلعربية دلدعوسية 

تجزئة دلعيون 2 إقلمة دلعزيزية 
دلطلبق دالول رقم 42 - طنجة

L.D GROUPE SERVICE شركة 
ذدت دملدؤولية دملحدوس (في طور 

دلتصفية)
وعنودن مقرهل دإلخت لعي 84 تجزئة 

دلعيون 2 شلرع دمل لكة دلعربية 
دلدعوسية دقلمة دلعزيزية دلطلبق 

دالول رقم 42 طنجة طنجة 90000 
طنجة دملغرب.

حل شركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.74335
ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 
تقرر حل   2022 نون28   24 دملؤرخ في 
 L.D شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس  
مبلغ رأس للهل   GROUPE SERVICE
مقرهل  وعنودن  سرهم   40.000
دإلخت لعي 84 تجزئة دلعيون 2 شلرع 
دقلمة  دلدعوسية  دلعربية  دمل لكة 
دلعزيزية دلطلبق دالول رقم 42 طنجة 
طنجة دملغرب نتيجة   90000 طنجة 

ل : دفالس دلشركة.
و حدس مقر دلتصفية ب 84 تجزئة 
دلعربية  دمل لكة  شلرع   2 دلعيون 
دلطلبق  دلعزيزية  دقلمة  دلدعوسية 

 90000 طنجة طنجة   42 دالول رقم 
طنجة دملغرب. 

و عين:
وعنودنه(د)  سهبي  ثريل  دلديد( ) 
40 زنقة حدين دلدمي�سي م ج فلس 
 ( ) ك صفي  دملغرب  فلس   30000

للشركة.
وعند دإلقتضلء دلحدوس دملفروضة 
محل  لهم  دملخولة  دلصالحيلت  على 
دملخلبر  ومحل تبليغ دلعقوس ودلوثلئق 
دلطلبع  مكتب   : بللتصفية  دملتعلقة 

ودلتسجيل بطنجة 
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
سخن28   06 بتلريخ  بطنجة  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 44422.

83I

ATLAS AUDICOFISC SARL AU

L›ART DU CHOCOLAT
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
قفل دلتصفية

ATLAS AUDICOFISC SARL AU
زنقة دلعربية دلدعوسية – رقم 

دلع لر  -20 دلطلبق دألول رقم 5، 
30000، فلس مغرب

L›ART DU CHOCOLAT شركة 
ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
وعنودن مقرهل دإلخت لعي : محل رقم 
8 زنقة دلدنلبل شلرع موالي هشلم 

فلس - 30000 فلس دملغرب.
قفل دلتصفية

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 
.43424

دلوحيد  دلشريك  قردر  ب قت�سى 
تقرر حل   2022 نون28   44 دملؤرخ في 
شركة   L’ART DU CHOCOLAT
ذدت مدؤولية محدوس  ذدت دلشريك 
 438.500 رأس للهل  مبلغ  دلوحيد 
سرهم وعنودن مقرهل دإلخت لعي محل 
موالي  شلرع  دلدنلبل  زنقة   8 رقم 
فلس دملغرب   30000  - هشلم فلس 
دلصحية  دألزمة  تأثي2   - ل  نتيجة 

(كورونل)

سنة   59 دلتقلعد  سن  دقت2دب   -

(دلشريك دملدي2 دلوحيد)

- صعوبة في دلت وين ونزدع قلنوني 

مع دمل ون دلرئي�سي.

- تعرض دملحل دلتجلري لتدربلت 

خدي ة  مدلئر  إلى  أس   م ل  ملئية 

تتطلب إصالحلت مه ة.

دلرئي�سي  دمل ون  يدتجب  -لم 

سفعنل  م ل  إيجلبي،  بشكل  لشركتنل 

أكث2 إلى حل دلشركة وتصفيتهل.

فقط  ودحد  موظف  بقي   -

دلرسوم  من  دملزيد  دملتجرمع  في 

دالخت لعية وبدون مقلبل مللي..

و عين:

دلغ لري  لطيفة  دلديد( ) 

 43 رقم  فيال  وعنودنه(د)  دلتل دلني 

دي وزدر  طريق  هلشم  موالي  شلرع 

فلس دملغرب ك صفي   30000 فلس 

( ) للشركة.

و قد تم دنعقلس دلج عية دلختلمية 

بتلريخ 44 نون28 2022 وفي محل رقم 

زنقة دلدنلبل شلرع موالي هشلم   8

فلس - 30000 فلس دملغرب.

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

سخن28   08 بتلريخ  بفلس  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 5448/022.

84I

FIDUCIAIRE EL HACHEMY TIZNIT

AZOUL DES SERVICES
شركة دلتضلمن

حل شركة

 FIDUCIAIRE EL HACHEMY

TIZNIT

 LOT AINE ZERKA TIZNIT، 4427

85000، TIZNIT MAROC

AZOUL DES SERVICES شركة 

دلتضلمن(في طور دلتصفية)

وعنودن مقرهل دإلخت لعي رقم 44 

خ لعة تفردوت دملولوس أنزي 85403 

تيزنيت دملغرب.

حل شركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.3523

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 

تقرر   2022 أكتوبر   34 في  دملؤرخ 

 AZOUL DES حل شركة دلتضلمن 

 40.000 رأس للهل  مبلغ   SERVICES

سرهم وعنودن مقرهل دإلخت لعي رقم 

أنزي  دملولوس  تفردوت  خ لعة   44

 : ل  نتيجة  دملغرب  تيزنيت   85403

دلحل دملدبق للشركة.

سودر  ب  دلتصفية  مقر  حدس  و 

إمينتنيدت خ لعة تفردوت دملولوس - 

85424 تيزنيت دملغرب. 

و عين:

أبكريم  هللا  عبد  دلديد( ) 

إمينتنيدت خ لعة  سودر  وعنودنه(د) 

تيزنيت   85424 دملولوس  تفردوت 

دملغرب ك صفي ( ) للشركة.

وعند دإلقتضلء دلحدوس دملفروضة 

محل  لهم  دملخولة  دلصالحيلت  على 

دملخلبر  ومحل تبليغ دلعقوس ودلوثلئق 

دملتعلقة بللتصفية : -

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

سخن28   09 دالبتددئية بتيزنيت بتلريخ 

2022 تحت رقم 385/2022.

85I

tob travaux divers

Société S.R.H CAR
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد

تأسيس شركة

tob travaux divers

حي ولي دلعهد زنقة دللي ون رقم 

دلددر 44 دلعيون دلعيون، 70000، 

دلعيون دملغرب

Société S.R.H CAR شركة ذدت 

مدؤولية محدوس  ذدت دلشريك 

دلوحيد

وعنودن مقرهل دإلخت لعي رقم 343 

بلوك ف مدينة دلوحد  - 70000 

دلعيون دملغرب



عدس 5748 - 4 خ لس  دامر  4444 )28 سيد 28 2022)الجريدة الرسمية   24136

تأسيس شركة ذدت مدؤولية 

محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

43965

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

تم إعددس دلقلنون   2022 سخن28   07

مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:

ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.

عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 

 : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

.Société S.R.H CAR

تأخي2   : بإيجلز  دلشركة  غرض 

دلديلردت بدون سلئق.

.

عنودن دملقر دالخت لعي : رقم 343 

 70000  - دلوحد   مدينة  ف  بلوك 

دلعيون دملغرب.

أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.

 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:

 4.000  : دلشردقل  مليهنل  دلديد 

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة. 

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :

عنودنه(د)  دلشردقل  مليهنل  دلديد 

دلحي دالسدري 84022 دسل دملغرب.

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:

دلديد دلدريجة دلشردقل عنودنه(د) 

ع لر   دلخطلبي  دلكريم  عبد  شلرع 

حي   04 رقم   06 بلوك  دلفوسفلط 

دلفددء 70000 دلعيون دملغرب

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

دالبتددئية بللعيون بتلريخ - تحت رقم 

.-

86I

MARO FIDUS

ABAN ASSOCIATES
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

حل شركة

MARO FIDUS

 FB8, Bd Mohammed V Centre

 Ben Yakhlef - Mohammedia

 FB8, Bd Mohammed V Centre

 Ben Yakhlef - Mohammedia،

13350، Mohammedia maroc

ABAN ASSOCIATES شركة 

ذدت دملدؤولية دملحدوس (في طور 

دلتصفية)

وعنودن مقرهل دإلخت لعي 224 

تجزئة دلحرية دلطلبق 3 شقة 9 

دلعللية - 28800 دملح دية دملغرب.

حل شركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.29437

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 

تقرر حل   2022 أبريل   45 دملؤرخ في 

دملحدوس   دملدؤولية  ذدت  شركة 

ABAN ASSOCIATES مبلغ رأس للهل 

مقرهل  وعنودن  سرهم   400.000

دإلخت لعي 224 تجزئة دلحرية دلطلبق 

3 شقة 9 دلعللية - 28800 دملح دية 

تعذر بلوغ دلهدف   : دملغرب نتيجة ل 

على  دلحصول  لعدم  نظرد  دملتوخى 

قرض بنكي لت ويل دملشروع..

 224 ب  دلتصفية  مقر  حدس  و 

 9 دلشقة   3 دلطلبق  دلحرية  تجزئة 

دلعللية - 28820 دملح دية دملغرب. 

و عين:

دنكدويل  دبردهيم  دلديد( ) 

دلحدنية  تجزئة   23 وعنودنه(د) 

 ( ) ك صفي  دملغرب  ت لر    45520

للشركة.

وعند دإلقتضلء دلحدوس دملفروضة 

محل  لهم  دملخولة  دلصالحيلت  على 

دملخلبر  ومحل تبليغ دلعقوس ودلوثلئق 

تجزئة   224  : بللتصفية  دملتعلقة 

دلعللية   9 دلشقة   3 دلطلبق  دلحرية 

دملح دية

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
 42 بتلريخ  بلملح دية  دالبتددئية 

أكتوبر 2022 تحت رقم 2267.
87I

steel bureau

ستيل بيرو
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

حل شركة

steel bureau
 ben ahmed، 20000، ben ahmed

maroc
ستيل بي2و شركة ذدت دملدؤولية 

دملحدوس (في طور دلتصفية)
وعنودن مقرهل دإلخت لعي 422 
دملنطقة دلصنلعية دبن دح د - 

26050 دبن دح د دملغرب.
حل شركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 
.664

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 
2022 تقرر حل  05 سخن28  دملؤرخ في 
دملحدوس   دملدؤولية  ذدت  شركة 
 400.000 ستيل بي2و مبلغ رأس للهل 
دإلخت لعي  مقرهل  وعنودن  سرهم 
 - دملنطقة دلصنلعية دبن دح د   422
 : 26050 دبن دح د دملغرب نتيجة ل 
تعدس دلخدلئر وتردكم سيون وهبوط 
حلس في مدتو  دالنتلج درتفلع تكلفة 

دملودس دألولية.
و حدس مقر دلتصفية ب منطقة 
 26050  - بن دح د   422 دلصنلعية 

بن دح د دملغرب. 
و عين:

خريد  بوشعيب  دلديد( ) 
زنقة طرفلية تزخئة   260 وعنودنه(د) 
دملغرب  دح د  دبن   26050 دالصالح 

ك صفي ( ) للشركة.
وعند دإلقتضلء دلحدوس دملفروضة 
محل  لهم  دملخولة  دلصالحيلت  على 
دملخلبر  ومحل تبليغ دلعقوس ودلوثلئق 

دملتعلقة بللتصفية : -
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
44 نون28  دالبتددئية ب8ن دح د بتلريخ 

2022 تحت رقم 42.
88I

MARO FIDUS

 CABINET KAEL MARITIME 
SERVICE ET CONSULTING

شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 
دلشريك دلوحيد

حل شركة

MARO FIDUS
 FB8, Bd Mohammed V Centre
 Ben Yakhlef - Mohammedia

 FB8, Bd Mohammed V Centre
 Ben Yakhlef - Mohammedia،
13350، Mohammedia maroc
 CABINET KAEL MARITIME 
 SERVICE ET CONSULTING

شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 
دلشريك دلوحيد(في طور دلتصفية)
وعنودن مقرهل دإلخت لعي 48 شلرع 
دلغفردن تجزئة دلركردكي بني يخلف - 

28845 دملح دية دملغرب.
حل شركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 
.49645

دلوحيد  دلشريك  قردر  ب قت�سى 
تقرر حل   2022 ملي   46 في  دملؤرخ 
محدوس   مدؤولية  ذدت  شركة 
 CABINET دلوحيد  دلشريك  ذدت 
 KAEL MARITIME SERVICE ET
رأس للهل  مبلغ   CONSULTING
مقرهل  وعنودن  سرهم   40.000
شلرع دلغفردن تجزئة   48 دإلخت لعي 
 28845  - يخلف  بني  دلركردكي 
عدم   : ل  نتيجة  دملغرب  دملح دية 

تحقيق دلنشلط دلتجلري للشركة..
و حدس مقر دلتصفية ب 48 شلرع 
دلغفردن تجزئة دلركردكي بني يخلف - 

28845 دملح دية دملغرب. 
و عين:

دلفلطمي  دح د  دلديد( ) 
يخلف  بني  تجزئة   48 وعنودنه(د) 
ك صفي  دملغرب  دملح دية   28845

( ) للشركة.
وعند دإلقتضلء دلحدوس دملفروضة 
محل  لهم  دملخولة  دلصالحيلت  على 
دملخلبر  ومحل تبليغ دلعقوس ودلوثلئق 
شلرع   48  : بللتصفية  دملتعلقة 
بني يخلف  دلركردكي  دلغفردن تجزئة 

دملح دية.
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بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

 49 بتلريخ  بلملح دية  دالبتددئية 

يوليوز 2022 تحت رقم 4384.

89I

H.T SMART

MC.LIFE
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

H.T SMART
رقم 4537 حي دألمل مريبكة، 

25000، مريبكة دملغرب

MC.LIFE شركة ذدت مدؤولية 

محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد

وعنودن مقرهل دإلخت لعي دلبدتلن 

4 رقم 290 مكرر ودسي زم - 25350 

ودسي زم دملغرب

تأسيس شركة ذدت مدؤولية 

محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

4375

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
دلقلنون  إعددس  تم   2024 ينلير   05

مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:

ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.

عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 

 : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

.MC.LIFE

دشغلل   : بإيجلز  دلشركة  غرض 

متنوعة،دلتجلر .

دلبدتلن   : عنودن دملقر دالخت لعي 
 25350  - 290 مكرر ودسي زم  4 رقم 

ودسي زم دملغرب.

أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.

 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:

 4.000  : سرير  رضودن  دلديد 

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة. 

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :

دلديد رضودن سرير عنودنه(د) 94 

تجزئة ودسي دلذهب ودسي زم 25350 

ودسي زم دملغرب.

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:

دلديد رضودن سرير عنودنه(د) 94 

تجزئة ودسي دلذهب ودسي زم 25350 

ودسي زم دملغرب

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

دالبتددئية بودسي زم بتلريخ 08 سخن28 

2022 تحت رقم 428.

90I

م28  دلشرق

 ORIENT INVEST

CONSULTING
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تأسيس شركة

م28  دلشرق

49 شلرع دلبكلي لهبيل دقلمة ريلض 

دملدينة شقة رقم 3 بركلن 49 شلرع 

دلبكلي لهبيل دقلمة ريلض دملدينة 

شقة رقم 3 بركلن، 699، بركلن 

دملغرب

 ORIENT INVEST CONSULTING

شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

وعنودن مقرهل دإلخت لعي شقة تقع 

بشلرع مح د دلخلمس رقم 3 دلطلبق 

 OFICE CENTRE  دلثللث ع لر

حي دلحدني بركلن - 63300 بركلن 

دملغرب

تأسيس شركة ذدت دملدؤولية 

دملحدوس  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

8834

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
دلقلنون  إعددس  تم   2022 نون28   23

دملدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دملحدوس  بلمل يزدت دلتللية:

ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دملدؤولية دملحدوس .

عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 

 : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

.ORIENT INVEST CONSULTING

 : بإيجلز  دلشركة  غرض 

دالستشلردت دلقلنونية ودلضريبية.

عنودن دملقر دالخت لعي : شقة تقع 

بشلرع مح د دلخلمس رقم 3 دلطلبق 

 OFICE CENTRE ع لر   دلثللث 

بركلن   63300  - بركلن  دلحدني  حي 

دملغرب.

أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.

 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:

 ORIENT INVEST دلشركة 

حصة   CONSULTING : 1.000

بقي ة 400 سرهم للحصة. 

دلديد ع ر دلدري�سي : 500 بقي ة 

400 سرهم.

بقي ة   500  : دلديد رد�سي طيبي 

400 سرهم.

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

وصفلت ومودطن دلشركلء :

دلديد ع ر دلدري�سي عنودنه(د) 49 

زنقة دلنجلح تجزئة حي دلدالم بركلن 

63300 بركلن دملغرب.

عنودنه(د)  طيبي  رد�سي  دلديد 

زنقة بني عتيق حي دلرشلس بركلن   28

63300 بركلن دملغرب.

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:

دلديد ع ر دلدري�سي عنودنه(د) 49 

زنقة دلنجلح تجزئة حي دلدالم بركلن 

63300 بركلن دملغرب

عنودنه(د)  طيبي  رد�سي  دلديد 

زنقة بني عتيق حي دلرشلس بركلن   28

63300 بركلن دملغرب

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

سخن28   08 بتلريخ  ب28كلن  دالبتددئية 

2022 تحت رقم 659/2022.

94I

STE TIB COMPT SARL AU

BOURGEON VERT
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

توسيع نشلط دلشركة 

STE TIB COMPT SARL AU

ملتقى شلرع دملردبطين وزنقة 

دلبخلري إقلمة بغددسي مكتب رقم 

05، 60000، وخد  دملغرب

BOURGEON VERT شركة ذدت 

دملدؤولية دملحدوس 

وعنودن مقرهل دالخت لعي زدوية 

شلرع دحفي2 وشلرع دلخطيب رقم 69 

دلشقة 44 - 60000 وخد  دملغرب.

توسيع نشلط دلشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.46367

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 

ت ت   2022 سخن28   04 في  دملؤرخ 

نشلط  إلى  دلتللية  دألنشطة  إضلفة 

دلشركة دلحللي :

دشغلل مختلفة.

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم   

سخن28   07 بتلريخ  بوخد   دلتجلرية 

2022 تحت رقم 4953.

92I

MARO FIDUS

BISKOTA SERVICE
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
حل شركة

MARO FIDUS

 FB8, Bd Mohammed V Centre

 Ben Yakhlef - Mohammedia

 FB8, Bd Mohammed V Centre

 Ben Yakhlef - Mohammedia،

13350، Mohammedia maroc

BISKOTA SERVICE شركة ذدت 

مدؤولية محدوس  ذدت دلشريك 

دلوحيد(في طور دلتصفية)

وعنودن مقرهل دإلخت لعي 96 شلرع 

دنفل دلطلبق 9 شقة 94 دقلمة 

دلخريف دنفل - 20370 دلبيضلء 

دملغرب.
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حل شركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.447477
دلوحيد  دلشريك  قردر  ب قت�سى 
تقرر   2022 غشت   02 في  دملؤرخ 
ذدت مدؤولية محدوس   حل شركة 
 BISKOTA دلوحيد  دلشريك  ذدت 
 400.000 رأس للهل  مبلغ   SERVICE
 96 دإلخت لعي  سرهم وعنودن مقرهل 
دقلمة   94 9 شقة  شلرع دنفل دلطلبق 
دلبيضلء   20370  - دنفل  دلخريف 
مللية  صعوبلت   : ل  نتيجة  دملغرب 
سون  حللتل  دلشرسة  ودملنلفدة 

تحقيق هدف للشركة,..
و حدس مقر دلتصفية ب 96 شلرع 
دنفل دلطلبق 9 شقة 94 دقلمة دلخريف 

دنفل - 20370 دلبيضلء دملغرب. 
و عين:

دملهدي بلقة وعنودنه(د)  دلديد( ) 
دقلمة بيتي سكن دلطلبق 4 ع لر  40 
يخلف  بني  لحدن  دوالس   462 شقة 
ك صفي  دملغرب  دملح دية   28845

( ) للشركة.
وعند دإلقتضلء دلحدوس دملفروضة 
محل  لهم  دملخولة  دلصالحيلت  على 
دملخلبر  ومحل تبليغ دلعقوس ودلوثلئق 
دنفل  شلرع   96  : بللتصفية  دملتعلقة 
دلخريف  دقلمة   94 شقة   9 دلطلبق 

دنفل دلبيضلء.
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
 49 بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 

شتن28 2022 تحت رقم 838050.
93I

MARO FIDUS

VERRE SEBTA
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

وفل  شريك

MARO FIDUS
 FB8, Bd Mohammed V Centre
 Ben Yakhlef - Mohammedia

 FB8, Bd Mohammed V Centre
 Ben Yakhlef - Mohammedia،
13350، Mohammedia maroc

VERRE SEBTA شركة ذدت 
دملدؤولية دملحدوس 

وعنودن مقرهل دإلخت لعي 84 تجزئة 
دلددملة دلحرية دلعللية - 28820 

دملح دية دملغرب.
وفل  شريك

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 
.5989

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 
دملؤرخ في 29 غشت 2022 تم دإلعالم 
بوفل  دلشريك ع ر دلدبلعي وتوزيع 
لرسم   

ً
تبعل دلورثة  على  حصصه 

 2022 ملي   47 في  دملؤرخ  دإلردثة 
بللشكل دألتي :

 834 لطيفة،  دلدبلعي  دلديد( ) 
حصة.

 625 فلط ة،  سبلعي  دلديد( ) 
حصة.

 4.774 نزدر،  دلدبلعي  دلديد( ) 
حصة.

 885 أمي ة،  دلدبلعي  دلديد( ) 
حصة.

 885 سعلء،  دلدبلعي  دلديد( ) 
حصة.

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
 06 بتلريخ  بلملح دية  دالبتددئية 

شتن28 2022 تحت رقم 4950.

94I

ASTROCYTE

أسطروسيت
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

ASTROCYTE
 HAY TAYERT ALOULYA BLOC
 DRUE 01 N 30 GUELMIM،

84000، كل يم دملغرب
أسطروسيت شركة ذدت مدؤولية 

محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد
وعنودن مقرهل دإلخت لعي حي تي2ت 
دلعليل بلوك س زنقة 4 رقم 30 كل يم 

- 84000 كل يم دملغرب
تأسيس شركة ذدت مدؤولية 
محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 
4475

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعددس دلقلنون   2022 سخن28   02

مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:

ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.

عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 

 : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

أسطروسيت.

عرض   : بإيجلز  دلشركة  غرض 

دضودء بللدرون.

: حي تي2ت  عنودن دملقر دالخت لعي 
دلعليل بلوك س زنقة 4 رقم 30 كل يم - 

84000 كل يم دملغرب.

أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.

 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:- 

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :

حي  عنودنه(د)  عبددلعزيز  دلديد 
 30 رقم   4 تي2ت دلعليل بلوك س زنقة 

كل يم 84000 كل يم دملغرب.

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:

دلدرعي  عبددلعزيز  دلديد 

س  بلوك  دلعليل  تي2ت  حي  عنودنه(د) 
زنقة 4 رقم 30 كل يم 84000 كل يم 

دملغرب

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

سخن28   02 بتلريخ  بكل يم  دالبتددئية 

2022 تحت رقم -.

95I

مكتـــب حدلبــلت خن2دل دوسيتلكس ش. م. م

 STE ALAE FASSISOUS SARL
AU

شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

مكتـــب حدلبــلت خن2دل دوسيتلكس 

ش. م. م

حي ت ديد دلزيتون رقم 56 تكوين 
دكلسير، 80000، دكلسير دملغرب

 STE ALAE FASSISOUS SARL AU
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
وعنودن مقرهل دإلخت لعي رقم 42 

شلرع 440 دلجرف دنزكلن - 86343 
دنزكلن دملغرب

تأسيس شركة ذدت مدؤولية 
محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 
27523

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
دلقلنون  إعددس  تم   2022 نون28   24
مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 
دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:
ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 
دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.
عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
 STE  : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

.ALAE FASSISOUS SARL AU
أع لل   : بإيجلز  دلشركة  غرض 

متنوعة أودع لل بنلء
منعش عقلري.

 42 رقم   : عنودن دملقر دالخت لعي 
 86343  - دلجرف دنزكلن   440 شلرع 

دنزكلن دملغرب.
أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : دملغرب سنة.
99 سرهم،  مبلغ رأس لل دلشركة: 

مقدم كللتللي:
حصة   4.000  : دلديد دسب ع ر 

بقي ة 400 سرهم للحصة. 
بقي ة   4000  : دلديد دسيب ع ر 

400 سرهم.
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

وصفلت ومودطن دلشركلء :
رقم  دلديد دسيب ع ر عنودنه(د) 
42 شلرع 440 دلجرف دنزكلن 80000 

دنزكلن دملغرب.
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:
رقم  دلديد دسيب ع ر عنودنه(د) 
42 شلرع 440 دلجرف دنزكلن 80000 

دنزكلن دملغرب
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بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

سخن28   05 بتلريخ  بلنزكلن  دالبتددئية 

2022 تحت رقم 2430.

96I

nador conseil sarl au

ALMARBAI-BAT
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
قفل دلتصفية

nador conseil sarl au

 res gourougou b1 av des far،

62000، nador maroc

ذدت  شركة   ALMARBAI-BAT

دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد

حي   : دإلخت لعي  مقرهل  وعنودن 

62000 دلنلظور  صونلصيد سلودن - 

دملغرب.

قفل دلتصفية

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

. 5233

دلوحيد  دلشريك  قردر  ب قت�سى 

تقرر   2022 نون28   24 في  دملؤرخ 

ذدت  شركة   ALMARBAI-BAT حل 

دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

 400.000 رأس للهل  مبلغ  دلوحيد 

دإلخت لعي حي  سرهم وعنودن مقرهل 

62000 دلنلظور  صونلصيد سلودن - 

دملغرب نتيجة لحل مبكر للشركة.

و عين:

دح يدوش  دبردهيم  دلديد( ) 

وعنودنه(د) حي دلنهضة شلرع دلقصر 

دلنلظور   62000 سلودن   69 دلكبي2 

دملغرب ك صفي ( ) للشركة.

و قد تم دنعقلس دلج عية دلختلمية 

حي  وفي   2022 نون28   24 بتلريخ 

62000 دلنلظور  صونلصيد سلودن - 

دملغرب.

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

دالبتددئية بللنلضور بتلريخ 05 سخن28 

2022 تحت رقم 4936.

97I

مكتب دملتني لل حلسبة ودلتدبي2

ASSETS HOLDING
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

مكتب دملتني لل حلسبة ودلتدبي2
سلن  دقلمة   3 نفلرد  سلحة 
 ،90040  ،9 2 رقم  فردنديدكو - ط 

طنجة دملغرب
ASSETS HOLDING شركة ذدت 
دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد
وعنودن مقرهل دإلخت لعي دلشرف 
مغوغة، 32 طريق ملالبلطل إقلمة مي2د 
دلطلبق   2 رقم  مكتب  برج  فلوريس 

دألول - 90000 طنجة دملغرب
مدؤولية  ذدت  شركة  تأسيس 

محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

432694
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعددس دلقلنون   2022 شتن28   43
مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 
دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:
ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 
دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.
عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
 : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

.ASSETS HOLDING
دلغرض   : بإيجلز  دلشركة  غرض 
محفظة  إسدر   هو  للشركة  دلرئي�سي 
دملنقولة،  دملللية  ودلدنددت  دألوردق 
دملبلشر   غي2  أو  دملبلشر   ودملشلركة 
بكل أشكللهل وبج يع دلوسلئل في كل 
ودملللية  ودلعقلرية  دملللية  دملعلمالت 
دلتجلرية  دملؤسدلت  خ يع  وفي 

ودلصنلعية وإلخ.
ودلدعم  ودلتنظيم  دإلسدر  
دلشركلت  لج يع  ودلتقني  دللوخدتي 
دلتجلرية  دألع لل  أو  دملشلريع  أو 

بلإلضلفة إلى تطوير دألع لل دلحر . 
ودلع ولة  ودلشحن  دلت ثيل 

ودلد در .

دلتجلرية  دألصول  في  دملتلخر  
بردءدت  أو  مصلنع  أو  ع ل  ورش  أو 
دمت2دع أو تردميص وعالملت تجلرية 

دلخ.
دلع ليلت  خ يع  علمة،  وبصفة 
ودملللية  ودلتجلرية  دلصنلعية 
ودملنقوالت ودلعقلرية ودلتي قد تكون 
مرتبطة بشكل مبلشر أو غي2 مبلشر 
بأي  أو  أعاله  إليهل  دملشلر  بلألنشطة 
نشلط م لثل أو ثلنوي من دملحت ل 

أن يعزز تطوير دلشركة..
دلشرف   : دملقر دالخت لعي  عنودن 
مغوغة، 32 طريق ملالبلطل إقلمة مي2د 
دلطلبق   2 رقم  مكتب  برج  فلوريس 

دألول - 90000 طنجة دملغرب.
أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.
 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:
شهلب  هشلم  مح د  دلديد 
بقي ة  حصة   4.000  : دلت د لني 

400 سرهم للحصة. 
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :
شهلب  هشلم  مح د  دلديد 
موالي  شلرع  عنودنه(د)  دلت د لني 
رشيد مج ع دلبطروس فيال رقم 29. 

طنجة دملغرب.
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:
شهلب  هشلم  مح د  دلديد 
موالي  شلرع  عنودنه(د)  دلت د لني 
رشيد مج ع دلبطروس فيال رقم 29. 

طنجة دملغرب
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
نون28   30 بتلريخ  بطنجة  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 260442.
98I

ATLAS AUDICOFISC SARL AU

NAJMA HUILE
إعالن متعدس دلقردردت

ATLAS AUDICOFISC SARL AU
زنقة دلعربية دلدعوسية – رقم 

دلع لر  -20 دلطلبق دألول رقم 5، 
30000، فلس مغرب

NAJMA HUILE »شركة ذدت 
دملدؤولية دملحدوس «

وعنودن مقرهل دالخت لعي: قنطر  
دلعدكر دلج لعة دلقروية دزريزر 
تلونلت - 34043 تلونلت دملغرب.

»إعالن متعدس دلقردردت«
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري: 

.4344
ب قت�سى دلج ع دلعلم دالستثنلئي 

دملؤرخ في 29 يونيو 2022
تم دتخلذ دلقردردت دلتللية: 

قردر رقم 4: دلذي ينص على مليلي: 
تفويت حصص

قردر رقم 2: دلذي ينص على مليلي: 
خديد  مدي2  وتعيين  مدي2ين  إقللة 

للشركة
قردر رقم 3: دلذي ينص على مليلي: 

تحويل دلشكل دلقلنوني للشركة
وتبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 

دلنظلم دألسل�سي دلتللية: 
بند رقم 8: دلذي ينص على مليلي: 
دإلستثنلئي  دلعلم  دلج ع  ب قت�سى 
ت ت   2022 يونيو   29 في  دملؤرخ 
دملصلسقة على : تفويت دلديد مح د 
طلرق  حصة,دلديد   444 حنون 
دلديد  سعيد   حصة,   444 حنون 
نعي ة  دلديد   حصة,   74 حنون 
علئشة  دلديد   حصة,   74 حنون 
مريم  دلديد   حصة,   74 حنون 
مديجة  دلديد   حصة,   74 حنون 
عزيز   ,دلديد   حصة   74 حنون 
حنون 74 حصة, دلديد  مليلء حنون 
 74 دلديد  أمينة حنون  حصة,   74
حصة, مج وع دلحصص 856 حصة 
دلبشي2ي  دلديد   لفلئد   إخت لعية 

فلط ة 
بند رقم 45: دلذي ينص على مليلي: 
دإلستثنلئي  دلعلم  دلج ع  ب قت�سى 
تم تعيين   2022 يونيو   29 دملؤرخ في 
مدي2 خديد للشركة دلديد  دلبشي2ي 
إلقللة  تبعل  وحيد  ك دي2  فلط ة 

دملدي2ين عزيز  حنون ومريم حنون
بند رقم 4: دلذي ينص على مليلي: 
دإلستثنلئي  دلعلم  دلج ع  مقت�سى 
2022 تم تحويل  29 يونيو  دملؤرخ في 
دلشكل دلقلنوني للشركة من »شركة 
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ذدت دملدؤولية دملحدوس « إلى »شركة 
ذدت مدؤولية محدوس  ذدت دلشريك 

دلوحيد«.
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
نون28   29 بتلريخ  بتلونلت  دالبتددئية 

2022 تحت رقم 448/2022.
99I

FIDORO MULTI-SERVICES

CENTRO SUR
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تأسيس شركة

FIDORO MULTI-SERVICES
 GR 192 IMM 3 NR 7 DAKHLA،

73000، DAKHLA MAROC
CENTRO SUR شركة ذدت 

دملدؤولية دملحدوس 
وعنودن مقرهل دإلخت لعي دلرقم 

07، شلرع دملسجد، حي دملدي2  4، 
دلطلبق دلثلني، دلددملة. - 73000 

دلددملة دملغرب
تأسيس شركة ذدت دملدؤولية 

دملحدوس  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

23409
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
دلقلنون  إعددس  تم   2022 نون28   40
دملدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دملحدوس  بلمل يزدت دلتللية:
ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دملدؤولية دملحدوس .
عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
 : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

.CENTRO SUR
مركز   : بإيجلز  دلشركة  غرض 
دلتطوير دلعقلري، مدملت  لألع لل، 
دستي2دس  علمة،  تجلر   مختلفة، 

وتصدير..
دلرقم   : دالخت لعي  دملقر  عنودن 
 ،4 دملدي2   حي  دملسجد،  شلرع   ،07
 73000  - دلددملة.  دلثلني،  دلطلبق 

دلددملة دملغرب.
أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة سنة.
 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:

 340  : دلحدين  توفيق  دلديد 
حصة بقي ة 400,00 سرهم للحصة.

حصة   330  : بجة  مردس  دلديد 
بقي ة 400,00 سرهم للحصة.

حصة   330  : لي لن  يحي  دلديد 
بقي ة 400,00 سرهم للحصة. 

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 
وصفلت ومودطن دلشركلء :

دلديد توفيق دلحدين عنودنه(د) 
دلددملة 73000 دلددملة دملغرب.

عنودنه(د)  بجة  مردس  دلديد 
دلددملة 73000 دلددملة دملغرب.

عنودنه(د)  لي لن  يحي  دلديد 
دلددملة 73000 دلددملة دملغرب.

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   
ومودطن مدي2ي دلشركة:

دلديد توفيق دلحدين عنودنه(د) 
دلددملة 73000 دلددملة دملغرب

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
 07 بتلريخ  دلدهب  بودسي  دالبتددئية 

سخن28 2022 تحت رقم 2094.

400I

CCA CONSULTING

LUXE JOUET
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تفويت حصص

CCA CONSULTING
 353,9eme ETG ESPACE IDRISS

 ANGLE BD MOHAMED
 V ET BD LA RESISTANCE
 CASABLANCA، 20300،
CASABLANCA MAROC

LUXE JOUET شركة ذدت مدؤولية 
محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد

وعنودن مقرهل دإلخت لعي 40 زنقة 
دلحرية دلطلبق دلتللث رقم 5 - 
20420 دلددر دلبيضلء دملغرب.

تفويت حصص
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.494649
دلوحيد  دلشريك  قردر  ب قت�سى 
ت ت   2022 يوليوز   20 في  دملؤرخ 

دملصلسقة على :

لعلج  بدر    ( ) دلديد  تفويت 
أصل  من  دخت لعية  حصة   4.000
 ( ) دلديد  لفلئد   حصة   4.000

يلسين لعلج بتلريخ 20 يوليوز 2022.
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم   
 22 بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 

نون28 2022 تحت رقم 846870.
404I

STE CECONA SARL

BRICO ALLATI ONE
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

STE CECONA SARL
 AV DES FAR 74 2ETAG AV DES
 FAR 74 2ETAG، 62000، nador

maroc
BRICO ALLATI ONE شركة ذدت 
مدؤولية محدوس  ذدت دلشريك 

دلوحيد
وعنودن مقرهل دإلخت لعي حي ودس 

وزدج دلعروي حي ودس وزدج دلعروي 
62000 دلنلظور دملغرب

تأسيس شركة ذدت مدؤولية 
محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 
24974

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
دلقلنون  إعددس  تم   2022 نون28   22
مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 
دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:
ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 
دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.
عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
 BRICO : دإلقتضلء ب ختصر تد يتهل

.ALLATI ONE
بلئع   (4  : بإيجلز  دلشركة  غرض 

مودس دلبنلء
2) مقلول دلنقل للبضلئع لحدلب 

دلغي2 دلدولي ودلوطني.
ودس  حي   : دالخت لعي  دملقر  عنودن 
وزدج دلعروي حي ودس وزدج دلعروي 

62000 دلنلظور دملغرب.

أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  
دلشركة : 99 سنة.

 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 
سرهم، مقدم كللتللي:

 4.000  : دلديد ودلقل�سي مي ون 
حصة بقي ة 400 سرهم للحصة. 

 4000  : دلديد ودلقل�سي مي ون 
بقي ة 400 سرهم.

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   
وصفلت ومودطن دلشركلء :

دلديد ودلقل�سي مي ون عنودنه(د) 
حي ودس وزدج دلعروي 62000 دلنلظور 

دملغرب.
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:
دلديد ودلقل�سي مي ون عنودنه(د) 
حي ودس وزدج دلعروي 62000 دلنلظور 

دملغرب
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
دالبتددئية بللنلضور بتلريخ 05 سخن28 

2022 تحت رقم 4942.
402I

FUTURECO BIOSCIENCE SARL AU

FUTURECO BIOSCIENCE
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
حل شركة

 FUTURECO BIOSCIENCE SARL
AU

30، شلرع مح د دلتلزي دلطلبق 
دألول، مرشلن، 90030، طنجة 

دملغرب
FUTURECO BIOSCIENCE شركة 

ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 
دلشريك دلوحيد(في طور دلتصفية)

وعنودن مقرهل دإلخت لعي 30، شلرع 
مح د دلتلزي، دلطلبق دألول، مرشلن 

- 90030 طنجة دملغرب.
حل شركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 
.76565

دلوحيد  دلشريك  قردر  ب قت�سى 
تقرر حل   2022 نون28   40 دملؤرخ في 
محدوس   مدؤولية  ذدت  شركة 
 FUTURECO دلوحيد  دلشريك  ذدت 
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رأس للهل  مبلغ   BIOSCIENCE
مقرهل  وعنودن  سرهم   400.000
شلرع مح د دلتلزي،   ،30 دإلخت لعي 
 90030  - مرشلن  دألول،  دلطلبق 
مدلر    : ل  نتيجة  دملغرب  طنجة 

ووقف مزدولة دلنشلط.
و حدس مقر دلتصفية ب 30، شلرع 
مح د دلتلزي، دلطلبق دألول، مرشلن 

- 90030 طنجة دملغرب. 
و عين:

 Rafael Juncosa دلديد( ) 
 Av. del وعنودنه(د)   Granados
 Cadi, 49-23, Olerdalo 08799
 ( ) ك صفي   Barcelone Espagne

للشركة.
وعند دإلقتضلء دلحدوس دملفروضة 
محل  لهم  دملخولة  دلصالحيلت  على 
دملخلبر  ومحل تبليغ دلعقوس ودلوثلئق 
دملتعلقة بللتصفية : 30، شلرع مح د 

دلتلزي، دلطلبق دألول، مرشلن
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
سخن28   09 بتلريخ  بطنجة  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 260452.
403I

MARO FIDUS

VALOR METAL MAROC
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تغيي2 نشلط دلشركة

MARO FIDUS
 FB8, Bd Mohammed V Centre
 Ben Yakhlef - Mohammedia

 FB8, Bd Mohammed V Centre
 Ben Yakhlef - Mohammedia،
13350، Mohammedia maroc

VALOR METAL MAROC شركة 
ذدت دملدؤولية دملحدوس 

وعنودن مقرهل دالخت لعي دلطريق 
دلوطنية رقم 9 كلم 45 تيط مليل - 

29640 دلبيضلء دملغرب.
تغيي2 نشلط دلشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 
.236643

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 
2022 تم تغيي2  48 أكتوبر  دملؤرخ في 
في  »دلتجلر   من  دلشركة  نشلط 

دلصنلعية,  داالت  دملتالشيلت,  مودس 
دلنقل, دستي2دس وتصدير.« إلى »دلقيلم 
دألرد�سي بهدف دعلس   بع ليلت شردء 
بيعهل بعد تهيئتهل إلقلمة سور سكنية 

.«
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
 45 بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 

أكتوبر 2022 تحت رقم 846222.

404I

ATLAS AFFAIRES BUSINESS CONSULTING

بلجك هولدينج
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
وفل  شريك

 ATLAS AFFAIRES BUSINESS
CONSULTING

 hotel de rabat، 10100، RABAT
MAROC

بلجك هولدينج شركة ذدت 
مدؤولية محدوس  ذدت دلشريك 

دلوحيد
وعنودن مقرهل دإلخت لعي فندق دهال 

طريق دلربلط كم 5 طنجة فندق 
دهال طريق دلربلط كم 5 طنجة 

90000 طنجة دملغرب.
وفل  شريك

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 
.82804

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 
دملؤرخ في 24 غشت 2022 تم دإلعالم 
بوفل  دلشريك صالح دلدين بالفريج 
 
ً
تبعل دلورثة  على  حصصه  وتوزيع 
ملرس   34 في  دملؤرخ  دإلردثة  لرسم 

2022 بللشكل دألتي :
 20 بالفريج،  دلحدن  دلديد( ) 

حصة.
 20 بالفريج،  كريم  دلديد( ) 

حصة.
بالفريج،  دلهلسي  عبد  دلديد( ) 

20 حصة.
 40 بالفريج،  علئشة  دلديد( ) 

حصة.
 40 بالفريج،  سعلس  دلديد( ) 

حصة.

 40 بالفريج،  نعي ة  دلديد( ) 

حصة.

 40 بالفريج،  حجيبة  دلديد( ) 

حصة.

 40 بالفريج،  نزهة  دلديد( ) 

حصة.

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

أكتوبر   43 بتلريخ  بطنجة  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 44426.

405I

VISION AUDIT

BEAUTY DESGN
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
رفع رأس لل دلشركة

VISION AUDIT

 B421 BD ABDELMOUMEN

 RIAD ABDELMOUMEN ETG N°

 2 N° 7، 20100، CASABLANCA

MAROC

BEAUTY DESGN شركة ذدت 

مدؤولية محدوس  ذدت دلشريك 

دلوحيد

وعنودن مقرهل دإلخت لعي دقلمة 

دالملن دملج وعة دلدكنية 45 ع لر  

429 دلرقم 4 عين دلدبع - 20253 

دلددر دلبيضلء دملغرب.

رفع رأس لل دلشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.335474

دلوحيد  دلشريك  قردر  ب قت�سى 

تم   2022 نون28   40 في  دملؤرخ 

قدره  ب بلغ  دلشركة  رأس لل  رفع 

»500.000 سرهم« أي من »500.000 

عن  سرهم«   4.000.000« إلى  سرهم« 

إسملج دحتيلطي أو أربلح أو   : طريق 

عالودت إصددر في رأس دمللل.

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

 08 بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 

سخن28 2022 تحت رقم 849673.

406I

nabiq mohammed

PROMO ENOUINI
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

nabiq mohammed
 hay elwafa bloc 1 n 61، 23000،

beni mellal MAROC
PROMO ENOUINI شركة ذدت 
مدؤولية محدوس  ذدت دلشريك 

دلوحيد
وعنودن مقرهل دإلخت لعي تجزئة 
دلعث لنية دلحي دالسدري دلطلبق 

دلثللت بني مالل 23000 بني مالل 
دملغرب

تأسيس شركة ذدت مدؤولية 
محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 
43473

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
دلقلنون  إعددس  تم   2022 نون28   45
مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 
دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:
ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 
دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.
عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
 : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

.PROMO ENOUINI
مطور   : بإيجلز  دلشركة  غرض 
أو  أع لل  مقلول   / مبلني  عقلردت. 

إنشلءدت مختلفة.
تجزئة   : دالخت لعي  دملقر  عنودن 
دلطلبق  دالسدري  دلحي  دلعث لنية 
مالل  بني   23000 مالل  بني  دلثللت 

دملغرب.
أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.
 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:
 4.000  : دح د  دلنويني  دلديد 

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة. 
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :
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عنودنه(د)  دح د  دلنويني  دلديد 
سودر دوالس مو�سى بن مللك دوالس علي 
صللح  بن  دلفقيه   23302 بردسية 

دملغرب.
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:
عنودنه(د)  دح د  دلنويني  دلديد 
سودر دوالس مو�سى بن مللك دوالس علي 
صللح  بن  دلفقيه   23302 بردسية 

دملغرب
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
دالبتددئية ببني مالل بتلريخ 05 سخن28 

2022 تحت رقم 4247.

407I

nabiq mohammed

EMBALAJE
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
قفل دلتصفية

nabiq mohammed
 hay elwafa bloc 1 n 61، 23000،

beni mellal MAROC
EMBALAJE شركة ذدت مدؤولية 

محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد
وعنودن مقرهل دإلخت لعي : تجزئة 
دلعث لنية دلحي دالسدري دلطلبق 
دلثللت - 23000 بني مالل دملغرب.

قفل دلتصفية
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

.44483
دلوحيد  دلشريك  قردر  ب قت�سى 
دملؤرخ في 49 أكتوبر 2022 تقرر حل 
مدؤولية  ذدت  شركة   EMBALAJE
محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد مبلغ 
وعنودن  سرهم   400.000 رأس للهل 
دلعث لنية  تجزئة  دإلخت لعي  مقرهل 
دلحي دالسدري دلطلبق دلثللت - 23000 
بني مالل دملغرب نتيجة لعدم تحقيق 

غرض دلشركة.
و عين:

دملللكي  فخردلدين  دلديد( ) 
وعنودنه(د) حي دلهنلء دلع لر  د دلشقة 
بني مالل دملغرب ك صفي   23000  4

( ) للشركة.

و قد تم دنعقلس دلج عية دلختلمية 

وفي تجزئة   2022 أكتوبر   49 بتلريخ 

دلطلبق  دالسدري  دلحي  دلعث لنية 

دلثللت تجزئة دلعث لنية دلحي دالسدري 

مالل  بني   23000 دلثللت  دلطلبق 

دملغرب.

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

دالبتددئية ببني مالل بتلريخ 05 سخن28 

2022 تحت رقم 4243.

408I

ATLAS AFFAIRES BUSINESS CONSULTING

بلجك هولدينج

شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد

تحويل دلشكل دلقلنوني للشركة

 ATLAS AFFAIRES BUSINESS

CONSULTING

 hotel de rabat، 10100، RABAT

MAROC

بلجك هولدينج شركة ذدت 

مدؤولية محدوس  ذدت دلشريك 

دلوحيد

و عنودن مقرهل دالخت لعي فندق دهال 

طريق دلربلط كم 5 طنجة - 90000 

طنجة.

تحويل دلشكل دلقلنوني للشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.82804

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 

دملؤرخ في 24 غشت 2022 تم تحويل 

دلشكل دلقلنوني للشركة من »شركة 

ذدت مدؤولية محدوس  ذدت دلشريك 

»شركة ذدت دملدؤولية  إلى  دلوحيد« 

دملحدوس «.

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

أكتوبر   43 بتلريخ  بطنجة  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 44426.

409I

ATLAS AFFAIRES BUSINESS CONSULTING

بلجك هولدينج
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تعيين مدي2 خديد للشركة

 ATLAS AFFAIRES BUSINESS

CONSULTING

 hotel de rabat، 10100،

RABAT MAROC

ذدت  شركة  هولدينج  بلجك 

دملدؤولية دملحدوس 

فندق  دإلخت لعي  مقرهل  وعنودن 

 - طنجة   5 كم  دلربلط  طريق  دهال 

90000 طنجة دملغرب.

تعيين مدي2 خديد للشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.82804

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 

2022 تم تعيين  24 غشت  دملؤرخ في 

دلديد( )  للشركة  خديد  مدي2 

بالفريج دلحدن ك دي2 وحيد

تبعل لوفل  دملدي2.

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

أكتوبر   43 بتلريخ  بطنجة  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 44426.

440I

مكتب دملتني لل حلسبة ودلتدبي2

EUROBEST
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

توسيع نشلط دلشركة 

مكتب دملتني لل حلسبة ودلتدبي2

سلحة نفلرد 3 دقلمة سلن 

فردنديدكو - ط 2 رقم 9، 90040، 

طنجة دملغرب

EUROBEST شركة ذدت دملدؤولية 

دملحدوس 

وعنودن مقرهل دالخت لعي شلرع ولي 

دلعهد دقلمة سدر دلفرح 3 دلطلبق 

دلثلني شقة 64 - 90000 طنجة 

دملغرب.

توسيع نشلط دلشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.404807

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 
دملؤرخ في 44 نون28 2022 ت ت إضلفة 
إلى نشلط دلشركة  دلتللية  دألنشطة 

دلحللي :
توسيع غرض دالخت لعي للشركة 
ودلتوزيع  دالستي2دس  ع ليلت  إلى 
ومنتجلت  دلتج يل  ملدتحضردت 

دلنظلفة دلشخصية..
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم   
نون28   25 بتلريخ  بطنجة  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 259946.
444I

STE DAK IFNI

 SOCIETE FIRST ONE 
AGRICOLE SARL AU

شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 
دلشريك دلوحيد

تأسيس شركة

STE DAK IFNI
 HAY OUM TOUNSI DAKHLA
 MAROC HAY OUM TOUNSI
 ،DAKHLA MAROC، 73000

maroc دلددملة
 SOCIETE FIRST ONE AGRICOLE 

SARL AU شركة ذدت مدؤولية 
محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد

وعنودن مقرهل دإلخت لعي حي دلنهضة 
04 رقم 543 دلددملة. دلددملة 
دملغرب 73000 دلددملة دملغرب 
تأسيس شركة ذدت مدؤولية 
محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 
22769

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعددس دلقلنون   2022 أكتوبر   04
مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 
دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:
ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 
دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.
عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
 : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 
 SOCIETE FIRST ONE AGRICOLE

.SARL AU
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إسدر    : بإيجلز  دلشركة  غرض 
دلع ليلت دلصنلعية أو دلزردعية

دلزردعة - دستي2دس وتصدير
دلزردعة - مدمة دلزردعة

تسجيل وإعلس  دستصالح وإنتلج 
أع لل  ؛  بللج لة  دلخضرودت  وبيع 

دلري.
دلصيد.

حي   : دالخت لعي  دملقر  عنودن 
دلددملة.   543 رقم   04 دلنهضة 
دلددملة   73000 دملغرب  دلددملة 

دملغرب.
أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.
 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:
 4.000  : دلديد فيصل دلع ردني 

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة. 
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :
دلديد فيصل دلع ردني عنودنه(د) 
حي دملدي2  03 زنقة دلقنيطر  رقم 35 

دلددملة 73000 دلددملة دملغرب.
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:
دلديد فيصل دلع ردني عنودنه(د) 
حي دملدي2  03 زنقة دلقنيطر  رقم 35 

دلددملة 73000 دلددملة دملغرب 
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
بتلريخ  دلدهب  بودسي  دالبتددئية 
رقم  تحت   2022 أكتوبر   43

.4682/2022
442I

societe el moustanir

STE ELIT-AJ SERVICES
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

societe el moustanir
 imm 46 n 40 a A.V joulane

lido fes، 30000، fes maroc
شركة   STE ELIT-AJ SERVICES
ذدت مدؤولية محدوس  ذدت دلشريك 

دلوحيد
شلرع  دإلخت لعي  مقرهل  وعنودن 

عبد دلكريم دلخطلبي ع لر  بن مو�سى 

 30000  - فلس   2 دلطلبق  دلغودش 

فلس دملغرب

مدؤولية  ذدت  شركة  تأسيس 

محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

74499

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
دلقلنون  إعددس  تم   2022 نون28   07

مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:

ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.

عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 

 STE  : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

.ELIT-AJ SERVICES

دلحردسة   : غرض دلشركة بإيجلز 

دالمن للخودص ودلع وم.

عنودن دملقر دالخت لعي : شلرع عبد 

مو�سى  بن  ع لر   دلخطلبي  دلكريم 

 30000  - فلس   2 دلطلبق  دلغودش 

فلس دملغرب.

أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.

 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:

 4.000  : عتي  دلجبليري  دلديد 

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة. 

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :

عنودنه(د)  عتي  دلجبليري  دلديد 
رقم   26 ع لر    04 شلرع حدن بيتي 

395 44000 سال دملغرب.

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:

دللطيف  عبد  دلجبليري  دلديد 

عنودنه(د) شلرع حدن بيتي 04 ع لر  
26 رقم 395 44000 سال دملغرب

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

نون28   40 بتلريخ  بفلس  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 4624.

443I

ACCOUNTING & CONSULTING COMPANY

 FEZ RENOVATION

 AND HOSPITALITY

MANAGEMENT SARL
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تأسيس شركة

 ACCOUNTING & CONSULTING

COMPANY

مكلتب دملدينة 3، زنقة أصيال، 

دلطلبق دلخلمس، مكتب رقم 65، 

أطلس دملدينة دلجديد - فلس.، 

30000، فلس دملغرب

 Fez renovation and hospitality

management SARL شركة ذدت 

دملدؤولية دملحدوس 

وعنودن مقرهل دإلخت لعي رقم 32 

شلرع 208 عين قلسوس حي دملصلة 

فلس - 30000 فلس دملغرب

تأسيس شركة ذدت دملدؤولية 

دملحدوس  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

74.769

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
دلقلنون  إعددس  تم   2022 نون28   24

دملدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دملحدوس  بلمل يزدت دلتللية:

ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دملدؤولية دملحدوس .

عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 

 Fez  : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

 renovation and hospitality

.management SARL

تشغيل   : بإيجلز  دلشركة  غرض 

بيت ضيلفة أو ريلض.
 32 رقم   : عنودن دملقر دالخت لعي 

عين قلسوس حي دملصلة   208 شلرع 

فلس - 30000 فلس دملغرب.

أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.

 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:

:  دلديد شنويل خلك بيي2 أندري 

420 حصة بقي ة 400 سرهم للحصة.

:  دلديد  سلشي2ي سيلفي خيلن 
420 حصة بقي ة 400 سرهم للحصة.
دلديد  أرتيج ملريلن : 460 حصة 

بقي ة 400 سرهم للحصة.
دلديد رو�سي دسري�سي معلس : 460 

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة.
دلديد بنددير  دملكي : 460 حصة 

بقي ة 400 سرهم للحصة.
:  دلديد حلجي صلسقي عبد دالله 
460 حصة بقي ة 400 سرهم للحصة.
دلديد دلفياللي ح ز  : 420 حصة 

بقي ة 400 سرهم للحصة. 
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :
أندري  بيي2  خلك  شنويل  دلديد 
دلوسطى  دملنيل  سرب   44 عنودنه(د) 

شردبيلين 30000 فلس دملغرب.
خيلن  سيلفي  سلشي2ي  دلديد  
دلوسطى  دملنيل  سرب   44 عنودنه(د) 

شردبيلين 30000 فلس دملغرب.
عنودنه(د)  ملريلن  أرتيج  دلديد  
94400 فيت2ي  26 شلرع إيفل سلملون 

سور سين فرندل.
معلس  دسري�سي  رو�سي  دلديد 
شلرع  بنكي2دن  أقلمة   32 عنودنه(د) 
فلس   30000 بطحلء  دلفل�سي  عالل 

دملغرب.
عنودنه(د)  دملكي  بنددير   دلديد 
69 فردن دكويشة دلشردبليين 30000 

فلس دملغرب.
دالله  عبد  صلسقي  حلجي  دلديد 
عنودنه(د) 42 سرب دلزيلت دلنودعريين 

م ق فلس 30000 فلس دملغرب.
عنودنه(د)  ح ز   دلفياللي  دلديد 
دلنودر  قصبة  دلجريدي  سيدي   79

30000 فلس دملغرب.
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:
معلس  دسري�سي  رو�سي  دلديد 
شلرع  بنكي2دن  أقلمة   32 عنودنه(د) 
فلس   30000 بطحلء  دلفل�سي  عالل 

دملغرب
عنودنه(د)  دملكي  بنددير   دلديد 
69 فردن دكويشة دلشردبليين 30000 

فلس دملغرب
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دالله  عبد  صلسقي  حلجي  دلديد 
عنودنه(د) 42 سرب دلزيلت دلنودعريين 

م ق 30000 فلس دملغرب
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
سخن28   05 بتلريخ  بفلس  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 6656/2022.
444I

societe el moustanir

STE ECO-
 ENVIRONNEMENT ET

SERVICES
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

societe el moustanir
 imm 16 n 10 a A.V joulane lido

fes، 30000، fes maroc
 STE ECO-ENVIRONNEMENT

ET SERVICES شركة ذدت مدؤولية 
محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد

وعنودن مقرهل دإلخت لعي شلرع عبد 
دلكريم دلخطلبي ع لر  بن مو�سى 
دلغودش دلطلبق 2 فلس - 30000 

فلس دملغرب
تأسيس شركة ذدت مدؤولية 
محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 
74329

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعددس دلقلنون   2022 غشت   26
مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 
دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:
ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 
دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.
عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
 STE  : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 
 ECO-ENVIRONNEMENT ET

.SERVICES
دلنضلفة   : غرض دلشركة بإيجلز 

دالستقبلالت ودع لل متنوعة.
عنودن دملقر دالخت لعي : شلرع عبد 
مو�سى  بن  ع لر   دلخطلبي  دلكريم 
 30000  - فلس   2 دلطلبق  دلغودش 

فلس دملغرب.

أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  
دلشركة : 99 سنة.

 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 
سرهم، مقدم كللتللي:

 4.000  : عتي  دلجبليري  دلديد 
حصة بقي ة 400 سرهم للحصة. 

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 
وصفلت ومودطن دلشركلء :

عنودنه(د)  عتي  دلجبليري  دلديد 
رقم   26 ع لر    04 شلرع حدن بيتي 

395 44000 سال دملغرب.
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:
دللطيف  عبد  دلجبليري  دلديد 
عنودنه(د) شلرع حدن بيتي 04 ع لر  

26 رقم 395 44000 سال دملغرب
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
أكتوبر   27 بتلريخ  بفلس  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 5757.
445I

ML EXPERTS

 HUMAN&BUSINESS
MANAGEMENT

شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 
دلشريك دلوحيد

حل شركة

ML EXPERTS
 GHANDI MALL BD GHANDI
 IMMEUBLE 9 4EME ETAGE،

20000، CASABLANCA MAROC
 HUMAN&BUSINESS

MANAGEMENT شركة ذدت 
مدؤولية محدوس  ذدت دلشريك 

دلوحيد(في طور دلتصفية)
وعنودن مقرهل دإلخت لعي 44 مج ع 
دملوصللح طريق أزمور - ***** دلددر 

دلبيضلء دملغرب.
حل شركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 
.256583

دلعلم  دلج ع  ب قت�سى 
نون28   23 في  دملؤرخ  دإلستثنلئي 
ذدت  شركة  حل  تقرر   2022
دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 
 HUMAN&BUSINESS دلوحيد 

رأس للهل  مبلغ   MANAGEMENT

مقرهل  وعنودن  سرهم   40.000

دإلخت لعي 44 مج ع دملوصللح طريق 

دملغرب  دلددر دلبيضلء   *****  - أزمور 

نتيجة ل : حل مبكر.

 244 ب  دلتصفية  مقر  حدس  و 

شلرع دبن سينل - ***** دلددر دلبيضلء 

دملغرب. 

و عين:

وعنودنه(د)  نلجي  مريم  دلديد( ) 
أزمور  طريق  دملوصللح  طريق   44

دملغرب  دلبيضلء  دلددر   ******

ك صفي ( ) للشركة.

وعند دإلقتضلء دلحدوس دملفروضة 

محل  لهم  دملخولة  دلصالحيلت  على 

دملخلبر  ومحل تبليغ دلعقوس ودلوثلئق 

دملتعلقة بللتصفية : &

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

 08 بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 

سخن28 2022 تحت رقم 849664.

446I

BIA CONSOMMABLES

VARIO COOK
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تأسيس شركة

VARIO COOK

43 زنقة دح د دملجلطي دقلمة لزدلب 

دلطلبق دألول رقم 8، 20350، دلددر 

دلبيضلء دملغرب

VARIO COOK شركة ذدت 

دملدؤولية دملحدوس 

وعنودن مقرهل دإلخت لعي 43 زنقة 

دح د دملجلطي دقلمة لزدلب دلطلبق 

دألول رقم 8 - 20350 دلددر دلبيضلء 

دملغرب

تأسيس شركة ذدت دملدؤولية 

دملحدوس  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

565007

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
دلقلنون  إعددس  تم   2022 نون28   25

دملدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دملحدوس  بلمل يزدت دلتللية:

ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دملدؤولية دملحدوس .

عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 

 VARIO : دإلقتضلء ب ختصر تد يتهل

.COOK

تشغيل   : بإيجلز  دلشركة  غرض 

مطعم للوخبلت دلخفيفة ومنتجلت 

للوخبلت  نشلط  وأي  دأللبلن 

دلدريعة.

زنقة   43  : عنودن دملقر دالخت لعي 

دح د دملجلطي دقلمة لزدلب دلطلبق 

دلددر دلبيضلء   20350 - 8 دألول رقم 

دملغرب.

أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.

 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:

دلديد مح د شكيب لحلو : 800 

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة.

 200  : بوعزدوي  مريم  دلديد  

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة. 

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :

لحلو  شكيب  مح د  دلديد 

رقم   4 الكولين  تجزئة  عنودنه(د) 

دلددر   20520 معروف  سيدي   66

دلبيضلء دملغرب.

دلديد  مريم بوعزدوي عنودنه(د) 

سيدي   66 رقم   4 الكولين  تجزئة 

دلبيضلء  دلددر   20520 معروف 

دملغرب.

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:

لحلو  شكيب  مح د  دلديد 

رقم   4 الكولين  تجزئة  عنودنه(د) 

دلددر   20520 معروف  سيدي   66

دلبيضلء دملغرب

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

 08 بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 

سخن28 2022 تحت رقم 849406.

447I
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دح د دليحيلوي

حجاج سرفيس
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
حل شركة

دح د دليحيلوي
 RUE AL MANSOUR BNO ABI
 AMIR N° 95, 3 ETAGE N° 7 -

 tanger RUE AL MANSOUR BNO
 ABI AMIR N° 95, 3 ETAGE N° 7 -
tanger، 90000، TANGER دملغرب

حجلج سرفيس شركة ذدت 
مدؤولية محدوس  ذدت دلشريك 

دلوحيد(في طور دلتصفية)
وعنودن مقرهل دإلخت لعي زنقة 
دملنصور دبن دبي علمر رقم 95 

دلطلبق دلثللث دلدريدية 4 طنجة 
90000 طنجة دملغرب.

حل شركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.404337
دلوحيد  دلشريك  قردر  ب قت�سى 
2022 تقرر حل  05 سخن28  دملؤرخ في 
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 
دلشريك دلوحيد حجلج سرفيس مبلغ 
وعنودن  سرهم   400.000 رأس للهل 
دبن  مقرهل دإلخت لعي زنقة دملنصور 
دلثللث  دلطلبق   95 رقم  علمر  دبي 
طنجة   90000 طنجة   4 دلدريدية 
دنطالق  صعوبة   : ل  نتيجة  دملغرب 
في مزدولة دلنشلط دلتجلري ودنعددم 

دملددميل.
زنقة  ب  دلتصفية  مقر  حدس  و 
دملنصور دبن دبي علمر رقم 95 دلطلبق 
 90000 طنجة   4 دلدريدية  دلثللث 

طنجة دملغرب. 
و عين:

حجلج  دإلله  عبد  دلديد( ) 
 C CAMI VELL وعنودنه(د) 
 ESTEVE 8 05 04 MARTORELL
 BARCELONE ESPAGNER 90000

طنجة دملغرب ك صفي ( ) للشركة.
وعند دإلقتضلء دلحدوس دملفروضة 
محل  لهم  دملخولة  دلصالحيلت  على 
دملخلبر  ومحل تبليغ دلعقوس ودلوثلئق 

دملتعلقة بللتصفية : -

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
سخن28   02 بتلريخ  بطنجة  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 44264.
448I

FIDUCIAIRE ZOHOUR

شركة سيت إكسبير أون تايم
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
حل شركة

FIDUCIAIRE ZOHOUR
 AVENUE ISMILIA 103 BIS
 ZOHOUR 1، 300060، FES

MAROC
شركة سيت إكدبي2 أون تليم 

شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 
دلشريك دلوحيد(في طور دلتصفية)
وعنودن مقرهل دإلخت لعي رقم 403 
مكرر شلرع دإلس لعيلية دلزهور4. - 

30060 فلس دملغرب.
حل شركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 
.53694

دلوحيد  دلشريك  قردر  ب قت�سى 
2022 تقرر حل  04 سخن28  دملؤرخ في 
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 
دلشريك دلوحيد شركة سيت إكدبي2 
أون تليم مبلغ رأس للهل 40.000 سرهم 
 403 رقم  دإلخت لعي  وعنودن مقرهل 
 - مكرر شلرع دإلس لعيلية دلزهور4. 
30060 فلس دملغرب نتيجة ل : عدم 
من  تأسدت  دلدي  دلهدف  تحقيق 

أخله دلشركة.
و حدس مقر دلتصفية ب رقم 403 
 - دلزهور4  مكرر شلرع دإلس لعيلية 

30060 فلس دملغرب. 
و عين:

قلسري تل دلني مح د  دلديد( ) 
وعنودنه(د) 636 حي دملدتقبل دملدي2  
 ( ) ك صفي  دملغرب  فلس   30000

للشركة.
وعند دإلقتضلء دلحدوس دملفروضة 
محل  لهم  دملخولة  دلصالحيلت  على 
دملخلبر  ومحل تبليغ دلعقوس ودلوثلئق 
مكرر   403 رقم   : دملتعلقة بللتصفية 

شلرع دإلس لعيلية دلزهور4

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
سخن28   06 بتلريخ  بفلس  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 5064.
449I

NSCO SARL AU

NSCO SARL AU نسكو
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

NSCO SARL AU
24 شلرع دألمي2 سيدي مح د حي 

دلرشلس دلقرية سال، 44004، دلقرية 
سال دملغرب

ندكو NSCO SARL AU شركة ذدت 
مدؤولية محدوس  ذدت دلشريك 

دلوحيد
وعنودن مقرهل دإلخت لعي 24 شلرع 

دألمي2 سيدي مح د حي دلرشلس 
دلقرية سال - 44004 سال دملغرب
تأسيس شركة ذدت مدؤولية 
محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 
37433

في  مؤرخ  موثق  عقد  ب قت�سى 
دلقلنون  إعددس  تم   2022 نون28   04
مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 
دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:
ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 
دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.
عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
ندكو   : ب ختصر تد يتهل  دإلقتضلء 

.NSCO SARL AU
غرض دلشركة بإيجلز : بيع خ يع 
تلخر  ؛  دلقهو   ومعددت  منتجلت 
أع لل  مقلول  ودلج لة.  دلتجزئة 
متنوعة أع لل ولودزم متنوعة دلغذدء 
دلعلم: دلبقللة ودلخضرودت ودلفودكه 

ودللحوم ودألس لك ودلدودخن...
دملعلمالت  خ يع   : علم  وبشكل 
أو  دملللية  أو  دلصنلعية  أو  دلتجلرية 
قد  دلتي  دلعقلرية  أو  دملللية  دألوردق 
غي2  أو  مبلشر  بشكل  مرتبطة  تكون 
مبلشر بأحد دألشيلء دملذكور  أعاله أو 

دلتي قد تعزز تطور دلشركة.

24 شلرع  عنودن دملقر دالخت لعي : 
دألمي2 سيدي مح د حي دلرشلس دلقرية 

سال - 44004 سال دملغرب.
أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.
 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:
 4.000  : شردس  ندرين  دلديد  

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة. 
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :
عنودنه(د)  شردس  ندرين  دلديد  
رقم 4730 تجزئة سيدي دلعربي عين 

عوس  42400 عين عوس  دملغرب.
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:
عنودنه(د)  شردس  ندرين  دلديد  
رقم 4730 تجزئة سيدي دلعربي عين 

عوس  42400 عين عوس  دملغرب
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
سخن28   05 بتلريخ  بدال  دالبتددئية 

2022 تحت رقم 40079.
420I

MON BUREAU COMPTABLE

أورش بن عزوز
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

MON BUREAU COMPTABLE
 AV DES FAR RES HNIA 2.2EME
 ETAGE APPART N°6 TETOUAN،

93000، TETOUAN MAROC
أورش بن عزوز شركة ذدت مدؤولية 

محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد
وعنودن مقرهل دإلخت لعي شلرع 

دلجيش دمللكي إقلمة هنية 2 دلطلبق 
2 شقة 6 تطودن 93000 تطودن 

دملغرب
تأسيس شركة ذدت مدؤولية 
محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 
32559

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
دلقلنون  إعددس  تم   2022 نون28   23
مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 
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دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  
بلمل يزدت دلتللية:

ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 
دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.
عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
أورش   : ب ختصر تد يتهل  دإلقتضلء 

بن عزوز.
دألشغلل   : غرض دلشركة بإيجلز 

دلعلمة للعلمة.
شلرع   : دالخت لعي  دملقر  عنودن 
دلطلبق   2 دلجيش دمللكي إقلمة هنية 
تطودن   93000 تطودن   6 شقة   2

دملغرب.
أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.
دلشركة:  رأس لل  مبلغ 

400.000,00 سرهم، مقدم كللتللي:
دلديد نور دلدين بن عزوز : 4.000 

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة. 
دلديد نور دلدين بن عزوز : من4 

إلى 4000 بقي ة 400 سرهم.
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

وصفلت ومودطن دلشركلء :
عزوز  بن  دلدين  نور  دلديد 
03 حي موحى أبوعز   زنقة  عنودنه(د) 

54000 منيفر  دملغرب.
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:
عزوز  بن  دلدين  نور  دلديد 
03 حي موحى أبوعز   زنقة  عنودنه(د) 

54000 منيفر  دملغرب
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
سخن28   02 دالبتددئية بتطودن بتلريخ 

2022 تحت رقم 2394.

424I

FIDUCIAIRE NAJD

YACASA
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تفويت حصص

FIDUCIAIRE NAJD
 25RUE DES SUIPPES 2EME

 ETAGE، 20006، CASABLANCA
maroc

YACASA شركة ذدت دملدؤولية 

دملحدوس 
وعنودن مقرهل دإلخت لعي 32- مكرر 
زنقة بني ع ر حي دملح دي - 20570 

دلددر دلبيضلء دملغرب.

تفويت حصص
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.476783

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 

ت ت   2022 شتن28   29 في  دملؤرخ 

دملصلسقة على :

دلرحيم  عبد   ( ) دلديد  تفويت 

دخت لعية  حصة   60 بنلن  بنل ليح 

من أصل 60 حصة لفلئد  دلديد ( ) 
رخلء ودلي بتلريخ 29 شتن28 2022.

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم   

 09 بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 

نون28 2022 تحت رقم 845479.

422I

STE D’INDICATION FISCAL H-D

TANGALGE.SL SARL
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تعيين مدي2 خديد للشركة

STE D›INDICATION FISCAL H-D

29، زنقة دالنطلكي مكتب رقم 6 

طنجة، 90000، طنجة دملغرب

TANGALGE.SL SARL شركة ذدت 

دملدؤولية دملحدوس 

 LOTIS وعنودن مقرهل دإلخت لعي

 RISK N14 MAG TANGER -

90000 طنجة دملغرب.

تعيين مدي2 خديد للشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.449643

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 

تم تعيين   2022 نون28   47 دملؤرخ في 

مدي2 خديد للشركة دلديد( ) دلحلو 

ليلى ك دي2 وحيد

تبعل إلقللة مدي2.

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

سخن28   08 بتلريخ  بطنجة  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 260445.

423I

FCF

RG GROUPE
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تفويت حصص

FCF
 Rue Chevalier Bayard N 65

Belvédère، 20300، دلددر دلبيضلء 
دملغرب

RG GROUPE شركة ذدت مدؤولية 
محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد

وعنودن مقرهل دإلخت لعي م ر دلتوت 
رقم 40 عين دلدبع - 20250 دلددر 

دلبيضلء دملغرب.
تفويت حصص

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 
.276074

دلوحيد  دلشريك  قردر  ب قت�سى 
ت ت   2022 أكتوبر   20 في  دملؤرخ 

دملصلسقة على :
رضودن سليم   ( ) تفويت دلديد 
أصل  من  دخت لعية  حصة   4.000
4.000 حصة لفلئد  دلديد ( ) وليد 

بن عزه بتلريخ 20 أكتوبر 2022.
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم   
 02 بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 

سخن28 2022 تحت رقم 848786.
424I

موثقة

IKLILEF PRIVE
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تفويت حصص

موثقة
29 زنقة دنطلكي مكتب رقم 06، 

90000، طنجة مغرب
IKLILEF PRIVE شركة ذدت 

دملدؤولية دملحدوس 
وعنودن مقرهل دإلخت لعي 29 زنقة 

حدن دلعطلر - 90000 طنجة 
دملغرب.

تفويت حصص
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.425329
ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 
ت ت   2022 أكتوبر   34 في  دملؤرخ 

دملصلسقة على :

دلدري�سي   ( ) دلديد  تفويت 

من  دخت لعية  حصة   500 فلط ة 

دلديد  لفلئد   حصة   4.000 أصل 

أكتوبر   34 دلحدين فريد بتلريخ   ( )

.2022

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم   

نون28   45 بتلريخ  بطنجة  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 259549.

425I

BUSINESS CENTER.COM

ATELIER DU ZELLIGE
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تأسيس شركة

BUSINESS CENTER.COM

شلرع عبد دملومن رقم 236 إقلمة 

ف 8 دلطلبق دلثلني رقم 6، 20390، 

دلددر دلبيضلء دملغرب

ATELIER DU ZELLIGE شركة ذدت 

دملدؤولية دملحدوس 

وعنودن مقرهل دإلخت لعي شلرع عبد 

دملومن رقم 236 زنقة بلسكي دقلمة 

ف8 دلطلبق دلثلني رقم 6 - 20000 

دلددر دلبيضلء دملغرب

تأسيس شركة ذدت دملدؤولية 

دملحدوس  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

565079

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعددس دلقلنون   2022 سخن28   09

دملدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دملحدوس  بلمل يزدت دلتللية:

ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دملدؤولية دملحدوس .

عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 

 : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

.ATELIER DU ZELLIGE

دلغرض   : بإيجلز  دلشركة  غرض 

من دلشركة بلملغرب ودلخلرج:

أع لل  خ يع  وتدويق  إنجلز 

دلزليج ؛

صنع دلبالط دلحرفي.

تصدير خ يع دملنتجلت ودألسودت 

ودللودزم دليدوية.
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دألع لل  مختلف  مقلول 
ودإلنشلءدت.

دلديكور  أع لل  كلفة  إنجلز 
ودلتشطيب.

ودلهندسة  دلبنلء  أع لل  خ يع 
دملدنية وخ يع دملهن.
توريد مودس دلبنلء.

دلت2كيب  أع لل  خ يع  إنجلز 
ودلت2كيبلت ودلتجهيزدت.

ع ل  أي  وتشغيل  وبيع  شردء 
بشكل علم ؛

شردء وبيع وتوزيع دملودس دلغذدئية 
دلزردعية  دلغذدئية  ودملنتجلت 

ودملعددت دلزردعية.
توزيع وتدويق دملشروبلت بكلفة 

أنودعهل (غلزية، طلقة، إلخ).
خ يع أع لل دإلنشلءدت دملعدنية، 
ودلخشب، ودملعلسن، ودلفوالذ دملقلوم 

للصدأ، ونجلر  دألملنيوم ؛
دالستي2دس ودلتصدير.

تجلر  علمة.
دلوسلطة ودلتعلقد من دلبلطن.

ودلخدملت  دلنقل  إسدر  
دللوخدتية ؛

دملتعلقة  دلخدملت  كلفة  إنجلز 
بلألنشطة دملذكور  أعاله.

بج يع  ودالستحودذ  دلدردسة 
وبيعه  ودستغالله  ونقله  أشكلله 
أو  دملبلشر  دلت ثيل  أو  بيعه  وإعلس  
دالمت2دع  بردءدت  لج يع  دملبلشر  غي2 
ودلع ليلت  دلتجلرية  ودلعالملت 
ودلت2دميص دملتعلقة بغرض دلشركة.

دملعلمالت  خ يع  أعم،  وبشكل 
وغي2  ودملنقولة  ودملللية  دلتجلرية 
دملنقولة دملتعلقة بشكل مبلشر أو غي2 
بأحد دألشيلء  كلًيل أو خزئًيل،  مبلشر، 
أو  م لثلة  أشيلء  بأي  أو  دملحدس  

مرتبطة..
عنودن دملقر دالخت لعي : شلرع عبد 
زنقة بلسكي دقلمة   236 دملومن رقم 
 20000  -  6 دلطلبق دلثلني رقم  ف8 

دلددر دلبيضلء دملغرب.
أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.
 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:

 500  : ح لن  بن  خلبر  دلديد 

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة.

دلديد ع ر بن أسيبة : 500 حصة 

بقي ة 400 سرهم للحصة. 

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :

دلديد خلبر بن ح لن عنودنه(د) 
دملعلريف  دلظلهري  سدووس  زنقة   33

20000 دلددر دلبيضلء دملغرب.

عنودنه(د)  أسيبة  بن  ع ر  دلديد 
مج وعة ف داللفة   47 رقم   4 زنقة 

20000 دلددر دلبيضلء دملغرب.

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:

دلديد خلبر بن ح لن عنودنه(د) 
دملعلريف  دلظلهري  سدووس  زنقة   33

20000 دلددر دلبيضلء دملغرب

عنودنه(د)  أسيبة  بن  ع ر  دلديد 
مج وعة ف داللفة   47 رقم   4 زنقة 

20000 دلددر دلبيضلء دملغرب

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

 09 بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 

سخن28 2022 تحت رقم 849580.

426I

مكتب سدر دلحك ة

اوسيون بايت
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

مكتب سدر دلحك ة
زنقة دبن كثي2، دلطلبق 3، دلشقة 5، 

ملتقى دبن حبوس دملعلرف، 20000، 

دلددر دلبيضلء دملغرب

دوسيون بليت شركة ذدت مدؤولية 

محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد

وعنودن مقرهل دإلخت لعي 40، زنقة 

دلحرية، دلطلبق 3 شقة رقم 5 دلددر 

دلبيضلء. 20000 دلددر دلبيضلء 

دملغرب

تأسيس شركة ذدت مدؤولية 

محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

564349

في  مؤرخ  حر  عقد  ب قت�سى 

دلقلنون  إعددس  تم   2022 نون28   22

مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:

ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.

عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 

دإلقتضلء ب ختصر تد يتهل : دوسيون 

بليت.

دلبيع،   : بإيجلز  دلشركة  غرض 

دلتجهيزدت،  ودلتصدير،  دالستي2دس 

دلتخطيط ودلت2كيب دملتعلق بلملعددت 

وتطوير  دألت تة  وغي2هل.  دلكهربلئية 

ودستشلردت  هندسة  دلك بيوتر. 

نظلم دملردقبة ودلسحلبة  دلك بيوتر، 

ودلتشغيل دالي لل نزل..

عنودن دملقر دالخت لعي : 40، زنقة 

5 دلددر  3 شقة رقم  دلحرية، دلطلبق 

دلبيضلء  دلددر   20000 دلبيضلء. 

دملغرب.

أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.

 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:

 4.000  : دلديد بن دلودزدني يحيى 

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة. 

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :

دلديد بن دلودزدني يحيى عنودنه(د) 

يخلف  بني   24 رقم  دلفتح  تجزئة 

20000 دملح دية دملغرب.

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:

دلديد بن دلودزدني يحيى عنودنه(د) 

يخلف  بني   24 رقم  دلفتح  تجزئة 

20000 دملح دية دملغرب

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

 04 بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 

سخن28 2022 تحت رقم -.

427I

La Fiduciaire-Conseil du Maroc

DACHSER TANGER SARL
دنفصلل أوإسملج 

La Fiduciaire-Conseil du Maroc
 Bd d›Anfa 7ème Etage، 45
20000، دلددر دلبيضلء دملغرب
DACHSER TANGER SARL

وعنودن مقرهل دإلخت لعي 7 كم 
طريق تطودن - 90070 طنجة 

دملغرب.
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.47875
ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 
تقرر   2022 شتن28   05 في  دملؤرخ 

إسملج دلشركلت:
شركة تد يتهل أو إس هل دلتجلري 
ودلكلئن   DACHSER MOROCCO
شلرع أنفل   457 مقرهل دإلخت لعي ب 
مكتب   7 ع لر  غلسين أنفل دلطلبق 
رقم 74 20250 دلددر دلبيضلء دملغرب
شركة تد يتهل أو إس هل دلتجلري 
DACHSER TANGER ودلكلئن مقرهل 
تطودن  طريق  كم   7 ب  دإلخت لعي 

90070 طنجة دملغرب
 -  : دلشركلت  إسملج  سودعي 
م لثلة،  أنشطة  له ل  دلشركتلن 
بللكلمل  به  محتفظ  ملله ل  ورأس 
مبلشر  وغي2 مبلشر  من قبل نفس 
دملدله ة ومصوصل من قبل دلشركة 

DACHSER FRANCE S.A.S.U دألم
دلشركتين  أنشطة  تركيز  إن   -
دملودرس  تج يع  مالل  من  سيجعل 
وتبديط دإلسدر ، زيلس  ربحية دلشركة 

دلتي ستكون نتلج هذد دإلسملج
في  دملتزديد   دملنلفدة  أن  ك ل   -
ودلخدملت  دلدولي  دلنقل  قطلع 
حجم  يكون  أن  تتطلب  دللوخدتية 
أك28  أو  دلصنلعية مشلبًهل  دلشركلت 
من حجم دلشركلت دألمر  في نفس 
دلقطلع حتى تت كن من زيلس  قدرتهل 
في  مكلنتهل  ودلحفلظ على  دلتنلفدية 

دلدوق..
دلدمج  هذد  سيؤسي   : أهددفه 
دملبلشر   غي2  دلتكلليف  تقليل  إلى 
لل ج وعة، وترشيد دستخددم دملودرس 

وتحدينهل في إطلر دلكيلن دملندمج..
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شروطه : - بعد أن تم عقد دلج ع 
 ،2022 5 شتن28  دلعلم دالستثنلئي في 
في  دملحدس   دلشرط  سلبقة  رفع  تم 
وبللتللي فإن هذد   2022 نوف 28   30

دالسملج سلري دملفعول.
تعيين وتقديم دألصول ودلخصوم 
أو  دلضلمة  للشركلت  نقلهل  دملزمع 

دلشركلت دلجديد  :
تعيين وتقديم دألصول ودلخصوم 
أو  دلضلمة  للشركلت  نقلهل  دملزمع 

دلشركلت دلجديد  :
دملعلس  دلصلفية  دلقي ة  بلغت 
 DACHSER لشركة  تقيي هل 
دلشركة دملدتحوذ ،   ،MOROCCO
مقلبل  مغربي  سرهم   358.500.000
وبللتللي فإن دلقي ة  400.000 سهم. 
 DACHSER لدهم  دلجوهرية 
سرهم   3.585,00 هي   MOROCCO

مغربي.
دملعلس  دلصلفية  دلقي ة  بلغت 
 DACHSER لشركة  تقيي هل 
دمل تصة،  دلشركة  وهي   ،TANGER
مقلبل  مغربي  سرهم   54.700.000
دلقي ة  فإن  وبللتللي  سهم.   45.000
 DACHSER لحصة  دلفعلية 
سرهم   3.446,67 هي   TANGER

مغربي.
ك ل تم تدليم دلحصص أو دألسهم 
بللكيفية دلتللية : - تم إخردء دلتبلسل 
لشركة  قديم  سهم   40000 بدعر 
 9644 مقلبل   DACHSER TANGER
 DACHSER لشركة  خديًدد  سهً ل 
نظري  تدليم  أي   ،MOROCCO
 DACHSER لل دله ين دلدلبقين في
خديًدد  سهً ل   44.424 لـ   TANGER
 DACHSER MOROCCO لشركة 
مقلبل إلغلء 45000 سهم دلتي تشكل 

DACHSER TANGER رأس ملل
 DACHSER أسهم  ستؤسي   -
TANGER 42.000 دمل لوكة من قبل 
إلى زيلس  رأس   DACHSER FRANCE
من   DACHSER MOROCCO دمللل 
سهم   42000 تبلسل  تعويض  أخل 
في  سهً ل   44.537 إنشلء  مالل  من 
بقي ة   DACHSER MOROCCO
سرهم مالل زيلس  رأس   400 دس ية 

دمللل.

سهم   3000 إلغلء  سيتم  ك ل 

دمل لوكة   DACHSER TANGER

.DACHSER MOROCCO لشركة

دلحصص أو دألسهم  و تم إعطلء 

ينلير   04  : بتلريخ  دألربلح  في  دلحق 

2022

دملنجز   دلع ليلت  صالحية 

أو  دملض ومة  دلشركلت  طرف  من 

دملحلسبلتي  دملنظور  من  دملنفصلة 

 2022 ينلير   04 تلريخ  من  دبتددءد 

وحصرت حدلبلت دلشركلت دملعنية 

شروط  إلعددس  دملدتع لة  بلألمر 

دلع لية بللتودريخ دلتللية:

 DACHSER MOROCCO شركة 

بتلريخ 34 سخن28 2024

 DACHSER TANGER شركة 

بتلريخ 34 سخن28 2024
حقوق  تبلسل  ندبة  حدست  و 

دقت�سى  وإن   ،96,44 في  دلشركة 

 0 دلتبلسل  لفرق  دملعدل  دألمردملبلغ 

سرهم

 50.546.300 مبلغ  ك ل مصص 

سرهم لعالو  إسملج دلشركلت.
ذوي  للشركلء  دملخولة  دلحقوق 

سنددت  ولحلملي  دلخلصة  دلحقوق 

كل  دالقتضلء  وعند  دألسهم،  غي2 

دالمتيلزدت دلخلصة :

ال �سيء

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

شتن28   30 بطنجة.بتلريخ  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 257898.
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AITOUNA MOHAMED

بات برود
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
حل شركة

AITOUNA MOHAMED

 RUE ANTAKI N29، 90000،

TANGER MAROC

بلت بروس شركة ذدت مدؤولية 

محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد(في 

طور دلتصفية)

وعنودن مقرهل دإلخت لعي طنجة، 

منطقة عودمة محل تجلري رقم 23 
رقم 8027 حي بني مكد  - 90000 

طنجة دمل لكة دملغربية.

حل شركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.84074

دلوحيد  دلشريك  قردر  ب قت�سى 

تقرر حل   2022 نون28   30 دملؤرخ في 

شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

مبلغ  بروس  بلت  دلوحيد  دلشريك 
وعنودن  سرهم   400.000 رأس للهل 

منطقة  طنجة،  دإلخت لعي  مقرهل 
رقم   23 رقم  تجلري  محل  عودمة 

8027 حي بني مكد  - 90000 طنجة 

ال يوخد   : دمل لكة دملغربية نتيجة ل 

نشلط.

و حدس مقر دلتصفية ب طنجة، 

 23 منطقة عودمة محل تجلري رقم 
 90000  - بني مكد   حي   8027 رقم 

طنجة دمل لكة دملغربية. 

و عين:

زيتوني  دملجيد  عبد  دلديد( ) 

شلرع دملقلومة   63 طنجة  وعنودنه(د) 
دمل لكة  طنجة   90000  42 رقم 

دملغربية ك صفي ( ) للشركة.

وعند دإلقتضلء دلحدوس دملفروضة 

محل  لهم  دملخولة  دلصالحيلت  على 

دملخلبر  ومحل تبليغ دلعقوس ودلوثلئق 

دملتعلقة بللتصفية : -

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

سخن28   07 بتلريخ  بطنجة  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 44487.
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La Fiduciaire-Conseil du Maroc

TnF & MDS AFRICA S.A.S
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تأسيس شركة

La Fiduciaire-Conseil du Maroc

 Bd d›Anfa 7ème Etage، 45

20000، Casablanca Maroc

TnF & MDS AFRICA S.A.S شركة 

أسهم مبدطة 

وعنودن مقرهل دإلخت لعي تقلطع 

 Le شلرع موزدرت وشلرع أنفل إقلمة

Petit Paradis دلطلبق 7 - 20050 

دلددر دلبيضلء دملغرب

تأسيس شركة أسهم مبدطة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

565047

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
دلقلنون  إعددس  تم   2022 نون28   44

مبدطة  أسهم  لشركة  دألسل�سي 

بلمل يزدت دلتللية:

أسهم  شركة   : دلشركة  شكل 

مبدطة.

عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 

 TnF & : دإلقتضلء ب ختصر تد يتهل

.MDS AFRICA S.A.S

توفي2   : بإيجلز  دلشركة  غرض 

دلجوية  دملالحة  لشركلت  دلخدملت 

أو  دلخلص  دلقطلع  من  ودلع الء 
يدتخدمون  دلذين  دملؤسدلت 

مدملت دملالحة دلجوية

تقلطع   : دالخت لعي  دملقر  عنودن 

 Le شلرع موزدرت وشلرع أنفل إقلمة 

 20050  -  7 دلطلبق   Petit Paradis

دلددر دلبيضلء دملغرب.

أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.

 500.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:

 THINK ‘N’ FLY : 3.750 دلشركة

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة.

 Julien François HOFF دلديد 

سرهم   400 بقي ة  حصة   : 1.250

للحصة.

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :

 THINK ‘N’ FLY دلشركة 

 Chemin du Caribot  22 عنودنه(د) 

Serres-Castet 64424 فرندل.

 Julien François HOFF دلديد 

 Chemin du Caribot  22 عنودنه(د) 

Serres-Castet 64424 فرندل.

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

ومودطن مدي2ي دلشركة:
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 Julien François HOFF دلديد 
 Chemin du Caribot  22 عنودنه(د) 

Serres-Castet 64424 فرندل
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
 08 بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 

سخن28 2022 تحت رقم 849555.
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La Fiduciaire-Conseil du Maroc

 GENERAL HOSPITALITY
MANAGEMENT S.A.S.U
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تأسيس شركة

La Fiduciaire-Conseil du Maroc
 Bd d›Anfa 7ème Etage، 45
20000، Casablanca Maroc
 GENERAL HOSPITALITY

MANAGEMENT S.A.S.U شركة 
أسهم مبدطة ذدت دلشريك دلوحيد
وعنودن مقرهل دإلخت لعي 5 زنقة 
دلقل�سي بن ح لسي دلصنهلجي، 
دلدوي�سي - 40470 دلربلط دملغرب

تأسيس شركة أسهم مبدطة ذدت 
دلشريك دلوحيد

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 
464545

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
دلقلنون  إعددس  تم   2022 نون28   24
ذدت  مبدطة  لشركة  دألسل�سي 

دلشريك دلوحيد بلمل يزدت دلتللية:
أسهم  شركة   : دلشركة  شكل 

مبدطة ذدت دلشريك دلوحيد
عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
 : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 
 GENERAL HOSPITALITY

.MANAGEMENT S.A.S.U
أع لل   : بإيجلز  دلشركة  غرض 

دلبنلء دملتخصصة.
زنقة   5  : دالخت لعي  دملقر  عنودن 
دلصنهلجي،  ح لسي  بن  دلقل�سي 

دلدوي�سي - 40470 دلربلط دملغرب.
أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.
 40.000 دلشركة:  رأس لل  مبلغ 

سرهم، مقدم كللتللي:

 NOYA HOSPITALITY دلشركة 

 400 حصة بقي ة   SARLAU : 100

سرهم للحصة.

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :

 NOYA HOSPITALITY دلشركة 

بلرك  عكلشة  عنودنه(د)   SARLAU

2، شلرع موالي سلي لن، عين دلدبع 

20580 دلددر دلبيضلء دملغرب.

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

ومودطن مدي2ي دلشركة:

 NOYA HOSPITALITY دلشركة 

بلرك  عكلشة  عنودنه(د)   SARL AU

2، شلرع موالي سلي لن، عين دلدبع 

20580 دلددر دلبيضلء دملغرب

عنودنه(د)  بنزوبي2  عزيز  دلديد 
 40000 دلطلئردت  مدفيو   زنقة   7

دلربلط دملغرب

دلديد  صوفيل محضر عنودنه(د) 

5 شقة  طلبق   A 0 شلرع مكة مخرج 

دلددر   20450 كلليفورنيل  بلب   23

دلبيضلء دملغرب

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

سخن28   07 بتلريخ  بللربلط  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 430998.
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La Fiduciaire-Conseil du Maroc

DACHSER MOROCCO S.A
دنفصلل أوإسملج 

إسملج دلشركلت

La Fiduciaire-Conseil du Maroc

 Bd d›Anfa 7ème Etage، 45

20000، Casablanca Maroc

DACHSER MOROCCO S.A

وعنودن مقرهل دإلخت لعي 457 شلرع 

أنفل ع لر  غلسين أنفل دلطلبق 

7 مكتب رقم 74 - 20250 دلددر 

دلبيضلء دملغرب.
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.44555

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 
تقرر   2022 شتن28   05 في  دملؤرخ 

إسملج دلشركلت:

شركة تد يتهل أو إس هل دلتجلري 
ودلكلئن   DACHSER MOROCCO
شلرع أنفل   457 مقرهل دإلخت لعي ب 
مكتب   7 ع لر  غلسين أنفل دلطلبق 
رقم 74 20250 دلددر دلبيضلء دملغرب
شركة تد يتهل أو إس هل دلتجلري 
DACHSER TANGER ودلكلئن مقرهل 
تطودن  طريق  كم   7 ب  دإلخت لعي 

90070 طنجة دملغرب
 -  : دلشركلت  إسملج  سودعي 
م لثلة،  أنشطة  له ل  دلشركتلن 
بللكلمل  به  محتفظ  ملله ل  ورأس 
مبلشر  وغي2 مبلشر  من قبل نفس 
دملدله ة ومصوصل من قبل دلشركة 

DACHSER FRANCE S.A.S.U دألم
دلشركتين  أنشطة  تركيز  إن   -
دملودرس  تج يع  مالل  من  سيجعل 
وتبديط دإلسدر ، زيلس  ربحية دلشركة 

دلتي ستكون نتلج هذد دإلسملج
في  دملتزديد   دملنلفدة  أن  ك ل   -
ودلخدملت  دلدولي  دلنقل  قطلع 
حجم  يكون  أن  تتطلب  دللوخدتية 
أك28  أو  دلصنلعية مشلبًهل  دلشركلت 
من حجم دلشركلت دألمر  في نفس 
دلقطلع حتى تت كن من زيلس  قدرتهل 
في  مكلنتهل  ودلحفلظ على  دلتنلفدية 

دلدوق..
دلدمج  هذد  سيؤسي   : أهددفه 
دملبلشر   غي2  دلتكلليف  تقليل  إلى 
لل ج وعة، وترشيد دستخددم دملودرس 

وتحدينهل في إطلر دلكيلن دملندمج..
دلج ع  مودفقة   -  : شروطه 
ملدلهمي  دالستثنلئي  دلعلم 
 DACHSERو  DACHSER TANGER
دتفلق   - عقد  على   ،MOROCCO
دالسملج هذد بعد قردء  تقرير مدقق 

دملدله لت
دلعلم  دلج ع  عقد  تم  أن  بعد   -
دالستثنلئي في 5 شتن28 2022، تم رفع 
سلبقة دلشرط دملحدس  في 30 نوف 28 
دالسملج  هذد  فإن  وبللتللي   2022

سلري دملفعول.
تعيين وتقديم دألصول ودلخصوم 
أو  دلضلمة  للشركلت  نقلهل  دملزمع 

دلشركلت دلجديد  :

تعيين وتقديم دألصول ودلخصوم 
أو  دلضلمة  للشركلت  نقلهل  دملزمع 

دلشركلت دلجديد  :
دملعلس  دلصلفية  دلقي ة  بلغت 
 DACHSER لشركة  تقيي هل 
دلشركة دملدتحوذ ،   ،MOROCCO
مقلبل  مغربي  سرهم   358.500.000
وبللتللي فإن دلقي ة  400.000 سهم. 
 DACHSER لدهم  دلجوهرية 
سرهم   3.585,00 هي   MOROCCO

مغربي.
دملعلس  دلصلفية  دلقي ة  بلغت 
 DACHSER لشركة  تقيي هل 
دمل تصة،  دلشركة  وهي   ،TANGER
مقلبل  مغربي  سرهم   54.700.000
دلقي ة  فإن  وبللتللي  سهم.   45.000
 DACHSER لحصة  دلفعلية 
سرهم   3.446,67 هي   TANGER

مغربي.
ك ل تم تدليم دلحصص أو دألسهم 
بللكيفية دلتللية : - تم إخردء دلتبلسل 
لشركة  قديم  سهم   40000 بدعر 
 9644 مقلبل   DACHSER TANGER
 DACHSER لشركة  خديًدد  سهً ل 
نظري  تدليم  أي   ،MOROCCO
 DACHSER لل دله ين دلدلبقين في
خديًدد  سهً ل   44.424 لـ   TANGER
 DACHSER MOROCCO لشركة 
مقلبل إلغلء 45000 سهم دلتي تشكل 

DACHSER TANGER رأس ملل
 DACHSER أسهم  ستؤسي   -
TANGER 42.000 دمل لوكة من قبل 
إلى زيلس  رأس   DACHSER FRANCE
من   DACHSER MOROCCO دمللل 
سهم   42000 تبلسل  تعويض  أخل 
في  سهً ل   44.537 إنشلء  مالل  من 
بقي ة   DACHSER MOROCCO
سرهم مالل زيلس  رأس   400 دس ية 

دمللل.
سهم   3000 إلغلء  سيتم  ك ل 
دمل لوكة   DACHSER TANGER

.DACHSER MOROCCO لشركة
دلحصص أو دألسهم  و تم إعطلء 
ينلير   04  : بتلريخ  دألربلح  في  دلحق 

2022
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دملنجز   دلع ليلت  صالحية 

أو  دملض ومة  دلشركلت  طرف  من 

دملحلسبلتي  دملنظور  من  دملنفصلة 

 2022 ينلير   04 تلريخ  من  دبتددءد 

وحصرت حدلبلت دلشركلت دملعنية 

شروط  إلعددس  دملدتع لة  بلألمر 

دلع لية بللتودريخ دلتللية:

 DACHSER MOROCCO شركة 

بتلريخ 34 سخن28 2024

 DACHSER TANGER شركة 

بتلريخ 34 سخن28 2024
حقوق  تبلسل  ندبة  حدست  و 

دقت�سى  وإن   ،96,44 في  دلشركة 

 0 دلتبلسل  لفرق  دملعدل  دألمردملبلغ 

سرهم

 50.546.300 مبلغ  ك ل مصص 

سرهم لعالو  إسملج دلشركلت.
ذوي  للشركلء  دملخولة  دلحقوق 

سنددت  ولحلملي  دلخلصة  دلحقوق 

كل  دالقتضلء  وعند  دألسهم،  غي2 

دالمتيلزدت دلخلصة :

ال �سيء

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

 27 دلبيضلء.بتلريخ  بللددر  دلتجلرية 

شتن28 2022 تحت رقم 839490.

432I

ALMAGHRIBIYA AUTO PARTS

 ALMAGHRIBIYA AUTO
PARTS

شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
حل شركة

ALMAGHRIBIYA AUTO PARTS

مج وعة دلتقدم GH2-47 دلطلبق 

2 سيدي دل28نو�سي، 20000، دلددر 

دلبضلء دملغرب

 ALMAGHRIBIYA AUTO PARTS

شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد(في طور دلتصفية)

وعنودن مقرهل دإلخت لعي مج وعة 

دلتقدم GH2-47 دلطلبق 2 سيدي 

دل28نو�سي 20500 دلددر دلبيضلء 

دملغرب.

حل شركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.336383
دلوحيد  دلشريك  قردر  ب قت�سى 
دملؤرخ في 30 أكتوبر 2022 تقرر حل 
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 
 ALMAGHRIBIYA دلوحيد  دلشريك 
رأس للهل  مبلغ   AUTO PARTS
مقرهل  وعنودن  سرهم   400.000
GH2- دلتقدم  مج وعة  دإلخت لعي 
دل28نو�سي  سيدي   2 دلطلبق   47
دلددر دلبيضلء دملغرب نتيجة   20500
: صعوبة في تديي2 وتدبي2 ومودكبة  ل 

دلشركة.
و حدس مقر دلتصفية ب مج وعة 
سيدي   2 دلطلبق   GH2-47 دلتقدم 
دلبيضلء  دلددر   20500 دل28نو�سي 

دملغرب. 
و عين:

مدوك  عبددالله  دلديد( ) 
27 م ر دلتين عين دلدبع  وعنودنه(د) 
20500 دلددر دلبيضلء  دلددر دلبيضلء 

دملغرب ك صفي ( ) للشركة.
وعند دإلقتضلء دلحدوس دملفروضة 
محل  لهم  دملخولة  دلصالحيلت  على 
دملخلبر  ومحل تبليغ دلعقوس ودلوثلئق 
دملتعلقة بللتصفية : مج وعة دلتقدم 
GH2-47 دلطلبق 2 سيدي دل28نو�سي 

دلددر دلبيضلء
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
 07 بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 

سخن28 2022 تحت رقم 40774.
433I

دلشتيوي دسريس

Sté B.H LIXUS SARL-AU
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تفويت حصص

دلشتيوي دسريس
حي دملدي2  دلخضردء م/أ زنقة/02 
رقم /44، 92450، دلقصر دلكبي2 

دملغرب
Sté B.H LIXUS SARL-AU شركة 

ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 
دلشريك دلوحيد

وعنودن مقرهل دإلخت لعي بدودر 
دملودرعة دلدكومة - 92450 دلقصر 

دلكبي2 دملغرب.
تفويت حصص

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 
.4974

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 
ت ت   2022 نون28   23 في  دملؤرخ 

دملصلسقة على :
حنلن حروش   ( ) تفويت دلديد 
أصل  من  دخت لعية  حصة   400
400 حصة لفلئد  دلديد ( ) سعيد 

دلوريلغلي بتلريخ 23 سخن28 2022.
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم   
دالبتددئية بللعردئش بتلريخ 09 سخن28 

2022 تحت رقم 4295.

434I

دلشتيوي دسريس

Sté B.H LIXUS SARL-AU
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تعيين مدي2 خديد للشركة

دلشتيوي دسريس
حي دملدي2  دلخضردء م/أ زنقة/02 
رقم /44، 92450، دلقصر دلكبي2 

دملغرب
Sté B.H LIXUS SARL-AU شركة 

ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 
دلشريك دلوحيد

وعنودن مقرهل دإلخت لعي بدودر 
دملودرعة دلدكومة - 92450 دلقصر 

دلكبي2 دملغرب.
تعيين مدي2 خديد للشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 
.4974

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 
تم تعيين   2022 نون28   23 دملؤرخ في 
دلديد( )  للشركة  خديد  مدي2 

دلوريلغلي سعيد ك دي2 وحيد
تبعل لقبول دستقللة دملدي2.

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
دالبتددئية بللعردئش بتلريخ 09 سخن28 

2022 تحت رقم 4295.

435I

موثقة

AKHAMINO
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
رفع رأس لل دلشركة

موثقة
29 زنقة دنطلكي مكتب رقم 06، 

90000، طنجة مغرب
AKHAMINO شركة ذدت مدؤولية 

محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد
وعنودن مقرهل دإلخت لعي لس 

كولينس زنقة دبن دلصبلغ رقم 04 - 
90000 طنجة دملغرب.
رفع رأس لل دلشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 
.426433

دلوحيد  دلشريك  قردر  ب قت�سى 
تم   2022 نون28   07 في  دملؤرخ 
قدره  ب بلغ  دلشركة  رأس لل  رفع 
من  أي  سرهم«   3.000.000«
 3.400.000« إلى  سرهم«   400.000«
تقديم حصص   : عن طريق  سرهم« 

نقدية أو عينية.
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
سخن28   04 بتلريخ  بطنجة  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 260457.
436I

DOBLI BENNANI MOHAMMED

TARGET KPI SARL
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تفويت حصص

 DOBLI BENNANI
MOHAMMED

 ANGLE BD ZERKTOUNI ET 2
 AV SLAOUI 72 ETAGE 1 APPT،

30000، فلس دملغرب
TARGET KPI SARL شركة ذدت 

دملدؤولية دملحدوس 
وعنودن مقرهل دإلخت لعي 72 زدوية 
شلرع دلزرقطوني وشلرع دلدالوي 

دلطلبق 4 دملكتب 32 - 30000 فلس 
دملغرب.

تفويت حصص
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.62449
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ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 
ت ت   2020 ملرس   40 في  دملؤرخ 

دملصلسقة على :
تفويت دلديد ( ) دلطيب دلبددوي 
أصل  من  دخت لعية  حصة   470
 ( ) دلديد  لفلئد   حصة   4.000

فوزي دفقي2 بتلريخ 40 ملرس 2020.
تفويت دلديد ( ) دلطيب دلبددوي 
80 حصة دخت لعية من أصل 4.000 
حصة لفلئد  دلديد ( ) ع لس شلمي 

بتلريخ 40 ملرس 2020.
تفويت دلديد ( ) دلطيب دلبددوي 
80 حصة دخت لعية من أصل 4.000 
بن  ربيع   ( ) دلديد  لفلئد   حصة 

سح لن بتلريخ 40 ملرس 2020.
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم   
يونيو   03 بتلريخ  بفلس  دلتجلرية 

2024 تحت رقم 2699.

437I

DOBLI BENNANI MOHAMMED

TARGET KPI SARL
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تفويت حصص

 DOBLI BENNANI
MOHAMMED

 ANGLE BD ZERKTOUNI ET 2
 AV SLAOUI 72 ETAGE 1 APPT،

30000، فلس دملغرب
TARGET KPI SARL شركة ذدت 

دملدؤولية دملحدوس 
وعنودن مقرهل دإلخت لعي 72 زدوية 
شلرع دلزرقطوني وشلرع دلدالوي 

دلطلبق 4 دملكتب 32 - 30000 فلس 
دملغرب.

تفويت حصص
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.62449
ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 
ت ت   2024 ف28دير   45 في  دملؤرخ 

دملصلسقة على :
دفقي2  فوزي   ( ) دلديد  تفويت 
أصل  من  دخت لعية  حصة   250
4.000 حصة لفلئد  دلديد ( ) ع لس 

شلمي بتلريخ 45 ف28دير 2024.

دفقي2  فوزي   ( ) دلديد  تفويت 
أصل  من  دخت لعية  حصة   250
4.000 حصة لفلئد  دلديد ( ) ربيع 

بن سح لن بتلريخ 45 ف28دير 2024.
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم   
يونيو   22 بتلريخ  بفلس  دلتجلرية 

2024 تحت رقم 3030.

438I

MON BUREAU COMPTABLE

أوراش بوزاسا
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

MON BUREAU COMPTABLE
 AV DES FAR RES HNIA 2.2EME
 ETAGE APPART N°6 TETOUAN،

93000، TETOUAN MAROC
أوردش بوزدسل شركة ذدت مدؤولية 

محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد
وعنودن مقرهل دإلخت لعي شلرع 

دلجيش دمللكي إقلمة هنية 2 دلطلبق 
2 شقة 6 تطودن 93000 تطودن 

دملغرب
تأسيس شركة ذدت مدؤولية 
محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 
32545

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
دلقلنون  إعددس  تم   2042 نون28   08
مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 
دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:
ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 
دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.
عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
دإلقتضلء ب ختصر تد يتهل : أوردش 

بوزدسل.
دألشغلل   : غرض دلشركة بإيجلز 

دلعلمة للعلمة.
شلرع   : دالخت لعي  دملقر  عنودن 
دلطلبق   2 دلجيش دمللكي إقلمة هنية 
تطودن   93000 تطودن   6 شقة   2

دملغرب.

أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  
دلشركة : 99 سنة.

دلشركة:  رأس لل  مبلغ 
400.000,00 سرهم، مقدم كللتللي:

 4.000  : بوزسو  دلدعيد  دلديد 
حصة بقي ة 400 سرهم للحصة. 

إلى  من4   : دلديد دلدعيد بوزسو 
4000 بقي ة 400 سرهم.

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   
وصفلت ومودطن دلشركلء :

عنودنه(د)  بوزسو  دلدعيد  دلديد 
 22000 مح د  آيت  دشكول  سودر 

أزيالل دملغرب.
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:
عنودنه(د)  بوزسو  دلدعيد  دلديد 
 22000 مح د  آيت  دشكول  سودر 

أزيالل دملغرب
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
نون28   28 بتلريخ  بتطودن  دالبتددئية 

2022 تحت رقم 2348.
439I

MON BUREAU COMPTABLE

ج.ج.س مستوار
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

MON BUREAU COMPTABLE
 AV DES FAR RES HNIA 2.2EME
 ETAGE APPART N°6 TETOUAN،

93000، TETOUAN MAROC
ج.ج.س مدتودر شركة ذدت 

مدؤولية محدوس  ذدت دلشريك 
دلوحيد

وعنودن مقرهل دإلخت لعي شلرع 
دلجيش دمللكي إقلمة هنية 2 دلطلبق 
2 شقة 6 تطودن 93000 تطودن 

دملغرب
تأسيس شركة ذدت مدؤولية 
محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 
32483

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
دلقلنون  إعددس  تم   2042 نون28   08
مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  
بلمل يزدت دلتللية:

ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 
دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.
عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
دإلقتضلء ب ختصر تد يتهل : ج.ج.س 

مدتودر.
دألشغلل   : غرض دلشركة بإيجلز 

دلعلمة للعلمة.
شلرع   : دالخت لعي  دملقر  عنودن 
دلطلبق   2 دلجيش دمللكي إقلمة هنية 
تطودن   93000 تطودن   6 شقة   2

دملغرب.
أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.
دلشركة:  رأس لل  مبلغ 

400.000,00 سرهم، مقدم كللتللي:
 4.000  : دلديد أنور موستظيف 

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة. 
دلديد أنور موستظيف : من4 إلى 

4000 بقي ة 400 سرهم.
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

وصفلت ومودطن دلشركلء :
دلديد أنور موستظيف عنودنه(د) 
 54000 دل28ج  بلبل آيت دلحرش  آيت 

منيفر  دملغرب.
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:
دلديد أنور موستظيف عنودنه(د) 
 54000 دل28ج  بلبل آيت دلحرش  آيت 

منيفر  دملغرب
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
نون28   22 بتلريخ  بتطودن  دالبتددئية 

2022 تحت رقم 2348.
440I

CAUDEC CONSEIL

طريطاك
إعالن متعدس دلقردردت

CAUDEC CONSEIL
 Angle Bd El Hachimi El Filali
(Ex,Taddart) et Rue n°2 Imm.

 Evasion Office,Etg 2 n°22 Oasis،
20100، CASABLANCA MAROC
طريطلك »شركة ذدت دملدؤولية 

دملحدوس «
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وعنودن مقرهل دالخت لعي: زدوية 
شلرع غلندي وشلرع يعقوب دملنصور 
إقلمة دملنصور دلشقة 43 دلبيضلء 

- - دلبيضلء دملغرب.
»إعالن متعدس دلقردردت«

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري: 
.96345

ب قت�سى دلج ع دلعلم دالستثنلئي 
دملؤرخ في 44 نون28 2022

تم دتخلذ دلقردردت دلتللية: 
على  ينص  دلذي   :4 رقم  قردر 
مليلي: دلرفع من رأس لل دلشركة من 
وذلك   3.000.000 إلى   4.000.000

عن طريق سمج أربلح دلشركة
قردر رقم 2 : دلذي ينص على مليلي: 
تجديد تد ية دملدي2ين دلديد س ي2 
دملدغري ودلديد علسل دملدغري وذلك 

ملد  غي2 محدوس  
قردر رقم 3: دلذي ينص على مليلي: 

تحديد نوعية دلتوقيع دإلخت لعي
قردر رقم 4: دلذي ينص على مليلي: 

توسيع دلنشلط دلتجلري للشركة 
قردر رقم 5: دلذي ينص على مليلي: 

تحيين دلقلنون دألسل�سي للشركة
وتبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 

دلنظلم دألسل�سي دلتللية: 
بند رقم 3: دلذي ينص على مليلي: 

دلنشلط دلتجلري
بند رقم 6: دلذي ينص على مليلي: 

مدله لت
بند رقم 7: دلذي ينص على مليلي: 

رأس لل 
على  ينص  دلذي   :43 رقم  بند 

مليلي: تد ية دملدي2ين
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
 08 بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 

سخن28 2022 تحت رقم 849624.
444I

ESPACE COMPTA ET CONSEIL

SRANA TRANS
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تفويت حصص

ESPACE COMPTA ET CONSEIL
8 شلرع فلس دلطلبق دألول رقم 4، 

90000، طنجة دملغرب

SRANA TRANS شركة ذدت 
دملدؤولية دملحدوس 

وعنودن مقرهل دإلخت لعي 42 زنقة 
دبن عجروم دقلمة رميدلء 4 طلبق 2 

رقم 40 - 90000 طنجة دملغرب.
تفويت حصص

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 
.408243

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 
ت ت   2022 أكتوبر   24 في  دملؤرخ 

دملصلسقة على :
أنقلر  نجيب   ( ) دلديد  تفويت 
أصل  من  دخت لعية  حصة   500
 ( ) دلديد  لفلئد   حصة   4.000
أكتوبر   24 يوسف دلوعزيزي بتلريخ 

.2022
تفويت دلديد ( ) مح د دلدردطي 
أصل  من  دخت لعية  حصة   500
 ( ) دلديد  لفلئد   حصة   4.000
أكتوبر   24 يوسف دلوعزيزي بتلريخ 

.2022
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم   
نون28   24 بتلريخ  بطنجة  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 259064.
442I

ESPACE COMPTA ET CONSEIL

SRANA TRANS
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تعيين مدي2 خديد للشركة

ESPACE COMPTA ET CONSEIL
8 شلرع فلس دلطلبق دألول رقم 4، 

90000، طنجة دملغرب
SRANA TRANS شركة ذدت 

مدؤولية محدوس  ذدت دلشريك 
دلوحيد

وعنودن مقرهل دإلخت لعي 42 زنقة 
دبن عجروم دقلمة رميدلء 4 طلبق 2 

رقم 40 - 90000 طنجة دملغرب.
تعيين مدي2 خديد للشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 
.408243

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 
دملؤرخ في 24 أكتوبر 2022 تم تعيين 
دلديد( )  للشركة  خديد  مدي2 

دلوعزيزي يوسف ك دي2 وحيد

تبعل لقبول دستقللة دملدي2.
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
نون28   02 بتلريخ  بطنجة  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 259064.

443I

ESPACE COMPTA ET CONSEIL

SRANA TRANS
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تحويل دملقر دالخت لعي للشركة

ESPACE COMPTA ET CONSEIL
8 شلرع فلس دلطلبق دألول رقم 4، 

90000، طنجة دملغرب
SRANA TRANS شركة ذدت 

دملدؤولية دملحدوس 
وعنودن مقرهل دإلخت لعي 8 شلرع 

فلس دلطلبق دألول رقم 4 - 90000 
طنجة دملغرب.

تحويل دملقر دالخت لعي للشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.408243
ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 
دملؤرخ في 24 أكتوبر 2022 تم تحويل 
من  للشركة  دلحللي  دالخت لعي  دملقر 
 - 4 »8 شلرع فلس دلطلبق دألول رقم 
90000 طنجة دملغرب« إلى »42 زنقة 
دبن عجروم دقلمة رميدلء 4 طلبق 2 

رقم 40 - 90000 طنجة دملغرب«.
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
نون28   02 بتلريخ  بطنجة  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 259064.

444I

دئت لنية »مكتب دلدردسلت كنتوس« ش.ذ.م.م 

»مكتب معت د من طرف دلدولة«

بوص ليتينك جروب املغرب
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تأسيس شركة

دئت لنية »مكتب دلدردسلت كنتوس« 
ش.ذ.م.م »مكتب معت د من طرف 

دلدولة«
43، زنقة ودس زيز، رقم 4، أكددل، 

40090، دلربلط دملغرب
بوص ليتينك خروب دملغرب شركة 

ذدت دملدؤولية دملحدوس 

وعنودن مقرهل دإلخت لعي أكددل، 22 
زنقة ودس زيز، رقم 04، عند كينتوس 

كوم. - 40090 دلربلط دملغرب

دملدؤولية  ذدت  شركة  تأسيس 

دملحدوس  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

464534

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
دلقلنون  إعددس  تم   2022 نون28   46

دملدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دملحدوس  بلمل يزدت دلتللية:

ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دملدؤولية دملحدوس .

عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 

بوص   : ب ختصر تد يتهل  دإلقتضلء 

ليتينك خروب دملغرب.

غرض دلشركة بإيجلز : - دلت2كيبلت 

دلكهربلئية

- دالستي2دس ودلتصدير.

أكددل،   : دملقر دالخت لعي  عنودن 
عند   ،04 رقم  زيز،  ودس  زنقة   22

دلربلط   40090  - كوم.  كينتوس 

دملغرب.

أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.

 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:

: خروب  ليتينك  بوص   دلشركة 

670 حصة بقي ة 400 سرهم للحصة.

 440  : دلديد س ي2 سو�سي ريلح 

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة.

ديرينل  ست2دلكوفدكليل  دلديد  

سرهم   400 بقي ة  حصة   440  :

للحصة.

: فالسي ي2  كلنتوريفيش   دلديد 

440 حصة بقي ة 400 سرهم للحصة. 

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :

خروب  ليتينك  بوص  دلشركة 

شلرع   ،432 مكتب   ،406 عنودنه(د) 

مي2د، 429626 -- موسكو روسيل.

ريلح  سو�سي  س ي2  دلديد 

 --  40-484 نوفلتوروف،  عنودنه(د) 

موسكو روسيل.
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ديرينل  ست2دلكوفدكليل  دلديد  
دملج ع   ،44  ،3 شقة رقم  عنودنه(د) 
شلرع  أمتوندوس،   455 دلدكني، 

4534 -- لي لسول ق28ص.
فالسي ي2  كلنتوريفيش  دلديد 
 2 شقة  كلهليت حريم،   5 عنودنه(د) 

-- موسيعين إسردئيل.
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:
ريلح  سو�سي  س ي2  دلديد 
 --  40-484 نوفلتوروف،  عنودنه(د) 

موسكو روسيل
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
سخن28   06 بتلريخ  بللربلط  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 430987.

445I

AIT EL CAID TARIK

POP & UP ED
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تأسيس شركة

AIT EL CAID TARIK
 ،EL AZHARI OULFA، 20000

دلددر دلبيضلء دملغرب
POP & UP ED شركة ذدت 

دملدؤولية دملحدوس 
وعنودن مقرهل دإلخت لعي 332 شلرع 
إبردهيم دلروسدني دلطلبق5 دلشقة24 
إقلمة دلريحلن دملعلريف - 20026 

دلددر دلبيضلء دملغرب
تأسيس شركة ذدت دملدؤولية 

دملحدوس  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

565044
في  مؤرخ  حر  عقد  ب قت�سى 
دلقلنون  إعددس  تم   2022 نون28   24
دملدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دملحدوس  بلمل يزدت دلتللية:
ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دملدؤولية دملحدوس .
عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
 POP & : دإلقتضلء ب ختصر تد يتهل

.UP ED
وكللة   : بإيجلز  دلشركة  غرض 

تنظيم دلتظلهردت دملوسيقية.

عنودن دملقر دالخت لعي : 332 شلرع 
إبردهيم دلروسدني دلطلبق5 دلشقة24 
 20026  - دملعلريف  دلريحلن  إقلمة 

دلددر دلبيضلء دملغرب.
أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.
 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:
 800  : دلشديني  ح ز   دلديد 

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة.
200 حصة   : دلديد سعدي مالخ 

بقي ة 400 سرهم للحصة. 
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :
دلشديني عنودنه(د)  دلديد ح ز  
43 زنقة دملددرس دلطلبق 3 دلشقة43 
دلبيضلء  دلددر   20370 دملعلريف 

دملغرب.
 8 دلديد سعدي مالخ عنودنه(د) 
 4 دلطلبق  دملنفلوطي  زنقة مصطفى 
غوتييه 20250 دلددر دلبيضلء دملغرب.
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:
دلشديني عنودنه(د)  دلديد ح ز  
43 زنقة دملددرس دلطلبق 3 دلشقة43 
دلبيضلء  دلددر   20370 دملعلريف 

دملغرب
 8 دلديد سعدي مالخ عنودنه(د) 
 4 دلطلبق  دملنفلوطي  زنقة مصطفى 
غوتييه 20250 دلددر دلبيضلء دملغرب
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
 09 بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 
سخن28 2022 تحت رقم 00849564.
446I

Media Med Consulting 2.0 SARL

PEDAGOOD
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

 Media Med Consulting 2.0
SARL

 PROP YASSINE AV MLY
 RACHID IMMEUBLE RACHIDIA

 ،APP 5 GUERCIF، 35100
خرسيف دملغرب

PEDAGOOD شركة ذدت مدؤولية 

محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد

وعنودن مقرهل دإلخت لعي دمللك 

دملدمى طلرق رقم 40 زنقة بن مرين 

شلرع مح د دلخلمس - 35400 

خرسيف دملغرب

تأسيس شركة ذدت مدؤولية 

محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

2435

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعددس دلقلنون   2022 أكتوبر   26

مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:

ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.

عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 

 : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

.PEDAGOOD

دلدعم   : بإيجلز  دلشركة  غرض 

- تعليم دللغلت- تكوين منهي  دملدر�سي 

وتوخيه.

دمللك   : دالخت لعي  دملقر  عنودن 
40 زنقة بن مرين  دملدمى طلرق رقم 

 35400  - دلخلمس  مح د  شلرع 

خرسيف دملغرب.

أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.

دلشركة:  رأس لل  مبلغ 

400.000,00 سرهم، مقدم كللتللي:

4.000 حصة   : دلديد أح د حق 

بقي ة 400 سرهم للحصة. 

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :

سودر  دلديد أح د حق عنودنه(د) 

تلشريفت ردس لقصر تلسدرت 35400 

خرسيف دملغرب.

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:

سودر  دلديد أح د حق عنودنه(د) 

تلشريفت ردس لقصر تلسدرت 35400 

خرسيف دملغرب

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
 05 بتلريخ  بجرسيف  دالبتددئية 

سخن28 2022 تحت رقم 4444.

447I

GIPROAIR

EGOUA IMMO
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

GIPROAIR
 QUARTIER INDUSTRIEL

 SIDI GHANEM N° 484 BUR
 N° 9 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROC
EGOUA IMMO شركة ذدت 

مدؤولية محدوس  ذدت دلشريك 
دلوحيد

وعنودن مقرهل دإلخت لعي دلحي 
دلصنلعي دلتجزئة رقم 484 دملكتب 

رقم 25 -. مردكش دملغرب
تأسيس شركة ذدت مدؤولية 
محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 
434409

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
دلقلنون  إعددس  تم   2022 نون28   04
مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 
دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:
ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 
دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.
عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
 : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

.EGOUA IMMO
كل   -  : بإيجلز  دلشركة  غرض 
بيع  من  بللعقلر  دملتعلقة  دلع ليلت 

وشردء وكردء
- تقديم دلخدملت.

دلحي   : دالخت لعي  دملقر  عنودن 
دملكتب   484 رقم  دلتجزئة  دلصنلعي 

رقم 25 -. مردكش دملغرب.
أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.
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 30.000 دلشركة:  رأس لل  مبلغ 
سرهم، مقدم كللتللي:

دلديد ملين دلكديس : 300 حصة 
بقي ة 400 سرهم للحصة. 

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 
وصفلت ومودطن دلشركلء :

عنودنه(د)  دلكديس  ملين  دلديد 
تلركل  دالنلر   حي   66 رقم   B4 بلوك 

4000 مردكش دملغرب.
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:
عنودنه(د)  دلكديس  ملين  دلديد 
تلركل  دالنلر   حي   66 رقم   B4 بلوك 

4000 مردكش دملغرب
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
سخن28   07 بتلريخ  ب ردكش  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 442266.
448I

Media Med Consulting 2.0 SARL

AIL COMPANY
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تأسيس شركة

 Media Med Consulting 2.0
SARL

 PROP YASSINE AV MLY
 RACHID IMMEUBLE RACHIDIA

 ،APP 5 GUERCIF، 35100
خرسيف دملغرب

AIL COMPANY شركة ذدت 
دملدؤولية دملحدوس 

وعنودن مقرهل دإلخت لعي تجزئة 
ملوية - 35400 خرسيف دملغرب
تأسيس شركة ذدت دملدؤولية 

دملحدوس  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

2375
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
دلقلنون  إعددس  تم   2022 أبريل   22
دملدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دملحدوس  بلمل يزدت دلتللية:
ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دملدؤولية دملحدوس .
عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
 AIL  : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

.COMPANY

أشغلل   : بإيجلز  دلشركة  غرض 
فالحية وغلبوية-أشغلل بنلء مختلفة- 

تصدير ودستي2دس.
تجزئة   : دالخت لعي  دملقر  عنودن 

ملوية - 35400 خرسيف دملغرب.
أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.
دلشركة:  رأس لل  مبلغ 

400.000,00 سرهم، مقدم كللتللي:
دلديد دلدهلي حكيم : 500 حصة 

بقي ة 400 سرهم للحصة.
دلديد فرحلن يونس : 500 حصة 

بقي ة 400 سرهم للحصة. 
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :
عنودنه(د)  حكيم  دلدهلي  دلديد 
 35400 هودر   كلمبي2  حرشة  سودر 

خرسيف دملغرب.
عنودنه(د)  يونس  فرحلن  دلديد 
خرسيف   35400 ملوية  تجزئة 

دملغرب.
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:
عنودنه(د)  حكيم  دلدهلي  دلديد 
 35400 هودر   كلمبي2  حرشة  سودر 

خرسيف دملغرب
عنودنه(د)  يونس  فرحلن  دلديد 
خرسيف   35400 ملوية  تجزئة 

دملغرب
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
 40 بتلريخ  بجرسيف  دالبتددئية 

غشت 2022 تحت رقم 4376.

449I

JURISMAG SARL

MZ TECH SARL
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تحويل دملقر دالخت لعي للشركة

JURISMAG SARL
5، زنقة بليلس، إقلمة ع ردن، (مقلبل 

دملدرسة دالبتددئية عبد دملومن)، 
دلشقة رقم 5، 20390، دلددر 

دلبيضلء دملغرب
MZ TECH SARL شركة ذدت 

دملدؤولية دملحدوس 

وعنودن مقرهل دإلخت لعي 56، شلرع 
موالي يوسف، دلطلبق 3، دلشقة 
رقم 44 - 20000 دلددر دلبيضلء 

دملغرب.
تحويل دملقر دالخت لعي للشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 
.536969

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 
دملؤرخ في 25 أكتوبر 2022 تم تحويل 
من  للشركة  دلحللي  دالخت لعي  دملقر 
دلطلبق  يوسف،  شلرع موالي   ،56«
دلددر   20000  -  44 رقم  دلشقة   ،3
دلبيضلء دملغرب« إلى »84، شلرع اللة 
 -  3 4، دلشقة رقم  دليلقوت، دلطلبق 

20000 دلددر دلبيضلء دملغرب«.
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
 25 بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 

نون28 2022 تحت رقم 847754.

450I

CABINET COFISEL

MAJET
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

حل شركة

CABINET COFISEL
85 شلرع لال دليلقوت دلطلبق دلثلني 
على دليدلر 85 شلرع لال دليلقوت 

دلطلبق دلثلني على دليدلر، 20045، 
دلددر دلبيضلء دملغرب

MAJET شركة ذدت دملدؤولية 
دملحدوس (في طور دلتصفية)

وعنودن مقرهل دإلخت لعي 2 زنقة 
دلقلئد دألشطر دملعلريف - 20520 

دلددر دلبيضلء دملغرب.
حل شركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 
.376685

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 
تقرر حل   2024 22 ملرس  دملؤرخ في 
دملحدوس   دملدؤولية  ذدت  شركة 
MAJET مبلغ رأس للهل 40.000 سرهم 
زنقة   2 دإلخت لعي  مقرهل  وعنودن 
 20520  - دملعلريف  دألشطر  دلقلئد 
 : ل  نتيجة  دملغرب  دلبيضلء  دلددر 

دلوضعية دلحرخة للشركة.

زنقة   2 و حدس مقر دلتصفية ب 
 20520  - دملعلريف  دألشطر  دلقلئد 

دلددر دلبيضلء دملغرب. 
و عين:

دلديد( ) دمينة دلجوطي دلطلهري 
دألشطر  دلقلئد  زنقة   2 وعنودنه(د) 
دلبيضلء  دلددر   20520 دملعلريف 
دملغرب  دلبيضلء  دلددر   20520

ك صفي ( ) للشركة.
وعند دإلقتضلء دلحدوس دملفروضة 
محل  لهم  دملخولة  دلصالحيلت  على 
دملخلبر  ومحل تبليغ دلعقوس ودلوثلئق 
دلقلئد  زنقة   2  : بللتصفية  دملتعلقة 
دلددر   20520 دملعلريف  دألشطر 

دلبيضلء
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
 09 بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 

نون28 2022 تحت رقم 845067.

454I

CABINET COFISEL

A ET H
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

حل شركة

CABINET COFISEL
85 شلرع لال دليلقوت دلطلبق دلثلني 
على دليدلر 85 شلرع لال دليلقوت 

دلطلبق دلثلني على دليدلر، 20045، 
دلددر دلبيضلء دملغرب

A ET H شركة ذدت دملدؤولية 
دملحدوس (في طور دلتصفية)

وعنودن مقرهل دإلخت لعي 80 شلرع 
أنودل دملتجر رقم 82 - 20450 دلددر 

دلبيضلء دملغرب.
حل شركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 
.445577

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 
تقرر حل   2022 يونيو   43 دملؤرخ في 
 A دملحدوس   دملدؤولية  ذدت  شركة 
ET H مبلغ رأس للهل 400.000 سرهم 
شلرع   80 دإلخت لعي  مقرهل  وعنودن 
دلددر   20450 -  82 أنودل دملتجر رقم 
: دلوضعية  دلبيضلء دملغرب نتيجة ل 

دلجرخة للشركة.
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و حدس مقر دلتصفية ب 80 شلرع 
دلددر   20450 -  82 أنودل دملتجر رقم 

دلبيضلء دملغرب. 
و عين:

دملل�سي  حكيم  دلديد( ) 
 4 دلع لر   أنودر  إقلمة  وعنودنه(د) 
دلددر   20450 كلليفورنيل   44 دلطلبق 
دلبيضلء دملغرب ك صفي ( ) للشركة.
وعند دإلقتضلء دلحدوس دملفروضة 
محل  لهم  دملخولة  دلصالحيلت  على 
دملخلبر  ومحل تبليغ دلعقوس ودلوثلئق 
80 شلرع أنودل   : دملتعلقة بللتصفية 

دملتجر رقم 82 دلددر دلبيضلء 
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
 30 بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 

يونيو 2022 تحت رقم 829669.

452I

BUSINESS CENTER.COM

RENTERY
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

BUSINESS CENTER.COM
شلرع عبد دملومن رقم 236 إقلمة 

ف 8 دلطلبق دلثلني رقم 6، 20390، 
دلددر دلبيضلء دملغرب

RENTERY شركة ذدت مدؤولية 
محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد

وعنودن مقرهل دإلخت لعي شلرع عبد 
دملومن رقم 236 زنقة بلسكي دقلمة 
ف8 دلطلبق دلثلني رقم 6 - 20000 

دلددر دلبيضلء دملغرب
تأسيس شركة ذدت مدؤولية 
محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 
565084

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعددس دلقلنون   2022 سخن28   40
مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 
دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:
ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 
دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.

عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
 : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

.RENTERY
دلغرض   : بإيجلز  دلشركة  غرض 

من دلشركة في دملغرب وفي دلخلرج:
تأخي2 خ يع دلعقلردت.

دلخدمة ودإلصالح ودلصيلنة ؛
شردء وبيع وتأخي2 خ يع دمل تلكلت 

دلعقلرية ودملنقولة.
تأخي2 سيلردت بدون سلئق.

إسدر  وتأخي2 خ يع معددت دلنقل 
دألمر .

شردء وبيع وتركيب وتأخي2 دملعددت 
وداالت ودملودس.

دلنقل  ووسلئل  دملركبلت  تأخي2 
دلديلحي.

دلتعلقد من دلبلطن ودلوسلطة.
ودلخدملت  دلنقل  إسدر  

دللوخدتية ؛
دملتعلقة  دلخدملت  كلفة  إنجلز 

بقطلع دلديلحة.
بج يع  ودالستحودذ  دلدردسة   -
وبيعه  ودستغالله  ونقله  أشكلله 
أو  دملبلشر  دلت ثيل  أو  بيعه  وإعلس  
دالمت2دع  بردءدت  لج يع  دملبلشر  غي2 
ودلع ليلت  دلتجلرية  ودلعالملت 

ودلت2دميص دملتعلقة بهذه دألنشطة.
خ يع  خ يع دلع ليلت دلتجلرية، 

دملنتجلت دلخلم أو دملصنعة ؛
تشغيل خ يع دلصنلعلت وخ يع 

دألع لل.
تجلر  علمة.

دالستي2دس ودلتصدير.
دملعلمالت  خ يع  أعم،  وبشكل 
وغي2  ودملنقولة  ودملللية  دلتجلرية 
دملنقولة دملتعلقة بشكل مبلشر أو غي2 
بأحد دألشيلء  كلًيل أو خزئًيل،  مبلشر، 
أو  م لثلة  أشيلء  بأي  أو  دملحدس  

مرتبطة..
عنودن دملقر دالخت لعي : شلرع عبد 
زنقة بلسكي دقلمة   236 دملومن رقم 
 20000  -  6 دلطلبق دلثلني رقم  ف8 

دلددر دلبيضلء دملغرب.
أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.

 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 
سرهم، مقدم كللتللي:

 4.000  : ح لن  بن  خلبر  دلديد 
حصة بقي ة 400 سرهم للحصة. 

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 
وصفلت ومودطن دلشركلء :

دلديد خلبر بن ح لن عنودنه(د) 
دملعلريف  دلظلهري  سدووس  زنقة   33

20000 دلددر دلبيضلء دملغرب.
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:
دلديد خلبر بن ح لن عنودنه(د) 
دملعلريف  دلظلهري  سدووس  زنقة   33

20000 دلددر دلبيضلء دملغرب
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
 09 بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 

سخن28 2022 تحت رقم 849584.
453I

FICAGEST

EZZAHRAOUI HOUSE
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تحويل دملقر دالخت لعي للشركة

FICAGEST
 Q.I SIDI GHANEM N°88 ETAGE
APPT N° 12، 40100 2، مردكش 

maroc
EZZAHRAOUI HOUSE شركة 

ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 
دلشريك دلوحيد

وعنودن مقرهل دإلخت لعي شلرع عبد 
دلكريم دلخطلبي دقلمة خودس ع لر  
409 شقة 43 دلطلبق 3 - 40000 

مردكش دملغرب.
تحويل دملقر دالخت لعي للشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 
.422035

دلوحيد  دلشريك  قردر  ب قت�سى 
تم تحويل   2022 نون28   47 دملؤرخ في 
من  للشركة  دلحللي  دالخت لعي  دملقر 
دقلمة  دلخطلبي  دلكريم  عبد  »شلرع 
خودس ع لر  409 شقة 43 دلطلبق 3 
- 40000 مردكش دملغرب« إلى »تجزئة 
 2 دلطلبق   48 دلعبدي  أرض  دملدلر 

مكتب 6 - 40000 مردكش دملغرب«.

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
سخن28   08 بتلريخ  ب ردكش  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 43267.
454I

MARO FIDUS

ZM COMPANY
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

MARO FIDUS
 FB8, Bd Mohammed V Centre
 Ben Yakhlef - Mohammedia

 FB8, Bd Mohammed V Centre
 Ben Yakhlef - Mohammedia،
13350، Mohammedia maroc
ZM COMPANY شركة ذدت 

مدؤولية محدوس  ذدت دلشريك 
دلوحيد

وعنودن مقرهل دإلخت لعي 4 تجزئة 
دلحرية 4 دلطلبق 2 رقم 3 شلرع 

فلدطين - 28800 دملح دية دملغرب 
تأسيس شركة ذدت مدؤولية 
محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 
34404

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعددس دلقلنون   2022 شتن28   06
مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 
دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:
ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 
دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.
عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
 ZM  : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

.COMPANY
تلخر   : بإيجلز  دلشركة  غرض 
وتصدير،مندوخلت،تأخي2  دستي2دس 
دنجلز  دلنديج،  ومعددت  مودس 

ومعللجة دع لل دلنديج..
تجزئة   4  : عنودن دملقر دالخت لعي 
شلرع   3 رقم   2 دلطلبق   4 دلحرية 
فلدطين - 28800 دملح دية دملغرب.

أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  
دلشركة : 99 سنة سنة.
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 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 
سرهم، مقدم كللتللي:

 4.000  : زمي يتى  دلديد سفيلن 
حصة بقي ة 400 سرهم للحصة. 

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 
وصفلت ومودطن دلشركلء :

دلديد سفيلن زمي يتى عنودنه(د) 
423, ريلض دلدالم بلوك »س« 28820 

دملح دية دملغرب.
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:
دلديد سفيلن زمي يتى عنودنه(د) 
423, ريلض دلدالم بلوك »س« 28820 

دملح دية دملغرب
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
 44 بتلريخ  بلملح دية  دالبتددئية 

شتن28 2022 تحت رقم 2024.
455I

RAHHALI CONSEIL

TRUCKING EXPRESS
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تأسيس شركة

RAHHALI CONSEIL
 lot al azzouzia marrakech، 4482

40000، Marrakech Maroc
TRUCKING EXPRESS شركة ذدت 

دملدؤولية دملحدوس 
وعنودن مقرهل دإلخت لعي شلرع 
عالل دلفل�سي مركب حبوس 2، 
ع لر  أ، دلطلبق دلخلمس دلشقة 

رقم 24، مردكش - 40000 مردكش 
دملغرب

تأسيس شركة ذدت دملدؤولية 
دملحدوس  

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 
434445

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
دلقلنون  إعددس  تم   2022 نون28   03
دملدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دملحدوس  بلمل يزدت دلتللية:
ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دملدؤولية دملحدوس .
عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
 : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

.TRUCKING EXPRESS

: مقلول في  غرض دلشركة بإيجلز 
نقل دلبضلئع لحدلب دلغي2.

شلرع   : دالخت لعي  دملقر  عنودن 
عالل دلفل�سي مركب حبوس 2، ع لر  
 ،24 دلطلبق دلخلمس دلشقة رقم  أ، 

مردكش - 40000 مردكش دملغرب.
أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.
 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:
سغي و  دللطيف  عبد  دلديد 
سرهم   400 بقي ة  حصة   500  :

للحصة.
 500  : سغي و  سهلم  دلديد  

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة. 
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :
سغي و  دللطيف  عبد  دلديد 
عنودنه(د) سودر دلكركور فلسكل سيدي 
مردكش  دلحوز،  دورير،  ديت  سدووس، 

40000 مردكش دملغرب.
عنودنه(د)  سهلم سغي و  دلديد  
سدووس،  فلسكل سيدي  دلكركور  سودر 
مردكش   40000 مردكش  ديت دورير، 

دملغرب.
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:
سغي و  دللطيف  عبد  دلديد 
عنودنه(د) سودر دلكركور فلسكل سيدي 
مردكش   40000 ديت دورير،  سدووس، 

دملغرب
عنودنه(د)  سهلم سغي و  دلديد  
سدووس،  فلسكل سيدي  دلكركور  سودر 

ديت دورير، 40000 مردكش دملغرب
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
سخن28   07 بتلريخ  ب ردكش  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 442269.
456I

ACTIONS FINANCE CONSEILS

SANITAIRE AMINE
إعالن متعدس دلقردردت

ACTIONS FINANCE CONSEILS
6 زنـقـة قــدمــلء دلــ ــردكـــشـيــيـن مــكــتــب 

رقـــم 4 خليز، 40000، مردكش 
دملغرب

SANITAIRE AMINE »شركة ذدت 
دملدؤولية دملحدوس «

وعنودن مقرهل دالخت لعي: 4 شلرع 
دالمي2 موالي عبد هللا ع لر  دمين رقم 

4 - 40000 مردكش دملغرب.
»إعالن متعدس دلقردردت«

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري: 
.8833

ب قت�سى دلج ع دلعلم دالستثنلئي 
دملؤرخ في 24 ملي 2022

تم دتخلذ دلقردردت دلتللية: 
قردر رقم 4: دلذي ينص على مليلي: 
إقردر بوفل  شريك في دلشركة دملرحوم 

مصطفى دبن دلطلهر 
على  ينص  دلذي   :2 رقم  قردر 
مصطفى  دملرحوم  ورثة  سمج  مليلي: 
وتقديم  خدس  كشركلء  دلطلهر  دبن 

دلحصص في ل بينهم 
قردر رقم 3: دلذي ينص على مليلي: 

تعيين مدي2ين للشركة 
قردر رقم 4: دلذي ينص على مليلي: 

تحيين دلقلنون دالسل�سي للشركة 
وتبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 

دلنظلم دألسل�سي دلتللية: 
بند رقم 6: دلذي ينص على مليلي: 

سمج دلورثة كشركلء خدس
بند رقم 7: دلذي ينص على مليلي: 
يبلغ رأس ملل دلشركة ثالثة ماليين 
وهي  سرهم).   3000.000.00) سرهم 
مقد ة إلى ثالثين ألف سهم (30000 
سرهم للدهم،   400.00 بقي ة  سهم) 
مكتتب بهل بللكلمل، مدفوعة بللكلمل 
ب ل يتنلسب مع  ومخصصة للشركلء 

مدله لتهم.
على  ينص  دلذي   :45 رقم  بند 
دلطلهر  دبن  دلديدين  دبقلء  مليلي: 
عبد  دلطلهر  ودبن  دللطيف  عبد 
دلكريم ك دي2ين للشركة مع دالمضلء 

دملنفصل 
على  ينص  دلذي   :46 رقم  بند 

مليلي: تحديد مهلم دملدي2ين 
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
سخن28   09 بتلريخ  ب ردكش  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 442358.

457I

INFO COMPTA TANGER S.A.R.L 

Sté : ZERO FISH S.A.R.L
إعالن متعدس دلقردردت

INFO COMPTA TANGER S.A.R.L
 Hay Ibour, Rue Rass Al Khaima

N° 89، 90000، طنجة دملغرب
Sté : ZERO FISH S.A.R.L »شركة 

ذدت دملدؤولية دملحدوس «
وعنودن مقرهل دالخت لعي: 5، شلرع 
دبن تلشفين، دلطلبق 2، رقم 3 - - 

طنجة دملغرب.
»إعالن متعدس دلقردردت«

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري: 
.99424

ب قت�سى دلج ع دلعلم دالستثنلئي 
دملؤرخ في 24 نون28 2022

تم دتخلذ دلقردردت دلتللية: 
على  ينص  دلذي   :4 رقم  قردر 
400 حصة دخت لعية  تفويت  مليلي: 
لفلئد   بنعلوش  دبردهيم  دلديد  من 

دلديد  كوثر دلدلي لني.
قردر رقم 2: دلذي ينص على مليلي: 
قبول دلديد  كوثر دلدلي لني شريكة 

خديد  في دلشركة.
على  ينص  دلذي   :3 رقم  قردر 
مليلي: تعيين دلديد دبردهيم بنعلوش 
مدي2ين  دلدلي لني  كوثر  ودلديد  

للشركة ملد  غي2 محدوس .
قردر رقم 4: دلذي ينص على مليلي: 

تحيين دلنظلم دألسل�سي للشركة
وتبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 

دلنظلم دألسل�سي دلتللية: 
على  ينص  دلذي   :6 رقم  بند 
رأس  دلشركة:حدس  رأس لل  مليلي: 
 20.000,00 مبلغ  في  دلشركة  ملل 
حصة   200 على  مقد ة  سرهم 
دخت لعية، قي ة كل ودحد  400,00 
دلتللي:  دلشكل  على  موزعة  سرهم 
400 حصة  -دلديد دبردهيم بنعلوش 
دلديد  كوثر دلدلي لني  دخت لعية.- 

400 حصة دخت لعية.
على  ينص  دلذي   :43 رقم  بند 
مليلي: دلتدـــيي2: تعيين دلديد دبردهيم 
دلدلي لني  كوثر  ودلديد   بنعلوش 

مدي2ين للشركة ملد  غي2 محدوس .
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بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
سخن28   06 بتلريخ  بطنجة  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 44474.
458I

ADLANI CONSEIL

PRIME DIFFUSION
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

حل شركة

ADLANI CONSEIL
 RUE BIR ANZARANE

 IMMEUBLE SEVILLA RDC N°06،
90000، TANGER MAROC
PRIME DIFFUSION شركة 

ذدت دملدؤولية دملحدوس (في طور 
دلتصفية)

وعنودن مقرهل دإلخت لعي دملنطقة 
دلصنلعية كزنلية دلقطعة رقم 

559 دملحل رقم 4 - 90000 طنجة 
دملغرب.

حل شركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.430697
ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 
تقرر حل   2022 نون28   22 دملؤرخ في 
دملحدوس   دملدؤولية  ذدت  شركة 
PRIME DIFFUSION مبلغ رأس للهل 
مقرهل  وعنودن  سرهم   400.000
دإلخت لعي دملنطقة دلصنلعية كزنلية 
 -  4 رقم  دملحل   559 رقم  دلقطعة 
90000 طنجة دملغرب نتيجة ل : عدم 

دلت كن من مزدولة دلنشلط..
و حدس مقر دلتصفية ب دملنطقة 
 559 دلصنلعية كزنلية دلقطعة رقم 
دملحل رقم 4 - 90000 طنجة دملغرب. 

و عين:
دلفلتحي  عصلم  دلديد( ) 
رقم   34 زنقة  حي دلزهردء  وعنودنه(د) 
دملغرب ك صفي  طنجة   90000  47

( ) للشركة.
دإلسري�سي  مح د  دلديد( ) 
 45 مج وعة   4 دلعرفلن  وعنودنه(د) 
 90000 4 44 ط دلدفلي رقم  ع لر  

طنجة دملغرب ك صفي ( ) للشركة.
وعند دإلقتضلء دلحدوس دملفروضة 
محل  لهم  دملخولة  دلصالحيلت  على 

دملخلبر  ومحل تبليغ دلعقوس ودلوثلئق 

دملتعلقة بللتصفية : -

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

سخن28   08 بتلريخ  بطنجة  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 44633.

459I

EXONLINE SARL

EXONLINE SARL
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

حل شركة
EXONLINE SARL

34 شلرع عالل دبن عبد هللا طلبق 
07 رقم 39، 90000، طنجة دملغرب
EXONLINE SARL شركة ذدت 
دملدؤولية دملحدوس (في طور 

دلتصفية)
وعنودن مقرهل دإلخت لعي 34 شلرع 
عالل دبن عبد هللا طلبق 07 رقم 39 

- 90000 طنجة دملغرب.
حل شركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 
.83363

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 
تقرر حل   2022 نون28   04 دملؤرخ في 
دملحدوس   دملدؤولية  ذدت  شركة 
رأس للهل  مبلغ   EXONLINE SARL
مقرهل  وعنودن  سرهم   90.000
شلرع عالل دبن عبد   34 دإلخت لعي 
هللا طلبق 07 رقم 39 - 90000 طنجة 

دملغرب نتيجة ل : أزمة ملسية.
و حدس مقر دلتصفية ب 34 شلرع 
عالل دبن عبد هللا طلبق 07 رقم 39 - 

90000 طنجة دملغرب. 
و عين:

دلديد( ) بالل دمريف وعنودنه(د) 
شلرع دبن عربي دلحي دالسدري 94000 
 ( ) ك صفي  دملغرب  شفشلون 

للشركة.
وعند دإلقتضلء دلحدوس دملفروضة 
محل  لهم  دملخولة  دلصالحيلت  على 
دملخلبر  ومحل تبليغ دلعقوس ودلوثلئق 

دملتعلقة بللتصفية : -

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

سخن28   07 بتلريخ  بطنجة  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 44538.

460I

دئت لنية »مكتب دلدردسلت كنتوس« ش.ذ.م.م 

»مكتب معت د من طرف دلدولة«

AD3F
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تحويل دملقر دالخت لعي للشركة

دلدردسلت  »مكتب  دئت لنية 
معت د  »مكتب  ش.ذ.م.م  كنتوس« 

من طرف دلدولة«
43، زنقة ودس زيز، رقم 4، أكددل، 

40090، دلربلط دملغرب
دملدؤولية  ذدت  شركة   AD3F

دملحدوس 
 43 دإلخت لعي  مقرهل  وعنودن 
دكددل، عند م.س   4 زنقة ودس زيز رقم 

كنتوس - 40090 دلربلط دملغرب.
تحويل دملقر دالخت لعي للشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 
.437544

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 
تم تحويل   2022 نون28   07 دملؤرخ في 
من  للشركة  دلحللي  دالخت لعي  دملقر 
»43 زنقة ودس زيز رقم 4 دكددل، عند 
م.س كنتوس - 40090 دلربلط دملغرب« 
دلصنلعية،  دملنطقة   ،49 »بقعة  إلى 

دلتقدوم - 30400 دلربلط دملغرب«.
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
سخن28   07 بتلريخ  بللربلط  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 430406.
464I

STE DAK IFNI

 STE ETOILE MARINE
SERVICE SARL

شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 
قفل دلتصفية

STE DAK IFNI
 HAY OUM TOUNSI DAKHLA
 MAROC HAY OUM TOUNSI
 ،DAKHLA MAROC، 73000

maroc دلددملة
 STE ETOILE MARINE SERVICE

SARL شركة ذدت دملدؤولية 
دملحدوس 

وعنودن مقرهل دإلخت لعي : شلرع 
دلوالء فيال رقم 06 دلددملة. دلددملة 

دملغرب 73000 دلددملة دملغرب.

قفل دلتصفية
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

.9074
ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 
دملؤرخ في 34 أكتوبر 2022 تقرر حل 
 STE ETOILE MARINE SERVICE
دملدؤولية  ذدت  شركة   SARL
 400.000 رأس للهل  مبلغ  دملحدوس  
سرهم وعنودن مقرهل دإلخت لعي شلرع 
دلوالء فيال رقم 06 دلددملة. دلددملة 
دملغرب  دلددملة   73000 دملغرب 

نتيجة لرغبة دلشركلء في دلتصفية.
و عين:

صللح عيلس وعنودنه(د)  دلديد( ) 
دلددملة   44 رقم   04 دلقدم  حي 
73000 دلددملة دملغرب ك صفي ( ) 

للشركة.
و قد تم دنعقلس دلج عية دلختلمية 
شلرع  وفي   2022 أكتوبر   34 بتلريخ 
دلددملة دملغرب   06 فيال رقم  دلوالء 
دلددملة   73000 دملغرب  دلددملة 

دملغرب.
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
 07 بتلريخ  دلدهب  بودسي  دالبتددئية 
سخن28 2022 تحت رقم 2085/2022.

462I

G.C.M Consulting group

STE AAROUSSAT ATLAS
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

G.C.M Consulting group
 rue tata almou midelt، 02

54350، ميدلت دملغرب
STE AAROUSSAT ATLAS شركة 

ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 
دلشريك دلوحيد

وعنودن مقرهل دإلخت لعي زنقة 
دالهردم رقم 46 ديت منصور ميدلت 

- 54350 ميدلت دملغرب
تأسيس شركة ذدت مدؤولية 
محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 
3333
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
دلقلنون  إعددس  تم   2022 نون28   40
مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 
دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:
ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 
دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.
عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
 STE  : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

.AAROUSSAT ATLAS
دالستي2دس   : غرض دلشركة بإيجلز 

ودلتصدير.
زنقة   : دالخت لعي  دملقر  عنودن 
46 ديت منصور ميدلت  دالهردم رقم 

- 54350 ميدلت دملغرب.
أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.
 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:
دلديد  نور  حمي : 4.000 حصة 

بقي ة 400 سرهم للحصة. 
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :
 30 دلديد  نور  حمي عنودنه(د) 
 54350 ميدلت  تددوت  ملوية  زنقة 

ميدلت دملغرب.
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:
 30 دلديد  نور  حمي عنودنه(د) 
 54350 ميدلت  تددوت  ملوية  زنقة 

ميدلت دملغرب
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
سخن28   04 دالبتددئية ب يدلت بتلريخ 

2022 تحت رقم 284.
463I

Westfield sarl

 Société d›électrolyse à
 membranes et de chimie

»industrielle »SEMCI
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تحويل دلشكل دلقلنوني للشركة

Westfield sarl
 rue tamesna Longchamps,20

 Casablanca، 20200، casablanca
maroc

 Société d›électrolyse à
 membranes et de chimie

industrielle »SEMCI« شركة ذدت 
دملدؤولية دملحدوس 

و عنودن مقرهل دالخت لعي 493 شلرع 
دلحدن دلثلني دلطلبق دلثللث مكتب 
رقم 5 - دلددر دلبيضلء - 20000 دلددر 

دلبيضلء.
تحويل دلشكل دلقلنوني للشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 
.509697

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 
تم تحويل   2022 نون28   46 دملؤرخ في 
دلشكل دلقلنوني للشركة من »شركة 
ذدت دملدؤولية دملحدوس « إلى »شركة 

دملدله ة«.
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
 26 بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 

نون28 2022 تحت رقم 39376.
464I

Ste Abdoune Conseil

STE WASH AUTO YASMINE
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

حل شركة

Ste Abdoune Conseil
رقم 4 إقلمة فلط ة شلرع موالي 

رشيد دألطلس طريق صفرو فلس، 
30000، فلس دملغرب

 STE WASH AUTO YASMINE
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس (في 

طور دلتصفية)
وعنودن مقرهل دإلخت لعي متجر 6 

ريلض دليلس ين طريق عين دلشقف 
فلس. - 30000 فلس دملغرب.

حل شركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.65974
ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 
دملؤرخ في 34 أكتوبر 2022 تقرر حل 
 STE  شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس
مبلغ   WASH AUTO YASMINE
وعنودن  سرهم   400.000 رأس للهل 
ريلض   6 متجر  دإلخت لعي  مقرهل 
دليلس ين طريق عين دلشقف فلس. 
 : ل  نتيجة  دملغرب  فلس   30000  -

توقف دلنشلط دلنجلري.

 6 و حدس مقر دلتصفية ب متجر 
ريلض دليلس ين طريق عين دلشقف 

فلس. - 30000 فلس دملغرب. 
و عين:

دلحجلمي  مح د  دلديد( ) 
 2 274 تجزئة خبل تغلث  وعنودنه(د) 
فلس دملغرب ك صفي   30000 فلس 

( ) للشركة.
وعند دإلقتضلء دلحدوس دملفروضة 
محل  لهم  دملخولة  دلصالحيلت  على 
دملخلبر  ومحل تبليغ دلعقوس ودلوثلئق 
ريلض   6 متجر   : دملتعلقة بللتصفية 

دليلس ين طريق عين دلشقف فلس.
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
نون28   40 بتلريخ  بفلس  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 4647.
465I

eurest compta sarl

STE MEUBLEMENTS ROCH
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
قفل دلتصفية

eurest compta sarl
 n° 40 APT 2 ETAGE 2 BD

 CHEFCHAOUNI FES، 30000،
FES MAROC

 STE MEUBLEMENTS ROCH
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
وعنودن مقرهل دإلخت لعي : محل رقم 

6 سلحة دلعلويين فلس سليس - 
30000 فلس دملغرب.

قفل دلتصفية
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

.39449
دلوحيد  دلشريك  قردر  ب قت�سى 
تقرر حل   2022 نون28   04 دملؤرخ في 
 STE MEUBLEMENTS ROCH
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 
رأس للهل  مبلغ  دلوحيد  دلشريك 
مقرهل  وعنودن  سرهم   400.000
سلحة   6 رقم  محل  دإلخت لعي 
 30000  - سليس  فلس  دلعلويين 
فلس دملغرب نتيجة ل دلتشطيب من 

دلسجل دلتجلري.

و عين:
رشدي  دلدعيد  دلديد( ) 
وعنودنه(د) رقم 42 شلرع يوسف دبن 
فلس   30000 تلشفين حي ودس فلس 

دملغرب ك صفي ( ) للشركة.
و قد تم دنعقلس دلج عية دلختلمية 
بتلريخ 30 نون28 2022 وفي محل رقم 
 - سليس  فلس  دلعلويين  سلحة   6

30000 فلس دملغرب.
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
سخن28   08 بتلريخ  بفلس  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 5429/022.
466I

FINANCIAL CONSULTING PARTNERS

 UNIVERS NEGOCE«
MONDIAL »UNM

شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 
تأسيس شركة

 FINANCIAL CONSULTING
PARTNERS

 RUE IBNOU MOUNIR, 447
 RESIDENCE AZZARKA
 1ER ETAGE N2 MAARIF,
 CASABLANCA- MAROC،
20330، Casablanca Maroc

 UNIVERS NEGOCE MONDIAL«
UNM« شركة ذدت دملدؤولية 

دملحدوس 
وعنودن مقرهل دإلخت لعي 77 زنقة 

مح د س يحة طل بق 40،شقة 57 - 
20000 دلددر دلبيضلء دملغرب

تأسيس شركة ذدت دملدؤولية 
دملحدوس  

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 
563985

 25 في  مؤرخ  حر  عقد  ب قت�سى 
دلقلنون  إعددس  تم   2022 أكتوبر 
دملدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دملحدوس  بلمل يزدت دلتللية:
ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دملدؤولية دملحدوس .
عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
 : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 
 UNIVERS NEGOCE MONDIAL«

.»UNM
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غرض دلشركة بإيجلز : دلتجلر .
زنقة   77  : عنودن دملقر دالخت لعي 

مح د س يحة طل بق 40،شقة 57 - 

20000 دلددر دلبيضلء دملغرب.

أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.

 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:

250 حصة   : دلديد  حنلن ركللة 

بقي ة 25.000 سرهم للحصة.

 250  : دلديد سعد علمي حليمي 

حصة بقي ة 25.000 سرهم للحصة.

دلديد علسل دلجلبري : 250 حصة 

بقي ة 25.000 سرهم للحصة.

250 حصة   : دلديد علسل بوسدلي 

بقي ة 25.000 سرهم للحصة. 

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :

دلديد  حنلن ركللة عنودنه(د) سيلر 
رقم   42 دلدالم دقلمة سدريس ع لر  

44 عين دلدبع 20000 دلددر دلبيضلء 

دملغرب.

حليمي  علمي  سعد  دلديد 

سيلر دلدالم دقلمة سدريس  عنودنه(د) 
ع لر  42 رقم 44 عين دلدبع 20000 

دلددر دلبيضلء دملغرب.

عنودنه(د)  دلجلبري  علسل  دلديد 
عين   78 رقم   29 زنقة   3 دلحددوية 

دلشق دلبيضلء 20000 دلددر دلبيضلء 

دملغرب.

عنودنه(د)  بوسدلي  علسل  دلديد 
تجزئة دل28كة 2 زنقة 50 رقم 56 عين 

دلشق دلبيضلء 20000 دلددر دلبيضلء 

دملغرب.

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:

دلديد  حنلن ركللة عنودنه(د) سيلر 
رقم   42 دلدالم دقلمة سدريس ع لر  

44 عين دلدبع 20000 دلددر دلبيضلء 

دملغرب

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

 29 بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 

نون28 2022 تحت رقم 39977.

467I

sofoget

QT SOLUTIONS
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

sofoget
 Kenitra, 37 rue mohamed qorri
 residence chaimae bur n° 2 et

3، 14000، kenitra maroc
QT SOLUTIONS شركة ذدت 

مدؤولية محدوس  ذدت دلشريك 
دلوحيد

وعنودن مقرهل دإلخت لعي 48شلرع 
دبو بكردلصديق دقلمة إي لن مكتب 

2 - 44000 دلقنيطر  دملغرب
تأسيس شركة ذدت مدؤولية 
محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 
63667

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعددس دلقلنون   2024 سخن28   03
مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 
دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:
ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 
دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.
عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
 QT  : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

.SOLUTIONS
غرض دلشركة بإيجلز : بيع بردمج 

دلك بيوتر
دالستشلردت دإلسدرية

تجلر  أخهز  ك بيوتر..
48شلرع   : عنودن دملقر دالخت لعي 
دبو بكردلصديق دقلمة إي لن مكتب 

2 - 44000 دلقنيطر  دملغرب.
أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.
 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:
 4.000  : قطلوي  إليلس  دلديد 

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة. 
 4000  : قطلوي  إليلس  دلديد 

بقي ة 400 سرهم.

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   
وصفلت ومودطن دلشركلء :

عنودنه(د)  قطلوي  إليلس  دلديد 
دلقنيطر  44000 دلقنيطر  دملغرب.

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   
ومودطن مدي2ي دلشركة:

عنودنه(د)  قطلوي  إليلس  دلديد 
دلقنيطر  44000 دلقنيطر  دملغرب

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
دالبتددئية بللقنيطر  بتلريخ 03 ينلير 

2022 تحت رقم -.
468I

مكتب محلسبة

 ALGORITHME SERVICES
SARL

شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 
قفل دلتصفية

مكتب محلسبة
ع لر  44 شقة 2 زنقة عالل بن عبد 
هللا ص.ب 200 دلرشيدية، 52004، 

دلرشيدية دملغرب
 ALGORITHME SERVICES SARL

شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 
وعنودن مقرهل دإلخت لعي : قصر 

سرغين دلخنك ص ب 200 
دلرشيدية - 52000 دلرشيدية 

دملغرب.
قفل دلتصفية

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 
.2045/40989

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 
تقرر حل   2022 نون28   28 دملؤرخ في 
 ALGORITHME SERVICES SARL
دملحدوس   دملدؤولية  ذدت  شركة 
سرهم   400.000,00 رأس للهل  مبلغ 
قصر  دإلخت لعي  مقرهل  وعنودن 
سرغين دلخنك ص ب 200 دلرشيدية 
نتيجة  دملغرب  دلرشيدية   52000  -

الفالس.
و عين:

بورميس  مح د  دلديد( ) 
دلحي   04 رقم  بلوك  وعنودنه(د) 
 52000 دلعدكري بوتلملين دلردشدية 
 ( ) ك صفي  دملغرب  دلرشيدية 

للشركة.

و قد تم دنعقلس دلج عية دلختلمية 
قصر  وفي   2022 سخن28   05 بتلريخ 
دل28يدي  دلصندوق  دلخنك  سرغين 
دلرشيدية   52000  - دلرشيدية   200

دملغرب.
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
 09 بتلريخ  بللرشيدية  دالبتددئية 

سخن28 2022 تحت رقم 964/2022.
469I

FNMCOMPTA

MANADVICE
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

FNMCOMPTA
 RESIDENCE RENEE AV IBN 24
 MARHAL 3 EME ETAGE N° 07
 TANGER، 90000، TANGER

MAROC
MANADVICE شركة ذدت 

مدؤولية محدوس  ذدت دلشريك 
دلوحيد

وعنودن مقرهل دإلخت لعي شلرع 
موالي إس لعيل 44 إقلمة موالي 

إس لعيل دلطلبق 3 رقم 9 - طنجة - 
90000 طنجة دملغرب

تأسيس شركة ذدت مدؤولية 
محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 
432943

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
دلقلنون  إعددس  تم   2022 نون28   08
مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 
دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:
ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 
دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.
عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
 : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

.MANADVICE
دستشلر    : غرض دلشركة بإيجلز 
دلشركلت  وإسدر   تنظيم  في  وسعم 
 Conseil et accompagnement en(
 organisation et mangement des
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.(entreprise
شلرع   : دالخت لعي  دملقر  عنودن 
موالي  إقلمة   44 إس لعيل  موالي 
إس لعيل دلطلبق 3 رقم 9 - طنجة - 

90000 طنجة دملغرب.
أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.
 20.000 دلشركة:  رأس لل  مبلغ 

سرهم، مقدم كللتللي:
دلديد عبد دملجيد عشعلش : 200 

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة. 
 : عشعلش  دملجيد  عبد  دلديد 

200 بقي ة 400 سرهم.
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

وصفلت ومودطن دلشركلء :
عشعلش  دملجيد  عبد  دلديد 
شلرع سيدي مح د   428 عنودنه(د) 
 3 بن عبد هللا دقلمة دي نة ب طلبق 
رقم 49 - طنجة 9000 طنجة دملغرب.
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:
عشعلش  دملجيد  عبد  دلديد 
شلرع سيدي مح د   428 عنودنه(د) 
طلبق  ب  دي نة  دقلمة  هللا  عبد  بن 
طنجة   90000 طنجة   -  49 رقم   3

دملغرب
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
سخن28   07 بتلريخ  بطنجة  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 44553.
470I

Ste Abdoune Conseil

STE BAB ATLAS FOOD
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
قفل دلتصفية

Ste Abdoune Conseil
رقم 4 إقلمة فلط ة شلرع موالي 

رشيد دألطلس طريق صفرو فلس، 
30000، فلس دملغرب

STE BAB ATLAS FOOD شركة 
ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
وعنودن مقرهل دإلخت لعي : دلج لعة 

دلقروية سيدي ميلر سودر روضة 
كندر صفرو - 34000 صفرو دملغرب.

قفل دلتصفية
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

.2537

دلوحيد  دلشريك  قردر  ب قت�سى 

تقرر حل   2022 نون28   22 دملؤرخ في 

شركة   STE BAB ATLAS FOOD

ذدت مدؤولية محدوس  ذدت دلشريك 

 400.000 رأس للهل  مبلغ  دلوحيد 

دإلخت لعي  مقرهل  وعنودن  سرهم 

دلقروية سيدي ميلر سودر  دلج لعة 

34000 صفرو   - روضة كندر صفرو 

دلنشلط  لتوقف  نتيجة  دملغرب 

دلتجلري.

و عين:

لروب  دمح د  دلديد( ) 

كندر  دي وزدر  ه28ي  حي  وعنودنه(د) 

دملغرب  صفرو   34000 صفرو 

ك صفي ( ) للشركة.

و قد تم دنعقلس دلج عية دلختلمية 

وفي دلج لعة   2022 نون28   22 بتلريخ 

دلقروية سيدي ميلر سودر روضة كندر 

صفرو - 34000 صفرو دملغرب.

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

نون28   25 بتلريخ  بصفرو  دالبتددئية 

2022 تحت رقم 384/2022.

474I

GLOBAL AUDITAX

 ALMAMOUNI IMPORT

EXPORT
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

حل شركة

GLOBAL AUDITAX

تجزئة تنلعورت رقم 6 حي دلحرش 

ديت ملول دنزكلن دملغرب، 86450، 

أيت ملول دملغرب

 ALMAMOUNI IMPORT

EXPORT شركة ذدت دملدؤولية 

دملحدوس (في طور دلتصفية)

وعنودن مقرهل دإلخت لعي دلطلبق 3 
رقم 74 بلوك 5 قصبة دلطلهر ديت 

ملول - 86450 دنزكلن دملغرب.

حل شركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 
.44704

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 
تقرر   2022 أكتوبر   03 في  دملؤرخ 
حل شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس  
 ALMAMOUNI IMPORT EXPORT
سرهم   400.000 رأس للهل  مبلغ 
 3 وعنودن مقرهل دإلخت لعي دلطلبق 
قصبة دلطلهر ديت   5 بلوك   74 رقم 
86450 دنزكلن دملغرب نتيجة   - ملول 
دلشركة وضعف  نشلط  توقف   : ل 

دلديولة دملللية.
و حدس مقر دلتصفية ب دلطلبق 3 
قصبة دلطلهر ديت   5 بلوك   74 رقم 

ملول - 86450 دنزكلن دملغرب. 
و عين:

دعبللك  دلركردكي  دلديد( ) 
دلفخلرين  ودندو   68 رقم  وعنودنه(د) 
 ( ) ك صفي  دملغرب  فلس   30000

للشركة.
وعند دإلقتضلء دلحدوس دملفروضة 
محل  لهم  دملخولة  دلصالحيلت  على 
دملخلبر  ومحل تبليغ دلعقوس ودلوثلئق 

دملتعلقة بللتصفية : -
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
سخن28   04 بتلريخ  بلنزكلن  دالبتددئية 

2022 تحت رقم 2409.

472I

GLOBAL AUDITAX

 ALMAMOUNI IMPORT
EXPORT

شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 
قفل دلتصفية

GLOBAL AUDITAX
تجزئة تنلعورت رقم 6 حي دلحرش 
ديت ملول دنزكلن دملغرب، 86450، 

أيت ملول دملغرب
 ALMAMOUNI IMPORT

EXPORT شركة ذدت دملدؤولية 
دملحدوس 

وعنودن مقرهل دإلخت لعي : دلطلبق 3 
رقم 74 بلوك 5 قصبة دلطلهر ديت 

ملول - 86450 دنزكلن دملغرب.
قفل دلتصفية

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

.44704

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 

تقرر   2022 نون28   07 في  دملؤرخ 

 ALMAMOUNI IMPORT حل 

دملدؤولية  ذدت  شركة   EXPORT

 400.000 رأس للهل  مبلغ  دملحدوس  

دإلخت لعي  مقرهل  وعنودن  سرهم 

قصبة   5 بلوك   74 رقم   3 دلطلبق 

دنزكلن   86450  - ملول  ديت  دلطلهر 

دملغرب نتيجة لتوقف نشلط دلشركة 

وضعف دلديولة دملللية..

و عين:

دعبللك  دلركردكي  دلديد( ) 

دلفخلرين  ودندو   68 رقم  وعنودنه(د) 

 ( ) ك صفي  دملغرب  فلس   30000

للشركة.

و قد تم دنعقلس دلج عية دلختلمية 

 3 2022 وفي دلطلبق  07 نون28  بتلريخ 

قصبة دلطلهر ديت   5 بلوك   74 رقم 

ملول - 86450 دنزكلن دملغرب.

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

سخن28   04 بتلريخ  بلنزكلن  دالبتددئية 

2022 تحت رقم 2440.

473I

STE AL ATEF PLATEAU

STE MERMIDO PESCI
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

توسيع نشلط دلشركة 

STE MERMIDO PESCI
تجزئة دملدي2  04 زنقة خبل ح28ي 

ع لر  45 دلشقة 04، 73000، 

دلددملة دملغرب

STE MERMIDO PESCI شركة ذدت 

دملدؤولية دملحدوس 

وعنودن مقرهل دالخت لعي تجزئة 

دملدي2  04 زنقة خبل ح28ي ع لر  

45 دلشقة 04 - 73000 دلددملة 

دملغرب.

توسيع نشلط دلشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.6425
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ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 
ت ت   2022 سخن28   04 في  دملؤرخ 
نشلط  إلى  دلتللية  دألنشطة  إضلفة 

دلشركة دلحللي :
وفي  دملغرب  في  دلشركة  غرض 

دلخلرج هو : 
نقل دلبضلئع لحدلب دلغي2،

نقل دألشخلص لحدلب دلغي2
دلج لعي  دلخلص  دلنقل 

لألشخلص
دلشخصية  أو  دلبضلئع  نقل 

لنفدهل
دلنقل دملحلي ودلدولي

دإلنتلج  وسلئل  خ يع  دستغالل 
ودلدلحلي  دلبحري  دلصيد  ألسطول 

ودلصيد دلحرفي ؛
أع لل متنوعة وتقديم دلخدملت 
ودملعددت دلثقيلة ودلشخصية ووكيل 

دلشحن
دلعلبر  دلنقل  ع ليلت  خ يع 
ودل28ي ودلبحري ودلجوي على دمتالف 

أنودعهل.
خ يع ع ليلت دملنلولة ودلتخزين 
ودلبضلئع،  دلغذدئية  دملودس  لج يع 
بللشلحنلت  دلنقل  ع ليلت  وخ يع 

ودلج لرك ودلتخزين ؛
دلتجلر  دلعلمة وتقديم دلخدملت

أو  دستقبلل  ودإلقلمة،  دلفنلسق 
وإنشلء  تشغيل  دألحددث،  عرض 
ودلفنلسق  دملعدكردت  مودقع  وإسدر  
ودملوتيالت ودلبنلغل وتشغيل وإسدر  

مقهى ومطعم
وبيع  وحفظ  وتج يد  صيد 
خ يع  وتصدير  ودستي2دس  وتدويق 
ودلرمويلت  دألس لك  أنودع 
ودلقشريلت ورأسيلت دألرخل ودملحلر 
دملنتجلت  من  وغي2هل  دلبحر  وخردس 
عن  دملدتورس   أو  دملحلية  دلبحرية 
دملج ددت  أو  دلصيد  قودرب  طريق 

دلوطنية أو دألخنبية:
دملأكوالت  ملنتجلت  دلت2ويج 

دلبحرية دلطلزخة و/ أو دملج د  ؛
شردء وبيع ودستي2دس وتصدير ونقل 

خ يع دملنتجلت دلبحرية ؛
مصلنع  وتصدير  وتأخي2  تركيب 
دملنتجلت  على  للحفلظ  دملعللجة 

على حصص  ودالستحودذ  دلد كية 
في خ يع دلصنلعلت دمل لثلة أو ذدت 

دلصلة ؛
تربية دألحيلء دمللئية، خ يع أشكلل 

دلنشطلء دلزردعيين
دلنقل دمل28س دلوطني ودلدولي لج يع 

منتجلت دملأكوالت دلبحرية ؛
لج يع  أشكلله  بج يع  دلنقل 
دملنتجلت دلبحرية ودملنتجلت دلثلنوية 
خ يع  عن  نيلبة  أو  لصللحه  سودء 

دألطردف دلثللثة ؛
ت ثيل دلشركلت دلوطنية ودلدولية 

على دمتالف أنودعهل ؛
دلصيد دلبحري بج يع أشكلله.

تجلر  دألس لك؛
دلع ليلت  خ يع  علم،  وبشكل 
غي2  أو  مبلشر  بشكل  دملرتبطة 
دلشركة  ن و  لتعزيز  بنشلطهل  مبلشر 

وتطورهل.
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم   
 08 بتلريخ  دلدهب  بودسي  دالبتددئية 
سخن28 2022 تحت رقم 2404/2022.
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 CABINET DE GESTION ET RÉVISION

COMPTABLE

ETISOFT
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

توسيع نشلط دلشركة 

 CABINET DE GESTION ET
RÉVISION COMPTABLE
 IMM GHA 6ème étage,

 bureau n°43 centrak park
 Mohammedia، 28810،

Mohammedia maroc
ETISOFT شركة ذدت دملدؤولية 

دملحدوس 
وعنودن مقرهل دالخت لعي دملنطقة 
دلصنلعية موالي رشيد شلرع 2 

مكرر قطعة 76/75 - 22000 دلددر 
دلبيضلء دملغرب.

توسيع نشلط دلشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.304873
ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 
ت ت   2022 أكتوبر   25 في  دملؤرخ 

نشلط  إلى  دلتللية  دألنشطة  إضلفة 
دلشركة دلحللي :

ودألفالم  دمللصقلت  طبلعة 
دلبالستيكية ؛

وطبلعة  وتصنيع  إنشلء   •
ودلطبلعة  دلالصقة  دمللصقلت 
وخ يع  دلرسم  وأنشطة  ودلتغليف 
ودلتجليد  ودلكتيبلت  دلت2كيبلت 

وتشكيل دلورق ودلكرتون.
دملطبوعلت  أنودع  خ يع  إنتلج   •
ودلتجلرية،  ودإلعالنية  دإلسدرية 
وكذلك خ يع أنودع دلعبودت وأغلفة 

دلكرتون.
دلدفلية  دلصنلسيق  تص يم   •
دألوتوملتيكية ودلفودصل ودمللصقلت 
وأيًضل  للبيع«  »دلجلهز   ودألوتلس 

شلشلت دلعرض.
طبلعة دألوفدت دملبلشر  على   •
دلكرتون دملضلع نلنو دلفلوت. دلطبلعة 
ودلكرتون  دلورق  على  دلرق ية 

دملضغوط ودلكرتون دملضلع.
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم   
 09 بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 

سخن28 2022 تحت رقم 849728.
475I

مج وعة مددرس منلر دلخي2دلخصوصية لدعم دلت2بية 

ودلتكوين

مجموعة مدارس منار 
الخيرالخصوصية لدعم التربية 

والتكوين ش.م.م
إعالن متعدس دلقردردت

مج وعة مددرس منلر 
دلخي2دلخصوصية لدعم دلت2بية 

ودلتكوين
إقلمة دلكتبية شلرع بغددس عين 
دلشق، 20460، دلددر دلبيضلء 

دملغرب
مج وعة مددرس منلر 

دلخي2دلخصوصية لدعم دلت2بية 
ودلتكوين ش.م.م »شركة ذدت 

دملدؤولية دملحدوس «
وعنودن مقرهل دالخت لعي: 3، دقلمة 
دلكتبية،زنقة 445 شلرع بغددس عين 

دلشق - - دلددر دلبيضلء دملغرب.
»إعالن متعدس دلقردردت«

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري: 
.453753

ب قت�سى دلج ع دلعلم دالستثنلئي 
دملؤرخ في 47 أكتوبر 2022

تم دتخلذ دلقردردت دلتللية: 
دلذي ينص على  و2:   4 قردر رقم 
مع  دملدي2ين  دستقللة  قبول  مليلي: 
دلذمة بدون تحفظ تعيين  منح إبردء 
عبد  عي�سي   : دلشركلءدلتدعة  كل 
دلعزيز، مخلوف علي، ضبلي دسريس، 
حبيبة نصي2،دوسدسدس مح د، وفيق 
عبد  وكيلي  عث لن،  منلر  مح د، 
مدي2ين  مح د،  وسربلل  دللطيف 
لكل  دملشت2ك  دلتوقيع  مع  للشركة 

ثالث مدي2ين.
ينص  دلذي  و4:   3 رقم  قردر 
تفويت  على  دملصلسقة  مليلي:  على 
ملح د  ش �سي  رح ة  حصص  خل 

أوسدسس
قردر رقم 5: دلذي ينص على مليلي: 

تحيين دلقلنون دألسل�سي
وتبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 

دلنظلم دألسل�سي دلتللية: 
ينص على  دلذي  و7:   6 رقم  بند 
مكلن  أوسدسس  مح د  سمول  مليلي: 

رح ة ش �سي
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
 09 بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 

نون28 2022 تحت رقم 845475.
476I

مج وعة مددرس منلر دلخي2سيدي عث لن 

دلخصوصية ش.م.م

مجموعة مدارس منار 
الخيرسيدي عثمان الخصوصية 

ش.م.م
إعالن متعدس دلقردردت

مج وعة مددرس منلر دلخي2سيدي 
عث لن دلخصوصية ش.م.م

شلرع مح د بوزيلن،دلع لر  أ4 
حي دلدالمة 3 –سيدي عث لن، 
20670، دلددر دلبيضلء دملغرب

مج وعة مددرس منلر دلخي2سيدي 
عث لن دلخصوصية ش.م.م »شركة 

ذدت دملدؤولية دملحدوس «
وعنودن مقرهل دالخت لعي: شلرع 
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مح د بوزيلن،دلع لر  أ4 حي 

دلدالمة 3 –سيدي عث لن - - دلددر 

دلبيضلء دملغرب.

»إعالن متعدس دلقردردت«

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري: 

.238405

ب قت�سى دلج ع دلعلم دالستثنلئي 

دملؤرخ في 47 أكتوبر 2022

تم دتخلذ دلقردردت دلتللية: 

دلذي ينص على  و2:   4 قردر رقم 

دملدي2ين  خل  دستقللة  قبول  مليلي: 

دلذمة بدون  إبردء  دملدي2ين  مع منح 

دلتدعة  تحفظ وتد ية كل دلشركلء 

دلعزيز،  عبد  :عي�سي  للشركة 

حبيبة  ضبلي دسريس،  مخلوف علي، 

نصي2،دوسدسدس مح د، وفيق مح د، 

دللطيف  عبد  وكيلي  عث لن،  منلر 

وسربلل مح د، مدي2ين للشركة مع 

دلتوقيع دملشت2ك لكل ثالث مدي2ين.

قردر رقم 3 : دلذي ينص على مليلي: 

تفويت خل حصص  على  دملصلسقة 

رح ة ش �سي ملح د أوسدسس

قردر رقم 5: دلذي ينص على مليلي: 

 3.000.000,00 إلى  دمللل  رأس  رفع 

دلندب  على  دملحلفظة  مع  سرهم 

دملئوية دلقدي ة

قردر رقم 8: دلذي ينص على مليلي: 

تحيين دلقلنون دألسل�سي

وتبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 

دلنظلم دألسل�سي دلتللية: 

ينص على  دلذي  و7:   6 رقم  بند 

مكلن  أوسدسس  مح د  سمول  مليلي: 

إلى  دلرأس لل  ورفع  ش �سي  رح ة 

دملحلفظة  مع  سرهم   3.000.000,00

على دلندب دملئو  دلقدي ة

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

 09 بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 

نون28 2022 تحت رقم 845477.

477I

إئت لنية بلرية

BILAL ELEC
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

إئت لنية بلرية
مليل4 رقم448 دملحلميد مردكش، 

40460، مردكش دملغرب
BILAL ELEC شركة ذدت مدؤولية 

محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد
وعنودن مقرهل دإلخت لعي دلطلبق 

دألر�سي رقم454 سودر كوكو 
تدلطلنت مردكش - 40065 مردكش 

دملغرب
تأسيس شركة ذدت مدؤولية 
محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 
430665

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
دلقلنون  إعددس  تم   2022 نون28   04
مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 
دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:
ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 
دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.
عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
 BILAL  : دإلقتضلء ب ختصر تد يتهل 

.ELEC
غرض دلشركة بإيجلز : *دلدبلكة 

دلكهربلئية وأع لل دلت2كيب دألمر .
*دع لل بنلء.

*أع لل دلبنلء دملتخصصة.
دلطلبق   : دالخت لعي  دملقر  عنودن 
دألر�سي رقم454 سودر كوكو تدلطلنت 

مردكش - 40065 مردكش دملغرب.
أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.
 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:
 4.000  : موني2  دلصغي2  دلديد 

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة. 
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :
عنودنه(د)  موني2  دلصغي2  دلديد 
رقم546 سودر كوكو تدلطلنت مردكش 

40065 مردكش دملغرب.
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:
عنودنه(د)  موني2  دلصغي2  دلديد 
رقم546 سودر كوكو تدلطلنت مردكش 

40065 مردكش دملغرب
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
نون28   40 بتلريخ  ب ردكش  دلتجلرية 

2022 تحت رقم -.

478I

TRUE PARTNERS

 KHARBOUCH
DEVELOPEMENT

شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 
دلشريك دلوحيد

رفع رأس لل دلشركة

TRUE PARTNERS
 RES PANORAMA GH A IMM
 14 ETAGE 1 OFFICE N1 SIDI

 MAAROUF CASABLANCA، 0،
CASABLANCA MAROC

 KHARBOUCH
DEVELOPEMENT شركة ذدت 
مدؤولية محدوس  ذدت دلشريك 

دلوحيد
وعنودن مقرهل دإلخت لعي 332 شلرع 
دبردهيم دلروضلني دلطلبق دلخلمس 
شقة 24 سكن ريحلن معلريف دلددر 
دلبيضلء - - 20000 دلددر دلبيضلء 

دملغرب.
رفع رأس لل دلشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 
.557437

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 
تم   2022 نون28   28 في  دملؤرخ 
قدره  ب بلغ  دلشركة  رأس لل  رفع 
من  أي  سرهم«   4.390.000«
 4.400.000« إلى  سرهم«   40.000«
تقديم حصص   : عن طريق  سرهم« 

نقدية أو عينية.
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
 05 بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 

سخن28 2022 تحت رقم 40522.

479I

CABINET BEN MOKHTAR

ALUTAN
إعالن متعدس دلقردردت

CABINET BEN MOKHTAR

 Centre d›Affaires NOVA

 AFRICA. 40 Rue Al Banafsaj. 1er

 Etage N°22. Vieille Montagne،

90040، TANGER MAROC

ALUTAN »شركة ذدت دملدؤولية 

دملحدوس «

وعنودن مقرهل دالخت لعي: دملنطقة 

دلصنلعية طريق تطودن دلطريق 4 

دلقطعة رقم 427 أ - 90000 طنجة 

دملغرب.

»إعالن متعدس دلقردردت«
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري: 

.400699

ب قت�سى دلج ع دلعلم دالستثنلئي 

دملؤرخ في 04 سخن28 2022

تم دتخلذ دلقردردت دلتللية: 

على  ينص  دلذي   :4 رقم  قردر 
ب ل  دلشركة  رأس لل  رفع  مليلي: 

لتحويله  سرهم   4.900.000 قدره 

سرهم   2.000.000 إلى   400.000 من 

دلجلرية  دلحدلبلت  سمج  طريق  عن 

للشركلء

قردر رقم 2: دلذي ينص على مليلي: 

دعت لس قلنون أسل�سي خديد

وتبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 

دلنظلم دألسل�سي دلتللية: 

على  ينص  دلذي   :7 رقم  بند 

دلشركة  رأس لل  تحديد  تم  مليلي: 

إلى  مقد ة  سرهم   2.000.000 في 

سرهم   400 فئة  حصة من   20.000

أسندت بللكلمل للشركلء على دلنحو 

 5.000 : دلديد  غلس  دلش لع  دلتللي 

دلش لع  دلديد مح د عالء  حصة، 

دلديد كريم دلجندي  5.000 حصة، 

سلمي  رمزي  ودلديد  حصة   5.000

دلجندي 5.000 حصة

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

سخن28   08 بتلريخ  بطنجة  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 260442.

480I
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BCNG

STE: MATERIUM
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

BCNG

 BD. ZERKTOUNI ,265

 9ÈME ETAGE N°92 265, BD.

 ZERKTOUNI 9ÈME ETAGE

 N°92، 20050، CASABLANCA

MAROC

STE: MATERIUM شركة ذدت 

مدؤولية محدوس  ذدت دلشريك 

دلوحيد

وعنودن مقرهل دإلخت لعي 265، 

شلرع دلزرقطوني دلطلبق 9 رقم 92 - 

20050 دلددر دلبيضلء دملغرب

تأسيس شركة ذدت مدؤولية 

محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

564433

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
دلقلنون  إعددس  تم   2022 نون28   44

مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:

ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.

عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 

 STE:  : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

.MATERIUM

أشغلل   : بإيجلز  دلشركة  غرض 

متنوعة وإنشلءدت.

 ،265  : دالخت لعي  دملقر  عنودن 
شلرع دلزرقطوني دلطلبق 9 رقم 92 - 

20050 دلددر دلبيضلء دملغرب.

أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.

دلشركة:  رأس لل  مبلغ 

400.000,00 سرهم، مقدم كللتللي:

 : مبلرك  بن  رشيد  دلديد 

 400 بقي ة  حصة   400.000,00

سرهم للحصة. 

 4.000  : دلديد رشيد بن مبلرك 

بقي ة 400 سرهم.

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

وصفلت ومودطن دلشركلء :

دلديد رشيد بن مبلرك عنودنه(د) 

03 ع لر  أ شقة  دقلمة نديم دلبحر 

20 تجزئة حجي 20050 سال دملغرب.

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:

دلديد رشيد بن مبلرك عنودنه(د) 

03 ع لر  أ شقة  دقلمة نديم دلبحر 

20 تجزئة حجي 20050 سال دملغرب

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

 05 بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 

سخن28 2022 تحت رقم -.

484I

FIDUCIAIRE EL OUAZZANI

AXIOMA INVEST
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تعيين مدي2 خديد للشركة

FIDUCIAIRE EL OUAZZANI

 HAY AL AMAL AV »D« IMM

 227 APPT 1 SALE، 11160، SALE

MAROC

AXIOMA INVEST شركة ذدت 

دملدؤولية دملحدوس 

وعنودن مقرهل دإلخت لعي 45 شلرع 

فرندل شقة 8 دكددل - 40090 

دلربلط دملغرب.

تعيين مدي2 خديد للشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.462994

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 

تم تعيين   2022 نون28   40 دملؤرخ في 

مللي  مدي2 خديد للشركة دلديد( ) 

طلرق ك دي2 وحيد

تبعل لقبول دستقللة دملدي2.

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

سخن28   04 بتلريخ  بللربلط  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 40247.

482I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

ARWA MONETIQUE
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

 SOCIETE MARJANE CONSEIL
SARL

Appt.N°2, 2°Etage Lot.
 B22 Lotissement Zaitoune

 TIKIOUINE AGADIR، 80000،
AGADIR MAROC

ARWA MONETIQUE شركة ذدت 
مدؤولية محدوس  ذدت دلشريك 

دلوحيد
وعنودن مقرهل دإلخت لعي رقم 72 

شلرع خ لل عبد دلنلصر حي دملدي2  
أكلسر - 80000 دكلسير دملغرب

تأسيس شركة ذدت مدؤولية 
محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 
53845

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
دلقلنون  إعددس  تم   2022 نون28   46
مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 
دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:
ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 
دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.
عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
 ARWA : دإلقتضلء ب ختصر تد يتهل

.MONETIQUE
صرف   : بإيجلز  دلشركة  غرض 

دلع الت.
 72 رقم   : عنودن دملقر دالخت لعي 
شلرع خ لل عبد دلنلصر حي دملدي2  

أكلسر - 80000 دكلسير دملغرب.
أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.
 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:
 4.000  : دوكحي  مريم  دلديد  

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة. 
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :

عنودنه(د)  دوكحي  مريم  دلديد  
 2 شلرع دلحدن   450 رقم   02 بلوك 
أيت ملول 86450 ديت ملول دملغرب.

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   
ومودطن مدي2ي دلشركة:

عنودنه(د)  دوكحي  مريم  دلديد  
 2 شلرع دلحدن   450 رقم   02 بلوك 
أيت ملول 86450 أيت ملول دملغرب

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
سخن28   07 بتلريخ  بلكلسير  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 449574.
483I

Best Real Estate Gestion

خريبكة أوطيل انفيست
إعالن متعدس دلقردردت

Best Real Estate Gestion
دلطريق دلثلنوية 4029، سيدي 

معروف.، 20350، دلددر دلبيضلء 
دملغرب

مريبكة أوطيل دنفيدت »شركة 
ذدت دملدؤولية دملحدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد«
وعنودن مقرهل دالخت لعي: 7، دقلمة 
ردمي، زنقة سبتة دلطلبق 2، دملكتب 
8، دلددر دلبيضلء - 20300 دلددر 

دلبيضلء دملغرب.
»إعالن متعدس دلقردردت«

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري: 
.529925

ب قت�سى دلج ع دلعلم دالستثنلئي 
دملؤرخ في 20 أكتوبر 2022

تم دتخلذ دلقردردت دلتللية: 
على  ينص  دلذي   :4 رقم  قردر 
900 حصة  مليلي: دملصلسقة على بيع 
دخت لعية من طرف شركة دكديطلل 
دملرني�سي  منلل  دلديد   لفلئد   دي و 

من ردس لل دلشركة 
قردر رقم 2: دلذي ينص على مليلي: 
مالئ ة دلشكل دلقلنوني للشركة من 
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 
شريك وحيد دلى شركة ذدت مدؤولية 

محدوس 
قردر رقم 3: دلذي ينص على مليلي: 
تبني قلنون دسل�سي خديد للشركة مع 

تغيي2 دلبندين 6 و7
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قردر رقم 4: دلذي ينص على مليلي: 
تلكيد دلديد ع ر يعقوبي دلحلمل ل 
في منصب   249963 ب ت ورقم بج 

مدي2 دلشركة ملد  غي2 محدوس  
وتبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 

دلنظلم دألسل�سي دلتللية: 
ينص  دلذي   :44 دلى   4 رقم  بند 
على مليلي: تبني قلنون دسل�سي معدل 

بللكلمل
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
 09 بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 

سخن28 2022 تحت رقم 44483.
484I

Cabinet Comptable Azmani Mounsef

MEDI CASH
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

حل شركة

 Cabinet Comptable Azmani
Mounsef

 Rue Anoual N°46، 32000، AL
Hoceima Maroc

MEDI CASH شركة ذدت دملدؤولية 
دملحدوس (في طور دلتصفية)

وعنودن مقرهل دإلخت لعي 85 شلرع 
مح د دلخلمس بني بوعيلش - 

32000 دلحدي ة دملغرب.
حل شركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 
.449

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 
تقرر حل   2022 نون28   24 دملؤرخ في 
دملحدوس   دملدؤولية  ذدت  شركة 
رأس للهل  مبلغ   MEDI CASH
مقرهل  وعنودن  سرهم   500.000
شلرع مح د دلخلمس   85 دإلخت لعي 
دلحدي ة   32000  - بوعيلش  بني 
دلنهلئي  دلتوقف   : ل  نتيجة  دملغرب 

للنشلط دلتجلري للشركة.
 85 ب  دلتصفية  مقر  حدس  و 
 - شلرع مح د دلخلمس بني بوعيلش 

32000 دلحدي ة دملغرب. 
و عين:

أزملني  منصف  دلديد( ) 
دلنكور  حجر   زنقة   45 وعنودنه(د) 
ك صفي  دملغرب  دلحدي ة   32000

( ) للشركة.

وعند دإلقتضلء دلحدوس دملفروضة 

محل  لهم  دملخولة  دلصالحيلت  على 

دملخلبر  ومحل تبليغ دلعقوس ودلوثلئق 

دملتعلقة بللتصفية : -

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

 42 بتلريخ  بللحدي ة  دالبتددئية 

سخن28 2022 تحت رقم 330.

485I

OURA FIN

كومبليباك

شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

رفع رأس لل دلشركة

OURA FIN

 lot tarik immeuble 4 1ére

 étage appt 46 sidi moumen

 casablanca، 20400،

CASABLANCA maroc

كومبليبلك شركة ذدت دملدؤولية 

دملحدوس 

وعنودن مقرهل دإلخت لعي طريق 

دلربلط رقم 4 كلم 45200 عين 

حروس  دملح دية طريق دلربلط رقم 

4 كلم 45200 عين حروس  دملح دية 

28630 دملح دية دملغرب.

رفع رأس لل دلشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.377

دلعلم  دلج ع  ب قت�سى 

نون28   30 في  دملؤرخ  دإلستثنلئي 

دلشركة  رأس لل  رفع  تم   2022

سرهم«   7.000.000« قدره  ب بلغ 

إلى  سرهم«   40.000.000« من  أي 

طريق  عن  سرهم«   47.000.000«

دلشركة  سيون  مع  مقلصة  إخردء   :

دملحدس  دملقددر ودملدتحقة.

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

 42 بتلريخ  بلملح دية  دالبتددئية 

سخن28 2022 تحت رقم 2748.

486I

ELMA COMPTABILITE

DIAMANT ROAD TRANS
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

ELMA COMPTABILITE

 AV MOULAY ISMAIL

 RESIDENCE FARAH BLOC A

 RDC N 2 TANGER، 90000،

TANGER MAROC

 DIAMANT ROAD TRANS

شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد

وعنودن مقرهل دإلخت لعي حي دظهر 

دلقنفوس دلقطعة 99 دلعودمة - 

93000 طنجة دملغرب

تأسيس شركة ذدت مدؤولية 

محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

432904

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
دلقلنون  إعددس  تم   2022 نون28   09

مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:

ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.

عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 

 : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

.DIAMANT ROAD TRANS

نقل   : بإيجلز  دلشركة  غرض 

دملدتخدمين لحدلب دلغي2.

حي   : دالخت لعي  دملقر  عنودن 

 - دلعودمة   99 دظهر دلقنفوس دلقطعة 

93000 طنجة دملغرب.

أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.

 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:

 400  : دملوسن  هللا  عبد  دلديد 

حصة بقي ة 4.000 سرهم للحصة. 

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :

دلديد عبد هللا دملوسن عنودنه(د) 
دمللنيل 40445 دمللنيل دمللنيل.

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   
ومودطن مدي2ي دلشركة:

عنودنه(د)  دملوسن  مح د  دلديد 
مدنلنة  مج ع  دلرهردء  حي  شلرع 
كولف ع لر  9 ط 7 رقم 478 93000 

طنجة دملغرب
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
سخن28   07 بتلريخ  بطنجة  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 260362.
487I

BOUKHRIS &ASSOCIES

LUXOR
إعالن متعدس دلقردردت

LUXOR
شركة مدله ة

رأس للهل: 92.667.000 سرهم
مقرهل دالخت لعي: مددر دلحدن 

دلثلني، دلددر دلبيضلء 
RC n° 81463 – IF N° 1031892

دلعلم  دلج ع  محضر  ب وخب 
يونيو   30 بتلريخ  دملنعقد  دلعلسي 

2022، تقرر مل يلي:
كوثر  دلديد   إستقللة  معلينة   -

خوهردتي ك تصرفة للشركة؛
دلص د  عبد  دلديد  تعيين   -
طللبي، دملزسدس بتلريخ 46/05/4979، 
 42 ب  دلقلطن  دلجندية،  مغربي 
دألول،  دلطلبق  تي ور،  زنقة مح وس 
وطنيته  دلبيضلء،  دلددر   44 ع لر  
خديد  ك تصرف   ،WA89409

للشركة؛
دالسدر   مجلس  محضر  ب وخب 
دملنعقد بتلريخ 30 يونيو 2022، تقرر 

مل يلي:
دلص د  عبد  دلديد  تعيين   -
طللبي، دملزسدس بتلريخ 46/05/4979، 
 42 ب  دلقلطن  دلجندية،  مغربي 
دألول،  دلطلبق  تي ور،  زنقة مح وس 
وطنيته  دلبيضلء،  دلددر   44 ع لر  

WA89409، ك دير خديد للشركة؛
لشركة  دلددئم  دمل ثل  تغيي2   -
saham assurance ودستبلل دلديد  
كوثر خوهردتي بللديد يوسف بردس ، 
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بتلريخ  دملزسدس  دلجندية،  مغربي 
دلقلطن بليدلسفة،   ،05/04/4984
رقم   36 زنقة  دللي ون،  تجزئة 
وطنيته رقم. دلددر دلبيضلء،   44/43

BE736679
بللسجل  دلقلنوني  دإليددع  تم 
دلتجلرية  دملحك ة  لد   دلتجلري 
 845423 تحت عدس  بللددر دلبيضلء 

بتلريخ 09 نون28 2202.
ملخص قصد دلنشر

488I

SAFIGESTRA مكتب سفي خيدت2د لل حلسبة

SAFI FAJR
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
حل شركة

مكتب سفي خيدت2د لل حلسبة 
SAFIGESTRA

 N°05 IMM FARAH AV
 KENNIDY VN SAFI، 46000،

SAFI safi
SAFI FAJR شركة ذدت مدؤولية 
محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد(في 

طور دلتصفية)
وعنودن مقرهل دإلخت لعي دلرقم 
44 زنقة سوسن تجزئة كودك حي 
دلفرسوس دسفي - 46000 دسفي 

دملغرب.
حل شركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 
.44587

دلوحيد  دلشريك  قردر  ب قت�سى 
تقرر حل   2022 نون28   29 دملؤرخ في 
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 
مبلغ   SAFI FAJR دلوحيد  دلشريك 
وعنودن  سرهم   400.000 رأس للهل 
زنقة   44 دلرقم  دإلخت لعي  مقرهل 
دلفرسوس  حي  كودك  تجزئة  سوسن 
دسفي - 46000 دسفي دملغرب نتيجة 
ل : فشل دلشركة في تحقيق دهددفهل.
دلرقم  ب  دلتصفية  مقر  حدس  و 
حي  كودك  تجزئة  سوسن  زنقة   44
دسفي   46000  - دسفي  دلفرسوس 

دملغرب. 

و عين:
خ لل  يوسف  دلديد( ) 
سوسن  زنقة   44 دلرقم  وعنودنه(د) 
دسفي  دلفرسوس  حي  كودك  تجزئة 
 ( ) ك صفي  دملغرب  دسفي   46000

للشركة.
وعند دإلقتضلء دلحدوس دملفروضة 
محل  لهم  دملخولة  دلصالحيلت  على 
دملخلبر  ومحل تبليغ دلعقوس ودلوثلئق 

دملتعلقة بللتصفية : -
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
سخن28   06 بتلريخ  بآسفي  دالبتددئية 

2022 تحت رقم 4445.
489I

STE HAMMOUJ ET CONSORTS SARL

BTP SECURITE CONTROLE
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

 STE HAMMOUJ ET CONSORTS
SARL

 468ave mohammed diouri
 n°5 kenitra، 14000، kenitra

MAROC
 BTP SECURITE CONTROLE

شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 
دلشريك دلوحيد

وعنودن مقرهل دإلخت لعي بئ2 دلردمي 
دلشرقية رقم 46 - 44000 دلقنيطر  

دملغرب
تأسيس شركة ذدت مدؤولية 
محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 
67593

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
دلقلنون  إعددس  تم   2022 نون28   45
مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 
دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:
ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 
دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.
عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
 BTP  : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

.SECURITE CONTROLE

مكتب   -  : غرض دلشركة بإيجلز 
دلدردسلت ودلتحقيقلت ودلبحوث

- دلرقلبة دلفنية على دلبنلء.
عنودن دملقر دالخت لعي : بئ2 دلردمي 
دلشرقية رقم 46 - 44000 دلقنيطر  

دملغرب.
أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.
 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:
 4.000  : عث لن  دلدبلغ  دلديد 

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة. 
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :
عنودنه(د)  عث لن  دلدبلغ  دلديد 
 44000  49 بئ2 دلردمي دلشرقية رقم 

دلقنيطر  دملغرب.
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:
عنودنه(د)  عث لن  دلدبلغ  دلديد 
 44000  49 بئ2 دلردمي دلشرقية رقم 

دلقنيطر  دملغرب
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
 08 بتلريخ  بللقنيطر   دالبتددئية 

سخن28 2022 تحت رقم 5006.
490I

FITICOF

HEAM CONSEIL
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
قفل دلتصفية

FITICOF
9 شلرع غدلن كنفلني دقلمة نبيلة، 

30000، فلس دملغرب
HEAM CONSEIL شركة ذدت 

مدؤولية محدوس  ذدت دلشريك 
دلوحيد

وعنودن مقرهل دإلخت لعي : 48 شلرع 
موالي رشيد طريق صفرو - 30000 

فلس دملغرب.
قفل دلتصفية

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 
.56459

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 
تقرر   2022 سخن28   09 في  دملؤرخ 

شركة ذدت   HEAM CONSEIL حل 
دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 
دلوحيد مبلغ رأس للهل 40.000 سرهم 
شلرع   48 دإلخت لعي  مقرهل  وعنودن 
 30000  - موالي رشيد طريق صفرو 
فلس دملغرب نتيجة ألزمة دقتصلسية.

و عين:
دلعدلوني  دلعزيز  عبد  دلديد( ) 
وعنودنه(د) 4 شلرع ع ر دسري�سي شقة 
 ( ) فلس دملغرب ك صفي   30000  5

للشركة.
و قد تم دنعقلس دلج عية دلختلمية 
بتلريخ 09 سخن28 2022 وفي 48 شلرع 
 30000  - موالي رشيد طريق صفرو 

فلس دملغرب.
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
سخن28   42 بتلريخ  بفلس  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 5456/22.
494I

GROUPE L.A-CONSEIL ET GESTION

 ECOLE DE GESTION DES« 
 ENTREPRISES ACHRAF

PRIVE »EGEAP
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تأسيس شركة

 GROUPE L.A-CONSEIL ET
GESTION

 RUE SEBOU ET ALLAL BEN 65
 ABDELLAH RES ADAM BUR N
1، 14000، KENITRA MAROC
 ECOLE DE GESTION DES« 

 ENTREPRISES ACHRAF PRIVE
EGEAP« شركة ذدت دملدؤولية 

دملحدوس 
وعنودن مقرهل دإلخت لعي 34 زنقة 
ملرتي2 بن عبد دلدالم مكتب رقم 

2 فلل فلوري دقلمة ريلض دلزيتون 
دلقنيطر  - 44000 دلقنيطر  دملغرب

تأسيس شركة ذدت دملدؤولية 
دملحدوس  

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 
67489

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعددس دلقلنون   2022 أكتوبر   25
دملدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 
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دملحدوس  بلمل يزدت دلتللية:

ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دملدؤولية دملحدوس .

عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 

 : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

 ECOLE DE GESTION DES«

 ENTREPRISES ACHRAF PRIVE

.»EGEAP

 : بإيجلز  دلشركة  غرض 

دملقلوالت  تديي2  في  دالستشلردت 

(دلتدريب دملدت ر)

تدبي2 دملقلوالت.
زنقة   34  : عنودن دملقر دالخت لعي 

رقم  مكتب  دلدالم  عبد  بن  ملرتي2 
دلزيتون  فلل فلوري دقلمة ريلض   2

دلقنيطر  - 44000 دلقنيطر  دملغرب.

أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.

 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:

 500  : دلشلفعي  ليلى  دلديد  

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة.

دلديد أشرف تشردو : 500 حصة 

بقي ة 400 سرهم للحصة. 

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :

عنودنه(د)  دلشلفعي  ليلى  دلديد  

 5 مج وعة هلء4 بلوك ألف4 ع لر  

 44000 دلتوفيق  دلردمي  بئ2   3 شقة 

دلقنيطر  دملغرب.

عنودنه(د)  تشردو  أشرف  دلديد 

 5 مج وعة هلء4 بلوك ألف4 ع لر  

 44000 دلتوفيق  دلردمي  بئ2   3 شقة 

دلقنيطر  دملغرب.

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:

عنودنه(د)  دلشلفعي  ليلى  دلديد  

 5 مج وعة هلء4 بلوك ألف4 ع لر  

 44000 دلتوفيق  دلردمي  بئ2   3 شقة 

دلقنيطر  دملغرب

عنودنه(د)  تشردو  أشرف  دلديد 

 5 مج وعة هلء4 بلوك ألف4 ع لر  

 44000 دلتوفيق  دلردمي  بئ2   3 شقة 

دلقنيطر  دملغرب

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

دالبتددئية بللقنيطر  بتلريخ 29 نون28 

2022 تحت رقم 4833.

492I

فورميطو

فورميطو
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

وفل  شريك

فورميطو

حي دلصنلعي تجزئة رقم 480 

عين حروس  دملح دية، 28850، 

دملح دية دملغرب

فورميطو شركة ذدت دملدؤولية 

دملحدوس 

وعنودن مقرهل دإلخت لعي حي 

دلصنلعي عين دلحروس  تجزئة 
رقم 480 زنلتة دملح دية - 28850 

دملح دية دملغرب.

وفل  شريك
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.7655

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 

دملؤرخ في 26 أكتوبر 2022 تم دإلعالم 

بوفل  دلشريك أح د دلطنجي وتوزيع 

لرسم   
ً
تبعل دلورثة  على  حصصه 

 2049 أبريل   46 في  دملؤرخ  دإلردثة 

بللشكل دألتي :

مح د سعيد دلطنجي،  دلديد( ) 

4.000 حصة.

دلطنجي،  دلكريم  عبد  دلديد( ) 

4.000 حصة.

 500 ح ليل،  فلطنة  دلديد( ) 

حصة.

 500 دلطنجي،  سكينة  دلديد( ) 

حصة.

 500 دلطنجي،  أس لء  دلديد( ) 

حصة.

 500 دلطنجي،  صفية  دلديد( ) 

حصة.

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

 07 بتلريخ  بلملح دية  دالبتددئية 

سخن28 2022 تحت رقم 2749.

493I

فورميطو

فورميطو
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تفويت حصص

فورميطو

حي دلصنلعي تجزئة رقم 480 

عين حروس  دملح دية، 28850، 

دملح دية دملغرب

فورميطو شركة ذدت دملدؤولية 

دملحدوس 

وعنودن مقرهل دإلخت لعي حي 

دلصنلعي عين دلحروس  تجزئة 
رقم 480 زنلتة دملح دية - 28850 

دملح دية دملغرب.

تفويت حصص
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.7655

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 

ت ت   2022 أكتوبر   28 في  دملؤرخ 

دملصلسقة على :

سعيد  مح د   ( ) دلديد  تفويت 

من  دخت لعية  حصة   350 دلطنجي 

أصل 4.800 حصة لفلئد  دلديد ( ) 

عبد دلكريم دلطنجي بتلريخ 28 أكتوبر 

.2022

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم   

 08 بتلريخ  بلملح دية  دالبتددئية 

سخن28 2022 تحت رقم 2744.

494I

PHYSIOLAND

PHYSIOLAND
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تحويل دملقر دالخت لعي للشركة

PHYSIOLAND
دلطلبق  209/أ4  رقم   2 شطر 

دلثلني تلمنصورت مردكش، 40000، 

مردكش دملغرب

ذدت  شركة   PHYSIOLAND

دملدؤولية دملحدوس 

شطر  دإلخت لعي  مقرهل  وعنودن 
دلثلني  دلطلبق  209/أ4  رقم   2

مردكش   40000 تلمنصورت مردكش 

دملغرب.

تحويل دملقر دالخت لعي للشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.430207
ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 
تم تحويل   2022 نون28   02 دملؤرخ في 
من  للشركة  دلحللي  دالخت لعي  دملقر 
»شطر 2 رقم 209/أ4 دلطلبق دلثلني 
40000 مردكش  تلمنصورت مردكش 
و34   33 رقم  »مكتب  إلى  دملغرب« 
 30 دألبردر  فضلء  آلخلمس  دلطلبق 
خليز شلرع يعقوب دملنصور مردكش - 

40000 مردكش دملغرب«.
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
نون28   24 بتلريخ  ب ردكش  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 444792.

495I

CABINET RAMI EXPERTISE

KIDDY KIDS PRIVEE
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

CABINET RAMI EXPERTISE
 Espace Rihab Fés, Avenue Allal
 ben Abdellah Immb D, N°56,

 5ème étage Bureau 30، 30000،
Fés, Maroc

KIDDY KIDS PRIVEE شركة ذدت 
مدؤولية محدوس  ذدت دلشريك 

دلوحيد
وعنودن مقرهل دإلخت لعي رقم 48 

شلرع شللة طريق إي وزدر - 30000 
فلس دملغرب

تأسيس شركة ذدت مدؤولية 
محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 
74803

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعددس دلقلنون   2022 سخن28   02
مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 
دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:
ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 
دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.
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عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
 KIDDY : دإلقتضلء ب ختصر تد يتهل

.KIDS PRIVEE
حضلنة   : بإيجلز  دلشركة  غرض 

أطفلل.
 48 رقم   : عنودن دملقر دالخت لعي 
 30000  - شلرع شللة طريق إي وزدر 

فلس دملغرب.
أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة سنة.
 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:
 4.000  : فرح  دلحدني  دلديد  

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة. 
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :
عنودنه(د)  فرح  دلحدني  دلديد  
أكددل   3 شقة  فلس  ودس  زنقة   32

40090 دلربلط دملغرب.
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:
عنودنه(د)  دح د  دلحدني  دلديد 
أكددل   3 شقة  فلس  ودس  زنقة   32

Fès 40090 دملغرب
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
سخن28   07 بتلريخ  بفلس  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 5093.
496I

ISDM CONSULTING

STE BACKUP PRIVÉE
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تفويت حصص

ISDM CONSULTING
 IMM EL HAIRACH NR 351

 AVENUE MED 6 APP 05 2EME
 ،ETAGE LAAYOUNE، 70000

دلعيون دملغرب
STE BACKUP PRIVÉE شركة ذدت 
مدؤولية محدوس  ذدت دلشريك 

دلوحيد
وعنودن مقرهل دإلخت لعي تجزئة 
دالمل شطر 3 رقم 43 دلعيون - 

70000 دلعيون دملغرب.
تفويت حصص

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 
.38465

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 
ت ت   2022 سخن28   08 في  دملؤرخ 

دملصلسقة على :
تفويت دلديد ( ) حنلن دلخلطيبي 
أصل  من  دخت لعية  حصة   500
 ( ) دلديد  لفلئد   حصة   4.000
سخن28   08 بتلريخ  دلغ لم  مح د 

.2022
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم   
سخن28   09 دالبتددئية بللعيون بتلريخ 

2022 تحت رقم 3503/2022.

497I

omar esijelmassi

 GROUPE SCOLAIRE
 SCHOOL OF SUCCESS

PRIVE
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

omar esijelmassi
 imm 79 appart 5 hay nakhil rte

ain smen، 30000، fes maroc
 GROUPE SCOLAIRE SCHOOL
OF SUCCESS PRIVE شركة ذدت 
مدؤولية محدوس  ذدت دلشريك 

دلوحيد
وعنودن مقرهل دإلخت لعي مكتب رقم 
28 دلطلبق 4 مكلتب دلصفلء طريق 
صفرو موالي رشيد - 30000 فلس 

دملغرب
تأسيس شركة ذدت مدؤولية 
محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 
74844

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
دلقلنون  إعددس  تم   2022 نون28   22
مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 
دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:
ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 
دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.

عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
 : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 
 GROUPE SCOLAIRE SCHOOL

.OF SUCCESS PRIVE
مؤسدة   : غرض دلشركة بإيجلز 

تعلي ية ملصة.
مكتب   : دالخت لعي  دملقر  عنودن 
دلصفلء  مكلتب   4 دلطلبق   28 رقم 
 30000  - طريق صفرو موالي رشيد 

فلس دملغرب.
أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.
 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:
 4.000  : حدن  بنجلون  دلديد 

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة. 
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :
عنودنه(د)  حدن  بنجلون  دلديد 
فيال 43 زنقة 5 ملعب دلخيل 30000 

فلس دملغرب.
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:
عنودنه(د)  حدن  بنجلون  دلديد 
فيال 43 زنقة 5 ملعب دلخيل 30000 

فلس دملغرب
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
سخن28   07 بتلريخ  بفلس  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 2022/5404.

498I

كلبي وك

تاسليت
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

قفل دلتصفية

كلبي وك
20 زنقة شونيي دلددر دلبيضلء، 
20070، دلددر دلبيضلء دملغرب

تلسليت شركة ذدت دملدؤولية 
دملحدوس 

وعنودن مقرهل دإلخت لعي : دقلمة 
وليلي رقم 27 ب زدوية زنقة روم 

وعبددلدالم دلخطلبي - 20042 دلددر 
دلبيضلء دملغرب.
قفل دلتصفية

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

.272875

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 

تقرر حل   2022 نون28   07 دملؤرخ في 

دملدؤولية  ذدت  شركة  تلسليت 

 400.000 رأس للهل  مبلغ  دملحدوس  

دإلخت لعي  مقرهل  وعنودن  سرهم 

دقلمة وليلي رقم 27 ب زدوية زنقة روم 

وعبددلدالم دلخطلبي - 20042 دلددر 

دملغرب نتيجة الالفتقلر إلى  دلبيضلء 

دلوسلئل دملللية وعدم تحقيق غرض 

دلشركة.

و عين:

ه وش  ديد  مديجة  دلديد( ) 
دقلمة  بروكديل  زنقة   8 وعنودنه(د) 

دالنس طلبق 4 شقة 4 20490 دلددر 

دلبيضلء دملغرب ك صفي ( ) للشركة.

و قد تم دنعقلس دلج عية دلختلمية 

دقلمة  وفي   2022 نون28   07 بتلريخ 

روم  زنقة  زدوية  ب   27 رقم  وليلي 

وعبددلدالم دلخطلبي - 20042 دلددر 

دلبيضلء دملغرب.

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

 08 بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 

سخن28 2022 تحت رقم 849663.

499I

fam consulting

 BRODERIE AL JAWDA OUA

AL ASSALA
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

fam consulting

 res koutoubia center 2 avenue

 hassan II gueliz 2 eme etage

n°9، 40000، marrakech maroc

 BRODERIE AL JAWDA OUA

AL ASSALA شركة ذدت مدؤولية 

محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد

وعنودن مقرهل دإلخت لعي 25 مكرر 

طريق سدر دلبلشل مردكش - 40000 

مردكش دملغرب 
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تأسيس شركة ذدت مدؤولية 

محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

430629

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

تم إعددس دلقلنون   2022 أكتوبر   44

مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:

ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.

عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 

 : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

 BRODERIE AL JAWDA OUA AL

.ASSALA

تطريز   : بإيجلز  دلشركة  غرض 

على نديج صوف بلللون دلذهبي أو 

دلف�سي

.

عنودن دملقر دالخت لعي : 25 مكرر 

 40000  - دلبلشل مردكش  سدر  طريق 

مردكش دملغرب.

أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.

 700.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :

عنودنه(د)  بردس   نزهة  دلديد  

 40000 مردكش  دلح ردء  تجزئة   24

مردكش دملغرب.

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:

عنودنه(د)  بردس   نزهة  دلديد  

 40000 مردكش  دلح ردء  تجزئة   24

مردكش دملغرب 

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

نون28   44 بتلريخ  ب ردكش  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 444366.

200I

AM CONSULTING

JARDIFLORA SARL
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تحويل دملقر دالخت لعي للشركة

AM CONSULTING

 GH 6 IMMEUBLE 3 RIAD

 RAHA LISSASFA، 20232،

CASABLANCA MAROC

JARDIFLORA SARL شركة ذدت 

دملدؤولية دملحدوس 

وعنودن مقرهل دإلخت لعي 39 زنقة 

لال يلقوت دلطلبق دلردبع دلشقة س - 

20490 دلددر دلبيضلء دملغرب.

تحويل دملقر دالخت لعي للشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.325224

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 

تم تحويل   2022 نون28   23 دملؤرخ في 

من  للشركة  دلحللي  دالخت لعي  دملقر 
دلردبع  دلطلبق  يلقوت  لال  زنقة   39«

دلبيضلء  دلددر   20490  - س  دلشقة 
سفيلن  زنقة   42 »رقم  إلى  دملغرب« 

دلددر   20330  - دملعلريف  دلطوري 

دلبيضلء دملغرب«.

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

 42 بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 

سخن28 2022 تحت رقم 849797.

204I

كلبي وك

دارلبنان
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

قفل دلتصفية

كلبي وك

20 زنقة شونيي دلددر دلبيضلء، 

20070، دلددر دلبيضلء دملغرب

سدرلبنلن شركة ذدت دملدؤولية 

دملحدوس 

وعنودن مقرهل دإلخت لعي : زنقة 40 
رقم 7 سرب سعد حي دملح دي عين 

سبع - 20250 دلددر دلبيضلء دملغرب.

قفل دلتصفية
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

.440399

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 
تقرر حل   2022 يونيو   30 دملؤرخ في 
دملدؤولية  ذدت  شركة  سدرلبنلن 
 400.000 رأس للهل  مبلغ  دملحدوس  
سرهم وعنودن مقرهل دإلخت لعي زنقة 
دملح دي  سرب سعد حي   7 رقم   40
دلبيضلء  دلددر   20250  - سبع  عين 
دملغرب نتيجة لعدم تحقيق دلغرض 

دألسل�سي للشركة.
و عين:

دلرملي وعنودنه(د)  ديلي  دلديد( ) 
 24 زنقة نورملندي ع لر  نورملندي 
طلبق 5 شقة 7 20370 دلددر دلبيضلء 

دملغرب ك صفي ( ) للشركة.
و قد تم دنعقلس دلج عية دلختلمية 
 40 وفي زنقة   2022 يونيو   30 بتلريخ 
سرب سعد حي دملح دي عين   7 رقم 
سبع - 20250 دلددر دلبيضلء دملغرب.

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
 08 بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 

سخن28 2022 تحت رقم 849664.
202I

RC GESTION

STE AQILI FILS FOREST
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

قفل دلتصفية

RC GESTION
22 شلرع مح د دلخلمس دلطلبق 

دالول رقم دلشقة 02، 43000، قلعة 
دلدردغنة دملغرب

STE AQILI FILS FOREST شركة 
ذدت دملدؤولية دملحدوس 

وعنودن مقرهل دإلخت لعي : رقم 48 
شلرع مح د دلدعيدي دبي دلجعد - 

25060 دبي دلجعد دملغرب.
قفل دلتصفية

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 
.494

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 
تقرر حل   2022 نون28   25 دملؤرخ في 
شركة   STE AQILI FILS FOREST
مبلغ  دملحدوس   دملدؤولية  ذدت 
وعنودن  سرهم   400.000 رأس للهل 
مقرهل دإلخت لعي رقم 48 شلرع مح د 
دبي   25060  - دلجعد  دبي  دلدعيدي 

دلجعد دملغرب نتيجة لحل دلشركة.

و عين:

دلديد( ) أح د عقيلي وعنودنه(د) 

 43000 دلخلمس  مح د  شلرع   24

 ( ) قلعة دلدردغنة دملغرب ك صفي 

للشركة.

و قد تم دنعقلس دلج عية دلختلمية 

 48 وفي رقم   2022 نون28   25 بتلريخ 

 - شلرع مح د دلدعيدي دبي دلجعد 

25060 دبي دلجعد دملغرب.

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

 04 بتلريخ  دلجعد  بلبي  دالبتددئية 

سخن28 2022 تحت رقم 58.

203I

مكتب دلتوثيق

PROMOSAMED بروموسميد
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تحويل دملقر دالخت لعي للشركة

مكتب دلتوثيق

تطودن طريق سبتة دقلمة حددئق 

مرخلن دلطلبق دالر�سي شقة رقم 3، 

9300، تطودن دملغرب

 PROMOSAMED بروموس يد

شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

وعنودن مقرهل دإلخت لعي تطودن 

شلرع دلجيش دمللكي إقلمة دلدكة 4 

دلطلبق دلتحت دألر�سي أقلمة ب رقم 

6 93000 تطودن دملغرب.

تحويل دملقر دالخت لعي للشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.22465

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 

دملؤرخ في 23 ملرس 2022 تم تحويل 

من  للشركة  دلحللي  دالخت لعي  دملقر 

إقلمة  دمللكي  دلجيش  شلرع  »تطودن 

دألر�سي  دلتحت  دلطلبق   4 دلدكة 

تطودن   93000  6 رقم  ب  أقلمة 

عبد  شلرع  »مرتيل  إلى  دملغرب« 

دلرح لن دلثللث، قيدلرية غبف سوغ 
رقم 08 93000 تطودن دملغرب«.

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

أبريل   24 بتلريخ  بتطودن  دالبتددئية 

2022 تحت رقم 4259.

204I
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CABINET FICOR

 GLOBAL AVIATION
CENTER 3A GAC3A

شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 
تأسيس شركة

CABINET FICOR
42 زنقة دألقحودن إقلمة دلنلس 

بوسجور، 20200، دلددر دلبيضلء 
دملغرب

 GLOBAL AVIATION CENTER
3A GAC3A شركة ذدت دملدؤولية 

دملحدوس 
وعنودن مقرهل دإلخت لعي 447 شلرع 

دملقلومة دقلمة آفة دلطلبق دلتلني 
رقم 22 - 20200 دلددر دلبيضلء 

دملغرب
تأسيس شركة ذدت دملدؤولية 

دملحدوس  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

564429
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعددس دلقلنون   2022 أكتوبر   24
دملدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دملحدوس  بلمل يزدت دلتللية:
ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دملدؤولية دملحدوس .
عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
 : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 
 GLOBAL AVIATION CENTER 3A

.GAC3A
دصالح   *  : غرض دلشركة بإيجلز 

وتجهيز دلطلئردت
* دلتكوين في مجلل دلطي2دن

* بيع, شردء , ت ثيل وتوزيع خ يع 
دلجوية  بلملالحة  دلخلصة  دألليلت 

وكدد قطع دلغيلر
* دإلستي2دس ودلتصدير

دألمر   دألنشطة  خلنب  *إلى 
بشكل  دلشركة  بنشلط  دملتعلقة 

مبلشر أو غي2 مبلشر،.
عنودن دملقر دالخت لعي : 447 شلرع 
دملقلومة دقلمة آفة دلطلبق دلتلني رقم 

22 - 20200 دلددر دلبيضلء دملغرب.
أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.

 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:

340 حصة   : دلديد علي دلعوسي 

بقي ة 400 سرهم للحصة.

 330  : دش الل  مح د  دلديد 

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة.

330 حصة   : دلديد علسل بوعلي 

بقي ة 400 سرهم للحصة. 

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :

دلديد علي دلعوسي عنودنه(د) فيال 
 20200 5 22 دالندلس  37 زنقة  رقم 

دلددر دلبيضلء دملغرب.

دلديد مح د دش الل عنودنه(د) 

 26400 ج  دي نودسدي  تجزئة   94

برشيد دملغرب.

عنودنه(د)  بوعلي  علسل  دلديد 

 03 ع لر    43 رقم  كليي ملوسينيس 

54004 بلب دلش للية سبتة دملغرب.

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:

دلديد علي دلعوسي عنودنه(د) فيال 
 20200 5 22 دالندلس  37 زنقة  رقم 

دلددر دلبيضلء دملغرب

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

 03 بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 

نون28 2022 تحت رقم 844835.

205I

LOM

 SOCIETE EDUCATIVE

SAYEGH
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تغيي2 تد ية دلشركة

LOM

 CASABLANCA، 20000،

casablanca maroc

 SOCIETE EDUCATIVE SAYEGH

شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

وعنودن مقرهل دالخت لعي زدوية زنقة 

فيزدل زنقة بلبلون، حي دملدتشفيلت. 

- 24000 دلددر دلبيضلء دملغرب.

تغيي2 تد ية دلشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري -
 ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 
2049 تم تغيي2  22 أكتوبر  دملؤرخ في 
 SOCIETE« من  دلشركة  تد ية 
إلى   «  EDUCATIVE SAYEGH

.»YORK PRESS«
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
 49 بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 

نون28 2049 تحت رقم 720598.

206I

LE LEGALISTE

HYPERINVEST
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تأسيس شركة

LE LEGALISTE
 ANGLE RUE DES MESANGES

 ET BD ABDERRAHIM
 BOUABID APPT N° 9 OASIS

 CASABLANCA، 20000،
CASABLANCA MAROC

HYPERINVEST شركة ذدت 
دملدؤولية دملحدوس 

وعنودن مقرهل دإلخت لعي 64 شلرع 
عبد هللا دملديوني، دلطلبق دألول، 
شقة 2 - 20000 دلددر دلبيضلء 

دملغرب
تأسيس شركة ذدت دملدؤولية 

دملحدوس  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

565044
في  مؤرخ  حر  عقد  ب قت�سى 
دلقلنون  إعددس  تم   2022 نون28   24
دملدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دملحدوس  بلمل يزدت دلتللية:
ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دملدؤولية دملحدوس .
عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
 : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

.HYPERINVEST
شركة   : بإيجلز  دلشركة  غرض 
وضع  في  دلخلص،  لحدلبهل  تع ل 
في ع ليلت  دملللية،  دألوردق  إسدر   أو 
على  دلرقلبة  في  أو  دملللية  دألوردق 

دلشركلت.

64 شلرع  عنودن دملقر دالخت لعي : 
دألول،  دلطلبق  دملديوني،  هللا  عبد 
دلبيضلء  دلددر   20000  -  2 شقة 

دملغرب.
أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.
مبلغ رأس لل دلشركة: 5.004.000 

سرهم، مقدم كللتللي:
 HYPERJUMP : 50.000 دلشركة

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة.
 40  : دلديد عبد دلرح لن مليس 

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة. 
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :
مليس  دلرح لن  عبد  دلديد 
 643 ع لر  م يدة شقة  عنودنه(د) 
دلحي دلصنلعي 80000 أكلسير دملغرب.
HYPERJUMP عنودنه(د)  دلشركة 

.- - - -
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:
مليس  دلرح لن  عبد  دلديد 
 643 ع لر  م يدة شقة  عنودنه(د) 
دلحي دلصنلعي 80000 أكلسير دملغرب

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
 08 بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 

سخن28 2022 تحت رقم 849404.
207I

IFCG CONSULTING SARL

فاتووال طغافو
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تأسيس شركة

IFCG CONSULTING SARL
 24BIS LOT KADIRI BP N°
 302 BERRECHID، 26100،

BERRECHID MAROC
فلتووال طغلفو شركة ذدت 

دملدؤولية دملحدوس 
وعنودن مقرهل دإلخت لعي 277 
تجزئة قديري دلطلبق دالول، - 

26400 برشيد دملغرب
تأسيس شركة ذدت دملدؤولية 

دملحدوس  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

47487
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعددس دلقلنون   2022 شتن28   42
دملدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دملحدوس  بلمل يزدت دلتللية:
ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دملدؤولية دملحدوس .
عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
دإلقتضلء ب ختصر تد يتهل : فلتووال 

طغلفو.
أع لل   : بإيجلز  دلشركة  غرض 

دلبنلء دملتنوعة.
 277  : دالخت لعي  دملقر  عنودن 
 - دالول،  دلطلبق  قديري  تجزئة 

26400 برشيد دملغرب.
أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.
 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:
حصة   340  : دلديد طلرق مللد 

بقي ة 400 سرهم للحصة.
حصة   330  : دلديد فريد دلخلل 

بقي ة 400 سرهم للحصة.
340 حصة   : دلديد أح د رشيلي 

بقي ة 400 سرهم للحصة. 
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :
 96 دلديد طلرق مللد عنودنه(د) 
 26400 دلبي�سي  تجزئة   4 دلطلبق 

برشيد دملغرب.
 27 دلديد فريد دلخلل عنودنه(د) 
برشيد   26400 حريز  دوالس  تعلونية 

دملغرب.
دلديد أح د رشيلي عنودنه(د) 40 
زنقة ع ر بن دلخطلب 26400 برشيد 

دملغرب.
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:
 96 دلديد طلرق مللد عنودنه(د) 
 26400 دلبي�سي  تجزئة   4 دلطلبق 

برشيد دملغرب 
 27 دلديد فريد دلخلل عنودنه(د) 
برشيد   26400 حريز  دوالس  تعلونية 

دملغرب 
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
أكتوبر   24 دالبتددئية ب28شيد بتلريخ 

2022 تحت رقم 4074.
208I

مدتأمنة سلمي لل حلسبة

DAMMAUO TEK
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

رفع رأس لل دلشركة

مدتأمنة سلمي لل حلسبة

حي مي ونة رقم 55 بلوك 4 دلطلبق 

دألول بني مالل، 23004، بني مالل 

دملغرب

DAMMAUO TEK شركة ذدت 

دملدؤولية دملحدوس 

وعنودن مقرهل دإلخت لعي كردج بدودر 

ديت غنلم ت شلط فم دلعنصر - 

23252 بني مالل دملغرب.

رفع رأس لل دلشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.40985

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 

تم   2022 نون28   03 في  دملؤرخ 

قدره  ب بلغ  دلشركة  رأس لل  رفع 

 40.000« أي من  سرهم«   490.000«

عن  سرهم«   500.000« إلى  سرهم« 

أو  نقدية  حصص  تقديم   : طريق 

عينية.

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

29 نون28  دالبتددئية ببني مالل بتلريخ 

2022 تحت رقم 4204.

209I

أردفورسيف

أرافورديف
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

أردفورسيف

سودر دملرس خ لعة أيت فلسكل أيت 

دورير دلحوز مردكش، 42050، أيت 

أورير دملغرب

أردفورسيف شركة ذدت مدؤولية 

محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد

وعنودن مقرهل دإلخت لعي سودر دملرس 

خ لعة أيت فلسكل قيلس  سيدي 

سدوس أيت أورير مردكش - 42050 

أيت أورير دملغرب

تأسيس شركة ذدت مدؤولية 

محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

409545

 44 في  مؤرخ  حر  عقد  ب قت�سى 
دلقلنون  إعددس  تم   2020 سخن28 

مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:

ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.

عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 

 : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

أردفورسيف.

مدملت   : بإيجلز  دلشركة  غرض 

دلطبلعة ودإلشهلر.

عنودن دملقر دالخت لعي : سودر دملرس 

سيدي  قيلس   فلسكل  أيت  خ لعة 

سدوس أيت أورير مردكش - 42050 أيت 

أورير دملغرب.

أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.

 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:

 4.000  : دلكنلني  محدن  دلديد 

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة. 

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :

دلديد محدن دلكنلني عنودنه(د) 

سودر دملرس خ لعة أيت فلسكل قيلس  

سيدي سدوس أيت أورير دلحوز 42050 

مردكش دملغرب.

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:

دلديد محدن دلكنلني عنودنه(د) 

سودر دملرس خ لعة أيت فلسكل قيلس  

سيدي سدوس أيت أورير دلحوز 42050 

مردكش دملغرب

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

سخن28   22 بتلريخ  ب ردكش  دلتجلرية 

2020 تحت رقم 9492.

240I

PRO-ACCOUNTING

BHPI
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

PRO-ACCOUNTING
80 شلرع موالي سلي لن عين 

دلدبع، 20590، دلددر دلبيضلء 
دملغرب

BHPI شركة ذدت مدؤولية محدوس  
ذدت دلشريك دلوحيد

وعنودن مقرهل دإلخت لعي 64 زنقة 
عبدهللا دملديوني دلطلبق دألول رقم 2 

- 20000 دلددر دلبيضلء دملغرب
تأسيس شركة ذدت مدؤولية 
محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 
565439

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
دلقلنون  إعددس  تم   2022 نون28   24
مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 
دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:
ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 
دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.
عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 

.BHPI : دإلقتضلء ب ختصر تد يتهل
دإلنعلش   : غرض دلشركة بإيجلز 

دلعقلري.
زنقة   64  : عنودن دملقر دالخت لعي 
عبدهللا دملديوني دلطلبق دألول رقم 2 

- 20000 دلددر دلبيضلء دملغرب.
أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.
 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:
 4.000  : هشلم  بومهد  دلديد 

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة. 
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :
عنودنه(د)  هشلم  بومهد  دلديد 
إقلمة مفتلح دإلنلر  زنقة   4 دملكلندة 
دلددر   20453 عين دلشق   5 رقم   44

دلبيضلء دملغرب.
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   
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ومودطن مدي2ي دلشركة:
عنودنه(د)  هشلم  بومهد  دلديد 
إقلمة مفتلح دإلنلر  زنقة   4 دملكلندة 
دلددر   20453 عين دلشق   5 رقم   44

دلبيضلء دملغرب
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
 42 بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 

سخن28 2022 تحت رقم 44338.
244I

SAFIGEC

STE SILYA TRAVAUX
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

حل شركة

SAFIGEC
 RUE IBN TAYMIA IMM 12 APPT

2 FES، 30000، FES MAROC
STE SILYA TRAVAUX شركة 

ذدت دملدؤولية دملحدوس (في طور 
دلتصفية)

وعنودن مقرهل دإلخت لعي ع لر  2 
دلشقة 3 دليوسفية دملرخة - 33000 

فلس دملغرب.
حل شركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 
.64524

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 
تقرر حل   2022 نون28   24 دملؤرخ في 
دملحدوس   دملدؤولية  ذدت  شركة 
مبلغ   STE SILYA TRAVAUX
وعنودن  سرهم   400.000 رأس للهل 
دلشقة   2 ع لر   دإلخت لعي  مقرهل 
 33000  - دملرخة  دليوسفية   3
في  دلشركة   : نتيجة ل  دملغرب  فلس 

دالمدلءر.
 2 و حدس مقر دلتصفية ب ع لر  
 33000  - 3 دليوسفية دملرخة  دلشقة 

فلس دملغرب. 
و عين:

دلديد( ) هشلم فلتحي وعنودنه(د) 
دليوسفية دملرخة   3 دلشقة   2 ع لر  
 ( ) ك صفي  دملغرب  فلس   33000

للشركة.
وعند دإلقتضلء دلحدوس دملفروضة 
محل  لهم  دملخولة  دلصالحيلت  على 
دملخلبر  ومحل تبليغ دلعقوس ودلوثلئق 

دملتعلقة بللتصفية : -
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
سخن28   04 بتلريخ  بفلس  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 4997.
242I

سيودن موثقة

 PYRAMIDE ROUGE DE
CONSTRUCTION

شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 
تحويل دملقر دالخت لعي للشركة

سيودن موثقة
 Rce Al Youbia, 1er Etage Bur.1,
 Av. Allal Ben Abdellah (en face
 Clinique Rais) Rce Al Youbia,
 1er Etage Bur.1, Av. Allal Ben
 Abdellah (en face Clinique

Rais)، 0، fes MAROC
 PYRAMIDE ROUGE DE

CONSTRUCTION شركة ذدت 
دملدؤولية دملحدوس 

وعنودن مقرهل دإلخت لعي فلس، 
44 شلرع دبن دلخطيب، طريق عين 
.FES MAROC 34000 - ،دلشقف

تحويل دملقر دالخت لعي للشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.23937
ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 
تم تحويل   2022 نون28   42 دملؤرخ في 
من  للشركة  دلحللي  دالخت لعي  دملقر 
دلخطيب،  دبن  شلرع   44 »فلس، 
 FES  34000  - طريق عين دلشقف، 
ديت   40 رقم  »فلس،  إلى   »MAROC
دلطلبق  دكددل،  مقلطعة  سقلطو 
بجلنب   ،4 رقم  مكتب  دألر�سي، 

.»FES MAROC 34000 - .دملصعد
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
سخن28   08 بتلريخ  بفلس  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 6758.
243I

STE SUD EST GESTION SARL

STE DAKIR TRAVAUX
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
حل شركة

STE SUD EST GESTION SARL
رقم 06 دلع لر  99 شلرع موالي علي 
دلشريف، 52000، دلرشيدية دملغرب
STE DAKIR TRAVAUX شركة ذدت 

مدؤولية محدوس  ذدت دلشريك 
دلوحيد(في طور دلتصفية)

وعنودن مقرهل دإلخت لعي قصر 
ديزيلف فركلة دلدفلى تنجددس - 

52600 تنجددس دملغرب.
حل شركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 
.9044

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 
تقرر حل   2022 نون28   24 دملؤرخ في 
محدوس   مدؤولية  ذدت  شركة 
 STE DAKIR دلوحيد  دلشريك  ذدت 
 90.000 رأس للهل  مبلغ   TRAVAUX
دإلخت لعي  مقرهل  وعنودن  سرهم 
قصر ديزيلف فركلة دلدفلى تنجددس 
 : تنجددس دملغرب نتيجة ل   52600  -

عدم مزدولة أي نشلط.
قصر  ب  دلتصفية  مقر  حدس  و 
 - تنجددس  دلدفلى  فركلة  ديزيلف 

52600 تنجددس دملغرب. 
و عين:

دلديد( ) مدوج عيلش وعنودنه(د) 
ديت مليفة دلخنك 52000 دلرشيدية 

دملغرب ك صفي ( ) للشركة.
وعند دإلقتضلء دلحدوس دملفروضة 
محل  لهم  دملخولة  دلصالحيلت  على 
دملخلبر  ومحل تبليغ دلعقوس ودلوثلئق 

دملتعلقة بللتصفية : -
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
 42 بتلريخ  بللرشيدية  دالبتددئية 

سخن28 2022 تحت رقم 968/2022.

244I

STE SUD EST GESTION SARL

STE MAGNETOS
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
حل شركة

STE SUD EST GESTION SARL
رقم 06 دلع لر  99 شلرع موالي علي 
دلشريف، 52000، دلرشيدية دملغرب

STE MAGNETOS شركة ذدت 

مدؤولية محدوس  ذدت دلشريك 

دلوحيد(في طور دلتصفية)

وعنودن مقرهل دإلخت لعي رقم 426 

تجزئة دالملن - 52000 دلرشيدية 

دملغرب.

حل شركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.44297

دلوحيد  دلشريك  قردر  ب قت�سى 

تقرر حل   2022 نون28   24 دملؤرخ في 

شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

 STE MAGNETOS دلشريك دلوحيد 

سرهم   400.000 رأس للهل  مبلغ 

 426 رقم  دإلخت لعي  وعنودن مقرهل 

دلرشيدية   52000  - دالملن  تجزئة 

دملغرب نتيجة ل : -دنعددم دالشغلل

-دنعددم دلديولة.

و حدس مقر دلتصفية ب رقم 426 

دلرشيدية   52000  - دالملن  تجزئة 

دملغرب. 

و عين:

بدودني  يوسف  دلديد( ) 

 440 رقم  ملوكي  تجزئة  وعنودنه(د) 

دملغرب  بوفكردن   50300 بوفكردن 

ك صفي ( ) للشركة.

وعند دإلقتضلء دلحدوس دملفروضة 

محل  لهم  دملخولة  دلصالحيلت  على 

دملخلبر  ومحل تبليغ دلعقوس ودلوثلئق 

دملتعلقة بللتصفية : -

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

 42 بتلريخ  بللرشيدية  دالبتددئية 

سخن28 2022 تحت رقم 967/2022.

245I

MOROCCO LEADER BUSINESS CENTER 2

CITY ACADEMY
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تأسيس شركة

 MOROCCO LEADER BUSINESS

CENTER 2
زنقة دلعرعلر9 دقلمة خلليس دلطلبق 

دلردبع رقم 47، 20000، دلددر 

دلبيضلء دملغرب
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CITY ACADEMY شركة ذدت 
دملدؤولية دملحدوس 

وعنودن مقرهل دإلخت لعي 9 إقلمة 
خلليس شلرع اللة يلقوت زتقة 

دلعرعلر دلطلبق دلردبع رقم 47 دلددر 
دلبيضلء - 20000 دلددر دلبيضلء 

دملغرب
تأسيس شركة ذدت دملدؤولية 

دملحدوس  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

560593
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعددس دلقلنون   2022 غشت   29
دملدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دملحدوس  بلمل يزدت دلتللية:
ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دملدؤولية دملحدوس .
عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
 CITY  : ب ختصر تد يتهل  دإلقتضلء 

.ACADEMY
دلتعليم   : بإيجلز  دلشركة  غرض 
دملدت ر-خ يغ  دلخلص-دلتكوين 

دألنشطة دملتعلقة بللتعليم.
إقلمة   9  : عنودن دملقر دالخت لعي 
زتقة  يلقوت  اللة  شلرع  خلليس 
دلددر   47 دلعرعلر دلطلبق دلردبع رقم 
دلبيضلء  دلددر   20000  - دلبيضلء 

دملغرب.
أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.
 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:
 500  : سعيد  بنشلمة  دلديد 

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة.
 500  : دلدين  عز  بنشلمة  دلديد 

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة. 
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :
دلديد بنشلمة عز دلدين عنودنه(د) 
88 إقلمة دلوسدس سيدي بنور 24350 

سيدي بنور دملغرب.
عنودنه(د)  سعيد  بنشلمة  دلديد 
بنور  سيدي  دلزرقطوني  شلرع   59

24350 سيدي بنور دملغرب.
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:

دلديد بنشلمة عز دلدين عنودنه(د) 

88 إقلمة دلوسدس سيدي بنور 24350 

سيدي بنور دملغرب

عنودنه(د)  سعيد  بنشلمة  دلديد 

بنور  سيدي  دلزرقطوني  شلرع   59

24350 سيدي بنور دملغرب

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

 34 بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 

أكتوبر 2022 تحت رقم 36446.

246I

JURISTE INVEST

LUX EXPRESS
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

قفل دلتصفية

JURISTE INVEST

سيدي مومن دلجديد، دملج وعة 6، 

زنقة 40، رقم 49، 20400، دلددر 

دلبيضلء دملغرب

LUX EXPRESS شركة ذدت 

دملدؤولية دملحدوس 

وعنودن مقرهل دإلخت لعي : 23،شلرع 

عقبة دبن نلفع، دلطلبق دلثللث، رقم 

5، دلحي دملح دي - 20570 دلددر 

دلبيضلء دملغرب.

قفل دلتصفية

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

.367053

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 

تقرر   2022 أكتوبر   48 في  دملؤرخ 

ذدت  شركة   LUX EXPRESS حل 

رأس للهل  مبلغ  دملحدوس   دملدؤولية 

مقرهل  وعنودن  سرهم   400.000,00

23،شلرع عقبة دبن نلفع،  دإلخت لعي 

دلطلبق دلثللث، رقم 5، دلحي دملح دي 

- 20570 دلددر دلبيضلء دملغرب نتيجة 

للوضعية دلدلبية للشركة.

و عين:

قشقلش  دملغيث  عبد  دلديد( ) 

بدلم،  إقلمة  دلوفلء  حي  وعنودنه(د) 

 5 شقة  أ،  مدمل   ،488 أ  ع لر  

ك صفي  دملغرب  دملح دية   28840

( ) للشركة.

و قد تم دنعقلس دلج عية دلختلمية 
بتلريخ 48 أكتوبر 2022 وفي 23،شلرع 
عقبة دبن نلفع، دلطلبق دلثللث، رقم 
دلددر   20570  - دملح دي  دلحي   ،5

دلبيضلء دملغرب.
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
 08 بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 

سخن28 2022 تحت رقم 849500.
247I

BELGAZI ALI

AYHAM DESIGN
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
قفل دلتصفية

BELGAZI ALI
شلرع دمي2 موالي عبد هللا رقم 33 
- طبق 4 - رقم دملكتب 46 طنجة، 

90000، طنجة دملغرب
AYHAM DESIGN شركة ذدت 
مدؤولية محدوس  ذدت دلشريك 

دلوحيد
وعنودن مقرهل دإلخت لعي : 44 زنقة 

إردن ء حي خ لعة ء بن سيبلن - 
90000 طنجة دملغرب.

قفل دلتصفية
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

.74545
ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 
تقرر   2022 سخن28   06 في  دملؤرخ 
شركة ذدت   AYHAM DESIGN حل 
دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 
دلوحيد مبلغ رأس للهل 40.000 سرهم 
زنقة   44 دإلخت لعي  مقرهل  وعنودن 
إردن ء حي خ لعة ء بن سيبلن - 90000 
إلمتصلص  نتيجة  دملغرب  طنجة 

دلرأس لل بخدلءر مت2دك ة.
و عين:

مصطفى  دلديد  دلديد( ) 
بوزرودطة وعنودنه(د) 44 زنقة إردن ء 
حي خ لعة ء بن سيبلن 90000 طنجة 

دملغرب ك صفي ( ) للشركة.
و قد تم دنعقلس دلج عية دلختلمية 
 44 وفي   2022 سخن28   06 بتلريخ 
زنقة إردن ء حي خ لعة ء بن سيبلن - 

90000 طنجة دملغرب.

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
سخن28   08 بتلريخ  بطنجة  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 260425.
248I

ISDM CONSULTING

STE BACKUP PRIVÉE
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تعيين مدي2 خديد للشركة

ISDM CONSULTING
 IMM EL HAIRACH NR 351

 AVENUE MED 6 APP 05 2EME
 ،ETAGE LAAYOUNE، 70000

دلعيون دملغرب
STE BACKUP PRIVÉE شركة ذدت 

دملدؤولية دملحدوس 
وعنودن مقرهل دإلخت لعي تجزئة 
دالمل شطر 3 رقم 43 دلعيون - 

70000 دلعيون دملغرب.
تعيين مدي2 خديد للشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 
.38465

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 
2022 تم تعيين  08 سخن28  دملؤرخ في 
دلديد( )  للشركة  خديد  مدي2 

دلغ لم مح د ك دي2 وحيد
تبعل لقبول دستقللة دملدي2.

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
سخن28   09 دالبتددئية بللعيون بتلريخ 

2022 تحت رقم 3503/2022.
249I

ABDENBIMSAADI

STE GLASS AND TEX
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
قفل دلتصفية

ABDENBIMSAADI
 3EME ETAGE BD HASSAN
 II N° 188 (AU DESSUS DE

 CAFE SANABIL)، 23020، BENI
MELLAL MAROC

STE GLASS AND TEX شركة ذدت 
مدؤولية محدوس  ذدت دلشريك 

دلوحيد
وعنودن مقرهل دإلخت لعي : شلرع 
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دلنخيل دلنوديل دملخزن - 22000 بني 
مالل دملغرب.
قفل دلتصفية

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 
.44497

دلوحيد  دلشريك  قردر  ب قت�سى 
تقرر حل   2022 يونيو   47 دملؤرخ في 
STE GLASS AND TEX شركة ذدت 
دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 
 400.000 رأس للهل  مبلغ  دلوحيد 
سرهم وعنودن مقرهل دإلخت لعي شلرع 
22000 بني  دلنخيل دلنوديل دملخزن - 

مالل دملغرب نتيجة لقردر دلشريك.
و عين:

دلديد( ) رشيد بوزيلن وعنودنه(د) 
 88 رقم  دملردبطين شلرع سمشق  حي 
22000 بني مالل دملغرب ك صفي ( ) 

للشركة.
و قد تم دنعقلس دلج عية دلختلمية 
شلرع  وفي   2022 يونيو   47 بتلريخ 
22000 بني  دلنخيل دلنوديل دملخزن - 

مالل دملغرب.
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
دالبتددئية ببني مالل بتلريخ 30 يونيو 

2022 تحت رقم 623.
220I

bemultico بي ولتيكو

KIMO FEU
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تفويت حصص

bemultico بي ولتيكو
رقم 406 شقة رقم 04 دلزيتون 

دملعركة -مكنلس، 50060، مكنلس 
مكنلس

KIMO FEU شركة ذدت دملدؤولية 
دملحدوس 

وعنودن مقرهل دإلخت لعي لطلبق 
02دلدفلي في دلرقم 05 تجزئة 

حلفظية مكنلس - 50000 مكنلس 
دملغرب.

تفويت حصص
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.49087
ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 
ت ت   2022 نون28   02 في  دملؤرخ 

دملصلسقة على :

دلحلج دملفضل   ( ) تفويت دلديد 
4.000 حصة دخت لعية من  بنجلون 
أصل 4.000 حصة لفلئد  دلديد ( ) 
دحردتن هشلم بتلريخ 02 نون28 2022.
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم   
سخن28   09 بتلريخ  ب كنلس  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 4500.
224I

bemultico بي ولتيكو

KIMO FEU
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تعيين مدي2 خديد للشركة

bemultico بي ولتيكو
رقم 406 شقة رقم 04 دلزيتون 

دملعركة -مكنلس، 50060، مكنلس 
مكنلس

KIMO FEU شركة ذدت مدؤولية 
محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد

وعنودن مقرهل دإلخت لعي دلطلبق 
02دلدفلي في دلرقم 05 تجزئة 

حلفظية مكنلس - 50000 مكنلس 
دملغرب.

تعيين مدي2 خديد للشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.49087
ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 
تم تعيين   2022 نون28   02 دملؤرخ في 
دلديد( )  للشركة  خديد  مدي2 

دحردتن هشلم ك دي2 وحيد
تبعل لقبول دستقللة دملدي2.

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
سخن28   09 بتلريخ  ب كنلس  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 4500.
222I

bemultico بي ولتيكو

KIMO FEU
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تحويل دملقر دالخت لعي للشركة

bemultico بي ولتيكو
رقم 406 شقة رقم 04 دلزيتون 

دملعركة -مكنلس، 50060، مكنلس 
مكنلس

KIMO FEU شركة ذدت مدؤولية 
محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد

وعنودن مقرهل دإلخت لعي دلطلبق 
02دلدفلي في دلرقم 05 تجزئة 

حلفظية مكنلس - 50000 مكنلس 
دملغرب.

تحويل دملقر دالخت لعي للشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.49087
ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 
تم تحويل   2022 نون28   02 دملؤرخ في 
من  للشركة  دلحللي  دالخت لعي  دملقر 
 05 دلرقم  في  02دلدفلي  دلطلبق   «
 50000  - مكنلس  حلفظية  تجزئة 
دلشقة   406« إلى  دملغرب«  مكنلس 
 - مكنلس  دلزيتون  دملعركة  زنقة   02

50000 مكنلس دملغرب«.
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
نون28   02 بتلريخ  ب كنلس  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 4500.
223I

HAYTAM CONSEIL

NOUGAFEST IMMOBILIERE
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

قفل دلتصفية

HAYTAM CONSEIL
 Lotissement Loubna 1 45
 Magasin 2 Sidi Maârouf،
20280، Casablanca Maroc

 NOUGAFEST IMMOBILIERE
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 
وعنودن مقرهل دإلخت لعي : زنقة 

سومية ع لر  رقم 82 دلطلبق دلردبع 
شقة رقم 46 حي پلمليي - 20340 

دلددر دلبيضلء دملغرب.
قفل دلتصفية

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 
.487763

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 
تقرر حل   2022 نون28   04 دملؤرخ في 
 NOUGAFEST IMMOBILIERE
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس  مبلغ 
وعنودن  سرهم   400.000 رأس للهل 
مقرهل دإلخت لعي زنقة سومية ع لر  
 46 دلطلبق دلردبع شقة رقم   82 رقم 

دلبيضلء  دلددر   20340  - پلمليي  حي 
دملغرب نتيجة ملعلقة منذ إنشلئهل.

و عين:
وسني  دسريس  نبيل  دلديد( ) 
 QC الفلل  دلذكر   م ر  وعنودنه(د) 
53000 الفلل كندد  كندد   7W4C7ح

ك صفي ( ) للشركة.
و قد تم دنعقلس دلج عية دلختلمية 
زنقة  وفي   2022 نون28   04 بتلريخ 
82 دلطلبق دلردبع  سومية ع لر  رقم 
شقة رقم 46 حي پلمليي - 20340 دلددر 

دلبيضلء دملغرب.
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
 42 بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 

سخن28 2022 تحت رقم 849782.

224I

socomif sarl

BOUJRID TRANS
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
حل شركة

socomif sarl
زنقة مح د دلحصللي ع لر  35 شقة 

رقم 2، 44000، دلقنيطر  دملغرب
BOUJRID TRANS شركة ذدت 
مدؤولية محدوس  ذدت دلشريك 

دلوحيد(في طور دلتصفية)
وعنودن مقرهل دإلخت لعي دقلمة 59 
شلرع موالي عبد دلعزيز حي موالي 

عبد دلعزيز رقم 4 دلقنيطر  44000 
دلقنيطر  دملغرب.

حل شركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.59667
دلوحيد  دلشريك  قردر  ب قت�سى 
2022 تقرر حل  05 سخن28  دملؤرخ في 
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 
 BOUJRID TRANS دلشريك دلوحيد 
سرهم   400.000 رأس للهل  مبلغ 
 59 وعنودن مقرهل دإلخت لعي دقلمة 
موالي  حي  دلعزيز  عبد  موالي  شلرع 
 44000 دلقنيطر    4 عبد دلعزيز رقم 
دسبلب   : دلقنيطر  دملغرب نتيجة ل 

مللية.
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و حدس مقر دلتصفية ب دقلمة 59 
موالي  حي  دلعزيز  عبد  موالي  شلرع 
 44000 دلقنيطر    4 عبد دلعزيز رقم 

دلقنيطر  دملغرب. 
و عين:

بخيش  لحدن  دلديد( ) 
 05 ع لر   دلردحة  دقلمة  وعنودنه(د) 
شقة 06 دحصين 44000 سال دملغرب 

ك صفي ( ) للشركة.
وعند دإلقتضلء دلحدوس دملفروضة 
محل  لهم  دملخولة  دلصالحيلت  على 
دملخلبر  ومحل تبليغ دلعقوس ودلوثلئق 

دملتعلقة بللتصفية : -
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
 04 بتلريخ  بللقنيطر   دالبتددئية 

سخن28 2022 تحت رقم 4874.

225I

socomif sarl

LYAMAGRI
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
رفع رأس لل دلشركة

socomif sarl
زنقة مح د دلحصللي ع لر  35 شقة 

رقم 2، 44000، دلقنيطر  دملغرب
LYAMAGRI شركة ذدت مدؤولية 

محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد
وعنودن مقرهل دإلخت لعي دقلمة 

رقم 25 حي 2 مدينة دلقدي ة مالح 
دلقنيطر  44000 دلقنيطر  دملغرب.

رفع رأس لل دلشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.53989
دلوحيد  دلشريك  قردر  ب قت�سى 
تم   2022 سخن28   04 في  دملؤرخ 
ب بلغ  دلشركة  رأس لل  رفع 
أي  سرهم«   900.000,00« قدره 
إلى  سرهم«   400.000,00« من 
 : عن طريق  سرهم«   4.000.000,00«

تقديم حصص نقدية أو عينية.
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
 08 بتلريخ  بللقنيطر   دالبتددئية 

سخن28 2022 تحت رقم 93646.

226I

FIDUCIAIRE ZERROUKI

FLOURE DIS
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE ZERROUKI
 36RUE DE CASABLANCA APT.2

 BP 577 OUJDA PRINCIPALE،
60000، OUJDA MAROC

FLOURE DIS شركة ذدت مدؤولية 
محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد

وعنودن مقرهل دإلخت لعي تجزئة 
دلنجد خزء رقم 2286 طريق سيدي 

يحي - 60000 وخد  دملغرب
تأسيس شركة ذدت مدؤولية 
محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 
40305

في  مؤرخ  حر  عقد  ب قت�سى 
دلقلنون  إعددس  تم   2022 نون28   45
مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 
دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:
ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 
دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.
عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
 : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

.FLOURE DIS
توزيع   : بإيجلز  دلشركة  غرض 
 - دلطعلم  منتجلت  توزيع   - دلدقيق 

تلخر بللج لة.
تجزئة   : دالخت لعي  دملقر  عنودن 
2286 طريق سيدي  دلنجد خزء رقم 

يحي - 60000 وخد  دملغرب.
أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.
 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:
 4.000  : دلديد  مديجة ع ردني 

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة. 
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :
دلديد  مديجة ع ردني عنودنه(د) 
 42 حي دالندلس زنقة دلتوحيد رقم 

60000 وخد  دملغرب.

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   
ومودطن مدي2ي دلشركة:

دلديد  مديجة ع ردني عنودنه(د) 
 42 حي دالندلس زنقة دلتوحيد رقم 

60000 وخد  دملغرب
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
سخن28   08 بتلريخ  بوخد   دلتجلرية 

2022 تحت رقم 4964.
227I

CABINET CONSEIL ACHOURI

TEXNOB
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

CABINET CONSEIL ACHOURI
 BD MOHAMED 5 PASSAGE

 GALINARI NUMERO 97
 PREMIERE ETAGE، 20000،

CASABLANCA MAROC MAROC
TEXNOB شركة ذدت مدؤولية 

محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد
وعنودن مقرهل دإلخت لعي شلرع 
مح د دلخلمس م ر خللينلري 

دلطلبق دألول دلددر دلبيضلء - 20000 
دلددر دلبيضلء دملغرب

تأسيس شركة ذدت مدؤولية 
محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 
563425

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
دلقلنون  إعددس  تم   2022 نون28   08
مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 
دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:
ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 
دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.
عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
 : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

.TEXNOB
غرض دلشركة بإيجلز : تلخر.

شلرع   : دالخت لعي  دملقر  عنودن 
خللينلري  م ر  دلخلمس  مح د 
دلطلبق دألول دلددر دلبيضلء - 20000 

دلددر دلبيضلء دملغرب.

أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.

 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:

4.000 حصة   : دلديد عزوز تلئب 

بقي ة 400 سرهم للحصة. 

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :

دلديد عزوز تلئب عنودنه(د) إقلمة 

دوالس زيلن مبنى T دلطلبق 3 شقة 45 

20000 دلددر دلبيضلء دملغرب.

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:

دلديد عزوز تلئب عنودنه(د) إقلمة 

دوالس زيلن مبنى T دلطلبق 3 شقة 45 

20000 دلددر دلبيضلء دملغرب

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

 24 بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 

نون28 2022 تحت رقم 847443.

228I

SAIDKOUA CARS

SOL-SURENO ROPA
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

SAIDKOUA CARS

 EL OUATIA - TAN TAN، 82010،

TAN TAN MAROC

SOL-SURENO ROPA شركة ذدت 

مدؤولية محدوس  ذدت دلشريك 

دلوحيد

وعنودن مقرهل دإلخت لعي 30 زنقة 

طلرق بن زيلس - 82000 طلنطلن 

دملغرب

تأسيس شركة ذدت مدؤولية 

محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

7455

في  مؤرخ  موثق  عقد  ب قت�سى 
دلقلنون  إعددس  تم   2022 نون28   44

مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:
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ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.

عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 

SOL-  : ب ختصر تد يتهل  دإلقتضلء 

.SURENO ROPA

بيع   : بإيجلز  دلشركة  غرض 

 - ودلتقديط  بللج لة  دملالبس 

دستي2دس وتصدير.
زنقة   30  : عنودن دملقر دالخت لعي 

طلنطلن   82000  - زيلس  بن  طلرق 

دملغرب.

أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.

 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:

 4.000  : خالل  هرموش  دلديد 

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة. 

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :

عنودنه(د)  خالل  هرموش  دلديد 

حي دلدوق دملركزي - دلوطية 82000 

طلنطلن دملغرب.

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:

عنودنه(د)  خالل  هرموش  دلديد 

حي دلدوق دملركزي - دلوطية 82000 

طلنطلن دملغرب

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

تحت   - بتلريخ  بطلنطلن  دالبتددئية 
رقم -.

229I

CABINET CONSEIL ACHOURI

دار بويلدينغ برومو
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تأسيس شركة

CABINET CONSEIL ACHOURI

 BD MOHAMED 5 PASSAGE

 GALINARI NUMERO 97

 PREMIERE ETAGE، 20000،

CASABLANCA MAROC MAROC

سدر بويلدينغ برومو شركة ذدت 

دملدؤولية دملحدوس 

وعنودن مقرهل دإلخت لعي 279 لوط 

دلزبي2 دلليصفة- دلددر دلبيضلء - 

20000 دلددر دلبيضلء دملغرب

تأسيس شركة ذدت دملدؤولية 

دملحدوس  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

564339

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
دلقلنون  إعددس  تم   2022 نون28   44

دملدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دملحدوس  بلمل يزدت دلتللية:

ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دملدؤولية دملحدوس .

عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 

سدر   : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

بويلدينغ برومو.

دلتطوير   : بإيجلز  غرض دلشركة 

دلعقلري.

 279  : دالخت لعي  دملقر  عنودن 

لوط دلزبي2 دلليصفة- دلددر دلبيضلء - 

20000 دلددر دلبيضلء دملغرب.

أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.

 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:

دلديد خوهري زهي2 : 500 حصة 

بقي ة 400 سرهم للحصة.

دلديد عبد دلرحيم ضريف : 500 

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة. 

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :

عنودنه(د)  زهي2  خوهري  دلديد 
89 رقم  04 شلرع  قطلع هلي دلعريد 

444 –نلسور 20000 نلسور دملغرب.

ضريف  دلرحيم  عبد  دلديد 

عنودنه(د) لوط يدر  دقلمة 80 شقة 

دلبيضلء  دلددر   20000 دولفة   04

دملغرب.

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:

ضريف  دلرحيم  عبد  دلديد 

عنودنه(د) لوط يدر  دقلمة 80 شقة 

دلبيضلء  دلددر   20000 دولفة   04

دملغرب

عنودنه(د)  زهي2  خوهري  دلديد 
89 رقم  04 شلرع  قطلع هلي دلعريد 

444 –نلسور 20000 نلسور دملغرب
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
 02 بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 

سخن28 2022 تحت رقم 848765.

230I

 NSR ACCOUNTANTS AND BUSINESS

ADVISERS

فيستا سيد دو كونستريكسيون إ 
ترافو ديفير

شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 
دلشريك دلوحيد

تأسيس شركة

 NSR ACCOUNTANTS AND
BUSINESS ADVISERS

 AV.HASSAN 2, QUARTIER
 INDUSTRIEL, RESIDENCE
 NOUR 5, 4ER ETAGE BUREAU
 N°34A MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROC
كوندت2يكديون  سو  سيد  فيدتل 
ذدت مدؤولية  سيفي2 شركة  تردفو  إ 

محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد
سودر  دإلخت لعي  مقرهل  وعنودن 
دبب  وكللة  دلحوز،  دسني  ت كون�سي 
 - مردكش   258 رقم  دل28يد  دسني، 

40000 مردكش دملغرب
مدؤولية  ذدت  شركة  تأسيس 

محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

434439
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
دلقلنون  إعددس  تم   2022 نون28   08
مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 
دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:
ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 
دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.
عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
فيدتل   : ب ختصر تد يتهل  دإلقتضلء 
تردفو  إ  كوندت2يكديون  سو  سيد 

سيفي2.

غرض دلشركة بإيجلز : -تلخر
-دالع لل دملختلفة ودلبنلء

-تقديم دلخدملت.
سودر   : دالخت لعي  دملقر  عنودن 
دبب  وكللة  دلحوز،  دسني  ت كون�سي 
 - مردكش   258 رقم  دل28يد  دسني، 

40000 مردكش دملغرب.
أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.
 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:
 : دلعدري  ديت  مح د  دلديد 
سرهم   400 بقي ة  حصة   4.000

للحصة. 
 : دلعدري  ديت  مح د  دلديد 

4000 بقي ة 400 سرهم.
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

وصفلت ومودطن دلشركلء :
دلعدري  ديت  مح د  دلديد 
ويركلن  ويركلن  تدل  سودر  عنودنه(د) 

دلحوز 40000 مردكش دملغرب.
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:
دلعدري  ديت  مح د  دلديد 
ويركلن  ويركلن  تدل  سودر  عنودنه(د) 

دلحوز 40000 مردكش دملغرب
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
سخن28   08 بتلريخ  ب ردكش  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 442306.

234I

BOULAHYA MOHAMED SARL-AU

NEGOPOLICE
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

قفل دلتصفية

BOULAHYA MOHAMED SARL-
AU

ص.ب : 895 مكنلس، 50000، 
مكنلس دملغرب

NEGOPOLICE شركة ذدت 
دملدؤولية دملحدوس 

وعنودن مقرهل دإلخت لعي : دلع لر  
د دملحل رقم 2 دالمل دلطلبق دالر�سي 

ب.م.ع - 50000 مكنلس دملغرب.
قفل دلتصفية
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رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 
.30705

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 
تقرر   2022 نون28   30 في  دملؤرخ 
ذدت  شركة   NEGOPOLICE حل 
رأس للهل  مبلغ  دملحدوس   دملدؤولية 
مقرهل  وعنودن  سرهم   40.000
رقم  دملحل  د  دلع لر   دإلخت لعي 
 - ب.م.ع  دالر�سي  دلطلبق  دالمل   2
50000 مكنلس دملغرب نتيجة لنهلية 

دلنشلط.
و عين:

حريفي  دسلمة  دلديد( ) 
دقلمة دلريحلن دبن رشد  وعنودنه(د) 
 50000 م ج   8 دلشقة   45 ع لر    3
مكنلس دملغرب ك صفي ( ) للشركة.

و قد تم دنعقلس دلج عية دلختلمية 
وفي دلع لر  د   2022 نون28   30 بتلريخ 
دالر�سي  دلطلبق  دالمل   2 رقم  دملحل 

ب.م.ع - 50000 مكنلس دملغرب.
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
سخن28   09 بتلريخ  ب كنلس  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 4280.
232I

bureau tinghir de comtabilite

 FOSSALTA TRAVAUX
DIVERS

شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 
حل شركة

bureau tinghir de comtabilite
4504 حي دملغرب دلعربي ت لر ، 

85000، ت لر  دملغرب
 FOSSALTA TRAVAUX DIVERS
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس (في 

طور دلتصفية)
وعنودن مقرهل دإلخت لعي 4504 حي 
دملغرب دلعربي ت لر  - 85000 ت لر  

دملغرب.
حل شركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 
.428737

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 
تقرر حل   2022 نون28   08 دملؤرخ في 
دملحدوس   دملدؤولية  ذدت  شركة 
 FOSSALTA TRAVAUX DIVERS

سرهم   400.000 رأس للهل  مبلغ 
حي   4504 وعنودن مقرهل دإلخت لعي 
ت لر    85000  - دملغرب دلعربي ت لر  

دملغرب نتيجة ل : مشلكل مللية.
و حدس مقر دلتصفية ب 4504 حي 
ت لر    85000  - دملغرب دلعربي ت لر  

دملغرب. 
و عين:

دلديد( ) لحول حدن وعنودنه(د) 
سكتور  دلغربي  مطلع  دوالس  سودر 
ت لر    85000 ت لر    32 دلكولي2د رقم 

دملغري ك صفي ( ) للشركة.
وعند دإلقتضلء دلحدوس دملفروضة 
محل  لهم  دملخولة  دلصالحيلت  على 
دملخلبر  ومحل تبليغ دلعقوس ودلوثلئق 

دملتعلقة بللتصفية : -
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
نون28   29 بتلريخ  بت لر   دالبتددئية 

2022 تحت رقم 9432.

233I

BURCICA

IMPACT ENERGY
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

BURCICA
432 زنقة مصطفى دملعلني دملكتب 

44 دلطلبق 5 دلددر دلبيضلء، 
20640، دلددر دلبيضلء دملغرب

IMPACT ENERGY شركة ذدت 
مدؤولية محدوس  ذدت دلشريك 

دلوحيد
وعنودن مقرهل دإلخت لعي 40 زنقة 

دلحرية دلطلبق 3 دلشقة 5 - 20420 
دلددر دلبيضلء دملغرب

تأسيس شركة ذدت مدؤولية 
محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 
564654

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
دلقلنون  إعددس  تم   2022 نون28   44
مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 
دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:

ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 
دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.
عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
 : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

.IMPACT ENERGY
غرض دلشركة بإيجلز : - دالستي2دس 
دلوسيط  أو  (دلتلخر  ودلتصدير 

دملنفذ).
زنقة   40  : عنودن دملقر دالخت لعي 
 20420 - 5 3 دلشقة  دلحرية دلطلبق 

دلددر دلبيضلء دملغرب.
أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.
 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:
 4.000  : دلكتلني  خعفر  دلديد 

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة. 
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :
عنودنه(د)  دلكتلني  خعفر  دلديد 
دلدوي�سي  تقيولت  عين  زنقة   42

40400 دلربلط دملغرب.
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:
عنودنه(د)  دلكتلني  خعفر  دلديد 
دلدوي�سي  تقيولت  عين  زنقة   42

40400 دلربلط دملغرب
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
 06 بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 

سخن28 2022 تحت رقم 849497.
234I

EXPERTeam Audit Conseil

EXPERTeam Audit Conseil
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

EXPERTeam Audit Conseil
مكتب رقم 4، ع لر  رقم 5، دقلمة 
علئشة، زدوية شلرع مح د دلخلمس 

وزنقة مليلية، دملدينة دلجديد ، 
دسفي، 46000، دسفي دملغرب
 EXPERTeam Audit Conseil

شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 
دلشريك دلوحيد

وعنودن مقرهل دإلخت لعي مكتب رقم 
4، ع لر  رقم 5، دقلمة علئشة زدوية 
شلرع مح د دلخلمس وزنقة مليلية، 

دملدينة دلجديد  - 46000 دسفي 
دملغرب

تأسيس شركة ذدت مدؤولية 
محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 
43084

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعددس دلقلنون   2022 غشت   46
مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 
دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:
ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 
دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.
عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
 : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

.EXPERTeam Audit Conseil
دلخ28    : بإيجلز  دلشركة  غرض 

دملحلسبية.
مكتب   : دالخت لعي  دملقر  عنودن 
دقلمة علئشة   ،5 ع لر  رقم   ،4 رقم 
وزنقة  دلخلمس  مح د  شلرع  زدوية 
 46000  - دلجديد   دملدينة  مليلية، 

دسفي دملغرب.
أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.
 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:
 4.000  : كرضلم  ربيعة  دلديد  

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة. 
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :
عنودنه(د)  ربيعة كرضلم  دلديد  
سيدي  دلفرح  حي  دلفضة  زنقة   68

بوزيد دسفي 46000 دسفي دملغرب.
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:
عنودنه(د)  ربيعة كرضلم  دلديد  
سيدي  دلفرح  حي  دلفضة  زنقة   68

بوزيد دسفي 46000 دسفي دملغرب
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
غشت   22 بتلريخ  بآسفي  دالبتددئية 

2022 تحت رقم 4489.
235I
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SANHAJA CONSEIL PLUS S.A.R.L 

 SANHAJA CONSEIL PLUS
S.A.R.L

شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 
حل شركة

 SANHAJA CONSEIL PLUS

S.A.R.L
زنقة مدنيت ع لر  شي لء B دلطلبق 

3 رقم 4، 90070، طنجة دملغرب

 SANHAJA CONSEIL PLUS

S.A.R.L شركة ذدت دملدؤولية 

دملحدوس (في طور دلتصفية)

وعنودن مقرهل دإلخت لعي زنقة 

مدنيت ع لر  شي لء B دلطلبق 3 
رقم 4 - 90070 طنجة دملغرب.

حل شركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.44043

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 

2044 تقرر حل  22 سخن28  دملؤرخ في 

دملحدوس   دملدؤولية  ذدت  شركة 

 SANHAJA CONSEIL PLUS

 40.000 رأس للهل  مبلغ   S.A.R.L

سرهم وعنودن مقرهل دإلخت لعي زنقة 

 3 دلطلبق   B شي لء  ع لر   مدنيت 
رقم 4 - 90070 طنجة دملغرب نتيجة 

سلبقة  بصفة  دلشركة  فسخ   : ل 

ألودنهل..

زنقة  ب  دلتصفية  مقر  حدس  و 

 3 دلطلبق   B شي لء  ع لر   مدنيت 
رقم 4 - 90070 طنجة دملغرب. 

و عين:
دلص28ي  حدن  دلديد( ) 

طنجة  سيلر  مركب  وعنودنه(د) 
مج وعة 5 ع لر  9 رقم 46 90000 

طنجة دملغرب ك صفي ( ) للشركة.

وعند دإلقتضلء دلحدوس دملفروضة 

محل  لهم  دملخولة  دلصالحيلت  على 

دملخلبر  ومحل تبليغ دلعقوس ودلوثلئق 

دملتعلقة بللتصفية : -

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

ينلير   23 بتلريخ  بطنجة  دلتجلرية 

2045 تحت رقم 374.

236I

SOCIETE BEMAFI

SOCIETE MY LITTLE ROME
إعالن متعدس دلقردردت

SOCIETE BEMAFI
رقم 32 دلطلبق دلثللت شلرع دلحدن 
دلثلني أحددف أزرو، 53400، أزرو 

دملغرب
 SOCIETE MY LITTLE ROME
»شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس «
وعنودن مقرهل دالخت لعي: دلطلبق 
دألر�سي ميشليفن 7 إقلمة دألموين 
حي دلريلض - 53000 ديفردن دملغرب.

»إعالن متعدس دلقردردت«
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري: 

.4449
ب قت�سى دلج ع دلعلم دالستثنلئي 

دملؤرخ في 30 نون28 2022
تم دتخلذ دلقردردت دلتللية: 

قردر رقم 4: دلذي ينص على مليلي: 
تغيي2 دلشكل دلقلنوني

قردر رقم 2: دلذي ينص على مليلي: 
تحويل دلحصص

قردر رقم 3: دلذي ينص على مليلي: 
تعيين مدي2 دلشركة

قردر رقم 4: دلذي ينص على مليلي: 
تحديث وتعديل دلنظلم دألسل�سي

وتبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 
دلنظلم دألسل�سي دلتللية: 

بند رقم 2: دلذي ينص على مليلي: 
دلقلنوني  دلقلنوني  دلشكل  تغيي2 
دملدؤولية  ذدت  شركة  من  للشركة 
إلى شركة ذدت دملدؤولية  دملحدوس  

دملحدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 
بند رقم 6: دلذي ينص على مليلي: 
عبد  بردس   دلديد  حصص  تحويل 
وحصص  حصة)   500) دلحكيم 
حصة) س ي2(500  فجر  دلديد 
إلى   (4000) دلتي مج لهل ألف حصة 

دلديد فجر توفيق
على  ينص  دلذي   :44 رقم  بند 
عبد  بردس   دلديد  دستقللة  مليلي: 
توفيق  فجر  دلديد  وتعيين  دلحكيم 

ك دي2 وحيد للشركة
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
سخن28   42 بتلريخ  بلزرو  دالبتددئية 

2022 تحت رقم 372.
237I

Best Real Estate Gestion

أرضاي كابتال
إعالن متعدس دلقردردت

Best Real Estate Gestion
دلطريق دلثلنوية 4029، سيدي 

معروف.، 20350، دلددر دلبيضلء 
دملغرب

أرضلي كلبتلل »شركة دملدله ة«
وعنودن مقرهل دالخت لعي: بوسكور  

دلطريق دلثلنوية 4029، بلدية 
سيدي معروف - 20280 دلددر 

دلبيضلء دملغرب.
»إعالن متعدس دلقردردت«

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري: 
.57265

ب قت�سى دلج ع دلعلم دالستثنلئي 
دملؤرخ في 05 شتن28 2022

تم دتخلذ دلقردردت دلتللية: 
قردر رقم 4: دلذي ينص على مليلي: 
دلشركة  رأس لل  برفع  دلت2ميص 
مليون(500.000.000)  بخ د لئة 
سرهم كحد أق�سى يتم تحقيقه مر  
ودحد  أو عد  مردت مع سعر دكتتلب 
سرهم  و480  سرهم   440 بين  محدس 
يتم تحريرهل  شلملة لعالو  دالصددر 

نقذد بللكلمل
على  ينص  دلذي   :2 رقم  قردر 
دلغلء حق دألفصلية دالكتتلب  مليلي: 

لل دله ين لصللح دلج هور
قردر رقم 3: دلذي ينص على مليلي: 
منح دلتفويض لصللح مجلس دالسدر  
من أخل تحقيق رفع رأس لل دلشركة
على  ينص  دلذي   :4 رقم  قردر 
وفقل  دالسدر ،  مجلس  معلينة  مليلي: 
رأس لل  رفع  تحقق  للتفويص، 
 56.848.400 مقددره  ب ل  دلشركة 
سرهم ليصبح بذلك رأس لل دلشركة 
عوض  سرهم   4.424.396.400 هو 
بلصددر  سرهم   4.064.578.300
586.484 سهم قي تهل 400 سرهم مع 

عالو  دالصددر قدرهل 340 سرهم
وتبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 

دلنظلم دألسل�سي دلتللية: 
بند رقم 6: دلذي ينص على مليلي: 
حدس رأس لل دلشركة في مليلر ملئة 
وثالث لئة  مليون  وعشرون  وودحد 

وأربع لئة  ألف  وتدعون  وستة 
دلى  سرهم مقدم   (4.424.396.400(
وثالثة  وملئتي  مليون  عشر  دحد  
عشر ألف وتدع لئة وأربعة وستون 
ملئة  بقي ة  سه ل   (44.243.964(
)400) سرهم مكتتبة ومحرر  بللكلمل 

ومن نفس دلصنف
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
 09 بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 

سخن28 2022 تحت رقم 44480.
238I

MON COMPTABLE SARL

FIGAGO TRANS
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تحويل دلشكل دلقلنوني للشركة

MON COMPTABLE SARL
20 زنقة سجل لسة، 60000، وخد  

دملغرب
FIGAGO TRANS شركة ذدت 

دملدؤولية دملحدوس 
و عنودن مقرهل دالخت لعي 92 طريق 

دلعونية - 60000 وخد .
تحويل دلشكل دلقلنوني للشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 
.40284

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 
2022 تم تحويل  46 يونيو  دملؤرخ في 
دلشكل دلقلنوني للشركة من »شركة 
ذدت دملدؤولية دملحدوس « إلى »شركة 
ذدت مدؤولية محدوس  ذدت دلشريك 

دلوحيد«.
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
سخن28   02 بتلريخ  بوخد   دلتجلرية 

2022 تحت رقم 4928.
239I

MON COMPTABLE SARL

FIGAGO TRANS
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تفويت حصص

MON COMPTABLE SARL
20 زنقة سجل لسة، 60000، وخد  

دملغرب
FIGAGO TRANS شركة ذدت 

دملدؤولية دملحدوس 
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وعنودن مقرهل دإلخت لعي 92 طريق 

دلعونية - 60000 وخد  دملغرب.

تفويت حصص

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.40284

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 

ت ت   2022 يونيو   46 في  دملؤرخ 

دملصلسقة على :

دلص د  عبد   ( ) دلديد  تفويت 

كمي 500 حصة دخت لعية من أصل 

500 حصة لفلئد  دلديد ( ) دسريس 

شوشوح بتلريخ 46 يونيو 2022.

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم   

سخن28   02 بتلريخ  بوخد   دلتجلرية 

2022 تحت رقم 4928.

240I

MON COMPTABLE SARL

FIGAGO TRANS

شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تعيين مدي2 خديد للشركة

MON COMPTABLE SARL

20 زنقة سجل لسة، 60000، وخد  

دملغرب

FIGAGO TRANS شركة ذدت 

دملدؤولية دملحدوس 

وعنودن مقرهل دإلخت لعي 92 طريق 

دلعونية - 60000 وخد  دملغرب.

تعيين مدي2 خديد للشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.40284

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 

تم تعيين   2022 يونيو   46 دملؤرخ في 

دلديد( )  للشركة  خديد  مدي2 

شوشوح دسريس ك دي2 وحيد

تبعل لقبول دستقللة دملدي2.

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

سخن28   02 بتلريخ  بوخد   دلتجلرية 

2022 تحت رقم 4928.

244I

MON COMPTABLE SARL

FIGAGO TRANS
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تحويل دملقر دالخت لعي للشركة

MON COMPTABLE SARL
20 زنقة سجل لسة، 60000، وخد  

دملغرب
FIGAGO TRANS شركة ذدت 

دملدؤولية دملحدوس 
وعنودن مقرهل دإلخت لعي حي دلورس 
زنقة 20 رقم 44 - 90000 طنجة 

دملغرب.
تحويل دملقر دالخت لعي للشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 
.40284

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 
2022 تم تحويل  46 يونيو  دملؤرخ في 
من  للشركة  دلحللي  دالخت لعي  دملقر 
»حي دلورس زنقة 20 رقم 44 - 90000 
طنجة دملغرب« إلى »92 طريق دلعونية 

- 60000 وخد  دملغرب«.
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
سخن28   02 بتلريخ  بوخد   دلتجلرية 

2022 تحت رقم 4928.
242I

LAGHMARI YASSINE

MAISON R
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تفويت حصص

LAGHMARI YASSINE
 SIDI MAAROUF CASABLANCA
 SIDI MAAROUF CASABLANCA،
20000، CASABLANCA MAROC
MAISON R شركة ذدت دملدؤولية 

دملحدوس 
وعنودن مقرهل دإلخت لعي دلددر 

دلبيضلء، طلبق 40دلحريه، طلبق 
3، شقة 5 - 20000 دلددر دلبيضلء 

دملغرب.
تفويت حصص

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 
.526903

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 
ت ت   2022 أكتوبر   04 في  دملؤرخ 

دملصلسقة على :

 KENZA  ( ) دلديد  تفويت 
حصة   RESSOUANY 500
حصة   4.000 أصل  من  دخت لعية 
 AMAL GHAIMY  ( ) لفلئد  دلديد 

بتلريخ 04 أكتوبر 2022.
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم   
 26 بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 

أكتوبر 2022 تحت رقم 843402.

243I

FIDUCIAIRE NOURHIBA

CAFE PEPINIERE SARL AU
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
قفل دلتصفية

FIDUCIAIRE NOURHIBA
ع لر  403 تجزئة دلنخيل 

(ري لسيل) دلطلبق دلثلني شقة 04، 
25000، مريبكة دملغرب

 CAFE PEPINIERE SARL AU
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
وعنودن مقرهل دإلخت لعي : 4 

سكودرت دلفودردت دملزرعة - 25000 
مريبكة دملغرب.
قفل دلتصفية

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 
.6405

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 
دملؤرخ في 47 أكتوبر 2022 تقرر حل 
CAFE PEPINIERE SARL AU شركة 
ذدت مدؤولية محدوس  ذدت دلشريك 
 400.000 رأس للهل  مبلغ  دلوحيد 
 4 دإلخت لعي  مقرهل  وعنودن  سرهم 
 25000  - سكودرت دلفودردت دملزرعة 
النعددم  نتيجة  دملغرب  مريبكة 

دلنشلط.
و عين:

دلديد( ) دنودر دلكدري وعنودنه(د) 
4 سكودرت دلفودردت دملزرعة 25000 
مريبكة دملغرب ك صفي ( ) للشركة.
و قد تم دنعقلس دلج عية دلختلمية 
 4 وفي   2022 أكتوبر   47 بتلريخ 
 25000  - سكودرت دلفودردت دملزرعة 

مريبكة دملغرب.

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

42 سخن28  دالبتددئية بخريبكة بتلريخ 

2022 تحت رقم 629.

244I

FORAFRIC MAROC

 DOMAINE AZAM

CHTOUKA.SARL
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

رفع رأس لل دلشركة

FORAFRIC MAROC

 rue Bab Mansour, espace ,29

 porte d›Anfa casablanca،

20100، casablanca maroc

DOMAINE AZAM CHTOUKA.

SARL شركة ذدت دملدؤولية 

دملحدوس 

وعنودن مقرهل دإلخت لعي 29, 

شلرع بلب دملنصور, فضلء بلب دنفل 

20400 دلددر دلبيضلء دملغرب.
رفع رأس لل دلشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.207435

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 

تم   2044 ملرس   23 في  دملؤرخ 
قدره  ب بلغ  دلشركة  رأس لل  رفع 

من  أي  سرهم«   4.500.000«

 2.000.000« إلى  سرهم«   500.000«

سرهم« عن طريق : -.

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

 06 بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 

ملي 2044 تحت رقم 375002.

245I

STE CISS SARL

HNN ENERGIE
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

STE CISS SARL

مكتب 7 زنقة رقم 399 دلطلبق 

دلتلني تجزئة خنة دلزيتون 4 بن 

سوس  فلس مكلتب دبردهيم مبعوت، 

30000، فلس دملغرب
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HNN ENERGIE شركة ذدت 

مدؤولية محدوس  ذدت دلشريك 

دلوحيد

وعنودن مقرهل دإلخت لعي سودر والس 

بوعبيد دلدلقية سودر والس دلطيب 

فلس - 30000 فلس دملغرب

تأسيس شركة ذدت مدؤولية 

محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

74835

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
دلقلنون  إعددس  تم   2022 نون28   22

مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:

ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.

عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 

 HNN  : ب ختصر تد يتهل  دإلقتضلء 

.ENERGIE

مقلولة   : بإيجلز  دلشركة  غرض 

دلت2كيبلت دلكهربلئية 

دالشغلل دلعلمة للبنلء دملختلفة 

مقلوالت دلبنلء 

دلتصدير ودالستي2دس.

: سودر والس  عنودن دملقر دالخت لعي 

دلطيب  والس  سودر  دلدلقية  بوعبيد 

فلس - 30000 فلس دملغرب.

أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.

 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:

 : علمري  زرودلي  نديم  دلديد 

سرهم   400 بقي ة  حصة   4.000

للحصة. 

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :
علمري  زرودلي  نديم  دلديد 

ع لر    4 حي دالزهر دلشقة  عنودنه(د) 

4 شلرع دبن دلخطيب فلس  ودلطلبق 

30000 فلس دملغرب.

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:

علمري  زرودلي  نديم  دلديد 
ع لر    4 حي دالزهر دلشقة  عنودنه(د) 
4 شلرع دبن دلخطيب فلس  ودلطلبق 

30000 فلس دملغرب
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
سخن28   09 بتلريخ  بفلس  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 5447.
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COMPETENCES CONSULTANTS

البيل في
إعالن متعدس دلقردردت

البيل ڤي ش.م.
كلم 3.500، زدوية زنقة دلريف 
وطريق زعي2، دلدوي�سي-دلربلط 

دلسجل دلتجلري: 27433. 
مجلس  محضر  قردر  على  بنلءد 
ملرس   03 بتلريخ  دلصلسر  دإلسدر  
ڤي  »البيل  شركة  قلمت   ،2022
فروع تلبعة للشركة  بإنشلء  ش.م«، 

م يزدتهل كللتللي:
البيل ڤي ت لر  دلحدن دألول

إقلمة  دلتللي:  بللعنودن  دلكلئن 
دلعيبوسي شلرع دلحدن دألول، ت لر ؛
دلجيش  شلرع  طنجة  ڤي  البيل 

دمللكي :
إقلمة   : دلتللي  بللعنودن  دلكلئن 
دلربلط  طريق  طنجة شرف  ريم س 

طنجة؛ 
 : يوسف  موالي  طنجة  ڤي  البيل 
: شلرع موالي  دلكلئن بللعنودن دلتللي 

يوسف، طنجة ؛
بللعنودن  دلكلئن  أزرو:  ڤي  البيل 

دلتللي : شلرع دلحدن دلثلني، أزرو؛
هوت  بلغو:  أكلسيرلو  ڤي  البيل 

فونتي لو بلغو خنوب غرب أكلسير؛
دلكلئن   : فيغت  فيل  ڤي  البيل 
دلددر  دلنودصر   : دلتللي  بللعنودن 

دلبيضلء؛
دلكلئن   : قلسم  سيدي  ڤي  البيل 
حي   3 تجزئة سكلم   : بللعنودن دلتللي 
دلجديد زنقة 24 مركز دملدينة، سيدي 

قلسم؛
البيل ڤي قنيطر  : دلكلئن بللعنودن 
إقلمة  دلعزيز  عبد  موالي   : دلتللي 

دليدر، قنيطر ؛

البيل ڤي 44 ينلير: دلكلئن بللعنودن 
دملعلني  زنقة مصطفى  زدوية   : دلتللي 
44 ينلير،سيدي بليوط دلددر  وشلرع 

دلبيضلء.
من  دلفروع  هذه  تديي2  سيتم 
رئيس  بنلني،  زهي2  دلديد  طرف 
مجلس إسدر  شركة البيل ڤي ش.م، 
ودلذي سيصبح مؤهال بشكل قلنوني 
لت ثيل دلفروع دلتي تم إحددثهل أو من 

طرف أي شخص يوكله. 
بكتلبة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
بللربلط  دلتجلرية  لل حك ة  دلضبط 
رقم  تحت   06/42/2022 يوم 

 .430989
من دخل دلتلخيص ودلنشر

دملدي2
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SAMAR PROMO «

SAMAR PROMO SARL AU
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

SAMAR PROMO «
دلددر دلبيضلء، 44 شلرع دلزرقطوني 
 CASBLANCA، .37 دلطلبق 7، شقة
20000، CASABLANCA MAROC

 SAMAR PROMO SARL AU
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
وعنودن مقرهل دإلخت لعي 44 شلرع 
دلزرقطوني دلطلبق 7، شقة 37. - 

20000 دلددر دلبيضلء دملغرب
تأسيس شركة ذدت مدؤولية 
محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 
554439

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعددس دلقلنون   2022 ملرس   44
مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 
دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:
ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 
دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.

عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
 : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

.SAMAR PROMO SARL AU
دالنعلش   : غرض دلشركة بإيجلز 

دلعقلري في خ يع دنودعه..
44 شلرع  عنودن دملقر دالخت لعي : 
 -  .37 شقة   ،7 دلطلبق  دلزرقطوني 

20000 دلددر دلبيضلء دملغرب.
أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.
 40.000 دلشركة:  رأس لل  مبلغ 

سرهم، مقدم كللتللي:
دلديد مللد بوسريقة : 400 حصة 

بقي ة 400 سرهم للحصة. 
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :
عنودنه(د)  بوسريقة  مللد  دلديد 
تجزئة كلليفورنيل رقم 22 طريق مكة 

20000 دلددر دلبيضلء دملغرب.
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:
عنودنه(د)  بوسريقة  مللد  دلديد 
تجزئة كلليفورنيل رقم 22 طريق مكة 

20000 دلددر دلبيضلء دملغرب
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
 02 بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 

غشت 2022 تحت رقم 833448.
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ML EXPERTS

ORA INVEST 2
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

ML EXPERTS
 GHANDI MALL BD GHANDI
 IMMEUBLE 9 4EME ETAGE،

20000، CASABLANCA MAROC
ORA INVEST 2 شركة ذدت 

مدؤولية محدوس  ذدت دلشريك 
دلوحيد

وعنودن مقرهل دإلخت لعي 265، 
شلرع دلزرقطوني، دلطلبق دلثلني 
عشر. - 20000 دلددر دلبيضلء 

دملغرب
تأسيس شركة ذدت مدؤولية 
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محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

564699
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
دلقلنون  إعددس  تم   2022 نون28   40
مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 
دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:
ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 
دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.
عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
 ORA  : ب ختصر تد يتهل  دإلقتضلء 

.INVEST 2
دملشلركة   : غرض دلشركة بإيجلز 
أو  دالكتتلب  أو  دلحيلز   طريق  عن 
ذلك  غي2  أو  دالندملج  أو  دملدله ة 
في أي شركة أو مج وعة أو بيعهل أو 
تبلسلهل أو تحويلهل أو منح أي سلف في 
دلحدلبلت دلجلرية أو غي2هل في دملغرب 

أو في دلخلرج ؛
دلحصول على أي أوردق مللية   •
أو حصص في دلشركلت دلتجلرية أو 

دملدنية أو إسدرتهل
• دملشلركة في أي مجلس إسدر  أو 
مل  أو  إسدر   لجنة  أو  إشردفي  مجلس 
شلبه ذلك يكون للشركة فيه مصلحة 

مبلشر  أو غي2 مبلشر .
• ض لن أي مردقبة تكون مفيد  

أو ضرورية.
غي2  أو  مبلشر  بشكل  دملشلركة   •
غرض  ذدت  شركة  أي  في  مبلشر 
م لثل أو مشلبه وبشكل أعم خ يع 
أو  دلتجلرية  أو  دلخدمية  دلع ليلت 
أو  دملللية  أو  دلعقلرية  أو  دملنقولة 
دإلعالنية أو غي2هل من دلع ليلت دلتي 
قد تكون مرتبطة بللكلئن دملشلر إليه 

أعاله..
 ،265  : دالخت لعي  دملقر  عنودن 
دلثلني  دلطلبق  دلزرقطوني،  شلرع 
دلبيضلء  دلددر   20000  - عشر. 

دملغرب.
أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.
 40.000 دلشركة:  رأس لل  مبلغ 

سرهم، مقدم كللتللي:

 ORA Technologies دلشركة 

سرهم   400 حصة بقي ة   SA : 100

للحصة. 

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :

 ORA Technologies SA دلشركة 

 rue de Candolle 26, c/o (د)عنودنه

GVA Tax Services SA 4205 خنيف 

سويدرد..

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:

 3 عنودنه(د)  علمي  ع ر  دلديد 

 20000 أنفل   ,  Allée des Strelitzias

دلددر دلبيضلء دملغرب

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

 06 بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 

سخن28 2022 تحت رقم 849209.
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ML EXPERTS

FEDEX EXPRESS MAROC
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

ML EXPERTS

 GHANDI MALL BD GHANDI

 IMMEUBLE 9 4EME ETAGE،

20000، CASABLANCA MAROC

FEDEX EXPRESS MAROC شركة 

ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد

وعنودن مقرهل دإلخت لعي 49 شلرع 

خون خوريس دلطلبق دلدلسس 

شقة 42 غوتييه - 20060 دلددر 

دلبيضلء دملغرب

تأسيس شركة ذدت مدؤولية 

محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

564705

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
دلقلنون  إعددس  تم   2022 يونيو   46

مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:

ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 
دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.
عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
 FEDEX : دإلقتضلء ب ختصر تد يتهل

.EXPRESS MAROC
غرض دلشركة بإيجلز : 

دلدريع  دل28يد  مدملت  تقديم   -
في  دملقصوس  بلملعنى  دلدولية 
بلل28يد  دملتعلق   24-96 دلقلنون رقم 
ودالتصلالت دلصلسر بللظهي2 دلشريف 
ربيع دألول   2 دملؤرخ   4-97-462 رقم 

4448 )7 أغدطس 4997).
ودلنقل  ودلتصدير  دالستي2دس   -
ودلطروس  ودلرسلئل  للوثلئق  دلدولي 

دل28يدية من أي نوع.
تقديم مدملت إرسلل وتدليم   -
ودلطروس  ودلرسلئل  دملدتنددت 

دل28يدية بأنودعهل لألفردس ودملهنيين.
دلجوي  دلشحن  وكيل  توفي2   -
ودلتغليف  دلتعبئة  ومدملت 

ودلتخزين.
دللوخدتية،  دلخدملت  تقديم   -
نقل  ع ولة  دإلرسلليلت،  نقل 

دلبضلئع.
أو  و/  مقتنيلت  على  دلحصول   -
تحقيق دستث لرهل أو حدلب إسدرتهل 
لألوردق دملللية دلقلبلة للتحويل دلتي 
أو  مبلشر  بشكل  مرتبطة  تكون  قد 
بأي من  كلًيل أو خزئًيل،  غي2 مبلشر، 
دملذكور  أعاله أو بأي أشيلء  دألشيلء 
م لثلة أو ذدت صلة، من دملحت ل أن 

تعزز أو تطوير نشلط دلشركة.
دلع ليلت  خ يع  أعم،  وبشكل   -
أو  دملللية  أو  دلصنلعية  أو  دلتجلرية 
تكون  قد  دلتي  دلعقلرية  أو  دملنقولة 
مرتبطة بشكل مبلشر أو غي2 مبلشر، 
دألشيلء  من  بأي  خزئًيل،  أو  كلًيل 
م لثلة  دملذكور  أعاله أو بأي أشيلء 
أو ذدت صلة، من دملحت ل أن تعزز أو 

تطور نشلط دلشركة..
49 شلرع  عنودن دملقر دالخت لعي : 
خون خوريس دلطلبق دلدلسس شقة 
دلددر دلبيضلء   20060  - غوتييه   42

دملغرب.

أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  
دلشركة : 99 سنة.

مبلغ رأس لل دلشركة: 4.453.000 
سرهم، مقدم كللتللي:

 FedEX Express دلشركة 
International B.V : 14.530 حصة 

بقي ة 400 سرهم للحصة. 
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :
 FedEX Express دلشركة 
عنودنه(د)   International B.V
 Taurusavenue 111، 2132 LS،

Hoofddorp ***** هولندد.
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:
هنيدي  ملدون  طلرق  دلديد 
دإلملردت  سبي   ***** سبي  عنودنه(د) 

دلعربية دملتحد 
عودضة  حدن  تيدي2  دلديد 
دإلملردت  سبي   ***** سبي  عنودنه(د) 

دلعربية دملتحد 
دلديد فيليب ودغن2 عنودنه(د) سبي 

***** سبي دإلملردت دلعربية دملتحد 
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
 06 بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 
سخن28 2022 تحت رقم 00848964.
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 AAFIR AUDIT & CONSULTING MOROCCO

sigle A2CM sarl

KHÔMA EXPORT
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
حل شركة

 AAFIR AUDIT & CONSULTING
MOROCCO sigle A2CM sarl

شلرع فلس، ركن دبن طفيل، إقلمة 
سيلموند، دلطلبق دألول، مكتب رقم 

3، 90000، طنجة دملغرب
KHÔMA EXPORT شركة ذدت 
مدؤولية محدوس  ذدت دلشريك 

دلوحيد(في طور دلتصفية)
وعنودن مقرهل دإلخت لعي شلرع 

فلس ركن دبن طفيل إقلمة سيلموند 
دلطلبق دألول مكتب رقم 3 بلوك ب 

طنجة - 90000 طنجة دملغرب.
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حل شركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.93329

دلوحيد  دلشريك  قردر  ب قت�سى 

تقرر حل   2022 نون28   28 دملؤرخ في 

شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

 KHÔMA EXPORT دلشريك دلوحيد

مبلغ رأس للهل 40.000 سرهم وعنودن 

ركن  فلس  شلرع  دإلخت لعي  مقرهل 

دلطلبق  سيلموند  إقلمة  طفيل  دبن 

بلوك ب طنجة   3 دألول مكتب رقم 

 : نتيجة ل  دملغرب  طنجة   90000  -

توقف دلنشلط.

شلرع  ب  دلتصفية  مقر  حدس  و 

فلس ركن دبن طفيل إقلمة سيلموند 

بلوك ب   3 دلطلبق دألول مكتب رقم 

طنجة - 90000 طنجة دملغرب. 

و عين:

وعنودنه(د)  طي2  علسل  دلديد( ) 

إقلمة م. مو�سى مبنى ه رقم 7 28840 

مح دية دملغرب ك صفي ( ) للشركة.

وعند دإلقتضلء دلحدوس دملفروضة 

محل  لهم  دملخولة  دلصالحيلت  على 

دملخلبر  ومحل تبليغ دلعقوس ودلوثلئق 

دملتعلقة بللتصفية : -

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

سخن28   08 بتلريخ  بطنجة  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 44628.
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FOREIGN CONSULTING

 SUD SUD TRADING AND

SERVICES
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تأسيس شركة

FOREIGN CONSULTING

 RUE OMAR SLAOUI- 39

 PLATEAU TAOUFIQ MERS

SULTAN C، 20490، دلددر دلبيضلء 

دملغرب

 SUD SUD TRADING AND

SERVICES شركة ذدت دملدؤولية 

دملحدوس 

وعنودن مقرهل دإلخت لعي 26،شلرع 
مرس دلدلطلن،شقة 3،دلطلبق 

دالول،دلددر دلبيضلء - 20006 دلددر 
دلبيضلء دملغرب

تأسيس شركة ذدت دملدؤولية 
دملحدوس  

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 
564749

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
دلقلنون  إعددس  تم   2022 نون28   46
دملدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دملحدوس  بلمل يزدت دلتللية:
ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دملدؤولية دملحدوس .
عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
 SUD  : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

.SUD TRADING AND SERVICES
غرض دلشركة بإيجلز: دملشور  في 

دإلست2دتيجية دلتجلرية
عنودن دملقر دالخت لعي : 26،شلرع 
3،دلطلبق  دلدلطلن،شقة  مرس 
دلددر   20006  - دالول،دلددر دلبيضلء 

دلبيضلء دملغرب.
أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.
 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:
دلديد مح د دملؤسب : 340 حصة 

بقي ة 400 سرهم للحصة.
دلديد  سعيد  معلي : 330 حصة 

بقي ة 400 سرهم للحصة.
 330  : شقرون  دلطيب  دلديد 

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة. 
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :
عنودنه(د)  دملؤسب  مح د  دلديد 
طلبق  دلخزدمة  تجزئة  ليدلسفة 
دلددر   20232 4،127،دلددر دلبيضلء 

دلبيضلء دملغرب.
عنودنه(د)  معلي  سعيد   دلديد  
دح د  زنقة  ش27  فلتن ط6  دقلمة 
 20043 دلبيضلء  دنفلدلددر  دلشر�سي 

دلددر دلبيضلء دملغرب.
دلديد دلطيب شقرون عنودنه(د) 

تونس 4444 تونس تونس.

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   
ومودطن مدي2ي دلشركة:

عنودنه(د)  دملؤسب  مح د  دلديد 
طلبق  دلخزدمة  تجزئة  ليدلسفة 
دلددر   20232 4،127،دلددر دلبيضلء 

دلبيضلء دملغرب
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
 06 بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 
سخن28 2022 تحت رقم 00848967.

252I

CASA CONSULTING

 M.R.S MATÉRIAUX DE
CONSTRUCTION

شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 
تفويت حصص

CASA CONSULTING
 N°191 BD ANFA RED AZUR
 BUREAU 11B ANFA، 20000،

CASABLANCA MAROC
 M.R.S MATÉRIAUX DE

CONSTRUCTION شركة ذدت 
دملدؤولية دملحدوس 

وعنودن مقرهل دإلخت لعي 447, زنقة 
إبنو موني2، إقلمة دلزرقلء، دلطلبق 

2، شقة 48، دملعلرف - 20370 دلددر 
دلبيضلء دملغرب.
تفويت حصص

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 
.524353

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 
ت ت   2022 نون28   44 في  دملؤرخ 

دملصلسقة على :
تفويت دلديد ( ) رشيد عطوف 9 
حصة دخت لعية من أصل 25 حصة 
دلخيلطي  رضودن   ( ) دلديد  لفلئد  

بتلريخ 40 نون28 2022.
تفويت دلديد ( ) رشيد عطوف 8 
حصة دخت لعية من أصل 25 حصة 
دلخيلطي  يلسين   ( ) دلديد  لفلئد  

بتلريخ 40 نون28 2022.
تفويت دلديد ( ) رشيد عطوف 8 
حصة دخت لعية من أصل 25 حصة 
دلخيلطي  ٱمين   ( ) دلديد  لفلئد  

بتلريخ 40 نون28 2022.

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم   
 05 بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 

سخن28 2022 تحت رقم 849039.
253I

HTA CONSEIL

VALDI CONSULTING
إعالن متعدس دلقردردت

HTA CONSEIL
ملتقى شلرع مح د دلخلمس وشلرع 

ألبي2 دألول مبنى مح د دلخلمس 
دملدمل ‹ب‹ دلطلبق دلثللث دملكتب 

304 -، 20060، دلددر دلبيضلء 
دملغرب

VALDI CONSULTING »شركة 
ذدت دملدؤولية دملحدوس «

وعنودن مقرهل دالخت لعي: 46 ملتقى 
شلرع دح د دلشر�سي وشلرع بوركون 

دلطلبق دلردبع رقم دملكتب 46 - 
20250 دلددر دلبيضلء دملغرب.

»إعالن متعدس دلقردردت«
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري: 

.425229
ب قت�سى دلج ع دلعلم دالستثنلئي 

دملؤرخ في 25 نون28 2022
تم دتخلذ دلقردردت دلتللية: 

قردر رقم 4: دلذي ينص على مليلي: 
دلزرقطوني  زبيد   دلديد   تفويت 
أصل  من  دخت لعية  حصة   700
700 حصة لفلئد  دلديد نبيل هالل 

بتلريخ 25 نون28 2022
قردر رقم 2: دلذي ينص على مليلي: 
تحويل دلشكل دلقلنوني للشركة من 
دلى  شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس  
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
وتبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 

دلنظلم دألسل�سي دلتللية: 
بند رقم 4: دلذي ينص على مليلي: 

دلشكل دلقلنوني للشركة
على  ينص  دلذي   :6,7 رقم  بند 
ملل  ورأس  دلشركلء  حصص  مليلي: 

دلشركة
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
 42 بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 

سخن28 2022 تحت رقم 849902.
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ADEV Consulting sarl

ELYAMLAHI AGRICULTURE
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

ADEV Consulting sarl

 Route de Tanger km 5، 93000،

TETOUAN MAROC

 ELYAMLAHI AGRICULTURE

شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد

وعنودن مقرهل دإلخت لعي رقم 4724 

إقلمة فينيزيل مكتب رقم 05 تجزئة 

دملغرب دلجديد - 92000 دلعردئش 

دملغرب

تأسيس شركة ذدت مدؤولية 

محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

7259

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
دلقلنون  إعددس  تم   2022 نون28   09

مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:

ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.

عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 

 : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

.ELYAMLAHI AGRICULTURE

دستغالل   : غرض دلشركة بإيجلز 

دلفالحي.
رقم   : دالخت لعي  دملقر  عنودن 

 05 إقلمة فينيزيل مكتب رقم   4724

 92000  - دلجديد  دملغرب  تجزئة 

دلعردئش دملغرب.

أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.

 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:

دلديد دلي الحي عبد هللا : 4.000 

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة. 

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :

هللا  عبد  دلي الحي  دلديد 
عنودنه(د) تجزئة دملغرب دلجديد رقم 

744 92000 دلعردئش دملغرب.
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:
هللا  عبد  دلي الحي  دلديد 
عنودنه(د) تجزئة دملغرب دلجديد رقم 

744 92000 دلعردئش دملغرب
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
دالبتددئية بللعردئش بتلريخ 05 سخن28 

2022 تحت رقم 4652.

255I

سيودن دلخدملت

JABER Y.I INVEST
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تأسيس شركة

سيودن دلخدملت
شلرع مح د دلخلمس رقم 94 سيدي 

قلسم، 46000، سيدي قلسم 
دملغرب

JABER Y.I INVEST شركة ذدت 
دملدؤولية دملحدوس 

وعنودن مقرهل دإلخت لعي 34 مرخلن 
هولدينغ ديت والل 50500 - 50000 

مكنلس دملغرب
تأسيس شركة ذدت دملدؤولية 

دملحدوس  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

57829
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
دلقلنون  إعددس  تم   2022 نون28   07
دملدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دملحدوس  بلمل يزدت دلتللية:
ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دملدؤولية دملحدوس .
عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
 JABER : دإلقتضلء ب ختصر تد يتهل

.Y.I INVEST
تحويل   : بإيجلز  دلشركة  غرض 
بع ولة- دع لل  دالمودل-مدير 

دالستي2دس ودلتصدير.
 34  : دالخت لعي  دملقر  عنودن 
 -  50500 مرخلن هولدينغ ديت والل 

50000 مكنلس دملغرب.

أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.

 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:

دلديد يوسف خلبر : 500 حصة 

بقي ة 400 سرهم للحصة.

 500  : خلبر  دس لعيل  دلديد 

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة. 

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :

عنودنه(د)  خلبر  يوسف  دلديد 

 49448 دالمريكية  دملتحد   دلواليلت 

فالسيلفيل دلواليلت دملتحد  دالمريكية.

دلديد دس لعيل خلبر عنودنه(د) 

ع لر  47 شقة 6 دلطلبق 3 مرخلن 2 

50000 مكنلس دملغرب.

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:

عنودنه(د)  خلبر  يوسف  دلديد 

 49448 دالمريكية  دملتحد   دلواليلت 

فالسيلفيل دلواليلت دملتحد  دالمريكية

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

سخن28   08 بتلريخ  ب كنلس  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 4646.

256I

دئت لنية فيددكل، شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

NDB CONSTRUCTION
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تغيي2 تد ية دلشركة

دئت لنية فيددكل، شركة ذدت 

دملدؤولية دملحدوس 

شلرع دلعركوب رقم 7724-04 

صندوق دل28يد رقم 446، 73000، 

دلددملة دملغرب

NDB CONSTRUCTION شركة 

ذدت دملدؤولية دملحدوس 

وعنودن مقرهل دالخت لعي حي دلقدم 

2 رقم 52 - 73000 دلددملة دملغرب.

تغيي2 تد ية دلشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

2887

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 

تم   2022 نون28   23 في  دملؤرخ 

 NDB« من  دلشركة  تد ية  تغيي2 

.»NDB« إلى »CONSTRUCTION

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

 28 بتلريخ  دلدهب  بودسي  دالبتددئية 

نون28 2022 تحت رقم 2034/2022.

257I

دئت لنية فيددكل، شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

NDB CONSTRUCTION
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

توسيع نشلط دلشركة 

دئت لنية فيددكل، شركة ذدت 

دملدؤولية دملحدوس 

شلرع دلعركوب رقم 7724-04 

صندوق دل28يد رقم 446، 73000، 

دلددملة دملغرب

NDB CONSTRUCTION شركة 

ذدت دملدؤولية دملحدوس 

وعنودن مقرهل دالخت لعي حي دلقدم 

2 رقم 52 - 73000 دلددملة دملغرب.

توسيع نشلط دلشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.2887

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 

دملؤرخ في 23 نون28 2022 ت ت إضلفة 

إلى نشلط دلشركة  دلتللية  دألنشطة 

دلحللي :

-دلفنلسق ودإلقلمة

تشغيل وإنشلء وإسدر  دملعدكردت 

ودلنزل ودملوتيالت ودلبنلغل

ودلع لي،  دلنظري  دلتعليم   -

ودلتدريب دلدريع على ريلضة ركوب 

دألمودج بللطلئر  دلورقية ودلريلضلت 

دمللئية دألمر  ؛

ودلكتللوخلت  -دملطبوعلت 

ودلكتيبلت ودمللصقلت.

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم   

 28 بتلريخ  دلدهب  بودسي  دالبتددئية 

نون28 2022 تحت رقم 2034/2022.

258I
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دئت لنية فيددكل، شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

TAWARTA NATURE
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

دئت لنية فيددكل، شركة ذدت 
دملدؤولية دملحدوس 

شلرع دلعركوب رقم 7724-04 
صندوق دل28يد رقم 446، 73000، 

دلددملة دملغرب
TAWARTA NATURE شركة ذدت 
مدؤولية محدوس  ذدت دلشريك 

دلوحيد
وعنودن مقرهل دإلخت لعي شلرع 

دلعركوب رقم 7724-04 - 73000 
دلددملة دملغرب

تأسيس شركة ذدت مدؤولية 
محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 
24909

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
دلقلنون  إعددس  تم   2022 يونيو   44
مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 
دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:
ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 
دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.
عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
 : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

.TAWARTA NATURE
مشلتل   -  : غرض دلشركة بإيجلز 
وإنتلج خ يع أنودع دألشجلر ودلزهور 

وغي2هل.
دملدلحلت  وتطوير  صيلنة   -

دلخضردء ودلحددئق.
منتجلت  وخ يع  دلنبلتلت  بيع   -

دملزدرع.
- أع لل دلبدتنة ودلغلبلت وإعلس  
دلتحريج وتن ية دملدلحلت دلخضردء ؛
شلرع   : دالخت لعي  دملقر  عنودن 
 73000  -  04-7724 رقم  دلعركوب 

دلددملة دملغرب.
أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.
 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:

دلديد  فلط ة دلزهردء دلدكتلني 

سرهم   400 بقي ة  حصة   4.000  :

للحصة. 

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :

دلديد  فلط ة دلزهردء دلدكتلني 

بنعنفر  دملدتشفى  حي  عنودنه(د) 

دلقليعة 70000 ديت ملول دملغرب.

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:

دلديد  فلط ة دلزهردء دلدكتلني 

بنعنفر  دملدتشفى  حي  عنودنه(د) 

دلقليعة 70000 ديت ملول دملغرب

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

 23 بتلريخ  دلدهب  بودسي  دالبتددئية 

يونيو 2022 تحت رقم 4078/2022.

259I

STE AYAD CONSULTING SARL

DERATTACK
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

STE AYAD CONSULTING SARL

 RUE MOULAY AHMED

 LAGRARI IMMEUBLE HAMZA

 2EME ETAGE APPT N°9،

60000، OUJDA MAROC

DERATTACK شركة ذدت مدؤولية 

محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد

وعنودن مقرهل دإلخت لعي تجزئة 

دلجرف دالمضر بلوك 24 ع لر  4 

شقة رقم 9 وخد  - 60000 وخد  

دملغرب

تأسيس شركة ذدت مدؤولية 

محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

39294

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعددس دلقلنون   2022 ملرس   08

مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:

ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 
دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.
عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
 : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

.DERATTACK
دلتطهي2   : بإيجلز  دلشركة  غرض 

دلتطهي2 دلتطهي2.
تجزئة   : دالخت لعي  دملقر  عنودن 
 4 ع لر    24 بلوك  دالمضر  دلجرف 
وخد    60000  - وخد    9 شقة رقم 

دملغرب.
أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.
 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:
 4.000  : دلزريول  مح د  دلديد 

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة. 
 4000  : دلزريول  مح د  دلديد 

بقي ة 400 سرهم.
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

وصفلت ومودطن دلشركلء :
دلزريول عنودنه(د)  دلديد مح د 
 24 بلوك  دالمضر  دلجرف  تجزئة 
 60000 وخد    9 شقة رقم   4 ع لر  

وخد  دملغرب.
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:
دلزريول عنودنه(د)  دلديد مح د 
 24 بلوك  دالمضر  دلجرف  تجزئة 
 60000 وخد    9 شقة رقم   4 ع لر  

وخد  دملغرب
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
أبريل   28 بتلريخ  بوخد   دلتجلرية 

2022 تحت رقم 606.
260I

دئت لنية فيددكل، شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

ALIS AGRICOLE
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تأسيس شركة

دئت لنية فيددكل، شركة ذدت 
دملدؤولية دملحدوس 

شلرع دلعركوب رقم 7724-04 
صندوق دل28يد رقم 446، 73000، 

دلددملة دملغرب
ALIS AGRICOLE شركة ذدت 

دملدؤولية دملحدوس 

وعنودن مقرهل دإلخت لعي حي دلقدم 

2 رقم 43 - 73000 دلددملة دملغرب

تأسيس شركة ذدت دملدؤولية 

دملحدوس  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

22757

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعددس دلقلنون   2022 أكتوبر   05

دملدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دملحدوس  بلمل يزدت دلتللية:

ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دملدؤولية دملحدوس .

عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 

 ALIS  : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

.AGRICOLE

زردعة   -  : بإيجلز  دلشركة  غرض 

خ يع  وإنتلج  وتطوير  ومعللجة 

منتجلت  وتدويق  دلبدتنة  منتجلت 

دألشجلر  زردعة  وكذلك  دلبدتنة 

وزردعة دلح ضيلت وتربية دلدودخن 

ودلخضرودت دملبكر  ؛

دإلنتلج دلزردعي بج يع أشكلله:   -

دلتشجي2، ودلزردعة، وزردعة دلكروم، 

ودلخضرودت دملبكر  وخ يع دملنتجلت 

دألمر  دملتعلقة بللت2بية ؛.

عنودن دملقر دالخت لعي : حي دلقدم 
2 رقم 43 - 73000 دلددملة دملغرب.

أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.

 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:

دلديد دلدللك بلهية : 500 حصة 

بقي ة 400 سرهم للحصة.

دلديد مح د علي بولحيت : 500 

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة. 

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :

عنودنه(د)  بلهية  دلدللك  دلديد 
 73000  43 رقم   02 دلقدم  حي 

دلددملة دملغرب.

بولحيت  علي  مح د  دلديد 

عنودنه(د) حي دلقدم 4 شلرع درخك ة 
رقم 53 73000 دلددملة دملغرب.
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ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   
ومودطن مدي2ي دلشركة:

عنودنه(د)  بلهية  دلدللك  دلديد 
 73000  43 رقم   02 دلقدم  حي 

دلددملة دملغرب
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
بتلريخ  دلدهب  بودسي  دالبتددئية 
رقم  تحت   2022 أكتوبر   43

.4674/2022

264I

NOBLACTION

ENOLIVE
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تأسيس شركة

NOBLACTION
نهج يعقوب دملنصور إقلمة دألمي2  
3 دلطلبق دألول رقم 45، 40000، 

مردكش دملغرب
ENOLIVE شركة ذدت دملدؤولية 

دملحدوس 
وعنودن مقرهل دإلخت لعي سودر 

دوالس دملول سرع دلحرش 4 سيدي 
بوعث لن بنجرير - 43450 مردكش 

دملغرب
تأسيس شركة ذدت دملدؤولية 

دملحدوس  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

3527
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعددس دلقلنون   2022 أكتوبر   07
دملدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دملحدوس  بلمل يزدت دلتللية:
ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دملدؤولية دملحدوس .
عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
 : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

.ENOLIVE
دسدر    : بإيجلز  دلشركة  غرض 

دملزرعة.
عنودن دملقر دالخت لعي : سودر دوالس 
دملول سرع دلحرش 4 سيدي بوعث لن 

بنجرير - 43450 مردكش دملغرب.
أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.

 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 
سرهم، مقدم كللتللي:

دلدعيد  موالي  دلنلجي  دلديد 
سرهم   400 بقي ة  حصة   340  :

للحصة.
دلديد دلنلجي موالي عبد دلرحيم 
سرهم   400 بقي ة  حصة   330  :

للحصة.
 330  : دلدين  نور  دلنلجي  دلديد 

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة. 
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :
دلدعيد  موالي  دلنلجي  دلديد 
 40000  648 حي دزلي رقم  عنودنه(د) 

مردكش دملغرب.
دلديد دلنلجي موالي عبد دلرحيم 
 40000  648 حي دزلي رقم  عنودنه(د) 

مردكش دملغرب.
دلديد دلنلجي نور دلدين عنودنه(د) 
مردكش   40000  648 رقم  دزلي  حي 

دملغرب.
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:
دلدعيد  موالي  دلنلجي  دلديد 
 40000  648 حي دزلي رقم  عنودنه(د) 

مردكش دملغرب
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
 27 بتلريخ  خرير  بلبن  دالبتددئية 

أكتوبر 2022 تحت رقم 394.
262I

STE AGEFICO SARL

MAS MAG IMMO
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تأسيس شركة

STE AGEFICO SARL
42 شلرع ع ر دلخيلم دلطلبق دلثلني 

رقم 4، 90000، طنجة دملغرب
MAS MAG IMMO شركة ذدت 

دملدؤولية دملحدوس 
وعنودن مقرهل دإلخت لعي شلرع 

موالي دس لعيل 44 دقلمة موالي 
دس لعيل دلطلبق 3 رقم 9 - 90000 

طنجة دملغرب
تأسيس شركة ذدت دملدؤولية 

دملحدوس  

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

434745

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعددس دلقلنون   2022 أكتوبر   05

دملدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دملحدوس  بلمل يزدت دلتللية:

ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دملدؤولية دملحدوس .

عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 

 MAS  : ب ختصر تد يتهل  دإلقتضلء 

.MAG IMMO

دلتطوير   : بإيجلز  غرض دلشركة 

دلعقلري وأع لل دلبنلء.

شلرع   : دالخت لعي  دملقر  عنودن 

موالي  دقلمة   44 دس لعيل  موالي 
 90000 - 9 3 رقم  دس لعيل دلطلبق 

طنجة دملغرب.

أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.

 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:

دلديد عبددلودحد بن دعوس : 50 

حصة بقي ة 4.000 سرهم للحصة.

50 حصة   : دلديد عث لن دملغربي 

بقي ة 4.000 سرهم للحصة. 

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :

بن دعوس  عبددلودحد  دلديد 

ش سوريل   2 حي دلدعلس   عنودنه(د) 
رقم 26 90000 طنجة دملغرب.

عنودنه(د)  دملغربي  عث لن  دلديد 

دسبلنيل 44200 ألجيدي2دس دسبلنيل.

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:

بن دعوس  عبددلودحد  دلديد 

ش سوريل   2 حي دلدعلس   عنودنه(د) 
رقم 26 90000 طنجة دملغرب

عنودنه(د)  دملغربي  عث لن  دلديد 

دسبلنيل 44200 ألجيدي2دس دسبلنيل

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

أكتوبر   28 بتلريخ  بطنجة  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 258902.

263I

NOBLACTION

 WORLD BUISINESS
MARKETING

شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 
تأسيس شركة

NOBLACTION

نهج يعقوب دملنصور إقلمة دألمي2  

3 دلطلبق دألول رقم 45، 40000، 

مردكش دملغرب

 WORLD BUISINESS

MARKETING شركة ذدت 

دملدؤولية دملحدوس 

وعنودن مقرهل دإلخت لعي مركز 
زنيت لألع لل نهج مدلم تجزئة 

بكلر دلطلبق 3 شقة 44 بلب سكللة - 

40000 مردكش دملغرب

تأسيس شركة ذدت دملدؤولية 

دملحدوس  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

430057

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعددس دلقلنون   2022 شتن28   29

دملدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دملحدوس  بلمل يزدت دلتللية:

ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دملدؤولية دملحدوس .

عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 

تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

 WORLD BUISINESS  :

.MARKETING

غرض دلشركة بإيجلز : تلخر

لالستي2دس  وسيط  أو  تلخر 

ودلتصدير.

مركز   : دالخت لعي  دملقر  عنودن 
تجزئة  مدلم  نهج  لألع لل  زنيت 

 - بلب سكللة   44 3 شقة  بكلر دلطلبق 

40000 مردكش دملغرب.

أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.

 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:

شلنيل  سفي2  سيدجي  دلديد  

بيدزيندكي : 340 حصة بقي ة 400 

سرهم للحصة.



24185 الجريدة الرسميةعدس 5748 - 4 خ لس  دامر  4444 )28 سيد 28 2022) 

شلنيل  سيدجي  سفي2  دلديد  
بيدزيندكي : 330 حصة بقي ة 400 

سرهم للحصة.
: بيدزيندكي  ديكو  سينو   دلديد 
330 حصة بقي ة 400 سرهم للحصة. 
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :
شلنيل  سفي2  سيدجي  دلديد  
بيدزيندكي عنودنه(د) فرندل 37729 

فرندل فرندل.
شلنيل  سيدجي  سفي2  دلديد  
بيدزيندكي عنودنه(د) فرندل 37729 

فرندل فرندل.
بيدزيندكي  ديكو  سينو  دلديد 
فرندل   37729 فرندل  عنودنه(د) 

فرندل.
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:
شلنيل  سفي2  سيدجي  دلديد  
بيدزيندكي عنودنه(د) فرندل 37729 

فرندل فرندل
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
أكتوبر   25 دلتجلرية ب ردكش بتلريخ 

2022 تحت رقم 440705.
264I

مكتب دلحدلبلت دلعبلس

TAYDAR
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

قفل دلتصفية

مكتب دلحدلبلت دلعبلس
23 بلوك 3 بئ2دنزردن بنصفلر، 

34000، صفرو دملغرب
TAYDAR شركة ذدت دملدؤولية 

دملحدوس 
وعنودن مقرهل دإلخت لعي : رقم 470 
بلوك 5 بئ2 دنزردن بنصفلر صفرو - 

34000 صفرو دملغرب.
قفل دلتصفية

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 
.4543

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 
2022 تقرر حل  49 شتن28  دملؤرخ في 
دملدؤولية  ذدت  شركة   TAYDAR
 480.000 رأس للهل  مبلغ  دملحدوس  
دإلخت لعي  مقرهل  وعنودن  سرهم 

5 بئ2 دنزردن بنصفلر  470 بلوك  رقم 

صفرو - 34000 صفرو دملغرب نتيجة 

الملنلفدة.

و عين:

دلديد( ) مللد شكري وعنودنه(د) 
تجزئة   3540 رقم  كونلكري  زنقة 
بلعبلس مدلي صفرو 34000 صفرو 

دملغرب ك صفي ( ) للشركة.

و قد تم دنعقلس دلج عية دلختلمية 

بتلريخ 49 شتن28 2022 وفي رقم 470 

 - بئ2 دنزردن بنصفلر صفرو   5 بلوك 

34000 صفرو دملغرب.

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

نون28   24 بتلريخ  بصفرو  دالبتددئية 

2022 تحت رقم 370.

265I

ripartners sarl

SAFIO TRANSPORT
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تفويت حصص

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

SAFIO TRANSPORT شركة ذدت 

مدؤولية محدوس  ذدت دلشريك 

دلوحيد

وعنودن مقرهل دإلخت لعي دملحل 
رقم 2 دقلمة 3 شلرع موالي دملدينة 

دلجديد  دسفي - 46000 دسفي 

دملغرب.

تفويت حصص
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري -.

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 

ت ت   2022 أكتوبر   28 في  دملؤرخ 

دملصلسقة على :
فهمي  ر�سى   ( ) دلديد  تفويت 

أصل  من  دخت لعية  حصة   5.000

 ( ) دلديد  لفلئد   حصة   5.000

عصلم غزدر بتلريخ 28 أكتوبر 2022.

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
نون28   25 بتلريخ  بآسفي  دالبتددئية 

2022 تحت رقم 4793.
266I

إئت لنيلت دلدريوش

Société TOTORIEGOS
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تفويت حصص

إئت لنيلت دلدريوش
شلرع عالل بن عبد هللا رقم 48 ص 
ب 682، 92000، دلعردئش دملغرب
Société TOTORIEGOS شركة 

ذدت دملدؤولية دملحدوس 
وعنودن مقرهل دإلخت لعي 4678 

تجزئة دملغرب دلجديد دلطلبق دالول 
رقم 4 - 92000 دلعردئش دملغرب.

تفويت حصص
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.4223
ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 
ت ت   2022 نون28   03 في  دملؤرخ 

دملصلسقة على :
كوبوس ملريو   ( ) تفويت دلديد 
من  دخت لعية  حصة   500 دغيلي2د 
 ( ) حصة لفلئد  دلديد   500 أصل 
 03 بتلريخ  دغيلي2د  كيتيي2يز  رفلئيل 

نون28 2022.
تفويت دلديد ( ) رفلئيل كيتيي2يز 
من  دخت لعية  حصة   250 دغيلي2د 
دلديد  لفلئد   حصة   4.000 أصل 
 03 ( ) كوبوس رفلئيل دغيلي2د بتلريخ 

نون28 2022.
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم   
نون28   23 دالبتددئية بللعردئش بتلريخ 

2022 تحت رقم 4204.
267I

TE BUILDING

TE BUILDING
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تحويل دملقر دالخت لعي للشركة

TE BUILDING
 RUE ZERKTOUNI IMM

 32 APPT N° 29 1ER ETAGE
 TANGER، 90000، TANGER

MAROC

TE BUILDING شركة ذدت 
دملدؤولية دملحدوس 

وعنودن مقرهل دإلخت لعي شلرع 
دلزرقطوني دقلمة 32 شقة رقم 

29 دلطلبق دالول - 90000 طنجة 
دملغرب.

تحويل دملقر دالخت لعي للشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.449959
ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 
تم تحويل   2022 نون28   07 دملؤرخ في 
من  للشركة  دلحللي  دالخت لعي  دملقر 
شقة   32 دقلمة  دلزرقطوني  »شلرع 
رقم 29 دلطلبق دالول - 90000 طنجة 
دملغرب« إلى »تجزئة 8787 قطعة بئ2 
 - دلعودمة دلطلبق دالر�سي   4 دلغلزي 

90000 طنجة دملغرب«.
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
نون28   24 بتلريخ  بطنجة  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 43726.
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HR AUDIT

LAL INVEST
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تأسيس شركة

HR AUDIT
 BD AL QODS IMM LES

 ROSIERS APPT A22، 20460،
CASABLANCA MAROC

LAL INVEST شركة ذدت دملدؤولية 
دملحدوس 

وعنودن مقرهل دإلخت لعي 96 شلرع 
أنفل دلطلبق 9 دلرقم 94، إقلمة 

بخلنتون، - 20000 دلددر دلبيضلء 
دملغرب

تأسيس شركة ذدت دملدؤولية 
دملحدوس  

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 
564247

 20 في  مؤرخ  حر  عقد  ب قت�سى 
دلقلنون  إعددس  تم   2022 شتن28 
دملدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دملحدوس  بلمل يزدت دلتللية:
ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دملدؤولية دملحدوس .
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عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
 LAL  : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

.INVEST
دلت2ويج   : بإيجلز  دلشركة  غرض 

للعقلر
تشغيل وحيلز  ودستئجلر وبنلء أي 

م تلكلت حضرية
ودقتنلء  وتأخي2  وتشغيل  إسدر  
دملبنية  وغي2  دملبنية  دملبلني  خ يع 
دألع لل  خ يع  مالل  من  وتطويرهل 
وتشييد خ يع دإلنشلءدت ودلتأخي2 أو 
دإليجلر دلشفهي وخ يع دلتقدي لت 
دملذكور   دملبلني  على  ودالستحودذ 
لج يع  دلعلمة  دإلسدر   وكذلك 

دلعقلردت.
96 شلرع  عنودن دملقر دالخت لعي : 
إقلمة   ،94 دلرقم   9 دلطلبق  أنفل 
دلبيضلء  دلددر   20000  - بخلنتون، 

دملغرب.
أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.
مبلغ رأس لل دلشركة: 7.500.000 

سرهم، مقدم كللتللي:
 67  : علئشة  دلحديوي  دلديد  

حصة بقي ة 6.667 سرهم للحصة.
دلديد  دلحديوي ليلى : 67 حصة 

بقي ة 6.667 سرهم للحصة.
دلديد  دلحديوي لبنى : 66 حصة 

بقي ة 6.666 سرهم للحصة. 
 : علئشة  دلحديوي  دلديد  
24933.33 بقي ة 2.493.333 سرهم.
 : ليلى  دلحديوي  دلديد  
24933.33 بقي ة 2.493.333 سرهم.
 : لبنى  دلحديوي  دلديد  
24933.33 بقي ة 2.493.334 سرهم.
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

وصفلت ومودطن دلشركلء :
علئشة  دلحديوي  دلديد  
دلهلسي  دملحيط  شلرع   3 عنودنه(د) 

20000 دلددر دلبيضلء دملغرب.
دلديد  دلحديوي ليلى عنودنه(د) 
3 شلرع دملحيط دلهلسي 20000 دلددر 

دلبيضلء دملغرب.
دلديد  دلحديوي لبنى عنودنه(د) 
3 شلرع دملحيط دلهلسي 20000 دلددر 

دلبيضلء دملغرب.

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   
ومودطن مدي2ي دلشركة:

علئشة  دلحديوي  دلديد  
دلهلسي  دملحيط  شلرع   3 عنودنه(د) 

20000 دلددر دلبيضلء دملغرب
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
 04 بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 

نون28 2022 تحت رقم 36822.
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دئت لنية فيددكل، شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

 METD MANUFACTURE
 D’ENTREPRISE TECHNIQUE

DEVELOPEE
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

دئت لنية فيددكل، شركة ذدت 
دملدؤولية دملحدوس 

شلرع دلعركوب رقم 7724-04 
صندوق دل28يد رقم 446، 73000، 

دلددملة دملغرب
 METD MANUFACTURE

 D’ENTREPRISE TECHNIQUE
DEVELOPEE شركة ذدت مدؤولية 

محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد
وعنودن مقرهل دإلخت لعي شلرع 

دلعركوب رقم 7724-04 - 73000 
دلددملة دملغرب

تأسيس شركة ذدت مدؤولية 
محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 
23304

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعددس دلقلنون   2022 شتن28   30
مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 
دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:
ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 
دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.
عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
 METD : دإلقتضلء ب ختصر تد يتهل
 MANUFACTURE D’ENTREPRISE

.TECHNIQUE DEVELOPEE
أع لل   -  : غرض دلشركة بإيجلز 

متنوعة أو بنلء ؛

- تصنيع وتدويق مودس دلبنلء.

- لودزم ومعددت متنوعة ؛

- دألع لل دإلنشلئية دلعلمة وحفر 

دابلر..

شلرع   : دالخت لعي  دملقر  عنودن 

 73000  -  04-7724 رقم  دلعركوب 

دلددملة دملغرب.

أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.

 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:

دلديد سدووس فهمي : 4.000 حصة 

بقي ة 400 سرهم للحصة. 

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :

عنودنه(د)  فهمي  سدووس  دلديد 

حي   40 رقم  دضلفي  س  سكتور 

دلربلط   40000 م  ي  ح  دلدهريج 

دملغرب.

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:

عنودنه(د)  فهمي  سدووس  دلديد 

حي   40 رقم  دضلفي  س  سكتور 

دلربلط   40000 م  ي  ح  دلدهريج 

دملغرب

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

بتلريخ  دلدهب  بودسي  دالبتددئية 

رقم  تحت   2022 أكتوبر   34

.4808/2022
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خيدطردكو

GARDEN BLUE
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

خيدطردكو

حي دلع لرية، حددئق دلقدس 

 ،GH8  كلليفورنيل 544، ع لر

دلطلبق 3، رقم 24 شلرع دلقدس، 

عين دلشق،، 20480، دلددر دلبيضلء 

دملغرب

GARDEN BLUE شركة ذدت 
مدؤولية محدوس  ذدت دلشريك 

دلوحيد
وعنودن مقرهل دإلخت لعي رقم 790-

792، شلرع 6 نوف 28، سدر دلتوزدني، 
- 20450 دلددر دلبيضلء دملغرب
تأسيس شركة ذدت مدؤولية 
محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 
563595

 25 في  مؤرخ  حر  عقد  ب قت�سى 
دلقلنون  إعددس  تم   2022 أكتوبر 
مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 
دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:
ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 
دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.
عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
 : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

.GARDEN BLUE
غرض دلشركة بإيجلز : - دستغالل 

مقهى ومطعم،
- دملشلركة في دملشلريع، دلشركلت، 
دملؤسدلت ودملج وعلت ذدت هدف 

م لثل للشركة،
خ يع  وتدويق  وبيع  شردء   -

دملنتجلت دملرتبطة بهدف دلشركة،
خ يع  إخ للية،  وبصفة   -
دلع ليلت دلتجلرية، دملللية ودلعقلرية 
دملرتبطة بصفة مبلشر  أو غي2 مبلشر  

بهدف دلشركة..
عنودن دملقر دالخت لعي : رقم -790
نوف 28، سدر دلتوزدني،   6 792، شلرع 

- 20450 دلددر دلبيضلء دملغرب.
أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.
 50.000 دلشركة:  رأس لل  مبلغ 

سرهم، مقدم كللتللي:
 500  : بوشعيب  دلعيني  دلديد 

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة. 
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :
بطلقة  بوشعيب،  دلعيني  دلديد 
B306469 عنودنه(د) حي  وطنية رقم 
 ،54 رقم   ،4 زنقة  عبد هللا،  موالي 
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دلبيضلء  دلددر   44000 دلشق،  عين 
دملغرب.

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   
ومودطن مدي2ي دلشركة:

بطلقة  مح د،  دلعيني  دلديد 
عنودنه(د)   BK262648 رقم  وطنية 
حي موالي عبد هللا، زنقة 4، رقم 54، 
دلبيضلء  دلددر   44000 دلشق  عين 

دملغرب
بطلقة  شكيب،  دلعيني  دلديد 
عنودنه(د)   BK444440 رقم  وطنية 
ع لية حددئق دملعردج، طلبق 4، شقة 
 22000 دلشق  عين  س،  ع لر    ،42

دلددر دلبيضلء دملغرب
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
دلتجلرية بللددر دلبيضلء بتلريخ - تحت 

رقم -.

274I

AMISFYS CONSULTING SARL AU

MAKEMAKE SERVICES
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

 AMISFYS CONSULTING SARL
AU

دلطلبق دلردبع شقة رقم 40 ب مبنى 
رقم 30 مكلن فرحلت حشلس شلرع 
حدن 2 دملدينة دلجديد ، 50000، 

مكنلس دملغرب
MAKEMAKE SERVICES شركة 

ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 
دلشريك دلوحيد

وعنودن مقرهل دإلخت لعي محل م24 
بلوك 44 ريلض دلزيتون مكنلس - 

50000 مكنلس دملغرب 
تأسيس شركة ذدت مدؤولية 
محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 
57777

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
دلقلنون  إعددس  تم   2022 نون28   45
مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 
دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:

ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 
دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.
عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
 : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

.MAKEMAKE SERVICES
*وكيل   : بإيجلز  دلشركة  غرض 

دع لل 
*دالستشلردت دإلسدرية.

محل   : دالخت لعي  دملقر  عنودن 
م24 بلوك 44 ريلض دلزيتون مكنلس 

- 50000 مكنلس دملغرب.
أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.
 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:
دلع ري  دلزهردء  فلط ة  دلديد  
 400 بقي ة  حصة   4.000  : علوي 

سرهم للحصة. 
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :
دلع ري  دلزهردء  فلط ة  دلديد  
 47 علوي عنودنه(د) زنقة دلريف رقم 
دلرشيدية   50000 دلجديد   البيطل 

دملغرب.
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:
دلع ري  دلزهردء  فلط ة  دلديد  
 47 علوي عنودنه(د) زنقة دلريف رقم 
دلرشيدية   50000 دلجديد   البيطل 

دملغرب 
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
سخن28   04 بتلريخ  ب كنلس  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 4550.
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 LE JOURNAL DES ANNONCES 

 LEGALES ET APPELS D’OFFRES (HANY

(COMMUNICATION

STE MEETINGS MOROCCO
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

قفل دلتصفية

 LE JOURNAL des annonces
 légales & appels d’offres ( HANY

 COMMUNICATION
 OUAHA ILOT D /COMMERCES

MAGASIN N° 28،أنفل- 
20420،دلددر دلبيضلء دملغرب

 STE MEETINGS MOROCCO
SARL

R.C. n° 335917
دلغي2  دلعلم  دلج ع  لقردر  تبعل 
 MEETINGS»« لشركة  دلعلسي 
 42/07/2022 بتلريخ   MOROCCO
رأس للهل  دلشركة،  تصفية  تم 
دلزنقة  وعنودنهل  سرهم   400.000
دلددر  دل28نو�سي  دملنزه  تجزئة   4
زرودلي  دلديد  تعين  وتم  دلبيضلء. 
دلتعريف  لبطلقة  مح د،دلحلمل 
مصفي  ب49464  رقم  دلوطنية 
زنقة لصرن   4 عنودنه هو  للشركة، 

حي دملدتشفيلت دلددر دلبيضلء.
ردخع  دلشركة  تصفية  وسبب 

لج وس نشلطهل في حللة كورونل.
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
بللبيضلء،بتلريخ  دلتجلرية 

30\44\2022 تحت عدس 847852
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CABINET BOUZIDI

AZMANI PC
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

قفل دلتصفية

CABINET BOUZIDI
عند مكتب دلبوزيدي ص.ب 425 
دلنلظور، 62000، دلنلظور دملغرب

AZMANI PC شركة ذدت دملدؤولية 
دملحدوس 

وعنودن مقرهل دإلخت لعي : 24 شلرع 
دبن ملدون دلنلظور 62000 دلنلظور 

دملغرب.
قفل دلتصفية

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 
.6537

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 
تقرر حل   2022 نون28   04 دملؤرخ في 
AZMANI PC شركة ذدت دملدؤولية 
 40.000 رأس للهل  مبلغ  دملحدوس  
 24 دإلخت لعي  سرهم وعنودن مقرهل 
 62000 دلنلظور  ملدون  دبن  شلرع 
لقفل  نتيجة  دملغرب  دلنلظور 

دلتصفية.

و عين:
دزملني  فيصل  دلديد( ) 
 84 رقم  سلقية  شلرع  وعنودنه(د) 
62000 دلنلظور دملغرب ك صفي ( ) 

للشركة.
و قد تم دنعقلس دلج عية دلختلمية 
24 شلرع  وفي   2022 نون28   22 بتلريخ 
دبن ملدون دلنلظور 62000 دلنلظور 

دملغرب.
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
نون28   22 دالبتددئية بللنلضور بتلريخ 

2022 تحت رقم 4825.
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دئت لنية فيددكل، شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

RBMH LOGISTIQUE
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

دئت لنية فيددكل، شركة ذدت 
دملدؤولية دملحدوس 

شلرع دلعركوب رقم 7724-04 
صندوق دل28يد رقم 446، 73000، 

دلددملة دملغرب
RBMH LOGISTIQUE شركة ذدت 
مدؤولية محدوس  ذدت دلشريك 

دلوحيد
وعنودن مقرهل دإلخت لعي حي ودس 

دلشيلف رقم 45 - 73000 دلددملة 
دملغرب

تأسيس شركة ذدت مدؤولية 
محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 
23365

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
دلقلنون  إعددس  تم   2022 نون28   47
مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 
دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:
ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 
دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.
عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
 RBMH : دإلقتضلء ب ختصر تد يتهل

.LOGISTIQUE
غرض دلشركة بإيجلز : - دلتخزين 
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ودللوخدتيلت.

- دلخدملت دللوخدتية؛

- تأخي2 دلدفن.

- نقل دلبضلئع.
تأخي2 دملركبلت بدلئق أو بدون   -

سلئق ؛.

ودس  حي   : دالخت لعي  دملقر  عنودن 

دلددملة   73000  -  45 دلشيلف رقم 

دملغرب.

أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.

 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:

 4.000  : فهمي  فوزية  دلديد  

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة. 

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :

دلديد  فوزية فهمي عنودنه(د) حي 

دم دلتون�سي رقم 47 73000 دلددملة 

دملغرب.

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:

دلديد  فوزية فهمي عنودنه(د) حي 

دم دلتون�سي رقم 47 73000 دلددملة 

دملغرب

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

 30 بتلريخ  دلدهب  بودسي  دالبتددئية 

نون28 2022 تحت رقم 2067/2022.

275I

دئت لنية فيددكل، شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

EMUS PECHE
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

دئت لنية فيددكل، شركة ذدت 

دملدؤولية دملحدوس 

شلرع دلعركوب رقم 7724-04 

صندوق دل28يد رقم 446، 73000، 

دلددملة دملغرب

EMUS PECHE شركة ذدت 

مدؤولية محدوس  ذدت دلشريك 

دلوحيد

وعنودن مقرهل دإلخت لعي شلرع دبن 
طفيل رقم 37 حي دلدالم - 73000 

دلددملة دملغرب
تأسيس شركة ذدت مدؤولية 
محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 
23373

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعددس دلقلنون   2022 سخن28   04
مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 
دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:
ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 
دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.
عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
 EMUS : دإلقتضلء ب ختصر تد يتهل

.PECHE
تجلر    -  : بإيجلز  دلشركة  غرض 

دألس لك بللج لة.
بلالستي2دس  يقوم  أس لك  تلخر   -

ودلتصدير ؛
ومعللجة  وتج يد  تدويق   -
دملأكوالت  منتجلت  خ يع  وتصدير 

دلبحرية.
- نقل دلبضلئع لحدلب دلغي2.

- تشغيل دملصلنع ملعللجة وحفظ 
ودكتدلب  دلد كية  دملنتجلت 
حصص في خ يع دلصنلعلت دمل لثلة 

أو ذدت دلصلة ؛.
عنودن دملقر دالخت لعي : شلرع دبن 
 73000  - حي دلدالم   37 طفيل رقم 

دلددملة دملغرب.
أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.
 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:
دلديد مصطفى دلد لوي : 4.000 

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة. 
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :
دلد لوي  مصطفى  دلديد 
عنودنه(د) حي دلدالم زنقة ديدلي رقم 

63 73000 دلددملة دملغرب.
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:

دلد لوي  مصطفى  دلديد 

عنودنه(د) حي دلدالم زنقة ديدلي رقم 

63 73000 دلددملة دملغرب

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

 05 بتلريخ  دلدهب  بودسي  دالبتددئية 

سخن28 2022 تحت رقم 2070/2022.

276I

دئت لنية فيددكل، شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

DAKHLA CANNE
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

دئت لنية فيددكل، شركة ذدت 

دملدؤولية دملحدوس 

شلرع دلعركوب رقم 7724-04 

صندوق دل28يد رقم 446، 73000، 

دلددملة دملغرب

DAKHLA CANNE شركة ذدت 

مدؤولية محدوس  ذدت دلشريك 

دلوحيد

وعنودن مقرهل دإلخت لعي شلرع دبن 

طفيل رقم 37 حي دلدالم - 73000 

دلددملة دملغرب

تأسيس شركة ذدت مدؤولية 

محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

23375

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعددس دلقلنون   2022 سخن28   04

مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:

ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.

عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 

 : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

.DAKHLA CANNE

تجلر    -  : بإيجلز  دلشركة  غرض 

دألس لك بللج لة.

بلالستي2دس  يقوم  أس لك  تلخر   -

ودلتصدير ؛

ومعللجة  وتج يد  تدويق   -

دملأكوالت  منتجلت  خ يع  وتصدير 

دلبحرية.

- نقل دلبضلئع لحدلب دلغي2.

- تشغيل دملصلنع ملعللجة وحفظ 

ودكتدلب  دلد كية  دملنتجلت 

حصص في خ يع دلصنلعلت دمل لثلة 

أو ذدت دلصلة ؛

- إمددسدت دلطلقة دلعلمة..

عنودن دملقر دالخت لعي : شلرع دبن 

 73000  - حي دلدالم   37 طفيل رقم 

دلددملة دملغرب.

أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.

 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:

دلديد مصطفى دلد لوي : 4.000 

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة. 

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :
دلد لوي  مصطفى  دلديد 

عنودنه(د) حي دلدالم زنقة ديدلي رقم 

63 73000 دلددملة دملغرب.

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:
دلد لوي  مصطفى  دلديد 

عنودنه(د) حي دلدالم زنقة ديدلي رقم 

63 73000 دلددملة دملغرب

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

 05 بتلريخ  دلدهب  بودسي  دالبتددئية 

سخن28 2022 تحت رقم 2074/2022.

277I

إئت لنيلت دلدريوش

Société GRAN CAR
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تحويل دملقر دالخت لعي للشركة

إئت لنيلت دلدريوش

شلرع عالل بن عبد هللا رقم 48 ص 

ب 682، 92000، دلعردئش دملغرب

Société GRAN CAR شركة ذدت 

مدؤولية محدوس  ذدت دلشريك 

دلوحيد
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وعنودن مقرهل دإلخت لعي تجزئة 
شعبلن 2, رقم 448 - 92000 

دلعردئش دملغرب.
تحويل دملقر دالخت لعي للشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 
.4524

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 
تم تحويل   2022 نون28   23 دملؤرخ في 
من  للشركة  دلحللي  دالخت لعي  دملقر 
»تجزئة شعبلن 2, رقم 448 - 92000 
دلعردئش دملغرب« إلى »كردج رقم 524 
92000 دلعردئش  -P4 خنلن دلبلشل - 

دملغرب«.
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
دالبتددئية بللعردئش بتلريخ 02 سخن28 

2022 تحت رقم 4267.

278I

مكتب دالستلذ زدهدي عبددلعزيز موثق

HAYAT BUILD
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

توسيع نشلط دلشركة 

مكتب دالستلذ زدهدي عبددلعزيز 
موثق

دلددر دلبيضلء شلرع 2 ملرس زنقة 
دمدت2سدم ع لر  6 دلرقم 6 - دلطلبق 

2، 20490، دلددر دلبيضلء دملغرب
HAYAT BUILD شركة ذدت 

دملدؤولية دملحدوس 
وعنودن مقرهل دالخت لعي دلددر 
دلبيضلء 77 زنقة مح د س يحة 

دلطلبق 40 رقم 57 - 20000 دلددر 
دلبيضلء دملغرب.

توسيع نشلط دلشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.552557
ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 
ت ت   2022 أكتوبر   07 في  دملؤرخ 
نشلط  إلى  دلتللية  دألنشطة  إضلفة 

دلشركة دلحللي :
دستغالل دملحلخر وخ يع دألشغلل 

دلعلمة
بيع وإنتلج مودس دلبنلء

شردء وبيع ودستي2دس وتجلر  خ يع 
دملودس ودألسودت وداالت بشكل علم ؛

دلتدليم  مدملت  كلفة  تقديم 
دلوسلطة  أو  دلتدويق  أو  دلتوزيع  أو 

دملتعلقة بلستغالل دملحلخر ؛ 
وإيددع  وتقييم  وتص يم  سردسة 
بردءدت دالمت2دع ودلع ليلت ودلعالملت 
دلتجلرية دلخلصة بلألنشطة دملذكور  
دلخلصة  الحتيلخلتهل  وذلك  أعاله، 

 ؛.
ً
حصرد

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم   
 28 بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 

نون28 2022 تحت رقم 848064.
279I

fiduciaire rageca فيديديي2 ردخيكل

AL EFFA
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

حل شركة

fiduciaire rageca فيديديي2 ردخيكل
26 دقلمة دملح دي زنقة ردبعة 
دلعدوية دلطلبق دلردبع رقم 34 

الخي2وند، 20500، دلددر دلبيضلء 
دملغرب

AL EFFA شركة ذدت دملدؤولية 
دملحدوس (في طور دلتصفية)

وعنودن مقرهل دإلخت لعي 83 زنقة 
بي2وت دلفيددء - 20554 دلددر 

دلبيضلء دملغرب.
حل شركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 
.286334

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 
تقرر حل   2022 نون28   24 دملؤرخ في 
دملحدوس   دملدؤولية  ذدت  شركة 
 40.000 رأس للهل  مبلغ   AL EFFA
 83 دإلخت لعي  سرهم وعنودن مقرهل 
دلددر   20554  - زنقة بي2وت دلفيددء 
ديقلف   : ل  نتيجة  دملغرب  دلبيضلء 

دلنشلط.
 83 ب  دلتصفية  مقر  حدس  و 
دلددر   20554  - زنقة بي2وت دلفيددء 

دلبيضلء دملغرب. 
و عين:

بلقل�سي  هشلم  دلديد( ) 
رقم   2 زنقة   4 دالسريدية  وعنودنه(د) 
دملغرب  دلبيضلء  دلددر   20530  4

ك صفي ( ) للشركة.

وعند دإلقتضلء دلحدوس دملفروضة 
محل  لهم  دملخولة  دلصالحيلت  على 
دملخلبر  ومحل تبليغ دلعقوس ودلوثلئق 

دملتعلقة بللتصفية : -
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
 07 بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 

سخن28 2022 تحت رقم 849242.
280I

fiduciaire al hayat

IECT GROUPE
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

حل شركة

fiduciaire al hayat
 Av Marrakech et Acacias

 Résidence Al ferdaouss 1er
 étage numéro 2 Tanger، 90000،

tanger maroc
IECT GROUPE شركة ذدت 
دملدؤولية دملحدوس (في طور 

دلتصفية)
وعنودن مقرهل دإلخت لعي شلرع 
تشيكوفدكي إقلمة خوبل ب رقم 

4/74 - 90000 طنجة دملغرب.
حل شركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 
.407245

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 
تقرر حل   2022 نون28   04 دملؤرخ في 
 IECT  شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس
 400.000 مبلغ رأس للهل   GROUPE
سرهم وعنودن مقرهل دإلخت لعي شلرع 
رقم  ب  خوبل  إقلمة  تشيكوفدكي 
74/4 - 90000 طنجة دملغرب نتيجة 

ل : أزمة كورنل.
شلرع  ب  دلتصفية  مقر  حدس  و 
رقم  ب  خوبل  إقلمة  تشيكوفدكي 

74/4 - 90000 طنجة دملغرب. 
و عين:

دلديد( ) بهيجة بلبلتي وعنودنه(د) 
بلبل  إقلمة  مدنلنة مج ع طنجيس 
 90000  25 رقم   8 دلطلبق   6 رقم 

طنجة دملغرب ك صفي ( ) للشركة.
سللم  بن  فدو   دلديد( ) 
مج ع  دلبللية  طنجة  وعنودنه(د) 
طنجة   90000  99 فيال  دلنخيل 

دملغرب ك صفي ( ) للشركة.

وعند دإلقتضلء دلحدوس دملفروضة 
محل  لهم  دملخولة  دلصالحيلت  على 
دملخلبر  ومحل تبليغ دلعقوس ودلوثلئق 

دملتعلقة بللتصفية : -
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
نون28   29 بتلريخ  بطنجة  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 43985.

284I

مكتب دلدردسلت دلقلنونية ودلجبلئية

 LES GRANDS MOULINS
NAHDA

إعالن متعدس دلقردردت
مكتب دلدردسلت دلقلنونية 

ودلجبلئية
63، شلرع الكورنيش دلع لر  ب 

دلطلبق 5، 20000، دلددر دلبيضلء 
دملغرب

 LES GRANDS MOULINS
NAHDA »شركة دملدله ة«

وعنودن مقرهل دالخت لعي: عين سدلية 
دلكبي2 ، دلج لعة دلقروية دلعودمة 

- - طنجة دملغرب.
»إعالن متعدس دلقردردت«

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري: 
.36847

ب قت�سى دلج ع دلعلم دالستثنلئي 
دملؤرخ في 03 نون28 2022

تم دتخلذ دلقردردت دلتللية: 
على  ينص  دلذي   :4- رقم  قردر 
مليلي: قبول دستقللة دلديد دبردهيم 

بوتكردي من مهلمه ك تصرف
قردر رقم -2: دلذي ينص على مليلي: 
تعيين دلديد حدن بوتكردي متصرفل 
سنودت أي   (5) خديدد للشركة ملد  
إلى حين دنعقلس دلج ع دلعلم دلعلسي 
دملدعو للبث في حدلبلت سنة 2026 

وتبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 
دلنظلم دألسل�سي دلتللية: 

بند رقم -4: دلذي ينص على مليلي: 
دستقللة متصرف 

بند رقم -2: دلذي ينص على مليلي: 
تعيين متصرف خديد 

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
سخن28   05 بتلريخ  بطنجة  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 260238.

282I
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PREMIUM FINANCE

YAYA ALI MODELE
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
إنشلء فرع تلبع للشركة

PREMIUM FINANCE
 APPARTEMENT N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE ANGLE
 SGT LEVET ET FERKLE
 MARRAKECH.، 40000،

MARRAKECH MAROC
YAYA ALI MODELE شركة ذدت 
مدؤولية محدوس  ذدت دلشريك 

دلوحيد
وعنودن مقرهل دإلخت لعي شلرع 
مح د دلدلسس منلر  مول دليت 
لوكلل دلوحد  43,4 - 40000 

مردكش دملغرب.
إنشلء فرع تلبع للشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 
.49607

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 
دملؤرخ في 47 نون28 2022 تقرر إنشلء 
 - دلتد ية  تحت  للشركة  تلبع  فرع 
 88 ودلكلئن بللعنودن بلب دكنلو رقم 
مردكش   40000  - دملدينة  مردكش 
دلديد( )  طرف  من  ودملدي2  دملغرب 

ململس هشلم.
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
سخن28   07 بتلريخ  ب ردكش  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 442884.
283I

PREMIUM FINANCE

MAITRE DE TABLE
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
حل شركة

PREMIUM FINANCE
 APPARTEMENT N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE ANGLE
 SGT LEVET ET FERKLE
 MARRAKECH.، 40000،

MARRAKECH MAROC
MAITRE DE TABLE شركة ذدت 
مدؤولية محدوس  ذدت دلشريك 

دلوحيد(في طور دلتصفية)
وعنودن مقرهل دإلخت لعي 5 ع لر  
مجدلي شلرع موالي رشيد خيليز - 

40000 مردكش دملغرب.
حل شركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 
.84594

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 
تقرر حل   2022 نون28   25 دملؤرخ في 
محدوس   مدؤولية  ذدت  شركة 
 MAITRE DE ذدت دلشريك دلوحيد 
 400.000 رأس للهل  مبلغ   TABLE
 5 دإلخت لعي  مقرهل  وعنودن  سرهم 
رشيد  موالي  شلرع  مجدلي  ع لر  
دملغرب  مردكش   40000  - خيليز 

نتيجة ل : قردر دلشريك دلوحيد.
5 ع لر   و حدس مقر دلتصفية ب 
 - خيليز  رشيد  موالي  شلرع  مجدلي 

40000 مردكش دملغرب. 
و عين:

دلديد( ) هشلم ململس وعنودنه(د) 
 40000  258 رقم   4 عبلس  سيدي 
مردكش دملغرب ك صفي ( ) للشركة.

وعند دإلقتضلء دلحدوس دملفروضة 
محل  لهم  دملخولة  دلصالحيلت  على 
دملخلبر  ومحل تبليغ دلعقوس ودلوثلئق 

دملتعلقة بللتصفية : -
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
سخن28   07 بتلريخ  ب ردكش  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 442280.
284I

مكتب دلدردسلت دلقلنونية ودلجبلئية

BOOST PRO CONSULTING
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

مكتب دلدردسلت دلقلنونية 
ودلجبلئية

63، شلرع الكورنيش دلع لر  ب 
دلطلبق 5، 20000، دلددر دلبيضلء 

دملغرب
 BOOST PRO CONSULTING

شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 
دلشريك دلوحيد

وعنودن مقرهل دإلخت لعي شلرع 

بوركون زنقة خعفر دبن حبيب إقلمة 
دملشرق 2، دلطلبق دألول، رقم 3 - 

20000 دلددر دلبيضلء دملغرب
تأسيس شركة ذدت مدؤولية 
محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 
565045

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعددس دلقلنون   2022 سخن28   05
مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 
دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:
ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 
دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.
عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
 : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

.BOOST PRO CONSULTING
 : بإيجلز  دلشركة  غرض 
دالستشلر ، دلتدريب ودلدعم للتن ية 

دلشخصية.
شلرع   : دالخت لعي  دملقر  عنودن 
بوركون زنقة خعفر دبن حبيب إقلمة 
 -  3 رقم  دألول،  دلطلبق   ،2 دملشرق 

20000 دلددر دلبيضلء دملغرب.
أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.
 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:
 4.000  : نحية  كري ة  دلديد  

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة. 
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :
دلديد  كري ة نحية عنودنه(د) 20 
زنقة مليل مطردن، دلطلبق 4 دلشقة 
 20000 بلفدير  دلنلس،  دقلمة   28

دلددر دلبيضلء دملغرب.
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:

دلديد  كري ة نحية عنودنه(د) 20 
زنقة مليل مطردن، دلطلبق 4 دلشقة 

 20000 بلفدير  دلنلس،  دقلمة   28

دلددر دلبيضلء دملغرب

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

 09 بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 

سخن28 2022 تحت رقم 00849563.

285I

CABINET CRCOM

LE BE LIGHT COFFEE
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
رفع رأس لل دلشركة

CABINET CRCOM

 AV GHASSAN KANAFANI,

 ESPACE JARDIN LALLA

 MERYEM 3eme ETAGE V.N FES،

FES ،30000 دمل لكة دملغربية

LE BE LIGHT COFFEE شركة ذدت 

مدؤولية محدوس  ذدت دلشريك 

دلوحيد

وعنودن مقرهل دإلخت لعي متجر 

4 دلقطعة 43 فلس سيتي سنت2 

بريدتجيل ملعب دلخيل فلس - 

30000 فلس دملغرب.
رفع رأس لل دلشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.68089

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 

تم   2022 نون28   28 في  دملؤرخ 
قدره  ب بلغ  دلشركة  رأس لل  رفع 

من  أي  سرهم«   2.300.000«

 2.400.000« إلى  سرهم«   400.000«

مقلصة  إخردء   : طريق  عن  سرهم« 

دملقددر  دملحدس   دلشركة  سيون  مع 

ودملدتحقة.

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

سخن28   05 بتلريخ  بفلس  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 5045.

286I

MOSTACHARCOM

DRONES3X
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

MOSTACHARCOM

 BD ZERKTOUNI IMM 265

 ETAGE 9 N° 92، 20100،

CASABLANCA MAROC

DRONES3X شركة ذدت مدؤولية 

محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد
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وعنودن مقرهل دإلخت لعي 96 شلرع 
دنفل طلبق 09 ع لر  94 تجزئة 

دلربيع دنفل - 20043 دلددر دلبيضلء 
دملغرب

تأسيس شركة ذدت مدؤولية 
محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 
565484

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعددس دلقلنون   2022 أكتوبر   24
مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 
دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:
ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 
دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.
عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
 : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

.DRONES3X
يقوم   : بإيجلز  دلشركة  غرض 
وتدويق  وتصدير  بلستي2دس  دلتلخر 

خ يع أنودع دلبضلئع و
مدملت.

ودلخدملت  دلتخصصلت  تحقيق 
بدون  دلطلئر   حول  دلع ل  وورش 

طيلر..
96 شلرع  عنودن دملقر دالخت لعي : 
دنفل طلبق 09 ع لر  94 تجزئة دلربيع 

دنفل - 20043 دلددر دلبيضلء دملغرب.
أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.
 40.000 دلشركة:  رأس لل  مبلغ 

سرهم، مقدم كللتللي:
دلديد يونس مردبط : 400 حصة 

بقي ة 400 سرهم للحصة. 
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :
دلديد يونس مردبط عنودنه(د) 95 
إيكس   43400 دينوس  دلطبيب  شلرع 

أون بروفلنس فرندل.
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:
دلديد يونس مردبط عنودنه(د) 95 
إيكس   43400 دينوس  دلطبيب  شلرع 

أون بروفلنس فرندل

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
 42 بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 
سخن28 2022 تحت رقم 00849806.
287I

MOSTACHARCOM

MRH IRRIGATION
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

MOSTACHARCOM
 BD ZERKTOUNI IMM 265
 ETAGE 9 N° 92، 20100،
CASABLANCA MAROC

MRH IRRIGATION شركة ذدت 
مدؤولية محدوس  ذدت دلشريك 

دلوحيد
وعنودن مقرهل دإلخت لعي 96 شلرع 

دنفل طلبق 09 ع لر  94 تجزئة 
دلربيع دنفل - 20043 دلددر دلبيضلء 

دملغرب
تأسيس شركة ذدت مدؤولية 
محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 
565483

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
دلقلنون  إعددس  تم   2022 نون28   25
مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 
دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:
ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 
دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.
عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
 MRH  : ب ختصر تد يتهل  دإلقتضلء 

.IRRIGATION
سردسة   : بإيجلز  دلشركة  غرض 

وتنفيذ مشلريع دلري.
وتصدير  بلستي2دس  يقوم  تلخر   
دملبيددت  منتجلت  وتوزيع  وتدويق 
دلزردعية  ودملدمالت  ودلكي لويلت 

وخ يع أنودع دملنتجلت ودلخدملت،
 نقل دلبضلئع..

96 شلرع  عنودن دملقر دالخت لعي : 
دنفل طلبق 09 ع لر  94 تجزئة دلربيع 

دنفل - 20043 دلددر دلبيضلء دملغرب.

أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  
دلشركة : 99 سنة.

 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 
سرهم، مقدم كللتللي:

 4.000  : دمغلري  فؤدس  دلديد 
حصة بقي ة 400 سرهم للحصة. 

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 
وصفلت ومودطن دلشركلء :

عنودنه(د)  دمغلري  فؤدس  دلديد 
دغبللو  قيلس   خ لعة  دملركز  دغبللو 

سدئر  بومية 54350 ميدلت دملغرب.
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:
عنودنه(د)  دمغلري  فؤدس  دلديد 
دغبللو  قيلس   خ لعة  دملركز  دغبللو 

سدئر  بومية 54350 ميدلت دملغرب
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
 42 بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 
سخن28 2022 تحت رقم 00849805.
288I

LAYEL BUSSINES CENTER

STRAGEPRO
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تأسيس شركة

LAYEL BUSSINES CENTER
 RUE IBNOU MOUNIR 447

 RESIDENCE AZZARKA ETG 2
 N°18 MAARIF CASABLANCA،

20300، casablanca maroc
STRAGEPRO شركة ذدت 

دملدؤولية دملحدوس 
وعنودن مقرهل دإلخت لعي 40 شلرع 

دلحرية دلطلبق دلثللث دلشقة 5 دلددر 
دلبيضلء - 20000 دلددر دلبيضلء 

دملغرب
تأسيس شركة ذدت دملدؤولية 

دملحدوس  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

563099
في  مؤرخ  حر  عقد  ب قت�سى 
دلقلنون  إعددس  تم   2022 نون28   44
دملدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دملحدوس  بلمل يزدت دلتللية:
ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دملدؤولية دملحدوس .

عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
 : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

.STRAGEPRO
دلت2ويج   : بإيجلز  دلشركة  غرض 
دملبلني  وتجهيز  وأع لل  للعقلر 

ودإلنشلءدت.
40 شلرع  عنودن دملقر دالخت لعي : 
دلحرية دلطلبق دلثللث دلشقة 5 دلددر 
دلبيضلء  دلددر   20000  - دلبيضلء 

دملغرب.
أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.
 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:
 500  : دلحفيلن  دسريس  دلديد 

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة.
حصة   500  : دلديد ميلوس لعرج 

بقي ة 400 سرهم للحصة. 
 500  : دلحفيلن  دسريس  دلديد 

بقي ة 400 سرهم.
بقي ة   500  : دلديد ميلوس لعرج 

400 سرهم.
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

وصفلت ومودطن دلشركلء :
دلديد دسريس دلحفيلن عنودنه(د) 
عين   24 رقم   49 سيلر دلجديد  زنقة 
دلشق دلبيضلء 20000 دلددر دلبيضلء 

دملغرب.
عنودنه(د)  لعرج  ميلوس  دلديد 
سودر دلرد�سي دوالس عبو دوالس أح يد  
دلرح ة 2 سدر بوعز  دلنودصر دلبيضلء 

20000 دلددر دلبيضلء دملغرب.
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:
دلديد دسريس دلحفيلن عنودنه(د) 
عين   24 رقم   49 سيلر دلجديد  زنقة 
دلشق دلبيضلء 20000 دلددر دلبيضلء 

دملغرب
عنودنه(د)  لعرج  ميلوس  دلديد 
سودر دلرد�سي دوالس عبو دوالس أح يد  
دلرح ة 2 سدر بوعز  دلنودصر دلبيضلء 

20000 دلددر دلبيضلء دملغرب
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
 22 بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 

نون28 2022 تحت رقم -.
289I
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DARAA AUDIT

KEYJOB
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

قفل دلتصفية
DARAA AUDIT

طريق بوسكور  كرين وورك ع لر  
أ رقم 7، 20000، دلددر دلبيضلء 

دملغرب
KEYJOB شركة ذدت دملدؤولية 

دملحدوس 
وعنودن مقرهل دإلخت لعي : 458 زنقة 

أح د دلبكري دلطلبق 4 - 20000 
دلددر دلبيضلء دملغرب.

قفل دلتصفية
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

.500995
ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 
تقرر حل   2022 نون28   44 دملؤرخ في 
دملدؤولية  ذدت  شركة   KEYJOB
 400.000 رأس للهل  مبلغ  دملحدوس  
دإلخت لعي  مقرهل  وعنودن  سرهم 
 -  4 زنقة أح د دلبكري دلطلبق   458
دلددر دلبيضلء دملغرب نتيجة   20000
تأسيس  من  دلهدف  تحقيق  لعدم 

دلشركة.
و عين:

بندوس   عزيز  مح د  دلديد( ) 
 46 فيال   2 دي و  تجزئة  وعنودنه(د) 
دلدعلس  أوالس عزوز دلنودصر 20000 
 ( ) ك صفي  دملغرب  دلبيضلء  دلددر 

للشركة.
و قد تم دنعقلس دلج عية دلختلمية 
بتلريخ 44 نون28 2022 وفي 458 زنقة 
 20000  -  4 دلطلبق  دلبكري  أح د 

دلددر دلبيضلء دملغرب.
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
 06 بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 

سخن28 2022 تحت رقم 849407.
290I

DARAA AUDIT

LA PALETTE DE L›ART
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

قفل دلتصفية
DARAA AUDIT

طريق بوسكور  كرين وورك ع لر  
أ رقم 7، 20000، دلددر دلبيضلء 

دملغرب

LA PALETTE DE L›ART شركة ذدت 
دملدؤولية دملحدوس 

وعنودن مقرهل دإلخت لعي : 86 شلرع 
موالي دسريس دلنخيل - 20000 دلددر 

دلبيضلء دملغرب.
قفل دلتصفية

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 
.308597

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 
دملؤرخ في 34 أكتوبر 2022 تقرر حل 
LA PALETTE DE L’ART شركة ذدت 
رأس للهل  مبلغ  دملحدوس   دملدؤولية 
مقرهل  وعنودن  سرهم   400.000
دسريس  موالي  شلرع   86 دإلخت لعي 
دلبيضلء  دلددر   20000  - دلنخيل 
دلهدف  لعدم تحقيق  نتيجة  دملغرب 

من تأسيس دلشركة.
و عين:

دلديد( ) رقية شرديبي وعنودنه(د) 
خزئة ريلض دلح د رقم 3 طريق مكة 
دلبيضلء  دلددر   20000 كلليفورنيل 

دملغرب ك صفي ( ) للشركة.
و قد تم دنعقلس دلج عية دلختلمية 
بتلريخ 34 أكتوبر 2022 وفي 86 شلرع 
موالي دسريس دلنخيل - 20000 دلددر 

دلبيضلء دملغرب.
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
 06 بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 

سخن28 2022 تحت رقم 849406.

294I

MY ACCOUNTANT

BUILD GROWTH
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

MY ACCOUNTANT
 OFFICE CENTRE MOHAMED

 V B 6ème ETAGE N603
 BELVEDERE، 20000،
 CASABLANCA MY

ACCOUNTANT
BUILD GROWTH شركة ذدت 
مدؤولية محدوس  ذدت دلشريك 

دلوحيد

وعنودن مقرهل دإلخت لعي 82 زدوية 

شلرع عبد دملومن وزنقة س ية 

دلطلبق 5 رقم 24 - 20000 دلددر 

دلبيضلء دملغرب

تأسيس شركة ذدت مدؤولية 

محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

563845

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعددس دلقلنون   2022 أكتوبر   25

مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:

ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.

عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 

 BUILD : دإلقتضلء ب ختصر تد يتهل

.GROWTH

وكللة   : بإيجلز  دلشركة  غرض 

عقلرية.
82 زدوية   : عنودن دملقر دالخت لعي 

س ية  وزنقة  دملومن  عبد  شلرع 
دلددر   20000  -  24 رقم   5 دلطلبق 

دلبيضلء دملغرب.

أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.

 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:

دلعبيد  س ي2  موالي  دلديد 

دلعج لني : 4.000 حصة بقي ة 400 

سرهم للحصة. 

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :

دلعبيد  س ي2  موالي  دلديد 

 434 حي نديم  دلعج لني عنودنه(د) 

دلددر   20000 تجزئة خنلن دلبيضلء 

دلبيضلء دملغرب.

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:

دلعبيد  س ي2  موالي  دلديد 

 434 حي نديم  دلعج لني عنودنه(د) 

دلددر   20000 تجزئة خنلن دلبيضلء 

دلبيضلء دملغرب

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
 29 بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 

نون28 2022 تحت رقم 847843.
292I

MOORE CASABLANCA

فرمرسك
إعالن متعدس دلقردردت

MOORE CASABLANCA
 ORIGIN OFFICE OASIS 78
 BIS RUE DES PAPILLONS

 EXTENSION، 20410،
CASABLANCA MAROC

فرمرسك »شركة ذدت دملدؤولية 
دملحدوس  ذدت دلشريك دلوحيد«
وعنودن مقرهل دالخت لعي: 479 

تقلطع شلرع لوندر وشلرع دملقلومة - 
20250 دلددر دلبيضلء دملغرب.

»إعالن متعدس دلقردردت«
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري: 

.466325
ب قت�سى دلج ع دلعلم دالستثنلئي 

دملؤرخ في 40 نون28 2022
تم دتخلذ دلقردردت دلتللية: 

قردر رقم 4: دلذي ينص على مليلي: 
يعلن دلشريك دلوحيد أنه قرأ قبل هذد 
دليوم هبة حصص من قبل دلديد 
ست لئة  من  كيل  خوزيف  خيفري 
)600) حصص م لوك له في شركة 
فرمرسك لصللح دلديد  ملرييل سلر  
بوست، من دلجندية دلفرندية، من 
تللنس  في   4986 يوليوز   30 مودليد 
خول  م ر   6 في  ودملقي ة  بفرندل، 
دلدفر  خودز  حلملة  دلودزيس،  كرو 
وبطلقة   46CH44384 رق  دلفرن�سي 
 BE80927W رقم  دملغربي  دإلقلمة 
كيل  خيفري خوزيف  دلديد  زوخة 
 ،6 وفًقل لشهلس  دلزودج في في شتن28 

2043 في ضليعنلچ ء فرندل 
قردر رقم 2: دلذي ينص على مليلي: 
يشي2 دلشريك دلوحيد، بعد دالعت2دف 
على  دلدلبقة  دلشروط  خ يع  بأن 
دملدؤولية  ذدت  دلشركة  تحول 
دملحدوس  إلى دلشركة ذدت دملدؤولية 
دلوحيد  دلشريك  ذدت  دملحدوس  
من  دلشركة  تحول  دستيفلؤهل،  تم 
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دملحدوس   دملدؤولية  ذدت  دلشركة 
إلى دلشركة ذدت دملدؤولية دملحدوس  

ذدت دلشريك دلوحيد
على  ينص  دلذي   :3 رقم  قردر 
تعيين  دلوحيد  دلشريك  يقرر  مليلي: 
محدوس :  غي2  لفت2   مشلرك  مدي2 
دلديد  ملرييل سلره بوست، فرندية 
دلجندية، ولدت في 30 يوليوز 4986 
في تللنس بفرندل، ودملقي ة في 6 م ر 
دلبيضلء  دلددر  دلودزيس  كرو  خول 
رق  دلفرن�سي  دلدفر  خودز  حلملة 
دإلقلمة  وبطلقة   46CH44384

BE80927W دملغربي رقم
قردر رقم 4: دلذي ينص على مليلي: 
يقرر دلشريك دلوحيد تحديث دلنظلم 
من مالل دعت لس  دألسل�سي للشركة، 
مج له  في  دلجديد  دألسل�سي  دلنظلم 

حيث يتم إلحلقه بهذد دملحضر
وتبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 

دلنظلم دألسل�سي دلتللية: 
بند رقم 2: دلذي ينص على مليلي: 

دسم دلشركة هو: »فرمرسك«
بند رقم 6: دلذي ينص على مليلي: 
دلحصص  بتقديم  دلشركلء  يقوم 
خيفري  دلديد  ء  وهي:  دلنقدية 
ألف  أربعون  دملبلغ  كيل،  خوزيف 
دلديد   ء  سرهم   40.000.00 سرهم 
ستون  دملبلغ  بوست،  سلر   ملرييل 
سرهم   60.000.00 سرهم  ألف 
سرهم  ألف  ملئة  مج وعه  مل  أي 
سرهم دألمودل دملقلبلة   100،000.00
للحصص دلنقدية دملشلر إليهل أعاله، 
أي ملئة ألف (100،000.00) سرهم، 
دفع إلى ودحة دلبنك دلشعبي في دلددر 

ُ
ت

دلبيضلء
بند رقم 7: دلذي ينص على مليلي: 
تم تحديد رأس دمللل ب بلغ ملئة ألف 
وهي مقد ة  سرهم.   (100،000.00(
 400.00 بقي ة  حصص   4000 إلى 
مدفوعة  بللكلمل،  مكتتبة  سرهم، 
على  للشركلء  ومخصصة  بللكلمل 
خيفري  دلديد  ء  دلتللي:  دلنحو 
دلديد   ء  سهم   400 كيل  خوزيف 
ملرييل سلر  بوست 600 سهم أي مل 
 400 بودقع  ألف حصص  مج وعه 

سرهم لكل 4000 حصص،

بند رقم 44: دلذي ينص على مليلي: 

على دلرغم من أحكلم دمللس  45 أعاله، 

مشلركين  ك دي2ين  تعيينهم  يتم 

دلديد  ء  للشركة لفت2  غي2 محدوس : 

أست2دلي  كيل،  خوزيف  خيفري 

 4983 نوف 28   45 ولد في  دلجندية، 

 6 في  ويقيم  أست2دليل،  بريدبلن،  في 

م ر خول كرو دلودزيس، وحلمل خودز 

 PA4823794 رقم  دألست2دلي  دلدفر 

رقم  دملغربية  دإلقلمة  ورمصة 

سلر   ملرييل  دلديد    BE80684M

بوست، من دلجندية دلفرندية، من 

تللنس  في   4986 يوليوز   30 مودليد 
خول  م ر   6 في  ودملقي ة  بفرندل، 

دلدفر  خودز  حلملة  دلودزيس،  كرو 

وبطلقة   46CH44384رقم دلفرن�سي 

 BE80927W رقم  دملغربي  دإلقلمة 

يصرح دملدي2ون دملشلركون بقبولهم 

هذد دلتعيين، موضحين أنه ال يوخد 

قد  خلنبهم  من  أو حظر  تعلرض  أي 

دملدي2دن  يت تع  دلتعيين  هذد  ي نع 

دملشلركلن بأوسع صالحيلت للتصرف 

نيلبة عن دلشركة، وفًقل لل لس  »45« 
سيلزمون  دألسل�سي.  دلنظلم  من 

دلشركة بتوقيعلتهم دملنفصلة. 

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

 08 بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 

سخن28 2022 تحت رقم 849498.

293I

س-دطلس

 ETABLISSEMENT ABOU
HAMID EL GHAZALI

إعالن متعدس دلقردردت

س-دطلس

دلطلبق دالول دلحي دالسدري شلرع 

دلطلئف رقم 44، 23000، بني مالل 

دملغرب

 ETABLISSEMENT ABOU HAMID

EL GHAZALI »شركة ذدت 

دملدؤولية دملحدوس «

وعنودن مقرهل دالخت لعي: حي دلهد  

دطلس رقم 4 - 23000 بني مالل 

دملغرب.

»إعالن متعدس دلقردردت«

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري: 

.4697

ب قت�سى دلج ع دلعلم دالستثنلئي 

دملؤرخ في 20 أكتوبر 2022

تم دتخلذ دلقردردت دلتللية: 

قردر رقم 4: دلذي ينص على مليلي: 

دلحدين  دلحنصللي  دلديد  تفويت 

لفلئد    ( دخت لعية  حصة   400(
دلديد قلسم دلدنيلوي 

قردر رقم 2: دلذي ينص على مليلي: 

7حي  رقم  من  شركة  مقر  تحويل 

 4 دلشرف دلى حي دلهد  دطلس رقم 

بني مالل

وتبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 

دلنظلم دألسل�سي دلتللية: 

ينص على  دلذي  و8:   7 رقم  بند 

ملل  ورأس  دلشركلء  حصص  مليلي: 

دلشركة.

بند رقم 5: دلذي ينص على مليلي: 

مقر دلشركة.

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

29 نون28  دالبتددئية ببني مالل بتلريخ 

2022 تحت رقم 4202.

294I

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU

لي كافي موراطو
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU

 IMB 13 LOT MOULIN IDRISSIA

 BUREAUX SAFOUA 1ER ETAGE

 N°05 ATLAS FES، 30000، FES

MAROC

لي كلفي موردطو شركة ذدت مدؤولية 

محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد

وعنودن مقرهل دإلخت لعي سودر والس 

طيب دلعليل والس دلطبب فلس - 

30000 فلس دملغرب

تأسيس شركة ذدت مدؤولية 

محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

74824

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

تم إعددس دلقلنون   2022 سخن28   04

مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:

ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.

عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 

لي كلفي   : دإلقتضلء ب ختصر تد يتهل 

موردطو.

بيع دل8ن   : غرض دلشركة بإيجلز 

بللج لة 

دلتصدير ودالست2دس.

سودر   : دالخت لعي  دملقر  عنودن 

 - والس طيب دلعليل والس دلطبب فلس 

30000 فلس دملغرب.

أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.

 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:

 4.000  : دلديد منصف دلبكوري 

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة. 

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :

دلديد منصف دلبكوري عنودنه(د) 

 6 زنقة دبي شعبب دلدكللي دلشقة   7

فلس   30000 دقلمة غيتة م ج فلس 

دملغرب.

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:

دلديد منصف دلبكوري عنودنه(د) 

 6 زنقة دبي شعبب دلدكللي دلشقة   7

فلس   30000 دقلمة غيتة م ج فلس 

دملغرب

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

سخن28   08 بتلريخ  بفلس  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 5408.

295I
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BUZZ PLUS MAROC

BUZZ PLUS MAROC
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
حل شركة

BUZZ PLUS MAROC

30 شقة 8 زنقة موالي أح د لوكيلي 

دلربلط، 40000، دلربلط دملغرب

BUZZ PLUS MAROC شركة ذدت 

مدؤولية محدوس  ذدت دلشريك 

دلوحيد(في طور دلتصفية)

وعنودن مقرهل دإلخت لعي 30 شقة 

8 زنقة موالي أح د لوكيلي دلربلط - 

40000 دلربلط دملغرب.

حل شركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.40443

دلوحيد  دلشريك  قردر  ب قت�سى 

تقرر حل   2022 نون28   24 دملؤرخ في 

شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

 BUZZ PLUS دلوحيد  دلشريك 

 400.000 رأس للهل  مبلغ   MAROC

 30 دإلخت لعي  سرهم وعنودن مقرهل 
لوكيلي  أح د  موالي  زنقة   8 شقة 

دملغرب  دلربلط   40000  - دلربلط 
دلتجلري  دلنشلط  غيلب   : ل  نتيجة 

وأزمة كوفيد 49.

30 شقة  و حدس مقر دلتصفية ب 
8 زنقة موالي أح د لوكيلي دلربلط - 

40000 دلربلط دملغرب. 

و عين:
بوعزدوي  حدلم  دلديد( ) 

تجزئة دملنظر دلج يل   23 وعنودنه(د) 

40000 دلربلط  4 دلربلط  حي دلنهضة 

دملغرب ك صفي ( ) للشركة.

وعند دإلقتضلء دلحدوس دملفروضة 

محل  لهم  دملخولة  دلصالحيلت  على 

دملخلبر  ومحل تبليغ دلعقوس ودلوثلئق 

دملتعلقة بللتصفية : -

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

سخن28   08 بتلريخ  بللربلط  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 430457.

296I

CABINET RAMI EXPERTISE

CHIFAE SOLUTIONS
إعالن متعدس دلقردردت

CABINET RAMI EXPERTISE
 Espace Rihab Fés, Avenue Allal
 ben Abdellah Immb D, N°56,

 5ème étage Bureau 30، 30000،
Fés, Maroc

CHIFAE SOLUTIONS »شركة 
ذدت دملدؤولية دملحدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد«
وعنودن مقرهل دالخت لعي: شلرع عبد 

دلكريم دلخطلبي ع لر  بن مو�سى 
دلجودش دلطلبق دلثلني - 30000 

فلس آملغرب.
»إعالن متعدس دلقردردت«

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري: 
.69443

ب قت�سى دلج ع دلعلم دالستثنلئي 
دملؤرخ في 44 نون28 2022

تم دتخلذ دلقردردت دلتللية: 
قردر رقم 4: دلذي ينص على مليلي: 
تفويت حصص من دلديد  مضري 
لصللح دلديد ملهر دملهدي مل  ضيلء 
 25.000.00 (250 سهم بقدر  يعلسل 

سرهم).
قردر رقم 2: دلذي ينص على مليلي: 
من  للشركة  دلقلنوني  دلشكل  تغيي2 
دملحدوس   دملدؤولية  ذدت  شركة 
ذدت دلشريك دلوحيد إلى شركة ذدت 

دملدؤولية دملحدوس 
قردر رقم 3: دلذي ينص على مليلي: 
من  للشركة  دإلخت لعي  دملقر  تحويل 
ع لر   دلخطلبي  دلكريم  عبد  »شلرع 
 « بن مو�سى دلجودش دلطلبق دلثلني 
إلى »دلشقة رقم 3 دلع لر  52 دلطلبق 
عين  طريق  دلنخيل  تجزئة  دلثلني 

دلد ن«
وتبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 

دلنظلم دألسل�سي دلتللية: 
بند رقم 4: دلذي ينص على مليلي: 
من  للشركة  دلقلنوني  دلشكل  تغيي2 
دملحدوس   دملدؤولية  ذدت  شركة 
ذدت دلشريك دلوحيد إلى شركة ذدت 

دملدؤولية دملحدوس 

بند رقم 4: دلذي ينص على مليلي: 
من  للشركة  دإلخت لعي  دملقر  تحويل 
ع لر   دلخطلبي  دلكريم  عبد  »شلرع 
 « بن مو�سى دلجودش دلطلبق دلثلني 
إلى »دلشقة رقم 3 دلع لر  52 دلطلبق 
عين  طريق  دلنخيل  تجزئة  دلثلني 

دلد ن«
بند رقم 6: دلذي ينص على مليلي: 
دلشركة  لرأس لل  دلجديد  دلتوزيع 
 750) سيلئى  دلديد  مضر    • هو: 
 • سرهم).  بقدر75.000.00  سهم 
دلديد ملهر دملهدي (250 سهم بقدر 

25.000.00 سرهم).
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
سخن28   06 بتلريخ  بفلس  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 5068.

297I

FLASH ECONOMIE

TAIBAT PRO
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28، 20000،
CASABLANCA MAROC

TAIBAT PRO شركة ذدت مدؤولية 
محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد

وعنودن مقرهل دإلخت لعي شلرع 
مدلم إقلمة بوكلر، دلطلبق دلثللث 
شقة رقم 44 بلب سكللة - 40000 

مردكش دملغرب
تأسيس شركة ذدت مدؤولية 
محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 
434329

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
دلقلنون  إعددس  تم   2022 نون28   04
مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 
دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:
ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 
دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.

عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
 : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

.TAIBAT PRO
غرض دلشركة بإيجلز : شردء وبيع 

قطع غيلر ودكددودردت دلديلردت
أوإنشلءدت  متنوعة  أع لل 

(مقلول)
 دلتجلر .

شلرع   : دالخت لعي  دملقر  عنودن 
دلثللث  دلطلبق  بوكلر،  إقلمة  مدلم 
 40000  - سكللة  بلب   44 رقم  شقة 

مردكش دملغرب.
أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.
 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:
دلديد عبد دلغني معكون : 4.000 

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة. 
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :
معكون  دلغني  عبد  دلديد 
عنودنه(د) سودر دلدردغنة دلجديد رقم 

37 40000 مردكش دملغرب.
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:
معكون  دلغني  عبد  دلديد 
عنودنه(د) سودر دلدردغنة دلجديد رقم 

37 40000 مردكش دملغرب
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
سخن28   05 بتلريخ  ب ردكش  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 43034.
298I

FLASH ECONOMIE

BROMER GROUP
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28، 20000،
CASABLANCA MAROC

BROMER GROUP شركة ذدت 
دملدؤولية دملحدوس 

وعنودن مقرهل دإلخت لعي 487 شلرع 
دلددر دلبيضلء - 93000 تطودن 

دملغرب
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تأسيس شركة ذدت دملدؤولية 
دملحدوس  

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 
32524

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
دلقلنون  إعددس  تم   2022 نون28   04
دملدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دملحدوس  بلمل يزدت دلتللية:
ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دملدؤولية دملحدوس .
عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
 : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

.BROMER GROUP
أنشطة   : بإيجلز  دلشركة  غرض 

دلشركلت دلقلبضة.
 487  : دالخت لعي  دملقر  عنودن 
شلرع دلددر دلبيضلء - 93000 تطودن 

دملغرب.
أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.
 30.000 دلشركة:  رأس لل  مبلغ 

سرهم، مقدم كللتللي:
20 حصة   : دلديد مرون رضودن 

بقي ة 4.000 سرهم للحصة.
حصة   40  : دنس  مرون  دلديد 

بقي ة 4.000 سرهم للحصة. 
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :
عنودنه(د)  رضودن  مرون  دلديد 
 4 زنقة  كولين سكي2ج  بيتش  كولف 
مرتيل   93450 فيال مرون كلبونيكرو 

دملغرب.
عنودنه(د)  دنس  مرون  دلديد 
 43000  3 دلن2خس فيال رقم  تجزئة 

دملضيق دملغرب.
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:
عنودنه(د)  رضودن  مرون  دلديد 
 4 زنقة  كولين سكي2ج  بيتش  كولف 
مرتيل   93450 فيال مرون كلبونيكرو 

دملغرب
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
نون28   28 بتلريخ  بتطودن  دالبتددئية 

2022 تحت رقم 2353.

299I

FLASH ECONOMIE

AFNAN GROUP HOLDING 
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28، 20000،
CASABLANCA MAROC

 AFNAN GROUP HOLDING 
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 
وعنودن مقرهل دإلخت لعي شلرع 
مح د دلخلمس إقلمة بلب سبتة 

ع لر  رقم 400 طلبق 9 دلشقة رقم 
49 - 43000 فنيدق دملغرب

تأسيس شركة ذدت دملدؤولية 
دملحدوس  

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 
32529

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
دلقلنون  إعددس  تم   2022 نون28   07
دملدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دملحدوس  بلمل يزدت دلتللية:
ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دملدؤولية دملحدوس .
عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
 : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

.AFNAN GROUP HOLDING
أنشطة   : بإيجلز  دلشركة  غرض 

دلشركلت دلقلبضة.
شلرع   : دالخت لعي  دملقر  عنودن 
سبتة  بلب  إقلمة  دلخلمس  مح د 
دلشقة رقم   9 400 طلبق  ع لر  رقم 

49 - 43000 فنيدق دملغرب.
أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.
 30.000 دلشركة:  رأس لل  مبلغ 

سرهم، مقدم كللتللي:
 40  : دمغودش  دبردهيم  دلديد 

حصة بقي ة 4.000 سرهم للحصة.
دلديد ميلوس دمغودش : 40 حصة 

بقي ة 4.000 سرهم للحصة.
دلديد  نور  دلع ردني : 40 حصة 

بقي ة 4.000 سرهم للحصة. 
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :

دلديد دبردهيم دمغودش عنودنه(د) 
 4 بورتلل   4 رقم  سي2  ريدلنتو  كلبي 
سبتة   54004 س  يويرتل   4 بيدو 

دسبلنيل.
دلديد ميلوس دمغودش عنودنه(د) 
دلحردق  مح د  شلرع  دلجديد  دلحي 
زنقة ودس سبو رقم 09 43000 فنيدق 

دملغرب.
دلديد  نور  دلع ردني عنودنه(د) 
دلحردق  مح د  شلرع  دلجديد  دلحي 
زنقة ودس سبو رقم 09 43000 فنيدق 

دملغرب.
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:
دلديد دبردهيم دمغودش عنودنه(د) 
 4 بورتلل   4 رقم  سي2  ريدلنتو  كلبي 
سبتة   54004 س  يويرتل   4 بيدو 

دسبلنيل
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
نون28   29 بتلريخ  بتطودن  دالبتددئية 

2022 تحت رقم 2362.
300I

FLASH ECONOMIE

 HADI 4 COMMERCE AND
SERVICES

شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 
دلشريك دلوحيد

حل شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28، 20000،
CASABLANCA MAROC

 HADI 4 COMMERCE AND
SERVICES شركة ذدت مدؤولية 
محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد(في 

طور دلتصفية)
وعنودن مقرهل دإلخت لعي 46 شلرع 
دلزرقطوني دلطلبق 2 دلشقة 6 - 

20000 دلددر دلبيضلء دملغرب.
حل شركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 
.459767

دلوحيد  دلشريك  قردر  ب قت�سى 
تقرر   2022 أكتوبر   34 في  دملؤرخ 
ذدت مدؤولية محدوس   حل شركة 

 HADI 4 دلوحيد  دلشريك  ذدت 
 COMMERCE AND SERVICES
سرهم   40.000 رأس للهل  مبلغ 
شلرع   46 دإلخت لعي  مقرهل  وعنودن 
 -  6 دلشقة   2 دلطلبق  دلزرقطوني 
دلددر دلبيضلء دملغرب نتيجة   20000

ل : عدم وخوس دي نشلط تجلري.
و حدس مقر دلتصفية ب 46 شلرع 
 -  6 دلشقة   2 دلطلبق  دلزرقطوني 

20000 دلددر دلبيضلء دملغرب. 
و عين:

دلرحيوي  دلهلسي  عبد  دلديد( ) 
دقلمة  دلنديم  حي  وعنودنه(د) 
دليلس ين ع لر  440 رقم 40 20000 
 ( ) ك صفي  دملغرب  دلبيضلء  دلددر 

للشركة.
وعند دإلقتضلء دلحدوس دملفروضة 
محل  لهم  دملخولة  دلصالحيلت  على 
دملخلبر  ومحل تبليغ دلعقوس ودلوثلئق 
شلرع   46  : بللتصفية  دملتعلقة 

دلزرقطوني دلطلبق 2 دلشقة 6
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
 04 بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 

سخن28 2022 تحت رقم 848736.
304I

CABINET OUASSI

 CENTRE DU
 DEVELOPPEMENT

COGNITIF
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

CABINET OUASSI
ع لر  كومرزيد شلرع دلحرية طلبق 

دالول مكتب رقم 3 دملدينة دلجديد ، 
46000، دسفي دملغرب

 CENTRE DU DEVELOPPEMENT
COGNITIF شركة ذدت مدؤولية 

محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد
وعنودن مقرهل دإلخت لعي تجزئة 
دلريلض بقعة رقم 45 حي خنلن 

زيتون - 46000 دسفي دملغرب
تأسيس شركة ذدت مدؤولية 
محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 
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43497
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
دلقلنون  إعددس  تم   2022 نون28   47
مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 
دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:
ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 
دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.
عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
 : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 
 CENTRE DU DEVELOPPEMENT

.COGNITIF
مركز   : بإيجلز  دلشركة  غرض 

لتن ية دلذكلء.
تجزئة   : دالخت لعي  دملقر  عنودن 
خنلن  حي   45 رقم  بقعة  دلريلض 

زيتون - 46000 دسفي دملغرب.
أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.
 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:
 4.000  : مللد  مرنوفي  دلديد 

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة. 
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :
دلديد مرنوفي مللد عنودنه(د) 68 
دلدرعي  دعزيب  حي  دلددملة  تجزئة 

46000 دسفي دملغرب.
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:
دلديد مرنوفي مللد عنودنه(د) 68 
دلدرعي  دعزيب  حي  دلددملة  تجزئة 

46000 دسفي دملغرب
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
سخن28   08 بتلريخ  بآسفي  دالبتددئية 

2022 تحت رقم 4444.
302I

شركة دلحدي ة لالستشلردت ش.م.م

 STE INSTITUT MANARAT
 EL RIF D›ENSEIGNEMENT

PRIVE SARL AU
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

شركة دلحدي ة لالستشلردت 
ش.م.م

 RUE BEER INNZAREN N
 21 IMZOUREN، 32250، AL

HOCEIMA دملغرب
 STE INSTITUT MANARAT EL RIF
 D›ENSEIGNEMENT PRIVE SARL
AU شركة ذدت مدؤولية محدوس  

ذدت دلشريك دلوحيد
وعنودن مقرهل دإلخت لعي سودر 
تفردست خ لعة ديت يوسف 

وعلي دلحدي ة دلحدي ة 32000 
دلحدي ة دملغرب

تأسيس شركة ذدت مدؤولية 
محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 
3939

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعددس دلقلنون   2022 سخن28   06
مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 
دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:
ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 
دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.
عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
 STE  : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 
 INSTITUT MANARAT EL RIF
 D’ENSEIGNEMENT PRIVE SARL

.AU
مدرسة   : بإيجلز  دلشركة  غرض 

دبتددئية للتعليم دلخلص.
سودر   : دالخت لعي  دملقر  عنودن 
يوسف  ديت  خ لعة  تفردست 
 32000 دلحدي ة  دلحدي ة  وعلي 

دلحدي ة دملغرب.
أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 2022 سنة.
 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:
 STE INSTITUT دلشركة 
 MANARAT EL RIF
 D’ENSEIGNEMENT PRIVE SARL
AU : 1.000 حصة بقي ة 400 سرهم 

للحصة.

 STE INSTITUT دلشركة 
 MANARAT EL RIF
 D’ENSEIGNEMENT PRIVE SARL

AU : 1000 بقي ة 400 سرهم.
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

وصفلت ومودطن دلشركلء :
عنودنه(د)  دسعيدي  ودئل  دلديد 
دلحدي ة  دمزورن  دملللح  ودس  حي 

32000 دلحدي ة دملغرب.
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:
عنودنه(د)  دسعيدي  ودئل  دلديد 
دلحدي ة  دمزورن  دملللح  ودس  حي 

32000 دلحدي ة دملغرب
دللطيف  عبد  بنع لري  دلديد 
دمزورن  دلقي2ودن  شلرع  عنودنه(د) 

دلحدي ة 32000 دلحدي ة دملغرب
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
 09 بتلريخ  بللحدي ة  دالبتددئية 

سخن28 2022 تحت رقم 4083.
303I

CHBAKOU CONFECTION

CHBAKOU CONFECTION
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
حل شركة

CHBAKOU CONFECTION
حي دلشهيد معلتي أغ لررقم35، 

90000، طنجة دملغرب
 CHBAKOU CONFECTION

شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 
دلشريك دلوحيد(في طور دلتصفية)

وعنودن مقرهل دإلخت لعي حي دلشهيد 
معلتي أغ ي2 رقم35 - 90000 طنجة 

دملغرب.
حل شركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 
.48705

دلوحيد  دلشريك  قردر  ب قت�سى 
تقرر حل   2022 نون28   45 دملؤرخ في 
محدوس   مدؤولية  ذدت  شركة 
 CHBAKOU دلوحيد  دلشريك  ذدت 
رأس للهل  مبلغ   CONFECTION
مقرهل  وعنودن  سرهم   40.000
دإلخت لعي حي دلشهيد معلتي أغ ي2 
رقم35 - 90000 طنجة دملغرب نتيجة 

ل : عدم مزدولة دلنشلط.

حي  ب  دلتصفية  مقر  حدس  و 

دلشهيد معلتي أغ ي2 رقم35 - 90000 

طنجة دملغرب. 

و عين:

أشبلكو  مح د  دلديد( ) 

بحردين  سعيد  بني  حي  وعنودنه(د) 

 ( ) دملغرب ك صفي  طنجة   90000

للشركة.

وعند دإلقتضلء دلحدوس دملفروضة 

محل  لهم  دملخولة  دلصالحيلت  على 

دملخلبر  ومحل تبليغ دلعقوس ودلوثلئق 

دملتعلقة بللتصفية : -

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

سخن28   07 بتلريخ  بطنجة  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 44540.

304I

ste imtiyaz conseils sarl

IHYAE ATTOURATH
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تفويت حصص

ste imtiyaz conseils sarl

4 زنقة دلعربية دلدعوسية دلطلبق 

دالول شقة رقم 5 دملدينة دلجديد  

فلس، 30000، فلس دملغرب

IHYAE ATTOURATH شركة ذدت 

دملدؤولية دملحدوس 

وعنودن مقرهل دإلخت لعي دملدرية 
رقم 49 ردس دلزدوية دملخفية فلس 

دملدينة فلس - 30000 فلس دملغرب.

تفويت حصص
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.45677

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 

ت ت   2022 نون28   28 في  دملؤرخ 

دملصلسقة على :
تفويت دلديد ( ) فلئز  دلطلهري 

أصل  من  دخت لعية  حصة   500

500 حصة لفلئد  دلديد ( ) مح د 

دلطلهري بتلريخ 28 نون28 2022.

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم   

سخن28   02 بتلريخ  بفلس  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 5033.

305I
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CABINET OUASSI

CENTRE FATIMA-EZZAHRA
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

CABINET OUASSI
ع لر  كومرزيد شلرع دلحرية طلبق 

دالول مكتب رقم 3 دملدينة دلجديد ، 
46000، دسفي دملغرب

 CENTRE FATIMA-EZZAHRA
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
وعنودن مقرهل دإلخت لعي دلرقم 

46 زنقة دملدتغنم خنلن كولون 2 - 
أسفي - 46000 أسفي دملغرب
تأسيس شركة ذدت مدؤولية 
محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 
43427

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
دلقلنون  إعددس  تم   2022 نون28   09
مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 
دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:
ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 
دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.
عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
 : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

.CENTRE FATIMA-EZZAHRA
 CENTRE  : غرض دلشركة بإيجلز 
 DE PHYSIOTHÉRAPIE ET

.RÉADAPTATION
دلرقم   : دالخت لعي  دملقر  عنودن 
 -  2 زنقة دملدتغنم خنلن كولون   46

أسفي - 46000 أسفي دملغرب.
أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.
 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:
نلصري  دلزهردء  فلط ة  دلديد  
 400 بقي ة  حصة   4.000  : توفيق 

سرهم للحصة. 
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :

نلصري  دلزهردء  فلط ة  دلديد  
دملنلر حي  زنقة   46 عنودنه(د)  توفيق 

مفتلح دلخي2 46000 أسفي دملغرب.

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:
نلصري  دلزهردء  فلط ة  دلديد  
دملنلر حي  زنقة   46 عنودنه(د)  توفيق 

مفتلح دلخي2 46000 أسفي دملغرب

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

نون28   47 بتلريخ  بآسفي  دالبتددئية 

2022 تحت رقم 4025.

306I

FISCALITY CONSULTING CENTER

ERROUGA DRIVE PRO
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

 FISCALITY CONSULTING

CENTER

 AV PRINCE MY ABDELLAH

 AHLAM B IMM 38 3EME

 ETAGE APPT 13 MARRAKECH

 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH maroc

ERROUGA DRIVE PRO شركة 

ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد

وعنودن مقرهل دإلخت لعي دملكتب 
رقم -4 دلطلبق دالول- تجزئة دملدلر 

دلرقم 653, مردكش - 40000 

مردكش دملغرب

تأسيس شركة ذدت مدؤولية 

محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

434309

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
دلقلنون  إعددس  تم   2022 نون28   44

مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:

ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.

عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 

 : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

.ERROUGA DRIVE PRO

تأخي2   : بإيجلز  دلشركة  غرض 

دلديلردت بدون سلئق.

دملكتب   : دالخت لعي  دملقر  عنودن 
تجزئة دملدلر  دلطلبق دالول-   4- رقم 

دلرقم 653, مردكش - 40000 مردكش 

دملغرب.

أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.

 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:

 4.000  : دلرودكة  مح د  دلديد 

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة. 

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :

عنودنه(د)  دلرودكة  دلديد مح د 

مردكش   653 رقم  دملدلر  تجزئة 

40000 مردكش دملغرب.

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:

عنودنه(د)  قرطبي  دس لء  دلديد  
كدية   4 دلطلبق   06 رقم   04 برج ج 

مردكش   40000 مردكش  دلعبيد 

دملغرب

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

سخن28   05 بتلريخ  ب ردكش  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 442442.

307I

fiduciaire al hayat

ABSTRACTION
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
حل شركة

fiduciaire al hayat

 Av Marrakech et Acacias

 Résidence Al ferdaouss 1er

 étage numéro 2 Tanger، 90000،

tanger maroc

ABSTRACTION شركة ذدت 

مدؤولية محدوس  ذدت دلشريك 

دلوحيد(في طور دلتصفية)

وعنودن مقرهل دإلخت لعي مج ع 

دلعرفلن بلوك 349 دلطلبق 4 رقم 

32 - 90000 طنجة دملغرب.

حل شركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.404379

دلوحيد  دلشريك  قردر  ب قت�سى 

تقرر حل   2022 نون28   07 دملؤرخ في 

شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

 ABSTRACTION دلوحيد  دلشريك 

سرهم   400.000 رأس للهل  مبلغ 

مج ع  دإلخت لعي  مقرهل  وعنودن 
رقم   4 دلطلبق   349 بلوك  دلعرفلن 

32 - 90000 طنجة دملغرب نتيجة ل 

: أزمة كورونل.

مج ع  ب  دلتصفية  مقر  حدس  و 
دلعرفلن بلوك 349 دلطلبق 4 رقم 32 

- 90000 طنجة دملغرب. 

و عين:

مح د إليلس دلدبلعي  دلديد( ) 

بطوطة  دبن  حي  وعنودنه(د)  دلطنجي 
طنجة   90000  44 رقم   433 زنقة 

دملغرب ك صفي ( ) للشركة.

وعند دإلقتضلء دلحدوس دملفروضة 

محل  لهم  دملخولة  دلصالحيلت  على 

دملخلبر  ومحل تبليغ دلعقوس ودلوثلئق 

دملتعلقة بللتصفية : -

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

نون28   29 بتلريخ  بطنجة  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 43983.

308I

BMH EXPERTS

غلوبال بيزنس انوفايشن
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

BMH EXPERTS

 rue Van Zeeland 6 rue Van 6

 Zeeland، 20340، Casablanca

BMH EXPERTS

غلوبلل بيزنس دنوفليشن شركة ذدت 

مدؤولية محدوس  ذدت دلشريك 

دلوحيد
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وعنودن مقرهل دإلخت لعي 265، 
شلرع دلزرقطوني، دلطلبق دلتلسع، 
رقم 92، دلددر دلبيضلء - 20000 

دلددر دلبيضلء دمل لكة دملغربية
تأسيس شركة ذدت مدؤولية 
محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 
565033

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعددس دلقلنون   2022 سخن28   02
مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 
دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:
ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 
دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.
عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
دإلقتضلء ب ختصر تد يتهل : غلوبلل 

بيزنس دنوفليشن.
دلغرض   : بإيجلز  دلشركة  غرض 
من دلشركة في دملغرب وفي دلخلرج هو:
دلحقوق  خ يع  دكتدلب   -

دالخت لعية في أي شركة ؛
- ت لك حصص في خ يع دلشركلت 
ودلتجلرية  دلصنلعية  سي ل  وال 

ودملللية،
دلزردعة أو دلعقلردت أو دلخدملت ؛
- شردء وبيع أسهم خ يع دلشركلت 

ملرج دلبورصة أو في دلبورصة.
- م لرسة خ يع مكلتب دلشركة ؛

- نشلط دلشركة دلقلبضة دلردئد  
دلديلسة  وتنفيذ  تحديد  مالل  من 
دلعلمة لل ج وعة، وقيلس  دلشركلت 
دلتي تديطر عليهل بشكل حصري أو 
مشت2ك أو دلتي ت لرس عليهل تأثي2ًد كبي2ًد 
من مالل دملشلركة دلفعللة في تحديد 

أهددفهل وسيلستهل دالقتصلسية ؛
توفي2 خ يع دلخدملت دملتعلقة   -
وال سي ل  بلألنشطة دملذكور  أعاله، 
ودلخدملت دإلسدرية  مدملت دإلسدر ، 
لصللح  ودملحلسبية  ودلقلنونية 
دلشركلت  أو  لهل  دلتلبعة  دلشركلت 

دلتلبعة لهل ؛
بأي وسيلة،  دلشركة،  مشلركة   -
أي  في  أو غي2 مبلشر،  بشكل مبلشر 
بغرضهل  مرتبطة  تكون  قد  ع ليلت 

وتج علت  شركلت  إنشلء  من مالل 

دالكتتلب  أو  دملدله ة  أو  خديد  
حقوق  أو  دملللية  دألوردق  شردء  أو 

دلتحللف  أو  دالندملج  أو  دلشركلت 

أو حيلز  أو تأخي2  أو غي2 ذلك إنشلء 

أو حيلز  أو إسدر  تأخي2 أي أع لل أو 

مؤسدلت ؛

- أمذ أو حيلز  أو دستخددم أو بيع 

دالمت2دع  وبردءدت  دلع ليلت  خ يع 

دملتعلقة بهذه دألنشطة ؛

وبشكل أعم:

أو  دلصنلعية  دملعلمالت  خ يع   -

دلتجلرية أو دملللية أو دملنقولة أو غي2 

أو  مبلشر  بشكل  دملتعلقة  دملنقولة 

دلتي  أو  دلشركة  بغرض  مبلشر  غي2 

أو  توسيعهل  تدهل  أن  دملحت ل  من 

تطويرهل..

 ،265  : دالخت لعي  دملقر  عنودن 

دلتلسع،  دلطلبق  دلزرقطوني،  شلرع 
 20000  - دلبيضلء  دلددر   ،92 رقم 

دلددر دلبيضلء دمل لكة دملغربية.

أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.

 40.000 دلشركة:  رأس لل  مبلغ 

سرهم، مقدم كللتللي:

 400  : موستلتي  مينة  دلديد  

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة. 

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :

دلديد  مينة موستلتي عنودنه(د) 

دل28كة،  أرض  دلشرطة،  مدينة   57

دمل لكة  دلبيضلء  دلددر   20420 بولو 

دملغربية.

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:

دلديد  مينة موستلتي عنودنه(د) 

دل28كة،  أرض  دلشرطة،  مدينة   57

دمل لكة  دلبيضلء  دلددر   20420 بولو 

دملغربية

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

 09 بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 

سخن28 2022 تحت رقم 44083.

309I

CABINET OUASSI

WITH BUSINESS
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

CABINET OUASSI
ع لر  كومرزيد شلرع دلحرية طلبق 

دالول مكتب رقم 3 دملدينة دلجديد ، 
46000، دسفي دملغرب

WITH BUSINESS شركة ذدت 
مدؤولية محدوس  ذدت دلشريك 

دلوحيد
وعنودن مقرهل دإلخت لعي موطن 
عند مكتب كونديلتين بالس دلجد 
دلزنقة 23 دلع لر  2 دلشقة 6 - 
أسفي - 46000 أسفي دملغرب
تأسيس شركة ذدت مدؤولية 
محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 
43549

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعددس دلقلنون   2022 سخن28   06
مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 
دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:
ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 
دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.
عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
 WITH  : دإلقتضلء ب ختصر تد يتهل 

.BUSINESS
 : بإيجلز  دلشركة  غرض 

.TRAVAUX DIVERS
موطن   : دالخت لعي  دملقر  عنودن 
دلجد  بالس  كونديلتين  مكتب  عند 
دلزنقة 23 دلع لر  2 دلشقة 6 - أسفي 

- 46000 أسفي دملغرب.
أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.
 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:
 4.000  : دلبهللي  سعيد  دلديد 

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة. 
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :

دلديد سعيد دلبهللي عنودنه(د) 79 
 46000 دلدعلس   حي  دلقدس  زنقة 

أسفي دملغرب.
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:
دلديد سعيد دلبهللي عنودنه(د) 79 
 46000 دلدعلس   حي  دلقدس  زنقة 

أسفي دملغرب
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
سخن28   09 بتلريخ  بآسفي  دالبتددئية 

2022 تحت رقم 4440.

340I

CAB ASSISTANCE

 SOCIÉTÉ MATA
 PIÈCES REMORQUES

EQUIPEMENT
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

CAB ASSISTANCE
 ROUTE DE TETOUAN 76

 RESIDENCE NABIL 1ER ETAGE
 N° 3 TANGER، 90000، TANGER

MAROC
 SOCIÉTÉ MATA PIÈCES

 REMORQUES EQUIPEMENT
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
وعنودن مقرهل دإلخت لعي دقلمة 

دلشلوية شلرع يوسف دبن تلشفين 
حي رشيد رضل دلطلبق دلردبع رقم24 

- 90000 طنجة دملغرب
تأسيس شركة ذدت مدؤولية 
محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 
432954

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
دلقلنون  إعددس  تم   2022 نون28   46
مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 
دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:
ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 
دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.
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عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 
 SOCIÉTÉ MATA PIÈCES  :

.REMORQUES EQUIPEMENT
غرض دلشركة بإيجلز : - دإلصالح 
دمليكلنيكي وأع لل دلصفلئح دملعدنية 

للشلحنلت ودلجردردت..
دقلمة   : دالخت لعي  دملقر  عنودن 
تلشفين  دبن  يوسف  شلرع  دلشلوية 
حي رشيد رضل دلطلبق دلردبع رقم24 

- 90000 طنجة دملغرب.
أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.
 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:
 4.000  : مك�سي  طلرق  دلديد 

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة. 
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :
عنودنه(د)  مك�سي  طلرق  دلديد 
دقلمة دسريس دلثلني زنقة عبد  ع لر  
سال   44000 بطلنة   04 شقة   40

دملغرب.
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:
عنودنه(د)  مك�سي  طلرق  دلديد 
دقلمة دسريس دلثلني زنقة عبد  ع لر  
سال   44000 بطلنة   04 شقة   40

دملغرب
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
سخن28   08 بتلريخ  بطنجة  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 260423.
344I

MAIROUCHE FISC

AMADLAN TRANS
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

قفل دلتصفية

MAIROUCHE FISC
455 شلرع مح د دلدلسس دقلمة 

سلمى دلطلبق دالول رقم 03 كل يم، 
84000، كل يم دملغرب

AMADLAN TRANS شركة ذدت 
دملدؤولية دملحدوس 

وعنودن مقرهل دإلخت لعي : رقم 666 
حي دلصحردء طلنطلن - 82000 

طلنطلن دملغرب.

قفل دلتصفية
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

.5427
ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 
دملؤرخ في 42 أكتوبر 2022 تقرر حل 
ذدت  شركة   AMADLAN TRANS
رأس للهل  مبلغ  دملحدوس   دملدؤولية 
مقرهل  وعنودن  سرهم   400.000
دلصحردء  حي   666 رقم  دإلخت لعي 
دملغرب  طلنطلن   82000  - طلنطلن 

نتيجة لقردر دلشركلء.
و عين:

بوفوس  علئشة  دلديد( ) 
 344 دقلمة تكيدد دلشقة  وعنودنه(د) 
دكلسبر   80000 دكلسير  دلهد   حي 

دملغرب ك صفي ( ) للشركة.
و قد تم دنعقلس دلج عية دلختلمية 
رقم  وفي   2022 أكتوبر   42 بتلريخ 
666 حي دلصحردء طلنطلن - 82000 

طلنطلن دملغرب.
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
دالبتددئية بطلنطلن بتلريخ 08 سخن28 

2022 تحت رقم 225/2022.
342I

sabahinfo

STE SARA YAHYA SARL AU
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

sabahinfo
 N° 70 pole socio-economique
 el kelaa des sraghna، 43000، el

kelaa des sraghna maroc
 STE SARA YAHYA SARL AU

شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 
دلشريك دلوحيد

وعنودن مقرهل دإلخت لعي تجزئة 
دلهد  04 س2 رقم 54 - 43000 

قلعة دلدردغنة دملغرب
تأسيس شركة ذدت مدؤولية 
محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 
5539

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
دلقلنون  إعددس  تم   2022 نون28   47

مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 
دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:
ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 
دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.
عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
 STE  : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

.SARA YAHYA SARL AU
مقلول   : بإيجلز  دلشركة  غرض 

مختلف أع لل دلبنلء 
.

تجزئة   : دالخت لعي  دملقر  عنودن 
 43000  -  54 رقم  س2   04 دلهد  

قلعة دلدردغنة دملغرب.
أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.
 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:
 4.000  : عالل  مصطفى  دلديد 

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة. 
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :
دلديد مصطفى عالل عنودنه(د) 
 43000  4054 رقم   04 دلهنلء  حي 

قلعة دلدردغنة دملغرب.
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:
دلديد مصطفى عالل عنودنه(د) 
 43000  4054 رقم   04 دلهنلء  حي 

قلعة دلدردغنة دملغرب
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
دالبتددئية بقلعة دلدردغنة بتلريخ 08 

سخن28 2022 تحت رقم 508/2022.

343I

CAB ASSISTANCE

IMMOBILNORD.MA
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تفويت حصص

CAB ASSISTANCE
 ROUTE DE TETOUAN 76

 RESIDENCE NABIL 1ER ETAGE
 N° 3 TANGER، 90000، TANGER

MAROC

IMMOBILNORD.MA شركة ذدت 

دملدؤولية دملحدوس 

وعنودن مقرهل دإلخت لعي حي رشيد 
رضل دقلمة حيل  3 دلطلبق 5 رقم 

433 - 90000 طنجة دملغرب.

تفويت حصص
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.99947

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 

ت ت   2022 نون28   24 في  دملؤرخ 

دملصلسقة على :

ملفر  خوليو   ( ) دلديد  تفويت 

250 حصة دخت لعية من أصل 250 

لوكل كريتي   ( ) حصة لفلئد  دلديد 

بتلريخ 24 نون28 2022.

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم   

سخن28   08 بتلريخ  بطنجة  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 260404.

344I

CABINET OUASSI

H SKILLS
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

CABINET OUASSI

ع لر  كومرزيد شلرع دلحرية طلبق 

دالول مكتب رقم 3 دملدينة دلجديد ، 

46000، دسفي دملغرب

H SKILLS شركة ذدت مدؤولية 

محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد

وعنودن مقرهل دإلخت لعي موطن 

عند مكتب كونديلتين بالس دلجد 

دلزنقة 23 دلع لر  2 دلشقة 6 - 

أسفي - 46000 أسفي دملغرب

تأسيس شركة ذدت مدؤولية 

محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

43543

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعددس دلقلنون   2022 سخن28   08

مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:
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ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 
دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.
عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
 H  : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

.SKILLS
 CENTRE  : غرض دلشركة بإيجلز 
 DE DÉVELOPPEMENT DE

.COMPÉTENCE
موطن   : دالخت لعي  دملقر  عنودن 
دلجد  بالس  كونديلتين  مكتب  عند 
دلزنقة 23 دلع لر  2 دلشقة 6 - أسفي 

- 46000 أسفي دملغرب.
أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.
 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:
شكلر  دلزهردء  فلط ة  دلديد  
سرهم   400 بقي ة  حصة   4.000  :

للحصة. 
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :
شكلر  دلزهردء  فلط ة  دلديد  
حي  دلبلدية  منلزل   44 عنودنه(د) 
سيدي دمبلرك 46000 أسفي دملغرب.
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:
شكلر  دلزهردء  فلط ة  دلديد  
حي  دلبلدية  منلزل   44 عنودنه(د) 
سيدي دمبلرك 46000 أسفي دملغرب

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
سخن28   09 بتلريخ  بآسفي  دالبتددئية 

2022 تحت رقم 4436.

345I

FICOGE AG

CALL YAFE
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تأسيس شركة

FICOGE AG
رقم 22ع لر  دفردن3شلرع دلحدن 
 AGADIR، 800000، دلتلنى دكلسير

AGADIR MAROC
CALL YAFE شركة ذدت دملدؤولية 

دملحدوس 

وعنودن مقرهل دإلخت لعي رقم4 
بلوك ب ع لر  هب شلرع آملقلومة 

آكلسير - 80000 آكلسير ٱملغرب
تأسيس شركة ذدت دملدؤولية 

دملحدوس  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

53844
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
دلقلنون  إعددس  تم   2022 نون28   30
دملدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دملحدوس  بلمل يزدت دلتللية:
ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دملدؤولية دملحدوس .
عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
 CALL  : ب ختصر تد يتهل  دإلقتضلء 

.YAFE
مركز   : بإيجلز  دلشركة  غرض 

أإلتصلل.
رقم4   : دالخت لعي  دملقر  عنودن 
آملقلومة  شلرع  هب  ع لر   ب  بلوك 

آكلسير - 80000 آكلسير ٱملغرب.
أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.
 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:
دلديد صردف آورين رفليل : 500 

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة.
 500  : سي ون  صردف  دلديد 

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة. 
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :
رفليل  آورين  صردف  دلديد 
ع لر  سوطدلن رقم297  عنودنه(د) 
 80000 شلرع آلحدن آلتلني آكلسير 

آكلسير ٱملغرب.
دلديد صردف سي ون عنودنه(د) 
شلرع  رقم297  سوطدلن  ع لر  
80000 آكلسير  آلحدن آلتلني آكلسير 

ٱملغرب.
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:
رفليل  آورين  صردف  دلديد 
ع لر  سوطدلن رقم297  عنودنه(د) 
 80000 شلرع آلحدن آلتلني آكلسير 

آكلسير ٱملغرب

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

سخن28   07 بتلريخ  بلكلسير  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 449568.

346I

CAB ASSISTANCE

BUDAS EVENTS
إعالن متعدس دلقردردت

CAB ASSISTANCE

 ROUTE DE TETOUAN 76

 RESIDENCE NABIL 1ER ETAGE

 N° 3 TANGER، 90000، TANGER

MAROC

BUDAS EVENTS »شركة ذدت 

دملدؤولية دملحدوس  ذدت دلشريك 

دلوحيد«

وعنودن مقرهل دالخت لعي: 423 

طريق دلركليع تجزئة سلي ة 5 

دلطلبق دالر�سي - 90000 طنجة 

دملغرب.

»إعالن متعدس دلقردردت«
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري: 

.423389

ب قت�سى دلج ع دلعلم دالستثنلئي 

دملؤرخ في 24 نون28 2022

تم دتخلذ دلقردردت دلتللية: 

قردر رقم 4: دلذي ينص على مليلي: 
طريق  عن  دلشركة  ردس لل  زيلس  

 500000 دملدله ة دلنقدية ليصبح 

سرهم.

قردر رقم 2: دلذي ينص على مليلي: 

دسم  تحت  تجلرية  عالمة  دنشلء 

.RESTAURANT BUDAS

على  ينص  دلذي   :3 رقم  قردر 

مليلي: ت ديد نشلط للشركة بلضلفة 

دلتصدير ودالستي2دس.

وتبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 

دلنظلم دألسل�سي دلتللية: 

بند رقم 3: دلذي ينص على مليلي: 

دلنشلط دالخت لعي

بند رقم 6: دلذي ينص على مليلي: 

دملدله لت 

بند رقم 7: دلذي ينص على مليلي: 
ردس لل دلشركة

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
سخن28   09 بتلريخ  بطنجة  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 260468.

347I

FISCALITY CONSULTING CENTER

LA MAISON SYP
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تأسيس شركة

 FISCALITY CONSULTING
CENTER

 AV PRINCE MY ABDELLAH
 AHLAM B IMM 38 3EME

 ETAGE APPT 13 MARRAKECH
 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH maroc
LA MAISON SYP شركة ذدت 

دملدؤولية دملحدوس 
وعنودن مقرهل دإلخت لعي تجزئة 

أسكجور صوكومل رقم 2430 شقة 
رقم 5 دلطلبق 4 مردكش - 40000 

مردكش دملغرب
تأسيس شركة ذدت دملدؤولية 

دملحدوس  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

434375
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعددس دلقلنون   2022 أكتوبر   25
دملدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دملحدوس  بلمل يزدت دلتللية:
ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دملدؤولية دملحدوس .
عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
 LA  : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

.MAISON SYP
تديي2   : بإيجلز  دلشركة  غرض 

دلفنلسق وأملكن دإلقلمة دمل لثلة:
دلفنلسق 

سدر دلضيلفة
ريلض

قر  سيلحية.
تجزئة   : دالخت لعي  دملقر  عنودن 
شقة   2430 أسكجور صوكومل رقم 
 40000  - مردكش   4 دلطلبق   5 رقم 

مردكش دملغرب.
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أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  
دلشركة : 99 سنة.

 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 
سرهم، مقدم كللتللي:

دلديد كوليت بيي2 روبي2 ديف : 300 
حصة بقي ة 400 سرهم للحصة.

موريس  سي2ج  سورني  دلديد 
كلميل : 400 حصة بقي ة 400 سرهم 

للحصة.
ملري  خين  ديف  كوليت  دلديد 
سرهم   400 بقي ة  حصة   300  :

للحصة. 
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :
ديف  روبي2  بيي2  كوليت  دلديد 
لجروند  سو   24 شلرع  عنودنه(د) 

شو�سي ليل 59800 ليل فرندل.
دلديد سورني سي2ج موريس كلميل 
عنودنه(د) بلجيك في فرندل 6 شوملن 
سي دسلسيلس 69430 أكولي بلجيكل.

ملري  خين  ديف  كوليت  دلديد 
 43004 دلكلنبيي2   56 عنودنه(د) 

ملرسلي فرندل.
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:
ديف  روبي2  بيي2  كوليت  دلديد 
لجروند  سو   24 شلرع  عنودنه(د) 

شو�سي ليل 59800 ليل فرندل
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
سخن28   06 بتلريخ  ب ردكش  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 442220.
348I

Société somicoc

شركة جينيغاسيون نيميريك
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
حل شركة

Société somicoc
 Rue Abbas mssadi appt 2 VN

Fes، 30000، Fes Maroc
شركة خينيغلسيون ني ي2يك 

شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 
دلشريك دلوحيد(في طور دلتصفية)
وعنودن مقرهل دإلخت لعي رقم 42 

زنقة دلشريف دالسري�سي دقلمة دلنصر 
دطلس - 30000 فلس دملغرب.

حل شركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.30385
دلوحيد  دلشريك  قردر  ب قت�سى 
2022 تقرر حل  05 سخن28  دملؤرخ في 
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 
دلشريك دلوحيد شركة خينيغلسيون 
ني ي2يك مبلغ رأس للهل 40.000 سرهم 
 42 رقم  دإلخت لعي  مقرهل  وعنودن 
زنقة دلشريف دالسري�سي دقلمة دلنصر 
30000 فلس دملغرب نتيجة   - دطلس 
قردر دلشريك دلوحيد ومودفقته   : ل 
ودلخدلئر  دلشركة  تصفية  على 
دملتودلية على دلشركة وتلكيد عجزهل 

عن دالست ردر.
 42 و حدس مقر دلتصفية ب رقم 
زنقة دلشريف دالسري�سي دقلمة دلنصر 

دطلس - 30000 فلس دملغرب. 
و عين:

دلرديس  هشلم  دلديد( ) 
ع ر  زنقة   42 رقم  وعنودنه(د) 
فلس دملغرب   30000 دالسري�سي م.ج 

ك صفي ( ) للشركة.
وعند دإلقتضلء دلحدوس دملفروضة 
محل  لهم  دملخولة  دلصالحيلت  على 
دملخلبر  ومحل تبليغ دلعقوس ودلوثلئق 

دملتعلقة بللتصفية : -
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
سخن28   09 بتلريخ  بفلس  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 5453/2022.
349I

societe menara marrakech conseil plus

SOCIETE BCG
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تأسيس شركة

 societe menara marrakech
conseil plus

 resdidence dar saada II IMM.
 15 BUREAU N°1 MARRAKECH،
40000، MARRAKECH MAROC

SOCIETE BCG شركة ذدت 
دملدؤولية دملحدوس 

وعنودن مقرهل دإلخت لعي زنيت مركز 
دالع لل زنقة مدلم تجزئة بوكلر 

دلطلبق 3 دلشقة رقم 44 بلب سكللة 

مردكش - 40000 مردكش دملغرب
تأسيس شركة ذدت دملدؤولية 

دملحدوس  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

434485
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعددس دلقلنون   2022 سخن28   02
دملدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دملحدوس  بلمل يزدت دلتللية:
ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دملدؤولية دملحدوس .
عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
 : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

.SOCIETE BCG
تأخي2   : بإيجلز  دلشركة  غرض 

سيلردت بدون سلئق.
زنيت   : دالخت لعي  دملقر  عنودن 
مركز دالع لل زنقة مدلم تجزئة بوكلر 
بلب سكللة   44 دلشقة رقم   3 دلطلبق 

مردكش - 40000 مردكش دملغرب.
أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.
 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:
 500  : لشكر  دلعللي  عبد  دلديد 

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة.
دلديد زكريلء دلعلوي : 500 حصة 

بقي ة 400 سرهم للحصة. 
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :
دلديد عبد دلعللي لشكر عنودنه(د) 
 40000 دلعيلسي  شعوف   404

مردكش دملغرب.
عنودنه(د)  دلعلوي  زكريلء  دلديد 
دبوب مردكش منطقة 20 دقلمة 444 

دلشقة 42 40000 مردكش دملغرب.
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:
سودر  عنودنه(د)  وليد  بدر  دلديد 
 40000 خالل دولد حدون دلويددن 

مردكش دملغرب
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
سخن28   09 بتلريخ  ب ردكش  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 442364.

320I

FISCALITY CONSULTING CENTER

JENNA-ROSE
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تأسيس شركة

 FISCALITY CONSULTING
CENTER

 AV PRINCE MY ABDELLAH
 AHLAM B IMM 38 3EME

 ETAGE APPT 13 MARRAKECH
 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH maroc
JENNA-ROSE شركة ذدت 

دملدؤولية دملحدوس 
وعنودن مقرهل دإلخت لعي سرب 

دلبغللة دلرقم 422, دملشودر دلقصبة 
-مردكش - 40000 مردكش دملغرب
تأسيس شركة ذدت دملدؤولية 

دملحدوس  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

434327
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
دلقلنون  إعددس  تم   2022 نون28   07
دملدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دملحدوس  بلمل يزدت دلتللية:
ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دملدؤولية دملحدوس .
عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
 : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

.JENNA-ROSE
سدر   : بإيجلز  دلشركة  غرض 

دلضيلفة
ريلض.

سرب   : دالخت لعي  دملقر  عنودن 
دملشودر دلقصبة   ,422 دلبغللة دلرقم 

-مردكش - 40000 مردكش دملغرب.
أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.
 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:
 500  : سلو   دركوب  دلديد  

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة.
دلديد بود خون كلوس : 500 حصة 

بقي ة 400 سرهم للحصة. 
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :
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عنودنه(د)  سلو   دركوب  دلديد  
 ,3 دلشقة   86 رقم   2 دلرويضلت 

40000 مردكش دملغرب.
عنودنه(د)  كلوس  خون  بود  دلديد 
 40000  ,755 رقم   4 صوكومل  حي 

مردكش دملغرب.
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:
عنودنه(د)  سهلم  دركوب  دلديد  
تجزئة صوكومل 4 ع لر  755 شقة 5, 

40000 مردكش دملغرب
عنودنه(د)  سلو   دركوب  دلديد  
 ,3 دلشقة   86 رقم   2 دلرويضلت 

40000 مردكش دملغرب
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
سخن28   05 بتلريخ  ب ردكش  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 442452.
324I

eurest compta sarl

 SOCIETE KARIM ET 
 AMINE DE TRANSPORT ET

LOGISTIQUE »SKATL
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تأسيس شركة

eurest compta sarl
 n° 40 APT 2 ETAGE 2 BD

 CHEFCHAOUNI FES، 30000،
FES MAROC

 SOCIETE KARIM ET AMINE DE 
 TRANSPORT ET LOGISTIQUE
SKATL« شركة ذدت دملدؤولية 

دملحدوس 
وعنودن مقرهل دإلخت لعي سكلن رقم 
47 حي بلم بندوس  فلس - 30030 

فلس دملغرب
تأسيس شركة ذدت دملدؤولية 

دملحدوس  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

74763
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
دلقلنون  إعددس  تم   2022 نون28   28
دملدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دملحدوس  بلمل يزدت دلتللية:
ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دملدؤولية دملحدوس .

عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 

 : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

 SOCIETE KARIM ET AMINE DE

 TRANSPORT ET LOGISTIQUE

.»SKATL
مقلول   : بإيجلز  دلشركة  غرض 

نقل دلبضلئع.

عنودن دملقر دالخت لعي : سكلن رقم 

 30030  - حي بلم بندوس  فلس   47

فلس دملغرب.

أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.

 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:

حصة   500  : دلديد أمين دلنودلي 

بقي ة 400 سرهم للحصة.

دلديد كريم دلضغمي : 500 حصة 

بقي ة 400 سرهم للحصة. 

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :
دلديد أمين دلنودلي عنودنه(د) رقم 

868 حي خديد بندوس  30030 فلس 

دملغرب.

عنودنه(د)  دلضغمي  كريم  دلديد 
 30030 868 حي خديد بندوس   رقم 

فلس دملغرب.

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:
دلديد أمين دلنودلي عنودنه(د) رقم 

868 حي خديد بندوس  30030 فلس 

دملغرب

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

سخن28   02 بتلريخ  بفلس  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 6645.

322I

FIGENOUV

BOUDRAJOU ET FILS
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تحويل دملقر دالخت لعي للشركة

FIGENOUV
شلرع دلنصر ع لر  46 شقة 3 سيور 

دلدالم، 50050، مكنلس دملغرب

BOUDRAJOU ET FILS شركة ذدت 
مدؤولية محدوس  ذدت دلشريك 

دلوحيد
وعنودن مقرهل دإلخت لعي رقم 34 حي 

ديت سعيد طريق دفردن - 54000 
دلحلخب دملغرب.

تحويل دملقر دالخت لعي للشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.47884
ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 
دملؤرخ في 23 غشت 2022 تم تحويل 
للشركة  دلحللي  دالخت لعي  دملقر 
حي ديت سعيد طريق   34 »رقم  من 
دفردن - 54000 دلحلخب دملغرب« إلى 
»زنقة 4 رقم 454 حي دالمل - 50070 

مكنلس دملغرب«.
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
شتن28   07 بتلريخ  ب كنلس  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 3257.
323I

SCI Nuba sarl

SCI NUBA
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

حل شركة

SCI Nuba sarl
 PROJET MAZAGAN VILLA 44
 EL JADIDA_ COMMUNE EL
HAOUZIA، 24000، دلجديد  

دملغرب
SCI NUBA شركة ذدت دملدؤولية 

دملحدوس (في طور دلتصفية)
وعنودن مقرهل دإلخت لعي مشروع 

مزݣلن فيال 44 دلجديد  طريق 
دلحوزية - 24000 دلجديد  دملغربية.

حل شركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.48804
ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 
2022 تقرر حل  02 شتن28  دملؤرخ في 
 SCI شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس  
NUBA مبلغ رأس للهل 40.000 سرهم 
مشروع  دإلخت لعي  مقرهل  وعنودن 
طريق  دلجديد    44 فيال  مزݣلن 
دلجديد  دملغربية   24000  - دلحوزية 

نتيجة ل : وقف دألنشطة

و حدس مقر دلتصفية ب مشروع 
 - دلجديد  دلحوزية   44 ملزدكلن فيال 

24000 دلجديد  دملغربية. 
و عين:

بحيد   مح د  دلديد( ) 
عبد   36 دقلمة أنفل فيال  وعنودنه(د) 
دلددر  دلحدني  حي  بوطللب  دلهلسي 
دلبيضلء  دلددر   20020 دلبيضلء 

دملغرب ك صفي ( ) للشركة.
وعند دإلقتضلء دلحدوس دملفروضة 
محل  لهم  دملخولة  دلصالحيلت  على 
دملخلبر  ومحل تبليغ دلعقوس ودلوثلئق 

دملتعلقة بللتصفية : -
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
نون28   24 دالبتددئية بللجديد  بتلريخ 

2022 تحت رقم 4094.

324I

LE PREMIER CONSEIL

ITDEV
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تأسيس شركة

LE PREMIER CONSEIL
 APPT 23 3°ETAGE IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY
 MENARA MARRAKECH،

40000، MARRAKECH MAROC
ITDEV شركة ذدت دملدؤولية 

دملحدوس 
وعنودن مقرهل دإلخت لعي دملكتب 

رقم 44 حرف ب دقلمة فجو  شلرع 
دلحدن دلثلني طريق دلصوير  كليز - 

40000 مردكش دملغرب
تأسيس شركة ذدت دملدؤولية 

دملحدوس  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

434495
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعددس دلقلنون   2022 سخن28   44
دملدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دملحدوس  بلمل يزدت دلتللية:
ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دملدؤولية دملحدوس .
عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
.ITDEV : دإلقتضلء ب ختصر تد يتهل
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 *  : بإيجلز  دلشركة  غرض 

دملعلوميلت (م28مج، محلل، مص م ).

*سردسة وتص يم مودقع دإلنت2نت 

دلويب،  مودقع  إنشلء  (دلويب، 

دالستضلفة 

دإللكت2ونية،  دملودقع  إحللة   

دلتطوير).

أو  (تلخر  ودلتصدير  *دالستي2دس 

وسيط).

(تصنيع  خلدية  سلع  ع  *ُمصِنّ

وتدويق منتجلت دلحرف دليدوية)

.

دملكتب   : دالخت لعي  دملقر  عنودن 
44 حرف ب دقلمة فجو  شلرع  رقم 

 - دلحدن دلثلني طريق دلصوير  كليز 

40000 مردكش دملغرب.

أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.

 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:

 500  : أخبلبدي  مللد  دلديد 

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة.

دلديد مللد فيطري : 500 حصة 

بقي ة 400 سرهم للحصة. 

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :

أخبلبدي عنودنه(د)  دلديد مللد 

دملدي2  2 حرف ب رقم 867 40000 

مردكش دملغرب.

عنودنه(د)  فيطري  مللد  دلديد 

دملدي2  3 حرف س رقم 226 40000 

مردكش دملغرب.

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:

أخبلبدي عنودنه(د)  دلديد مللد 

دملدي2  2 حرف ب رقم 867 40000 

مردكش دملغرب

عنودنه(د)  فيطري  مللد  دلديد 

دملدي2  3 حرف س رقم 226 40000 

مردكش دملغرب

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

سخن28   09 بتلريخ  ب ردكش  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 442379.

325I

دإلت لنية دملغربية لتصحيح دلحدلبلت ودلتصريحلت 

دلضريبية

شركة سجلمآسة للتغدية
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

لتصحيح  دملغربية  دإلت لنية 

دلحدلبلت ودلتصريحلت دلضريبية

دلخلمس  مح د  شلرع   443

BP2447، 30000، فلس دملغرب

شركة سجل آسة للتغدية شركة 

ذدت مدؤولية محدوس  ذدت دلشريك 

دلوحيد

 792 دإلخت لعي  مقرهل  وعنودن 
 - فلس  زودغة  خديد  حي   40 زنقة 

300000 فلس دملغرب

مدؤولية  ذدت  شركة  تأسيس 

محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

74799

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
دلقلنون  إعددس  تم   2022 نون28   46

مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:

ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.

عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 

شركة   : ب ختصر تد يتهل  دإلقتضلء 

سجل آسة للتغدية.

غرض دلشركة بإيجلز : بيع وتوزيع 

خ يع دلغددءية.
عنودن دملقر دالخت لعي : 792 زنقة 

40 حي خديد زودغة فلس - 300000 

فلس دملغرب.

أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.

 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:

 4.000  : رشيد  آلتآيكي  دلديد 

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة. 

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :

عنودنه(د)  رشيد  آلتآيكي  دلديد 

فلس  ودس  مرخة  مونية  78مج وعة 

30000 فلس دملغرب.

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:

عنودنه(د)  رشيد  آلتآيكي  دلديد 

فلس  ودس  مرخة  مونية  78مج وعة 

30000 فلس دملغرب

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

سخن28   07 بتلريخ  بفلس  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 6749.

326I

EDIAN CONSULTING

BELKAID TRADING
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

EDIAN CONSULTING
مكتب  زيلس  بن  طلرق  زنقة   48
دلقنيطر    ،44000 دلقنيطر ،   3 رقم 

دملغرب

شركة   BELKAID TRADING

ذدت مدؤولية محدوس  ذدت دلشريك 

دلوحيد

 23 دإلخت لعي  مقرهل  وعنودن 

44 مكتب  شلرع أنودل،ع لر  فلوري 
دلقنيطر   دلقنيطر   مي وزد   4 رقم 

44000 دلقنيطر  دملغرب

مدؤولية  ذدت  شركة  تأسيس 

محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

67595

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعددس دلقلنون   2022 سخن28   05

مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:

ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.

عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 

 : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

.BELKAID TRADING

تهدف   : بإيجلز  دلشركة  غرض 

دلشركة في كل من دملغرب ودلخلرج إلى:

بلالستي2دس  يقوم  دلذي  دلتلخر   •

ودلتصدير

ودستي2دس  وبيع  وشردء  تدويق   •

ودملودس  داالت  أنودع  خ يع  وتصدير 

دلالزمة لتشييد دملبلني وتطويرهل.

• دلتلخر

• دلتطوير دلعقلري بكلفة أشكلله

بقصد  دألرد�سي  وبيع  شردء   •

تدويقهل سودء بحللتهل دلردهنة أو بعد 

مدمتهل.

• تحقيق دلتقديم وتشييد دملبلني.

وتصنيع  وتص يم  دستشلردت   •

دملعددت دلصنلعية

• دإلنشلءدت دملعدنية،

ودلتج يع  دمليكلنيكي  دللحلم   •

دلصنلعي

دملشلريع  وإنجلز  سردسلت   •

دلصنلعية: دلهيكل دملعدني، دلغاليلت 

ودألنلبيب

علزلة،

وغاليلت  حديدية  سكك  بنلء   •

كبي2  ومتوسطة.

• أع لل مختلفة

ودستي2دس  وبيع  وشردء  تدويق   •

دملنتجلت  خ يع  وتصنيع  وتصدير 

ودملعددت دملتعلقة بللنشلط دلرئي�سي 

وبشكل أعم

دملعددت  وتصنيع  هندسة   •

دلكهروميكلنيكية

ودملشور   ودلدردسة  دلخ28    •

ودلتدريب وخ يع دلدردسلت دملتعلقة 

بللخدملت دلفنية.

ودملعددت  وداالت  دملعددت   •

دلش دية،  دلطلقة  دلزردعية، 

وعربلت  دملحركلت  ذدت  دملركبلت 

وأسودت  معددت  دلحديدية،  دلدكك 

دلقيلس.

دملعددت دلكهربلئية ذدت دلجهد   •

ودألت تة  دملنخفض  ودلجهد  دلعللي 

ودإلسدر  عن بعد ودلتيلردت دلضعيفة.

• مدمة وإصالح وصيلنة دملعددت 

دلتقنية.
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سردسة وتجلر  وتوريد وتركيب   •
وملصة  دملهن  لج يع  دألع لل 
دمللئية،  دمليكلنيكل  مجلالت:  في 
دلهيدروليكية، دلحردرية، دمليكلنيكية، 

دلكهربلئية، دلعقلردت.
• دلتجلر  في كل من دلدوق دملحلية 
دملعددت  خ يع  وتصدير  ودستي2دس 
ودلهيدروليكية  دلهيدروميكلنيكية 
ودلحردرية  ودلتهوية  دلهودء  وتكييف 
ودلكهربلئية  ودمليكلنيكية  ودلتدفئة 
علم  وبشكل  تنظيم  ودإللكت2ونية. 
ودملعددت  دلبنلء  ومودس  دملودس  خ يع 

دملتعلقة بللبنلء ودلصنلعة.
خ يع  وتصدير  دستي2دس   •
دلجديد   ودملودس  ودملعددت  دملنتجلت 

أو دملدتع لة.
دملللية  دملعلمالت  خ يع   •
ودلتجلرية ودلصنلعية ودألوردق دملللية 
مرتبطة  تكون  قد  ودلتي  ودلعقلرية، 
بلل�سيء  مبلشر  غي2  أو  مبلشر  بشكل 
دملذكور أعاله أو بأي كلئنلت م لثلة 
من دملحت ل أن تعزز  أو ذدت صلة، 

تطويره أو توسيعه
إسدر   تأخي2،  حيلز ،  إنشلء،   •
إيجلر لج يع دألع لل، تأخي2، تركيب، 
تشغيل خ يع دملؤسدلت ودلشركلت 
من  بأي  دملتعلقة  ودلورش  ودملصلنع 

دألنشطة دملحدس 
مشلركة دلشركة بشكل مبلشر   •
دملعلمالت  خ يع  في  مبلشر  غي2  أو 
دملللية أو دلعقلرية أو دألوردق دملللية 
أو  دلتجلرية  دملؤسدلت  خ يع  وفي 
دلصنلعية دلتي قد تكون ذدت صلة 
بغرض دلشركة أو أي غرض مشلبه 

أو ذي صلة.
• دلتحكم ودالستشلردت ودلتدريب 
دلع ل  ومردقبة  دلفنية  ودملدلعد  
دلبيع  بعد  مل  ومدمة  ودلصيلنة 

دملتعلقة بلألشيلء دملذكور  أعاله.
• أمذ أو حيلز  أو دستغالل أو نقل 
خ يع دلع ليلت أو بردءدت دالمت2دع أو 
ترميص بردءدت دالمت2دع ودلعالملت 
دألنشطة  بهذه  دملتعلقة  دلتجلرية 
داالت  وتقنية  بتصنيع  ودملتعلقة 
دلنقل،  أو  دلزردعية  أو  دلصنلعية 
وخ يع دألع لل ودملودس دلتي تدمل في 

نطلق دلشركة نيلبة عنهل أو نيلبة عن 
طرف ثللث.

وبشكل أعم، خ يع دلع ليلت من 
قلنونية  كلنت  سودء  كلنت،  نوع  أي 
أو  مدنية  أو  مللية  أو  دقتصلسية  أو 
تجلرية، تتعلق بللكلئن دملذكور أعاله 
ذدت  أو  م لثلة  أمر   أشيلء  بأي  أو 
صلة من دملحت ل أن تفضل، بشكل 
دلغرض دلذي  مبلشر أو غي2 مبلشر، 
أو  دمتددسه  أو  دلشركة  إليه  تدعى 

تطويره.
23 شلرع  عنودن دملقر دالخت لعي : 
أنودل،ع لر  فلوري 44 مكتب رقم 4 
 44000 دلقنيطر   دلقنيطر   مي وزد 

دلقنيطر  دملغرب.
أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.
 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:
دلديد بلقليد عبد دلدالم : 4.000 

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة. 
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :
دلدالم  عبد  بلقليد  دلديد 
 VIALE ALBERTI 45 عنودنه(د) 
 SASSUOLO MODENA Italie

MODENA 44400 إيطلليل.
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:
دلدالم  عبد  بلقليد  دلديد 
 VIALE ALBERTI 45 عنودنه(د) 
 SASSUOLO MODENA Italie

MODENA 44400 إيطلليل
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
 08 بتلريخ  بللقنيطر   دالبتددئية 

سخن28 2022 تحت رقم 5008.
327I

CAF MAROC

SIGNATECH
إعالن متعدس دلقردردت

CAF MAROC
 RUE OUED ZIZ N°20 CASTILLA
 2° ETG N° 7 TANGER، 90000،

TANGER MAROC
SIGNATECH »شركة ذدت 

دملدؤولية دملحدوس «
وعنودن مقرهل دالخت لعي: طريق 

دلجبل إقلمة شقرون دلطلبق 3 رقم 
44 - 90000 طنجة دملغرب.
»إعالن متعدس دلقردردت«

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري: 
.70585

ب قت�سى دلج ع دلعلم دالستثنلئي 
دملؤرخ في 49 نون28 2020

تم دتخلذ دلقردردت دلتللية: 
على  ينص  دلذي   :4 رقم  قردر 
دلكبي2 بومزوغ  دلديد  تفويت  مليلي: 
دلوطنية  دلتعريف  لبطلقة  دلحلمل 
رقم D658063، دملغربي، 500 حصة 
للشركة  دالخت لعية  دلحصص  من 
دلحيددوي،  يلسين  مح د  للديد 
دلوطنية  دلتعريف  لبطلقة  دلحلمل 

.EE457440 رقم
على  ينص  دلذي   :2 رقم  قردر 
مليلي: إستقللة دلديد دلكبي2 بومزوغ 
دلوطنية  دلتعريف  لبطلقة  دلحلمل 

.D658063 رقم
على  ينص  دلذي   :3 رقم  قردر 
يلسين  مح د  دلديد  تعيين  مليلي: 
دلحيددوي، دلحلمل لبطلقة دلتعريف 
مدي2د   ،EE457440 رقم  دلوطنية 

خديدد
قردر رقم 4: دلذي ينص على مليلي: 

تحديث دلقلنون دألسل�سي للشركة.
وتبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 

دلنظلم دألسل�سي دلتللية: 
دلذي  دملعنية:  دلبنوس  رقم  بند 

ينص على مليلي: دلتعديالت أعاله.
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
سخن28   05 بتلريخ  بطنجة  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 44388.
328I

CABINET CBA SARL

SAFA HOUSE
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

قفل دلتصفية

CABINET CBA SARL
27 زنقة بلبوم، طلبق 3، شلرع 
مح د دلخلمس، 20250، دلددر 

دلبيضلء دملغرب

SAFA HOUSE شركة ذدت 
دملدؤولية دملحدوس 

وعنودن مقرهل دإلخت لعي : 05 حي 
سيكد وس دلطلبق دالول دلشقة رقم 
2 بنجدية - 20420 دلددر دلبيضلء 

دملغرب.
قفل دلتصفية

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 
.474227

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 
تقرر   2022 شتن28   29 في  دملؤرخ 
ذدت  شركة   SAFA HOUSE حل 
رأس للهل  مبلغ  دملحدوس   دملدؤولية 
مقرهل  وعنودن  سرهم   400.000
حي سيكد وس دلطلبق   05 دإلخت لعي 
دالول دلشقة رقم 2 بنجدية - 20420 
لعدم  نتيجة  دملغرب  دلبيضلء  دلددر 

وخوس نشلط تجلري.
و عين:

نويشلة  دملولى  عبد  دلديد( ) 
 ٬ دلبجع  زنقة   ٬  7 رقم  وعنودنه(د) 
دملغرب  دلبيضلء  دلددر   20440 وزيز 

ك صفي ( ) للشركة.
و قد تم دنعقلس دلج عية دلختلمية 
حي   05 وفي   2022 شتن28   30 بتلريخ 
سيكد وس دلطلبق دالول دلشقة رقم 
دلبيضلء  دلددر   20420  - بنجدية   2

دملغرب.
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
 25 بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 

نون28 2022 تحت رقم 847728.
329I

FIDUCIAIRE EL IDRISSI KHADIJA

 IGMA SCHOOL 
 INTERNATIONAL DE
SANTE PRIVE SARL AU

شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 
دلشريك دلوحيد

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE EL IDRISSI
KHADIJA

 APPT N°1 IMM F NAJMAT
 JANOUB II EL JADIDA، 24000،

EL JADIDA MAROC
 IGMA SCHOOL 
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 INTERNATIONAL DE SANTE

PRIVE SARL AU شركة ذدت 

مدؤولية محدوس  ذدت دلشريك 

دلوحيد

وعنودن مقرهل دإلخت لعي ع لر  

35 دلطلبق دالول شقة رقم 5 شلرع 

مح د دلخلمس - 24000 دلجديد  

دملغرب

تأسيس شركة ذدت مدؤولية 

محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

20084

 34 في  مؤرخ  حر  عقد  ب قت�سى 
دلقلنون  إعددس  تم   2022 أكتوبر 

مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:

ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.

عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 

 IGMA  : دإلقتضلء ب ختصر تد يتهل 

 SCHOOL INTERNATIONAL DE

.SANTE PRIVE SARL AU

تدريب   : بإيجلز  دلشركة  غرض 

منهي ملص.

ع لر    : دالخت لعي  دملقر  عنودن 

شلرع   5 دلطلبق دالول شقة رقم   35

دلجديد    24000  - دلخلمس  مح د 

دملغرب.

أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.

 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:

 : دالله  عبد  هيالل  بن  دلديد 

سرهم   400 بقي ة  حصة   4.000

للحصة. 

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :

دالله  عبد  هيالل  بن  دلديد 

 49 دلرقم  بدر  تجزئة  عنودنه(د) 

24000 دلجديد  دملغرب.

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:

دالله  عبد  هيالل  بن  دلديد 

 24000 دلرقم  بدر  تجزئة  عنودنه(د) 

دلجديد  دملغرب

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

دالبتددئية بللجديد  بتلريخ 04 سخن28 

2022 تحت رقم 29483.

330I

دىت لنية دلرشلس

سثل مانيفاكثوري 
STEEL  &  MANUFACTURER

شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 
تأسيس شركة

دىت لنية دلرشلس

53 شلرع لحدن ويددر بن خدية 

دلددر دلبيصلء، 20420، دلددر 

دلبيصلء دملغرب

 سثل ملنيفلكثوري

 STEEL & MANUFACTURER  

شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

وعنودن مقرهل دإلخت لعي 64 زنقة 
عبد دللة دملديوني دلطلبق دالول 

دلشقة 02 دلددر دلبيضلء - 20080 

دلددر دلبيضلء دملغرب

تأسيس شركة ذدت دملدؤولية 

دملحدوس  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

564577

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
دلقلنون  إعددس  تم   2022 نون28   02

دملدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دملحدوس  بلمل يزدت دلتللية:

ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دملدؤولية دملحدوس .

عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 

 : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

 STEEL  & ملنيفلكثوري  سثل 

 MANUFACTURER

غرض دلشركة بإيجلز : دملتلخر 

دنتلج وتصنيع وتجهيز دملودس دلخلم

وتحويل  دمليكلنيكي  دلتصنيع 

دلصلب

دملعددت  خ يع  وتصدير  دستي2دس 

دلصنلعية ودملودس دلخلم ودملعلسن..

زنقة   64  : عنودن دملقر دالخت لعي 
دالول  دلطلبق  دملديوني  دللة  عبد 

 20080  - دلبيضلء  دلددر   02 دلشقة 

دلددر دلبيضلء دملغرب.

أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.

 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:

 750  : دلعرومي  ثورية  دلديد  

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة.

 250  : صرو  دلعللي  عبد  دلديد 

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة. 

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :

دلعرومي عنودنه(د)  ثورية  دلديد 
ريلض   79 تجزء  منلر لحلو س رقم 

مردكش   40400 مردكش  دلدالم 

دملغرب.

دلديد عبد دلعللي صرو عنودنه(د) 
ملول  أيت  دلكولية  لعزيز  بوسحلب 

80000 أيت ملول دملغرب.

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:

دلديد  ثورية دلعرومي عنودنه(د) 
ريلض   79 تجزء  منلر لحلو س رقم 

مردكش   40400 مردكش  دلدالم 

دملغرب

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

 06 بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 

سخن28 2022 تحت رقم 00848945.

334I

EL IKHWA LOGISTIQUE

EL IKHWA LOGISTIQUE 
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تعيين مدي2 خديد للشركة

EL IKHWA LOGISTIQUE

 KISSARIAT ASSAISS

 TIKIOUINE، 20000، AGADIR

MAROC

 EL IKHWA LOGISTIQUE شركة 

ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد

وعنودن مقرهل دإلخت لعي قيدلرية 
دسليس تيكيوين - 20400 دكلسير 

دملغرب.
تعيين مدي2 خديد للشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 
.22394

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 
تم تعيين   2022 نون28   28 دملؤرخ في 
مدي2 خديد للشركة دلديد( ) دموش 

دبردهيم ك دي2 وحيد
تبعل لقبول دستقللة دملدي2.

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
نون28   30 بتلريخ  بلكلسير  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 448502.
332I

CABINET CBA SARL

ZANMISC
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
قفل دلتصفية

CABINET CBA SARL
27 زنقة بلبوم، طلبق 3، شلرع 
مح د دلخلمس، 20250، دلددر 

دلبيضلء دملغرب
ZANMISC شركة ذدت مدؤولية 

محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد
وعنودن مقرهل دإلخت لعي : 47 شلرع 
ع ر دلكيندي بورغون دنفل - 20053 

دلددر دلبيضلء دملغرب.
قفل دلتصفية

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 
.499834

دلوحيد  دلشريك  قردر  ب قت�سى 
2022 تقرر حل  07 شتن28  دملؤرخ في 
مدؤولية  ذدت  شركة   ZANMISC
محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد مبلغ 
وعنودن  سرهم   300.000 رأس للهل 
ع ر  شلرع   47 دإلخت لعي  مقرهل 
دلكيندي بورغون دنفل - 20053 دلددر 
لعدم وخوس  نتيجة  دملغرب  دلبيضلء 

نشلط تجلري.
و عين:

دملدكيني  نودل  دلديد( ) 
أ4  ع لر   سنزدك  دقلمة  وعنودنه(د) 
سندبلس  تجزئة   34 شقة   3 طلبق 
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دملغرب  دلبيضلء  دلددر   20480

ك صفي ( ) للشركة.

و قد تم دنعقلس دلج عية دلختلمية 

بتلريخ 30 شتن28 2022 وفي 47 شلرع 

ع ر دلكيندي بورغون دنفل - 20480 

دلددر دلبيضلء دملغرب.

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

 28 بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 

نون28 2022 تحت رقم 00847533.

333I

EL IKHWA LOGISTIQUE

EL IKHWA LOGISTIQUE 

شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد

تفويت حصص

EL IKHWA LOGISTIQUE

 KISSARIAT ASSAISS

 TIKIOUINE، 20000، AGADIR

MAROC

 EL IKHWA LOGISTIQUE شركة 

ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد

وعنودن مقرهل دإلخت لعي قيدلرية 

دسليس تيكيوين - 20400 دكلسير 

دملغرب.

تفويت حصص

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.22394

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 

ت ت   2022 نون28   28 في  دملؤرخ 

دملصلسقة على :

بوشعيب   ( ) دلديد  تفويت 

4.000 حصة دخت لعية من  دلكحلي 

دلديد  لفلئد   حصة   4.000 أصل 

نون28   28 بتلريخ  دموش  دبردهيم   ( )

.2022

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم   

نون28   30 بتلريخ  بلكلسير  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 448502.

334I

ELYX CONSULTING

 LA NOTRE
TRAITEUR&BOUCHERIE
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تحويل دملقر دالخت لعي للشركة

ELYX CONSULTING
 5Rue mohammed fakir
 Immeuble Sémiramis-Appt
 n°32-Etage n°10، 20000،

CASABLANCA MAROC
 LA NOTRE
شركة   TRAITEUR&BOUCHERIE

ذدت دملدؤولية دملحدوس 
إقلمة  دإلخت لعي  مقرهل  وعنودن 
 - خي2وند   - ليبورن  زنقة   7 سيلر 

20000 دلددر دلبيضلء دملغرب.
تحويل دملقر دالخت لعي للشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 
.503747

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 
تم تحويل   2022 نون28   04 دملؤرخ في 
من  للشركة  دلحللي  دالخت لعي  دملقر 
»إقلمة سيلر 7 زنقة ليبورن - خي2وند 
إلى  دملغرب«  دلددر دلبيضلء   20000  -
 45 مكتب   457 رقم   AFA »إقلمة 
دلطلبق دالول شلرع دملقلومة - 20000 

دلددر دلبيضلء دملغرب«.
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
 06 بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 

سخن28 2022 تحت رقم 849423.

335I

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU

كنطغول ديسك موشاغد
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
حل شركة

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU
 IMB 13 LOT MOULIN IDRISSIA
 BUREAUX SAFOUA 1ER ETAGE
 N°05 ATLAS FES، 30000، FES

MAROC
كنطغول سيدك موشلغد شركة 

ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 
دلشريك دلوحيد(في طور دلتصفية)

وعنودن مقرهل دإلخت لعي 5 تجزئة 

بركة بندوس  - 30000 فلس دملغرب.

حل شركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.45889

دلوحيد  دلشريك  قردر  ب قت�سى 

2022 تقرر حل  08 سخن28  دملؤرخ في 

شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

سيدك  كنطغول  دلوحيد  دلشريك 

 400.000 رأس للهل  مبلغ  موشلغد 

 5 دإلخت لعي  مقرهل  وعنودن  سرهم 

فلس   30000  - تجزئة بركة بندوس  

دلنهلئي  لقفل   : ل  نتيجة  دملغرب 

للشركة.

5 تجزئة  و حدس مقر دلتصفية ب 

بركة بندوس  - 30000 فلس دملغرب. 

و عين:

لعز  علي  موالي  دلديد( ) 

مركز  بوعيبة  سودر  وعنودنه(د) 

 42050 دلصخي2دت  دلتقني  دلفحص 

 ( ) ك صفي  دملغرب  دلصخي2دت 

للشركة.

وعند دإلقتضلء دلحدوس دملفروضة 

محل  لهم  دملخولة  دلصالحيلت  على 

دملخلبر  ومحل تبليغ دلعقوس ودلوثلئق 

بركة  تجزئة   5  : بللتصفية  دملتعلقة 

بندوس  

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

سخن28   09 بتلريخ  بفلس  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 5446.

336I

UNIVERS GESTION CONSEILS

STE LA VOIE DU MAROC
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
قفل دلتصفية

UNIVERS GESTION CONSEILS

 N°607 LOT BELMEJJAD AL

 MASSAR MARRAKECH،

40000، MARRAKECH MAROC

 STE LA VOIE DU MAROC

شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد

وعنودن مقرهل دإلخت لعي : شلرع 
عبد دلكريم دلخطلبي دقلمة خودس 
ع لر  409 شقة 43 دلطلبق 3 - 

40000 مردكش دملغرب.
قفل دلتصفية

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 
.96337

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 
تقرر حل   2022 نون28   30 دملؤرخ في 
STE LA VOIE DU MAROC شركة 
ذدت مدؤولية محدوس  ذدت دلشريك 
 400.000 رأس للهل  مبلغ  دلوحيد 
دإلخت لعي  مقرهل  وعنودن  سرهم 
دقلمة  دلخطلبي  دلكريم  عبد  شلرع 
دلطلبق   43 شقة   409 ع لر   خودس 
نتيجة  دملغرب  مردكش   40000  -  3

لتوقف دلنشلط.
و عين:

دلهرس   توفيق  دلديد( ) 
 59 رقم  دلزيتون  تجزئة  وعنودنه(د) 
دلدردغنة  قلعة   43000 دلعكلوية 

دملغرب ك صفي ( ) للشركة.
و قد تم دنعقلس دلج عية دلختلمية 
بتلريخ 30 نون28 2022 وفي شلرع عبد 
دقلمة خودس ع لر   دلخطلبي  دلكريم 
 40000  -  3 دلطلبق   43 شقة   409

مردكش دملغرب.
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
سخن28   09 بتلريخ  ب ردكش  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 442368.
337I

karama conseil

STE OILS LIFTING(
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
رفع رأس لل دلشركة

karama conseil
رقم 33 دلشقة رقم 4 زنقة دسلمة 
دبن زيد شلرع دلجيش دمللكي فلس 
رقم 33 دلشقة رقم 4 زنقة دسلمة 
دبن زيد شلرع دلجيش دمللكي فلس، 

30000، فلس دملغرب
)STE OILS LIFTING شركة ذدت 
مدؤولية محدوس  ذدت دلشريك 

دلوحيد
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وعنودن مقرهل دإلخت لعي رقم 443 
حي دمل شلرع دلوفلء 2 دلن2خس فلس 

- 30000 فلس دملغرب.
رفع رأس لل دلشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 
.33057

دلوحيد  دلشريك  قردر  ب قت�سى 
تم   2024 ينلير   48 في  دملؤرخ 
قدره  ب بلغ  دلشركة  رأس لل  رفع 
أي  سرهم«   4.480.000,00«
إلى  سرهم«   200.000,00« من 
طريق  عن  سرهم«   4.680.000,00«
إسملج دحتيلطي أو أربلح أو عالودت   :

إصددر في رأس دمللل.
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
ملرس   24 بتلريخ  بفلس  دلتجلرية 

2024 تحت رقم 4387.

338I

PREMIUM FINANCE

RHAMNA DISTRIBUTION
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

رفع رأس لل دلشركة

PREMIUM FINANCE
 APPARTEMENT N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE ANGLE
 SGT LEVET ET FERKLE
 MARRAKECH.، 40000،

MARRAKECH MAROC
 RHAMNA DISTRIBUTION
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

وعنودن مقرهل دإلخت لعي تجزئة رقم 
6 تلركة سيدي مبلرك دلطلبق دلثلني 

منلر  - 40000 مردكش دملغرب.
رفع رأس لل دلشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 
.99467

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 
تم   2022 سخن28   07 في  دملؤرخ 
قدره  ب بلغ  دلشركة  رأس لل  رفع 
من  أي  سرهم«   4.500.000«
 4.600.000« إلى  سرهم«   400.000«
مقلصة  إخردء   : طريق  عن  سرهم« 
دملقددر  دملحدس   دلشركة  سيون  مع 

ودملدتحقة.

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
سخن28   42 بتلريخ  ب ردكش  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 442449.

339I

FIGENOUV

AIRMATERIAUX
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
توسيع نشلط دلشركة 

FIGENOUV
شلرع دلنصر ع لر  46 شقة 3 سيور 

دلدالم، 50050، مكنلس دملغرب
AIRMATERIAUX شركة ذدت 

مدؤولية محدوس  ذدت دلشريك 
دلوحيد

وعنودن مقرهل دالخت لعي رقم 4 
تجزئة تددرت دخبلبر  دلزيتون - 

50070 مكنلس دملغرب.
توسيع نشلط دلشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 
.37787

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 
دملؤرخ في 04 نون28 2022 ت ت إضلفة 
إلى نشلط دلشركة  دلتللية  دألنشطة 

دلحللي :
دشغلل مختلفة ودشغلل دلبنلء.

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم   
سخن28   24 بتلريخ  ب كنلس  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 4299.

340I

CAPRIM SERVICE

دودو تروكس
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

CAPRIM SERVICE
 RUE URUGUAY ETAGE 3 N° 10،

90000، TANGER MAROC
سوسو تروكس شركة ذدت مدؤولية 

محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد
وعنودن مقرهل دإلخت لعي 7 زنقة 
دالوروغودي دلطلبق 4 رقم 46 - 

90000 طنجة دملغرب

تأسيس شركة ذدت مدؤولية 
محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 
432995

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
دلقلنون  إعددس  تم   2022 نون28   24
مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 
دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:
ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 
دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.
عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
سوسو   : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

تروكس.
 : بإيجلز  دلشركة  غرض 

-4دالستي2دس ودلتصدير
وسلع  منتوخلت  وشردء  -2بيع 

سدمل وملرج درض دلوطن..
زنقة   7  : دالخت لعي  دملقر  عنودن 
 -  46 رقم   4 دلطلبق  دالوروغودي 

90000 طنجة دملغرب.
أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.
دلشركة:  رأس لل  مبلغ 

400.000,00 سرهم، مقدم كللتللي:
دلديد سفيلن عبد دلرحيم مح د 
 400 4.000 حصة بقي ة   : دبو زديده 

سرهم للحصة. 
دلديد سفيلن عبد دلرحيم مح د 

دبو زديده : 4000 بقي ة 400 سرهم.
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

وصفلت ومودطن دلشركلء :
دلديد سفيلن عبد دلرحيم مح د 
 90000 طنجة  عنودنه(د)  زديده  دبو 

طنجة دملغرب.
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:
دلديد سفيلن عبد دلرحيم مح د 
 90000 طنجة  عنودنه(د)  زديده  دبو 

طنجة دملغرب
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
سخن28   09 بتلريخ  بطنجة  دلتجلرية 

2022 تحت رقم -.

344I

FIDALIC CONSEIL

 FOR QUATRE

CONSTRUCTION
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

حل شركة

FIDALIC CONSEIL

 ،448 دالزسهلر دمتددس ع لر  رقم 

40000، مردكش دملغرب

 FOR QUATRE

ذدت  شركة   CONSTRUCTION

طور  دملحدوس (في  دملدؤولية 

دلتصفية)

سودر  دإلخت لعي  مقرهل  وعنودن 

دمزوغ كبلي خ لعة لال تلكركوست - 

40000 مردكش دملغرب.

حل شركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.93357

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 

تقرر حل   2022 نون28   22 دملؤرخ في 

 FOR  شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس

مبلغ   QUATRE CONSTRUCTION
وعنودن  سرهم   400.000 رأس للهل 

كبلي  دمزوغ  سودر  دإلخت لعي  مقرهل 

 40000  - تلكركوست  لال  خ لعة 

مردكش دملغرب نتيجة ل : عدم دلقدر  

في دست ردردلنشلط بدبب دملنلفدة.

سودر  ب  دلتصفية  مقر  حدس  و 

دمزوغ كبلي خ لعة لال تلكركوست - 

40000 مردكش دملغرب. 

و عين:

دوخيك  دالاله  عبد  دلديد( ) 

ريلط  شنتوف  سرب   74 وعنودنه(د) 

دملغرب  مردكش   40000 دلعروس 

ك صفي ( ) للشركة.

وعند دإلقتضلء دلحدوس دملفروضة 

محل  لهم  دملخولة  دلصالحيلت  على 

دملخلبر  ومحل تبليغ دلعقوس ودلوثلئق 

دملتعلقة بللتصفية : -

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

سخن28   42 بتلريخ  ب ردكش  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 442420.

342I
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FLASH ECONOMIE

PILATES IN MARRAKECH 
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28، 20000،
CASABLANCA MAROC

 PILATES IN MARRAKECH 
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
وعنودن مقرهل دإلخت لعي شلرع 

موالي حدن أول مبنى سيبلم بلوك 
C دلطلبق دلردبع رقم 40 - 40000 

مردكش دملغرب
تأسيس شركة ذدت مدؤولية 
محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 
434435

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
دلقلنون  إعددس  تم   2022 نون28   44
مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 
دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:
ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 
دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.
عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
 : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

.PILATES IN MARRAKECH
مقلول   : بإيجلز  دلشركة  غرض 

إسدر  تديي2 دلخدملت.
شلرع   : دالخت لعي  دملقر  عنودن 
موالي حدن أول مبنى سيبلم بلوك 
 40000  -  40 رقم  دلردبع  دلطلبق   C

مردكش دملغرب.
أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.
 40.000 دلشركة:  رأس لل  مبلغ 

سرهم، مقدم كللتللي:
 PASCALE ESTELLE دلديد  
حصة   FLORE LEBRETON : 100

بقي ة 400 سرهم للحصة. 
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :

 PASCALE ESTELLE دلديد  
عنودنه(د)   FLORE LEBRETON

.France 75000 Paris France
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:
 PASCALE ESTELLE دلديد  
عنودنه(د)   FLORE LEBRETON

France 75000 Paris France
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
نون28   29 بتلريخ  ب ردكش  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 42784.
343I

MAXIMA FINANCE CONSULTING

HT GLOBAL
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

 MAXIMA FINANCE
CONSULTING

دقلمة بلب سكللة مدمل ب دلطلبق 
4 شقة رقم 46، 40000، مردكش 

دملغرب
HT GLOBAL شركة ذدت مدؤولية 

محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد
وعنودن مقرهل دإلخت لعي سودر 

دوالس خالل رقم 446, دوالس حدون 
دلويددن, مردكش. - 40000 مردكش 

دملغرب
تأسيس شركة ذدت مدؤولية 
محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 
424587

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
دلقلنون  إعددس  تم   2022 أبريل   04
مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 
دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:
ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 
دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.
عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
 HT  : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

.GLOBAL
تركيب   : بإيجلز  دلشركة  غرض 

شبكلت دلحلسوب.

وتطوير  وإسدر   مختلفة  أع لل 

أنظ ة دلحلسوب.

سودر   : دالخت لعي  دملقر  عنودن 
دوالس حدون   ,446 دوالس خالل رقم 

مردكش   40000  - مردكش.  دلويددن, 

دملغرب.

أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.

 50.000 دلشركة:  رأس لل  مبلغ 

سرهم، مقدم كللتللي:

 500  : دلديد شرف ديت دح يتي 

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة. 

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :

دح يتي  ديت  شرف  دلديد 

دوالس  خالل  دوالس  سودر  عنودنه(د) 

 40000 مردكش.  دلويددن  حدون 

مردكش دملغرب.

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:

دح يتي  ديت  شرف  دلديد 

دوالس  خالل  دوالس  سودر  عنودنه(د) 

 40000 مردكش.  دلويددن  حدون 

مردكش دملغرب

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

أبريل   44 بتلريخ  ب ردكش  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 434787.

344I

FIDUNION-MAROC

 CASA ANFA

DEVELOPPEMENT
إعالن متعدس دلقردردت

FIDUNION-MAROC

 RUE EL AMRAOUI BRAHIM ,23

 CASABLANCA، 20000،

CASABLANCA MAROC

 CASA ANFA DEVELOPPEMENT

»شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس «

وعنودن مقرهل دالخت لعي: 4، زنقة 

دإلملم مدلم، دلودزيس - - دلددر 

دلبيضلء دملغرب.

»إعالن متعدس دلقردردت«

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري: 
.367764

ب قت�سى دلج ع دلعلم دالستثنلئي 
دملؤرخ في 42 شتن28 2022

تم دتخلذ دلقردردت دلتللية: 
قردر رقم 4: دلذي ينص على مليلي: 
دملودفقة على دستقللة دملدي2 دلديد 
شتن28   30 دبتددءد من  نلصر بوزوبع 

2022
على  ينص  دلذي   :2 رقم  قردر 
مليلي: إعلس  صيلغة وإعت لس دلنظلم 

دألسل�سي دلجديد للشركة
وتبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 

دلنظلم دألسل�سي دلتللية: 
بند رقم.: دلذي ينص على مليلي:.

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
 42 بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 

سخن28 2022 تحت رقم 849904.
345I

Ste Abdoune Conseil

STE BAB ATLAS FOOD
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
حل شركة

Ste Abdoune Conseil
رقم 4 إقلمة فلط ة شلرع موالي 

رشيد دألطلس طريق صفرو فلس، 
30000، فلس دملغرب

STE BAB ATLAS FOOD شركة 
ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد(في طور دلتصفية)
وعنودن مقرهل دإلخت لعي دلج لعة 
دلقروية سيدي ميلر سودر روضة 

كندر صفرو صفرو 34000 صفرو 
دملغرب.

حل شركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.2537
دلوحيد  دلشريك  قردر  ب قت�سى 
تقرر حل   2022 يونيو   28 دملؤرخ في 
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 
 STE BAB ATLAS دلوحيد  دلشريك 
 400.000 رأس للهل  مبلغ   FOOD
دإلخت لعي  مقرهل  وعنودن  سرهم 
دلقروية سيدي ميلر سودر  دلج لعة 
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 34000 صفرو  صفرو  كندر  روضة 

توقف   : ل  نتيجة  دملغرب  صفرو 

دلنشلط دلتجلري.

و حدس مقر دلتصفية ب دلج لعة 

دلقروية سيدي ميلر سودر روضة كندر 

صفرو - 34000 صفرو دملغرب. 

و عين:

لروب  دمح د  دلديد( ) 

كندر  دي وزدر  ه28ي  حي  وعنودنه(د) 

دملغرب  صفرو   34000 صفرو 

ك صفي ( ) للشركة.

وعند دإلقتضلء دلحدوس دملفروضة 

محل  لهم  دملخولة  دلصالحيلت  على 

دملخلبر  ومحل تبليغ دلعقوس ودلوثلئق 

دملتعلقة بللتصفية : دلج لعة دلقروية 
سيدي ميلر سودر روضة كندر صفرو 

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

شتن28   04 بتلريخ  دالبتددئية بصفرو 

2022 تحت رقم 289/2022.

346I

PLANK

ZAYANEWEB
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

PLANK

24، سلحة دبو بكر دلصديق شقة 8 

دكددل، 40090، دلربلط دملغرب

ZAYANEWEB شركة ذدت 

مدؤولية محدوس  ذدت دلشريك 

دلوحيد

وعنودن مقرهل دإلخت لعي 24 سلحة 

دبو بكر دلصديق شقة رقم 8 دكددل - 

40090 دلربلط دملغرب

تأسيس شركة ذدت مدؤولية 

محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

464633

في  مؤرخ  حر  عقد  ب قت�سى 
دلقلنون  إعددس  تم   2022 نون28   44

مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:

ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 
دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.
عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
 : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

.ZAYANEWEB
مص م   -  : غرض دلشركة بإيجلز 

ك بيوتر
- تطوير تكنولوخيل دملعلوملت.

عنودن دملقر دالخت لعي : 24 سلحة 
دبو بكر دلصديق شقة رقم 8 دكددل - 

40090 دلربلط دملغرب.
أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.
 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:
دلديد موني2 دوكزي : 4.000 حصة 

بقي ة 400 سرهم للحصة. 
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :
دلديد موني2 دوكزي عنودنه(د) سودر 
ديت بوهو ديت لحدن م ح ز منيفر  

54040 منيفر  دملغرب.
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:
دلديد موني2 دوكزي عنودنه(د) سودر 
ديت بوهو ديت لحدن م ح ز منيفر  

54040 منيفر  دملغرب
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
سخن28   09 بتلريخ  بللربلط  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 430479.

347I

ACM DELIVERY

أ س م ديليفري
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

ACM DELIVERY
30 شلرع رحلل دملدكيني طلبق 2 
دلشقة 5 دلددر دلبيضلء، 20250، 

دلددر دلبيضلء دملغرب
أ س م سيليفري شركة ذدت 

مدؤولية محدوس  ذدت دلشريك 
دلوحيد

وعنودن مقرهل دإلخت لعي 30 شلرع 
رحلل دملدكيني دلطلبق 2 دلشقة 5 - 

20250 دلددر دلبيضلء دملغرب
تأسيس شركة ذدت مدؤولية 
محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 
39448

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
دلقلنون  إعددس  تم   2022 نون28   03
مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 
دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:
ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 
دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.
عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
: أ س م  دإلقتضلء ب ختصر تد يتهل 

سيليفري.
مدملت   : بإيجلز  دلشركة  غرض 

دلتوصيل.
30 شلرع  عنودن دملقر دالخت لعي : 
 -  5 2 دلشقة  رحلل دملدكيني دلطلبق 

20250 دلددر دلبيضلء دملغرب.
أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.
 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:
 : مركوس  دلكريم  عبد  دلديد 
سرهم   400 بقي ة  حصة   4.000

للحصة. 
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :
مركوس  دلكريم  عبد  دلديد 
زنقة  دليوسفية  سرب  عنودنه(د) 
دلبيضلء  دلددر   20400  80 رقم   84

دملغرب.
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:
مركوس  دلكريم  عبد  دلديد 
 84 زنقة  دليوسفية  سرب  عنودنه(د) 
رقم 80 20400 دلددر دلبيضلء دملغرب
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
 24 بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 

نون28 2022 تحت رقم 563464.

348I

دلتهلمي دلدللمي

امتياز ط غ اي سغفيس
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

حل شركة

دلتهلمي دلدللمي
رقم 6 دلشلرع دلكبي2 بندوس ، 

30000، فلس دملغرب
دمتيلز ط غ دي سغفيس شركة 

ذدت دملدؤولية دملحدوس (في طور 
دلتصفية)

وعنودن مقرهل دإلخت لعي طبق 5 
تجزئة كلملية شلرع لعيون سيدي 
بردهيم فلس - 30000 فلس دملغرب.

حل شركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.54497
ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 
تقرر حل   2022 نون28   47 دملؤرخ في 
دملحدوس   دملدؤولية  ذدت  شركة 
مبلغ  سغفيس  دي  غ  ط  دمتيلز 
وعنودن  سرهم   400.000 رأس للهل 
تجزئة   5 طبق  دإلخت لعي  مقرهل 
بردهيم  سيدي  لعيون  شلرع  كلملية 
فلس - 30000 فلس دملغرب نتيجة ل 

: قلة دلديولة دملللية ودملنلفدة.
 5 و حدس مقر دلتصفية ب طبق 
سيدي  لعيون  شلرع  كلملية  تجزئة 
بردهيم فلس - 30000 فلس دملغرب. 

و عين:
بومهيدي  دبرهيم  دلديد( ) 
دلوحد   حي   444 رقم  وعنودنه(د) 
دملغرب  فلس   30000 فلس  بندوس  

ك صفي ( ) للشركة.
شريفي  علوي  س ي2  دلديد( ) 
زنقة   5 زنقة كلمليل شقة  وعنودنه(د) 
 30000 دلعيون سيدي دبرهيم فلس 

فلس دملغرب ك صفي ( ) للشركة.
وعند دإلقتضلء دلحدوس دملفروضة 
محل  لهم  دملخولة  دلصالحيلت  على 
دملخلبر  ومحل تبليغ دلعقوس ودلوثلئق 

دملتعلقة بللتصفية : -
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
سخن28   05 بتلريخ  بفلس  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 5050.

349I
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GLOFID

LOGIHUB
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تأسيس شركة

GLOFID
496 شلرع دلدفي2 بن علئشة دلطلبق 

دلثلني دلرقم 4، 20300، دلددر 
دلبيضلء دملغرب

LOGIHUB شركة ذدت دملدؤولية 
دملحدوس 

وعنودن مقرهل دإلخت لعي 276 شلرع 
دبن تلشفين دلطلبق 03 - 20000 

دلددر دلبيضلء دملغرب
تأسيس شركة ذدت دملدؤولية 

دملحدوس  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

565035
في  مؤرخ  حر  عقد  ب قت�سى 
دلقلنون  إعددس  تم   2022 نون28   28
دملدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دملحدوس  بلمل يزدت دلتللية:
ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دملدؤولية دملحدوس .
عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
 : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

.LOGIHUB
-دلتخزين   : غرض دلشركة بإيجلز 

ودلتوزيع في دملدتوسعلت.
-دلتكييف ودلتعبئة ودلتغليف..

عنودن دملقر دالخت لعي : 276 شلرع 
 20000  -  03 دلطلبق  تلشفين  دبن 

دلددر دلبيضلء دملغرب.
أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.
 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:
دلديد مح د عز دلدين دلجودهري 
: 50 حصة بقي ة 400 سرهم للحصة.

دلديد  يلس ين دلجودهري : 400 
حصة بقي ة 400 سرهم للحصة.

 400  : عدلوني  مونية  دلديد  
حصة بقي ة 400 سرهم للحصة.

250 حصة   : دلديد مح د مهليي 
بقي ة 400 سرهم للحصة.

 250  : دورنلنو  بول  خلن  دلديد 
حصة بقي ة 400 سرهم للحصة.

 250  : ش شلم  دح د  دلديد 

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة. 

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :

دلديد مح د عز دلدين دلجودهري 

 05 49زنقة موزولي طلبق  عنودنه(د) 

 20000 دملدتشفيلت  حي   43 شقة 

دلددر دلبيضلء دملغرب.

دلجودهري  يلس ين  دلديد  

 05 49زنقة موزولي طلبق  عنودنه(د) 

 20000 دملدتشفيلت  حي   43 شقة 

دلددر دلبيضلء دملغرب.

دلديد  مونية عدلوني عنودنه(د) 

شقة   05 طلبق  موزولي  49زنقة 

دلددر   20000 دملدتشفيلت  حي   43

دلبيضلء دملغرب.

عنودنه(د)  مهليي  مح د  دلديد 

دلطلبق  دالندلس  ريلض  تجزئة   46

دلددر   20000 دلشق  عين  دلدفلي 

دلبيضلء دملغرب.

دلديد خلن بول دورنلنو عنودنه(د) 

249 شلرع دلزيردوي طلبق 6 شقة 23 

20000 دلددر دلبيضلء دملغرب.

عنودنه(د)  دح د ش شلم  دلديد 

شقة   2 زنقة دمي ة دلدليح طلبق   9

دلبيضلء  دلددر   20000 دملعلريف   5

دملغرب.

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:

دلديد مح د عز دلدين دلجودهري 

 05 49زنقة موزولي طلبق  عنودنه(د) 

 20000 دملدتشفيلت  حي   43 شقة 

دلددر دلبيضلء دملغرب

عنودنه(د)  مهليي  مح د  دلديد 

دلطلبق  دالندلس  ريلض  تجزئة   46

دلددر   20000 دلشق  عين  دلدفلي 

دلبيضلء دملغرب

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

 09 بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 

سخن28 2022 تحت رقم 849559.

350I

MON BUREAU COMPTABLE

ميرنور ترافو
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

MON BUREAU COMPTABLE

 AV DES FAR RES HNIA 2.2EME

 ETAGE APPART N°6 TETOUAN،

93000، TETOUAN MAROC

مي2نور تردفو شركة ذدت مدؤولية 

محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد

وعنودن مقرهل دإلخت لعي حومة 

دلرسدح خ لعة سدر بن قريش تطودن 

93000 تطودن دملغرب

تأسيس شركة ذدت مدؤولية 

محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

32224

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعددس دلقلنون   2022 شتن28   45

مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:

ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.

عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
مي2نور   : ب ختصر تد يتهل  دإلقتضلء 

تردفو.

دألشغلل   : غرض دلشركة بإيجلز 

دلعلمة للبنلء.

حومة   : دالخت لعي  دملقر  عنودن 

دلرسدح خ لعة سدر بن قريش تطودن 

93000 تطودن دملغرب.

أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.

دلشركة:  رأس لل  مبلغ 

400.000,00 سرهم، مقدم كللتللي:

دلديد حدن أبوعبد هللا : 4.000 

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة. 

من4   : دلديد حدن أبوعبد هللا 

إلى 4000 بقي ة 400 سرهم.

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

وصفلت ومودطن دلشركلء :

هللا  أبوعبد  حدن  دلديد 
مركب زهر  قصر دألبيض  عنودنه(د) 
 93450  402 شقة   4 ط   4 أ  بلوك 

ملرتيل دملغرب.
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:
هللا  أبوعبد  حدن  دلديد 
مركب زهر  قصر دألبيض  عنودنه(د) 
 93450  402 شقة   4 ط   4 أ  بلوك 

ملرتيل دملغرب
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
شتن28   22 دالبتددئية بتطودن بتلريخ 

2022 تحت رقم 4960.

354I

CSN MAROC

COFFEE ARYA
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

CSN MAROC
 N° 1537 SOCOMA 1

 MARRAKECH، 40150،
MARRAKECH MAROC

COFFEE ARYA شركة ذدت 
مدؤولية محدوس  ذدت دلشريك 

دلوحيد
وعنودن مقرهل دإلخت لعي رقم 75 
ع لر  44 أبودب مردكش 040م4 

00ب2م ب - 40000 مردكش دملغرب
تأسيس شركة ذدت مدؤولية 
محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 
434455

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعددس دلقلنون   2022 أكتوبر   24
مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 
دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:
ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 
دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.
عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
 : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

.COFFEE ARYA
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مشغل   : بإيجلز  دلشركة  غرض 

مقهى.

 75 رقم   : عنودن دملقر دالخت لعي 

040م4  مردكش  أبودب   44 ع لر  

00ب2م ب - 40000 مردكش دملغرب.

أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.

 200.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:

 2000  : دربعلي  عث لن  دلديد 

بقي ة 400 سرهم.

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

وصفلت ومودطن دلشركلء :

عنودنه(د)  دربعلي  عث لن  دلديد 

 40450  744 رقم  دلجنوبي  دزلي 

مردكش دملغرب.

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:

عنودنه(د)  دربعلي  عث لن  دلديد 

 40450  744 رقم  دلجنوبي  دزلي 

مردكش دملغرب

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

سخن28   08 بتلريخ  ب ردكش  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 442339.

352I

STE HD MAT

STE HD MAT

شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد

تأسيس شركة

STE HD MAT

 hay sekka bensouda fes، 440

30030، Fes maroc

STE HD MAT شركة ذدت مدؤولية 

محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد

 MAG, وعنودن مقرهل دإلخت لعي

 N 21 IMB B1 RCE BALIA

BENSOUDA ,FES - 30030 فلس 

دملغرب

تأسيس شركة ذدت مدؤولية 

محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

70785

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعددس دلقلنون   2024 سخن28   47

مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:

ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.

عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 

 STE  : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

.HD MAT

بيع مودس   : غرض دلشركة بإيجلز 

دلبنلء

ـ دالشغلل دلعلمة دلبنلء

ـ تجلر .

 MAG,  : دالخت لعي  دملقر  عنودن 

 N 24 IMB B4 RCE BALIA

فلس   BENSOUDA ,FES - 30030

دملغرب.

أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.

 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:

 4.000  : سهبي  حلي ة  دلديد  

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة. 

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :

عنودنه(د)  سهبي  حلي ة  دلديد  

دقلمة دالملن دملدي2    4 49 ع لر  ب 

فلس 30030 فلس دملغرب.

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:

عنودنه(د)  سهبي  حلي ة  دلديد  

دقلمة دالملن دملدي2    4 49 ع لر  ب 

فلس 30030 فلس دملغرب

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

دلتجلرية بفلس بتلريخ 03 ينلير 2022 

تحت رقم 9/2022.

353I

C E INVEST MAROC 

KEY-TAB ENGINEERING
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

C E INVEST MAROC
 Bd 11 Janvier Centre Affaire
 EL ABRAGE IMM D 3ème

 étage Apprt N° 11.، 40000،
MARRAKECH MAROC

KEY-TAB ENGINEERING شركة 
ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
وعنودن مقرهل دإلخت لعي شلرع 44 
ينلير مركز دألبردج دلع لر  س دلطلبق 
3 رقم 44 مردكش - 40000 مردكش 

دملغرب
تأسيس شركة ذدت مدؤولية 
محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 
445675

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
دلقلنون  إعددس  تم   2024 ملي   34
مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 
دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:
ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 
دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.
عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
KEY-  : ب ختصر تد يتهل  دإلقتضلء 

.TAB ENGINEERING
مكتب   : بإيجلز  دلشركة  غرض 
ودلدردسلت  ودلهندسة  دملردقبة 
دملتعلقة  دلتكنولوخية  ودلنصلئح 

بلشغلل دلبنلء.
 44 عنودن دملقر دالخت لعي : شلرع 
ينلير مركز دألبردج دلع لر  س دلطلبق 
40000 مردكش   - 44 مردكش  3 رقم 

دملغرب.
أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.
 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:
دلديد بوسيل أنس : 4.000 حصة 

بقي ة 400 سرهم للحصة. 

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 
وصفلت ومودطن دلشركلء :

عنودنه(د)  أنس  بوسيل  دلديد 
تجزئة دلودزيس رقم 30 تلركة مردكش 

40000 مردكش دملغرب.
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:
عنودنه(د)  أنس  بوسيل  دلديد 
تجزئة دلودزيس رقم 30 تلركة مردكش 

40000 مردكش دملغرب
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
يونيو   07 بتلريخ  ب ردكش  دلتجلرية 

2024 تحت رقم 424744.

354I

MATAHRI ABDERRAHIM

 MULTISERVICES AUTO
JOHRI

إعالن متعدس دلقردردت

MATAHRI ABDERRAHIM
405 زنقة وليلي حي دلدالم بركلن، 

63300، بركلن دملغرب
 MULTISERVICES AUTO JOHRI
»شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس  

ذدت دلشريك دلوحيد«
وعنودن مقرهل دالخت لعي: سودر 

تلزدغين زكزل بركلن - 63300 بركلن 
دملغرب.

»إعالن متعدس دلقردردت«
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري: 

.6927
ب قت�سى دلج ع دلعلم دالستثنلئي 

دملؤرخ في 24 يونيو 2024
تم دتخلذ دلقردردت دلتللية: 

قردر رقم 4: دلذي ينص على مليلي: 
عبد  دلرمضلني   ( ) دلديد  تفويت 
4.938 حصة دخت لعية من  دلص د 
أصل 4.938 حصة لفلئد  دلديد ( ) 
كريم خوهري بتلريخ 26 يونيو 2024.
على  ينص  دلذي   :2 رقم  قردر 
مليلي: دستقللة دملدي2 دلرمصلني عبد 
دلص د وتعيين مدي2 خديد خوهري 

كريم
قردر رقم 3: دلذي ينص على مليلي: 

تغيي2 دلشكل دلقلنوني للشركة 
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وتبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 
دلنظلم دألسل�سي دلتللية: 

على  ينص  دلذي   :6 رقم  بند 
سرهم ي لكهل دلديد   823000 مليلي: 

خوهري كريم
بند رقم 7: دلذي ينص على مليلي: 
حصة ي لكهل دلديد خوهري   8230

كريم
على  ينص  دلذي   :46 رقم  بند 
دملدي2 دلجديد دلديد خوهري  مليلي: 

كريم 
بند رقم 4: دلذي ينص على مليلي: 
محدوس   مدؤولية  ذدت  شركة 

بشريك وحيد
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
سخن28   42 بتلريخ  ب28كلن  دالبتددئية 

2022 تحت رقم 670/2022.
355I

YF CONSULTING-SERVICES

 ELECTRICITY CONTROL
 AND INSTALLATION

)COMPANY (ECIC
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

حل شركة

YF CONSULTING-SERVICES
 N°2 RUE ABOU TAMAM
 , BUREAU N° 04، 14000،

KENITRA MAROC
 ELECTRICITY CONTROL AND
 INSTALLATION COMPANY
ECIC)) شركة ذدت دملدؤولية 

دملحدوس (في طور دلتصفية)
وعنودن مقرهل دإلخت لعي متجر 

رقم 04 تجزئة دلقومية رقم 57 بئ2 
ردمي دلقنيطر . - 44000 دلقنيطر  

دملغرب.
حل شركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 
.50275

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 
تقرر حل   2022 نون28   23 دملؤرخ في 
دملحدوس   دملدؤولية  ذدت  شركة 
 ELECTRICITY CONTROL AND
 INSTALLATION COMPANY
 400.000 رأس للهل  مبلغ   ((ECIC

سرهم وعنودن مقرهل دإلخت لعي متجر 
بئ2   57 تجزئة دلقومية رقم   04 رقم 
دلقنيطر    44000  - دلقنيطر .  ردمي 
دملغرب نتيجة ل : صعوبة في دلت ويل..
و حدس مقر دلتصفية ب متجر رقم 
بئ2 ردمي   57 تجزئة دلقومية رقم   04
دلقنيطر . - 44000 دلقنيطر  دملغرب. 

و عين:
دلديد( ) مح د دلدبلغ وعنودنه(د) 
م ر دشبيلية دقلمة بدم هللا رقم 44 
دملغرب  دلقنيطر    44000 دلقنيطر . 

ك صفي ( ) للشركة.
وعند دإلقتضلء دلحدوس دملفروضة 
محل  لهم  دملخولة  دلصالحيلت  على 
دملخلبر  ومحل تبليغ دلعقوس ودلوثلئق 
دشبيلية  م ر   : بللتصفية  دملتعلقة 

دقلمة بدم هللا رقم 44 دلقنيطر .
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
 08 بتلريخ  بللقنيطر   دالبتددئية 

سخن28 2022 تحت رقم 93645.
356I

FIDUSCAL

AGRIMRAH
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
رفع رأس لل دلشركة

FIDUSCAL
 BD OUED DAOURA LOT 324
 CHAHDIA EL OULFA، 20240،

CASABLANCA MAROC
AGRIMRAH شركة ذدت مدؤولية 

محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد
وعنودن مقرهل دإلخت لعي دملج وعة 
2 زنقة 3 رقم 4 دلطلبق دألول سيدي 
مومن خديد دلددر دلبيضلء - 20400 

دلددر دلبيضلء دملغرب.
رفع رأس لل دلشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 
.463344

دلعلم  دلج ع  ب قت�سى 
نون28   22 في  دملؤرخ  دإلستثنلئي 
دلشركة  رأس لل  رفع  تم   2022
سرهم«   600.000,00« قدره  ب بلغ 
إلى  سرهم«   400.000,00« من  أي 
 : طريق  عن  سرهم«   700.000,00«

تقديم حصص نقدية أو عينية.

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

 09 بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 

سخن28 2022 تحت رقم 849733.

357I

دملبلركي

 CONDO كوندو بيبلوس

BYBLOS
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تأسيس شركة

دملبلركي

22 زنقة علئشة أم دملؤمنين، 

CASABLANCA ،20026 دملغرب

 CONDO BYBLOS كوندو بيبلوس

شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

وعنودن مقرهل دإلخت لعي 64، شلرع 

اللة يلقوت وزنقة مصطفى دملعلني 

دلطلبق دلثلني رقم 69 - 20040 دلددر 

دلبيضلء دملغرب

تأسيس شركة ذدت دملدؤولية 

دملحدوس  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

563705

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
دلقلنون  إعددس  تم   2022 نون28   45

دملدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دملحدوس  بلمل يزدت دلتللية:

ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دملدؤولية دملحدوس .

عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 

كوندو   : ب ختصر تد يتهل  دإلقتضلء 

.CONDO BYBLOS بيبلوس

دلبنلء   : بإيجلز  دلشركة  غرض 

ودلتشيد وكردء دلعقلردت.

عنودن دملقر دالخت لعي : 64، شلرع 

دملعلني  يلقوت وزنقة مصطفى  اللة 

دلطلبق دلثلني رقم 69 - 20040 دلددر 

دلبيضلء دملغرب.

أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.

 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:

500 حصة   : دلديد ع لس مضر  

بقي ة 50.000 سرهم للحصة.

:  دلديد عبد دلرح لن دلحدبلن 

سرهم   50.000 بقي ة  حصة   500

للحصة. 

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :

عنودنه(د)  مضر   ع لس  دلديد 

عين   .40 رقم  فيال  دبريز2  تجزئة 

دلددر   20042 دلددلر دلبيضلء  دلشق. 

دلبيضلء دملغرب.

دلحدبلن  دلرح لن  عبد  دلديد 

بركة  بن  دملهدي  شلرع  عنودنه(د) 
دلددر   20045  4 رقم   4 سيلر  دقلمة 

دلبيضلء دملغرب.

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:

عنودنه(د)  مضر   ع لس  دلديد 

عين   .40 رقم  فيال  دبريز2  تجزئة 

دلددر   20042 دلددلر دلبيضلء  دلشق. 

دلبيضلء دملغرب

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

 28 بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 

نون28 2022 تحت رقم 00847595.

358I

SMOUNIAMINA

 SOCIETE WINART GROUP
SARL-AU

شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
قفل دلتصفية

SMOUNIAMINA

 IMMB 13 RUE MARMOUCHA

 ET SEBTA APPT 8 ATLAS FES،

30000، FES MAROC

 SOCIETE WINART GROUP

SARL-AU شركة ذدت مدؤولية 

محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد

وعنودن مقرهل دإلخت لعي : رقم 82 
زنــقــة 4 حــي رخــــلء خـــنــلن مـــــوالي 

كــلمـل فــــــلس - 30000 فـــلس 

دلـــ ـغــرب.

قفل دلتصفية
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رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 
.47935

دلوحيد  دلشريك  قردر  ب قت�سى 
تقرر   2022 سخن28   04 في  دملؤرخ 
 SOCIETE WINART GROUP حل 
مدؤولية  ذدت  شركة   SARL-AU
محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد مبلغ 
رأس للهل 400.000,00 سرهم وعنودن 
مقرهل دإلخت لعي رقم 82 زنــقــة 4 حــي 
 - فــــــلس  كــلمـل  مـــــوالي  خـــنــلن  رخــــلء 
30000 فـــلس دلـــ ـغــرب نتيجة الالزمــة 

دالقـتـصـلسية 
عـــدم تـــوفــر دلــشـــغـــل.

و عين:
مــدـتعـد  دمـــيـنــة  دلديد( ) 
وعنودنه(د) رقم 82 زنــقــة 4 حــي رخــــلء 
 30000 فــــــلس  كــلمـل  مـــــوالي  خـــنــلن 

فــلس دملــغـرب ك صفي ( ) للشركة.
و قد تم دنعقلس دلج عية دلختلمية 
 82 وفي رقم   2022 04 سخن28  بتلريخ 
زنــقــة 4 حــي رخــــلء خـــنــلن مـــــوالي كــلمـل 

فــــــلس - 30000 فـــلس دلـ ــغـــرب.
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
سخن28   42 بتلريخ  بفلس  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 5464/2022.

359I

ADVOLIS

PHARMA EST
إعالن متعدس دلقردردت

ADVOLIS
 N°59,BD MED V,IMM

 AMRANI,3EME ETAGE OUJDA،
60000، oujda MAROC

PHARMA EST »شركة ذدت 
دملدؤولية دملحدوس «

وعنودن مقرهل دالخت لعي: دلحي 
دلصنلعي تجزئة رقم 442 مكرر - 

60000 وخد  دملغرب.
»إعالن متعدس دلقردردت«

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري: 
.34633

ب قت�سى دلج ع دلعلم دالستثنلئي 
دملؤرخ في 47 نون28 2022

تم دتخلذ دلقردردت دلتللية: 

على  ينص  دلذي   :04 رقم  قردر 
ب بلغ  دلشركة  رأس لل  رفع  مليلي: 
دي  سرهم   »4.000.000,00« قدره 
 « دلى  سرهم   »4.000.000,00  « من 
طريق  عن  سرهم   »2.000.000,00
دلشركة  سيون  مع  مقلصة  إخردء 

دملحدس  دملقددر ودملدتحقة.
على  ينص  دلذي   :02 رقم  قردر 
دلعلم  دلج ع  دعضلء  دتفق  مليلي: 
دلقلنون  تحيين  على  وبلالخ لع 

دالسل�سي للشركة
وتبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 

دلنظلم دألسل�سي دلتللية: 
دلذي  بند رقم دلقلنون دالسل�سي: 
دلقلنون  تحيين  مليلي:  على  ينص 

دالسل�سي للشركة
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
سخن28   02 بتلريخ  بوخد   دلتجلرية 

2022 تحت رقم 4933.
360I

OUHAMMID MOHAMED

اطلس أنتكغسيو
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تأسيس شركة

OUHAMMID MOHAMED
 IMM 8 APPT 3 AL KHOUZAMA

 7 LISSASSFA CASABLANCA،
20230، CASABLANCA MAROC

دطلس أنتكغديو شركة ذدت 
دملدؤولية دملحدوس 

وعنودن مقرهل دإلخت لعي 43 شلرع 
دح د دملججلتي ص. دقلمة دأللب، 
دلطلبق دألول، رقم 8 دملعلرف دلددر 

دلبيضلء دملغرب 20370 دلددر 
دلبيضلء دملغرب

تأسيس شركة ذدت دملدؤولية 
دملحدوس  

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 
565475

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
دلقلنون  إعددس  تم   2022 نون28   47
دملدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دملحدوس  بلمل يزدت دلتللية:
ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دملدؤولية دملحدوس .

عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
دطلس   : ب ختصر تد يتهل  دإلقتضلء 

أنتكغديو.
توريد   : بإيجلز  دلشركة  غرض 
وتدريب  وتشغيل  وسمج  وتركيب 
ودملالحة  دالتصلالت  أنظ ة  وصيلنة 

دلردسيوية..
 43  : دالخت لعي  دملقر  عنودن 
دقلمة  ص.  دملججلتي  دح د  شلرع 
دأللب، دلطلبق دألول، رقم 8 دملعلرف 
دلددر   20370 دملغرب  دلددر دلبيضلء 

دلبيضلء دملغرب.
أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.
 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:
دلديد وليد دلدريدي : 500 حصة 

بقي ة 400 سرهم للحصة.
دلديد دملهدي عظوم : 500 حصة 

بقي ة 400 سرهم للحصة. 
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :
عنودنه(د)  عظوم  دملهدي  دلديد 
 43 سع لر   منطقة  دلشبلب  دقلمة 
دلبيضلء  دلددر  دلدبع  عين   45 رقم 

20250 دلددر دلبيضلء دملغرب.
عنودنه(د)  دلدريدي  وليد  دلديد 

تونس 2066 تونس تونس.
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:
عنودنه(د)  عظوم  دملهدي  دلديد 
 43 سع لر   منطقة  دلشبلب  دقلمة 
دلبيضلء  دلددر  دلدبع  عين   45 رقم 

20250 دلددر دلبيضلء دملغرب
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
 42 بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 

سخن28 2022 تحت رقم -.
364I

FIDUNION-MAROC

BELDIS
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
رفع رأس لل دلشركة

FIDUNION-MAROC
 RUE EL AMRAOUI BRAHIM ,23

 CASABLANCA، 20000،
CASABLANCA MAROC

BELDIS شركة ذدت مدؤولية 
محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد

وعنودن مقرهل دإلخت لعي محل رقم 
44، حي هد ، حي دلج عة - 00000 

دلددر دلبيضلء دملغرب.
رفع رأس لل دلشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 
.278229

دلوحيد  دلشريك  قردر  ب قت�سى 
تم   2022 نون28   22 في  دملؤرخ 
قدره  ب بلغ  دلشركة  رأس لل  رفع 
»400.000 سرهم« أي من »400.000 
عن  سرهم«   500.000« إلى  سرهم« 
سيون  مع  مقلصة  إخردء   : طريق 

دلشركة دملحدس  دملقددر ودملدتحقة.
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
 42 بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 

سخن28 2022 تحت رقم 849905.
362I

FIDUNION-MAROC

 SOCIETE MYPROMOTION
)IMMOBILIERE (SMPI

إعالن متعدس دلقردردت

FIDUNION-MAROC
 RUE EL AMRAOUI BRAHIM ,23

 CASABLANCA، 20000،
CASABLANCA MAROC

 SOCIETE MYPROMOTION
IMMOBILIERE (SMPI) »شركة 

ذدت دملدؤولية دملحدوس «
وعنودن مقرهل دالخت لعي: 64، 
مركز ريلض، شلرع اللة دليلقوت 

ومصطفى دملعلني - - دلددر دلبيضلء 
دملغرب.

»إعالن متعدس دلقردردت«
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري: 

.445463
ب قت�سى دلج ع دلعلم دالستثنلئي 

دملؤرخ في 07 سخن28 2022
تم دتخلذ دلقردردت دلتللية: 

على  ينص  دلذي   :4 رقم  قردر 
دلكرمي  دلديد سعيد  تفويت  مليلي: 
4000 حصة،  500 حصة من أصل 
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حصة   500 دلكرمي  أح د  ودلديد 
من أصل 4000، لفلئد  دلديد رشيد 
سخن28   7 بتلريخ  دسري�سي  وسغي2ي 

2022
قردر رقم 2: دلذي ينص على مليلي: 
إلى  دلقلنوني للشركة  تحويل دلشكل 
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
قردر رقم 3: دلذي ينص على مليلي: 
دملدي2ين  دستقللة  على  دملودفقة 
دلدلس  سعيد دلكرمي وأح د دلكرمي
قردر رقم 4: دلذي ينص على مليلي: 
تعيين دلديد رشيد وسغي2ي دسري�سي 

مدي2د للشركة
على  ينص  دلذي   :5 رقم  قردر 
مليلي: إعلس  صيلغة وإعت لس دلنظلم 

دألسل�سي دلجديد للشركة
وتبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 

دلنظلم دألسل�سي دلتللية: 
بند رقم.: دلذي ينص على مليلي:.

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
 42 بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 

سخن28 2022 تحت رقم 849947.
363I

SMOUNIAMINA

 SOCIETE SATORI KERA
SARL

شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 
قفل دلتصفية

SMOUNIAMINA
 IMMB 13 RUE MARMOUCHA
 ET SEBTA APPT 8 ATLAS FES،

30000، FES MAROC
 SOCIETE SATORI KERA SARL

شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 
وعنودن مقرهل دإلخت لعي : رقـــم 5 

ب تــــجـزئـة دلـ ـنـتزه 3 طـريق مــكـــنلس 
دلـطـلبق 4 دلشـقة 43 فـــلس - 30000 

فـلس دملــــغـرب.
قفل دلتصفية

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 
.63357

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 
تقرر حل   2022 نون28   30 دملؤرخ في 
 SOCIETE SATORI KERA SARL

شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس  مبلغ 
رأس للهل 400.000,00 سرهم وعنودن 
تــــجـزئـة  ب   5 رقـــم  مقرهل دإلخت لعي 
دلـطـلبق  مــكـــنلس  طـريق   3 دلـ ـنـتزه 
فـلس   30000  - فـــلس   43 دلشـقة   4

دملــــغـرب نتيجة الالزمــة دالقــتــصـلسية
عـدم تـوفر دلشغــــل.

و عين:
قــردوي  مـــحــ ــد  دلديد( ) 
تـــجــزئة دلـ ـنـظــر   60 رقـم  وعنودنه(د) 
دلجــ يل بندـــوس  فـلس 30000 فـلس 

دلــ غـــرب ك صفي ( ) للشركة.
و قد تم دنعقلس دلج عية دلختلمية 
 5 رقـــم  وفي   2022 نون28   30 بتلريخ 
طـريق مــكـــنلس   3 ب تــــجـزئـة دلـ ـنـتزه 
دلـطـلبق 4 دلشـقة 43 فـــلس - 30000 

فــــلس دلـــ ـــغـــرب.
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
سخن28   42 بتلريخ  بفلس  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 5463/2022.
364I

مكتب دلتوثيق ب ردكش دالستلذ خ لل محدد

DIAR EL MERABI
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

مكتب دلتوثيق ب ردكش دالستلذ 
خ لل محدد

زدوية شلرع مح د دلدلسس وطريق 
تلركة دقلمة كلرولين دلطلبق دالول 

دلشقة رقم 4 ,2 خليز مردكش، 
40000، مردكش دملغرب

DIAR EL MERABI شركة ذدت 
مدؤولية محدوس  ذدت دلشريك 

دلوحيد
وعنودن مقرهل دإلخت لعي دلحي 

دلصنلعي،دلع لر  رقم 257،مكتب 
رقم 9 - 40000 مردكش دملغرب 
تأسيس شركة ذدت مدؤولية 
محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 
70685

في  مؤرخ  موثق  عقد  ب قت�سى 
تم إعددس دلقلنون   2045 شتن28   30
مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  
بلمل يزدت دلتللية:

ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 
دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.
عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
 DIAR  : ب ختصر تد يتهل  دإلقتضلء 

.EL MERABI
 : بإيجلز  دلشركة  غرض 
 Promotion immobilière ,import

.export
دلحي   : دالخت لعي  دملقر  عنودن 
257،مكتب  رقم  دلصنلعي،دلع لر  

رقم 9 - 40000 مردكش دملغرب.
أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.
دلشركة:  رأس لل  مبلغ 
مقدم  سرهم،   48.400.000,00

كللتللي:
 -

دلديد أح د دملي2دبي : أرض علرية 
تجزئة بلبكلر دملشلكل على أرض علرية 

بقي ة 48.400.000,00 سرهم.
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

وصفلت ومودطن دلشركلء :
عنودنه(د)  دملي2دبي  أح د  دلديد 
فيال رقم 49 غرنلطة مجلط 4 دلنخيل 

دلش للي 40000 مردكش دملغرب.
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:
عنودنه(د)  دملي2دبي  أح د  دلديد 
فيال رقم 49 غرنلطة مجلط 4 دلنخيل 

دلش للي 40000 مردكش دملغرب 
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
أكتوبر   20 دلتجلرية ب ردكش بتلريخ 

2045 تحت رقم 76066.

365I

Audit & Analyse

 CONSEILS WEB ET
FORMATIONS

شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 
دلشريك دلوحيد

تأسيس شركة

Audit & Analyse

شلرع يوسف إبن تلشفين إقلمة 
دلشلطئ دلذهبي، رقم 22، 90000، 

طنجة دملغرب
 CONSEILS WEB ET

FORMATIONS شركة ذدت 
مدؤولية محدوس  ذدت دلشريك 

دلوحيد
وعنودن مقرهل دإلخت لعي 5، شلرع 

يوسف إبن تلشفين، دلطلبق 2، رقم 
3 - 90000 طنجة دملغرب

تأسيس شركة ذدت مدؤولية 
محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 
432837

في  مؤرخ  حر  عقد  ب قت�سى 
دلقلنون  إعددس  تم   2022 نون28   29
مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 
دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:
ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 
دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.
متبوعة  دلشركة  تد ية 
ب ختصر  دإلقتضلء  عند 
 CONSEILS WEB ET  : تد يتهل 

.FORMATIONS
 : بإيجلز  دلشركة  غرض 
وتكلمل  وتركيب  وبيع  دستشلردت 
حلول نظم دملعلوملت وبصفة علمة 
دملللية،  دلتجلرية،  دلع ليلت  خ يع 
دلعقلرية أو غي2 دلعقلرية  دلصنلعية، 
غي2  أو  مبلشر   بطريقة  دملرتبطة 
أو  دلشركة  أهددف  بإحد   مبلشر  
دلتي من شأنهل تدهيل تن ية دلشركة.

5، شلرع   : عنودن دملقر دالخت لعي 
يوسف إبن تلشفين، دلطلبق 2، رقم 

3 - 90000 طنجة دملغرب.
أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.
 50.000 دلشركة:  رأس لل  مبلغ 

سرهم، مقدم كللتللي:
دلديد نجيب توفيق : 500 حصة 

بقي ة 400 سرهم للحصة. 
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :
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دلديد نجيب توفيق عنودنه(د) حي 
بوشعيب  بن  إسريس  زنقة  دلبوغلز، 
طنجة   90000  54 رقم  دلحريزي، 

دملغرب.
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:
دلديد نجيب توفيق عنودنه(د) حي 
بوشعيب  بن  إسريس  زنقة  دلبوغلز، 
طنجة   90000  54 رقم  دلحريزي، 

دملغرب
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
سخن28   06 بتلريخ  بطنجة  دلتجلرية 

2022 تحت رقم -.

366I

M.E HEALER

M.E HEALER
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
حل شركة

M.E HEALER
67 زنقة عزيز بالل دلطلبق 2 رقم 3 
دملعلريف، 20000، دلددر دلبيضلء 

دملغرب
M.E HEALER شركة ذدت مدؤولية 
محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد(في 

طور دلتصفية)
وعنودن مقرهل دإلخت لعي 67 زنقة 

عزيز بالل دلطلبق 2 رقم 3 دملعلريف 
- 20000 دلددر دلبيضلء دملغرب.

حل شركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.489793
دلوحيد  دلشريك  قردر  ب قت�سى 
تقرر حل   2022 نون28   40 دملؤرخ في 
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 
دلشريك دلوحيد M.E HEALER مبلغ 
وعنودن  سرهم   400.000 رأس للهل 
67 زنقة عزيز بالل  مقرهل دإلخت لعي 
 20000  - دملعلريف   3 رقم   2 دلطلبق 
دلددر دلبيضلء دملغرب نتيجة ل : فشل 

في بدء دلنشلط دلتجلري.
زنقة   67 و حدس مقر دلتصفية ب 
عزيز بالل دلطلبق 2 رقم 3 دملعلريف - 

20000 دلددر دلبيضلء دملغرب. 

و عين:
دلريطب  مريم  دلديد( ) 
 7 دقلمة بيتي سكن م س  وعنودنه(د) 
ع لر  86 شقة 2 ح ح 20000 دلددر 
دلبيضلء دملغرب ك صفي ( ) للشركة.
وعند دإلقتضلء دلحدوس دملفروضة 
محل  لهم  دملخولة  دلصالحيلت  على 
دملخلبر  ومحل تبليغ دلعقوس ودلوثلئق 

دملتعلقة بللتصفية : -
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
 42 بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 

سخن28 2022 تحت رقم 849904.
367I

FIDUCIAIRE AYMANE دئت لنية أي ن

PONT EQUIPEMENT
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE دئت لنية أي ن
AYMANE

347 شلرع دلورقطوني، 54000، 
منيفر  دملغرب

PONT EQUIPEMENT شركة ذدت 
مدؤولية محدوس  ذدت دلشريك 

دلوحيد
وعنودن مقرهل دإلخت لعي سرب أيت 
عبد ربي، أيت إسحلق - 54000 

منيفر  دملغرب
تأسيس شركة ذدت مدؤولية 
محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 
4683

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
دلقلنون  إعددس  تم   2022 نون28   28
مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 
دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:
ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 
دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.
عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
 PONT : دإلقتضلء ب ختصر تد يتهل

.EQUIPEMENT
أشغلل   : بإيجلز  دلشركة  غرض 

مختلفة، بنلء بنليلت.

سرب   : دالخت لعي  دملقر  عنودن 
أيت عبد ربي، أيت إسحلق - 54000 

منيفر  دملغرب.
أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.
 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:
 4.000  : سدوسي  أح د  دلديد 

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة. 
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :
عنودنه(د)  سدوسي  أح د  دلديد 
علصم،  أيت   ،06 رقم   ،48 زنقة 

تنجددس 52600 دلردشيدية دملغرب.
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:
عنودنه(د)  سدوسي  أح د  دلديد 
علصم،  أيت   ،06 رقم   ،48 زنقة 

تنجددس 52600 دلردشيدية دملغرب
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
08 سخن28  دالبتددئية بخنيفر  بتلريخ 

2022 تحت رقم 533.
368I

fiduazizi

 GLOBAL SAFETY AND
SECURITY

إعالن متعدس دلقردردت

fiduazizi
شلرع ع ر دملختلر حي دلقدس شلرع 
ع ر دملختلر حي دلقدس، 7000، 

دلعيون دملغرب
 GLOBAL SAFETY AND

SECURITY »شركة ذدت دملدؤولية 
دملحدوس  ذدت دلشريك دلوحيد«

وعنودن مقرهل دالخت لعي: حي موالي 
رشيد دلشطر دالول زنقة 20 غشت 
بلوك 43 رقثم 06 حي موالي رشيد 
دلشطر دالول زنقة 20 غشت بلوك 
43 رقثم 06 70000 دلعيون دملغرب.

»إعالن متعدس دلقردردت«
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري: 

.20857
ب قت�سى دلج ع دلعلم دالستثنلئي 

دملؤرخ في 48 يونيو 2022
تم دتخلذ دلقردردت دلتللية: 

ينص  دلذي   :04-02 رقم  قردر 
تغيي2 دالسم دلقلنوني   4- على مليلي: 
دملدي2 دلوحيد للشركة   02- للشركة 

هي دلديد  سهلم دلفياللي
وتبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 

دلنظلم دألسل�سي دلتللية: 
ينص  دلذي   :04-02 رقم  بند 
تغيي2 دالسم دلقلنوني   4- على مليلي: 
دملدي2 دلوحيد للشركة   02- للشركة 

هي دلديد  سهلم دلفياللي
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
يونيو   23 بتلريخ  بللعيون  دالبتددئية 

2022 تحت رقم 4883/2022.
369I

fiduazizi

DRHA SAHARA
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

fiduazizi
شلرع ع ر دملختلر حي دلقدس شلرع 
ع ر دملختلر حي دلقدس، 7000، 

دلعيون دملغرب
DRHA SAHARA شركة ذدت 

مدؤولية محدوس  ذدت دلشريك 
دلوحيد

وعنودن مقرهل دإلخت لعي حي موالي 
رشيد دلشطر دالول رقم 42 حي 

موالي رشيد دلشطر دالول رقم 42 
70000 دلعيون دملغرب

تأسيس شركة ذدت مدؤولية 
محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 
43925

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعددس دلقلنون   2022 سخن28   04
مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 
دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:
ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 
دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.
عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
 DRHA : دإلقتضلء ب ختصر تد يتهل

.SAHARA
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دلبنلء   : بإيجلز  دلشركة  غرض 

ودشغلل متعدس .

عنودن دملقر دالخت لعي : حي موالي 
رشيد دلشطر دالول رقم 42 حي موالي 
 70000  42 رشيد دلشطر دالول رقم 

دلعيون دملغرب.

أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة سنة.

 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:

 4.000  : دلديد  مديجة دلدرحم 

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة. 

 4000  : دلديد  مديجة دلدرحم 

بقي ة 400 سرهم.

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

وصفلت ومودطن دلشركلء :

دلدرحم  مديجة  دلديد  
حي   45 رقم  دلفردبي  زنقة  عنودنه(د) 

دلشهددء 70000 دلعيون دملغرب.

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:

دلدرحم  مديجة  دلديد  
حي   45 رقم  دلفردبي  زنقة  عنودنه(د) 

دلشهددء 70000 دلعيون دملغرب

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

سخن28   05 دالبتددئية بللعيون بتلريخ 

2022 تحت رقم 3455/2022.

370I

PUSH CENTER

SAPTEK CONSULTING
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

PUSH CENTER

 CASABLANCA CASA، 20000،

CASA MAROC

SAPTEK CONSULTING شركة 

ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد

وعنودن مقرهل دإلخت لعي 7 شلرع 

دح د تلقي طلبق 2 شقة 40 دلددر 

دلبيضلء - 20000 دلددر دلبيضلء 

دملغرب

تأسيس شركة ذدت مدؤولية 

محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

564889

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

دلقلنون  إعددس  تم   2022 نون28   25

مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:

ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.

عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 

 : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

.SAPTEK CONSULTING

تقديم   : بإيجلز  دلشركة  غرض 

مدملت تكنولوخيل دملعلوملت.

شلرع   7  : عنودن دملقر دالخت لعي 

دلددر   40 شقة   2 طلبق  تلقي  دح د 

دلبيضلء  دلددر   20000  - دلبيضلء 

دملغرب.

أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.

دلشركة:  رأس لل  مبلغ 

400.000,00 سرهم، مقدم كللتللي:

 4.000  : صللحي  مح د  دلديد 

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة. 

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :

عنودنه(د)  صللحي  مح د  دلديد 

 3 زنقة يوسف دبن تلشفين طلبق   3

شقة 44 20000 دملح دية دملغرب.

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:

عنودنه(د)  صللحي  مح د  دلديد 

 3 زنقة يوسف دبن تلشفين طلبق   3

شقة 44 20000 دملح دية دملغرب

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

 08 بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 

سخن28 2022 تحت رقم 849396.

374I

STE FIACCOF 

ALBA AMEUBLEMENT
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

حل شركة

STE FIACCOF

 RUE IFNI ,RESIDENCE ANASS

 60 ,APPT 6 ,HAY NAJAH,SIDI

BRAHIM، 30080، fes maroc

ALBA AMEUBLEMENT شركة 

ذدت دملدؤولية دملحدوس (في طور 

دلتصفية)

وعنودن مقرهل دإلخت لعي رقم 

78شلرع دلتضحية دلن2خس س - 

30000 فلس دملغرب.

حل شركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.34324

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 

2022 تقرر حل  07 سخن28  دملؤرخ في 

دملحدوس   دملدؤولية  ذدت  شركة 

مبلغ   ALBA AMEUBLEMENT
وعنودن  سرهم   400.000 رأس للهل 

78شلرع  رقم  دإلخت لعي  مقرهل 

دلتضحية دلن2خس س - 30000 فلس 

دملغرب نتيجة ل : تردكم دلديون وعدم 

تحقيق دربلح للشركة.

رقم  ب  دلتصفية  مقر  حدس  و 

 - س  دلن2خس  دلتضحية  78شلرع 

30000 فلس دملغرب. 

و عين:

طريبق  مح د  دلديد( ) 
وعنودنه(د) شلرع سينلء رقم 4 تجزئة 

فلس   30000 دي وزدر  طريق  دمين 

دملغرب ك صفي ( ) للشركة.

وعند دإلقتضلء دلحدوس دملفروضة 

محل  لهم  دملخولة  دلصالحيلت  على 

دملخلبر  ومحل تبليغ دلعقوس ودلوثلئق 
78شلرع  رقم   : بللتصفية  دملتعلقة 

دلتضحية دلن2خس س

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

سخن28   42 بتلريخ  بفلس  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 5457.

372I

SOFICODEX

 LA CENTREALE D’ACHAT
 DE VENTE ET DE TRAVAUX

SARL AU CENTRAV
إعالن متعدس دلقردردت

SOFICODEX
44 زنقة دبن بطوطة دلطلبق دلثلني 
ودلثللث، سرب ع ر، 20032، دلددر 

دلبيضلء دملغرب
 LA CENTREALE D’ACHAT DE
 VENTE ET DE TRAVAUX SARL

AU CENTRAV »شركة ذدت 
دملدؤولية دملحدوس  ذدت دلشريك 

دلوحيد«
وعنودن مقرهل دالخت لعي: زدوية زنقة 
ديت بلع ردن وشلرع مح د دلخلمس 
دقلمة ب، دلطلبق دالول رقم 443، 
حي دلصخور دلدوسدء - - 20500 

دلبيضلء.
»إعالن متعدس دلقردردت«

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري: 
.498224

ب قت�سى دلج ع دلعلم دالستثنلئي 
دملؤرخ في 25 نون28 2022

تم دتخلذ دلقردردت دلتللية: 
على  ينص  دلذي   :4 رقم  قردر 
بدء  عنودن  مكلن  في   • مليلي: 
دألسل�سي  دلنظلم  وتحديث  دملحلضر 
شركة   STE CENTRAV SARL AU
شريك  ذو  محدوس   مدؤولية  ذدت 
 420.000.00 دلرأس لل:  دلوحيد 
بالنكيت   24 دلرئي�سي:  سرهم دملكتب 
 R.C دلبيضلء.   - بيلفيدير   35 رقم 
 n °: 198221 / IF: 1682897
 / ICE: 000164401000087
بدء  عنودن  دلصحيح  دالسم   •
دألسل�سي  دلنظلم  وتحديث  دملحلضر 
 LA CENTREALE D’ACHAT DE
 VENTE ET DE TRAVAUX SARL
AU CENTRAV شركة ذدت مدؤولية 
محدوس  ذو شريك وحيد دلرأس لل: 
420.000.00 سرهم دملكتب دلرئي�سي: 
زدوية زنقة ديت بلع ردن وشلرع مح د 
دلخلمس دقلمة ب، دلطلبق دالول رقم 
443، حي دلصخور دلدوسدء دلبيضلء. 
 R.C n °: 198221 / IF: 1682897 /

.ICE: 000164401000087
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وتبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 

دلنظلم دألسل�سي دلتللية: 

بند رقم 2: دلذي ينص على مليلي: 

 LA CENTREALE دسم دلشركة هو: 

 D’ACHAT DE VENTE ET DE

TRAVAUX SARL AU CENTRAV

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

 42 بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 

سخن28 2022 تحت رقم 849764.

373I

FORMAFID CONSEIL

UNIVERSEL GREEN AIRE
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

FORMAFID CONSEIL

 N°33 BOULEVARD LARBI

 LOUADI ETG 2، 26000، SETTAT

MAROC

UNIVERSEL GREEN AIRE شركة 

ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد

وعنودن مقرهل دإلخت لعي 276 شلرع 

دبن تلشفين دلطلبق 3 - 20300 

دلددر دلبيضلء دملغرب

تأسيس شركة ذدت مدؤولية 

محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

565209

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعددس دلقلنون   2022 سخن28   24

مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:

ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.

عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 

 : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

.UNIVERSEL GREEN AIRE

محطة   : بإيجلز  دلشركة  غرض 

دلوقوس  بيع   - للديلردت  مدملت 

بللتقديط - مقهى.

 276  : دالخت لعي  دملقر  عنودن 
شلرع دبن تلشفين دلطلبق 3 - 20300 

دلددر دلبيضلء دملغرب.
أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.
 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:
 4.000  : دلخيودخ  مللد  دلديد 

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة. 
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :
عنودنه(د)  دلخيودخ  مللد  دلديد 
4028 شلرع مح د دلدلسس 20553 

دلددر دلبيضلء دملغرب.
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:
عنودنه(د)  دلخيودخ  مللد  دلديد 
4028 شلرع مح د دلدلسس 20553 

دلددر دلبيضلء دملغرب
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
 42 بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 
سخن28 2022 تحت رقم 00849848.
374I

STE FIACCOF 

STE MASODINOX
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
حل شركة

STE FIACCOF
 RUE IFNI ,RESIDENCE ANASS
 60 ,APPT 6 ,HAY NAJAH,SIDI
BRAHIM، 30080، fes maroc

STE MASODINOX شركة ذدت 
مدؤولية محدوس  ذدت دلشريك 

دلوحيد(في طور دلتصفية)
وعنودن مقرهل دإلخت لعي رقم 

46 سودر تاللدة عين دلشق موالي 
يعقوب فلس - 30000 فلس دملغرب.

حل شركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.67869
دلوحيد  دلشريك  قردر  ب قت�سى 
تقرر   2022 سخن28   42 في  دملؤرخ 
ذدت مدؤولية محدوس   حل شركة 
 STE دلوحيد  دلشريك  ذدت 

رأس للهل  مبلغ   MASODINOX
مقرهل  وعنودن  سرهم   400.000
سودر تاللدة عين   46 دإلخت لعي رقم 
 30000  - دلشق موالي يعقوب فلس 
فلس دملغرب نتيجة ل : تردكم دلديون 

وعدم تحقيق دربلح للشركة.
رقم  ب  دلتصفية  مقر  حدس  و 
موالي  دلشق  عين  تاللدة  سودر   46
يعقوب فلس - 30000 فلس دملغرب. 

و عين:
دلهلسي  ديت  دسريس  دلديد( ) 
حي   46 رقم  أ  بلوك  ب  وعنودنه(د) 
دعوينلت  دلروملني  زنقة  دلهندية 
دملغرب  فلس   30000 دلحجلج 

ك صفي ( ) للشركة.
وعند دإلقتضلء دلحدوس دملفروضة 
محل  لهم  دملخولة  دلصالحيلت  على 
دملخلبر  ومحل تبليغ دلعقوس ودلوثلئق 

دملتعلقة بللتصفية : -
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
سخن28   42 بتلريخ  بفلس  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 5468.

375I

FIDUCIAIRE EL IDRISSI KHADIJA

 Ste ALIMENTATION
OULED FREJ

شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 
دلشريك دلوحيد

حل شركة

 FIDUCIAIRE EL IDRISSI
KHADIJA

 APPT N°1 IMM F NAJMAT
 JANOUB II EL JADIDA، 24000،

EL JADIDA MAROC
 Ste ALIMENTATION OULED

FREJ شركة ذدت مدؤولية محدوس  
ذدت دلشريك دلوحيد(في طور 

دلتصفية)
وعنودن مقرهل دإلخت لعي 444 حي 

دلريلض دوالس فرج - 24302 دلجديد  
دملغرب.

حل شركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.3284

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 
 2007 أكتوبر   34 في  دملؤرخ 
مدؤولية  ذدت  شركة  حل  تقرر 
 Ste دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  
 ALIMENTATION OULED FREJ
سرهم   400.000 رأس للهل  مبلغ 
حي   444 دإلخت لعي  مقرهل  وعنودن 
دلريلض دوالس فرج - 24302 دلجديد  
نشلط  وقف   : ل  نتيجة  دملغرب 

دلشركة.
444 حي  و حدس مقر دلتصفية ب 
دلريلض دوالس فرج - 24302 دلجديد  

دملغرب. 
و عين:

وعنودنه(د)  زدسي  ع ر  دلديد( ) 
 24302 حي دلريلض دوالس فرج   444
 ( ) ك صفي  دملغرب  دلجديد  

للشركة.
وعند دإلقتضلء دلحدوس دملفروضة 
محل  لهم  دملخولة  دلصالحيلت  على 
دملخلبر  ومحل تبليغ دلعقوس ودلوثلئق 

دملتعلقة بللتصفية : -
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
نون28   27 دالبتددئية بللجديد  بتلريخ 

2007 تحت رقم 7444.
376I

SAFA ACCOUNTING COMPANY

SEABASS
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
قفل دلتصفية

 SAFA ACCOUNTING
COMPANY

شلرع دلجيش دمللكي دقلمة دي لن 
دلطلبق 5 رقم 9 تطودن، 93000، 

تطودن دملغرب
SEABASS شركة ذدت مدؤولية 

محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد
وعنودن مقرهل دإلخت لعي : شلرع 
دلشلطئء - 93450 ملرتيل دملغرب.

قفل دلتصفية
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

.34557
دلوحيد  دلشريك  قردر  ب قت�سى 
2022 تقرر حل  04 سخن28  دملؤرخ في 
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مدؤولية  ذدت  شركة   SEABASS
محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد مبلغ 
وعنودن  سرهم   400.000 رأس للهل 
 - دلشلطئء  شلرع  دإلخت لعي  مقرهل 
ملرتيل دملغرب نتيجة لقفل   93450

دلتصفية.
و عين:

دلخ لي�سي  دس لعيل  دلديد( ) 
 ROUTE DES وعنودنه(د) 
TAILLADES 84300 ألب كوت سدزور 

فرندل ك صفي ( ) للشركة.
و قد تم دنعقلس دلج عية دلختلمية 
شلرع  وفي   2022 سخن28   08 بتلريخ 

دلشلطئء - 93450 ملرتيل دملغرب.
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
سخن28   08 دالبتددئية بتطودن بتلريخ 

2022 تحت رقم 2438.
377I

FIDUSCAL

KADI MOST »كادي موست«
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
إضلفة تد ية تجلرية أو شعلر 

FIDUSCAL
 BD OUED DAOURA LOT 324
 CHAHDIA EL OULFA، 20240،

CASABLANCA MAROC
KADI MOST »كلسي موست« 

»شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 
دلشريك دلوحيد«

وعنودن مقرهل دالخت لعي: 43 إقلمة 
شلرع أح د دملجلتي تجزئة دأللب 
مكتب 8_ دلددر دلبيضلء - 20380 

دلددر دلبيصلء دملغرب.
»إضلفة تد ية تجلرية أو شعلر«
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري: 

.459504
ب قت�سى دلج ع دلعلم دالستثنلئي 
دملؤرخ في 28 نون28 2022 تقرر إضلفة 

شعلر تجلري للشركة وهو:
GoVape

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم   
 42 بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 

سخن28 2022 تحت رقم 849933.
378I

PLANK

 AL NAJID TRAVEL &

TOURISM
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد

قفل دلتصفية

PLANK

24، سلحة دبو بكر دلصديق شقة 8 

دكددل، 40090، دلربلط دملغرب

 AL NAJID TRAVEL & TOURISM

شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد

وعنودن مقرهل دإلخت لعي : 7 شلرع 

دلحوز وطريق دلرحلمنة دلتقدم 

دلربلط - 40090 دلربلط دملغرب.

قفل دلتصفية

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

.432833

دلوحيد  دلشريك  قردر  ب قت�سى 

2022 تقرر حل  26 شتن28  دملؤرخ في 

 AL NAJID TRAVEL & TOURISM

شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

رأس للهل  مبلغ  دلوحيد  دلشريك 

مقرهل  وعنودن  سرهم   400.000

وطريق  دلحوز  شلرع   7 دإلخت لعي 

 40090  - دلربلط  دلتقدم  دلرحلمنة 

مزدولة  لعدم  نتيجة  دملغرب  دلربلط 

دلشركة للنشلط دلذي

تأسدت ألخله.

و عين:

دلديد( ) سلو  نجيد وعنودنه(د) 

دملجد  مج وعة   2 دلنهضة  حي   74

دملغرب  دلربلط   40090 دلربلط 

ك صفي ( ) للشركة.

و قد تم دنعقلس دلج عية دلختلمية 

شلرع   7 وفي   2022 شتن28   26 بتلريخ 

دلتقدم  دلرحلمنة  وطريق  دلحوز 

دلربلط - 40090 دلربلط دملغرب.

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

سخن28   05 بتلريخ  بللربلط  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 430956.

379I

مللكري بللم

مالكري بالم
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

قفل دلتصفية

مللكري بللم
رقم 2 تجزئة 49 ب تجزئة زهر  

دملددئن طريق عين دلشقف فلس، 
30000، فلس دملغرب

مللكري بللم شركة ذدت دملدؤولية 
دملحدوس 

وعنودن مقرهل دإلخت لعي : 2 تجزئة 
49 ب تجزئة زهر  دملددئن طريق 

عين دلشقف فلس - 30050 فلس 
دملغرب.

قفل دلتصفية
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

.50484
ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 
تقرر حل   2022 نون28   04 دملؤرخ في 
دملدؤولية  بللم شركة ذدت  مللكري 
دملحدوس  مبلغ رأس للهل 400.000,00 
 2 دإلخت لعي  مقرهل  وعنودن  سرهم 
دملددئن  زهر   تجزئة  ب   49 تجزئة 
 30050  - طريق عين دلشقف فلس 

فلس دملغرب نتيجة لقفل شركة.
و عين:

بونكلب  مصطفى  دلديد( ) 
ريلض  تجزئة   427 فيال  وعنودنه(د) 
 30000 دلنخيل طريق دي وزدر فلس 

فلس دملغرب ك صفي ( ) للشركة.
و قد تم دنعقلس دلج عية دلختلمية 
تجزئة   2 وفي   2022 نون28   04 بتلريخ 
49 ب تجزئة زهر  دملددئن طريق عين 
دلشقف فلس - 30050 فلس دملغرب.
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
سخن28   09 بتلريخ  بفلس  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 5440/2022.

380I

FIGESTA

TOUCHE VEGETALE
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

FIGESTA

زدوية شلرع دلجيش دمللكي موالي عبد 
هللا دلع لر  قرطبة مكتب رقم 3، 

44000، دلقنيطر  دملغرب
TOUCHE VEGETALE شركة ذدت 
مدؤولية محدوس  ذدت دلشريك 

دلوحيد
زدوية  دإلخت لعي  مقرهل  وعنودن 
عبدو  ومح د  سيوري  مح د  شلرع 
 -  2 طلبق   24 مكتب  كلميليل  إقلمة 

44000 دلقنيطر  دملغرب
مدؤولية  ذدت  شركة  تأسيس 

محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

67594
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
دلقلنون  إعددس  تم   2022 نون28   25
مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 
دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:
ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 
دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.
عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
 : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

.TOUCHE VEGETALE
دلحددئق,   : غرض دلشركة بإيجلز 

دلطرق, إلخ (مقلول غرس أو صىلنة)
دلنودفد  تنظيف  في  مقلول 

ودملخلزن ودلشقق
دلتجلر  بج يع دنودعهل.

زدوية   : دالخت لعي  دملقر  عنودن 
عبدو  ومح د  سيوري  مح د  شلرع 
 -  2 طلبق   24 مكتب  كلميليل  إقلمة 

44000 دلقنيطر  دملغرب.
أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.
 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:
دلديد عبد دلحق فقيهي : 4.000 

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة. 
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :
فقيهي  دلحق  عبد  دلديد 
 46 رقم  دلوحد   تعلونين  عنودنه(د) 

44000 دلقنيطر  دملغرب.
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ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:

فقيهي  دلحق  عبد  دلديد 

 46 رقم  دلوحد   تعلونين  عنودنه(د) 

44000 دلقنيطر  دملغرب

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

 08 بتلريخ  بللقنيطر   دالبتددئية 

سخن28 2022 تحت رقم 93627.

384I

ISSAM

BITCOFF
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
حل شركة

ISSAM

 CASABLANCA SIDI OTHMANE،

20450، CASABLANCA MAROC

BITCOFF شركة ذدت مدؤولية 

محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد(في 

طور دلتصفية)

وعنودن مقرهل دإلخت لعي دقلمة 

خرسينيل بلوك 2 ع لر  2 محل 

5-436 حي فكتوريل والس صللح 

دلنودصر - 27482 دلددر دلبيضلء 

دملغرب.

حل شركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.520373

دلوحيد  دلشريك  قردر  ب قت�سى 

دملؤرخ في 43 أكتوبر 2022 تقرر حل 

شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

مبلغ   BITCOFF دلوحيد  دلشريك 

وعنودن  سرهم   400.000 رأس للهل 

مقرهل دإلخت لعي دقلمة خرسينيل بلوك 

436-5 حي فكتوريل  2 محل  2 ع لر  

دلددر   27482  - والس صللح دلنودصر 

دلبيضلء دملغرب نتيجة ل : قردر دملدي2 

دلوحيد.

دقلمة  ب  دلتصفية  مقر  حدس  و 

خرسينيل بلوك 2 ع لر  2 محل 5-436 

 - دلنودصر  صللح  والس  فكتوريل  حي 

27482 دلددر دلبيضلء دملغرب. 

و عين:

مفلكد  مح د  دلديد( ) 

 2 بلوك  خرسينيل  قلمة  وعنودنه(د) 
ع لر  45 رقم 44طلبق 4 حي فكتوريل 

دلددر   27482 دلنودصر  صللح  والس 

دلبيضلء دملغرب ك صفي ( ) للشركة.

وعند دإلقتضلء دلحدوس دملفروضة 

محل  لهم  دملخولة  دلصالحيلت  على 

دملخلبر  ومحل تبليغ دلعقوس ودلوثلئق 

دملتعلقة بللتصفية : -

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

 42 بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 

سخن28 2022 تحت رقم 849926.

382I

AMOURI CONSULTING

AE2I
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
حل شركة

AMOURI CONSULTING

 Fès Lotissement Belair 2

 Dokkarat Bureau 2 Immeuble

 Espace Bureaux des Champs،

30000، FES MAROC

AE2I شركة ذدت مدؤولية محدوس  
ذدت دلشريك دلوحيد(في طور 

دلتصفية)

وعنودن مقرهل دإلخت لعي شقة 43 

ع لر  ل 76 طلبق 3 تقدي لت سليلة 

زودغة - 30400 فلس دملغرب.

حل شركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.39265

دلوحيد  دلشريك  قردر  ب قت�سى 

تقرر حل   2022 نون28   04 دملؤرخ في 

محدوس   مدؤولية  ذدت  شركة 

مبلغ   AE2I دلوحيد  دلشريك  ذدت 
وعنودن  سرهم   40.000 رأس للهل 

ع لر  ل   43 مقرهل دإلخت لعي شقة 

76 طلبق 3 تقدي لت سليلة زودغة - 

30400 فلس دملغرب نتيجة ل : شقة 

43 ع لر  ل 76 طلبق 3 تجزئة سليلة 

زودغة.

 43 و حدس مقر دلتصفية ب شقة 

سليلة  تجزئة   3 طلبق   76 ل  ع لر  

زودغة - 30400 فلس دملغرب. 

و عين:
قفدلوي  ح يد  دلديد( ) 

وعنودنه(د) شلرع موالي رشيد مج ع 
 9 رقم   4 ط   33 عليد  فيالج ع لر  

 ( ) دملغرب ك صفي  طنجة   90000

للشركة.

وعند دإلقتضلء دلحدوس دملفروضة 

محل  لهم  دملخولة  دلصالحيلت  على 

دملخلبر  ومحل تبليغ دلعقوس ودلوثلئق 

دملتعلقة بللتصفية : -

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

سخن28   09 بتلريخ  بفلس  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 6796.

383I

CABINET FICOR

MARTEL COM
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

حل شركة

CABINET FICOR

42 زنقة دألقحودن إقلمة دلنلس 

بوسجور، 20200، دلددر دلبيضلء 

دملغرب

MARTEL COM شركة ذدت 
دملدؤولية دملحدوس (في طور 

دلتصفية)

وعنودن مقرهل دإلخت لعي 5 زنقة 

منصور دلعلبدي دملعلريف - 20200 

دلددر دلبيضلء دملغرب.

حل شركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.34283

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 

2022 تقرر حل  20 شتن28  دملؤرخ في 

دملحدوس   دملدؤولية  ذدت  شركة 

رأس للهل  مبلغ   MARTEL COM

مقرهل  وعنودن  سرهم   200.000
دلعلبدي  منصور  زنقة   5 دإلخت لعي 

دلبيضلء  دلددر   20200  - دملعلريف 

دملغرب نتيجة ل : قلة دملودرس دملللية

وشد  دملنلفدة.

زنقة   5 و حدس مقر دلتصفية ب 

 20200  - منصور دلعلبدي دملعلريف 

دلددر دلبيضلء دملغرب. 

و عين:

دلديد( ) مليكة مدكو وعنودنه(د) 

برج   64 ش   6 ط  دنزردن  بي2  شلرع 

دلددر   20200 دملعلريف  روملندي   5

دلبيضلء دملغرب ك صفي ( ) للشركة.

وعند دإلقتضلء دلحدوس دملفروضة 

محل  لهم  دملخولة  دلصالحيلت  على 

دملخلبر  ومحل تبليغ دلعقوس ودلوثلئق 

دملتعلقة بللتصفية : -

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

 48 بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 

أكتوبر 2022 تحت رقم 844728.

384I

ZHAR AHMED

AUTELEF
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

ZHAR AHMED

 N 31 LOT BELAIRE RESIDENCE

 AL MANAL 1 APPT 18 3EME

 ETAGE BENSOUDA، 30030،

FES MAROC

AUTELEF شركة ذدت مدؤولية 

محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد

وعنودن مقرهل دإلخت لعي رقم 400 

حي دلدكة بندوس  فلس - 30030 

فلس دملغرب

تأسيس شركة ذدت مدؤولية 

محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

74823

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعددس دلقلنون   2022 سخن28   04

مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:

ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.
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عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
 : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

.AUTELEF
: مقلول في  غرض دلشركة بإيجلز 
دلت2كيب  مقلول   - دملختلفة  دألشغلل 

دلكهربلئي.
عنودن دملقر دالخت لعي : رقم 400 
 30030  - بندوس  فلس  دلدكة  حي 

فلس دملغرب.
أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.
 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:
 4.000  : بطلطي  هشلم  دلديد 

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة. 
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :
عنودنه(د)  بطلطي  هشلم  دلديد 
تجزئة بنيس حي دلردحة طريق   462

عين دلد ن 30030 فلس دملغرب.
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:
عنودنه(د)  بطلطي  هشلم  دلديد 
تجزئة بنيس حي دلردحة طريق   462

عين دلد ن 30030 فلس دملغرب
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
سخن28   08 بتلريخ  بفلس  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 6750/2022.
385I

رمزي لالستشلردت

STE REGENS CONSULTING
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
قفل دلتصفية

رمزي لالستشلردت
شلرع 24 نون28 ع لر  ح دي ولد 

دلرشيد دلطلبق رقم 04 شقة رقم 04 
دلعيون، 70000، دلعيون دملغرب
 STE REGENS CONSULTING

شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 
دلشريك دلوحيد

وعنودن مقرهل دإلخت لعي : شلرع 
24 نون28 ع لر  ح دي ولد دلرشيد 

دلطلبق دالول رقم 04 دلعيون - 
70000 دلعيون دملغرب.

قفل دلتصفية
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

.44037
دلوحيد  دلشريك  قردر  ب قت�سى 
تقرر   2022 سخن28   05 في  دملؤرخ 
 STE REGENS CONSULTING حل 
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 
رأس للهل  مبلغ  دلوحيد  دلشريك 
مقرهل  وعنودن  سرهم   40.000.000
ع لر   نون28   24 شلرع  دإلخت لعي 
ح دي ولد دلرشيد دلطلبق دالول رقم 
دلعيون دملغرب   70000  - دلعيون   04

نتيجة لتوقف نشلط دلشركة.
و عين:

مزسدس   ريفيي2  منيكل  دلديد( ) 
 40 24 شقة  كلسر وعنودنه(د) ع لر  
حددئق سوس دلحي دملح دي أكلسير 
 ( ) ك صفي  دملغرب  أكلسير   80000

للشركة.
و قد تم دنعقلس دلج عية دلختلمية 
شلرع  وفي   2022 سخن28   05 بتلريخ 
نون28 ع لر  ح دي ولد دلرشيد   24
 - دلعيون   04 رقم  دالول  دلطلبق 

70000 دلعيون دملغرب.
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
سخن28   42 دالبتددئية بللعيون بتلريخ 

2022 تحت رقم 3507/2022.
386I

دئت لنية دلفضيلة

ASWAK AL WASSIM
إعالن متعدس دلقردردت

دئت لنية دلفضيلة
رقم 529 شقة رقم 4 دلطلبق 

2 دلوحد  5 شلرع عالل دلفل�سي 
مردكش، 40070، مردكش دملغرب

ASWAK AL WASSIM »شركة ذدت 
دملدؤولية دملحدوس «

وعنودن مقرهل دالخت لعي: مكتب 
رقم 4 مكرر دلطلبق 2 دلوحد  5 
شلرع فلدطين - - 46000 دملغرب.

»إعالن متعدس دلقردردت«
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري: 

.89033
ب قت�سى دلج ع دلعلم دالستثنلئي 

دملؤرخ في 29 نون28 2022

تم دتخلذ دلقردردت دلتللية: 

قردر رقم 4: دلذي ينص على مليلي: 

كلن  دلتي  دلحصص  خ يع  تفويت 

 500) حدن  توفيق  دلديد  ي لكهل 

دلى دلشريك دلديد صددقت  حصة) 

دح د، بللتللي تصبح خ يع دلحصص 

 4000 دلشركة  لرأس لل  دملكونة 

حصة في يد دلشريك دلوحيد دلديد 

صددقت دح د (4000 حصة)

على  ينص  دلذي   :2 رقم  قردر 

دستقللة دلديد توفيق حدن  مليلي: 

دلديد  وتعيين  ك دي2  منصبه  من 

لهذه  وحيدد  مدي2د  دح د  صددقت 

دلشركة لفت2  غي2 محدوس 

قردر رقم 3: دلذي ينص على مليلي: 

تغيي2 دلشكل دلقلنوني لشركة دسودق 

ش.م.م  شركة  دلى  ش.م.م  دلوسيم 

ذدت دلشريك دلوحيد.

قردر رقم 4: دلذي ينص على مليلي: 

تحيين دلقلنون دالسل�سي للشركة 

وتبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 

دلنظلم دألسل�سي دلتللية: 

بند رقم 4: دلذي ينص على مليلي: 

تغيي2 دلشكل دلقلنوني لشركة دسودق 

ش.م.م  شركة  دلى  ش.م.م  دلوسيم 

ذدت دلشريك دلوحيد.

على  ينص  دلذي   :7 رقم  بند 

4000 حصة دملكونة لرأس لل  مليلي: 

في  حصة  لكل  سرهم   400 دلشركة 

يد دلشريك دلوحيد دلديد صددقت 

أح د

على  ينص  دلذي   :42 رقم  بند 

تعيين دلديد صددقت أح د  مليلي: 

مدي2د وحيد لهذه دلشركة لفت2  غي2 

محدوس 

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

سخن28   42 بتلريخ  ب ردكش  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 442440.

387I

PERFECT ADVICE

JLM FOOD
إعالن متعدس دلقردردت

PERFECT ADVICE

دلددر دلبيضلء، 20000، دلددر 

دلبيضلء دملغرب

JLM FOOD »شركة ذدت دملدؤولية 

دملحدوس  ذدت دلشريك دلوحيد«

وعنودن مقرهل دالخت لعي: غلندي 

مول دملتجر رقم 4 زنقة دلط28ي شلرع 

غلندي - 20370 دلددر دلبيضلء 

دملغرب.

»إعالن متعدس دلقردردت«
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري: 

.487085

ب قت�سى دلج ع دلعلم دالستثنلئي 

دملؤرخ في 24 نون28 2022

تم دتخلذ دلقردردت دلتللية: 

قردر رقم 4: دلذي ينص على مليلي: 
زيلس  في  قرر دملدلهم دلوحيد إخردء 
 4,000,000« رأس لل دلشركة ب بلغ 

سرهم« منهل مبلغ »3,000,000 سرهم« 

ومبلغ  دلعيني  دالكتتلب  طريق  عن 

طريق  عن  سرهم«.   4,000,000«

رأس لل  لي2تفع  دلجلري  دلحدلب 

إلى  سرهم«   4,000,000« دلشركة من 

»5,000,000 سرهم«

على  ينص  دلذي   :2 رقم  قردر 

تحويل دملقر دالخت لعي دلحللي  مليلي: 

للشركة من »غلندي مول دملتجر رقم 
دلددر   - زنقة دلط28ي شلرع غلندي   4

دلبيضلء« إلى »4 غلندي مول دلدلم 4 

دلطلبق دألر�سي غلندي مول - 20370 

دلددر دلبيضلء دملغرب«.

وتبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 

دلنظلم دألسل�سي دلتللية: 

بند رقم 4: دلذي ينص على مليلي: 

تحديد دملقر دالخت لعي للشركة في »4 

غلندي مول دلدلم 4 دلطلبق دألر�سي 

دلددر دلبيضلء   20370  - غلندي مول 

دملغرب«.

بند رقم 7: دلذي ينص على مليلي: 

مبلغ  في  دلشركة  رأس لل  تحديد 

»5,000,000 سرهم«
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بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
 08 بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 

سخن28 2022 تحت رقم 849404.
388I

مكتب دلديد دلحدني يوسف

LIMITED CAFTAN
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تأسيس شركة

مكتب دلديد دلحدني يوسف
مكتب رقم EB 407 دلطلبق 4 بلوك 

E تكنوبول 2 أكلسير بلي فونتي - 
دكلسير، 80040، دكلسير دملغرب

LIMITED CAFTAN شركة ذدت 
دملدؤولية دملحدوس 

وعنودن مقرهل دإلخت لعي دلطلبق 
 L14, M AVENUE - ،دلدفلي

40000 مردكش دملغرب
تأسيس شركة ذدت دملدؤولية 

دملحدوس  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

434225
 47 في  مؤرخ  حر  عقد  ب قت�سى 
دلقلنون  إعددس  تم   2022 أكتوبر 
دملدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دملحدوس  بلمل يزدت دلتللية:
ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دملدؤولية دملحدوس .
عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
 : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

.LIMITED CAFTAN
ميلطة   : بإيجلز  دلشركة  غرض 
وتصنيع وتدويق دلقفلطين - دلتجلر  

دلعلمة - دالستي2دس / دلتصدير.
دلطلبق   : دالخت لعي  دملقر  عنودن 
 L44, M AVENUE - 40000 ،دلدفلي

مردكش دملغرب.
أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.
 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:
: دلغلزي  دلصنهلجي  مليلء   دلديد  
500 حصة بقي ة 400 سرهم للحصة.
دلفياللي  دلزهردء  فلط ة  دلديد  
 400 بقي ة  حصة   500  : دلشفيق 

سرهم للحصة. 

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 
وصفلت ومودطن دلشركلء :

دلغلزي  دلصنهلجي  مليلء  دلديد  
عنودنه(د) بوسكور  دلنودصر 20000 

دلددر دلبيضلء دملغرب.
دلفياللي  دلزهردء  فلط ة  دلديد  
دلشفيق عنودنه(د) سدر بوعز  دلنودصر 

20000 دلددر دلبيضلء دملغرب.
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:
دلغلزي  دلصنهلجي  مليلء  دلديد  
عنودنه(د) بوسكور  دلنودصر 20000 

دلددر دلبيضلء دملغرب
دلفياللي  دلزهردء  فلط ة  دلديد  
دلشفيق عنودنه(د) سدر بوعز  دلنودصر 

20000 دلددر دلبيضلء دملغرب
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
سخن28   04 بتلريخ  ب ردكش  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 42960.
389I

GALAXYCOMPT

 BATIMENT TRAVAUX
PUBLICS INGENIERIE

شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 
حل شركة

GALAXYCOMPT
 Av. Mohamed Ben El Hasan Al
 Ouazzani Résidence Nabil n°3
Tétouan، 93000، تطودن دملغرب

 BATIMENT TRAVAUX PUBLICS
INGENIERIE شركة ذدت دملدؤولية 

دملحدوس (في طور دلتصفية)
وعنودن مقرهل دإلخت لعي شلرع 
مح د بن دلحدن دلوزدني دقلمة 

نبيل رقم 3 - 93000 تطودن دملغرب.
حل شركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 
.27679

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 
2022 تقرر حل  04 سخن28  دملؤرخ في 
دملحدوس   دملدؤولية  ذدت  شركة 
 BATIMENT TRAVAUX PUBLICS
رأس للهل  مبلغ   INGENIERIE
مقرهل  وعنودن  سرهم   400.000
دلحدن  بن  مح د  شلرع  دإلخت لعي 

 93000  -  3 دلوزدني دقلمة نبيل رقم 

تطودن دملغرب نتيجة ل : دزمة قطلع.

شلرع  ب  دلتصفية  مقر  حدس  و 

مح د بن دلحدن دلوزدني دقلمة نبيل 
رقم 3 - 93000 تطودن دملغرب. 

و عين:
دتدولي  علسل  دلديد( ) 
 440 رقم  دلريلض  حي  وعنودنه(د) 
دلصخي2دت دملغرب ك صفي   42050

( ) للشركة.
وعند دإلقتضلء دلحدوس دملفروضة 
محل  لهم  دملخولة  دلصالحيلت  على 
دملخلبر  ومحل تبليغ دلعقوس ودلوثلئق 

دملتعلقة بللتصفية : -
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
سخن28   08 دالبتددئية بتطودن بتلريخ 

2022 تحت رقم 2442.
390I

SAFA ACCOUNTING COMPANY

IMPODEB
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
حل شركة

 SAFA ACCOUNTING
COMPANY

شلرع دلجيش دمللكي دقلمة دي لن 
دلطلبق 5 رقم 9 تطودن، 93000، 

تطودن دملغرب
IMPODEB شركة ذدت مدؤولية 
محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد(في 

طور دلتصفية)
وعنودن مقرهل دإلخت لعي شلرع 

غورغيز سرب رقم 04 إقلمة دألهردم 
رقم 4 - 93000 تطودن دملغرب.

حل شركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.22449
دلوحيد  دلشريك  قردر  ب قت�سى 

تقرر حل   2022 نون28   44 دملؤرخ في 

شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

مبلغ   IMPODEB دلوحيد  دلشريك 
وعنودن  سرهم   400.000 رأس للهل 

مقرهل دإلخت لعي شلرع غورغيز سرب 
رقم 04 إقلمة دألهردم رقم 4 - 93000 

تطودن دملغرب نتيجة ل : - عدم إبردم 

أي إتفلقية.

شلرع  ب  دلتصفية  مقر  حدس  و 

إقلمة دألهردم   04 غورغيز سرب رقم 

تطودن   93000  - تطودن   4 رقم 

دملغرب. 

و عين:

دلديد( ) مح د دلدبدي دلصغي2 

شلرع  لوطل  ردس  حي  وعنودنه(د) 

دلفنيدق   467 رقم  دلدلسس  مح د 

93402 دلفنيدق دملغرب ك صفي ( ) 

للشركة.

وعند دإلقتضلء دلحدوس دملفروضة 

محل  لهم  دملخولة  دلصالحيلت  على 

دملخلبر  ومحل تبليغ دلعقوس ودلوثلئق 

غورغيز  شلرع   : بللتصفية  دملتعلقة 

 4 رقم  دألهردم  إقلمة   04 رقم  سرب 

تطودن

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

سخن28   07 دالبتددئية بتطودن بتلريخ 

2022 تحت رقم 2430.

394I

HR AUDIT

HKT PATRIMOINE
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تأسيس شركة

HR AUDIT

 BD AL QODS IMM LES

 ROSIERS APPT A22، 20460،

CASABLANCA MAROC

HKT PATRIMOINE شركة ذدت 

دملدؤولية دملحدوس 

وعنودن مقرهل دإلخت لعي 75 شلرع 

أنفل تقلطع زنقة كلوز بروفونس 

 B108 - 20000 دلطلبق 9 دلشقة

دلددر دلبيضلء دملغرب

تأسيس شركة ذدت دملدؤولية 

دملحدوس  

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

547723

 30 في  مؤرخ  حر  عقد  ب قت�سى 
دلقلنون  إعددس  تم   2024 غشت 

دملدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دملحدوس  بلمل يزدت دلتللية:
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ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 
دملدؤولية دملحدوس .

عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
 HKT  : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

.PATRIMOINE
دلتطوير   : بإيجلز  غرض دلشركة 

دلعقلري
تشغيل ودقتنلء وبنلء أي م تلكلت 

حضرية
خ يع  ودقتنلء  وتشغيل  إسدر  
دملبلني دملبنية وغي2 دملبنية وتطويرهل 
وإقلمة  دألع لل  خ يع  مالل  من 
أو  ودلتأخي2  دإلنشلءدت  خ يع 
دإليجلر دلشفهي وخ يع دلتقدي لت 
دملذكور   دملبلني  على  ودالستحودذ 
لج يع  دلعلمة  دإلسدر   وكذلك 

دلعقلردت.
75 شلرع  عنودن دملقر دالخت لعي : 
بروفونس  كلوز  زنقة  تقلطع  أنفل 
 B408 - 20000 دلشقة   9 دلطلبق 

دلددر دلبيضلء دملغرب.
أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.
 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:
 460  : دلتهلمي  دلحديوي  دلديد 
حصة بقي ة 46.000 سرهم للحصة.

دلطيبي  ك يل  دلحديوي  دلديد  
سرهم   54.000 بقي ة  حصة   540  :

للحصة.
دلديد حدني دلدنو�سي رشلس : 30 

حصة بقي ة 3.000 سرهم للحصة. 
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :
دلديد دلحديوي دلتهلمي عنودنه(د) 
3 شلرع دملحيط دلهلسي 20000 دلددر 

دلبيضلء دملغرب.
دلطيبي  ك يل  دلحديوي  دلديد 
دلهلسي  دملحيط  شلرع   3 عنودنه(د) 

20000 دلددر دلبيضلء دملغرب.
رشلس  دلدنو�سي  حدني  دلديد 
دلهلسي  دملحيط  شلرع   3 عنودنه(د) 

20000 دلددر دلبيضلء دملغرب.
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:

دلطيبي  ك يل  دلحديوي  دلديد 
دلهلسي  دملحيط  شلرع   3 عنودنه(د) 

20000 دلددر دلبيضلء دملغرب
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
 30 بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 

شتن28 2024 تحت رقم 794743.

392I

دلركيبي

STE CARBUMED SERVICES
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
حل شركة

دلركيبي
كل يم، 84000، كل يم دملغرب

 STE CARBUMED SERVICES
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 
دلشريك دلوحيد(في طور دلتصفية)

وعنودن مقرهل دإلخت لعي زنقة رضل 
شلرع دلحدن دلثلني كل يم - 84000 

كل يم دملغرب.
حل شركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 
.4057

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 
تقرر حل   2022 نون28   22 دملؤرخ في 
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 
 STE CARBUMED دلشريك دلوحيد 
 400.000 مبلغ رأس للهل   SERVICES
سرهم وعنودن مقرهل دإلخت لعي زنقة 
 - كل يم  دلثلني  دلحدن  شلرع  رضل 
 : ل  نتيجة  دملغرب  كل يم   84000

مشلكل مللية.
و حدس مقر دلتصفية ب زنقة رضل 
شلرع دلحدن دلثلني كل يم - 84000 

كل يم دملغرب. 
و عين:

شريفي   - مح د   - دلديد( ) 
دلدلسس  مح د  شلرع  وعنودنه(د) 
محطة طوطلل كل يم 84000 كل يم 

دملغرب ك صفي ( ) للشركة.
وعند دإلقتضلء دلحدوس دملفروضة 
محل  لهم  دملخولة  دلصالحيلت  على 
دملخلبر  ومحل تبليغ دلعقوس ودلوثلئق 

دملتعلقة بللتصفية : -

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
سخن28   05 بتلريخ  بكل يم  دالبتددئية 

2022 تحت رقم 457.
393I

GLOBAL AUDITAX

 BOUCHEHAB
AMENAGEMENT

شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 
دلشريك دلوحيد

حل شركة

GLOBAL AUDITAX
تجزئة تنلعورت رقم 6 حي دلحرش 
ديت ملول دنزكلن دملغرب، 86450، 

أيت ملول دملغرب
 BOUCHEHAB AMENAGEMENT
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 
دلشريك دلوحيد(في طور دلتصفية)
وعنودن مقرهل دإلخت لعي تجزئة 
دسلكل بلوك C رقم 245 تيكوين - 

80000 دكلسير دملغرب.
حل شركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 
.44254

دلوحيد  دلشريك  قردر  ب قت�سى 
تقرر حل   2022 نون28   44 دملؤرخ في 
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 
 BOUCHEHAB دلوحيد  دلشريك 
رأس للهل  مبلغ   AMENAGEMENT
مقرهل  وعنودن  سرهم   400.000
رقم   C دإلخت لعي تجزئة دسلكل بلوك 
80000 دكلسير دملغرب   - 245 تيكوين 
دلشركة  نشلط  توقف   : ل  نتيجة 

وضعف دلديولة دملللية.
تجزئة  ب  دلتصفية  مقر  حدس  و 
 - تيكوين   245 دسلكل بلوك س رقم 

80000 دكلسير دملغرب. 
و عين:

بوشهلب  دلحدن  دلديد( ) 
وعنودنه(د) سودر دوالس خلمع فم زكيد 
 ( ) ك صفي  دملغرب  طلطل   84000

للشركة.
وعند دإلقتضلء دلحدوس دملفروضة 
محل  لهم  دملخولة  دلصالحيلت  على 
دملخلبر  ومحل تبليغ دلعقوس ودلوثلئق 

دملتعلقة بللتصفية : -

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
سخن28   42 بتلريخ  بلكلسير  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 449644.
394I

FIDUCIAIRE NASR EDDINE

STE BAYAN PRODUCTION
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تعيين مدي2 خديد للشركة

FIDUCIAIRE NASR EDDINE
 N°2, IM.34, AVENUE DES

 FAR, (COTE MIZANE ATLAS)،
30000، FES MAROC

 STE BAYAN PRODUCTION
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
وعنودن مقرهل دإلخت لعي رقم 479، 
تجزئة آيت سقلطو4، طريق دي وزدر 

- 30000 فلس دملغرب.
تعيين مدي2 خديد للشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 
.74479

دلوحيد  دلشريك  قردر  ب قت�سى 
2022 تم تعيين  30 غشت  دملؤرخ في 
دلديد( )  للشركة  خديد  مدي2 

زوي�سى مح د ك دي2 وحيد
تبعل إلقللة مدي2.

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
شتن28   28 بتلريخ  بفلس  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 5446/2022.
395I

FIDUNION-MAROC

MC FORT
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

FIDUNION-MAROC
 RUE EL AMRAOUI BRAHIM ,23

 CASABLANCA، 20000،
CASABLANCA MAROC

MC FORT شركة ذدت مدؤولية 
محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد

وعنودن مقرهل دإلخت لعي 204, 
زنقة مصطفى دملعلني, مكتب رقم 
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49, دلطلبق دلردبع - 40000 دلددر 
دلبيضلء دملغرب

تأسيس شركة ذدت مدؤولية 
محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 
565487

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
دلقلنون  إعددس  تم   2022 نون28   46
مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 
دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:
ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 
دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.
عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
 MC  : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

.FORT
دإلنعلش   : غرض دلشركة بإيجلز 

دلعقلري.
 ,204  : دالخت لعي  دملقر  عنودن 
زنقة مصطفى دملعلني, مكتب رقم 49, 
دلطلبق دلردبع - 40000 دلددر دلبيضلء 

دملغرب.
أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.
 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:
دسري�سي  وسغي2ي  رشيد  دلديد 
سرهم   400 بقي ة  حصة   4.000  :

للحصة. 
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :
دسري�سي  وسغي2ي  رشيد  دلديد 
دملدينة   ،605 فيال  عنودنه(د) 
دلددر   27482 بوسكور   دلخضردء، 

دلبيضلء دملغرب.
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:
دسري�سي  وسغي2ي  رشيد  دلديد 
دملدينة   ،605 فيال  عنودنه(د) 
دلددر   27482 بوسكور   دلخضردء، 

دلبيضلء دملغرب
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
 42 بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 

سخن28 2022 تحت رقم 849807.
396I

FIDUNION-MAROC

 LES GRANDS
CONSTRUCTEURS

شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 
دلشريك دلوحيد

تأسيس شركة

FIDUNION-MAROC
 RUE EL AMRAOUI BRAHIM ,23

 CASABLANCA، 20000،
CASABLANCA MAROC

 LES GRANDS
CONSTRUCTEURS شركة ذدت 
مدؤولية محدوس  ذدت دلشريك 

دلوحيد
وعنودن مقرهل دإلخت لعي 204, 

زنقة مصطفى دملعلني, مكتب رقم 
49, دلطلبق دلردبع - 40000 دلددر 

دلبيضلء دملغرب
تأسيس شركة ذدت مدؤولية 
محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 
565485

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
دلقلنون  إعددس  تم   2022 نون28   46
مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 
دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:
ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 
دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.
عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
 LES  : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

.GRANDS CONSTRUCTEURS
دإلنعلش   : غرض دلشركة بإيجلز 

دلعقلري.
 ,204  : دالخت لعي  دملقر  عنودن 
زنقة مصطفى دملعلني, مكتب رقم 49, 
دلطلبق دلردبع - 40000 دلددر دلبيضلء 

دملغرب.
أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.
 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:
دسري�سي  وسغي2ي  رشيد  دلديد 
سرهم   400 بقي ة  حصة   4.000  :

للحصة. 

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :

دسري�سي  وسغي2ي  رشيد  دلديد 

دملدينة   ،605 فيال  عنودنه(د) 

دلددر   27482 بوسكور   دلخضردء، 

دلبيضلء دملغرب.

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:

دسري�سي  وسغي2ي  رشيد  دلديد 

دملدينة   ،605 فيال  عنودنه(د) 

دلددر   27482 بوسكور   دلخضردء، 

دلبيضلء دملغرب

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

 42 بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 

سخن28 2022 تحت رقم 849840.

397I

دلركيبي

 STE CENTRE MEDIA SUD
DE FORMATION PRIVÉE

شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

دلركيبي

كل يم، 84000، كل يم دملغرب

 STE CENTRE MEDIA SUD DE

FORMATION PRIVÉE شركة ذدت 

مدؤولية محدوس  ذدت دلشريك 

دلوحيد

وعنودن مقرهل دإلخت لعي حي 

دملوحدين 4 دلزنقة 44 رقم 43 

كل يم - 84000 كل يم دملغرب

تأسيس شركة ذدت مدؤولية 

محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

4477

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
دلقلنون  إعددس  تم   2022 نون28   45

مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:

ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.

عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
 : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 
 STE CENTRE MEDIA SUD DE

.FORMATION PRIVÉE
مركز   : بإيجلز  دلشركة  غرض 

للتكوين.
حي   : دالخت لعي  دملقر  عنودن 
دملوحدين 4 دلزنقة 44 رقم 43 كل يم 

- 84000 كل يم دملغرب.
أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.
 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:
 4.000  : مح د  سنفور   - دلديد 

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة. 
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :
سنفور مح د عنودنه(د)   - دلديد 
 23 رقم   44 دلزنقة   4 حي دملوحدين 

كل يم 84000 كل يم دملغرب.
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:
سنفور مح د عنودنه(د)   - دلديد 
 23 رقم   44 دلزنقة   4 حي دملوحدين 

كل يم 84000 كل يم دملغرب
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
سخن28   06 بتلريخ  بكل يم  دالبتددئية 

2022 تحت رقم 458.
398I

fiduciaire belamine

 Société Al Massar
 d›investissement et de

développement immobilier
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

fiduciaire belamine
 appt 3 imm 10 rue a avenue des
 far vn meknes meknes، 50000،

meknes maroc
 Société Al Massar

 d›investissement et de
 développement immobilier

شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 
دلشريك دلوحيد
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وعنودن مقرهل دإلخت لعي إقلمة سدر 
دلض لنة دلشقة أ5 وقعة دلزالقة م 
ج مكنلس 50000 مكنلس دملغرب
تأسيس شركة ذدت مدؤولية 
محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 
57743

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
دلقلنون  إعددس  تم   2022 نون28   07
مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 
دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:
ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 
دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.
عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
 Société : دإلقتضلء ب ختصر تد يتهل
 Al Massar d’investissement et de

.développement immobilier
دإلنعلش   : غرض دلشركة بإيجلز 

دلعقلري
دألشغلل دملختلفة أو أشغلل دلبنلء

دإلستي2دس ودلتصدير.
عنودن دملقر دالخت لعي : إقلمة سدر 
دلض لنة دلشقة أ5 وقعة دلزالقة م ج 

مكنلس 50000 مكنلس دملغرب.
أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.
 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:
 4.000  : بلهل  دملصطفى  دلديد 

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة. 
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :
عنودنه(د)  بلهل  دملصطفى  دلديد 
وقعة  إقلمة سدر دلض لنة دلشقة أ5 
دلزالقة م ج 50000 مكنلس دملغرب.

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   
ومودطن مدي2ي دلشركة:

عنودنه(د)  بلهل  دملصطفى  دلديد 
وقعة  إقلمة سدر دلض لنة دلشقة أ5 

دلزالقة م ج 50000 مكنلس دملغرب
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
نون28   24 بتلريخ  ب كنلس  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 4382.
399I

FIDUNION-MAROC

LAB SERVICES MAROC
شركة دملدله ة

رفع رأس لل دلشركة

FIDUNION-MAROC
 RUE EL AMRAOUI BRAHIM ,23

 CASABLANCA، 20000،
CASABLANCA MAROC

LAB SERVICES MAROC شركة 
دملدله ة

وعنودن مقرهل دإلخت لعي 45، زنقة 
دألطلس، دملعلريف - 40000 دلددر 

دلبيضلء دملغرب.
رفع رأس لل دلشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 
.336725

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 
تم   2022 نون28   26 في  دملؤرخ 
قدره  ب بلغ  دلشركة  رأس لل  رفع 
من  أي  سرهم«   2.866.700«
 3.266.700« إلى  سرهم«   400.000«
تقديم حصص   : عن طريق  سرهم« 

نقدية أو عينية.
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
 42 بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 

سخن28 2022 تحت رقم 849906.
400I

SOCIETE MAZAGAN COMPTAFISC-SARL-AU

»T.DISTRA SPORT«
إعالن متعدس دلقردردت

 SOCIETE MAZAGAN
COMPTAFISC-SARL-AU

 N°314, lotissement Al Qods, El
Jadida، 24000، دلجديد  دملغرب

»T.DISTRA SPORT« »شركة ذدت 
دملدؤولية دملحدوس  ذدت دلشريك 

دلوحيد«
وعنودن مقرهل دالخت لعي: تجزئة 
منطقة دألنشطة دإلقتصلسية، 
رقم 33، دليوسوفية - 46300 

دليوسوفية دملغرب.
»إعالن متعدس دلقردردت«

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري: 
.2843

ب قت�سى دلج ع دلعلم دالستثنلئي 

دملؤرخ في 46 نون28 2022
تم دتخلذ دلقردردت دلتللية: 

قردر رقم 4: دلذي ينص على مليلي: 
دلديد  تفويت   4- على:  دملصلسقة 
دبردهيم عبد دملجيب خ يع حصصه 
غريب  دلديد  لفلئد   حصة)   300(
تفويت دلديد بشي2   - عبد دملوخيب. 
زوهي2ي خ يع حصصه (300 حصة) 
لفلئد  دلديد غريب عبد دملوخيب. 
دلديد مليد شهلل خ يع  تفويت   -
حصصه (300 حصة) لفلئد  دلديد 
تغيي2 دلشكل   - غريب عبد دملوخيب. 
دلقلنوني للشركة من شركة محدوس  
محدوس   شركة  إلى  دملدؤولية 
دملدؤولية ذدت شريك وحيد وتعيين 
دملوخيب ك دي2  دلديد غريب عبد 
مليد  دلديد  إستقللة  بعد  للشركة 

شهلل.
وتبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 

دلنظلم دألسل�سي دلتللية: 
ينص  دلذي   :4-6-7-44 رقم  بند 
دلحصص_شكل  تفويت  مليلي:  على 

دلشركة_مدي2 دلشركة
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
 05 بتلريخ  بلليوسفية  دالبتددئية 

سخن28 2022 تحت رقم 498.

404I

R H AUDIT COMPTA

 CENTRE MESNANA DE
KINESITHERAPIE

شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 
تأسيس شركة

R H AUDIT COMPTA
 RUE BIR ANZARANE IMM
 SEVILLA N° 06 TANGER،
90000، TANGER MAROC
 CENTRE MESNANA DE

KINESITHERAPIE شركة ذدت 
دملدؤولية دملحدوس 

وعنودن مقرهل دإلخت لعي مدنلنة 
إقلمة نورهلن دلطلبق 4 رقم 9 
طنجة - 90000 طنجة دملغرب
تأسيس شركة ذدت دملدؤولية 

دملحدوس  

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 
432969

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
دلقلنون  إعددس  تم   2022 يونيو   06
دملدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دملحدوس  بلمل يزدت دلتللية:
ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دملدؤولية دملحدوس .
عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 
 CENTRE MESNANA DE  :

.KINESITHERAPIE
مركز   : بإيجلز  دلشركة  غرض 

دلت2ويض دلطبي.
مدنلنة   : عنودن دملقر دالخت لعي 
إقلمة نورهلن دلطلبق 4 رقم 9 طنجة 

- 90000 طنجة دملغرب.
أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.
 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:
دلديد  نلهد شنوق : 330 حصة 

بقي ة 400 سرهم للحصة.
340 حصة   : دلديد خلبر دلصلفي 

بقي ة 400 سرهم للحصة.
 330  : دلعث لني  فرح  دلديد  

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة. 
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :
عنودنه(د)  شنوق  نلهد  دلديد  
 5 ع لر    03 أمل  دلدكني  دملركب 

دلطلبق 2 90000 طنجة دملغرب.
دلديد خلبر دلصلفي عنودنه(د) حي 
 9000  6 رقم   470 دبن ملدون زنقة 

طنجة دملغرب.
عنودنه(د)  دلعث لني  فرح  دلديد  
دلعرفلن 2 مج 34 ع 43 ط3 رقم 247 

9000 طنجة دملغرب.
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:
عنودنه(د)  شنوق  نلهد  دلديد  
 5 ع لر    03 أمل  دلدكني  دملركب 

دلطلبق 2 90000 طنجة دملغرب
دلديد خلبر دلصلفي عنودنه(د) حي 
دبن ملدون زنقة 470 رقم 6 90000 

طنجة دملغرب
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عنودنه(د)  دلعث لني  فرح  دلديد  
دلعرفلن 2 مج 34 ع 43 ط3 رقم 247 

90000 طنجة دملغرب
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
سخن28   08 بتلريخ  بطنجة  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 260444.
402I

BUMACOF SARL

BV INVEST
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تفويت حصص

BUMACOF SARL
355شلرع مح د دلخلمس دلطلبق 
4رقم 57، 20300، دلددر دلبيضلء 

دمل لكة دملغربية
BV INVEST شركة ذدت دملدؤولية 

دملحدوس 
وعنودن مقرهل دإلخت لعي 46 شلرع 
دلزرقطوني ط3 شقة 6 - 20050 

دلددر دلبيضلء دملغرب.
تفويت حصص

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 
.558745

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 
ت ت   2022 أكتوبر   48 في  دملؤرخ 

دملصلسقة على :
 500 سدر لحلو   ( ) تفويت دلديد 
 900 أصل  من  دخت لعية  حصة 
ريلض   ( ) دلديد  لفلئد   حصة 

دلردحة بتلريخ 48 أكتوبر 2022.
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم   
 42 بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 

سخن28 2022 تحت رقم 849948.
403I

AFTISSE CONSEIL

WALLS INTERIOR DESIGN
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

AFTISSE CONSEIL
 RESIDENCE AIN HMIDA

 IMMEUBLE 3 APPARTEMENT
 15. 3ème ETAGE ANGLE
 AVENUE ABDELKRIM EL

 KHATTABI ET AVENUE ALLAL
 EL FASSI MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROC
 WALLS INTERIOR DESIGN

شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 
دلشريك دلوحيد

وعنودن مقرهل دإلخت لعي مكتب 
على مدلحة مفتوحة بشلرع يعقوب 
دملنصور فضلء خليز رقم 23 شقة 44 

خليز - 40000 مردكش دملغرب
تأسيس شركة ذدت مدؤولية 
محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 
434405

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
دلقلنون  إعددس  تم   2022 نون28   44
مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 
دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:
ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 
دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.
عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
 WALLS : دإلقتضلء ب ختصر تد يتهل

.INTERIOR DESIGN
أشغلل   : بإيجلز  دلشركة  غرض 

دلديكور دلددملي
بيع منتوخلت دلصنلعة دلتقليدية.
مكتب   : دالخت لعي  دملقر  عنودن 
على مدلحة مفتوحة بشلرع يعقوب 
دملنصور فضلء خليز رقم 23 شقة 44 

خليز - 40000 مردكش دملغرب.
أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.
 50.000 دلشركة:  رأس لل  مبلغ 

سرهم، مقدم كللتللي:
دلزهردء  فلط ة  هردسي  دلديد  
سرهم   400 بقي ة  حصة   500  :

للحصة. 
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :
دلزهردء  فلط ة  هردسي  دلديد  
عنودنه(د) دقلمة دلدلي لنية دلزدهرية 
40000 مردكش  25 دلد اللية  شقة 

دملغرب.

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   
ومودطن مدي2ي دلشركة:

دلزهردء  فلط ة  هردسي  دلديد  
عنودنه(د) دقلمة دلدلي لنية دلزدهرية 
40000 مردكش  25 دلد اللية  شقة 

دملغرب
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
سخن28   07 بتلريخ  ب ردكش  دلتجلرية 

2022 تحت رقم -.

404I

rochdi conseil

DIMALOX
إعالن متعدس دلقردردت

rochdi conseil
تجزئة دلقودت دملدلعد  رقم 443 
دلعيون، 70000، دلعيون دملغرب

DIMALOX »شركة ذدت دملدؤولية 
دملحدوس  ذدت دلشريك دلوحيد«

وعنودن مقرهل دالخت لعي: مشروع 
 W مدينة 25 ملرس رقم 708 بلوك

دلعيون - 70000 دلعيون دملغرب.
»إعالن متعدس دلقردردت«

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري: 
.43385

ب قت�سى دلج ع دلعلم دالستثنلئي 
دملؤرخ في 46 نون28 2022

تم دتخلذ دلقردردت دلتللية: 
قردر رقم 4: دلذي ينص على مليلي: 
ي لكهل  دلتي  سهم   4000 تفويت 
دلديد:  دلى  سطور  رشيد  دلديد: 

دبردهيم بوهوش.
قردر رقم 2: دلذي ينص على مليلي: 
تعيين دلديد: دبردهيم بوهوش مدي2 
محدوس   غي2  ملد   للشركة  خديد 

وقبول دستقللة دملدي2 دالول
وتبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 

دلنظلم دألسل�سي دلتللية: 
على  ينص  دلذي   :46 رقم  بند 
مليلي: تعيين دلديد: دبردهيم بوهوش 
مدي2 خديد للشركة ملد  غي2 محدوس 
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
سخن28   07 دالبتددئية بللعيون بتلريخ 

2022 تحت رقم 3482.

405I

rochdi conseil

TIFAOUT LAHYAL
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تأسيس شركة

rochdi conseil
تجزئة دلقودت دملدلعد  رقم 443 
دلعيون، 70000، دلعيون دملغرب
TIFAOUT LAHYAL شركة ذدت 

دملدؤولية دملحدوس 
وعنودن مقرهل دإلخت لعي تجزئة 
دلوكللة بلوك E رقم 57 دلعيون - 

70000 دلعيون دملغرب
تأسيس شركة ذدت دملدؤولية 

دملحدوس  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

43955
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعددس دلقلنون   2022 سخن28   42
دملدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دملحدوس  بلمل يزدت دلتللية:
ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دملدؤولية دملحدوس .
عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
 : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

.TIFAOUT LAHYAL
دلبنلء   : بإيجلز  دلشركة  غرض 

ودالشغلل دملتعدس .
تجزئة   : دالخت لعي  دملقر  عنودن 
 - دلعيون   57 رقم   E بلوك  دلوكللة 

70000 دلعيون دملغرب.
أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.
 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:
 340  : دس لعيل  لحيلل  دلديد 

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة.
 330  : دلدعيد  لحيلل  دلديد 

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة.
330 حصة   : دلديد لحيلل كريم 

بقي ة 400 سرهم للحصة. 
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :
دلديد لحيلل دس لعيل عنودنه(د) 
ملول  ديت  تن ل  تجزئة   305 رقم 

86450 ديت ملول دملغرب.
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دلدعيد عنودنه(د)  لحيلل  دلديد 
بيوكر   الشللي  حي  سمشق  زنقة 

دشتوكة   87403 بلهل  ديت  دشتوكة 

ديت بلهل دملغرب.
دلديد لحيلل كريم عنودنه(د) رقم 

 86450 تجزئة تن ل ديت ملول   305

ديت ملول دملغرب.

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:

دلديد لحيلل دس لعيل عنودنه(د) 
ملول  ديت  تن ل  تجزئة   305 رقم 

86450 ديت ملول دملغرب

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

سخن28   07 دالبتددئية بللعيون بتلريخ 

2022 تحت رقم 3480.

406I

CABINET KHACHIM

FARMA BIOMEDICAL SL
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

CABINET KHACHIM

 N°9 LOT MABROUKA BIR

 RAMI، 14000، KENITRA

MAROC

FARMA BIOMEDICAL SL شركة 

ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد

وعنودن مقرهل دإلخت لعي 23 شلرع 

أنودل ع لر  فلوري 44 مكتب 4 - 

44000 دلقنيطر  دملغرب

تأسيس شركة ذدت مدؤولية 

محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

67533

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
دلقلنون  إعددس  تم   2022 نون28   22

مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:

ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.

عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
 : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

.FARMA BIOMEDICAL SL
أو  -بلئع   : بإيجلز  دلشركة  غرض 

وسيط يقوم بلالستي2دس ودلتصدير
-بيع دملنتجلت شبه دلصيدالنية.

23 شلرع  عنودن دملقر دالخت لعي : 
 -  4 مكتب   44 فلوري  ع لر   أنودل 

44000 دلقنيطر  دملغرب.
أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.
 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:
 4.000  : دلشيب  مح د  دلديد 

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة. 
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :
عنودنه(د)  دلشيب  مح د  دلديد 
شلرع كلنيت سيل ملر24ـ2ـ4 بردت ل ل 

08000 برشلونة إسبلنيل.
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:
عنودنه(د)  دلشيب  مح د  دلديد 
شلرع كلنيت سيل ملر24ـ2ـ4 بردت ل ل 

08000 برشلونة إسبلنيل
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
 05 بتلريخ  بللقنيطر   دالبتددئية 

سخن28 2022 تحت رقم 93567.

407I

دثت لنية صال ح دلدين

 COUSINS IMMOBILIER
SARL

شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 
تأسيس شركة

دثت لنية صال ح دلدين
ع لر  423 شقة 3 دبودب مردكش 
زون 39 مردكش، 40000، مردكش 

دملغرب
 COUSINS IMMOBILIER SARL

شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 
وعنودن مقرهل دإلخت لعي شقة 
رقم 6 س 4 عين ديطي دفلمة دال 

طل�سي نور دلنحيل مردكش - 40000 
مردكش دملغرب

تأسيس شركة ذدت دملدؤولية 

دملحدوس  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

434534

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعددس دلقلنون   2022 سخن28   04

دملدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دملحدوس  بلمل يزدت دلتللية:

ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دملدؤولية دملحدوس .

عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 

 : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

.COUSINS IMMOBILIER SARL

منعش   : بإيجلز  دلشركة  غرض 

عقلري.

عنودن دملقر دالخت لعي : شقة رقم 

عين ديطي دفلمة دال طل�سي   4 س   6

نور دلنحيل مردكش - 40000 مردكش 

دملغرب.

أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.

 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:

دلديد مي2هم مخ د : 500 حصة 

بقي ة 400 سرهم للحصة.

دلديد حربلش علسل : 500 حصة 

بقي ة 400 سرهم للحصة. 

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :

عنودنه(د)  علسل  حربلش  دلديد 

 80000 دكلسير  سردركة  دمللو  سودر 

دكلسير دملغرب.

عنودنه(د)  مخ د  مي2هم  دلديد 

 80000 دكلسير  سردركة  دمللو  سودر 

دكلسير دملغرب.

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:

عنودنه(د)  مخ د  مي2هم  دلديد 

 80000 دكلسير  سردركة  دمللو  سودر 

دكلسير دملغرب

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

سخن28   42 بتلريخ  ب ردكش  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 442404.

408I

 MOHAMED EL KARRICHE COMPTABLE

AGREE

مقهى مطعم 10 ماي
دنتهلء عقد تديي2 حرألصل تجلري 

(دألشخلص دلطبيعيون)

دنتهلء عقد دلتديي2 دلحر لألصل 
تجلري

مقهى مطعم 40 ملي
 بنلًء على عقد دلتديي2 دلحر دملؤرخ 
في 40 نون28 2045 دمل28م بين دلديد( ) 
للبطلقة   ( ) : دمح د دلزرقو دلحلمل 
(بصفته(د)   L4587 رقم  دلوطنية 
مللك( ) لألصل دلتجلري) ودلديد( ) 

: أنس أخرزو 
 دلحلمل ( ) للبطلقة دلوطنية رقم 

 BE35447H
بللعنودن  مدي2د( )  (بصفته(د) 
دلكلئن  دلتجلري  لألصل  حرد( )) 
ملي  عشر   شلرع   ،3 بللعنودن 
دملغرب  تطودن   93000  - تطودن 
ودملسجل بللسجل دلتجلري بلملحك ة 
دالبتددئية بتطودن تم إنهلء هذد دلعقد 

بحلول دألخل دملحدس بين دلطرفين
409I

HOLUMI

HOLUMI SARL AU
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

HOLUMI
 Rue Mers Sultan Etg 1 ,26

 App 3 Casablanca.، 20006،
CASABLANCA MAROC

HOLUMI SARL AU شركة ذدت 
مدؤولية محدوس  ذدت دلشريك 

دلوحيد
وعنودن مقرهل دإلخت لعي 26 زنقة 
مرس دلدلطلن طلبق 4 شقة 3. - 

20006 دلددر دلبيضلء دملغرب 
تأسيس شركة ذدت مدؤولية 
محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 
564753

 27 في  مؤرخ  حر  عقد  ب قت�سى 
دلقلنون  إعددس  تم   2022 شتن28 
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مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 
دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:
ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 
دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.
عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
 : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

.HOLUMI SARL AU
 : بإيجلز  دلشركة  غرض 

.Commerce de détail
زنقة   26  : عنودن دملقر دالخت لعي 
 -  .3 شقة   4 طلبق  دلدلطلن  مرس 

20006 دلددر دلبيضلء دملغرب.
أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.
 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:
دلديد متوكل دمين : 4.000 حصة 

بقي ة 400 سرهم للحصة. 
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :
دلديد متوكل دمين عنودنه(د) 443 
 4 طلبق   4 دلدرج  دلريفي  محج ع ر 

شقة 20000 دلددر دلبيضلء دملغرب.
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:
عنودنه(د)  دمين  متوكل  دلديد 
443 محج ع ر دلريفي دلدرج 4 طلبق 
دلبيضلء  دلددر   20000  45 شقة   4

دملغرب 
تم دإليددع دلقلنوني ب- بتلريخ 07 

سخن28 2022 تحت رقم 849264.

440I

BELGAZI ALI

FARMING
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تفويت حصص

BELGAZI ALI
شلرع دمي2 موالي عبد هللا رقم 33 
- طبق 4 - رقم دملكتب 46 طنجة، 

90000، طنجة دملغرب
FARMING شركة ذدت دملدؤولية 

دملحدوس 

وعنودن مقرهل دإلخت لعي 33 شلرع 

دمي2 موالي عبد هللا طبق 2 رقم 26 

طنجة - 90000 طنجة دملغرب.

تفويت حصص
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.2509

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 

ت ت   2022 نون28   28 في  دملؤرخ 

دملصلسقة على :

بوخي2  لويز    ( ) دلديد  تفويت 

أصل  من  دخت لعية  حصة   375

 ( ) دلديد  لفلئد   حصة   3.000

مح د بوخي2 بتلريخ 20 أكتوبر 2022.

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم   

سخن28   42 بتلريخ  بطنجة  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 260520.

444I

COMPTE A JOUR

TRANS PERNAD
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

COMPTE A JOUR

 BP N° 5173 OLD MILMOUN

 NADOR، 62000، NADOR

MAROC

TRANS PERNAD شركة ذدت 

مدؤولية محدوس  ذدت دلشريك 

دلوحيد

وعنودن مقرهل دإلخت لعي حي ترقلع 

دلنلظور - 62000 دلنلظور دملغرب

تأسيس شركة ذدت مدؤولية 

محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

25007

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
دلقلنون  إعددس  تم   2022 نون28   28

مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:

ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.

عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 

 TRANS : دإلقتضلء ب ختصر تد يتهل

.PERNAD

دلنقل   : بإيجلز  دلشركة  غرض 

دلشخ�سي.

عنودن دملقر دالخت لعي : حي ترقلع 

دلنلظور - 62000 دلنلظور دملغرب.

أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.

 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:

 4.000  : دلنلجي  مح د  دلديد 

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة. 

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :

عنودنه(د)  دلنلجي  مح د  دلديد 

 03 40 دلطلبق  شلرع طه حدين رقم 

دلنلظور 62000 دلنلظور دملغرب.

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:

عنودنه(د)  دلنلجي  مح د  دلديد 

 03 40 دلطلبق  شلرع طه حدين رقم 

دلنلظور 62000 دلنلظور دملغرب

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

دالبتددئية بللنلضور بتلريخ 02 سخن28 

2022 تحت رقم 4923.

442I

AL HISBA FISC

ALHAMERIA
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
حل شركة

AL HISBA FISC

 AMAL 4 RUE 55 2 EME ETAGE

 N 6 SIDI BERNOUSSI، 20600،

CASABLANCA MAROC

ALHAMERIA شركة ذدت مدؤولية 

محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد(في 

طور دلتصفية)

وعنودن مقرهل دإلخت لعي زنقة 7 

دلرقم 5 دلطلبق دلثلني شقة رقم 4 

دلدعلس  سيدي دل28نو�سي - 20600 

دلددر دلبيضلء دملغرب.

حل شركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.556797
ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 
تقرر حل   2022 نون28   07 دملؤرخ في 
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 
دلشريك دلوحيد ALHAMERIA مبلغ 
وعنودن  سرهم   400.000 رأس للهل 
 5 دلرقم   7 زنقة  دإلخت لعي  مقرهل 
دلدعلس    4 دلطلبق دلثلني شقة رقم 
دلددر   20600  - دل28نو�سي  سيدي 
-توقف   : ل  نتيجة  دملغرب  دلبيضلء 

نشلط دلشركة.
 7 و حدس مقر دلتصفية ب زنقة 
 4 دلطلبق دلثلني شقة رقم   5 دلرقم 
 20600  - دلدعلس  سيدي دل28نو�سي 

دلددر دلبيضلء دملغرب. 
و عين:

دلديد( ) خالل كونتي وعنودنه(د) 
دسبلنيل  دملي2يل   04460 دسبلنيل 

ك صفي ( ) للشركة.
وعند دإلقتضلء دلحدوس دملفروضة 
محل  لهم  دملخولة  دلصالحيلت  على 
دملخلبر  ومحل تبليغ دلعقوس ودلوثلئق 

دملتعلقة بللتصفية : -
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
 08 بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 

سخن28 2022 تحت رقم 849652.
443I

COMGEST

عرفات ترانس
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

قفل دلتصفية

COMGEST
 RUE 9 N°27 AINCHOCK،

20470، CASABLNACA MAROC
عرفلت تردنس شركة ذدت دملدؤولية 

دملحدوس 
وعنودن مقرهل دإلخت لعي : حيي 
دلدومة زنقة 40 رقم 45 سيدي 
مومن - 20000 دلددر دلبيضلء 

دملغرب.
قفل دلتصفية

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 
.467499
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ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 
تقرر حل   2022 نون28   44 دملؤرخ في 
عرفلت تردنس شركة ذدت دملدؤولية 
 400.000 رأس للهل  مبلغ  دملحدوس  
سرهم وعنودن مقرهل دإلخت لعي حيي 
دلدومة زنقة 40 رقم 45 سيدي مومن 
- 20000 دلددر دلبيضلء دملغرب نتيجة 

السبلب ملسية.
و عين:

مورزق  دملهدي  دلديد( ) 
 40 زنقة  دلدومة  حيي  وعنودنه(د) 
دلددر   20000 46 سيدي مومن  رقم 
دلبيضلء دملغرب ك صفي ( ) للشركة.
و قد تم دنعقلس دلج عية دلختلمية 
حيي  وفي   2022 نون28   44 بتلريخ 
دلدومة زنقة 40 رقم 45 سيدي مومن 

- 20000 دلددر دلبيضلء دملغرب.
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
 42 بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 

سخن28 2022 تحت رقم 849909.
444I

EXPERFIN

LA CERUEZERIA
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
رفع رأس لل دلشركة

EXPERFIN
شلرع ودس سبو، 30 إقلمة خوهر  
رقم 2، دأللفة، دلحي دلحدني، 
20220، دلددر دلبيظلء دملغرب

LA CERUEZERIA شركة ذدت 
مدؤولية محدوس  ذدت دلشريك 

دلوحيد
وعنودن مقرهل دإلخت لعي 7 دقلمة 

ردمي زنقة سبتة، دملكتب 8 - 20000 
دلددر دلبيضلء دملغرب.
رفع رأس لل دلشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 
.295833

دلوحيد  دلشريك  قردر  ب قت�سى 
تم   2022 نون28   44 في  دملؤرخ 
قدره  ب بلغ  دلشركة  رأس لل  رفع 
من  أي  سرهم«   4.400.000«
 4.500.000« إلى  سرهم«   400.000«
تقديم حصص   : عن طريق  سرهم« 

نقدية أو عينية.

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

 06 بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 

سخن28 2022 تحت رقم 849422.

445I

Notaire

ZINA CUIR

شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تفويت حصص

Notaire

 Casablanca résidence marya b

 Angle bd la gironde et rue ifni،

20500، Casablanca Maroc

ZINA CUIR شركة ذدت دملدؤولية 

دملحدوس 

وعنودن مقرهل دإلخت لعي 4 محج 

دلقودت دملدلعد  دقلمة دلزيتون 

سيدي عث لن - 20250 دلددر 

دلبيضلء دملغرب.

تفويت حصص

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري -.

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 

ت ت   2042 نون28   02 في  دملؤرخ 

دملصلسقة على :

تفويت دلديد ( ) دلبطيوي سعيد 

 30 أصل  من  دخت لعية  حصة   5

دلبطيوي   ( ) دلديد  لفلئد   حصة 

مللد بتلريخ 02 نون28 2042.

دلبطيوي نزهة   ( ) تفويت دلديد 

 30 أصل  من  دخت لعية  حصة   5

دلبطيوي   ( ) دلديد  لفلئد   حصة 

مللد بتلريخ 02 نون28 2042.

دلبطيوي نبيلة   ( ) تفويت دلديد 

 40 أصل  من  دخت لعية  حصة   45

دلبطيوي   ( ) دلديد  لفلئد   حصة 

مللد بتلريخ 02 نون28 2042.

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم   

 02 بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 

يوليوز 2043 تحت رقم 526877.

446I

fiduciairehakimi

 CENTRE DE SOUTIEN ET

 DE FORMATION ALFATEH

PRIVE صونتر سوتين 

فرماصيون الفتح بريفي
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

قفل دلتصفية

fiduciairehakimi

84.شلرع مح د دلخلمس ع لر  

قي�سي رقم 6، 60000، وخد  دملغرب

 CENTRE DE SOUTIEN ET DE

 FORMATION ALFATEH PRIVE

صونت2 سوتين فرملصيون دلفتح 

بريفي شركة ذدت دملدؤولية 

دملحدوس 

وعنودن مقرهل دإلخت لعي : شلرع 

يوسف إبن تلشفين رقم 5 دلطلبق 3 

شقة 30 - 60000 وخد  دملغرب.

قفل دلتصفية
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

.36095

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 
تقرر   2022 نون28   23 في  دملؤرخ 

 CENTRE DE SOUTIEN ET حل 

 DE FORMATION ALFATEH
فرملصيون  سوتين  صونت2   PRIVE

دملدؤولية  ذدت  بريفي شركة  دلفتح 

 40.000 رأس للهل  مبلغ  دملحدوس  

سرهم وعنودن مقرهل دإلخت لعي شلرع 

دلطلبق   5 رقم  تلشفين  إبن  يوسف 

وخد  دملغرب   60000  -  30 شقة   3

دلزبنلء-دملودفقة  إقبلل  لعدم  نتيجة 

تصفية  دملصفي-قفل  تقرير  على 

-دلتشطيب س ت 36095.

و عين:
بريدول  إسريس  دلديد( ) 

وعنودنه(د) شلرع يوسف إبن تلشفين 
 60000  3 شقة   3 دلطلبق   5 رقم 

وخد  دت غرب ك صفي ( ) للشركة.

و قد تم دنعقلس دلج عية دلختلمية 

شلرع  وفي   2022 نون28   23 بتلريخ 

يوسف إبن تلشفين رقم 5 دلطلبق 3 

شقة 30 - 60000 وخد  دملغرب.

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
سخن28   09 بتلريخ  بوخد   دلتجلرية 

2022 تحت رقم 4972.
447I

CANOCAF SARL

SALBOPE GLOBAL
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

حل شركة

CANOCAF SARL
شلرع دلجيش دمللكي زنقة دلخندلء 

رقم 7 دلطلبق دلثلني رقم 03 
 NADOR ،62000 ،دلنلظور

MAROC
SALBOPE GLOBAL شركة 

ذدت دملدؤولية دملحدوس (في طور 
دلتصفية)

وعنودن مقرهل دإلخت لعي سودر أوالس 
يوسف حل�سي بركلن - 62902 

دلنلظور دملغرب.
حل شركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 
.48737

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 
تقرر   2022 أكتوبر   25 في  دملؤرخ 
حل شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس  
مبلغ رأس للهل   SALBOPE GLOBAL
مقرهل  وعنودن  سرهم   400.000
أوالس يوسف حل�سي  دإلخت لعي سودر 
دملغرب  دلنلظور   62902  - بركلن 

نتيجة ل : - نهلية نشلط دلشركة.
سودر  ب  دلتصفية  مقر  حدس  و 
 62902  - أوالس يوسف حل�سي بركلن 

دلنلظور دملغرب. 
و عين:

دلديد( ) ك لل سللمي وعنودنه(د) 
دسبلنيل  مليلية   52004 مليلية 

ك صفي ( ) للشركة.
وعند دإلقتضلء دلحدوس دملفروضة 
محل  لهم  دملخولة  دلصالحيلت  على 
دملخلبر  ومحل تبليغ دلعقوس ودلوثلئق 

دملتعلقة بللتصفية : -
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
دالبتددئية بللنلضور بتلريخ 04 سخن28 

2022 تحت رقم 4948.
448I
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CANOCAF SARL

SALBOPE GLOBAL
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

قفل دلتصفية

CANOCAF SARL
شلرع دلجيش دمللكي زنقة دلخندلء 

رقم 7 دلطلبق دلثلني رقم 03 
 NADOR ،62000 ،دلنلظور

MAROC
SALBOPE GLOBAL شركة ذدت 

دملدؤولية دملحدوس 
وعنودن مقرهل دإلخت لعي : سودر 

أوالس يوسف حل�سي بركلن - 62902 
دلنلظور دملغرب.
قفل دلتصفية

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 
.48737

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 
دملؤرخ في 25 أكتوبر 2022 تقرر حل 
ذدت  شركة   SALBOPE GLOBAL
رأس للهل  مبلغ  دملحدوس   دملدؤولية 
مقرهل  وعنودن  سرهم   400.000
أوالس يوسف حل�سي  دإلخت لعي سودر 
دملغرب  دلنلظور   62902  - بركلن 

نتيجة ل- نهلية نشلط دلشركة.
و عين:

دلديد( ) ك لل سللمي وعنودنه(د) 
دسبلنيل  مليلية   52004 مليلية 

ك صفي ( ) للشركة.
و قد تم دنعقلس دلج عية دلختلمية 
سودر  وفي   2022 نون28   04 بتلريخ 
 62902  - أوالس يوسف حل�سي بركلن 

دلنلظور دملغرب.
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
نون28   04 دالبتددئية بللنلضور بتلريخ 

2022 تحت رقم 4964.
449I

درنك

 DIMA JAWHARAT DE
LARACHE SARL AU

شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 
دلشريك دلوحيد

تأسيس شركة

درنك
شلرع يوسف دبن تلشفين رقم 44 

 LARACHE ،92000 ،دلعردئش
دملغرب

 DIMA JAWHARAT DE LARACHE
SARL AU شركة ذدت مدؤولية 

محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد
وعنودن مقرهل دإلخت لعي تجزئة 
ودكريم رقم 59 دلطلبق دلدفلي - 

92000 دلعردئش دملغرب
تأسيس شركة ذدت مدؤولية 
محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 
7269

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
دلقلنون  إعددس  تم   2022 نون28   28
مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 
دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:
ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 
دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.
عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
 DIMA  : دإلقتضلء ب ختصر تد يتهل 
 JAWHARAT DE LARACHE SARL

.AU
نقل   : بإيجلز  دلشركة  غرض 

دألفردس نيلبة عن دامرين.
تجزئة   : دالخت لعي  دملقر  عنودن 
 - دلدفلي  دلطلبق   59 رقم  ودكريم 

92000 دلعردئش دملغرب.
أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.
 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:
دلديد يلسين دملعضل�سي : 4.000 

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة. 
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :
دملعضل�سي  يلسين  دلديد 
شلرع ع ر بن عبد دلعزيز  عنودنه(د) 
دبردج سبي بلوك ف دلشقة 4 92000 

دلعردئش دملغرب.
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:
دملعضل�سي  يلسين  دلديد 
شلرع ع ر بن عبد دلعزيز  عنودنه(د) 
دبردج سبي بلوك ف دلشقة 4 92000 

دلعردئش دملغرب
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
بتلريخ  بللعردئش  دالبتددئية 
رقم  تحت   2022 سخن28   08

.26044422049473
420I

ANNONCE B.O DCHEIRA

DADA STORE
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تحويل دملقر دالخت لعي للشركة

ANNONCE B.O DCHEIRA
رقم 26 ع لر  80 مشروع دلدشي2  
دلجديد  دلدشي2  دنزكلن، 86360، 

دنزكلن دملغرب
DADA STORE شركة ذدت 

مدؤولية محدوس  ذدت دلشريك 
دلوحيد

وعنودن مقرهل دإلخت لعي سودر 
تكديرت نعبلسو دلدردركة دكلسير - 

80000 دكلسير دملغرب.
تحويل دملقر دالخت لعي للشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 
.50929

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 
تم تحويل   2022 نون28   24 دملؤرخ في 
من  للشركة  دلحللي  دالخت لعي  دملقر 
»سودر تكديرت نعبلسو دلدردركة دكلسير 
- 80000 دكلسير دملغرب« إلى »رقم 04 
دي وردن  ع لر   دملدينة  فندق  زنقة 

دكلسير - 80000 دكلسير دملغرب«.
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
سخن28   05 بتلريخ  بلكلسير  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 449540.
424I

FIDUCIAIRE HAKIM

»HKSB«
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE HAKIM
صندوق بريد رقم 4063، دلجديد  

دلرئيدية، دلجديد .، 24000، 
دلجديد  دملغرب

»HKSB« شركة ذدت دملدؤولية 

دملحدوس 

وعنودن مقرهل دإلخت لعي مرأب 

64، دلدفلي، دملنلر 2، ملك دملدمى 

ح دي 2، دلجديد  - 24000 

دلجديد  دملغرب

تأسيس شركة ذدت دملدؤولية 

دملحدوس  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

20064

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
دلقلنون  إعددس  تم   2022 نون28   44

دملدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دملحدوس  بلمل يزدت دلتللية:

ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دملدؤولية دملحدوس .

عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 

 : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

.»HKSB«

غرض دلشركة بإيجلز : - دإلنعلش 

دلعقلري. - دلتجزيء دألرد�سي - مقلولة 

دألشغلل دملختلفة..

مرأب   : دالخت لعي  دملقر  عنودن 

ملك دملدمى   ،2 دملنلر  دلدفلي،   ،64

 24000  - دلجديد    ،2 ح دي 

دلجديد  دملغرب.

أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.

 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:

حصة   500  : قزي  ك لل  دلديد 

بقي ة 4.000 سرهم للحصة.

دلديد عبد دإلاله تلقي : 500 حصة 

بقي ة 4.000 سرهم للحصة. 

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :

عنودنه(د)  قزي  ك لل  دلديد 

دلجديد  24000 دلجديد  دملغرب.

تلقي عنودنه(د)  دلديد عبد دإلاله 

دلجديد  24000 دلجديد  دملغرب.

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:

عنودنه(د)  قزي  ك لل  دلديد 

دلجديد  24000 دلجديد  دملغرب
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بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
نون28   24 دالبتددئية بللجديد  بتلريخ 

2022 تحت رقم 29464.

422I

IDRISSIDES INVEST CONSEIL

RIAD NOGA
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تغيي2 نشلط دلشركة

IDRISSIDES INVEST CONSEIL
62 تجزئة دلضلوي 4 - دملحلميد 

- مردكش مردكش، 40000، 
MARRAKECH MAROC

RIAD NOGA شركة ذدت مدؤولية 
محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد

وعنودن مقرهل دالخت لعي 78 سرب 
دلجديد سودر كردو  مردكش - 40040 

مردكش دملغرب.
تغيي2 نشلط دلشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 
.44449

دلوحيد  دلشريك  قردر  ب قت�سى 
تم تغيي2   2022 نون28   24 دملؤرخ في 
وشردء  »بيع  من  دلشركة  نشلط 
دلعقلردت« إلى »تديي2 وإستغالل سور 

دلضيلفة ودلريلضلت«.
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
سخن28   42 بتلريخ  ب ردكش  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 442430.

423I

FIDUCIAIRE HAKIM

»EL HAMMOUTI BOIS«
إعالن متعدس دلقردردت

FIDUCIAIRE HAKIM
صندوق بريد رقم 4063، دلجديد  

دلرئيدية، دلجديد .، 24000، 
دلجديد  دملغرب

»EL HAMMOUTI BOIS« »شركة 
ذدت دملدؤولية دملحدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد«
وعنودن مقرهل دالخت لعي: رقم 403، 

شلرع مختلر دلدو�سي، دلجديد  - 
24000 دلجديد  دملغرب.

»إعالن متعدس دلقردردت«
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري: 

.5845
ب قت�سى دلج ع دلعلم دالستثنلئي 

دملؤرخ في 22 شتن28 2022
تم دتخلذ دلقردردت دلتللية: 

قردر رقم 4: دلذي ينص على مليلي: 
نشلط  إضلفة  على  دملصلسقة  ت ت 
دلشركة  ألنشطة  دلعقلري  دإلنعلش 
دألشغلل  نشلط  على  ودلتشطيب 

دملختلفة.
وتبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 

دلنظلم دألسل�سي دلتللية: 
بند رقم 2: دلذي ينص على مليلي: 
دلعقلري  دإلنعلش  نشلط  إضلفة 

ألنشطة دلشركة
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
 20 بتلريخ  بللجديد   دالبتددئية 

أكتوبر 2022 تحت رقم 29324.

424I

AUDINVEST SARL

AGAMOND
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
رفع رأس لل دلشركة

AUDINVEST SARL
 Nr 5 Immeuble Safwa avenue
 Hassan 1er، 80000، AGADIR

MAROC
AGAMOND شركة ذدت مدؤولية 

محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد
وعنودن مقرهل دإلخت لعي رقم 4004 

دملنطقة دلصنلعية ديت ملول - 
86450 دنزكلن ديت ملول دملغرب.

رفع رأس لل دلشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.4439
دلوحيد  دلشريك  قردر  ب قت�سى 
تم   2022 نون28   22 في  دملؤرخ 
قدره  ب بلغ  دلشركة  رأس لل  رفع 
»780.000 سرهم« أي من »420.000 
عن  سرهم«   900.000« إلى  سرهم« 
أو  نقدية  حصص  تقديم   : طريق 

عينية.

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

سخن28   09 بتلريخ  بلكلسير  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 449622.

425I

excofi

YK VISION

شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تفويت حصص

excofi

دلشق 3 ع لر  لحبلبي شلرع دلجوالن 

ليدو فلس، 34000، فلس دملغرب

YK VISION شركة ذدت دملدؤولية 

دملحدوس 

وعنودن مقرهل دإلخت لعي رقم 

4 دلطلبق دلثلني شلرع دلكردمة 

مونفلوري - 30000 فلس دملغرب.

تفويت حصص

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.58539

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 

ت ت   2024 ف28دير   02 في  دملؤرخ 

دملصلسقة على :

يلسين   ( ) دلديد  تفويت 

دخت لعية  حصة   4.000 دلشقليفي 

من أصل 5.000 حصة لفلئد  دلديد 

ف28دير   09 بتلريخ  أغ لن  هبة   ( )

.2024

أغ لن  سالل   ( ) دلديد  تفويت 

أصل  من  دخت لعية  حصة   2.000

5.000 حصة لفلئد  دلديد ( ) سلر  

أغ لن بتلريخ 09 ف28دير 2024.

أغ لن  سالل   ( ) دلديد  تفويت 

أصل  من  دخت لعية  حصة   4.000

( ) هبة  5.000 حصة لفلئد  دلديد 

أغ لن بتلريخ 09 ف28دير 2024.

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم   

أبريل   29 بتلريخ  بفلس  دلتجلرية 

2024 تحت رقم 2089.

426I

FINANCE PERFORMANCE CONSEIL

ANDERS
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تأسيس شركة

 FINANCE PERFORMANCE

CONSEIL

تقلطع شلرع موالي رشيد وعبد 

دلكريم دلخطلبي،ع لر  مركز أع لل 

خليز، دلطلبق دلثللث، مكتب رقم 

24، 40000، مردكش دملغرب

ANDERS شركة ذدت دملدؤولية 

دملحدوس 

وعنودن مقرهل دإلخت لعي زدوية زنقة 

طلرق دبن زيلس ودبن علئشة،ٳقلمة 

ٳكدل سيور،ع لر  رقم 48، شقة 
رقم 6، مكتب رقم 2 - 40000 

مردكش دملغرب

تأسيس شركة ذدت دملدؤولية 

دملحدوس  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

434403

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
دلقلنون  إعددس  تم   2022 نون28   24

دملدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دملحدوس  بلمل يزدت دلتللية:

ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دملدؤولية دملحدوس .

عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 

 : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

.ANDERS

بــيـع   *  : بإيجلز  دلشركة  غرض 

دلـصـنلعـة  مالبس  بــللــتـقـدـيـط 
دلـــديــكـــور  مدتلزملت  دلـتـقـلــيـديـة، 

ودالكـدـدــودردت،

* دلتصدير.
عنودن دملقر دالخت لعي : زدوية زنقة 

علئشة،ٳقلمة  ودبن  زيلس  دبن  طلرق 

شقة   ،48 رقم  سيور،ع لر   ٳكدل 
 40000  -  2 رقم  مكتب   ،6 رقم 

مردكش دملغرب.

أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.

 40.000 دلشركة:  رأس لل  مبلغ 

سرهم، مقدم كللتللي:
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 Jan Roger W PAUWELS دلديد
55 : حصة بقي ة 400 سرهم للحصة.
 : دلبوحي2ي  دلدين  صالح  دلديد 
45 حصة بقي ة 400 سرهم للحصة. 
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :
 Jan Roger W PAUWELS دلديد
 Geldmuntstraat 25800 عنودنه(د) 

.Brugge Belgique
دلبوحي2ي  دلدين  صالح  دلديد 
حي دلزهور   48 بلوك   474 عنودنه(د) 

46050 ٲسفي مردكش.
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:
 Jan Roger W PAUWELS دلديد
 Geldmuntstraat 25800 عنودنه(د) 

Brugge Belgique
دلبوحي2ي  دلدين  صالح  دلديد 
حي دلزهور   48 بلوك   474 عنودنه(د) 

46050 ٲسفي مردكش
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
سخن28   07 بتلريخ  ب ردكش  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 442263.
427I

AL HISBA FISC

S.T SAKANE
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تأسيس شركة
AL HISBA FISC

 AMAL 4 RUE 55 2 EME ETAGE
 N 6 SIDI BERNOUSSI، 20600،

CASABLANCA MAROC
S.T SAKANE شركة ذدت دملدؤولية 

دملحدوس 
وعنودن مقرهل دإلخت لعي زنقة 7 

دلرقم 5 دلطلبق دلثلني شقة رقم 4 
دلدعلس  سيدي دل28نو�سي - 20600 

دلددر دلبيضلء دملغرب
تأسيس شركة ذدت دملدؤولية 

دملحدوس  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

565493
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعددس دلقلنون   2022 شتن28   44
دملدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دملحدوس  بلمل يزدت دلتللية:

ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دملدؤولية دملحدوس .

عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 

 S.T  : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

.SAKANE

: -دالنعلش  غرض دلشركة بإيجلز 

دلعقلري.
 7 زنقة   : دالخت لعي  دملقر  عنودن 

 4 دلطلبق دلثلني شقة رقم   5 دلرقم 

 20600  - دلدعلس  سيدي دل28نو�سي 

دلددر دلبيضلء دملغرب.

أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.

 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:

460 حصة   : دلديد ح يد سبيل 

بقي ة 400 سرهم للحصة.

 460  : طلحة  دملصطفى  دلديد 

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة.

 470  : دلديد عبد دلعزيز مطلب 

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة.

 OB IMMOBILIER : 510 دلشركة

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة. 

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :

عنودنه(د)  سبيل  ح يد  دلديد 

شلرع بغددس ع لر  4 طلبق 2 شقة 5 

كتبية دلبيضلء 20453 دلددر دلبيضلء 

دملغرب.

دلديد دملصطفى طلحة عنودنه(د) 

تجزئة دلضحى 26400 برشيد دملغرب.

مطلب  دلعزيز  عبد  دلديد 

عنودنه(د) عبد دلعزيز مطلب 26050 

دبن دح د دملغرب.

 OB IMMOBILIER دلشركة 

شلرع  دلوحد   حي   442 عنودنه(د) 

برشيد   26400 دلروسدني  دبردهيم 

دملغرب.

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:

عنودنه(د)  سبيل  ح يد  دلديد 

شلرع بغددس ع لر  4 طلبق 2 شقة 5 

كتبية دلبيضلء 20453 دلددر دلبيضلء 

دملغرب

دلديد دملصطفى طلحة عنودنه(د) 
تجزئة دلضحى 26400 برشيد دملغرب
مطلب  دلعزيز  عبد  دلديد 
عنودنه(د) عبد دلعزيز مطلب 26050 

دبن دح د دملغرب
دلديد دملهدي دلك يلي عنودنه(د) 
عقبة  شلرع  حريز  لوالس  تجزئة   7
برشيد   26400 دلهد   حي  نلفع  بن 

دملغرب
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
 42 بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 

سخن28 2022 تحت رقم 849822.
428I

AUDINVEST SARL

TITYASE
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تأسيس شركة

AUDINVEST SARL
 Nr 5 Immeuble Safwa avenue
 Hassan 1er، 80000، AGADIR

MAROC
TITYASE شركة ذدت دملدؤولية 

دملحدوس 
وعنودن مقرهل دإلخت لعي 77 زنقة 

مح د س يحة دلطلبق 40 رقم 57 - 
20000 دلددر دلبيضلء دملغرب 
تأسيس شركة ذدت دملدؤولية 

دملحدوس  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

564745
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
دلقلنون  إعددس  تم   2022 نون28   42
دملدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دملحدوس  بلمل يزدت دلتللية:
ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دملدؤولية دملحدوس .
عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
 : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

.TITYASE
تدويق   : بإيجلز  دلشركة  غرض 
دلفالحية  ودملودس  دلتنظيف  مودس 

ودالس د .
زنقة   77  : عنودن دملقر دالخت لعي 
 - 57 40 رقم  مح د س يحة دلطلبق 

20000 دلددر دلبيضلء دملغرب.

أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  
دلشركة : 99 سنة.

 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 
سرهم، مقدم كللتللي:

 500  : عشل  بن  يلسين  دلديد 
حصة بقي ة 400 سرهم للحصة.

 500  : بلتهوم  تيت2يت  دلديد  
حصة بقي ة 400 سرهم للحصة. 

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 
وصفلت ومودطن دلشركلء :

دلديد يلسين بن عشل عنودنه(د) 
تلروسدنت   83500 تللوين  دملركز  حي 

دملغرب.
عنودنه(د)  بلتهوم  تيت2يت  دلديد  
 47 رقم  ب  بلوك  دملدتقبل  حي 

دلدردركة 80046 دكلسير دملغرب.
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:
دلديد يلسين بن عشل عنودنه(د) 
تلروسدنت   83500 تللوين  دملركز  حي 

دملغرب
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
 07 بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 

سخن28 2022 تحت رقم 848976.

429I

PROXY FINANCE

HEALTHINESS
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تأسيس شركة

PROXY FINANCE
زدوية شلرع يعقوب دملنصور وشلرع 

عالل دلفل�سي، ع لر  رقم 24 (فضلء 
دلصفو )، دلطلبق دلثللث، مكتب 
رقم 23، 40000، مردكش دملغرب

HEALTHINESS شركة ذدت 
دملدؤولية دملحدوس 

وعنودن مقرهل دإلخت لعي إقلمة أنس 
ملخوريل 26 شلرع موالي عبد هللا 
(طريق آسفي) مكتب 42 بلب سكللة 

مردكش. - 40000 مردكش دملغرب
تأسيس شركة ذدت دملدؤولية 

دملحدوس  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

434325
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
دلقلنون  إعددس  تم   2022 نون28   24
دملدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دملحدوس  بلمل يزدت دلتللية:
ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دملدؤولية دملحدوس .
عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
 : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

.HEALTHINESS
عالج   -  : بإيجلز  دلشركة  غرض 

دلد نة ودلعنلية بللجدم.
ملدتحضردت  بللتقديط  بلئع   -

دلتج يل.
بتقنيلت  دملتعلق  دلتدريب   -

دلتج يل غي2 دلجردحية..
إقلمة   : دالخت لعي  دملقر  عنودن 
26 شلرع موالي عبد  أنس ملخوريل 
بلب   42 مكتب  آسفي)  (طريق  هللا 
مردكش   40000  - مردكش.  سكللة 

دملغرب.
أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.
 40.000 دلشركة:  رأس لل  مبلغ 

سرهم، مقدم كللتللي:
 50  : هند  بلقليد  أيت  دلديد  

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة.
 50  : عزدلدين  دلدفلع  دلديد 

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة. 
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :
دلديد  أيت بلقليد هند عنودنه(د) 
 40000 مردكش   445 رقم  إسيل 

مردكش دملغرب.
دلديد دلدفلع عزدلدين عنودنه(د) 
445 مردكش  إسيل زنقة مدي2  رقم 

40000 مردكش دملغرب.
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:
دلديد دلدفلع عزدلدين عنودنه(د) 
445 مردكش  إسيل زنقة مدي2  رقم 

40000 مردكش دملغرب
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
سخن28   05 بتلريخ  ب ردكش  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 442454.

430I

FICAS

 SANID DEVELOPPEMENT
SARL

شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 
حل شركة

FICAS
 CITE SAADA RUE 10 N°189
 EL ALIA MOHAMMEDIA
حي دلدعلس  40 رقم 489 

دلعللية دملح دية، 28830، 
MOHAMMEDIA MAROC

 SANID DEVELOPPEMENT SARL
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس (في 

طور دلتصفية)
وعنودن مقرهل دإلخت لعي 86 طريق 
دلجديد  دلطلبق دلدلسس شقة رقم 
64 دملعلريف دلددر دلبيضلء. - 20370 

دلددر دلبيضلء دملغرب.
حل شركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 
.437204

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 
تقرر حل   2022 نون28   45 دملؤرخ في 
دملحدوس   دملدؤولية  ذدت  شركة 
 SANID DEVELOPPEMENT
SARL مبلغ رأس للهل 400.000 سرهم 
طريق   86 وعنودن مقرهل دإلخت لعي 
دلجديد  دلطلبق دلدلسس شقة رقم 
64 دملعلريف دلددر دلبيضلء. - 20370 
 : ل  نتيجة  دملغرب  دلبيضلء  دلددر 

منلفدة شرسة..
و حدس مقر دلتصفية ب 86 طريق 
دلجديد  دلطلبق دلدلسس شقة رقم 
64 دملعلريف دلددر دلبيضلء. - 20370 

دلددر دلبيضلء دملغرب. 
و عين:

ملوقي  مح د  دلديد( ) 
 50 رقم  مونيك  تجزئة  وعنودنه(د) 
ك صفي  دملغرب  دملح دية   28830

( ) للشركة.
وعند دإلقتضلء دلحدوس دملفروضة 
محل  لهم  دملخولة  دلصالحيلت  على 
دملخلبر  ومحل تبليغ دلعقوس ودلوثلئق 
طريق   86  : بللتصفية  دملتعلقة 
دلجديد  دلطلبق دلدلسس شقة رقم 

64 دملعلريف دلددر دلبيضلء.

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

 07 بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 
سخن28 2022 تحت رقم 849264.

434I

شركة مدتأمنة دلحنصللي ش.ذ.م.م. ذدت دلشريك 

دلوحيد

 GHANEM MODERN
BUILDING

شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 
دلشريك دلوحيد

تأسيس شركة
شركة مدتأمنة دلحنصللي ش.ذ.م.م. 

ذدت دلشريك دلوحيد
20 شلرع دملتنبي دلطلبق دالول بني 

مالل 20 شلرع دملتنبي دلطتبق دالول 
بني مالل، 23000، بني مالل دملغرب

 GHANEM MODERN BUILDING
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
وعنودن مقرهل دإلخت لعي أم أظهر 

تجزئة دلقل�سي عيلض رقم 06 
مرآب, بني مالل - 23000 بني مالل 

دملغرب
تأسيس شركة ذدت مدؤولية 
محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 
43495

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعددس دلقلنون   2022 سخن28   04
مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 
دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:
ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 
دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.
عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
 : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 
.GHANEM MODERN BUILDING
أشغلل   : بإيجلز  دلشركة  غرض 

متعدس  أودلبنلء, عقلقي2, تجلر  

 TRAVAUX DIVERS OU

 CONSTRUCTION-DROGUISTE

.EN DETAIL-NEGOCE

أم أظهر   : عنودن دملقر دالخت لعي 

تجزئة دلقل�سي عيلض رقم 06 مرآب, 

بني مالل - 23000 بني مالل دملغرب.

أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  
دلشركة : 99 سنة.

 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 
سرهم، مقدم كللتللي:

 4.000  : سفيلن  غلنم  دلديد 
حصة بقي ة 400 سرهم للحصة. 

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 
وصفلت ومودطن دلشركلء :

عنودنه(د)  سفيلن  غلنم  دلديد 
دمللود  حي   23 رقم  مكرر   34 زنقة 
منيفر    54000 منيفر   دغربين 

دملغرب.
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:
عنودنه(د)  غلنم  سفيلن  دلديد 
دمللو  حي   23 رقم  مكرر   34 زنقة 
منيفر    54000 منيفر   دغربين 

دملغرب
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
دالبتددئية ببني مالل بتلريخ 42 سخن28 

2022 تحت رقم 4246.
432I

N2M CONSEIL-SARL

ODVALA
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تحويل دملقر دالخت لعي للشركة

N2M CONSEIL-SARL
 AV HASSAN I RUE 5 N 19, 2
 ETAGE N 4، 62000، NADOR

MAROC
ODVALA شركة ذدت دملدؤولية 

دملحدوس 
وعنودن مقرهل دإلخت لعي حي دلوفلق 

رقم 8 سلودن - 62000 دلنلضور 
دملغرب.

تحويل دملقر دالخت لعي للشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.24445
ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 
تم تحويل   2022 نون28   23 دملؤرخ في 
من  للشركة  دلحللي  دالخت لعي  دملقر 
 62000  - 8 سلودن  »حي دلوفلق رقم 
دلنلضور دملغرب« إلى »تجزئة دلع ردن 
رقم 4245 سلودن - 62000 دلنلضور 

دملغرب«.
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بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
دالبتددئية بللنلضور بتلريخ 04 سخن28 

2022 تحت رقم 4942.
433I

UNION BEST SOLUTIONS

 ATELIER DE TOUR
INDUSTRIEL

شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 
حل شركة

UNION BEST SOLUTIONS
 N°14 LOTISSEMENT SAFSAF

 ،TARGA MARRAKECH، 40000
مردكش دملغرب

 ATELIER DE TOUR INDUSTRIEL
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس (في 

طور دلتصفية)
وعنودن مقرهل دإلخت لعي دملنطقة 

دلصنلعية تجزئة دلكرم رقم 3/496 
- 40000 مردكش دملغرب.

حل شركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.86059
ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 
تقرر حل   2022 نون28   29 دملؤرخ في 
دملحدوس   دملدؤولية  ذدت  شركة 
 ATELIER DE TOUR INDUSTRIEL
سرهم   400.000 رأس للهل  مبلغ 
دملنطقة  دإلخت لعي  مقرهل  وعنودن 
 496/3 دلصنلعية تجزئة دلكرم رقم 
 : مردكش دملغرب نتيجة ل   40000  -

ديقلف مزدولة دلنشلط دلتجلري.
و حدس مقر دلتصفية ب دملنطقة 
 496/3 دلصنلعية تجزئة دلكرم رقم 

- 40000 مردكش دملغرب. 
و عين:

نلسية بنونة وعنودنه(د)  دلديد( ) 
تجزئة دلح ردء رقم 250 ح م 40000 
مردكش دملغرب ك صفي ( ) للشركة.

وعند دإلقتضلء دلحدوس دملفروضة 
محل  لهم  دملخولة  دلصالحيلت  على 
دملخلبر  ومحل تبليغ دلعقوس ودلوثلئق 

دملتعلقة بللتصفية : -
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
سخن28   42 بتلريخ  ب ردكش  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 442448.
434I

FLASH ECONOMIE

PELL IMMO
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28، 20000،

CASABLANCA MAROC

PELL IMMO شركة ذدت دملدؤولية 

دملحدوس 

وعنودن مقرهل دإلخت لعي شلرع 56 

دبن دلونلن عين دلدبع - 20000 

دلددر دلبيضلء دملغرب

تأسيس شركة ذدت دملدؤولية 

دملحدوس  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

546445

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
دلقلنون  إعددس  تم   2022 نون28   24

دملدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دملحدوس  بلمل يزدت دلتللية:

ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دملدؤولية دملحدوس .

عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 

 PELL  : ب ختصر تد يتهل  دإلقتضلء 

.IMMO

دلتطوير   : بإيجلز  غرض دلشركة 

دلعقلري.

 56 عنودن دملقر دالخت لعي : شلرع 

دبن دلونلن عين دلدبع - 20000 دلددر 

دلبيضلء دملغرب.

أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.

 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:

 500  : دلفزدزي  عت لن  دلديد 

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة.

دلديد  أمغلر خليلة : 500 حصة 

بقي ة 400 سرهم للحصة. 

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :

دلديد عت لن دلفزدزي عنودنه(د) 
 50000 ج  م  دلفردبي  زنقة   38 رقم 

مكنلس دملغرب.

عنودنه(د)  خليلة  أمغلر  دلديد  
دقلمة دلنهضة م س 8 دلف ع لر  57 
دلددر   20000 سيدس مومن   9 رقم 

دلبيضلء دملغرب.
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:
دلديد عت لن دلفزدزي عنودنه(د) 
 50000 ج  م  دلفردبي  زنقة   38 رقم 

مكنلس دملغرب
عنودنه(د)  خليلة  أمغلر  دلديد  
دقلمة دلنهضة م س 8 دلف ع لر  57 
دلددر   20000 سيدس مومن   9 رقم 

دلبيضلء دملغرب
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
 05 بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 

سخن28 2022 تحت رقم 848875.
435I

FLASH ECONOMIE

Y I S PROMO
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

تأسيس شركة ذدت مدؤولية 
محدوس  بشريك وحيد 

محدوس   شركة  تلسيس  تم 
ب قت�سى  وحيد  بشريك  دملدؤولية 
نون28   23 بتلريخ  مؤرخ  عرفي  عقد 

2022 بلملودصفلت دلتللية
 Y I S PROMO«« دلتد ية: 

 S.A.R.L.AU
ملخوريل  إقلمة  دلتجلري:  دملقر 
سيدي   G3 N3 دلقدس  ع لر  

دل28نو�سي دلددر دلبيضلء.
دلهدف دلتجلري:منعش عقلري

 400.000 في  دلرأس لل:محدس 
سرهم مقدم دلى 4000 حصة 

صللح  دلديد  حصة   4000
بوزيدي 

دملد : تلريخ تأسيدهل سنة 99
دلتديي2: دلديد صللح بوزيدي

دملحك ة  دلقلنوني:  دإليددع 
تحت دلرقم  دلتجلرية بللددر دلبيضلء 
رقم  دلتجلري  ودلسجل   849443

 564587
436I

STE ARSALAN CHAOUIA

SPRINSERVE
إعالن متعدس دلقردردت

STE ARSALAN CHAOUIA
شلرع دلجيش دمللكي حي دملعطي رقم 
 SETTAT ،26000 ،843 463 ص.ب

MAROC
SPRINSERVE »شركة ذدت 

دملدؤولية دملحدوس «
وعنودن مقرهل دالخت لعي: حي 

مي ونة شلرع مح د س يحة رقم 52 
- - سطلت دملغرب.

»إعالن متعدس دلقردردت«
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري: 

.5269
ب قت�سى دلج ع دلعلم دالستثنلئي 

دملؤرخ في 29 نون28 2022
تم دتخلذ دلقردردت دلتللية: 

قردر رقم 4: دلذي ينص على مليلي: 
دلشركة حلليل شركة ذدت مدؤولية 
دلشكل  تغيي2  تم  وبللتللي،  محدوس . 
ذدت  شركة  إلى  للشركة  دلقلنوني 
مدؤولية محدوس  ذدت شريك وحيد
قردر رقم 2: دلذي ينص على مليلي: 
قرر تغيي2 دلنشلط وحذف دلنشلط: 
دلبدتنة عن طريق إضلفة دألنشطة 
دستي2دس  متنوعة،  أع لل  دلتللية: 
يقرر دالخت لع  وبنلًء عليه،  وتصدير. 
دلنظلم  من   2 دمللس   تعديل  دلعلم 

دألسل�سي
على  ينص  دلذي   :3 رقم  قردر 
دلدهبي  دلديد   دلشريكلن  مليلي: 
دلوطنية  للبطلقة  دلحلملة  علئشة 
غلزي  ودلديد  343828فف  رقم 
رقم  دلوطنية  للبطلقة  حلمل  يونس 
دلديد  ل:  تنلزال  قد  377525فف 
للبطلقة  حلمل  رضل  دلطلهري 
 400 440665فف  رقم  دلوطنية 
400.00 سرهم (ملئة سرهم)  وحد  في 

ب بلغ 40000.00 سرهم
وتبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 

دلنظلم دألسل�سي دلتللية: 
بند رقم 4: دلذي ينص على مليلي: 
يتم تشكيلهل ب وخب هذد دملدتفيد 
من دألسهم دلتي تم إنشلؤهل في ل بعد 
وبين دملدتفيدين م ن قد يصبحون 
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مدئولية  ذدت  شركة  بعد  في ل 
ودلتي  ودحد  شريك  مع  محدوس  
في  به  دملع ول  دلتشريع  سيحك هل 

دملغرب وهذد دلنظلم دألسل�سي.
بند رقم 2: دلذي ينص على مليلي: 
دلنحو  على  دلشركة  غرض  أصبح 
أع لل   • وتصدير  دستي2دس   • دلتللي: 

مختلفة
بند رقم 6: دلذي ينص على مليلي: 
تم دلت28ع للشركة ب بلغ نقدي وهو: 
رضل.......................  دلطلهري  دلديد: 

10،000 سرهم
على  ينص  دلذي   :7 رقم  بند 
ب بلغ  دمللل  رأس  تحديد  تم  مليلي: 
 10،000.00 سرهم  آالف  عشر  
سهم   400 ملئة  إلى  مقد ة  سرهم 
موزعة  سرهم   400 ملئة  بقي ة 
دلطلهر   دلديد:  دلتللي:  دلنحو  على 

رضل...................... 400 وحد 
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
05 سخن28  دالبتددئية بدطلت بتلريخ 

2022 تحت رقم 4373/22.

437I

FLASH ECONOMIE

SABIAMA
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28، 20000،
CASABLANCA MAROC

SABIAMA شركة ذدت دملدؤولية 
دملحدوس 

وعنودن مقرهل دإلخت لعي 26، شلرع 
مرس دلدلطلن، دلشقة 3، دلطلبق 

4 - 20000 دلددر دلبيضلء دملغرب
تأسيس شركة ذدت دملدؤولية 

دملحدوس  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

564765
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعددس دلقلنون   2022 شتن28   20
دملدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دملحدوس  بلمل يزدت دلتللية:

ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 
دملدؤولية دملحدوس .

عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
 : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

.SABIAMA
غرض دلشركة بإيجلز : دلتجلر .

عنودن دملقر دالخت لعي : 26، شلرع 
مرس دلدلطلن، دلشقة 3، دلطلبق 4 

- 20000 دلددر دلبيضلء دملغرب.
أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.
 40.000 دلشركة:  رأس لل  مبلغ 

سرهم، مقدم كللتللي:
50 حصة   : دلديد رشيد كشتيم 

بقي ة 400 سرهم للحصة.
دلديد رشيد دس سعيد : 50 حصة 

بقي ة 400 سرهم للحصة. 
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :
عنودنه(د)  كشتيم  رشيد  دلديد 
 432 ع لر   دملنصور  سيلر  تجزئة 
دملح دية   28840 شقة عين حروس  

دملغرب.
دلديد رشيد دس سعيد عنودنه(د) 
 06 ع لر    04 س  م  دألبردر  دقلمة 
دلددر   20000 موالي رشيد   22 رقم 

دلبيضلء دملغرب.
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:
دلديد ح ز  دس سعيد عنودنه(د) 
 06 ع لر    04 س  م  دألبردر  دقلمة 
دلددر   20000 موالي رشيد   22 رقم 

دلبيضلء دملغرب
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
 09 بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 

نون28 2022 تحت رقم 845466.

438I

إئت لنية بلرية

 MOROCCAN SECRET
 HANDBOOK THE LUXURY

TRAVEL
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تأسيس شركة

إئت لنية بلرية

مليل4 رقم448 دملحلميد مردكش، 
40460، مردكش دملغرب

 MOROCCAN SECRET
 HANDBOOK THE LUXURY
TRAVEL شركة ذدت دملدؤولية 

دملحدوس 
وعنودن مقرهل دإلخت لعي أسكجور 
تجزئة دلخليل 4،دلطلبق دألر�سي 

رقم 260 دملحلميد مردكش - 40450 
مردكش دملغرب

تأسيس شركة ذدت دملدؤولية 
دملحدوس  

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 
434604

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعددس دلقلنون   2022 سخن28   05
دملدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دملحدوس  بلمل يزدت دلتللية:
ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دملدؤولية دملحدوس .
عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 
 MOROCCAN SECRET  :
 HANDBOOK THE LUXURY

.TRAVEL
وكللة   : بإيجلز  دلشركة  غرض 

.AGENCE DE VOYAGESأسفلر
عنودن دملقر دالخت لعي : أسكجور 
دألر�سي  4،دلطلبق  دلخليل  تجزئة 
 40450 260 دملحلميد مردكش -  رقم 

مردكش دملغرب.
أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.
 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:
دلديد  كروط عزيز  : 500 حصة 

بقي ة 400 سرهم للحصة.
500 حصة   : دلديد  شلبي زينب 

بقي ة 400 سرهم للحصة. 
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :
عنودنه(د)  عزيز   كروط  دلديد  
 260 رقم   4 أسكجور تجزئة دلخليل 
مردكش   40450 مردكش  دملحلميد 

دملغرب.

عنودنه(د)  زينب  شلبي  دلديد  
68 حي ي ب ت  دلزيتون دلجديد رقم 

مردكش 40040 مردكش دملغرب.
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:
عنودنه(د)  عزيز   كروط  دلديد  
 260 رقم   4 أسكجور تجزئة دلخليل 
مردكش   400450 مردكش  دملحلميد 

دملغرب
عنودنه(د)  زينب  شلبي  دلديد  
68 حي ي ب ت  دلزيتون دلجديد رقم 

مردكش 40040 مردكش دملغرب
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
سخن28   43 بتلريخ  ب ردكش  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 442490.
439I

FLASH ECONOMIE

ALFAGRO
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

حل شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28، 20000،
CASABLANCA MAROC

ALFAGRO شركة ذدت دملدؤولية 
دملحدوس (في طور دلتصفية)

وعنودن مقرهل دإلخت لعي 2 شلرع 
دلحدن دلبصري دلطلبق دلثللث 
دلشقة رقم 6 - 20000 دلددر 

دلبيضلء دملغرب.
حل شركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 
.358485

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 
2022 تقرر حل  30 شتن28  دملؤرخ في 
دملحدوس   دملدؤولية  ذدت  شركة 
رأس للهل  مبلغ   ALFAGRO
مقرهل  وعنودن  سرهم   4.000.000
شلرع دلحدن دلبصري   2 دإلخت لعي 
 -  6 رقم  دلشقة  دلثللث  دلطلبق 
دلددر دلبيضلء دملغرب نتيجة   20000

ل : عدم وخوس دي نشلط تجلري.
شلرع   2 و حدس مقر دلتصفية ب 
دلثللث  دلطلبق  دلبصري  دلحدن 
دلشقة رقم 6 - 20000 دلددر دلبيضلء 

دملغرب. 
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و عين:

سي و  عبدو  عزيز  دلديد( ) 
لحدن  بلوش  زنقة   3 وعنودنه(د) 

دلبيضلء  دلددر   20000 دلودزيس 

دملغرب ك صفي ( ) للشركة.

وعند دإلقتضلء دلحدوس دملفروضة 

محل  لهم  دملخولة  دلصالحيلت  على 

دملخلبر  ومحل تبليغ دلعقوس ودلوثلئق 

2 شلرع دلحدن   : دملتعلقة بللتصفية 

دلبصري دلطلبق دلثللث دلشقة رقم 6

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

 42 بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 

سخن28 2022 تحت رقم 849769.

440I

كبلسكلف

 EURO-MAROC

QUINCAILLERIE
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

كبلسكلف

49 شلرع دلجيش دمللكي 
دلطلبق4رقم43، 62000، دلنلضور 

دملغرب

 EURO-MAROC QUINCAILLERIE

شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد

وعنودن مقرهل دإلخت لعي شلرع 

دملدي2  رقم 5880 دلطلبق 3 - 

62000 دلنلضور دملغرب

تأسيس شركة ذدت مدؤولية 

محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

4963

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعددس دلقلنون   2022 سخن28   05

مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:

ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.

عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
EURO- : دإلقتضلء ب ختصر تد يتهل

.MAROC QUINCAILLERIE
توزيع   : بإيجلز  دلشركة  غرض 

وتدويق دستي2دس وتصدير دلعقلقي2.
شلرع   : دالخت لعي  دملقر  عنودن 
دملدي2  رقم 5880 دلطلبق 3 - 62000 

دلنلضور دملغرب.
أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.
 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:
دلديد دلح ددوي مي ون : 4.000 

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة. 
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :
مي ون  دلح ددوي  دلديد 
شيكر  بني  مدلسيت  سودر  عنودنه(د) 

62302 دلنلضور دملغرب.
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:
مي ون  دلح ددوي  دلديد 
شيكر  بني  مدلسيت  سودر  عنودنه(د) 

62302 دلنلضور دملغرب
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
دالبتددئية بللنلضور بتلريخ 08 سخن28 

2022 تحت رقم 4963.
444I

FIDUCIAIRE DAR DMANA

EURO ASSURANCE
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تعيين مدي2 خديد للشركة

FIDUCIAIRE DAR DMANA
 LOT AL FARAH HAJ FATEH

 IMM 20 APT1، 20100،
CASABLANCA MAROC

EURO ASSURANCE شركة ذدت 
دملدؤولية دملحدوس 

وعنودن مقرهل دإلخت لعي شلرع 
دللي ون دقلمة دلفرح ع لر  20 

دلطلبق 4 دلشقة 3 - 20260 دلددر 
دلبيضلء دملغرب.

تعيين مدي2 خديد للشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.400067

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 
دملؤرخ في 48 أكتوبر 2022 تم تعيين 
مدي2 خديد للشركة دلديد( ) طهردن 

سعيد ك دي2 آمر
تبعل لقبول دستقللة دملدي2.

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
 06 بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 

سخن28 2022 تحت رقم 849488.
442I

‘Entreprise assisstance *ENTASS*

ANOVA SMART APPS
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
حل شركة

 Entreprise assisstance*
›*ENTASS

 ongle rue berkane et melila،
60000، oujda maroc

ANOVA SMART APPS شركة ذدت 
مدؤولية محدوس  ذدت دلشريك 

دلوحيد(في طور دلتصفية)
وعنودن مقرهل دإلخت لعي تجزئة 

دلقدس رقم 49 طريق سيدي يحيى 
طلبق 3 شقة 4 وخد  - 60000 

وخد  دملغرب.
حل شركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 
.37447

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 
تقرر حل   2022 يونيو   28 دملؤرخ في 
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 
 ANOVA SMART دلوحيد  دلشريك 
سرهم   40.000 مبلغ رأس للهل   APPS
تجزئة  دإلخت لعي  مقرهل  وعنودن 
طريق سيدي يحيى   49 دلقدس رقم 
طلبق 3 شقة 4 وخد  - 60000 وخد  

دملغرب نتيجة ل : مشلكل مللية.
تجزئة  ب  دلتصفية  مقر  حدس  و 
طريق سيدي يحيى   49 دلقدس رقم 
طلبق 3 شقة 4 وخد  - 60000 وخد  

دملغرب. 
و عين:

دنودر  دلعللي  عبد  دلديد( ) 
وعنودنه(د) حي دلدعلس  شلرع سكيكر 
 60000 وخد    30 رقم  مصطفى 

وخد  دملغرب ك صفي ( ) للشركة.

وعند دإلقتضلء دلحدوس دملفروضة 
محل  لهم  دملخولة  دلصالحيلت  على 
دملخلبر  ومحل تبليغ دلعقوس ودلوثلئق 

دملتعلقة بللتصفية : -
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
أكتوبر   05 بتلريخ  بوخد   دلتجلرية 

2022 تحت رقم 4534.
443I

Notaire

ZINA CUIR
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تحويل دملقر دالخت لعي للشركة

Notaire
 Casablanca résidence marya b
 Angle bd la gironde et rue ifni،

20500، Casablanca Maroc
ZINA CUIR شركة ذدت دملدؤولية 

دملحدوس 
وعنودن مقرهل دإلخت لعي 4 محج 
دلقودت دملدلعد  متجر دقلمة 

دلزيتون سيدي عث لن - 20250 
دلددر دلبيضلء دملغرب.

تحويل دملقر دالخت لعي للشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري -.

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 
تم تحويل   2042 نون28   02 دملؤرخ في 
دملقر دالخت لعي دلحللي للشركة من »4 
محج دلقودت دملدلعد  متجر دقلمة 
دلزيتون سيدي عث لن - 20250 دلددر 
شلرع  »ملتقى  إلى  دملغرب«  دلبيضلء 
دسودن وزنقة ديفني شلرع الخي2وند - 

20500 دلددر دلبيضلء دملغرب«.
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
 02 بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 

يوليوز 2043 تحت رقم 526877.
444I

CANOCAF SARL

ENGLAND MARKET
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

حل شركة

CANOCAF SARL
شلرع دلجيش دمللكي زنقة دلخندلء 

رقم 7 دلطلبق دلثلني رقم 03 
 NADOR ،62000 ،دلنلظور

MAROC
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ENGLAND MARKET شركة 
ذدت دملدؤولية دملحدوس (في طور 

دلتصفية)

وعنودن مقرهل دإلخت لعي حي أوالس 
دبردهيم رقم 449 - 62000 دلنلظور 

دملغرب.

حل شركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.48659

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 

تقرر حل   2022 نون28   25 دملؤرخ في 

دملحدوس   دملدؤولية  ذدت  شركة 

مبلغ   ENGLAND MARKET
وعنودن  سرهم   400.000 رأس للهل 

دبردهيم  أوالس  حي  دإلخت لعي  مقرهل 
دلنلظور دملغرب   62000  -  449 رقم 

نتيجة ل : - نهلية نشلط دلشركة.

و حدس مقر دلتصفية ب حي أوالس 
دلنلظور   62000  -  449 دبردهيم رقم 

دملغرب. 

و عين:

دلحوفي  ح لسي  دلديد( ) 
وعنودنه(د) حي لعرد�سي زنقة 50 رقم 

44 62000 دلنلظور دملغرب ك صفي 

( ) للشركة.

وعند دإلقتضلء دلحدوس دملفروضة 

محل  لهم  دملخولة  دلصالحيلت  على 

دملخلبر  ومحل تبليغ دلعقوس ودلوثلئق 

دملتعلقة بللتصفية : -

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

دالبتددئية بللنلضور بتلريخ 07 سخن28 

2022 تحت رقم 4953.

445I

BENZINA FIRDAOUS

YASSINE ELAMRANI
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

BENZINA FIRDAOUS

FES، 30000، FES MAROC

YASSINE ELAMRANI شركة ذدت 

مدؤولية محدوس  ذدت دلشريك 

دلوحيد

وعنودن مقرهل دإلخت لعي سودر ديت 

مو�سى دوالس ع ردن دلزحيلكة دلرملني 

- 45450 دلزحيلكة دملغرب

تأسيس شركة ذدت مدؤولية 

محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

409

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
دلقلنون  إعددس  تم   2022 نون28   24

مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:

ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.

عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 

 : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

.YASSINE ELAMRANI

دنتلج   : بإيجلز  دلشركة  غرض 

حيودني (دالغنلم ودمللعز ودالبقلر).

: سودر ديت  عنودن دملقر دالخت لعي 

مو�سى دوالس ع ردن دلزحيلكة دلرملني 

- 45450 دلزحيلكة دملغرب.

أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.

 50.000 دلشركة:  رأس لل  مبلغ 

سرهم، مقدم كللتللي:

500 حصة   : دلديد يلسين غلزي 

بقي ة 400 سرهم للحصة. 

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :

دلديد يلسين غلزي عنودنه(د) سودر 

دلزحيلكة  ع ردن  دوالس  مو�سى  ديت 

دلرملني 45450 دلزحيلكة دملغرب.

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:

دلديد يلسين غلزي عنودنه(د) سودر 

دلزحيلكة  ع ردن  دوالس  مو�سى  ديت 

دلرملني 45450 دلزحيلكة دملغرب

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

سخن28   08 دالبتددئية بللرملني بتلريخ 

2022 تحت رقم 75.

446I

Notaire

SEPROM CONSTRUCTION
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تعيين مدي2 خديد للشركة

Notaire
 Casablanca résidence marya b
 Angle bd la gironde et rue ifni،

20500، Casablanca Maroc
 SEPROM CONSTRUCTION
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

وعنودن مقرهل دإلخت لعي 26 محج 
مرس دلدلطلن شقة 3 دلطلبق 4 - 

20440 دلددر دلبيضلء دملغرب.
تعيين مدي2 خديد للشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري -.
ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 
دملؤرخ في 24 أكتوبر 2022 تم تعيين 
دلديد( )  للشركة  خديد  مدي2 

دلخللدي عبد دلرحيم ك دي2 آمر
تبعل لقبول دستقللة دملدي2.

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
 24 بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 

أكتوبر 2022 تحت رقم 848454.

447I

Notaire

SEPROM CONSTRUCTION
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تعيين مدي2 خديد للشركة

Notaire
 Casablanca résidence marya b
 Angle bd la gironde et rue ifni،

20500، Casablanca Maroc
 SEPROM CONSTRUCTION
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

وعنودن مقرهل دإلخت لعي 26 محج 
مرس دلدلطلن شقة 3 دلطلبق 4 - 

20440 دلددر دلبيضلء دملغرب.
تعيين مدي2 خديد للشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري -.
ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 
دملؤرخ في 24 أكتوبر 2022 تم تعيين 
رضل  مدي2 خديد للشركة دلديد( ) 

مللد ك دي2 آمر
تبعل لقبول دستقللة دملدي2.

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

 30 بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 

نون28 2022 تحت رقم 848454.

448I

Cabinet Comptable Azmani Mounsef

TRUST MARK
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

قفل دلتصفية

 Cabinet Comptable Azmani

Mounsef

 Rue Anoual N°46، 32000، AL

Hoceima Maroc

TRUST MARK شركة ذدت 

دملدؤولية دملحدوس 

وعنودن مقرهل دإلخت لعي : سودر 

دلدودني ديت يوسف وعلي - 32000 

دلحدي ة دملغرب.

قفل دلتصفية

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

.2625

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 

تقرر   2022 نون28   24 في  دملؤرخ 

ذدت  شركة   TRUST MARK حل 

رأس للهل  مبلغ  دملحدوس   دملدؤولية 

مقرهل  وعنودن  سرهم   90.000

دإلخت لعي سودر دلدودني ديت يوسف 

دملغرب  دلحدي ة   32000  - وعلي 

للنشلط  دلنهلئي  اللتوقف  نتيجة 

دلتجلري للشركة.

و عين:

دلديد( ) ح ز  بجرت وعنودنه(د) 

 32000 وعلي  يوسف  ديت  بوملعيز 

 ( ) ك صفي  دملغرب  دلحدي ة 

للشركة.

و قد تم دنعقلس دلج عية دلختلمية 

سودر  وفي   2022 نون28   24 بتلريخ 

 32000 دلدودني ديت يوسف وعلي - 

دلحدي ة دملغرب.

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

 43 بتلريخ  بللحدي ة  دالبتددئية 

سخن28 2022 تحت رقم 332.

449I
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FICAS

HO TRANS SARL
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

حل شركة

FICAS
 CITE SAADA RUE 10 N°189
 EL ALIA MOHAMMEDIA
حي دلدعلس  40 رقم 489 

دلعللية دملح دية، 28830، 
MOHAMMEDIA MAROC

HO TRANS SARL شركة ذدت 
دملدؤولية دملحدوس (في طور 

دلتصفية)
وعنودن مقرهل دإلخت لعي شلرع تلسلة 
دلطلبق دلثلني سرب مردكش بلوك 9 
رقم 94 - 28830 دملح دية دملغرب.

حل شركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.27567
ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 
2022 تقرر حل  05 شتن28  دملؤرخ في 
دملحدوس   دملدؤولية  ذدت  شركة 
رأس للهل  مبلغ   HO TRANS SARL
مقرهل  وعنودن  سرهم   400.000
دإلخت لعي شلرع تلسلة دلطلبق دلثلني 
 -  94 رقم   9 بلوك  مردكش  سرب 
 : دملح دية دملغرب نتيجة ل   28830

ركوس تجلري..
شلرع  ب  دلتصفية  مقر  حدس  و 
مردكش  سرب  دلثلني  دلطلبق  تلسلة 
دملح دية   28830  -  94 رقم   9 بلوك 

دملغرب. 
و عين:

دملحفوظ  حديني  دلديد( ) 
مكرر   02 دلحدنية  وعنودنه(د) 
دملغرب  دملح دية   28830  44 رقم 

ك صفي ( ) للشركة.
وعند دإلقتضلء دلحدوس دملفروضة 
محل  لهم  دملخولة  دلصالحيلت  على 
دملخلبر  ومحل تبليغ دلعقوس ودلوثلئق 
تلسلة  شلرع   : بللتصفية  دملتعلقة 
 9 دلطلبق دلثلني سرب مردكش بلوك 

رقم 94 
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
 42 بتلريخ  بلملح دية  دالبتددئية 

أكتوبر 2022 تحت رقم 4996.
450I

SENNA FOCUS

SENNA FOCUS

شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد

قفل دلتصفية

SENNA FOCUS

46 شلرع عقبة، شقة 2، أكددل، 

40000، دلربلط دملغرب

SENNA FOCUS شركة ذدت 

مدؤولية محدوس  ذدت دلشريك 

دلوحيد

وعنودن مقرهل دإلخت لعي : 46 

شلرع عقبة، شقة 2 دكددل 40000 

دلربلط دملغرب.

قفل دلتصفية

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

.4454

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 

تقرر   2048 يوليوز   02 في  دملؤرخ 

ذدت  شركة   SENNA FOCUS حل 

دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد مبلغ رأس للهل 90.000 سرهم 

شلرع   46 دإلخت لعي  مقرهل  وعنودن 

عقبة، شقة 2 دكددل 40000 دلربلط 

دملغرب نتيجة للفسخ دملدبق للشركة 

وسلك بدبب توقيف نشلط دلشركة..

و عين:

دلديد( ) فلضل سنة وعنودنه(د) 

إقلمة عبلس،   ،43 شقة   24 ع لر  

 40000 دكددل  هلخر،  دبن  زنقة 

دلربلط دملغرب ك صفي ( ) للشركة.

و قد تم دنعقلس دلج عية دلختلمية 

بتلريخ 02 يوليوز 2048 وفي 46 شلرع 

عقبة، شقة 2 دكددل 40000 دلربلط 

دملغرب.

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

يوليوز   24 بتلريخ  بللربلط  دلتجلرية 

2048 تحت رقم 97488.

454I

sofoget

 LE CONTINENTAL SEA
PALACE

شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 
دلشريك دلوحيد

توسيع نشلط دلشركة 

sofoget
 Kenitra, 37 rue mohamed qorri
 residence chaimae bur n° 2 et

3، 14000، kenitra maroc
 LE CONTINENTAL SEA PALACE
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
وعنودن مقرهل دالخت لعي دلقنيطر  

مهدية بي2ل مهدية محل رقم 
4و2و3و4و5و6و7و8 - 44000 

دلقنيطر  دملغرب.
توسيع نشلط دلشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 
.65724

دلوحيد  دلشريك  قردر  ب قت�سى 
ت ت   2022 نون28   05 في  دملؤرخ 
نشلط  إلى  دلتللية  دألنشطة  إضلفة 

دلشركة دلحللي :
مخ8ز  وحلويلت.

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم   
 08 بتلريخ  بللقنيطر   دالبتددئية 

سخن28 2022 تحت رقم 93648.
452I

sofoget

GHARB ENERGIE
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
حل شركة

sofoget
 Kenitra, 37 rue mohamed qorri
 residence chaimae bur n° 2 et

3، 14000، kenitra maroc
GHARB ENERGIE شركة ذدت 
مدؤولية محدوس  ذدت دلشريك 

دلوحيد(في طور دلتصفية)
وعنودن مقرهل دإلخت لعي دلقنيطر  
زنقة 4 رقم 45 بي2 ردمي شرقية ص 
ب 4235 - 44000 دلقنيطر  دملغرب.

حل شركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 
.27783

دلوحيد  دلشريك  قردر  ب قت�سى 
تقرر حل   2022 نون28   28 دملؤرخ في 
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 
 GHARB ENERGIE دلشريك دلوحيد
سرهم   400.000 رأس للهل  مبلغ 
دلقنيطر   دإلخت لعي  مقرهل  وعنودن 
بي2 ردمي شرقية ص   45 رقم   4 زنقة 
4235 - 44000 دلقنيطر  دملغرب  ب 

نتيجة ل : زيلس  مدلئر دلشركة.
و حدس مقر دلتصفية ب دلقنيطر  
زنقة 4 رقم 45 بي2 ردمي شرقية ص ب 

4235 - 44000 دلقنيطر  دملغرب. 
و عين:

وعنودنه(د)  كردس  هد   دلديد( ) 
دسبلنيل  دسبلنيل   ------- دسبلنيل 

ك صفي ( ) للشركة.
وعند دإلقتضلء دلحدوس دملفروضة 
محل  لهم  دملخولة  دلصالحيلت  على 
دملخلبر  ومحل تبليغ دلعقوس ودلوثلئق 

دملتعلقة بللتصفية : -
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
 08 بتلريخ  بللقنيطر   دالبتددئية 

سخن28 2022 تحت رقم 93647.

453I

بروفكس

 TRAITEUR ARIS NEGOCE
TRAVAUX

شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 
دلشريك دلوحيد

قفل دلتصفية

بروفكس
بشلرع مح د دلخلمس دقلمة دل28صة 

وخد ، 60000، وخد  دملغرب
 TRAITEUR ARIS NEGOCE

TRAVAUX شركة ذدت مدؤولية 
محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد

وعنودن مقرهل دإلخت لعي : 42 طريق 
م4 حي دلنهضة وخد  - 60000 

وخد  دملغرب.
قفل دلتصفية

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 
.33597
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دلوحيد  دلشريك  قردر  ب قت�سى 
تقرر   2022 نون28   20 في  دملؤرخ 
 TRAITEUR ARIS NEGOCE حل 
مدؤولية  ذدت  شركة   TRAVAUX
محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد مبلغ 
وعنودن  سرهم   40.000 رأس للهل 
حي  طريق م4   42 دإلخت لعي  مقرهل 
دلنهضة وخد  - 60000 وخد  دملغرب 

نتيجة لتوقيف دلنشلط دلتجلري.
و عين:

دلديد( ) دلنويفد زهر  وعنودنه(د) 
دلنهضة  حي   24 رقم  طريق ب6   42
وخد  60000 وخد  دملغرب ك صفي 

( ) للشركة.
و قد تم دنعقلس دلج عية دلختلمية 
42 طريق  2022 وفي  20 نون28  بتلريخ 
م4 حي دلنهضة وخد  - 60000 وخد  

دملغرب.
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
سخن28   04 بتلريخ  بوخد   دلتجلرية 

2022 تحت رقم 4944.

454I

excofi

YK VISION
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

رفع رأس لل دلشركة

excofi
دلشق 3 ع لر  لحبلبي شلرع دلجوالن 

ليدو فلس، 34000، فلس دملغرب
YK VISION شركة ذدت دملدؤولية 

دملحدوس 
وعنودن مقرهل دإلخت لعي رقم 
4 دلطلبق دلثلني شلرع دلكردمة 

مونفلوري - 30000 فلس دملغرب.
رفع رأس لل دلشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 
.58539

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 
تم   2022 ف28دير   22 في  دملؤرخ 
قدره  ب بلغ  دلشركة  رأس لل  رفع 
من  أي  سرهم«   4.000.000«
»4.000.000 سرهم« إلى »2.000.000 
تقديم حصص   : عن طريق  سرهم« 

نقدية أو عينية.

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
ف28دير   25 بتلريخ  بفلس  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 4045.
455I

EXPROX SARL AU

ASTAM DEVELOPPEMENT
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
رفع رأس لل دلشركة

EXPROX SARL AU
شلرع دملغرب دلعربي ع لر  دلزبي2ي 
دلطلبق دلثلني عين حروس  دلرقم 
دل28يدي 98 دملح دية، 28630، 

دملح دية دملغرب
 ASTAM DEVELOPPEMENT

شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 
دلشريك دلوحيد

وعنودن مقرهل دإلخت لعي تجزئة 
مومن رقم 443 - 28820 دملح دية 

دملغرب.
رفع رأس لل دلشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 
.48085

دلوحيد  دلشريك  قردر  ب قت�سى 
تم   2022 نون28   24 في  دملؤرخ 
قدره  ب بلغ  دلشركة  رأس لل  رفع 
»700.000 سرهم« أي من »400.000 
عن  سرهم«   800.000« إلى  سرهم« 
سيون  مع  مقلصة  إخردء   : طريق 

دلشركة دملحدس  دملقددر ودملدتحقة.
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
 08 بتلريخ  بلملح دية  دالبتددئية 

سخن28 2022 تحت رقم 2445.
456I

BIA CONSOMMABLES

BIA CONSOMMABLES
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تأسيس شركة

BIA CONSOMMABLES
43 زنقة دح د دملجلطي دقلمة لزدلب 
دلطلبق دألول رقم 8، 20350، دلددر 

دلبيضلء دملغرب
BIA CONSOMMABLES شركة 

ذدت دملدؤولية دملحدوس 

وعنودن مقرهل دإلخت لعي 43 زنقة 
دح د دملجلطي دقلمة لزدلب دلطلبق 
دألول رقم 8 - 20350 دلددر دلبيضلء 

دملغرب
تأسيس شركة ذدت دملدؤولية 

دملحدوس  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

564895
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
دلقلنون  إعددس  تم   2022 نون28   22
دملدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دملحدوس  بلمل يزدت دلتللية:
ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دملدؤولية دملحدوس .
عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
 BIA  : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

.CONSOMMABLES
تلخر   :  : بإيجلز  دلشركة  غرض 

ورق، طلبعة.
زنقة   43  : عنودن دملقر دالخت لعي 
دح د دملجلطي دقلمة لزدلب دلطلبق 
دلددر دلبيضلء   20350 - 8 دألول رقم 

دملغرب.
أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.
 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:
 333  : دلعردبي  يوسف  دلديد 

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة.
334 حصة   : دلديد عزيز دلعردبي 

بقي ة 400 سرهم للحصة.
دلديد مللد دلعردبي : 333 حصة 

بقي ة 400 سرهم للحصة. 
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :
دلديد يوسف دلعردبي عنودنه(د) 
عين   24 رقم   40 زنقة  منى  تجزئة 
دلشق 20470 دلددر دلبيضلء دملغرب.

 5 دلديد عزيز دلعردبي عنودنه(د) 
 20470 دبو سلي لن دلخطلبي  شلرع 

دلددر دلبيضلء دملغرب.
عنودنه(د)  دلعردبي  مللد  دلديد 
لوسديل  شلرع   495 أمين  ريزيدنس 
دلبيضلء  دلددر   28840 تلشفين  بن 

دملغرب.

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 
ومودطن مدي2ي دلشركة:

دلديد يوسف دلعردبي عنودنه(د) 
عين   24 رقم   40 زنقة  منى  تجزئة 

دلشق 20470 دلددر دلبيضلء دملغرب
 5 دلديد عزيز دلعردبي عنودنه(د) 
 20470 دبو سلي لن دلخطلبي  شلرع 

دلددر دلبيضلء دملغرب
عنودنه(د)  دلعردبي  مللد  دلديد 
لوسديل  شلرع   495 أمين  ريزيدنس 
دلبيضلء  دلددر   28840 تلشفين  بن 

دملغرب
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
 08 بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 

سخن28 2022 تحت رقم 849400.

457I

GLOFID

LA CENTRALE-TRUCK
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تعيين مدي2 خديد للشركة

GLOFID
496 شلرع دلدفي2 بن علئشة دلطلبق 

دلثلني دلرقم 4، 20300، دلددر 
دلبيضلء دملغرب

LA CENTRALE-TRUCK شركة 
ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
وعنودن مقرهل دإلخت لعي دلطلبق 
تحت أر�سي زدوية طريق أوالس زيلن 
وزنقة دلتور  منطقة ال خي2وند - 

20000 دلددر دلبيضلء دملغرب.
تعيين مدي2 خديد للشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 
.234344

دلوحيد  دلشريك  قردر  ب قت�سى 
2022 تم تعيين  06 سخن28  دملؤرخ في 
مدي2 خديد للشركة دلديد( ) نديم 

عزيز ك دي2 وحيد
تبعل إلقللة مدي2.

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
 42 بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 

سخن28 2022 تحت رقم 849934.

458I
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FADEL SENNA PHOTOS

FADEL SENNA PHOTOS

شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد

قفل دلتصفية

FADEL SENNA PHOTOS

24 زنقة أكل لن سيدي علي، رقم 43 

دكددل، 40000، دلربلط دملغرب

FADEL SENNA PHOTOS شركة 

ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد

وعنودن مقرهل دإلخت لعي : زنقة 

أكل لن سيدي علي، رقم 24 دكددل 

40000 دلربلط دملغرب.

قفل دلتصفية

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

.4420

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 

2048 تقرر حل  06 ف28دير  دملؤرخ في 

شركة   FADEL SENNA PHOTOS

ذدت مدؤولية محدوس  ذدت دلشريك 

دلوحيد مبلغ رأس للهل 40.000 سرهم 

وعنودن مقرهل دإلخت لعي زنقة أكل لن 

 40000 دكددل   24 رقم  سيدي علي، 

دلربلط دملغرب نتيجة اللفسخ دملدبق 

للشركة وسلك بدبب توقيف نشلط 

دلشركة..

و عين:

دلديد( ) فلضل سنة وعنودنه(د) 

إقلمة عبلس،   ،43 شقة   24 ع لر  

 40000 دكددل  هلخر،  دبن  زنقة 

دلربلط دملغرب ك صفي ( ) للشركة.

و قد تم دنعقلس دلج عية دلختلمية 

زنقة  وفي   2048 ف28دير   06 بتلريخ 

دكددل   24 رقم  أكل لن سيدي علي، 

40000 دلربلط دملغرب.

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

ف28دير   24 بتلريخ  بللربلط  دلتجلرية 

2048 تحت رقم 95950.

459I

SAGASUD

DATA PECHE
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
توسيع نشلط دلشركة 

SAGASUD
شلرع دالمي2 موالي عبد هللا رقم 23 
 LAAYOUNE، 70000، دلعيون

LAAYOUNE دملغرب
DATA PECHE شركة ذدت مدؤولية 

محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد
وعنودن مقرهل دالخت لعي شلرع 
مح د دلخلمس رقم 22 دملر�سى - 

70000 دلعيون دملغرب.
توسيع نشلط دلشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 
.4243

دلوحيد  دلشريك  قردر  ب قت�سى 
ت ت   2022 نون28   29 في  دملؤرخ 
نشلط  إلى  دلتللية  دألنشطة  إضلفة 

دلشركة دلحللي :
بللج لة  دلد ك  وبيع  تجلر  

ودلتقديط.
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم   
سخن28   08 دالبتددئية بللعيون بتلريخ 

2022 تحت رقم 3489.

460I

SAGASUD

HODIVERS
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
توسيع نشلط دلشركة 

SAGASUD
شلرع دالمي2 موالي عبد هللا رقم 23 
 LAAYOUNE، 70000، دلعيون

LAAYOUNE دملغرب
HODIVERS شركة ذدت مدؤولية 

محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد
وعنودن مقرهل دالخت لعي زنقة 

مدقط رقم 07 دملر�سى - 70000 
دلعيون دملغرب.

توسيع نشلط دلشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.43347

دلوحيد  دلشريك  قردر  ب قت�سى 
ت ت   2022 نون28   29 في  دملؤرخ 
نشلط  إلى  دلتللية  دألنشطة  إضلفة 

دلشركة دلحللي :
بللج لة  دلد ك  وبيع  تجلر  

ودلتقديط.
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم   
سخن28   08 دالبتددئية بللعيون بتلريخ 

2022 تحت رقم 3494.

464I

FIDUCIAIRE AMALOU

CAFE CHARLESTON
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE AMALOU
 HAY JAMILA 3 RUE 6 N

 50 C/J 1ér ETAGE، 20400،
CASABLANCA MAROC
 CAFE CHARLESTON

شركة ذدت مدؤولية محدوس  
ذدت دلشريك دلوحيد

وعنودن مقرهل دإلخت لعي طريق 
دلوحد  دلطلبق دألر�سي عين دلدبع - 

20253 دلددر دلبيضلء دملغرب
تأسيس شركة ذدت مدؤولية 
محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 
565029

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعددس دلقلنون   2022 أكتوبر   49
مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 
دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:
ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 
دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.
عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
 CAFE  : ب ختصر تد يتهل  دإلقتضلء 

.CHARLESTON
مطعم   -  : غرض دلشركة بإيجلز 
دلخفيفة  للوخبلت  ومطعم  ومقهى 
شلي  وغرفة  كريم  آيس  وصللون 

ومشتقلته

دلدلمنة  دملشروبلت  بيع   -
ودملشروبلت غي2 دلكحولية

- دلوخبلت دلدريعة، خ يع أنودع 
دلت وين، تحضي2 دلوخبلت دلجلهز ، 
لل نلزل  دلطلبلت  توصيل  دلبيع، 

ودلبيع ع28 دإلنت2نت
ودلوخبلت  دلخفيفة  دلوخبلت   -

دلدريعة
- دلت وين ودلت وين دملتنقل

دلجلهز ،  دلوخبلت  بيع   -
دلدلطلت،  دل28غر،  دلدندويشلت، 
دلفطلئر،  دملقلية،  دلبطلطل  دلبيتزد، 
دلودفل، دلحلويلت، دلحلويلت، دايس 
كريم، في دملوقع أو للطلبلت دلخلرخية 

وكذلك دلتوصيل لل نلزل
- تشغيل وشردء وبيع وتأخي2 خ يع 
وحلنلت  ودملقلهي  دملطلعم  أع لل 
دايس  ومحالت  دلخفيفة  دلوخبلت 
بج يع  دلكري ية  ودملصلنع  كريم 

أشكللهل
دملبلشر  وغي2  دملبلشر  دلتقديم   -
طلبلت  أو  دملدلبقلت،  لج يع 
دلعلمة  دألسودق  أو  دلعطلءدت، 
دلصنلعية  دلدردسة  أو  ودلخلصة، 
إمل  دإلنجلز  مشروع  أو  دلتجلرية  أو 
بللتضلمن  أو  دلخلص  بللتزدمهل 

دملشت2ك مع دلشركلت دألمر 
دملعلمالت  خ يع  أعم،  وبشكل   -
دلتجلرية ودلصنلعية ودألوردق دملللية 
لحدلب  تتم  دلتي  ودملللية  ودلعقلرية 
تتعلق  ودلتي  دلحصري،  دلشركة 
بغرض  مبلشر  غي2  أو  مبلشر  بشكل 
دلشركة أو دلتي من دملحت ل أن تعزز 

تطويرهل..
طريق   : دالخت لعي  دملقر  عنودن 
دلوحد  دلطلبق دألر�سي عين دلدبع - 

20253 دلددر دلبيضلء دملغرب.
أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.
 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:
 4.000  : دلفقي2  مح د  دلديد 

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة. 
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :
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عنودنه(د)  دلفقي2  مح د  دلديد 
زنقة دلصنوبر حي بئ2 دنزردن ميدور 

33250 بومللن دملغرب.
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:
عنودنه(د)  دلفقي2  مح د  دلديد 
زنقة دلصنوبر حي بئ2 دنزردن ميدور 

33250 بومللن بومللن
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
 09 بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 

سخن28 2022 تحت رقم 849690.

462I

FIDEAUREC

MUR D’EAU MAROC
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
حل شركة

FIDEAUREC
 DERB OMAR، 20000،
CASABLANCA MAROC

MUR D’EAU MAROC شركة ذدت 
مدؤولية محدوس  ذدت دلشريك 

دلوحيد(في طور دلتصفية)
 Rés وعنودن مقرهل دإلخت لعي
 AL FATH, 217 Bd BRAHIM

 ROUDANI prolongé, 1er ETG
N°3 20000 دلددر دلبيضلء دملغرب.

حل شركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.385887
دلوحيد  دلشريك  قردر  ب قت�سى 
تقرر حل   2022 نون28   45 دملؤرخ في 
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 
 MUR D’EAU دلوحيد  دلشريك 
 400.000 رأس للهل  مبلغ   MAROC
دإلخت لعي  مقرهل  وعنودن  سرهم 
 Rés AL FATH, 247 Bd BRAHIM
 ROUDANI prolongé, 4er ETG
دملغرب  دلبيضلء  دلددر   N°3 20000

نتيجة ل : تردخع دلنشلط دلتجلري.
 Rés ب  دلتصفية  مقر  حدس  و 
 AL FATH, 247 Bd BRAHIM
 ROUDANI prolongé, 4er ETG

N°3 20000 دلددر دلبيضلء دملغرب. 

و عين:

يوسف  بددوي  بردس   دلديد( ) 

ط5  غلندي  شلرع   225 وعنودنه(د) 

دملغرب  دلددر دلبيضلء   20000 ش40 

ك صفي ( ) للشركة.

وعند دإلقتضلء دلحدوس دملفروضة 

محل  لهم  دملخولة  دلصالحيلت  على 

دملخلبر  ومحل تبليغ دلعقوس ودلوثلئق 

دملتعلقة بللتصفية : -

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

 08 بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 

سخن28 2022 تحت رقم 847898.

463I

FIDEAUREC

ASFANE AFRIQUE
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
حل شركة

FIDEAUREC

 DERB OMAR، 20000،

CASABLANCA MAROC

ASFANE AFRIQUE شركة ذدت 

مدؤولية محدوس  ذدت دلشريك 

دلوحيد(في طور دلتصفية)

 LOT وعنودن مقرهل دإلخت لعي

 NASSIM, HAY NASSIM, IMM

 LES DEUX PALMIERS, 115 APP

A CASABLANCA 20000 08 دلددر 

دلبيضلء دملغرب.

حل شركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.260357

دلوحيد  دلشريك  قردر  ب قت�سى 

تقرر حل   2022 نون28   45 دملؤرخ في 

محدوس   مدؤولية  ذدت  شركة 

 ASFANE دلوحيد  دلشريك  ذدت 

 40.000 رأس للهل  مبلغ   AFRIQUE

 LOT سرهم وعنودن مقرهل دإلخت لعي

 NASSIM, HAY NASSIM, IMM

 LES DEUX PALMIERS, 445 APP

A CASABLANCA 20000 08 دلددر 

تردخع   : ل  نتيجة  دملغرب  دلبيضلء 

دلنشلط دلتجلري.

 LOT ب  دلتصفية  مقر  حدس  و 
 NASSIM, HAY NASSIM, IMM
 LES DEUX PALMIERS, 445 APP
A CASABLANCA 20000 08 دلددر 

دلبيضلء دملغرب. 
و عين:

يوسف  دلغ28ي  دلديد( ) 
 LOT NASSIM, HAY وعنودنه(د) 
 NASSIM, IMM LES DEUX
 PALMIERS, 445 APP 08 A 20000
 ( ) ك صفي  دملغرب  دلبيضلء  دلددر 

للشركة.
وعند دإلقتضلء دلحدوس دملفروضة 
محل  لهم  دملخولة  دلصالحيلت  على 
دملخلبر  ومحل تبليغ دلعقوس ودلوثلئق 

دملتعلقة بللتصفية : -
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
 07 بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 

سخن28 2022 تحت رقم 849247.
464I

درنك

BIORIGYN
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تعيين مدي2 خديد للشركة

درنك
شلرع يوسف دبن تلشفين رقم 44 
 LARACHE ،92000 ،دلعردئش

دملغرب
BIORIGYN شركة ذدت دملدؤولية 

دملحدوس 
وعنودن مقرهل دإلخت لعي حي دلطو 
ردسيو رقم 89 - 92000 دلعردئش 

دملغرب.
تعيين مدي2 خديد للشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 
.6837

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 
تم تعيين   2022 نون28   46 دملؤرخ في 
دلديد( )  للشركة  خديد  مدي2 

بلعدلل ميلوس ك دي2 وحيد
تبعل لقبول دستقللة دملدي2.

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
نون28  25  دالبتددئية بللعردئش بتلريخ 

2022 تحت رقم 26044422048859.
465I

AMZ TRADING SARL

AMZ TRADING SARL
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تفويت حصص

AMZ TRADING SARL
 BIS RUE LIBEN N 3 OCEA 42

RABAT، 10000، RABAT MAROC
AMZ TRADING SARL شركة ذدت 

دملدؤولية دملحدوس 
وعنودن مقرهل دإلخت لعي 42 مكرر 
زنقة لبنلن رقم 3 دملحيط دلربلط - 

40000 دلربلط دملغرب.
تفويت حصص

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 
.448055

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 
ت ت   2022 نون28   40 في  دملؤرخ 

دملصلسقة على :
تفويت دلديد ( ) ميلوس أخغيضر 
أصل  من  دخت لعية  حصة   500
 ( ) دلديد  لفلئد   حصة   4.000
نون28   40 بتلريخ  فنجي2و  أشرف 

.2022
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم   
سخن28   09 بتلريخ  بللربلط  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 434440.
466I

garrigues maroc, sarlau

maestro drymix
شركة دملدله ة

تحويل دلشكل دلقلنوني للشركة

garrigues maroc, sarlau
 n° 3, Bd. Al Massira Al Khadra,
 Maârif، 20100، casablanca

maroc
maestro drymix شركة دملدله ة
و عنودن مقرهل دالخت لعي مركز 
إشردق، تقديم دمللس دألمضر، 

مبنى 27، دلطلبق 4، مكتب رقم 8، 
ليدلفل - 20232 دلددر دلبيضلء.
تحويل دلشكل دلقلنوني للشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 
.44500

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 
2022 تم تحويل  25 أبريل  دملؤرخ في 
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دلشكل دلقلنوني للشركة من »شركة 
دملدله ة« إلى »شركة ذدت دملدؤولية 

دملحدوس «.
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
 43 بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 

سخن28 2022 تحت رقم 850033.

467I

SAGASUD

TNL MOVING
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

SAGASUD
شلرع دالمي2 موالي عبد هللا رقم 23 
 LAAYOUNE، 70000، دلعيون

LAAYOUNE دملغرب
TNL MOVING شركة ذدت 

مدؤولية محدوس  ذدت دلشريك 
دلوحيد

وعنودن مقرهل دإلخت لعي حي مط 
دلرملة 2 تقلطع زنقة عبد دلكريم 
دلخطلبي وزنقة دلشيلظ ة رسم 

عقلري 44590 47 - 70000 دلعيون 
دملغرب

تأسيس شركة ذدت مدؤولية 
محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 
43969

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعددس دلقلنون   2022 سخن28   06
مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 
دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:
ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 
دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.
عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
 TNL  : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

.MOVING
دلنقل   : بإيجلز  دلشركة  غرض 
دلطرقي للبضلئع كل مل يتعلق بنشلط 
علمة  تجلر   ودللوخدتيك  دلنقل 
تجلري  نشلط  كل  وتصدير  دستي2دس 

صنلعي مالحي ومدملتي.

: حي مط  عنودن دملقر دالخت لعي 
دلكريم  عبد  زنقة  تقلطع   2 دلرملة 
رسم  دلشيلظ ة  وزنقة  دلخطلبي 
44590 47 - 70000 دلعيون  عقلري 

دملغرب.
أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.
 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:
 4.000  : نشيط  دلحدن  دلديد 

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة. 
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :
دلديد دلحدن نشيط عنودنه(د) 
87400 شتوكة  سودر كوحليز دنشلسن 

ديت بلهل دملغرب.
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:
دلديد دلحدن نشيط عنودنه(د) 
87400 شتوكة  سودر كوحليز دنشلسن 

ديت بلهل دملغرب
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
سخن28   08 دالبتددئية بللعيون بتلريخ 

2022 تحت رقم 3493.
468I

SOCOGENA

كوجيطيكس
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تحويل دملقر دالخت لعي للشركة

SOCOGENA
 BUREAU TREMPLIN N° 24
 ROUTE AIN CHKEF FES،

30000، FES MAROC
كوخيطيكس شركة ذدت دملدؤولية 

دملحدوس 
وعنودن مقرهل دإلخت لعي رقم 

448 شلرع دلحدن دلتلني تيزطوتين 
نلضور 62000 نلضور دملغرب.
تحويل دملقر دالخت لعي للشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 
.49467

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 
دملؤرخ في 28 أكتوبر 2022 تم تحويل 
من  للشركة  دلحللي  دالخت لعي  دملقر 
دلتلني  دلحدن  شلرع   448 »رقم 

نلضور   62000 نلضور  تيزطوتين 
كوطيف   6 »تجزئة رقم  إلى  دملغرب« 
سلبقل دلحي دلصنلعي سيدي دبردهيم 

فلس 30000 فلس دملغرب«.
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
نون28   29 دالبتددئية بللنلضور بتلريخ 

2022 تحت رقم 4890/2022.
469I

sofoget

MANUFRUITMIX
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تحويل دملقر دالخت لعي للشركة

sofoget
 Kenitra, 37 rue mohamed qorri
 residence chaimae bur n° 2 et

3، 14000، kenitra maroc
MANUFRUITMIX شركة ذدت 
مدؤولية محدوس  ذدت دلشريك 

دلوحيد
وعنودن مقرهل دإلخت لعي دملدي2  

سلودن نلضور - -+--- نلضور 
دملغرب.

تحويل دملقر دالخت لعي للشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.24049
دلوحيد  دلشريك  قردر  ب قت�سى 
دملؤرخ في 49 شتن28 2022 تم تحويل 
من  للشركة  دلحللي  دالخت لعي  دملقر 
»دملدي2  سلودن نلضور - -+--- نلضور 
دملغرب« إلى » مكتب 5 ع لر  دألهردم 
ب زنقة إبن زيلس وأبي زرعة دلقنيطر  

- 44000 دلقنيطر  دملغرب«.
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
دالبتددئية بللنلضور بتلريخ 08 سخن28 

2022 تحت رقم 4957.
470I

FIDUCIAIR AL MOUSTATMIR SARL AU

OUAMGHAR TRAVAUX
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تأسيس شركة

 FIDUCIAIR AL MOUSTATMIR
SARL AU

 AV EL MOUTANABI RUE 1

 N°183 2EME ETAGE، 23000،
BENI MELLAL MAROC

OUAMGHAR TRAVAUX شركة 
ذدت دملدؤولية دملحدوس 

وعنودن مقرهل دإلخت لعي عند مركز 
دالع لل سدي بتجزئة دلعث لنية دلحي 
دالسدري دلطلبق دلثللث - 23000 بني 

مالل دملغرب
تأسيس شركة ذدت دملدؤولية 

دملحدوس  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

43484
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
دلقلنون  إعددس  تم   2022 نون28   45
دملدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دملحدوس  بلمل يزدت دلتللية:
ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دملدؤولية دملحدوس .
عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
 : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

.OUAMGHAR TRAVAUX
دالع لل   : بإيجلز  دلشركة  غرض 

دملختلفة دو دلبنلء.
عنودن دملقر دالخت لعي : عند مركز 
دالع لل سدي بتجزئة دلعث لنية دلحي 
23000 بني   - دالسدري دلطلبق دلثللث 

مالل دملغرب.
أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.
 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:
دلديد دح لس ومغلر : 500 حصة 

بقي ة 400 سرهم للحصة.
حصة   500  : بنعلي  ع ر  دلديد 

بقي ة 400 سرهم للحصة. 
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :
عنودنه(د)  ومعلر  دح لس  دلديد 
 32000 عبلس  ديت  تفللوين  سودر 

دزيالل دملغرب.
دلديد بنعلي ع ر عنودنه(د) بلوك 
 80000 دلوفلق بندركلو   272 4 رقم 

دكلسير دملغرب.
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:
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عنودنه(د)  ومعلر  دح لس  دلديد 
 32000 عبلس  ديت  تفللوين  سودر 

دزيالل دملغرب
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
دالبتددئية ببني مالل بتلريخ 08 سخن28 

2022 تحت رقم 4227.
474I

SOCOGENA

بالستيل
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
حل شركة

SOCOGENA
 BUREAU TREMPLIN N° 24
 ROUTE AIN CHKEF FES،

30000، FES MAROC
بالستيل شركة ذدت مدؤولية 

محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد(في 
طور دلتصفية)

وعنودن مقرهل دإلخت لعي تجزئة 
دلدالم شلرع دلكوفة دلزهور 2 فلس 

30000 فلس دملغرب.
حل شركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 
.45883

دلوحيد  دلشريك  قردر  ب قت�سى 
تقرر حل   2022 نون28   45 دملؤرخ في 
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 
مبلغ  بالستيل  دلوحيد  دلشريك 
وعنودن  سرهم   40.000 رأس للهل 
مقرهل دإلخت لعي تجزئة دلدالم شلرع 
30000 فلس  2 فلس  دلكوفة دلزهور 
عدم تحقيق رقم   : دملغرب نتيجة ل 

معلمالت.
تجزئة  ب  دلتصفية  مقر  حدس  و 
2 فلس  دلدالم شلرع دلكوفة دلزهور 

30000 فلس دملغرب. 
و عين:

دلعلبدين  زين  هشلم  دلديد( ) 
ليكولومب  تجزئة   64 وعنودنه(د) 
فلس دملغرب   30000 طريق دي وزدر 

ك صفي ( ) للشركة.
وعند دإلقتضلء دلحدوس دملفروضة 
محل  لهم  دملخولة  دلصالحيلت  على 
دملخلبر  ومحل تبليغ دلعقوس ودلوثلئق 

دلدالم  تجزئة   : بللتصفية  دملتعلقة 
شلرع دلكوفة دلزهور 2 فلس

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
سخن28   42 بتلريخ  بفلس  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 5469/2022.

472I

ATLAS AFFAIRES BUSINESS CONSULTING

ازيال بيش اهال
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
وفل  شريك

 ATLAS AFFAIRES BUSINESS
CONSULTING

 hotel de rabat، 10100، RABAT
MAROC

دزيال بيش دهال شركة ذدت مدؤولية 
محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد

وعنودن مقرهل دإلخت لعي فندق دهال 
طريق دلربلط كم 5 طنجة فندق 
دهال طريق دلربلط كم 5 طنجة 

90000 طنجة دملغرب.
وفل  شريك

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 
.45335

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 
دملؤرخ في 24 غشت 2022 تم دإلعالم 
بوفل  دلشريك صالح دلدين بالفريج 
 
ً
تبعل دلورثة  على  حصصه  وتوزيع 
ملرس   34 في  دملؤرخ  دإلردثة  لرسم 

2022 بللشكل دألتي :
دلديد( ) دلحدن بالفريج، 9.092 

حصة.
 9.092 بالفريج،  كريم  دلديد( ) 

حصة.
بالفريج،  دلهلسي  عبد  دلديد( ) 

9.092 حصة.
دلديد( ) علئشة بالفريج، 4.546 

حصة.
 4.546 سعلس بالفريج،  دلديد( ) 

حصة.
 4.546 نعي ة بالفريج،  دلديد( ) 

حصة.
دلديد( ) حجيبة بالفريج، 4.546 

حصة.

 4.546 بالفريج،  نزهة  دلديد( ) 
حصة.

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
نون28   30 بتلريخ  بطنجة  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 44427.

473I

GLOFID

 AMA ZERO WASTE par«
abreviation »AZW

شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 
دلشريك دلوحيد

تأسيس شركة

GLOFID
496 شلرع دلدفي2 بن علئشة دلطلبق 

دلثلني دلرقم 4، 20300، دلددر 
دلبيضلء دملغرب

 AMA ZERO WASTE par«
abreviation »AZW شركة ذدت 
مدؤولية محدوس  ذدت دلشريك 

دلوحيد
وعنودن مقرهل دإلخت لعي زدوية 
سليس سلهل سيدي س لعيل - 

24000 دلجديد  دملغرب
تأسيس شركة ذدت مدؤولية 
محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 
20039

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعددس دلقلنون   2022 أكتوبر   48
مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 
دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:
ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 
دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.
عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
 AMA« : دإلقتضلء ب ختصر تد يتهل
 ZERO WASTE par abreviation

.»AZW
معللجة   : بإيجلز  دلشركة  غرض 

دلنفليلت ودلتخلص منهل.
زدوية   : دالخت لعي  دملقر  عنودن 
 - س لعيل  سيدي  سلهل  سليس 

24000 دلجديد  دملغرب.

أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.

 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:

 4.000  : دلديد ع لر عبددلفتلح 

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة. 

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :

دلديد ع لر عبددلفتلح عنودنه(د) 

سودر مزردر  بني هالل 24350 سيدي 

بنور دملغرب.

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:

دلديد ع لر عبددلفتلح عنودنه(د) 

سودر مزردر  بني هالل 24350 سيدي 

بنور دملغرب

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

نون28   47 دالبتددئية بللجديد  بتلريخ 

2022 تحت رقم 4087.

474I

MIMOFID SARL AU

EBGC
إعالن متعدس دلقردردت

MIMOFID SARL AU

42 حي مدرور 4 ت لر ، 42020، 

ت لر  دملغرب

EBGC »شركة ذدت دملدؤولية 

دملحدوس «

وعنودن مقرهل دالخت لعي: 
ت لر ,ريلض ولد مطلع ,قطلع4, 595 

شلرع سهل غون - 40460 ت لر  

دملغرب.

»إعالن متعدس دلقردردت«
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري: 

.97057

ب قت�سى دلج ع دلعلم دالستثنلئي 

دملؤرخ في 04 شتن28 2022

تم دتخلذ دلقردردت دلتللية: 

قردر رقم 4: دلذي ينص على مليلي: 

 : تحويل دملقر دالخت لعي للشركة من 
تجزئة ريلض والس مطلع ,قطلع 4 رقم 
669 ت لر  إلى : ت لر ,ريلض ولد مطلع 

,قطلع4, 595 شلرع سهل غون
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على  ينص  دلذي   :2 رقم  قردر 
مليلي: زيلس  في رأس دمللل دلشركة من 
4000000 سرهم إلى 4860000 سرهم 
ب لغ  نقدية  -مدله ة   : طريق  عن 
دلحدلب  -إسملج  سرهم   400000
دلجلري للشركة ب لغ 760000 سرهم 
قردر رقم 3: دلذي ينص على مليلي: 
في   , تلتزم دلشركة قلنونيل   : دلتوقيع 
 : بتوقيع  بهل  دملتعلقة  دلوثلئق  خ يع 
يلسين  دلديد  أو  دلديد طلرق زيزي 

دلعدل 
وتبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 

دلنظلم دألسل�سي دلتللية: 
بند رقم 4: دلذي ينص على مليلي: 
 : تحويل دملقر دالخت لعي للشركة من 
تجزئة ريلض والس مطلع ,قطلع 4 رقم 
669 ت لر  إلى : ت لر ,ريلض ولد مطلع 

,قطلع4, 595 شلرع سهل غون
ينص على  دلذي  و7:   6 رقم  بند 
ثلبت  دلشركة  ملل  رأس  مليلي: 
إلى  مقدم  سرهم   1،860،000 عند 
سرهم   400 بقي ة  سهم   18،600
دلشركة  موزعة بللكلمل على شركلء 
دلديد طلرق زيزي  على دلنحو دلتللي: 
يلسين  دلديد  سهم   9300 مللك 

دلعدل مللك 9300 سهم
على  ينص  دلذي   :46 رقم  بند 
مليلي: دلتوقيع : تلتزم دلشركة قلنونيل 
, في خ يع دلوثلئق دملتعلقة بهل بتوقيع 
دلديد طلرق زيزي أو دلديد يلسين   :

دلعدل 
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
سخن28   09 بتلريخ  بللربلط  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 430475.
475I

FLASH ECONOMIE

 IMOURIG
COMMUNICATION

شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 
دلشريك دلوحيد

تحويل دملقر دالخت لعي للشركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28، 20000،
CASABLANCA MAROC

 IMOURIG COMMUNICATION
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
وعنودن مقرهل دإلخت لعي رقم 69، 
شلرع دإلملم دلشلفعي، بلوك أ 5 حي 

دلقدس - 80060 أكلسير دملغرب.
تحويل دملقر دالخت لعي للشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 
.23534

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 
تم تحويل   2024 ينلير   48 دملؤرخ في 
من  للشركة  دلحللي  دالخت لعي  دملقر 
دلشلفعي،  دإلملم  شلرع   ،69 »رقم 
 80060  - دلقدس  حي   5 أ  بلوك 
ع لر    ،7 »رقم  إلى  دملغرب«  أكلسير 
 - بندركلو  فونتي دلعليل،  ليكدوري، 

80040 أكلسير دملغرب«.
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
ف28دير   09 بتلريخ  بلكلسير  دلتجلرية 

2024 تحت رقم 484.
476I

INFOPLUME

 MERYNAB BUSINESS
CENTER

إعالن متعدس دلقردردت

INFOPLUME
449 شلرع مح د دلخلمس دقلمة 
مي وزد 4 رقم 47، 90000، طنجة 

دملغرب
 MERYNAB BUSINESS CENTER
»شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس  

ذدت دلشريك دلوحيد«
وعنودن مقرهل دالخت لعي: شلرع طن 
طن دقلمة ورس  2 دلطلبق دألول رقم 

50 - 90000 طنجة دملغرب.
»إعالن متعدس دلقردردت«

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري: 
.444799

ب قت�سى دلج ع دلعلم دالستثنلئي 
دملؤرخ في 25 نون28 2022

تم دتخلذ دلقردردت دلتللية: 
قردر رقم 4: دلذي ينص على مليلي: 
خ يع  نبيل  رودح  دلديد  تفويت 
حصصه في دلشركة دمل ثلة في 4000 
للحصة  سرهم   400 بقي ة  حصة 

دلتي  بوكي ة  أمي ة  دلديد   لفلئد  

دصبحت دلشريكة دلوحيد  للشركة 

قردر رقم 2: دلذي ينص على مليلي: 

قبول دستقللة دلديد رودح نبيل من 

مهلمه ك دي2 للشركة وتعيين دلديد  

أمي ة بوكي ة ك دي2  خديد  

قردر رقم 3: دلذي ينص على مليلي: 

للشريكة  دلتوقيع  سلطة  منح  قردر 

دلوحيد  دلديد  أمي ة بوكي ة

قردر رقم 4: دلذي ينص على مليلي: 

دنشلء قلنون دسل�سي خديد للشركة 

وتبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 

دلنظلم دألسل�سي دلتللية: 

بند رقم 6: دلذي ينص على مليلي: 

أمي ة  دلديد   دلوحيد   دلشريكة 

بوكي ة مدله ة في ردس لل دلشركة 

400000 سرهم

بند رقم 7: دلذي ينص على مليلي: 

سرهم   400000 دلشركة  رأس لل 

 400 بقي ة  4000حصة  دلى  مقدم 

دلديد   ملكية  في  للحصة  سرهم 

أمي ة بوكي ة

على  ينص  دلذي   :45 رقم  بند 

مليلي: تديي2 دلشركة موكل للشريكة 

دلوحيد  دلديد  أمي ة بوكي ة

على  ينص  دلذي   :46 رقم  بند 

بلالمضلء  مقيد   دلشركة  مليلي: 

دلوحيد   ودملدي2   للشريكة  دلوحيد 

دلديد  أمي ة بوكي ة

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

سخن28   07 بتلريخ  بطنجة  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 260326 44484-.

477I

INFOPLUME

AMRO GROUP
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

INFOPLUME

449 شلرع مح د دلخلمس دقلمة 

مي وزد 4 رقم 47، 90000، طنجة 

دملغرب

AMRO GROUP شركة ذدت 
مدؤولية محدوس  ذدت دلشريك 

دلوحيد
وعنودن مقرهل دإلخت لعي 435 

موالي علي دلشريف دلطلبق دلثلني 
دلشقة رقم 3 طنجة - 90000 طنجة 

دملغرب
تأسيس شركة ذدت مدؤولية 
محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 
432979

في  مؤرخ  حر  عقد  ب قت�سى 
دلقلنون  إعددس  تم   2022 نون28   26
مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 
دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:
ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 
دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.
عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
 AMRO : دإلقتضلء ب ختصر تد يتهل

.GROUP
 - خزدر   : بإيجلز  دلشركة  غرض 

مد كة - وخبلت مفيفة.
 435  : دالخت لعي  دملقر  عنودن 
دلثلني  دلطلبق  دلشريف  علي  موالي 
دلشقة رقم 3 طنجة - 90000 طنجة 

دملغرب.
أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.
 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:
 4.000  : مبددوي  دلديد  شي لء 

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة. 
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :
دلديد  شي لء مبددوي عنودنه(د) 
 443 4 رقم دلقطعة  حي بني وريلغيل 

90000 طنجة دملغرب.
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:
دلديد  شي لء مبددوي عنودنه(د) 
 443 4 رقم دلقطعة  حي بني وريلغيل 

90000 طنجة دملغرب
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
سخن28   08 بتلريخ  بطنجة  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 260449-44654.

478I
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ATLAS AFFAIRES BUSINESS CONSULTING

ازيال بيش اهال
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تعيين مدي2 خديد للشركة

 ATLAS AFFAIRES BUSINESS
CONSULTING

 hotel de rabat، 10100، RABAT
MAROC

دزيال بيش دهال شركة ذدت دملدؤولية 
دملحدوس 

وعنودن مقرهل دإلخت لعي فندق دهال 
طريق دلربلط كم 5 طنجة فندق 
دهال طريق دلربلط كم 5 طنجة 

90000 طنجة دملغرب.
تعيين مدي2 خديد للشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 
.45335

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 
2022 تم تعيين  24 غشت  دملؤرخ في 
دلديد( )  للشركة  خديد  مدي2 

بالفريج دلحدن ك دي2 وحيد
تبعل لوفل  دملدي2.

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
نون28   30 بتلريخ  بطنجة  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 44427.
479I

دلحضري دي وبليي

الحضري ايموبليي
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

حل شركة

دلحضري دي وبليي
دملحل دلكلئن بللطلبق دألر�سي 

رقم 42 تجزئة أم دلقر  بندوس ، 
30030، فلس دملغرب

دلحضري دي وبليي شركة ذدت 
دملدؤولية دملحدوس (في طور 

دلتصفية)
وعنودن مقرهل دإلخت لعي دملحل 
دلكلئن بللطلبق دألر�سي رقم 42 

تجزئة أم دلقر  بندوس  - 30030 
فلس دملغرب.
حل شركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 
.56885

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 

2022 تقرر حل  04 سخن28  دملؤرخ في 
دملحدوس   دملدؤولية  ذدت  شركة 
رأس للهل  مبلغ  دي وبليي  دلحضري 
مقرهل  وعنودن  سرهم   400.000
بللطلبق  دلكلئن  دملحل  دإلخت لعي 
دلقر   أم  تجزئة   42 رقم  دألر�سي 
دملغرب  فلس   30030  - بندوس  
نتيجة ل : دلنتلئج دلدلبية طودل مد  

دشتغلل دلشركة.
دملحل  ب  دلتصفية  مقر  حدس  و 
 42 رقم  دألر�سي  بللطلبق  دلكلئن 
 30030  - بندوس   دلقر   أم  تجزئة 

فلس دملغرب. 
و عين:

دلحضري  عزيز  دلديد( ) 
 2 تجزئة تغلت   454 رقم  وعنودنه(د) 
فلس   30090 تغلت  مكنلس  طريق 

دملغرب ك صفي ( ) للشركة.
وعند دإلقتضلء دلحدوس دملفروضة 
محل  لهم  دملخولة  دلصالحيلت  على 
دملخلبر  ومحل تبليغ دلعقوس ودلوثلئق 

دملتعلقة بللتصفية : -
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
سخن28   42 بتلريخ  بفلس  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 5475.

480I

office consulting sarl au

 ENTREPRISE DE GENIE
CIVIL ET DISTRIBUTION

شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 
دلشريك دلوحيد
تفويت حصص

office consulting sarl au
 RUE 23 IMMB 2 APPT N°6

 BLED EL JED SAFI، 46100، SAFI
MAROC

 ENTREPRISE DE GENIE CIVIL
ET DISTRIBUTION شركة ذدت 
مدؤولية محدوس  ذدت دلشريك 

دلوحيد
وعنودن مقرهل دإلخت لعي 4 دلزنقة 
40 دلشعبة سيدي عبد دلكريم 
دسفي - 46000 دسفي دملغرب.

تفويت حصص

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.40469

دلوحيد  دلشريك  قردر  ب قت�سى 

ت ت   2024 ملرس   45 في  دملؤرخ 

دملصلسقة على :

دبردهيم دخوس   ( ) تفويت دلديد 

أصل  من  دخت لعية  حصة   500

 ( ) دلديد  لفلئد   حصة   4.000

ملرس   45 بتلريخ  دلحددسي  مح د 

.2024

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم   

ملي   04 بتلريخ  بآسفي  دالبتددئية 

2024 تحت رقم 830.

484I

achaa lahcen

TERMINAL LOUNGE
عقد تديي2 حر ألصل تجلري (دألشخلص 

دملعنويون)

عقد تديي2 حر ألصل تجلري

TERMINAL LOUNGE

 24 ب قت�سى عقد عرفي مؤرخ قي 

 EA PALMERAIE 2022 أعطى  نون28 

 83379 دلتجلري  بللسجل  دملسجل 

حق  ب ردكش  دلتجلرية  بلملحك ة 

دلتديي2 دلحر لألصل دلتجلري دلكلئن 

لوبيت  سي2خون  04شلرع  دمين  ب 

تجزئة س34-4 كليز - 40000. مردكش 

 M&D exploitation  لفلئد دملغرب. 

ملد  5 سنة تبتدئ من 24 نون28 2022 

وتنتهي في 24 نون28 2027 مقلبل مبلغ 

شهري قي ته 420.000 سرهم.

482I

FICOMPTA

NOREXIA
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تحويل دملقر دالخت لعي للشركة

FICOMPTA

 N° 6 RUE ABDELKRIM

 BENJELLOUN 2 EME ETAGE

FES، 30000، FES MAROC

NOREXIA شركة ذدت دملدؤولية 

دملحدوس 

وعنودن مقرهل دإلخت لعي رقم،88 
دلطلبق دألول، تجزئة أس لء، زودغة، 
طريق عين دلشقف - 30000 فلس 

دملغرب.
تحويل دملقر دالخت لعي للشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 
.73683

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 
تم تحويل   2022 نون28   24 دملؤرخ في 
من  للشركة  دلحللي  دالخت لعي  دملقر 
تجزئة  دألول،  دلطلبق  »رقم،88 
طريق عين دلشقف  زودغة،  أس لء، 
»مكلتب  إلى  فلس دملغرب«   30000  -
موالي سلي لن دلطلبق دلثلني مكتب 
زدزد  خهة  شلرع سلن لويس،   6 رقم 

م.ج. - 30000 فلس دملغرب«.
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
سخن28   42 بتلريخ  بفلس  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 5466.
483I

دملح دية لإلستشلر  ودلخ28 

ار لي
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تأسيس شركة

دملح دية لإلستشلر  ودلخ28 
شلرع دملقلومة رقم 4 حي دلوحد  
دلطلبق 2 مكتب رقم 3، 28800، 

دملح دية دملغرب
در لي شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

وعنودن مقرهل دإلخت لعي 274 
زنقة 47 دلحدنية 4 شلرع دملقلومة 
دملح دية - 28800 دملح دية دملغرب

تأسيس شركة ذدت دملدؤولية 
دملحدوس  

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 
34983

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعددس دلقلنون   2022 سخن28   43
دملدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دملحدوس  بلمل يزدت دلتللية:
ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دملدؤولية دملحدوس .
عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 

دإلقتضلء ب ختصر تد يتهل : در لي.
تصنيع   -  : غرض دلشركة بإيجلز 
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دملرنة  دلرغلوي  وتدويق  ومعللجة 

ودملفروشلت  لل ردتب  ودلصلبة 

ودلعزل ؛

وشردء  وتصنيع  وإنتلج  دبتكلر   -

دلنوع:  من  منتجلت  وت ثيل  وبيع 

مردتب أو إسفنج أو مخددت أو لحلف 

لج يع مودس أو أنظ ة دلردحة دلطبية 

دملتعلقة بهذد دلنشلط..

 274  : دالخت لعي  دملقر  عنودن 

شلرع دملقلومة   4 دلحدنية   47 زنقة 

دملح دية - 28800 دملح دية دملغرب.

أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.

 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:

دلدردطي  فيصل  مح د  دلديد 

سرهم   400 بقي ة  حصة   500  :

للحصة.

 500  : دزريدي  دملهدي  دلديد 

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة. 

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :

دلدردطي  فيصل  مح د  دلديد 

70 شقة  عنودنه(د) حي دلوفلء ع لر  

7 28800 دملح دية دملغرب.

دزريدي عنودنه(د)  دملهدي  دلديد 

 28800  407 رقم  دالصيل  تجزئة 

دملح دية دملغرب.

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:

دلدردطي  فيصل  مح د  دلديد 

70 شقة  عنودنه(د) حي دلوفلء ع لر  

7 28800 دملح دية دملغرب

دزريدي عنودنه(د)  دملهدي  دلديد 

 28800  407 رقم  دالصيل  تجزئة 

دملح دية دملغرب

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

 07 بتلريخ  بلملح دية  دالبتددئية 

سخن28 2022 تحت رقم 2407.

484I

STE SMART SYNAPSES SARL AU

 SMART SYNAPSES SARL 
AU

شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 
دلشريك دلوحيد

تأسيس شركة

 STE SMART SYNAPSES SARL
AU

 APT 1 AVENUE FAL OULED 48
 OUMIER AGDAL RABAT،
11000، RABAT MAROC

 SMART SYNAPSES SARL AU 
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
وعنودن مقرهل دإلخت لعي 48 شقة 
رقم 4 شلرع فلل ولد ع ي2 دكددل 
دلربلط - 4000 دلربلط دمل لكة 

دملغربية
تأسيس شركة ذدت مدؤولية 
محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 
 463677

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعددس دلقلنون   2022 شتن28   44
مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 
دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:
ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 
دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.
عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
 : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

.SMART SYNAPSES SARL AU
 : بإيجلز  دلشركة  غرض 

دالستشلردت دإلسدرية.
48 شقة   : عنودن دملقر دالخت لعي 
دكددل  ع ي2  ولد  فلل  شلرع   4 رقم 
دمل لكة  دلربلط   4000  - دلربلط 

دملغربية.
أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.
 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:
4.000 حصة   : دلديد رمزي ع و 

بقي ة 400 سرهم للحصة. 

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 
وصفلت ومودطن دلشركلء :

عنودنه(د)  ع و  رمزي  دلديد 
دلشقة  لومومبل  بلتريس  زنقة   74
دلربلط   44000 دلربلط  حدلن   3

دمل لكة دملغربية.
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:
عنودنه(د)  ع و  رمزي  دلديد 
دلشقة  لومومبل  بلتريس  زنقة   74
دلربلط   44000 دلربلط  حدلن   3

دمل لكة دملغربية
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
نون28   04 بتلريخ  بللربلط  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 8485.
485I

PLANK

ENVIRO PLUS
إعالن متعدس دلقردردت

PLANK
24، سلحة دبو بكر دلصديق شقة 8 

دكددل، 40090، دلربلط دملغرب
ENVIRO PLUS »شركة ذدت 

دملدؤولية دملحدوس  ذدت دلشريك 
دلوحيد«

وعنودن مقرهل دالخت لعي: دملحل رقم 
4, تقديم دملردك�سي, رقم 44, بلب 
شعفة سال - 44000 سال دملغرب.

»إعالن متعدس دلقردردت«
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري: 

.27564
ب قت�سى دلج ع دلعلم دالستثنلئي 

دملؤرخ في 44 أكتوبر 2022
تم دتخلذ دلقردردت دلتللية: 

قردر رقم -4تفويت حصص: دلذي 
دلديد حدن  قلم  ينص على مليلي: 
4000 حصة ي لكهل في  دملللكي بنقل 

دلشركة دلى دلديد رضودن فويدي
دلذي  -2تكييف دإلسدر :  قردر رقم 
دلعلم  دلج ع  قرر  مليلي:  على  ينص 
دملللكي،  دلديد حدن  بعد دستقللة 
بتعيين دلديد رضودن فويدي مدي2ًد 

منفرسد للشركة ملد  غي2 محدوس 
وتبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 

دلنظلم دألسل�سي دلتللية: 

بند رقم -6مدله لت: دلذي ينص 
فويدي  رضودن  دلديد  مليلي:  على 
 4000 دلى  مقد ة  سرهم.   400000

حصة من فئة 400 سرهم
بند رقم 42 -دلتديي2: دلذي ينص 
فويدي  رضودن  دلديد  مليلي:  على 
بللددر   25  /  44  /  4984 من مودليد 
دلبيضلء، مغربي ويح ل رقم دلبطلقة 
دلوطنية رقم G452939 دلدلكن بحي 

دإلنلر  رقم 254 دلقنيطر 
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
سخن28   07 بتلريخ  بدال  دالبتددئية 

2022 تحت رقم 40408.
486I

سدلي لطيفة

SOCIETE MEDIATEUR CAR
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
قفل دلتصفية

سدلي لطيفة
ملتقى شلرع بئ2 دنزردن وشلرع 
دالهردم دقلمة دلعلص ة مقلبل 
ع للة دقليم بركلن ملتقى شلرع 
بئ2 دنزردن وشلرع دالهردم دقلمة 

دلعلص ة مقلبل ع للة دقليم بركلن، 
BERKANE ،60300 دملغرب

 SOCIETE MEDIATEUR CAR
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
وعنودن مقرهل دإلخت لعي : دلرقم 

04 مكرر زنقة دملم مللك حي بوكردع 
بركلن دلرقم 04 مكرر زنقة دملم 
مللك حي بوكردع بركلن 60300 

BERKANE دملغرب.
قفل دلتصفية

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 
.2524

دلوحيد  دلشريك  قردر  ب قت�سى 
تقرر حل   2022 ملي   06 في  دملؤرخ 
SOCIETE MEDIATEUR CAR شركة 
ذدت مدؤولية محدوس  ذدت دلشريك 
دلوحيد مبلغ رأس للهل 50.000 سرهم 
 04 وعنودن مقرهل دإلخت لعي دلرقم 
بوكردع  حي  مللك  دملم  زنقة  مكرر 
بركلن دلرقم 04 مكرر زنقة دملم مللك 
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 BERKANE 60300 حي بوكردع بركلن

دملغرب نتيجة لنتيجة للحل دالردسي 

ودملدبق للشركة.

و عين:

دلردبحي  خ لل  دلديد( ) 

بركلن   02 وفل  تجزئة  وعنودنه(د) 

BERKANE 60300 دملغرب ك صفي 

( ) للشركة.

و قد تم دنعقلس دلج عية دلختلمية 

 04 وفي دلرقم   2022 ملي   46 بتلريخ 

بوكردع  حي  مللك  دملم  زنقة  مكرر 

بركلن دلرقم 04 مكرر زنقة دملم مللك 

 BERKANE 60300 حي بوكردع بركلن

دملغرب.

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

سخن28   04 بتلريخ  ب28كلن  دالبتددئية 

2022 تحت رقم 640/2022.

487I

 ETUDE MAITRE KAMAL OUTAGHANI 

NOTAIRE

E&T IMMO
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تأسيس شركة

 ETUDE MAITRE KAMAL

OUTAGHANI NOTAIRE

 RUE ALI BEN HRAZEM، 03

20160، CASABLANCA MAROC

E&T IMMO شركة ذدت دملدؤولية 

دملحدوس 

وعنودن مقرهل دإلخت لعي دلددر 

دلبيضلء 26 شلرع مرس دلدلطلن 

شقة 3 دلطلبق دالول - 20006 دلددر 

دلبيضلء دملغرب

تأسيس شركة ذدت دملدؤولية 

دملحدوس  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

564224

في  مؤرخ  موثق  عقد  ب قت�سى 
دلقلنون  إعددس  تم   2022 نون28   04

دملدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دملحدوس  بلمل يزدت دلتللية:

ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دملدؤولية دملحدوس .

عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
 E&T  : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

.IMMO
دالنعلش   : غرض دلشركة بإيجلز 

دلعقلري بشتى دشكلله.
دلددر   : دالخت لعي  دملقر  عنودن 
دلدلطلن  مرس  شلرع   26 دلبيضلء 
شقة 3 دلطلبق دالول - 20006 دلددر 

دلبيضلء دملغرب.
أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.
 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:
 500  : دلدل�سي  يونس  دلديد 

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة.
 500  : دلطرنبلطي  دح د  دلديد 

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة. 
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :
دلدل�سي عنودنه(د)  يونس  دلديد 
زنقة ليي2 فيال كليبتو  دلددر دلبيضلء 

دنفل 20043 دلدردلبيضلء دملغرب.
دلديد دح د دلطرنبلطي عنودنه(د) 
2 زنقة مضيق بنلمل طلبق 6 زدوية ر 7 
3 عين دلدئلب دلددر دلبيضلء  دلردحة 

20043 دلدردلبيضلء دملغرب.
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:
دلدل�سي عنودنه(د)  يونس  دلديد 
زنقة ليي2 فيال كليبتو  دلددر دلبيضلء 

دنفل 20043 دلدردلبيضلء دملغرب
دلديد دح د دلطرنبلطي عنودنه(د) 
2 زنقة مضيق بنلمل طلبق 6 زدوية ر 7 
3 عين دلدئلب دلددر دلبيضلء  دلردحة 

20043 دلدردلبيضلء دملغرب
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
 04 بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 

سخن28 2022 تحت رقم 848582.
488I

STE SAHIR POUR CONSTRUCTION

 STE SAHIR POUR
CONSTRUCTION

شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 
دلشريك دلوحيد

تأسيس شركة

 STE SAHIR POUR
CONSTRUCTION

 av ibn khaldoun imm 9 av ibn
khaldoun imm 9، 23040، بني 

مالل دملغرب
 STE SAHIR POUR

CONSTRUCTION شركة ذدت 
مدؤولية محدوس  ذدت دلشريك 

دلوحيد
وعنودن مقرهل دإلخت لعي دملحل 

زنقة 07 رقم 29 بني مالل بني مالل 
23000 بني مالل دملغرب

تأسيس شركة ذدت مدؤولية 
محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 
42749

 44 في  مؤرخ  حر  عقد  ب قت�سى 
دلقلنون  إعددس  تم   2022 أبريل 
مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 
دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:
ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 
دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.
عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
 STE  : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 
.SAHIR POUR CONSTRUCTION
منعش   : بإيجلز  دلشركة  غرض 

عقلري.
دملحل   : دالخت لعي  دملقر  عنودن 
بني مالل بني مالل   29 رقم   07 زنقة 

23000 بني مالل دملغرب.
أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.
 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:
دلديد رشيد صهي2 : 4.000 حصة 

بقي ة 400 سرهم للحصة. 
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :
دلديد رشيد صهي2 عنودنه(د) دوالس 
مي ون سيدي خلبر بني مالل 23000 

بني مالل دملغرب.
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:

دلديد رسيد صهي2 عنودنه(د) دوالس 
مي ون سيدي خلبر بني مالل 23000 

بني مالل دملغرب
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
ملي   24 دالبتددئية ببني مالل بتلريخ 

2022 تحت رقم 478.
489I

FIDUCIAIRE BAMMOU

LAHMIDI BETON
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE BAMMOU
 Residence Minate Allah

 36, Angle Rue Loubnane et
 Mustapha Rifai N04، 14000،

KENITRA Maroc
LAHMIDI BETON شركة ذدت 
مدؤولية محدوس  ذدت دلشريك 

دلوحيد
وعنودن مقرهل دإلخت لعي شلرع 

دالستقالل وشلرع دملرسة دقلمة ل28ال 
أ مكتب رقم 08 - 44000 دلقنيطر  

دملغرب
تأسيس شركة ذدت مدؤولية 
محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 
66474

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعددس دلقلنون   2022 غشت   34
مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 
دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:
ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 
دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.
عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
 : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

.LAHMIDI BETON
غرض دلشركة بإيجلز : -مقلولة في 

دشغلل دلبنلء ودلتوخيه..
شلرع   : دالخت لعي  دملقر  عنودن 
دالستقالل وشلرع دملرسة دقلمة ل28ال 
دلقنيطر    44000  -  08 أ مكتب رقم 

دملغرب.
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أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  
دلشركة : 99 سنة.

 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 
سرهم، مقدم كللتللي:

 4.000  : دلح يدي  عزيز  دلديد 
حصة بقي ة 400 سرهم للحصة. 

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 
وصفلت ومودطن دلشركلء :

عنودنه(د)  دلح يدي  عزيز  دلديد 
دلقنيطر   دلردمي  بئ2  دمبلرك  دوالس 

44000 دلقنيطر  دملغرب.
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:
عنودنه(د)  دلح يدي  عزيز  دلديد 
دلقنيطر   دلردمي  بئ2  دمبلرك  دوالس 

44000 دلقنيطر  دملغرب
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
 06 بتلريخ  بللقنيطر   دالبتددئية 

شتن28 2022 تحت رقم 3424.
490I

OFFSHORING DEGITAL LOGISTICS

 OFFSHORING DEGITAL
LOGISTICS

شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 
دلشريك دلوحيد

تأسيس شركة

 OFFSHORING DEGITAL
LOGISTICS

شلرع موالي إس لعيل، إقلمة 
فوليبيليس، بلوك C، دلطلبق دألول 

رقم 53، 90000، طنجة دملغرب
 OFFSHORING DEGITAL

LOGISTICS شركة ذدت مدؤولية 
محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد

وعنودن مقرهل دإلخت لعي شلرع 
موالي إس لعيل، إقلمة فوليبيليس، 

بلوك C، دلطلبق دألول رقم 53 - 
90000 طنجة دملغرب

تأسيس شركة ذدت مدؤولية 
محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 
 432975

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
دلقلنون  إعددس  تم   2022 نون28   23
مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:

ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.

عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 

 : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

 OFFSHORING DEGITAL

.LOGISTICS

تهدف   : بإيجلز  دلشركة  غرض 

دلشركة إلى دألنشطة دلتللية:

دملحلي  دلشحن  أع لل  -مقلول 

ودلدولي / مقدم مدملت دلشحن;

دلع ليلت  لج يع  -دملقلول 

دللوخدتية.

دلخدملت  في  -دملدلعد  

دلبضلئع  وتخزين  دللوخدتية 

ودلحلويلت.

(دالستعلنة  دلخدملت  -نقل 

ب صلسر ملرخية / دلخلرج).

وتنفيذ  ودلتطوير  -دالستشلردت 

دلحلول دلرق ية.

ودلدعم  دملشور   -تقديم 

في  للتأسيس  دألخلنب  لل دتث رين 

منلطق دلتدريع دالقتصلسي.

-دلتددول.

-دالستي2دس ودلتصدير

بصفة علمة:

دلغي2  أو  دملبلشر   دملدله ة 
دملبلشر  للشركة في خ يع  دملبلشر ، 

دلع ليلت دلتجلرية، دملللية، دلعقلرية 

دملؤسدلت  خ يع  وفي  دملنقولة  أو 

دملرتبطة  دلصنلعية  أو  دلتجلرية 

بأي  أو  للشركة  دالخت لعي  بللنشلط 

نشلط مشلبه أو ملحق يعطي أفضلية 

لتطور دلشركة..

شلرع   : دالخت لعي  دملقر  عنودن 

موالي إس لعيل، إقلمة فوليبيليس، 

 -  53 رقم  دألول  دلطلبق   ،C بلوك 

90000 طنجة دملغرب.

أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.

 40.000 دلشركة:  رأس لل  مبلغ 

سرهم، مقدم كللتللي:

دلشيو   دلعربي  مح د  دلديد 

سرهم   400 بقي ة  حصة   400  :

للحصة. 

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :

دلشيو   دلعربي  مح د  دلديد 

عنودنه(د) مج ع دلضحى فلل فلوري 

 90000  24 رقم   6 طلبق   20 ع لر  

طنجة دملغرب.

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:

دلشيو   دلعربي  مح د  دلديد 

عنودنه(د) مج ع دلضحى فلل فلوري 

 90000  24 رقم   6 طلبق   20 ع لر  

طنجة دملغرب

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

سخن28   08 بتلريخ  بطنجة  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 260447.

494I

FIDUCIAIRE GESTION ZIADI

CONSULTING 47
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE GESTION ZIADI

84 , شلرع دمل لكة دلعربية دلدعوسية 

تجزئة دلعيون 2 إقلمة دلعزيزية 

دلطلبق دلثلني رقم 42. 84 , شلرع 

دمل لكة دلعربية دلدعوسية تجزئة 

دلعيون 2 إقلمة دلعزيزية دلطلبق 

دلثلني رقم 42.، 90000، طنجة 

دملغرب

CONSULTING 47 شركة ذدت 

مدؤولية محدوس  ذدت دلشريك 

دلوحيد

وعنودن مقرهل دإلخت لعي 84 تجزئة 

دلعيون 2 شلرع دمل لكة دلعربية 

دلدعوسية دقلمة دلعزيزية دلطلبق 

دألول رقم 44 بطنجة طنجة 90000 

طنجة دملغرب 

تأسيس شركة ذدت مدؤولية 

محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

433047

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
دلقلنون  إعددس  تم   2022 نون28   08

مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:

ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.

عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 

 : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

.CONSULTING 47

تديي2   : بإيجلز  دلشركة  غرض 

,مدملت  دالستشلردت  دملقلوالت, 

متنوعة..

عنودن دملقر دالخت لعي : 84 تجزئة 

دلعربية  دمل لكة  شلرع   2 دلعيون 

دلطلبق  دلعزيزية  دقلمة  دلدعوسية 

 90000 44 بطنجة طنجة  دألول رقم 

طنجة دملغرب.

أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.

 40.000 دلشركة:  رأس لل  مبلغ 

سرهم، مقدم كللتللي:

خوزيف  إيفلن  ستيفلال  دلديد 

 400 بقي ة  حصة   400  : تشلرلز 

سرهم للحصة. 

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :

خوزيف  إيفلن  ستيفلال  دلديد 

سيس  شلرع   458 عنودنه(د)  تشلرلز 
سور  موفيزين   47200 إسكلريز 

خوبي. 97000 فرندل فرندل.

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:

خوزيف  إيفلن  ستيفلال  دلديد 

سيس  شلرع   458 عنودنه(د)  تشلرلز 
سور  موفيزين   47200 إسكلريز 

خوبي. 97000 فرندل فرندل 

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

سخن28   09 بتلريخ  بطنجة  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 44705.

492I
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دئت لنية دلهد 

SAFAE BENNE
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

دئت لنية دلهد 
424 زنقة دبن ملدون برشيد، 

26400، برشيد دملغرب
SAFAE BENNE شركة ذدت 

مدؤولية محدوس  ذدت دلشريك 
دلوحيد

وعنودن مقرهل دإلخت لعي تعلونية 
ودس دلدهب دي 38 سكن سيدي عبد 
دلخللق هددمي برشيد - 26443 والس 

عبو دملغرب
تأسيس شركة ذدت مدؤولية 
محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 
47423

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
دلقلنون  إعددس  تم   2022 نون28   46
مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 
دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:
ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 
دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.
عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
 SAFAE : دإلقتضلء ب ختصر تد يتهل

.BENNE
نقل   -  : بإيجلز  دلشركة  غرض 

دلبضلئع لحدلب دلغي2.
ودل28يد  دللوخدتية  دلخدملت   -  

دلدريع.
 - نقل دلع لل.

 -تأخي2 دملركبلت
- دلنقل دلوطني ودلدولي.

تعلونية   : دملقر دالخت لعي  عنودن 
ودس دلدهب دي 38 سكن سيدي عبد 
26443 والس   - دلخللق هددمي برشيد 

عبو دملغرب.
أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.
 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:

 4.000  : مردس  دلسحبلني  دلديد 

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة. 

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :

دلديد دلسحبلني مردس عنودنه(د) 

عبد  سيدي   4 دلدهب  ودس  تعلونية 

والس   26443 برشيد  هددمي  دلخللق 

عبو دملغرب.

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:

دلديد دلسحبلني مردس عنودنه(د) 

عبد  سيدي   4 دلدهب  ودس  تعلونية 

والس   26443 برشيد  هددمي  دلخللق 

عبو دملغرب

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

سخن28   09 بتلريخ  ب28شيد  دالبتددئية 

2022 تحت رقم 4346.

493I

STE ANGLE DE GESTION SARL

TRAVAUX 24 MDIQ
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تأسيس شركة

STE ANGLE DE GESTION SARL

شلرع أح د دلحريزي تجزئة 

دلت د لني رقم 6 دقلمة بلريس- أ 

تطودن، 93000، تطودن دملغرب

TRAVAUX 24 MDIQ شركة ذدت 

دملدؤولية دملحدوس 

وعنودن مقرهل دإلخت لعي شلرع 

أح د دلحريزي تجزئة دلت د لني 

رقم 6 تطودن 93000 تطودن دملغرب

تأسيس شركة ذدت دملدؤولية 

دملحدوس  

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

32573

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

دلقلنون  إعددس  تم   2022 نون28   24

دملدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دملحدوس  بلمل يزدت دلتللية:

ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دملدؤولية دملحدوس .

عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 

 : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

.TRAVAUX 24 MDIQ

بإيجلز  دلشركة  غرض 

 GARDIENNAGE ET  :

.NETTOYAGE

شلرع   : دالخت لعي  دملقر  عنودن 

دلت د لني  تجزئة  دلحريزي  أح د 

رقم 6 تطودن 93000 تطودن دملغرب.

أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : دملغرب سنة.

 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:

 500  : دلخشين  مح د  دلديد 

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة.

حصة   500  : رحو  طلرق  دلديد 

بقي ة 400 سرهم للحصة. 

 500  : دلخشين  مح د  دلديد 

بقي ة 400 سرهم.

بقي ة   500  : رحو  طلرق  دلديد 

400 سرهم.

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

وصفلت ومودطن دلشركلء :

دلديد مح د دلخشين عنودنه(د) 

رقم  دملخلزن  ودس  شلرع  دملحيط  حي 

252 مضيق 93200 تطودن مغرب.

حي  عنودنه(د)  رحو  طلرق  دلديد 

دلربلط شلرع دم دلربيع رقم 45 مضيق 

93200 تطودن مغرب.

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:

دلديد مح د دلخشين عنودنه(د) 

رقم  دملخلزن  ودس  شلرع  دملحيط  حي 

252 مضيق 93200 تطودن مغرب

حي  عنودنه(د)  رحو  طلرق  دلديد 

دلربلط شلرع دم دلربيع رقم 45 مضيق 

93200 تطودن مغرب

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

سخن28   05 دالبتددئية بتطودن بتلريخ 

2022 تحت رقم 2445.

494I

excofi

MAJY NATUREET BIO
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تحويل دملقر دالخت لعي للشركة

excofi
دلشق 3 ع لر  لحبلبي شلرع دلجوالن 

ليدو فلس، 34000، فلس دملغرب
MAJY NATUREET BIO شركة ذدت 

مدؤولية محدوس  ذدت دلشريك 
دلوحيد

وعنودن مقرهل دإلخت لعي دلشقة 5 
دقلمة دلزهور زنقة كعب بن زهي2 - 

30000 فلس دملغرب.
تحويل دملقر دالخت لعي للشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 
.70405

دلوحيد  دلشريك  قردر  ب قت�سى 
دملؤرخ في 44 يوليوز 2022 تم تحويل 
من  للشركة  دلحللي  دالخت لعي  دملقر 
دقلمة دلزهور زنقة كعب   5 »دلشقة 
دملغرب«  فلس   30000  - زهي2  بن 
برطة  تعلونية   22 علشورية   « إلى 
 - سبع رود�سي دقليم موالي يعقوب 

30000 فلس دملغرب«.
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
غشت   04 بتلريخ  بفلس  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 4455.
495I

STE ANGLE DE GESTION SARL

BREMEN CAR
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تفويت حصص

STE ANGLE DE GESTION SARL
شلرع أح د دلحريزي تجزئة 

دلت د لني رقم 6 دقلمة بلريس- أ 
تطودن، 93000، تطودن دملغرب
BREMEN CAR شركة ذدت 

دملدؤولية دملحدوس 
وعنودن مقرهل دإلخت لعي شلرع 
قلهر  زنقة 2 رقم 34 - 93000 

تطودن مغرب.
تفويت حصص

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 
.24343
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ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 
ت ت   2022 نون28   30 في  دملؤرخ 

دملصلسقة على :
تفويت دلديد ( ) كريم دحدو 240 
 4.000 أصل  من  دخت لعية  حصة 
حصة لفلئد  دلديد ( ) مح د دحدو 

بتلريخ 30 نون28 2022.
دلعوملري  نزدر   ( ) دلديد  تفويت 
أصل  من  دخت لعية  حصة   460
 ( ) دلديد  لفلئد   حصة   4.000

مح د دحدو بتلريخ 30 نون28 2022.
دلعوملري  نزدر   ( ) دلديد  تفويت 
أصل  من  دخت لعية  حصة   470
 ( ) دلديد  لفلئد   حصة   4.000
دس لعيل كلبو بتلريخ 30 نون28 2022.
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم   
سخن28   08 دالبتددئية بتطودن بتلريخ 

2022 تحت رقم 2443.
496I

ANAFLOUS DISTRIBUTION

انافلوس توزيع
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تحويل دملقر دالخت لعي للشركة

ANAFLOUS DISTRIBUTION
قطعة أرض دلهد  رقم 94 توالل- 
مكنلس، 50000، مكنلس دملغرب

دنلفلوس توزيع شركة ذدت مدؤولية 
محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد

وعنودن مقرهل دإلخت لعي دلطريق 
دلوطنية رقم 6، كلم 8 دملدرسة 

دلوطنية دلفالحية - 50000 مكنلس 
دملغرب.

تحويل دملقر دالخت لعي للشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.52499
ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 
دملؤرخ في 03 ملرس 2022 تم تحويل 
من  للشركة  دلحللي  دالخت لعي  دملقر 
 8 كلم   ،6 رقم  دلوطنية  »دلطريق 
 50000  - دملدرسة دلوطنية دلفالحية 
تجزئة   94 »رقم  إلى  مكنلس دملغرب« 
ذو  دلدكن  من  مدتخرج   , دلهد  
 58973/59 رقم  دلعقلري  دلرسم 
توالل رقم 94 تجزئة دلهد  , مدتخرج 

من دلدكن ذو دلرسم دلعقلري رقم 
مكنلس   50000 توالل   58973/59

دملغرب«.
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
سخن28   42 بتلريخ  ب كنلس  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 4664.

497I

excofi

LHANAOUI DE GHAFSAI
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
رفع رأس لل دلشركة

excofi
دلشق 3 ع لر  لحبلبي شلرع دلجوالن 

ليدو فلس، 34000، فلس دملغرب
LHANAOUI DE GHAFSAI شركة 

ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 
دلشريك دلوحيد

وعنودن مقرهل دإلخت لعي ملعب 
دلخيل بني زرودل غفدلي - 34000 

تلونلت دملغرب.
رفع رأس لل دلشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 
.387

دلوحيد  دلشريك  قردر  ب قت�سى 
تم   2022 يوليوز   05 في  دملؤرخ 
قدره  ب بلغ  دلشركة  رأس لل  رفع 
من  أي  سرهم«   4.239.200«
»2.000.000 سرهم« إلى »3.239.200 
تقديم حصص   : عن طريق  سرهم« 

نقدية أو عينية.
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
يوليوز   43 دالبتددئية بتلونلت بتلريخ 

2022 تحت رقم 390.

498I

درنك

TRANSPORT LAADISSI
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تحويل دملقر دالخت لعي للشركة

درنك
شلرع يوسف دبن تلشفين رقم 44 
 LARACHE ،92000 ،دلعردئش

دملغرب

TRANSPORT LAADISSI شركة 
ذدت دملدؤولية دملحدوس 

وعنودن مقرهل دإلخت لعي شلرع 
مح د دلخلمس دقلمة دالندلس ب 

دلطلبق 4 رقم 44 - 92000 دلعردئش 
دملغرب.

تحويل دملقر دالخت لعي للشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.6994
ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 
تم تحويل   2022 نون28   24 دملؤرخ في 
للشركة  دلحللي  دالخت لعي  دملقر 
دقلمة  دلخلمس  مح د  »شلرع  من 
 -  44 رقم   4 دلطلبق  ب  دالندلس 
92000 دلعردئش دملغرب« إلى »تجزئة 
دلدفلي  دلطلبق   234 رقم  س لر  
دلعردئش   92000  - دلتللث  دلشطر 

دملغرب«.
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
بتلريخ  بللعردئش  دالبتددئية 
رقم  تحت   2022 سخن28   08

.26044422049475
499I

CABINET BAHMAD

POA
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تحويل دملقر دالخت لعي للشركة

CABINET BAHMAD
إقلمة مردكش بالزد ع لر  س 4 شقة 
ب 24 دلطلبق دلثلني خليز مردكش 
إقلمة مردكش بالزد ع لر  س 4 شقة 
ب 24 دلطلبق دلثلني خليز مردكش، 

40000، مردكش دملغرب
POA شركة ذدت مدؤولية محدوس  

ذدت دلشريك دلوحيد
وعنودن مقرهل دإلخت لعي سودر 

لحكلك ة دلج لعة دلقروية دلدويهلة 
- 40000 مردكش دملغرب.

تحويل دملقر دالخت لعي للشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.69825
دلوحيد  دلشريك  قردر  ب قت�سى 
دملؤرخ في 26 شتن28 2022 تم تحويل 
من  للشركة  دلحللي  دالخت لعي  دملقر 

دلقروية  دلج لعة  لحكلك ة  »سودر 
مردكش دملغرب«   40000  - دلدويهلة 
بولفلر   34 دلنخلة  »ع لر   إلى 
شقة  دلخلمس  دلطلبق  دلزرقطوني 
مردكش   40000  - خليز   38 رقم 

دملغرب«.
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
سخن28   42 بتلريخ  ب ردكش  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 442443.
500I

PURELEC

بيرإليك
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تأسيس شركة

PURELEC
 LT AL AMANE 4 ETG 2 APPT 15
 FB 10 SIDI MOUMEN، 20630،

CASABLANCA MAROC
بي2إليك شركة ذدت دملدؤولية 

دملحدوس 
وعنودن مقرهل دإلخت لعي دألملن 4 
ف.ب. 40، دلطلبق 2، دلشقة 45 

سيدي مومن 20630 دلددر دلبيضلء 
دملغرب

تأسيس شركة ذدت دملدؤولية 
دملحدوس  

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 
537265

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعددس دلقلنون   2022 ملرس   22
دملدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دملحدوس  بلمل يزدت دلتللية:
ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دملدؤولية دملحدوس .
عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
دإلقتضلء ب ختصر تد يتهل : بي2إليك.
دلت2كيب   : بإيجلز  دلشركة  غرض 

دلكهربلئي وبيع دملودس دلكهربلئية.
دألملن   : دالخت لعي  دملقر  عنودن 
 45 دلشقة   ،2 دلطلبق   ،40 4 ف.ب. 
دلددر دلبيضلء   20630 سيدي مومن 

دملغرب.
أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.
 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 
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سرهم، مقدم كللتللي:

حصة   4  : حلبي  مح د  دلديد 

بقي ة 50.000 سرهم للحصة.

حصة   4  : دلديد ح ز  دلجلبري 

بقي ة 50.000 سرهم للحصة. 

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :

عنودنه(د)  حلبي  مح د  دلديد 

إقلمة دلنور زنقة 46 ع لر  7 دلشقة 

44 20630 دلددر دلبيضلء دملغرب.

عنودنه(د)  دلجلبري  ح ز   دلديد 

دألملن 4 ف.ب. 40، دلطلبق 2، دلشقة 

45 20630 دلددر دلبيضلء دملغرب.

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:

عنودنه(د)  حلبي  مح د  دلديد 

إقلمة دلنور زنقة 46 ع لر  7 دلشقة 

44 20630 دلددر دلبيضلء دملغرب

عنودنه(د)  دلجلبري  ح ز   دلديد 

دألملن 4 ف.ب. 40، دلطلبق 2، دلشقة 

45 20630 دلددر دلبيضلء دملغرب

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

 22 بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 

ملرس 2022 تحت رقم 40684.

504I

FIDOLIN

ETAN BITUME
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تأسيس شركة

FIDOLIN

 AV MOHAMED V IMM 9 APPT

 4 TABRIQUET SALE، 11150،

SALE MAROC

ETAN BITUME شركة ذدت 

دملدؤولية دملحدوس 

وعنودن مقرهل دإلخت لعي 674 قطلع 

2 حي موالي دس لعيل سال سال 

44500 سال دملغرب

تأسيس شركة ذدت دملدؤولية 

دملحدوس  

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

37447

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

دلقلنون  إعددس  تم   2022 نون28   07

دملدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دملحدوس  بلمل يزدت دلتللية:

ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دملدؤولية دملحدوس .

عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 

 ETAN  : ب ختصر تد يتهل  دإلقتضلء 

.BITUME

أشغلل   : بإيجلز  دلشركة  غرض 

مختلفة في دلبنلء.

 674  : دالخت لعي  دملقر  عنودن 

قطلع 2 حي موالي دس لعيل سال سال 

44500 سال دملغرب.

أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.

 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:

 700  : مصو  دبردهيم  دلديد 

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة.

 400  : مصو  دملصطفى  دلديد 

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة.

دلديد مح د مصو : 400 حصة 

بقي ة 400 سرهم للحصة.

 400  : مصو  دلحدين  دلديد 

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة. 

 700  : مصو  دبردهيم  دلديد 

بقي ة 400 سرهم.

 400  : مصو  دملصطفى  دلديد 

بقي ة 400 سرهم.

دلديد مح د مصو : 400 بقي ة 

400 سرهم.

 400  : مصو  دلحدين  دلديد 

بقي ة 400 سرهم.

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

وصفلت ومودطن دلشركلء :

عنودنه(د)  مصو  دبردهيم  دلديد 

دس لعيل  موالي  حي   2 قطلع   674

سال 44500 سال دملغرب.

دلديد دملصطفى مصو عنودنه(د) 

دس لعيل  موالي  حي   2 قطلع   674

سال 44500 سال دملغرب.

عنودنه(د)  مصو  مح د  دلديد 

دس لعيل  موالي  حي   4 قطلع   276

سال 44500 سال دملغرب.

عنودنه(د)  دلحدين مصو  دلديد 

دس لعيل  موالي  حي   2 قطلع   674

سال 44500 سال دملغرب.

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:

عنودنه(د)  مصو  دبردهيم  دلديد 

دس لعيل  موالي  حي   2 قطلع   674

سال 44500 سال دملغرب

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

سخن28   08 بتلريخ  بدال  دالبتددئية 

2022 تحت رقم 40404.

502I

VEPHYMA

VEPHYMA
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
رفع رأس لل دلشركة

VEPHYMA

 N°6 RUE 59 MASSIRA 2، 0،

CASABLANCA MAROC

VEPHYMA شركة ذدت مدؤولية 

محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد

 N°59 وعنودن مقرهل دإلخت لعي

 RUE MASSIRA 2 - 20670

.CASABLANCA MAROC

رفع رأس لل دلشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.446043

دلوحيد  دلشريك  قردر  ب قت�سى 

رفع  تم   2046 ملي   09 في  دملؤرخ 

قدره  ب بلغ  دلشركة  رأس لل 

»400.000 سرهم« أي من »400.000 

عن  سرهم«   200.000« إلى  سرهم« 

أو  نقدية  حصص  تقديم   : طريق 

عينية.

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

 26 بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 

ملي 2046 تحت رقم 605030.

503I

VEPHYMA

VEPHYMA
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تغيي2 نشلط دلشركة

VEPHYMA
 N°6 RUE 59 MASSIRA 2، 0،

CASABLANCA MAROC
VEPHYMA شركة ذدت مدؤولية 

محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد
وعنودن مقرهل دالخت لعي 

 N°59 MASSIRA 2 - 20670
.CASABLANCA MAROC

تغيي2 نشلط دلشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.446043
دلوحيد  دلشريك  قردر  ب قت�سى 
تغيي2  تم   2046 ملي   09 في  دملؤرخ 
أسودت  »بيع  من  دلشركة  نشلط 
منتجلت  وبيع  توريد   - دلدبلكة 
مقلول أع لل دلتنظيف«   - دلنظلفة 
ودلغلبلت  دلزردعة  »دألع لل:  إلى 
دملدلحلت  وصيلنة  ودلبدتنة 
أنظ ة  وصيلنة  وتن يتهل  دلخضردء 

دلري ودلري.
ودلنبلتلت  دلبذور  توريد 

ودألشجلر.«.
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
 26 بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 

ملي 2046 تحت رقم 605030.

504I

gefoco

STE ARSEND SARL AU
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

gefoco
 N 32 BIS AV LIBERETE QU
 PLATEAU SAFI N 32 BIS AV

 LIBERETE QU PLATEAU SAFI،
46000، safi maroc

STE ARSEND SARL AU شركة 
ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
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وعنودن مقرهل دإلخت لعي 44 شلرع 
عرعلر حي سالم دسفي - 46000 

دسفي دملغرب
تأسيس شركة ذدت مدؤولية 
محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 
43457

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعددس دلقلنون   2022 شتن28   06
مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 
دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:
ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 
دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.
عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
 STE  : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

.ARSEND SARL AU
-أع لل   : بإيجلز  دلشركة  غرض 

دلبنلء دملتنوعة.
-إزدلة دألثلث وتدلي ة..

44 شلرع  عنودن دملقر دالخت لعي : 
 46000  - دسفي  سالم  حي  عرعلر 

دسفي دملغرب.
أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة سنة.
دلشركة:  رأس لل  مبلغ 

40.000.000 سرهم، مقدم كللتللي:
 4.000  : د�سي  دس لعيل  دلديد 

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة. 
 4000  : د�سي  دس لعيل  دلديد 

بقي ة 400 سرهم.
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

وصفلت ومودطن دلشركلء :
عنودنه(د)  د�سي  دس لعيل  دلديد 
شلرع دلهد  حي مفتلح دلخي2 دسفي 

46000 دسفي دملغرب.
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:
عنودنه(د)  د�سي  دس لعيل  دلديد 
شلرع دلهد  حي مفتلح دلخي2 دسفي 

46000 دسفي دملغرب
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
شتن28   06 بتلريخ  بآسفي  دالبتددئية 

2022 تحت رقم -.
505I

gefoco

STE HA-EX SARL AU
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

gefoco
 N 32 BIS AV LIBERETE QU
 PLATEAU SAFI N 32 BIS AV

 LIBERETE QU PLATEAU SAFI،
46000، safi maroc

STE HA-EX SARL AU شركة ذدت 
مدؤولية محدوس  ذدت دلشريك 

دلوحيد
وعنودن مقرهل دإلخت لعي سودر 

زدويلت سيدي دلردسي ديي2 دسفي - 
46000 دسفي دملغرب

تأسيس شركة ذدت مدؤولية 
محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 
43363

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعددس دلقلنون   2022 سخن28   43
مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 
دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:
ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 
دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.
عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
 STE  : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

.HA-EX SARL AU
غرض دلشركة بإيجلز : -تلخر مودس 

بنلء.
-أع لل مختلفة.

-ع ليلت دملحلخر..
سودر   : دالخت لعي  دملقر  عنودن 
 - دسفي  ديي2  دلردسي  سيدي  زدويلت 

46000 دسفي دملغرب.
أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة سنة.
دلشركة:  رأس لل  مبلغ 
400.000.000 سرهم، مقدم كللتللي:

 4.000  : حروش  حفيظ  دلديد 
حصة بقي ة 400 سرهم للحصة. 

 4000  : حروش  حفيظ  دلديد 
بقي ة 400 سرهم.

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

وصفلت ومودطن دلشركلء :

دلديد حفيظ حروش عنودنه(د) 

 46000 دلردسي  سيدي  زدويلت  سودر 

دسفي دملغرب.

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:

دلديد حفيظ حروش عنودنه(د) 

 46000 دلردسي  سيدي  زدويلت  سودر 

دسفي دملغرب

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

سخن28   43 بتلريخ  بآسفي  دالبتددئية 

2022 تحت رقم -.

506I

FORSAT NAJAH PRIVE SARL AU

FORSAT NAJAH PRIVE
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

FORSAT NAJAH PRIVE SARL AU

 RDC E 42 LOT NAJM EL BAHRI

 SAB TIFLET SIDI ALLAL EL

 BAHRAOUI، 15252، SIDI ALLAL

EL BAHRAOUI MAROC

FORSAT NAJAH PRIVE شركة 

ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد

وعنودن مقرهل دإلخت لعي دلطلبق 
دالر�سي E-42 تجزئة دلنجم دلبحري 

سيدي عالل دلبحردوي تيفلت - 

45252 تيفلت دملغرب

تأسيس شركة ذدت مدؤولية 

محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

4449

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعددس دلقلنون   2022 سخن28   42

مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:

ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.

عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
 : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

.FORSAT NAJAH PRIVE
مركز   : بإيجلز  دلشركة  غرض 

سروس دلدعم ودلتقوية.
دلطلبق   : دالخت لعي  دملقر  عنودن 
تجزئة دلنجم دلبحري   E-42 دالر�سي 
 - تيفلت  دلبحردوي  عالل  سيدي 

45252 تيفلت دملغرب.
أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.
 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:
 4.000  : دلدلت  أسلمة  دلديد 

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة. 
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :
عنودنه(د)  دلدلت  أسلمة  دلديد 
 962 حي دالنبعلت زنقة توبللت رقم 

سال 44000 سال دملغرب.
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:
عنودنه(د)  دلدلت  أسلمة  دلديد 
 962 حي دالنبعلت زنقة توبللت رقم 

سال 44000 سال دملغرب
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
سخن28   42 دالبتددئية بتيفلت بتلريخ 

2022 تحت رقم 544.

507I

GALAXYCOMPT

SALAS MEDIA NORD
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

حل شركة

GALAXYCOMPT
 Av. Mohamed Ben El Hasan Al
 Ouazzani Résidence Nabil n°3
Tétouan، 93000، تطودن دملغرب
SALAS MEDIA NORD شركة 
ذدت دملدؤولية دملحدوس (في طور 

دلتصفية)
وعنودن مقرهل دإلخت لعي شقة رقم 

2 دلطلبق 4 ع لر  سالس شلرع 
سخيبوتي - 93000 تطودن دملغرب.

حل شركة



عدس 5748 - 4 خ لس  دامر  4444 )28 سيد 28 2022)الجريدة الرسمية   24252

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 
.24949

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 
تقرر حل   2022 يونيو   23 دملؤرخ في 
دملحدوس   دملدؤولية  ذدت  شركة 
مبلغ   SALAS MEDIA NORD
وعنودن  سرهم   400.000 رأس للهل 
مقرهل دإلخت لعي شقة رقم 2 دلطلبق 
 - سخيبوتي  شلرع  سالس  ع لر    4
93000 تطودن دملغرب نتيجة ل : دزمة 

قطلع.
شقة  ب  دلتصفية  مقر  حدس  و 
4 ع لر  سالس شلرع  دلطلبق   2 رقم 

سخيبوتي - 93000 تطودن دملغرب. 
و عين:

دلدلسلي  هلشم  دلديد( ) 
درسالن  شكيب  شلرع  وعنودنه(د) 
تطودن   93000  3 رقم   54 ع لر  

دملغرب ك صفي ( ) للشركة.
وعند دإلقتضلء دلحدوس دملفروضة 
محل  لهم  دملخولة  دلصالحيلت  على 
دملخلبر  ومحل تبليغ دلعقوس ودلوثلئق 

دملتعلقة بللتصفية : -
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
يوليوز   48 دالبتددئية بتطودن بتلريخ 

2022 تحت رقم 4597.
508I

ste controle balance sarl

TRW TRANS
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تحويل دملقر دالخت لعي للشركة

ste controle balance sarl
 appt 3 immb 1031. lot riad al
 ismailia marjane 1. meknes
 meknes، 50000، MEKNES

maroc
TRW TRANS شركة ذدت 

دملدؤولية دملحدوس 
وعنودن مقرهل دإلخت لعي رقم 23 

طلبق 4 تجزئة لوبلبة 2 طريق دلحلج 
قدور مكنلس - 5000 مكنلس 

دملغرب.
تحويل دملقر دالخت لعي للشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 
.54449

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 

دملؤرخ في 25 ف28دير 2022 تم تحويل 

من  للشركة  دلحللي  دالخت لعي  دملقر 

 2 لوبلبة  تجزئة   4 طلبق   23 »رقم 

 5000  - طريق دلحلج قدور مكنلس 
مكنلس دملغرب« إلى »رقم 48 زنقة 48 

طلبق 2 حي دلوحد  4 سيدي بوزكري 

مكنلس - 5000 مكنلس دملغرب«.

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

ملرس   25 بتلريخ  ب كنلس  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 4499.

509I

GLOFID

EATMEAT
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

إغالق فرع تلبع لشركة تجلرية يوخد 

مقرهل دالخت لعي بلملغرب

GLOFID

496 شلرع دلدفي2 بن علئشة دلطلبق 

دلثلني دلرقم 4، 20300، دلددر 

دلبيضلء دملغرب

EATMEAT »شركة ذدت دملدؤولية 

دملحدوس «

وعنودن مقرهل دالخت لعي: دلبلدية 

دلقروية زدوية سليس سلحل سيدي 

س لعيل - 24000 دلجديد  دملغرب.

»إغالق فرع تلبع لشركة تجلرية 

يوخد مقرهل دالخت لعي بلملغرب«

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري: 

.540057

ب قت�سى دلج ع دلعلم دالستثنلئي 

دملؤرخ في 07 يونيو 2022 تقرر إغالق 

EATMEAT تد يته  فرع تلبع لشركة 

EATMEAT ودلكلئن عنودنه في تجزئة 

 CFCIM دلصنلعي  دلحي  32و33  ر° 

دلددردلبيضلء   20000  - أوالس صللح 

دملغرب

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم   

 24 بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 

يونيو 2022 تحت رقم 829020.

540I

GLOFID

ANIMOTEL
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تأسيس شركة

GLOFID
496 شلرع دلدفي2 بن علئشة دلطلبق 

دلثلني دلرقم 4، 20300، دلددر 
دلبيضلء دملغرب

ANIMOTEL شركة ذدت دملدؤولية 
دملحدوس 

وعنودن مقرهل دإلخت لعي 75شلرع 
44 ينلير دلطلبق دألول دلشقة ر469 

- 20000 دلددر دلبيضلء دملغرب
تأسيس شركة ذدت دملدؤولية 

دملحدوس  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

548383
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
دلقلنون  إعددس  تم   2022 ملي   24
دملدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دملحدوس  بلمل يزدت دلتللية:
ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دملدؤولية دملحدوس .
عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
 : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

.ANIMOTEL
محل   : بإيجلز  دلشركة  غرض 

دلحيودنلت دألليفة.
75شلرع   : عنودن دملقر دالخت لعي 
44 ينلير دلطلبق دألول دلشقة ر469 - 

20000 دلددر دلبيضلء دملغرب.
أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.
 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:
دلديد  هد  مكزري : 500 حصة 

بقي ة 400 سرهم للحصة.
دلديد  إي لن زركلن : 500 حصة 

بقي ة 400 سرهم للحصة. 
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :
عنودنه(د)  مكزري  هد   دلديد  
 23 شقة   2 ط  دلت2ميدي  زنقة   43
دلددر   20000 دملعلريف  سونل  إقلمة 

دلبيضلء دملغرب.

عنودنه(د)  زركلن  إي لن  دلديد  
سودر مزردر  بني هالل 24350 سيدي 

بنور دملغرب.
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:
عنودنه(د)  مكزري  هد   دلديد  
 23 شقة   2 ط  دلت2ميدي  زنقة   43
دلددر   20000 دملعلريف  سونل  إقلمة 

دلبيضلء دملغرب
عنودنه(د)  زركلن  إي لن  دلديد  
سودر مزردر  بني هالل 24350 سيدي 

بنور دملغرب
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
 29 بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 

يونيو 2022 تحت رقم 829426.
544I

STE AYAD CONSULTING SARL

S-ALIYA TRANSFERT
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تفويت حصص

STE AYAD CONSULTING SARL
 RUE MOULAY AHMED

 LAGRARI IMMEUBLE HAMZA
 2EME ETAGE APPT N°9،
60000، OUJDA MAROC

S-ALIYA TRANSFERT شركة ذدت 
مدؤولية محدوس  ذدت دلشريك 

دلوحيد
وعنودن مقرهل دإلخت لعي حي دلوفلق 

4 زنقة ب 4 رقم 300 - 60000 
وخد  دملغرب.

تفويت حصص
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.37844
ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 
ت ت   2022 غشت   05 في  دملؤرخ 

دملصلسقة على :
دملنليني  سنلء   ( ) دلديد  تفويت 
أصل  من  دخت لعية  حصة   4.000
4.000 حصة لفلئد  دلديد ( ) علسل 

دلغزدلي بتلريخ 05 غشت 2022.
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم   
شتن28   29 بتلريخ  بوخد   دلتجلرية 

2022 تحت رقم 2904.
542I
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مكتب دالستلذ زدهدي عبددلعزيز موثق

ALUMINIUM EL MARWA
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

رفع رأس لل دلشركة

مكتب دالستلذ زدهدي عبددلعزيز 
موثق

دلددر دلبيضلء شلرع 2 ملرس زنقة 
6 - دلطلبق  6 دلرقم  دمدت2سدم ع لر  

2، 20490، دلددر دلبيضلء دملغرب
 ALUMINIUM EL MARWA

شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 
دإلخت لعي  مقرهل  وعنودن 
دلصنلعية  دملنطقة   465 دملح دية 
دملح دية   20650  - دلغربي  دلجنوب 

دملغرب.
رفع رأس لل دلشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 
.48025

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 
تم   2022 شتن28   22 في  دملؤرخ 
قدره  ب بلغ  دلشركة  رأس لل  رفع 
من  أي  سرهم«   4.300.000«
 2.000.000« إلى  سرهم«   700.000«
مقلصة  إخردء   : طريق  عن  سرهم« 
دملقددر  دملحدس   دلشركة  سيون  مع 

ودملدتحقة.
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
 42 بتلريخ  بلملح دية  دالبتددئية 

أكتوبر 2022 تحت رقم 4997.
543I

SAVOIR EXPERT

OUZICHOU
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

قفل دلتصفية

SAVOIR EXPERT
 N ° 05 RUE IBN BATTOUTA
 VILLE NOUVELLE، 31000،

SEFROU MAROC
OUZICHOU شركة ذدت دملدؤولية 

دملحدوس 
وعنودن مقرهل دإلخت لعي : رقم 572 

حي زالغ بنصفلر - 34000 صفرو 
دملغرب.

قفل دلتصفية
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

.2003
ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 
2022 تقرر حل  22 ف28دير  دملؤرخ في 
OUZICHOU شركة ذدت دملدؤولية 
 400.000 رأس للهل  مبلغ  دملحدوس  
دإلخت لعي  مقرهل  وعنودن  سرهم 
 34000  - 572 حي زالغ بنصفلر  رقم 

صفرو دملغرب نتيجة لحل مدبق.
و عين:

لوزي  دلرحيم  عبد  دلديد( ) 
وعنودنه(د) رقم 572 حي زالغ 34000 

صفرو دملغرب ك صفي ( ) للشركة.
مح د  دعلولة  دلديد( ) 
7 تجزئة زينب طريق  وعنودنه(د) رقم 
دملنزل سيدي بومدين 34000 صفرو 

دملغرب ك صفي ( ) للشركة.
و قد تم دنعقلس دلج عية دلختلمية 
بتلريخ 22 ف28دير 2022 وفي رقم 572 
صفرو   34000  - بنصفلر  زالغ  حي 

دملغرب.
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
يونيو   44 بتلريخ  بصفرو  دالبتددئية 

2022 تحت رقم 227/22.
544I

TY CONSULTING

 SPACIA PROPERTY
MANAGEMENT
إعالن متعدس دلقردردت

TY CONSULTING
 RUE HALAB MERS SULTAN 26
 26 RUE HALAB MERS SULTAN،
20140، CASABLANCA MAROC

 SPACIA PROPERTY
MANAGEMENT »شركة ذدت 

دملدؤولية دملحدوس  ذدت دلشريك 
دلوحيد«

وعنودن مقرهل دالخت لعي: طنجة 
سيتي مول، ميددن دملغرب دلعربي، 

مددر محطة دلقطلر، طنجة - 
90000 طنجة دملغرب.

»إعالن متعدس دلقردردت«
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري: 

.78947
ب قت�سى دلج ع دلعلم دالستثنلئي 

دملؤرخ في 48 يوليوز 2022

تم دتخلذ دلقردردت دلتللية: 

قردر رقم 4: دلذي ينص على مليلي: 

 DIAZ دملدلعد   دملدي2   دستقللة 

PEREIRA MARIA ROCIO

قردر رقم 2: دلذي ينص على مليلي: 

 RODRIGUEZ GARCIA تعيين 

 HERNANDEZو  ALBERTO

 POVEDA BERNARDINO JOSE

ك دي2ين مدلعدين خدس للشركة

وتبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 

دلنظلم دألسل�سي دلتللية: 

على  ينص  دلذي   :42 رقم  بند 

مليلي: تعيين دملدي2ين

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

نون28   07 بتلريخ  بطنجة  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 259245.

545I

Ste ORIENTAL AUDIT

KB DEVELOPMENT
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

Ste ORIENTAL AUDIT

 111Bd Derfoufi 1°ETAGE N°1،

60000، OUJDA MAROC

KB DEVELOPMENT شركة ذدت 

مدؤولية محدوس  ذدت دلشريك 

دلوحيد

وعنودن مقرهل دإلخت لعي 4 زنقة 

أمينة برحلية - 60000 وخد  دملغرب

تأسيس شركة ذدت مدؤولية 

محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

40449

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
دلقلنون  إعددس  تم   2022 يونيو   04

مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:

ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.

عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
 KB  : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

.DEVELOPMENT
مقلول   -  : غرض دلشركة بإيجلز 

دع لل دالنشلءدت
- أع لل مختلفة.

زنقة   4  : دالخت لعي  دملقر  عنودن 
أمينة برحلية - 60000 وخد  دملغرب.
أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.
 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:
دلديد بنعلي ك لل : 4.000 حصة 

بقي ة 400 سرهم للحصة. 
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :
عنودنه(د)  ك لل  بنعلي  دلديد 
دقلمة سلر  رقم 3 زنقة كلمي كلبني ح 

هيفرنلج 40000 مردكش دملغرب.
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:
عنودنه(د)  ك لل  بنعلي  دلديد 
دقلمة سلر  رقم 3 زنقة كلمي كلبني ح 

هيفرنلج 40000 مردكش دملغرب
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
أكتوبر   27 بتلريخ  بوخد   دلتجلرية 

2022 تحت رقم 4678.

546I

fiduciaire capital orient

DIAMAN ICE
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تحويل دلشكل دلقلنوني للشركة

fiduciaire capital orient
 RUE IBN ROCHD, RESIDENCE
 EL BARAKA, 3 EME ETAGE N° 7

OUJDA، 60000، oujda maroc
DIAMAN ICE شركة ذدت 

دملدؤولية دملحدوس 
و عنودن مقرهل دالخت لعي 23 طريق 

كرنوت دلطلبق 5 دلشقة رقم 2 
طنجة OUJDA 90000 طنجة.
تحويل دلشكل دلقلنوني للشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 
.420679
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ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 

تم تحويل   2022 نون28   02 دملؤرخ في 

دلشكل دلقلنوني للشركة من »شركة 

ذدت دملدؤولية دملحدوس « إلى »شركة 

ذدت مدؤولية محدوس  ذدت دلشريك 

دلوحيد«.

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

نون28   47 بتلريخ  بطنجة  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 43446.

547I

fiduciaire capital orient

DIAMAN ICE
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تفويت حصص

fiduciaire capital orient

 RUE IBN ROCHD, RESIDENCE

 EL BARAKA, 3 EME ETAGE N° 7

OUJDA، 60000، oujda maroc

DIAMAN ICE شركة ذدت 

دملدؤولية دملحدوس 

وعنودن مقرهل دإلخت لعي 23 طريق 

كرنوت دلطلبق 5 دلشقة رقم 2 

طنجة OUJDA 90000 طنجة 

دملغرب.

تفويت حصص
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.420679

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 

ت ت   2022 نون28   02 في  دملؤرخ 

دملصلسقة على :

كرمي  هد    ( ) دلديد  تفويت 

أصل  من  دخت لعية  حصة   500

رشيد   ( ) 400 حصة لفلئد  دلديد 

محفوظ بتلريخ 34 أكتوبر 2022.

كرمي  هد    ( ) دلديد  تفويت 

500 حصة دخت لعية من أصل 400 

عبددإلله   ( ) دلديد  لفلئد   حصة 

دلحجي بتلريخ 34 أكتوبر 2022.

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم   

نون28   47 بتلريخ  بطنجة  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 43446.

548I

STE FIDUCONFIANCE

NOUACH ACADEMY PRIVE
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تحويل دملقر دالخت لعي للشركة

STE FIDUCONFIANCE
 Imm 116, Bureaux Nada, Appt
 9, Bd Med V, V.N, Fès، 30000،

FES MAROC
 NOUACH ACADEMY PRIVE

شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 
دلشريك دلوحيد

وعنودن مقرهل دإلخت لعي رقم 
49، ع لر  مكلتب دملدينة دلطلبق 
7، شلرع مح د دلخلمس دملدينة 
دلجديد  فلس - 30000 فلس 

دملغرب.
تحويل دملقر دالخت لعي للشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 
.54999

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 
دملؤرخ في 24 أكتوبر 2022 تم تحويل 
من  للشركة  دلحللي  دالخت لعي  دملقر 
دملدينة  مكلتب  ع لر    ،49 »رقم 
دلخلمس  مح د  شلرع   ،7 دلطلبق 
دملدينة دلجديد  فلس - 30000 فلس 
دملغرب » إلى »دلطلبق دلخلمس رقم 9 
ع لر  40 زنقة عبلس دملدعدي فلس 

- 30000 فلس دملغرب«.
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
دلتجلرية بفلس بتلريخ 03 نون28 2022 

تحت رقم 4536/022.
549I

TGE FIDUS

MCL MAROC
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

TGE FIDUS
 HAY EL WAHDA N°468

 MOHAMMEDIA، 28804،
MOHAMMEDIA MAROC
MCL MAROC شركة ذدت 

مدؤولية محدوس  ذدت دلشريك 
دلوحيد

وعنودن مقرهل دإلخت لعي رقم 470 

دلطلبق 3 دلحدنية 4 شلرع دملقلومة 

دلعلليل - 28830 دملح دية دملغرب

تأسيس شركة ذدت مدؤولية 

محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

32049

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
دلقلنون  إعددس  تم   2022 نون28   22

مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:

ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.

عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 

 MCL  : ب ختصر تد يتهل  دإلقتضلء 

.MAROC

مدمة   : بإيجلز  دلشركة  غرض 

دملقلييس ودملعلير .
عنودن دملقر دالخت لعي : رقم 470 

4 شلرع دملقلومة  دلحدنية   3 دلطلبق 

دلعلليل - 28830 دملح دية دملغرب.

أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.

 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:

 4.000  : دلفردر  يوسف  دلديد 

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة. 

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :

عنودنه(د)  دلفردر  يوسف  دلديد 

 4 طلبق   36 تجزئة بالس دلصلب رقم 

دلشالالت 28840 دملح دية دملغرب.

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:

عنودنه(د)  دلفردر  يوسف  دلديد 

 4 طلبق   36 تجزئة بالس دلصلب رقم 

دلشالالت 28840 دملح دية دملغرب

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

 42 بتلريخ  بلملح دية  دالبتددئية 

سخن28 2022 تحت رقم 2437.

520I

ste controle balance sarl

TRW TRANS
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تعيين مدي2 خديد للشركة

ste controle balance sarl
 appt 3 immb 1031. lot riad al
 ismailia marjane 1. meknes
 meknes، 50000، MEKNES

maroc
TRW TRANS شركة ذدت 

دملدؤولية دملحدوس 
وعنودن مقرهل دإلخت لعي رقم 23 
دلطلبق 4 تجزئة لوبلبة 2 طريق 
دلحلج قدور مكنلس - 50000 

مكنلس دملغرب.
تعيين مدي2 خديد للشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 
.54449

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 
تم تعيين   2022 25 ف28دير  دملؤرخ في 
دلديد( )  للشركة  خديد  مدي2 

سعدوع مح د ك دي2 وحيد
تبعل لقبول دستقللة دملدي2.

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
ملرس   25 بتلريخ  ب كنلس  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 4499.
524I

ste controle balance sarl

TRW TRANS
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تفويت حصص

ste controle balance sarl
 appt 3 immb 1031. lot riad al
 ismailia marjane 1. meknes
 meknes، 50000، MEKNES

maroc
TRW TRANS شركة ذدت 

دملدؤولية دملحدوس 
وعنودن مقرهل دإلخت لعي رقم 23 
دلطلبق 4 تجزئة لوبلبة 2 طريق 
دلحلج قدور مكنلس - 50000 

مكنلس دملغرب.
تفويت حصص

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 
.54449
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ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 
ت ت   2022 ف28دير   25 في  دملؤرخ 

دملصلسقة على :
مح د   ( ) دلديد  تفويت 
دخت لعية  حصة   500 دلبوعزدوي 
حصة لفلئد  دلديد   500 من أصل 
ف28دير   25 بتلريخ  مح د سعدوع   ( )

.2022
دلرح لن  عبد   ( ) دلديد  تفويت 
دخت لعية  حصة   500 دلبوعزدوي 
حصة لفلئد  دلديد   500 من أصل 
ف28دير   25 بتلريخ  مح د سعدوع   ( )

.2022
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم   
ملرس   25 بتلريخ  ب كنلس  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 4499.
522I

ste controle balance sarl

TRW TRANS
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تحويل دلشكل دلقلنوني للشركة

ste controle balance sarl
 appt 3 immb 1031. lot riad al
 ismailia marjane 1. meknes
 meknes، 50000، MEKNES

maroc
TRW TRANS شركة ذدت 

دملدؤولية دملحدوس 
و عنودن مقرهل دالخت لعي رقم 23 
دلطلبق 4 تجزئة لوبلبة 2 طريق 
دلحلج قدور مكنلس - 50000 

مكنلس.
تحويل دلشكل دلقلنوني للشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 
.54449

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 
دملؤرخ في 25 ف28دير 2022 تم تحويل 
دلشكل دلقلنوني للشركة من »شركة 
ذدت دملدؤولية دملحدوس « إلى »شركة 
ذدت مدؤولية محدوس  ذدت دلشريك 

دلوحيد«.
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
ملرس   25 بتلريخ  ب كنلس  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 4499.
523I

STE FIDUCONFIANCE

HARMONY COP
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تأسيس شركة

STE FIDUCONFIANCE
 Imm 116, Bureaux Nada, Appt
 9, Bd Med V, V.N, Fès، 30000،

FES MAROC
HARMONY COP شركة ذدت 

دملدؤولية دملحدوس 
وعنودن مقرهل دإلخت لعي تجزئة رقم 
75 صبلت محل رقم 4 حي دلزهور 2 
طريق إي وزدر فلس - 30000 فلس 

دملغرب
تأسيس شركة ذدت دملدؤولية 

دملحدوس  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

74754
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعددس دلقلنون   2022 أكتوبر   25
دملدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دملحدوس  بلمل يزدت دلتللية:
ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دملدؤولية دملحدوس .
عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
 : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

.HARMONY COP
مفلوض   : بإيجلز  دلشركة  غرض 
دملركبة  دألعالف  تغذية  في  صلنع   -
دألعالف  دملنتجلت  من  غي2هل  أو 

دلحيودنية وتلخر بللج لة.
تجزئة   : دالخت لعي  دملقر  عنودن 
رقم 75 صبلت محل رقم 4 حي دلزهور 
2 طريق إي وزدر فلس - 30000 فلس 

دملغرب.
أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.
 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:
 500  : بنح لن  سهلم  دلديد  

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة.
دلديد  ملوس سالوي : 500 حصة 

بقي ة 400 سرهم للحصة. 
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :

دلديد  سهلم بنح لن عنودنه(د) 
6 حددئق دلبديع دالندل�سي عين  فيال 
دلشقف موالي يعقوب فلس 30000 

فلس دملغرب.
عنودنه(د)  سالوي  ملوس  دلديد  
فيال 3 تجزئة صولينل 4 طريق إي وزدر 

دلزهور2 فلس 30000 فلس دملغرب.
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:
دلديد  سهلم بنح لن عنودنه(د) 
6 حددئق دلبديع دالندل�سي عين  فيال 
دلشقف موالي يعقوب فلس 30000 

فلس دملغرب 
عنودنه(د)  سالوي  ملوس  دلديد  
فيال 3 تجزئة صولينل 4 طريق إي وزدر 

دلزهور2 فلس 30000 فلس دملغرب 
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
دلتجلرية بفلس بتلريخ 30 نون28 2022 

تحت رقم 4992/022.
524I

VUE D’EXPERTS

IMMOMAR
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تفويت حصص

VUE D›EXPERTS
 BD BRHIM ROUDANI, ,264

 RESIDENCE AL WIFAQ, ETG2
 N°23 CASABLANCA، 20000،

CASABLANCA MAROC
IMMOMAR شركة ذدت مدؤولية 

محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد
وعنودن مقرهل دإلخت لعي -55 شلرع 

دلزرقطوني ٬ فضلء دلزرقطوني٬ 
دلطلبق دألول - 20350 دلددر 

دلبيضلء دملغرب.
تفويت حصص

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 
.548347

دلوحيد  دلشريك  قردر  ب قت�سى 
ت ت   2022 نون28   07 في  دملؤرخ 

دملصلسقة على :
( ) شركة دي وملر  تفويت دلديد 
أصل  من  دخت لعية  حصة   4.000
 ( ) دلديد  لفلئد   حصة   4.000

شركة دلشركة دلقلبظة سومهولدين 
بتلريخ 07 نون28 2022.

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم   
 04 بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 

سخن28 2022 تحت رقم 848592.
525I

NOTAIRE

CLASSIC PROMO
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تفويت حصص

NOTAIRE
 rue chasseur Jules Gros n°5
 Oasis، 20410، Casablanca

Maroc
CLASSIC PROMO شركة ذدت 

دملدؤولية دملحدوس 
وعنودن مقرهل دإلخت لعي زدوية شلرع 

يعقوب دملنصور, وزنقة دلقرنفل, 
حي دلردحة - 20200 دلددر دلبيضلء 

دملغرب.
تفويت حصص

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري -.
ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 
ت ت   2022 نون28   44 في  دملؤرخ 

دملصلسقة على :
مح د جحوح   ( ) تفويت دلديد 
400 حصة دخت لعية من أصل 600 
حصة لفلئد  دلديد ( ) سهلم حلضر 

بتلريخ 44 نون28 2022.
مح د جحوح   ( ) تفويت دلديد 
أصل  من  دخت لعية  حصة   80
كريم   ( ) حصة لفلئد  دلديد   600

بوتشيش بتلريخ 44 نون28 2022.
فلط ة جحوح   ( ) تفويت دلديد 
أصل  من  دخت لعية  حصة   450
كريم   ( ) حصة لفلئد  دلديد   300

بوتشيش بتلريخ 44 نون28 2022.
سعيد جحوح   ( ) تفويت دلديد 
أصل  من  دخت لعية  حصة   20
كريم   ( ) حصة لفلئد  دلديد   400

بوتشيش بتلريخ 44 نون28 2022.
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم   
 25 بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 

نون28 2022 تحت رقم 847745.
526I
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NOTAIRE

CLASSIC PROMO
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تعيين مدي2 خديد للشركة

NOTAIRE
 rue chasseur Jules Gros n°5
 Oasis، 20410، Casablanca

Maroc
شركة ذدت   CLASSIC PROMO

دملدؤولية دملحدوس 
دوية  دإلخت لعي  مقرهل  وعنودن 
وزنقة  دملنصور,  يعقوب  شلرع 
دلددر   20200  - حي دلردحة  دلقرنفل, 

دلبيضلء دملغرب.
تعيين مدي2 خديد للشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري -.
ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 
تم تعيين   2022 نون28   44 دملؤرخ في 
مدي2 خديد للشركة دلديد( ) جحوح 

مح د ك دي2 آمر
تبعل لقبول دستقللة دملدي2.

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
 25 بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 

نون28 2022 تحت رقم 847745.
527I

NOTAIRE

CLASSIC PROMO
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تعيين مدي2 خديد للشركة

NOTAIRE
 rue chasseur Jules Gros n°5
 Oasis، 20410، Casablanca

Maroc
CLASSIC PROMO شركة ذدت 

دملدؤولية دملحدوس 
وعنودن مقرهل دإلخت لعي زدوية شلرع 

يعقوب دملنصور, وزنقة دلقرنفل, 
حي دلردحة - 20200 دلددر دلبيضلء 

دملغرب.
تعيين مدي2 خديد للشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري -.
ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 
تم تعيين   2022 نون28   44 دملؤرخ في 
دلديد( )  للشركة  خديد  مدي2 

بوتشيش كريم ك دي2 آمر

تبعل إلقللة مدي2.

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

 44 بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 

نون28 2022 تحت رقم 847745.

528I

TY CONSULTING

ANFA PLACE HOTEL

إعالن متعدس دلقردردت

TY CONSULTING

 RUE HALAB MERS SULTAN 26

 26 RUE HALAB MERS SULTAN،

20140، CASABLANCA MAROC

ANFA PLACE HOTEL »شركة ذدت 

دملدؤولية دملحدوس  ذدت دلشريك 

دلوحيد«

وعنودن مقرهل دالخت لعي: فندق فور 

سيزون، رقم 9 شلرع دلكورنيش، 

عين دلذئلب دلددر دلبيضلء - 20480 

دلددر دلبيضلء دملغرب.

»إعالن متعدس دلقردردت«

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري: 

.340769

ب قت�سى دلج ع دلعلم دالستثنلئي 

دملؤرخ في 30 شتن28 2022

تم دتخلذ دلقردردت دلتللية: 

قردر رقم 4: دلذي ينص على مليلي: 

دست ردر نشلط دلشركة

قردر رقم 2: دلذي ينص على مليلي: 

قردر بعدم حل دلشركة رغم دلخدلئر 

دملسجلة

وتبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 

دلنظلم دألسل�سي دلتللية: 

على  ينص  دلذي   :0 رقم  بند 

مليلي: لم يتم تغيي2 أي بند في دلنظلم 

دألسل�سي

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

 47 بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 

نون28 2022 تحت رقم 846744.

529I

grp service adm

SADEQ ABDESSELAM
فسخ عقد تديي2 حر ألصل تجلري 

(دألشخلص دلطبيعيون)

فسخ عقد تديي2 حر ألصل تجلري

SADEQ ABDESSELAM

 30 في  مؤرخ  حر  عقد  ب قت�سى 

تم فسخ عقد دلتديي2   2022 غشت 

دلديد( )  طرف  من  دملوقع  دلحر 

بردس   دلرفيع  عبد  بن  علسل  مح د 

(بصفته(د) مللك( ) لألصل دلتجلري) 

دلحلمل( ) للبطلقة دلوطنية للتعريف 
بللعنودن  دلقلطن( )   K363206 رقم 

سلحة دملدينة رقم 3 طنجة - 90000 

طنجة دملغرب ودلديد( ) عبد دلدالم 

(بصفته(د)  دلصلسق  دسريس  بن 

مدي2( ) حرد ( )) دلحلمل( ) للبطلقة 

 C484069 رقم  للتعريف  دلوطنية 

دنس  مج ع  بللعنودن  دلقلطن( ) 
طريق   5 رقم   2 دلطلبق   44 أ  بلوك 

تطودن طنجة - 90000 طنجة دملغرب 

ودملسجل بللسجل دلتجلري بلملحك ة 

دلتجلرية بطنجة تحت عدس 82862.

530I

TY CONSULTING

GLOBAL OCCAZ
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
إنشلء فرع تلبع للشركة

TY CONSULTING

 RUE HALAB MERS SULTAN 26

 26 RUE HALAB MERS SULTAN،

20140، CASABLANCA MAROC

GLOBAL OCCAZ شركة ذدت 

مدؤولية محدوس  ذدت دلشريك 

دلوحيد

وعنودن مقرهل دإلخت لعي شلرع 

سيدي عبد دلرح لن إقلمة ريو عين 

دلذئلب دلددر دلبيضلء - 20480 دلددر 

دلبيضلء دملغرب.

إنشلء فرع تلبع للشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.406924

دلوحيد  دلشريك  قردر  ب قت�سى 
تقرر   2022 أكتوبر   49 في  دملؤرخ 

تحت  للشركة  تلبع  فرع  إنشلء 

 GLOBAL OCCAZ - دلتد ية 

ودلكلئن   SUCCURSALE TEMARA

دلرحيم  عبد  تجزئة   3 بللعنودن 

ت لر   دلذهب،  ودسي  حي  ودلزهر ، 

من  ودملدي2  دملغرب  ت لر    42000  -

 NASSEREDDINE دلديد( )  طرف 

.OUBADA

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

 28 بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 

نون28 2022 تحت رقم 847529.

534I

prestigia morocco tours

TRUSTY RENTAL
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تأسيس شركة

تأسيس شركة ذدت مدؤولية 

محدوس  

مؤرخ  عرفي،  عقد  ب قت�سى 
بتلريخ 45 نون28 2022، وضع دلقلنون 

مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

محدوس ، ذدت دملودصفلت دلتللية : 

 »TRUSTY RENTAL« :دلتد ية •

ش.م.م.

كردء   : دالخت لعي  دلغرض   •

دلديلردت بدون سلئق. 
 85 • دملقر دالخت لعي : فلس، رقم 

زنقة تونس طريق عين دلشقف.

• دملد  : 99 سنة. 

حدس في   : دلرأس لل دالخت لعي   •

 400.000) سرهم  ألف  ملئة  مبلغ 

حصة   4000 إلى  مقد ة  سرهم) 

لكل  سرهم   400 بقي ة  دخت لعية 

حصة ومدند  ك ل يلي : 

 ------- مح د مديري   : دلديد   -

500 حصة 

أس لء  دلديد :   -
مديري500------- حصة

• دلتديي2 : تم تعيين دلديد مح د 

ملد   للشركة  مدي2  بصفته  مديري 

غي2 محدوس .



24257 الجريدة الرسميةعدس 5748 - 4 خ لس  دامر  4444 )28 سيد 28 2022) 

• دلدنة دملللية : من فلتح ينلير إلى 
34 سخن28

 TRUSTY RENTAL  « شركة   •
دلسجل  تحت  مسجلة  ش.م.م.   «
بللسجل   74804 رقم  دلتحليلي 

دلتجلري بلملحك ة دلتجلرية بفلس.
بكتلبة  دلقلنوني  دإليددع  تم   •
دلتجلرية  دملحك ة  لد   دلضبط 
بفلس بتلريخ 07 سخن28 2022، تحت 

عدس 5092/2022.

532I

CABINET DE GESTION ET DE CONSEIL

BATI ECO ZENATA
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تأسيس شركة

BATI ECO ZENATA
تأسيس شركة محدوس  دملدؤولية

مؤرخ  عرفي  عقد  ب وخب 
بلملح دية بتلريخ 44 نون28 2022، تم 
دملدؤولية  محدوس   شركة  تأسيس 

ذدت دلخصلئص دلتللية ؛
:BATI ECO ZENATA دلتد ية

دإلنعلش   : دلشركة  غرض 
دلعقلري، دلهندسة دملدنية، شردء،بيع 
وداالت  دملعددت  خ يع  وكردء 

دلصنلعية وآالت دلبنلء.
دلتي  دألع لل  كل  علمة  بصفة  و 
تدمل بطريقة مبلشر  أو غي2 مبلشر  

في دلغرض دملذكور أعاله.
تجزئة فيلسيت�سي   : دلرئي�سي  دملقر 
دلطلبق دألول   ً ًف  إقلمة ردنيل ع لر  

رقم 2 عين حروس  دملح دية
 400000 في  حدس   : دمللل  رأس 
سرهم مقد ة دلى 4000 حصة بقي ة 
بكلملهل  محرر   للحصة  400سرهم 

نقدد على دلشكل دلتللي؛
مويني سعيد 500------- حصة
يلسين مريم 500------- حصة

دملد  : 99 سنة
دلديد  تعيين  تم   : دلتديي2 
مريم  يلسين  ودلديد   سعيد  مويني 

ك دي2ين للشركة ملد  غي2 محدس 
دلدنة دإلخت لعية : من 4 ينلير إلى 

34 سخن28

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
7 سخن28  دإلبتددئية بلملح دية بتلريخ 
تم  ك ل   2408 عدس  تحت   2022
تحت  دلتجلري  بللسجل  دلتسجيل 

عدس 34985.

533I

PRESTATIONS LAB

PRESTATIONS LAB
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

PRESTATIONS LAB بريدطلسيون 
الب

شلرع زقطوني فضلء زرقطوني 
دلطلبق 4 دلددر دلبيضلء دملغرب55

 PRESTATIONS بريدطلسيون الب
LAB شركة ذدت مدؤولية محدوس  

ذدت دلشريك دلوحيد
 شلرع زقطوني فضلء زرقطوني 

دلطلبق 4 دلددر دلبيضلء دملغرب55 
وعنودن مقرهل دإلخت لعي 

تأسيس شركة ذدت مدؤولية 
محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 
559499

 06 في  مؤرخ  حر  عقد  ب قت�سى 
دلقلنون  إعددس  تم   2022 شتن28 
مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 
دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:
ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 
دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.
الب بريدطلسيون 
تد ية   PRESTATIONS LAB
دإلقتضلء  عند  متبوعة  دلشركة 

ب ختصر تد يتهل.
دلتكوين   : بإيجلز  دلشركة  غرض 

ودلتوخيه.
عنودن دملقر دالخت لعي : - 55 شلرع 
 4 دلطلبق  زرقطوني  فضلء  زقطوني 

دلددر دلبيضلء دملغرب
أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.

 40.000 دلشركة:  رأس لل  مبلغ 

سرهم، مقدم كللتللي:

دلديد  حورية مجني : 400 حصة 

بقي ة 400 سرهم للحصة.

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء 

عنودنه  مجني  حورية  دلديد  

46دلوئلم  دلشقة   3 يونس  إقلمة 

دأللفة دلددر دلبيضلء دملغرب

 20220

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

دلديد   دلشركة  مدي2ي  ومودطن 

 3 حورية مجني عنودنه إقلمة يونس 

دلشقة 46دلوئلم دأللفة دلددر دلبيضلء 

دملغرب

 20220

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

 24 بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 

أكتوبر 2022 تحت رقم -.

534I

LAS DONAS TRANS

L.D.T STORM VOYAGES
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

 L.D.T STORM VOYAGES شركة 

ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد

وعنودن مقرهل دإلخت لعي : شلرع 

دلقي2ودن ع لر  دلبنك دلشعبي 
دلطلبق دلثلني دلعيون

تأسيس شركة ذدت مدؤولية 

محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

40623

 07 في  مؤرخ  حر  عقد  ب قت�سى 
دلقلنون  إعددس  تم   2022 ملرس 

مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:

ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.

عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 

 L.D.T  : ب ختصر تد يتهل  دإلقتضلء 

 STORM VOYAGES

وكللة   : بإيجلز  دلشركة  غرض 

أسفلر 

شلرع   : دالخت لعي  دملقر  عنودن 

دلشعبي  دلبنك  ع لر   دلقي2ودن 
دلطلبق دلثلني دلعيون

أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.

 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :

دلعينين  ملء  مح د   : دلديد 

دلتعريف  لبطلقة  حلمل  ملعينيل 

عنودنه   SH 435382 رقم  دلوطنية 

قيلس  دلدشي2  دلعيون.

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

ومودطن مدي2ي دلشركة:

دلعينين  ملء  مح د   : دلديد 

دلتعريف  لبطلقة  حلمل  ملعينيل 

عنودنه   SH 435382 رقم  دلوطنية 

قيلس  دلدشي2  دلعيون.

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

ملرس   07 دالبتددئية بللعيون بتلريخ 

2022 تحت رقم 624/2022.

535I

مكتب دلدردسلت دلقلنونية ودلجبلئية

ATLAS OMNIUM INVEST
شركة دلتوصية بلألسهم 

تأسيس شركة

تأسيس شركة 

في  دملؤرخ  دلعرفي  دلعقد  إطلر  في 

تم  بللددر دلبيضلء،  سخن202228   06

دإلتفلق على وضع دلقلنون دألسل�سي 

ذدت  دملبدطة  دألسهم  لشركة 

دلخصلئص دلتللية:

شركة   : دلقلنوني  دلشكل   -  4

دألسهم دملبدطة.

 ATLAS  : دلتد ية   –  2  

OUMNIUM INVEST



عدس 5748 - 4 خ لس  دامر  4444 )28 سيد 28 2022)الجريدة الرسمية   24258

دملشلركة   : دالخت لعي  دلهدف   3-

رأس لل  في  دملبلشر   ودلغي2  دملبلشر  

دو  دنشلئهل  سيتم  دلتي  دلشركلت 

دملوخوس .

-4 دملقر دالخت لعي : دلددر دلبيضلء، 

شلرع بوركون زنقة خعفر دبن حبيب 
دلطلبق دألول، رقم   ،2 إقلمة دملشرق 

.3

-5 دملد  : 99 سنة إبتددءد من تلريخ 

تسجيل دلشركة بللسجل دلتجلري.

-6 دلدنة دالخت لعية : من 4 ينلير 

إلى 34 سخن28. 

في  حدس  دلرأس لل:   7-

إلى  مقد ة  سرهم   (400.000,00(

مئة  فئة  من  سهم   (4.000) ألف 

)400,00) سرهم للدهم، كلملة دألسدء 

ودإلبردء. 

-8 دملدله ة دلنقدية : 

 : بوتكردي  دبردهيم  دلديد   

99.900،00 سرهم 

 LOCOMOTIVE دلشركة 

INVEST : 100،00 سرهم 

دبردهيم  دلديد   : دلرئيس   9-

بوتكردي

تم  ׃  دلقلنوني  دإليددع   40-

دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية  بلملحك ة 

 09 بتلريخ   00849562 رقم  تحت 

سخن28 2022

-44 دلسجل دلتجلري : تم تسجيل 

لد   دلتجلري  بللسجل  دلشركة 

دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية  دملحك ة 

بنفس دلتلريخ تحت رقم 565043.

536I

LOYAL MANAGEMENT

AJ IMMO
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تفويت حصص

LOYAL MANAGEMENT

 RES DOS MARES 3EME ETAGE

N°37 AV MED V طنجة - 90000 

طنجة دملغرب.

AJ IMMO شركة ذدت دملدؤولية 

دملحدوس 

وعنودن مقرهل دإلخت لعي سلحة 
دبردهيم دلروسدني شلرع سينل دقلمة 
بتهوفن 2 طلبق 3 رقم 82 طنجة - 

90000 طنجة دملغرب.
تفويت حصص

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 
.447644

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 
ت ت   2022 نون28   22 في  دملؤرخ 

دملصلسقة على :
 ASR شركة   ( ) دلديد  تفويت 
حصة دخت لعية من   INVEST 500
 ( ) حصة لفلئد  دلديد   500 أصل 
نون28   23 بتلريخ  دلخليل  دبن  دح د 

.2022
دلجليل  عبد   ( ) دلديد  تفويت 
من  دخت لعية  حصة   500 خهجله 
 ( ) حصة لفلئد  دلديد   500 أصل 
نون28   23 بتلريخ  دلخليل  دبن  دح د 

.2022
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
سخن28   07 بتلريخ  بطنجة  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 44507.
537I

nador conseil sarl au

REDAMALAK
إعالن متعدس دلقردردت

nador conseil sarl au
 res gourougou b1 av des far،

62000، nador maroc
REDAMALAK »شركة ذدت 

دملدؤولية دملحدوس  ذدت دلشريك 
دلوحيد«

وعنودن مقرهل دالخت لعي: شلرع ديت 
شيشلر حي دملطلر - 62000 دلنلظور 

دملغرب.
»إعالن متعدس دلقردردت«

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري: 
.20034

ب قت�سى دلج ع دلعلم دالستثنلئي 
دملؤرخ في 29 نون28 2022

تم دتخلذ دلقردردت دلتللية: 
قردر رقم 4: دلذي ينص على مليلي: 
خ يع  حوليش  ع ر  دلديد  تفويت 
دلديد  لفلئد   دالخت لعية  حصصه 

ودلديد  دعل�سي(500حصة)  ربيع 

حصة)   350) دلقال�سي  يوسف 

 450 دلقال�سي(  دلدين  نور  ودلديد 

حصة)

قردر رقم 2: دلذي ينص على مليلي: 

دلديد ع ر حوليش  دستقللة  قبول 

وتعيين  دلشركة  تديي2  منصب  من 

دلدلس  ربيع دعل�سي، يوسف دلقال�سي 

خدس  مدي2ين  دلقال�سي  ونوردلدين 

للشركة

وتبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 

دلنظلم دألسل�سي دلتللية: 

بند رقم 4: دلذي ينص على مليلي: 

من  للشركة  دلقلنوني  دلنظلم  تغيي2 

بشريك  دملدؤولية  محدوس   شركة 

وحيد دلى شركة محدوس  دملدؤولية 

ينص على  دلذي  و7:   6 رقم  بند 
400.000 دلى  مليلي: رأس لل دلشركة 

حصة دخت لعية موزعة على   4000

دلشكل دلتللي: دلديد ربيع دعل�سي 500 

 350 حصة، دلديد يوسف دلقال�سي 

دلقال�سي  نوردلدين  ودلديد  حصة 

450 حصة 

على  ينص  دلذي   :43 رقم  بند 

مليلي: تدي2 دلشركة من قبل دلدلس  
دلقال�سي  يوسف  دعل�سي،  ربيع 

ونوردلدين دلقال�سي 

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

دالبتددئية بللنلضور بتلريخ 05 سخن28 

2022 تحت رقم 4935.

538I

EXACO

FRIMADIS
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

إنشلء فرع تلبع للشركة

FRIMADIS

إنشلء فرع تلبع للشركة

دلعلسي  دلعلم  دلج ع  ب قت�سى 

دملؤرخ في 45 يونيو 2022 تقرر إنشلء 

بللعنودن:  تلبع للشركة ودلكلئن  فرع 
شلرع أنفل، رقم 442، 90020 طنجة، 

دلديد  طرف  من  ودملدي2  دملغرب 

سفردن دملصطفى.

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
 26 بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 

شتن28 2022 تحت رقم 838849.
دإلسدر  

539I

EXACO

FRIMADIS
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

إنشلء فرع تلبع للشركة

FRIMADIS
إنشلء فرع تلبع للشركة

دلعلسي  دلعلم  دلج ع  مقت�سى 
دملؤرخ في 45 يونيو 2022 تقرر إنشلء 
فرع تلبع للشركة، ودلكلئن بللعنودن: 
شلرع مللد بن دلوليد محل رقم 57، 
أݣلسير، دملغرب ودملدي2 من   -  80000

طرف دلديد سفردن دملصطفى.
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
 07 بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 

سخن28 2022 تحت رقم 849323.

540I

 Abbes Sekkat et Abdelhai Sekkat (Sekkat &

(Sekkat

fls Maroc
إعالن متعدس دلقردردت

»إعالن متعدس دلقردردت«
 FLS MAROC » ف.ل.س. دملغرب«، 

شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس  
ذدت دلشريك دلوحيد« دلكلئن مقرهل 

دالخت لعي ب: دقلمة كلليفورنيل 
كلرسن ع لر  ب دلطلبق دالول تجزئة 

الكولين سيدي معروف دلددر 
دلبيضلء – دملغرب. 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري: 
.297939

ب قت�سى دلج ع دلعلم دالستثنلئي 
دملؤرخ في 07 يوليوز 2024

تم دتخلذ دلقردردت دلتللية:
قردر رقم 4 دلذي ينص على مل يلي: 

تغيي2 دملقر دالخت لعي للشركة
قردر رقم 2 دلذي ينص على مل يلي: 
دندورسون  بي2نيل  دلديد   دستقللة 

فرييس
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وتبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 
دلنظلم دألسل�سي دلتللية:

مل  على  ينص  دلذي   :4 رقم  بند 
للشركة  دالخت لعي  دملقر  دصبح  يلي: 
كلليفورنيل  دقلمة  دلتللي:  بللعنودن 
دالول  دلطلبق  ب  ع لر   كلرسن 
تجزئة الكولين سيدي معروف دلددر 

دلبيضلء
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
 46 بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 

يونيو 2022 تحت رقم 827838.

544I

شركة فيدوسو

ALHOCEIMA RENT CAR
إعالن متعدس دلقردردت

شركة فيدوسو
402 شلرع دملوحدين دلحدي ة، 

32000، دلحدي ة دملغرب
ALHOCEIMA RENT CAR »شركة 

ذدت دملدؤولية دملحدوس «
وعنودن مقرهل دالخت لعي: شلرع 

فلدطين رقم 46 ع لر  C توريد و 
- 32000 دلحدي ة دملغرب.
»إعالن متعدس دلقردردت«

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري: 
.4644

ب قت�سى دلج ع دلعلم دالستثنلئي 
دملؤرخ في 07 نون28 2022

تم دتخلذ دلقردردت دلتللية: 
قردر رقم 4: دلذي ينص على مليلي: 
بيع دلحصص دالخت لعية : تم تفويت 
خ يع حصص دلديد شبوت مح د 

دلى دلديد ربيع شبوت 
قردر رقم 2: دلذي ينص على مليلي: 
دستقللة دملدي2 دلقديم دلديد  أملل 

شبوت من تديي2 دلشركة
قردر رقم 3: دلذي ينص على مليلي: 
ك دي2  ربيع  شبوت  دلديد  تعيين 

وحيد للشركة بدون مد  محدوس  
قردر رقم 4: دلذي ينص على مليلي: 
من  للشركة  دلقلنوني  دلشكل  تغيي2 
دلى  محدوس   مدؤولية  ذدت  شركة 
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

شريك وحيد 

قردر رقم 5: دلذي ينص على مليلي: 
تعديل في دلنظلم دالسل�سي للشركة

وتبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 
دلنظلم دألسل�سي دلتللية: 

بند رقم 04: دلذي ينص على مليلي: 
تحويل دلشكل دلقلنوني للشركة من 
دلى  محدوس   مدؤولية  ذدت  شركة 
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

شريك وحيد
بند رقم 06: دلذي ينص على مليلي: 
 80.000 ربيع  شبوت  دلديد  ي تلك 
من  دلشركة  مدله لت  من  سرهم 

أصل 80.000 سرهم 
على  ينص  دلذي   :  07 رقم  بند 
ربيع  شبوت  دلديد  ي تلك  مليلي: 
800سرهم للحصة  400حصة بقي ة 

من دصل 800 حصة 
على  ينص  دلذي   :48 رقم  بند 
دستقللة دلديد  أمل شبوت  مليلي: 
من تديي2 دلشركة وتعيين دلديد ربيع 

شبوت ك دي2 خديد للشركة 
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
دالبتددئية بللحدي ة بتلريخ 29 نون28 

2022 تحت رقم 344.
542I

دئت لنية دلشريفي مبلرك

 Ste HAMZA حمزة تاحموتن
TAHMOUTN

شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 
دلشريك دلوحيد

تحويل دملقر دالخت لعي للشركة

دئت لنية دلشريفي مبلرك
حي دلرخلفلهلل بلوك س دلزنقة 05 
رقم 03 كل يم، 84000، كل يم 

دملعرب
 Ste HAMZA ح ز  تلح وتن
TAHMOUTN شركة ذدت 

مدؤولية محدوس  ذدت دلشريك 
دلوحيد

وعنودن مقرهل دإلخت لعي دالمل 
دلقدم 4 رقم 290 - 70000 دلعيون 

دملغرب.
تحويل دملقر دالخت لعي للشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 
.47447

دلوحيد  دلشريك  قردر  ب قت�سى 
دملؤرخ في 34 أكتوبر 2022 تم تحويل 
من  للشركة  دلحللي  دالخت لعي  دملقر 
 70000 -  290 4 رقم  »دالمل دلقدم 
دالخلري  »دلحي  إلى  دملغرب«  دلعيون 
دسل   84040  -  74 زنقة تطودن رقم 

دملغرب«.
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
نون28   45 بتلريخ  بللعيون  دالبتددئية 

2022 تحت رقم 3345.
543I

segex

 TRANSPORT ABOUZID
BDX

شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 
دلشريك دلوحيد

تأسيس شركة

segex
 N°28 avenue saint louis rte ain
 chkef 1er etage -fes، 30000، fes

MAROC
 TRANSPORT ABOUZID BDX

شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 
دلشريك دلوحيد

وعنودن مقرهل دإلخت لعي زنقة 
دلخربة قرية بل مح د(م) - 34000 

تلونلت دملغرب
تأسيس شركة ذدت مدؤولية 
محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 
2233

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعددس دلقلنون   2022 أكتوبر   07
مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 
دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:
ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 
دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.
عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
 : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

.TRANSPORT ABOUZID BDX
نقل   : بإيجلز  دلشركة  غرض 
وملرج  سدمل  ودإلرسلليلت  دلبضلئع 

دملغرب.

زنقة   : دالخت لعي  دملقر  عنودن 
 34000  - بل مح د(م)  دلخربة قرية 

تلونلت دملغرب.
أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.
 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:
 4.000  : دبوزيد  يوسف  دلديد 

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة. 
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :
عنودنه(د)  دبوزيد  يوسف  دلديد 
دقلمة   444 شقة  كورنيل  زنقة   4
 33270 فلودردك   33270 كورنيل 

فلودردك فرندل.
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:
عنودنه(د)  دبوزيد  يوسف  دلديد 
دقلمة   444 شقة  كورنيل  زنقة   4
 33270 فلودردك   33270 كورنيل 

فلودردك فرندل
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
نون28   29 بتلريخ  بفلس  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 447.
544I

نيكرو طرنس

نيكرو طرنس
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تأسيس شركة

نيكرو طرنس
زنقة 46 رقم 5 حي سيدي 

بوتزكلغت، 54000، منيفر  دملغرب
نيكرو طرنس شركة ذدت دملدؤولية 

دملحدوس 
وعنودن مقرهل دإلخت لعي زنقة 64 
رقم 2 حي أمللو ديغري8ن - 54000 

منيفر  دملغرب
تأسيس شركة ذدت دملدؤولية 

دملحدوس  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

4663
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
دلقلنون  إعددس  تم   2022 نون28   46
دملدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دملحدوس  بلمل يزدت دلتللية:
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ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دملدؤولية دملحدوس .

عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
نيكرو   : ب ختصر تد يتهل  دإلقتضلء 

طرنس.

نقل   : بإيجلز  دلشركة  غرض 

دلبضلئع.
 64 زنقة   : عنودن دملقر دالخت لعي 
 54000  - ديغري8ن  أمللو  حي   2 رقم 

منيفر  دملغرب.

أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.

 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:

 4.000  : حددني  عث لن  دلديد 

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة. 

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :

عنودنه(د)  حددني  عث لن  دلديد 
زنقة 46 رقم 5 حي سيدي بوتزكلغت 

54000 منيفر  دملغرب.

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:

عنودنه(د)  حددني  عث لن  دلديد 
زنقة 46 رقم 5 حي سيدي بوتزكلغت 

54000 منيفر  دملغرب

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

نون28   24 بتلريخ  بخنيفر   دالبتددئية 

2022 تحت رقم 509.

545I

دلنلظور للحدلبلت

GECIVIL CONSEIL
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
حل شركة

دلنلظور للحدلبلت

شلرع دالمي2 سيدي مح د دلحي 

دالسدري سيتي دملح دية بلوك س 

دلطلبق دلثلني رقم 5، 62000، 

دلنلظور دملغرب

GECIVIL CONSEIL شركة ذدت 

مدؤولية محدوس  ذدت دلشريك 

دلوحيد(في طور دلتصفية)

وعنودن مقرهل دإلخت لعي زنقة 2 
رقم 9 بلوك أ دوالس بوطيب دلنلظور - 

62000 دلنلظور دملغرب.
حل شركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 
.46975

دلوحيد  دلشريك  قردر  ب قت�سى 
تقرر حل   2022 نون28   24 دملؤرخ في 
محدوس   مدؤولية  ذدت  شركة 
 GECIVIL دلوحيد  دلشريك  ذدت 
 400.000 مبلغ رأس للهل   CONSEIL
سرهم وعنودن مقرهل دإلخت لعي زنقة 
2 رقم 9 بلوك أ دوالس بوطيب دلنلظور 
 : دلنلظور دملغرب نتيجة ل   62000  -

-عدم دلوصول ملبتغى دلشركة.
 2 و حدس مقر دلتصفية ب زنقة 
بلوك أ دوالس بوطيب دلنلظور   9 رقم 

- 62000 دلنلظور دملغرب. 
و عين:

دالسري�سي  عبددلكريم  دلديد( ) 
وعنودنه(د) شلرع يوسف دبن تلشفين 
دملغرب  دلنلظور   62000  35 رقم 

ك صفي ( ) للشركة.
وعند دإلقتضلء دلحدوس دملفروضة 
محل  لهم  دملخولة  دلصالحيلت  على 
دملخلبر  ومحل تبليغ دلعقوس ودلوثلئق 

دملتعلقة بللتصفية : -
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
دالبتددئية بللنلضور بتلريخ 04 سخن28 

2022 تحت رقم 4944.

546I

HORICOM

 ATLAS RECHERCHE«
 INDUSTRIE ET

 DEVELOPPEMENT
»ATLASRID

شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 
تعيين مدي2 خديد للشركة

HORICOM
 24AV HASSAN II APPT N°4

 VN-MEKNES، 50000، MEKNES
MAROC

 ATLAS RECHERCHE«
INDUSTRIE ET

 DEVELOPPEMENT »ATLASRID

شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

وعنودن مقرهل دإلخت لعي رقم 

86-89 دملنطقة دلصنلعية مجلط - 

50000 مكنلس دملغرب.

تعيين مدي2 خديد للشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.23735

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 

دملؤرخ في 34 أكتوبر 2022 تم تعيين 

دلديد( )  للشركة  خديد  مدي2 

دلعزيري دلخ لر ك دي2 وحيد

تبعل لقبول دستقللة دملدي2.

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

سخن28   07 بتلريخ  ب كنلس  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 4627.

547I

HORICOM

FAMIS TRAVAUX
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

حل شركة

HORICOM

 24AV HASSAN II APPT N°4

 VN-MEKNES، 50000، MEKNES

MAROC

FAMIS TRAVAUX شركة ذدت 
دملدؤولية دملحدوس (في طور 

دلتصفية)

وعنودن مقرهل دإلخت لعي رقم 45 

دلطلبق دألول تجزئة طلرق بوفكردن - 

50000 مكنلس دملغرب.

حل شركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.47247

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 

تقرر حل   2022 نون28   23 دملؤرخ في 

دملحدوس   دملدؤولية  ذدت  شركة 

رأس للهل  مبلغ   FAMIS TRAVAUX

مقرهل  وعنودن  سرهم   40.000
دألول  دلطلبق   45 رقم  دإلخت لعي 

 50000  - بوفكردن  طلرق  تجزئة 

أزمة   : ل  نتيجة  دملغرب  مكنلس 

دلقطلع.

 45 و حدس مقر دلتصفية ب رقم 
دلطلبق دألول تجزئة طلرق بوفكردن - 

50000 مكنلس دملغرب. 
و عين:

علشور  دلودحد  عبد  دلديد( ) 
 45 رقم  طلرق  تجزئة  وعنودنه(د) 
دملغرب  مكنلس   50000 بوفكردن 

ك صفي ( ) للشركة.
وعند دإلقتضلء دلحدوس دملفروضة 
محل  لهم  دملخولة  دلصالحيلت  على 
دملخلبر  ومحل تبليغ دلعقوس ودلوثلئق 

دملتعلقة بللتصفية : -
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
سخن28   07 بتلريخ  ب كنلس  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 4266.
548I

HORICOM

 ATLAS RECHERCHE«
 INDUSTRIE ET

 DEVELOPPEMENT
»ATLASRID

شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 
تفويت حصص

HORICOM
 24AV HASSAN II APPT N°4

 VN-MEKNES، 50000، MEKNES
MAROC

 ATLAS RECHERCHE«
 INDUSTRIE ET

 DEVELOPPEMENT »ATLASRID
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 
وعنودن مقرهل دإلخت لعي رقم 

86-89 دملنطقة دلصنلعية مجلط - 
50000 مكنلس دملغرب.

تفويت حصص
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.23735
ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 
ت ت   2022 أكتوبر   34 في  دملؤرخ 

دملصلسقة على :
دلح يد  عبد   ( ) دلديد  تفويت 
دلعزيري 8.597 حصة دخت لعية من 
حصة لفلئد  دلديد   38.047 أصل 
( ) دلخ لر دلعزيري بتلريخ 34 أكتوبر 

.2022
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تفويت دلديد ( ) دسريس دلعزيري 

أصل  من  دخت لعية  حصة   428

 ( ) دلديد  لفلئد   حصة   43.728

أكتوبر   34 بتلريخ  دلعزيري  دلخ لر 

.2022

عبد  دلدهبي   ( ) دلديد  تفويت 

حصة دخت لعية من   475 دلرح لن 

دلديد  لفلئد   حصة   8.075 أصل 

( ) دلخ لر دلعزيري بتلريخ 34 أكتوبر 

.2022

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم   

سخن28   07 بتلريخ  ب كنلس  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 4627.

549I

L’ORIENTATION DE COMPTABILITE

BOULANGERIE CHABI
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

حل شركة

 L›ORIENTATION DE

COMPTABILITE

 N°.5 RUE ABOU TAIB

 ELMOUTANABI LOTS WALILI

 AV DES F.A.R BUREAU N°.42

FES، 30000، FES MAROC

BOULANGERIE CHABI شركة 
ذدت دملدؤولية دملحدوس (في طور 

دلتصفية)

وعنودن مقرهل دإلخت لعي رقم 444 

ك 4 زنقة رقم 2، تجزئة دلحديقة 

تغلت فلس - 30000 فلس دمل لكة 

دملغربية.

حل شركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.66073

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 

تقرر حل   2022 نون28   24 دملؤرخ في 

دملحدوس   دملدؤولية  ذدت  شركة 

مبلغ   BOULANGERIE CHABI
وعنودن  سرهم   400.000 رأس للهل 
مقرهل دإلخت لعي رقم 444 ك 4 زنقة 
رقم 2، تجزئة دلحديقة تغلت فلس - 

30000 فلس دمل لكة دملغربية نتيجة 

ل : عدم دستأنلف نشلط دلشركة.

و حدس مقر دلتصفية ب رقم 444 
دلحديقة  تجزئة   ،2 رقم  زنقة   4 ك 
دمل لكة  فلس   30000  - تغلت فلس 

دملغربية. 
و عين:

دلديد( ) دسريس شبيه وعنودنه(د) 
تجزئة   ،2 زنقة رقم   4 ك   444 رقم 
فلس   30000 فلس  تغلت  دلحديقة 
دمل لكة دملغربية ك صفي ( ) للشركة.
وعند دإلقتضلء دلحدوس دملفروضة 
محل  لهم  دملخولة  دلصالحيلت  على 
دملخلبر  ومحل تبليغ دلعقوس ودلوثلئق 

دملتعلقة بللتصفية : -
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
سخن28   06 بتلريخ  بفلس  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 5079.

550I

RECOFIDUS EL BAKKALI AHMED

LE MONDE DU CAFTAN
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

 RECOFIDUS EL BAKKALI
AHMED

 AV HASSAN II BUREAUX
 ANNAKHIL 1ER ETAGE N°2

 AV HASSAN II BUREAUX
 ANNAKHIL 1ER ETAGE N°3،
93000، TETOUAN MAROC

LE MONDE DU CAFTAN شركة 
ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
وعنودن مقرهل دإلخت لعي 5 شلرع 

قطردلطلبق دالر�سي دلشقة 2 تجزئة 
دلودس - 93450 مرتيل دملغرب 
تأسيس شركة ذدت مدؤولية 
محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 
32453

في  مؤرخ  حر  عقد  ب قت�سى 
دلقلنون  إعددس  تم   2022 نون28   04
مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 
دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:

ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 
دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.
عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
 LE  : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

.MONDE DU CAFTAN
دلخيلطة   : غرض دلشركة بإيجلز 

دلتقليدية ودلعصرية.
شلرع   5  : عنودن دملقر دالخت لعي 
تجزئة   2 قطردلطلبق دالر�سي دلشقة 

دلودس - 93450 مرتيل دملغرب.
أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.
 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:
 4.000  : دل28يجي  رح ة  دلديد  

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة. 
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :
عنودنه(د)  دل28يجي  رح ة  دلديد  
 8 حي دالغردس شلرع خبل زمزم رقم 

ط 4 93450 مرتيل دملغرب.
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:
عنودنه(د)  دل28يجي  رح ة  دلديد  
 8 حي دالغردس شلرع خبل زمزم رقم 

ط 4 93450 مرتيل دملغرب 
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
نون28   46 بتلريخ  بتطودن  دالبتددئية 

2022 تحت رقم 2284.
554I

CABINET BADREDDINE

OLS CONSTRUCTIONS
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

CABINET BADREDDINE
279 أ مدي2  4 دقلمة هني دلشقة 

رقم 4، 0، مردكش دملغرب
OLS CONSTRUCTIONS شركة 

ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 
دلشريك دلوحيد

وعنودن مقرهل دإلخت لعي مدي2  4 
حرف س رقم 485 دقلمة أمل دلطلبق 

دلثلني دلشقة رقم 4 - 40000 
مردكش دملغرب

تأسيس شركة ذدت مدؤولية 

محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

434429

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
دلقلنون  إعددس  تم   2022 نون28   45

مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:

ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.

عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 

 OLS  : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

.CONSTRUCTIONS

غرض دلشركة بإيجلز : - مقلول في 

أشغلل دلبنلء ودألشغلل دلعلمة.

دلع ليلت  خ يع  دلع وم  -وعلى 

دملدنية، دلتجلرية، دملللية، دلصنلعية 

ترتبط بصفة  دلتي قد  ودلعقلرية 

مبلشر  أو غي2 مبلشر  بغرض دلشركة 

ودلتي من شأنهل تطوير غرض دلشركة.

 4 : مدي2   عنودن دملقر دالخت لعي 

485 دقلمة أمل دلطلبق  حرف س رقم 

دلثلني دلشقة رقم 4 - 40000 مردكش 

دملغرب.

أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة سنة.

 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:

 OLS دلشركة 

CONSTRUCTIONS : 1.000 حصة 

بقي ة 400 سرهم للحصة. 

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :

عنودنه(د)  دلعردبي  خالل  دلديد 

 40000  40 رقم  ملريوس  تجزئة 

مردكش دملغرب.

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:

عنودنه(د)  دلعردبي  خالل  دلديد 

 40000  40 رقم  ملريوس  تجزئة 

مردكش دملغرب
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بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
سخن28   08 بتلريخ  ب ردكش  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 442304.

552I

PLAYA AZUL

STE ZAKA PESCA
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تعيين م ثل قلنوني للشركة

PLAYA AZUL
 Rue 11 Janvier Rue 11 Janvier،

70002، LAAYOUNE MAROC
STE ZAKA PESCA »شركة ذدت 

دملدؤولية دملحدوس «
وعنودن مقرهل دالخت لعي: شلرع 

44 ينلير دملر�سى دلعيون - - دملر�سى 
دملغرب.

»تعيين م ثل قلنوني للشركة«
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري: 

.36395
ب قت�سى دلج ع دلعلم دالستثنلئي 
وتبعل   2022 نون28   30 في  دملؤرخ 
تعيين  تقرر  خدس  لتعيين مدي2(ين) 

دمل ثل(ين) دلقلنوني(ين): 
- علسل بن عزوز

- STE ZAKA PESCA شركة ذدت 
مقرهل  دلكلئن  دملحدوس   دملدؤولية 
ينلير دملر�سى   44 شلرع  دإلخت لعي ب: 

دلعيون - دملر�سى دملغرب
عند  دلتجلري  دلسجل  رقم 

دالقتضلء: 36395
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
سخن28   08 دالبتددئية بللعيون بتلريخ 

2022 تحت رقم 3494.

553I

KAMAR BENOUNA

 MAGHREBRECRUTE.COM
ش م م دات مساهم وحيد

شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 
دلشريك دلوحيد

تأسيس شركة

KAMAR BENOUNA
 RUE CHARAM ACHAYKH، 34
20160، Casablanca MAROC

MAGHREBRECRUTE.COM ش 
م م سدت مدلهم وحيد شركة ذدت 
مدؤولية محدوس  ذدت دلشريك 

دلوحيد
وعنودن مقرهل دإلخت لعي 7 دقلمة 

ردمي زنقة سبتة دلطلبق دلثلني 
مكتب رقم 8 - 20400 دلددر دلبيضلء 

دملغرب
تأسيس شركة ذدت مدؤولية 
محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 
565005

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعددس دلقلنون   2022 أكتوبر   24
مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 
دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:
ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 
دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.
عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
 : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 
MAGHREBRECRUTE.COM ش م 

م سدت مدلهم وحيد.
موضوع   : بإيجلز  دلشركة  غرض 

دلشركة في كل من دملغرب ودفريقيل 
لل وضفين  دملؤقت  دلتوفي2   -
دملؤقت  دلع ل  سيلق  في  دملؤقتين 

ودسدر  دلعقوس 
نيلبة  موضفين  وديجلس  تجنيد   -

عن دلشركلت 
- تدريب دلعلملين في دلقطلع دلفني 

دلتجلري ودلخدمي 
دملتعلقة  دلخدملت  خ يع   -
بللنضلفة ودلحردسة لل بلني دلتجلرية 

ودالسدرية.
دقلمة   7  : عنودن دملقر دالخت لعي 
ردمي زنقة سبتة دلطلبق دلثلني مكتب 
رقم 8 - 20400 دلددر دلبيضلء دملغرب.
أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.
 50.000 دلشركة:  رأس لل  مبلغ 

سرهم، مقدم كللتللي:
 : كوملر  دميت  تشلنلنل  دلديد   -

500 بقي ة 400 سرهم.

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

وصفلت ومودطن دلشركلء :

كوملر  دميت  تشلنلنل  دلديد 

 400 ست2يس  دوكتلفيو  عنودنه(د) 

22043 ه 28غ دمللنيل.

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:

كوملر  دميت  تشلنلنل  دلديد 

 400 ست2يس  دوكتلفيو  عنودنه(د) 

22043 ه 28غ دمللنيل

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

 08 بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 

سخن28 2022 تحت رقم 849668.

554I

NOUSSAIR MOHAMED

 STE OUATING TRAVAUX
SARL

شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 
حل شركة

 STE OUATING TRAVAUX SARL

شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس (في 

طور دلتصفية)

وعنودن مقرهل دإلخت لعي دقلمة 

ضهي2 ب شقة 46 شلرع دلحدن 

دلتلني حي دلحدني مردكش - 40000 

مردكش دملغرب.

حل شركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.443073

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 

دملؤرخ في 20 أكتوبر 2022 تقرر حل 

 STE  شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس

مبلغ   OUATING TRAVAUX SARL
وعنودن  سرهم   400.000 رأس للهل 

مقرهل دإلخت لعي دقلمة ضهي2 ب شقة 

46 شلرع دلحدن دلتلني حي دلحدني 

دملغرب  مردكش   40000  - مردكش 

نتيجة ل : عدم نجلح دملشروع ودزمة 

كوفيد 49 ودملنلفدة..

دقلمة  ب  دلتصفية  مقر  حدس  و 

دلحدن  شلرع   46 شقة  ب  ضهي2 

 40000  - دلتلني حي دلحدني مردكش 

مردكش دملغرب.

و عين:

دلديد( ) مح د حشلس وعنودنه(د) 

سودر تلسودرت تيديلي مدفيو  45000 

ورززدت دملغرب ك صفي ( ) للشركة.

شرفي  ع ردن  دلديد( ) 

ديت لحدن دبوزيد قلعة  وعنودنه(د) 

مكونة 45200 تنغي2 دملغرب ك صفي 

( ) للشركة.
بويكيزن  دلحدن  دلديد( ) 

تجزئة ريلض دلقصر دزلي  وعنودنه(د) 
دملغرب  مردكش   40000  90 رقم 

ك صفي ( ) للشركة.

وعند دإلقتضلء دلحدوس دملفروضة 

محل  لهم  دملخولة  دلصالحيلت  على 

دملخلبر  ومحل تبليغ دلعقوس ودلوثلئق 

دملتعلقة بللتصفية : -

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

نون28   28 بتلريخ  ب ردكش  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 444895.

555I

دئت لنية فيددكل، شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

 SUPER AUTOMOTIVES
DAK

شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تفويت حصص

دئت لنية فيددكل، شركة ذدت 

دملدؤولية دملحدوس 

شلرع دلعركوب رقم 7724-04 

صندوق دل28يد رقم 446، 73000، 

دلددملة دملغرب

 SUPER AUTOMOTIVES DAK

شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد

وعنودن مقرهل دإلخت لعي دملدي2  

03 زنقة بوخدور - 73000 دلددملة 

دملغرب.

تفويت حصص
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.45303

دلوحيد  دلشريك  قردر  ب قت�سى 

ت ت   2022 نون28   04 في  دملؤرخ 

دملصلسقة على :
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بيجل  مح وس   ( ) دلديد  تفويت 

أصل  من  دخت لعية  حصة   4.000

 ( ) دلديد  لفلئد   حصة   4.000

نون28   04 بتلريخ  دسبيكة  مح د 

.2022

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم   

 07 بتلريخ  دلدهب  بودسي  دالبتددئية 

سخن28 2022 تحت رقم 2079/2022.

556I

دئت لنية فيددكل، شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

 SUPER AUTOMOTIVES

DAK

شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد

تعيين مدي2 خديد للشركة

دئت لنية فيددكل، شركة ذدت 

دملدؤولية دملحدوس 

شلرع دلعركوب رقم 7724-04 

صندوق دل28يد رقم 446، 73000، 

دلددملة دملغرب

 SUPER AUTOMOTIVES DAK

شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد

وعنودن مقرهل دإلخت لعي دملدي2  

03 زنقة بوخدور - 73000 دلددملة 

دملغرب.

تعيين مدي2 خديد للشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.45303

دلوحيد  دلشريك  قردر  ب قت�سى 

تم تعيين   2022 نون28   04 دملؤرخ في 

دلديد( )  للشركة  خديد  مدي2 

دسبيكة مح د ك دي2 وحيد

تبعل لقبول دستقللة دملدي2.

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

 07 بتلريخ  دلدهب  بودسي  دالبتددئية 

سخن28 2022 تحت رقم 2079/2022.

557I

دئت لنية فيددكل، شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

 SOCIETE DERAA DE

CONSTRUCTION
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تعيين مدي2 خديد للشركة

ذدت  شركة  فيددكل،  دئت لنية 

دملدؤولية دملحدوس 

 04-7724 رقم  دلعركوب  شلرع 

 ،73000  ،446 رقم  دل28يد  صندوق 

دلددملة دملغرب

 SOCIETE DERAA DE

ذدت  شركة   CONSTRUCTION

دملدؤولية دملحدوس 

وعنودن مقرهل دإلخت لعي دملدي2  

02 شلرع بلحنيني رقم 404 - 73000 

دلددملة دملغرب.

تعيين مدي2 خديد للشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.554

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 

2022 تم تعيين  04 سخن28  دملؤرخ في 

مدي2 خديد للشركة دلديد( ) سليم 

دبردهيم ك دي2 وحيد

تبعل لقبول دستقللة دملدي2.

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

 07 بتلريخ  دلدهب  بودسي  دالبتددئية 

سخن28 2022 تحت رقم 2084/2022.

558I

دئت لنية فيددكل، شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

DROGUERIE SALLYM SUD
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تعيين مدي2 خديد للشركة

دئت لنية فيددكل، شركة ذدت 

دملدؤولية دملحدوس 

شلرع دلعركوب رقم 7724-04 

صندوق دل28يد رقم 446، 73000، 

دلددملة دملغرب

 DROGUERIE SALLYM SUD

شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

وعنودن مقرهل دإلخت لعي شلرع 

دح د بلحنيني رقم 29 - 73000 

دلددملة دملغرب.

تعيين مدي2 خديد للشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.3457

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 

2022 تم تعيين  04 سخن28  دملؤرخ في 

مدي2 خديد للشركة دلديد( ) سليم 

دبردهيم ك دي2 وحيد

تبعل لقبول دستقللة دملدي2.

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

 07 بتلريخ  دلدهب  بودسي  دالبتددئية 

سخن28 2022 تحت رقم 2080/2022.

559I

KAMAR BENOUNA

LEGATO HOLDING ش م م 
دات مساهم وحيد

شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

KAMAR BENOUNA

 RUE CHARAM ACHAYKH، 34

20160، Casablanca MAROC

LEGATO HOLDING ش م م سدت 

مدلهم وحيد شركة ذدت مدؤولية 

محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد

وعنودن مقرهل دإلخت لعي 265 شلرع 

دلزرقطوني - 20030 دلددر دلبيضلء 

دملغرب

تأسيس شركة ذدت مدؤولية 

محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

564829

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعددس دلقلنون   2022 أكتوبر   34

مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:

ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.

عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 

 : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

LEGATO HOLDING ش م م سدت 

مدلهم وحيد.

دملشلركة   : غرض دلشركة بإيجلز 

في خ يع دلشركلت دملللية دلصنلعية 

ودلتجلرية 

دملشلركلت  وتنضيم  دسدر    -

دملدكور  

دلهيئلت  خ يع  في  دملشلركة   -

دالسدرية للشركلت دملدكور  

دلقلبلة  دملللية  دلقيم  دسدر    -

للتحويل دو دلقيم دلعقلرية دلصلسر  

عن دالشخلص دملعنيين 

دلشركلت  خ يع  وترويج  دنشلء   -

ودسدر   دملللية  دلصنلعية  دلتجلرية 

دلقيم دملللية دلقلبلة للتحويل وكدلك 

خ يع دلع ليلت على دلقيم دلعقلرية 

دملدكور  

ودملشور   دلخدملت  خ يع   -

منض ة  دو  شركة  الي  ودلدردسلت 

الشخلص طبيعين دو دملعنيين 
- دقتنلء ودسدر  دلعقلردت دودالصول 

دملللية للحدلب دلخلص دو لحدلب 

طردف دمر ..

 265  : دالخت لعي  دملقر  عنودن 

دلددر   20030  - دلزرقطوني  شلرع 

دلبيضلء دملغرب.

أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.

دلشركة:  رأس لل  مبلغ 

30.000.000 سرهم، مقدم كللتللي:

 -

 30.000  : ع ر  دلج للي  دلديد 

بقي ة 4.000 سرهم.

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

وصفلت ومودطن دلشركلء :

دلديد دلج للي ع ر عنودنه(د) 80 
زنقة لوكلسيك 75040 بلريس فرندل.

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:

دلديد دلج للي ع ر عنودنه(د) 80 
زنقة لوكلسيك 75040 بلريس فرندل

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

 07 بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 

سخن28 2022 تحت رقم 849345.

560I
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STE CABINET CONSEIL KASBAH

SUD INTIMITE
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تفويت حصص

 STE CABINET CONSEIL

KASBAH

 N°218 RUE ERRISSANI

 HAY OUED EDDAHAB

 OUARZAZATE، 45000،

OUARZAZATE MAROC

SUD INTIMITE شركة ذدت 

دملدؤولية دملحدوس 

وعنودن مقرهل دإلخت لعي حي 

ت لسينت - 45000 ورزدزت دملغرب.

تفويت حصص
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.534

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 

ت ت   2022 يوليوز   42 في  دملؤرخ 

دملصلسقة على :

يوسف فلضل   ( ) تفويت دلديد 

أصل  من  دخت لعية  حصة   500

 ( ) دلديد  لفلئد   حصة   50.000
يوليوز   42 بتلريخ  فلضل  مح د 

.2022

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم   

دالبتددئية بورزدزدت بتلريخ 42 غشت 

2022 تحت رقم 40325.

564I

MARCHICA CONSEIL

MEDSAM IMPORT EXPORT
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

حل شركة

MARCHICA CONSEIL

44، شلرع طوكيو، دلطلبق 4، شقة 
4، دلنلظور.، 62000، دلنلظور 

دملغرب

 MEDSAM IMPORT EXPORT

شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس (في 

طور دلتصفية)

وعنودن مقرهل دإلخت لعي حي 

لعرد�سي رقم 44 دلنلظور - 62040 

دلنلظور دملغرب.

حل شركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.42929
ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 
تقرر حل   2022 نون28   44 دملؤرخ في 
دملحدوس   دملدؤولية  ذدت  شركة 
 MEDSAM IMPORT EXPORT
سرهم   400.000 رأس للهل  مبلغ 
وعنودن مقرهل دإلخت لعي حي لعرد�سي 
دلنلظور   62040  - دلنلظور   44 رقم 

دملغرب نتيجة ل : كوفيد 49.
حي  ب  دلتصفية  مقر  حدس  و 
 62040  - دلنلظور   44 رقم  لعرد�سي 

دلنلظور دملغرب. 
و عين:

دلديد( ) علي دفرد�سي وعنودنه(د) 
حي دمشروبل رقم 38 دزغنغلن دلنلظور 
62650 دلنلظور دملغرب ك صفي ( ) 

للشركة.
وعند دإلقتضلء دلحدوس دملفروضة 
محل  لهم  دملخولة  دلصالحيلت  على 
دملخلبر  ومحل تبليغ دلعقوس ودلوثلئق 

دملتعلقة بللتصفية : -
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
دالبتددئية بللنلضور بتلريخ 09 سخن28 

2022 تحت رقم 4968.
562I

SYNERG

UNITEX MAROC
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

حل شركة

SYNERG
 N 223 BD ZERKTOUNI 6 EME
 ETAGE، 20060، CASABLANCA

MAROCA
UNITEX MAROC شركة ذدت 
دملدؤولية دملحدوس (في طور 

دلتصفية)
وعنودن مقرهل دإلخت لعي دلددر 

دلبيضلء 46، زنقة عبلس مح وس 
دلعقلس - 20200 دلددر دلبيضلء 

دملغرب.
حل شركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 
.32549

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 

2024 تقرر حل  40 سخن28  دملؤرخ في 

دملحدوس   دملدؤولية  ذدت  شركة 

رأس للهل  مبلغ   UNITEX MAROC

مقرهل  وعنودن  سرهم   200.000

زنقة   ،46 دلبيضلء  دلددر  دإلخت لعي 

 20200  - دلعقلس  مح وس  عبلس 

دلددر دلبيضلء دملغرب نتيجة ل : حل 

دلشركة دملدبق ودلتصفية دلوسية.

دلددر  ب  دلتصفية  مقر  حدس  و 

مح وس  عبلس  زنقة   ،46 دلبيضلء 

دلبيضلء  دلددر   20200  - دلعقلس 

دملغرب. 

و عين:

دلديد( ) دلديد  مليكة لحري�سي 

وعنودنه(د) بللددر دلبيضلء 23، شلرع 

غلندي 20200 دلددر دلبيضلء دملغرب 

ك صفي ( ) للشركة.

دبن  حورية  دلديد   دلديد( ) 

بللددر  وعنودنه(د)  دلزوكري  ميلط 

م ر  موينيوكس  لي  فيال  دلبيضلء 

دلددر   20043 أنفل   - موينيوكس  لي 

دلبيضلء دملغرب ك صفي ( ) للشركة.

وعند دإلقتضلء دلحدوس دملفروضة 

محل  لهم  دملخولة  دلصالحيلت  على 

دملخلبر  ومحل تبليغ دلعقوس ودلوثلئق 

دلبيضلء  دلددر   : بللتصفية  دملتعلقة 

46، زنقة عبلس مح وس دلعقلس

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

 29 بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 

نون28 2022 تحت رقم 847756.

563I

دئت لنية فيددكل، شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

YH AGRI
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

دئت لنية فيددكل، شركة ذدت 

دملدؤولية دملحدوس 

شلرع دلعركوب رقم 7724-04 

صندوق دل28يد رقم 446، 73000، 

دلددملة دملغرب

YH AGRI شركة ذدت مدؤولية 
محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد

وعنودن مقرهل دإلخت لعي ع لر  
دلخي2 حي موالي رشيد رقم 06 - 

73000 دلددملة دملغرب
تأسيس شركة ذدت مدؤولية 
محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 
23427

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعددس دلقلنون   2022 سخن28   07
مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 
دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:
ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 
دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.
عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
 YH  : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

.AGRI
زردعة   -  : بإيجلز  دلشركة  غرض 
خ يع  وإنتلج  وتطوير  ومعللجة 
منتجلت  وتدويق  دلبدتنة  منتجلت 
دألشجلر  زردعة  وكذلك  دلبدتنة 
وزردعة دلح ضيلت وتربية دلدودخن 

ودلخضرودت دملبكر  ؛
دإلنتلج دلزردعي بج يع أشكلله:   -
دلتشجي2، ودلزردعة، وزردعة دلكروم، 
ودلخضرودت دملبكر  وخ يع دملنتجلت 

دألمر  دملتعلقة بللت2بية.
ع لر    : دالخت لعي  دملقر  عنودن 
 -  06 رقم  رشيد  موالي  حي  دلخي2 

73000 دلددملة دملغرب.
أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.
 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:
 : ينجل  دلحدن  مح د  دلديد 
سرهم   400 بقي ة  حصة   4.000

للحصة. 
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :
ينجل  دلحدن  مح د  دلديد 
دلطلئي  حلتم  زنقة   34 عنودنه(د) 
دلدوي�سي  قلسم  بئ2  رمضلن  تجزئة 

40000 دلربلط دملغرب.
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ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   
ومودطن مدي2ي دلشركة:

ينجل  دلحدن  مح د  دلديد 
دلطلئي  حلتم  زنقة   34 عنودنه(د) 
دلدوي�سي  قلسم  بئ2  رمضلن  تجزئة 

40000 دلربلط دملغرب
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
 08 بتلريخ  دلدهب  بودسي  دالبتددئية 
سخن28 2022 تحت رقم 2444/2022.
564I

دئت لنية فيددكل، شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

TERRAG
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

دئت لنية فيددكل، شركة ذدت 
دملدؤولية دملحدوس 

شلرع دلعركوب رقم 7724-04 
صندوق دل28يد رقم 446، 73000، 

دلددملة دملغرب
TERRAG شركة ذدت مدؤولية 
محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد

وعنودن مقرهل دإلخت لعي شلرع 
دملسجد حي دملطلر رقم 02 - 73000 

دلددملة دملغرب
تأسيس شركة ذدت مدؤولية 
محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 
23433

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعددس دلقلنون   2022 سخن28   02
مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 
دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:
ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 
دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.
عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
 : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

.TERRAG
زردعة   -  : بإيجلز  دلشركة  غرض 
خ يع  وإنتلج  وتطوير  ومعللجة 
منتجلت  وتدويق  دلبدتنة  منتجلت 
دألشجلر  زردعة  وكذلك  دلبدتنة 
وزردعة دلح ضيلت وتربية دلدودخن 

ودلخضرودت دملبكر  ؛

دإلنتلج دلزردعي بج يع أشكلله:   -

دلتشجي2، ودلزردعة، وزردعة دلكروم، 

ودلخضرودت دملبكر  وخ يع دملنتجلت 

دألمر  دملتعلقة بللت2بية ؛.

شلرع   : دالخت لعي  دملقر  عنودن 

 73000  -  02 دملسجد حي دملطلر رقم 

دلددملة دملغرب.

أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.

 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:

 4.000  : �سي  بن  مح د  دلديد 

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة. 

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :

عنودنه(د)  �سي  بن  مح د  دلديد 

�سي  بن  ع لر   رشيد  موالي  حي 

73000 دلددملة دملغرب.

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:

عنودنه(د)  �سي  بن  مح د  دلديد 

�سي  بن  ع لر   رشيد  موالي  حي 

73000 دلددملة دملغرب

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

 08 بتلريخ  دلدهب  بودسي  دالبتددئية 

سخن28 2022 تحت رقم 2444/2022.

565I

ACCOUNTING & BUSINESS CENTER

JAMM 2022
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تأسيس شركة

 ACCOUNTING & BUSINESS

CENTER

 387BD MOHAMED V ETAGE

 7 N 19، 20000، CASABLANCA

MAROC

JAMM 2022 شركة ذدت دملدؤولية 

دملحدوس 

وعنودن مقرهل دإلخت لعي 387 شلرع 

مح د دلخلمس، دلطلبق دلدلبع رقم 

49 دملغرب 20000 دلددر دلبيضلء 

دملغرب

تأسيس شركة ذدت دملدؤولية 
دملحدوس  

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 
564679

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
دلقلنون  إعددس  تم   2022 نون28   45
دملدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دملحدوس  بلمل يزدت دلتللية:
ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دملدؤولية دملحدوس .
عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
 JAMM : دإلقتضلء ب ختصر تد يتهل

.2022
وكللة   : بإيجلز  دلشركة  غرض 

عقلرية.
عنودن دملقر دالخت لعي : 387 شلرع 
مح د دلخلمس، دلطلبق دلدلبع رقم 
دلبيضلء  دلددر   20000 دملغرب   49

دملغرب.
أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.
 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:
عبددلقلسر  بن  خديكل  دلديد  
سرهم   400 بقي ة  حصة   250  :

للحصة.
250 حصة   : دلديد مح د بنلني 

بقي ة 400 سرهم للحصة.
حصة   250  : دلديد مهدي بنلني 

بقي ة 400 سرهم للحصة.
حصة   250  : بنلني  ديدن  دلديد 

بقي ة 400 سرهم للحصة. 
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :
عبددلقلسر  بن  خديكل  دلديد 
عنودنه(د) رونجيس 94450 رونجيس 

فرندل.
دلديد مح د بنلني عنودنه(د) فيل 

خويف 94800 فيل خويف فرندل.
عنودنه(د)  بنلني  مهدي  دلديد 

رونجيس 94450 رونجيس فرندل.
عنودنه(د)  بنلني  ديدن  دلديد 

رونجيس 94450 رونجيس فرندل.
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:

دلديد مح د بنلني عنودنه(د) فيل 

خويف 94800 فيل خويف فرندل

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

دلتجلرية بللددر دلبيضلء بتلريخ - تحت 

رقم -.

566I

دئت لنية فيددكل، شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

VILLA AGRI
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

دئت لنية فيددكل، شركة ذدت 

دملدؤولية دملحدوس 

شلرع دلعركوب رقم 7724-04 

صندوق دل28يد رقم 446، 73000، 

دلددملة دملغرب

VILLA AGRI شركة ذدت مدؤولية 

محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد

وعنودن مقرهل دإلخت لعي شلرع 

دملسجد حي دملطلر رقم 02 - 73000 

دلددملة دملغرب

تأسيس شركة ذدت مدؤولية 

محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

23435

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعددس دلقلنون   2022 سخن28   02

مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:

ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.

عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 

 VILLA  : دإلقتضلء ب ختصر تد يتهل 

.AGRI

زردعة   -  : بإيجلز  دلشركة  غرض 

خ يع  وإنتلج  وتطوير  ومعللجة 

منتجلت  وتدويق  دلبدتنة  منتجلت 

دألشجلر  زردعة  وكذلك  دلبدتنة 

وزردعة دلح ضيلت وتربية دلدودخن 

ودلخضرودت دملبكر  ؛
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دإلنتلج دلزردعي بج يع أشكلله:   -
دلتشجي2، ودلزردعة، وزردعة دلكروم، 
ودلخضرودت دملبكر  وخ يع دملنتجلت 

دألمر  دملتعلقة بللت2بية ؛.
شلرع   : دالخت لعي  دملقر  عنودن 
 73000  -  02 دملسجد حي دملطلر رقم 

دلددملة دملغرب.
أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.
 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:
 4.000  : �سي  بن  دح د  دلديد 

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة. 
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :
دلديد دح د بن �سي عنودنه(د) حي 
موالي رشيد ع لر  بن �سي دلشقة 04 

73000 دلددملة دملغرب.
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:
دلديد دح د بن �سي عنودنه(د) حي 
موالي رشيد ع لر  بن �سي دلشقة 04 

73000 دلددملة دملغرب
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
 08 بتلريخ  دلدهب  بودسي  دالبتددئية 
سخن28 2022 تحت رقم 2446/2022.
567I

CAF MAROC

BELIMO SOLUTION
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

حل شركة

CAF MAROC
 RUE OUED ZIZ N°20 CASTILLA
 2° ETG N° 7 TANGER، 90000،

TANGER MAROC
BELIMO SOLUTION شركة 

ذدت دملدؤولية دملحدوس (في طور 
دلتصفية)

وعنودن مقرهل دإلخت لعي شلرع 
دلجبل ع لر  شقرون رقم 44 

دلطلبق دلثللت رقم 44 - 90000 
طنجة دملغرب.

حل شركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.70834

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 
تقرر حل   2022 نون28   40 دملؤرخ في 
دملحدوس   دملدؤولية  ذدت  شركة 
مبلغ   BELIMO SOLUTION
وعنودن  سرهم   40.000 رأس للهل 
مقرهل دإلخت لعي شلرع دلجبل ع لر  
دلطلبق دلثللت رقم   44 شقرون رقم 
44 - 90000 طنجة دملغرب نتيجة ل 

: أزمة نشلط.
شلرع  ب  دلتصفية  مقر  حدس  و 
دلجبل ع لر  شقرون رقم 44 دلطلبق 
طنجة   90000  -  44 رقم  دلثللت 

دملغرب. 
و عين:

مح د  أيت  هند  دلديد( ) 
 34 إقلمة لوتينور ع لر   وعنودنه(د) 
دلطلبق رقم 5 دلشقة رقم 70 90000 

طنجة دملغرب ك صفي ( ) للشركة.
وعند دإلقتضلء دلحدوس دملفروضة 
محل  لهم  دملخولة  دلصالحيلت  على 
دملخلبر  ومحل تبليغ دلعقوس ودلوثلئق 

دملتعلقة بللتصفية : -
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
سخن28   07 بتلريخ  بطنجة  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 44544.

568I

ELYX CONSULTING

RISKASSUR CONSULTING
إعالن متعدس دلقردردت

ELYX CONSULTING
 5Rue mohammed fakir

 Immeuble Sémiramis-Appt
 n°32-Etage n°10، 20000،

CASABLANCA MAROC
 RISKASSUR CONSULTING

»شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس  
ذدت دلشريك دلوحيد«

وعنودن مقرهل دالخت لعي: رقم 4 , 
ع لر  5 إقلمة دملنصور زدوية شلرع 
يعقوب دملنصور وشلرع غلندي - 

20000 دلددر دلبيضلء دملغرب.
»إعالن متعدس دلقردردت«

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري: 
.473923

ب قت�سى دلج ع دلعلم دالستثنلئي 
دملؤرخ في 46 شتن28 2022

تم دتخلذ دلقردردت دلتللية: 
على  ينص  دلذي   :4 رقم  قردر 
تغيي2  دلوحيد  دملدلهم  قرر  مليلي: 
 RISKASSUR« من  دلشركة  دسم 
 A.R.M« إلى   »CONSULTING

 .»SOFTWARE
على  ينص  دلذي   :2 رقم  قردر 
تحويل دملقر دالخت لعي دلحللي  مليلي: 
5 إقلمة  , ع لر    4 للشركة من »رقم 
دملنصور زدوية شلرع يعقوب دملنصور 
دلطلبق   ،33 إلى«رقم  وشلرع غلندي« 
ع لر   دألي ن،  دلجلنب  دلعلشر، 
سي ي2دميس، زدوية زنقة ك لل مح د 
بليوط،  سيدي  فلكر مح د،  وزنقة 

دلددر دلبيضلء«
وتبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 

دلنظلم دألسل�سي دلتللية: 
على  ينص  دلذي   :2 رقم  بند 
 A.R.M دسم:  دلشركة  تأمذ  مليلي: 

SOFTWARE
بند رقم 4: دلذي ينص على مليلي: 
:رقم  دملقر دالخت لعي دلحللي للشركة 
33، دلطلبق دلعلشر، دلجلنب دألي ن، 
ع لر  سي ي2دميس، زدوية زنقة ك لل 
سيدي  مح د،  فلكر  وزنقة  مح د 

بليوط، دلددر دلبيضلء
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
 04 بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 

سخن28 2022 تحت رقم 848557.

569I

marrakech finance

GAMOS CARS
إعالن متعدس دلقردردت

marrakech finance
 Av Allal el fassi imm atlassi
 A1 n 15 marrakech، 40000،

Marrakech maroc
GAMOS CARS »شركة ذدت 

دملدؤولية دملحدوس «
وعنودن مقرهل دالخت لعي: دلعن28 2 
محل رقم 77 مدي2  2 - - مردكش 

دملغرب.

»إعالن متعدس دلقردردت«
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري: 

.449275
ب قت�سى دلج ع دلعلم دالستثنلئي 

دملؤرخ في 48 أكتوبر 2022
تم دتخلذ دلقردردت دلتللية: 

قردر رقم 4: دلذي ينص على مليلي: 
قلم دلديد د ملزوش يلسرببيع ب500 
سهم بقي ة 400 سرهم لفلئد  دلديد 

دلكرش عصلم
قردر رقم 2: دلذي ينص على مليلي: 
دلى  دلشركة  دالخت لعي  دملقر  تحويل 
محل رقم   2 دلعنودن دلجديد دلعن28 

35 مدي2  2 مردكش
على  ينص  دلذي   :3 رقم  قردر 
لشركة  دلقلنوني  دلشكل  تغي2  مليلي: 
محدوس   مدؤولية  سدت  شركة  من 
سدت  شركة  دلى  وحيد  شريك  سدت 

مدؤولية محدوس  
وتبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 

دلنظلم دألسل�سي دلتللية: 
بند رقم 4: دلذي ينص على مليلي: 
شركة  هو  لشركة  دلقلنوني  دلشكل 

سدت مدؤولية محدوس  
بند رقم 4: دلذي ينص على مليلي: 
دملقر دالخت لعي هو دلعن28 2 محل رقم 

35 مدي2  2 مردكش
دلذي ينص على   : و7   6 بند رقم 
دلديد د ملزوش يلسر ي تلك  مليلي: 
400 سرهم ودلديد  500 سهم بقي ة 
سهم   400 ي تلك  عصلم  دلكرش 

بقي ة 400 سرهم
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
سخن28   02 بتلريخ  ب ردكش  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 42998.
570I

FIDUCIAIRE AMER FISC

 STE OMHAY RENTAL-CAR
SARL D’AU

شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 
دلشريك دلوحيد

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE AMER FISC
 BD ANNASR IMMB CHOURAK

 1ERE ETAGE ZAIO، 62000،
NADOR MAROC
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 STE OMHAY RENTAL-CAR
SARL D’AU شركة ذدت مدؤولية 

محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد
وعنودن مقرهل دإلخت لعي تجزئة 
دالمل رقم 204 زديو/ دلنلظور. - 

62000 دلنلظور دملغرب
تأسيس شركة ذدت مدؤولية 
محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 
24994

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
دلقلنون  إعددس  تم   2022 نون28   24
مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 
دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:
ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 
دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.
عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
 STE  : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 
 OMHAY RENTAL-CAR SARL

.D’AU
كردء   : بإيجلز  دلشركة  غرض 

دلدي2دت.
تجزئة   : دالخت لعي  دملقر  عنودن 
 - دلنلظور.  زديو/   204 رقم  دالمل 

62000 دلنلظور دملغرب.
أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.
 500.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:
 5.000  : دلديد دلدرويش مح د 

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة. 
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :
دلديد دلدرويش مح د عنودنه(د) 
مليلية   48 زنقة مودن كريرو زدمورد 

62000 دلنلظور دملغرب.
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:
دلديد دلدرويش مح د عنودنه(د) 
مليلية   48 زنقة مودن كريرو زدمورد 

62000 دلنلظور دملغرب
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
دالبتددئية بللنلضور بتلريخ 07 سخن28 

2022 تحت رقم 4949.
574I

Bennani & Associes

Eolane Maroc اوالن ماروك
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تفويت حصص

Bennani & Associes
 Marina Casablanca B5، 20030،

Casablanca Maroc
 Eolane Maroc دوالن ملروك

شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 
دلشريك دلوحيد

وعنودن مقرهل دإلخت لعي 
تجزئة،دملنطقة دلصنلعية، طريق 
مردكش، برشيد - 26400 برشيد 

دملغرب.
تفويت حصص

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 
.2345

دلوحيد  دلشريك  قردر  ب قت�سى 
ت ت   2022 أكتوبر   07 في  دملؤرخ 

دملصلسقة على :
 PRISTINE  ( ) دلديد  تفويت 
 SAS PRISTINE SAS 60.000
 60.000 حصة دخت لعية من أصل 
 Financière ( ) حصة لفلئد  دلديد
 de l’Ombrée Financière de

l’Ombrée بتلريخ 07 أكتوبر 2022.
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم   
سخن28   08 بتلريخ  ب28شيد  دالبتددئية 

2022 تحت رقم 4344.
572I

THALAL CONSULTANTS

DIWAN MENARA
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تحويل دلشكل دلقلنوني للشركة

THALAL CONSULTANTS
 N° 23 RUE TARIK BNOU
 ZIAD APPT N°8 GUELIZ
 MARRAKECH، 40000،
MARRAKECH MAROC

DIWAN MENARA شركة ذدت 
دملدؤولية دملحدوس 

و عنودن مقرهل دالخت لعي شلرع 
مح د دلدلسس، دقلمة لفرنلج بلوك 

د رقم 44 مردكش 40000 مردكش.

تحويل دلشكل دلقلنوني للشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.44573

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 

دملؤرخ في 45 شتن28 2022 تم تحويل 

دلشكل دلقلنوني للشركة من »شركة 

ذدت دملدؤولية دملحدوس « إلى »شركة 

ذدت مدؤولية محدوس  ذدت دلشريك 

دلوحيد«.

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

سخن28   08 بتلريخ  ب ردكش  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 442342.

573I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

 DR.PASTERNAK ET
DERRAR

شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 
قفل دلتصفية

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

57 شلرع موريتلنيل صندوق دل28يد 

2609، 40000، مردكش دملغرب

 DR.PASTERNAK ET DERRAR

شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

وعنودن مقرهل دإلخت لعي : 57 شلرع 

موريتلنيل صندوق دل28يد 2609 - 

40000 مردكش دملغرب.

قفل دلتصفية
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

.426644

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 

تقرر حل   2022 نون28   45 دملؤرخ في 

 DR.PASTERNAK ET DERRAR

شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس  مبلغ 
وعنودن  سرهم   400.000 رأس للهل 

57 شلرع موريتلنيل  مقرهل دإلخت لعي 

 40000  -  2609 دل28يد  صندوق 

مردكش دملغرب نتيجة لعدم دست ردر 

نشلط دلشركة.

و عين:

سردر  دلرح لن  عبد  دلديد( ) 

دقلمة   60 بي2وت  شلرع  وعنودنه(د) 

2 30000 فلس  روض دالزهلر دلزهور 

دملغرب ك صفي ( ) للشركة.

و قد تم دنعقلس دلج عية دلختلمية 
57 شلرع  وفي   2022 نون28   45 بتلريخ 
 -  2609 دل28يد  صندوق  موريتلنيل 

40000 مردكش دملغرب.
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
سخن28   09 بتلريخ  ب ردكش  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 442378.
574I

دئت لنية فيددكل، شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

BIOAGRI MED
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

دئت لنية فيددكل، شركة ذدت 
دملدؤولية دملحدوس 

شلرع دلعركوب رقم 7724-04 
صندوق دل28يد رقم 446، 73000، 

دلددملة دملغرب
BIOAGRI MED شركة ذدت 

مدؤولية محدوس  ذدت دلشريك 
دلوحيد

وعنودن مقرهل دإلخت لعي شلرع 
دملسجد حي دملطلر رقم 02 - 73000 

دلددملة دملغرب
تأسيس شركة ذدت مدؤولية 
محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 
23434

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعددس دلقلنون   2022 سخن28   02
مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 
دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:
ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 
دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.
عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
 : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

.BIOAGRI MED
زردعة   -  : بإيجلز  دلشركة  غرض 
خ يع  وإنتلج  وتطوير  ومعللجة 
منتجلت  وتدويق  دلبدتنة  منتجلت 
دألشجلر  زردعة  وكذلك  دلبدتنة 
وزردعة دلح ضيلت وتربية دلدودخن 

ودلخضرودت دملبكر  ؛
دإلنتلج دلزردعي بج يع أشكلله:   -
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دلتشجي2، ودلزردعة، وزردعة دلكروم، 

ودلخضرودت دملبكر  وخ يع دملنتجلت 

دألمر  دملتعلقة بللت2بية ؛.

شلرع   : دالخت لعي  دملقر  عنودن 

 73000  -  02 دملسجد حي دملطلر رقم 

دلددملة دملغرب.

أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.

 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:

 4.000  : �سي  بن  دلحدن  دلديد 

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة. 

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :

دلديد دلحدن بن �سي عنودنه(د) 

�سي  بن  ع لر   رشيد  موالي  حي 

73000 دلددملة دملغرب.

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:

دلديد دلحدن بن �سي عنودنه(د) 

�سي  بن  ع لر   رشيد  موالي  حي 

73000 دلددملة دملغرب

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

 08 بتلريخ  دلدهب  بودسي  دالبتددئية 

سخن28 2022 تحت رقم 2443/2022.

575I

la sincérité إنت لئية 

OUSLAY FOOD
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

la sincérité إنت لئية
زنقة بئ2 أنزردن ع لر  ٣ دلشقة 

١٣ شلرع مح د دلخلمس فلس، 

30000، فلس دملغرب

OUSLAY FOOD شركة ذدت 

مدؤولية محدوس  ذدت دلشريك 

دلوحيد

وعنودن مقرهل دإلخت لعي رقم 30 
زنقة 27 سعلس  فلس - 30000 فلس 

دملغرب

تأسيس شركة ذدت مدؤولية 

محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 
74845

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
دلقلنون  إعددس  تم   2022 يونيو   24
مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 
دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:
ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 
دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.
عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
 : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

.OUSLAY FOOD
: بيع دملودس  غرض دلشركة بإيجلز 

دلغددئية بللتقديط ودلتبغ
أو  دلتجلرية  دلع ليلت  خ يع 
أو  دملنقولة  أو  دملللية  أو  دلصنلعية 
دلعقلرية مرتبطة بشكل مبلشر أو غي2 
دملذكور  أعاله  مبلشر بأحد دألشيلء 
أو دلتي ي كن أن تشجع على تطوير 

دلشركة.
 30 رقم   : عنودن دملقر دالخت لعي 
زنقة 27 سعلس  فلس - 30000 فلس 

دملغرب.
أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.
 200.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:
- دلديد أوصالي دلحدين : 2000 

بقي ة 400 سرهم.
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

وصفلت ومودطن دلشركلء :
دلديد أوصالي دلحدين عنودنه(د) 
تجزئة دلعن28  س2   64 زنقة   43 رقم 
 30000 زودغة  دلد ن  عين  طريق 

فلس دملغرب.
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:
دلديد أوصالي دلحدين عنودنه(د) 
تجزئة دلعن28  س2   64 زنقة   43 رقم 
 30000 زودغة  دلد ن  عين  طريق 

فلس دملغرب
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
سخن28   07 بتلريخ  بفلس  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 5403.
576I

MARCHICA CONSEIL

ET MOBILE
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

MARCHICA CONSEIL

44، شلرع طوكيو، دلطلبق 4، شقة 
4، دلنلظور.، 62000، دلنلظور 

دملغرب

ET MOBILE شركة ذدت مدؤولية 

محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد

وعنودن مقرهل دإلخت لعي 580 شلرع 

دملدي2  دلطلبق دلثلني دلشقة رقم 3 

دلنلظور - 62000 دلنلظور دملغرب

تأسيس شركة ذدت مدؤولية 

محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

24647

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعددس دلقلنون   2022 شتن28   45

مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:

ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.

عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 

 ET  : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

.MOBILE

 .4  : بإيجلز  دلشركة  غرض 

مفيفة  وخبلت  مطعم  دستغالل 

متنقل ؛

2. تشغيل مقهى متنقل.

دلهلتف  ملحقلت  تلخر   .3

ودلصحف..

عنودن دملقر دالخت لعي : 580 شلرع 

 3 دملدي2  دلطلبق دلثلني دلشقة رقم 

دلنلظور - 62000 دلنلظور دملغرب.

أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.

 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:

دلديد  سلمية دلدعيدي : 4.000 

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة. 

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :

دلدعيدي  سلمية  دلديد  

بني  دلجديد   دلثلنوية  حي  عنودنه(د) 
دلنلظور   62050 دلنلظور  دنصلر 

دملغرب.

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:

دلدعيدي  سلمية  دلديد  

بني  دلجديد   دلثلنوية  حي  عنودنه(د) 
دلنلظور   62050 دلنلظور  دنصلر 

دملغرب

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

دالبتددئية بللنلضور بتلريخ 28 شتن28 

2022 تحت رقم 4473.

577I

LK CONSULTING SARL

YAKOUB NORD
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

LK CONSULTING SARL

شلرع مح د دلخلمس رقم 45 

دلطلبق دلثلث رقم 48 تطودن، 

93000، تطودن دملغرب

YAKOUB NORD شركة ذدت 

مدؤولية محدوس  ذدت دلشريك 

دلوحيد

وعنودن مقرهل دإلخت لعي شلرع ولي 

دلعهد دقلمة بي2 علي 3 - 90000 

طنجة دملغرب

تأسيس شركة ذدت مدؤولية 

محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

432899

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعددس دلقلنون   2022 أكتوبر   28

مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:

ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.
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عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
 : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

.YAKOUB NORD
بيع لودزم   : غرض دلشركة بإيجلز 

دلريلضة.
شلرع   : دالخت لعي  دملقر  عنودن 
 90000  -  3 ولي دلعهد دقلمة بي2 علي 

طنجة دملغرب.
أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.
 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:
 4.000  : مريم  شقور  دلديد  

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة. 
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :
عنودنه(د)  مريم  شقور  دلديد  
شلرع مح د دليلزسي رقم 42 93000 

تطودن دملغرب.
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:
عنودنه(د)  حلسم  كردبيلة  دلديد 
 48 رقم   04 زنقة  دلق ر  خزر  شلرع 
تطودن   93000 دلدودني  تجزئة 

دملغرب
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
سخن28   07 بتلريخ  بطنجة  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 44524.
578I

BUREAU JANA SAMIA CONSEILS

 AUTO ECOLE BENNIS
MERYEM

شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 
دلشريك دلوحيد

قفل دلتصفية

 BUREAU JANA SAMIA
CONSEILS

399 دلطلبق 2 مكتب 5 تجزئة خنة 
دلزيتون 4 بندوس  فلس، 30000، 

فلس دملغرب
 AUTO ECOLE BENNIS MERYEM
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
وعنودن مقرهل دإلخت لعي : دملحل 

رقم 234 زنقة فكيك حي دالمل طريق 

صفرو فلس - 30000 فلس دملغرب.
قفل دلتصفية

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 
.64795

دلوحيد  دلشريك  قردر  ب قت�سى 
تقرر   2022 أكتوبر   34 في  دملؤرخ 
 AUTO ECOLE BENNIS حل 
مدؤولية  ذدت  شركة   MERYEM
محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد مبلغ 
وعنودن  سرهم   400.000 رأس للهل 
 234 رقم  دملحل  دإلخت لعي  مقرهل 
زنقة فكيك حي دالمل طريق صفرو 
فلس دملغرب نتيجة   30000  - فلس 

الملنلفدة دلقوية.
و عين:

مريم دلفتح وعنودنه(د)  دلديد( ) 
تجزئة دلعن28  زودغة   3 س   42 رقم 
 ( ) ك صفي  دملغرب  فلس   30000

للشركة.
و قد تم دنعقلس دلج عية دلختلمية 
بتلريخ 47 نون28 2022 وفي دملحل رقم 
طريق  دالمل  حي  فكيك  زنقة   234

صفرو فلس - 30000 فلس دملغرب.
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
سخن28   09 بتلريخ  بفلس  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 5425/022.

579I

BUREAU JANA SAMIA CONSEILS

ABEILLE VERTE
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
قفل دلتصفية

 BUREAU JANA SAMIA
CONSEILS

399 دلطلبق 2 مكتب 5 تجزئة خنة 
دلزيتون 4 بندوس  فلس، 30000، 

فلس دملغرب
ABEILLE VERTE شركة ذدت 

مدؤولية محدوس  ذدت دلشريك 
دلوحيد

وعنودن مقرهل دإلخت لعي : سودر 
ديت علي بوبكر خ لعة بتيت عين 

توخطلت مكنلس - 50000 مكنلس 
دملغرب.

قفل دلتصفية
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

.38253
دلوحيد  دلشريك  قردر  ب قت�سى 
تقرر   2022 شتن28   04 في  دملؤرخ 
ذدت  شركة   ABEILLE VERTE حل 
دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 
 400.000 رأس للهل  مبلغ  دلوحيد 
سرهم وعنودن مقرهل دإلخت لعي سودر 
عين  بتيت  خ لعة  بوبكر  علي  ديت 
مكنلس   50000  - توخطلت مكنلس 
دملغرب نتيجة اللنشلط متوقف منذ 

سنة 2044.
و عين:

بوهردو   مللد  دلديد( ) 
وعنودنه(د) فلس 30000 فلس دملغرب 

ك صفي ( ) للشركة.
و قد تم دنعقلس دلج عية دلختلمية 
سودر  وفي   2022 شتن28   06 بتلريخ 
عين  بتيت  خ لعة  بوبكر  علي  ديت 
مكنلس   50000  - توخطلت مكنلس 

دملغرب.
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
سخن28   06 بتلريخ  ب كنلس  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 4259.

580I

سفيد

MARI F.A.S SARLAU
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
إنشلء فرع تلبع للشركة

سفيد
 N 2 RUE ALEXANDRIA NAPPT

 N 2 VN MEKNES، 50000،
MEKNES دملغرب

MARI F.A.S SARLAU شركة ذدت 
مدؤولية محدوس  ذدت دلشريك 

دلوحيد
وعنودن مقرهل دإلخت لعي 23 سلحة 

قدملء دملحلربين - 53400 دزرو 
دملغرب.

إنشلء فرع تلبع للشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.29349

دلوحيد  دلشريك  قردر  ب قت�سى 
دملؤرخ في 46 ف28دير 2020 تقرر إنشلء 
 - دلتد ية  تحت  للشركة  تلبع  فرع 
ودلكلئن بللعنودن رقم 45 زنقة 46 حي 
ميلوس سيدي قلسم - 46000 سيدي 
طرف  من  ودملدي2  دملغرب  قلسم 

دلديد( ) ح يد دلرحللي.
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
 04 دالبتددئية بديدي قلسم بتلريخ 

نون28 2022 تحت رقم 552.

584I

CRB CONSEIL

L.T.S NETWORK
شركة دملدله ة

تحويل دلشكل دلقلنوني للشركة

CRB CONSEIL
حي دلهنلء شلرع دبن سينل رقم 244، 

20280، دلددر دلبيضلء دملغرب
L.T.S NETWORK شركة دملدله ة
و عنودن مقرهل دالخت لعي 6 زنقة 
دملدتشفيلت -حي دملدتشفيلت 
- دلددر دلبيضلء - 20000 دلددر 

دلبيضلء.
تحويل دلشكل دلقلنوني للشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 
.445997

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 
تم   2022 أكتوبر   48 في  دملؤرخ 
تحويل دلشكل دلقلنوني للشركة من 
»شركة ذدت  إلى  دملدله ة«  »شركة 

دملدؤولية دملحدوس «.
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
 08 بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 

سخن28 2022 تحت رقم 849658.

582I

FACE FIDUCIAIRE

EXTERLINK
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تفويت حصص

FACE FIDUCIAIRE
209 شلرع مصطفى دملعني دلطلبق 

دلثللث رقم 6، 20430، دلددر 
دلبيضلء دملغرب
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EXTERLINK شركة ذدت دملدؤولية 

دملحدوس 

وعنودن مقرهل دإلخت لعي 204 شلرع 

مصطفي دملعلني ط 2 ش 9 - 20430 

دلددر دلبيضلء دملغرب.

تفويت حصص
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.480573

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 

ت ت   2022 نون28   08 في  دملؤرخ 

دملصلسقة على :

 MAJERUS  ( ) دلديد  تفويت 

 LAURENT ALAIN NICOLAS

من  دخت لعية  حصة   LOUIS 500

 ( ) حصة لفلئد  دلديد   500 أصل 

نون28   08 بتلريخ   YASSINE ADIB

.2022

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم   

 28 بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 

نون28 2022 تحت رقم 847782.

583I

FACE FIDUCIAIRE

EXTERLINK
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تحويل دلشكل دلقلنوني للشركة

FACE FIDUCIAIRE

209 شلرع مصطفى دملعني دلطلبق 

دلثللث رقم 6، 20430، دلددر 

دلبيضلء دملغرب

EXTERLINK شركة ذدت دملدؤولية 

دملحدوس 

و عنودن مقرهل دالخت لعي 204 شلرع 

مصطفي دملعلني ط 2 ش 9 - 20430 

دلددر دلبيضلء.

تحويل دلشكل دلقلنوني للشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.480573

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 

تم تحويل   2022 نون28   08 دملؤرخ في 

دلشكل دلقلنوني للشركة من »شركة 

ذدت دملدؤولية دملحدوس « إلى »شركة 

ذدت مدؤولية محدوس  ذدت دلشريك 

دلوحيد«.

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

 28 بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 

نون28 2022 تحت رقم 847782.

584I

SERHOUAL ABDELKADER

تاغ اكسبور
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
حل شركة

SERHOUAL ABDELKADER

 N 14 RUE ABDELKRIM

 BENJELLOUN 2EME ETAGE

V.N، 30000، FES MAROC

تلغ دكدبور شركة ذدت مدؤولية 

محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد(في 

طور دلتصفية)

وعنودن مقرهل دإلخت لعي ع لر  97، 

شقة 6،دلطلبق دالول حي موالي 

دسريس WF فلس 30000 فلس 

دملغرب.

حل شركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.60449

دلوحيد  دلشريك  قردر  ب قت�سى 

تقرر حل   2022 نون28   07 دملؤرخ في 

شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

مبلغ  دكدبور  تلغ  دلوحيد  دلشريك 
وعنودن  سرهم   40.000 رأس للهل 

شقة   ،97 ع لر   دإلخت لعي  مقرهل 

دسريس  موالي  حي  دالول  6،دلطلبق 

دملغرب  فلس   30000 فلس   WF

ركوس دلحركة وغيلب رقم   : نتيجة ل 

دملعلمالت.

ع لر   ب  دلتصفية  مقر  حدس  و 

97، شقة 6،دلطلبق دالول حي موالي 

فلس   30000 فلس   WF دسريس 

دملغرب. 

و عين:

تغبلوت  يونس  دلديد( ) 

شقة   ،97 ع لر   وعنودنه(د) 

دسريس  موالي  حي  دالول  6،دلطلبق 

ك صفي  دملغرب  فلس   WF 30000

( ) للشركة.

وعند دإلقتضلء دلحدوس دملفروضة 

محل  لهم  دملخولة  دلصالحيلت  على 

دملخلبر  ومحل تبليغ دلعقوس ودلوثلئق 

دملتعلقة بللتصفية : -

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

سخن28   05 بتلريخ  بفلس  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 5049.

585I

AIT RAZOUK MOULOUD 

 STE OUATIBOU HORIZON

SARL
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

قفل دلتصفية

AIT RAZOUK MOULOUD

 N 14 2 EME ETAGE AV

 YOUSSEF IBN TACHFINE SETTI

 MASSOUDA SEFROU، 31000،

SEFROU Maroc

 STE OUATIBOU HORIZON

SARL شركة ذدت دملدؤولية 

دملحدوس 

وعنودن مقرهل دإلخت لعي : 9 دبن 

ملدون سرب دلغربللي دملدينة دلقدي ة 

فلس - 30000 فلس دملغرب.

قفل دلتصفية
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

.64647

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 

2022 تقرر حل  23 غشت  دملؤرخ في 

 STE OUATIBOU HORIZON

دملدؤولية  ذدت  شركة   SARL

 90.000 رأس للهل  مبلغ  دملحدوس  

سرهم وعنودن مقرهل دإلخت لعي 9 دبن 

ملدون سرب دلغربللي دملدينة دلقدي ة 

فلس دملغرب نتيجة   30000  - فلس 

دالخت لعي  دلهدف  تحقيق  لعدم 

للشركة.

و عين:

دلديد( ) مح د تدي2 وعنودنه(د) 
زنقة  دلرشلس  حي   7 بلوك   294 رقم 

بلجيكل بنصفلر صفرو 34000 صفرو 

دملغرب ك صفي ( ) للشركة.

و قد تم دنعقلس دلج عية دلختلمية 
دبن   9 وفي   2022 غشت   23 بتلريخ 
ملدون سرب دلغربللي دملدينة دلقدي ة 

فلس - 30000 فلس دملغرب.
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
أكتوبر   28 بتلريخ  بفلس  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 4452/2022.
586I

DESIGNTALK

DESIGN TALK
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

DESIGNTALK
وخد ، حي دملح دي تجزئة دلوحد  

زنقة سل لن دلفلر�سي رقم 85، 
60000، وخد  دملغرب

DESIGN TALK شركة ذدت 
مدؤولية محدوس  ذدت دلشريك 

دلوحيد
وعنودن مقرهل دإلخت لعي وخد ، حي 
دملح دي زنقة سل لن فلر�سي رقم 
85 تجزئة دلوحد  - 60000 وخد  

دملغرب
تأسيس شركة ذدت مدؤولية 
محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 
39885

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
دلقلنون  إعددس  تم   2022 أبريل   24
مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 
دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:
ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 
دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.
عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
 : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

.DESIGN TALK
 : بإيجلز  دلشركة  غرض 

تطويرتكنولوخيل دملعلوميلت.
وخد ،   : دالخت لعي  دملقر  عنودن 
حي دملح دي زنقة سل لن فلر�سي رقم 
وخد    60000  - دلوحد   تجزئة   85

دملغرب.
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أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  
دلشركة : 99 سنة.

 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 
سرهم، مقدم كللتللي:

 4.000  : لحكيم  مح د  دلديد 
حصة بقي ة 400 سرهم للحصة. 

 4000  : لحكيم  مح د  دلديد 
بقي ة 400 سرهم.

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   
وصفلت ومودطن دلشركلء :

عنودنه(د)  لحكيم  مح د  دلديد 
سل لن  زنقة  دملح دي  حي  وخد ، 
فلر�سي رقم 85 تجزئة دلوحد  60000 

وخد  دملغرب.
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:
عنودنه(د)  لحكيم  مح د  دلديد 
سل لن  زنقة  دملح دي  حي  وخد ، 
فلر�سي رقم 85 تجزئة دلوحد  60000 

وخد  دملغرب
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
شتن28   05 بتلريخ  بوخد   دلتجلرية 

2022 تحت رقم 4327.
587I

orient compt

STE BAMINO TRAVAUX
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

قفل دلتصفية

orient compt
 rue fes app N°2 OUJDA، 405

60000، OUJDA MAROC
STE BAMINO TRAVAUX شركة 

ذدت دملدؤولية دملحدوس 
وعنودن مقرهل دإلخت لعي : تجزئة 

دلدالم زنقةA88 رقم 22 ظهر ملحلة 
- 60000 وخد  دملغرب.

قفل دلتصفية
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

.20445
ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 
تقرر   2022 أكتوبر   20 في  دملؤرخ 
 STE BAMINO TRAVAUX حل 
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس  مبلغ 
وعنودن  سرهم   40.000 رأس للهل 
مقرهل دإلخت لعي تجزئة دلدالم زنقة

 60000  - ملحلة  ظهر   22 رقم   A88
لم  اللشركة  نتيجة  دملغرب  وخد  

تحقق دهددفهل.
و عين:

بوع وسي  دمين  دلديد( ) 
 A88زنقة دلدالم  تجزئة  وعنودنه(د) 
وخد    60000 ملحلة  ظهر   22 رقم 

دملغرب ك صفي ( ) للشركة.
و قد تم دنعقلس دلج عية دلختلمية 
وفي تجزئة   2022 أكتوبر   20 بتلريخ 
22 ظهر ملحلة  رقم   A88دلدالم زنقة

- 60000 وخد  دملغرب.
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
نون28   09 بتلريخ  بوخد   دلتجلرية 

2022 تحت رقم 4769.

588I

TY CONSULTING

AVANTE MAROC
إعالن متعدس دلقردردت

TY CONSULTING
 RUE HALAB MERS SULTAN 26
 26 RUE HALAB MERS SULTAN،
20140، CASABLANCA MAROC
AVANTE MAROC »شركة ذدت 

دملدؤولية دملحدوس «
وعنودن مقرهل دالخت لعي: دملركز 

دلتجلري أنفل پالص، شلرع 
دلكورنيش رقم 40،دلددر دلبيضلء - - 

دلددر دلبيضلء دملغرب.
»إعالن متعدس دلقردردت«

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري: 
.457653

ب قت�سى دلج ع دلعلم دالستثنلئي 
دملؤرخ في 47 أكتوبر 2022

تم دتخلذ دلقردردت دلتللية: 
قردر رقم 4: دلذي ينص على مليلي: 
 RODRIGUEZ GARCIA تعيين 
 HERNANDEZو  ALBERTO
 POVEDA BERNARDINO JOSE

ك دي2ين مدلعدين خدس للشركة
وتبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 

دلنظلم دألسل�سي دلتللية: 
على  ينص  دلذي   :46 رقم  بند 

مليلي: تعيين دملدي2ين

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

 07 بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 

سخن28 2022 تحت رقم 849284.

589I

orient compt

 STE BOULAGERIE AL
FIRDAOUS

شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 
قفل دلتصفية

orient compt

 rue fes app N°2 OUJDA، 405

60000، OUJDA MAROC

 STE BOULAGERIE AL

FIRDAOUS شركة ذدت دملدؤولية 

دملحدوس 

وعنودن مقرهل دإلخت لعي : تجزئة 

E548 تجزئة دلبدتلن طريق دلجزدئر 

- 60000 وخد  دملغرب.

قفل دلتصفية
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

.37793

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 

تقرر حل   2022 نون28   03 دملؤرخ في 

 STE BOULAGERIE AL FIRDAOUS

شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس  مبلغ 
وعنودن  سرهم   400.000 رأس للهل 

مقرهل دإلخت لعي تجزئة E548 تجزئة 

 60000  - دلجزدئر  طريق  دلبدتلن 

لم  اللشركة  نتيجة  دملغرب  وخد  

تحقق دهددفهل.

و عين:

ملوك  مصطفى  دلديد( ) 

تجزئة   E548 تجزئة  وعنودنه(د) 

 60000 دلجزدئر  طريق  دلبدتلن 

وخد  دملغرب ك صفي ( ) للشركة.

و قد تم دنعقلس دلج عية دلختلمية 

تجزئة  وفي   2022 نون28   03 بتلريخ 

E548 تجزئة دلبدتلن طريق دلجزدئر 

- 60000 وخد  دملغرب.

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

نون28   44 بتلريخ  بوخد   دلتجلرية 

2022 تحت رقم 4792.

590I

STE CECONA SARL

TRANS LAMHAJA
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

توسيع نشلط دلشركة 

STE CECONA SARL
 AV DES FAR 74 2ETAG AV DES
 FAR 74 2ETAG، 62000، nador

maroc
TRANS LAMHAJA شركة ذدت 

دملدؤولية دملحدوس 
وعنودن مقرهل دالخت لعي تجزئة 
دلجديد  سيتي تجزئة دلرقم 53 

تجزئة دلجديد  سيتي تجزئة دلرقم 
53 62000 دلدريوش دملغرب.

توسيع نشلط دلشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.359
ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 
ت ت   2022 أكتوبر   20 في  دملؤرخ 
نشلط  إلى  دلتللية  دألنشطة  إضلفة 

دلشركة دلحللي :
4) مودس دلغددئية دلعلمة

للحبوب  ودالستي2دس  دلتصدير   (2
ودلقطلني.

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم   
24 نون28  دالبتددئية بللدريوش بتلريخ 

2022 تحت رقم 493.

594I

BENCHI SERVICES

BENCHI SERVICES
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

BENCHI SERVICES
 RUE 28 VGE MIR ALI، 60000، 2

oujda maroc
BENCHI SERVICES شركة ذدت 
مدؤولية محدوس  ذدت دلشريك 

دلوحيد
وعنودن مقرهل دإلخت لعي 2 زنقة 28 
VGE مي2 علي وخد  - 60000 وخد  

دملغرب
تأسيس شركة ذدت مدؤولية 
محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 
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رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 
40283

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
دلقلنون  إعددس  تم   2022 نون28   45
مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 
دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:
ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 
دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.
عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
 : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

.BENCHI SERVICES
مدير   : بإيجلز  دلشركة  غرض 

أع لل وكيل بللع ولة.
عنودن دملقر دالخت لعي : 2 زنقة 28 
60000 وخد    - مي2 علي وخد    VGE

دملغرب.
أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.
 40.000 دلشركة:  رأس لل  مبلغ 

سرهم، مقدم كللتللي:
 400  : عبدهللا  شيبل  بن  دلديد 

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة. 
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :
دلديد بن شيبل عبدهللا عنودنه(د) 

وخد  60000 وخد  دملغرب.
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:
دلديد بن شيبل عبدهللا عنودنه(د) 

وخد  60000 وخد  دملغرب
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
سخن28   02 بتلريخ  بوخد   دلتجلرية 

2022 تحت رقم 3632.
592I

FIDUCIAIRE ALBAIDA

LOUAMBAR
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

حل شركة

FIDUCIAIRE ALBAIDA
 RUE SAAD IBNOU WAKAS، 34

CASABLANCA ،20140 دملغرب
LOUAMBAR شركة ذدت 
دملدؤولية دملحدوس (في طور 

دلتصفية)
وعنودن مقرهل دإلخت لعي حي دإلنلر  
2 دلزنقة 4 دلرقم 46 عين دلشق - 

20000 دلبيضلء دملغرب.
حل شركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 
.426953

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 
تقرر حل   2049 نون28   20 دملؤرخ في 
دملحدوس   دملدؤولية  ذدت  شركة 
رأس للهل  مبلغ   LOUAMBAR
مقرهل  وعنودن  سرهم   400.000
 4 دلزنقة   2 دإلنلر   حي  دإلخت لعي 
 20000  - دلشق  عين   46 دلرقم 
دلبيضلء دملغرب نتيجة ل : لم تشتغل 

منذ مد  طويلة.
و حدس مقر دلتصفية ب حي دإلنلر  
 - دلشق  عين   46 دلرقم   4 دلزنقة   2

20000 دلبيضلء دملغرب. 
و عين:

دلوسي  دلدعدية  دلديد( ) 
 4 دلزنقة   2 دإلنلر   حي  وعنودنه(د) 
دلرقم 46 عين دلشق 20000 دلبيضلء 

دملغرب ك صفي ( ) للشركة.
وعند دإلقتضلء دلحدوس دملفروضة 
محل  لهم  دملخولة  دلصالحيلت  على 
دملخلبر  ومحل تبليغ دلعقوس ودلوثلئق 

دملتعلقة بللتصفية : -
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
 06 بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 

سخن28 2022 تحت رقم 849498.
593I

JIYAR JAOUAD

JTR TRANS
إعالن متعدس دلقردردت

JIYAR JAOUAD
 N°5 3EME ETAGE IMM N°86
 RUE SIDI AHMED ABERKANE

 HAY DAKHLA BERKANE،
63300، BERKANE MAROC

JTR TRANS »شركة ذدت دملدؤولية 
دملحدوس «

وعنودن مقرهل دالخت لعي: رقم 04 
زنقة عقيد دلعالم حي دلعيون - 

63300 بركلن دملغرب.

»إعالن متعدس دلقردردت«
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري: 

.6759

ب قت�سى دلج ع دلعلم دالستثنلئي 

دملؤرخ في 46 نون28 2022

تم دتخلذ دلقردردت دلتللية: 

قردر رقم 4: دلذي ينص على مليلي: 

تفويت دلديد خلولي توفيق ودلديد 

4000حصة دخت لعية  طلهري ر�سى 

من أصل 4000 حصة لفلئد  دلديد 

دمبلركي مح د.

قردر رقم 2: دلذي ينص على مليلي: 
تحويل دملقر دالخت لعي من حي دلعيون 
زنقة عقيد دلعالم رقم 04 بركلن، إلى 
أحفي2  زنقة   48 رقم  دلتللي  دلعنودن 

سلي لن،شردعةـ  دلوفلق،سيدي  حي 

بركلن.

قردر رقم 3: دلذي ينص على مليلي: 

دلقلنوني لشركة من  دلشكل  تحويل 

إلى  شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس  

شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد.

قردر رقم 4: دلذي ينص على مليلي: 

تعيين دلديد دمبلركي مح د ك دي2 

وحيد للشركة.

قردر رقم 5: دلذي ينص على مليلي: 

دملدي2  دلي  يعوس  دلشركة  دمضلء  أن 

مشلرك وحيد دلديد دمبلركي مح د.

وتبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 

دلنظلم دألسل�سي دلتللية: 

دلقلنوني  -4دلشكل  رقم  بند 

للشركة: دلذي ينص على مليلي: تغيي2 

شركة  إلى  للشركة  دلقلنوني  دلشكل 

ذدت دملدؤولية دملحدوس  ذدت شريك 

وحيد.

دإلخت لعي  دملقر   4 رقم  بند 

مليلي:  على  ينص  دلذي  للشركة: 

إلى  دلحللي  دالخت لعي  دملقر  تحويل 
دملرآب دلودقع ب »رقم 48 زنقة أحفي2 

سلي لن،شردعةـ  دلوفلق،سيدي  حي 

بركلن٬دملغرب.

بند رقم -6 دلحصص: دلذي ينص 
على مليلي: ردس دمللل 400000 سرهم 

للديد دمبلركي مح د.

دلذي   : دمللل  ردس   7 رقم  بند 

دلحصص مقد ة  ينص على مليلي: 

سرهم   400 بقي ة  4000حصة  إلى 

للودحد  للديد دمبلركي مح د.

بند رقم -42 دلتديي2: دلذي ينص 

دلي  يعوس  تديي2دلشركة  مليلي:  على 

دملدي2 مشلرك وحيد دلديد دمبلركي 

مح د.

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

سخن28   09 بتلريخ  ب28كلن  دالبتددئية 

2022 تحت رقم 666/2022.

594I

PF EXPERTS

GBS PROMOTION

شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

رفع رأس لل دلشركة

PF EXPERTS

 32RUE BENATYA GUELIZ

 MARRAKECH، 40000،

Marrakech MAROC

GBS PROMOTION شركة ذدت 

دملدؤولية دملحدوس 

وعنودن مقرهل دإلخت لعي شلرع 

مدلم زنقة بوكلر دلطلبق 3 شقة 

رقم 44 بلب سكللة - 40000 مردكش 

دملغرب.

رفع رأس لل دلشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.424467

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 

تم   2022 نون28   23 في  دملؤرخ 

قدره  ب بلغ  دلشركة  رأس لل  رفع 

 40.000« أي من  سرهم«   729.000«

عن  سرهم«   739.000« إلى  سرهم« 

أو  نقدية  حصص  تقديم   : طريق 

عينية.

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

سخن28   42 بتلريخ  ب ردكش  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 442444.

595I
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ACCOUNTING & BUSINESS CENTER

 ARCHI CONSULT&
EXPERTISE

شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 
حل شركة

 ACCOUNTING & BUSINESS

CENTER

 387BD MOHAMED V ETAGE

 7 N 19، 20000، CASABLANCA

MAROC

 ARCHI CONSULT& EXPERTISE

شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس (في 

طور دلتصفية)

 RUE 43 وعنودن مقرهل دإلخت لعي

 LIEUTENANT BERGER - 20000

دلددر دلبيضلء دملغرب.

حل شركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.468409

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 
تقرر   2022 أكتوبر   24 في  دملؤرخ 

حل شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس  

 ARCHI CONSULT& EXPERTISE

سرهم   400.000 رأس للهل  مبلغ 

 RUE  43 دإلخت لعي  مقرهل  وعنودن 

 LIEUTENANT BERGER - 20000

 : ل  نتيجة  دملغرب  دلبيضلء  دلددر 

دلتوقف عن دلنشلط.

 387 ب  دلتصفية  مقر  حدس  و 
7 رقم  شلرع مح د دلخلمس دلطلبق 

49 - 20000 دلددر دلبيضلء دملغرب. 

و عين:

دلنلضفي  مالك  دلديد( ) 

ك  ع لر   نلسية  دقلمة  وعنودنه(د) 

دملغرب  دلددر دلبيضلء   20043  3 ش 

ك صفي ( ) للشركة.

وعند دإلقتضلء دلحدوس دملفروضة 

محل  لهم  دملخولة  دلصالحيلت  على 

دملخلبر  ومحل تبليغ دلعقوس ودلوثلئق 

دملتعلقة بللتصفية : -

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

 07 بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 

سخن28 2022 تحت رقم 849244.

596I

دملدتلمنة دلشرقية لتقنيلت دملحلسبة

HASA TAEXTILE
إعالن متعدس دلقردردت

دملدتلمنة دلشرقية لتقنيلت 
دملحلسبة

شلرع مح د عبده دقلمة ح ز  
رقم 48 مكرر دلطلبق دلثلني رقم 7، 

60000، وخد  دملغرب
HASA TAEXTILE »شركة ذدت 

دملدؤولية دملحدوس «
وعنودن مقرهل دالخت لعي: طريق 

بوقنلسل تجزئة بلحوسين رقم 596 
وخد  - 60000 وخد  دملغرب.

»إعالن متعدس دلقردردت«
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري: 

.38087
ب قت�سى دلج ع دلعلم دالستثنلئي 

دملؤرخ في 23 يونيو 2022
تم دتخلذ دلقردردت دلتللية: 

ينص  دلذي   :4099 رقم  قردر 
من  حصة   500 تفويت  مليلي:  على 
للديد  دلديد حضري مح د  طرف 

دلصلسقي عبد دلدالم
دلذي ينص على   :4099 قردر رقم 
من  دلقلنوني  دلشكل  تغيي2  مليلي: 
دلى  شركة سدت دملدؤولية دملحدوس  

شركة سدت دلشريك دلوحيد
وتبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 

دلنظلم دألسل�سي دلتللية: 
دلذي ينص على   :4099 بند رقم 
عبد  دلصلسقي  دلديد  تعيين  مليلي: 

دلدالم ك دي2 للشركة
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
يوليوز   22 بتلريخ  بوخد   دلتجلرية 

2022 تحت رقم 4099.
597I

دلشركة دملدنية دملهنية لل حلمل  »بكو�سي وحب�سي«

CAPMEZZANINE II
شركة دملدله ة

مفض رأس لل دلشركة

دلشركة دملدنية دملهنية لل حلمل  
»بكو�سي وحب�سي«

6 زنقة دلفردبي، شلرع دلردشدي، 
إقلمة توبقلل، دلطلبق دلثلني، 

 Rue Farabi, Bd Rachidi, ,6 كوتيي

 Résidence Toubkal, 2ème étage،
20330، دلددر دلبيضلء دملغرب
CAPMEZZANINE II شركة 

دملدله ة
وعنودن مقرهل دإلخت لعي 404، 
شلرع دملدي2  دلخضردء - 20330 

دلددر دلبيضلء دملغرب.
مفض رأس لل دلشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 
.329.873

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 
تم   2022 يونيو   30 في  دملؤرخ 
مفض رأس لل دلشركة ب بلغ قدره 
من  أي  سرهم«   54.455.504,40«
إلى  سرهم«   444.444.000,00«
عن  سرهم«   393.288.495,60«
دإلس ية  دلقي ة  تخفيض   : طريق 

لألسهم.
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
 08 بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 

سخن28 2022 تحت رقم 849409.
598I

AMDE

CITY BRAND
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
حل شركة

AMDE
 ANGLE RUE SOUMAYA ET BD

 ABDELMOUMEN، 20000،
CASABLANCA MAROC

CITY BRAND شركة ذدت مدؤولية 
محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد(في 

طور دلتصفية)
وعنودن مقرهل دإلخت لعي زنقة س ية 
دقلمة شهرزدس 3 دلطلبق 5 رقم 22 

دلنخيل دلددر دلبيضلء - 20340 دلددر 
دلبيضلء دملغرب.

حل شركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.339399
دلوحيد  دلشريك  قردر  ب قت�سى 
تقرر حل   2022 نون28   03 دملؤرخ في 
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 
 CITY BRAND دلوحيد  دلشريك 

مبلغ رأس للهل 50.000 سرهم وعنودن 
دقلمة  مقرهل دإلخت لعي زنقة س ية 
22 دلنخيل  5 رقم  3 دلطلبق  شهرزدس 
دلددر دلبيضلء - 20340 دلددر دلبيضلء 
دملغرب نتيجة ل : مشلكل في دلشركة.

زنقة  ب  دلتصفية  مقر  حدس  و 
س ية دقلمة شهرزدس 3 دلطلبق 5 رقم 
 20340  - دلنخيل دلددر دلبيضلء   22

دلددر دلبيضلء دملغرب. 
و عين:

ديوب وكيل وعنودنه(د)  دلديد( ) 
دلطلبق   3 زنقة س ية دقلمة شهرزدس 
دلبيضلء  دلددر  دلنخيل   22 رقم   5
دملغرب  دلبيضلء  دلددر   20340

ك صفي ( ) للشركة.
وعند دإلقتضلء دلحدوس دملفروضة 
محل  لهم  دملخولة  دلصالحيلت  على 
دملخلبر  ومحل تبليغ دلعقوس ودلوثلئق 

دملتعلقة بللتصفية : -
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
 25 بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 

نون28 2022 تحت رقم 847738.
599I

ULTIMA DEVELOPPEMENT

ONTEX HYGIENE
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
رفع رأس لل دلشركة

ONTEX HYGIENE
40,زنقة ودشنطن دلطلبق دلدفلي 
رقم 4، 20060، دلددر دلبيضلء 

MAROC
ONTEX HYGIENE شركة ذدت 
مدؤولية محدوس  ذدت دلشريك 

دلوحيد
وعنودن مقرهل دإلخت لعي كلزد توین 

تلور دملركز 2 شلرع دلزرقطوني 
ودملدي2  دلطلبق دلخلمس دملكتب 
رقم 5 - 20000 دلددر دلبیضلء 

دملغرب.
رفع رأس لل دلشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 
.240709

دلوحيد  دلشريك  قردر  ب قت�سى 
تم   2022 نون28   24 في  دملؤرخ 
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قدره  ب بلغ  دلشركة  رأس لل  رفع 
من  أي  سرهم«   45.734.900«
 45.744.900« إلى  سرهم«   40.000«
مقلصة  إخردء   : طريق  عن  سرهم« 
دملقددر  دملحدس   دلشركة  سيون  مع 

ودملدتحقة.
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
 08 بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 

سخن28 2022 تحت رقم 849504.

600I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

JALLABI KJSN
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تأسيس شركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 شلرع موريتلنيل صندوق دل28يد 

2609، 40000، مردكش دملغرب
JALLABI KJSN شركة ذدت 

دملدؤولية دملحدوس 
وعنودن مقرهل دإلخت لعي 57 شلرع 
موريتلنيل صندوق دل28يد 2609 - 

40000 مردكش دملغرب
تأسيس شركة ذدت دملدؤولية 

دملحدوس  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

434525
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
دلقلنون  إعددس  تم   2022 نون28   04
دملدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دملحدوس  بلمل يزدت دلتللية:
ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دملدؤولية دملحدوس .
عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
 : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

.JALLABI KJSN
تأخي2   : بإيجلز  دلشركة  غرض 

خ يع دملبلني دملفروشة.
57 شلرع  عنودن دملقر دالخت لعي : 
 -  2609 دل28يد  صندوق  موريتلنيل 

40000 مردكش دملغرب.
أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.
 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:

 HOLDING KJSN  « دلشركة 

بقي ة  حصة   (SARL AU) « : 999

400 سرهم للحصة.

 4  : خالبي  دلقلسر  عبد  دلديد 

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة. 

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :

 HOLDING KJSN  « دلشركة 

شلرع   57 عنودنه(د)   »  ((SARL AU

 2609 دل28يد  صندوق  موريتلنيل 

40000 مردكش دملغرب.

خالبي  دلقلسر  عبد  دلديد 

 Rue Du Lichtenberg  5 عنودنه(د) 

Honenheim 67800 فرندل.

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:

خالبي  دلقلسر  عبد  دلديد 

 Rue Du Lichtenberg  5 عنودنه(د) 

Honenheim 67800 فرندل

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

سخن28   42 بتلريخ  ب ردكش  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 442404.

604I

مكتب معيشة للحدلبلت ودألستشلردت دلجبلئية

STE FLOTTA SARL AU
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
حل شركة

مكتب معيشة للحدلبلت 

ودألستشلردت دلجبلئية

حي دلدالم بلوك E رقم 22 -- سيدي 

سلي لن، 44200، سيدي سلي لن 

دملغرب

STE FLOTTA SARL AU شركة ذدت 

مدؤولية محدوس  ذدت دلشريك 

دلوحيد(في طور دلتصفية)

وعنودن مقرهل دإلخت لعي مكتب رقم 

3 دقلمة دليلس ين 25 شلرع يعقوب 

دملنصور - 44000 دلقنيطر  دملغرب.

حل شركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.64395

دلوحيد  دلشريك  قردر  ب قت�سى 
2022 تقرر حل  09 سخن28  دملؤرخ في 
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 
 STE FLOTTA SARL دلشريك دلوحيد
سرهم   400.000 رأس للهل  مبلغ   AU
وعنودن مقرهل دإلخت لعي مكتب رقم 
شلرع يعقوب   25 دقلمة دليلس ين   3
دلقنيطر  دملغرب   44000  - دملنصور 

نتيجة ل : تدهور دلقطلع.
مكتب  ب  دلتصفية  مقر  حدس  و 
شلرع   25 دليلس ين  دقلمة   3 رقم 
دلقنيطر    44000  - يعقوب دملنصور 

دملغرب. 
و عين:

دلديد( ) سكينة نجلر وعنودنه(د) 
 02 دلرقم   40 مريبكةدلزنقة  حي 
دملغرب  سلي لن  سيدي   44200

ك صفي ( ) للشركة.
وعند دإلقتضلء دلحدوس دملفروضة 
محل  لهم  دملخولة  دلصالحيلت  على 
دملخلبر  ومحل تبليغ دلعقوس ودلوثلئق 

دملتعلقة بللتصفية : -
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
 43 بتلريخ  بللقنيطر   دالبتددئية 

سخن28 2022 تحت رقم 5063.

602I

CABINET BAHMAD

BAHIA FRUITS
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

حل شركة

CABINET BAHMAD
إقلمة مردكش بالزد ع لر  س 4 شقة 
ب 24 دلطلبق دلثلني خليز مردكش 
إقلمة مردكش بالزد ع لر  س 4 شقة 
ب 24 دلطلبق دلثلني خليز مردكش، 

40000، مردكش دملغرب
BAHIA FRUITS شركة ذدت 
دملدؤولية دملحدوس (في طور 

دلتصفية)
وعنودن مقرهل دإلخت لعي شلرع عبد 
دلكريم دلخطلبي إقلمة خودس ع لر  
409 دلطلبق دلثللث شقة رقم 43 

خليز - 40000 مردكش دملغرب.
حل شركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 
.90864

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 
2022 تقرر حل  34 غشت  دملؤرخ في 
دملحدوس   دملدؤولية  ذدت  شركة 
رأس للهل  مبلغ   BAHIA FRUITS
مقرهل  وعنودن  سرهم   40.000
دإلخت لعي شلرع عبد دلكريم دلخطلبي 
دلطلبق   409 ع لر   خودس  إقلمة 
 40000  - 43 خليز  دلثللث شقة رقم 
قردر   : ل  نتيجة  دملغرب  مردكش 

دلج عية دلعلمة غي2 دلعلسية.
و حدس مقر دلتصفية ب شلرع عبد 
إقلمة خودس ع لر   دلخطلبي  دلكريم 
 43 رقم  شقة  دلثللث  دلطلبق   409

خليز - 40000 مردكش دملغرب. 
و عين:

دلردكبي  يونس  دلديد( ) 
أ  قطلع  دلنخلمصة  وعنودنه(د) 
دملغرب  دلقنيطر    44060  27 رقم 

ك صفي ( ) للشركة.
وعند دإلقتضلء دلحدوس دملفروضة 
محل  لهم  دملخولة  دلصالحيلت  على 
دملخلبر  ومحل تبليغ دلعقوس ودلوثلئق 
عبد  شلرع   : بللتصفية  دملتعلقة 
إقلمة خودس ع لر   دلخطلبي  دلكريم 
 43 رقم  شقة  دلثللث  دلطلبق   409

خليز مردكش
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
سخن28   42 بتلريخ  ب ردكش  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 442443.

603I

HORICOM

CENTRE RAWAD OPTIQUE
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

HORICOM
 24AV HASSAN II APPT N°4

 VN-MEKNES، 50000، MEKNES
MAROC

 CENTRE RAWAD OPTIQUE
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
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وعنودن مقرهل دإلخت لعي رقم 53 
شقة 44 ع لر  دلصفو  5 دلطلبق 4 
تجزئة كلميليل بلي2 - 50000 مكنلس 

دملغرب
تأسيس شركة ذدت مدؤولية 
محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 
57835

 08 في  مؤرخ  حر  عقد  ب قت�سى 
دلقلنون  إعددس  تم   2022 سخن28 
مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 
دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:
ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 
دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.
عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
 : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

.CENTRE RAWAD OPTIQUE
بيع   : بإيجلز  دلشركة  غرض 

دطلردت دلنظلردت.
 53 رقم   : عنودن دملقر دالخت لعي 
 4 5 دلطلبق  44 ع لر  دلصفو   شقة 
50000 مكنلس   - تجزئة كلميليل بلي2 

دملغرب.
أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.
 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:- 
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :
دلزهردء  فلط ة  بلعربي  دلديد  
 44 دلشقة   53 ع لر   عنودنه(د) 
دلطلبق 4 بلي2 كلميليل 50000 مكنلس 

دملغرب.
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:
دلزهردء  فلط ة  بلعربي  دلديد  
 44 دلشقة   53 ع لر   عنودنه(د) 
دلطلبق 4 بلي2 كلميليل 50000 مكنلس 

دملغرب
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
سخن28   42 بتلريخ  ب كنلس  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 4662.

604I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

N-TECK SANA SERVICES
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تأسيس شركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

57 شلرع موريتلنيل صندوق دل28يد 

2609، 40000، مردكش دملغرب

N-TECK SANA SERVICES شركة 

ذدت دملدؤولية دملحدوس 

وعنودن مقرهل دإلخت لعي 57 شلرع 

موريتلنيل صندوق دل28يد 2609 - 

40000 مردكش دملغرب

تأسيس شركة ذدت دملدؤولية 

دملحدوس  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

434529

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
دلقلنون  إعددس  تم   2022 نون28   04

دملدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دملحدوس  بلمل يزدت دلتللية:

ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دملدؤولية دملحدوس .

عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 

 : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

.N-TECK SANA SERVICES

غرض دلشركة بإيجلز : أي نشلط 

ودلتطبيق،  ودإلنت2نت،  إلسدر  دملوقع، 

ودلتفتيش  وتحديد دملوقع دلجغردفي، 

دملركبلت  أسطول  إسدر    / دلتجلري 

دلثقيلة.

57 شلرع  عنودن دملقر دالخت لعي : 

 -  2609 دل28يد  صندوق  موريتلنيل 

40000 مردكش دملغرب.

أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.

 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:

 HOLDING KJSN  « دلشركة 

بقي ة  حصة   (SARL AU) « : 999

400 سرهم للحصة.

 4  : خالبي  دلقلسر  عبد  دلديد 

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة. 

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :

 HOLDING KJSN  « دلشركة 
شلرع   57 عنودنه(د)   »  ((SARL AU
 2609 دل28يد  صندوق  موريتلنيل 

40000 مردكش دملغرب.
خالبي  دلقلسر  عبد  دلديد 
 Rue Du Lichtenberg  5 عنودنه(د) 

Honenheim 67800 فرندل.
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:
خالبي  دلقلسر  عبد  دلديد 
 Rue Du Lichtenberg  5 عنودنه(د) 

Honenheim 67800 فرندل
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
سخن28   42 بتلريخ  ب ردكش  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 442403.
605I

STE JURITAX CONSULTING SARL AU

 STE CORDERIE DE
MARRAKECH

شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 
قفل دلتصفية

 STE JURITAX CONSULTING
SARL AU

 IMM 12 2° ETAGE QUARTIER
 INDUSTRIEL SIDI GHANEM،
40110، MARRAKECH MAROC

 STE CORDERIE DE
MARRAKECH شركة ذدت 

دملدؤولية دملحدوس 
وعنودن مقرهل دإلخت لعي : 527 دلحي 

دلصنلعي سيدي غلنم - 40440 
مردكش دملغرب.
قفل دلتصفية

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 
.77635

دلعلم  دلج ع  ب قت�سى 
ملرس   44 في  دملؤرخ  دإلستثنلئي 
 STE CORDERIE حل  تقرر   2022
ذدت  شركة   DE MARRAKECH
رأس للهل  مبلغ  دملحدوس   دملدؤولية 
مقرهل  وعنودن  سرهم   90.000
دإلخت لعي 527 دلحي دلصنلعي سيدي 
غلنم - 40440 مردكش دملغرب نتيجة 
دلهدف  تحقيق  على  دلقدر   لعدم 

دلذي من أخله دنشلت دلشركة

و عين:
ودعزيز  فتيحة  دلديد( ) 
وعنودنه(د) دلتجزئة دلدكنية لودزيس 
دملغرب  مردكش   40400  40 رقم 

ك صفي ( ) للشركة.
و قد تم دنعقلس دلج عية دلختلمية 
 527 وفي   2022 ملرس   44 بتلريخ 
دلحي دلصنلعي سيدي غلنم - 40440 

مردكش دملغرب.
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
نون28   30 بتلريخ  ب ردكش  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 442043.

606I

SOCIETE FIDU SOUMAYA SARL-AU

POLISH CONFORT
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
قفل دلتصفية

 SOCIETE FIDU SOUMAYA
SARL-AU

 FES, AV DES FAR IMM SAIDI
 BUREAU FATH 2EME ETAGE
 APPT N °7 VN، 30000، fès

Maroc
POLISH CONFORT شركة ذدت 
مدؤولية محدوس  ذدت دلشريك 

دلوحيد
وعنودن مقرهل دإلخت لعي : 254 

تجزئة خبل تغلت 4 دلطلبق دلثللت 
دلشقة رقم 9 إقلمة رقم 2 - 30000 

فلس دملغرب.
قفل دلتصفية

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 
.52589

دلوحيد  دلشريك  قردر  ب قت�سى 
تقرر حل   2022 نون28   23 دملؤرخ في 
ذدت  شركة   POLISH CONFORT
دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 
دلوحيد مبلغ رأس للهل 40.000 سرهم 
وعنودن مقرهل دإلخت لعي 254 تجزئة 
دلطلبق دلثللت دلشقة   4 خبل تغلت 
فلس   30000  -  2 إقلمة رقم   9 رقم 
دملغرب نتيجة لعدم تحقيق دلغرض 

دإلخت لعي.
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و عين:
دلشلبي  مح د  دلديد( ) 
خبل  تجزئة   254 رقم  وعنودنه(د) 
دلتللت دلشقة رقم  دلطلبق   4 تغلت 
فلس دملغرب   30000 إقلمة رقم2   9

ك صفي ( ) للشركة.
و قد تم دنعقلس دلج عية دلختلمية 
 254 وفي   2022 نون28   23 بتلريخ 
دلطلبق دلثللت   4 تجزئة خبل تغلت 
 30000 - 2 9 إقلمة رقم  دلشقة رقم 

فلس دلنغرب.
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
سخن28   42 بتلريخ  بفلس  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 5459/022.

607I

STE DOMICILE CONSEIL

 STE TRANS DIAMOND
SARL

شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 
حل شركة

STE DOMICILE CONSEIL
AV MED V، 35100، خرسيف 

دملغرب
 STE TRANS DIAMOND SARL
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس (في 

طور دلتصفية)
وعنودن مقرهل دإلخت لعي 432 

مكتب رقم 04 شلرع مح د دلخلمس 
خرسيف - 35400 خرسيف دملغرب.

حل شركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.4527
ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 
تقرر حل   2022 نون28   46 دملؤرخ في 
 STE  شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس
مبلغ   TRANS DIAMOND SARL
وعنودن  سرهم   400.000 رأس للهل 
رقم  مكتب   432 دإلخت لعي  مقرهل 
دلخلمس خرسيف  شلرع مح د   04
35400 خرسيف دملغرب نتيجة ل   -

: عدم وخوس نشلط.
 432 ب  دلتصفية  مقر  حدس  و 
مكتب رقم 04 شلرع مح د دلخلمس 
خرسيف - 35400 خرسيف دملغرب. 

و عين:
لعديكري  دبردهيم  دلديد( ) 
تلسرت   32 دلدلقية  سودر  وعنودنه(د) 
دملغرب  خرسيف   35400 خرسيف 

ك صفي ( ) للشركة.
مزرون  مح د  دلديد( ) 
خرسيف  بدر  تجزئة  وعنودنه(د) 
ك صفي  دملغرب  خرسيف   35400

( ) للشركة.
وعند دإلقتضلء دلحدوس دملفروضة 
محل  لهم  دملخولة  دلصالحيلت  على 
دملخلبر  ومحل تبليغ دلعقوس ودلوثلئق 

دملتعلقة بللتصفية : -
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
دالبتددئية بجرسيف بتلريخ 42 سخن28 

2022 تحت رقم 4433/2022.
608I

STE DOMICILE CONSEIL

 SOCIETE CHIBANE
IRRIGATION SARL AU

شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 
دلشريك دلوحيد

حل شركة

STE DOMICILE CONSEIL
AV MED V، 35100، خرسيف 

دملغرب
 SOCIETE CHIBANE IRRIGATION

SARL AU شركة ذدت مدؤولية 
محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد(في 

طور دلتصفية)
وعنودن مقرهل دإلخت لعي ملك حيل  
دلطلبق دألول تجزئة لي2دك خرسيف 

- 35400 خرسيف دملغرب.
حل شركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 
.4664

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 
تقرر حل   2022 نون28   25 دملؤرخ في 
محدوس   مدؤولية  ذدت  شركة 
 SOCIETE دلوحيد  دلشريك  ذدت 
 CHIBANE IRRIGATION SARL
سرهم   400.000 رأس للهل  مبلغ   AU
وعنودن مقرهل دإلخت لعي ملك حيل  
دلطلبق دألول تجزئة لي2دك خرسيف 
35400 خرسيف دملغرب نتيجة ل   -

: عدم وخوس نشلط.

و حدس مقر دلتصفية ب ملك حيل  

دلطلبق دألول تجزئة لي2دك خرسيف - 

35400 خرسيف دملغرب. 

و عين:

نزهة شبلن وعنودنه(د)  دلديد( ) 

 62000 دلنلظور  دلعروي  دلفتح  حي 

دلنلظور دملغرب ك صفي ( ) للشركة.

وعند دإلقتضلء دلحدوس دملفروضة 

محل  لهم  دملخولة  دلصالحيلت  على 

دملخلبر  ومحل تبليغ دلعقوس ودلوثلئق 

دملتعلقة بللتصفية : -

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

دالبتددئية بجرسيف بتلريخ 42 سخن28 

2022 تحت رقم 4442/2022.

609I

STE DOMICILE CONSEIL

 SOCIETE IRRI VERT SARL
AU

شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
حل شركة

STE DOMICILE CONSEIL

AV MED V، 35100، خرسيف 

دملغرب

 SOCIETE IRRI VERT SARL AU

شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد(في طور دلتصفية)

وعنودن مقرهل دإلخت لعي مزدنين رقم 

02 ملك دلخ لر طيب كنلس خرسيف 

- 35400 خرسيف دملغرب.

حل شركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.4889

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 

تقرر حل   2022 نون28   45 دملؤرخ في 

شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

 SOCIETE IRRI دلوحيد  دلشريك 

رأس للهل  مبلغ   VERT SARL AU

مقرهل  وعنودن  سرهم   400.000

ملك   02 رقم  مزدنين  دإلخت لعي 

دلخ لر طيب كنلس خرسيف - 35400 

عدم   : ل  نتيجة  دملغرب  خرسيف 

وخوس نشلط.

مزدنين  ب  دلتصفية  مقر  حدس  و 
كنلس  طيب  دلخ لر  ملك   02 رقم 
خرسيف - 35400 خرسيف دملغرب. 

و عين:
دلعديكري  دبردهيم  دلديد( ) 
تلسدرت   32 سودر دلدلقية  وعنودنه(د) 
دملغرب  خرسيف   35400 خرسيف 

ك صفي ( ) للشركة.
وعند دإلقتضلء دلحدوس دملفروضة 
محل  لهم  دملخولة  دلصالحيلت  على 
دملخلبر  ومحل تبليغ دلعقوس ودلوثلئق 

دملتعلقة بللتصفية : -
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
دالبتددئية بجرسيف بتلريخ 42 سخن28 

2022 تحت رقم 4434/2022.
640I

GIBSON SERVICES

GIBSON SERVICES
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تأسيس شركة

GIBSON SERVICES
40، زنقة ودشنطن دلطلبق دلدفلي 

رقم ٤، 20060، دلددر دلبيضلء 
دملغرب

GIBSON SERVICES شركة ذدت 
دملدؤولية دملحدوس 

وعنودن مقرهل دإلخت لعي 40، زنقة 
ودشنطن دلطلبق دلدفلي رقم ٤ - 

20060 دلددر دلبيضلء دملغرب
تأسيس شركة ذدت دملدؤولية 

دملحدوس  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

565477
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
دلقلنون  إعددس  تم   2022 نون28   23
دملدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دملحدوس  بلمل يزدت دلتللية:
ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دملدؤولية دملحدوس .
عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
 : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

.GIBSON SERVICES
-تنظيف   : غرض دلشركة بإيجلز 
ودلصنلعية  دلتجلرية  دملبلني 

ودلدكنية.
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-دلحردسة ودألمن ودملردقبة
.

عنودن دملقر دالخت لعي : 40، زنقة 
 -  ٤ رقم  دلدفلي  دلطلبق  ودشنطن 

20060 دلددر دلبيضلء دملغرب.
أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.
 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:
دلديد  سلمى حدير : 500 حصة 

بقي ة 400 سرهم للحصة.
دلديد يوسف حدير : 500 حصة 

بقي ة 400 سرهم للحصة. 
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :
عنودنه(د)  حدير  سلمى  دلديد  
24 زنقة دبو دملحلسن دلرويلني طلبق 
دلددر   20000 دملعلريف   8 شقة   4

دلبيضلء دملغرب.
عنودنه(د)  حدير  يوسف  دلديد 
دلحدن  شلرع  دلن و  طريق  ع لر  

دلثلني 80000 دكلسير دملغرب.
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:
عنودنه(د)  حدير  يوسف  دلديد 
دلحدن  شلرع  دلن و  طريق  ع لر  

دلثلني 80000 دكلسير دملغرب
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
 42 بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 
سخن28 2022 تحت رقم 00849804.
644I

SOCIETE MODYANI SARL

CORDOBA CENTRO
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
حل شركة

SOCIETE MODYANI SARL
 LOT AMIRA AV ALLAL BEN

 ،ABDELLAH FNIDEQ، 93100
دلفنيدق دملغرب

CORDOBA CENTRO شركة ذدت 
مدؤولية محدوس  ذدت دلشريك 

دلوحيد(في طور دلتصفية)
وعنودن مقرهل دإلخت لعي تجزئة 

دألمي2  زنقة رقم 89 دلطلبق دألول - 

93400 دلفنيدق دملغرب.
حل شركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 
.29945

دلوحيد  دلشريك  قردر  ب قت�سى 
تقرر حل   2022 نون28   24 دملؤرخ في 
محدوس   مدؤولية  ذدت  شركة 
 CORDOBA دلوحيد  دلشريك  ذدت 
 400.000 رأس للهل  مبلغ   CENTRO
دإلخت لعي  مقرهل  وعنودن  سرهم 
دلطلبق   89 رقم  زنقة  دألمي2   تجزئة 
دملغرب  دلفنيدق   93400  - دألول 

نتيجة ل : * فشل دملشروع.
تجزئة  ب  دلتصفية  مقر  حدس  و 
 - دلطلبق دألول   89 دألمي2  زنقة رقم 

93400 دلفنيدق دملغرب. 
و عين:

بلحدن  مح د  دلديد( ) 
رقم  زنقة  دألمي2   تجزئة  وعنودنه(د) 
89 دلفنيدق 93400 دلفنيدق دملغرب 

ك صفي ( ) للشركة.
وعند دإلقتضلء دلحدوس دملفروضة 
محل  لهم  دملخولة  دلصالحيلت  على 
دملخلبر  ومحل تبليغ دلعقوس ودلوثلئق 

دملتعلقة بللتصفية : -
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
سخن28   06 دالبتددئية بتطودن بتلريخ 

2022 تحت رقم 2428.

642I

EL GHAZI BEL QZIZ CONSULTING

SAHARA SPECIAL-COFFEE
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تأسيس شركة

 EL GHAZI BEL QZIZ
CONSULTING

تجزئة دلوكللة 4 بلوك D رقم 409، 
70000، دلعيون دملغرب

 SAHARA SPECIAL-COFFEE
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

وعنودن مقرهل دإلخت لعي تجزئة 
مدينة دلوفلق بلوك B رقم 824 - 

70000 دلعيون دملغرب
تأسيس شركة ذدت دملدؤولية 

دملحدوس  

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 
43929

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعددس دلقلنون   2022 سخن28   06
دملدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دملحدوس  بلمل يزدت دلتللية:
ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دملدؤولية دملحدوس .
عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
 : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

.SAHARA SPECIAL-COFFEE
غرض دلشركة بإيجلز : شردء وبيع 
دملعددت  مع  أنودعهل  بج يع  دلقهو  

ودالكددودردت.
تجزئة   : دالخت لعي  دملقر  عنودن 
 -  824 رقم   B بلوك  دلوفلق  مدينة 

70000 دلعيون دملغرب.
أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.
 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:
 540  : إشودن  فلط ة  دلديد  

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة.
دلديد مصطفى لفريطيس : 490 

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة. 
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :
دلديد  فلط ة إشودن عنودنه(د) 
دلفيالت،  منطقة  رشيد  موالي  حي 
دلعيون   70000 فيال مولوس دلخن�سي 

دملغرب.
لفريطيس  مصطفى  دلديد 
ع لر   دلفشتللي  زنقة  عنودنه(د) 
 02 دلرملة  حي مط   06 دلشقة   66

70000 دلعيون دملغرب.
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:
لفريطيس  مصطفى  دلديد 
ع لر   دلفشتللي  زنقة  عنودنه(د) 
 02 دلرملة  حي مط   06 دلشقة   66

70000 دلعيون دملغرب
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
سخن28   06 دالبتددئية بللعيون بتلريخ 

2022 تحت رقم 3464/2022.

643I

SOCIETE MODYANI SARL

 HIGHERS SERVICES OF
FNIDEQ

شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 
حل شركة

SOCIETE MODYANI SARL

 LOT AMIRA AV ALLAL BEN

 ،ABDELLAH FNIDEQ، 93100

دلفنيدق دملغرب

 HIGHERS SERVICES OF

FNIDEQ شركة ذدت دملدؤولية 

دملحدوس (في طور دلتصفية)

وعنودن مقرهل دإلخت لعي تجزئة4 

مدتوسع رقم 2 منطقة دألنشطة 

دإلقتصلسية بللفنيدق، دملنطقة 

دلحر  ودس نيكرود - 90000 دلفنيدق 

دملغرب.

حل شركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.34735

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 

تقرر حل   2022 نون28   24 دملؤرخ في 

دملحدوس   دملدؤولية  ذدت  شركة 

 HIGHERS SERVICES OF FNIDEQ

سرهم   400.000 رأس للهل  مبلغ 

تجزئة4  دإلخت لعي  مقرهل  وعنودن 

دألنشطة  منطقة   2 رقم  مدتوسع 

دملنطقة  بللفنيدق،  دإلقتصلسية 

دلفنيدق   90000  - دلحر  ودس نيكرود 

دملغرب نتيجة ل : * فشل دملشروع.

و حدس مقر دلتصفية ب تجزئة4 

دألنشطة  منطقة   2 رقم  مدتوسع 

دملنطقة  بللفنيدق،  دإلقتصلسية 

دلفنيدق   93400  - دلحر  ودس نيكرود 

دملغرب. 

و عين:

دليديني  دلرح ن  عبد  دلديد( ) 
دبن  زنقة   4 دل28دنص  وعنودنه(د) 

عي�سى رقم 27 90000 طنجة دملغرب 

ك صفي ( ) للشركة.

وعند دإلقتضلء دلحدوس دملفروضة 

محل  لهم  دملخولة  دلصالحيلت  على 

دملخلبر  ومحل تبليغ دلعقوس ودلوثلئق 

دملتعلقة بللتصفية : -
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بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
سخن28   06 دالبتددئية بتطودن بتلريخ 

2022 تحت رقم 2448.
644I

MAYAFID

 LEADER NEW
 TECHNOLOGIE ET

INDUSTRIE
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
رفع رأس لل دلشركة

MAYAFID
 Rue Soumaya - Résidence
 Shehrazade 3 N°22 5ème
 Etg., Palmiers,، 20130،
CASABLANCA MAROC

 LEADER NEW TECHNOLOGIE
ET INDUSTRIE شركة ذدت 

مدؤولية محدوس  ذدت دلشريك 
دلوحيد

وعنودن مقرهل دإلخت لعي 246 
دملنطقة دلصنلعية خنوب غرب 

دملح دية - 28840 دملح دية دملغرب.
رفع رأس لل دلشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 
.42244

دلوحيد  دلشريك  قردر  ب قت�سى 
تم   2047 شتن28   25 في  دملؤرخ 
قدره  ب بلغ  دلشركة  رأس لل  رفع 
من  أي  سرهم«   4.000.000«
 4.600.000« إلى  سرهم«   600.000«
سرهم« عن طريق : إسملج دحتيلطي أو 
أربلح أو عالودت إصددر في رأس دمللل.

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
دالبتددئية بلملح دية بتلريخ 06 ينلير 

2022 تحت رقم 4374746.
645I

HR-FORMATION

HR-FORMATION شركة
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

HR-FORMATION
رقم 42 زنقة 04 حي دالس لعيلية، 

منيفر ، 54000، منيفر  دملغرب
شركة HR-FORMATION شركة 

ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 
دلشريك دلوحيد

وعنودن مقرهل دإلخت لعي رقم 42، 
زنقة 04، حي دالس لعيلية - 54000 

منيفر  دملغرب
تأسيس شركة ذدت مدؤولية 
محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 
4675

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
دلقلنون  إعددس  تم   2022 نون28   24
مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 
دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:
ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 
دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.
عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
شركة   : ب ختصر تد يتهل  دإلقتضلء 

.HR-FORMATION
غرض دلشركة بإيجلز : دلتكوين.

 ،42 : رقم  عنودن دملقر دالخت لعي 
 54000  - 04، حي دالس لعيلية  زنقة 

منيفر  دملغرب.
أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.
 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:
دلديد مح د بوسوير : 400 حصة 

بقي ة 4.000 سرهم للحصة. 
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :
عنودنه(د)  بوسوير  مح د  دلديد 
رقم 45، زنقة 29، حي دلفتح 54000 

منيفر  دملغرب.
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:
عنودنه(د)  بوسوير  مح د  دلديد 
رقم 45، زنقة 29، حي دلفتح 54000 

منيفر  دملغرب
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
05 سخن28  دالبتددئية بخنيفر  بتلريخ 

2022 تحت رقم 526.
646I

karama conseil

 STE PALIMAX GROUPE
SARL AU

شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 
دلشريك دلوحيد

تأسيس شركة

karama conseil
رقم 33 دلشقة رقم 4 زنقة دسلمة 
دبن زيد شلرع دلجيش دمللكي فلس 
رقم 33 دلشقة رقم 4 زنقة دسلمة 
دبن زيد شلرع دلجيش دمللكي فلس، 

30000، فلس دملغرب
 STE PALIMAX GROUPE SARL
AU شركة ذدت مدؤولية محدوس  

ذدت دلشريك دلوحيد
وعنودن مقرهل دإلخت لعي 36 مكلتب 
دلدالم شلرع عبد دلعللي بنشقرون 
دلطلبق 6 رقم 24 فلس - 30000 

فلس دملغرب
تأسيس شركة ذدت مدؤولية 
محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 
74839

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
دلقلنون  إعددس  تم   2022 نون28   23
مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 
دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:
ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 
دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.
عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
 STE  : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

.PALIMAX GROUPE SARL AU
دالشغلل   : غرض دلشركة بإيجلز 
دلبضلئع  نقل   - ودلبنلء  دملختلفة 
دلبنلء  مودس  بلئع   - دلغي2  لحدلب 

بللج لة.
عنودن دملقر دالخت لعي : 36 مكلتب 
بنشقرون  دلعللي  عبد  شلرع  دلدالم 
 30000  - فلس   24 رقم   6 دلطلبق 

فلس دملغرب.
أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99سنة سنة.
 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:

دلديد عبد دلرح ن خالل : 4.000 

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة. 

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :

خالل  دلرح ن  عبد  دلديد 

عنودنه(د) فلس 30000 فلس دملغرب.

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:

خالل  دلرح ن  عبد  دلديد 

عنودنه(د) فلس 30000 فلس دملغرب

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

سخن28   42 بتلريخ  بفلس  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 5465/2022.

647I

BETA FIDUCIAIRE

RIAD ALFIKR
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

قفل دلتصفية

BETA FIDUCIAIRE

 N° 2 1er ETAGE, 18 PLACE DU

 16 AOUT، 60000، OUJDA

MAROC

RIAD ALFIKR شركة ذدت 

دملدؤولية دملحدوس 

وعنودن مقرهل دإلخت لعي : تجزئة 

خنلن سيدي معلفة رقم 447 سيدي 

معلفة - 60000 وخد  دملغرب.

قفل دلتصفية
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

.30827

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 

2022 تقرر حل  05 شتن28  دملؤرخ في 

RIAD ALFIKR شركة ذدت دملدؤولية 

 90.000 رأس للهل  مبلغ  دملحدوس  

دإلخت لعي  مقرهل  وعنودن  سرهم 

تجزئة خنلن سيدي معلفة رقم 447 

سيدي معلفة - 60000 وخد  دملغرب 

نتيجة النهلء عقد دلشركة.

و عين:
دلديد( ) رخلء رح لني وعنودنه(د) 

 04 حي دلقدس زنقة كفر قلسم رقم 

 ( ) ك صفي  دملغرب  وخد    60000

للشركة.
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و قد تم دنعقلس دلج عية دلختلمية 
تجزئة  وفي   2022 شتن28   05 بتلريخ 
خنلن سيدي معلفة رقم 447 سيدي 

معلفة - 60000 وخد  دملغرب.
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
سخن28   06 بتلريخ  بوخد   دلتجلرية 

2022 تحت رقم 4947.
648I

CASA COMPTES

PRIMAKRON
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

قفل دلتصفية

CASA COMPTES
 BD ROUDANI CENTRE

 COMMERCIAL NADIA IMM
 4 BUREAU 10، 20390،
CASABLANCA MAROC

PRIMAKRON شركة ذدت 
دملدؤولية دملحدوس 

وعنودن مقرهل دإلخت لعي : 202 
شلرع عبد دملومن رقم 5 دلطلبق 
دلدفلي - 20360 دلددر دلبيضلء 

دملغرب.
قفل دلتصفية

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 
.398884

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 
تقرر   2022 نون28   28 في  دملؤرخ 
ذدت  شركة   PRIMAKRON حل 
رأس للهل  مبلغ  دملحدوس   دملدؤولية 
مقرهل  وعنودن  سرهم   400.000
دملومن  عبد  شلرع   202 دإلخت لعي 
رقم 5 دلطلبق دلدفلي - 20360 دلددر 
دلبيضلء دملغرب نتيجة لتوقف نشلط 

دلشركة..
و عين:

أمين  دلفياللي  مح د  دلديد( ) 
كولف  كلليفورنيل  وعنودنه(د) 
دلخضردء  دملدينة   444 فيال  ريدور 
دلبيضلء  دلددر  دلنودصر.  بوسكور ، 

دملغرب ك صفي ( ) للشركة.
و قد تم دنعقلس دلج عية دلختلمية 
بتلريخ 28 نون28 2022 وفي 202 شلرع 
 - دلطلبق دلدفلي   5 عبد دملومن رقم 

20360 دلددر دلبيضلء دملغرب.

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
 42 بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 

سخن28 2022 تحت رقم 849756.
649I

CASA COMPTES

GM.ALPHA
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تأسيس شركة

CASA COMPTES
 BD ROUDANI CENTRE

 COMMERCIAL NADIA IMM
 4 BUREAU 10، 20390،
CASABLANCA MAROC

GM.ALPHA شركة ذدت دملدؤولية 
دملحدوس 

وعنودن مقرهل دإلخت لعي 47، سلحة 
شلرل نيكول، شقة 2، دلطلبق 7. -. 

دلددر دلبيضلء دملغرب
تأسيس شركة ذدت دملدؤولية 

دملحدوس  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

565405
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
دلقلنون  إعددس  تم   2022 نون28   24
دملدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دملحدوس  بلمل يزدت دلتللية:
ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دملدؤولية دملحدوس .
عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
 : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

.GM.ALPHA
إنتلج   -  : بإيجلز  دلشركة  غرض 
دلكلنلبيديول  منتجلت  وتدويق 

(CBD(
- زردعة ودنتلج دلقنب.

دلقّنب  مشلتل  وتشغيل  دنشلء   -
ودلطبية  دلتج يلية  لألغردض 

ودلصنلعية.
- دستغالل ودستي2دس بذور ونبلتلت 

دلقنب.
- تجهيز دلقنب.

- نقل دلحشيش ومنتجلته.

- تدويق دلقنب ومنتجلته.
دلقنب  ودستي2دس  تصدير   -

ومنتجلته.

وتوزيع  وتدويق  إنتلج   -
أخل  من  دلتج يل  مدتحضردت 

دلرفلهية ودالست2ملء..
 ،47  : دالخت لعي  دملقر  عنودن 
سلحة شلرل نيكول، شقة 2، دلطلبق 

7. -. دلددر دلبيضلء دملغرب.
أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.
 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:
340 حصة   : دلديد هشلم سالم 

بقي ة 400 سرهم للحصة.
حصة   330  : فهيم  عزيز  دلديد 

بقي ة 400 سرهم للحصة.
 330  : صالح  بن  يلسين  دلديد 

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة. 
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :
عنودنه(د)  سالم  هشلم  دلديد 
دلقصيبة   .44 دلدبلغ رقم  سدر  شلرع 

دملغرب.
عنودنه(د)  فهيم  عزيز  دلديد 
د ع لر    34 حي دلدالم دلفرح م س 
دلبيضلء  دلددر  دأللفة.   47 شقة   43

دملغرب.
دلديد يلسين بن صالح عنودنه(د) 
03 زنقة موزدر طلبق 05 شقة 09 حي 

ردسين. دلددر دلبيضلء دملغرب.
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:
عنودنه(د)  سالم  هشلم  دلديد 
دلقصيبة   .44 دلدبلغ رقم  سدر  شلرع 

دملغرب
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
 42 بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 

سخن28 2022 تحت رقم 849608.
620I

TEMPO TEAM

TEMPO TEAM
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

حل شركة

TEMPO TEAM
 TAROUDANT، 83000،
TAROUDANT MAROC

TEMPO TEAM شركة ذدت 

دملدؤولية دملحدوس (في طور 
دلتصفية)

وعنودن مقرهل دإلخت لعي سودر 
تن نصور خ لعة دنشلسن بلفلع 

دشتوكة ديت بلهل دنزكلن - 87272 
دنزكلن دملغرب.

حل شركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.7347
دلوحيد  دلشريك  قردر  ب قت�سى 
تقرر حل   2022 أبريل   04 دملؤرخ في 
دملحدوس   دملدؤولية  ذدت  شركة 
رأس للهل  مبلغ   TEMPO TEAM
مقرهل  وعنودن  سرهم   40.000
خ لعة  تن نصور  سودر  دإلخت لعي 
بلهل  ديت  دشتوكة  بلفلع  دنشلسن 
دنزكلن - 87272 دنزكلن دملغرب نتيجة 

ل : وقف دلنشلط.
سودر  ب  دلتصفية  مقر  حدس  و 
بلفلع  دنشلسن  خ لعة  تن نصور 
 87272  - دنزكلن  بلهل  ديت  دشتوكة 

دنزكلن دملغرب. 
و عين:

ملهر  هللا  عبد  دلديد( ) 
دمنصور  برج   454 وعنودنه(د) 
دملغرب  تلروسدنت   83000 تلروسدنت 

ك صفي ( ) للشركة.
وعند دإلقتضلء دلحدوس دملفروضة 
محل  لهم  دملخولة  دلصالحيلت  على 
دملخلبر  ومحل تبليغ دلعقوس ودلوثلئق 

دملتعلقة بللتصفية : -
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
نون28   03 بتلريخ  بلنزكلن  دالبتددئية 

2022 تحت رقم 2240.
624I

دلنلظور للحدلبلت

GECIVIL CONSEIL
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
قفل دلتصفية

دلنلظور للحدلبلت
شلرع دالمي2 سيدي مح د دلحي 
دالسدري سيتي دملح دية بلوك س 
دلطلبق دلثلني رقم 5، 62000، 

دلنلظور دملغرب
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GECIVIL CONSEIL شركة ذدت 
مدؤولية محدوس  ذدت دلشريك 

دلوحيد
وعنودن مقرهل دإلخت لعي : زنقة 2 

رقم 9 بلوك أ دوالس بوطيب - 62000 
دلنلظور دملغرب.
قفل دلتصفية

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 
.46975

دلوحيد  دلشريك  قردر  ب قت�سى 
2022 تقرر حل  05 سخن28  دملؤرخ في 
ذدت  شركة   GECIVIL CONSEIL
دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 
 400.000 رأس للهل  مبلغ  دلوحيد 
دإلخت لعي  مقرهل  وعنودن  سرهم 
 - 9 بلوك أ دوالس بوطيب  2 رقم  زنقة 
62000 دلنلظور دملغرب نتيجة لعدم 

دلوصول ملبتغى دلشركة.
و عين:

دالسري�سي  عبددلكريم  دلديد( ) 
وعنودنه(د) شلرع يوسف دبن تلشفين 
دملغرب  دلنلظور   62000  35 رقم 

ك صفي ( ) للشركة.
و قد تم دنعقلس دلج عية دلختلمية 
 2 زنقة  وفي   2022 نون28   24 بتلريخ 
رقم 9 بلوك أ دوالس بوطيب - 62000 

دلنلظور دملغرب.
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
دالبتددئية بللنلضور بتلريخ 42 سخن28 

2022 تحت رقم 4979.

622I

etablissement darwinier

STE SOUMO DAK
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تأسيس شركة

etablissement darwinier
 HAY EL MASSIRA 02 RUE SAKIA

 EL HAMRA N° 20 DAKHLA،
73000، dakhla maroc

STE SOUMO DAK شركة ذدت 
دملدؤولية دملحدوس 

وعنودن مقرهل دإلخت لعي حي ودس 
دلشيلف رقم 33 دلددملة - 73000 

دلددملة دملغرب

تأسيس شركة ذدت دملدؤولية 
دملحدوس  

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 
23329

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
دلقلنون  إعددس  تم   2022 نون28   24
دملدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دملحدوس  بلمل يزدت دلتللية:
ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دملدؤولية دملحدوس .
عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
 STE  : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

.SOUMO DAK
فندق أو   : غرض دلشركة بإيجلز 

منزل سدملي أو نزل أو مطعم ؛.
ودس  حي   : دالخت لعي  دملقر  عنودن 
 73000  - دلددملة   33 دلشيلف رقم 

دلددملة دملغرب.
أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.
 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:
 4.000  : دلديد  سكينة دلحدني 

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة. 
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :
دلديد  سكينة دلحدني عنودنه(د) 
دلددملة   33 رقم  دلشيلف  ودس  حي 

73000 دلددملة دملغرب.
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:
دلديد  سكينة دلحدني عنودنه(د) 
دلددملة   33 رقم  دلشيلف  ودس  حي 

73000 دلددملة دملغرب
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
 29 بتلريخ  دلدهب  بودسي  دالبتددئية 
نون28 2022 تحت رقم 2045/2022.
623I

STE JURITAX CONSULTING SARL AU

STE FRIGATLAS
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تحويل دملقر دالخت لعي للشركة

 STE JURITAX CONSULTING
SARL AU

 IMM 12 2° ETAGE QUARTIER

 INDUSTRIEL SIDI GHANEM،

40110، MARRAKECH MAROC

STE FRIGATLAS شركة ذدت 

مدؤولية محدوس  ذدت دلشريك 

دلوحيد

وعنودن مقرهل دإلخت لعي رقم 484 

مكتب 40دلحي دلصنلعي سيدي 

غلنم - 40440 مردكش دملغرب.

تحويل دملقر دالخت لعي للشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.74385

دلوحيد  دلشريك  قردر  ب قت�سى 

دملؤرخ في 04 شتن28 2022 تم تحويل 

من  للشركة  دلحللي  دالخت لعي  دملقر 
40دلحي دلصنلعي  مكتب   484 »رقم 

مردكش   40440  - غلنم  سيدي 
دلحوز  دقليم  »ريلحنة  إلى  دملغرب« 

ديت سيدي  دوريرخ لعة  ديت  سدئر  

 43  - سدووس سودر ديت سيدي سدووس 

مردكش دملغرب«.

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

سخن28   05 بتلريخ  ب ردكش  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 442456.

624I

AIRELCE

الشركة املغربية الصناعية 
التجارية »كوميكوم«

شركة دملدله ة
مالءمة دلنظلم دألسل�سي للشركة

COMICOM

 Route desserte des usines,

 autoroute Casablanca - Rabat،

20600، Casablanca Maroc

دلشركة دملغربية دلصنلعية دلتجلرية 

»كوميكوم« »شركة دملدله ة«

وعنودن مقرهل دالخت لعي: دلطريق 

دملؤسية إلى دملصلنع، دلطريق دلديلر 

دلردبط بين دلددر دلبيضلء ودلربلط - - 

دلددر دلبيضلء دملغرب.

»مالءمة دلنظلم دألسل�سي للشركة«
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري: 

32.544 دلددر دلبيضلء.

ب قت�سى دلج ع دلعلم دالستثنلئي 

دملؤرخ في 20 يونيو 2022

دألسل�سي  دلنظلم  مالءمة  تقرر 

رقم  للشركة مع مقتضيلت دلقلنون: 

دملعدل ودملت م للقلنون رقم   49-20

95-47 دملتعلق بشركلت دملدله ة.

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم   

 04 بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 

سخن28 2022 تحت رقم 848527.

625I

FIDUBAC SARL

YASSERLUKS

شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد

تغيي2 نشلط دلشركة

FIDUBAC SARL

462 مكرر شلرع يوسف دبن تلشفين 

دلشقة رقم 44 دلنلضور، 62000، 

دلنلضور دملغرب

YASSERLUKS شركة ذدت 

مدؤولية محدوس  ذدت دلشريك 

دلوحيد

وعنودن مقرهل دالخت لعي دلحي 

دلجديد ثلنوية بني نصلر دلنلظور - 

6200 دلنلظور دملغرب.

تغيي2 نشلط دلشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.23855

دلوحيد  دلشريك  قردر  ب قت�سى 

تم   2022 نون28   22 في  دملؤرخ 

»دلتجلر   من  دلشركة  نشلط  تغيي2 

»دستي2دس  إلى   « في متجر  بللتقديط 

وتصدير دملنتجلت دلغذدئية

توزيع دملنتجلت دلغذدئية«.

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

دالبتددئية بللنلضور بتلريخ 05 سخن28 

2022 تحت رقم 4939.

626I
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fiducinfo sarlau

KHABIR HYGIENE
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تغيي2 تد ية دلشركة

fiducinfo sarlau
 N° B12, Résidence FAJWA,

 Boulevard Hassan II
 MARRAKECH، 40000،

Marrakech Maroc
KHABIR HYGIENE شركة ذدت 
مدؤولية محدوس  ذدت دلشريك 

دلوحيد
وعنودن مقرهل دالخت لعي تجزئة دبن 
سينل دملحلميد رقم 436 - 40000 

مردكش دملغرب.
تغيي2 تد ية دلشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 
60804

دلوحيد  دلشريك  قردر  ب قت�سى   
تم تغيي2   2022 05 سخن28  دملؤرخ في 
 KHABIR« من  دلشركة  تد ية 
 HYGIENE« إلى   «  HYGIENE

.« TOTALE
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
سخن28   42 بتلريخ  ب ردكش  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 442442.

627I

EUROMED COMPTA-SARL

AKN FOOD
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

EUROMED COMPTA-SARL
 Bureau N° 4 1er etage Imm

 N° 1106 Lot Al Massar
 QI Marrakech، 40000،
MARRAKECH MAROC

AKN FOOD شركة ذدت مدؤولية 
محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد

وعنودن مقرهل دإلخت لعي رقم 24 
تقلطع شلرع موالي علي وشلرع 

يوغوزالفيل رقم 4 مردكش - 40000 
مردكش دملغرب

تأسيس شركة ذدت مدؤولية 

محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

434533

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

دلقلنون  إعددس  تم   2022 نون28   24

مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:

ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.

عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 

 AKN  : ب ختصر تد يتهل  دإلقتضلء 

.FOOD

 : بإيجلز  دلشركة  غرض 

دلغددئية  دملودس  تلخر  سوبرملركت. 

دلعلمة.

رقم   : دالخت لعي  دملقر  عنودن 

علي وشلرع  تقلطع شلرع موالي   24

 40000  - مردكش   4 يوغوزالفيل رقم 

مردكش دملغرب.

أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.

 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:

 4.000  : ع وش  مح د  دلديد 

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة. 

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :

عنودنه(د)  ع وش  مح د  دلديد 

مردكش   440 رقم   4 عبلس  سيدي 

40000 مردكش دملغرب.

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:

عنودنه(د)  ع وش  كريم  دلديد 

مردكش   440 رقم   4 عبلس  سيدي 

40000 مردكش دملغرب

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

سخن28   42 بتلريخ  ب ردكش  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 442405.

628I

STE NABA SERVICE

STE NABA SERVICE
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

قفل دلتصفية

STE NABA SERVICE

دلطلبق دالر�سي دملدي2  4 تجزئة دم 

دلربيع بلوك 4 رقم 47 بني مالل، 

23000، بني مالل دملغرب

STE NABA SERVICE شركة ذدت 

دملدؤولية دملحدوس 

وعنودن مقرهل دإلخت لعي : دلطلبق 

دالر�سي دملدي2  4 تجزئة دم دلربيع 

بلوك 4 رقم 47 بني مالل 23000 بني 

مالل دملغرب.

قفل دلتصفية
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

.8937

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 

تقرر حل   2022 نون28   40 دملؤرخ في 

ذدت  شركة   STE NABA SERVICE

رأس للهل  مبلغ  دملحدوس   دملدؤولية 

مقرهل  وعنودن  سرهم   400.000

 4 دإلخت لعي دلطلبق دالر�سي دملدي2  
بني   47 4 رقم  تجزئة دم دلربيع بلوك 

مالل 23000 بني مالل دملغرب نتيجة 

لتوقيف دلنشلط.

و عين:

دلديد( ) بهيحة بروك وعنودنه(د) 
دم دظهر بلوك 43 رقم 49 23000 بني 

مالل دملغرب ك صفي ( ) للشركة.

وس كو  نعي ة  دلديد( ) 

دم دظهر تجزئة دم دلربيع  وعنودنه(د) 
بني مالل   23000  47 رقم   4 بللوك 

دملغرب ك صفي ( ) للشركة.

و قد تم دنعقلس دلج عية دلختلمية 

دلطلبق  وفي   2022 نون28   22 بتلريخ 

دلربيع  دم  تجزئة   4 دملدي2   دالر�سي 
بلوك 4 رقم 47 بني مالل 23000 بني 

مالل دملغرب.

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

دالبتددئية ببني مالل بتلريخ 05 سخن28 

2022 تحت رقم 4222.

629I

FOUZMEDIA

SOCIETE EPICERIE UNIE
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تأسيس شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA، 14000، kenitra

maroc

SOCIETE EPICERIE UNIE شركة 

ذدت دملدؤولية دملحدوس 

وعنودن مقرهل دإلخت لعي دلطلبق 

دألر�سي دلرقم 56 - --- موالي 

بوسلهلم دملغرب

تأسيس شركة ذدت دملدؤولية 

دملحدوس  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

27879

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعددس دلقلنون   2022 سخن28   07

دملدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دملحدوس  بلمل يزدت دلتللية:

ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دملدؤولية دملحدوس .

عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 

 : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

.SOCIETE EPICERIE UNIE

غرض دلشركة بإيجلز : محل لبيع 

دملودس دلغذدئية.

دلطلبق   : دالخت لعي  دملقر  عنودن 

دألر�سي دلرقم 56 - --- موالي بوسلهلم 

دملغرب.

أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.

 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:- 

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :

دلديد  سلي ة عالش عنودنه(د) 

دلريحلن  كلليفورنيل ع لر   إقلمة ب 

دلطلبق 2 شقة 9 طريق مكة 20000 

دلددر دلبيضلء دملغرب.

دلديد عزيز بن دلطللب عنودنه(د) 

إقلمة خلس ع لر  ب شقة   23 قطلع 
 40000 دلريلض  حي  دألندم  زنقة   8

دلربلط دملغرب.
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دلديد وليد رموسي عنودنه(د) حي 
دملح دي  دلحي   299 رقم  سوسيكل 

20000 دلددر دلبيضلء دملغرب.
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:
دلديد  سلي ة عالش عنودنه(د) 
دلريحلن  كلليفورنيل ع لر   إقلمة ب 
دلطلبق 2 شقة 9 طريق مكة 20000 

دلددر دلبيضلء دملغرب
دلديد عزيز بن دلطللب عنودنه(د) 
إقلمة خلس ع لر  ب شقة   23 قطلع 
 40000 دلريلض  حي  دألندم  زنقة   8

دلربلط دملغرب
دلديد وليد رموسي عنودنه(د) حي 
دملح دي  دلحي   299 رقم  سوسيكل 

20000 دلددر دلبيضلء دملغرب
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
دلغرب  دالربعلء  بدوق  دالبتددئية 

بتلريخ 07 سخن28 2022 تحت رقم -.
630I

ARKAS MOTOR YAGLAR

 GÜNAT LOJISTIK VE
 TASIMACILIK ANONIM

SIRKETI
شركة دملدله ة

إنشلء فرع تلبع للشركة

GUNAT TEKSTIL
 Rue Ait Ourir Bd Mly 03

 Youssef، 20250، CASABLANCA
MAROC

 GÜNAT LOJISTIK VE
 TASIMACILIK ANONIM SIRKETI

شركة دملدله ة
 Kültür وعنودن مقرهل دإلخت لعي
 Mah. Dr. Mediha Eldem Sk.

 Karagüney Apt. Blok No: 71 iç
 Kap1 No: 16 Çankaya - 51379

.Ankara Turquie
إنشلء فرع تلبع للشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 
.565224

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 
دملؤرخ في 09 نون28 2022 تقرر إنشلء 
دلتد ية  تحت  للشركة  تلبع  فرع 
GUNAT TEKSTIL ودلكلئن بللعنودن 

موالي  شلرع  أورير  أيت  زنقة   03

دلبيضلء  دلددر   20250  - يوسف 

دلديد( )  طرف  من  ودملدي2  دملغرب 

.INCEDERE OSMAN

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 

رقم  تحت   2022 سخن28   42

.000849826

634I

ARKAS MOTOR YAGLAR

 ARKAS MOTOR YAĞLAR

 INSAAT ITHALAT IHRACAT

TICARET ANONI ̇M ŞI ̇RKETİ
شركة دملدله ة

إنشلء فرع تلبع للشركة

ARKAS MOTOR YAGLAR

 Rue Ait Ourir Bd Mly 03

 Youssef، 20250، CASABLANCA

MAROC

 ARKAS MOTOR YAĞLAR

 INSAAT ITHALAT IHRACAT

 TICARET ANONI ̇M ŞİRKETİ

شركة دملدله ة

 Gazi وعنودن مقرهل دإلخت لعي

 Mah. Ertem Cad. No: 15 Sincan

.-. Ankara Turquie

إنشلء فرع تلبع للشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.565223

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 

دملؤرخ في 09 نون28 2022 تقرر إنشلء 

دلتد ية  تحت  للشركة  تلبع  فرع 

ARKAS MOTOR YAGLAR ودلكلئن 
شلرع  زنقة أيت أورير،   03 بللعنودن 

 - دلبيضلء  دلددر  يوسف،  موالي 

20250 دلددر دلبيضلء دملغرب ودملدي2 

 INCEDERE دلديد( )  طرف  من 

.OSMAN

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

 42 بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 

سخن28 2022 تحت رقم 00849827.

632I

 Compétences générales des travaux générales

et nigoce

 Compétences générales des

 travaux divers et nigoce

SARL AU
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

 Compétences générales des

travaux générales et nigoce

 Dr rmal hrara safi، 64000، Safi

Maroc

 Compétences générales des

 travaux divers et nigoce SARL

AU شركة ذدت مدؤولية محدوس  

ذدت دلشريك دلوحيد

وعنودن مقرهل دإلخت لعي سودر دلرمل 

خ لعة دحردر  دسفي - 46000 

دسفي دملغرب

تأسيس شركة ذدت مدؤولية 

محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

43499

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعددس دلقلنون   2022 سخن28   05

مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:

ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.

عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 

 : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

 Compétences générales des

 travaux divers et nigoce SARL

.AU

تجهيز   : بإيجلز  دلشركة  غرض 

دلضيعلت دلفالحية ب عددت دلدقي 

بللتنقيط

دالشغلل دلبنلء دملتعدس 

دلتفلوض دلتجلري.

سودر   : دالخت لعي  دملقر  عنودن 

دلرمل خ لعة دحردر  دسفي - 46000 

دسفي دملغرب.

أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  
دلشركة : 99 سنة.

 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 
سرهم، مقدم كللتللي:- 

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 
وصفلت ومودطن دلشركلء :

عنودنه(د)  دلزودنة  أملل  دلديد  
 46000 دسفي  دحردر   دلرمل  سودر 

دسفي دملغرب.
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:
عنودنه(د)  دلزودنة  أملل  دلديد  
 46000 دسفي  دحردر   دلرمل  سودر 

دسفي دملغرب
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
دالبتددئية بآسفي بتلريخ - تحت رقم -.
633I

FIDUCIAIRE AMER FISC

 STE RIFIAN GALAXY SARL
D›AU

شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 
دلشريك دلوحيد

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE AMER FISC
 BD ANNASR IMMB CHOURAK

 1ERE ETAGE ZAIO، 62000،
NADOR MAROC

 STE RIFIAN GALAXY SARL D›AU
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
وعنودن مقرهل دإلخت لعي حي بلم 
رقم 48 20 شلرع فلدطين زديو - 

62000 دلنلظور دملغرب
تأسيس شركة ذدت مدؤولية 
محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 
25009

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
دلقلنون  إعددس  تم   2022 نون28   44
مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 
دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:
ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 
دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.
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عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
 STE  : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

.RIFIAN GALAXY SARL D’AU
كردء   : بإيجلز  دلشركة  غرض 

دلديلردت.
بلم  حي   : دالخت لعي  دملقر  عنودن 
 - زديو  فلدطين  شلرع   20  48 رقم 

62000 دلنلظور دملغرب.
أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.
 500.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:
 4.000  : دربيب  دلحدين  دلديد 

حصة بقي ة 500 سرهم للحصة. 
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :
عنودنه(د)  دربيب  دلحدين  دلديد 
 62000 زديو  عث لن  سيدي  حي 

دلنلظور دملغرب.
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:
دلديد بولحفة رضودن عنودنه(د) 
حي سيدي عث لن زنقة دل28تغلل زديو 

62000 دلنلظور دملغرب
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
دالبتددئية بللنلضور بتلريخ 08 سخن28 

2022 تحت رقم 4958.
634I

ودلزين

ترونس تكيناس
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

ودلزين
زنقة دلدعديين رقم 333 كل ي ة، 

52250، كل ي ة دملغرب
ترونس تكينلس شركة ذدت 

مدؤولية محدوس  ذدت دلشريك 
دلوحيد

وعنودن مقرهل دإلخت لعي إغيز 
كرسميت - 52600 تنجددس دملغرب
تأسيس شركة ذدت مدؤولية 
محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 
46524

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
دلقلنون  إعددس  تم   2022 نون28   02

مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:

ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.

عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 

دإلقتضلء ب ختصر تد يتهل : ترونس 

تكينلس.
مقلول   : بإيجلز  دلشركة  غرض 

دلديلردت تلك�سي للنقل دلشخ�سي.

إغيز   : دالخت لعي  دملقر  عنودن 

كرسميت - 52600 تنجددس دملغرب.

أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.

 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:- 

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :

عنودنه(د)  ودلزين  مح د  دلديد 
زنقة طلرق بن زيلس رقم 286 52250 

كل ي ة دملغرب.

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:

عنودنه(د)  ودلزين  مح د  دلديد 
زنقة طلرق بن زيلس رقم 286 52250 

كل ي ة دملغرب

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

دالبتددئية بللرشيدية بتلريخ 29 نون28 

2022 تحت رقم -.

635I

IZRI COS
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

مردكش، 40000، مردكش دملغرب

IZRI COS شركة ذدت مدؤولية 

محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد

وعنودن مقرهل دإلخت لعي سودر 
زيالوت دسيف دملل شيشلو  - 

44000 دمنتلنوت دملغرب

تأسيس شركة ذدت مدؤولية 
محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 
2285

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعددس دلقلنون   2022 أكتوبر   44
مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 
دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:
ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 
دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.
عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
 IZRI  : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

.COS
-إنتلج   : بإيجلز  دلشركة  غرض 

وتدويق مدتحضردت دلتج يل.
- شردء وبيع وتوزيع مدتحضردت 

دلتج يل.
- دالستشلردت ودلتدريب.

دلنبلتلت  خ يع  وبيع  شردء   -
دلطبية ودلعطرية.

- دستي2دس وتصدير
-تلخر

دملعلمالت  خ يع  أعم،  وبشكل 
أو  دملللية  أو  دلصنلعية  أو  دلتجلرية 

دألوردق دملللية أو دلعقلرية
مرتبطة  تكون  أن  ي كن  دلتي 
بشكل مبلشر أو غي2 مبلشر بللغرض 
دملذكور أعاله ودلذي ي كن أن يعزز 

تطويردلشركة..
سودر   : دالخت لعي  دملقر  عنودن 
 - شيشلو   دملل  دسيف  زيالوت 

44000 دمنتلنوت دملغرب.
أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.
 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:
 دلديد يوسف ديت سيدي سعيد :
سرهم   400 بقي ة  حصة   4.000

للحصة. 
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :
دلديد يوسف ديت سيدي سعيد 
دملل  دسيف  زيالوت  سودر  عنودنه(د) 

شيشلو  44000 دمنتلنوت دملغرب.

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:

دلديد يوسف ديت سيدي سعيد 

دملل  دسيف  زيالوت  سودر  عنودنه(د) 

شيشلو  44000 دمنتلنوت دملغرب

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

 09 بتلريخ  بلمنتلنوت  دالبتددئية 

سخن28 2022 تحت رقم 694/2022.

636I

MAG GESTION

MOIMPO
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
حل شركة

MAG GESTION

 APPARTEMENT N 01 AU 1ER

 ETAGE 16 RUE ALBALADIA

 92150 Ksar El Kébir Larache

 - Morocco، 92150، KSAR EL

KEBIR دملغرب

MOIMPO شركة ذدت مدؤولية 

محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد(في 

طور دلتصفية)

وعنودن مقرهل دإلخت لعي حي دلدالم 

م.ب زنقة 4 رقم 22 مكرر دلقصر 

دلكبي2 - 92450 دلقصر دلكبي2 

دملغرب.

حل شركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.2859

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 

2022 تقرر حل  05 سخن28  دملؤرخ في 

شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

مبلغ   MOIMPO دلوحيد  دلشريك 
وعنودن  سرهم   400.000 رأس للهل 

م.ب  دلدالم  حي  دإلخت لعي  مقرهل 
زنقة 4 رقم 22 مكرر دلقصر دلكبي2 - 

دلقصر دلكبي2 دملغرب نتيجة   92450

ل : دلتوقف دلتلم عن دلنشلط.

حي  ب  دلتصفية  مقر  حدس  و 
مكرر   22 رقم   4 زنقة  م.ب  دلدالم 

دلقصر دلكبي2 - 92450 دلقصر دلكبي2 

دملغرب. 
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و عين:
دلشتيوي  هللا  عبد  دلديد( ) 
 227 رقم  دالمل  تجزئة  وعنودنه(د) 
دلقصر دلكبي2   92450 دلقصر دلكبي2 

دملغرب ك صفي ( ) للشركة.
وعند دإلقتضلء دلحدوس دملفروضة 
محل  لهم  دملخولة  دلصالحيلت  على 
دملخلبر  ومحل تبليغ دلعقوس ودلوثلئق 

دملتعلقة بللتصفية : -
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
 42 بتلريخ  دلكبي2  بللقصر  دالبتددئية 

سخن28 2022 تحت رقم 333.

637I

IS-SLAM CONSEILS

أطلس بوست
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
حل شركة

IS-SLAM CONSEILS
 RUE SABRI BOUJEMAA، 42
20000، دلددر دلبيضلء دملغرب

أطلس بوست شركة ذدت مدؤولية 
محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد(في 

طور دلتصفية)
وعنودن مقرهل دإلخت لعي 454 شلرع 

أسلمة بن زيد طلبق 2 حي غوش 
ن »ج« دملعلريف - 20000 دلددر 

دلبيضلء دملغرب.
حل شركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 
.457899

دلوحيد  دلشريك  قردر  ب قت�سى 
تقرر   2022 أكتوبر   34 في  دملؤرخ 
ذدت مدؤولية محدوس   حل شركة 
ذدت دلشريك دلوحيد أطلس بوست 
مبلغ رأس للهل 50.000 سرهم وعنودن 
شلرع أسلمة   454 مقرهل دإلخت لعي 
»ج«  ن  غوش  حي   2 طلبق  زيد  بن 
دلبيضلء  دلددر   20000  - دملعلريف 

دملغرب نتيجة ل : مشروع غي2 نلجح.
 454 ب  دلتصفية  مقر  حدس  و 
شلرع أسلمة بن زيد طلبق 2 حي غوش 
دلددر   20370  - دملعلريف  »ج«  ن 

دلبيضلء دملغرب. 

و عين:
مح د فالح وعنودنه(د)  دلديد( ) 
55 تجزئة دلنصر حي دلنديم منيفر  
 ( ) 54000 منيفر  دملغرب ك صفي 

للشركة.
وعند دإلقتضلء دلحدوس دملفروضة 
محل  لهم  دملخولة  دلصالحيلت  على 
دملخلبر  ومحل تبليغ دلعقوس ودلوثلئق 
غي2  مشروع   : بللتصفية  دملتعلقة 

نلجح
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
 42 بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 

سخن28 2022 تحت رقم 849798.
638I

Aïd comptable

STE BADR S E
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تأسيس شركة

Aïd comptable
 Hay rachad bloc 3 num 120

Taza، 35000، Taza Maroc
STE BADR S E شركة ذدت 

دملدؤولية دملحدوس 
وعنودن مقرهل دإلخت لعي سودر سدر 

بوصللح بوشفلعة تلز  - 35000 تلز  
دلغرب

تأسيس شركة ذدت دملدؤولية 
دملحدوس  

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 
6825

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
دلقلنون  إعددس  تم   2022 نون28   42
دملدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دملحدوس  بلمل يزدت دلتللية:
ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دملدؤولية دملحدوس .
عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
 STE  : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

.BADR S E
دشغلل   : بإيجلز  دلشركة  غرض 
/خ يع  دملختلفة  /دشغلل  دلتشجي2 

دملعلمالت دلتجلرية.
سودر سدر   : عنودن دملقر دالخت لعي 
بوصللح بوشفلعة تلز  - 35000 تلز  

دلغرب.

أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  
دلشركة : 99 سنة.

 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 
سرهم، مقدم كللتللي:

حصة   500  : زريق  نعيم  دلديد 
بقي ة 400 سرهم للحصة.

500 حصة   : دلديد سعيد زريق 
بقي ة 400 سرهم للحصة. 

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 
وصفلت ومودطن دلشركلء :

دلديد نعيم زريق عنودنه(د) سودر 
 35000 دملطلحن غيلتة دلغربية تلز  

تلز  دملغرب.
دلديد سعيد زريق عنودنه(د) سودر 
 35000 دملطلحن غيلتة دلغربية تلز  

تلز  دملغرب.
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:
دلديد سعيد زريق عنودنه(د) سودر 
 35000 دملطلحن غيلتة دلغربية تلز  

تلز  دملغرب
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
سخن28   42 بتلريخ  بتلز   دالبتددئية 

2022 تحت رقم 576.
639I

jurigest

ASTROMEDE
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
حل شركة

jurigest
 bd bir anzarane maarif، 449

20370، casablanca maroc
ASTROMEDE شركة ذدت 

مدؤولية محدوس  ذدت دلشريك 
دلوحيد(في طور دلتصفية)

وعنودن مقرهل دإلخت لعي 94 شلرع 
مرس سلطلن - 20006 دلددر 

دلبيضلء دملغرب.
حل شركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 
.489045

دلوحيد  دلشريك  قردر  ب قت�سى 
تقرر حل   2022 نون28   30 دملؤرخ في 
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

 ASTROMEDE دلوحيد  دلشريك 
مبلغ رأس للهل 50.000 سرهم وعنودن 
مرس  شلرع   94 دإلخت لعي  مقرهل 
دلبيضلء  دلددر   20006  - سلطلن 

دملغرب نتيجة ل : دزمة في دلقطلع.
و حدس مقر دلتصفية ب 94 شلرع 
مرس سلطلن - 20006 دلددر دلبيضلء 

دملغرب. 
و عين:

دلديد( ) حل تم دملدني وعنودنه(د) 
رقم   4 دلطلبق  دلصنعلني  زنقة   5
دلبيضلء  دلددر   20043 بوركون   7

دملغرب ك صفي ( ) للشركة.
وعند دإلقتضلء دلحدوس دملفروضة 
محل  لهم  دملخولة  دلصالحيلت  على 
دملخلبر  ومحل تبليغ دلعقوس ودلوثلئق 
شلرع مرس   94  : دملتعلقة بللتصفية 

سلطلن 
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
 42 بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 

سخن28 2022 تحت رقم 849763.
640I

PLAYA AZUL

 STE ASKOUR TALIOUINE
SARL AU

شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 
تأسيس شركة

PLAYA AZUL
 av 11 janvier hey ennahda
 el marssa laayoune av 11

 janvier hey ennahda el marssa
laayoune، 70002، دملر�سى دملغرب

 STE ASKOUR TALIOUINE SARL
AU شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 
وعنودن مقرهل دإلخت لعي شلرع 
مح د دلخلمس دملر�سى دلعيون - 

70002 دملر�سى دملغرب
تأسيس شركة ذدت دملدؤولية 

دملحدوس  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

43875
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
دلقلنون  إعددس  تم   2022 نون28   28
دملدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دملحدوس  بلمل يزدت دلتللية:
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ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 
دملدؤولية دملحدوس .

عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
 STE  : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

.ASKOUR TALIOUINE SARL AU
دلتجلر    : بإيجلز  دلشركة  غرض 

دلعلمة،
 - دإلقلمة ودلطعلم

وأملكن  ودلفنلسق  دإلقلمة   -
ومدملت  دمل لثلةمطلعم  دإلقلمة 

ت وين متنقلة
- متعهدو تقديم دلطعلم ومدملت 

ت وين أمر 
 - مدملت دملطلعم.

شلرع   : دالخت لعي  دملقر  عنودن 
 - دلعيون  دملر�سى  دلخلمس  مح د 

70002 دملر�سى دملغرب.
أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.
 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:
 400.000  : دسكور  خ ع  دلديد 
سرهم   400.000 بقي ة  حصة 

للحصة. 
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :
دلديد خ ع دسكور عنودنه(د) حي 
دملر�سى   22 بومللن رقم  دلنهضة زنقة 

دلعيون 70002 دملر�سى دملغرب.
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:
دلديد خ ع دسكور عنودنه(د) حي 
دملر�سى   22 بومللن رقم  دلنهضة زنقة 

دلعيون 70002 دملر�سى دملغرب
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
نون28   29 بتلريخ  بللعيون  دالبتددئية 

2022 تحت رقم 3407.

644I

مينلر  فينلنس خروب

ا ش ج انفيستسمون
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تعيين مدي2 خديد للشركة

مينلر  فينلنس خروب

52 شلرع موالي رشيد شقة رقم 7 
دلطلبق دلردبع خليز مردكش، 40000، 

مردكش دملغرب
د ش ج دنفيدتد ون شركة ذدت 
مدؤولية محدوس  ذدت دلشريك 

دلوحيد
وعنودن مقرهل دإلخت لعي 52 شلرع 
موالي رشيد شقة رقم 7 دلطلبق 

دلردبع خليز - 40000 مردكش دملغرب.
تعيين مدي2 خديد للشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 
.74357

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 
2022 تم تعيين  05 سخن28  دملؤرخ في 
دلديد( )  للشركة  خديد  مدي2 

ح وتي كري ة ك دي2 وحيد
تبعل لقبول دستقللة دملدي2.

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
سخن28   43 بتلريخ  ب ردكش  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 442477.
642I

PLAYA AZUL

STE TASNIM FISH
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تأسيس شركة

PLAYA AZUL
 av 11 janvier hey ennahda
 el marssa laayoune av 11

 janvier hey ennahda el marssa
laayoune، 70002، دملر�سى دملغرب
STE TASNIM FISH شركة ذدت 

دملدؤولية دملحدوس 
وعنودن مقرهل دإلخت لعي حي دلنهضة 
زنقة سيدي دفني دملر�سى دلعيون - 

70002 دملر�سى دملغرب
تأسيس شركة ذدت دملدؤولية 

دملحدوس  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

43975
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعددس دلقلنون   2022 سخن28   09
دملدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دملحدوس  بلمل يزدت دلتللية:
ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دملدؤولية دملحدوس .

عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
 STE  : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

.TASNIM FISH
دلتجلر    : بإيجلز  دلشركة  غرض 
وتج يد  وتصدير  بيع  دلعلمة 

دالس لك.
حي   : دالخت لعي  دملقر  عنودن 
دملر�سى  دفني  سيدي  زنقة  دلنهضة 

دلعيون - 70002 دملر�سى دملغرب.
أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.
 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:
 400.000  : دفضل  دمين  دلديد 
سرهم   400.000 بقي ة  حصة 

للحصة. 
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :
عنودنه(د)  دفضل  دمين  دلديد 
44 دملر�سى  حي دلنهضة زنقة سبي رقم 

دلعيون 70002 دملر�سى دملغرب.
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:
عنودنه(د)  دفضل  دمين  دلديد 
44 دملر�سى  حي دلنهضة زنقة سبي رقم 

دلعيون 70002 دملر�سى دملغرب
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
سخن28   09 دالبتددئية بللعيون بتلريخ 

2022 تحت رقم 3500.

643I

PRESCOF

SHAKE COFFEE CO
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تأسيس شركة

PRESCOF
 Rue El Yarmouk Bureau 1 N°6،

14000، Kénitra Maroc
SHAKE COFFEE CO شركة ذدت 

دملدؤولية دملحدوس 
وعنودن مقرهل دإلخت لعي 2475 

دقلمة دسريس دألول دلحددس  مكتب 
3 - 44020 دلقنيطر  دملغرب

تأسيس شركة ذدت دملدؤولية 
دملحدوس  

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

67649

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

تم إعددس دلقلنون   2022 شتن28   42

دملدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دملحدوس  بلمل يزدت دلتللية:

ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دملدؤولية دملحدوس .

عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 

 SHAKE : دإلقتضلء ب ختصر تد يتهل

.COFFEE CO

مقهى   : بإيجلز  دلشركة  غرض 

ومطعم.

 2475  : دالخت لعي  دملقر  عنودن 

دلحددس  مكتب  دألول  دسريس  دقلمة 

3 - 44020 دلقنيطر  دملغرب.

أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.

 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:

دلديد بنع ور مهدي : 500 حصة 

بقي ة 400 سرهم للحصة.

حصة   500  : دملهدي  دلديد سرو 

بقي ة 400 سرهم للحصة. 

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :

عنودنه(د)  مهدي  بنع ور  دلديد 

دقلمة بلفيدير زنقة خعفر   400  24

دلصديق 44000 دلربلط دملغرب.

دلديد سرو دملهدي عنودنه(د) زنقة 

دلقنيطر    44020 أفكل   47 رقم   244

دملغرب.

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:

دلديد سرو دملهدي عنودنه(د) زنقة 

دلقنيطر    44020 أفكل   47 رقم   244

دملغرب

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

 43 بتلريخ  بللقنيطر   دالبتددئية 

سخن28 2022 تحت رقم 93650.

644I
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marrakech finance

AUGGY MARRAKECH
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
حل شركة

marrakech finance

 Av Allal el fassi imm atlassi

 A1 n 15 marrakech، 40000،

Marrakech maroc

AUGGY MARRAKECH شركة 

ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد(في طور دلتصفية)

وعنودن مقرهل دإلخت لعي تجزئة 

دملدلر 4094 طريق دسفي - 40000 

مردكش دملغرب.

حل شركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.43447

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 

تقرر حل   2022 نون28   44 دملؤرخ في 

محدوس   مدؤولية  ذدت  شركة 

 AUGGY دلوحيد  دلشريك  ذدت 

رأس للهل  مبلغ   MARRAKECH

مقرهل  وعنودن  سرهم   400.000

دإلخت لعي تجزئة دملدلر 4094 طريق 

دملغرب  مردكش   40000  - دسفي 

بتصفية  دلشريك  قردر   : ل  نتيجة 

دلشركة.

تجزئة  ب  دلتصفية  مقر  حدس  و 

 40000  - 4094 طريق دسفي  دملدلر 

مردكش دملغرب. 

و عين:

دلبي2  دندري  دوليفي  دلديد( ) 

كور الفلييت   44 ملسون وعنودنه(د) 

 ( ) ك صفي  فرندل  ليون   69000

للشركة.

وعند دإلقتضلء دلحدوس دملفروضة 

محل  لهم  دملخولة  دلصالحيلت  على 

دملخلبر  ومحل تبليغ دلعقوس ودلوثلئق 

دملتعلقة بللتصفية : -

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

نون28   28 بتلريخ  ب ردكش  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 42738.

645I

Bennani & Associes

ELECTROLUX MAROC
إعالن متعدس دلقردردت

Bennani & Associes
 Marina Casablanca B5، 20030،

Casablanca Maroc
ELECTROLUX MAROC »شركة 

ذدت دملدؤولية دملحدوس «
وعنودن مقرهل دالخت لعي: إقلمة 
كلليفورنيل خلرسن، دلطلبق دألول، 
بنلية ب، تج ع لكولين، سيدي 

معروف، دلددر دلبيضلء، دملغرب - 
48048 دلددر دلبيضلء دملغرب.

»إعالن متعدس دلقردردت«
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري: 

.392724
ب قت�سى دلج ع دلعلم دالستثنلئي 

دملؤرخ في 34 يوليوز 2022
تم دتخلذ دلقردردت دلتللية: 

على  ينص  دلذي   :4 رقم  قردر 
مليلي: معلينة إستقللة دلديد دنريكي 
مشت2ك  مدي2  مهلمي  من  بت2يكدن 

للشركة
قردر رقم 2: دلذي ينص على مليلي: 
بصفة   guilhem GAL دلديد  تعين 

مدي2 مشت2ك للشركة
وتبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 

دلنظلم دألسل�سي دلتللية: 
على  ينص  دلذي  رقم...:  بند 

مليلي:....
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
 27 بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 

أكتوبر 2022 تحت رقم 843854.
646I

Aïd comptable

STE M A B PLANT
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

Aïd comptable
 Hay rachad bloc 3 num 120

Taza، 35000، Taza Maroc
STE M A B PLANT شركة ذدت 
مدؤولية محدوس  ذدت دلشريك 

دلوحيد

وعنودن مقرهل دإلخت لعي سودر 

لي لتن ودس دمليل تلز  - 35000 تلز  

دملغرب

تأسيس شركة ذدت مدؤولية 

محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

6809

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعددس دلقلنون   2022 أكتوبر   34

مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:

ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.

عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 

 STE M : دإلقتضلء ب ختصر تد يتهل

.A B PLANT

دشغلل   : بإيجلز  دلشركة  غرض 

دلبنلء  دو  مختلفة  دشغلل  تشجي2- 

-خ يع معلمالت تجلرية.

سودر   : دالخت لعي  دملقر  عنودن 

تلز    35000  - لي لتن ودس دمليل تلز  

دملغرب.

أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.

 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:

دلديد دس لعيل دلغريب : 4.000 

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة. 

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :

دلغريب  دس لعيل  دلديد 

عنودنه(د) سودر لي لتن بوشفلعة تلز  

35000 تلز  دملغرب.

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:

دلغريب  دس لعيل  دلديد 

عنودنه(د) سودر لي لتن بوشفلعة تلز  

35000 تلز  دملغرب

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

سخن28   04 بتلريخ  بتلز   دالبتددئية 

2022 تحت رقم 22/554.

647I

 مقرهل دإلخت لعي طريق تلركة دقلمة 

مللد رقم 40 شلرع 4 س م م دلطلبق 

دلتلني مردكش مردكش 40000 

مردكش دملغرب

تأسيس شركة ذدت دملدؤولية 

دملحدوس  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

434079

في  مؤرخ  موثق  عقد  ب قت�سى 
دلقلنون  إعددس  تم   2022 نون28   47

دملدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دملحدوس  بلمل يزدت دلتللية:

ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دملدؤولية دملحدوس .

عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 

 GSK  : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

.40000

دالنعلش   : غرض دلشركة بإيجلز 

دلعقلري.

طريق   : دالخت لعي  دملقر  عنودن 

4 س  40 شلرع  تلركة دقلمة مللد رقم 

دلتلني مردكش مردكش  دلطلبق  م  م 

40000 مردكش دملغرب.

أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.

 40.000 دلشركة:  رأس لل  مبلغ 

سرهم، مقدم كللتللي:

دلديد ستيفلن سوبين : 30 حصة 

بقي ة 400 سرهم للحصة.

دلديد  طليوس كري ة : 60 حصة 

بقي ة 400 سرهم للحصة.

 40  :  40000 ك  ج س  دلشركة 

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة. 

دلديد ستيفلن سوبين : 30 بقي ة 

400 سرهم.

 60  : كري ة  طليوس  دلديد  

بقي ة 400 سرهم.

 40  :  40000 ك  ج س  دلشركة 

بقي ة 400 سرهم.

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

وصفلت ومودطن دلشركلء :

عنودنه(د)  سوبين  ستيفلن  دلديد 
ريف   40090 ردمبلنة  طريق   428

فرندل 40090 فرندل فرندل.
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دلديد  طليوس كري ة عنودنه(د) 
مركز دلشويطر دليلنس سدرنل 37/346 
دورير  ديت  غيلت  هللا  عبد  سيدي 

دلحوز 40000 مردكش دملغرب.
 40000 ك  س  ج  دلشركة 
فرندل   40090 فرندل  عنودنه(د) 

فرندل.
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:
دلديد  طليوس كري ة عنودنه(د) 
مركز دلشويطر دليلنس سدرنل 37/346 
دورير  ديت  غيلت  هللا  عبد  سيدي 

دلحوز 40000 مردكش دملغرب
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
نون28   25 بتلريخ  ب ردكش  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 444837.

648I

فيدكلت

PRETTY CITRON
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
حل شركة

فيدكلت
3 مكرر زنقة بلستور دملدينة 

دلجديد  مكنلس، 50000، مكنلس 
دملغرب

PRETTY CITRON شركة ذدت 
مدؤولية محدوس  ذدت دلشريك 

دلوحيد(في طور دلتصفية)
وعنودن مقرهل دإلخت لعي زنقة 

2 متجر 2 ع لر  دلغفردن 4 شلرع 
دلجيش - 50000 مكنلس دملغرب.

حل شركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.53439
دلوحيد  دلشريك  قردر  ب قت�سى 
دملؤرخ في 34 أكتوبر 2022 تقرر حل 
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 
 PRETTY CITRON دلشريك دلوحيد 
مبلغ رأس للهل 40.000 سرهم وعنودن 
 2 متجر   2 زنقة  دإلخت لعي  مقرهل 
 - دلجيش  شلرع   4 دلغفردن  ع لر  
 : ل  نتيجة  دملغرب  مكنلس   50000

عدم تحقيق هدف دلشركة.

زنقة  ب  دلتصفية  مقر  حدس  و 
شلرع   4 دلغفردن  ع لر    2 متجر   2

دلجيش - 50000 مكنلس دملغرب. 
و عين:

دلديد( ) سفيلني وسدس وعنودنه(د) 
م.ج  دلجيش  شلرع  سعد  زنقة   42
 ( ) 50000 مكنلس دملغرب ك صفي 

للشركة.
وعند دإلقتضلء دلحدوس دملفروضة 
محل  لهم  دملخولة  دلصالحيلت  على 
دملخلبر  ومحل تبليغ دلعقوس ودلوثلئق 
متجر   2 زنقة   : بللتصفية  دملتعلقة 
دلجيش  شلرع   4 دلغفردن  ع لر    2

مكنلس
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
سخن28   08 بتلريخ  ب كنلس  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 4276.
649I

مكتـــب حدلبــلت خن2دل دوسيتلكس ش. م. م

 STE BATTERIE AGA AUTO
SARL

شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 
تأسيس شركة

مكتـــب حدلبــلت خن2دل دوسيتلكس 
ش. م. م

حي ت ديد دلزيتون رقم 56 تكوين 
دكلسير، 80000، دكلسير دملغرب

 STE BATTERIE AGA AUTO SARL
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

وعنودن مقرهل دإلخت لعي رقم 72 
شلرع دالملم دلبصي2  دلخيلم 2 
دكلسير - 80000 دكلسير دملغرب

تأسيس شركة ذدت دملدؤولية 
دملحدوس  

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 
53743

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
دلقلنون  إعددس  تم   2022 نون28   02
دملدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دملحدوس  بلمل يزدت دلتللية:
ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دملدؤولية دملحدوس .
عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
 STE  : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

.BATTERIE AGA AUTO SARL

تلخر   : بإيجلز  دلشركة  غرض 

أكددودردت أو قطع غيلر للديلردت.

رقم   : دالخت لعي  دملقر  عنودن 

 2 شلرع دالملم دلبصي2  دلخيلم   72

دكلسير - 80000 دكلسير دملغرب.

أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.

 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:

 500  : حكيم  دلنديمي  دلديد 

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة.

 500  : دلديد دلنديمى مصطفى 

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة. 

 500  : حكيم  دلنديمي  دلديد 

بقي ة 400 سرهم.

 500  : دلديد دلنديمى مصطفى 

بقي ة 400 سرهم.

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

وصفلت ومودطن دلشركلء :

دلديد دلنديمي حكيم عنودنه(د) 

44 حي ديرك  574 رقم  دلعنودن زنقة 

دكلسير   80000 دكلسير  كلن  ر  بود 

دملغرب.

مصطفى  دلنديمى  دلديد 

رقم   574 زنقة  دلعنودن  عنودنه(د) 

44 حي ديرك بود ر كلن دكلسير 80000 

دكلسير دملغرب.

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:

دلديد دلنديمي حكيم عنودنه(د) 

44 حي ديرك  574 رقم  دلعنودن زنقة 

بود ر كلن دكلسير 80000 دكلسير دملغرب

مصطفى  دلنديمى  دلديد 

رقم   574 زنقة  دلعنودن  عنودنه(د) 

44 حي ديرك بود ر كلن دكلسير 80000 

دكلسير دملغرب

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

نون28   29 بتلريخ  بلكلسير  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 449495.

650I

دلنلظور للحدلبلت

MOHAMED ARY
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

دلنلظور للحدلبلت
شلرع دالمي2 سيدي مح د دلحي 
دالسدري سيتي دملح دية بلوك س 
دلطلبق دلثلني رقم 5، 62000، 

دلنلظور دملغرب
MOHAMED ARY شركة ذدت 
مدؤولية محدوس  ذدت دلشريك 

دلوحيد
وعنودن مقرهل دإلخت لعي حي سيدي 

عث لن زنقة هولندد رقم 406 
دلنلظور 62000 دلنلظور دملغرب
تأسيس شركة ذدت مدؤولية 
محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 
24999

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
دلقلنون  إعددس  تم   2022 نون28   28
مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 
دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:
ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 
دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.
عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
 : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

.MOHAMED ARY
-كردء   : بإيجلز  دلشركة  غرض 

دلديلردت بدون سلئق.
عنودن دملقر دالخت لعي : حي سيدي 
عث لن زنقة هولندد رقم 406 دلنلظور 

62000 دلنلظور دملغرب.
أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.
 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:
 : دلعزيز  عبد  دمودجي  دلديد 
سرهم   400 بقي ة  حصة   4.000

للحصة. 
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :
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دلعزيز  عبد  دمودجي  دلديد 
عنودنه(د) دمللنيل 0 - دمللنيل.

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   
ومودطن مدي2ي دلشركة:

عنودنه(د)  ع رو  دمودجي  دلديد 
 54350 ميدلت  دالمل  زنقة   03

ميدلت دملغرب
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
دالبتددئية بللنلضور بتلريخ 07 سخن28 

2022 تحت رقم 4954.

654I

FIDUCIAIRE AL MOSTAKBAL

 CITY CENTER ENGLISH
PRIVATE SCHOOL

شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 
دلشريك دلوحيد

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE AL MOSTAKBAL
 BD LA GIRANDE RES 2000
 2ETG ESC A NO 3، 20000،

CASA MAROC
 CITY CENTER ENGLISH

PRIVATE SCHOOL شركة ذدت 
مدؤولية محدوس  ذدت دلشريك 

دلوحيد
وعنودن مقرهل دإلخت لعي 44 شلرع 
دلجيش دمللكي دلطلبق 3 رقم 2 - 
20330 دلددر دلبيضلء دملغرب 
تأسيس شركة ذدت مدؤولية 
محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 
564349

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعددس دلقلنون   2022 أكتوبر   05
مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 
دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:
ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 
دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.
عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
 CITY  : ب ختصر تد يتهل  دإلقتضلء 
 CENTER ENGLISH PRIVATE

.SCHOOL

مؤسدة   : غرض دلشركة بإيجلز 
ملصة لتعليم لغلت دلتودصل.

44 شلرع  عنودن دملقر دالخت لعي : 
 -  2 رقم   3 دلطلبق  دمللكي  دلجيش 

20330 دلددر دلبيضلء دملغرب.
أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.
 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:
دلديد دنيس بردس  : 4.000 حصة 

بقي ة 400 سرهم للحصة. 
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :
 30 دلديد دنيس بردس  عنودنه(د) 
دالول  دلطلبق  حيلن  بن  خلبر  زنقة 
دلبيضلء  دلددر   20000  3 رقم  شقة 

دملغرب.
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:
 30 دلديد دنيس بردس  عنودنه(د) 
دالول  دلطلبق  حيلن  بن  خلبر  زنقة 
دلبيضلء  دلددر   20000  3 رقم  شقة 

دملغرب 
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
 07 بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 

نون28 2022 تحت رقم 845226.
652I

فيدكلت

INEBAT
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تفويت حصص

فيدكلت
3 مكرر زنقة بلستور دملدينة 

دلجديد  مكنلس، 50000، مكنلس 
دملغرب

INEBAT شركة ذدت دملدؤولية 
دملحدوس 

وعنودن مقرهل دإلخت لعي تجزئة رقم 
429 دملنطقة دلصنلعية مجلط - 

50300 مكنلس دملغرب.
تفويت حصص

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 
.24907

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 

ت ت   2022 غشت   23 في  دملؤرخ 

دملصلسقة على :

تفويت دلديد ( ) عث لن دلحودت 
أصل  من  دخت لعية  حصة   4.500
 ( ) دلديد  لفلئد   حصة   450.000
غشت   23 بتلريخ  دلحودت  دلتهلمي 

.2022
دلحودت  وئلم   ( ) دلديد  تفويت 
أصل  من  دخت لعية  حصة   6.000
 ( ) دلديد  لفلئد   حصة   600.000
غشت   23 بتلريخ  دلحودت  دلتهلمي 

.2022
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم   
نون28   07 بتلريخ  ب كنلس  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 4074.

653I

 ADIL ANOIR COMPTABILITE & TAX

SOLUTIONS SARL

SNACK CACH COCHE
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

 ADIL ANOIR COMPTABILITE &
TAX SOLUTIONS SARL

 Avenue Mohammed Slaoui n
 44, Fès Boite Postale : 2255،

30000، Fès Maroc
SNACK CACH COCHE شركة 

ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 
دلشريك دلوحيد

وعنودن مقرهل دإلخت لعي مكتب رقم 
28 دلطلبق دلردبع مكتب دلصفلء 
طريق صفرو موالي رشيد 30000 

فلس دملغرب
تأسيس شركة ذدت مدؤولية 
محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 
74727

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
دلقلنون  إعددس  تم   2022 نون28   46
مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 
دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:
ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 
دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.

عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
 : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

.SNACK CACH COCHE
إطعلم   : بإيجلز  دلشركة  غرض 

سريع
وخبة مفيفة.

مكتب   : دالخت لعي  دملقر  عنودن 
رقم 28 دلطلبق دلردبع مكتب دلصفلء 
 30000 رشيد  موالي  صفرو  طريق 

فلس دملغرب.
أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.
 40.000 دلشركة:  رأس لل  مبلغ 

سرهم، مقدم كللتللي:
 400  : دلديد عبددلرح لن دونزو 

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة. 
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :
دونزو  عبددلرح لن  دلديد 
ت كنلي  عين  دلزدوية  سودر  عنودنه(د) 

صفرو 34000 صفرو دملغرب.
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:
دونزو  عبددلرح لن  دلديد 
ت كنلي  عين  دلزدوية  سودر  عنودنه(د) 

صفرو 34000 صفرو دملغرب
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
نون28   29 بتلريخ  بفلس  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 6537.

654I

ALMOURAJIAA CONSEILS

SAFA EXPERTISE
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

ALMOURAJIAA CONSEILS
بوت28  دوريكة دلحوز، 42452، 

مردكش دملغرب
SAFA EXPERTISE شركة ذدت 
مدؤولية محدوس  ذدت دلشريك 

دلوحيد
وعنودن مقرهل دإلخت لعي دملحلميد 7 
تجزئة دالملم دلجزولي ع لر  د4 رقم 
7 دسكجور - 40460 مردكش دملغرب
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تأسيس شركة ذدت مدؤولية 
محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 
428863

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعددس دلقلنون   2022 يوليوز   20
مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 
دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:
ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 
دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.
عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
 SAFA  : ب ختصر تد يتهل  دإلقتضلء 

.EXPERTISE
دلشبكة   : بإيجلز  دلشركة  غرض 
دلكهربلئية.  دالع لل  ودالتصلالت. 
تجلر   داللكت2ونية.  دملعددت  تجلر  
دستي2دس  دلكهربلئية.  دملعددت 

وتصدير.
دملحلميد   : عنودن دملقر دالخت لعي 
7 تجزئة دالملم دلجزولي ع لر  د4 رقم 
7 دسكجور - 40460 مردكش دملغرب.
أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.
 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:
 4.000  : كرومي  مح د  دلديد 

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة. 
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :
عنودنه(د)  كرومي  مح د  دلديد 
شلرع دملددرس رقم 42 سيدي يوسف 
مردكش   40000 دلش للي  علي  بن 

دملغرب.
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:
عنودنه(د)  كرومي  مح د  دلديد 
شلرع دملددرس رقم 42 سيدي يوسف 
مردكش   40000 دلش للي  علي  بن 

دملغرب
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
شتن28   43 بتلريخ  ب ردكش  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 439335.

655I

مكتب مو�سى رشيد

ECOBRIDGE
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تأسيس شركة

مكتب مو�سى رشيد
ع لر  4 شقة 44 زنقة دلصوير  

شلرع مح د دلخلمس م ج، 50000، 
مكنلس دملغرب

ECOBRIDGE شركة ذدت 
دملدؤولية دملحدوس 

وعنودن مقرهل دإلخت لعي شقة 
44 طلبق 4 دقلمة دم ربيع رقم 442 

تجزئة صحردء 4 شلرع مح د 6 
مكنلس - 50000 مكنلس دملغرب
تأسيس شركة ذدت دملدؤولية 

دملحدوس  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

57844
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
دلقلنون  إعددس  تم   2022 نون28   29
دملدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دملحدوس  بلمل يزدت دلتللية:
ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دملدؤولية دملحدوس .
عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
 : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

.ECOBRIDGE
مقلول   : بإيجلز  دلشركة  غرض 

أشغلل مختلفة.
 44 : شقة  عنودن دملقر دالخت لعي 
طلبق 4 دقلمة دم ربيع رقم 442 تجزئة 
 - مكنلس   6 شلرع مح د   4 صحردء 

50000 مكنلس دملغرب.
أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.
مبلغ رأس لل دلشركة: 4.900.000 

سرهم، مقدم كللتللي:
 500  : دلقلسمي  يونس  دلديد 
حصة بقي ة 50.000 سرهم للحصة.

500 حصة  دلديد يونس مالف : 
بقي ة 50.000 سرهم للحصة. 

 24000  : دلديد يونس دلقلسمي 
بقي ة 2.400.000 سرهم.

 24000  : مالف  يونس  دلديد 
بقي ة 2.400.000 سرهم.

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   
وصفلت ومودطن دلشركلء :

دلديد يونس دلقلسمي عنودنه(د) 
تجزئة   5 شقة   2 طلبق   494 رقم 
مكنلس   50000  2 خزء  عث لنية 

دملغرب.
عنودنه(د)  مالف  يونس  دلديد 
فيال 45 تجزئة توالل 50000 مكنلس 

دملغرب.
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:
دلديد يونس دلقلسمي عنودنه(د) 
تجزئة   5 شقة   2 طلبق   494 رقم 
مكنلس   50000  2 خزء  عث لنية 

دملغرب
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
سخن28   43 بتلريخ  ب كنلس  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 4673.

656I

ACCOUN-TAX SERVICES

MH ELEGANCE
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

ACCOUN-TAX SERVICES
 RUE IBN TOUMERT IMM
 BELKZIZ N° 10 GUELIZ،

40000، MARRAKECH MAROC
MH ELEGANCE شركة ذدت 

مدؤولية محدوس  ذدت دلشريك 
دلوحيد

وعنودن مقرهل دإلخت لعي نور 5 
مكتب ب 34 ب مكرر دلطلبق دلثلني 
شلرع دلحدن دلثلني خيليز - 40000 

مردكش دملغرب
تأسيس شركة ذدت مدؤولية 
محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 
434427

في  مؤرخ  حر  عقد  ب قت�سى 
دلقلنون  إعددس  تم   2022 نون28   07
مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 
دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:

ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 
دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.
عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
 MH  : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

.ELEGANCE
حالقة   : بإيجلز  دلشركة  غرض 

دلندلء ودلرخلل.
 5 نور   : دالخت لعي  دملقر  عنودن 
34 ب مكرر دلطلبق دلثلني  مكتب ب 
 40000  - شلرع دلحدن دلثلني خيليز 

مردكش دملغرب.
أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.
 4.000 دلشركة:  رأس لل  مبلغ 

سرهم، مقدم كللتللي:
دلديد حوسيفي دلحدين : 4.000 

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة. 
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :
دلحدين  حوسيفي  دلديد 
م ر دبن دلكثي2 تجزئة   36 عنودنه(د) 
عرصة دلكبي2 طلبق 2 شقة 6 دملعلريف 

20370 دلددر دلبيضلء دملغرب.
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:
دلحدين  حوسيفي  دلديد 
م ر دبن دلكثي2 تجزئة   36 عنودنه(د) 
عرصة دلكبي2 طلبق 2 شقة 6 دملعلريف 

20370 دلددر دلبيضلء دملغرب
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
سخن28   08 بتلريخ  ب ردكش  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 442300.

657I

AADA CONSULTING 

 TAZORIRT
CONSTRUCTION

شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 
دلشريك دلوحيد

تأسيس شركة

AADA CONSULTING
 N7 RUE AHMED TOUKI 2EME
 ،ÉTAGE CASABLANCA، 20000

دلددر دلبيضلء دملغرب



عدس 5748 - 4 خ لس  دامر  4444 )28 سيد 28 2022)الجريدة الرسمية   24290

 TAZORIRT CONSTRUCTION

شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد

وعنودن مقرهل دإلخت لعي 7 شلرع 

دح د دلتوكي طلبق 2 شقة 40 دلددر 

دلبيضلء - 20000 دلددر دلبيضلء 

دملغرب

تأسيس شركة ذدت مدؤولية 

محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

560549

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعددس دلقلنون   2022 أكتوبر   20

مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:

ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.

عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 

 : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

.TAZORIRT CONSTRUCTION

دشغلل   : بإيجلز  دلشركة  غرض 

دلبنلء أو أع لل متنوعة (مقلول)..

شلرع   7  : عنودن دملقر دالخت لعي 

40 دلددر  2 شقة  دح د دلتوكي طلبق 

دلبيضلء  دلددر   20000  - دلبيضلء 

دملغرب.

أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.

 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:

 4.000  : بوكرش  رشيد  دلديد 

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة. 

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :

عنودنه(د)  بوكرش  رشيد  دلديد 

كردمة  دلشرقي  دلجديد  لحروش  حي 

دلريش 52400 دلريش دملغرب.

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:

عنودنه(د)  بوكرش  رشيد  دلديد 

كردمة  دلشرقي  دلجديد  لحروش  حي 

دلريش 52400 دلريش دملغرب

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

 34 بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 

أكتوبر 2022 تحت رقم 844008.

658I

CADES SARL

KHAMS DESIGN
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد

توسيع نشلط دلشركة 

CADES SARL

 --46BD ZERKTOUNI 1ER

 ETAGE N°3 CASA، 20000،

CASABLANCA MAROC

KHAMS DESIGN شركة ذدت 

مدؤولية محدوس  ذدت دلشريك 

دلوحيد

وعنودن مقرهل دالخت لعي 46 شلرع 

دلزرقطوني طلبق 2 رقم 6 دلددر 

دلبيضلء 20400 دلددر دلبيضلء 

دملغرب.

توسيع نشلط دلشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري -.

دلوحيد  دلشريك  قردر  ب قت�سى 

ت ت   2022 أكتوبر   43 في  دملؤرخ 

نشلط  إلى  دلتللية  دألنشطة  إضلفة 

دلشركة دلحللي :

خ يع  دلتجهيز،  ع ليلت  خ يع 

دملهن

• خ يع أع لل دلتجهيز

• شركة علمة للتجديد ودلتجهيز

ودلتص يم  دالستشلردت  مهلم   •

ودلجدولة ودلتوخيه ودلتنديق.

وتفويض  دملشروع  إسدر   مهلم   •

دألع لل وعقوس تدليم دملفتلح

دلوحددت  ومردقبة  إسدر    •

دلدكنية. نقلبة دملدلكن أو دملج علت 

دلدكنية أو دلتجلرية.

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم   

 05 بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 

سخن28 2022 تحت رقم 849080.

659I

FACE FIDUCIAIRE

MERY STAR
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
إنشلء فرع تلبع للشركة

FACE FIDUCIAIRE

209 شلرع مصطفى دملعني دلطلبق 

دلثللث رقم 6، 20430، دلددر 

دلبيضلء دملغرب

MERY STAR شركة ذدت مدؤولية 

محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد

وعنودن مقرهل دإلخت لعي 5 ع منزه 

دلرح ة 4 تجزئة 48 ع لر  5 متجر 
رقم 46 سدر بوعز  - 20000 دلددر 

دلبيضلء دملغرب.

إنشلء فرع تلبع للشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.539949

دلوحيد  دلشريك  قردر  ب قت�سى 
تقرر   2022 أكتوبر   47 في  دملؤرخ 

تحت  للشركة  تلبع  فرع  إنشلء 

ودلكلئن   MERY STAR دلتد ية 

بللعنودن متجر في دقلمة سيلر نلور م 
س 4 ع لر  2 رقم 2 داللفة - 20000 

من  ودملدي2  دملغرب  دلبيضلء  دلددر 

طرف دلديد( ) بوشبتي مريم.

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

 43 بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 

سخن28 2022 تحت رقم 850084.

660I

SAFIGEC

STE R2G CONSULTING
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

حل شركة

SAFIGEC

 RUE IBN TAYMIA IMM 12 APPT

2 FES، 30000، FES MAROC

STE R2G CONSULTING شركة 
ذدت دملدؤولية دملحدوس (في طور 

دلتصفية)

وعنودن مقرهل دإلخت لعي رقم 344 

شلرع عبد دلرحيم دلدقل ط حي بدر - 

33000 فلس دملغرب.

حل شركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.64404
ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 
2022 تقرر حل  42 سخن28  دملؤرخ في 
دملحدوس   دملدؤولية  ذدت  شركة 
مبلغ   STE R2G CONSULTING
وعنودن  سرهم   400.000 رأس للهل 
مقرهل دإلخت لعي رقم 344 شلرع عبد 
 33000  - دلرحيم دلدقل ط حي بدر 
في  دلشركة   : نتيجة ل  دملغرب  فلس 

دلخدلءر.
و حدس مقر دلتصفية ب رقم 344 
شلرع عبد دلرحيم دلدقل ط حي بدر - 

33000 فلس دملغرب. 
و عين:

بلقل�سي  غزالن  دلديد( ) 
عبد  شلرع   344 رقم  وعنودنه(د) 
 33000 بدر  حي  ط  دلدقل  دلرحيم 

فلس دملغرب ك صفي ( ) للشركة.
وعند دإلقتضلء دلحدوس دملفروضة 
محل  لهم  دملخولة  دلصالحيلت  على 
دملخلبر  ومحل تبليغ دلعقوس ودلوثلئق 

دملتعلقة بللتصفية : -
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
سخن28   43 بتلريخ  بفلس  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 5492.

664I

زوبي2 بوتغ لس

 STE GEDIANI PLUS AUTO
ECOLE SARL

شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 
تأسيس شركة

زوبي2 بوتغ لس
دكنول دملركز تلز ، 35050، تلز  

دملغرب
 STE GEDIANI PLUS AUTO

ECOLE SARL شركة ذدت 
دملدؤولية دملحدوس 

وعنودن مقرهل دإلخت لعي دملدي2  4 
بلوك 40 رقم 23 تلز  - 35000 تلز  

دملغرب
تأسيس شركة ذدت دملدؤولية 

دملحدوس  
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رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

6823

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

دلقلنون  إعددس  تم   2022 نون28   24

دملدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دملحدوس  بلمل يزدت دلتللية:

ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دملدؤولية دملحدوس .

عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 

 STE  : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

 GEDIANI PLUS AUTO ECOLE

.SARL

مدرسة   : بإيجلز  دلشركة  غرض 

تعليم دلديلقة.

عنودن دملقر دالخت لعي : دملدي2  4 

تلز    35000  - تلز    23 40 رقم  بلوك 

دملغرب.

أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.

 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:

دلديد دنلس خديلني : 500 حصة 

بقي ة 400 سرهم للحصة.

دلديد دسلمة زالميط : 500 حصة 

بقي ة 400 سرهم للحصة. 

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :

عنودنه(د)  خديلني  دنلس  دلديد 

تلز    23 رقم   40 بلوك   4 دملدي2  

35000 تلز  دملغرب.

عنودنه(د)  زالميط  دسلمة  دلديد 

تلز    94 دلرقم   2 دلحدن  شلرع 

35000 تلز  دملغرب.

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:

عنودنه(د)  خديلني  دنلس  دلديد 

تلز    23 رقم   40 بلوك   4 دملدي2  

35000 تلز  دملغرب

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

سخن28   42 بتلريخ  بتلز   دالبتددئية 

2022 تحت رقم 575.

662I

‘Entreprise assisstance *ENTASS*

ALMANARA ORIENTALE
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

 Entreprise assisstance*

›*ENTASS

 ongle rue berkane et melila،

60000، oujda maroc

ALMANARA ORIENTALE شركة 

ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد

وعنودن مقرهل دإلخت لعي شلرع عالل 

دلفل�سي حي دملقلومة رقم 44 طلبق 3 

وخد  - 60000 وخد  دملغرب

تأسيس شركة ذدت مدؤولية 

محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

40474

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعددس دلقلنون   2022 يوليوز   49

مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:

ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.

عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 

 : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

.ALMANARA ORIENTALE

معصر    : بإيجلز  دلشركة  غرض 

دلزيت وحفظ وتصنيع دلزيتون.

شلرع   : دالخت لعي  دملقر  عنودن 

رقم  دملقلومة  حي  دلفل�سي  عالل 

وخد    60000  - وخد    3 طلبق   44

دملغرب.

أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.

 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:

 4.000  : دلديد مح د حدنلوي 

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة. 

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :

دلديد مح د حدنلوي عنودنه(د) 
7 رقم  حي دلوحد  طريق تلز  زنقة ل 

30 وخد  60000 وخد  دملغرب.
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:
دلديد مح د حدنلوي عنودنه(د) 
7 رقم  حي دلوحد  طريق تلز  زنقة ل 

30 وخد  60000 وخد  دملغرب
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
نون28   02 بتلريخ  بوخد   دلتجلرية 

2022 تحت رقم 4709.

663I

elite compta

BOÏZEE
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تأسيس شركة

elite compta
 av atlas apt 16 agdal rabat، 44

10000، rabat maroc
BOÏZEE شركة ذدت دملدؤولية 

دملحدوس 
وعنودن مقرهل دإلخت لعي 400 شلرع 
دلحدن دلثلني دلطلبق دلثلني دلشقة 
رقم 5 سيور دلجلمع دلربلط - 40060 

دلربلط دملغرب
تأسيس شركة ذدت دملدؤولية 

دملحدوس  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

464703
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
دلقلنون  إعددس  تم   2022 نون28   22
دملدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دملحدوس  بلمل يزدت دلتللية:
ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دملدؤولية دملحدوس .
عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
 : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

.BOÏZEE
 : بإيجلز  دلشركة  غرض 

مطعم,دلوخبلت دلجلهز ..
 400  : دالخت لعي  دملقر  عنودن 
دلثلني  دلطلبق  دلثلني  دلحدن  شلرع 
 - سيور دلجلمع دلربلط   5 دلشقة رقم 

40060 دلربلط دملغرب.

أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  
دلشركة : 99 سنة.

 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 
سرهم، مقدم كللتللي:

دلديد بدر بندريوش : 500 حصة 
بقي ة 400 سرهم للحصة.

 500  : دلديد مح د خودس دلهاللي 
حصة بقي ة 400 سرهم للحصة. 

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 
وصفلت ومودطن دلشركلء :

دلهاللي  خودس  مح د  دلديد 
ريلض  تجزئة   25 قطلع  عنودنه(د) 
 40400 دلريلض  حي   28 رقم  دالطلر 

دلربلط دملغرب.
عنودنه(د)  بندريوش  بدر  دلديد 
تجزئة  حكيم  بني  زنقة   435 رقم 
دلربلط   40470 دلدوي�سي  دلدفردء 

دملغرب.
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:
عنودنه(د)  بندريوش  بدر  دلديد 
تجزئة  حكيم  بني  زنقة   435 رقم 
دلربلط   40470 دلدوي�سي  دلدفردء 

دملغرب 
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
سخن28   43 بتلريخ  بللربلط  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 434467.
664I

AFS MOROCCO

AU FIL DES MOTS
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

AFS MOROCCO
 Appt 4 Imm D Residence Al
 Yamama Secteur 9 Lot 20

Avenue Al Yazidi Hay Riyad-
Rabat، 12000، دلربلط دملغرب

AU FIL DES MOTS شركة ذدت 
مدؤولية محدوس  ذدت دلشريك 

دلوحيد
وعنودن مقرهل دإلخت لعي 3، إقلمة 

ربيعة، ع لر  دلنديم، دلشقة 4، حي 
دلنهضة 4، دلربلط - 42000 دلربلط 

دملغرب
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تأسيس شركة ذدت مدؤولية 
محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 
464647

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
دلقلنون  إعددس  تم   2022 يونيو   43
مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 
دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:
ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 
دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.
عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
 AU FIL : دإلقتضلء ب ختصر تد يتهل

.DES MOTS
دلغرض   : بإيجلز  دلشركة  غرض 
أو  مبلشر  بشكل  هو،  دلشركة  من 
إمل لنفدهل أو نيلبة عن  غي2 مبلشر، 
دلتللية  دلع ليلت  ثللثة،  أطردف 

دملعلنة وغي2 دملقيد :
وتقويم وعالج  ودلوقلية  دلفحص 
دضطردبلت  تأهيل  وإعلس   دلنطق 
أبعلسهل،  بج يع  ودللغة  دلتودصل، 
ودلكالم،  دلريل�سي،  ودإلسردك 

ودلصوت، ووظلئف دلفم ودلوخه ؛
دلتأهيل  وإعلس   دلنطق،  عالج 
دلوظيفي من أخل تن ية دستقاللية 
ودلحفلظ  حيلته  ونوعية  دملريض 

عليه ل ؛
تنظيم ورش دلع ل ودلتدريب.

دلقيوس  مردعل   مع  أعم،  وبشكل 
دلقلنونية  دألحكلم  عن  دلنلتجة 
دلتجلرية  دملعلمالت  خ يع  دلدلرية، 
أو دلصنلعية أو دملللية أو دملنقولة أو 
دلعقلرية أو غي2هل من دملعلمالت من 
أي نوع كلنت تتعلق بشكل مبلشر أو 
غي2 مبلشر بغرض دلشركة ودلتي من 
دملحت ل أن تدهل ع لية دلتطوير. أو 

دإلسردك أو دلت ديد ؛.
3، إقلمة   : عنودن دملقر دالخت لعي 
ربيعة، ع لر  دلنديم، دلشقة 4، حي 
دلربلط   42000  - دلربلط   ،4 دلنهضة 

دملغرب.
أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.

 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 
سرهم، مقدم كللتللي:

 4.000  : دلعلوي  زينب  دلديد  
حصة بقي ة 400 سرهم للحصة. 

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 
وصفلت ومودطن دلشركلء :

عنودنه(د)  دلعلوي  زينب  دلديد  
42 زنقة خلن خوريس، حي دللي ون، 

دلربلط 42000 دلربلط دملغرب.
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:
عنودنه(د)  دلعلوي  زينب  دلديد  
42 زنقة خلن خوريس، حي دللي ون، 

دلربلط 42000 دلربلط دملغرب
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
سخن28   09 بتلريخ  بللربلط  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 40430.
665I

ACG CONSEIL

ABOU OMRANE RENT CAR
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

ACG CONSEIL
9 زتقة دألوروغودي إقلمة شي لء 

طبق دألول رقم 6، 90040، طنجة 
دملغرب

 ABOU OMRANE RENT CAR
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
وعنودن مقرهل دإلخت لعي شلرع 

مليلية حي سيدي بوخ عة - 94000 
شفشلون دملغرب

تأسيس شركة ذدت مدؤولية 
محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 
4764

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعددس دلقلنون   2022 شتن28   24
مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 
دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:
ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 
دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.

عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
 ABOU : دإلقتضلء ب ختصر تد يتهل

.OMRANE RENT CAR
كردء   : بإيجلز  دلشركة  غرض 

دلديلردت بدون سلئق.
شلرع   : دالخت لعي  دملقر  عنودن 
 94000  - مليلية حي سيدي بوخ عة 

شفشلون دملغرب.
أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.
 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:
 : دلرزدق  عبد  دلعلوي  دلديد 
سرهم   400 بقي ة  حصة   4.000

للحصة. 
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :
دلرزدق  عبد  دلعلوي  دلديد 
عنودنه(د) شلرع موالي عبد دلرح لن 

دلشريف 94000 شفشلون دملغرب.
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:
عنودنه(د)  دخنيلح  مؤنس  دلديد 
 47 رقم   04 زنقة  دلهكلر  شلرع خبل 

بوسلفو 93040 تطودن دملغرب
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
 43 بتلريخ  بشفشلون  دالبتددئية 

سخن28 2022 تحت رقم 385/2022.

666I

FLASH ECONOMIE

GOLDFARM AGRO
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28، 20000،
CASABLANCA MAROC

GOLDFARM AGRO شركة ذدت 
دملدؤولية دملحدوس 

وعنودن مقرهل دإلخت لعي حي دألمل 
04 بلوك 44 رقم 04 - 73000 

دلددملة دملغرب
تأسيس شركة ذدت دملدؤولية 

دملحدوس  

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

23347

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعددس دلقلنون   2022 سخن28   04

دملدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دملحدوس  بلمل يزدت دلتللية:

ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دملدؤولية دملحدوس .

عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 

 : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

.GOLDFARM AGRO

سعم   : بإيجلز  دلشركة  غرض 

دألولية  ودملعللجة  للزردعة  أنشطة 

لل حلصيل

إنتلج وتدويق دلبذور.

حي   : دالخت لعي  دملقر  عنودن 
دألمل 04 بلوك 44 رقم 04 - 73000 

دلددملة دملغرب.

أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.

 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:

 500  : دلدعدي  سعلس  دلديد  

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة.

 250  : بوسيف  دلشيخ  دلديد 

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة.

 250  : دلدرقلوي  فتيحة  دلديد  

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة. 

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :

دلديد  سعلس دلدعدي عنودنه(د) 

 73000  542 رقم  دلحدني  حي 

دلددملة دملغرب.

دلديد دلشيخ بوسيف عنودنه(د) 

 433 رقم  سدرملن  زنقة  دلحدني  حي 

73000 دلددملة دملغرب.
دلدرقلوي  فتيحة  دلديد  

 557 عنودنه(د) حي موالي رشيد رقم 

73000 دلددملة دملغرب.

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:

دلديد  سعلس دلدعدي عنودنه(د) 

 73000  542 رقم  دلحدني  حي 

دلددملة دملغرب
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بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

 29 بتلريخ  دلدهب  بودسي  دالبتددئية 

نون28 2022 تحت رقم 2039.

667I

CABINET CONSULTING TOGESTION SARL

 CABINET LA TIENDA
CONSEIL

شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 
تأسيس شركة

 CABINET CONSULTING

TOGESTION SARL

 av. hassan II bloc 1 N° 21،

72000، دلد لر  دملغرب

 CABINET LA TIENDA CONSEIL

شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

وعنودن مقرهل دإلخت لعي دلحي 

دلحدني زنقة سيدي دح د ولد 

دح د صللح رقم 20 مكرر دلد لر  - 

72000 دلد لر  دملغرب

تأسيس شركة ذدت دملدؤولية 

دملحدوس  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

2843

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
دلقلنون  إعددس  تم   2022 أبريل   27

دملدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دملحدوس  بلمل يزدت دلتللية:

ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دملدؤولية دملحدوس .

عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 

 : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

.CABINET LA TIENDA CONSEIL

مكتب   : بإيجلز  دلشركة  غرض 

دملنهي  ودلتكوين  ودالبحلث  دلدردسلت 

ودشغلل دملحلسبة.

دلحي   : دالخت لعي  دملقر  عنودن 

ولد  دح د  سيدي  زنقة  دلحدني 

دح د صللح رقم 20 مكرر دلد لر  - 

72000 دلد لر  دملغرب.

أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.

 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:

دلديد دس لعيلي سيدي دلردكب 
سرهم   400 بقي ة  حصة   5.000  :

للحصة.
5.000 حصة   : دلديد فضلي دسد 

بقي ة 400 سرهم للحصة. 
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :
دلديد دس لعيلي سيدي دلردكب 
عنودنه(د) شلرع دلحدن دلثلني بلوك 
02 رقم 46 دلد لر  72000 دلد لر  

دملغرب.
حي  عنودنه(د)  دسد  فضلي  دلديد 
دلدالم 03 بلوك دش رقم 46 دلد لر  

72000 دلد لر  دملغرب.
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:
حي  عنودنه(د)  دسد  فضلي  دلديد 
دلدالم 03 بلوك دش رقم 46 دلد لر  

72000 دلد لر  دملغرب
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
دالبتددئية بللد لر  بتلريخ 08 سخن28 

2022 تحت رقم 245/2022.
668I

فيكلميد

 WILAYA CENTER
DIVERTISSEMENT

شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 
دلشريك دلوحيد

قفل دلتصفية

فيكلميد
3، شلرع دلوحد  دلطلبق دألول رقم 

4، 93000، تطودن دملغرب
 WILAYA CENTER

DIVERTISSEMENT شركة ذدت 
مدؤولية محدوس  ذدت دلشريك 

دلوحيد
وعنودن مقرهل دإلخت لعي : شلرع 

دملهدي بن بركة زنقة دلغروب رقم 42 
- 93000 تطودن دملغرب.

قفل دلتصفية
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

.26727
دلوحيد  دلشريك  قردر  ب قت�سى 
 2022 سخن28   06 في  دملؤرخ 
 WILAYA CENTER حل  تقرر 

ذدت  شركة   DIVERTISSEMENT
دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 
 30.000 رأس للهل  مبلغ  دلوحيد 
سرهم وعنودن مقرهل دإلخت لعي شلرع 
دملهدي بن بركة زنقة دلغروب رقم 42 
- 93000 تطودن دملغرب نتيجة لعدم 

مزودلة دلنشلط.
و عين:

دلشتوي  ديت  ملهر  دلديد( ) 
بركة  بن  دملهدي  شلرع  وعنودنه(د) 
93000 تطودن دملغرب  زنقة دلغروب 

ك صفي ( ) للشركة.
و قد تم دنعقلس دلج عية دلختلمية 
شلرع  وفي   2022 سخن28   06 بتلريخ 
دملهدي بن بركة زنقة دلغروب رقم 42 

- 93000 تطودن دملغرب.
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
سخن28   09 دالبتددئية بتطودن بتلريخ 

2022 تحت رقم 2447.
669I

FLASH ECONOMIE

MOONBAY 
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28، 20000،
CASABLANCA MAROC

 MOONBAY شركة ذدت دملدؤولية 
دملحدوس 

وعنودن مقرهل دإلخت لعي حي دألمل 
04 بلوك 44 رقم 02 - 73000 

دلددملة دملغرب
تأسيس شركة ذدت دملدؤولية 

دملحدوس  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

23407
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعددس دلقلنون   2022 سخن28   04
دملدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دملحدوس  بلمل يزدت دلتللية:
ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دملدؤولية دملحدوس .
عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
 : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

.MOONBAY

سعم   : بإيجلز  دلشركة  غرض 
دألولية  ودملعللجة  للزردعة  أنشطة 

لل حلصيل
 إنتلج وتدويق دلبذور 

تدويق دملنتجلت دلزردعية.
حي   : دالخت لعي  دملقر  عنودن 
دألمل 04 بلوك 44 رقم 02 - 73000 

دلددملة دملغرب.
أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.
 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:
 500  : دلديد عنلتي دلشيخ دمللمي 

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة.
حصة   500  : دلعللم  بونل  دلديد 

بقي ة 400 سرهم للحصة. 
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :
دمللمي  دلشيخ  عنلتي  دلديد 
عنودنه(د) شلرع موالي دس لعيل رقم 

06 73000 دلددملة دملغرب.
حي  دلعللم عنودنه(د)  بونل  دلديد 
 73000  02 رقم   44 بلوك   04 دألمل 

دلددملة دملغرب.
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:
دمللمي  دلشيخ  عنلتي  دلديد 
عنودنه(د) شلرع موالي دس لعيل رقم 

06 73000 دلددملة دملغرب
حي  دلعللم عنودنه(د)  بونل  دلديد 
 73000  02 رقم   44 بلوك   04 دألمل 

دلددملة دملغرب
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
 07 بتلريخ  دلدهب  بودسي  دالبتددئية 

سخن28 2022 تحت رقم 2095.
670I

FOUZMEDIA

ASLIM-TRANS
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA، 14000، kenitra

maroc
ASLIM-TRANS شركة ذدت 
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مدؤولية محدوس  ذدت دلشريك 
دلوحيد

وعنودن مقرهل دإلخت لعي 23 زنقة 
أنودل دلرقم 4 ع لر  فلوري 44 - 

44000 دلقنيطر  دملغرب
تأسيس شركة ذدت مدؤولية 
محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 
54423

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعددس دلقلنون   2020 ف28دير   03
مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 
دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:
ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 
دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.
عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
 : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

.ASLIM-TRANS
: مقلول في  غرض دلشركة بإيجلز 

نقل دلبضلئع.
زنقة   23  : عنودن دملقر دالخت لعي 
 -  44 فلوري  ع لر    4 دلرقم  أنودل 

44000 دلقنيطر  دملغرب.
أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.
 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:- 
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :
دملصطفى  دلردس  ديت  دلديد 
إقلمة  حدلن  مج ع  عنودنه(د) 
 90000  5 ع لر    3 دلدعلس  دلشطر 

طنجة دملغرب.
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:
دملصطفى  دلردس  ديت  دلديد 
إقلمة  حدلن  مج ع  عنودنه(د) 
 90000  5 ع لر    3 دلدعلس  دلشطر 

طنجة دملغرب
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
دالبتددئية بللقنيطر  بتلريخ 03 ف28دير 

2020 تحت رقم -.

674I

FOUZMEDIA

STE IBTIDOR MAGHREB
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA، 14000، kenitra

maroc
STE IBTIDOR MAGHREB شركة 

ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 
دلشريك دلوحيد

وعنودن مقرهل دإلخت لعي 48 شلرع 
دبو بكر دلصديق دقلمة دي لن مكتب 
02– دلـقـنـيـطـر  44000 دلقنيطر  

دملغرب
تأسيس شركة ذدت مدؤولية 
محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 
67575

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعددس دلقلنون   2022 سخن28   07
مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 
دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:
ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 
دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.
عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
 STE  : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

.IBTIDOR MAGHREB
: مقلول في  غرض دلشركة بإيجلز 

دألشغلل دملختلفة وأشغلل دلبنلء.
48 شلرع  عنودن دملقر دالخت لعي : 
دبو بكر دلصديق دقلمة دي لن مكتب 
دلقنيطر    44000 دلـقـنـيـطـر    –02

دملغرب.
أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.
 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:- 
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :
دلديد وليد بن مح د علي رمضلن 

عنودنه(د) تونس -- -- تونس.
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:

دلديد وليد بن مح د علي رمضلن 
عنودنه(د) تونس -- -- تونس

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
 07 بتلريخ  بللقنيطر   دالبتددئية 

سخن28 2022 تحت رقم -.
672I

marrakech finance

ARCHEOLOGIA FUTURA
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

حل شركة

marrakech finance
 Av Allal el fassi imm atlassi
 A1 n 15 marrakech، 40000،

Marrakech maroc
ARCHEOLOGIA FUTURA شركة 
ذدت دملدؤولية دملحدوس (في طور 

دلتصفية)
وعنودن مقرهل دإلخت لعي رقم 297 

دلطلبق دالر�سي دلحي دلصنلعي 
سيدي غلنم - 40000 مردكش 

دملغرب.
حل شركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 
.82845

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 
تقرر حل   2022 نون28   03 دملؤرخ في 
دملحدوس   دملدؤولية  ذدت  شركة 
مبلغ   ARCHEOLOGIA FUTURA
وعنودن  سرهم   400.000 رأس للهل 
دلطلبق   297 رقم  دإلخت لعي  مقرهل 
دالر�سي دلحي دلصنلعي سيدي غلنم 
 : مردكش دملغرب نتيجة ل   40000  -

قردر دلشريك بتصفية دلشركة.
و حدس مقر دلتصفية ب رقم 297 
دلطلبق دالر�سي دلحي دلصنلعي سيدي 

غلنم - 40000 مردكش دملغرب. 
و عين:

سيلين  خوليلن  ملرك  دلديد( ) 
كلرسن  دقلمة   84 فيال  وعنودنه(د) 
 40000 دلجنوبي  دلنخيل  سيتي 
مردكش دملغرب ك صفي ( ) للشركة.

وعند دإلقتضلء دلحدوس دملفروضة 
محل  لهم  دملخولة  دلصالحيلت  على 
دملخلبر  ومحل تبليغ دلعقوس ودلوثلئق 

دملتعلقة بللتصفية : -

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
نون28   28 بتلريخ  ب ردكش  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 42724.

673I

GRAFCO SARL AU

 GALLERIE BELLE FAMILLE
SARL

شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 
تأسيس شركة

GRAFCO SARL AU
 N°15 RUE TELEMCAN

 RESIDENCE GHITA MEKNES،
50000، MEKNES MAROC

 GALLERIE BELLE FAMILLE SARL
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

وعنودن مقرهل دإلخت لعي متجر رقم 
4 زنقة تلروسدنت ع لر  لشبونة - 

50000 مكنلس دملغرب
تأسيس شركة ذدت دملدؤولية 

دملحدوس  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

57839
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
دلقلنون  إعددس  تم   2022 نون28   23
دملدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دملحدوس  بلمل يزدت دلتللية:
ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دملدؤولية دملحدوس .
عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
 : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 
.GALLERIE BELLE FAMILLE SARL
تلخر   : بإيجلز  دلشركة  غرض 
دلجلهز   لل البس  بتقديط 

ودإلكددودردت
دستي2دس وتصدير.

عنودن دملقر دالخت لعي : متجر رقم 
 - لشبونة  ع لر   تلروسدنت  زنقة   4

50000 مكنلس دملغرب.
أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.
 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:
 340  : نوردلدين  مردفق  دلديد 

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة.
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 330  : دلديد  كصلص مديجة 
حصة بقي ة 400 سرهم للحصة.

 330  : دلديد مردفق عبددلهلسي 
حصة بقي ة 400 سرهم للحصة. 

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 
وصفلت ومودطن دلشركلء :

دلديد مردفق نوردلدين عنودنه(د) 
مكنلس 50000 مكنلس دملغرب.

مديجة  كصلص  دلديد  
مكنلس   50000 مكنلس  عنودنه(د) 

دملغرب.
عبددلهلسي  مردفق  دلديد 
سطلت   26000 سطلت  عنودنه(د) 

دملغرب.
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:
دلديد مردفق نوردلدين عنودنه(د) 

مكنلس 50000 مكنلس دملغرب 
مديجة  كصلص  دلديد  
مكنلس   50000 مكنلس  عنودنه(د) 

دملغرب 
عبددلهلسي  مردفق  دلديد 
سطلت   26000 سطلت  عنودنه(د) 

دملغرب 
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
سخن28   43 بتلريخ  ب كنلس  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 4667.
674I

GRAFCO SARL AU

MEFATRAV SARL
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تأسيس شركة

GRAFCO SARL AU
 N°15 RUE TELEMCAN

 RESIDENCE GHITA MEKNES،
50000، MEKNES MAROC

MEFATRAV SARL شركة ذدت 
دملدؤولية دملحدوس 

وعنودن مقرهل دإلخت لعي رقم 45 
زنقة تل دلن إقلمة غيتة - 50000 

مكنلس دملغرب
تأسيس شركة ذدت دملدؤولية 

دملحدوس  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

57845

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

دلقلنون  إعددس  تم   2022 نون28   24

دملدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دملحدوس  بلمل يزدت دلتللية:

ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دملدؤولية دملحدوس .

عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 

 : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

.MEFATRAV SARL

غرض دلشركة بإيجلز : بنلء دلطرق 

ودلدكك دلحديدية

دلطرق ودلصرف دلصحي 

أع لل دلبنلء دملتنوعة.

 45 رقم   : عنودن دملقر دالخت لعي 

 50000  - زنقة تل دلن إقلمة غيتة 

مكنلس دملغرب.

أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.

مبلغ رأس لل دلشركة: 4.000.000 

سرهم، مقدم كللتللي:

 5.000  : دلفتوحي  خ لل  دلديد 

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة.

 5.000  : مهي2يز  خ لل  دلديد 

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة. 

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :

دلفتوحي عنودنه(د)  دلديد خ لل 

مكنلس 50000 مكنلس دملغرب.

عنودنه(د)  مهي2يز  خ لل  دلديد 

مكنلس 50000 مكنلس دملغرب.

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:

دلفتوحي عنودنه(د)  دلديد خ لل 

مكنلس 50000 مكنلس دملغرب

عنودنه(د)  مهي2يز  خ لل  دلديد 

مكنلس 50000 مكنلس دملغرب

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

سخن28   43 بتلريخ  ب كنلس  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 4683.

675I

FIDUCIAIRE NAJD

JAMOUHA
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

حل شركة

FIDUCIAIRE NAJD

25 زنقة سويب دلطلبق دلثلني، 

20600، دلددر دلبيضلء دملغرب

JAMOUHA شركة ذدت دملدؤولية 

دملحدوس (في طور دلتصفية)

وعنودن مقرهل دإلخت لعي 

شلرع مح د بن عبدهللا إقلمة 

دملنظردلج يل سلم ب دلطلبق دلثلني 

دلشقة 482 - 28840 دلددر دلبيضلء 

دملغرب.

حل شركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.484534

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 

2022 تقرر حل  42 شتن28  دملؤرخ في 

دملحدوس   دملدؤولية  ذدت  شركة 

رأس للهل  مبلغ   JAMOUHA

مقرهل  وعنودن  سرهم   250.000

عبدهللا  بن  مح د  شلرع  دإلخت لعي 

إقلمة دملنظردلج يل سلم ب دلطلبق 

دلددر   28840  -  482 دلشقة  دلثلني 

توقف   : ل  نتيجة  دملغرب  دلبيضلء 

نشلط دلشركة.
زنقة   25 و حدس مقر دلتصفية ب 

 20006 دملغرب   II دلطلبق  سويب 

دلددر دلبيضلء دملغرب. 

و عين:

دلج للي  مح د  دلديد( ) 

دلعلم  دملنظر  شلرع   554 وعنودنه(د) 

دلبيضلء  دلددر   20450 كلليفورنيل 

دملغرب ك صفي ( ) للشركة.

وعند دإلقتضلء دلحدوس دملفروضة 

محل  لهم  دملخولة  دلصالحيلت  على 

دملخلبر  ومحل تبليغ دلعقوس ودلوثلئق 

دملتعلقة بللتصفية : -

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

 30 بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 

نون28 2022 تحت رقم 848483.

676I

global audit partners

PALMAGRI II
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

رفع رأس لل دلشركة

global audit partners

شلرع دلحدن دلثلني،مددر 4،سلنت 

إكدوبي2ي وشلرع عالل دلفل�سي، 

دلطلبق 3، شقة 49، 20000، دلددر 

دلبيضلء دملغرب

PALMAGRI II شركة ذدت 

دملدؤولية دملحدوس 

وعنودن مقرهل دإلخت لعي 277-

279 شلرع زركتوني - 20000 دلددر 

دلبيظلء دملغرب.

رفع رأس لل دلشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.435484

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 

تم   2022 نون28   09 في  دملؤرخ 

قدره  ب بلغ  دلشركة  رأس لل  رفع 

من  أي  سرهم«   4.900.000«

 2.000.000« إلى  سرهم«   400.000«

مقلصة  إخردء   : طريق  عن  سرهم« 

دملقددر  دملحدس   دلشركة  سيون  مع 

ودملدتحقة.

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

 43 بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 

سخن28 2022 تحت رقم 850053.

677I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

HABITAS AGAFAY
إعالن متعدس دلقردردت

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

57 شلرع موريتلنيل صندوق دل28يد 

2609، 40000، مردكش دملغرب

HABITAS AGAFAY »شركة ذدت 

دملدؤولية دملحدوس  ذدت دلشريك 

دلوحيد«

وعنودن مقرهل دالخت لعي: 57 شلرع 

موريتلنيل صندوق دل28يد 2609 - 

40000 مردكش دملغرب.

»إعالن متعدس دلقردردت«
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رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري: 
.425475

ب قت�سى دلج ع دلعلم دالستثنلئي 
دملؤرخ في 04 سخن28 2022

تم دتخلذ دلقردردت دلتللية: 
قردر رقم 4: دلذي ينص على مليلي: 
من   David SAPIR دلديد  دستقللة 

مهلمه ك دي2 وحيد
قردر رقم 2: دلذي ينص على مليلي: 
 Paul Thomas تعيين كل من دلديد 
 Ariel Pablo ودلديد   HARRISON

BOUZAS ك دي2دن للشركة
وتبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 

دلنظلم دألسل�سي دلتللية: 
بند رقم 4: دلذي ينص على مليلي: 
و42   44 دملودفقة على تعديل دملودس 

وتحديث دلنظلم دالسل�سي للشركة
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
سخن28   43 بتلريخ  ب ردكش  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 442486.

678I

derkaoui ahmed

NOIRGRISTON
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تأسيس شركة

derkaoui ahmed
 hay essalam bloc G khenifra
 N 249 hay essalam bloc G
 khenifra، 54000، khenifra

Maroc
NOIRGRISTON شركة ذدت 

دملدؤولية دملحدوس 
وعنودن مقرهل دإلخت لعي تلفرنت 
بوتقل سودر تغرمت دوزملغ موحى 
دوح و دلزيلني 54000 منيفر  

دملغرب
تأسيس شركة ذدت دملدؤولية 

دملحدوس  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

4685
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعددس دلقلنون   2022 سخن28   23
دملدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دملحدوس  بلمل يزدت دلتللية:

ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 
دملدؤولية دملحدوس .

عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
 : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

.NOIRGRISTON
غرض دلشركة بإيجلز : دستخردج 

وبيع دالحجلر.
تلفرنت   : دالخت لعي  دملقر  عنودن 
موحى  دوزملغ  تغرمت  سودر  بوتقل 
منيفر    54000 دلزيلني  دوح و 

دملغرب.
أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.
 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:- 
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :
عنودنه(د)  دله28ي  بلعيد  دلديد 
دم  حي   06 بلوك   06 رقم   06 بزنقة 

دلربيع 54000 منيفر  دملغرب.
دله28ي  دلدالم  عبد  دلديد 
عنودنه(د) بزنقة 06 رقم 06 بلوك 06 
حي دم دلربيع 54000 منيفر  دملغرب.
دلديد حب�سي دملصطفى عنودنه(د) 
 54000 46 حي دلكورس  3 رقم  زنقة 

منيفر  دملغرب.
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:
عنودنه(د)  دله28ي  بلعيد  دلديد 
دم  حي   06 بلوك   06 رقم   06 بزنقة 

دلربيع. 54000 منيفر  دملغرب
دله28ي  دلدالم  عبد  دلديد 
عنودنه(د) بزنقة 06 رقم 06 بلوك 06 
حي دم دلربيع 54000 منيفر  دملغرب

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
دالبتددئية بخنيفر  بتلريخ - تحت رقم 

.534
679I

COMPTE A JOUR

SM BETIT
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

حل شركة

COMPTE A JOUR
 BP N° 5173 OLD MILMOUN
 NADOR، 62000، NADOR

MAROC

SM BETIT شركة ذدت دملدؤولية 
دملحدوس (في طور دلتصفية)

وعنودن مقرهل دإلخت لعي حي دوالس 
بوطيب سكتور - 62000 دلنلظور 

دملغرب.
حل شركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 
.23569

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 
2022 تقرر حل  04 سخن28  دملؤرخ في 
 SM شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس  
BETIT مبلغ رأس للهل 400.000 سرهم 
دوالس  حي  دإلخت لعي  مقرهل  وعنودن 
دلنلظور   62000  - سكتور  بوطيب 
دملغرب نتيجة ل : عدم تحقيق دلهدف 

دملنشوس.
و حدس مقر دلتصفية ب حي دوالس 
دملغرب   62000  - سكتور  بوطيب 

دلنلظور. 
و عين:

مو�سى مللي وعنودنه(د)  دلديد( ) 
دملغرب  دلنلظور   62000 دلنلظور 

ك صفي ( ) للشركة.
مح د مللي وعنودنه(د)  دلديد( ) 
دملغرب  دلنلظور   62000 دلنلظور 

ك صفي ( ) للشركة.
دلديد( ) مح د سوال وعنودنه(د) 
دملغرب  دلنلظور   62000 دلنلظور 

ك صفي ( ) للشركة.
وعند دإلقتضلء دلحدوس دملفروضة 
محل  لهم  دملخولة  دلصالحيلت  على 
دملخلبر  ومحل تبليغ دلعقوس ودلوثلئق 

دملتعلقة بللتصفية : -
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
دالبتددئية بللنلضور بتلريخ 43 سخن28 

2022 تحت رقم 4984.
680I

EL MARSA CONSEIL

SA2R
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

EL MARSA CONSEIL
شلرع دسريس دالول رقم دلددر 493، 

70000، دلعيون دملغرب

SA2R شركة ذدت مدؤولية 
محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد

وعنودن مقرهل دإلخت لعي تجزئة 
عصلم صوفيل رقم 65 دلعيون - 

70000 دلعيون دملغرب
تأسيس شركة ذدت مدؤولية 
محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 
43959

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعددس دلقلنون   2022 سخن28   07
مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 
دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:
ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 
دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.
عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 

.SA2R : دإلقتضلء ب ختصر تد يتهل
تشتغل   : بإيجلز  دلشركة  غرض 
دلشركة سودء في دملغرب أو في دلخلرج :
ودلخضرودت  دلفودكه  تصدير 
دلطلزخة, مفوض دلنقل, دالستشلردت 
دألفردس  نقل  ودلتدريب,  ودلتوخيه 
دلبضلئع  ملص,نقل  لحدلب 

للحدلب دلخلص.
دلغي2,  لحدلب  دلبضلئع  نقل 
لج يع  ودلدولي  دملحلي  دل28ي  دلنقل 
دلنقل  دلبضلئع,  لج يع  دلوخهلت 
ع ليلت  خ يع  دلدريع,  بلل28يد 
ودلجوية  ودلبحرية  دل28ية  دلت2دنزيت 
خ يع  دلنقل,تشغيل  أنودع  وخ يع 
مدملت دلنقل دل28ي للبضلئع, دلنقل 
ودلبضلئع  ودألشيلء  للبضلئع  دل28ي 

على دمتالف أنودعهل، دلنقل دلدولي.
بري،  أنودعه:  بج يع  دلنقل 
دلعلم  دلنقل  بحري,  حديد،  سكك 
وبين  دلحضري  لألشخلص,دلنقل 
دملدن لألشخلص ودلبضلئع نيلبة عن 

دامرين,دلنقل دمل28س
ولج يع  أنودعه  بج يع  دلنقل   
دملحلي  دل28ي  دالتجلهلت,دلنقل 
ودلدولي لل نتجلت ودلدلع ودلرسلئل 
ودلتدويق,  ودلتصدير  ودالستي2دس 

لوخدتيلت دلنقل..
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تجزئة   : دالخت لعي  دملقر  عنودن 
 - دلعيون   65 رقم  صوفيل  عصلم 

70000 دلعيون دملغرب.
أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.
 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:
دلديد رشيد سدس  : 4.000 حصة 

بقي ة 400 سرهم للحصة. 
 400000  : سدس   رشيد  دلديد 

بقي ة 400 سرهم.
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

وصفلت ومودطن دلشركلء :
دلديد رشيد سدس  عنودنه(د) زنقة 
حي   440 دلوزدني رقم  مح د حدن 
دلعيون   70000 دلعيون   04 دلوحد  

دملغرب.
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:
دلديد رشيد سدس  عنودنه(د) زنقة 
حي   440 دلوزدني رقم  مح د حدن 
دلعيون   70000 دلعيون   04 دلوحد  

دملغرب
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
سخن28   08 دالبتددئية بللعيون بتلريخ 

2022 تحت رقم 3485/2022.

684I

KAMMOURI AUDIT

CHERIQI CONSULTING
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
قفل دلتصفية

KAMMOURI AUDIT
70 زنقة ليبورن، 20500، دلددر 

دلبيضلء دملغرب
CHERIQI CONSULTING شركة 

ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 
دلشريك دلوحيد

وعنودن مقرهل دإلخت لعي : 40،زنقة 
دلحرية، دلطلبق دلثللث،دلشقة6، - 

20000 دلددر دلبيضلء دملغرب.
قفل دلتصفية

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 
.306447

دلوحيد  دلشريك  قردر  ب قت�سى 
تقرر   2022 نون28   45 في  دملؤرخ 
 CHERIQI CONSULTING حل 
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 
رأس للهل  مبلغ  دلوحيد  دلشريك 
مقرهل  وعنودن  سرهم   400.000
دلطلبق  40،زنقة دلحرية،  دإلخت لعي 
دلددر   20000  - دلثللث،دلشقة6، 
غي2  للقردر  نتيجة  دملغرب  دلبيضلء 

دلعلسي للشريك دلوحيد.
و عين:

شريقي  أح د  دلديد( ) 
بي2ينيوم  سوم  زنقة   ،30 وعنودنه(د) 
دلددر دلبيضلء   2000  2 فردنس فيل 

دملغرب ك صفي ( ) للشركة.
و قد تم دنعقلس دلج عية دلختلمية 
40،زنقة  وفي   2022 نون28   45 بتلريخ 
 - دلثللث،دلشقة6،  دلطلبق  دلحرية، 

20000 دلددر دلبيضلء دملغرب.
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
 07 بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 

سخن28 2022 تحت رقم 849334.
682I

global audit partners

AFRICORP AGRI
تعيين أعضلء مجلس دإلسدر 

global audit partners
شلرع دلحدن دلثلني،مددر 4،سلنت 
إكدوبي2ي وشلرع عالل دلفل�سي، 

دلطلبق 3، شقة 49، 20000، دلددر 
دلبيضلء دملغرب

AFRICORP AGRI »شركة 
دملدله ة«

وعنودن مقرهل دالخت لعي: 277-
279 شلرع زركتوني - 20000 دلددر 

دلبيظلء دملغرب.
»تعيين أعضلء مجلس دإلسدر «

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري: 
.279945

ب قت�سى دلج ع دلعلم دالستثنلئي 
تقرر   2022 أكتوبر   40 في  دملؤرخ 
دإلسدر  مالل  مجلس  أعضلء  تعيين 

دلدنودت دملللية دلتللية: 
2022-2023-2024-2025-  -

2026-2027

دألشخلص دلطبيعيون: 
بصفته(د)  خعفرحلرتي  دلديد( ) 
ودلكلئن  دإلسدر   مجلس  عضو 
عنودنه(د) ب: مج ع إي و 3، فيال 3، 
دلبيظلء  دلددر   - دلنودصر  ولدعزوز، 

دملغرب
مح د مفتي بصفته(د)  دلديد( ) 
ودلكلئن  دإلسدر   مجلس  عضو 
 ،424 شقة  أكلسير،  ب:  عنودنه(د) 
دلنخيل،  مليج   ،7 بلوك   ،7 مبنى 

فونتي - أكلسير دملغرب
أيوب  أبو  محدن  دلديد( ) 
دإلسدر   مجلس  عضو  بصفته(د) 
24عرست  ب:  عنودنه(د)  ودلكلئن 
 - دملعلريف   7 شقة   2 دلطلبق  لكبي2 

دلددر دلبيظلء دملغرب
دألشخلص دملعنويون: 

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  -تم 
 43 بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 

سخن28 2022 تحت رقم 850054.
683I

global audit partners

 UNI-CONFORT MAROC
DOLIDOL

تعيين أعضلء مجلس دإلسدر 

global audit partners
شلرع دلحدن دلثلني،مددر 4،سلنت 
إكدوبي2ي وشلرع عالل دلفل�سي، 

دلطلبق 3، شقة 49، 20000، دلددر 
دلبيضلء دملغرب

 UNI-CONFORT MAROC
DOLIDOL »شركة دملدله ة«

وعنودن مقرهل دالخت لعي: طريق 
موالي تهلمي، دملنطقة دلصنلعية سدر 
بوعز  دلددر دلبيضلء - - دلددر دلبيظلء 

دملغرب.
»تعيين أعضلء مجلس دإلسدر «

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري: 
.34765

ب قت�سى دلج ع دلعلم دالستثنلئي 
تقرر   2022 أكتوبر   05 في  دملؤرخ 
دإلسدر  مالل  مجلس  أعضلء  تعيين 

دلدنودت دملللية دلتللية: 
-2022-2023-2024-2025-

2026

دألشخلص دلطبيعيون: 

بصفته(د)  خعفرحلرتي  دلديد( ) 

ودلكلئن  دالسدر   مجلس  عضو 

عنودنه(د) ب: مج ع إي و 3، فيال 3، 

دلبيظلء  دلددر   - دلنودصر  ولدعزوز، 

دملغرب

بصفته(د)  حلم  زكريلء  دلديد( ) 

ودلكلئن  دالسدر   مجلس  عضو 

تي2دسل  إقلمة  ب:  عنودنه(د) 

كلليفورنيل، مبنى 3، دلطلبق 4، شقة 

3 - دلددر دلبيظلء دملغرب

دألشخلص دملعنويون: 

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم   -

 43 بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 

سخن28 2022 تحت رقم 850052.

684I

global audit partners

DOLICEN

تعيين أعضلء مجلس دإلسدر 

global audit partners

شلرع دلحدن دلثلني،مددر 4،سلنت 

إكدوبي2ي وشلرع عالل دلفل�سي، 

دلطلبق 3، شقة 49، 20000، دلددر 

دلبيضلء دملغرب

DOLICEN »شركة دملدله ة«

وعنودن مقرهل دالخت لعي: طريق 

موالي تهلمي، دملنطقة دلصنلعية سدر 

بوعز  دلددر دلبيضلء - - دلددر دلبيظلء 

دملغرب.

»تعيين أعضلء مجلس دإلسدر «

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري: 

.429635

ب قت�سى دلج ع دلعلم دالستثنلئي 

تقرر   2022 أكتوبر   47 في  دملؤرخ 

دإلسدر  مالل  مجلس  أعضلء  تعيين 

دلدنودت دملللية دلتللية: 

- خعفرحلرتي 2022

- هشلم نع لن 2022-2023



عدس 5748 - 4 خ لس  دامر  4444 )28 سيد 28 2022)الجريدة الرسمية   24298

دألشخلص دلطبيعيون: 

بصفته(د)  خعفرحلرتي  دلديد( ) 

ودلكلئن  دلرقلبة  مجلس  عضو 

عنودنه(د) ب: مج ع إي و 3، فيال 3، 

دلبيظلء  دلددر   - دلنودصر  ولدعزوز، 

دملغرب

دلديد( ) هشلم نع لن بصفته(د) 

ودلكلئن  دلرقلبة  مجلس  عضو 

شقة  شلرع بيي2 فوند،  ب:  عنودنه(د) 

دلخلمس،  مح د  شلرع  تقلطع   ،24

إقلمة أكلسيل، بلفيدير - دلددر دلبيظلء 

دملغرب

دألشخلص دملعنويون: 

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم   -

 43 بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 

سخن28 2022 تحت رقم 850054.

685I

دملدلوي

ZARF-BUSNESS
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

حل شركة

دملدلوي

40 ع لر  غنينو شقة 47 زنقة 

أبو دلطيب دملتنبي، 30000، فلس 

دملغرب

ZARF-BUSNESS شركة ذدت 
دملدؤولية دملحدوس (في طور 

دلتصفية)

وعنودن مقرهل دإلخت لعي 467 

تجزئة سطلر سكن بندوس  فلس - 

30000 فلس دملغرب.

حل شركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.64635

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 

تقرر حل   2022 نون28   22 دملؤرخ في 

دملحدوس   دملدؤولية  ذدت  شركة 

رأس للهل  مبلغ   ZARF-BUSNESS

مقرهل  وعنودن  سرهم   400.000

تجزئة سطلر سكن   467 دإلخت لعي 

30000 فلس دملغرب  بندوس  فلس - 

منذ  متوقفة  شركة   : ل  نتيجة 

دلتأسيس.

 467 ب  دلتصفية  مقر  حدس  و 
 - بندوس  فلس  تجزئة سطلر سكن 

30000 فلس دملغرب. 
و عين:

دلزغبة  دإلاله  عبد  دلديد( ) 
تجزئة سطلر سكن   467 وعنودنه(د) 
دملغرب  فلس   30000 فلس  بندوس  

ك صفي ( ) للشركة.
وعند دإلقتضلء دلحدوس دملفروضة 
محل  لهم  دملخولة  دلصالحيلت  على 
دملخلبر  ومحل تبليغ دلعقوس ودلوثلئق 

دملتعلقة بللتصفية : -
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
سخن28   05 بتلريخ  بفلس  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 6673.
686I

FIDUBAC SARL

CAIRO FRUITS
إعالن متعدس دلقردردت

FIDUBAC SARL
462 مكرر شلرع يوسف دبن تلشفين 
دلشقة رقم 44 دلنلضور، 62000، 

دلنلضور دملغرب
CAIRO FRUITS »شركة ذدت 

دملدؤولية دملحدوس «
وعنودن مقرهل دالخت لعي: دلطبق 
دلثلني، دلشقة رقم 03، ع لر  رقم 
40، تجزئة غي و شلرع دشبيلية 
دلنلظور - 62000 دلنلظور دملغرب.

»إعالن متعدس دلقردردت«
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري: 

.48403
ب قت�سى دلج ع دلعلم دالستثنلئي 

دملؤرخ في 28 نون28 2022
تم دتخلذ دلقردردت دلتللية: 

قردر رقم 4: دلذي ينص على مليلي: 
 500 تفويت دلديد مح د بوشودف 
 4.000 أصل  من  دخت لعية  حصة 
حصة لفلئد  دلديد ك لل بوشودف 
دلنظلم  من  و7   6 دمللستين  وتعديل 

دألسل�سي
قردر رقم 2: دلذي ينص على مليلي: 
بوشودف  مح لسي  دلديد  تعيين 
ودلديد  بوشودف  ك لل  ودلديد 
للشركة  ك دي2ين  بوشودف  مح د 
وتعديل دمللس  45 من دلنظلم دألسل�سي

وتبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 

دلنظلم دألسل�سي دلتللية: 

ينص  دلذي  و7:   6 رقم  بند 

»ك لل  دلديد  ي تلك  مليلي:  على 

 400 بقي ة  حصة   500 بوشودف« 

»مح د  ودلديد  للحصة  سرهم 

 400 بقي ة  حصة   500 بوشودف« 

سرهم للحصة

على  ينص  دلذي   :45 رقم  بند 

مح لسي  دلديد  تعيين  مليلي: 

بوشودف  ك لل  ودلديد  بوشودف 

ك دي2ين  بوشودف  مح د  ودلديد 

للشركة

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

دالبتددئية بللنلضور بتلريخ 05 سخن28 

2022 تحت رقم 4938.

687I

AUDIFIN

ماد بويلدينك
دنفصلل أوإسملج 

إسملج دلشركلت

AUDIFIN

 447Angle Rue de Rome et AV

 2 Mars، 20490، Casablanca

Maroc

ملس بويلدينك 

وعنودن مقرهل دإلخت لعي شلرع 

س ية إقلمة شهرزدس 3، دلطلبق 

دلخلمس رقم 22 دلنخيل، دلددر 

دلبيضلء - 20200 دلددر دلبيضلء 

دملغرب.
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.444305

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 

تقرر   2022 أكتوبر   49 في  دملؤرخ 

إسملج دلشركلت: 
شركة تد يتهل أو إس هل دلتجلري 

مقرهل  ودلكلئن  بويلدينك  ملس 

إقلمة  س ية  شلرع  ب  دإلخت لعي 

 22 3، دلطلبق دلخلمس رقم  شهرزدس 

دلنخيل، دلددر دلبيضلء 20200 دلددر 

دلبيضلء دملغرب

شركة تد يتهل أو إس هل دلتجلري 
مقرهل  ودلكلئن  بويلدينك  أبللي 
إقلمة  س ية  شلرع  ب  دإلخت لعي 
 22 3، دلطلبق دلخلمس رقم  شهرزدس 
دلنخيل، دلددر دلبيضلء 20200 دلددر 

دلبيضلء دملغرب
إنشلء   : دلشركلت  إسملج  سودعي 
دلتآزر  تنفيذ  إلى  يهدف  ودحد  كيلن 

بين دلطرفين..
أهددفه : ضم شركة ملس بويلدينك 

لشركة أبللي بويلدينك..
أبللي بويلدينك ستقوم   : شروطه 
ملس  إلى  ألصولهل  دلشلمل  بللتحويل 
بويلدينك، في دلحللة دلتي هي عليهل في 

تلريخ إت لم دالندملج..
تعيين وتقديم دألصول ودلخصوم 
أو  دلضلمة  للشركلت  نقلهل  دملزمع 

دلشركلت دلجديد  : 
دملكونة  دلعنلصر  خ يع  ضم 
سون  دملض ومة،  دلشركة  ألصول 
ودلشركة   , للشركة دلضلمة  دستثنلء 
تح ل  عن  دملدؤولة  هي  دلضلمة 

خ يع مصوم دلشركة دملض ومة..
أو  دلحصص  تدليم  تم  ك ل 
تعت28   : دلتللية  بللكيفية  دألسهم 
دلشركة  ألصول  دلحقيقية  دلقي ة 
دملدتوعبة مدلوية لقي تهل دلتلريخية 
دلظلهر  في دمليزدنية دلع ومية لشركة 

أبللي بويلدينك..
دلحصص أو دألسهم  و تم إعطلء 
أكتوبر   49  : دلحق في دألربلح بتلريخ 

2022
دملنجز   دلع ليلت  صالحية 
أو  دملض ومة  دلشركلت  طرف  من 
دملحلسبلتي  دملنظور  من  دملنفصلة 
 2024 سخن28   34 تلريخ  من  دبتددءد 
وحصرت حدلبلت دلشركلت دملعنية 
شروط  إلعددس  دملدتع لة  بلألمر 

دلع لية بللتودريخ دلتللية:
 34 بتلريخ  بويلدينك  أبللي  شركة 

سخن28 2024
حقوق  تبلسل  ندبة  وحدست   
دقت�سى  وإن   ،3,56 في  دلشركة 
دلتبلسل  لفرق  دملعدل  دألمردملبلغ 

28.400 سرهم
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 55.969,05 مبلغ  مصص  ك ل 

سرهم لعالو  إسملج دلشركلت.
ذوي  للشركلء  دملخولة  دلحقوق 

سنددت  ولحلملي  دلخلصة  دلحقوق 

كل  دالقتضلء  وعند  دألسهم،  غي2 

دالمتيلزدت دلخلصة : 

ال �سيء

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

 23 دلبيضلء.بتلريخ  بللددر  دلتجلرية 

غشت 2022 تحت رقم 835322.

688I

FIDUCIAIRE EMERGENCE

طوطوكو
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

حل شركة

FIDUCIAIRE EMERGENCE

 RUE D ORAN QUARTIER 6

 GAUTHIER CASABLANCA، 0،

CASABLANCA MAROC

طوطوكو شركة ذدت دملدؤولية 

دملحدوس  (في طور دلتصفية)

وعنودن مقرهل دإلخت لعي 440 شلرع 

مح د دلزرقطوني إقلمة ح لس شقة 
رقم4 - 20000 دلبيضلء دملغرب.

حل شركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.532449

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 

تقرر حل   2022 نون28   44 دملؤرخ في 

دملحدوس   دملدؤولية  ذدت  شركة 

 400.000 رأس للهل  مبلغ  طوطوكو 

 440 سرهم وعنودن مقرهل دإلخت لعي 

شلرع مح د دلزرقطوني إقلمة ح لس 

شقة رقم4 - 20000 دلبيضلء دملغرب 

نتيجة ل : لعدم دنجلز رقم معلمالت.

 440 ب  دلتصفية  مقر  حدس  و 

شلرع مح د دلزرقطوني إقلمة ح لس 

شقة رقم4 - 20000 دلبيضلء دملغرب. 

و عين:

بنتي2س  عث لن  دلديد( ) 

2م ر كلسيوبي الرميطلج  وعنودنه(د) 

20000 دلبيضلء دملغرب ك صفي ( ) 

للشركة.

وعند دإلقتضلء دلحدوس دملفروضة 

محل  لهم  دملخولة  دلصالحيلت  على 

دملخلبر  ومحل تبليغ دلعقوس ودلوثلئق 

دملتعلقة بللتصفية : -

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

 42 بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 

سخن28 2022 تحت رقم 849777.

689I

FINAUDIT

COCCI PROM
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

وفل  شريك

FINAUDIT

 RUE CHEVALIER BAYARD RCE

 VALROSE 1 ETG N°2، 20310،

CASABLANCA MAROC

COCCI PROM شركة ذدت 

دملدؤولية دملحدوس 

وعنودن مقرهل دإلخت لعي زنقة 

شوفلليي بيلرس إقلمةفللروز دلطلبق 

دالول رقم 2 دلددر دلبيضلء , دلددر 

دلبيضلء - 20000 دلددر دلبيضلء 

دملغرب.

وفل  شريك
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.377853

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 

2022 تم دإلعالم  44 نون28  دملؤرخ في 

بوفل  دلشريك مح د طردشن وتوزيع 

لرسم   
ً
تبعل دلورثة  على  حصصه 

 2022 ينلير   40 في  دملؤرخ  دإلردثة 

بللشكل دألتي :

 446 طردشن،  كريم  دلديد( ) 

حصة.

دلديد( ) مريم يد ينة طردشن، 

73 حصة.

 URSULA KORTHAS، ( )دلديد

34 حصة.

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

 43 بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 

سخن28 2022 تحت رقم 850086.

690I

ZODIREC Consulting

NJInvest
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تأسيس شركة

ZODIREC Consulting

 RUE AL BATINIA, EX-RUE ,46

 BOUCHER, DERB GHALLEF

 MAARIF، 20000، CASABLANCA

MAROC

NJInvest شركة ذدت دملدؤولية 

دملحدوس 

وعنودن مقرهل دإلخت لعي 46 شلرع 

دلبلطنية، ع لر  الروز 3، معلريف 

- دلددر دلبيضلء - 20340 دلددر 

دلبيضلء دملغرب

تأسيس شركة ذدت دملدؤولية 

دملحدوس  

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

563424

في  مؤرخ  موثق  عقد  ب قت�سى 
تم إعددس دلقلنون   2022 أكتوبر   49

دملدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دملحدوس  بلمل يزدت دلتللية:

ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دملدؤولية دملحدوس .

عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 

 : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

.NJInvest

تشييد   : بإيجلز  دلشركة  غرض 

دملبلني ودألشغلل دلعلمة;

دلتدويق ودلت2ويج دلعقلري;

أع لل دلبنلء دملتنوعة;

.

46 شلرع  عنودن دملقر دالخت لعي : 

 - معلريف   ،3 ع لر  الروز  دلبلطنية، 

دلددر دلبيضلء - 20340 دلددر دلبيضلء 

دملغرب.

أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.

 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:

: دملدغري  ع ر  بن   دلديد خالل 

500 حصة بقي ة 400 سرهم للحصة.

: دملدغري  ع ر  بن  نلصر   دلديد 
500 حصة بقي ة 400 سرهم للحصة. 
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :
دملدغري  ع ر  بن  خالل  دلديد 
سورت وند   44263 دمللنيل  عنودنه(د) 

دمللنيل.
دملدغري  ع ر  بن  نلصر  دلديد 
 440 كلزد كرين تلون فيال  عنودنه(د) 
دلبيضلء  بوسكور   دملدينة دلخضردء 

27482 بوسكور  دملغرب.
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:
دملدغري  ع ر  بن  خالل  دلديد 
سورت وند   44263 دمللنيل  عنودنه(د) 

دمللنيل
دملدغري  ع ر  بن  نلصر  دلديد 
 ١١٠ كلزد كرين تلون فيال  عنودنه(د) 
دلبيضلء  بوسكور   دملدينة دلخضردء 

27482 بوسكور  دملغرب
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
 22 بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 

نون28 2022 تحت رقم 846854.
694I

BELGA CONSULTING

GREEN FOR FUTURE G4F
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تحويل دملقر دالخت لعي للشركة
BELGA CONSULTING

 IMM 65 RUE LONDRES APT
 N°5 OCEAN، 10000، RABAT

maroc
GREEN FOR FUTURE G4F شركة 

ذدت دملدؤولية دملحدوس 
وعنودن مقرهل دإلخت لعي 37 زنقة 
إسريس دألك28 شقة رقم 6 دلطلبق 3 

حدلن - 40020 دلربلط دملغرب.
تحويل دملقر دالخت لعي للشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 
.437909

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 
تم تحويل   2022 نون28   08 دملؤرخ في 
من  للشركة  دلحللي  دالخت لعي  دملقر 
 6 زنقة إسريس دألك28 شقة رقم   37«
دلربلط   40020  - حدلن   3 دلطلبق 
دملغرب« إلى » 48 تجزئة دلدعلس  فتح 

دلخي2 - 42040 ت لر  دملغرب«.
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بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
سخن28   07 بتلريخ  بت لر   دالبتددئية 

2022 تحت رقم 2406.
692I

VECTEUR TRAVAUX SARL AU

 VECTEUR TRAVAUX SARL
AU

شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 
دلشريك دلوحيد
تفويت حصص

VECTEUR TRAVAUX SARL AU
26، محج مرس دلدلطلن دلطلبق 
4 دلشقة رقم 3، 20370، دلددر 

دلبيضلء دملغرب
 VECTEUR TRAVAUX SARL AU
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
وعنودن مقرهل دإلخت لعي 26،محج 
مرس دلدلطلن دلطلبق 4 دلشقة 
رقم 3 - 20370 دلددر دلبيضلء 

دملغرب.
تفويت حصص

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 
.534694

دلوحيد  دلشريك  قردر  ب قت�سى 
ت ت   2022 يونيو   20 في  دملؤرخ 

دملصلسقة على :
ديت  مح د   ( ) دلديد  تفويت 
حصة   4.000 دح لس  لحدن 
حصة   4.000 أصل  من  دخت لعية 
أيوب ديت لحدن   ( ) لفلئد  دلديد 

دح لس بتلريخ 20 يونيو 2022.
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم   
 05 بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 

أكتوبر 2022 تحت رقم 840377.
693I

HORIZON LINES SARL

SPORTZOOM
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تأسيس شركة

HORIZON LINES SARL
شلرع مح د دليزيدي، إقلمة 

دألندلس، بلوك H، دلطلبق دألر�سي، 
رقم 3، 93040، تطودن دملغرب

SPORTZOOM شركة ذدت 

دملدؤولية دملحدوس 

وعنودن مقرهل دإلخت لعي شلرع 

دلجيش دمللكي، إقلمة مللد دبن 

دلوليد، دلطلبق دألر�سي ودلدفلي، 
رقم 4 -أ4 - 93000 تطودن دملغرب

تأسيس شركة ذدت دملدؤولية 

دملحدوس  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

32439

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعددس دلقلنون   2022 يوليوز   29

دملدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دملحدوس  بلمل يزدت دلتللية:

ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دملدؤولية دملحدوس .

عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 

 : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

.SPORTZOOM

غرض دلشركة بإيجلز : شردء وبيع 

ودملالبس  دلريلضية  دلدلع  خ يع 

دلتجزئة ودلج لة ؛

ودلدلع  ودألحذية  دملالبس  بيع 

ودإلكددودردت دلريلضية ؛

ودملعددت  دألسودت  خ يع  بيع 

دلريلضية ودلت2فيهية وخ يع دلعنلصر 

دلريلضية دألمر  ؛

تجلر  دلتجزئة وشردء وبيع دملالبس 

دلريلضية ودألحذية دلريلضية ودلدلع 

دلريلضية من خ يع دألنودع ؛

دالستي2دس ودلتصدير وشردء دلج لة 

دلجلهز   ودملبيعلت  دلج لة  وشبه 

ودملالبس  ودملندوخلت  لالرتددء 

دملنتجلت  من  وغي2هل  ودألحذية 

دملصنعة ؛.

شلرع   : دالخت لعي  دملقر  عنودن 

دبن  مللد  إقلمة  دمللكي،  دلجيش 

ودلدفلي،  دألر�سي  دلطلبق  دلوليد، 
رقم 4 -أ4 - 93000 تطودن دملغرب.

أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.

 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:

دلوزدني  رضودن  مح د  دلديد 

 400 بقي ة  حصة   750  : دلتهلمي 

سرهم للحصة.

 450  : شفردس  فدو   دلديد  

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة.

 400  : يوسف  بن  نزيهة  دلديد  

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة. 

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :

دلوزدني  رضودن  مح د  دلديد 

دلتهلمي عنودنه(د) شلرع مرنيدة، زنقة 

دملحنش  مونية،  تجزئة   ،4 رقم   ،2

دلثلني 93000 تطودن دملغرب.

دلديد  نزيهة بن يوسف عنودنه(د) 

ج،  مج وعة  دمللكي،  دلجيش  شلرع 

رقم 9 93000 تطودن دملغرب.

عنودنه(د)  شفردس  فدو   دلديد  

رقم   ،2 شلرع تولوز،  تجزئة دألمي2 ، 

29 93400 دلفنيدق دملغرب.

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

ومودطن مدي2ي دلشركة:

دلوزدني  رضودن  مح د  دلديد 

دلتهلمي عنودنه(د) شلرع مرنيدة، زنقة 

دملحنش  مونية،  تجزئة   ،4 رقم   ،2

دلثلني 93000 تطودن دملغرب

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

شتن28   08 دالبتددئية بتطودن بتلريخ 

2022 تحت رقم 4844.

694I

FIDUCIAIRE CENTRALE DU SUD

TAOUFIR TRANS
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE CENTRALE DU

SUD

 AV EL WAHDA N°39 ,1 ER

 ETAGE ,ES SEMARA، 72000، ES

SEMARA MAROC

TAOUFIR TRANS شركة ذدت 

مدؤولية محدوس  ذدت دلشريك 

دلوحيد

وعنودن مقرهل دإلخت لعي حي 
دلحدني زنقة لعبيدي ولد ح يم رقم 
89 مكرر دلد لر  - 72000 دلد لر  

دملغرب 
تأسيس شركة ذدت مدؤولية 
محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 
 2367

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعددس دلقلنون   2024 يوليوز   27
مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 
دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:
ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 
دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.
عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
 : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

.TAOUFIR TRANS
دلنقل   : بإيجلز  دلشركة  غرض 
لحدلب دلغي2 ودع لل دلبنلء دملتنوعة.
حي   : دالخت لعي  دملقر  عنودن 
دلحدني زنقة لعبيدي ولد ح يم رقم 
72000 دلد لر   89 مكرر دلد لر  - 

دملغرب.
أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.
 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:
 4.000  : لحرش  مح د  دلديد 

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة. 
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :
عنودنه(د)  لحرش  مح د  دلديد 
 243 رقم   3 ربيب  دلوحد   مخيم 

دلد لر  7200 دلد لر  دملغرب.
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:
عنودنه(د)  لحرش  مح د  دلديد 
 243 رقم   3 ربيب  دلوحد   مخيم 

دلد لر  7200 دلد لر  دملغرب 
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
دالبتددئية بللد لر  بتلريخ 43 يوليوز 

2024 تحت رقم 454/2024.

695I
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CONSUL SUD

GREEN OCEAN
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

CONSUL SUD
 RUE AL MAALA N 1 ETAGE
 QUARTIER KHAT RAMLA A
 LAAYOUNE place dcheira،
70000، LAAYOUNE MAROC
GREEN OCEAN شركة ذدت 

مدؤولية محدوس  ذدت دلشريك 
دلوحيد

وعنودن مقرهل دإلخت لعي رقم 4545 
بلوك س تجزئة دلوحد  - 70000 

دلعيون دملغرب 
تأسيس شركة ذدت مدؤولية 
محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 
43997

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعددس دلقلنون   2022 سخن28   02
مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 
دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:
ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 
دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.
عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
 : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

.GREEN OCEAN
 : بإيجلز  دلشركة  غرض 
ودالستث لردت  دالستث لر  دستشلردت 
ت ثيل دملدتث رين للتجلر  ودلوسلطة 
ودلتجلر   ودلتصدير  ودالستي2دس 

دلعلمة.
رقم   : دالخت لعي  دملقر  عنودن 
 - دلوحد   تجزئة  س  بلوك   4545

70000 دلعيون دملغرب.
أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.
 200.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:
 2.000  : صفر  عث لن  دلديد 

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة. 

 2000  : صفر  عث لن  دلديد 
بقي ة 400 سرهم.

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   
وصفلت ومودطن دلشركلء :

عنودنه(د)  صفر  عث لن  دلديد 
دلعيون 70000 دلعيون دملغرب.

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   
ومودطن مدي2ي دلشركة:

عنودنه(د)  صفر  عث لن  دلديد 
دلعيون 70000 دلعيون دملغرب 

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
سخن28   43 دالبتددئية بللعيون بتلريخ 

2022 تحت رقم 3549.
696I

AL HISBA FISC

DOUBLE IMPRESSION
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

حل شركة

AL HISBA FISC
 AMAL 4 RUE 55 2 EME ETAGE
 N 6 SIDI BERNOUSSI، 20600،

CASABLANCA MAROC
DOUBLE IMPRESSION شركة 
ذدت دملدؤولية دملحدوس (في طور 

دلتصفية)
وعنودن مقرهل دإلخت لعي حي 

دلدومة دلرقم 47 مج وعة 6 زنقة 
40 سيدي مومن - 20400 دلددر 

دلبيضلء دملغرب.
حل شركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 
.478765

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 
تقرر حل   2022 نون28   30 دملؤرخ في 
دملحدوس   دملدؤولية  ذدت  شركة 
مبلغ   DOUBLE IMPRESSION
وعنودن  سرهم   400.000 رأس للهل 
دلرقم  دلدومة  حي  دإلخت لعي  مقرهل 
47 مج وعة 6 زنقة 40 سيدي مومن 
- 20400 دلددر دلبيضلء دملغرب نتيجة 

ل : -توقف نشلط دلشركة.
حي  ب  دلتصفية  مقر  حدس  و 
دلدومة دلرقم 47 مج وعة 6 زنقة 40 
سيدي مومن - 20400 دلددر دلبيضلء 

دملغرب. 

و عين:

مجلر   عث لن  دلديد( ) 

وعنودنه(د) سودر دوالس عيلس دوالس علي 

دلفقيه بن صللح   23200 دلدهي2دت 

دملغرب ك صفي ( ) للشركة.

وعند دإلقتضلء دلحدوس دملفروضة 

محل  لهم  دملخولة  دلصالحيلت  على 

دملخلبر  ومحل تبليغ دلعقوس ودلوثلئق 

دملتعلقة بللتصفية : -

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

 43 بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 

سخن28 2022 تحت رقم 850407.

697I

AL HISBA FISC

COMPLIFT
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تحويل دملقر دالخت لعي للشركة

AL HISBA FISC

 AMAL 4 RUE 55 2 EME ETAGE

 N 6 SIDI BERNOUSSI، 20600،

CASABLANCA MAROC

COMPLIFT شركة ذدت مدؤولية 

محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد

وعنودن مقرهل دإلخت لعي د ب دل28كة 

مج وعة 7 ل 92 دلرقم 2 دلحي 

دلحدني - 40430 دلددر دلبيضلء 

دملغرب.

تحويل دملقر دالخت لعي للشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.306445

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 

دملؤرخ في 48 شتن28 2022 تم تحويل 

دملقر دالخت لعي دلحللي للشركة من »د 

 2 دلرقم   92 ل   7 ب دل28كة مج وعة 

دلحي دلحدني - 40430 دلددر دلبيضلء 

شلرع دلفردت حي   494« إلى  دملغرب« 

 - دملح دي  دلحي   3 دلطلبق  علسل 

20570 دلددر دلبيضلء دملغرب«.

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

 09 بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 

سخن28 2022 تحت رقم 849444.

698I

fiduciaire elbakkouri sarl au

GO PLUS PROMO SARL AU
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

fiduciaire elbakkouri sarl au
دلعليل  فلوريدد   42 رقم   74 زنقة 
دلددر   ،20490 معروف،  سيدي 

دلبيضلء دملغرب
 GO PLUS PROMO SARL AU
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
رقم  دإلخت لعي  مقرهل  وعنودن 
حي  دلردبع،  دلطلبق  بليلس،  زنقة   ،4
دملدتشفيلت - 20503 دلددر دلبيضلء 

دملغرب
مدؤولية  ذدت  شركة  تأسيس 

محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

565474
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
دلقلنون  إعددس  تم   2022 نون28   45
مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 
دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:
ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 
دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.
عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
 GO  : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

.PLUS PROMO SARL AU
تطوير   : بإيجلز  دلشركة  غرض 
سي ل  وال  ودملبلني،  دألرد�سي  خ يع 
لحدلبهل دلخلص أو في ملكية  دلبنلء 
دلجديد ،  لإلنشلءدت  مشت2كة، 

لج يع دلوخهلت
أرض  أو  خرسدء  أرض  حيلز    -
هدمهل  يردس  مبلن  على  تحتوي 
دملبلني  لج يع  تقدم  مل  على  ودلبنلء 
أو دلتقدي لت دلفرعية بهدف بيعهل 
بودسطة شقق أو فيالت أو قطع أرض 

مجهز .
وتعبئة  وتصنيع  وبيع  شردء   -
منتجلت  خ يع  وتدويق  وتوزيع 

ومودس دلبنلء...



عدس 5748 - 4 خ لس  دامر  4444 )28 سيد 28 2022)الجريدة الرسمية   24302

رقم   : دالخت لعي  دملقر  عنودن 
حي  دلردبع،  دلطلبق  بليلس،  زنقة   ،4
دملدتشفيلت - 20503 دلددر دلبيضلء 

دملغرب.
أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.
 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:
 FIG INVEST SARL دلشركة 
سرهم   400 بقي ة  حصة   : 1.000

للحصة. 
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :
 FIG INVEST SARL دلشركة 
عنودنه(د) رقم 4، زنقة بليلس، دلطلبق 
 20503 دملدتشفيلت  حي  دلردبع، 

دلددر دلبيضلء دملغرب.
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:
دلديد عبد دلبلقي ع رو عنودنه(د) 
تجزئة كلثوم زنقة 4 رقم 33 كلليفوني 

20450 دلددر دلبيضلء دملغرب
عنودنه(د)  ع رو  نبيل  دلديد 
تجزئة كلثوم زنقة 4 رقم 33 كلليفوني 

20450 دلددر دلبيضلء دملغرب
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
 42 بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 

سخن28 2022 تحت رقم 849802.

699I

MED LUXE ARTISANALE

 SOCIETE MED LUXE
ARTISANALE

شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 
دلشريك دلوحيد

تأسيس شركة

MED LUXE ARTISANALE
 MARRAKECH، 40000،
MARRAKECH MAROC
 SOCIETE MED LUXE

ARTISANALE شركة ذدت مدؤولية 
محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد

وعنودن مقرهل دإلخت لعي سعلس  4 
رقم 34 دملحلميد - مردكش - 40000 

مردكش دملغرب

تأسيس شركة ذدت مدؤولية 
محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 
434443

في  مؤرخ  موثق  عقد  ب قت�سى 
دلقلنون  إعددس  تم   2022 نون28   44
مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 
دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:
ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 
دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.
عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 
 SOCIETE MED LUXE  :

.ARTISANALE
دلنجلر    : بإيجلز  دلشركة  غرض 
بيع  دأللومنيوم،  نجلر   دلعلمة، 
؛  علم  بشكل  دلحرف  ؛  دألمشلب 
دلتجلر  بشكل علم دستي2دس وتصدير 

؛ تقديم دلخدمة، أع لل مختلفة.
عنودن دملقر دالخت لعي : سعلس  4 
رقم 34 دملحلميد - مردكش - 40000 

مردكش دملغرب.
أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.
 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:
 4.000  : دلديد بلعيدلوي مح د 

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة. 
 4.000  : دلديد بلعيدلوي مح د 

بقي ة 400 سرهم.
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

وصفلت ومودطن دلشركلء :
دلديد بلعيدلوي مح د عنودنه(د) 
دملحلميد مردكش   34 رقم   4 سعلس  

40000 مردكش دملغرب.
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:
دلديد بلعيدلوي مح د عنودنه(د) 
دملحلميد مردكش   34 رقم   4 سعلس  

40000 مردكش دملغرب
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
نون28   07 بتلريخ  ب ردكش  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 43472.
700I

CAUDIGEF FIDUCIAIRE

MEGA EXPERTISE MAROC

شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد

قفل دلتصفية

CAUDIGEF FIDUCIAIRE

 AVENUE DES FARS  920

 APPT N°1 CYM RABAT، 10000،

RABAT MAROC

 MEGA EXPERTISE MAROC

شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد

: ع لر   وعنودن مقرهل دإلخت لعي 

2 حي قلصلسي دكددل  48 شقة  رقم 

دلربلط - 40090 دلربلط دملغرب.

قفل دلتصفية

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

.442874

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 

تقرر حل   2022 نون28   24 دملؤرخ في 

MEGA EXPERTISE MAROC شركة 

ذدت مدؤولية محدوس  ذدت دلشريك 

 400.000 رأس للهل  مبلغ  دلوحيد 

دإلخت لعي  مقرهل  وعنودن  سرهم 

حي قلصلسي   2 شقة   48 ع لر  رقم 

دلربلط   40090  - دلربلط  دكددل 

دملغرب نتيجة اللتصفية دلحبية.

و عين:

وعنودنه(د)  نلجي  مللد  دلديد( ) 

دلحي 3 بلوك أ دلرقم 4 شلرع دلجكرندد 

دلربلط   40400 دلربلط  دلريلض  حي 

دملغرب ك صفي ( ) للشركة.

و قد تم دنعقلس دلج عية دلختلمية 

 3 دلحي  وفي   2022 نون28   24 بتلريخ 

شلرع دلجكرندد حي   4 بلوك أ دلرقم 

دلربلط   40400  - دلربلط  دلريلض 

دملغرب.

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

سخن28   42 بتلريخ  بللربلط  دلتجلرية 

.D434428 2022 تحت رقم

704I

CAUDIGEF FIDUCIAIRE

FRIG AGRI
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تفويت حصص

CAUDIGEF FIDUCIAIRE

 AVENUE DES FARS APPT 920

 N°1 CYM RABAT، 10000،

RABAT MAROC

FRIG AGRI شركة ذدت دملدؤولية 

دملحدوس 

وعنودن مقرهل دإلخت لعي دمل 5 رقم 

754 حي يعقوب دملنصور دلربلط - 

40420 دلربلط دملغرب.

تفويت حصص
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.442873

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 

ت ت   2022 نون28   47 في  دملؤرخ 

دملصلسقة على :

دلرحيم  عبد   ( ) دلديد  تفويت 

حصة دخت لعية من   4.440 ستيتن 

أصل 9.000 حصة لفلئد  دلديد ( ) 

حكي ة عزمي بتلريخ 47 نون28 2022.

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم   

سخن28   42 بتلريخ  بللربلط  دلتجلرية 

.D434430 2022 تحت رقم

702I

NADOFISC SARL

MEDITERRANEAN MASTER
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

NADOFISC SARL

شلرع 3 ملرس زنقة قرطبة ع لر  

7 شقة رقم 2 دلنلضور، 62000، 

دلنلضور دملغرب

 MEDITERRANEAN MASTER

شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد

وعنودن مقرهل دإلخت لعي زنقة 32 

رقم 8 حي دملدي2  دلعروي دلنلظور - 

62550 دلعروي دملغرب
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تأسيس شركة ذدت مدؤولية 

محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

25044

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

تم إعددس دلقلنون   2022 شتن28   22

مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:

ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.

عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 

 : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

.MEDITERRANEAN MASTER

: - دألع لل  غرض دلشركة بإيجلز 

دملختلفة للبنلء.

- مدتورس.

- دلتجلر .

 32 زنقة   : عنودن دملقر دالخت لعي 

 - 8 حي دملدي2  دلعروي دلنلظور  رقم 

62550 دلعروي دملغرب.

أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.

 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:

 4.000  : دلديد بوديدبي2دن ح ز  

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة. 

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :

دلديد بوديدبي2دن ح ز  عنودنه(د) 

شلرع ودس تلنديفت دلعروي دلنلظور 

62550 دلعروي دملغرب.

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:

دلديد بوديدبي2دن ح ز  عنودنه(د) 

شلرع ودس تلنديفت دلعروي دلنلظور 

62550 دلعروي دملغرب

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

دالبتددئية بللنلضور بتلريخ 05 سخن28 

2022 تحت رقم 4943.

703I

دالعالنلت دالسدرية للشركلت دملغربية

BETACAL SARL
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تأسيس شركة

دالعالنلت دالسدرية للشركلت دملغربية
 AGADIR ،88000 ،دملغرب

MAROC
BETACAL SARL شركة ذدت 

دملدؤولية دملحدوس 
وعنودن مقرهل دإلخت لعي س/أ 

شركة أ&أ مدملت رقم 4525 رقم 5 
حي دلدالم - 80000 أكلسير دملغرب
تأسيس شركة ذدت دملدؤولية 

دملحدوس  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

 54265
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
دلقلنون  إعددس  تم   2022 أبريل   42
دملدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دملحدوس  بلمل يزدت دلتللية:
ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دملدؤولية دملحدوس .
عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
 : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

.BETACAL SARL
مكتب   : بإيجلز  دلشركة  غرض 
 / دلعلمة  ودألشغلل  دملبلني  تص يم 
إسدر  دملشلرع ودملدلعد  في دلتنديق.

س/أ   : دالخت لعي  دملقر  عنودن 
شركة أ&أ مدملت رقم 4525 رقم 5 

حي دلدالم - 80000 أكلسير دملغرب.
أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 علمل سنة.
 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:- 
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :
عنودنه(د)  دملوسني  مح د  دلديد 
 4525 س/أ شركة أ&أ مدملت رقم 
أكلسير   80000 دلدالم  حي   5 رقم 

دملغرب.
عنودنه(د)  ربوع  هللا  عبد  دلديد 
 4525 س/أ شركة أ&أ مدملت رقم 
أكلسير   80000 دلدالم  حي   5 رقم 

دملغرب.

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

ومودطن مدي2ي دلشركة:

عنودنه(د)  دملوسني  مح د  دلديد 

 4525 س/أ شركة أ&أ مدملت رقم 
أكلسير   80000 دلدالم  حي   5 رقم 

دملغرب

عنودنه(د)  ربوع  هللا  عبد  دلديد 

 4525 س/أ شركة أ&أ مدملت رقم 
أكلسير   80000 دلدالم  حي   5 رقم 

دملغرب

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

أبريل   27 بتلريخ  بلكلسير  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 409557.

704I

دالعالنلت دالسدرية للشركلت دملغربية

ALAIN BOAT 
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

دالعالنلت دالسدرية للشركلت دملغربية

 AGADIR ،88000 ،دملغرب

MAROC

 ALAIN BOAT شركة ذدت 

مدؤولية محدوس  ذدت دلشريك 

دلوحيد

وعنودن مقرهل دإلخت لعي سودر 

تكلسيرت نعبلسو سردركة - 80000 

أكلسير دملغرب

تأسيس شركة ذدت مدؤولية 

محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

53837

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعددس دلقلنون   2022 سخن28   04

مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:

ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.

عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 

 ALAIN : دإلقتضلء ب ختصر تد يتهل

.BOAT

رحالت   : بإيجلز  دلشركة  غرض 

دلقودرب ودلريلضلت دمللئية.

سودر   : دالخت لعي  دملقر  عنودن 

 80000  - سردركة  نعبلسو  تكلسيرت 

أكلسير دملغرب.

أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 علمل سنة.

 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:- 

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :

عنودنه(د)  بالتينو  أنجيلو  دلديد 

 80000 سودر تكلسيرت نعبلسو سردركة 

أكلسير دملغرب.

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:

عنودنه(د)  بالتينو  أنجيلو  دلديد 

 80000 سودر تكلسيرت نعبلسو سردركة 

أكلسير دملغرب

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

سخن28   09 بتلريخ  بلكلسير  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 449649.

705I

CABINET CONSULTING TOGESTION SARL

 DIGITALLY NORD SUD

NEGOCE
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تأسيس شركة

 CABINET CONSULTING

TOGESTION SARL

 av. hassan II bloc 1 N° 21،

72000، دلد لر  دملغرب

 DIGITALLY NORD SUD

NEGOCE شركة ذدت دملدؤولية 

دملحدوس 

وعنودن مقرهل دإلخت لعي حي دلعوس  
رقم 256 دلد لر  - 72000 دلد لر  

دملغرب

تأسيس شركة ذدت دملدؤولية 

دملحدوس  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

2834
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

دلقلنون  إعددس  تم   2022 نون28   44

دملدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دملحدوس  بلمل يزدت دلتللية:

ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دملدؤولية دملحدوس .

عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 

تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

 DIGITALLY NORD SUD  :

.NEGOCE

دشغلل   : بإيجلز  دلشركة  غرض 

دلبنلء ودشغلل مختلفة.

حي   : دالخت لعي  دملقر  عنودن 

 72000  - دلد لر    256 دلعوس  رقم 

دلد لر  دملغرب.

أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.

 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:

 500  : دلضعيف  مح د  دلديد 

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة.

 500  : دلديد فخر دلدين دلكرسي 

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة. 

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :

دلديد مح د دلضعيف عنودنه(د) 

حي دلعوس  رقم 256 دلد لر  72000 

دلد لر  دملغرب.

دلكرسي  دلدين  فخر  دلديد 

بلوك دو دلحي دلدكري   05 عنودنه(د) 

سيدي بنور 72000 دلد لر  دملغرب.

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:

دلديد مح د دلضعيف عنودنه(د) 

حي دلعوس  رقم 256 دلد لر  72000 

دلد لر  دملغرب

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

نون28   24 دالبتددئية بللد لر  بتلريخ 

2022 تحت رقم 202/2022.

706I

سي بل سي2فيس

سيمبا سيرفيس
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تأسيس شركة

سي بل سي2فيس
580 شلرع دملدي2  دلطلبق دلثلني 

دلشقة 3 دلنلظور، 62000، دلنلظور 
دملغرب

سي بل سي2فيس شركة ذدت 
دملدؤولية دملحدوس 

وعنودن مقرهل دإلخت لعي 580 شلرع 
دملدي2  دلطلبق دلثلني دلشقة 3 
دلنلظور - 62000 دلنلظور دملغرب
تأسيس شركة ذدت دملدؤولية 

دملحدوس  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

25004
 42 في  مؤرخ  حر  عقد  ب قت�سى 
دلقلنون  إعددس  تم   2022 سخن28 
دملدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دملحدوس  بلمل يزدت دلتللية:
ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دملدؤولية دملحدوس .
عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
: سي بل  ب ختصر تد يتهل  دإلقتضلء 

سي2فيس.
دلتجلر    : بإيجلز  دلشركة  غرض 

دإللكت2ونية ودلخدملت داللكت2ونية.
 580  : دالخت لعي  دملقر  عنودن 
دلشقة  دلثلني  دلطلبق  دملدي2   شلرع 
3 دلنلظور - 62000 دلنلظور دملغرب.

أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  
دلشركة : 99 سنة.

 40.000 دلشركة:  رأس لل  مبلغ 
سرهم، مقدم كللتللي:- 

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 
وصفلت ومودطن دلشركلء :

عنودنه(د)  دلبعي2ي  زكريلء  دلديد 
سودر بوهردو  بوعرك دلنلظور 62023 

دلنلظور دملغرب.
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:
عنودنه(د)  دلبعي2ي  زكريلء  دلديد 
سودر بوهردو  بوعرك دلنلظور 62023 

دلنلظور دملغرب

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
دالبتددئية بللنلضور بتلريخ 42 سخن28 

2022 تحت رقم 4709.

707I

شركة خهلس دملحلسب

Sté N N K S.A.R.L
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تفويت حصص

شركة خهلس دملحلسب
شلرع  نيلس  ع لر    02 دلرقم 
دح د دلطيب بنهي ة دملدينة دلجديد  

أسفي، 46000، أسفي دملغرب
شركة ذدت   Sté N N K S.A.R.L

دملدؤولية دملحدوس 
تجزئة  دإلخت لعي  مقرهل  وعنودن 
430 حي دعزيب دلدرعي  دلددملة رقم 

دسفي. - 46000 أسفي دملغرب.
تفويت حصص

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 
.43239

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 
ت ت   2022 نون28   28 في  دملؤرخ 

دملصلسقة على :
تفويت دلديد ( ) دملصطفى دمللنع 
أصل  من  دخت لعية  حصة   500
4.000 حصة لفلئد  دلديد ( ) عبد 
هللا دلبوصي2ي بتلريخ 28 نون28 2022.
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم   
سخن28   42 بتلريخ  بآسفي  دالبتددئية 

2022 تحت رقم 4447/2022.

708I

شركة خهلس دملحلسب

Sté N N K S.A.R.L
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تحويل دلشكل دلقلنوني للشركة

شركة خهلس دملحلسب
دلرقم 02 ع لر  نيلس شلرع دح د 

دلطيب بنهي ة دملدينة دلجديد  
أسفي، 46000، أسفي دملغرب

Sté N N K S.A.R.L شركة ذدت 
مدؤولية محدوس  ذدت دلشريك 

دلوحيد

و عنودن مقرهل دالخت لعي تجزئة 
دلددملة رقم 430 حي دعزيب دلدرعي 

دسفي. - 46000 أسفي.
تحويل دلشكل دلقلنوني للشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 
.43239

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 
تم تحويل   2022 نون28   28 دملؤرخ في 
دلشكل دلقلنوني للشركة من »شركة 
ذدت مدؤولية محدوس  ذدت دلشريك 
»شركة ذدت دملدؤولية  إلى  دلوحيد« 

دملحدوس «.
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
سخن28   42 بتلريخ  بآسفي  دالبتددئية 

2022 تحت رقم 4447/2022.
709I

FIDUCIAIRE AMER FISC

TEKABAS
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
حل شركة

FIDUCIAIRE AMER FISC
 BD ANNASR IMMB CHOURAK

 1ERE ETAGE ZAIO، 62000،
NADOR MAROC

TEKABAS شركة ذدت مدؤولية 
محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد(في 

طور دلتصفية)
وعنودن مقرهل دإلخت لعي حي 

سوكردفور زديو - 62000 دلنلظور 
دملغرب.

حل شركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.40747
دلوحيد  دلشريك  قردر  ب قت�سى 
تقرر   2022 أكتوبر   03 في  دملؤرخ 
ذدت مدؤولية محدوس   حل شركة 
 TEKABAS دلوحيد  دلشريك  ذدت 
مبلغ رأس للهل 40.000 سرهم وعنودن 
مقرهل دإلخت لعي حي سوكردفور زديو 
 : دلنلظور دملغرب نتيجة ل   62000  -

عدم دلقيلم بلية دنشطة تجلرية.
حي  ب  دلتصفية  مقر  حدس  و 
دلنلظور   62000  - زديو  سوكردفور 

دملغرب. 
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و عين:
دلديد( ) فؤدس دلتنوتي وعنودنه(د) 
دملغرب  دلنلظور   62000 دملطلر  حي 

ك صفي ( ) للشركة.
وعند دإلقتضلء دلحدوس دملفروضة 
محل  لهم  دملخولة  دلصالحيلت  على 
دملخلبر  ومحل تبليغ دلعقوس ودلوثلئق 

دملتعلقة بللتصفية : -
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
دالبتددئية بللنلضور بتلريخ 05 سخن28 

2022 تحت رقم 4933.
740I

FIDUCIAIRE AMER FISC

TEKABAS
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
قفل دلتصفية

FIDUCIAIRE AMER FISC
 BD ANNASR IMMB CHOURAK

 1ERE ETAGE ZAIO، 62000،
NADOR MAROC

TEKABAS شركة ذدت مدؤولية 
محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد
وعنودن مقرهل دإلخت لعي : حي 

سوكردفور زديو - 62000 دلنلظور 
دملغرب.

قفل دلتصفية
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

.40747
دلوحيد  دلشريك  قردر  ب قت�سى 
دملؤرخ في 03 أكتوبر 2022 تقرر حل 
مدؤولية  ذدت  شركة   TEKABAS
محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد مبلغ 
وعنودن  سرهم   40.000 رأس للهل 
سوكردفور  حي  دإلخت لعي  مقرهل 
زديو - 62000 دلنلظور دملغرب نتيجة 

لعدم دلقيلم بلية دنشطة تجلرية.
و عين:

دلديد( ) فؤدس دلتنوتي وعنودنه(د) 
دلنلظور   62000 دلنلظور  دملطلر  حي 

دملغرب ك صفي ( ) للشركة.
و قد تم دنعقلس دلج عية دلختلمية 
حي  وفي   2022 أكتوبر   03 بتلريخ 
دلنلظور   62000  - زديو  سوكردفور 

دملغرب.

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
دالبتددئية بللنلضور بتلريخ 05 سخن28 

2022 تحت رقم 4932.
744I

ودلزين

ترونس أسموح
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تأسيس شركة

ودلزين
زنقة دلدعديين رقم 333 كل ي ة، 

52250، كل ي ة دملغرب
ترونس أس وح شركة ذدت 

دملدؤولية دملحدوس 
وعنودن مقرهل دإلخت لعي قصر 

دلحلر  تلسيغوست - 52250 كل ي ة 
دملغرب

تأسيس شركة ذدت دملدؤولية 
دملحدوس  

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 
46525

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
دلقلنون  إعددس  تم   2022 نون28   23
دملدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دملحدوس  بلمل يزدت دلتللية:
ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دملدؤولية دملحدوس .
عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
دإلقتضلء ب ختصر تد يتهل : ترونس 

أس وح.
مقلول   : بإيجلز  دلشركة  غرض 

دلديلردت تلك�سي للنقل دلشخ�سي.
قصر   : دالخت لعي  دملقر  عنودن 
كل ي ة   52250  - دلحلر  تلسيغوست 

دملغرب.
أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.
 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:- 
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :
عنودنه(د)  ح يد  أس وح  دلديد 
52250 كل ي ة  شلرع دلحدن دلثلني 

دملغرب.
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:

عنودنه(د)  حدن  أس وح  دلديد 
52250 كل ي ة  شلرع دلحدن دلثلني 

دملغرب
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
 05 بتلريخ  بللرشيدية  دالبتددئية 

سخن28 2022 تحت رقم -.

742I

شركة أ ل ب كونفيك

شركة أ ل ب كونفيك
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

شركة أ ل ب كونفيك
حي دلكر�سي زنقة دلزرقطوني أوالس 
تلي ة، 83350، أوالس تلي ة دملغرب
شركة أ ل ب كونفيك شركة ذدت 
مدؤولية محدوس  ذدت دلشريك 

دلوحيد
وعنودن مقرهل دإلخت لعي حي 

دلكر�سي زنقة دلزرقطوني أوالس تلي ة 
- 83350 أوالس تلي ة دملغرب

تأسيس شركة ذدت مدؤولية 
محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 
9249

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
دلقلنون  إعددس  تم   2022 نون28   29
مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 
دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:
ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 
دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.
عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
دإلقتضلء ب ختصر تد يتهل : شركة أ 

ل ب كونفيك.
دنتلج   : بإيجلز  دلشركة  غرض 

دملالبس وتدويقهل 
أع لل ومودس دلخيلطة دملختلفة.

حي   : دالخت لعي  دملقر  عنودن 
دلكر�سي زنقة دلزرقطوني أوالس تلي ة 

- 83350 أوالس تلي ة دملغرب.
أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.

 50.000 دلشركة:  رأس لل  مبلغ 
سرهم، مقدم كللتللي:- 

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 
وصفلت ومودطن دلشركلء :

عنودنه(د)  دالسري�سي  ع ر  دلديد 
حي دلكر�سي زنقة دلدلقية أوالس تلي ة 

83350 أوالس تلي ة دملغرب.
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:
عنودنه(د)  دالسري�سي  ع ر  دلديد 
حي دلكر�سي زنقة دلدلقية أوالس تلي ة 

83350 أوالس تلي ة دملغرب
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
 43 بتلريخ  بتلروسدنت  دالبتددئية 

سخن28 2022 تحت رقم 849.

743I

هند لشقر

YULIUS
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تأسيس شركة

هند لشقر
رقم 26 مكرر 2 نجزئة دلحبلبي 

دلدكلردت فلس، 30000، فلس فلس
YULIUS شركة ذدت دملدؤولية 

دملحدوس 
وعنودن مقرهل دإلخت لعي رقم 43 
زنقة عبد دلكريم بنجلون دقلمة 

دشرف دلطلبق دالول رقم 44 فلس - 
30000 فلس دملغرب

تأسيس شركة ذدت دملدؤولية 
دملحدوس  

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 
74859

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعددس دلقلنون   2022 سخن28   05
دملدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دملحدوس  بلمل يزدت دلتللية:
ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دملدؤولية دملحدوس .
عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
 : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

.YULIUS
دلتجلر    : بإيجلز  دلشركة  غرض 

ودلخدملت داللكت2ونية.
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 43 رقم   : عنودن دملقر دالخت لعي 
دقلمة  بنجلون  دلكريم  عبد  زنقة 
 - 44 فلس  دشرف دلطلبق دالول رقم 

30000 فلس دملغرب.
أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.
 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:
دلديد دنلس دلشلطر : 550 حصة 

بقي ة 400 سرهم للحصة.
دلديد رضودن مليل : 450 حصة 

بقي ة 400 سرهم للحصة. 
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :
عنودنه(د)  دلشلطر  دنلس  دلديد 
طلبق 2 رقم 444 تجزئة دلعن28  طريق 

دلد ن فلس 30000 فلس دملغرب.
عنودنه(د)  مليل  رضودن  دلديد 
دلقرية  بوشتى  موالي  دلبويض  سودر 

تلونلت 34000 تلونلت دملغرب.
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:
عنودنه(د)  دلشلطر  دنلس  دلديد 
طلبق 2 رقم 444 تجزئة دلعن28  طريق 

دلد ن 30000 فلس دملغرب
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
سخن28   43 بتلريخ  بفلس  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 5204.
744I

AL HISBA FISC

IM SAKAN
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تأسيس شركة

AL HISBA FISC
 AMAL 4 RUE 55 2 EME ETAGE
 N 6 SIDI BERNOUSSI، 20600،

CASABLANCA MAROC
IM SAKAN شركة ذدت دملدؤولية 

دملحدوس 
وعنودن مقرهل دإلخت لعي زنقة 7 

دلرقم 5 دلطلبق دلثلني شقة رقم 4 
دلدعلس  سيدي دل28نو�سي - 20600 

دلددر دلبيضلء دملغرب
تأسيس شركة ذدت دملدؤولية 

دملحدوس  

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

565269

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
دلقلنون  إعددس  تم   2022 نون28   30

دملدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دملحدوس  بلمل يزدت دلتللية:

ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دملدؤولية دملحدوس .

عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 

 IM  : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

.SAKAN

: -دالنعلش  غرض دلشركة بإيجلز 

دلعقلري.
 7 زنقة   : دالخت لعي  دملقر  عنودن 

 4 دلطلبق دلثلني شقة رقم   5 دلرقم 

 20600  - دلدعلس  سيدي دل28نو�سي 

دلددر دلبيضلء دملغرب.

أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.

 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:

 200  : دلدين  دلخيلر فخر  دلديد 

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة.

دلديد دليلس طلحة : 200 حصة 

بقي ة 400 سرهم للحصة.

 200  : طلحة  دملصطفى  دلديد 

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة.

 200  : دبردهيم  دوخيل  دلديد 

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة.

200 حصة   : دلديد حدن طلحة 

بقي ة 400 سرهم للحصة. 

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :

دلدين  فخر  دلخيلر  دلديد 

 9 دلرقم  دلنديم  تجزئة  عنودنه(د) 

دلدرو  26400 برشيد دملغرب.

عنودنه(د)  طلحة  دليلس  دلديد 
46 زنقة دلطلئف حي دلضحى 26400 

برشيد دملغرب.

دلديد دملصطفى طلحة عنودنه(د) 

تجزئة دلضحى 26400 برشيد دملغرب.

دبردهيم عنودنه(د)  دلديد دوخيل 

486 بلوك 05 حي بلم 24350 سيدي 

بنور دملغرب.

دلديد حدن طلحة عنودنه(د) 47 
 2 د زنقة وهب بن سعد تجزئة دلهنلء 

25000 مريبكة دملغرب.
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:
دلدين  فخر  دلخيلر  دلديد 
 9 دلرقم  دلنديم  تجزئة  عنودنه(د) 

دلدرو  26400 برشيد دملغرب
عنودنه(د)  طلحة  دليلس  دلديد 
46 زنقة دلطلئف حي دلضحى 26400 

برشيد دملغرب
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
 43 بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 

سخن28 2022 تحت رقم 849977.

745I

AL HISBA FISC

OMNIYA DAR
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تأسيس شركة

AL HISBA FISC
 AMAL 4 RUE 55 2 EME ETAGE
 N 6 SIDI BERNOUSSI، 20600،

CASABLANCA MAROC
OMNIYA DAR شركة ذدت 

دملدؤولية دملحدوس 
وعنودن مقرهل دإلخت لعي زنقة 7 

دلرقم 5 دلطلبق دلثلني شقة رقم 4 
دلدعلس  سيدي دل28نو�سي - 20600 

دلددر دلبيضلء دملغرب
تأسيس شركة ذدت دملدؤولية 

دملحدوس  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

565267
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
دلقلنون  إعددس  تم   2022 نون28   30
دملدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دملحدوس  بلمل يزدت دلتللية:
ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دملدؤولية دملحدوس .
عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
 : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

.OMNIYA DAR
دالنعلش   : غرض دلشركة بإيجلز 

دلعقلري.

 7 زنقة   : دالخت لعي  دملقر  عنودن 

 4 دلطلبق دلثلني شقة رقم   5 دلرقم 

 20600  - دلدعلس  سيدي دل28نو�سي 

دلددر دلبيضلء دملغرب.

أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.

 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:

334 حصة   : دلديد ح يد سبيل 

بقي ة 400 سرهم للحصة.

 333  : طلحة  دملصطفى  دلديد 

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة.

 333  : دلديد عبد دلعزيز مطلب 

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة. 

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :

عنودنه(د)  سبيل  ح يد  دلديد 

شلرع بغددس ع لر  4 طلبق 2 شقة 5 

كتبية دلبيضلء 20453 دلددر دلبيضلء 

دملغرب.

دلديد دملصطفى طلحة عنودنه(د) 

تجزئة دلضحى 26400 برشيد دملغرب.

مطلب  دلعزيز  عبد  دلديد 

عنودنه(د) سودر دلعثلمنة عين دلضربلن 

دالحالف 26050 دبن دح د دملغرب.

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:

عنودنه(د)  سبيل  ح يد  دلديد 

شلرع بغددس ع لر  4 طلبق 2 شقة 5 

كتبية دلبيضلء 20453 دلددر دلبيضلء 

دملغرب

دلديد دملصطفى طلحة عنودنه(د) 

تجزئة دلضحى 26400 برشيد دملغرب

مطلب  دلعزيز  عبد  دلديد 

عنودنه(د) سودر دلعثلمنة عين دلضربلن 

دالحالف 26050 دبن دح د دملغرب

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

 43 بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 

سخن28 2022 تحت رقم 849976.

746I
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مكتب دلحدلبلت ح ل

STE PROMO ZYAD
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
حل شركة

مكتب دلحدلبلت ح ل

20 شلرع دلددملة دلطلبق دالول قرية 

دلج لعة، 20430، دلددر دلبيضلء 

دملغرب

STE PROMO ZYAD شركة ذدت 

مدؤولية محدوس  ذدت دلشريك 

دلوحيد(في طور دلتصفية)

وعنودن مقرهل دإلخت لعي 26 محج 
مرس دلدلطلن شقة 3 دلطلبق دالول 

دلبيضلء - 20000 دلبيضلء دملغرب.

حل شركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.308883

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 

2022 تقرر حل  25 شتن28  دملؤرخ في 

شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

 STE PROMO دلوحيد  دلشريك 

 400.000 رأس للهل  مبلغ   ZYAD

 26 دإلخت لعي  سرهم وعنودن مقرهل 

محج مرس دلدلطلن شقة 3 دلطلبق 

دلبيضلء   20000  - دلبيضلء  دالول 

دملغرب نتيجة ل : دزمة دلقطلع.

26 محج  و حدس مقر دلتصفية ب 
مرس دلدلطلن شقة 3 دلطلبق دالول 

- 20000 دلبيضلء دملغرب. 

و عين:

وعنودنه(د)  كنون  مردس  دلديد( ) 

ديطلليل  بوزدنو   39400 بوزدنو 

ك صفي ( ) للشركة.

وعند دإلقتضلء دلحدوس دملفروضة 

محل  لهم  دملخولة  دلصالحيلت  على 

دملخلبر  ومحل تبليغ دلعقوس ودلوثلئق 

محج مرس   26  : دملتعلقة بللتصفية 
دالول  دلطلبق   3 شقة  دلدلطلن 

دلبيضلء

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

 09 بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 

نون28 2022 تحت رقم 845444.

747I

BCMF

اتقان البوراتوار
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
رفع رأس لل دلشركة

BCMF
زنقة إبن علئشة ع لر  ث لن نخالت 
رقم دلشقة 4 كليز مردكش، 40000، 

مردكش دملغرب

دتقلن البوردتودر شركة ذدت 

مدؤولية محدوس  ذدت دلشريك 

دلوحيد

وعنودن مقرهل دإلخت لعي دملدلر رقم 

569 - 40000 مردكش دملغرب.
رفع رأس لل دلشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.92247

دلوحيد  دلشريك  قردر  ب قت�سى 

تم   2022 نون28   40 في  دملؤرخ 
قدره  ب بلغ  دلشركة  رأس لل  رفع 

 40.000« أي من  سرهم«   290.000«

عن  سرهم«   300.000« إلى  سرهم« 
سيون  مع  مقلصة  إخردء   : طريق 

دلشركة دملحدس  دملقددر ودملدتحقة.

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

سخن28   42 بتلريخ  ب ردكش  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 442422.

748I

STE M F A P SARL AU

M F A P SARL AU
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

STE M F A P SARL AU

 HAY SIDI ABDELLAH

 LAAYAYDA SALE، 11016، SALE

MAROC

M F A P SARL AU شركة ذدت 

مدؤولية محدوس  ذدت دلشريك 

دلوحيد

وعنودن مقرهل دإلخت لعي حي سيدي 

عبدهللا لعيليد  سال - 44046 سال 

دملغرب

تأسيس شركة ذدت مدؤولية 

محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

37427

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعددس دلقلنون   2022 أكتوبر   48

مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:

ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.

عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 

 M F A : دإلقتضلء ب ختصر تد يتهل

.P SARL AU

: مقلول في  غرض دلشركة بإيجلز 

وكيل   / دإلنشلئية  دألع لل  مختلف 

دلدوق / تلخر.

عنودن دملقر دالخت لعي : حي سيدي 

سال   44046  - عبدهللا لعيليد  سال 

دملغرب.

أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.

 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:
دلديد فتحي دملنصوري دلعزوزي 
سرهم   400 بقي ة  حصة   4.000  :

للحصة. 

دلديد فتحي دملنصوري دلعزوزي : 

4000 بقي ة 400 سرهم.

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

وصفلت ومودطن دلشركلء :
دلديد فتحي دملنصوري دلعزوزي 
عنودنه(د) حي سيدي عبدهللا لعيليد  

سال 44046 سال دملغرب.

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:
دلديد فتحي دملنصوري دلعزوزي 
عنودنه(د) حي سيدي عبدهللا لعيليد  

سال 44046 سال دملغرب

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

سخن28   05 بتلريخ  بدال  دالبتددئية 

2022 تحت رقم 40082.

749I

NACHIT CONSULTING & TRADING

 B AND T MOROCCO
TRAVEL

شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

 NACHIT CONSULTING &

TRADING

 ANGLE BD YACOUB EL 473

 MANSOUR ET SOCRATE IMM

 ESPACE AL ANDALOUSSE 3E

 ETG، 20100، CASABLANCA

MAROC

 B AND T MOROCCO TRAVEL

شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد

وعنودن مقرهل دإلخت لعي 473 شلرع 

يعقوب دملنصور دقلمة دسبص 

دالندلس دلطلبق 5 - - دلددر دلبيضلء 

دملغرب

تأسيس شركة ذدت مدؤولية 

محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

558647

 49 في  مؤرخ  حر  عقد  ب قت�سى 
دلقلنون  إعددس  تم   2022 شتن28 

مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:

ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.

عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 

 B AND : دإلقتضلء ب ختصر تد يتهل

.T MOROCCO TRAVEL

وكللة   : بإيجلز  دلشركة  غرض 

وملرخه. دملغرب  سدمل  فى  دالسفلر 

خ يع  على  دلشركلت  ودعلنة  تديي2 

دلع ليلت دلت2فيهية ودلتودصل وخ يع 

دلع ليلت دالمر  دملتعلقة بللديلحة.

 473  : دالخت لعي  دملقر  عنودن 

شلرع يعقوب دملنصور دقلمة دسبص 

- - دلددر دلبيضلء   5 دالندلس دلطلبق 

دملغرب.
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أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  
دلشركة : 99 سنة.

 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 
سرهم، مقدم كللتللي:

 4.000  : صفلء  بردس   دلديد  
حصة بقي ة 400 سرهم للحصة. 

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 
وصفلت ومودطن دلشركلء :

عنودنه(د)  صفلء  بردس   دلديد  
 3 ع لر  ب   2 دقلمة بنو كريم ج ه 
دلطلبق 3 شقة 302عين دلشق - دلددر 

دلبيضلء دملغرب.
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:
عنودنه(د)  صفلء  بردس   دلديد  
 3 ع لر  ب   2 دقلمة بنو كريم ج ه 
دلطلبق 3 شقة 302عين دلشق - دلددر 

دلبيضلء دملغرب
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
دلتجلرية بللددر دلبيضلء بتلريخ - تحت 

رقم 844589.
720I

MJ MANAGEMENT

 VAPE AFRICA DISTRO SARL
AU

شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 
دلشريك دلوحيد

تأسيس شركة

MJ MANAGEMENT
 3RUE IBN TOUMART

 RESIDENCES HIKMAT 2EME
 ETAGE N4 TANGER، 90000،

TANGER MAROC
 VAPE AFRICA DISTRO SARL AU
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
وعنودن مقرهل دإلخت لعي 29 شلرغ 
ع ر دبن دلعلص دلطلبق دلثللت رقم 

26 طنجة - 90000 طنجة دملغرب
تأسيس شركة ذدت مدؤولية 
محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 
434274

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعددس دلقلنون   2022 شتن28   24

مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 
دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:
ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 
دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.
عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
 VAPE  : ب ختصر تد يتهل  دإلقتضلء 

.AFRICA DISTRO SARL AU
تجلر    : بإيجلز  دلشركة  غرض 

بصفة علمة.
29 شلرغ  عنودن دملقر دالخت لعي : 
ع ر دبن دلعلص دلطلبق دلثللت رقم 

26 طنجة - 90000 طنجة دملغرب.
أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة سنة.
 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:
 : دلغلني  عبد  ريلن  بن  دلديد 
سرهم   400 بقي ة  حصة   4.000

للحصة. 
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :
دلغلني  عبد  ريلن  بن  دلديد 
ميدستون   WC4B دنجلت2د  عنودنه(د) 

دنجلت2د.
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:
دلغلني  عبد  ريلن  بن  دلديد 
ميدستون   WC4B دنجلت2د  عنودنه(د) 

دنجلت2د 
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
أكتوبر   43 بتلريخ  بطنجة  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 258295.

724I

sofoget

ARBOR VITA
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

sofoget
 Kenitra, 37 rue mohamed qorri
 residence chaimae bur n° 2 et

3، 14000، kenitra maroc

ARBOR VITA شركة ذدت مدؤولية 
محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد

وعنودن مقرهل دإلخت لعي دلقنيطر  
ع لر  تلزي سعوس شلرع سعيد 

سدوسي وزنقة مصر رقم 4 - 44000 
دلقنيطر  دملغرب

تأسيس شركة ذدت مدؤولية 
محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 
67643

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
دلقلنون  إعددس  تم   2022 نون28   47
مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 
دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:
ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 
دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.
عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
 : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

.ARBOR VITA
غرض دلشركة بإيجلز : فالحة.

عنودن دملقر دالخت لعي : دلقنيطر  
سعيد  شلرع  سعوس  تلزي  ع لر  
 44000  -  4 سدوسي وزنقة مصر رقم 

دلقنيطر  دملغرب.
أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.
 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:
دلديد علسل زرودل : 4.000 حصة 

بقي ة 400 سرهم للحصة. 
دلديد علسل زرودل : 4000 بقي ة 

400 سرهم.
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

وصفلت ومودطن دلشركلء :
عنودنه(د)  زرودل  علسل  دلديد 

دلربلط ----- دلربلط دملغرب.
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:
عنودنه(د)  زرودل  علسل  دلديد 

دلربلط ----- دلربلط دملغرب
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
 42 بتلريخ  بللقنيطر   دالبتددئية 

سخن28 2022 تحت رقم 93643.
722I

MIRAGE BUSINESS CONSULTING

 SOCIETE VIOU HAMID H
SNC

مج وعة ذدت دلنفع دالقتصلسي
قفل دلتصفية

 MIRAGE BUSINESS

CONSULTING
رقم 8 دلطلبق 5 دلشقة 9 دقلمة 

دلحرية شلرع فلدطين، 30000، 

فلس دملغرب

 SOCIETE VIOU HAMID H SNC

مج وعة ذدت دلنفع دالقتصلسي

وعنودن مقرهل دإلخت لعي : سودر دوالس 

بوصللح عين دلشقف موالي يعقوب 

فلس - 30000 فلس دملغرب.

قفل دلتصفية
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

.57399

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 

تقرر حل   2022 نون28   04 دملؤرخ في 

 SOCIETE VIOU HAMID H SNC

دالقتصلسي  دلنفع  ذدت  مج وعة 

مبلغ رأس للهل 52.500 سرهم وعنودن 

مقرهل دإلخت لعي سودر دوالس بوصللح 

فلس  يعقوب  موالي  دلشقف  عين 

فلس دملغرب نتيجة ألزمة   30000  -

مللية.

و عين:

دلديد( ) ح يد لكحل وعنودنه(د) 

دلشقف  عين  بوصللح  دوالس  سودر 

فلس   30000 فلس  يعقوب  موالي 

دملغرب ك صفي ( ) للشركة.
دلديد( ) رشيد لكحل وعنودنه(د) 

دلشقف  عين  بوصللح  دوالس  سودر 

فلس دملغرب   30000 موالي يعقوب 

ك صفي ( ) للشركة.

و قد تم دنعقلس دلج عية دلختلمية 

2022 وفي سودر دوالس  45 نون28  بتلريخ 

بوصللح عين دلشقف موالي يعقوب 

فلس - 30000 فلس دملغرب.

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

سخن28   08 بتلريخ  بفلس  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 5422.

723I
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EL MAQHOR ABDELHAK

STE SAFFOUR SARL AU
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

EL MAQHOR ABDELHAK

شلرع دلفددء تجزئة س ي2  تلونلت 

34000 دملغرب تلونلت، 34000، 

تلونلت دملغرب

STE SAFFOUR SARL AU شركة 

ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد

وعنودن مقرهل دإلخت لعي كعد  

دملي لت دلطريق دلوطنية رقم 8 

تلونلت - 34000 تلونلت دملغرب

تأسيس شركة ذدت مدؤولية 

محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

2225

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعددس دلقلنون   2022 أكتوبر   44

مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:

ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.

عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 

 STE  : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

.SAFFOUR SARL AU

دصالح   : بإيجلز  دلشركة  غرض 

دلديلردت

بيع قطع غيلر دلديلردت.

كعد    : دالخت لعي  دملقر  عنودن 

 8 رقم  دلوطنية  دلطريق  دملي لت 

تلونلت - 34000 تلونلت دملغرب.

أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.

 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:

 4.000  : مح د  صفور  دلديد 

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة. 

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :

عنودنه(د)  مح د  صفور  دلديد 

تلونلت   34000 تلونلت  دلدويودر  حي 

دملغرب.

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:

عنودنه(د)  مح د  صفور  دلديد 

تلونلت   34000 تلونلت  دلدويودر  حي 

دملغرب

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

نون28   47 بتلريخ  بتلونلت  دالبتددئية 

2022 تحت رقم 444.

724I

cmtjc

 MONETICS SUPPORT
 SPARE AND SALES

SPECIALISTE
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

cmtjc

 RUE AL WOROUD N°4

 CASABLANCA، 20000،

casablanca maroc

 MONETICS SUPPORT SPARE

AND SALES SPECIALISTE شركة 

ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد

وعنودن مقرهل دإلخت لعي 82 زنقة 

س ية إقلمة شهرزدس 4 دلطلبق 3 

دلرقم 43 - 20000 دلددر دلبيضلء 

دملغرب

تأسيس شركة ذدت مدؤولية 

محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

564647

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعددس دلقلنون   2022 سخن28   04

مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:

ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.

عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
 : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 
 MONETICS SUPPORT SPARE

.AND SALES SPECIALISTE
: • دستي2دس  غرض دلشركة بإيجلز 

وتصدير
وبيع وتجلر  لودزم وقطع  شردء   •
غيلر أخهز  دلك بيوتر وأخهز  دلدفع 

دإللكت2ونية
ودلتصدير  ودلتدويق  دلتجلر    •
ودملنتجلت  دملودس  لج يع  ودالستي2دس 
ودملودس على دمتالف أنودعهل ومنشأهل.
تكنولوخيل  معددت  صيلنة   •

دملعلوملت ودالتصلالت
• تطوير دملودقع دملصرفية.

• نقل أخهز  دلصردف دالي.
• نقل دمللفلت دلحردرية.

• نقل دلخزدئن.
• نقل دلبضلئع.

دملجهز   دملتنقلة  دلفروع  تأخي2   •
لألع لل  دالي  دلصردف  بأخهز  

دملصرفية وتحويل دألمودل.
• خ يع ع ليلت تقديم دلخدملت 
دملتعلقة  أنودعهل  بكلفة  دألع لل  أو 

بللتصدير ودالستي2دس.
أو  دلتوصيل  ع ليلت  خ يع   •
أي  ت ثيل  أو  دلتجلري  دلوسيط 
منتج أو سلعة مه ل كلنت طبيعتهل أو 

منشأهل أو وخهة.
دلع ولة  ع ليلت  خ يع   •
دألع لل  ومقدمي  ودلد در  

ودلت ثيل بشكل علم.
ودمتيلز  ونقل  وحيلز   إنشلء   •
دالمت2دع  بردءدت  خ يع  ودستغالل 
دلتجلرية  ودلعالملت  ودلت2دميص 
ودلحصريلت ودلع ليلت ودلدمول في 

غرض دلشركة ؛
بأي وسيلة،  مشلركة دلشركة،   •
في أي شركلت أو شركلت تم إنشلؤهل 
تكون  قد  ودلتي  إنشلؤهل  سيتم  أو 
سي ل  وال  دلشركة،  بهدف  مرتبطة 
شركلت خديد  أو  عن طريق إنشلء 
دملدله ة أو دلرعلية أو دالكتتلب أو 
دلحقوق  أو  دملللية  دألوردق  دست2سدس 
دالخت لعية أو دالندملج أو دلتحللف 
أو دلشردكة في دملشلركة أو غي2 ذلك 

أو مج وعة دملصللح دالقتصلسية أو 

إسدر  دإليجلردت.

• خ يع دلع ليلت دملتعلقة بشكل 

كلًيل أو خزئًيل،  مبلشر أو غي2 مبلشر، 

بودحد  أو أمر  من دلع ليلت دملشلر 

إليهل أعاله، بطريقة تدهل أو تعزز أو 

تطور نشلط دلشركة.

أي ع لية مللية  وبصور  أعم،   •

أو  أو صنلعية  أو عقلرية  أو منقولة 

تجلرية زردعية مرتبطة بشكل مبلشر 

دملذكور   بلألنشطة  مبلشر  غي2  أو 

أعاله أو من دملحت ل أن تعزز تطوير 

دلشركة.

زنقة   82  : عنودن دملقر دالخت لعي 

 3 دلطلبق   4 شهرزدس  إقلمة  س ية 

دلبيضلء  دلددر   20000  -  43 دلرقم 

دملغرب.

أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.

 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:

 4.000  : بنجلون  نجيب  دلديد 

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة. 

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :

عنودنه(د)  بنجلون  نجيب  دلديد 

سيدي   242 رقم  منظرونل  تجزئة 

دلبيضلء  دلددر   20000 معروف 

دملغرب.

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:

عنودنه(د)  بنجلون  نجيب  دلديد 

سيدي   242 رقم  منظرونل  تجزئة 

دلبيضلء  دلددر   20000 معروف 

دملغرب

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

 06 بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 

سخن28 2022 تحت رقم 849440.

725I
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 AVICEMER CRO“ أفيد لر س ر وموروكو

“ MOROCCO

أفيسمار س ر وموروكو 
 AVICEMER CRO“

MOROCCO “ شركة ذات 
مسؤولية محدودة

شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 
تأسيس شركة

 AVICEMER“ أفيد لر س ر وموروكو
“ CRO MOROCCO

26 شلرع مرس سلطلن شقة 
3 دلطلبق دألول، 20430، دلددر 

دلبيضلء دملغرب
 AVICEMER“ أفيد لر س ر وموروكو
CRO MOROCCO “ شركة ذدت 
مدؤولية محدوس  شركة ذدت 

دملدؤولية دملحدوس 
وعنودن مقرهل دإلخت لعي 26 شلرع 

مرس سلطلن شقة 3 دلطلبق دألول - 
20430 دلددر دلبيضلء دملغرب

تأسيس شركة ذدت دملدؤولية 
دملحدوس  

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 
565294

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعددس دلقلنون   2022 سخن28   05
دملدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دملحدوس  بلمل يزدت دلتللية:
ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دملدؤولية دملحدوس .
عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
 : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 
 AVICEMER“ أفيد لر س ر وموروكو
ذدت  شركة   “  CRO MOROCCO

مدؤولية محدوس .
تقديم   : بإيجلز  دلشركة  غرض 
ودالستشلردت  دلدعم  مدملت 

لشركلت صنلعة دألسوية.
26 شلرع  عنودن دملقر دالخت لعي : 
مرس سلطلن شقة 3 دلطلبق دألول - 

20430 دلددر دلبيضلء دملغرب.
أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.
 50.000 دلشركة:  رأس لل  مبلغ 

سرهم، مقدم كللتللي:

 475  : دلديد ملكس ملخد ردشد 
حصة بقي ة 400 سرهم للحصة.

دلديد  بن عزوز وسلم : 25 حصة 
بقي ة 400 سرهم للحصة. 

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 
وصفلت ومودطن دلشركلء :

ردشد  ملخد  ملكس  دلديد 
ويدت  سرديف،  تلمرلين  عنودنه(د) 
ميشيغلن   48322 بلومفيلد، 

دلواليلت دملتحد  دألمريكية.
دلديد  بن عزوز وسلم عنودنه(د) 
حدين  طه  شلرع   784 دملج وعة 
تونس  أريلنة   2084 دلصغي2 .  أريلنة 

تونس.
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:
ردشد  ملخد  ملكس  دلديد 
ويدت  سرديف،  تلمرلين  عنودنه(د) 
ميشيغلن   48322 بلومفيلد، 

دلواليلت دملتحد  دألمريكية
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
 43 بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 

سخن28 2022 تحت رقم 44526.
726I

dalha interim

TRANSAHAD
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

قفل دلتصفية

dalha interim
 203BD Emile Zola Casablanca
 203BD Emile Zola Casablanca،

20042، CASABLANCA maroc
TRANSAHAD شركة ذدت 

دملدؤولية دملحدوس 
وعنودن مقرهل دإلخت لعي : 9 سلحة 

دليدي2 إقلمة دملنصورية دلددر 
دلبيضلء - 20620 دلددر دلبيضلء 

دملغرب.
قفل دلتصفية

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 
.458529

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 
تقرر   2022 أكتوبر   22 في  دملؤرخ 
ذدت  شركة   TRANSAHAD حل 
رأس للهل  مبلغ  دملحدوس   دملدؤولية 

مقرهل  وعنودن  سرهم   400.000
إقلمة  دليدي2  سلحة   9 دإلخت لعي 
 20620  - دلبيضلء  دلددر  دملنصورية 
لركوس  نتيجة  دملغرب  دلبيضلء  دلددر 

دقتصلسي.
و عين:

دلديد( ) دلعلوي دالنطلكي موالي 
بوشنتوف  سرب  وعنودنه(د)  رشيد 
 20550 دلبيضلء   64 رقم   26 زنقة 
 ( ) ك صفي  دملغرب  دلبيضلء  دلددر 

للشركة.
و قد تم دنعقلس دلج عية دلختلمية 
 9 وفي   2022 أكتوبر   22 بتلريخ 
سلحة دليدي2 إقلمة دملنصورية دلددر 
دلبيضلء  دلددر   20620  - دلبيضلء 

دملغرب.
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
 04 بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 

سخن28 2022 تحت رقم 848239.
727I

مكتب دلدردسلت دملحلسبلتية ودلتديي2

FB2L
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
رفع رأس لل دلشركة

مكتب دلدردسلت دملحلسبلتية 
ودلتديي2

شلرع مح د دلخلمس ع لر  بنطللب 
دلطلبق دلثلني دملكتب رقم 6، 

35400، خرسيف دملغرب
FB2L شركة ذدت مدؤولية محدوس  

ذدت دلشريك دلوحيد
وعنودن مقرهل دإلخت لعي سودر 

دوالس دسريس ردس لقصر خرسيف - 
35400 خرسيف دملغرب.

رفع رأس لل دلشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.4589
دلوحيد  دلشريك  قردر  ب قت�سى 
تم   2022 سخن28   07 في  دملؤرخ 
قدره  ب بلغ  دلشركة  رأس لل  رفع 
»300.000 سرهم« أي من »700.000 
عن  سرهم«   4.000.000« إلى  سرهم« 
أو  نقدية  حصص  تقديم   : طريق 

عينية.

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

دالبتددئية بجرسيف بتلريخ 44 سخن28 

2022 تحت رقم 4458/2022.

728I

CABINET ASOFI

ATLANTIC HILL
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

رفع رأس لل دلشركة

CABINET ASOFI

 5AV DE LA MARCHE VERTE RES

 ASSAFIR BLOC B N°7 TANGER،

90000، TANGER MAROC

ATLANTIC HILL شركة ذدت 

دملدؤولية دملحدوس 

وعنودن مقرهل دإلخت لعي 07 أبو 

دلعالء دملعري دقلمة دبن دلخطيب 

بلوك أ رقم 23 - 90000 طنجة 

دملغرب.

رفع رأس لل دلشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.20305

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 

تم   2022 نون28   04 في  دملؤرخ 

قدره  ب بلغ  دلشركة  رأس لل  رفع 

من  أي  سرهم«   47.000.000«

»300.000 سرهم« إلى »47.300.000 

سرهم« عن طريق : إسملج دحتيلطي أو 

أربلح أو عالودت إصددر في رأس دمللل.

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

سخن28   07 بتلريخ  بطنجة  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 260352.

729I

دالستلس مح د لطفي

»MANAZIL AL BIR«
إعالن متعدس دلقردردت

دالستلس مح د لطفي

36 شلرع دلجيش دمللكي دقلمة فضل ء 

2000 دلطلبق دلردبع فلس، 30000، 

فلس دملغرب

»MANAZIL AL BIR« »شركة ذدت 

دملدؤولية دملحدوس «
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وعنودن مقرهل دالخت لعي: فلس - 

30000 فلس دملغرب.

»إعالن متعدس دلقردردت«

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري: 

.47089

ب قت�سى دلج ع دلعلم دالستثنلئي 

تم دتخلذ   2022 يونيو   24 دملؤرخ في 

دلقردردت دلتللية: 

قردر رقم 4: دلذي ينص على مليلي: 

لفلئد   دخت لعية  حصص  تفويت 

دلديد قلسم بلحدن

قردر رقم 2: دلذي ينص على مليلي: 

مدي2د  وتعيين  دملدي2ين  دستقللة 

وحيد

قردر رقم 3: دلذي ينص على مليلي: 

تغيي2 دلشكل دلقلنوني للشركة

قردر رقم 4: دلذي ينص على مليلي: 

تحويل دملقر دالخت لعي

وتبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 

دلنظلم دألسل�سي دلتللية: 

بند رقم 4: دلذي ينص على مليلي: 

من  دخت لعية  حصة   940 تفويت 

دلديد  لفلئد   حصة   940 مج وع 

قلسم بلحدن 

على  ينص  دلذي   :2 رقم  بند 

دستقللة دملدي2ين دلديد عبد  مليلي: 

دلرح لن دلكواللي ودلديد دالنصلري 

قلسم  دلديد  وتعيين  عبددلعللي 

بلحدن مدي2د وحيدد للشركة

بند رقم 3: دلذي ينص على مليلي: 

من  للشركة  دلقلنوني  دلشكل  تغيي2 

دلى  محدوس   مدؤولية  سدت  شركة 

شركة سدت مدؤولية محدوس  سدت 

دلشريك دلوحيد

بند رقم 4: دلذي ينص على مليلي: 

تحويل دملقر دالخت لعي دلى فلس 365 

بورملنة شلرع مللد بن دلوليد رقم 2

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

سخن28   43 بتلريخ  بفلس  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 5243/2022.

730I

IMP SAHARA

DELTA ELKHALIJ
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تأسيس شركة

IMP SAHARA
حي موالي رشيد بلوك 44 رقم 4 
مكرر دلعيون، 70000، دلعيون 

دملغرب
DELTA ELKHALIJ شركة ذدت 

دملدؤولية دملحدوس 
وعنودن مقرهل دإلخت لعي حي دم 

دلتون�سي رقم 439 - 73000 دلددملة 
دملغرب

تأسيس شركة ذدت دملدؤولية 
دملحدوس  

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 
23387

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
دلقلنون  إعددس  تم   2022 نون28   47
دملدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دملحدوس  بلمل يزدت دلتللية:
ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دملدؤولية دملحدوس .
عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
 DELTA : دإلقتضلء ب ختصر تد يتهل

.ELKHALIJ
-إنشلء   : بإيجلز  دلشركة  غرض 

وتشغيل مزرعة لألحيلء دمللئية،
خ يع  وتشغيل  وإنشلء  -سردسة 
(دالستزردع  دمللئية  دألحيلء  مزدرع 
دستزردع  دستزردع دملحلر،  دلد كي، 

دألعشلب دلبحرية)
-خ ع دلطحللب

.
دم  حي   : دالخت لعي  دملقر  عنودن 
دلتون�سي رقم 439 - 73000 دلددملة 

دملغرب.
أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.
 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:
 500  : دلديد سدحل سيدي دلودلي 

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة.
 500  : دلديد سدحل مح د دلغيث 

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة. 

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 
وصفلت ومودطن دلشركلء :

دلودلي  سيدي  سدحل  دلديد 
حي   04 رقم   03 زنقة  عنودنه(د) 
دالس لعيلية 70000 دلعيون دملغرب.

دلغيث  مح د  سدحل  دلديد 
عنودنه(د) حي دالس لعيلية زنقة دلعين 

رقم 04 70000 دلعيون دملغرب.
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:
دلودلي  سيدي  سدحل  دلديد 
حي   04 رقم   03 زنقة  عنودنه(د) 
دالس لعيلية 70000 دلعيون دملغرب

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
 07 بتلريخ  دلدهب  بودسي  دالبتددئية 
سخن28 2022 تحت رقم 2083/2022.

734I

AM CONSULTING

KHAMLACH ELEC SARL AU
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

AM CONSULTING
 GH 6 IMMEUBLE 3 RIAD
 RAHA LISSASFA، 20232،

CASABLANCA MAROC
 KHAMLACH ELEC SARL AU

شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 
دلشريك دلوحيد

وعنودن مقرهل دإلخت لعي 26 ,زنقة 
مرس دلدلطلن، دلشقة 3، دلطلبق 
دألول - 20490 دلددر دلبيضلء دملغرب

تأسيس شركة ذدت مدؤولية 
محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 
564669

 27 في  مؤرخ  حر  عقد  ب قت�سى 
دلقلنون  إعددس  تم   2022 يونيو 
مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 
دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:
ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 
دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.

عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
 : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

.KHAMLACH ELEC SARL AU
أشغلل   : بإيجلز  دلشركة  غرض 

دلكهربلء.
26 ,زنقة   : عنودن دملقر دالخت لعي 
دلطلبق   ،3 دلشقة  دلدلطلن،  مرس 
دألول - 20490 دلددر دلبيضلء دملغرب.
أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.
 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:
 4.000  : م الش  كريم  دلديد 

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة. 
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :
عنودنه(د)  م الش  كريم  دلديد 
لوطل  يحي  دوالس  دلطللب  والس  سودر 

00000 بندلي لن دملغرب.
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:
عنودنه(د)  م الش  كريم  دلديد 
لوطل  يحي  دوالس  دلطللب  والس  سودر 

00000 بندلي لن دملغرب
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
دلتجلرية بللددر دلبيضلء بتلريخ - تحت 

رقم -.

732I

CABYOUCOM

MAHABO DISTRIBUTION
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

CABYOUCOM
 AV ABDELOUAHAB EL WARAK
 IMM ACOINE 1 ERE ETAGE BUR
 N° 01 SOUK EL ARBAA، 14300،

SOUK EL ARBAA MAROC
 MAHABO DISTRIBUTION

شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 
دلشريك دلوحيد

وعنودن مقرهل دإلخت لعي شلرع 
مح د دلرد�سي دلدالوي سوق دربعلء 
- 44300 سوق دربعلء دلغرب دملغرب
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تأسيس شركة ذدت مدؤولية 

محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

27883

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعددس دلقلنون   2022 أكتوبر   42

مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:

ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.

عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 

 : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

.MAHABO DISTRIBUTION

غرض دلشركة بإيجلز : توزيع وبيع 

دملودس دلغذدئية.

شلرع   : دالخت لعي  دملقر  عنودن 

مح د دلرد�سي دلدالوي سوق دربعلء 

- 44300 سوق دربعلء دلغرب دملغرب.

أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.

 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:

 4.000  : مكرومي  يلسين  دلديد 

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة. 

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :

دلديد يلسين مكرومي عنودنه(د) 
زنقة دلشهيد مح د دلرد�سي دلدالوي 
سوق   44300 دربعلء  سوق   7 رقم 

دربعلء دلغرب دملغرب.

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:

دلديد يلسين مكرومي عنودنه(د) 
زنقة دلشهيد مح د دلرد�سي دلدالوي 
سوق   44300 دربعلء  سوق   7 رقم 

دربعلء دلغرب دملغرب

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

دلغرب  دالربعلء  بدوق  دالبتددئية 

رقم  تحت   2022 سخن28   08 بتلريخ 

.626

733I

FUDICAIRE ISMAILI

 STE BIBLIOTHEQUE LA
FONTAINE SARL

شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 
تأسيس شركة

FUDICAIRE ISMAILI
حي دلتقدم بلوك 2 رقم 07 دلد لر ، 

ES-SMARA MAROC ،72000
 STE BIBLIOTHEQUE LA

FONTAINE SARL شركة ذدت 
دملدؤولية دملحدوس 

وعنودن مقرهل دإلخت لعي حي دلدالم 
02 بلوك ج رقم 52 دلد لر  - 

72000 دلد لر  دملغرب
تأسيس شركة ذدت دملدؤولية 

دملحدوس  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

2844
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
دلقلنون  إعددس  تم   2022 نون28   03
دملدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دملحدوس  بلمل يزدت دلتللية:
ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دملدؤولية دملحدوس .
عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
 STE  : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 
 BIBLIOTHEQUE LA FONTAINE

. SARL
دستي2دس   : بإيجلز  دلشركة  غرض 

وتصدير.
حي   : دالخت لعي  دملقر  عنودن 
52 دلد لر   02 بلوك ج رقم  دلدالم 

- 72000 دلد لر  دملغرب.
أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.
 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:
دلديد  عزيز  دلكلسمي : 50.000 

حصة بقي ة 500 سرهم للحصة.
 50.000  : دملتوكل  وفلء  دلديد 

حصة بقي ة 500 سرهم للحصة. 
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :
دلديد  عزيز  دلكلسمي عنودنه(د) 
 22 رقم  دي  بلوك   02 دلدالم  حي 

دلد لر  72000 دلد لر  دملغرب.

عنودنه(د)  دملتوكل  وفلء  دلديد  

زنقة خبل دبونلصر سون رقم دلد لر  

72000 دلد لر  دملغرب.

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:

دلديد  عزيز  دلكلسمي عنودنه(د) 

 22 رقم  دي  بلوك   02 دلدالم  حي 

دلد لر  72000 دلد لر  دملغرب

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

نون28   07 دالبتددئية بللد لر  بتلريخ 

2022 تحت رقم 494/2022.

734I

FICAGEST

MAT ACCESSORI
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تأسيس شركة

FICAGEST

 Q.I SIDI GHANEM N°88 ETAGE

APPT N° 12، 40100 2، مردكش 

maroc

MAT ACCESSORI شركة ذدت 

دملدؤولية دملحدوس 

وعنودن مقرهل دإلخت لعي محل 

2/496 تجزئة دلكرم طريق دسفي - 

4000 مردكش دملغرب

تأسيس شركة ذدت دملدؤولية 

دملحدوس  

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

434469

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
دلقلنون  إعددس  تم   2022 نون28   24

دملدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دملحدوس  بلمل يزدت دلتللية:

ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دملدؤولية دملحدوس .

عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 

 MAT  : ب ختصر تد يتهل  دإلقتضلء 

.ACCESSORI

تدويق   : بإيجلز  دلشركة  غرض 

ونظلم  دملطبخ  مدتلزملت  وتركيب 

دلتخزين

مدتورس لج يع دلبضلئع.

محل   : دالخت لعي  دملقر  عنودن 
 - تجزئة دلكرم طريق دسفي   496/2

4000 مردكش دملغرب.
أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.
 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:
حصة   330  : دلديد نودل دح د 

بقي ة 400 سرهم للحصة.
 330  : دلدين  عز  تجكلت  دلديد 

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة.
 340  : دلطلهر  دلكيدي  دلديد 

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة. 
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :
عنودنه(د)  دح د  نودل  دلديد 
 40000  95 رقم  دالزسهلر  تجزئة 

مردكش دملغرب.
دلديد تجكلت عز دلدين عنودنه(د) 
94440 0 برنلي  7 شلرع دسودرس برنلي 

فرندل.
دلديد دلكيدي دلطلهر عنودنه(د) 
 3 دلشقة  ف  ع لر    33 بلبكلررقم 

40000 مردكش دملغرب.
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:
عنودنه(د)  دح د  نودل  دلديد 
 40000  95 رقم  دالزسهلر  تجزئة 

مردكش دملغرب
دلديد دلكيدي دلطلهر عنودنه(د) 
 3 دلشقة  ف  ع لر    33 بلبكلررقم 

40000 مردكش دملغرب
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
سخن28   09 بتلريخ  ب ردكش  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 442348.

735I

STE TIB COMPT SARL AU

SOTRAVER
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

قفل دلتصفية

STE TIB COMPT SARL AU
ملتقى شلرع دملردبطين وزنقة 

دلبخلري إقلمة بغددسي مكتب رقم 
05، 60000، وخد  دملغرب
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SOTRAVER شركة ذدت دملدؤولية 

دملحدوس 

وعنودن مقرهل دإلخت لعي : 42 شلرع 

دلدرفوفي دلشقة رقم 9 دلطلبق 2 - 

60000 وخد  دملغرب.

قفل دلتصفية
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

.46689

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 

دملؤرخ في 34 أكتوبر 2022 تقرر حل 

شركة ذدت دملدؤولية   SOTRAVER

 200.000 رأس للهل  مبلغ  دملحدوس  

 42 دإلخت لعي  سرهم وعنودن مقرهل 

شلرع دلدرفوفي دلشقة رقم 9 دلطلبق 

نتيجة  دملغرب  وخد    60000  -  2

لتوقف نشلط دلشركة.

و عين:

وعنودنه(د)  بلنل  دسية  دلديد( ) 

دلربلط  زنقة  دملنصور  يعقوب  شلرع 

وخد    60000  34 رقم  مع ور  

دملغرب ك صفي ( ) للشركة.

و قد تم دنعقلس دلج عية دلختلمية 

42 شلرع  وفي   2022 نون28   02 بتلريخ 

 -  2 دلطلبق   9 دلدرفوفي دلشقة رقم 

60000 وخد  دملغرب.

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

سخن28   43 بتلريخ  بوخد   دلتجلرية 

2022 تحت رقم 4988.

736I

FIDUCIAIRE AL-KHABIR SARL

AGRIMABEL
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تحويل دملقر دالخت لعي للشركة

FIDUCIAIRE AL-KHABIR SARL

 Av. Hassan II & Malik Ibn

 Morhil, Imm. LA TULIPE A6

Larache، 92000، Larache Maroc

AGRIMABEL شركة ذدت مدؤولية 

محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد

وعنودن مقرهل دإلخت لعي سودر 

دلشودفع بن علو، موالي بوسلهلم - 

44304 سوق دالربعلء دملغرب.

تحويل دملقر دالخت لعي للشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.26794
دلوحيد  دلشريك  قردر  ب قت�سى 
دملؤرخ في 04 سخن28 2022 تم تحويل 
من  للشركة  دلحللي  دالخت لعي  دملقر 
موالي  علو،  بن  دلشودفع  »سودر 
دالربعلء  سوق   44304  - بوسلهلم 
مولي  دكدلكدل،  »سودر  إلى  دملغرب« 
دالربعلء  سوق   44304  - بوسلهلم 

دملغرب«.
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
دلغرب  دالربعلء  بدوق  دالبتددئية 
رقم  تحت   2022 سخن28   43 بتلريخ 

.582

737I

GROUPE L.A-CONSEIL ET GESTION

AYMATER
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تأسيس شركة

 GROUPE L.A-CONSEIL ET
GESTION

 RUE SEBOU ET ALLAL BEN 65
 ABDELLAH RES ADAM BUR N
1، 14000، KENITRA MAROC

AYMATER شركة ذدت دملدؤولية 
دملحدوس 

وعنودن مقرهل دإلخت لعي 34 زنقة 
ملرتي2 بن عبد دلدالم مكتب رقم 

2 فلل فلوري دقلمة ريلض دلزيتون 
دلقنيطر  - 44000 دلقنيطر  دملغرب

تأسيس شركة ذدت دملدؤولية 
دملحدوس  

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 
67609

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
دلقلنون  إعددس  تم   2022 نون28   46
دملدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دملحدوس  بلمل يزدت دلتللية:
ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دملدؤولية دملحدوس .
عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
 : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

.AYMATER

أشغلل   : بإيجلز  دلشركة  غرض 

دلبنلء وأشغلل مختلفة

دستي2دس وتصدير

تلخر.

زنقة   34  : عنودن دملقر دالخت لعي 

رقم  مكتب  دلدالم  عبد  بن  ملرتي2 

دلزيتون  فلل فلوري دقلمة ريلض   2

دلقنيطر  - 44000 دلقنيطر  دملغرب.

أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.

 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:

 500  : دلرحيم محو  دلديد عبد 

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة.

دلديد يلسين تغزدزي : 500 حصة 

بقي ة 400 سرهم للحصة. 

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :

دلديد عبد دلرحيم محو عنودنه(د) 

40 دقلمة  93 زنقة لبنلن دلشقة رقم 

لينل 44000 دلقنيطر  دملغرب.

عنودنه(د)  تغزدزي  يلسين  دلديد 

 40 دلشقة  دمللكي  دلجيش  شلرع   42

دلقنيطر    44000 دلنخيل  دقلمة 

دملغرب.

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:

دلديد عبد دلرحيم محو عنودنه(د) 

40 دقلمة  93 زنقة لبنلن دلشقة رقم 

لينل 44000 دلقنيطر  دملغرب

عنودنه(د)  تغزدزي  يلسين  دلديد 

 40 دلشقة  دمللكي  دلجيش  شلرع   42

دلقنيطر    44000 دلنخيل  دقلمة 

دملغرب

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

 42 بتلريخ  بللقنيطر   دالبتددئية 

سخن28 2022 تحت رقم 93644.

738I

FID PME

KOREAN TECH STORE
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

رفع رأس لل دلشركة

FID PME
64 شلرع موالي علي دلشريف دلشقة 

6 ت لر ، 42020، ت لر  دملغرب
KOREAN TECH STORE شركة 

ذدت دملدؤولية دملحدوس 
وعنودن مقرهل دإلخت لعي تجزء  

غية رقم 53 دلدفلي ت لر  - 42000 
ت لر  دملغرب.

رفع رأس لل دلشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.424264
ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 
تم   2022 نون28   04 في  دملؤرخ 
قدره  ب بلغ  دلشركة  رأس لل  رفع 
من  أي  سرهم«   4.900.000«
 2.000.000« إلى  سرهم«   400.000«
مقلصة  إخردء   : طريق  عن  سرهم« 
دملقددر  دملحدس   دلشركة  سيون  مع 

ودملدتحقة.
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
سخن28   43 بتلريخ  بت لر   دالبتددئية 

2022 تحت رقم 9548.

739I

STE TIB COMPT SARL AU

CHAMATRAP
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

قفل دلتصفية

STE TIB COMPT SARL AU
ملتقى شلرع دملردبطين وزنقة 

دلبخلري إقلمة بغددسي مكتب رقم 
05، 60000، وخد  دملغرب

CHAMATRAP شركة ذدت 
دملدؤولية دملحدوس 

وعنودن مقرهل دإلخت لعي : شلرع 
عالل دلفل�سي تجزئة بوترفلس زنقة 

ب44 رقم 24 - 60000 وخد  
دملغرب.

قفل دلتصفية
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

.45294
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ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 
تقرر   2022 أكتوبر   34 في  دملؤرخ 
ذدت  شركة   CHAMATRAP حل 
رأس للهل  مبلغ  دملحدوس   دملدؤولية 
مقرهل  وعنودن  سرهم   200.000
دلفل�سي  عالل  شلرع  دإلخت لعي 
تجزئة بوترفلس زنقة ب44 رقم 24 - 
60000 وخد  دملغرب نتيجة لتوقف 

نشلط دلشركة.
و عين:

 دلديد( ) مللد طلحلوي وعنودنه(د)
شلرع عالل دلفل�سي تجزئة بوترفلس 
وخد    60000  48 رقم  ب44  زنقة 

دملغرب ك صفي ( ) للشركة.
و قد تم دنعقلس دلج عية دلختلمية 
بتلريخ 02 نون28 2022 وفي شلرع عالل 
دلفل�سي تجزئة بوترفلس زنقة ب44 

رقم 24 - 60000 وخد  دملغرب.
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
سخن28   43 بتلريخ  بوخد   دلتجلرية 

2022 تحت رقم 4986.
740I

 SUD AUDIT CONSEIL ET COMPTABILITE

SARL AU

CODPORT IMPORT
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

حل شركة

 SUD AUDIT CONSEIL ET
COMPTABILITE SARL AU

 PROPRIETE SALAM NR 38 -
 4EME ETAGE AVENUE PRINCE

 MY ABDELLAH - GUELIZ،
40000، MARRAKECH MAROC

CODPORT IMPORT شركة 
ذدت دملدؤولية دملحدوس (في طور 

دلتصفية)
وعنودن مقرهل دإلخت لعي شلرع 

موالي دلحدن دألول ع لر  سيبلم 
بلوك أ - دلطلبق دلردبع رقم 40 - 

40000 مردكش دملغرب.
حل شركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 
.447624

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 
تقرر حل   2022 نون28   46 دملؤرخ في 

دملحدوس   دملدؤولية  ذدت  شركة 
CODPORT IMPORT مبلغ رأس للهل 
مقرهل  وعنودن  سرهم   400.000
دإلخت لعي شلرع موالي دلحدن دألول 
- دلطلبق دلردبع  ع لر  سيبلم بلوك أ 
دملغرب  مردكش   40000  -  40 رقم 
نتيجة ل : - صعوبة في ت ويل دلشركة.

-صعوبة دلحصول على دسودق..
شلرع  ب  دلتصفية  مقر  حدس  و 
سيبلم  ع لر   دألول  دلحدن  موالي 
 -  40 رقم  دلردبع  دلطلبق   - أ  بلوك 

40000 مردكش دملغرب. 
و عين:

دلديد( ) دلدوقي أنس وعنودنه(د) 
 40000  82 رقم  بوطويل  هيالنة 
مردكش دملغرب ك صفي ( ) للشركة.

وعند دإلقتضلء دلحدوس دملفروضة 
محل  لهم  دملخولة  دلصالحيلت  على 
دملخلبر  ومحل تبليغ دلعقوس ودلوثلئق 
موالي  شلرع   : بللتصفية  دملتعلقة 
 - دلحدن دألول ع لر  سيبلم بلوك أ 

دلطلبق دلردبع رقم 40
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
سخن28   08 بتلريخ  ب ردكش  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 442327.
744I

دالعالنلت دالسدرية للشركلت دملغربية

EVARIM
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تحويل دملقر دالخت لعي للشركة

دالعالنلت دالسدرية للشركلت دملغربية
 AGADIR ،88000 ،دملغرب

MAROC
EVARIM شركة ذدت مدؤولية 
محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد

وعنودن مقرهل دإلخت لعي بلوك 02 
رقم 409 حي دلعرب - 80000 أيت 

ملول دكلسير.
تحويل دملقر دالخت لعي للشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 
.20637

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 
تم تحويل   2022 نون28   04 دملؤرخ في 
من  للشركة  دلحللي  دالخت لعي  دملقر 

دلعرب  حي   409 رقم   02 »بلوك 
إلى  دكلسير«  ملول  أيت   80000  -
 40 رقم  دلتلني  بللطلبق  »دلشقة 
 80000  - دلعليل  فونتي   226 تجزئة 

دكلسير دملغرب«.
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
سخن28   09 بتلريخ  بلنزكلن  دالبتددئية 

2022 تحت رقم 2469.
742I

STE TIB COMPT SARL AU

EVAX
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

قفل دلتصفية

STE TIB COMPT SARL AU
ملتقى شلرع دملردبطين وزنقة 

دلبخلري إقلمة بغددسي مكتب رقم 
05، 60000، وخد  دملغرب

EVAX شركة ذدت دملدؤولية 
دملحدوس 

وعنودن مقرهل دإلخت لعي : زدوية 
شلرع دلدرفوفي وخ لل دلدين 

دالفغلني ع لر  قليطي دلطلبق دالول 
دلشقة 3 - 60000 وخد  دملغرب.

قفل دلتصفية
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

.22337
ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 
تقرر   2022 أكتوبر   34 في  دملؤرخ 
دملدؤولية  ذدت  شركة   EVAX حل 
 40.000 رأس للهل  مبلغ  دملحدوس  
دإلخت لعي  مقرهل  وعنودن  سرهم 
دلدين  دلدرفوفي وخ لل  زدوية شلرع 
دالفغلني ع لر  قليطي دلطلبق دالول 
دملغرب  وخد    60000  -  3 دلشقة 

نتيجة لتوقف نشلط دلشركة.
و عين:

وعنودنه(د)  بلنل  دسية  دلديد( ) 
دلربلط  زنقة  دملنصور  يعقوب  شلرع 
وخد    60000  34 رقم  مع ور  

دملغرب ك صفي ( ) للشركة.
و قد تم دنعقلس دلج عية دلختلمية 
بتلريخ 02 نون28 2022 وفي زدوية شلرع 
دالفغلني  دلدين  وخ لل  دلدرفوفي 
 3 ع لر  قليطي دلطلبق دالول دلشقة 

- 60000 وخد  دملغرب.

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

سخن28   43 بتلريخ  بوخد   دلتجلرية 

2022 تحت رقم 4987.

743I

CHICHAOUA GESTION

LHM MULTISERVICE
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
قفل دلتصفية

CHICHAOUA GESTION

..،0 ،.

LHM MULTISERVICE شركة ذدت 

مدؤولية محدوس  ذدت دلشريك 

دلوحيد

وعنودن مقرهل دإلخت لعي : دلطلبق 

دألر�سي ع لر  دلنلجي 4طريق أكلسير - 

44000 شيشلو  دمل لكة دملغربية.

قفل دلتصفية

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

.4465

دلوحيد  دلشريك  قردر  ب قت�سى 

تقرر حل   2022 نون28   29 دملؤرخ في 

شركة ذدت   LHM MULTISERVICE

دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

 400.000 رأس للهل  مبلغ  دلوحيد 

دإلخت لعي  مقرهل  وعنودن  سرهم 

دلطلبق دألر�سي ع لر  دلنلجي 4طريق 

دمل لكة  شيشلو    44000  - أكلسير 

دملغربية نتيجة اللركوس دإلقتصلسي.

و عين:

لحليمي  يوسف  دلديد( ) 

 44000 دلخريبلت  سودر  وعنودنه(د) 

شيشلو  دمل لكة دملغربية ك صفي ( ) 

للشركة.

و قد تم دنعقلس دلج عية دلختلمية 

دلطلبق  وفي   2022 نون28   29 بتلريخ 

4طريق أكلسير  دألر�سي ع لر  دلنلجي 

- 44000 شيشلو  دمل لكة دملغربية.

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

 42 بتلريخ  بلمنتلنوت  دالبتددئية 

سخن28 2022 تحت رقم 695/2022.

744I
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CHICHAOUA GESTION

IPYMED MULTISERVICES
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
قفل دلتصفية

CHICHAOUA GESTION
..،0 ،.

 IPYMED MULTISERVICES
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
وعنودن مقرهل دإلخت لعي : حي 

دلنهضة - 44000 شيشلو  دمل لكة 
دملغربية.

قفل دلتصفية
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

.4875
دلوحيد  دلشريك  قردر  ب قت�سى 
تقرر حل   2022 نون28   28 دملؤرخ في 
شركة   IPYMED MULTISERVICES
ذدت مدؤولية محدوس  ذدت دلشريك 
 400.000 رأس للهل  مبلغ  دلوحيد 
دإلخت لعي حي  سرهم وعنودن مقرهل 
دمل لكة  شيشلو    44000  - دلنهضة 

دملغربية نتيجة اللركوس دإلقتصلسي.
و عين:

مح د لوبي وعنودنه(د)  دلديد( ) 
44000 شيشلو  دمل لكة  حي دلنهضة 

دملغربية ك صفي ( ) للشركة.
و قد تم دنعقلس دلج عية دلختلمية 
بتلريخ 28 نون28 2022 وفي حي دلنهضة 

- 44000 شيشلو  دمل لكة دملغربية.
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
 42 بتلريخ  بلمنتلنوت  دالبتددئية 

سخن28 2022 تحت رقم 694/2022.

745I

CABINET KHACHIM

GHARB BOUDOR
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

CABINET KHACHIM
 N°9 LOT MABROUKA BIR
 RAMI، 14000، KENITRA

MAROC

GHARB BOUDOR شركة ذدت 

مدؤولية محدوس  ذدت دلشريك 

دلوحيد

وعنودن مقرهل دإلخت لعي 4040 حي 

دلوفلء 4 - 44000 دلقنيطر  دملغرب

تأسيس شركة ذدت مدؤولية 

محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

67503

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعددس دلقلنون   2022 أكتوبر   25

مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:

ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.

عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 

 : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

.GHARB BOUDOR

بيع   : بإيجلز  دلشركة  غرض 

دلحبوب بللج لة.

عنودن دملقر دالخت لعي : 4040 حي 

دلوفلء 4 - 44000 دلقنيطر  دملغرب.

أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.

 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:

دلديد أمين دلغوفي : 4.000 حصة 

بقي ة 400 سرهم للحصة. 

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :

عنودنه(د)  دلغوفي  أمين  دلديد 
 44044 8 24 رقم  دوالس دلغلزي زنقة 

سيدي سلي لن دملغرب.

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:

عنودنه(د)  دلغوفي  أمين  دلديد 
 44044 8 24 رقم  دوالس دلغلزي زنقة 

سيدي سلي لن دملغرب

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

 04 بتلريخ  بللقنيطر   دالبتددئية 

سخن28 2022 تحت رقم 93533.

746I

FIDUCIAIRE ALKAFIL

HIND LOOK
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE ALKAFIL
 AV ALLAL ELFASSI RESIDENCE
 JAOUHARA 1 ER ETAGE APPT
 N° 5، 40000، MARRAKECH

MAROC
HIND LOOK شركة ذدت مدؤولية 

محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد
وعنودن مقرهل دإلخت لعي تجزئة 

دلبهجة دلع لر  45 دلطلبق دألر�سي 
رقم 4 دملحلميد - 40460 مردكش 

دملغرب
تأسيس شركة ذدت مدؤولية 
محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 
423363

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعددس دلقلنون   2022 ف28دير   46
مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 
دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:
ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 
دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.
عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
 HIND  : دإلقتضلء ب ختصر تد يتهل 

.LOOK
صللون   : بإيجلز  دلشركة  غرض 

للحالقة ودلتج يل.
تجزئة   : دالخت لعي  دملقر  عنودن 
دألر�سي  دلطلبق   45 دلع لر   دلبهجة 
مردكش   40460  - دملحلميد   4 رقم 

دملغرب.
أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.
 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:
 4.000  : هلفون  هند  دلديد  

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة. 
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :

عنودنه(د)  هلفون  هند  دلديد  
تجزئة دملحلميد 9 رقم 453 دسكجور 

مردكش 40460 مردكش دملغرب.

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:

عنودنه(د)  هلفون  هند  دلديد  
تجزئة دملحلميد 9 رقم 453 دسكجور 

مردكش 40460 مردكش دملغرب

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

ملرس   04 بتلريخ  ب ردكش  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 2630.

747I

HRO CONSEIL

EARTH PARA
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تحويل دملقر دالخت لعي للشركة

HRO CONSEIL

292 شلرع مح د دلخلمس دلطلبق 

دالر�سي، 20900، دلددر دلبيضلء 

دملغرب

EARTH PARA شركة ذدت 

مدؤولية محدوس  ذدت دلشريك 

دلوحيد

وعنودن مقرهل دإلخت لعي 64،زنقة 
عبد دهللا دملديوني،دلطلبق دألول 

دلشقة 2 - 20250 دلددر دلبيضلء 

دملغرب.

تحويل دملقر دالخت لعي للشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.437875

دلوحيد  دلشريك  قردر  ب قت�سى 

تم تحويل   2022 نون28   04 دملؤرخ في 

من  للشركة  دلحللي  دالخت لعي  دملقر 

»64،زنقة عبد دهللا دملديوني،دلطلبق 

دلددر   20250  -  2 دلشقة  دألول 

»45،إقلمة  إلى  دملغرب«  دلبيضلء 

دلنجلح، دلشقة 2،دلعلويين - 42000 

ت لر  دملغرب«.

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

سخن28   04 بتلريخ  بت لر   دالبتددئية 

2022 تحت رقم 9462.

748I



عدس 5748 - 4 خ لس  دامر  4444 )28 سيد 28 2022)الجريدة الرسمية   24316

PLANIVERSE

PLANIVERSE
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

PLANIVERSE
شقة 44 دلطلبق 4 إقلمة أم دلربيع 
رقم 442 تجزئة دلصحردء 4 شلرع 
مح د دلدلسس، 50000، مكنلس 

دملغرب
PLANIVERSE شركة ذدت مدؤولية 

محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد
وعنودن مقرهل دإلخت لعي شقة 44 
دلطلبق 4 إقلمة أم دلربيع رقم 442 

تجزئة دلصحردء 4 شلرع مح د 
دلدلسس - 50000 مكنلس دملغرب
تأسيس شركة ذدت مدؤولية 
محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 
57855

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعددس دلقلنون   2022 سخن28   08
مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 
دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:
ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 
دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.
عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
 : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

.PLANIVERSE
غرض دلشركة بإيجلز : بيع دل28دمج 
بيع دمللحقلت   - ودألنظ ة دملعلوملتية 

دملعلوملتية - دلتصدير ودالستي2دس.
شقة   : دالخت لعي  دملقر  عنودن 
رقم  دلربيع  أم  إقلمة   4 دلطلبق   44
4 شلرع مح د  442 تجزئة دلصحردء 

دلدلسس - 50000 مكنلس دملغرب.
أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.
 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:
 4.000  : بوعوس   أح د  دلديد 

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة. 
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :

عنودنه(د)  بوعوس   أح د  دلديد 

تجزئة بيل لر ع لر  ب دلطلبق 4 شقة 

2 شلرع دملحيط دألطل�سي أنفل 20000 

دلددر دلبيضلء دملغرب.

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:

عنودنه(د)  بوعوس   أح د  دلديد 

تجزئة بيل لر ع لر  ب دلطلبق 4 شقة 

2 شلرع دملحيط دألطل�سي أنفل 20000 

دلددر دلبيضلء دملغرب

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

سخن28   44 بتلريخ  ب كنلس  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 4697.

749I

CONSULTING & FICO FES sarl

SHAHED ASSURANCE

شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تحويل دلشكل دلقلنوني للشركة

CONSULTING & FICO FES sarl

 N°1 IMM. 9 AVENUE IMAM ALI

V.N. FES، 30000، FES MAROC

SHAHED ASSURANCE شركة 

ذدت دملدؤولية دملحدوس 

و عنودن مقرهل دالخت لعي 

 AV ABOU HOURAYRA 98

.MONFLOURI I - 30000 FES

تحويل دلشكل دلقلنوني للشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.32245

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 

تم تحويل   2022 نون28   45 دملؤرخ في 

دلشكل دلقلنوني للشركة من »شركة 

ذدت دملدؤولية دملحدوس « إلى »شركة 

ذدت مدؤولية محدوس  ذدت دلشريك 

دلوحيد«.

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

سخن28   42 بتلريخ  بفلس  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 5467.

750I

 CABINET DE GESTION ET RÉVISION

COMPTABLE

PESCARIA
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

حل شركة

 CABINET DE GESTION ET

RÉVISION COMPTABLE

 IMM GHA 6ème étage,

 bureau n°43 centrak park

 Mohammedia، 28810،

Mohammedia maroc

PESCARIA شركة ذدت دملدؤولية 

دملحدوس (في طور دلتصفية)

وعنودن مقرهل دإلخت لعي إقلمة 

سنت2دل بلرك، ع لر  A، دلطلبق 

دلدلسس رقم 43 دملح دية - 28840 

دملح دية دملغرب.

حل شركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.25444

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 
تقرر   2022 أكتوبر   49 في  دملؤرخ 

حل شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس  

PESCARIA مبلغ رأس للهل 400.000 

سرهم وعنودن مقرهل دإلخت لعي إقلمة 

دلطلبق   ،A ع لر   بلرك،  سنت2دل 

دلدلسس رقم 43 دملح دية - 28840 

دملح دية دملغرب نتيجة ل : دنخفلض 

بدبب  دلتجلري  دلنشلط  ووقف 

تددعيلت كوفيد 49.

إقلمة  ب  دلتصفية  مقر  حدس  و 

دلطلبق   ،A ع لر   بلرك،  سنت2دل 

دلدلسس رقم 43 دملح دية - 28840 

دملح دية دملغرب. 

و عين:

 PAULO JOSE دلديد( ) 

 RIBEIRO GASPAR BORGES

شلرع دملغلربة شقة   292 وعنودنه(د) 

4 السييدتل 20800 دملح دية دملغرب 

ك صفي ( ) للشركة.

وعند دإلقتضلء دلحدوس دملفروضة 

محل  لهم  دملخولة  دلصالحيلت  على 

دملخلبر  ومحل تبليغ دلعقوس ودلوثلئق 

دملتعلقة بللتصفية : -

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
دالبتددئية بلملح دية بتلريخ 47 نون28 

2022 تحت رقم 2573.

754I

AUDIT ET SYSTEMES DE GESTION

GOYA TRANS SARL
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تفويت حصص

 AUDIT ET SYSTEMES DE
GESTION

 RUE ABDELKRIM KHATTABI
 VN N° 5 FES، 30000، FES

MAROC
GOYA TRANS SARL شركة ذدت 

دملدؤولية دملحدوس 
وعنودن مقرهل دإلخت لعي رقم 40 

مج وعة 29-30-444 تجزئة بد ة 
بندوس  - 30030 فلس دملغرب.

تفويت حصص
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.62995
ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 
ت ت   2022 سخن28   04 في  دملؤرخ 

دملصلسقة على :
بردس   مح د   ( ) دلديد  تفويت 
من  دخت لعية  حصة   490 درملمي 
 ( ) حصة لفلئد  دلديد   500 أصل 
 HARMONY HOLDING SARL

بتلريخ 04 نون28 2022.
سهلم بن و�سى   ( ) تفويت دلديد 
أصل  من  دخت لعية  حصة   400
 ( ) دلديد  لفلئد   حصة   400
 HARMONY HOLDING SARL

بتلريخ 04 نون28 2022.
دمين  مح د   ( ) دلديد  تفويت 
حصة دخت لعية   200 بردس  درملمي 
حصة لفلئد  دلديد   200 من أصل 
 HARMONY HOLDING SARL ( )

بتلريخ 04 نون28 2022.
بردس   مريم   ( ) دلديد  تفويت 
من  دخت لعية  حصة   400 درملمي 
 ( ) حصة لفلئد  دلديد   400 أصل 
 HARMONY HOLDING SARL

بتلريخ 04 نون28 2022.
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بردس   سلمى   ( ) دلديد  تفويت 
من  دخت لعية  حصة   400 درملمي 
 ( ) حصة لفلئد  دلديد   400 أصل 
 HARMONY HOLDING SARL

بتلريخ 04 نون28 2022.
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم   
سخن28   08 بتلريخ  بفلس  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 5437/2022.

752I

 centre de developpment profesionnel des

competences

 AFRICA SUD TRADING
SARL AU

شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 
دلشريك دلوحيد

تأسيس شركة

 centre de developpment
profesionnel des competences

 n° 129 avenue omar el
 mokhrtar laayoune، 70000،

laayoune maroc
 AFRICA SUD TRADING SARL
AU شركة ذدت مدؤولية محدوس  

ذدت دلشريك دلوحيد
وعنودن مقرهل دإلخت لعي شلرع ع ر 
دملختلر حي دلقدس رقم 429 شقة 
04 دلعيون دلعيون 70000 دلعيون 

دملغرب 
تأسيس شركة ذدت مدؤولية 
محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 
44009

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعددس دلقلنون   2022 سخن28   29
مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 
دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:
ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 
دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.
عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
 : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 
 AFRICA SUD TRADING SARL

.AU

دستي2دس   : بإيجلز  دلشركة  غرض 
دلتجلر    / دملنتجلت  خ يع  وتصدير 
دملودس  ب ختلف  ودلج لة  بتجزئة 

دلغذدئية وغي2هل.
عنودن دملقر دالخت لعي : شلرع ع ر 
شقة   429 رقم  دلقدس  حي  دملختلر 
دلعيون   70000 دلعيون  دلعيون   04

دملغرب.
أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.
 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:
 4.000  : دلريلف  س ية  دلديد  

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة. 
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :
عنودنه(د)  دلريلف  دلديد  س ية 
رقم 36 بلوك د تجزئة دلوحد  دلعيون 

70000 دلعيون دملغرب.
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:
دلديد دلخ ي�سي ميلوس عنودنه(د) 
لعيون  دلعوس   حي  بلوك   36 رقم 

70000 دلعيون دملغرب
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
سخن28   43 دالبتددئية بللعيون بتلريخ 

2022 تحت رقم 3526.

753I

ACCOUNTING EXPERIENCE CENTER

RIF INTERNATIONAL
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

 ACCOUNTING EXPERIENCE
CENTER

 RESIDENCE CENTRAL PARC
 GH M-131 ETG 3 N 24، 28800،

MOHAMMEDIA MAROC
RIF INTERNATIONAL شركة ذدت 

مدؤولية محدوس  ذدت دلشريك 
دلوحيد

وعنودن مقرهل دإلخت لعي 274 
دلزنقة 47 دلحدنية 4 - 28840 

دملح دية دملغرب

تأسيس شركة ذدت مدؤولية 

محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

32035

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

دلقلنون  إعددس  تم   2022 نون28   24

مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:

ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.

عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 

 RIF  : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

.INTERNATIONAL

مقلول   -  : غرض دلشركة بإيجلز 

لنقل دلبضلئع

للبضلئع  ودلدولي  دملحلي  دلنقل   -

نيلبة عن دلغي2.

 274  : دالخت لعي  دملقر  عنودن 

 28840  -  4 دلحدنية   47 دلزنقة 

دملح دية دملغرب.

أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.

 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:

 4.000  : بنطللب  خ لل  دلديد 

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة. 

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :

عنودنه(د)  بنطللب  خ لل  دلديد 

حي دلكندي زنقة 27 رقم 24 62000 

دلنلظور دملغرب.

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:

عنودنه(د)  بنطللب  خ لل  دلديد 

حي دلكندي زنقة 27 رقم 24 62000 

دلنلظور دملغرب

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

 44 بتلريخ  بلملح دية  دالبتددئية 

سخن28 2022 تحت رقم 2455.

754I

Auditing consulting house

TRI ENVIRONNEMENT
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
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

TRI ENVIRONNEMENT شركة 
ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
وعنودن مقرهل دإلخت لعي إقلمة 

بري ل مكتب رقم 405 شقة 46 طلبق 
3 ملتقى مصطفى دملعلني و44 ينلير 
دلددر دلبيضلء-دملغرب - 20000 دلددر 

دلبيضلء دملغرب
تأسيس شركة ذدت مدؤولية 
محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 
565465

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
دلقلنون  إعددس  تم   2022 نون28   30
مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 
دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:
ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 
دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.
عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
 TRI  : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

.ENVIRONNEMENT
إسدر    -  : بإيجلز  دلشركة  غرض 
ودلصلبة.-  دلدلئلة  دلنفليلت 
وع لل  موظفين  توفي2  دلتنظيفلت.- 
دلبنلء.-  معددت  تأخي2  مؤقتين.- 
آالت  أو  منتج  أي  وتصدير  دستي2دس 
خ يع  بشكل علم،  ؛-  أشغلل علمة 
مبلشر  بشكل  دملتعلقة  دلع ليلت 
من  أو  دلغرض  بهذد  مبلشر  غي2  أو 
دملحت ل أن تدهل تطويره وتحقيقه، 
دملبلشر  دلتدمل  مالل  من  سودء 
في  دملشلركة  أو  إنشلء  مالل  من  أو 
شركلت أمر  ذدت غرض م لثل أو 

ذدت صلة..
إقلمة   : دالخت لعي  دملقر  عنودن 
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بري ل مكتب رقم 405 شقة 46 طلبق 
ينلير  ملتقى مصطفى دملعلني و44   3
دلددر دلبيضلء-دملغرب - 20000 دلددر 

دلبيضلء دملغرب.
أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.
 90.000 دلشركة:  رأس لل  مبلغ 

سرهم، مقدم كللتللي:
 900  : دلبشردوي  هشلم  دلديد 

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة. 
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :
دلديد هشلم دلبشردوي عنودنه(د) 
دلربلط  دلفرح  حي   3 رقم   49 زنقة 

40450 دلربلط دملغرب.
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:
دلديد هشلم دلبشردوي عنودنه(د) 
دلربلط  دلفرح  حي   3 رقم   49 زنقة 

40450 دلربلط دملغرب
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
 44 بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 

سخن28 2022 تحت رقم 44643.
755I

BUSINESS CENTER.COM

GENOTEAM
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تعيين مدي2 خديد للشركة

BUSINESS CENTER.COM
شلرع عبد دملومن رقم 236 إقلمة 

ف 8 دلطلبق دلثلني رقم 6، 20390، 
دلددر دلبيضلء دملغرب

GENOTEAM شركة ذدت مدؤولية 
محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد

وعنودن مقرهل دإلخت لعي شلرع عبد 
دملومن رقم 236 زنقة بلسكي دقلمة 
ف8 دلطلبق دلثلني رقم 6 - 20000 

دلددر دلبيضلء دملغرب.
تعيين مدي2 خديد للشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 
.495335

دلوحيد  دلشريك  قردر  ب قت�سى 
دملؤرخ في 24 أكتوبر 2022 تم تعيين 
كريم  مدي2 خديد للشركة دلديد( ) 

مح د أمين ك دي2 وحيد
تبعل إلقللة مدي2.

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
 30 بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 

نون28 2022 تحت رقم 848472.
756I

CONSULTING & FICO FES sarl

SHAHED ASSURANCE sarl
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تفويت حصص

CONSULTING & FICO FES sarl
 N°1 IMM. 9 AVENUE IMAM ALI
V.N. FES، 30000، FES MAROC
 SHAHED ASSURANCE sarl
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

وعنودن مقرهل دإلخت لعي 
 AV ABOU HOURAYRA 98

 MONTFOURI I - 30000 FES
.MAROC

تفويت حصص
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.32245
ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 
ت ت   2022 نون28   45 في  دملؤرخ 

دملصلسقة على :
 AMINE  ( ) دلديد  تفويت 
حصة   BELRHITI ALAOUI 300
حصة   300 أصل  من  دخت لعية 
 HATIM EL  ( ) دلديد  لفلئد  
JAOUAHIRY بتلريخ 45 نون28 2022.
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم   
سخن28   42 بتلريخ  بفلس  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 5467.
757I

aice compta

G.I CONSTRUCTION
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

رفع رأس لل دلشركة

aice compta
 lissasfa 3 bloc d n 199،

20190، casablanca maroc
شركة   G.I CONSTRUCTION

ذدت دملدؤولية دملحدوس 
زنقة  دإلخت لعي  مقرهل  وعنودن 

653 دلطلبق  كل ي ة إقلمة لوفر رقم 

دلددر   20220  -  44 دلشقة  دلردبع 

دلبيضلء دملغرب.
رفع رأس لل دلشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.564344

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 

تم   2022 نون28   44 في  دملؤرخ 
قدره  ب بلغ  دلشركة  رأس لل  رفع 

من  أي  سرهم«   4.000.000«

 4.400.000« إلى  سرهم«   400.000«

تقديم حصص   : عن طريق  سرهم« 

نقدية أو عينية.

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

 44 بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 

سخن28 2022 تحت رقم 850295.

758I

‘Entreprise assisstance *ENTASS*

STE ALXYR
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
قفل دلتصفية

 Entreprise assisstance*

›*ENTASS

 ongle rue berkane et melila،

60000، oujda maroc

STE ALXYR شركة ذدت مدؤولية 

محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد

وعنودن مقرهل دإلخت لعي : شلرع 

شوهلس  تجزئة رح لني رقم 09 

وخد  - 60000 وخد  دملغرب.

قفل دلتصفية
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

.29499

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 

تقرر حل   2022 نون28   09 دملؤرخ في 

مدؤولية  ذدت  شركة   STE ALXYR

محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد مبلغ 
وعنودن  سرهم   40.000 رأس للهل 

شوهلس   شلرع  دإلخت لعي  مقرهل 

 - وخد    09 رقم  رح لني  تجزئة 

60000 وخد  دملغرب نتيجة ملشلكل 

مللية.

و عين:
رح لني  إليلس  دلديد( ) 
تجزئة  شوهلس   شلرع  وعنودنه(د) 
رح لني رقم 09 وخد  60000 وخد  

دملغرب ك صفي ( ) للشركة.
و قد تم دنعقلس دلج عية دلختلمية 
شلرع  وفي   2022 نون28   09 بتلريخ 
شوهلس  تجزئة رح لني رقم 09 وخد  

- 60000 وخد  دملغرب.
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
نون28   24 بتلريخ  بوخد   دلتجلرية 

2022 تحت رقم 4864.
759I

BCOMPTA

MIRALNORD SARL
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تأسيس شركة

BCOMPTA
 BP 2573، 93002، TETOUAN

MAROC
MIRALNORD SARL شركة ذدت 

دملدؤولية دملحدوس 
وعنودن مقرهل دإلخت لعي طريطة 

قرب مسجد دلشهددء ص ب 2246، 
ر ب 93002، تطودن - 93002 

تطودن دملغرب
تأسيس شركة ذدت دملدؤولية 

دملحدوس  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

32594
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
دلقلنون  إعددس  تم   2022 نون28   44
دملدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دملحدوس  بلمل يزدت دلتللية:
ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دملدؤولية دملحدوس .
عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
 : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

.MIRALNORD SARL
صيلنة   : بإيجلز  دلشركة  غرض 
دملعددت  أنودع  خ يع  وإصالح 

دلصنلعية ومعددت دلنقل..
طريطة   : دالخت لعي  دملقر  عنودن 
قرب مسجد دلشهددء ص ب 2246، 
ر ب 93002، تطودن - 93002 تطودن 

دملغرب.
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أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  
دلشركة : 99 سنة.

 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 
سرهم، مقدم كللتللي:

دلديد سلي لن سدوس : 200 حصة 
بقي ة 400 سرهم للحصة.

حصة   200  : سدوس  هلنئ  دلديد 
بقي ة 400 سرهم للحصة.

حصة   200  : دلديد دح د سدوس 
بقي ة 400 سرهم للحصة.

حصة   200  : سدوس  ريم  دلديد  
بقي ة 400 سرهم للحصة.

200 حصة   : دلديد  كنز  دفيالل 
بقي ة 400 سرهم للحصة. 

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 
وصفلت ومودطن دلشركلء :

عنودنه(د)  سدوس  سلي لن  دلديد 
قرب   54 شلرع طلرق دبن مللك رقم 
 93002 تطودن  دلشهددء  مسجد 

تطودن دملغرب.
دلديد هلنئ سدوس عنودنه(د) شلرع 
رقم  دلنخيل  دقلمة  دلثلني  دلحدن 
264، تطودن 93002 تطودن دملغرب.

عنودنه(د)  سدوس  دح د  دلديد 
شلرع دلددي ولد سيدي بلبل زنقة أ، 
48، تطودن  4، شقة  43، طلبق  رقم 

93002 تطودن دملغرب.
زنقة  دلديد  ريم سدوس عنودنه(د) 
شقة   6 طلبق  فيجيي  ع لر   ليبلن، 

23، طنجة 90000 طنجة دملغرب.
عنودنه(د)  دفيالل  كنز   دلديد  
قرب مسجد   54 رقم  شلرع طريطة 
تطودن   93002 تطودن  دلشهددء 

دملغرب.
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:
عنودنه(د)  سدوس  سلي لن  دلديد 
قرب   54 شلرع طلرق دبن مللك رقم 
 93002 تطودن  دلشهددء  مسجد 

تطودن دملغرب
دلديد هلنئ سدوس عنودنه(د) شلرع 
رقم  دلنخيل  دقلمة  دلثلني  دلحدن 
264، تطودن 93002 تطودن دملغرب

عنودنه(د)  سدوس  دح د  دلديد 
شلرع دلددي ولد سيدي بلبل زنقة أ، 
48، تطودن  4، شقة  43، طلبق  رقم 

93002 تطودن دملغرب

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
سخن28   07 دالبتددئية بتطودن بتلريخ 

2022 تحت رقم 2436.
760I

afayad groupe

ماليدا
عقد تديي2 حر ألصل تجلري (دألشخلص 

دملعنويون)
عقد تديي2 حر ألصل تجلري

ملليدد
ب قت�سى عقد موثق مؤرخ قي 04 
دملسجل  ملليدد  أعطى   2022 نون28 
بلملحك ة   88783 دلتجلري  بللسجل 
دلتجلرية ب ردكش حق دلتديي2 دلحر 
دلقنلرية  ب  دلكلئن  دلتجلري  لألصل 
سرب دلعرصة رقم 6 دملدينة - 40034 
مردكش دملغرب لفلئد  سي ريس ملد  
 2022 نون28   04 من  تبتدئ  سنة   4
مقلبل   2022 سخن28   30 في  وتنتهي 

مبلغ شهري قي ته 30.000 سرهم.
764I

BCOMPTA

TRESOR V&A
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

BCOMPTA
 BP 2573، 93002، TETOUAN

MAROC
TRESOR V&A شركة ذدت 

مدؤولية محدوس  ذدت دلشريك 
دلوحيد

وعنودن مقرهل دإلخت لعي شلرع ودس 
دم دلربيع قيدلرية سلي لر رقم 42 

تطودن - 93000 تطودن دملغرب
تأسيس شركة ذدت مدؤولية 
محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 
32593

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
دلقلنون  إعددس  تم   2022 نون28   24
مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 
دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:

ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 
دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.
عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
 : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

.TRESOR V&A
ميلطة   : بإيجلز  دلشركة  غرض 
دالثودب  دنودع  خ يع  وطبلعة 

ودلطكدتيل.
عنودن دملقر دالخت لعي : شلرع ودس 
 42 رقم  سلي لر  قيدلرية  دلربيع  دم 

تطودن - 93000 تطودن دملغرب.
أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.
 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:
 4.000  : دملعلمي  وسيعة  دلديد  

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة. 
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :
دلديد  وسيعة دملعلمي عنودنه(د) 
شلرع ودس سبو تجزئة دلربلحي ع لر  
 93000 تطودن   8 رقم   3 طلبق   44

تطودن دملغرب.
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:
دلديد  وسيعة دملعلمي عنودنه(د) 
شلرع ودس سبو تجزئة دلربلحي ع لر  
 93000 تطودن   8 رقم   3 طلبق   44

تطودن دملغرب
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
سخن28   08 دالبتددئية بتطودن بتلريخ 

2022 تحت رقم 2439.
762I

aice compta

STE BELKADI IMMOBILIER
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

aice compta
 lissasfa 3 bloc d n 199، 20190،

casablanca maroc
 STE BELKADI IMMOBILIER

شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 
دلشريك دلوحيد

وعنودن مقرهل دإلخت لعي زنقة 
كل ي ة إقلمة لوفر رقم 653 دلطلبق 

دلردبع دلشقة 44 - 20220 دلددر 
دلبيضلء دملغرب

تأسيس شركة ذدت مدؤولية 
محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 
565203

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
دلقلنون  إعددس  تم   2022 نون28   25
مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 
دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:
ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 
دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.
عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
 STE  : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

.BELKADI IMMOBILIER
دلت2ويج   : بإيجلز  دلشركة  غرض 

دلعقلري.
زنقة   : دالخت لعي  دملقر  عنودن 
653 دلطلبق  كل ي ة إقلمة لوفر رقم 
دلددر   20220  -  44 دلشقة  دلردبع 

دلبيضلء دملغرب.
أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.
دلشركة:  رأس لل  مبلغ 

400.000,00 سرهم، مقدم كللتللي:
 4.000  : بلقل�سي  مح د  دلديد 

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة. 
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :
دلديد مح د بلقل�سي عنودنه(د) 
42 زنقة سيدي علبد حي سيدي علبد 

32002 دلحدي ة دملغرب.
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:
دلديد مح د بلقل�سي عنودنه(د) 
42 زنقة سيدي علبد حي سيدي علبد 

32002 دلحدي ة دملغرب
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
 43 بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 

سخن28 2022 تحت رقم 849857.

763I
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KHALID EL BEDRI

WB-BUILDING SARL AU
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

KHALID EL BEDRI

 HAY ABOURI RUE 3 N° 8،

90000، TANGER MAROC

WB-BUILDING SARL AU شركة 

ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد

وعنودن مقرهل دإلخت لعي شلرع 

موالي إس لعيل،ع لر  موالي 

إس لعيل رقم22 دلطلبق 5 رقم49 - 

90000 طنجة دملغرب

تأسيس شركة ذدت مدؤولية 

محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

434787

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعددس دلقلنون   2022 أكتوبر   05

مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:

ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.

عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 

WB-  : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

.BUILDING SARL AU
دلعزل   : بإيجلز  دلشركة  غرض 

دلحردري ودلعزل دمللئي.

شلرع   : دالخت لعي  دملقر  عنودن 

موالي  إس لعيل،ع لر   موالي 
 - 5 رقم49  إس لعيل رقم22 دلطلبق 

90000 طنجة دملغرب.

أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.

 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:

400 حصة   : دلديد ودصل بل كي 

بقي ة 4.000 سرهم للحصة. 

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :

عنودنه(د)  بل كي  ودصل  دلديد 
زنقة 47 رقم 40 داللفة 20220 دلددر 

دلبيضلء دملغرب.
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:
عنودنه(د)  بل كي  ودصل  دلديد 
زنقة 47 رقم 40 داللفة 20220 دلددر 

دلبيضلء دملغرب
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
أكتوبر   24 بتلريخ  بطنجة  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 42326.
764I

berrak fidu management

 ATELIER DE BEAUTE BY
SARA

شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 
تأسيس شركة

 ATELIER DE BEAUTE SARA BY &
KENZA

شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس  
وعنودن مقرھل دإلخت لعي سلحة 

كلستيالر، إقلمة
دلفلردبي، بلوك ب، دلطلبق 4، مكتب 

رقم 28 - 90000 طنجة دملغرب
تأسيس شركة ذدت دملدؤولية 

دملحدوس  رقم دلتقييد في دلسجل 
دلتجلري : 433084

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
دلقلنون  إعددس  تم   2022 نون28   24
دملدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دملحدوس  بلمل يزدت دلتللية: 
ذدت  شركة   : دلشركة  شكل   -

دملدؤولية دملحدوس .
عند  متبوعة  دلشركة  تد ية   -

دإلقتضلء ب ختصر تد يتهل : 
 BEAUTE BY SARA & KENZA

ATELIER DE
مركز   : بإيجلز  دلشركة  غرض   -

تج يل وتصفيف شعر
سلحة   : عنودن دملقر دالخت لعي   -
بلوك ب،  إقلمة دلفلردبي،  كلستيالر، 
 90000  -  28 مكتب رقم   ،4 دلطلبق 

طنجة دملغرب.
أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد    -

دلشركة : 99 سنة.

 60.000 دلشركة:  مبلغرأس لل   -

دلديد   كللتللي:  مقدم  سرھم، 

حصة بقي ة   300  : سلر  دلص دي 

30.000 سرھم للحصة. دلديد  كنز  

دلقصلر : 300 حصة بقي ة 30.000 

سرھم للحصة

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :

- دلديد  سلر  دلص دي عنودنه)
ل( حي م28وك زنقة 43 رقم 08 90000 

طنجة دملغرب.

دلديد  كنز  دلقصلر عنودنه)ل(   -

 409 شلرع دملكديك دقلمة موزفلت 

طنجة   90000  44 دلشقة   4 دلطلبق 

دملغرب.

 دألس لء دلشخصية
مدي2ي  ومودطن  ودلعلئلية 

دلشركة: 

- دلديد  سلر  دلص دي عنودنه)
ل( حي م28وك زنقة 43 رقم 08 90000 

طنجة دملغرب

دلديد  كنز  دلقصلر عنودنه)ل(   -

 409 شلرع دملكديك دقلمة موزفلت 

طنجة   90000  44 دلشقة   4 دلطلبق 

دملغرب

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

سخن28   43 بتلريخ  بطنجة  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 44842

765I

STE FABRITAF SARL AU

ORIENT BUILDING TRAV
إعالن متعدس دلقردردت

STE FABRITAF SARL AU

 N°1 DERB SELLAM BEN MAATI

 ،ZITOUNE MEKNES، 50000

مكنلس دملغرب

 ORIENT BUILDING TRAV

»شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس  

ذدت دلشريك دلوحيد«

وعنودن مقرهل دالخت لعي: دلزنقة 5 
رقم 30 تجزئة حي دلدلطلن سيدي 

مح د بن عبد هللا دلرو  - 50000 

مكنلس دملغرب.

»إعالن متعدس دلقردردت«
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري: -.

ب قت�سى دلج ع دلعلم دالستثنلئي 
دملؤرخ في 48 أكتوبر 2022

تم دتخلذ دلقردردت دلتللية: 
قردر رقم 4: دلذي ينص على مليلي: 
للديد   علئد   حصة   200 تفويت 
دلعزيز  طبيز  إلى دلديد مللد أزوكلغ 
ودستقللة دلديد  دلعزيز  طبيز  من 
دلديد  وتعيين  دلشركة  تديي2  مهلم 
مللد أزوكلغ ك ديي2 خديد للشركة 
ذمة  وبللتللي إبردء  ملد  غي2 محدوس ، 
دلديد  دلعزيز  طبيز  من مهلم تديي2 

دلشركة.
قردر رقم 2: دلذي ينص على مليلي: 
إلى  للشركة  دإلخت لعي  دملقر  تحويل 
 30 رقم   5 دلزنقة  دلتللي:  دلعنودن 
تجزئة حي دلدلطلن سيدي مح د بن 

عبد هللا دلرو 
وتبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 

دلنظلم دألسل�سي دلتللية: 
بند رقم 4: دلذي ينص على مليلي: 
 5 دملقر دإلخت لعي للشركة هو دلزنقة 
تجزئة حي دلدلطلن سيدي   30 رقم 

مح د بن عبد هللا دلرو 
على  ينص  دلذي   :6 رقم  بند 
 20000 مليلي: رأس ملل دلشركة هو 
400 سرهم  200 حصة ب  مكون من 
مللد  للديد  كلهل  دكتتبت  للودحد  

أزوكلغ 
بند رقم 8: دلذي ينص على مليلي: 
بتوقيع  وملزمة  مديي2   دلشركة 

دلديد مللد أزوكلغ
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
نون28   09 بتلريخ  ب كنلس  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 3349.
766I

jamal ait hommad

بوشديم تراف
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تأسيس شركة

jamal ait hommad
 lascam residence yassir br nr 5
 nouveau quartier SIDI KACEM،

16000، SIDI KACEM MAROC
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بوشديم تردف شركة ذدت دملدؤولية 

دملحدوس 

وعنودن مقرهل دإلخت لعي حي دلرميل 

دلودس سيدي قلسم 46000 سيدي 

قلسم مغرب

تأسيس شركة ذدت دملدؤولية 

دملحدوس  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

29385

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعددس دلقلنون   2022 سخن28   44

دملدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دملحدوس  بلمل يزدت دلتللية:

ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دملدؤولية دملحدوس .

عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 

 : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

بوشديم تردف.

غرض دلشركة بإيجلز : مقلولة في 

دالشغلل دملختلفة.

حي   : دالخت لعي  دملقر  عنودن 

 46000 قلسم  دلودس سيدي  دلرميل 

سيدي قلسم مغرب.

أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.

 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:

 500  : دبردهيم  بوشيبة  دلديد 

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة.

دلديد بللعظيم دمين : 500 حصة 

بقي ة 400 سرهم للحصة. 

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :

دلديد بوشيبة دبردهيم عنودنه(د) 

سيدي  زيردر   دلودس  دلدالطنة  سودر 

قلسم 46000 سيدي قلسم مغرب.

عنودنه(د)  دمين  بللعظيم  دلديد 

تعلونية دلنهضة زيردر  سيدي قلسم 

46000 سيدي قلسم مغرب.

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:

دلديد بوشيبة دبردهيم عنودنه(د) 

سيدي  زيردر   دلودس  دلدالطنة  سودر 

قلسم 46000 سيدي قلسم مغرب

عنودنه(د)  دمين  بللعظيم  دلديد 
تعلونية دلنهضة زيردر  سيدي قلسم 

46000 سيدي قلسم مغرب
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
 43 دالبتددئية بديدي قلسم بتلريخ 

سخن28 2022 تحت رقم -.

767I

CABINET BAHMAD

RIAD KHEIRREDINE
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تأسيس شركة

CABINET BAHMAD
إقلمة مردكش بالزد ع لر  س 4 شقة 
ب 24 دلطلبق دلثلني خليز مردكش 
إقلمة مردكش بالزد ع لر  س 4 شقة 
ب 24 دلطلبق دلثلني خليز مردكش، 

40000، مردكش دملغرب
RIAD KHEIRREDINE شركة ذدت 

دملدؤولية دملحدوس 
وعنودن مقرهل دإلخت لعي مكتب رقم 
2 في دلي ين، شقة رقم 6، زدوية زنقة 
طلرق دبن زيلس ودبن علئشة، إقلمة 
دكدلل سيور، ع لر  48، - 40000 

مردكش دملغرب
تأسيس شركة ذدت دملدؤولية 

دملحدوس  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

434484
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
دلقلنون  إعددس  تم   2022 نون28   46
دملدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دملحدوس  بلمل يزدت دلتللية:
ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دملدؤولية دملحدوس .
عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
 RIAD  : ب ختصر تد يتهل  دإلقتضلء 

.KHEIRREDINE
دستغالل   : غرض دلشركة بإيجلز 

بيوت دلضيلفة وريلض.
مكتب   : دالخت لعي  دملقر  عنودن 
6، زدوية  2 في دلي ين، شقة رقم  رقم 
علئشة،  ودبن  زيلس  دبن  طلرق  زنقة 
 -  ،48 ع لر   سيور،  دكدلل  إقلمة 

40000 مردكش دملغرب.

أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  
دلشركة : 99 سنة.

 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 
سرهم، مقدم كللتللي:- 

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 
وصفلت ومودطن دلشركلء :

عنودنه(د)  خلرينل  ملرينل  دلديد  
في2سونو   42063  ،40 فيل كلستلخني 

(س ن) ديطلليل.
برونلتيلي  خيليلنو  دلديد 
 ،33 بروخدت2دس  فيل  عنودنه(د) 

39034 برونيكو (ب ز) إيطلليل.
بيدلني  لوسيلنو  سدفيد  دلديد 
عنودنه(د) فيل ج ملركوني -46 20060 

ميديجليل (م إ) إيطلليل.
دلديد أندريل بيدلني عنودنه(د) في 
46 20060 ميديجليل  فيل ج ملركوني 

(م إ) إيطلليل.
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:
عنودنه(د)  خلرينل  ملرينل  دلديد  
في2سونو   42063  ،40 فيل كلستلخني 

(س ن) ديطلليل
برونلتيلي  خيليلنو  دلديد 
 ،33 بروخدت2دس  فيل  عنودنه(د) 

39034 برونيكو (ب ز) إيطلليل
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
سخن28   09 بتلريخ  ب ردكش  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 442354.

768I

bemultico بي ولتيكو

STE AKOM TRANS
إعالن حر

 JILI TRANS شركة خيلي تردنس
تصفية دلشركة

دلعلمة  دلج عية  ب قت�سى 
دالستثنلئية دملنعقد  ب كنلس بتلريخ 
07/44/2022 أعلن دلشريك دلوحيد 
خيلي  دلديد  وعين  دلشركة  تصفية 
دلقلنونية  بلإلخردءدت  للقيلم  نبيل 
مقر  تحديد  تم  ك ل  دلشركة،  لحل 
دلشركة رقم 3 ب رخلن 4 دلطلبق رقم 
827 دلطلبق دلدفلي تجزئة دلبدلتين 

07 مكنلس كعنودن للتصفية.

بكتلبة  تم   : دلقلنوني  دإليددع 
دلضبط بلملحك ة دلتجلرية ب كنلس 
رقم  تحت   0409/42/2022 بتلريخ 

4279
للبيلن ودإلشلر : إسدر  دلشركة.

769I

MOBI DEAL

MOBI DEAL
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تفويت حصص

MOBI DEAL
 34 زنقة دبن دلحكم بوركون، 

20050، دلبيضلء دملغرب
 MOBI DEAL شركة ذدت 

دملدؤولية دملحدوس 
وعنودن مقرهل دالخت لعي 34 زنقة 

دبن دلحكم بوركون - 20050 
دلبيضلء دملغرب.
تفويت حصص

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 
.265375

ب قت�سى دلج ع دلعلم دالستثنلئي 
ت ت   2020 ينلير   40 في  دملؤرخ 

دملصلسقة على :
دبح لوي  مريم  دلديد   تفويت 
أصل  من  دخت لعية  حصة   400
 MD شركة  لفلئد   حصة   400

HOLDING بتلريخ 40 ينلير 2020.
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
 29 بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 

ينلير 2020 تحت رقم 728844
770I

BOUKHRIS &ASSOCIES

CEOS TECHNOLOGY
إعالن متعدس دلقردردت

CEOS TECHNOLOGY
شركة مدله ة ب جلس إسدر 

رأس للهل محدس في 45.252.400 
سرهم

مقرهل دالخت لعي: مركب دلحبوس، 
50 شلرع دلجيش دمللكي، زدوية زنقة 

دلشلوية ومح د ك لل، دلطلبق 
دلخلمس دلشقة C دلددر دلبيضلء
دلسجل دلتجلري بللددر دلبيضلء 
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عدس: 487264
 IF n° 48540401 – ICE n°

002703840000072
دلعلم  دلج ع  محضر  ب قت�سى 
نون28   24 بتلريخ  دملنعقد  دلعلسي 

2022 تقرر مل يلي: 
 VALORIS شركة  تعيين   •
فلط ة  ودلديد    EQUITY FUND
خدس  ك تصرفين  بوزوبع  دلزهردء 

بللشركة.
دإلسدر   مجلس  تركيبة  معلينة   •

للشركة.
دالسدر   مجلس  محضر  ب قت�سى 
تقرر   2022 نون28   24 دملنعقد بتلريخ 

مل يلي: 
سيدي  دلديد  تعيين  معلينة   •
ك  ثل  دإلسري�سي  هبطي  مخلص 
 VALORIS EQUITY FUND سدئم ل 

ب جلس إسدر  دلشركة.
بللسجل  دلقلنوني  دإليددع  تم 
دلتجلرية  دملحك ة  لد   دلتجلري 
 850477 تحت عدس  بللددر دلبيضلء 

بتلريخ 44 سخن28 2022. 
ملخص قصد دلنشر 

774I

TILASIN sarl-au

TILASIN
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تفويت حصص

TILASIN sarl-au
 DOUAR MEZGHANNANE

 OGBA LAAOUINET JERADA،
64550، jerada MAROC

TILASIN شركة ذدت مدؤولية 
محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد
وعنودن مقرهل دإلخت لعي سودر 

مزغنلن عكبة لعوينلت - 64550 
خردس  دملغرب.
تفويت حصص

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 
.37447

دلوحيد  دلشريك  قردر  ب قت�سى 
ت ت   2022 شتن28   26 في  دملؤرخ 

دملصلسقة على :

بورعد  يحيى   ( ) دلديد  تفويت 
أصل  من  دخت لعية  حصة   4.000
 ( ) دلديد  لفلئد   حصة   4.000
مح د بورعد بتلريخ 26 شتن28 2022.
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم   
أكتوبر   44 بتلريخ  بوخد   دلتجلرية 

2022 تحت رقم 4590.
772I

TILASIN sarl-au

TILASIN
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تحويل دملقر دالخت لعي للشركة

TILASIN sarl-au
 DOUAR MEZGHANNANE

 OGBA LAAOUINET JERADA،
64550، jerada MAROC

TILASIN شركة ذدت مدؤولية 
محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد

وعنودن مقرهل دإلخت لعي 463 هنلء 
3 حى دلدالم عوينت دلدردق - 

60000 وخد  دملغرب.
تحويل دملقر دالخت لعي للشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 
.37447

دلوحيد  دلشريك  قردر  ب قت�سى 
دملؤرخ في 26 شتن28 2022 تم تحويل 
من  للشركة  دلحللي  دالخت لعي  دملقر 
عوينت  دلدالم  حى   3 هنلء   463«
دملغرب«  وخد    60000  - دلدردق 
 - لعوينلت  عكبة  مزغنلن  »سودر  إلى 

64550 خردس  دملغرب«.
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
أكتوبر   42 بتلريخ  بوخد   دلتجلرية 

2022 تحت رقم 4593.
773I

 AGENCE POUR LA CREATION

D’ENTREPRISES

ECO H
إعالن متعدس دلقردردت

 AGENCE POUR LA CREATION
D›ENTREPRISES

زدوية شلرع 44 ينلير مع زنقة 
مصطفى دملعلني،دلطلبق دلثللث، 

رقم 48، دلددر دلبيضلء، 20500، 
دلددر دلبيضلء دملغرب

ECO H »شركة ذدت دملدؤولية 
دملحدوس «

 BLOC :وعنودن مقرهل دالخت لعي
TU N°9 CYM RABAT - - دلربلط 

دملغرب.
»إعالن متعدس دلقردردت«

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري: 
.429433

ب قت�سى دلج ع دلعلم دالستثنلئي 
دملؤرخ في 25 أبريل 2022

تم دتخلذ دلقردردت دلتللية: 
قردر رقم 4: دلذي ينص على مليلي: 
بيع 500 حصة دلتي في ملكية دلديد  
سهلم عنيل بقي ة 400 سرهم للحصة 

إلى دلديد مح د دألمين بن2شيد
قردر رقم 2: دلذي ينص على مليلي: 
من  للشركة  دلقلنوني  دلشكل  تغيي2 
دملحدوس   دملدؤولية  ذدت  شركة 
ذدت دلشريك دلوحيد إلى شركة ذدت 

دملدؤولية دملحدوس  
قردر رقم 3: دلذي ينص على مليلي: 
دستقللة دلديد  سهلم عنيل مدي2  
دلشركة وتعيين مدي2 خديد للشركة 

دلديد مح د دألمين بن2شيد
وتبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 

دلنظلم دألسل�سي دلتللية: 
بند رقم 4: دلذي ينص على مليلي: 
شركة  هو  للشركة  دلقلنوني  دلشكل 

ذدت دملدؤولية دملحدوس 
على  ينص  دلذي   :43 رقم  بند 
بن2شيد  دألمين  مح د  دلديد  مليلي: 

مدي2 للشركة 
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
ملي   42 بتلريخ  بللربلط  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 424598.
774I

SFM EXPERTS

FRAGANCE
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

قفل دلتصفية

SFM EXPERTS
 Boulevard Abdelkrim,46

 Khattabi، 20500،

CASABLANCA MAROC
FRAGANCE شركة ذدت دملدؤولية 

دملحدوس 
وعنودن مقرهل دإلخت لعي : 454 
شلرع دملقلومة - 20500 دلددر 

دلبيضلء دمل لكة دملغربية.
قفل دلتصفية

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 
.404947

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 
2049 تقرر حل  28 ف28دير  دملؤرخ في 
شركة ذدت دملدؤولية   FRAGANCE
دملحدوس  مبلغ رأس للهل 400.000,00 
دإلخت لعي  مقرهل  وعنودن  سرهم 
دلددر   20500  - شلرع دملقلومة   454
نتيجة  دملغربية  دمل لكة  دلبيضلء 
دملدبق  ودلحل  دلحبية  اللتصفية 
للشركة ثم دبردء ذمة دملصفي دلديد 

عبد دلقلسر بومريص.
و عين:

بومريص  دلقلسر  عبد  دلديد( ) 
عين  بعلبك  تجزئة   46 وعنودنه(د) 
دلذئلب 20500 دلددر دلبيضلء دمل لكة 

دملغربية ك صفي ( ) للشركة.
و قد تم دنعقلس دلج عية دلختلمية 
 454 وفي   2022 أكتوبر   34 بتلريخ 
دلددر   20500  - دملقلومة  شلرع 

دلبيضلء دمل لكة دملغربية.
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
 07 بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 

سخن28 2022 تحت رقم 848979.
775I

 AAFIR AUDIT & CONSULTING MOROCCO

sigle A2CM sarl

LAYTES INTL
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

 AAFIR AUDIT & CONSULTING
MOROCCO sigle A2CM sarl

شلرع فلس، ركن دبن طفيل، إقلمة 
سيلموند، دلطلبق دألول، مكتب رقم 

3، 90000، طنجة دملغرب
LAYTES INTL شركة ذدت مدؤولية 

محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد
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وعنودن مقرهل دإلخت لعي شلرع 

موالي دس لعيل إقلمة موالي 

دس لعيل رقم 22 دلطلبق 5 رقم 49 

- 90000 طنجة دملغرب

تأسيس شركة ذدت مدؤولية 

محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

433067

في  مؤرخ  حر  عقد  ب قت�سى 
دلقلنون  إعددس  تم   2022 نون28   30

مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:

ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.

عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 

 : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

.LAYTES INTL

 : بإيجلز  دلشركة  غرض 

النشطة  ود ت, رد دالستشل , ل28مجة د

دملعلوملتية

شلرع   : دالخت لعي  دملقر  عنودن 

موالي  إقلمة  دس لعيل  موالي 
 49 5 رقم  22 دلطلبق  دس لعيل رقم 

- 90000 طنجة دملغرب.

أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.

 5.000 دلشركة:  رأس لل  مبلغ 

سرهم، مقدم كللتللي:

حصة   50  : دلديد هشلم ص لس 

بقي ة 400 سرهم للحصة. 

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :

 9 دلديد هشلم ص لس عنودنه(د) 

شلرع الخلرين 60400 كريل فرندل.

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:

 9 دلديد هشلم ص لس عنودنه(د) 

شلرع الخلرين 60400 كريل فرندل

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

سخن28   42 بتلريخ  بطنجة  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 44790.

776I

FUTURASCO FIDUCIAIRE

STE DAYTRA SARL (AU)
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
توسيع نشلط دلشركة 

FUTURASCO FIDUCIAIRE
343 شلرع مح د دلخلمس رقم 5 
دلطلبق دلثللث بني مالل، 23000، 

بني مالل دملغرب
STE DAYTRA SARL (AU) شركة 

ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 
دلشريك دلوحيد

وعنودن مقرهل دالخت لعي حي 
دألسدرسة، تجزئة سعد رقم 04 
دلطلبق دألر�سي، كردج رقم 02 - 

23000 بني مالل دملغرب.
توسيع نشلط دلشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 
.44825

دلوحيد  دلشريك  قردر  ب قت�سى 
ت ت   2022 أكتوبر   04 في  دملؤرخ 
نشلط  إلى  دلتللية  دألنشطة  إضلفة 

دلشركة دلحللي :
- دألمن ودملردقبة ودلحردسة 

دملوظفين  وتفويض  توفي2   -
دملؤقتين

دلصحي  ودلصرف  دلتنظيف   -
وصيلنة دملبلني وأملكن دلع ل

دملدلحلت  وتطوير  -دلبدتنة 
دلخضردء وخ يع أع لل دلزردعة.

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم   
 20 بتلريخ  مالل  ببني  دالبتددئية 

أكتوبر 2022 تحت رقم 4052.
777I

مكتب محلسبة

GFH GROUPE
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تفويت حصص

مكتب محلسبة
ع لر  44 شقة 2 زنقة عالل بن عبد 
هللا ص.ب 200 دلرشيدية، 52004، 

دلرشيدية دملغرب
GFH GROUPE شركة ذدت 

دملدؤولية دملحدوس 
وعنودن مقرهل دإلخت لعي دلزنقة 

49 رقم 04 حي دلدهب دلرشيدية - 
52000 دلرشيدية دملغرب.

تفويت حصص
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.45639
ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 
ت ت   2022 شتن28   27 في  دملؤرخ 

دملصلسقة على :
دلحدين   ( ) دلديد  تفويت 
4.667 حصة دخت لعية من  حديني 
أصل 4.667 حصة لفلئد  دلديد ( ) 
شتن28   27 بتلريخ  دلحدوني  عت لن 

.2022
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم   
 06 بتلريخ  بللرشيدية  دالبتددئية 

سخن28 2022 تحت رقم 956.

778I

مكتب دملحلسبة دطلكوم

STE FIDAT
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
مالءمة دلنظلم دألسل�سي للشركة

مكتب دملحلسبة دطلكوم
زنقة 63 رقم 3 تنجددس، 52600، 

تنجددس دملغرب
STE FIDAT »شركة ذدت مدؤولية 

محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد«
وعنودن مقرهل دالخت لعي: قصر ديت 

بن ع ر فركلة دلدفلى - 52600 
تنجددس دملغرب.

»مالءمة دلنظلم دألسل�سي للشركة«
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري: 

.44829
ب قت�سى دلج ع دلعلم دالستثنلئي 

دملؤرخ في 23 نون28 2022
دألسل�سي  دلنظلم  مالءمة  تقرر 
دلقلنون:  مقتضيلت  مع  للشركة 
في  بللتديي2  دملتعلقة  دملودس  تحيين 
توسيع صالحيلت   : دلنظلم دالسل�سي 

دملدي2 دلديد دلحدنلوي فؤدس.
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم   
 07 بتلريخ  بللرشيدية  دالبتددئية 

سخن28 2022 تحت رقم 962.

779I

AL MAJD CONSEILS

دو برفكت ستاديوم
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

AL MAJD CONSEILS
 TARGA LOTISSEMENT SAFSAF
 N° 35 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROC
سو برفكت ستلسيوم شركة ذدت 
مدؤولية محدوس  ذدت دلشريك 

دلوحيد
وعنودن مقرهل دإلخت لعي دملدي2  4 
تجزئة A رقم 493 شقة 03 مردكش 

40000 مردكش دمل لكة دملغربية
تأسيس شركة ذدت مدؤولية 
محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 
407363

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعددس دلقلنون   2020 أكتوبر   04
مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 
دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:
ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 
دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.
عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
سو   : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

برفكت ستلسيوم.
تشغيل   : بإيجلز  دلشركة  غرض 
دلريلضية  دملالعب  ,إسدر   وتأخي2 
وخبلت  دملطلعم  مقهى  تدي2   ,
وتكوين  تدي2  دلخفيفة,مدرسة 

دلريلضيين.
عنودن دملقر دالخت لعي : دملدي2  4 
03 مردكش  493 شقة  رقم   A تجزئة 

40000 مردكش دمل لكة دملغربية.
أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.
 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:
 4.000  : أمغلر  مح د  دلديد 

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة. 
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :
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عنودنه(د)  أمغلر  مح د  دلديد 
دملدي2  4 تجزئة A رقم -227 40000 

مردكش دملغرب.
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:
عنودنه(د)  أمغلر  مح د  دلديد 
دملدي2  4 تجزئة A رقم -227 40000 

مردكش دملغرب
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
أكتوبر   20 دلتجلرية ب ردكش بتلريخ 

2020 تحت رقم 446450.
780I

NEW WORLD VALUE

NEW WORLD VALUE
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تأسيس شركة

NEW WORLD VALUE
سلحة كلستيلر بلوك ب دلجزء 

دملقدم رقم 52 دلطلبق 7، 90000، 
طنجة دملغرب

NEW WORLD VALUE شركة ذدت 
دملدؤولية دملحدوس 

وعنودن مقرهل دإلخت لعي سلحة 
كلستيلر بلوك ب دلجزء دملقدم 

رقم 52 دلطلبق 7 - 90000 طنجة 
دملغرب

تأسيس شركة ذدت دملدؤولية 
دملحدوس  

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 
432793

في  مؤرخ  موثق  عقد  ب قت�سى 
دلقلنون  إعددس  تم   2022 نون28   47
دملدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دملحدوس  بلمل يزدت دلتللية:
ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دملدؤولية دملحدوس .
عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
 NEW  : ب ختصر تد يتهل  دإلقتضلء 

.WORLD VALUE
مركز   : بإيجلز  دلشركة  غرض 

دتصلالت.
سلحة   : دالخت لعي  دملقر  عنودن 
دملقدم رقم  كلستيلر بلوك ب دلجزء 
52 دلطلبق 7 - 90000 طنجة دملغرب.
أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.

 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:

دلديد  لبنى مشرف : 500 حصة 

بقي ة 400 سرهم للحصة.

دلديد مح د فرعون : 500 حصة 

بقي ة 400 سرهم للحصة. 

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :

عنودنه(د)  مشرف  لبنى  دلديد  

دقلمة وفلق دلخي2 ع لر  ب 42 دلشقة 

9 حي دبن رشد 42000 ت لر  دملغرب.

عنودنه(د)  فرعون  مح د  دلديد 
حي مح د بلخضر تجزئة دلطلحلوي 
وخد    60000  48 رقم   5 دو  زنقة 

دملغرب.

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:

عنودنه(د)  مشرف  لبنى  دلديد  

دقلمة وفلق دلخي2 ع لر  ب 42 دلشقة 

9 حي دبن رشد 42000 ت لر  دملغرب

عنودنه(د)  فرعون  مح د  دلديد 
حي مح د بلخضر تجزئة دلطلحلوي 
وخد    60000  48 رقم   5 دو  زنقة 

دملغرب

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

سخن28   02 بتلريخ  بطنجة  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 44272.

784I

FICASUD

LE GRAND PROMOTEUR
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
حل شركة

FICASUD

 RUE YOUGOSLAVIE 64

 PASSAGE GHANDOURI BLOC

 F N 7، 40000، MARRAKECH

MAROC

 LE GRAND PROMOTEUR

شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد(في طور دلتصفية)

وعنودن مقرهل دإلخت لعي محل رقم 

6 - ع لر  رقم 8 - دلطلبق دالر�سي 

- تجزئة أمالك - قبيلة أوالس دلحلج 

سو سليس خنلن فلس طريق إي وزدر 

فلس - 30050 فلس دملغرب.

حل شركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.54897

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 

تقرر حل   2022 نون28   08 دملؤرخ في 

محدوس   مدؤولية  ذدت  شركة 

 LE GRAND دلوحيد  دلشريك  ذدت 

رأس للهل  مبلغ   PROMOTEUR

مقرهل  وعنودن  سرهم   40.000

ع لر  رقم   -  6 دإلخت لعي محل رقم 

 - - تجزئة أمالك  دلطلبق دالر�سي   -  8

دلحلج سو سليس خنلن  أوالس  قبيلة 

 30050  - فلس طريق إي وزدر فلس 

طبقل للبند   : فلس دملغرب نتيجة ل 

42 من دلقلنون دالسل�سي للشركة.

و حدس مقر دلتصفية ب محل رقم 

 - دلطلبق دالر�سي   -  8 - ع لر  رقم   6

تجزئة أمالك - قبيلة أوالس دلحلج سو 

إي وزدر  طريق  فلس  خنلن  سليس 

فلس - 30050 فلس دملغرب. 

و عين:

دلشرديبي  لطفي  دلديد( ) 

وعنودنه(د) 04، م ر الرميتلج 20000 

 ( ) ك صفي  دملغرب  دلبيضلء  دلددر 

للشركة.

وعند دإلقتضلء دلحدوس دملفروضة 

محل  لهم  دملخولة  دلصالحيلت  على 

دملخلبر  ومحل تبليغ دلعقوس ودلوثلئق 

 -  6 رقم  محل   : بللتصفية  دملتعلقة 

ع لر  رقم 8 - دلطلبق دالر�سي - تجزئة 

أمالك - قبيلة أوالس دلحلج سو سليس 

خنلن فلس طريق إي وزدر فلس

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

سخن28   43 بتلريخ  بفلس  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 5202.

782I

دألستلذ  مريم دلغيلتي

AMIYA SIGNATURE
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تفويت حصص

دألستلذ  مريم دلغيلتي
مكلتب بلالص،شلرع عبددلكريم 

دلخطلبي،دلطلبق دلثللث،مكتب 24، 
33000، فلس دملغرب

AMIYA SIGNATURE شركة ذدت 
مدؤولية محدوس  ذدت دلشريك 

دلوحيد
وعنودن مقرهل دإلخت لعي 

فلس،شلرع عبددلكريم دلخطلبي 
ع لر  بن و�سى دلكودش دلطلبق 

دلثلني - 33000 فلس دملغرب.
تفويت حصص

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 
.65325

دلوحيد  دلشريك  قردر  ب قت�سى 
ت ت   2022 أكتوبر   25 في  دملؤرخ 

دملصلسقة على :
تفويت دلديد ( ) بدر بردس  4.000 
 4.000 أصل  من  دخت لعية  حصة 
دبردهيم   ( ) دلديد  لفلئد   حصة 

دلدبوعي بتلريخ 25 أكتوبر 2022.
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم   
سخن28   44 بتلريخ  بفلس  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 5224.
783I

CABINET BAHMAD

EMMECI
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

حل شركة
CABINET BAHMAD

إقلمة مردكش بالزد ع لر  س 4 شقة 
ب 24 دلطلبق دلثلني خليز مردكش 
إقلمة مردكش بالزد ع لر  س 4 شقة 
ب 24 دلطلبق دلثلني خليز مردكش، 

40000، مردكش دملغرب
EMMECI شركة ذدت دملدؤولية 

دملحدوس (في طور دلتصفية)
وعنودن مقرهل دإلخت لعي إقلمة 

مردكش بالزد ع لر  س4 شقة رقم 24 
دلطلبق دلثلني خليز - 40000 مردكش 

دملغرب.
حل شركة
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رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.403087

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 

2022 تقرر حل  24 غشت  دملؤرخ في 

دملحدوس   دملدؤولية  ذدت  شركة 

 400.000 رأس للهل  مبلغ   EMMECI

سرهم وعنودن مقرهل دإلخت لعي إقلمة 

 24 مردكش بالزد ع لر  س4 شقة رقم 

دلطلبق دلثلني خليز - 40000 مردكش 

دلج عية  قردر   : ل  نتيجة  دملغرب 

دلعلمة غي2 دلعلسية.

إقلمة  ب  دلتصفية  مقر  حدس  و 

 24 مردكش بالزد ع لر  س4 شقة رقم 

دلطلبق دلثلني خليز - 40000 مردكش 

دملغرب. 

و عين:
فلسشيت  ريكلرسو  دلديد( ) 

 42084  28 فيل بي2تولينل  وعنودنه(د) 

 ( ) ك صفي  إيطلليل  موندوفي 

للشركة.

وعند دإلقتضلء دلحدوس دملفروضة 

محل  لهم  دملخولة  دلصالحيلت  على 

دملخلبر  ومحل تبليغ دلعقوس ودلوثلئق 

مردكش  إقلمة   : بللتصفية  دملتعلقة 

دلطلبق   24 بالزد ع لر  س4 شقة رقم 

دلثلني خليز 40000 مردكش

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

سخن28   42 بتلريخ  ب ردكش  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 442444.

784I

FIDUCIAIRE AL-KHABIR SARL

OLYMPIA FITNESS
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تعيين مدي2 خديد للشركة

FIDUCIAIRE AL-KHABIR SARL

 Av. Hassan II & Malik Ibn

 Morhil, Imm. LA TULIPE A6

Larache، 92000، Larache Maroc

OLYMPIA FITNESS شركة ذدت 

دملدؤولية دملحدوس 

وعنودن مقرهل دإلخت لعي طريق 

دلعردئش ع لر  أطلع هللا 3 - 92450 

دلقصر دلكبي2 دملغرب.

تعيين مدي2 خديد للشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.4407
ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 
2022 تم تعيين  02 غشت  دملؤرخ في 
أطلع  مدي2 خديد للشركة دلديد( ) 

هللا نبيل وخالل ك دي2 آمر
تبعل لقبول دستقللة دملدي2.

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
 45 بتلريخ  دلكبي2  بللقصر  دالبتددئية 

نون28 2022 تحت رقم 840.
785I

NJ BUSINESS

TE.BA.GE.C
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
حل شركة

NJ BUSINESS
مكلتب مرينل مكتب رقم 49 دلطلبق 
دلتللث شلرع عبد دلكريم بنجلون 
دملدينة دلجديد  فلس دملغرب، 

30000، فلس دملغرب
TE.BA.GE.C شركة ذدت مدؤولية 
محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد(في 

طور دلتصفية)
وعنودن مقرهل دإلخت لعي رقم 4 
ع لر  د 49 ج ه 6 تجزئة عرصة 

دلزيتون 4 طريق عين دلشقف زودغة 
- 30000 فلس دملغرب.

حل شركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.54085
دلوحيد  دلشريك  قردر  ب قت�سى 
2022 تقرر حل  07 سخن28  دملؤرخ في 
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 
مبلغ   TE.BA.GE.C دلوحيد  دلشريك 
وعنودن  سرهم   400.000 رأس للهل 
 49 ع لر  د   4 مقرهل دإلخت لعي رقم 
ج ه 6 تجزئة عرصة دلزيتون 4 طريق 
فلس   30000  - عين دلشقف زودغة 

دملغرب نتيجة ل : دزمة مللية.
 4 رقم  دلتصفية ب  مقر  و حدس 
عرصة  تجزئة   6 ه  ج   49 د  ع لر  
دلزيتون 4 طريق عين دلشقف زودغة 

- 30000 فلس دملغرب. 

و عين:
دلديد( ) مح د دمين وعنودنه(د) 
دبن  ع ر  شلرع   8 دلقدس  دقلمة 
دلجديد   دملدينة   6 شقة  دلخطلب 
 ( ) ك صفي  دملغرب  فلس   30000

للشركة.
وعند دإلقتضلء دلحدوس دملفروضة 
محل  لهم  دملخولة  دلصالحيلت  على 
دملخلبر  ومحل تبليغ دلعقوس ودلوثلئق 

دملتعلقة بللتصفية : -
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
سخن28   42 بتلريخ  بفلس  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 5476.
786I

TGE FIDUS

INDUSTRIE OMAR
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
حل شركة

TGE FIDUS
شلرع دلزرقطوني ك لل بلرك سلنت2 
ع لر  B رقم 39 دلطلبق 6، 28840، 

دملح دية دملغرب
INDUSTRIE OMAR شركة ذدت 
مدؤولية محدوس  ذدت دلشريك 

دلوحيد(في طور دلتصفية)
وعنودن مقرهل دإلخت لعي زنقة سبتة 
رقم 06 حي مريم - 20800 دملح دية 

دملغرب.
حل شركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 
.6854

دلوحيد  دلشريك  قردر  ب قت�سى 
تقرر   2022 أكتوبر   28 في  دملؤرخ 
ذدت مدؤولية محدوس   حل شركة 
 INDUSTRIE دلوحيد  دلشريك  ذدت 
 40.000,00 رأس للهل  مبلغ   OMAR
سرهم وعنودن مقرهل دإلخت لعي زنقة 
 20800  - مريم  حي   06 رقم  سبتة 
توقيف   : دملح دية دملغرب نتيجة ل 

نشلط دلشركة.
زنقة  ب  دلتصفية  مقر  حدس  و 
 20800  - مريم  حي   06 رقم  سبتة 

دملح دية دملغرب. 
و عين:

وعنودنه(د)  برس  مح د  دلديد( ) 
49 إقلمة دلبلهية دلشقة 9 شلرع أمي2 
مكنلس   50000 موالي عبد هللا مج 

دملغرب ك صفي ( ) للشركة.
وعند دإلقتضلء دلحدوس دملفروضة 
محل  لهم  دملخولة  دلصالحيلت  على 
دملخلبر  ومحل تبليغ دلعقوس ودلوثلئق 

دملتعلقة بللتصفية : -
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
 43 بتلريخ  بلملح دية  دالبتددئية 

سخن28 2022 تحت رقم 2445.

787I

TGE FIDUS

MMZI INDUSTRIE
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
قفل دلتصفية

TGE FIDUS
شلرع دلزرقطوني ك لل بلرك سلنت2 
ع لر  B رقم 39 دلطلبق 6، 28840، 

دملح دية دملغرب
MMZI INDUSTRIE شركة ذدت 
مدؤولية محدوس  ذدت دلشريك 

دلوحيد
وعنودن مقرهل دإلخت لعي : 73 
ودخهة س ي2 دلحدنية 2 دلعليل 

دملح دية - 20800 دملح دية دملغرب.
قفل دلتصفية

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 
.6045

دلوحيد  دلشريك  قردر  ب قت�سى 
دملؤرخ في 28 أكتوبر 2022 تقرر حل 
ذدت  شركة   MMZI INDUSTRIE
دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 
 420.000 رأس للهل  مبلغ  دلوحيد 
دإلخت لعي  مقرهل  وعنودن  سرهم 
دلعليل   2 دلحدنية  ودخهة س ي2   73
20800 دملح دية دملغرب   - دملح دية 

نتيجة لتوقيف نشلط دلشركة.
و عين:

دلديد( ) مح د وفيق وعنودنه(د) 
دلعليل   2 دلحدنية  ودخهة س ي2   73
دملغرب  دملح دية   20800 دملح دية 

ك صفي ( ) للشركة.
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و قد تم دنعقلس دلج عية دلختلمية 

بتلريخ 25 نون28 2022 وفي 73 ودخهة 

 - دلعليل دملح دية   2 س ي2 دلحدنية 

20800 دملح دية دملغرب.

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

 43 بتلريخ  بلملح دية  دالبتددئية 

سخن28 2022 تحت رقم 2444.

788I

TGE FIDUS

MED NIZAR
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

حل شركة

TGE FIDUS

شلرع دلزرقطوني ك لل بلرك سلنت2 

ع لر  B رقم 39 دلطلبق 6، 28840، 

دملح دية دملغرب

MED NIZAR شركة ذدت دملدؤولية 

دملحدوس (في طور دلتصفية)

وعنودن مقرهل دإلخت لعي دملحل 

دلتجلري رقم 5 شلرع دلجيش دمللكي 

إقلمة دلنخيل - 20800 دملح دية 

دملغرب.

حل شركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.24855

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 
تقرر   2022 أكتوبر   28 في  دملؤرخ 

حل شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس  

رأس للهل  مبلغ   MED NIZAR

مقرهل  وعنودن  سرهم   400.000,00

 5 رقم  دلتجلري  دملحل  دإلخت لعي 

 - شلرع دلجيش دمللكي إقلمة دلنخيل 

 : دملح دية دملغرب نتيجة ل   20800

توقيف نشلط دلشركة.

دملحل  ب  دلتصفية  مقر  حدس  و 

شلرع دلجيش دمللكي   5 دلتجلري رقم 

دملح دية   20800  - دلنخيل  إقلمة 

دملغرب. 

و عين:
دولهينت  رشيد  دلديد( ) 

وعنودنه(د) حي دنفل رقم 356 20800 

 ( ) ك صفي  دملغرب  دملح دية 

للشركة.

وعند دإلقتضلء دلحدوس دملفروضة 
محل  لهم  دملخولة  دلصالحيلت  على 
دملخلبر  ومحل تبليغ دلعقوس ودلوثلئق 

دملتعلقة بللتصفية : -
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
 42 بتلريخ  بلملح دية  دالبتددئية 

سخن28 2022 تحت رقم 2444.
789I

efg expert

LUXURY ADVERTISING
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

حل شركة

efg expert
 Av lalla Yacout 5eme, Appt 39
D، 20000، casablanca maroc

LUXURY ADVERTISING شركة 
ذدت دملدؤولية دملحدوس (في طور 

دلتصفية)
وعنودن مقرهل دإلخت لعي 44 زنقة 
دالملم مدلم دلدردسب طريق دلجبل 
إقلمة شقرون دلطلبق 02 رقم 42 - 

90040 طنجة دملغرب.
حل شركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 
.94354

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 
تقرر حل   2022 نون28   09 دملؤرخ في 
دملحدوس   دملدؤولية  ذدت  شركة 
مبلغ   LUXURY ADVERTISING
وعنودن  سرهم   40.000 رأس للهل 
دالملم  زنقة   44 دإلخت لعي  مقرهل 
إقلمة  دلجبل  دلدردسب طريق  مدلم 
شقرون دلطلبق 02 رقم 42 - 90040 
طنجة دملغرب نتيجة ل : عدم دلتوفر 
دملودرس  قلة  بدبب  دلنشلط  على 

دملللية.
زنقة   44 و حدس مقر دلتصفية ب 
دلجبل  دلدردسب طريق  دالملم مدلم 
 -  42 رقم   02 إقلمة شقرون دلطلبق 

90040 طنجة دملغرب. 
و عين:

سوسوش  فؤدس  دلديد( ) 
دلددرسوشين  زنقة   02 وعنودنه(د) 
ك صفي  دملغرب  دلحدي ة   32000

( ) للشركة.

وعند دإلقتضلء دلحدوس دملفروضة 

محل  لهم  دملخولة  دلصالحيلت  على 

دملخلبر  ومحل تبليغ دلعقوس ودلوثلئق 

دملتعلقة بللتصفية : -

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

نون28   29 بتلريخ  بطنجة  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 260042.

790I

efg expert

GAIMER STORE
إعالن متعدس دلقردردت

efg expert

 Av lalla Yacout 5eme, Appt 39

D، 20000، casablanca maroc

GAIMER STORE »شركة ذدت 

دملدؤولية دملحدوس «

وعنودن مقرهل دالخت لعي: 40 زنقة 

دمردح دلشلوح حي دلجبل دلقديم - 

90040 طنجة دملغرب.

»إعالن متعدس دلقردردت«
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري: 

.427475

ب قت�سى دلج ع دلعلم دالستثنلئي 

دملؤرخ في 02 نون28 2022

تم دتخلذ دلقردردت دلتللية: 

قردر رقم 4: دلذي ينص على مليلي: 

قبول بيع مل مج وعه 500 حصة من 

سرهم دلتي كلنت في حوز    400 فئة 

دلديد بنحدوش بالل لفلئد  دلديد 

دملجلهد ع ر 

قردر رقم 2: دلذي ينص على مليلي: 

قبول دستقللة دملدي2 دلديد بنحدوش 

بالل حيث أصبحت دلشركة مدؤولة 

من طرف دلديد دملجلهد ع ر دلذي 

أصبح مدي2د وحيدد للشركة

قردر رقم 3: دلذي ينص على مليلي: 

دملودفقة على دلشكل دلجديد للشركة 

دلتي أصبحت شركة سدت مدؤولية 

محدوس  بشريك وحيد

على  ينص  دلذي   :4 رقم  قردر 

دملودفقة على دلنظلم دألسل�سي  مليلي: 

دلتغي2دت  إثر  على  للشركة  دلجديد 

دلنظلمية دلجديد 

وتبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 
دلنظلم دألسل�سي دلتللية: 

على  ينص  دلذي  6و7:  رقم  بند 
 500 مج وعه  مل  بيع  قبول  مليلي: 
400 سرهم دلتي كلنت  حصة من فئة 
بالل  بنحدوش  دلديد  حوز   في 

لفلئد  دلديد دملجلهد ع ر 
على  ينص  دلذي   :46 رقم  بند 
دلديد  دملدي2  دستقللة  قبول  مليلي: 
أصبحت  حيث  بالل  بنحدوش 
دلديد  طرف  من  مدؤولة  دلشركة 
مدي2د  أصبح  دلذي  ع ر  دملجلهد 

وحيدد للشركة
بند رقم 2: دلذي ينص على مليلي: 
دملودفقة على دلشكل دلجديد للشركة 
دلتي أصبحت شركة سدت مدؤولية 

محدوس  بشريك وحيد
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
نون28   30 بتلريخ  بطنجة  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 260400.
794I

دألستلذ  مريم دلغيلتي

AMIYA SIGNATURE
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تعيين مدي2 خديد للشركة

دألستلذ  مريم دلغيلتي
مكلتب بلالص،شلرع عبددلكريم 

دلخطلبي،دلطلبق دلثللث،مكتب 24، 
33000، فلس دملغرب

AMIYA SIGNATURE شركة ذدت 
مدؤولية محدوس  ذدت دلشريك 

دلوحيد
وعنودن مقرهل دإلخت لعي 

فلس،شلرع عبددلكريم دلخطلبي 
ع لر  بن و�سى دلكودش دلطلبق 

دلثلني - 33000 فلس دملغرب.
تعيين مدي2 خديد للشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 
.65325

دلوحيد  دلشريك  قردر  ب قت�سى 
دملؤرخ في 25 أكتوبر 2022 تم تعيين 
دلديد( )  للشركة  خديد  مدي2 

دلدبوعي دبردهيم ك دي2 وحيد
تبعل لقبول دستقللة دملدي2.
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بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
سخن28   44 بتلريخ  بفلس  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 5224.
792I

EL HASINI CAR

EL HASINI CAR
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تأسيس شركة

EL HASINI CAR
حي دلرح ة قطلع ب رقم 688 

 SALE , HAY RAHMA SECT سال
 B N°688,SALE، 11000، sale

maroc
EL HASINI CAR شركة ذدت 

دملدؤولية دملحدوس 
وعنودن مقرهل دإلخت لعي حي دلرح ة 

قطلع ب رقم 688 سال - 44070 
سال دملغرب

تأسيس شركة ذدت دملدؤولية 
دملحدوس  

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 
37044

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
دلقلنون  إعددس  تم   2022 نون28   04
دملدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دملحدوس  بلمل يزدت دلتللية:
ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دملدؤولية دملحدوس .
عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
 EL  : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

.HASINI CAR
كردء   : بإيجلز  دلشركة  غرض 

دلديلردت.
حي   : دالخت لعي  دملقر  عنودن 
 - سال   688 رقم  ب  قطلع  دلرح ة 

44070 سال دملغرب.
أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.
 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:
 500  : دلحديني  دلحدين  دلديد 

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة.
دلحديني  دلدالم  عبد  دلديد 
سرهم   400 بقي ة  حصة   500  :

للحصة. 

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 
وصفلت ومودطن دلشركلء :

دلحديني  دلحدين  دلديد 
حي دلرح ة قطلع ب رقم  عنودنه(د) 

688 سال 44070 سال دملغرب.
دلحديني  دلدالم  عبد  دلديد 
ع لر   دلرويحيين  دقلمة  عنودنه(د) 
ب رقم40 سال دلجديد  44400 سال 

دملغرب.
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:
دلديد لحدن دلحديني عنودنه(د) 
سال   688 حي دلرح ة قطلع ب رقم 

44070 سال دملغرب
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
نون28   47 بتلريخ  بدال  دالبتددئية 

2022 تحت رقم 39989.

793I

دئت لنية دلخ28 

LOTIBAKA PROMO
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تأسيس شركة

دئت لنية دلخ28 
49 زنقة دملدينة، 26400، برشيد 

دملغرب
LOTIBAKA PROMO شركة ذدت 

دملدؤولية دملحدوس 
وعنودن مقرهل دإلخت لعي تجزئة 
دليدر43 شلرع مح د دلخلمس 
دلطلبق دلثللث يدلرد - 26400 

برشيد دملغرب
تأسيس شركة ذدت دملدؤولية 

دملحدوس  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

47434
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعددس دلقلنون   2022 سخن28   05
دملدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دملحدوس  بلمل يزدت دلتللية:
ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دملدؤولية دملحدوس .
عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
 : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

.LOTIBAKA PROMO

منعش   : بإيجلز  دلشركة  غرض 
عقلري.

تجزئة   : دالخت لعي  دملقر  عنودن 
دلخلمس  مح د  شلرع  دليدر43 
دلطلبق دلثللث يدلرد - 26400 برشيد 

دملغرب.
أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.
 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:
عبد  دالسري�سي  دلقضيوي  دلديد 
دلودفي : 500 حصة بقي ة 400 سرهم 

للحصة.
حصة   500  : دح د  بركل  دلديد 

بقي ة 400 سرهم للحصة. 
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :
عبد  دالسري�سي  دلقضيوي  دلديد 
دلودفي عنودنه(د) سودر دلهودور  سيدي 
رحلل دلشلطئ 26400 برشيد دملغرب.
عنودنه(د)  دح د  بركل  دلديد 
رقم  تلنديفت  ودس  4شلرع  دلعللية 
دلددر   20220 دلبيضلء  داللفة   477

دلبيضلء دملغرب.
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:
عبد  دالسري�سي  دلقضيوي  دلديد 
دلودفي عنودنه(د) سودر دلهودور  سيدي 
رحلل دلشلطئ 26400 برشيد دملغرب
عنودنه(د)  دح د  بركل  دلديد 
رقم  تلنديفت  ودس  4شلرع  دلعللية 
دلددر   20220 دلبيضلء  داللفة   477

دلبيضلء دملغرب
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
سخن28   43 بتلريخ  ب28شيد  دالبتددئية 

2022 تحت رقم 4323.
794I

BUSINESS AUDITAX

COBALT DESIGN
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تأسيس شركة

BUSINESS AUDITAX
 RUE TABARI RESIDENCE MLY 7

 ALI CHERIF B N17، 90010،
TANGER MAROC

COBALT DESIGN شركة ذدت 
دملدؤولية دملحدوس 

وعنودن مقرهل دإلخت لعي طريق 
دلربلط، دلكيلومت2 9 �سي آر 

دملدتقبل، طريق 8، دملحل 2 بلوك 
أ، - 90000 طنجة دملغرب

تأسيس شركة ذدت دملدؤولية 
دملحدوس  

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 
433097

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
دلقلنون  إعددس  تم   2022 نون28   29
دملدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دملحدوس  بلمل يزدت دلتللية:
ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دملدؤولية دملحدوس .
عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
 : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

.COBALT DESIGN
مقلول   -  : غرض دلشركة بإيجلز 
دألع لل دملتنوعة ودلتجلر  ودالستي2دس.

- تج يع وتدويق دالثلث
- تدويق خ يع أنودع دلدلع

- ع لية دالمتيلز
دلنجلر  دلعلمة من دلخشب أو   -

دألملنيوم
أع لل دلهندسة دملدنية لج يع   -
دملهن (T.C.E)، وبنلء دألشغلل دلعلمة، 
ودإلصالح،  ودلتوريد،  ودلصيلنة، 

وأع لل دإلنشلءدت دملعدنية ؛
ودلديكوردت  دملبلني  تطوير   -
وأع لل  ودلخلرخية  دلددملية 

دلتص يم
ودلصرف  دلحفر،  أع لل   -
ودلطرق،  ودلقيلس،  دلصحي، 

ودلشبكلت دملختلفة، وأنلبيب دمليله،
ومردقبة  دلفنية  دلدردسلت   -

دألع لل.
ودلعزل  دمللئي  دلعزل  أع لل   -

دلحردري.
- أع لل كهربلئية ؛.

طريق   : دالخت لعي  دملقر  عنودن 
دلربلط، دلكيلومت2 9 �سي آر دملدتقبل، 
 90000  - بلوك أ،   2 8، دملحل  طريق 

طنجة دملغرب.
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أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  
دلشركة : 99 سنة.

 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 
سرهم، مقدم كللتللي:

 500  : دلحدن  دوسلي  دلديد 
حصة بقي ة 400 سرهم للحصة.

 500  : مليكة  أحنصلل  دلديد  
حصة بقي ة 400 سرهم للحصة. 

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 
وصفلت ومودطن دلشركلء :

دلديد دوسلي دلحدن عنودنه(د) 
44 شلرع بلرمونتيي، 93420 فيلبينت 

فرندل.
دلديد  أحنصلل مليكة عنودنه(د) 
فيلبينت   93420 صولي،  شلرع   46

فرندل.
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:
دلديد دوسلي دلحدن عنودنه(د) 
44 شلرع بلرمونتيي، 93420 فيلبينت 

فرندل
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
سخن28   43 بتلريخ  بطنجة  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 260590.
795I

WANNYWORLD

وني وورد
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تأسيس شركة

WANNYWORLD
 Dakhla Hay Essalam N515،

73000، دلددملة دملغرب
وني وورس شركة ذدت دملدؤولية 

دملحدوس 
وعنودن مقرهل دإلخت لعي حي دلدالم 
دلزنقة 3 رقم 545 - 73000 دلددملة 

دملغرب
تأسيس شركة ذدت دملدؤولية 

دملحدوس  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

23479
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعددس دلقلنون   2022 سخن28   04
دملدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دملحدوس  بلمل يزدت دلتللية:

ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 
دملدؤولية دملحدوس .

عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
وني   : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

وورس.
إست2دس   : بإيجلز  دلشركة  غرض 

وتصدير دلدلع
دلديلحة

سوردت تعلي ية (إصالح دلهودتف) 
(دلغوص دلحر ودلغوص بللقنينة).

حي   : دالخت لعي  دملقر  عنودن 
 73000 -  545 رقم   3 دلدالم دلزنقة 

دلددملة دملغرب.
أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 400 سنة.
 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:- 
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :
دلديد  فتيحة منصور عنودنه(د) 
حي دملدي2  2 73000 دلددملة دملغرب.
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:
دلعلبدين  زين  منصور  دلديد 
رقم   3 دلزنقة  دلدالم  حي  عنودنه(د) 

545 73000 دلددملة دملغرب
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
 42 بتلريخ  دلدهب  بودسي  دالبتددئية 

سخن28 2022 تحت رقم 2446.
796I

EUROMED COMPTA-SARL

BALANCE FOOD
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

EUROMED COMPTA-SARL
 Bureau N° 4 1er etage Imm

 N° 1106 Lot Al Massar
 QI Marrakech، 40000،
MARRAKECH MAROC

BALANCE FOOD شركة ذدت 
مدؤولية محدوس  ذدت دلشريك 

دلوحيد
وعنودن مقرهل دإلخت لعي رقم 24 
تقلطع شلرع موالي علي وشلرع 

يوغوزالبيل رقم 2 مردكش - 40000 

مردكش دملغرب

تأسيس شركة ذدت مدؤولية 

محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

434644

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
دلقلنون  إعددس  تم   2022 نون28   47

مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:

ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.

عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 

 : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

.BALANCE FOOD

 - مطعم   : غرض دلشركة بإيجلز 

تقديم دلوخبلت دلدريعة.
رقم   : دالخت لعي  دملقر  عنودن 

علي وشلرع  تقلطع شلرع موالي   24

 40000  - مردكش   2 يوغوزالبيل رقم 

مردكش دملغرب.

أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.

 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:

 4.000  : ع وش  مح د  دلديد 

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة. 

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :

عنودنه(د)  ع وش  مح د  دلديد 
مردكش   440 رقم   4 عبلس  سيدي 

40000 مردكش دملغرب.

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:

عنودنه(د)  ع وش  كريم  دلديد 
مردكش   440 رقم   4 عبلس  سيدي 

40000 مردكش دملغرب

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

سخن28   44 بتلريخ  ب ردكش  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 442536.

797I

KAMA SERVICE

SARA INVESTISSEMENT
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
رفع رأس لل دلشركة

KAMA SERVICE
شقة رقم 2 إقلمة أمي2  سيدي بنور، 

24350، سيدي بنور دملغرب
SARA INVESTISSEMENT شركة 

ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 
دلشريك دلوحيد

وعنودن مقرهل دإلخت لعي رقم 304 
شلرع دلحدن دلثلني دلودليدية - 

24252 دلودليدية دملغرب.
رفع رأس لل دلشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 
.603

دلوحيد دلشريك  قردر   ب قت�سى 
تم   2022 سخن28   06 في  دملؤرخ 
ب بلغ  دلشركة  رأس لل  رفع 
سرهم«   44.000.000« قدره 
إلى  سرهم«   7.720.000« من  أي 
طريق  عن  سرهم«   48.720.000«
دلشركة  سيون  مع  مقلصة  إخردء   :

دملحدس  دملقددر ودملدتحقة.
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
 43 بتلريخ  بنور  بديدي  دالبتددئية 

سخن28 2022 تحت رقم 246.
798I

STE MANAGEMENT OFFICE SNC

ISM RIF PRINT
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

 STE MANAGEMENT OFFICE
SNC

 RUE LAFAYETTE 2éme .50
 ETAGE TANGER، 90000،

TANGER MAROC
ISM RIF PRINT شركة ذدت 

مدؤولية محدوس  ذدت دلشريك 
دلوحيد

وعنودن مقرهل دإلخت لعي تجزئة فرح 
رقم 87 محل ب - 90000 طنجة 

دملغرب
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تأسيس شركة ذدت مدؤولية 

محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

432274

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعددس دلقلنون   2022 سخن28   20

مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:

ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.

عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 

 ISM  : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

.RIF PRINT

مطبعة   : بإيجلز  دلشركة  غرض 

وكل مل من شلنه دملدله ة في تقدم 

دلشركة.

تجزئة   : دالخت لعي  دملقر  عنودن 

فرح رقم 87 محل ب - 90000 طنجة 

دملغرب.

أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.

 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:

 4.000  : دلديد دمقردن دس لعيل 

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة. 

 4000  : دلديد دمقردن دس لعيل 

بقي ة 400 سرهم.

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

وصفلت ومودطن دلشركلء :

دس لعيل  دمقردن  دلديد 

 90000 50 شلرع الفلييت  عنودنه(د) 

طنجة دملغرب.

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:

دس لعيل  دمقردن  دلديد 

 90000 50 شلرع الفلييت  عنودنه(د) 

طنجة دملغرب

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

نون28   46 بتلريخ  بطنجة  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 43358.

799I

 ALI OULHAJ ( SIMOTIC( BUREAU DE

COMPTABILITE

BACIM
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

قفل دلتصفية

 ALI OULHAJ ( SIMOTIC)
BUREAU DE COMPTABILITE
صندوق دل28يد 340 دلرئيدية 
دلرشيدية، 52000، دلرشيدية 

دملغرب
BACIM شركة ذدت دملدؤولية 

دملحدوس 
وعنودن مقرهل دإلخت لعي : رقم 3 

زنقة 42 حي تلركة دلجديد  - 52000 
دلرشيدية دملغرب.

قفل دلتصفية
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

.9889
ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 
تقرر   2022 شتن28   27 في  دملؤرخ 
شركة ذدت دملدؤولية   BACIM حل 
 400.000 رأس للهل  مبلغ  دملحدوس  
سرهم وعنودن مقرهل دإلخت لعي رقم 3 
زنقة 42 حي تلركة دلجديد  - 52000 
دلرشيدية دملغرب نتيجة الزمة شغل.

و عين:
سلي لن  بن  مح د  دلديد( ) 
42 حي تلركة  زنقة   3 وعنودنه(د) رقم 
دملغرب  دلردشدية   52000 دلجديد  

ك صفي ( ) للشركة.
و قد تم دنعقلس دلج عية دلختلمية 
 3 رقم  وفي   2022 شتن28   29 بتلريخ 
زنقة 42 حي تلركة دلجديد  - 52000 

دلرشيدية دملغرب.
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
 44 بتلريخ  بللرشيدية  دالبتددئية 

سخن28 2022 تحت رقم 978.
800I

NEW CONSULTING INVEST

CARRIERE MTALSA MIDAR
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

رفع رأس لل دلشركة

NEW CONSULTING INVEST
حي دملطلر شلرع 80 ع لر  دملسجد 

دلكبي2 دلشقة رقم 7، 62040، 
دلنلظور دملغرب

 CARRIERE MTALSA MIDAR

شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

وعنودن مقرهل دإلخت لعي شلرع 

دلحدن دلثلني ع لر  BMCE دلشقة 
رقم 9 - 62000 دلنلظور دملغرب.

رفع رأس لل دلشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.22559

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 

تم   2022 سخن28   02 في  دملؤرخ 
قدره  ب بلغ  دلشركة  رأس لل  رفع 

من  أي  سرهم«   9.900.000«

»400.000 سرهم« إلى »40.000.000 

مقلصة  إخردء   : طريق  عن  سرهم« 

دملقددر  دملحدس   دلشركة  سيون  مع 

ودملدتحقة.

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

دالبتددئية بللنلضور بتلريخ 43 سخن28 

2022 تحت رقم 4993.

804I

GHIZLANE DOUBLANE

HEIDEMANN INDUSTRY
إعالن متعدس دلقردردت

GHIZLANE DOUBLANE
رقم 5 ع لر  دلعبدي شلرع مح د 

دلدلسس، 24000، دلجديد  دملغرب

 HEIDEMANN INDUSTRY

»شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس «

وعنودن مقرهل دالخت لعي: زنقة 

س ية دقلمة شهرزدس 3 دلطلبق 

دلخلمس رقم 22 - - دلددر دلبيضلء 

دملغرب.

»إعالن متعدس دلقردردت«
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري: 

.20409

ب قت�سى دلج ع دلعلم دالستثنلئي 

دملؤرخ في 28 أكتوبر 2022

تم دتخلذ دلقردردت دلتللية: 

على  ينص  دلذي   :4 رقم  قردر 

تفويت خ يع حصص دلديد  مليلي: 

طه دلشردب ودلديد مهدي دلشردب 

ودلديد ع لس دلشردب لفلئد  دلديد 

هشلم علطف

قردر رقم 2: دلذي ينص على مليلي: 

دلطلبق  إلى:  دلشركة  مقر  تحويل 

دلغزو   سودر   4 رقم  ع لر   دلدفلي 

دلجديد 

وتبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 

دلنظلم دألسل�سي دلتللية: 

بند رقم 6: دلذي ينص على مليلي: 

برأس لل  دملتعلق   6 دلبند  تعديل 

دلشركة

بند رقم 4: دلذي ينص على مليلي: 

تحديد دملقر دلجديد للشركة

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

دالبتددئية بللجديد  بتلريخ 43 سخن28 

2022 تحت رقم 29543.

802I

شركة ألتي2فيد ش.م.م

ZIANI PARC
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

حل شركة

شركة ألتي2فيد ش.م.م

زنقة 04 رقم 02 حي دلنجلح 

منيفر ، 54000، منيفر  دملغرب

ZIANI PARC شركة ذدت دملدؤولية 

دملحدوس (في طور دلتصفية)

وعنودن مقرهل دإلخت لعي رقم 38 

حي غرنلطة شلرع طلنطلن - 54450 

مرير  دملغرب.

حل شركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.4035

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 

تقرر حل   2022 نون28   47 دملؤرخ في 

دملحدوس   دملدؤولية  ذدت  شركة 

ZIANI PARC مبلغ رأس للهل 42.000 

دإلخت لعي  مقرهل  وعنودن  سرهم 

طلنطلن  غرنلطة شلرع  حي   38 رقم 

 : ل  نتيجة  دملغرب  مرير    54450  -

دنعددم دلنشلط.

 38 و حدس مقر دلتصفية ب رقم 

 54450  - حي غرنلطة شلرع طلنطلن 

مرير  دملغرب. 
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و عين:

زيلني  دلحدن  موالي  دلديد( ) 

 38 رقم  طلنطلن  شلرع  وعنودنه(د) 

دملغرب  مرير    54450 غرنلطة  حي 

ك صفي ( ) للشركة.

وعند دإلقتضلء دلحدوس دملفروضة 

محل  لهم  دملخولة  دلصالحيلت  على 

دملخلبر  ومحل تبليغ دلعقوس ودلوثلئق 

دملتعلقة بللتصفية : -

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

43 سخن28  دالبتددئية بخنيفر  بتلريخ 

2022 تحت رقم 537.

803I

FIDUCOGEM

CHEMS DESIGN
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

FIDUCOGEM

 N°5 IMM 52 BUR ACHRAF AV

 MOHAMMED VI، 30000، FES

MAROC

CHEMS DESIGN شركة ذدت 

مدؤولية محدوس  ذدت دلشريك 

دلوحيد

وعنودن مقرهل دإلخت لعي دملحل رقم 

2 ع لر  344 حي دلوفلق طريق عين 

دلد ن - 30000 فلس دملغرب

تأسيس شركة ذدت مدؤولية 

محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

74695

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
دلقلنون  إعددس  تم   2022 نون28   09

مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:

ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.

عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 

 : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

.CHEMS DESIGN

دلنجلر    : بإيجلز  دلشركة  غرض 
ودالشغلل دملختلفة.

عنودن دملقر دالخت لعي : دملحل رقم 
344 حي دلوفلق طريق عين  2 ع لر  

دلد ن - 30000 فلس دملغرب.
أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.
 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:
 4.000  : دلديد بلملليح عبد دالله 

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة. 
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :
دلديد بلملليح عبد دالله عنودنه(د) 
تجزئة دملهدي زنقة دح د دلبيضلوي 
 30000 دلد ن  عين  طرق   46 رقم 

فلس دملغرب.
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:
دلديد بلملليح عبد دالله عنودنه(د) 
تجزئة دملهدي زنقة دح د دلبيضلوي 
 30000 دلد ن  عين  طرق   46 رقم 

فلس دملغرب
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
نون28   25 بتلريخ  بفلس  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 4909.
804I

 EL FRKACHI ZAKARIAA (CABINET

(COMPTABLE C.C.N

HAREME HOME
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تأسيس شركة

 EL FRKACHI ZAKARIAA
((CABINET COMPTABLE C.C.N

شلرع دملوحدين تجزئة دالمي2  
دلطلبق دالول رقم 02،دلفنيدق، 

93400، دلفنيدق دملغرب
HAREME HOME شركة ذدت 

دملدؤولية دملحدوس 
وعنودن مقرهل دإلخت لعي ظهر 

دلنلظور خ لعة دلدوق دلقديم سودر 
دلصبلب قيلس  عين لحصن دلطلبق 

دالر�سي - 93000 تطودن دملغرب
تأسيس شركة ذدت دملدؤولية 

دملحدوس  

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

32574

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
دلقلنون  إعددس  تم   2022 نون28   24

دملدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دملحدوس  بلمل يزدت دلتللية:

ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دملدؤولية دملحدوس .

عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 

 : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

.HAREME HOME

تصنيع   -  : غرض دلشركة بإيجلز 

دلبطلنيلت من دلصوف أو أي نوع دمر 

من دالنسجة.

دلذي يقوم  دلوسيط  أو  دلتلخر   -

بلالستي2دس ودلتصدير.

ظهر   : دالخت لعي  دملقر  عنودن 

دلنلظور خ لعة دلدوق دلقديم سودر 

دلصبلب قيلس  عين لحصن دلطلبق 

دالر�سي - 93000 تطودن دملغرب.

أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.

 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:

دلديد حدن دلشيخي : 50 حصة 

بقي ة 4.000 سرهم للحصة.

 25  : ع لروش  مصطفى  دلديد 

حصة بقي ة 4.000 سرهم للحصة.

25 حصة   : دلديد مح د دملردبط 

بقي ة 4.000 سرهم للحصة. 

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :

عنودنه(د)  دلشيخي  دلديد حدن 
رقم   49 زنقة  دلحزدم دالمضر  شلرع 

454 93000 تطودن دملغرب.

ع لروش  مصطفى  دلديد 

زنقة  سدوس  مح د  شلرع  عنودنه(د) 

سرعة رقم 43 93000 تطودن دملغرب.

عنودنه(د)  دملردبط  مح د  دلديد 

شلرع دبو ت لم زنقة دالملم مللك رقم 

40 93000 تطودن دملغرب.

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:

ع لروش  مصطفى  دلديد 
زنقة  سدوس  مح د  شلرع  عنودنه(د) 
سرعة رقم 43 93000 تطودن دملغرب

عنودنه(د)  دلشيخي  دلديد حدن 
رقم   49 زنقة  دلحزدم دالمضر  شلرع 

454 93000 تطودن دملغرب
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
سخن28   05 دالبتددئية بتطودن بتلريخ 

2022 تحت رقم 2444.
805I

MOUSSAOUI HAJJI

 TOP TRANSPORT
MESSAGERIE

شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 
تأسيس شركة

MOUSSAOUI HAJJI
 RUE 08 N°07 NOUVELLE CITE
 ERFOUD، 52200، ERFOUD

MAROC
 TOP TRANSPORT MESSAGERIE

شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 
وعنودن مقرهل دإلخت لعي رقم 244 
دلطلبق دألر�سي تجزئة مرزوكة أرفوس 

- 52200 أرفوس دملغرب
تأسيس شركة ذدت دملدؤولية 

دملحدوس  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

46557
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعددس دلقلنون   2022 سخن28   02
دملدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دملحدوس  بلمل يزدت دلتللية:
ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دملدؤولية دملحدوس .
عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
 TOP  : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

.TRANSPORT MESSAGERIE
نقل   : بإيجلز  دلشركة  غرض 

دلبضلئع
نقل دلبضلئع لحدلب دلغي2

مصحوبة  غي2  دألمتعة  نقل 
لحدلب دلغي2.

عنودن دملقر دالخت لعي : رقم 244 
دلطلبق دألر�سي تجزئة مرزوكة أرفوس 

- 52200 أرفوس دملغرب.
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أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  
دلشركة : 99 سنة.

 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 
سرهم، مقدم كللتللي:

دلديد سعيد دطيوي : 540 حصة 
بقي ة 400 سرهم للحصة.

 490  : دلديد دبردهيم ديت قدور 
حصة بقي ة 400 سرهم للحصة. 

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 
وصفلت ومودطن دلشركلء :

عنودنه(د)  دطيوي  سعيد  دلديد 
 74 رقم  وليلي  زنقة  لح ر  دلودس 
دلرشيدية 52000 دلرشيدية دملغرب.

قدور  ديت  دبردهيم  دلديد 
مرزوكة  تجزئة   244 رقم  عنودنه(د) 

أرفوس 52200 أرفوس دملغرب.
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:
عنودنه(د)  دطيوي  سعيد  دلديد 
 74 رقم  وليلي  زنقة  لح ر  دلودس 

دلرشيدية 52000 دلرشيدية دملغرب
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
 42 بتلريخ  بللرشيدية  دالبتددئية 

سخن28 2022 تحت رقم 4630.
806I

FISCOMPTES

RAMTANE
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

قفل دلتصفية

FISCOMPTES
زنقة دبن رشد ع لر  لعلج دلطلبق 
دلثلني رقم 44، 60020، وخد  

دملغرب
RAMTANE شركة ذدت دملدؤولية 

دملحدوس 
وعنودن مقرهل دإلخت لعي : 440 زنقة 

دلبوغلز تجزئة بن مي ون زيتون - 
60000 وخد  دملغرب.

قفل دلتصفية
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

.37247
ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 
دملؤرخ في 27 أكتوبر 2022 تقرر حل 
دملدؤولية  ذدت  شركة   RAMTANE
 400.000 رأس للهل  مبلغ  دملحدوس  

 440 سرهم وعنودن مقرهل دإلخت لعي 
زنقة دلبوغلز تجزئة بن مي ون زيتون 
- 60000 وخد  دملغرب نتيجة اليقلف 

دلنشلط.
و عين:

دلزهردء  فلط ة  دلديد( ) 
دلزيتون  حي  وعنودنه(د)  شيخلوي 
رقم  دلبوغلز  زنقة  بن ي ون  تجزئة 
وخد  دملغرب ك صفي   60000  440

( ) للشركة.
و قد تم دنعقلس دلج عية دلختلمية 
 440 وفي   2022 أكتوبر   27 بتلريخ 
زنقة دلبوغلز تجزئة بن مي ون زيتون 

- 60000 وخد  دملغرب.
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
سخن28   43 بتلريخ  بوخد   دلتجلرية 

2022 تحت رقم 4985.
807I

FIDUCIAIRE AL MITHAQ CONSULTING

SOCIETE MAGOG
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تحويل دملقر دالخت لعي للشركة

 FIDUCIAIRE AL MITHAQ
CONSULTING

APPT 22, ETAGE 6 IMMB.
 AMIRA 2 AV ABOULHASSAN EL
 MARINI V.N.، 50000، MEKNES

MAROC
SOCIETE MAGOG شركة ذدت 
مدؤولية محدوس  ذدت دلشريك 

دلوحيد
وعنودن مقرهل دإلخت لعي رقم 4774 
مرخلن 2 مكنلس - 50000 مكنلس 

دملغرب.
تحويل دملقر دالخت لعي للشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 
.23059

دلوحيد  دلشريك  قردر  ب قت�سى 
دملؤرخ في 20 شتن28 2022 تم تحويل 
من  للشركة  دلحللي  دالخت لعي  دملقر 
 - مكنلس   2 مرخلن   4774 رقم   «
50000 مكنلس دملغرب« إلى »دلطلبق 
دألر�سي رقم 4775 مرخلن 2 مكنلس 

- 50000 مكنلس دملغرب«.

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
نون28   47 بتلريخ  ب كنلس  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 4285.
808I

GROMEGA

GROMEGA
إعالن متعدس دلقردردت

GROMEGA
 LOT ABOUAB SALA IMM

 121 APP 08 LAAYAYDA SALE،
44000، سال دملغرب

GROMEGA »شركة ذدت دملدؤولية 
دملحدوس «

وعنودن مقرهل دالخت لعي: رقم 
08 ع لر  424 تجزئة دبودب سال 

دلعيليد  سال - - سال دملغرب.
»إعالن متعدس دلقردردت«

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري: 
.32579

ب قت�سى دلج ع دلعلم دالستثنلئي 
دملؤرخ في 03 نون28 2022

تم دتخلذ دلقردردت دلتللية: 
قردر رقم 4: دلذي ينص على مليلي: 
500 حصة من طرف دلديد  تفويت 
رشيد مو�سي يقبلهل دلديد دلع ردني 
سرهم للحصة.   400 عبددالله بقي ة 

تفويت مجلني
قردر رقم 2: دلذي ينص على مليلي: 
دالله  عبد  دلع ردني  دلديد  تد ية 

مدي2 ثلني للشركة ملد  غي2 محدوس 
قردر رقم 3: دلذي ينص على مليلي: 
بحذف  دالخت لعي  دلهدف  تقليص 

دلنشلط بيع دالسودت دملدرسية
قردر رقم 4: دلذي ينص على مليلي: 
للشركة  دالخت لعي  دلهدف  توسيع 
دلحفالت  تنظيم  أنشطة:  بإضلفة 
أخهز   بيع  ودمللتقيلت,  ودملهرخلنلت 
أع لل مختلفة   , دلح لية ودملردقبة.. 

ودلبنلء
وتبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 

دلنظلم دألسل�سي دلتللية: 
بند رقم 3: دلذي ينص على مليلي: 

تحيين دلهدف دالخت لعي
بند رقم 6: دلذي ينص على مليلي: 

تحيين مللكي دلحصص

على  ينص  دلذي   :43 رقم  بند 

مليلي: تحيين دملديي2ين للشركة

على  ينص  دلذي   :46 رقم  بند 

مليلي: تحيين صالحيلت دملديي2ين

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

سخن28   08 بتلريخ  بدال  دالبتددئية 

2022 تحت رقم 4463.

809I

FIDUCIAIRE AL MITHAQ CONSULTING

 SOCIETE MULTI CONSULT

PRO

شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد

تحويل دملقر دالخت لعي للشركة

 FIDUCIAIRE AL MITHAQ

CONSULTING

APPT 22, ETAGE 6 IMMB.

 AMIRA 2 AV ABOULHASSAN EL

 MARINI V.N.، 50000، MEKNES

MAROC

 SOCIETE MULTI CONSULT PRO

شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد

وعنودن مقرهل دإلخت لعي رقم 4774 

مرخلن 2 مكنلس - 50000 مكنلس 

دملغرب.

تحويل دملقر دالخت لعي للشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.34893

دلوحيد  دلشريك  قردر  ب قت�سى 

دملؤرخ في 20 شتن28 2022 تم تحويل 

من  للشركة  دلحللي  دالخت لعي  دملقر 

 - مكنلس   2 مرخلن   4774 »رقم 

»رقم  إلى  دملغرب«  مكنلس   50000

4775 مرخلن 2 متجر رقم 4 مكنلس 

- 50000 مكنلس دملغرب«.

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

نون28   46 بتلريخ  ب كنلس  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 4249.

840I
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SOFT ALTERNATIVE SARL

MARINA EXPRESS
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
توسيع نشلط دلشركة 

SOFT ALTERNATIVE SARL
 RUE KADI AYAD RESIDENCE

 LA RENCONTRE IMMEUBLE G
N°552، 90000، طنجة دملغرب

MARINA EXPRESS شركة ذدت 
مدؤولية محدوس  ذدت دلشريك 

دلوحيد
وعنودن مقرهل دالخت لعي دملنطقة 
دلصنلعية دخزنلية تجزئة رقم 40 - 

90402 طنجة دملغرب.
توسيع نشلط دلشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 
.402487

دلوحيد  دلشريك  قردر  ب قت�سى 
ت ت   2024 سخن28   40 في  دملؤرخ 
نشلط  إلى  دلتللية  دألنشطة  إضلفة 

دلشركة دلحللي :
دلحفالت  وتنظيم  دملطعم  نشلط 

ودلتظلهردت.
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم   
سخن28   30 بتلريخ  بطنجة  دلتجلرية 

2024 تحت رقم 249444.

844I

salhaouiconseils

EXPO ITALY JADID
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
قفل دلتصفية

salhaouiconseils
 4bd allal ben abdelah fkih ben
 salah، 23200، fkih bne salah

maroc
EXPO ITALY JADID شركة ذدت 
مدؤولية محدوس  ذدت دلشريك 

دلوحيد
وعنودن مقرهل دإلخت لعي : 4زتقة 

40 تجزئة رمضلن دلفقيه بن صللح 
23200 دلفقيه بن صللح دملغرب.

قفل دلتصفية

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 
.3403

دلوحيد  دلشريك  قردر  ب قت�سى 
دملؤرخ في 47 أكتوبر 2022 تقرر حل 
ذدت  شركة   EXPO ITALY JADID
دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 
دلوحيد مبلغ رأس للهل 50.000 سرهم 
4زتقة  دإلخت لعي  مقرهل  وعنودن 
تجزئة رمضلن دلفقيه بن صللح   40
دملغرب  صللح  بن  دلفقيه   23200

نتيجة لعجز مللي.
و عين:

دلشفيع  عبد  خديد  دلديد( ) 
رمضلن  تجزئة   40 زتقة  وعنودنه(د) 
دملغرب  صللح  بن  دفقيه   23200

ك صفي ( ) للشركة.
و قد تم دنعقلس دلج عية دلختلمية 
زتقة  وفي   2022 أكتوبر   47 بتلريخ 
تجزئة رمضلن دلفقيه بن صللح   40

23200 دلفقيه بن صللح دملغرب.
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
بتلريخ  بن صللح  بللفقيه  دالبتددئية 

27 أكتوبر 2022 تحت رقم 268.
842I

EURO ACCOUNTING HOUSE

 GLOBAL STARTECH
MAROC

شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 
دلشريك دلوحيد

تحويل دملقر دالخت لعي للشركة

EURO ACCOUNTING HOUSE
 AV. MED V APPT N°15- .75

 3ème étage، 24000، EL JADIDA
MAROC

 GLOBAL STARTECH MAROC
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
وعنودن مقرهل دإلخت لعي تجزئة 700 
رقم 538 - 70000 دلعيون دمل لكة 

دملغربية.
تحويل دملقر دالخت لعي للشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 
.38464

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 
تم تحويل   2022 نون28   45 دملؤرخ في 

من  للشركة  دلحللي  دالخت لعي  دملقر 

 70000  -  538 رقم   700 »تجزئة 

»متجر  إلى  دلعيون دمل لكة دملغربية« 

 24000  - دلفرح  تجزئة   45 رقم 

دلجديد  دمل لكة دملغربية«.

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

سخن28   06 دالبتددئية بللعيون بتلريخ 

2022 تحت رقم 3476/2022.

843I

 LE CENTRE DE DOMICILIATION

D’ENTREPRISE

لوجستيك حب أف أفريكا
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
حل شركة

 LE CENTRE DE DOMICILIATION

D›ENTREPRISE

 Boulevard d’Anfa, angle Rue

 Washington, N° 63, Etage N°8،

20000، Casablanca Maroc

لوخدتيك حب أف أفريكل شركة 

ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد(في طور دلتصفية)

وعنودن مقرهل دإلخت لعي دلددر 

دلبيضلء، خوهر  2،خه 3،إمم 

4،دلطلبق 4،رقم 48 سدر بوعز  - 

27223 دلددر دلبيضلء دملغرب.

حل شركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.555269

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 

2022 تقرر حل  45 سخن28  دملؤرخ في 

شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

حب  لوخدتيك  دلوحيد  دلشريك 

 400.000 أف أفريكل مبلغ رأس للهل 

دإلخت لعي  مقرهل  وعنودن  سرهم 

3،إمم  2،خه  دلددر دلبيضلء، خوهر  

بوعز   سدر   48 4،رقم  4،دلطلبق 

دملغرب  دلبيضلء  دلددر   27223  -
دلدوق  تقلبلت  تدبب   : ل  نتيجة 

دلذي  دملشروع  تنفيذ  دستحللة  في 

تلسدت دلشركة الخله.

دلددر  ب  دلتصفية  مقر  حدس  و 

3،إمم  2،خه  خوهر   دلبيضلء، 

 - بوعز   سدر   48 4،رقم  4،دلطلبق 

27223 دلددر دلبيضلء دملغرب. 

و عين:

دلديد( ) إليلس رفيق وعنودنه(د) 

رقم  تلمدنة  دلبيضلء،زنقة  دلددر 

دلبيضلء  دلددر   20240 دلهنلء  حي   9

دملغرب ك صفي ( ) للشركة.

وعند دإلقتضلء دلحدوس دملفروضة 

محل  لهم  دملخولة  دلصالحيلت  على 

دملخلبر  ومحل تبليغ دلعقوس ودلوثلئق 

دملتعلقة بللتصفية : -

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

 30 بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 

نون28 2022 تحت رقم 848444.

844I

EL ADARISSA CONSEILS

DYAR EL ALLALI
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

رفع رأس لل دلشركة

EL ADARISSA CONSEILS

 BD HASSAN 2 IMM SALWA

 N4 2EME ETAGE BENI MELLAL

 BENI MELLAL، 23000، BENI

MELLAL MAROC

DYAR EL ALLALI شركة ذدت 

دملدؤولية دملحدوس 

وعنودن مقرهل دإلخت لعي تجزئة 

دلصومعة 2 رقم 420 ميزدنين بني 

مالل 23000 بني مالل دملغرب.

رفع رأس لل دلشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.9084

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 

تم   2022 نون28   45 في  دملؤرخ 

قدره  ب بلغ  دلشركة  رأس لل  رفع 

من  أي  سرهم«   2.000.000«

 2.400.000« إلى  سرهم«   400.000«

مقلصة  إخردء   : طريق  عن  سرهم« 

دملقددر  دملحدس   دلشركة  سيون  مع 

ودملدتحقة.
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بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
دالبتددئية ببني مالل بتلريخ 42 سخن28 

2022 تحت رقم 4253.
845I

EL ADARISSA CONSEILS

DYAR EL ALLALI
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تحويل دملقر دالخت لعي للشركة

EL ADARISSA CONSEILS
 BD HASSAN 2 IMM SALWA

 N4 2EME ETAGE BENI MELLAL
 BENI MELLAL، 23000، BENI

MELLAL MAROC
DYAR EL ALLALI شركة ذدت 

دملدؤولية دملحدوس 
وعنودن مقرهل دإلخت لعي تجزئة بن 
عال 2 ع لر  رمز3 دلطلبق دالول بني 

مالل 23040 بني مالل دملغرب.
تحويل دملقر دالخت لعي للشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 
.9084

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 
تم تحويل   2022 نون28   45 دملؤرخ في 
من  للشركة  دلحللي  دالخت لعي  دملقر 
»تجزئة بن عال 2 ع لر  رمز3 دلطلبق 
مالل  بني   23040 مالل  بني  دالول 
دملغرب« إلى »تجزئة دلصومعة 2 رقم 
بني   23000 مالل  بني  ميزدنين   420

مالل دملغرب«.
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
دالبتددئية ببني مالل بتلريخ 42 سخن28 

2022 تحت رقم 4253.
846I

طيبي دمبو

طيبي امبو
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تفويت حصص

طيبي دمبو
شلرع دلحدن 2 دلعروي، 62000، 

دلنلظور دملغرب
طيبي دمبو شركة ذدت مدؤولية 
محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد

وعنودن مقرهل دإلخت لعي شلرع 

دلحدن 2 دلعروي - 62000 دلنلظور 

دملغرب.

تفويت حصص
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.44975

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 

ت ت   2022 غشت   02 في  دملؤرخ 

دملصلسقة على :

دلطيبي  ميلوس   ( ) دلديد  تفويت 

أصل  من  دخت لعية  حصة   4.000

 ( ) دلديد  لفلئد   حصة   4.000

غشت   02 بتلريخ  بلخريف  عث لن 

.2022

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم   

دالبتددئية بللنلضور بتلريخ 22 غشت 

2022 تحت رقم 4225.

847I

مكتب دملحلسبة دطلكوم

STE FACADE SUD EST
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

مكتب دملحلسبة دطلكوم
زنقة 63 رقم 3 تنجددس، 52600، 

تنجددس دملغرب

STE FACADE SUD EST شركة 

ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد

وعنودن مقرهل دإلخت لعي قصر ديت 

ل8زم دسرير فركلة دلعليل - 52600 

تنجددس دملغرب

تأسيس شركة ذدت مدؤولية 

محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

46539

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
دلقلنون  إعددس  تم   2022 نون28   22

مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:

ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.

عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 

 STE  : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

.FACADE SUD EST

دألشغلل   : غرض دلشركة بإيجلز 

دملختلفة ودلبنلء.

عنودن دملقر دالخت لعي : قصر ديت 

 52600  - دلعليل  فركلة  دسرير  ل8زم 

تنجددس دملغرب.

أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.

 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:

 4.000  : حدن  بلح و  دلديد 

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة. 

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :

عنودنه(د)  حدن  بلح و  دلديد 

تنجددس   52600 ل8زم  ديت  قصر 

دملغرب.

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:

عنودنه(د)  حدن  بلح و  دلديد 

تنجددس   52600 ل8زم  ديت  قصر 

دملغرب

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

 07 بتلريخ  بللرشيدية  دالبتددئية 

سخن28 2022 تحت رقم 4598.

848I

مكتب دملحلسبة دطلكوم

 STE Med Azran Esprit
PLatrerie Sarl Au

شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

مكتب دملحلسبة دطلكوم
زنقة 63 رقم 3 تنجددس، 52600، 

تنجددس دملغرب

 STE Med Azran Esprit PLatrerie

Sarl Au شركة ذدت مدؤولية 

محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد

وعنودن مقرهل دإلخت لعي قصر 

قطع دلودس فركلة دلدفلى - 52600 

تنجددس دملغرب

تأسيس شركة ذدت مدؤولية 

محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

46553

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

تم إعددس دلقلنون   2022 سخن28   02

مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:

ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.

عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 

 STE  : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

 Med Azran Esprit PLatrerie Sarl

.Au

دألشغلل   : غرض دلشركة بإيجلز 

دملختلفة ودلبنلء، أشغلل دلجبص.

قصر   : دالخت لعي  دملقر  عنودن 

 52600  - قطع دلودس فركلة دلدفلى 

تنجددس دملغرب.

أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.

 40.000 دلشركة:  رأس لل  مبلغ 

سرهم، مقدم كللتللي:

دلديد دزردن دسريس : 400 حصة 

بقي ة 400 سرهم للحصة. 

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :

عنودنه(د)  دسريس  دزردن  دلديد 

تنجددس   52600 دلودس  قطع  قصر 

دملغرب.

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:

عنودنه(د)  دسريس  دزردن  دلديد 

تنجددس   52600 دلودس  قطع  قصر 

دملغرب

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

 44 بتلريخ  بللرشيدية  دالبتددئية 

سخن28 2022 تحت رقم 4628.

849I
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مكتب دملحلسبة دطلكوم

STE TYFR SERVICES
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

مكتب دملحلسبة دطلكوم
زنقة 63 رقم 3 تنجددس، 52600، 

تنجددس دملغرب

STE TYFR SERVICES شركة ذدت 

مدؤولية محدوس  ذدت دلشريك 

دلوحيد

وعنودن مقرهل دإلخت لعي شلرع 

مح د دلدلسس دلحي دلجديد - 

52450 بوسنيب دملغرب

تأسيس شركة ذدت مدؤولية 

محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

46555

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
دلقلنون  إعددس  تم   2022 نون28   29

مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:

ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.

عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 

 STE  : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

.TYFR SERVICES

نقل   : بإيجلز  دلشركة  غرض 

مقلولة  دملدتخدمين لحدلب دلغي2، 

دليد  وكللة  دلخضردء،  دملنلطق  تيهئ 

دلعلملة.

شلرع   : دالخت لعي  دملقر  عنودن 

 - دلجديد  دلحي  دلدلسس  مح د 

52450 بوسنيب دملغرب.

أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.

 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:

 4.000  : دلديد  دلطلهري ردضية 

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة. 

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :

ردضية  دلطلهري  دلديد  
 38 رقم  فلدطين  زنقة  عنودنه(د) 

52250 كل ي ة دملغرب.
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:
ردضية  دلطلهري  دلديد  
 38 رقم  فلدطين  زنقة  عنودنه(د) 

52250 كل ي ة دملغرب
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
 44 بتلريخ  بللرشيدية  دالبتددئية 

سخن28 2022 تحت رقم 4629.

820I

 SOCIETE DE GESTION ET D’INVESTISSEMENT

FINANCIER

TECOSEN
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

قفل دلتصفية

 SOCIETE DE GESTION
 ET D›INVESTISSEMENT

FINANCIER
دلشقة رقم 44 دلطلبق دلثلني 

دلبقعة رقم 22 تجزئة دلزيتون شلرع 
مديونة، 46000، دسفي دملغرب

TECOSEN شركة ذدت دملدؤولية 
دملحدوس 

وعنودن مقرهل دإلخت لعي : زنقة 23 
ع لر  2 شقة رقم 06 بالس دلجد - 

46000 دسفي دملغرب.
قفل دلتصفية

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 
.42533

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 
تقرر حل   2022 نون28   08 دملؤرخ في 
دملدؤولية  ذدت  شركة   TECOSEN
 400.000 رأس للهل  مبلغ  دملحدوس  
دإلخت لعي  مقرهل  وعنودن  سرهم 
بالس   06 2 شقة رقم  ع لر    23 زنقة 
دسفي دملغرب نتيجة   46000  - دلجد 

لصعوبلت في دلت ويل.
و عين:

يلسر دلحلو وعنودنه(د)  دلديد( ) 
 2 ط   4 رقم   43 ع  دملنزه  دقلمة 
دملغرب  دملح دية   28840 دلشالالت 

ك صفي ( ) للشركة.

و قد تم دنعقلس دلج عية دلختلمية 

 23 وفي زنقة   2022 نون28   08 بتلريخ 

 - دلجد  بالس   06 شقة رقم   2 ع لر  

46000 دسفي دملغرب.

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

سخن28   08 بتلريخ  بآسفي  دالبتددئية 

2022 تحت رقم 4434.

824I

advanced finance corporate

SOCIÉTÉ KOLAK
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

advanced finance corporate

 riad 2 n°168 1er etg bd

 palestine el alia mohammedia،

20800، mohammedia maroc

SOCIÉTÉ KOLAK شركة ذدت 

مدؤولية محدوس  ذدت دلشريك 

دلوحيد

وعنودن مقرهل دإلخت لعي 4 تجز ئة 

دلحرية 4 دلطلبق 2 دلشقة 3 شلرع 

فلدطين - 20800 دملح دية دملغرب

تأسيس شركة ذدت مدؤولية 

محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

32025

في  مؤرخ  حر  عقد  ب قت�سى 
دلقلنون  إعددس  تم   2022 نون28   22

مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:

ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.

عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 

 : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

.SOCIÉTÉ KOLAK

منعش   : بإيجلز  دلشركة  غرض 
عقلري

أو  دألشغلل  مختلف  مقلول   

دإلنشلءدت

تصدير ودست2دس.

عنودن دملقر دالخت لعي : 4 تجز ئة 

شلرع   3 دلشقة   2 دلطلبق   4 دلحرية 

فلدطين - 20800 دملح دية دملغرب.

أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.

 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:

 4.000  : دلهلم  دلعن�سي  دلديد  

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة. 

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :

عنودنه(د)  دلهلم  دلعن�سي  دلديد  
4 سيدي مومن دلددر  رقم   40 شلرع 

دلبيظلء 20400 دلددر دلبيظلء دملغرب.

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:

عنودنه(د)  دلهلم  دلعن�سي  دلديد  
4 سيدي مومن دلددر  رقم   40 شلرع 

دلبيظلء 20400 دلددر دلبيظلء دملغرب

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

 42 بتلريخ  بلملح دية  دالبتددئية 

سخن28 2022 تحت رقم 2442.

822I

FIDUCIAIRE BAMMOU

ZIZOU MARKET
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE BAMMOU

 Residence Minate Allah

 36, Angle Rue Loubnane et

 Mustapha Rifai N04، 14000،

KENITRA Maroc

ZIZOU MARKET شركة ذدت 

مدؤولية محدوس  ذدت دلشريك 

دلوحيد

وعنودن مقرهل دإلخت لعي 37 زنقة 

سبتة محل رقم 04 دلطلبق دلدفلي - 

44000 دلقنيطر  دملغرب

تأسيس شركة ذدت مدؤولية 

محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

67605
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعددس دلقلنون   2022 سخن28   05
مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 
دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:
ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 
دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.
عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
 : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

.ZIZOU MARKET
غرض دلشركة بإيجلز : -مقلولة في 

بيع دملنتوخلت دلعلمة..
زنقة   37  : عنودن دملقر دالخت لعي 
سبتة محل رقم 04 دلطلبق دلدفلي - 

44000 دلقنيطر  دملغرب.
أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.
 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:
 4.000  : خدير   عزيز   دلديد 

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة. 
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :
عنودنه(د)  خدير   عزيز   دلديد 
 25 فيال   02 دلشطر  دلكولف  دقلمة 

44000 دلقنيطر  دملغرب.
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:
عنودنه(د)  خدير   عزيز   دلديد 
 25 فيال   02 دلشطر  دلكولف  دقلمة 

44000 دلقنيطر  دملغرب
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
 42 بتلريخ  بللقنيطر   دالبتددئية 

سخن28 2022 تحت رقم 5047.
823I

CABINET BAHMAD

TERRE DES ETOILES
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تفويت حصص

CABINET BAHMAD
إقلمة مردكش بالزد ع لر  س 4 شقة 
ب 24 دلطلبق دلثلني خليز مردكش 
إقلمة مردكش بالزد ع لر  س 4 شقة 
ب 24 دلطلبق دلثلني خليز مردكش،

 40000، مردكش دملغرب
TERRE DES ETOILES شركة ذدت 

دملدؤولية دملحدوس 
وعنودن مقرهل دإلخت لعي محل 

رقم 40, دحودز - 40065 تدلطلنت 
مردكش دملغرب.
تفويت حصص

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 
.35463

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 
ت ت   2022 نون28   46 في  دملؤرخ 

دملصلسقة على :
كروس  إيرفي   ( ) دلديد  تفويت 
804 حصة دخت لعية من أصل 804 
إيف  بيي2   ( ) دلديد  لفلئد   حصة 

ردي ون ملري بتلريخ 46 نون28 2022.
بي2ول  هولدينغ  شركة  تفويت 
فينلنس 5.265 حصة دخت لعية من 
أصل 5.265 حصة لفلئد  دلديد ( ) 
بيي2 إيف ردي ون ملري بتلريخ 46 نون28 

.2022
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم   
سخن28   44 بتلريخ  ب ردكش  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 442544.
824I

هند لشقر

STE TA TRAV PROGRESS
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تأسيس شركة

هند لشقر
رقم 26 مكرر 2 نجزئة دلحبلبي 

دلدكلردت فلس، 30000، فلس فلس
STE TA TRAV PROGRESS شركة 

ذدت دملدؤولية دملحدوس 
وعنودن مقرهل دإلخت لعي رقم 23 

زنقة ودس سبو تجزئة دلن2خس طريق 
صفرو فلس - 30000 فلس دملغرب
تأسيس شركة ذدت دملدؤولية 

دملحدوس  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

70439
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعددس دلقلنون   2024 أكتوبر   43
دملدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دملحدوس  بلمل يزدت دلتللية:

ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 
دملدؤولية دملحدوس .

عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
 STE TA : دإلقتضلء ب ختصر تد يتهل

.TRAV PROGRESS
دالشغلل   : غرض دلشركة بإيجلز 

دلعلمة +دالصددر ودلتصدير.
 23 رقم   : عنودن دملقر دالخت لعي 
زنقة ودس سبو تجزئة دلن2خس طريق 

صفرو فلس - 30000 فلس دملغرب.
أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.
 500.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:
 2.500  : دنلس  طريبق  دلديد 

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة.
دلديد طريبق مح ددمين : 2.500 

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة. 
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :
عنودنه(د)  دنلس  طريبق  دلديد 
شلرع دلتصحية نرخس س   80 رقم 

فلس 30000 فلس دملغرب.
مح ددمين  طريبق  دلديد 
دلتصحية  شلرع   80 رقم  عنودنه(د) 
نرخس س فلس 30000 فلس دملغرب.
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:
عنودنه(د)  دنلس  طريبق  دلديد 
شلرع دلتصحية نرخس س   80 رقم 

فلس 30000 فلس دملغرب
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
سخن28   44 بتلريخ  بفلس  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 5398/2022.
825I

OULAHCEN CONSULT

 STE TASQATL
CONSULTING SARL AU

شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 
دلشريك دلوحيد

تأسيس شركة

OULAHCEN CONSULT
 LMHAMID 5 NR941

 MARRAKECH marrakech،
40000، marrakech maroc

 STE TASQATL CONSULTING

SARL AU شركة ذدت مدؤولية 

محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد

وعنودن مقرهل دإلخت لعي زنتي 

الع لل مركز شلرع مدلم تجزىة 

بوكلر دلطلبق دلثللث شقة رقم44 

بلب سكللة مردكش مردكش 40000 

مردكش دملغرب

تأسيس شركة ذدت مدؤولية 

محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

434565

في  مؤرخ  موثق  عقد  ب قت�سى 
تم إعددس دلقلنون   2022 سخن28   06

مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:

ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.

عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 

 STE  : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

 TASQATL CONSULTING SARL

.AU

دلتجلر    : بإيجلز  دلشركة  غرض 

ودلخدملت دملتنوعة.
زنتي   : دالخت لعي  دملقر  عنودن 

تجزىة  مدلم  شلرع  مركز  الع لل 

رقم44  شقة  دلثللث  دلطلبق  بوكلر 

 40000 مردكش  مردكش  سكللة  بلب 

مردكش دملغرب.

أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.

 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:

دلديد دولحدن دلحدين : 4.000 

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة. 

 4000  : دلديد دولحدن دلحدين 

بقي ة 400 سرهم.

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

وصفلت ومودطن دلشركلء :

دلحدين  دولحدن  دلديد 

مردكش  944دملحلميد  عنودنه(د) 

40000 مردكش دملغرب.
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ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

ومودطن مدي2ي دلشركة:

دلحدين  دولحدن  دلديد 

مردكش  944دملحلميد  عنودنه(د) 

40000 مردكش دملغرب

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

سخن28   43 بتلريخ  ب ردكش  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 442454.

826I

TAWTIN CENTER

 CHEHM NEGOCE ET

GESTION
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد

حل شركة

TAWTIN CENTER

 N°78 RUE 539 EL JADIDA،

24000، EL JADIDA MAROC

 CHEHM NEGOCE ET GESTION

شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد(في طور دلتصفية)

وعنودن مقرهل دإلخت لعي رقم 07 

تجزئة دس لعيلية سيدي دس لعيل 

دلجديد  - 24000 دلجديد  دملغرب.

حل شركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.47685

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 

تقرر حل   2022 نون28   09 دملؤرخ في 

شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

 CHEHM NEGOCE دلشريك دلوحيد

رأس للهل  مبلغ   ET GESTION

مقرهل  وعنودن  سرهم   20.000

دإلخت لعي رقم 07 تجزئة دس لعيلية 

 24000  - سيدي دس لعيل دلجديد  

عدم   : ل  نتيجة  دملغرب  دلجديد  

تحقيق هدف دلشركة.

 07 و حدس مقر دلتصفية ب رقم 

تجزئة دس لعيلية سيدي دس لعيل 

دلجديد  - 24000 دلجديد  دملغرب. 

و عين :

شهم  دلكبي2  عبد  دلديد( ) 
دلدهب  ودسي  تجزئة  وعنودنه(د) 
دلجديد    24000 دس لعيل  سيدي 

دملغرب ك صفي ( ) للشركة.
وعند دإلقتضلء دلحدوس دملفروضة 
محل  لهم  دملخولة  دلصالحيلت  على 
دملخلبر  ومحل تبليغ دلعقوس ودلوثلئق 

دملتعلقة بللتصفية : -
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
دالبتددئية بللجديد  بتلريخ 04 سخن28 

2022 تحت رقم 29480.

827I

MOORISH

WJA EVENT
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تأسيس شركة

MOORISH
زنقة عبد دلكريم دلخطلبي إقلمة 
خودس دلع لر  409 دلشقة 43 

دلطلبق 3 كليز مردكش، 40000، 
مردكش دملغرب

WJA EVENT شركة ذدت دملدؤولية 
دملحدوس 

وعنودن مقرهل دإلخت لعي زنقة عبد 
دلكريم دلخطلبي إقلمة خودس دلع لر  

409 دلشقة 43 دلطلبق 3 كليز - 
40000 مردكش دملغرب

تأسيس شركة ذدت دملدؤولية 
دملحدوس  

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 
434555

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعددس دلقلنون   2022 سخن28   08
دملدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دملحدوس  بلمل يزدت دلتللية:
ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دملدؤولية دملحدوس .
عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
 WJA  : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

.EVENT
غرض دلشركة بإيجلز : دألحددث

دإلنتلج دلد عي دلبصري
تكنولوخيل  مدملت  توفي2 

دملعلوملت ودالتصلالت.

عنودن دملقر دالخت لعي : زنقة عبد 

دلكريم دلخطلبي إقلمة خودس دلع لر  

 - كليز   3 دلطلبق   43 دلشقة   409

40000 مردكش دملغرب.

أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.

 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:

500 حصة  دلديد  دية هشومي : 

بقي ة 400 سرهم للحصة.

دلدكوك  دلحق  عبد  وليد  دلديد 

سرهم   400 بقي ة  حصة   500  :

للحصة. 

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :

عنودنه(د)  هشومي  دية  دلديد  

بلفدير   2 زنقة شلرلوفيل شقة   29

20280 دلددر دلبيضلء  دلددر دلبيضلء 

دملغرب.

دلدكوك  دلحق  عبد  وليد  دلديد 

 294 رقم   4 دملحلميد  عنودنه(د) 

مردكش 40000 مردكش دملغرب.

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:

عنودنه(د)  هشومي  دية  دلديد  

بلفدير   2 زنقة شلرلوفيل شقة   29

20280 دلددر دلبيضلء  دلددر دلبيضلء 

دملغرب

دلدكوك  دلحق  عبد  وليد  دلديد 

 294 رقم   4 دملحلميد  عنودنه(د) 

مردكش 40000 مردكش دملغرب

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

سخن28   43 بتلريخ  ب ردكش  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 43406.

828I

BT CONSEIL

 GLOBAL SERVICES
SOLUTIONS

شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 
تعيين مدي2 خديد للشركة

BT CONSEIL
 Espace maarif Rue abouishak al
 marouni angle bd roudanie etg
4 N° 12، 20000، CASA MAROC

 GLOBAL SERVICES SOLUTIONS
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

وعنودن مقرهل دإلخت لعي 42,شلرع 
صلبري بوخ عة دلطلبق دالول رقم 6 

- 20000 دلددر دلبيضلء دملغرب.
تعيين مدي2 خديد للشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 
.446985

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 
2022 تم تعيين  26 شتن28  دملؤرخ في 
دلديد( )  للشركة  خديد  مدي2 

دلحطلب دحالم ك دي2 آمر
تبعل لقبول دستقللة دملدي2.

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
 30 بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 

نون28 2022 تحت رقم 847846.

829I

AL HUDA CONSEIL SARL

TRAV NADA WORK
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تعيين مدي2 خديد للشركة

AL HUDA CONSEIL SARL
74 شلرع مح د دلزرقطوني دقلمة 

كوثر دلشقة 9، 30000، فلس 
دملغرب

TRAV NADA WORK شركة ذدت 
مدؤولية محدوس  ذدت دلشريك 

دلوحيد
وعنودن مقرهل دإلخت لعي 44 زنقة 
دلتعلرف دلحي دلحدني طريق عين 

دلشقف - 30000 فلس دملغرب.
تعيين مدي2 خديد للشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 
.54247

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 
دملؤرخ في 44 نون28 2022 تم تعيين
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دلديد( )  للشركة  خديد  مدي2 
مهنلن ح يد ك دي2 وحيد

تبعل لقبول دستقللة دملدي2.
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
سخن28   44 بتلريخ  بفلس  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 6878.

830I

COMPTAELISSAOUI

AREOM
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تأسيس شركة

COMPTAELISSAOUI
طريق دلعردئش ع لر  أخعون رقم 
7 دلطلبق دلثلني دلقصر دلكبي2، 
92450، دلقصر دلكبي2 دملغرب

AREOM شركة ذدت دملدؤولية 
دملحدوس 

وعنودن مقرهل دإلخت لعي حي دلدالم 
مج وعة ن شلرع 37 رقم 28 دلقصر 
دلكبي2 - 92450 دلقصر دلكبي2 دملغرب

تأسيس شركة ذدت دملدؤولية 
دملحدوس  

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 
3563

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
دلقلنون  إعددس  تم   2022 نون28   08
دملدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دملحدوس  بلمل يزدت دلتللية:
ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دملدؤولية دملحدوس .
عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
 : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

.AREOM
صرف   : بإيجلز  دلشركة  غرض 
دلفلتوردت  أسدء  دألمودل-  وتحويل 

ودلضردئب-دألع لل دملختلفة.
حي   : دالخت لعي  دملقر  عنودن 
دلدالم مج وعة ن شلرع 37 رقم 28 
دلقصر دلكبي2 - 92450 دلقصر دلكبي2 

دملغرب.
أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.
 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي :

 500  : دلوريلغلي  ع لس  دلديد 
حصة بقي ة 400 سرهم للحصة.

 500  : دلحلتمي  مح د  دلديد 
حصة بقي ة 400 سرهم للحصة. 

 500  : دلوريلغلي  ع لس  دلديد 
بقي ة 400 سرهم.

 500  : دلحلتمي  مح د  دلديد 
بقي ة 400 سرهم.

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   
وصفلت ومودطن دلشركلء :

دلديد ع لس دلوريلغلي عنودنه(د) 
 20 رقم   37 زنقة  ن  م  دلدالم  حي 
دلقصر دلكبي2   92450 دلقصر دلكبي2 

دملغرب.
دلحلتمي عنودنه(د)  دلديد مح د 
49 رقم  حي دلدالم مج وعة ز شلرع 
دلقصر   92450 دلكبي2  دلقصر   24

دلكبي2 دملغرب.
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:
دلديد ع لس دلوريلغلي عنودنه(د) 
 20 رقم   37 زنقة  ن  م  دلدالم  حي 
دلقصر دلكبي2   92450 دلقصر دلكبي2 

دملغرب
دلحلتمي عنودنه(د)  دلديد مح د 
49 رقم  حي دلدالم مج وعة ز شلرع 
دلقصر   92450 دلكبي2  دلقصر   24

دلكبي2 دملغرب
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
 06 بتلريخ  دلكبي2  بللقصر  دالبتددئية 

سخن28 2022 تحت رقم 868.

834I

COMPTAELISSAOUI

املحيط األطل�سي
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
حل شركة

COMPTAELISSAOUI
طريق دلعردئش ع لر  أخعون رقم 
7 دلطلبق دلثلني دلقصر دلكبي2، 
92450، دلقصر دلكبي2 دملغرب
دملحيط دألطل�سي شركة ذدت 

مدؤولية محدوس  ذدت دلشريك 
دلوحيد(في طور دلتصفية)

وعنودن مقرهل دإلخت لعي رقم 3 حي 
عد  شلرع بوسيف رقم 46 دلقصر 

دلكبي2 - 92450 دلقصر دلكبي2 
دملغرب.

حل شركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.249
ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 
تقرر حل   2022 نون28   30 دملؤرخ في 
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 
دألطل�سي  دملحيط  دلوحيد  دلشريك 
سرهم   800.000 رأس للهل  مبلغ 
حي   3 وعنودن مقرهل دإلخت لعي رقم 
دلقصر   46 عد  شلرع بوسيف رقم 
دلكبي2 - 92450 دلقصر دلكبي2 دملغرب 

نتيجة ل : حل دلشركة.
و حدس مقر دلتصفية ب رقم 3 حي 
دلقصر   46 عد  شلرع بوسيف رقم 
دلكبي2 - 92450 دلقصر دلكبي2 دملغرب. 

و عين:
دلحردق  مللد  دلديد( ) 
طريق  دلدملن  سدر  حي  وعنودنه(د) 
 4 رقم  بنلسي  ع لر   دلقطلر  محطة 
دلقصر دلكبي2   92450 دلقصر دلكبي2 

دملغرب ك صفي ( ) للشركة.
وعند دإلقتضلء دلحدوس دملفروضة 
محل  لهم  دملخولة  دلصالحيلت  على 
دملخلبر  ومحل تبليغ دلعقوس ودلوثلئق 

دملتعلقة بللتصفية : -
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
 42 بتلريخ  دلكبي2  بللقصر  دالبتددئية 

سخن28 2022 تحت رقم 332.
832I

AL HUDA CONSEIL SARL

TRAV NADA WORK
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تفويت حصص

AL HUDA CONSEIL SARL
74 شلرع مح د دلزرقطوني دقلمة 

كوثر دلشقة 9، 30000، فلس 
دملغرب

TRAV NADA WORK شركة ذدت 
مدؤولية محدوس  ذدت دلشريك 

دلوحيد

وعنودن مقرهل دإلخت لعي 44 زنقة 
دلتعلرف دلحي دلحدني طريق عين 

دلشقف - 30000 فلس دملغرب.
تفويت حصص

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 
.54247

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 
ت ت   2022 نون28   44 في  دملؤرخ 

دملصلسقة على :
مومن  رشيد   ( ) دلديد  تفويت 
أصل  من  دخت لعية  حصة   4.000
 ( ) دلديد  لفلئد   حصة   4.000

ح يد مهنلن بتلريخ 44 نون28 2022.
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم   
سخن28   44 بتلريخ  بفلس  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 6878.

833I

FUTURE CONSEIL

 STE ESPACE GRAND
HOUSSE

شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 
دلشريك دلوحيد

تأسيس شركة

FUTURE CONSEIL
50 زنقة يوسف بن تلشفين دلطلبق 

دألول، 26400، برشيد دملغرب
 STE ESPACE GRAND HOUSSE
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
وعنودن مقرهل دإلخت لعي 43 شلرع 

مح د V تجزئة دليدر دلطلبق دلثللث 
يدلرد - 26400 برشيد دملغرب
تأسيس شركة ذدت مدؤولية 
محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 
46859

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعددس دلقلنون   2022 يوليوز   04
مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 
دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:
ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 
دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.
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عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
 STE  : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

.ESPACE GRAND HOUSSE
غرفة   : بإيجلز  دلشركة  غرض 
أنودع  خ يع  يقدم  ودلشلي  دلقهو  
دملشروبلت دلدلمنة ودلبلرس  ودايس 
كريم وغي2هل من دملنتجلت دلتي تقدم 

علس  في دملطلعم ودلوخبلت.
وخ يع  ودملعجنلت  دلخ8ز  صنلعة 

منتجلت دملعجنلت..
43 شلرع  عنودن دملقر دالخت لعي : 
مح د V تجزئة دليدر دلطلبق دلثللث 

يدلرد - 26400 برشيد دملغرب.
أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.
 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:
 4.000  : حدون  مللد  دلديد 

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة. 
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :
عنودنه(د)  حدون  مللد  دلديد 
دلدرو    69 دلرقم   2 دلوحد   تجزئة 

26400 برشيد دملغرب.
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:
عنودنه(د)  حدون  مللد  دلديد 
دلدرو    69 دلرقم   2 دلوحد   تجزئة 

26400 برشيد دملغرب
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
يوليوز   22 دالبتددئية ب28شيد بتلريخ 

2022 تحت رقم 723.
834I

Ste Abdoune Conseil

WASH AUTO YASMINE
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

قفل دلتصفية

Ste Abdoune Conseil
رقم 4 إقلمة فلط ة شلرع موالي 

رشيد دألطلس طريق صفرو فلس، 
30000، فلس دملغرب

WASH AUTO YASMINE شركة 
ذدت دملدؤولية دملحدوس 

وعنودن مقرهل دإلخت لعي : متجر 6 
ريلض دليلس ين طريق عين دلشقف

 فلس - 30000 فلس دملغرب.
قفل دلتصفية

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 
.65974

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 
تقرر حل   2022 نون28   24 دملؤرخ في 
شركة   WASH AUTO YASMINE
مبلغ  دملحدوس   دملدؤولية  ذدت 
وعنودن  سرهم   400.000 رأس للهل 
ريلض   6 متجر  دإلخت لعي  مقرهل 
دليلس ين طريق عين دلشقف فلس 
- 30000 فلس دملغرب نتيجة لتوقف 

دلنشلط دلتجلري.
و عين:

مح د  دلحجلمي  دلديد( ) 
 2 274 تجزئة خبل تغلث  وعنودنه(د) 
فلس دملغرب ك صفي   30000 فلس 

( ) للشركة.
و قد تم دنعقلس دلج عية دلختلمية 
 6 وفي متجر   2022 نون28   24 بتلريخ 
ريلض دليلس ين طريق عين دلشقف 

فلس - 30000 فلس دملغرب.
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
سخن28   43 بتلريخ  بفلس  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 5498/22.
835I

 AGENCE POUR LA CREATION

D’ENTREPRISES

LE REVE DE BOUREGREG
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تفويت حصص

 AGENCE POUR LA CREATION
D›ENTREPRISES

زدوية شلرع 44 ينلير مع زنقة 
مصطفى دملعلني،دلطلبق دلثللث، 
رقم 48، دلددر دلبيضلء، 20500، 

دلددر دلبيضلء دملغرب
LE REVE DE BOUREGREG شركة 

ذدت دملدؤولية دملحدوس 
 A1 A2 وعنودن مقرهل دإلخت لعي

 PLACE MOULAY EL HASSAN -
40020 دلربلط دملغرب.

تفويت حصص
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.73605

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 
دملؤرخ في 06 يوليوز 2024 ت ت 

دملصلسقة على :
دألمين  مح د   ( ) دلديد  تفويت 
2.500 حصة دخت لعية من  بن2شيد 
أصل 2.500 حصة لفلئد  دلديد ( ) 
عبد دلحكيم بن2شيد بتلريخ 45 ف28دير 

.2024
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم   
يونيو   27 بتلريخ  بللربلط  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 425860.

836I

nador conseil sarl au

 RENT A CAR LIDE CARS
2021

إعالن متعدس دلقردردت

nador conseil sarl au
 res gourougou b1 av des far،

62000، nador maroc
 RENT A CAR LIDE CARS 2021
»شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس  

ذدت دلشريك دلوحيد«
وعنودن مقرهل دالخت لعي: حي دملطلر 

تجزئة رقم 02 دلطلبق دالر�سي - 
62000 دلنلظور دملغرب.
»إعالن متعدس دلقردردت«

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري: 
.40697

ب قت�سى دلج ع دلعلم دالستثنلئي 
دملؤرخ في 25 أكتوبر 2022

تم دتخلذ دلقردردت دلتللية: 
قردر رقم 4: دلذي ينص على مليلي: 
 4000 بولويز  هلخر  دلديد   بلعة 
هشلم  للديد  دلشركة  في  حصة 

بوكلفري
قردر رقم 2: دلذي ينص على مليلي: 
دقللة دلديد مللد عمي من منصب 
تديي2 دلشركة وتعيين دلديد هشلم 
دلزرودلي  سعيد   ودلديد   بوكلفري 

مدي2يرن خدس للشركة
قردر رقم 3: دلذي ينص على مليلي: 

تحيين دلنظلم دلقلنوني للشركة 
وتبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 

دلنظلم دألسل�سي دلتللية : 

ينص على  دلذي  و7:   6 رقم  بند 
 400000 دلشركة  رأس لل  مليلي: 
حصة   4000 ل  مقد ة  سرهم 
سرهم   400 قي ة  من  دخت لعية 
هشلم  دلديد  ملك  في  كلهل  للحصة 

بوكلفري 
على  ينص  دلذي   :43 رقم  بند 
مليلي: تديي2 دلشركة من قبل دلديد 
سعيد   ودلديد   بوكلفري  هشلم 

زرودلي
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
نون28   46 دالبتددئية بللنلضور بتلريخ 

2022 تحت رقم 4794.

837I

nador conseil sarl au

 RENT A CAR LIDE CARS
2021

شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 
دلشريك دلوحيد

تحويل دملقر دالخت لعي للشركة

nador conseil sarl au
 res gourougou b1 av des far،

62000، nador maroc
 RENT A CAR LIDE CARS 2021
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
وعنودن مقرهل دإلخت لعي حي دملطلر 

دقلمة رقم 2 دلطلبق دالر�سي - 
62000 دلنلظور دملغرب.

تحويل دملقر دالخت لعي للشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.40697
دلوحيد  دلشريك  قردر  ب قت�سى 
تم تحويل   2022 نون28   24 دملؤرخ في 
من  للشركة  دلحللي  دالخت لعي  دملقر 
دلطلبق   2 رقم  دقلمة  دملطلر  »حي 
دملغرب«  دلنلظور   62000  - دالر�سي 
شلرع  دوندد  تجزئة  دملطلر  »حي  إلى 
دمزوخن رقم 260 - 62000 دلنلظور 

دملغرب«.
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
دالبتددئية بللنلضور بتلريخ 05 سخن28 

2022 تحت رقم 4937.

838I
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nador conseil sarl au

FRIEDEN TRAD
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

nador conseil sarl au
 res gourougou b1 av des far،

62000، nador maroc
ذدت  شركة   FRIEDEN TRAD
دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد
شلرع  دإلخت لعي  مقرهل  وعنودن 
رقم  دلثلني  دلطلبق   04 رقم  موسكو 
دلنلظور   62000  - دلشيخ  لعري   04

دملغرب
مدؤولية  ذدت  شركة  تأسيس 

محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

24993
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
دلقلنون  إعددس  تم   2022 نون28   08
مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 
دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:
ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 
دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.
عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
 : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

.FRIEDEN TRAD
دستي2دس   : بإيجلز  دلشركة  غرض 
دلغذدئية  دملنتجلت  وتصدير 
ودلتنظيف  دلتج يل  ومدتحضردت 
ودملندوخلت وداللكت2ونيلت ودألخهز  

دملنزلية.
شلرع   : دالخت لعي  دملقر  عنودن 
رقم  دلثلني  دلطلبق   04 رقم  موسكو 
دلنلظور   62000  - دلشيخ  لعري   04

دملغرب.
أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.
 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:
 400  : دلزردق  عبد  دزمر  دلديد 

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة.

300 حصة   : دلديد  دزمر شهيد  
بقي ة 400 سرهم للحصة.

300 حصة   : دلديد  دزمر فتيحة 
بقي ة 400 سرهم للحصة. 

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 
وصفلت ومودطن دلشركلء :

دلديد دزمر عبد دلزردق عنودنه(د) 
دلنلظور   62000 حي دلقدس دلعروي 

دملغرب.
عنودنه(د)  شهيد   دزمر  دلديد  
دلنلظور   62000 حي دلقدس دلعروي 

دملغرب.
عنودنه(د)  فتيحة  دزمر  دلديد  
حي دلقدس   468 شلرع دلعيون رقم 

دلعروي 62000 دلنلظور دملغرب.
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:
دلديد دزمر عبد دلزردق عنودنه(د) 
دلنلظور   62000 حي دلقدس دلعروي 

دملغرب
عنودنه(د)  شهيد   دزمر  دلديد  
دلنلظور   62000 حي دلقدس دلعروي 

دملغرب
عنودنه(د)  فتيحة  دزمر  دلديد  
حي دلقدس   468 شلرع دلعيون رقم 

دلعروي 62000 دلنلظور دملغرب
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
نون28   25 دالبتددئية بللنلضور بتلريخ 

2022 تحت رقم 4866.
839I

nador conseil sarl au

PALMA IMPEX
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

nador conseil sarl au
 res gourougou b1 av des far،

62000، nador maroc
PALMA IMPEX شركة ذدت 

مدؤولية محدوس  ذدت دلشريك 
دلوحيد

وعنودن مقرهل دإلخت لعي حي دوالس 
بردهيم زنقة 443 رقم 24 - 62000 

دلنلظور دملغرب
تأسيس شركة ذدت مدؤولية

 محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

25005

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
دلقلنون  إعددس  تم   2022 نون28   22

مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:

ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.

عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 

 : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

.PALMA IMPEX

 -  : بإيجلز  دلشركة  غرض 

دلغذدئية  دملنتجلت  دستي2دس وتصدير 

ودلتنظيف  دلتج يل  ومدتحضردت 

ودملندوخلت وداللكت2ونيلت ودألخهز  

دملنزلية ومودس دلبنلء

 - دستي2دس وتصدير وتجلر  دلحبوب 

ودلبقوليلت.

: حي دوالس  عنودن دملقر دالخت لعي 
 62000  -  24 رقم   443 بردهيم زنقة 

دلنلظور دملغرب.

أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.

 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:

 4.000  : نجيم  دلخوالتي  دلديد 

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة. 

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :

دلديد دلخوالتي نجيم عنودنه(د) 

دلدريوش  بوبكر  أوالس  دموالتل  سودر 

62000 دلدريوش دملغرب.

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:

دلديد دلخوالتي نجيم عنودنه(د) 

دلدريوش  بوبكر  أوالس  دموالتل  سودر 

62000 دلدريوش دملغرب

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

دالبتددئية بللنلضور بتلريخ 04 سخن28 

2022 تحت رقم 4904.

840I

 AGENCE POUR LA CREATION

D’ENTREPRISES

ECO H
إعالن متعدس دلقردردت

 AGENCE POUR LA CREATION

D›ENTREPRISES

زدوية شلرع 44 ينلير مع زنقة 

مصطفى دملعلني،دلطلبق دلثللث، 

رقم 48، دلددر دلبيضلء، 20500، 

دلددر دلبيضلء دملغرب

ECO H »شركة ذدت دملدؤولية 

دملحدوس «

 BLOC :وعنودن مقرهل دالخت لعي

 TU N°9 CYM RABAT - - RABAT

.MAROC

»إعالن متعدس دلقردردت«

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري: 

.429433

ب قت�سى دلج ع دلعلم دالستثنلئي 

دملؤرخ في 43 يونيو 2022

تم دتخلذ دلقردردت دلتللية: 

قردر رقم 4: دلذي ينص على مليلي: 

ملكية  في  دلتي  دلحصص  خ يع  بيع 

دلديد مح د دألمين بن2شيد وعدسهل 

500 حصة بقي ة 400 سرهم للحصة 

إلى دلديد علسل بن2شيد

قردر رقم 2: دلذي ينص على مليلي: 

دستقللة دلديد مح د دألمين بن2شيد 

خديد  مدي2  وتعيين  مدي2دلشركة 

للشركة دلديد علسل بن2شيد

وتبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 

دلنظلم دألسل�سي دلتللية: 

بند رقم 7: دلذي ينص على مليلي: 

ي تلك  أصبح  بن2شيد  علسل  دلديد 

500 حصة

على  ينص  دلذي   :43 رقم  بند 

مدي2  بن2شيد  علسل  دلديد  مليلي: 

وحيد للشركة

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

يونيو   24 بتلريخ  بللربلط  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 425688.

844I
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 STE BUR TRAITEMENT COMPTABLE

SARL

شركة لوجيكود ش.م.م ذات 
الشريك الوحيد

شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 
دلشريك دلوحيد

تأسيس شركة

 STE BUR TRAITEMENT
COMPTABLE SARL

 HAY AIT AZZA TARGUISTA AL
 HOCIEMA، 92500، TARGUIST

MAROC
شركة لوخيكوس ش.م.م ذدت 
دلشريك دلوحيد شركة ذدت 

مدؤولية محدوس  ذدت دلشريك 
دلوحيد

وعنودن مقرهل دإلخت لعي حي 
بوخردح دقلمة دملرو  04 دلطلبق 
دالر�سي -تطودن تطودن 93000 

تطودن دملغرب
تأسيس شركة ذدت مدؤولية 
محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 
32577

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعددس دلقلنون   2022 أكتوبر   07
مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 
دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:
ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 
دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.
عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
شركة   : ب ختصر تد يتهل  دإلقتضلء 
دلشريك  ذدت  ش.م.م  لوخيكوس 

دلوحيد.
تقوم   : بإيجلز  دلشركة  غرض 
دلشركة بلشغلل دالعالميلت ودل28دمج 
داللكت2ونية وخ يع دالشغلل دملرتبطة 

بهل.
حي   : دالخت لعي  دملقر  عنودن 
دلطلبق   04 دملرو   دقلمة  بوخردح 
 93000 تطودن  -تطودن  دالر�سي 

تطودن دملغرب.
أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.

 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 
سرهم، مقدم كللتللي:

 4.000  : دلصبلغ  دح د  دلديد 
حصة بقي ة 400 سرهم للحصة. 

 4.000  : دلصبلغ  دح د  دلديد 
بقي ة 400 سرهم.

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   
وصفلت ومودطن دلشركلء :

عنودنه(د)  دلصبلغ  دح د  دلديد 
-ب-رقم  زنقة  دلوزدني  دلتهلمي  شلرع 

-22تطودن 93000 تطودن دملغرب.
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:
عنودنه(د)  دلصبلغ  دح د  دلديد 
-ب-رقم  زنقة  دلوزدني  دلتهلمي  شلرع 

-22تطودن 93000 تطودن دملغرب
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
سخن28   06 دالبتددئية بتطودن بتلريخ 

2022 تحت رقم 3442.
842I

T.P.E SAGE CONSULTING SARL

ALL IN ONE EVENTS
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تأسيس شركة

T.P.E SAGE CONSULTING SARL
 BUREAUX MARINA 3 EME

 ETAGE BUR 19 AV ABDELKRIM
 BENJELLOUN VN FES، 30000،

FES MAROC
ALL IN ONE EVENTS شركة ذدت 

دملدؤولية دملحدوس 
وعنودن مقرهل دإلخت لعي شلرع 

عبد دلكريم بنجلون مكلتب أشرف 
دلطلبق دلدلسس مكتب رقم 42 - 

30000 فلس دملغرب
تأسيس شركة ذدت دملدؤولية 

دملحدوس  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

74843
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
دلقلنون  إعددس  تم   2022 نون28   30
دملدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دملحدوس  بلمل يزدت دلتللية:
ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دملدؤولية دملحدوس .

عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 

 ALL IN : دإلقتضلء ب ختصر تد يتهل

.ONE EVENTS

مقلولة   : بإيجلز  دلشركة  غرض 

ودملهرخلنلت  دلحفالت  تنظيم  في 

ودلتظلهردت دلفنية

منتج أفالم سين لئية.

عنودن دملقر دالخت لعي : شلرع عبد 

دلكريم بنجلون مكلتب أشرف دلطلبق 

 30000  -  42 رقم  مكتب  دلدلسس 

فلس دملغرب.

أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.

 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:

دلديد مح د طالل دلعالني : 500 

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة.

 500  : دلديد عبد دلرزدق بنيحيى 

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة. 

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :

دلعالني  طالل  مح د  دلديد 

عنودنه(د) دقلمة دملندلين فيال رقم 56 

 34052 دلكولف دمللكي عين دلشكلك 

صفرو دملغرب.

بنيحيى  دلرزدق  عبد  دلديد 

زنقة   43 دلحضري  شلرع  عنودنه(د) 

 2 دلزهور  بنيس  تجزئة  تلدنت 

30000 فلس دملغرب.

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:

دلعالني  طالل  مح د  دلديد 

عنودنه(د) دقلمة دملندلين فيال رقم 56 

 34052 دلكولف دمللكي عين دلشكلك 

صفرو دملغرب

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

سخن28   42 بتلريخ  بفلس  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 6825.

843I

la sincérité إنت لئية 

 STOP AGRICULTEURS ET
AGRICULTURE

شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 
دلشريك دلوحيد

قفل دلتصفية

la sincérité إنت لئية
زنقة بئ2 أنزردن ع لر  ٣ دلشقة 
١٣ شلرع مح د دلخلمس فلس، 

30000، فلس دملغرب
 STOP AGRICULTEURS ET
AGRICULTURE شركة ذدت 

مدؤولية محدوس  ذدت دلشريك 
دلوحيد

وعنودن مقرهل دإلخت لعي : تجزئة 
دلدعلس  بلوك 4 رقم 54 عين دلنقبي 

- 30000 فلس دملغرب.
قفل دلتصفية

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 
.25247

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 
تقرر   2022 نون28   44 في  دملؤرخ 
 STOP AGRICULTEURS حل 
ذدت  شركة   ET AGRICULTURE
دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 
 400.000 رأس للهل  مبلغ  دلوحيد 
دإلخت لعي  مقرهل  وعنودن  سرهم 
تجزئة دلدعلس  بلوك 4 رقم 54 عين 
30000 فلس دملغرب نتيجة   - دلنقبي 
في  على خوس   توفرهل  لعدم  لنتيجة 
نظلم دإلسدر  ودملنلفدة دلغي2 دلشريفة 

ودملنلفدة دلغي2 علسلة في دلتجلر .
و عين:

سعلس علمي مص وسي  دلديد( ) 
وعنودنه(د) فيال 4 زنقة عبد دلرح لن 
فلس   30000 بورملنة  بلقري�سي 

دملغرب ك صفي ( ) للشركة.
و قد تم دنعقلس دلج عية دلختلمية 
تجزئة  وفي   2022 نون28   44 بتلريخ 
دلدعلس  بلوك 4 رقم 54 عين دلنقبي 

- 30000 فلس دملغرب.
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
سخن28   44 بتلريخ  بفلس  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 5227.

844I
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nador conseil sarl au

DSAS IMMOBILIERE
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تأسيس شركة

nador conseil sarl au
 res gourougou b1 av des far،

62000، nador maroc
DSAS IMMOBILIERE شركة ذدت 

دملدؤولية دملحدوس 
وعنودن مقرهل دإلخت لعي تجزئة 

دلع ردن دنودل 20 سلودن - 62000 
دلنلظور دملغرب

تأسيس شركة ذدت دملدؤولية 
دملحدوس  

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 
25024

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعددس دلقلنون   2022 سخن28   02
دملدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دملحدوس  بلمل يزدت دلتللية:
ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دملدؤولية دملحدوس .
عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
 DSAS  : ب ختصر تد يتهل  دإلقتضلء 

.IMMOBILIERE
دالنعلش   : غرض دلشركة بإيجلز 

دلعقلري.
تجزئة   : دالخت لعي  دملقر  عنودن 
 62000  - سلودن   20 دلع ردن دنودل 

دلنلظور دملغرب.
أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.
 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:
 500  : ح زدوي  خ لل  دلديد 

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة.
 500  : دمح د  شعبلني  دلديد 

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة. 
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :
دلديد خ لل ح زدوي عنودنه(د) 
سلودن   46 رقم  دلعردئش  شلرع 

62000 دلنلظور دملغرب.
دلديد شعبلني دمح د عنودنه(د) 
 62000 شيكر  بني  دهردوين  سودر 

دلنلظور دملغرب.

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 
ومودطن مدي2ي دلشركة:

دلديد خ لل ح زدوي عنودنه(د) 
سلودن   46 رقم  دلعردئش  شلرع 

62000 دلنلظور دملغرب
دلديد شعبلني دمح د عنودنه(د) 
 62000 شيكر  بني  دهردوين  سودر 

دلنلظور دملغرب
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
دالبتددئية بللنلضور بتلريخ 08 سخن28 

2022 تحت رقم 4965.

845I

كبلسكلف

GMR QUINCAILLERIE
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

كبلسكلف
49 شلرع دلجيش دمللكي 

دلطلبق4رقم43، 62000، دلنلضور 
دملغرب

GMR QUINCAILLERIE شركة 
ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
وعنودن مقرهل دإلخت لعي شلرع 

دوروبل زنقة 25 رقم 69 دوالس لحدن 
دلنلضور - 62000 دلنلضور دملغرب

تأسيس شركة ذدت مدؤولية 
محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 
4975

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعددس دلقلنون   2022 سخن28   05
مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 
دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:
ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 
دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.
عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
 GMR  : ب ختصر تد يتهل  دإلقتضلء 

.QUINCAILLERIE
تدويق   : بإيجلز  دلشركة  غرض 

وتوزيع دستي2دس وتصدير دلعقلقي2.

شلرع   : دالخت لعي  دملقر  عنودن 
69 دوالس لحدن  25 رقم  دوروبل زنقة 

دلنلضور - 62000 دلنلضور دملغرب.
أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.
 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:
دلديد دلح ددوي عبد هللا : 4.000 

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة. 
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :
هللا  عبد  دلح ددوي  دلديد 
شيكر  بني  مدلسيت  عنودنه(د) 

دلنلضور 62302 دلنلضور دملغرب.
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:
هللا  عبد  دلح ددوي  دلديد 
شيكر  بني  مدلسيت  عنودنه(د) 

دلنلضور 62302 دلنلضور دملغرب
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
دالبتددئية بللنلضور بتلريخ 09 سخن28 

2022 تحت رقم 4975.
846I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 ste assou oubaslam agricol
sarl

إعالن متعدس دلقردردت

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N°49
 ERRACHIDIA، 52000،
ERRACHIDIA MAROC

 ste assou oubaslam agricol sarl
»شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس «

وعنودن مقرهل دالخت لعي: حي شبه 
دلصنلعي زنقة ديت عطل دلردشيدية - 

52000 دلردشيدية دملغرب.
»إعالن متعدس دلقردردت«

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري: -.
ب قت�سى دلج ع دلعلم دالستثنلئي 

دملؤرخ في 05 سخن28 2022
تم دتخلذ دلقردردت دلتللية: 

قردر رقم 4: دلذي ينص على مليلي: 
بيع وتحويل دسهم دلشركة 

قردر رقم 2: دلذي ينص على مليلي: 
تغيي2 دسم دلشركة

قردر رقم 3: دلذي ينص على مليلي: 
تغيي2 نشلط دلشركة

قردر رقم 4: دلذي ينص على مليلي: 
تغيي2 دلشكل دلقلنوني للشركة

وتبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 
دلنظلم دألسل�سي دلتللية: 

دسهم  وتحويل  بيع  رقم  بند 
بيع  دلذي ينص على مليلي:   : دلشركة 
من  دلشركة  دسهم  خ يع  وتحويل 
دلديد ديوب بدالم ودلديد دلحدين 

بدالم دلى دلديد  لهلم مريم 
بند رقم تغيي2 دسم دلشركة: دلذي 
تغيي2 دسم دلشركة  ينص على مليلي: 
 ste assou oubaslam agricole من 

 ste tankra auto-car دلى
دلشركة:  نشلط  تغيي2  رقم  بند 
تغيي2 نشلط  دلذي ينص على مليلي: 
دلى  دلفالحي  دالستغالل  من  دلشركة 

كردء دلديلردت بدون سلئق 
دلقلنوني  دلشكل  تغيي2  رقم  بند 
للشركة: دلذي ينص على مليلي: تغيي2 
 SARL دلقلنوني للشركة من  دلشكل 

 SARL AU دلى
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
 42 بتلريخ  بللرشيدية  دالبتددئية 

سخن28 2022 تحت رقم 970.

847I

POUR ELLA

POUR ELLA
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

POUR ELLA
 Résidence Nour, Place 3 Mars,
N°15، 16200، ouazzane maroc
POUR ELLA شركة ذدت مدؤولية 

محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد
وعنودن مقرهل دإلخت لعي إقلمة نور، 
سلحة 3 ملرس، رقم 45 - 46200 

وزدن دملغرب
تأسيس شركة ذدت مدؤولية 
محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 
2039
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
دلقلنون  إعددس  تم   2022 نون28   24

مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:

ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.

عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 

 POUR : دإلقتضلء ب ختصر تد يتهل

.ELLA

غرض دلشركة بإيجلز : شردء وبيع 

ودألزيلء  دملالبس  وتصدير  ودستي2دس 

ومدتلزملتهل.

إقلمة   : دالخت لعي  دملقر  عنودن 
 -  45 رقم  ملرس،   3 سلحة  نور، 

46200 وزدن دملغرب.

أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.

 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:

 4.000  : دلشلوي  سلر   دلديد  

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة. 

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :

عنودنه(د)  دلشلوي  سلر   دلديد  

 7 حي دلحددسين زنقة دلجديد  رقم 

46200 وزدن دملغرب.

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:

عنودنه(د)  دلشلوي  سلر   دلديد  

 7 حي دلحددسين زنقة دلجديد  رقم 

46200 وزدن دملغرب

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

سخن28   06 بتلريخ  بوزدن  دالبتددئية 

2022 تحت رقم -.

848I

STE FIDUCIAIRE BOUJAOUB

TAYEM CARS 
إعالن متعدس دلقردردت

STE FIDUCIAIRE BOUJAOUB

 IMM 162 APPRT N° 10 AVENUE

 ،MOHAMED DOUIRI KENITRA

KENITRA MAROC ،44000
 TAYEM CARS »شركة ذدت 

دملدؤولية دملحدوس  ذدت دلشريك 
دلوحيد«

وعنودن مقرهل دالخت لعي: دلشقة 
06 ع لر  دكيزول شلرع دلقنيطر  - 

45400 تيفلت دملغرب.
»إعالن متعدس دلقردردت«

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري: 
.27973

ب قت�سى دلج ع دلعلم دالستثنلئي 
دملؤرخ في 08 سخن28 2022

تم دتخلذ دلقردردت دلتللية: 
قردر رقم 4: دلذي ينص على مليلي: 

تعيين مدي2 خديد لشركة
قردر رقم 2: دلذي ينص على مليلي: 

تفويت دلحصص
وتبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 

دلنظلم دألسل�سي دلتللية: 
بند رقم 4: دلذي ينص على مليلي: 
دإلستثنلئي  دلعلم  دلج ع  مقت�سى 
2022 تم تعيين  08 سخن28  دملؤرخ في 
مدي2 خديد للشركة دلديد  دسريدية 
دلعليدي ك دي2  وحيد  تبعل لقبول 

دستقللة دملدي2.
على  ينص  دلذي   :2 رقم  بند 
تفويت   : ت ت دملصلسقة على  مليلي: 
دلديد محدن بوسالعة 4000 حصة 
حصة   4000 أصل  من  دخت لعية 
دلعليدي  دسريدية  دلديد   لفلئد  

بتلريخ 08 سخن28 2022.
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
 45 بتلريخ  بللخ يدلت  دالبتددئية 

سخن28 2022 تحت رقم 442.
849I

SAGEST

MO.RI CAR
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تعيين مدي2 خديد للشركة

SAGEST
 N° 9 RUE IMAM MALIK 1er
 ETAGE APPT N° 4 VN FES،

30000، FES MAROC
MO.RI CAR شركة ذدت مدؤولية 

محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد

وعنودن مقرهل دإلخت لعي 4 تجزئة 

هلخر عين ع ي2 محل 4 - 30000 

فلس دملغرب.

تعيين مدي2 خديد للشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.70237

دلوحيد  دلشريك  قردر  ب قت�سى 

تم تعيين   2022 نون28   30 دملؤرخ في 

مدي2 خديد للشركة دلديد( ) مح د 

بنجلون ك دي2 وحيد

تبعل إلقللة مدي2.

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

سخن28   44 بتلريخ  بفلس  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 6905.

850I

AM CONSULTING

INFRA CONSULT SARL AU
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

AM CONSULTING

 GH 6 IMMEUBLE 3 RIAD

 RAHA LISSASFA، 20232،

CASABLANCA MAROC

 INFRA CONSULT SARL AU

شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
وعنودن مقرهل دإلخت لعي 26 ,زنقة 

مرس دلدلطلن، دلشقة 3، دلطلبق 

دألول - 20490 دلددر دلبيضلء دملغرب

تأسيس شركة ذدت مدؤولية 

محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

564967

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعددس دلقلنون   2022 أكتوبر   23

مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:

ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.

عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
 INFRA : دإلقتضلء ب ختصر تد يتهل

.CONSULT SARL AU
غرض دلشركة بإيجلز : دالرشلس في 

مجلل دلطلقلت دملتجدس .
26 ,زنقة   : عنودن دملقر دالخت لعي 
دلطلبق   ،3 دلشقة  دلدلطلن،  مرس 
دألول - 20490 دلددر دلبيضلء دملغرب.
أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.
 40.000 دلشركة:  رأس لل  مبلغ 

سرهم، مقدم كللتللي:
 4.000  : دلدعدي  نوفل  دلديد 

حصة بقي ة 40 سرهم للحصة. 
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :
دلدعدي عنودنه(د)  نوفل  دلديد 
 ،2 دلذئلب  عين  تجزئة   ،65 رقم 
دلددر دلبيضلء   20480 عين دلذئلب، 

دملغرب.
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:
دلدعدي عنودنه(د)  نوفل  دلديد 
 ،2 دلذئلب  عين  تجزئة   ،65 رقم 
دلددر دلبيضلء   20480 عين دلذئلب، 

دملغرب
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
دلتجلرية بللددر دلبيضلء بتلريخ - تحت 

رقم -.
854I

كبلسكلف

AFRICA HARDWARE
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تحويل دملقر دالخت لعي للشركة

كبلسكلف
49 شلرع دلجيش دمللكي 

دلطلبق4رقم43، 62000، دلنلضور 
دملغرب

AFRICA HARDWARE شركة ذدت 
مدؤولية محدوس  ذدت دلشريك 

دلوحيد
وعنودن مقرهل دإلخت لعي شلرع 

دوروبل زنقة 25 رقم 69 دوالس لحدن 
دلنلضور - 62000 دلنلضور دملغرب.



24343 الجريدة الرسميةعدس 5748 - 4 خ لس  دامر  4444 )28 سيد 28 2022) 

تحويل دملقر دالخت لعي للشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.24493
دلوحيد  دلشريك  قردر  ب قت�سى 
دملؤرخ في 05 سخن28 2022 تم تحويل 
من  للشركة  دلحللي  دالخت لعي  دملقر 
دوالس   69 رقم   25 »شلرع دوروبل زنقة 
دلنلضور   62000  - دلنلضور  لحدن 
دملغرب« إلى »حي علريض دوالس لحدن 
دلنلضور - 62000 دلنلضور دملغرب«.

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
دالبتددئية بللنلضور بتلريخ 09 سخن28 

2022 تحت رقم 4976.

852I

دلركيبي

STE OTOSSAN CAR

إعالن متعدس دلقردردت

دلركيبي
كل يم، 84000، كل يم دملغرب

STE OTOSSAN CAR »شركة ذدت 
دملدؤولية دملحدوس «

وعنودن مقرهل دالخت لعي: رقم 28 
زنقة دلدعديين كل يم - 84000 

كل يم دملغرب.
»إعالن متعدس دلقردردت«

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري: 
.2449

ب قت�سى دلج ع دلعلم دالستثنلئي 
دملؤرخ في 08 سخن28 2022

تم دتخلذ دلقردردت دلتللية: 
خديد  مدي2  تعيين   - رقم  قردر 
مليلي:  على  ينص  دلذي  للشركة: 
أمين،  س اللي  دلديد  تعيين   -
دلوطنية  دلتعريف  لبطلقة  دلحلمل 

JA489853 ك دي2 خديد للشركة
قردر رقم - تحويل دملقر دالخت لعي 
 - مليلي:  على  ينص  دلذي  للشركة: 
من  للشركة  دالخت لعي  دملقر  تحويل 
رقم 28 حي دلدعديين كل يم دلى شلرع 
دلصحردء  دقلمة  دلدلسس  مح د 

دلطلبق دألول رقم 207 كل يم.
وتبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 

دلنظلم دألسل�سي دلتللية: 

دلذي ينص   :  4 دلبند   - بند رقم 

تحويل دملقر دالخت لعي   - على مليلي: 

دلدعديين  حي   28 للشركة من رقم 

دلدلسس  مح د  شلرع  دلى  كل يم 

رقم  دألول  دلطلبق  دلصحردء  دقلمة 

207 كل يم.

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

سخن28   42 بتلريخ  بكل يم  دالبتددئية 

2022 تحت رقم 462.

853I

R H AUDIT COMPTA

SOUKAINV TRANS
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
حل شركة

R H AUDIT COMPTA

 RUE BIR ANZARANE IMM

 SEVILLA N° 06 TANGER،

90000، TANGER MAROC

SOUKAINV TRANS شركة ذدت 

مدؤولية محدوس  ذدت دلشريك 

دلوحيد(في طور دلتصفية)

وعنودن مقرهل دإلخت لعي 

 GZENAYA CPLX ZINEB TR 5

LOCAL3 - 90000 طنجة دملغرب.

حل شركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.440403

دلوحيد  دلشريك  قردر  ب قت�سى 

تقرر حل   2022 نون28   08 دملؤرخ في 

محدوس   مدؤولية  ذدت  شركة 

 SOUKAINV دلوحيد  دلشريك  ذدت 

 400.000 رأس للهل  مبلغ   TRANS

دإلخت لعي  مقرهل  وعنودن  سرهم 

 GZENAYA CPLX ZINEB TR 5

دملغرب  طنجة   LOCAL3 - 90000

عدم قبول طلب دلقرض   : نتيجة ل 

لدعم دملشروع.

ب  دلتصفية  مقر  حدس  و 

 GZENAYA CPLX ZINEB TR 5

LOCAL3 - 90000 طنجة دملغرب. 

و عين:

دلبكري  سكينة  دلديد( ) 
 4 فيال  شيكل  تجزئة   48 وعنودنه(د) 
 ( ) دملغرب ك صفي  طنجة   90000

للشركة.
وعند دإلقتضلء دلحدوس دملفروضة 
محل  لهم  دملخولة  دلصالحيلت  على 
دملخلبر  ومحل تبليغ دلعقوس ودلوثلئق 

دملتعلقة بللتصفية : -
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
نون28   29 بتلريخ  بطنجة  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 44050.
854I

FIDUCIAIRE AMER FISC

 STE AVRID
INTERNATIONAL SARL
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تفويت حصص

FIDUCIAIRE AMER FISC
 RUE OUAZZANE IMMEUBLE
 01 ETAGE 02 NADOR، 62000،

NADOR MAROC
 STE AVRID INTERNATIONAL

SARL شركة ذدت دملدؤولية 
دملحدوس 

وعنودن مقرهل دإلخت لعي شلرع 
دلصوملل رقم 44 دلعروي دلنلظور - 

62000 دلنلظور دملغرب.
تفويت حصص

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 
.22969

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 
ت ت   2022 أكتوبر   24 في  دملؤرخ 

دملصلسقة على :
مح د شيوب   ( ) تفويت دلديد 
466 حصة دخت لعية من أصل 466 
يوسف   ( ) دلديد  لفلئد   حصة 

أحجلم بتلريخ 24 أكتوبر 2022.
( ) سفيلن شيوب  تفويت دلديد 
 83 أصل  من  دخت لعية  حصة   83
يوسف   ( ) دلديد  لفلئد   حصة 

أحجلم بتلريخ 24 أكتوبر 2022.
مح د شيوب   ( ) تفويت دلديد 
 83 أصل  من  دخت لعية  حصة   83
يوسف   ( ) دلديد  لفلئد   حصة 

أحجلم بتلريخ 24 أكتوبر 2022.

( ) حدين أحجلم  تفويت دلديد 
 83 أصل  من  دخت لعية  حصة   83
مح د   ( ) دلديد  لفلئد   حصة 

أحجلم بتلريخ 24 أكتوبر 2022.
دلرحيم  عبد   ( ) دلديد  تفويت 
أحجلم 83 حصة دخت لعية من أصل 
مح د   ( ) حصة لفلئد  دلديد   83

أحجلم بتلريخ 24 أكتوبر 2022.
أحجلم  زكريلء   ( ) تفويت دلديد 
 84 أصل  من  دخت لعية  حصة   84
مح د   ( ) دلديد  لفلئد   حصة 

أحجلم بتلريخ 24 أكتوبر 2022.
تفويت دلديد ( ) معلس أحجلم 84 
حصة دخت لعية من أصل 84 حصة 
أحجلم  مح د   ( ) دلديد  لفلئد  

بتلريخ 24 أكتوبر 2022.
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم   
نون28   22 دالبتددئية بللنلضور بتلريخ 

2022 تحت رقم 4820.

855I

nezha elwassi

JENNATE JORF
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تأسيس شركة

nezha elwassi
 BD. MOHAMMED V. RES .60

 MANSOUR BILLAH 1ER ETAGE
 N°1 EL JADIDA، 24000، el

jadida marco
JENNATE JORF شركة ذدت 

دملدؤولية دملحدوس 
وعنودن مقرهل دإلخت لعي محل 23 
تجزئة سلدبيل دلجديد  - 24000 

دلجديد  دملغرب
تأسيس شركة ذدت دملدؤولية 

دملحدوس  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

20445
في  مؤرخ  حر  عقد  ب قت�سى 
دلقلنون  إعددس  تم   2022 نون28   45
دملدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دملحدوس  بلمل يزدت دلتللية:
ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دملدؤولية دملحدوس .
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عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 

 : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

.JENNATE JORF

-دلبدتنة   : غرض دلشركة بإيجلز 

ودلتنظيف 

-دع لل دلصيلنة دلصنلعية 

-دلرسم في دملبلني.

 23 عنودن دملقر دالخت لعي : محل 

 24000  - دلجديد   تجزئة سلدبيل 

دلجديد  دملغرب.

أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.

 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:

دلديد دملهدي خنلت : 500 حصة 

بقي ة 400 سرهم للحصة.

 500  : دلكرسوسي  بشري  دلديد  

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة. 

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :

عنودنه(د)  خنلت  دملهدي  دلديد 

هللا  عبد  موالي  دلشخللبة  سودر 

24000 دلجديد  دملغرب.

دلكرسوسي  بشري  دلديد  

دلدلدبيل  تجزئة   23 عنودنه(د) 

دلجديد    24000 دلدفلي  دلطلبق 

دملغرب.

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:

عنودنه(د)  خنلت  دملهدي  دلديد 

هللا  عبد  موالي  دلشخللبة  سودر 

24000 دلجديد  دملغرب

دلكرسوسي  بشري  دلديد  

دلدلدبيل  تجزئة   23 عنودنه(د) 

دلجديد    24000 دلدفلي  دلطلبق 

دملغرب

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

دالبتددئية بللجديد  بتلريخ 43 سخن28 

2022 تحت رقم 29540.

856I

MON COMPTABLE SARL

 AUTO ECOLE REDA
LAMINE

شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 
تأسيس شركة

MON COMPTABLE SARL
20 زنقة سجل لسة، 60000، وخد  

دملغرب
 AUTO ECOLE REDA LAMINE
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تجزئة  دإلخت لعي  مقرهل  وعنودن 
دلبدتلن قطعة 449 طريق دلعونية - 

60000 وخد  دملغرب
دملدؤولية  ذدت  شركة  تأسيس 

دملحدوس  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

40275
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعددس دلقلنون   2020 شتن28   22
دملدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دملحدوس  بلمل يزدت دلتللية:
ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دملدؤولية دملحدوس .
عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
 AUTO : دإلقتضلء ب ختصر تد يتهل

.ECOLE REDA LAMINE
مدرسة   : بإيجلز  دلشركة  غرض 

لتعليم دلديلقة.
تجزئة   : دالخت لعي  دملقر  عنودن 
دلبدتلن قطعة 449 طريق دلعونية - 

60000 وخد  دملغرب.
أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.
 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:
دلديد  فلط ة زيزو : 500 حصة 

بقي ة 400 سرهم للحصة.
دلديد يلسين زرودلي : 500 حصة 

بقي ة 400 سرهم للحصة. 
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :
عنودنه(د)  فلط ة  زيزو  دلديد  
رقم  دلعونية  طريق  موهوب  تجزئة 

444 60000 وخد  دملغرب.

عنودنه(د)  زرودلي  يلسين  دلديد 
م د  وزنقة  دملعتز  دبن  زنقة  زدوية 
وخد    60000  49 رقم  ع ردوي 

دملغرب.
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:
عنودنه(د)  فلط ة  زيزو  دلديد  

وخد  60000 وخد  دملغرب
عنودنه(د)  زرودلي  يلسين  دلديد 

وخد  60000 وخد  دملغرب
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
سخن28   04 بتلريخ  بوخد   دلتجلرية 

2022 تحت رقم 4949.
857I

monde consulting

TRAVEL BY REC
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

monde consulting
٬766شلرع مح د دلدلسس دلطلبق 
دلتلني دلددر دلبيضلء، 20550، دلددر 

دلبيضلء دملغرب
TRAVEL BY REC شركة ذدت 

مدؤولية محدوس  ذدت دلشريك 
دلوحيد

وعنودن مقرهل دإلخت لعي 223 
دلشقة رقم 4، دلطلبق دألول حي 
دلنهضة دلربلط - 40000 دلربلط 

دملغرب
تأسيس شركة ذدت مدؤولية 
محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 
464683

في  مؤرخ  موثق  عقد  ب قت�سى 
تم إعددس دلقلنون   2022 أكتوبر   27
مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 
دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:
ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 
دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.
عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
 : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

.TRAVEL BY REC

دلت2فيه   : بإيجلز  دلشركة  غرض 
سيلحي.

 223  : دالخت لعي  دملقر  عنودن 
حي  دألول  دلطلبق   ،4 رقم  دلشقة 
دلربلط   40000  - دلربلط  دلنهضة 

دملغرب.
أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.
 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:
 : دلنشطي  دلدين  ع لس  دلديد 
4.000 حصة بقي ة 400.000 سرهم 

للحصة. 
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :
دلنشطي  دلدين  ع لس  دلديد 
بن  مقلطعلت  ع للة  عنودنه(د) 
دلددر   20000 دمديك دلددر دلبيضلء 

دلبيضلء دملغرب.
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:
دلنشطي  دلدين  ع لس  دلديد 
بن  مقلطعلت  ع للة  عنودنه(د) 
دلددر   20000 دمديك دلددر دلبيضلء 

دلبيضلء دملغرب
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
سخن28   42 بتلريخ  بللربلط  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 434449.

858I

ELYX CONSULTING

SAPRESS
شركة دملدله ة

دست ردر نشلط دلشركة

SAPRESS
شركة دملدله ة سلبريس 
سجل دلتجلري 36473 

عنودن مقرهل دالخت لعي زنقة 
80 رقم 20، حي دلصنلعي سيدي 

معروف دلددر بيضلء دملغرب
ب قت�سى دلج ع دلعلم دالستثنلئي 
دملؤرخ في 08 شتن28 2022 تقرر مل يلي 
على  دلشركة  نشلط  دست ردرية 
رأس  أربلع  ثالثة  مدلر   من  دلرغم 

دمللل
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بلملحك ة  تم  دلقلنوني  دإليددع 
 08 بتلريخ  دلبيضلء  للددر  دلتجلرية 

نون202228 تحت رقم 844440 
859I

علسل دلزميتة - محلسب-

ARICOLLE
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

علسل دلزميتة - محلسب-
250 حي دالسدرسة بلوك 2 تلز ، 

35000، تلز  دملغرب
ARICOLLE شركة ذدت مدؤولية 

محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد
وعنودن مقرهل دإلخت لعي سودر 

دملقتلة طريق دلدبت - 35043 تلز  
دملغرب

تأسيس شركة ذدت مدؤولية 
محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 
6833

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
دلقلنون  إعددس  تم   2022 نون28   24
مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 
دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:
ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 
دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.
عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
 : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

.ARICOLLE
-صنلعة   : غرض دلشركة بإيجلز 

وبيع مسحوق بالط دألرض
-دلبنلء ودألشغلل دملختلفة

-دالستي2دس ودلتصدير.
سودر   : دالخت لعي  دملقر  عنودن 
تلز    35043  - دملقتلة طريق دلدبت 

دملغرب.
أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.
 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:
 4.000  : دمطيطو  زهي2  دلديد 

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة. 

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 
وصفلت ومودطن دلشركلء :

عنودنه(د)  دمطيطو  زهي2  دلديد 
64 بلوك 2 حي دألسدرسة 35000 تلز  

دملغرب.
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:
عنودنه(د)  دمطيطو  زهي2  دلديد 
64 بلوك 2 حي دألسدرسة 35000 تلز  

دملغرب
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
سخن28   45 بتلريخ  بتلز   دالبتددئية 

2022 تحت رقم 582/2022.
860I

درنك

LEADER BERRY SARL
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تأسيس شركة

درنك
شلرع يوسف دبن تلشفين رقم 44 
 LARACHE ،92000 ،دلعردئش

دملغرب
LEADER BERRY SARL شركة ذدت 

دملدؤولية دملحدوس 
وعنودن مقرهل دإلخت لعي تجزئة 

دملغرب دلجديد رقم 4248 دلطلبق 
دلدفلي - 92000 دلعردئش دملغرب
تأسيس شركة ذدت دملدؤولية 

دملحدوس  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

7274
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
دلقلنون  إعددس  تم   2022 نون28   24
دملدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دملحدوس  بلمل يزدت دلتللية:
ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دملدؤولية دملحدوس .
عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
 : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

.LEADER BERRY SARL
غرض دلشركة بإيجلز : دستخددم 

دألرد�سي دلزردعية.
تجزئة   : دالخت لعي  دملقر  عنودن 
دلطلبق   4248 رقم  دلجديد  دملغرب 

دلدفلي - 92000 دلعردئش دملغرب.

أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.

 90.000 دلشركة:  رأس لل  مبلغ 

سرهم، مقدم كللتللي:

دلديد عبد دلدالم دلنعيجي : 450 

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة.

 450  : دلنعيجي  رضودن  دلديد 

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة.

 450  : دلنعيجي  مح د  دلديد 

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة.

 450  : دلديد عبد دالله دلنعيجي 

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة.

 450  : دلنعيجي  دح د  دلديد 

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة.

دلديد هالل دلنعيجي : 450 حصة 

بقي ة 400 سرهم للحصة. 

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :

دلنعيجي  دلدالم  عبد  دلديد 

عنودنه(د) سودر دلزالولة ج وق دلعودمر  

سدئر  دللوكوس دلقصر دلكبي2 92450 

دلقصر دلكبي2 دملغرب.

دلديد رضودن دلنعيجي عنودنه(د) 

سودر دلزالولة ج وق دلعودمر  دلقصر 

دلكبي2 92450 دلقصر دلكبي2 دملغرب.

دلديد مح د دلنعيجي عنودنه(د) 

سودر دلزالولة ج وق دلعودمر  دلقصر 

دلكبي2 92450 دلقصر دلكبي2 دملغرب.

دلنعيجي  دالله  عبد  دلديد 

عنودنه(د) سودر دلزالولة ج وق دلعودمر  

سدئر  دللوكوس دلقصر دلكبي2 92450 

دلقصر دلكبي2 دملغرب.

عنودنه(د)  دلنعيجي  دح د  دلديد 

سدئر   دلعودمر   وق  ج  دلزالولة  سودر 

 92450 دلكبي2  دلقصر  دللوكوس 

دلقصر دلكبي2 دملغرب.

عنودنه(د)  دلنعيجي  هالل  دلديد 

سودر دلزالولة ج وق دلعودمر  دلقصر 

دلكبي2 92450 دلقصر دلكبي2 دملغرب.

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:

عنودنه(د)  دلنعيجي  هالل  دلديد 

سودر دلزالولة ج وق دلعودمر  دلقصر 

دلكبي2 92450 دلقصر دلكبي2 دملغرب.

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
بتلريخ  بللعردئش  دالبتددئية 
رقم  تحت   2022 سخن28   08

.26044422049474

864I

BOUKRAA CONSULTATION JURIDIQUE

JUST DO IT YOUR SMILE
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

 BOUKRAA CONSULTATION
JURIDIQUE

حي دلفتح سلحة دلنيل رقم 60 
دلعيون، 70000، دلعيون دملغرب

JUST DO IT YOUR SMILE شركة 
ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
وعنودن مقرهل دإلخت لعي حي دلقدس 
شلرع ع ر دملختلر رقم 04 - 70000 

دلعيون دملغرب
تأسيس شركة ذدت مدؤولية 
محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 
43963

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعددس دلقلنون   2022 سخن28   05
مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 
دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:
ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 
دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.
عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
 JUST  : ب ختصر تد يتهل  دإلقتضلء 

.DO IT YOUR SMILE
صنلعة   : بإيجلز  دلشركة  غرض 

دالسنلن.
حي   : دالخت لعي  دملقر  عنودن 
 -  04 دلقدس شلرع ع ر دملختلر رقم 

70000 دلعيون دملغرب.
أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.
 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي :



عدس 5748 - 4 خ لس  دامر  4444 )28 سيد 28 2022)الجريدة الرسمية   24346

 4.000  : عزوز  س ي2   دلديد 
حصة بقي ة 400 سرهم للحصة. 

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 
وصفلت ومودطن دلشركلء :

دلديد س ي2  عزوز عنودنه(د) حي 
 47 دملدي2  شلرع دبو هرير  فيال رقم 

70000 دلعيون دملغرب.
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:
دلديد س ي2  عزوز عنودنه(د) حي 
 47 دملدي2  شلرع دبو هرير  فيال رقم 

70000 دلعيون دملغرب
تم دإليددع دلقلنوني ب- بتلريخ 08 

سخن28 2022 تحت رقم 3488.
862I

la sincérité إنت لئية 

SHUSHSKY
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

la sincérité إنت لئية
زنقة بئ2 أنزردن ع لر  ٣ دلشقة 
١٣ شلرع مح د دلخلمس فلس، 

30000، فلس دملغرب
SHUSHSKY شركة ذدت مدؤولية 

محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد
وعنودن مقرهل دإلخت لعي شلرع عبد 

دلكريم دلخطلبي ع لر  بن و�سى 
دلكوش دلطلبق دلثلني - 30000 فلس 

دملغرب
تأسيس شركة ذدت مدؤولية 
محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 
74779

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
دلقلنون  إعددس  تم   2022 نون28   40
مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 
دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:
ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 
دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.
عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
 : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

.SHUSHSKY

دإلست2دس   : بإيجلز  دلشركة  غرض 
ودلتصدير

خ يع  في  دلشركة  مشلركة 
تكون  أن  يحت ل  دلتي  دلع ليلت 
دملذكور  دملؤس�سي  بللغرض  مرتبطة 
خديد ،  شركلت  إنشلء  طريق  عن 
أو دشت2دك  أو رعلية،  أو مدله لت، 
أو دست2سدس دألوردق دملللية أو حقوق 
دلشركلت، أو دالندملج، أو دالستحودذ، 
دلتجلرية،  دألصول  تأخي2  إسدر   أو 
دملشت2ك  دملشروع  أو  دلتحللف،  أو 
دالقتصلسية.  دملصللح  مج وعة  أو 
بشكل علم: خ يع دملعلمالت دلتجلرية 
دألوردق  أو  دملللية  أو  دلصنلعية  أو 
بشكل  تتعلق  دلعقلردت  أو  دملللية 
دألشيلء  بأحد  مبلشر  غي2  أو  مبلشر 
دملذكور  أعاله أو دلتي قد تعزز تطوير 

دلشركة..
شلرع   : دالخت لعي  دملقر  عنودن 
عبد دلكريم دلخطلبي ع لر  بن و�سى 
دلكوش دلطلبق دلثلني - 30000 فلس 

دملغرب.
أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.
 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:
دلديد مصطفى شحلتة مصطفى 
 400 بقي ة  حصة   4.000  : شوشة 

سرهم للحصة. 
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :
دلديد مصطفى شحلتة مصطفى 
4 حي  رقم   4 بلوك  شوشة عنودنه(د) 
دلتوسعية دلكوشة تلز  30000 فلس 

دملغرب.
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:
دلديد مصطفى شحلتة مصطفى 
4 حي  رقم   4 بلوك  شوشة عنودنه(د) 
دلتوسعية دلكوشة تلز  30000 فلس 

دملغرب
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
سخن28   42 بتلريخ  بفلس  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 5065.

863I

إئت لنية مشلط

شركة برانوبل
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تغيي2 تد ية دلشركة

إئت لنية مشلط
رقم 25 زنقة معركة بدر حي دلتقدم، 

45000، دلخ يدلت دملغرب
شركة بردنوبل شركة ذدت مدؤولية 

محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد
وعنودن مقرهل دالخت لعي شلرع 

مح د دلخلمس رقم 87 - 45000 
دلخ يدلت دملغرب.
تغيي2 تد ية دلشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 
25754

 ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 
تم تغيي2   2022 نون28   24 دملؤرخ في 
تد ية دلشركة من »شركة بردنوبل« 

إلى »شركة صلشل ريدت لود ليد «.
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
 44 بتلريخ  بللخ يدلت  دالبتددئية 

سخن28 2022 تحت رقم 440.

864I

CABINET DAMI & ASSOCIES

سطاسيون بالنيير بوزنيقة

تأسيس شركة دملدله ة

CABINET DAMI & ASSOCIES
 BD DE LA RESISTANCE ,469
 7 EME ETAGE 169, BD DE LA
 RESISTANCE 7 EME ETAGE،

20490، CASABLANCA MAROC
سطلسيون بللنيي2 بوزنيقة »شركة 

دملدله ة« 
وعنودن مقرهل دالخت لعي: 40 شلرع 
دلحرية دلطلبق دلثللث شقة رقم 5 -، 

20490 دلددر دلبيضلء دملغرب
إعالن عن تأسيس » شركة 

دملدله ة«
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.565259
 07 في  مؤرخ  حر  عقد  ب قت�سى 

نون28 2022 تم إعددس دلقلنون

دألسل�سي لشركة دملدله ة بلمل يزدت 

دلتللية:

شكل دلشركة : شركة دملدله ة.

عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 

 : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

سطلسيون بللنيي2 بوزنيقة.

إنشلء   : بإيجلز  دلشركة  غرض 

وخ يع  دلديلحية  دملشلريع  وإسدر  

دألنشطة ذدت دلصلة.

40 شلرع  عنودن دملقر دالخت لعي : 

 -  5 دلحرية دلطلبق دلثللث شقة رقم 

20490 دلددر دلبيضلء دملغرب.

أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة: 99 سنة.

ويبلغ رأس لل دلشركة 4.000.000 

سرهم،

مقدم كللتللي:

 3.500  : دلدبلعي  دملهدي  دلديد 

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة.

 3.000  : فلتحي  بوعز   دلديد 

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة.

 4.500  : أوطللب  مللد  دلديد 

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة.

 4.000  : أوطللب  لعربي  دلديد 

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة.

 4.000  : ع لري  عصلم  دلديد 

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة. 

مجلس  أعضلء  أو  دملتصرفون 

دلرقلبة: 

دلديد دملهدي دلدبلعي بصفته(د) 
دلرئيس عنودنه(د) دإلسريدية 04 زنقة 
دلددر   20530 دلبيضلء   34 رقم   04

دلبيضلء دملغرب

مردقب أو مردقبي دلحدلبلت :

(د)بصفته  مح د  سدمي  دلديد 

 469 عنودنه(د)  حدلبلت  مردقب 

 20490  07 دلطلبق  دملقلومة  شلرع 

دلددر دلبيضلء دملغرب

دألسل�سي  دلنظلم  مقتضيلت 

وتوزيع  دالحتيلطي  بتكوين  دملتعلقة 

دألربلح :

 ٪5 من دالحتيلطي دلقلنوني.

دملنصوص  دلخلصة  دإلمتيلزدت 

عليهل لكل شخص :
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-دلرئيس: دملهدي دلدبلعي

-إسدري: بوعز  فلتحي

-إسدري: مللد أوطللب

-إسدري: لعربي أوطللب

-إسدري: عصلم ع لري.
بقبول  متعلقة  مقتضيلت 

تفويت  لهم  دملخول  دألشخلص 
دألسهم وتعيين خهلز دلشركة دملخول 

له دلبث في طلبلت دلقبول :

دملهدي دلدبلعي.

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

 43 بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 

سخن28 2022 تحت رقم 44398.

865I

دورو دفريك إكدبي2

 N.O.M.A.D.E MAROC CO

TOURS
إعالن متعدس دلقردردت

دورو دفريك إكدبي2
رقم 256 شلرع دإلسري�سي، تجزئة 

صوفيل دلورس ، تلركة مردكش، 

40000، مردكش دملغرب

 N.O.M.A.D.E MAROC CO

TOURS »شركة ذدت دملدؤولية 

دملحدوس «

وعنودن مقرهل دالخت لعي: 378 شلرع 

دلحدن دلثلني شقة رقم 2 - 40040 

دلربلط دملغرب.

»إعالن متعدس دلقردردت«
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري: 

.454727

ب قت�سى دلج ع دلعلم دالستثنلئي 

دملؤرخ في 05 سخن28 2022

تم دتخلذ دلقردردت دلتللية: 

قردر رقم 4: دلذي ينص على مليلي: 

 50 تفويت دلديد دلجكلني عزيز   4-

حصة دخت لعية من أصل 50 حصة 

لفلئد  دلديد دلجكلني نور دلدين. -2 

تفويت دلديد دلجكلني عبد دلعللي 50 

حصة دخت لعية من أصل 50 حصة 

لفلئد  دلديد دلجكلني نور دلدين

قردر رقم 2: دلذي ينص على مليلي: 

للشركة  دلقلنوني  دلشكل  تحويل 
من شركة ذدت مدىؤولية محدوس  
محدوس   مدىؤولية  ذدت  دلى شركة 

ذدت دلشريك دلوحيد
قردر رقم 3: دلذي ينص على مليلي: 
دلى  للشركة  دالخت لعي  دملقر  تحويل 
حي   44 زنقة عنلبية سكتور   2 رقم   :

دلريلض دلربلط
قردر رقم 4: دلذي ينص على مليلي: 
رفع رأس لل دلشركة دللى 4.400.000 

سرهم
وتبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 

دلنظلم دألسل�سي دلتللية: 
بند رقم 4: دلذي ينص على مليلي: 

تحويل دلشكل دلقلنوني للشركة
بند رقم 4: دلذي ينص على مليلي: 

تحويل دملقر دالخت لعي للشركة
بند رقم 6: دلذي ينص على مليلي: 

رفع رأس لل دلشركة
بند رقم 7: دلذي ينص على مليلي: 
دلى  دالخت لعية  دلحصص  تفويت 

دلديد دلجكلني نور دلدين
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
سخن28   44 بتلريخ  بللربلط  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 40553.
866I

LE NASCHI »BISTROT DU VELODROME

لو نا�سي »بيسترو دي فلودرم«
شركة دملدله ة

تحويل دلشكل دلقلنوني للشركة

 LE NASCHI »BISTROT DU
VELODROME

 37ESPACE PORTE D’ANFA,
 ANGLE RUE BAB MANSOUR ET
 BD MOULAY RACHID، 20050،

CASABLANCA MAROC
لو نل�سي »بيدت2و سي فلوسرم« شركة 

دملدله ة
و عنودن مقرهل دالخت لعي زدوية زنقة 
بلب دملنصور وشلرع موالي رشيد، 
فضلء بلب دنفل رقم 37 - 20050 

دلددر دلبيضلء.
تحويل دلشكل دلقلنوني للشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 
.465377

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 

تم   2022 أكتوبر   24 في  دملؤرخ 

تحويل دلشكل دلقلنوني للشركة من 

»شركة ذدت  إلى  دملدله ة«  »شركة 

دملدؤولية دملحدوس «.

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

 09 بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 

سخن28 2022 تحت رقم 849748.

867I

CABINET BOUMAHROU

STE PULPITOS SARL
إعالن متعدس دلقردردت

CABINET BOUMAHROU

 RUE ALLAL BEN ABDELLAH

 N° 6 CABINET BOUMAHROU،

90000، TANGER MAROC

STE PULPITOS SARL »شركة ذدت 

دملدؤولية دملحدوس «

وعنودن مقرهل دالخت لعي: 43 ع لر  

دلخيII 2 رقم 2 - 90000 طنجة 

دملغرب.

»إعالن متعدس دلقردردت«
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري: 

.444635

ب قت�سى دلج ع دلعلم دالستثنلئي 

دملؤرخ في 24 نون28 2022

تم دتخلذ دلقردردت دلتللية: 

على  ينص  دلذي   :4- رقم  قردر 

دلديد س ي2  دملدي2  دستقللة  مليلي: 

أرسالن 

على  ينص  دلذي   :2- رقم  قردر 

مليلي: تغيي2 نظلم دلتوقيع، دإلخردءدت 

ودلصالحيلت 

وتبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 

دلنظلم دألسل�سي دلتللية: 

على  ينص  دلذي   :44- رقم  بند 

دستقللة دملدي2 س ي2 أرسالن  مليلي: 

دلوطنية  دلتعريف  لبطلقة  دلحلمل 
A247347 رقم

على  ينص  دلذي   :43- رقم  بند 

ودحد  إمضلء  دلشركة  يلزم  مليلي: 

عدنلن  دلديد  دلوحيد  لل دي2 

دلعبيدي.

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

سخن28   07 بتلريخ  بطنجة  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 260333.

868I

CABINET BOUMAHROU

 STE SAYD CHAMAL SARL
AU

إعالن متعدس دلقردردت

CABINET BOUMAHROU

 RUE ALLAL BEN ABDELLAH

 N° 6 CABINET BOUMAHROU،

90000، TANGER MAROC

 STE SAYD CHAMAL SARL AU

»شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس  

ذدت دلشريك دلوحيد«

وعنودن مقرهل دالخت لعي: 8046 

شلرع مدنلنة دلضيلء رقم 3 - 

90000 طنجة دملغرب.

»إعالن متعدس دلقردردت«
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري: 

.445587

ب قت�سى دلج ع دلعلم دالستثنلئي 

دملؤرخ في 24 نون28 2022

تم دتخلذ دلقردردت دلتللية: 

على  ينص  دلذي   :4- رقم  قردر 

مليلي: تغيي2 إسم دلشركة 

على  ينص  دلذي   :2- رقم  قردر 

فئة  من  حصة   500 تفويت  مليلي: 

400 سرهم ب بلغ 50.000 سرهم ودلتي 

ي تلكهل دلديد س ي2 أرسالن للديد 

عدنلن دلعبيدي

على  ينص  دلذي   :3- رقم  قردر 

دألسل�سي  دلقلنون  تعديل  مليلي: 

للشركة وإعلس  صيلغته

وتبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 

دلنظلم دألسل�سي دلتللية: 

بند رقم -2: دلذي ينص على مليلي: 

ذدت  من شركة  دلشركة  إسم  تغيي2 

إلى شركة ذدت  دملدؤولية دملحدوس  

دملدؤولية دملحدوس  بشريك ودحد

بند رقم -6: دلذي ينص على مليلي: 

تخص  سرهم   400.000 مدله لت 

دلديد عدنلن دلعبيدي وحده.
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 بند رقم -7: دلذي ينص على مليلي: 
 400.000 يحدس رأس لل دلشركة في 
حصة من   4000 إلى  سرهم مقد ة 
دلودحد   للحصة  سرهم   400 فئة 
عدنلن  دلديد  ي تلكهل  أصبح  ودلتي 

دلعبيدي دلشريك دلوحيد للشركة
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
سخن28   07 بتلريخ  بطنجة  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 260334.

869I

CENTRE D’AFFAIRE AL MOSTAQBAL

RAL EPOXY
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

حل شركة

 CENTRE D›AFFAIRE AL
MOSTAQBAL

حي دلعيون دلزدوية شلرع أيت يفل لن 
دلفددء رقم 344 دلطلبق دلثلني دلددر 

دلبيضلء، 20250، دلددر دلبيضلء 
دملغرب

RAL EPOXY شركة ذدت دملدؤولية 
دملحدوس (في طور دلتصفية)

وعنودن مقرهل دإلخت لعي حي دلعيون 
دلزدوية شلرع أيت يفل لن دلفددء رقم 
344 دلطلبق دلثلني دلددر دلبيضلء - 

20250 دلددر دلبيضلء دملغرب.
حل شركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 
.546753

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 
2022 تقرر حل  04 شتن28  دملؤرخ في 
 RAL  شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس
 400.000 رأس للهل  مبلغ   EPOXY
دإلخت لعي حي  سرهم وعنودن مقرهل 
يفل لن  أيت  شلرع  دلزدوية  دلعيون 
دلفددء رقم 344 دلطلبق دلثلني دلددر 
دلبيضلء  دلددر   20250  - دلبيضلء 
دملغرب نتيجة ل : عدم تحقيق دلهدف

دملطلوب..
و حدس مقر دلتصفية ب حي دلعيون 
دلزدوية شلرع أيت يفل لن دلفددء رقم 
دلبيضلء  دلددر  دلثلني  دلطلبق   344
دملغرب 20250 دلددر دلبيضلء دملغرب. 

و عين :

نع لن  عبددلوهلب  دلديد( ) 
وعنودنه(د) 6 طريق ي8ن دلعن28ي شقة 
دلبيضلء  دلددر  دنفل  دملنون  دقلمة   5
دملغرب  دلبيضلء  دلددر   20250

ك صفي ( ) للشركة.
رشيد بحتي وعنودنه(د)  دلديد( ) 
حي دملنزه حد دلدودلم برشيد 26402 

برشيد دملغرب ك صفي ( ) للشركة.
وعند دإلقتضلء دلحدوس دملفروضة 
محل  لهم  دملخولة  دلصالحيلت  على 
دملخلبر  ومحل تبليغ دلعقوس ودلوثلئق 

دملتعلقة بللتصفية : -
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
 42 بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 

سخن28 2022 تحت رقم 849795.
870I

FUTURASCO FIDUCIAIRE

 STE CENTRE MEGA COURS
 BENI MELLAL PRIVE SARL

AU
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

FUTURASCO FIDUCIAIRE
343 شلرع مح د دلخلمس رقم 5 
دلطلبق دلثللث بني مالل، 23000، 

بني مالل دملغرب
 STE CENTRE MEGA COURS

 BENI MELLAL PRIVE SARL AU
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
وعنودن مقرهل دإلخت لعي زنقة 

دلحدن دلثلني، حي مي ونة بلوك 04 
تجزئة 49 دلطلبق دألول رقم 02 - 

23000 بني مالل دملغرب 
تأسيس شركة ذدت مدؤولية 
محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 
42433

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
دلقلنون  إعددس  تم   2022 ينلير   48
مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 
دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:
ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 
دلوحيد.

عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
 STE  : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 
 CENTRE MEGA COURS BENI

.MELLAL PRIVE SARL AU
غرض دلشركة بإيجلز : - دلتكوين 

قصي2 دملد  
- سروس دلدعم 

- دلتحضي2 لالمتحلنلت
- دستشلردت في تديي2 دملقلوالت
- تنضيم دلفعلليلت دلثقلفية.

زنقة   : دالخت لعي  دملقر  عنودن 
 04 دلحدن دلثلني، حي مي ونة بلوك 
 -  02 رقم  دألول  دلطلبق   49 تجزئة 

23000 بني مالل دملغرب.
أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.
 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:
دلديد كوثر دل28دخ : 4.000 حصة 

بقي ة 400 سرهم للحصة. 
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :
عنودنه(د)  دل28دخ  كوثر  دلديد  
 278 شقة   08 ع لر    06 إقلمة بيتي 

44000 سال دلجديد  دملغرب.
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:
عنودنه(د)  دل28دخ  كوثر  دلديد  
 278 شقة   08 ع لر    06 إقلمة بيتي 

44000 سال دلجديد  دملغرب 
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
دالبتددئية ببني مالل بتلريخ 44 ف28دير 

2022 تحت رقم 466.
874I

دلركيبي

 STE EL MAGHDAL
TRAVAUX

شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 
دلشريك دلوحيد

حل شركة

دلركيبي
كل يم، 84000، كل يم دملغرب

 STE EL MAGHDAL TRAVAUX
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت

 دلشريك دلوحيد(في طور دلتصفية)
وعنودن مقرهل دإلخت لعي زنقة تونس 
دلحي دالسدري دلزدك - 84006 دلزدك 

دملغرب.
حل شركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 
.4803

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 
2022 تقرر حل  04 سخن28  دملؤرخ في 
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 
 STE EL MAGHDAL دلشريك دلوحيد
 400.000 TRAVAUX مبلغ رأس للهل 
سرهم وعنودن مقرهل دإلخت لعي زنقة 
 84006  - تونس دلحي دالسدري دلزدك 
مشلكل   : ل  نتيجة  دملغرب  دلزدك 

مللية.
زنقة  ب  دلتصفية  مقر  حدس  و 
 84006  - تونس دلحي دالسدري دلزدك 

دلزدك دملغرب. 
و عين:

دلبوخ علوي  رقية  دلديد( ) 
-دلزدك  دملركز  دملحبس  وعنودنه(د) 
 ( ) ك صفي  دملغرب  دلزدك   84006

للشركة.
وعند دإلقتضلء دلحدوس دملفروضة 
محل  لهم  دملخولة  دلصالحيلت  على 
دملخلبر  ومحل تبليغ دلعقوس ودلوثلئق 

دملتعلقة بللتصفية : -
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
سخن28   42 بتلريخ  بكل يم  دالبتددئية 

2022 تحت رقم 463.
872I

COMPTE A JOUR

 TRANSPORT LMASSA
ALBAYDAA

شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 
دلشريك دلوحيد

حل شركة

COMPTE A JOUR
 BP N° 5173 OLD MILMOUN
 NADOR، 62000، NADOR

MAROC
 TRANSPORT LMASSA

ALBAYDAA شركة ذدت مدؤولية 
محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد (في 

طور دلتصفية)
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وعنودن مقرهل دإلخت لعي حي تلوي ة 
دلزنقلة دلرئيدية رقم 420 - 62000 

دلنلظور دملغرب.
حل شركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 
.24497

دلوحيد  دلشريك  قردر  ب قت�سى 
تقرر حل   2022 نون28   04 دملؤرخ في 
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 
 TRANSPORT دلوحيد  دلشريك 
مبلغ   LMASSA ALBAYDAA
وعنودن  سرهم   400.000 رأس للهل 
مقرهل دإلخت لعي حي تلوي ة دلزنقلة 
دلرئيدية رقم 420 - 62000 دلنلظور 
دملغرب نتيجة ل : عدم تحقيق دلهدف 

دملنشوس.
و حدس مقر دلتصفية ب حي تلوي ة 
دلزنقلة دلرئيدية رقم 420 - 62000 

دلنلظور دملغرب. 
و عين:

دملشكوري  صبلح  دلديد( ) 
دلنلظور   62000 دلنلظور  وعنودنه(د) 

دملغرب ك صفي ( ) للشركة.
وعند دإلقتضلء دلحدوس دملفروضة 
محل  لهم  دملخولة  دلصالحيلت  على 
دملخلبر  ومحل تبليغ دلعقوس ودلوثلئق 

دملتعلقة بللتصفية : -
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
دالبتددئية بللنلضور بتلريخ 42 سخن28 

2022 تحت رقم 4978.
873I

دملحلسبة دملعت د  نع لن مجيد 

GOLDEN DIRT
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

دملحلسبة دملعت د  نع لن مجيد 
رقم 4 شلرع عالل بن عبد هللا 
سيدي دح د دلتلسلي صفرو، 

34000، صفرو دملغرب
GOLDEN DIRT شركة ذدت 

مدؤولية محدوس  ذدت دلشريك 
دلوحيد

وعنودن مقرهل دإلخت لعي حي 
دمعردض دي وزدر كندر - 34250 

دي وزدر كندر دملغرب

تأسيس شركة ذدت مدؤولية 

محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

3895

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

تم إعددس دلقلنون   2022 أكتوبر   28

مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:

ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.

عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 

 : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

.GOLDEN DIRT

دشغلل   : بإيجلز  دلشركة  غرض 

مختلفة ودلتددول.

حي   : دالخت لعي  دملقر  عنودن 

 34250  - كندر  دي وزدر  دمعردض 

دي وزدر كندر دملغرب.

أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.

 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:

 4.000  : رشيد  دفو�سي  دلديد 

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة. 

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :

عنودنه(د)  رشيد  دفو�سي  دلديد 

 34250 كندر  دي وزدر  دمعردض  حي 

دي وزدر كندر دملغرب.

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:

عنودنه(د)  رشيد  دفو�سي  دلديد 

 34250 كندر  دي وزدر  دمعردض  حي 

دي وزدر كندر دملغرب

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

نون28   44 بتلريخ  بصفرو  دالبتددئية 

2022 تحت رقم 605.

874I

FIDUCIAIRE AYMANE دئت لنية أي ن

COSMETIC OUNOUTHA

شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

حل شركة

 FIDUCIAIRE دئت لنية أي ن

AYMANE

347 شلرع دلورقطوني، 54000، 

منيفر  دملغرب

COSMETIC OUNOUTHA شركة 

ذدت دملدؤولية دملحدوس (في طور 

دلتصفية)

وعنودن مقرهل دإلخت لعي 07 زنقة 

34 حي دملدي2  دلدفلى 2 - 54000 

مىيفر  دملغرب.

حل شركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.3697

دلوحيد  دلشريك  قردر  ب قت�سى 

تقرر حل   2022 نون28   28 دملؤرخ في 

دملحدوس   دملدؤولية  ذدت  شركة 

مبلغ   COSMETIC OUNOUTHA

وعنودن  سرهم   40.000 رأس للهل 

حي   34 زنقة   07 دإلخت لعي  مقرهل 

مىيفر    54000  -  2 دملدي2  دلدفلى 

دملغرب نتيجة ل : صعوبلت دالنطالق.

زنقة   07 و حدس مقر دلتصفية ب 

 54000  -  2 حي دملدي2  دلدفلى   34

منيفر  دملغرب. 

و عين:

حوري  سعيد   دلديد( ) 

 54000 40 دلحي دلفالحي  وعنودنه(د) 

منيفر  دملغرب ك صفي ( ) للشركة.

وعند دإلقتضلء دلحدوس دملفروضة 

محل  لهم  دملخولة  دلصالحيلت  على 

دملخلبر  ومحل تبليغ دلعقوس ودلوثلئق 

دملتعلقة بللتصفية : -

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

42 سخن28  دالبتددئية بخنيفر  بتلريخ 

2022 تحت رقم 536.

875I

FIDUCIAIRE AYMANE دئت لنية أي ن

SGM ATLAS MR
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

حل شركة

 FIDUCIAIRE دئت لنية أي ن

AYMANE

347 شلرع دلورقطوني، 54000، 

منيفر  دملغرب

SGM ATLAS MR شركة ذدت 

دملدؤولية دملحدوس (في طور 

دلتصفية)

وعنودن مقرهل دإلخت لعي 38 حي 

دلنهضة شلرع دلجيش دمللكي أيت 

إسحلق - 54000 منيفر  دملغرب.

حل شركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.2869

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 

2022 تقرر حل  04 سخن28  دملؤرخ في 

دملحدوس   دملدؤولية  ذدت  شركة 

رأس للهل  مبلغ   SGM ATLAS MR

مقرهل  وعنودن  سرهم   400.000

شلرع  دلنهضة  حي   38 دإلخت لعي 

دلجيش دمللكي أيت إسحلق - 54000 

صعوبة   : ل  نتيجة  دملغرب  منيفر  

دلحصول على صفقلت.

حي   38 و حدس مقر دلتصفية ب 

أيت  دمللكي  دلجيش  شلرع  دلنهضة 

إسحلق - 54000 منيفر  دملغرب. 

و عين:

دلديد( ) دح د دح لم وعنودنه(د) 

مريرت  دإلسدري  دلحي  دلح لم  طريق 

 ( ) 54000 منيفر  دملغرب ك صفي 

للشركة.

وعند دإلقتضلء دلحدوس دملفروضة 

محل  لهم  دملخولة  دلصالحيلت  على 

دملخلبر  ومحل تبليغ دلعقوس ودلوثلئق 

دملتعلقة بللتصفية : -

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

42 سخن28  دالبتددئية بخنيفر  بتلريخ 

2022 تحت رقم 535.

876I
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إئت لنية مشلط

شركة برانوبل
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تغيي2 نشلط دلشركة

إئت لنية مشلط
رقم 25 زنقة معركة بدر حي دلتقدم، 

45000، دلخ يدلت دملغرب

شركة بردنوبل شركة ذدت مدؤولية 

محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد

وعنودن مقرهل دالخت لعي شلرع 

مح د دلخلمس رقم 87 - 45000 

دلخ يدلت دملغرب.

تغيي2 نشلط دلشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.25754

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 

تم تغيي2   2022 نون28   24 دملؤرخ في 

لودزم  بيع   « من  دلشركة  نشلط 

محل  ومدتغل  لصيدلية  ودسودت 

للعنلية ودلج لل« إلى »مدتغل سنلك 

تلخر بللتقديط دالت مكتبية دالت   -

وملكينلت  تسجيل  دالت  دملحلسبة 

دمر  م لثلة«.

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

 44 بتلريخ  بللخ يدلت  دالبتددئية 

سخن28 2022 تحت رقم 440.

877I

MASDAC

HZS TRANSPORT
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تحويل دملقر دالخت لعي للشركة

MASDAC

 N° 71 IMM YASSMINE BLOC

 A ANGLE AV CADI AYAD ET AV

 ALMOUQUAWAMA، 80000،

AGADIR MAROC

HZS TRANSPORT شركة ذدت 

دملدؤولية دملحدوس 

وعنودن مقرهل دإلخت لعي بلوك 

2 رقم 495 تجزئة دكددل شلرع 

دلحدن دلثلني ديت ملول - 80000 

ديت ملول دملغرب.

تحويل دملقر دالخت لعي للشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري -.

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 
دملؤرخ في 34 أكتوبر 2022 تم تحويل 
من  للشركة  دلحللي  دالخت لعي  دملقر 
»بلوك 2 رقم 495 تجزئة دكددل شلرع 
 80000  - ديت ملول  دلثلني  دلحدن 
أم  »إقلمة  إلى  دملغرب«  ملول  ديت 
50 حي دلهد   02 ع لر   دلربيع شقة 

- 80000 دكلسير دملغرب«.
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
نون28   46 بتلريخ  بلنزكلن  دالبتددئية 

2022 تحت رقم 2296.
878I

LATRACH

HM Ravitaillement
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تأسيس شركة

LATRACH
دلعيون، 70000، دلعيون دملغرب

HM Ravitaillement شركة ذدت 
دملدؤولية دملحدوس 

وعنودن مقرهل دإلخت لعي حي دلفردح 
شلرع دملدلم رقم 53 - 70000 

دلعيون دملغرب
تأسيس شركة ذدت دملدؤولية 

دملحدوس  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

43987
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعددس دلقلنون   2022 سخن28   09
دملدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دملحدوس  بلمل يزدت دلتللية:
ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دملدؤولية دملحدوس .
عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
 HM  : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

.Ravitaillement
دشغلل   : بإيجلز  دلشركة  غرض 

دلبنلء....
حي   : دالخت لعي  دملقر  عنودن 
دلفردح شلرع دملدلم رقم 53 - 70000 

دلعيون دملغرب.
أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.

 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 
سرهم، مقدم كللتللي:

هلشمي  دلحدن  موالي  دلديد 
سرهم   400 بقي ة  حصة   500  :

للحصة.
 500  : مدلوي  دس لعيل  دلديد 

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة. 
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :
هلشمي  دلحدن  موالي  دلديد 
 54 2 رقم  عنودنه(د) تجزئة دالندلس 

42000 ت لر  دملغرب.
مدلوي  دس لعيل  دلديد 
عنودنه(د) زنقة دملقلومة رقم 86 درفوس 

52200 درفوس دملغرب.
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:
هلشمي  دلحدن  موالي  دلديد 
 54 2 رقم  عنودنه(د) تجزئة دالندلس 

42000 ت لر  دملغرب
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
سخن28   42 دالبتددئية بللعيون بتلريخ 

2022 تحت رقم 3542.

879I

STE SIMPLE CONSEIL SARL

 STE DU DU BARCELONA
SARL AU

شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 
دلشريك دلوحيد

حل شركة

STE SIMPLE CONSEIL SARL
 RDC N°14 RESIDENCE ATLAS
 RUE 12 OMAR BENJELLOUN
ATLAS FES.، 30000، فلس دملغرب
 STE DU DU BARCELONA SARL
AU شركة ذدت مدؤولية محدوس  

ذدت دلشريك دلوحيد(في طور 
دلتصفية)

وعنودن مقرهل دإلخت لعي رقم 89 
ديت سقلطو 2 فلس - 30000 فلس 

دملغرب.
حل شركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 
.37743

دلوحيد  دلشريك  قردر  ب قت�سى 

تقرر حل   2022 نون28   25 دملؤرخ في 

محدوس   مدؤولية  ذدت  شركة 

 STE DU DU ذدت دلشريك دلوحيد 

مبلغ   BARCELONA SARL AU
وعنودن  سرهم   400.000 رأس للهل 

مقرهل دإلخت لعي رقم 89 ديت سقلطو 

2 فلس - 30000 فلس دملغرب نتيجة 

ل : دزمة مللية.
 89 و حدس مقر دلتصفية ب رقم 
30000 فلس   - 2 فلس  ديت سقلطو 

دملغرب. 
و عين:

دل8زوي  حدن  دلديد( ) 
دركلنة  شلرع   4 رقم  وعنودنه(د) 
نرخيس ب فلس 30000 فلس دملغرب 

ك صفي ( ) للشركة.
وعند دإلقتضلء دلحدوس دملفروضة 
محل  لهم  دملخولة  دلصالحيلت  على 
دملخلبر  ومحل تبليغ دلعقوس ودلوثلئق 
شلرع   4 رقم   : بللتصفية  دملتعلقة 

دركلنة نرخيس ب فلس 
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
سخن28   05 بتلريخ  بفلس  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 6658.
880I

tob travaux divers

LDH sécurité
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

tob travaux divers
حي ولي دلعهد زنقة دللي ون رقم 

دلددر 44 دلعيون دلعيون، 70000، 
دلعيون دملغرب

LDH sécurité شركة ذدت مدؤولية 
محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد

وعنودن مقرهل دإلخت لعي حي دلفتح 
تقلطع شلرع مزودر ودلزنقة رقم 04 - 

70000 دلعيون دملغرب
تأسيس شركة ذدت مدؤولية 
محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 
44044
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعددس دلقلنون   2022 سخن28   06
مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 
دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:
ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 
دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.
عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
 LDH  : ب ختصر تد يتهل  دإلقتضلء 

.sécurité
دألمن   : بإيجلز  دلشركة  غرض 

ودلحردسة.
عنودن دملقر دالخت لعي : حي دلفتح 
 -  04 تقلطع شلرع مزودر ودلزنقة رقم 

70000 دلعيون دملغرب.
أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.
 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:
دلديد  ليلى دلديه : 4.000 حصة 

بقي ة 400 سرهم للحصة. 
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :
حي  دلديد  ليلى دلديه عنودنه(د) 
دلدعلس  زنقة دسفي رقم 40 70000 

دلعيون دملغرب.
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:
حي  دلديد  ليلى دلديه عنودنه(د) 
دلدعلس  زنقة دسفي رقم 40 70000 

دلعيون دملغرب

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

دالبتددئية بللعيون بتلريخ - تحت رقم 

.-

884I

siry consulting

ATIS SEYE
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تأسيس شركة

siry consulting

 av allal el fassi unite 5 n529

 b2 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH maroc

ATIS SEYE شركة ذدت دملدؤولية 

دملحدوس 

وعنودن مقرهل دإلخت لعي شقة 
2 - دلطلبق دلثلني رقم 954 تجزئة 

دملدلر طريق دسفي - 40000 مردكش 
دملغرب 

تأسيس شركة ذدت دملدؤولية 
دملحدوس  

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 
430243

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعددس دلقلنون   2022 أكتوبر   47
دملدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دملحدوس  بلمل يزدت دلتللية:
ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دملدؤولية دملحدوس .
عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
 ATIS  : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

.SEYE
بيع   -  : بإيجلز  دلشركة  غرض 
دملتعلقة  ودمللحقلت  دملنتجلت  خ يع 

بنشلط صللون دلحالقة
وشبه  بللج لة  وبيع  -شردء 
دملنتجلت  لج يع  ودلتجزئة  بللج لة 
دملتعلق  ودألثلث  دلصغي2   ودملودس 

بنشلط صللون دلحالقة ودلتج يل
ودملالبس  دملندوخلت  -بيع 
دألكشلك  في  ودألحذية  ودملجوهردت 

ودألسودق.
دملنتجلت  -دستي2دس وتصدير كلفة 
ودملفروشلت  دلصغي2   ودملعددت 
ودلتج يل  دلحالقة  بنشلط  دملتعلقة 

ودملالبس.
شقة   : دالخت لعي  دملقر  عنودن 
تجزئة   954 رقم  دلثلني  دلطلبق   -  2
دملدلر طريق دسفي - 40000 مردكش 

دملغرب.
أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.
 40.000 دلشركة:  رأس لل  مبلغ 

سرهم، مقدم كللتللي:
حصة   SEYE ATIS : 50 دلديد  

بقي ة 400 سرهم للحصة.
 CRAPET LUCIEN دلديد 
 400 بقي ة  حصة   ANDRE : 50

سرهم للحصة. 
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :

عنودنه(د)   SEYE ATIS دلديد  
مردكش 40000 مردكش دملغرب.

 CRAPET LUCIEN دلديد 
 40000 مردكش  عنودنه(د)   ANDRE

مردكش دملغرب.
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:
عنودنه(د)   SEYE ATIS دلديد  

مردكش 40000 مردكش دملغرب 
 CRAPET LUCIEN دلديد 
 40000 مردكش  عنودنه(د)   ANDRE

مردكش دملغرب 
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
أكتوبر   28 دلتجلرية ب ردكش بتلريخ 

2022 تحت رقم 440867.
882I

METREK COMPTA PRO

STE ROUCHEK TRANS
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تغيي2 تد ية دلشركة

METREK COMPTA PRO
 KISSARIAT AL HOUDA AV MED
 V 1ER ETAGE N 4، 14200، SIDI

SLIMANE MAROC
STE ROUCHEK TRANS شركة 

ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 
دلشريك دلوحيد

وعنودن مقرهل دالخت لعي 59 إقلمة 
موالي عبد دلعزيز شلرع موالي عبد 
دلعزيز رقم 4 - 44000 دلقنيطر  

دملغرب.
تغيي2 تد ية دلشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 
58874

 
دلوحيد  دلشريك  قردر  ب قت�سى 
تم   2022 شتن28   26 في  دملؤرخ 
 STE« من  دلشركة  تد ية  تغيي2 
 FM« إلى   »ROUCHEK TRANS

.»TMIMI
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
 43 بتلريخ  بللقنيطر   دالبتددئية 

سخن28 2022 تحت رقم 5069.
883I

FIDUCIAIRE EL OUAZZANI

IDEAL JARDIN
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تحويل دملقر دالخت لعي للشركة

FIDUCIAIRE EL OUAZZANI

 HAY AL AMAL AV »D« IMM

 227 APPT 1 SALE، 11160، SALE

MAROC

IDEAL JARDIN شركة ذدت 

مدؤولية محدوس  ذدت دلشريك 

دلوحيد

وعنودن مقرهل دإلخت لعي تجزئة 

مح د بل ين رقم 39 شلرع دلقدس 

دملكيندية - 44060 سال دملغرب.

تحويل دملقر دالخت لعي للشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.26969

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 

دملؤرخ في 34 أكتوبر 2022 تم تحويل 

من  للشركة  دلحللي  دالخت لعي  دملقر 

شلرع   39 »تجزئة مح د بل ين رقم 

سال   44060  - دملكيندية  دلقدس 

دملغرب« إلى »شلرع دلتين مركز محلج 

ريلض دلطلبق 5 شقة 8-7 حي دلريلض 

- 40400 دلربلط دملغرب«.

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

سخن28   42 بتلريخ  بدال  دالبتددئية 

2022 تحت رقم 40426.

884I

FIDUCIAIRE EL OUAZZANI

IDEAL JARDIN
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
رفع رأس لل دلشركة

FIDUCIAIRE EL OUAZZANI

 HAY AL AMAL AV »D« IMM

 227 APPT 1 SALE، 11160، SALE

MAROC

IDEAL JARDIN شركة ذدت 

مدؤولية محدوس  ذدت دلشريك 

دلوحيد
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وعنودن مقرهل دإلخت لعي شلرع دلتين 
مركز محلج ريلض دلطلبق 5 شقة 
7-8 حي دلريلض - 40400 دلربلط 

دملغرب.
رفع رأس لل دلشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 
.26969

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 
تم   2022 أكتوبر   34 في  دملؤرخ 
قدره  ب بلغ  دلشركة  رأس لل  رفع 
 40.000« أي من  سرهم«   490.000«
عن  سرهم«   200.000« إلى  سرهم« 
سيون  مع  مقلصة  إخردء   : طريق 

دلشركة دملحدس  دملقددر ودملدتحقة.
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
سخن28   42 بتلريخ  بدال  دالبتددئية 

2022 تحت رقم 40426.

885I

FIDUCIAIRE EL OUAZZANI

IDEAL JARDIN
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
توسيع نشلط دلشركة 

FIDUCIAIRE EL OUAZZANI
 HAY AL AMAL AV »D« IMM

 227 APPT 1 SALE، 11160، SALE
MAROC

IDEAL JARDIN شركة ذدت 
مدؤولية محدوس  ذدت دلشريك 

دلوحيد
وعنودن مقرهل دالخت لعي شلرع دلتين 
مركز محلج ريلض دلطلبق 5 شقة 
7-8 حي دلريلض دلربلط 40400 

دلربلط دملغرب.
توسيع نشلط دلشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 
.26969

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 
ت ت   2022 أكتوبر   34 في  دملؤرخ 
نشلط  إلى  دلتللية  دألنشطة  إضلفة 

دلشركة دلحللي :
ودستي2دس  وتدويق  وبيع  -شردء 
ودلشجي2دت  دلنبلتلت  أنودع  خ يع 

ومعددت دلبدتنة

وتركيب  وتدويق  وبيع  شردء   -

دلري  نظلم  يدوي،  سقي  آلي،  سقي 

بللتنقيط، مضخة دابلر....

- شردء وبيع وتدويق دملالبس ذدت 

دلزملرف دلنبلتية ودلبدالت دلحديثة 

وأحودض دلد ك ومل إلى ذلك.......

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم   

أكتوبر   34 بتلريخ  بدال  دالبتددئية 

2022 تحت رقم 40426.

886I

SOPHORA CONSULTING SARL AU

STE CONSERVE NORA 

شركة دملدله ة

رفع رأس لل دلشركة

 SOPHORA CONSULTING SARL

AU

37 شلرع عالل إبن عبدهللا، شقة 

رقم 422, دلطلبق دلردبع.، 50000، 

MEKNES MAROC

 STE CONSERVE NORA شركة 

دملدله ة

 BP7 وعنودن مقرهل دإلخت لعي

 SEBAA AIOUN MEKNES 50000

مكنلس دملغرب.

رفع رأس لل دلشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.2736

دلعلم  دلج ع  ب قت�سى 

أكتوبر   25 في  دملؤرخ  دإلستثنلئي 

دلشركة  رأس لل  رفع  تم   2022

سرهم«   30.000.000« قدره  ب بلغ 

إلى  سرهم«   70.000.000« من  أي 

 : عن طريق  سرهم«   400.000.000«

تقديم حصص نقدية أو عينية.

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

سخن28   43 بتلريخ  ب كنلس  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 4668.

887I

METREK COMPTA PRO

FM TMIMI
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تغيي2 نشلط دلشركة

METREK COMPTA PRO
 KISSARIAT AL HOUDA AV
 MED V 1ER ETAGE N 4، 14200،

SIDI SLIMANE MAROC
FM TMIMI شركة ذدت مدؤولية 

محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد
وعنودن مقرهل دالخت لعي 59 إقلمة 
موالي عبد دلعزيز شلرع موالي عبد 
دلعزيز رقم 4 - 44000 دلقنيطر  

دملغرب.
تغيي2 نشلط دلشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 
.58874

دلوحيد  دلشريك  قردر  ب قت�سى 
تم   2022 شتن28   26 في  دملؤرخ 
»نقل  من  دلشركة  نشلط  تغيي2 
دلبضلئع  »نقل  إلى  دملدتخدمين« 
لحدلب دلغي2، بيع دملودس دلشبه طبية 

»بلردفلرم�سي«،دشغلل مختلفة«.
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
 43 بتلريخ  بللقنيطر   دالبتددئية 

سخن28 2022 تحت رقم 5060.

888I

STAF CONSULTING

JOURNAL DU SAHARA 24
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

STAF CONSULTING
 AL YASSMINE R 5 IMM 74
 RC APRT N° 02 OUELFA
 HAY HASSANI، 20230،
CASABLANCA MAROC

 JOURNAL DU SAHARA 24
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
وعنودن مقرهل دإلخت لعي شلرع ع ر 
دملختلر حي دلقدس رقم 429 شقة 
04 دلعيون - 70000 دلعيون دملغرب

تأسيس شركة ذدت مدؤولية 

محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

43047

 43 في  مؤرخ  حر  عقد  ب قت�سى 

دلقلنون  إعددس  تم   2022 شتن28 

مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:

ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.

عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 

 : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

.JOURNAL DU SAHARA 24

دلنشر   : بإيجلز  دلشركة  غرض 

بج يع أشكلله ودإلعالن ودلتدريب..

عنودن دملقر دالخت لعي : شلرع ع ر 

دملختلر حي دلقدس رقم 429 شقة 04 

دلعيون - 70000 دلعيون دملغرب.

أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.

 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:

 4.000  : خالم  يوسف  دلديد 

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة. 

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :

عنودنه(د)  خالم  يوسف  دلديد 

دلدالمة  سرب   7 مج وعة   78 رقم 

دلددر   20000 دلبيضلء  دلددر  س  س 

دلبيضلء دملغرب.

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:

عنودنه(د)  خالم  يوسف  دلديد 

دلدالمة  سرب   7 مج وعة   78 رقم 

دلددر   20000 دلبيضلء  دلددر  س  س 

دلبيضلء دملغرب

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

شتن28   22 دالبتددئية بللعيون بتلريخ 

2022 تحت رقم -.

889I
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SOPHORA CONSULTING SARL AU

 STE DE DEVELOPPEMENT
OLEICOLE DU MAROC
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

رفع رأس لل دلشركة

 SOPHORA CONSULTING
SARL AU

37 شلرع عالل إبن عبدهللا، شقة 
رقم 422, دلطلبق دلردبع.، 50000، 

MEKNES MAROC
 STE DE DEVELOPPEMENT

OLEICOLE DU MAROC شركة 
ذدت دملدؤولية دملحدوس 

وعنودن مقرهل دإلخت لعي مكنلس 
مدينة دلجديد  ع لر  رقم 4 زنقة 

تلروسدنت شقة 44 - 50000 مكنلس 
دملغرب.

رفع رأس لل دلشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.24283
دلعلم  دلج ع  ب قت�سى 
أكتوبر   26 في  دملؤرخ  دإلستثنلئي 
دلشركة  رأس لل  رفع  تم   2022
سرهم«   5.000.000« قدره  ب بلغ 
إلى  سرهم«   40.000.000« من  أي 
طريق  عن  سرهم«   45.000.000«
دلشركة  سيون  مع  مقلصة  إخردء   :

دملحدس  دملقددر ودملدتحقة.
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
سخن28   43 بتلريخ  ب كنلس  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 4670.
890I

SOPHORA CONSULTING SARL AU

 STE POUSSIN 
BOUFEKRANE SARL

شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 
مفض رأس لل دلشركة

 SOPHORA CONSULTING SARL
AU

37 شلرع عالل إبن عبدهللا، شقة 
رقم 422, دلطلبق دلردبع.، 50000، 

MEKNES MAROC
 STE POUSSIN BOUFEKRANE 

SARL شركة ذدت دملدؤولية 
دملحدوس 

 ABOU وعنودن مقرهل دإلخت لعي
 FEKRANE ROUTE EL HAJEB

MEKNES - 51000 مكنلس دملغرب.
مفض رأس لل دلشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 
.22627

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 
تم   2022 نون28   24 في  دملؤرخ 
ب بلغ  دلشركة  رأس لل  مفض 
سرهم«   6.699.483,04« قدره 
إلى  سرهم«   7.400.000« من  أي 
 : طريق  عن  سرهم«   400.546,96«

تخفيض عدس دألسهم.
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
سخن28   43 بتلريخ  ب كنلس  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 4669.
894I

agloumed

AGLOUMED SARL AU
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

AGLOUMED SARL AU
نوع دلشركة: شركة ذدت مدؤولية 

محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد
مقرهل دالخت لعي : دلربلط- حدلن 
شلرع أح د دلوكيلي ع لر  رقم 8، 

شقة رقم 30 
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري: 

464447
في  مؤرخ  موثق  عقد  ب قت�سى 
تم إعددس دلقلنون   2022 أكتوبر   40
مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 
دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:
نوع دلشركة: شركة ذدت مدؤولية 

محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد.
عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
تد يتهل:  ب ختصر  دالقتضلء 

AGLOUMED SARL AU
غرض دلشركة بإيجلز:

- مقلول بنلء
Négociant -

- دستي2دس ودلتصدير
مقرهل دالخت لعي : دلربلط- حدلن 

 ،8 رقم  ع لر   دلوكيلي  أح د  شلرع 
شقة رقم 30. 

أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  
دلشركة: 99 سنة.

دلشركة:  رأس لل  مبلغ 
100.000،00 سرهم

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 
وصفلت ومودطن دلشركلء:

دلدلكن  رشيدي  سعد  -دلديد 
بللربلط -ح ي م حي دملنزه رقم 622.

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 
ومودطن مدي2ي دلشركة:

دلدلكن  رشيدي  سعد  -دلديد 
بللربلط -ح ي م حي دملنزه رقم 622.

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
نون28   46 بتلريخ:  بللربلط  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 8985.

892I

fidustade

IDOUF NET SERVICE
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تأسيس شركة

fidustade
 rue abou ishak chirazi 30

 maarif، 20000، casablanca
maroc

IDOUF NET SERVICE شركة ذدت 
دملدؤولية دملحدوس 

وعنودن مقرهل دإلخت لعي 40 زنقة 
دلحرية طلبق 3 شقة 5 - 20000 

دلددر دلبيضلء دملغرب 
تأسيس شركة ذدت دملدؤولية 

دملحدوس  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

565655
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
دلقلنون  إعددس  تم   2022 نون28   25
دملدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دملحدوس  بلمل يزدت دلتللية:
ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دملدؤولية دملحدوس .
عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
 IDOUF : دإلقتضلء ب ختصر تد يتهل

.NET SERVICE

: دلتنظيف  غرض دلشركة بإيجلز 

دلصنلعي ودملنزلي

تدويق منتجلت دلتنظيف.
زنقة   40  : عنودن دملقر دالخت لعي 

دلحرية طلبق 3 شقة 5 - 20000 دلددر 

دلبيضلء دملغرب.

أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.

 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:

 550  : بوستة  دبردهيم  دلديد 

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة.

450 حصة   : دلديد أيوب بوستة 

بقي ة 400 سرهم للحصة.

دلديد حدلم بوستة : 450 حصة 

بقي ة 400 سرهم للحصة.

دلديد يلسين بوستة : 450 حصة 

بقي ة 400 سرهم للحصة. 

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :

دلديد دبردهيم بوستة عنودنه(د) 
45 زنقة زرهون شقة 8 20450 دلددر 

دلبيضلء دملغرب.

عنودنه(د)  بوستة  أيوب  دلديد 

شقة   733 ج  ع لر   سالم  إقلمة 

دلددر   20450 شلرع بن تلشفين   46

دلبيضلء دملغرب.

عنودنه(د)  بوستة  حدلم  دلديد 

شقة   733 ج  ع لر   سالم  إقلمة 

دلددر   20450 شلرع بن تلشفين   46

دلبيضلء دملغرب.

عنودنه(د)  بوستة  يلسين  دلديد 

شقة   733 ج  ع لر   سالم  إقلمة 

دلددر   20450 شلرع بن تلشفين   46

دلبيضلء دملغرب.

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:

دلديد دبردهيم بوستة عنودنه(د) 
45 زنقة زرهون شقة 8 20450 دلددر 

دلبيضلء دملغرب

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

 45 بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 

سخن28 2022 تحت رقم 850252.

893I
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H.T SMART

 SOCIETE GENERALE
DIVERS INDUSTIELS SGDI
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تغيي2 تد ية دلشركة

 HT.SMAT رقم 4537 حي دألمل 
مريبكة،25000، مريبكة دملغرب 
MC.LIFE شركة ذدت مدؤولية 
محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 

وعنودن مقرهل دالخت لعي موطنة : 
دلع لر 4 دلطلبق 3 دلشقة رقم 5 
مج ع دلفرسوس مريبكة 2500 - 

مريبكة دملغرب. 
تحويل دملقر دالخت لعي للشركة 
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

 .6783
ب قت�سى دلج ع دلعلم دالستثنلئي 
تم تحويل   20222 نون28   02 دملؤرخ 
من  للشركة  دلحللي  دالخت لعي  دملقر 
4 دلطلبق3 دلشقة  : دلع لر   »موطنة 
 - مريبكة  دلفرسوس  مج ع   5 رقم 
 290« »إلى  دملغرب  مريبكة   25000
 25350  - ودسي زم   4 مكرر دلبدتلن 
ودسي زم دملغرب. »تم دإليددع دلقلنوني 
بلملحك ة دالبتددئية بخريبكة بتلريخ 

04 سخن28 2022 تحت رقم.644. 
894I

FUDESIGN

 INNOU BURAUTIQUE
SERVICES

شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 
دلشريك دلوحيد

حل شركة

 INNOU BURAUTIQUE 
SERVICES شركة ذدت مدؤولية 
محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد (في 

طور دلتصفية(
وعنودن مقرهل دالخت لع : مج وعة 
2 ع لر  47 دلطلبق 2 إقلمة دلتقدم 

دل28نو�سي دلددر دلبيضلء دملغرب.
حل شركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 
.267833

دلوحيد  دلشريك  قردر  ب قت�سى 
تقرر حل   2022 ملي   44 في  دملؤرخ 

محدوس   مدؤولية  ذدت  شركة 
 INNOU دلوحيد  دلشريك  ذدت 
مبلغ   BURAUTIQUE SERVICES
وعنودن  سرهم   400.000 رأس للهل 
ع لر    2 مج وعة  مقرهل دالخت لعي: 
47 دلطلبق 2 إقلمة دلتقدم دل28نو�سي 
ل:  نتيجة  دملغرب.  دلبيضلء  دلددر 

إغالق دلشركة.
إقلمة  ب  دلتصفية  مقر  حدس  و 
 6 رقم   55 ع لر    6 دلبدر مج وعة 

عين دلدبع دلددر دلبيضلء دملغرب.
و عين:

وعنودنه  دل28بر   حدن  دلديد 
إقلمة دلبدر مج وعة 6 ع لر  55 رقم 
دملغرب  عين دلدبع دلددر دلبيضلء   6

ك صفي للشركة.
وعند دالقتضلء دلحدوس دملفروضة 
محل  لهم  دملخولة  دلصالحيلت  على 
دملخلبر  ومحل تبليغ دلعقوس ودلوثلئق 

دملتعلقة بللتصفية : -
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
 49 بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 

ملي 2022 تحت رقم 47323.

895I

FUDESIGN

 INNOU BUILDING
SERVICES

شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 
دلشريك دلوحيد

حل شركة

 INNOU BUILDING SERVICES
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 
دلشريك دلوحيد (في طور دلتصفية)
وعنودن مقرهل دالخت لعي2قم 4 

ع لر  4478 قرب مسجد دملعدكر 
زرقطوني دلددر دلبيضلء دملغرب

حل شركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.489785
دلوحيد  دلشريك  قردر  ب قت�سى 
تقرر حل   2022 ملي   44 في  دملؤرخ 
محدوس   مدؤولية  ذدت  شركة 
 INNOU دلوحيد  دلشريك  ذدت 
مبلغ  BUILDING SERVICES

 رأس للهل 400.000 سرهم وعنودن 
مقرهل دالخت لعي: رقم 4 ع لر  4478 
قرب مسجد دملعدكر زرقطوني دلددر 

دلبيضلء دملغرب
نتيجة ل : إغالق دلشركة.

إقلمة  ب  دلتصفية  مقر  حدس  و 
 6 رقم   55 ع لر    6 دلبدر مج وعة 

عين دلدبع دلددر دلبيضلء دملغرب.
و عين:

وعنودنه  دل28بر   حدن  دلديد 
إقلمة دلبدر مج وعة 6 ع لر  55 رقم 
دملغرب  عين دلدبع دلددر دلبيضلء   6

ك صفي للشركة.
وعند دالقتضلء دلحدوس دملفروضة 
محل  لهم  دملخولة  دلصالحيلت  على 
دملخلبر  ومحل تبليغ دلعقوس ودلوثلئق 

دملتعلقة بللتصفية : -
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
 49 بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 

ملي 2022 تحت رقم 47324.

896I

FUDESIGN

BUFRENE
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
حل شركة

BUFRENE شركة ذدت مدؤولية 
محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد (في 

طور دلتصفية)
وعنودن مقرهل دالخت لعي: مج وعة 
2 ع لر  47 دلطلبق 2 إقلمة دلتقدم 

دل28نو�سي دلددر دلبيضلء دملغرب.
حل شركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 
.347264

دلوحيد  دلشريك  قردر  ب قت�سى 
تقرر حل   2022 ملي   44 في  دملؤرخ 
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 
مبلغ   BUFRENE دلوحيد  دلشريك 
وعنودن  سرهم   400.000 رأس للهل 
ع لر    2 مج وعة  مقرهل دالخت لعي: 
47 دلطلبق 2 إقلمة دلتقدم دل28نو�سي 
 : ل  نتيجة  دملغرب  دلبيضلء  دلددر 

إغالق دلشركة.

إقلمة  ب  دلتصفية  مقر  حدس  و 
 6 رقم   55 ع لر    6 دلبدر مج وعة 

عين دلدبع دلددر دلبيضلء دملغرب.
و عين:

وعنودنه  دل28بر   حدن  دلديد 
إقلمة دلبدر مج وعة 6 ع لر  55 رقم 
دملغرب  عين دلدبع دلددر دلبيضلء   6

ك صفي للشركة.
وعند دالقتضلء دلحدوس دملفروضة 
محل  لهم  دملخولة  دلصالحيلت  على 
دملخلبر  ومحل تبليغ دلعقوس ودلوثلئق 

دملتعلقة بللتصفية : -
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
 49 بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 

ملي 2022 تحت رقم 47325.

897I

IVO ENERGY SERVICES

 SOCIÉTÉ IVO ENERGY
SERVICES

شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 
دلشريك دلوحيد

تأسيس شركة

دعالن عن تأسيس شركة
 SOCIETE IVO ENERGY«

»SERVICES SARL AU
دملؤرخ  دلعرفي  دلعقد  ب قت�سى 
بـتلريخ 04/04/2022 ت ت دملصلسقة 
سدت  لشركة  دألسل�سي  دلقلنون  على 
شريك  سدت  دملحدوس   دملدؤولية 
 SOCIETE IVO« دملد ل   دلوحيد 

« ENERGY SERVICES SARL AU
دملقر دالخت لعي :04 دلزنقة 07 حي 

دملسجد دلزدوية دسفي.
مدملت  دالخت لعي:  دلنشلط 

دلنظلفة.
مبلغ  في  حدس  دلشركـة:  رأس لل 
سرهم   400000.00 سرهم  ألف  مئة 

مقد ة إلى 4000 حصة
للحصة  سرهم   400 فئة  من 

دلودحد .
دلوحيد  دلشريك  على  موزعة 
دلديد  سحر بينددو عدس دلحصص 

.%400
دملد  دلشركة : 99 سنة دبتددء من 
دلتأسيس دلنهلئي أي من تلريخ وضع 

دلسجل دلتجلري.
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إلى  ينلير  فلتح  من  دملللية:  دلدنة 
34 سيد 28 من كل سنة مل عدد دلدنة 

دألولى تبتدئ من تلريخ دلتسجيل.
تديي2 دلشركة: من طرف دلديد  

سحر بينددو
دلتجلري:  بللسجل  دلتقييد  رقم 
42745 بآسفي بتلريخ 43/04/2022.
898I

FUDESIGN

 GALERIE MAISON ET
DECOUVERTE

شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 
دلشريك دلوحيد

تحويل دملقر دالخت لعي للشركة

 GALERIE MAISON ET 
DECOUVERTE شركة ذدت 

مدؤولية محدوس  ذدت دلشريك 
دلوحيد

وعنودن مقرهل دالخت لعي: حي برخر - 
دمتددس معلرف شلرع دلطيب رقم 7-4 

دلددر دلبيضلء دملغرب.
تحويل دملقر دالخت لعي للشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 
.348445

دلوحيد  دلشريك  قردر  ب قت�سى 
دملؤرخ في 44 سخن28 2024 تم تحويل 
دملقر دالخت لعي دلحللي للشركة من حي 
دمتددس معلرف شلرع دلطيب   - برخر 
رقم 7-4 دلددر دلبيضلء دملغرب إلى حي 
دمتددس معلرف شلرع دلطيب   - برخر 

رقم 7-5 دلددر دلبيضلء دملغرب.
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
 46 بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 

ملرس 2022 تحت رقم 40086.
900I

SOPHORA CONSULTING SARL AU

 STE POUSSIN 
BOUFEKRANE SARL

شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 
رفع رأس لل دلشركة

 SOPHORA CONSULTING
SARL AU

37 شلرع عالل إبن عبدهللا، شقة 
رقم 422, دلطلبق دلردبع.، 50000، 

MEKNES MAROC
 STE POUSSIN BOUFEKRANE 

SARL شركة ذدت دملدؤولية 
دملحدوس 

 ABOU وعنودن مقرهل دإلخت لعي
 FEKRANE ROUTE EL HAJEB

MEKNES - 51000 مكنلس دملغرب.
رفع رأس لل دلشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 
.22627

دلعلم  دلج ع  ب قت�سى 
نون28   24 في  دملؤرخ  دإلستثنلئي 
دلشركة  رأس لل  رفع  تم   2022
سرهم«   6.699.483,04« ب بلغ قدره 
إلى  سرهم«   400.546,46« من  أي 
 : طريق  عن  سرهم«   7.400.000«
دلشركة  سيون  مع  مقلصة  إخردء 

دملحدس  دملقددر ودملدتحقة.
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
سخن28   43 بتلريخ  ب كنلس  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 4669.
904I

FUDESIGN

LOGISTIC TEXTILES
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تحويل دملقر دالخت لعي للشركة

LOGISTIC TEXTILES شركة ذدت 
دملدؤولية دملحدوس 

وعنودن مقرهل دالخت لعي: حي برخر - 
دمتددس معلرف شلرع دلطيب رقم 7-4 

دلددر دلبيضلء دملغرب.
تحويل دملقر دالخت لعي للشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 
.442649

ب قت�سى دلج ع دلعلم دالستثنلئي 
دملؤرخ في 44 سخن28 2024 تم تحويل 
دملقر دالخت لعي دلحللي للشركة من حي 
دمتددس معلرف شلرع دلطيب   - برخر 
رقم 7-4 دلددر دلبيضلء دملغرب إلى حي 
دمتددس معلرف شلرع دلطيب   - برخر 

رقم 7-5 دلددر دلبيضلء دملغرب.
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
 46 بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 

يونيو 2022 تحت رقم 20960.
902I

مكتب دلزيلني عبد دلحق وشركلؤه

فيدما شوز
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تفويت حصص

مكتب دلزيلني عبد دلحق وشركلؤه
426 شلرع مح د دلخلمس ع لر  

سقيف دلطلبق 4 دلرقم 2 دلجديد  
دلجديد ، 24000، دلجديد  دملغرب
فيدمل شوز شركة ذدت دملدؤولية 

دملحدوس 
وعنودن مقرهل دإلخت لعي دقلمة 

نج ة دلجنوب 3 ع لر  ك 4 دلرقم 
44 - 24000 دلجديد  دملغرب.

تفويت حصص
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.47273
ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 
ت ت   2022 نون28   45 في  دملؤرخ 

دملصلسقة على :
دلخلفي  منى   ( ) دلديد  تفويت 
أصل  من  دخت لعية  حصة   250
مركو   ( ) حصة لفلئد  دلديد   500

كدطلكلي بتلريخ 46 نون28 2022.
دلحفيظ  عبد   ( ) دلديد  تفويت 
من  دخت لعية  حصة   400 مليل 
 ( ) حصة لفلئد  دلديد   500 أصل 

وي يودنك بتلريخ 46 نون28 2022.
دلحفيظ  عبد   ( ) دلديد  تفويت 
من  دخت لعية  حصة   400 مليل 
 ( ) حصة لفلئد  دلديد   500 أصل 

وي زيونك بتلريخ 46 نون28 2022.
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم   
دالبتددئية بللجديد  بتلريخ 06 سخن28 

2022 تحت رقم 29492.
903I

FUDESIGN

IBS CAR
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

قفل دلتصفية

شركة ذدت دملدؤولية   IBS CAR
دملحدوس 

مج ع  وعنودن مقرهل دالخت لعي: 
حي  دلكبي2  دلحزدم   80/90 عزيز  

دملح دي دلددر دلبيضلء دملغرب.
قفل دلتصفية

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

.246463

ب قت�سى دلج ع دلعلم دالستثنلئي 

تقرر   2046 أكتوبر   48 في  دملؤرخ 

IBS CAR شركة ذدت دملدؤولية  حل 

 500.000 رأس للهل  مبلغ  دملحدوس  

دالخت لعي:  مقرهل  وعنودن  سرهم 

دلكبي2  دلحزدم   80/90 عزيز   مج ع 

حي دملح دي دلددر دلبيضلء دملغرب

 نتيجة إلغالق دلشركة.

و عين:

وعنودنه  دل28بر   حدن  دلديد 

إقلمة دلبدر مج وعة 6 ع لر  55 رقم 

دملغرب  عين دلدبع دلددر دلبيضلء   6

ك صفي للشركة.

و قد تم دنعقلس دلج عية دلختلمية 

إقلمة  وفي   2046 أكتوبر   48 بتلريخ 

 6 رقم   55 ع لر    6 دلبدر مج وعة 

عين دلدبع دلددر دلبيضلء دملغرب

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

 43 بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 

شتن28 2047 تحت رقم 24944.

904I

HIGH EDGE CONSULTING

LES CREATEURS ID
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
قفل دلتصفية

HIGH EDGE CONSULTING

 AV ALI YAATA BUREAUX

 WILAYA CENTER 1ER ETG N°

TETOUAN ،93000 ،12 دملغرب

LES CREATEURS ID شركة ذدت 

مدؤولية محدوس  ذدت دلشريك 

دلوحيد

وعنودن مقرهل دإلخت لعي : شلرع 

دلقلهر  رقم 95 بلوك 3 مبنى رقم 

5 دلطلبق دالر�سي رقم 20 - 93000 

تطودن دملغرب.

قفل دلتصفية

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

.23004
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دلوحيد  دلشريك  قردر  ب قت�سى 
دملؤرخ في 28 أكتوبر 2022 تقرر حل 
ذدت  شركة   LES CREATEURS ID
دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 
 50.000 رأس للهل  مبلغ  دلوحيد 
سرهم وعنودن مقرهل دإلخت لعي شلرع 
رقم  مبنى   3 بلوك   95 رقم  دلقلهر  
 93000  -  20 دلطلبق دالر�سي رقم   5
لم  اللشركة  نتيجة  دملغرب  تطودن 

تحقق هدفهل دالخت لعي.
و عين:

دملروني  دلعلمي  سعلء  دلديد( ) 
وعنودنه(د) شلرع مح د دمزيلن زنقة 
 9300 تطودن  ملول  عين   6 رقم   3

تطودن دملغرب ك صفي ( ) للشركة.
و قد تم دنعقلس دلج عية دلختلمية 
شلرع  وفي   2022 أكتوبر   28 بتلريخ 
رقم  مبنى   3 بلوك   95 رقم  دلقلهر  
 93000  -  20 دلطلبق دالر�سي رقم   5

تطودن دملغرب.
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
سخن28   05 دالبتددئية بتطودن بتلريخ 

2022 تحت رقم 2440.
905I

BUSINESS CONSULT CABINE & ASSOCIES

BETWEN FER

إعالن متعدس دلقردردت

 BUSINESS CONSULT CABINE &
ASSOCIES

مكنلس، 40000، مكنلس دملغرب
BETWEN FER »شركة ذدت 

دملدؤولية دملحدوس  ذدت دلشريك 
دلوحيد«

وعنودن مقرهل دالخت لعي: 224 مكرر 
حي دلوحد  ويدالن مكنلس مكنلس 

50050 مكنلس دملغرب.
»إعالن متعدس دلقردردت«

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري: 
.46477

ب قت�سى دلج ع دلعلم دالستثنلئي 
دملؤرخ في 30 نون28 2022

تم دتخلذ دلقردردت دلتللية: 
قردر رقم 4: دلذي ينص على مليلي: 
بيع خ يع حصص ( 4000 حصة)من 

دلديد  بشر  دلخيلي لفلئد  دلديد 
مح د علي دلخيلي

قردر رقم 2: دلذي ينص على مليلي: 
دلخيلي  علي  مح د  دلديد  تنصيب 
دستقللة  وقبول  للشركة  مدي2د 
مهلمهل  من  دلخيلي  بشر   دلديد  

ك دي2 
وتبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 

دلنظلم دألسل�سي دلتللية: 
بند رقم -6 7 -43- 46: دلذي ينص 
دمللل-  ردس  دلحصص-  مليلي:  على 

دلتديي2- دالمضلء
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
سخن28   43 بتلريخ  ب كنلس  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 4676.
906I

FLASH ECONOMIE

ROROMETALINOX
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28، 20000،
CASABLANCA MAROC

ROROMETALINOX شركة ذدت 
مدؤولية محدوس  ذدت دلشريك 

دلوحيد
وعنودن مقرهل دإلخت لعي 440 شلرع 

دلزرقطوني زنقة ح لس دلطلبق 
دالول دلشقة رقم 4 - 20000 دلددر 

دلبيضلء دملغرب
تأسيس شركة ذدت مدؤولية 
محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 
565283

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعددس دلقلنون   2022 سخن28   02
مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 
دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:
ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 
دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.
عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 

 : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

.ROROMETALINOX

دالستي2دس   : غرض دلشركة بإيجلز 

أنودع  خ يع  في  ودلتجلر   ودلتصدير 

دملعلسن.

 440  : دالخت لعي  دملقر  عنودن 

شلرع دلزرقطوني زنقة ح لس دلطلبق 

دلددر   20000  -  4 دالول دلشقة رقم 

دلبيضلء دملغرب.

أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.

 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:

 4.000  : إي لن  خوهر   دلديد  

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة. 

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :

عنودنه(د)  إي لن  خوهر   دلديد  

دقلمة حددئق داللفة ع لر  4 شقة 2 

 20000 طريق موالي دلتهلمي داللفة 

دلددر دلبيضلء دملغرب.

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:

عنودنه(د)  إي لن  خوهر   دلديد  

دقلمة حددئق داللفة ع لر  4 شقة 2 

 20000 طريق موالي دلتهلمي داللفة 

دلددر دلبيضلء دملغرب

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

 43 بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 

سخن28 2022 تحت رقم 44522.

907I

KALAI MUSTAPHA

NIDYACONST
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

KALAI MUSTAPHA

 SOUK OULED MIMOUN BLOC

 1 N°1 BIS NADOR، 62000،

NADOR MAROC

NIDYACONST شركة ذدت 

مدؤولية محدوس  ذدت دلشريك 

دلوحيد

حي  دإلخت لعي  مقرهل  وعنودن 

دمدعوسد - 62000 دلنلظور دملغرب

تأسيس شركة ذدت مدؤولية 

محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

25003

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

تم إعددس دلقلنون   2022 أكتوبر   45

مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:

ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.

عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 

 : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

.NIDYACONST

-4مقلول   : غرض دلشركة بإيجلز 

بنلء

-2دشغلل مختلفة

-3دستي2دس وتصدير.

حي   : دالخت لعي  دملقر  عنودن 

دمدعوسد - 62000 دلنلظور دملغرب.

أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.

 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:

 4.000  : دعردب عبد هللا  دلديد 

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة. 

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :

دلديد دعردب عبد هللا عنودنه(د) 

حي دمدعوسد 62000 دلنلظور دملغرب.

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:

دلديد دعردب عبد هللا عنودنه(د) 

حي دمدعوسد 62000 دلنلظور دملغرب

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

دالبتددئية بللنلضور بتلريخ 07 سخن28 

2022 تحت رقم 4964.

908I
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FLASH ECONOMIE

ZENATA REAL ESTATE
شركة دملدله ة

توسيع نشلط دلشركة 

زنلتة ريلل إستليت

ZENATA REAL ESTATE

شركة مدله ة، رأس للهل 

75.000.000.00 سرهم

دملقر دلرئيس: 408، شلرع دلدفي2 دبن 

علئشة – 20300 دلددر دلبيضلء

دلسجل دلتجلري عدس 468.464 – 

دلتعريف دلضريبي عدس 2204320

دلتعريف دملوحد لل قلولة 

00454029800007

ت ديد هدف دلشركة
»زنلتة  شركة  مدله و  قرر  أوال: 
دلعلم  دلج ع  مالل  إستليت«  ريلل 
نون28   03 بتلريخ  دملنعقد  دالستثنلئي 
دلذي  دلشركة  هدف  ت ديد   2022

أصبح على دلشكل دلتللي:-
دألرضية،  دلبقع  كلفة  دقتنلء 
وذلك  دملشيد ،  وغي2  منهل  دملشيد  
لع ليلت  بللندبة  تث ينهل  بغرض 
دلتجزءدت  مثل  دلعقلري  دإلنعلش 
وتجزيء دلبقع دألرضية وبنلء وتشييد 
دملخصصة  ودلع لردت  دلبنليلت 
أو  تجلرية  أو  صنلعية  ألهددف 
للدكن  أو  لل كلتب  دملخصصة 
وكذد بيع هذه دملنشآت سودء كليل أو 

ك ج وعلت أو شقق.—
ودستغالل  وتشييد  وبنلء  دقتنلء 
من  شكل  أي  تحت  وتديي2  وتدبي2 
وغي2  دملشيد   للعقلردت  دألشكلل 
دملشيد  دملخصصة ألغردض صنلعية 
إلستغاللهل  دملوخهة  أو  تجلرية  أو 
ك كلتب أو للدكن سودء على سبيل 

دلكردء أو دلبيع.—
دلكلي أو دلجزئي للعقلردت  دلكردء 

دلتي توخد في ملكيتهل.—
دملشلركة دملبلشر  أو غي2 دملبلشر  
في خ يع دلع ليلت أو دملقلوالت دلتي لهل 
أهددف م لثلة أو مت2دبطة وذلك عن 
خديد   شركلت  وإنشلء  ملق  طريق 
دلرفع من  أو  إنشلءهل  في  ودملدله ة 

رأس لل دلشركلت دملوخوس .—

دملللية  دلع ليلت  بج يع  دلقيلم 
وفي  ودلعقلرية  ودلتجلرية  ودلعقلرية 
أو  مبلشر  بشكل  دملرتبطة  دملنقوالت 
غي2 مبلشر بهدف دلشركة أو دلتي من 
شأنهل أن تدلهم في تطويرهل وتن يتهل

تم دإليددع دلقلنوني بكتلبة  ثلنيل: 
بللددر  دلتجلرية  بلملحك ة  دلضبط 
 2022 سخن28   09 بتلريخ  دلبيضلء، 

تحت عدس 849720.—
للخالصة ودلتذكي2
دلرئيس دملدير دلعلم

909I

AFIDACOM

MOURCHID OLIVES
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

حل شركة

أفيدكوم 
7 و47 تجزئة السيكون دألطلس 

طريق صفرو، 30000، فلس دملغرب
إعالن حل شركة

 MOURCHID دلتد ية: شركة
OLIVES شركة دلتضلمن

عنودن مقرهل دإلخت لعي سودر أيت بن 
علي ردس دتبوس  بني سلسن - 34005 

صفرو دملغرب.
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 374.

ب قت�سى دلج ع دلعلم دالستثنلئي 
تقرر حل   2022 ملي   26 في  دملؤرخ 
 MOURCHID دلتضلمن  شركة 
 420.000 رأس للهل  مبلغ   OLIVES
سرهم وعنودن مقرهل دالخت لعي سودر 
أيت بن علي ردس دتبوس  بني سلسن 
 : صفرو دملغرب نتيجة ل   34005  -
عطب في دأللة تدبب في ضيلع دلدلع 

ودملنتوج م ل أس  إلى مدلر  مللية.
سودر  ب  دلتصفية  مقر  حدس  و 
أيت بن علي ردس دتبوس  بني سلسن - 

34005 صفرو دملغرب.
مرشد  مح د  دلديد  عين:  و 
وعنودنه سودر ديت بن علي بي2 ط طم 
ك صفي  دملغرب  صفرو   34005

للشركة.
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
يونيو   07 بتلريخ  بصفرو  دالبتددئية 

2022 تحت رقم 203/2022.
940I

FLASH ECONOMIE

TA CONSTRUCTION
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28، 20000،
CASABLANCA MAROC

TA CONSTRUCTION شركة ذدت 
دملدؤولية دملحدوس 

وعنودن مقرهل دإلخت لعي تجزئة 
رقم 65 إقلمة صوفيل دلطلبق 03 

بالس مدفر عين ع ي2 - 30000 فلس 
دملغرب

تأسيس شركة ذدت دملدؤولية 
دملحدوس  

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 
73449

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
دلقلنون  إعددس  تم   2022 ملي   26
دملدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دملحدوس  بلمل يزدت دلتللية:
ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دملدؤولية دملحدوس .
عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
 TA  : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

.CONSTRUCTION
تطوير   : بإيجلز  دلشركة  غرض 
ودالستي2دس  دلبنلء  وأع لل  دلعقلردت 

ودلتصدير.
تجزئة   : دالخت لعي  دملقر  عنودن 
 03 دلطلبق  صوفيل  إقلمة   65 رقم 
بالس مدفر عين ع ي2 - 30000 فلس 

دملغرب.
أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.
 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:
ت لكوتلن  دلرزدق  عبد  دلديد 
سرهم   400 بقي ة  حصة   520  :

للحصة.
دلديد نزدر ت لكوتلن : 420 حصة 

بقي ة 400 سرهم للحصة.
ت لكوتلن  دألمين  مح د  دلديد 
سرهم   400 بقي ة  حصة   420  :

للحصة.

 420  : ت لكوتلن  دملهدي  دلديد 
حصة بقي ة 400 سرهم للحصة.

 60  : ت لكوتلن  مالك  دلديد  
حصة بقي ة 400 سرهم للحصة.

دلديد  فلط ة ح وتة : 60 حصة 
بقي ة 400 سرهم للحصة. 

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 
وصفلت ومودطن دلشركلء :

ت لكوتلن  دلرزدق  عبد  دلديد 
الو  ودس  زنقة   257 قطعة  عنودنه(د) 

دلن2خس س 30000 فلس دملغرب.
عنودنه(د)  ت لكوتلن  نزدر  دلديد 
257 زنقة ودس الو دلن2خس س  قطعة 

30000 فلس دملغرب.
ت لكوتلن  دألمين  مح د  دلديد 
الو  ودس  زنقة   257 قطعة  عنودنه(د) 

دلن2خس س 30000 فلس دملغرب.
دلديد دملهدي ت لكوتلن عنودنه(د) 
257 زنقة ودس الو دلن2خس س  قطعة 

30000 فلس دملغرب.
دلديد  مالك ت لكوتلن عنودنه(د) 
257 زنقة ودس الو دلن2خس س  قطعة 

30000 فلس دملغرب.
دلديد  فلط ة ح وتة عنودنه(د) 
س  دلن2خس  الو  ودس  زنقة   04 رقم 

30000 فلس دملغرب.
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:
ت لكوتلن  دلرزدق  عبد  دلديد 
الو  ودس  زنقة   257 قطعة  عنودنه(د) 

دلن2خس س 30000 فلس دملغرب
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
غشت   04 بتلريخ  بفلس  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 3329.
944I

FLASH ECONOMIE

LE MONDE GENIAL
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28، 20000،
CASABLANCA MAROC

LE MONDE GENIAL شركة ذدت 
دملدؤولية دملحدوس 



عدس 5748 - 4 خ لس  دامر  4444 )28 سيد 28 2022)الجريدة الرسمية   24358

وعنودن مقرهل دإلخت لعي دلحي 

دلعصري دوفيكتل دلطلبق 04 دلشقة 

45 - 23000 بني مالل دملغرب

تأسيس شركة ذدت دملدؤولية 

دملحدوس  

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

43459

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

تم إعددس دلقلنون   2022 أكتوبر   28

دملدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دملحدوس  بلمل يزدت دلتللية:

ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دملدؤولية دملحدوس .

عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 

 LE  : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

.MONDE GENIAL

غرض دلشركة بإيجلز : دلحضلنة.

دلحي   : دالخت لعي  دملقر  عنودن 

دلشقة   04 دلعصري دوفيكتل دلطلبق 

45 - 23000 بني مالل دملغرب.

أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.

دلشركة:  رأس لل  مبلغ 

40.000.000 سرهم، مقدم كللتللي:

 4.000  : دلردي  مونية  دلديد  

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة. 

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :

عنودنه(د)  دلردي  مونية  دلديد  

دلحي دلعصري زنقة 4 رقم 28 23000 

بني مالل دملغرب.

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:

عنودنه(د)  دلردي  مونية  دلديد  

دلحي دلعصري زنقة 4 رقم 28 23000 

بني مالل دملغرب

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

30 نون28  دالبتددئية ببني مالل بتلريخ 

2022 تحت رقم 4785.

942I

FLASH ECONOMIE

العمران لخيايطة ش م
دنفصلل أوإسملج 

سيودن دألستلذ صالح دلدين 
دلشنكيطي

موثق
47، محج دلحدن دلثلني، دلطلبق 

دلثلني، دلددر دلبيضلء
»دلع ردن لخيليطة

رأس للهل 25.000.000،00 سرهم
مقرهل دالخت لعي : كلم 28، طريق 
دلجديد ، دلبقعة س، دلشطر 4، 

دلقطب دلحضري ودلصنلعي ع ردن 
دلدلحل, 26402 حد دلدودلم

دلسجل دلتجلري رقم 4853
بتلريخ  محضر  ب قت�سى 
دلعلم  دلج ع  دنعقد   ،24/40/2022
دلع ردن  دإلستثنلئي ملدلهمي شركة 
ع لية  على  لل صلسقة  لخيليطة، 
لخيليطة،  دلع ردن  شركة  إسملج 
دلبيضلء- دلددر  دلع ردن  بشركة 

سطلت.
عن  دإلسملج  ع لية  ت ت  ولقد 
دلع ردن  شركة  دمتصلص  طريق 
لشركة  دلبيضلء-سطلت،  دلددر 
وتم حل دلشركة  دلع ردن لخيليطة، 
فللشركة  إلى تصفيتهل،  دللجوء  سون 
دلتزدملت  بللكلمل  تتح ل  دمل تصة 
وأصول دلشركة دلتي تم دمتصلصهل 

وإسملخهل.
بكتلبة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
دإلبتددئية  بلملحك ة  دلضبط 
بتلريخ   4268 رقم  تحت  ل28شيد،، 

29/44/2022
للنسخة ودإلشلر 

دألستلذ صالح دلدين دلشنكيطي

943I

FLASH ECONOMIE

العمران الدار البيضاء-سطات 
ش م

دنفصلل أوإسملج 

سيودن دألستلذ صالح دلدين 
دلشنكيطي

موثق
47، محج دلحدن دلثلني، دلطلبق 

دلثلني، دلددر دلبيضلء

»دلع ردن دلددر دلبيضلء-سطلت« 
ش،م

رأس للهل 177.646.600،00 سرهم
مقرهل دالخت لعي : إقلمة عبد 

دملومن، ع لر  4، شلرع بئ2 أنزردن، 
سرب غلف، دلددر دلبيضلء،

دلسجل دلتجلري رقم 468869
بتلريخ  محضر  ب قت�سى 
دلج ع  دنعقد   ،24/40/2022
شركة  ملدلهمي  دإلستثنلئي  دلعلم 
دلبيضلء-سطلت،  دلددر  دلع ردن 
لل صلسقة على ع لية إسملج شركة 
دلع ردن  بشركة  لخيليطة،  دلع ردن 
من  ودلرفع  دلبيضلء-سطلت،  دلددر 
دألمي2   لهذه  دإلخت لعي  دلرأس لل 
سرهم   177.646.600،00 لرفعه من 

إلى 183.896.600،00 سرهم.
تغيي2  لذلك،  نتيجة  تقرر  ك ل 
دلفصل دلثلمن من دلقلنون دألسل�سي 
دلبيضلء- دلددر  دلع ردن  لشركة 
بللرأس لل  دملرتبط  سطلت، 

دإلخت لعي.
بكتلبة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
للددر  دلتجلرية  لل حك ة  دلضبط 
بتلريخ   847689 دلبيضلء، تحت رقم 

24/44/2022
للنسخة ودإلشلر 

دألستلذ صالح دلدين دلشنكيطي

944I

CABINET SEDDIK & ASSOCIES

KFG SOLUTIONS حلول
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تحويل دملقر دالخت لعي للشركة

 KFG SOLUTIONS SARL KFG
حلول

شركة محدوس  دملدؤولية رأس للهل 
400.000 سرهم

دملقر دالخت لعي : 84، شلرع 44 ينلير 
دلطلبق دلثللث رقم 3 دلددر دلبيضلء

تحويل دملقر دالخت لعي 
دلشركة  مدي2ي  لقردر  طبقل   -  I
شركة محدوس    ،KFG SOLUTIONS
دملدؤولية، رأس للهل 400.000 سرهم، 

بتلريخ 03 دكتوبر 2022، تم مل يلي :

• تحويل دملقر دالخت لعي دلى: تجزئة 
دالقلي ية  دلطريق   ،T2  ،48 رقم 
3044، كم 42، طريق أوالس عبو أوالس 

صللح دقليم نودصر
دلقلنون  من   4 دلبند  تعديل   •

دألسل�سي للشركة 
بكتلبة  دلقلنوني  دإليددع  تم   -II
بللددر  دلتجلرية  بلملحك ة  دلضبط 
2022 تحت  26 دكتوبر  دلبيضلء يوم 

رقم 843422. 
بتعديل  دلتصريح  إيددع  تم   -III
يوم  دلسجل دلتجلري بللددر دلبيضلء 

26 دكتوبر 2022 تحت رقم 35348.
ب ثلبة إعالن

945I

ISDM CONSULTING

DIJA.PRINT
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

ISDM CONSULTING
 IMM EL HAIRACH NR 351

 AVENUE MED 6 APP 05 2EME
 ،ETAGE LAAYOUNE، 70000

دلعيون دملغرب
DIJA.PRINT شركة ذدت مدؤولية 

محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد
وعنودن مقرهل دإلخت لعي شلرع 
أح د حيضلر دملدمل دلش للي 

طرفلية - 70050 طرفلية دملغرب 
تأسيس شركة ذدت مدؤولية 
محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 
43509

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعددس دلقلنون   2022 أكتوبر   25
مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 
دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:
ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 
دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.
عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
DIJA.  : ب ختصر تد يتهل  دإلقتضلء 

.PRINT
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 : بإيجلز  دلشركة  غرض 
ورسم  دلرق ية,طبلعة  دلطبلعة 

دملخططلت,دلطبلعة.
شلرع   : دالخت لعي  دملقر  عنودن 
دلش للي  دملدمل  حيضلر  أح د 

طرفلية - 70050 طرفلية دملغرب.
أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.
 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:
دلح يد  عبد  مديجة  دلديد  
سرهم   400 بقي ة  حصة   4.000  :

للحصة. 
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :
دلح يد  عبد  مديجة  دلديد  
طرفلية  دلع لردت  دلحي  عنودنه(د) 

70050 طرفلية دملغرب.
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:
دلح يد  عبد  مديجة  دلديد  
طرفلية  دلع لردت  دلحي  عنودنه(د) 

70050 طرفلية دملغرب
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
25 أكتوبر  دالبتددئية بللعيون بتلريخ 

2022 تحت رقم 3432/2022.

946I

SYNERG

 CENTRE DE RADIOLOGIE
IBN ROCHD

إعالن متعدس دلقردردت

»مركز دبن رشد لألشعة«
 CENTRE DE RADIOLOGIE IBN «

» ROCHD
شركة مدنية مهنية

برأس لل 3،000،000.00 سرهم
دملقر دالخت لعي: 44، زنقة 
دملدتشفيلت دلددر دلبيضلء

تخفيض رأس دمللل
وتحديث دلنظلم دألسل�سي للشركة

دلعلسية  دلغي2  دلعلم  دلج ع 
نون28   08 بتلريخ  دملنقعد  للشركلء 
مركز دبن   : للشركة دملد ل    ،2022

رشد لألشعة.

 CENTRE DE RADIOLOGIE«  
»IBN ROCHD

دمللل  دلرأس  من  دلتخفيض   
 (2.000.000.00) مليوني  ب بلغ 
ماليين  ثالثة  ب بلغ  وزيلسته  سرهم 
مقد ة  سرهم   (3.000.000.00(
حصة   (30.000) ألف  ثالثين  إلى 
دخت لعية ب لئة (400.00) سرهم لكل 
 (4.000.000.00) مليون  إلى  ودحد  
آالف  عشر   إلى  مقد ة  سرهم، 
ب لئة  دخت لعية  حصة   (40000(

)400.00) سرهم لكل ودحد .
ينتج عن هذد دلتخفيض تدديد 
هذه  في  دلشركلء،  مشلركة  سيون 

دلحللة:
• دلديد  أملل لزرق، كحد أق�سى 
في مبلغ قدره: 4.080.000.00 سرهم، 
دخت لعية  حصة   40800 إلغلء  مع 
بقي ة ملئة (400.00) سرهم للودحد ، 
من مدله تهل في  ي ثل كل منهل خزء 

رأس ملل دلشركة.
كحد  دلودسي،  نجية  دلديد    •
 920.000.00 قدره:  مبلغ  في  أق�سى 
حصة   9200 إلغلء  مع  سرهم، 
 (400.00) ملئة  بقي ة  دخت لعية 
منهل خزء  ي ثل كل  للودحد ،  سرهم 

من مدله تهل في رأس ملل دلشركة.
ودلديد   لزرق  أملل  دلديد  
وبللتللي  حلضرتلن،  دلودسي  نجية 
تحفظ،  أو  دستثنلء  سون  تصرحلن، 
خ يع  في  تعويضه ل  تم  قد  أنه 
 40800 أي  دالخت لعية،  حصصه ل 
حصة دخت لعية للديد  أملل لزرق 
للديد   دخت لعية  حصة  و9200 
في  مشلركتهم  تشكل  دلودسي،  نلخية 
دملهنية  دملدنية  للشركة  دمللل  دلرأس 
 CENTER DE»مركز دبن رشد لألشعة

.»RADIOLOGIE IBN ROCHD
- تعديل دلفصلين 6 »مدله لت« 
من  دالخت لعي«  ملل  »رأس  و7 

دلقلنون دألسل�سي للشركة.
دالسل�سي  دلنظلم  تحديث   -

للشركة.
نسخة من أخل دلبيلن

دالسدر .

947I

AUDIT MANAGEMENT GESTION

RIVIERA MARKET
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تأسيس شركة
 AUDIT MANAGEMENT

GESTION
 RESIDENCE HELVETIA 1 PLACE
 ZELLAQA 2EME ETAGE، 20000،

CASABLANCA MAROC
RIVIERA MARKET شركة ذدت 

دملدؤولية دملحدوس 
وعنودن مقرهل دإلخت لعي 82 زنقة 
سومية دقلمة شهرزدس 4 دلطلبق 3 
رقم 43 دلنخيل - 0 دلبيضلء دملغرب

تأسيس شركة ذدت دملدؤولية 
دملحدوس  

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 
564599

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
دلقلنون  إعددس  تم   2022 نون28   24
دملدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دملحدوس  بلمل يزدت دلتللية:
ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دملدؤولية دملحدوس .
عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
 : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

.RIVIERA MARKET
: دالتجلرفي  غرض دلشركة بإيجلز 

مودس دلتغدية دلعلمة - س28يت.
زنقة   82  : عنودن دملقر دالخت لعي 
 3 دلطلبق   4 دقلمة شهرزدس  سومية 

رقم 43 دلنخيل - 0 دلبيضلء دملغرب.
أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.
 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:
 500  : بنلولو  مي2ييل  دلديد  

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة.
 500  : دلردموحي  دلحبيب  دلديد 

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة. 
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :
عنودنه(د)  بنلولو  مي2ييل  دلديد  
40 زنقة بوزنيقة تجزئة دملنلر ج-ج 0 

دلبيضلء دملغرب.

دلردموحي  دلحبيب  دلديد 
34 رقم  2 زنقة  عنودنه(د) حي دالسر  

493 عين دلشق 0 دلبيضلء دملغرب.
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:
عنودنه(د)  بنلولو  مي2ييل  دلديد  
 0 ج-ج  دملنلر  تجزئة  بوزنيقة  زنقة 

دلبيضلء دملغرب
دلردموحي  دلحبيب  دلديد 
34 رقم  2 زنقة  عنودنه(د) حي دالسر  

493 عين دلشق 0 دلبيضلء دملغرب
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
 06 بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 

سخن28 2022 تحت رقم 849424.
948I

GHIZLANE DOUBLANE

SOLOCAT IMPORT EXPORT
إعالن متعدس دلقردردت

GHIZLANE DOUBLANE
رقم 5 ع لر  دلعبدي شلرع مح د 
دلدلسس، 24000، دلجديد  دملغرب
 SOLOCAT IMPORT EXPORT
»شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس  

ذدت دلشريك دلوحيد«
وعنودن مقرهل دالخت لعي: تجزئة 

فضل هللا رقم 44 دلطلبق دالر�سي - - 
دلجديد  دملغرب.

»إعالن متعدس دلقردردت«
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري: 

.4065
ب قت�سى دلج ع دلعلم دالستثنلئي 

دملؤرخ في 30 ملي 2024
تم دتخلذ دلقردردت دلتللية: 

قردر رقم 4: دلذي ينص على مليلي: 
تحويل دملقر دالخت لعي للشركة

قردر رقم 2: دلذي ينص على مليلي: 
تعديل دلنشلط دلتجلري

قردر رقم 3: دلذي ينص على مليلي: 
تعديل دلشعلر دلتجلري للشركة

قردر رقم 4: دلذي ينص على مليلي: 
تخفيض رأس ملل دلشركة

قردر رقم 2: دلذي ينص على مليلي: 
رفع رأس ملل دلشركة

وتبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 
دلنظلم دألسل�سي دلتللية : 
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بند رقم 5: دلذي ينص على مليلي: 

تحديد دملقر دلجديد للشركة

بند رقم 3: دلذي ينص على مليلي: 

دلجديد  دلتجلري  دلشعلر  تحديد 

للشركة

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

دالبتددئية بللجديد  بتلريخ 47 يونيو 

2024 تحت رقم 26644.

949I

FIDUCIAIRE BM-COMPTA

AMRA TRANS
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

حل شركة

FIDUCIAIRE BM-COMPTA

شلرع مح د دلخلمس ع لر  84 

مكتب رقم 22، 90000، طنجة 

دملغرب

AMRA TRANS شركة ذدت 
دملدؤولية دملحدوس (في طور 

دلتصفية)

وعنودن مقرهل دإلخت لعي 27 زنقة 

دلنلظور كلليفورنيل طنجة - 90000 

طنجة دملغرب.

حل شركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.44307

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 

تقرر حل   2022 يونيو   40 دملؤرخ في 

دملحدوس   دملدؤولية  ذدت  شركة 

رأس للهل  مبلغ   AMRA TRANS

مقرهل  وعنودن  سرهم   40.000
دلنلظور  زنقة   27 دإلخت لعي 

طنجة   90000  - طنجة  كلليفورنيل 

: عدم وخوس نشلط  دملغرب نتيجة ل 

تجلري.
زنقة   27 و حدس مقر دلتصفية ب 

 90000  - دلنلظور كلليفورنيل طنجة 

طنجة دملغرب. 

و عين:

دلع ردني  مح د  دلديد( ) 
دلنلظور  زنقة   27 وعنودنه(د) 

طنجة   90000 طنجة  كلليفورنيل 

دملغرب ك صفي ( ) للشركة.

وعند دإلقتضلء دلحدوس دملفروضة 
محل  لهم  دملخولة  دلصالحيلت  على 
دملخلبر  ومحل تبليغ دلعقوس ودلوثلئق 

دملتعلقة بللتصفية : -
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
أكتوبر   07 بتلريخ  بطنجة  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 44457.
920I

Tigos

 LM PROMOTION
IMMOBILIERE

شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 
دلشريك دلوحيد

رفع رأس لل دلشركة

Tigos
 rue felix max guedeg، 70
20000، دلددر دلبيضلء دملغرب

 LM PROMOTION
IMMOBILIERE شركة ذدت 

مدؤولية محدوس  ذدت دلشريك 
دلوحيد

وعنودن مقرهل دإلخت لعي 26 شلرع 
مرس دلدلطلن دلطلبق 4 دلشقة 3 - 

20006 دلددر دلبيضلء دملغرب.
رفع رأس لل دلشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 
.450284

دلوحيد  دلشريك  قردر  ب قت�سى 
تم   2022 أكتوبر   24 في  دملؤرخ 
قدره  ب بلغ  دلشركة  رأس لل  رفع 
»900.000 سرهم« أي من »400.000 
سرهم«   4.000.000« إلى  سرهم« 
مقلصة مع سيون  إخردء   : عن طريق 

دلشركة دملحدس  دملقددر ودملدتحقة.
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
 24 بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 

نون28 2022 تحت رقم 845946.
924I

DDSS-سيزدين سفلوب نة سوستينلبل سولوسيون

مورو أميركان كروب
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تأسيس شركة

مورو أمريكلن كروب شركة ذدت 
دملدؤولية دملحدوس 

وعنودن مقرهل دالخت لعي حي دملنلر 

منطقة 4 تجزئة 465 دلطلبق دألول - 

24000 دلجديد  دملغرب

تأسيس شركة ذدت دملدؤولية 

دملحدوس 
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

20054

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعددس دلقلنون   2022 أكتوبر   44

دملدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دملحدوس  بلمل يزدت دلتللية:

ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دملدؤولية دملحدوس .

عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 

مورو   : تد يتهل  ب ختصر  دالقتضلء 

أمريكلن كروب.

دلتنقيب   : غرض دلشركة بإيجلز 

ودلتعدين.

: حي دملنلر  عنودن دملقر دالخت لعي 

منطقة 4 تجزئة 465 دلطلبق دألول - 

24000 دلجديد  دملغرب.

أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.

 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:

دلديد يونس صخر  : 430 حصة 

بقي ة 400 سرهم للحصة.

 50  : بوظلر  وعدي  ع ر  دلديد 

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة.

دلجليل  دلديد هشلم مللد عبد 

 400 بقي ة  حصة   420  : دلنلبوت 

سرهم للحصة.

 400  : عطلر  مني2 سردط  دلديد 

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة.

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :

عنودنه(د)  صخر   يونس  دلديد 

دلجديد    24000  2 لعبلس  8تجزئة 

دملغرب.

دلديد ع ر وعدي بوظلر عنودنه(د) 

 .80652 إكيوين   535 حي تيلية رقم 

أكلسير دملغرب.

دلجليل  دلديد هشلم مللد عبد 

 84300 أمريكل  عنودنه(د)  دلنلبوت 

أمريكل أمريكل.

دلديد مني2 سردط عطلر عنودنه(د) 

تجزئة بدر بلوك 4 ع لر  28 شقة 43 

حي دلهد  80652 أكلسير دملغرب.

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

ومودطن مدي2ي دلشركة:

 8 دلديد يونس صخر  عنودنه(د) 

تجزئة لعبلس 24000 دلجديد  دملغرب

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

نون28   24 دالبتددئية بللجديد  بتلريخ 

2022 تحت رقم 29448

922I

CABINET AFRICAIN DE CONSEIL

PREVIA MAROC

شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

إغالق فرع تلبع لشركة تجلرية يوخد 

مقرهل دالخت لعي بلملغرب

 CABINET AFRICAIN DE

CONSEIL

355 شلرع مح د دلخلمس فضلء 

يدر  دلطلبق 40، 20300، دلددر 

دلبيضلء دملغرب

PREVIA MAROC »شركة ذدت 

دملدؤولية دملحدوس «

وعنودن مقرهل دالخت لعي: 44 زنقة 

دبو دسحلق دلشردزي دملعلريف - - 

دلددر دلبيضلء دملغرب.

»إغالق فرع تلبع لشركة تجلرية 

يوخد مقرهل دالخت لعي بلملغرب«

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري: 

.500259

ب قت�سى دلج ع دلعلم دالستثنلئي 

تقرر   2022 أكتوبر   05 في  دملؤرخ 

 PREVIA لشركة  تلبع  فرع  إغالق 

ودلكلئن عنودنه   - تد يته   MAROC

لخيليطة  دلحضرية  دلج لعة  في 

دلدلحل - - دلددر دلبيضلء دملغرب

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم   

نون28   29 بتلريخ  ب28شيد  دالبتددئية 

2022 تحت رقم 0084844405.

923I
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مكتب دملحلسبة دلصللحي

 SOCIETE ANGAD DE
FABRICATION

شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 
تأسيس شركة

مكتب دملحلسبة دلصللحي
زنقة دملدينة دملنور  ع لر  دليعقوبي 

دلطلبق دلثللث دلشقة رقم 6، 

60000، وخد  دمل لكة دملغربية

 SOCIETE ANGAD DE

FABRICATION شركة ذدت 

دملدؤولية دملحدوس 

وعنودن مقرهل دإلخت لعي تجزئة 

مونية زنقة ب46 رقم 20 - 60000 

وخد  دملغرب

تأسيس شركة ذدت دملدؤولية 

دملحدوس  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

40297

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
دلقلنون  إعددس  تم   2022 نون28   04

دملدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دملحدوس  بلمل يزدت دلتللية:

ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دملدؤولية دملحدوس .

عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 

تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

 SOCIETE ANGAD DE  :

.FABRICATION

غرض دلشركة بإيجلز : 4/أشغلل 

دلبنلء ودألشغلل دملختلفة.

2/ أشغلل دلرملم دلبيع ودلت2كيب.

3/دلطبلعة.

دألسودت  وبيع  دملكلتب  تجهيز   /4

دملكتبية.

علمة بصفة  ودلشردء   5/دلبيع 

 ( دلنيكوص)

6/ دلصنلعة دلحديدية.

.

تجزئة   : دالخت لعي  دملقر  عنودن 
 60000  -  20 رقم  مونية زنقة ب46 

وخد  دملغرب.

أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.

دلشركة:  رأس لل  مبلغ 

400.000,00 سرهم، مقدم كللتللي:

 450  : مشكور  فلتحة  دلديد  

حصة بقي ة 400,00 سرهم للحصة.

بنددوس  دلزهردء  فلط ة  دلديد  

سرهم   400,00 بقي ة  حصة   450  :

للحصة.

دلديد مح د بنددوس : 400 حصة 

بقي ة 400,00 سرهم للحصة.

دلديد عبد دلرح لن بنددوس : 450 

حصة بقي ة 400,00 سرهم للحصة.

 450  : دلوسغي2ي  مح د  دلديد 

حصة بقي ة 400,00 سرهم للحصة. 

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :

عنودنه(د)  بنددوس  مح د  دلديد 

مض ض  تجزئة  دلشريف  ولد  حي 

وخد    60000 رقم25  م6  دلزنقة 

دملغرب.

بنددوس  دلرح لن  عبد  دلديد 

تجزئة  دلشريف  ولد  حي  عنودنه(د) 

مض ض دلزنقة م6 دلرقم 25 60000 

وخد  دملغرب.

دلديد مح د دلوسغي2ي عنودنه(د) 

 60000  40 رقم   3 حي دلخلوفي زنقة 

وخد  دملغرب.

بنددوس  دلزهردء  فلط ة  دلديد  

عنودنه(د) حي مونية دلزنقة ب46 رقم 

20 60000 وخد  دملغرب.

دلديد  فلتحة مشكور عنودنه(د) 

مض ض  تجزئة  دلشريف  ولد  حي 

وخد    60000  25 رقم  م6  دلزنقة 

دملغرب.

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:

دلديد مح د بنددوس عنودنه(د) حي 

ولد دلشريف تجزئة مض ض دلزنقة 

م6 رقم25 60000 وخد  دملغرب

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

سخن28   06 بتلريخ  بوخد   دلتجلرية 

2022 تحت رقم 4944.

924I

بنبو مديجة

SOCIETE LEADER SPACE
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تأسيس شركة

بنبو مديجة
264 دملدعوسية تلز ، 35000، تلز  

دملغرب
SOCIETE LEADER SPACE شركة 

ذدت دملدؤولية دملحدوس 
وعنودن مقرهل دإلخت لعي دقلمة بلة 
رقم 28 قدو مددح - 35000 تلز  

دملغرب
تأسيس شركة ذدت دملدؤولية 

دملحدوس  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

6849
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
دلقلنون  إعددس  تم   2022 نون28   29
دملدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دملحدوس  بلمل يزدت دلتللية:
ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دملدؤولية دملحدوس .
عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
 : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

.SOCIETE LEADER SPACE
-تنظيم   : بإيجلز  دلشركة  غرض 

دلتكوينلت
-دنشطة دلدعم للتدريس

-توطين دلشركلت.
دقلمة   : دالخت لعي  دملقر  عنودن 
بلة رقم 28 قدو مددح - 35000 تلز  

دملغرب.
أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.
 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:
 500  : دس لعيل  بنلني  دلديد 

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة.
500 حصة   : دلديد دلدليح هيبة 

بقي ة 400 سرهم للحصة. 
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :
دلديد بنلني دس لعيل عنودنه(د) 
دلدردر  علي  سيدي  زنقة   23 رقم 

35000 تلز  دملغرب.

عنودنه(د)  هيبة  دلدليح  دلديد  
موالي  حي   26 دلشقة   47 ع لر  

يوسف 35000 تلز  دملغرب.
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:
عنودنه(د)  هيبة  دلدليح  دلديد  
موالي  حي   26 دلشقة   47 ع لر  

يوسف 35000 تلز  دملغرب
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
سخن28   06 بتلريخ  بتلز   دالبتددئية 

2022 تحت رقم 566.

925I

ADVISORY PARTNERS

EL MAHJOUBI FARMER
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تأسيس شركة

ADVISORY PARTNERS
465 شلرع عبد دملؤمن حي 

دملدتشفيلت بنلية أ دلطلبق دألول 
دلددر دلبيضلء، 20460، دلددر 

دلبيضلء دملغرب
EL MAHJOUBI FARMER شركة 

ذدت دملدؤولية دملحدوس 
وعنودن مقرهل دإلخت لعي 7 زنقة 
سبتة دقلمة ردمي دلطلبق دلتلني 

مكتب رقم 8 دلددر دلبيضلء - 20400 
دلددر دلبيضلء دملغرب

تأسيس شركة ذدت دملدؤولية 
دملحدوس  

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 
564709

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
دلقلنون  إعددس  تم   2022 نون28   09
دملدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دملحدوس  بلمل يزدت دلتللية:
ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دملدؤولية دملحدوس .
عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
 EL  : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

.MAHJOUBI FARMER
خ يع   : بإيجلز  دلشركة  غرض 
بإنتلج  دملتعلقة  دألنشطة  أشكلل 
دلحيودنلت:  أو  دلنبلتلت  وتن ية 
دلزردعة دملختلطة، تدويق دلبدتنة،



عدس 5748 - 4 خ لس  دامر  4444 )28 سيد 28 2022)الجريدة الرسمية   24362

دلحضلنة،  دلبدتنة،  دلتشجي2، 

تربية  دألغنلم،  دمللعز،  دمللشية، 

دألس لك ودألعشلب دلبحرية

أنشطة دلفروسية

 - دلديلفو   - دلزردعية  دألنشطة 

دلتحريج،  إعلس   دلحصلس،  دلرعوية: 

دلتقليم، دلتقليم، إلخ

دلزردعي:  دإلنتلج  لتوسيع  أنشطة 

دملنتجلت  وتدويق  وتعبئة  تجهيز 

دلزردعية، إلخ

أنشطة دلديلحة دلزردعية: مزدرع 

دلخيول ونزل دملزدرع ودلديلحية 

أنشطة شركلت دلع ل دلزردعي

وبيع  وشردء  وتصدير  دستي2دس 

خ يع  وإنتلج  وتوزيع  وتدويق 

دملنتجلت ودملودس ودملعددت دلصنلعية 

ودلزردعية

تص يم وبنلء وصيلنة دملشلريع في 

قطلعي دلزردعة ودملدلحلت دلخضردء
دلتددول

دمللل  رأس  في  ودملشلركة  دإلنشلء 

خ يع  في  أشكللهل  بج يع  ودإلسدر  

دلشركلت دلتي لهل عالقة مبلشر  أو 

غي2 مبلشر  بهدف دلشركة

.
زنقة   7  : دالخت لعي  دملقر  عنودن 

دلتلني  دلطلبق  ردمي  دقلمة  سبتة 

مكتب رقم 8 دلددر دلبيضلء - 20400 

دلددر دلبيضلء دملغرب.

أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.

 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:

 800  : دملحجوبي  هشلم  دلديد 

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة.

 200  : دملحجوبي  سعيد  دلديد 

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة. 

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :

دلديد هشلم دملحجوبي عنودنه(د) 
رقم 465 دلطلبق 2 شالالت دملح دية 

دلشطر س تجزئة دلصفل 28800 دلددر 

دلبيضلء دملغرب.

دلديد سعيد دملحجوبي عنودنه(د) 
رقم 242 دلطلبق 3 شالالت دملح دية 
دلددر   28800 دلشطرأ تجزئة دلصفل 

دلبيضلء دملغرب.
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:
دلديد هشلم دملحجوبي عنودنه(د) 
رقم 465 دلطلبق 2 شالالت دملح دية 
دلشطر س تجزئة دلصفل 28800 دلددر 

دلبيضلء دملغرب
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
 06 بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 
سخن28 2022 تحت رقم 00848962.
926I

إئت لنيلت دلدريوش

Société EURO CARRIER
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

إئت لنيلت دلدريوش
شلرع عالل بن عبد هللا رقم 48 ص 
ب 682، 92000، دلعردئش دملغرب
Société EURO CARRIER شركة 

ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 
دلشريك دلوحيد

وعنودن مقرهل دإلخت لعي رقم 68 
شلرع مح د دلزرقطوني بللعردئش - 

92000 دلعردئش دملغرب
تأسيس شركة ذدت مدؤولية 
محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 
7275

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعددس دلقلنون   2022 سخن28   06
مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 
دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:
ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 
دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.
عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
 : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

.Société EURO CARRIER
إستغالل   : غرض دلشركة بإيجلز 

دملحلخر

بيع معددت دلبنلء
أع لل دلبنلء دملتنوعة.

 68 رقم   : عنودن دملقر دالخت لعي 
 - شلرع مح د دلزرقطوني بللعردئش 

92000 دلعردئش دملغرب.
أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.
 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:
دلديد يلسين موال : 4.000 حصة 

بقي ة 400 سرهم للحصة. 
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :
عنودنه(د)  موال  يلسين  دلديد 
دلزرقطوني  مح د  شلرع   68 رقم 

بللعردئش 92000 دلعردئش دملغرب.
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:
عنودنه(د)  موال  يلسين  دلديد 
دلزرقطوني  مح د  شلرع   68 رقم 

بللعردئش 92000 دلعردئش دملغرب
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
دالبتددئية بللعردئش بتلريخ 09 سخن28 

2022 تحت رقم 4299.
927I

TANWIR AUDIT ET CONSEIL

ليبروري سارتي
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تأسيس شركة

TANWIR AUDIT ET CONSEIL
 1ER ETAGE NR 2 IMM 25 LOT
 ZAITOUNE TIKIOUINE PRES

 DE BMCI AGADIR TIKIOUINE،
80000، AGADIR MAROC
لي28وري سلرتي شركة ذدت 

دملدؤولية دملحدوس 
وعنودن مقرهل دإلخت لعي ع لر  
سلر  دكفلي تللروسدنت - 80000 

تلروسدنت دملغرب
تأسيس شركة ذدت دملدؤولية 

دملحدوس  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

9244
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
دلقلنون إعددس  تم   2022 نون28   28

دملدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 
دملحدوس  بلمل يزدت دلتللية:

ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 
دملدؤولية دملحدوس .

عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
دإلقتضلء ب ختصر تد يتهل : لي28وري 

سلرتي.
غرض دلشركة بإيجلز : مكتبة.

ع لر    : دالخت لعي  دملقر  عنودن 
 80000  - تللروسدنت  دكفلي  سلر  

تلروسدنت دملغرب.
أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.
 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:
دلديد سلرتي مللد : 4.000 حصة 

بقي ة 400 سرهم للحصة. 
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :
عنودنه(د)  مللد  سلرتي  دلديد 

تلروسدنت 80000 تلروسدنت دملغرب.
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:
عنودنه(د)  مللد  سلرتي  دلديد 

تلروسدنت 80000 تلروسدنت دملغرب
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
 08 بتلريخ  بتلروسدنت  دالبتددئية 

سخن28 2022 تحت رقم 809.
928I

FIDULONIA

IMAGE SAT
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

حل شركة

FIDULONIA
 AV DES FAR RES ALISMAILIA

 N°A4 TETOUAN، 93000،
TETOUAN MAROC

IMAGE SAT شركة ذدت دملدؤولية 
دملحدوس (في طور دلتصفية)

وعنودن مقرهل دإلخت لعي شلرع 
فندق دلنجلر رقم 42 تطودن - 

93000 تطودن دملغرب.
حل شركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 
.6989
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ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 
تقرر حل   2022 نون28   03 دملؤرخ في 
دملحدوس   دملدؤولية  ذدت  شركة 
IMAGE SAT مبلغ رأس للهل 40.000 
دإلخت لعي  مقرهل  وعنودن  سرهم 
تطودن   42 رقم  دلنجلر  فندق  شلرع 
 : تطودن دملغرب نتيجة ل   93000  -

دألزمة في دلقطلع.
شلرع  ب  دلتصفية  مقر  حدس  و 
فندق دلنجلر رقم 42 تطودن - 93000 

تطودن دملغرب. 
و عين:

أشعلش  سعيد  دلديد( ) 
دقلمة  دلد لر   شلرع  وعنودنه(د) 
 93000  9 دألندلس زنقة دألمل رقم 

تطودن دملغرب ك صفي ( ) للشركة.
عيلس  دبن  لبنى  دلديد( ) 
 47 رقم  دلد لر   شلرع  وعنودنه(د) 
تطودن   93000  4 دقلمة دألندلس ط 

دملغرب ك صفي ( ) للشركة.
وعند دإلقتضلء دلحدوس دملفروضة 
محل  لهم  دملخولة  دلصالحيلت  على 
دملخلبر  ومحل تبليغ دلعقوس ودلوثلئق 

دملتعلقة بللتصفية : -
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
سخن28   02 دالبتددئية بتطودن بتلريخ 

2022 تحت رقم 2398.
929I

fiduciaire dar dmana

PARA HASI
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تأسيس شركة
fiduciaire dar dmana

ع لر  دالحبلس لالزودو  أ3- رقم 44 
دلطلبق دلثلني وزدن ع لر  دالحبلس 
لالزودو  أ3- رقم 44 دلطلبق دلثلني 

وزدن، 46200، وزدن دملغرب
PARA HASI شركة ذدت دملدؤولية 

دملحدوس 
وعنودن مقرهل دإلخت لعي مركز 

سيدي رضودن دقليم وزدن - 46200 
وزدن دملغرب

تأسيس شركة ذدت دملدؤولية 
دملحدوس  

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 
2037

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
دلقلنون  إعددس  تم   2022 نون28   46

دملدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دملحدوس  بلمل يزدت دلتللية:

ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دملدؤولية دملحدوس .

عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 

 PARA  : ب ختصر تد يتهل  دإلقتضلء 

.HASI

شبه   : بإيجلز  دلشركة  غرض 

صيدلية.

مركز   : دالخت لعي  دملقر  عنودن 

 46200 سيدي رضودن دقليم وزدن - 

وزدن دملغرب.

أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.

 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:

دلروي�سي  دلح يد  عبد  دلديد 

سرهم   400 بقي ة  حصة   500  :

للحصة.

 500  : دلبوهللي  مح د  دلديد 

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة. 

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :

دلروي�سي  دلح يد  عبد  دلديد 

سودر وكردر سيدي رضودن  عنودنه(د) 

وزدن 46200 وزدن دملغرب.

دلديد مح د دلبوهللي عنودنه(د) 

 46200 وزدن  رضودن  سيدي  مركز 

وزدن دملغرب.

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:

دلروي�سي  دلح يد  عبد  دلديد 

سودر وكردر سيدي رضودن  عنودنه(د) 

وزدن 46200 وزدن دملغرب

دلديد مح د دلبوهللي عنودنه(د) 

 46200 وزدن  رضودن  سيدي  مركز 

وزدن دملغرب

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

نون28   23 بتلريخ  بوزدن  دالبتددئية 

2022 تحت رقم 3802.

930I

FIDUCIAIRE AUDIT COM.CONSULTING

THE PEARL DECO
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

حل شركة

FIDUCIAIRE AUDIT COM.
CONSULTING

 BD MED V 5é ETAGE APT 357
 N°9 ESPACE A/1 BELVEDERE

 CASABLANCA، 50550،
CASABLANCA MAROC

THE PEARL DECO شركة ذدت 
دملدؤولية دملحدوس (في طور 

دلتصفية)
وعنودن مقرهل دإلخت لعي زنقة 7 رقم 

5 طلبق 2 شقة 4 سعلس  سيدي 
برنو�سي - 20550 دلددر دلبيضلء 

ملغرب.
حل شركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 
.476479

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 
2022 تقرر حل  43 سخن28  دملؤرخ في 
دملحدوس   دملدؤولية  ذدت  شركة 
مبلغ رأس للهل   THE PEARL DECO
مقرهل  وعنودن  سرهم   400.000
دإلخت لعي زنقة 7 رقم 5 طلبق 2 شقة 
 20550  - سعلس  سيدي برنو�سي   4
دلددر دلبيضلء ملغرب نتيجة ل : شركة 

في عطللة.
 7 و حدس مقر دلتصفية ب زنقة 
رقم 5 طلبق 2 شقة 4 سعلس  سيدي 
دلبيضلء  دلددر   20550  - برنو�سي 

ملغرب. 
و عين:

قرطوبي  كوثر  دلديد( ) 
زنقة دبو   4 دفلمة خ لل  وعنودنه(د) 
 46 شفة   2 طلبق  دلدو�سي  سعيد 
بوركون 20505 دلددر دلبيضلء ملغرب 

ك صفي ( ) للشركة.
وعند دإلقتضلء دلحدوس دملفروضة 
محل  لهم  دملخولة  دلصالحيلت  على 
دملخلبر  ومحل تبليغ دلعقوس ودلوثلئق 

دملتعلقة بللتصفية : -
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
 02 بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 

نون28 2022 تحت رقم 844423.
934I

mohammed boumzebra

 SOCIETE TRAVAUX ET

TRANSPORT OLD ZMAM
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد

قفل دلتصفية

mohammed boumzebra

 N° 8 BD ALLAL BEN ABDELLAH

 FKIH BEN SALAH، 23200، FKIH

BEN SALAH MAROC

 SOCIETE TRAVAUX ET

 TRANSPORT OLD ZMAM

شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد

وعنودن مقرهل دإلخت لعي : دوالس 

دزملم - 23550 سوق دلدبت 

دملغرب.

قفل دلتصفية

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

.4725

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 

تقرر   2022 نون28   29 في  دملؤرخ 

 SOCIETE TRAVAUX ET حل 

TRANSPORT OLD ZMAM شركة 

ذدت مدؤولية محدوس  ذدت دلشريك 

 400.000,00 دلوحيد مبلغ رأس للهل 

سرهم وعنودن مقرهل دإلخت لعي دوالس 

دزملم - 23550 سوق دلدبت دملغرب 

نتيجة الالزمة دالقتصلسية.

و عين:

دلعبل�سي  دلرزدق  عبد  دلديد( ) 

 23550 دلدبت  سوق  وعنودنه(د) 

 ( ) ك صفي  دملغرب  دلدبت  سوق 

للشركة.

و قد تم دنعقلس دلج عية دلختلمية 

بتلريخ 29 نون28 2022 وفي دوالس دزملم 

- 23550 سوق دلدبت دملغرب.

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

بتلريخ  بن صللح  بللفقيه  دالبتددئية 

07 سخن28 2022 تحت رقم 304.

932I
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CABINET OUASSI

TAHRI HOMANE

شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

قفل دلتصفية

CABINET OUASSI

ع لر  كومرزيد شلرع دلحرية طلبق 

دالول مكتب رقم 3 دملدينة دلجديد ، 

46000، دسفي دملغرب

TAHRI HOMANE شركة ذدت 

دملدؤولية دملحدوس 

وعنودن مقرهل دإلخت لعي : رقم 9 

بلوك 3 تجزئة وسيع حي دلجريفلت - 

46000 دسفي دملغرب.

قفل دلتصفية

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

.44353

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 

تقرر   2022 أكتوبر   49 في  دملؤرخ 

TAHRI HOMANE شركة ذدت  حل 

رأس للهل  مبلغ  دملحدوس   دملدؤولية 

مقرهل  وعنودن  سرهم   400.000

دإلخت لعي رقم 9 بلوك 3 تجزئة وسيع 

حي دلجريفلت - 46000 دسفي دملغرب 

نتيجة ملشلكل.

و عين:

طلهري  ح لن  دلديد( ) 

 03 بلوك   09 دلبقعة  وعنودنه(د) 

تجزئة وسيع دلجريفلت 46000 دسفي 

دملغرب ك صفي ( ) للشركة.

و قد تم دنعقلس دلج عية دلختلمية 

 9 وفي رقم   2022 أكتوبر   49 بتلريخ 

 - تجزئة وسيع حي دلجريفلت   3 بلوك 

46000 دسفي دملغرب.

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

نون28   47 بتلريخ  بآسفي  دالبتددئية 

2022 تحت رقم 4024.

933I

CABINET OUASSI

BOUCHAABA TRAVAUX
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد

حل شركة

CABINET OUASSI

ع لر  كومرزيد شلرع دلحرية طلبق 

دالول مكتب رقم 3 دملدينة دلجديد ، 

46000، دسفي دملغرب

BOUCHAABA TRAVAUX شركة 

ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد(في طور دلتصفية)

وعنودن مقرهل دإلخت لعي سودر 

لخردرز  كزولة - 46000 دسفي 

دملغرب.

حل شركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.44335

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 

دملؤرخ في 47 أكتوبر 2022 تقرر حل 

شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

 BOUCHAABA دلوحيد  دلشريك 

 400.000 TRAVAUX مبلغ رأس للهل 

سرهم وعنودن مقرهل دإلخت لعي سودر 

دسفي   46000  - كزولة  لخردرز  

دملغرب نتيجة ل : عجز ملسي.

سودر  ب  دلتصفية  مقر  حدس  و 

دسفي   46000  - كزولة  لخردرز  

دملغرب. 

و عين:

بوشعبة  غزالن  دلديد( ) 

غيلت  دلدردحنة  سودر  وعنودنه(د) 

 ( ) ك صفي  دملغرب  دسفي   46000

للشركة.

وعند دإلقتضلء دلحدوس دملفروضة 

محل  لهم  دملخولة  دلصالحيلت  على 

دملخلبر  ومحل تبليغ دلعقوس ودلوثلئق 

دملتعلقة بللتصفية : -

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

نون28   46 بتلريخ  بآسفي  دالبتددئية 

2022 تحت رقم 4048.

934I

DAPARTO

DAPARTO
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تأسيس شركة

DAPARTO
43 زنقة دح د دملجلطي دقلمة داللب 
طلبق 4 رقم 8 دملعلريف، 20370، 

دلددر دلبيضلء دملغرب
DAPARTO شركة ذدت دملدؤولية 

دملحدوس 
وعنودن مقرهل دإلخت لعي 43 زنقة 
دح د دملجلطي دقلمة داللب طلبق 
4 رقم 8 دملعلريف - 20370 دلددر 

دلبيضلء دملغرب
تأسيس شركة ذدت دملدؤولية 

دملحدوس  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

565345
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
دلقلنون  إعددس  تم   2022 نون28   22
دملدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دملحدوس  بلمل يزدت دلتللية:
ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دملدؤولية دملحدوس .
عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
 : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

.DAPARTO
وسيط   : بإيجلز  دلشركة  غرض 

تجلري 
أخزدء  ودلتقديط  بللج لة  بلئع 

دلديلردت.
زنقة   43  : عنودن دملقر دالخت لعي 
طلبق  داللب  دقلمة  دملجلطي  دح د 
دلددر   20370  - دملعلريف   8 رقم   4

دلبيضلء دملغرب.
أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.
 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:
 500  : دلدعيد  دلع لري  دلديد 

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة.
 500  : دلع لري  طلرق  دلديد 

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة. 
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :

دلديد دلدعيد دلع لري عنودنه(د) 
تجزئة اللة مديجة زنقة 40 رقم 425 
 20470 عين دلشق   4 شقة   2 طلبق 

دلددر دلبيضلء دملغرب.
عنودنه(د)  دلع لري  طلرق  دلديد 
حي يلس ينة 2 زنقة 25 رقم 25 عين 
دلشق 20470 دلددر دلبيضلء دملغرب.

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   
ومودطن مدي2ي دلشركة:

دلديد دلدعيد دلع لري عنودنه(د) 
تجزئة اللة مديجة زنقة 40 رقم 425 
 20470 عين دلشق   4 شقة   2 طلبق 

دلددر دلبيضلء دملغرب
عنودنه(د)  دلع لري  طلرق  دلديد 
حي يلس ينة 2 زنقة 25 رقم 25 عين 

دلشق 20470 دلددر دلبيضلء دملغرب
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
 43 بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 

سخن28 2022 تحت رقم 849864.

935I

TANWIR AUDIT ET CONSEIL

تانزورت نيكوص
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تأسيس شركة

TANWIR AUDIT ET CONSEIL
 1ER ETAGE NR 2 IMM 25 LOT
 ZAITOUNE TIKIOUINE PRES

 DE BMCI AGADIR TIKIOUINE،
80000، AGADIR MAROC
تلنزورت نيكوص شركة ذدت 

دملدؤولية دملحدوس 
وعنودن مقرهل دإلخت لعي رقم 950 
دلحي دلصنلعي ديت ملول - 80000 

ديت ملول دملغرب
تأسيس شركة ذدت دملدؤولية 

دملحدوس  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

27573
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
دلقلنون  إعددس  تم   2022 نون28   22
دملدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دملحدوس  بلمل يزدت دلتللية:
ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دملدؤولية دملحدوس .
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عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
دإلقتضلء ب ختصر تد يتهل : تلنزورت 

نيكوص.
غرض دلشركة بإيجلز : دلتجلر .

عنودن دملقر دالخت لعي : رقم 950 
 80000  - ديت ملول  دلصنلعي  دلحي 

ديت ملول دملغرب.
أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.
 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:
دلديد بوفلس دح د : 200 حصة 

بقي ة 400 سرهم للحصة.
 800  : نعي ة  حري ة  دلديد  

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة. 
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :
عنودنه(د)  دح د  بوفلس  دلديد 
تلي ة  دوالس   80000 تلي ة  دوالس 

دملغرب.
عنودنه(د)  نعي ة  حري ة  دلديد  
تلي ة  دوالس   80000 تلي ة  دوالس 

دملغرب.
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:
عنودنه(د)  دح د  بوفلس  دلديد 
دوالس تلي ة 80000 دوالس تلي ة دملغرب
عنودنه(د)  نعي ة  حري ة  دلديد  
دوالس تلي ة 80000 دوالس تلي ة دملغرب
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
سخن28   43 بتلريخ  بلنزكلن  دالبتددئية 

2022 تحت رقم 2489.

936I

fiduciaire dar dmana

OUAZZANETRAD
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

قفل دلتصفية

fiduciaire dar dmana
ع لر  دالحبلس لالزودو  أ3- رقم 44 
دلطلبق دلثلني وزدن ع لر  دالحبلس 
لالزودو  أ3- رقم 44 دلطلبق دلثلني 

وزدن، 46200، وزدن دملغرب
OUAZZANETRAD شركة ذدت 

دملدؤولية دملحدوس 

وعنودن مقرهل دإلخت لعي : سرب 
دلطويل شلرع دملرسللي رقم 24مكرر 

وزدن - 46200 وزدن دملغرب.
قفل دلتصفية

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 
.727

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 
تقرر   2022 سخن28   04 في  دملؤرخ 
شركة   OUAZZANETRAD حل 
مبلغ  دملحدوس   دملدؤولية  ذدت 
وعنودن  سرهم   20.000 رأس للهل 
مقرهل دإلخت لعي سرب دلطويل شلرع 
دملرسللي رقم 24مكرر وزدن - 46200 
وزدن دملغرب نتيجة الزمة دقتصلسية 

وعدم قيلم دلشركة بلي معلملة..
و عين:

دلتعلبي  مح د  دلديد( ) 
زنقة  دكردم  دلعدير  حي  وعنودنه(د) 
وزدن   46200 44وزدن  رقم  بغددس 

دملغرب ك صفي ( ) للشركة.
و قد تم دنعقلس دلج عية دلختلمية 
سرب  وفي   2022 سخن28   04 بتلريخ 
24مكرر  دلطويل شلرع دملرسللي رقم 

وزدن - 46200 وزدن دملغرب.
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
سخن28   08 بتلريخ  بوزدن  دالبتددئية 

2022 تحت رقم 3848.
937I

fiduciaire dar dmana

CHAIBIENE
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

قفل دلتصفية

fiduciaire dar dmana
ع لر  دالحبلس لالزودو  أ3- رقم 44 
دلطلبق دلثلني وزدن ع لر  دالحبلس 
لالزودو  أ3- رقم 44 دلطلبق دلثلني 

وزدن، 46200، وزدن دملغرب
CHAIBIENE شركة ذدت دملدؤولية 

دملحدوس 
وعنودن مقرهل دإلخت لعي : سودر 

دللشلن خ لعة دبريكشة دقليم وزدن 
- 46200 وزدن دملغرب.

قفل دلتصفية
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

.479

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 
2022 تقرر حل  04 سخن28  دملؤرخ في 
شركة ذدت دملدؤولية   CHAIBIENE
 400.000 رأس للهل  مبلغ  دملحدوس  
سرهم وعنودن مقرهل دإلخت لعي سودر 
دللشلن خ لعة دبريكشة دقليم وزدن 
وزدن دملغرب نتيجة الزمة   46200  -
دلشركة  تغطية  وعدم  دقتصلسية 

ملصلريفهل.
و عين:

دلشعيبي  دلدالم  عبد  دلديد( ) 
خ لعة  دللشلن  سودر  وعنودنه(د) 
وزدن   46200 وزدن  دقليم  بريكشة 

دملغرب ك صفي ( ) للشركة.
و قد تم دنعقلس دلج عية دلختلمية 
سودر  وفي   2022 سخن28   04 بتلريخ 
دللشلن خ لعة دبريكشة دقليم وزدن 

- 46200 وزدن دملغرب.
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
سخن28   42 بتلريخ  بوزدن  دالبتددئية 

2022 تحت رقم 3822.
938I

ADVISORY PARTNERS

CAFENIA
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تأسيس شركة

ADVISORY PARTNERS
465 شلرع عبد دملؤمن حي 

دملدتشفيلت بنلية أ دلطلبق دألول 
دلددر دلبيضلء، 20460، دلددر 

دلبيضلء دملغرب
CAFENIA شركة ذدت دملدؤولية 

دملحدوس 
وعنودن مقرهل دإلخت لعي 7 زنقة 
سبتة دقلمة ردمي دلطلبق دلتلني 

مكتب رقم 8 دلددر دلبيضلء - 20400 
دلددر دلبيضلء دملغرب

تأسيس شركة ذدت دملدؤولية 
دملحدوس  

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 
 565367

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
دلقلنون  إعددس  تم   2022 نون28   46
دملدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دملحدوس  بلمل يزدت دلتللية:

ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دملدؤولية دملحدوس .

عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 

 : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

.CAFENIA

تشغيل   : بإيجلز  دلشركة  غرض 

دملطلعم ودملقلهي-

وحددت  وبيع  وتطوير  دقتنلء 

دملطلعم ودملقلهي-

منح في إسدر  دملطلعم ودملقلهي-

دستي2دس وتوزيع وتصدير دملنتجلت 

دلغذدئية-

وع ومل، خ يع دملعلمالت دملللية، 

دلتجلرية، دلصنلعية، دلعقلرية ودلغي2 

ودلتي قد تكون ذدت صلة  دلعقلرية، 

بلألهددف  مبلشر   غي2  أو  مبلشر  

في تطويرهل  دملذكور  أعاله وتدلهم 

أو ت ديدهل.
زنقة   7  : دالخت لعي  دملقر  عنودن 

دلتلني  دلطلبق  ردمي  دقلمة  سبتة 

مكتب رقم 8 دلددر دلبيضلء - 20400 

دلددر دلبيضلء دملغرب.

أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.

 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:

 500  : دلديد علي دلعلمي ش س 

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة.

دلديد عبد دلرزدق دلتعللبي : 500 

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة. 

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :

ش س  دلعلمي  علي  دلديد 

 3 ع لر    GH 4 دلدعلس   عنودنه(د) 

شقة 8 داللفة دلددر دلبيضلء 27223 

دلددر دلبيضلء دملغرب.

دلتعللبي  دلرزدق  عبد  دلديد 

 ،E تجزئة في2 ملرين ع لر   عنودنه(د) 

أوالس   GH 04  02 دلطلبق   22 شقة 

 20220 عزوز دلنودصر دلددر دلبيضلء 

دلددر دلبيضلء دملغرب.

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:
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ش س  دلعلمي  علي  دلديد 

 3 ع لر    GH 4 دلدعلس   عنودنه(د) 

شقة 8 داللفة دلددر دلبيضلء 27223 

دلددر دلبيضلء دملغرب

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

 43 بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 

سخن28 2022 تحت رقم 00849890.

939I

fiduciaire dar dmana

 DARDARA TRAVAUX
DIVERS

شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
قفل دلتصفية

fiduciaire dar dmana

ع لر  دالحبلس لالزودو  أ3- رقم 44 

دلطلبق دلثلني وزدن ع لر  دالحبلس 

لالزودو  أ3- رقم 44 دلطلبق دلثلني 

وزدن، 46200، وزدن دملغرب

 DARDARA TRAVAUX DIVERS

شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد

وعنودن مقرهل دإلخت لعي : سودر 

دظهلر طلج سيدي رضودن وزدن - 

46200 وزدن دملغرب.

قفل دلتصفية
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

.4029

دلوحيد  دلشريك  قردر  ب قت�سى 

تقرر حل   2022 نون28   24 دملؤرخ في 

 DARDARA TRAVAUX DIVERS

شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

رأس للهل  مبلغ  دلوحيد  دلشريك 

مقرهل  وعنودن  سرهم   40.000

سيدي  طلج  دظهلر  سودر  دإلخت لعي 
46200 وزدن دملغرب   - رضودن وزدن 

نتيجة الزمة دقتصلسية عدم تغطية 

دلشركة ملصلريفهل.

و عين:

دلديد( ) مليد لطفي وعنودنه(د) 

سودر دظهلر طلج سيدي رضودن وزدن 

 ( ) ك صفي  دملغرب  وزدن   46200

للشركة.

و قد تم دنعقلس دلج عية دلختلمية 
بتلريخ 24 نون28 2022 وفي سودر دظهلر 
 46200  - طلج سيدي رضودن وزدن 

وزدن دملغرب.
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
سخن28   07 بتلريخ  بوزدن  دالبتددئية 

2022 تحت رقم 3846.
940I

STE FIDNEJ BUREAU SARL

 SOCIETE JAIM SOLUTION
SARL AU

شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 
دلشريك دلوحيد

تأسيس شركة

STE FIDNEJ BUREAU SARL
 BD MED V ROUTE DE

 FES-TAOUNATE، 34000،
TAOUNATE MAROC

 SOCIETE JAIM SOLUTION SARL
AU شركة ذدت مدؤولية محدوس  

ذدت دلشريك دلوحيد
وعنودن مقرهل دإلخت لعي تجزئة 

دم دلخيول تيدة تلونلت - 34000 
تلونلت دملغرب

تأسيس شركة ذدت مدؤولية 
محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 
2239

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
دلقلنون  إعددس  تم   2022 نون28   30
مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 
دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:
ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 
دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.
عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
 : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 
 SOCIETE JAIM SOLUTION SARL

.AU
-تحليل   : بإيجلز  دلشركة  غرض 

وتطوير دملعلوميلت.
تجزئة   : دالخت لعي  دملقر  عنودن 
 34000  - تلونلت  تيدة  دلخيول  دم 

تلونلت دملغرب.

أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.

 200.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:

 : دسري�سي  خنلتي  معلس  دلديد 

سرهم   400 بقي ة  حصة   2.000

للحصة. 

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :

دسري�سي  خنلتي  معلس  دلديد 

تلونلت  تيدة  دملحلة  حي  عنودنه(د) 

34000 تلونلت دملغرب.

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:

دسري�سي  خنلتي  معلس  دلديد 

تلونلت  تيدة  دملحلة  حي  عنودنه(د) 

34000 تلونلت دملغرب

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

سخن28   42 دالبتددئية بتلونلت بتلريخ 

2022 تحت رقم 674.

944I

fiduciaire dar dmana

 JAWHARATE OUAZZANE
LILE ISKANE

شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
قفل دلتصفية

fiduciaire dar dmana

ع لر  دالحبلس لالزودو  أ3- رقم 44 

دلطلبق دلثلني وزدن ع لر  دالحبلس 

لالزودو  أ3- رقم 44 دلطلبق دلثلني 

وزدن، 46200، وزدن دملغرب

 JAWHARATE OUAZZANE LILE

ISKANE شركة ذدت مدؤولية 

محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد

وعنودن مقرهل دإلخت لعي : حي دكلسير 
تجزئة كري ة دلطلبق 2رقم 90 وزدن 

- 46200 وزدن دملغرب.

قفل دلتصفية
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

.4384

دلوحيد  دلشريك  قردر  ب قت�سى 
تقرر  2022 سخن28   07 في  دملؤرخ 

 JAWHARATE OUAZZANE حل 
LILE ISKANE شركة ذدت مدؤولية 
محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد مبلغ 
وعنودن  سرهم   400.000 رأس للهل 
تجزئة  دكلسير  حي  دإلخت لعي  مقرهل 
 - وزدن   90 2رقم  دلطلبق  كري ة 
الزمة  نتيجة  دملغرب  وزدن   46200
دقتصلسية حللت سون تغطية دلشركة 

ملصلريفهل.
و عين:

ح لني  علطف  دلديد( ) 
كري ة  تجزئة  دكلسير  حي  وعنودنه(د) 
وزدن   90 رقم  رشد  دبن  04زنقة 
 ( ) ك صفي  دملغرب  وزدن   46200

للشركة.
و قد تم دنعقلس دلج عية دلختلمية 
بتلريخ 07 سخن28 2022 وفي حي دكلسير 
تجزئة كري ة دلطلبق 2رقم 90 وزدن - 

46200 وزدن دملغرب.
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
سخن28   42 بتلريخ  بوزدن  دالبتددئية 

2022 تحت رقم 3824.
942I

CABINET ELKHALFI

»AGRI BARIZ« 
إعالن متعدس دلقردردت

CABINET ELKHALFI
 N 2 LOT AMMAR Sidi bennour،

24350، Sidi bennour Maroc
 »AGRI BARIZ« »شركة ذدت 

دملدؤولية دملحدوس «
وعنودن مقرهل دالخت لعي: سودر 
دلعودوشة دملشرك سيدي بنور 

24350 سيدي بنور دملغرب.
»إعالن متعدس دلقردردت«

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري: 
.2553

ب قت�سى دلج ع دلعلم دالستثنلئي 
دملؤرخ في 42 سخن28 2022

تم دتخلذ دلقردردت دلتللية: 
على  ينص  دلذي   :04 رقم  قردر 
دلعلم  دلج ع  ب قت�سى  مليلي: 
دملدؤولية  ذدت  لشركة  دالستثنلئي 
 2022 42 سخن28  دملحدوس  دملؤرخ في 

تقرر حل شركة ذدت دملدؤولية 
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 »AGRI BARIZ« تد يتهل  دملحدوس  
وعين  سرهم.   400000 رأس للهل 
سودر  عنودنه  دملصطفى  بلرز  دلديد 
بنور  سيدي  دملشرك  لعودوشة 
للشركة.  ك صفي  دملغرب   24350
وعين مقر دلتصفية في: سودر لعودوشة 

دملشرك سيدي بنور 24350
وتبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 

دلنظلم دألسل�سي دلتللية: 
على  ينص  دلذي   :29 رقم  بند 

مليلي: حل دلشركة
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
 43 بتلريخ  بنور  بديدي  دالبتددئية 

سخن28 2022 تحت رقم 245.

943I

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU

بوشكارة كار
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU
 IMB 13 LOT MOULIN IDRISSIA
 BUREAUX SAFOUA 1ER ETAGE
 N°05 ATLAS FES، 30000، FES

MAROC
بوشكلر  كلر شركة ذدت دملدؤولية 

دملحدوس 
وعنودن مقرهل دإلخت لعي دلرقم 455 

ك4 تجزئة دلحديقة تغلت فلس - 
30000 فلس تلمغرب

تأسيس شركة ذدت دملدؤولية 
دملحدوس  

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 
74855

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعددس دلقلنون   2022 سخن28   06
دملدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دملحدوس  بلمل يزدت دلتللية:
ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دملدؤولية دملحدوس .
عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
 : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

بوشكلر  كلر.
كردء   : بإيجلز  دلشركة  غرض 

دلديلردت بدون سلئق.

دلرقم   : دالخت لعي  دملقر  عنودن 
455 ك4 تجزئة دلحديقة تغلت فلس 

- 30000 فلس تلمغرب.
أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.
 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:
خلمعي  دلعلمري  طلرق  دلديد 
سرهم   400 بقي ة  حصة   500  :

للحصة.
خلمعي  دلعلمري  دمح د  دلديد 
سرهم   400 بقي ة  حصة   500  :

للحصة. 
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :
خلمعي  دلعلمري  طلرق  دلديد 
4 تجزئة دلحديقة  292 ك  عنودنه(د) 

تغلت فلس 30000 فلس دملغرب.
خلمعي  دلعلمري  دمح د  دلديد 
دلكريني  دوالس  سودر  عنودنه(د) 
فلس  يعقوب  موالي  دلعجلخر  

30000 فلس دملغرب.
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:
دلوزني  دلشلهدي  حدين  دلديد 
حي دلوحد  بندوس    455 عنودنه(د) 

فلس 30000 فلس دملغرب
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
سخن28   43 بتلريخ  بفلس  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 5493.
944I

GATT FIDUCIAIRE

IDRISSIYA MARKET
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

GATT FIDUCIAIRE
 AV IBN KHALDOUN APP 86
 N° 1 ville nouvelle Meknes،

50000، MEKNES MAROC
IDRISSIYA MARKET شركة ذدت 
مدؤولية محدوس  ذدت دلشريك 

دلوحيد
وعنودن مقرهل دإلخت لعي 205 

دلشرف 2 رقم 46 دلفضيلية مكنلس

 - 50000 مكنلس دملغرب

تأسيس شركة ذدت مدؤولية 

محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

57395

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

تم إعددس دلقلنون   2022 أكتوبر   06

مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:

ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.

عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 

 : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

.IDRISSIYA MARKET

بيع   : بإيجلز  دلشركة  غرض 

دلعقلقي2.

 205  : دالخت لعي  دملقر  عنودن 

دلشرف 2 رقم 46 دلفضيلية مكنلس 

- 50000 مكنلس دملغرب.

أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.

دلشركة:  رأس لل  مبلغ 

400.000,00 سرهم، مقدم كللتللي:

دلديد  دسريدية دلعلودني : 4.000 

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة. 

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :

دلعلودني  ديدريدية  دلديد  

دلتودركة  لي2دك   494 عنودنه(د) 

مكنلس 50000 مكنلس دملغرب.

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:

دلعلودني  ديدريدية  دلديد  

دلتودركة  لي2دك   494 عنودنه(د) 

مكنلس 50000 مكنلس دملغرب

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

سخن28   44 بتلريخ  ب كنلس  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 3740.

945I

fiduciaire dar dmana

LOUTFI FARM HOUSE
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تأسيس شركة

fiduciaire dar dmana
ع لر  دالحبلس لالزودو  أ3- رقم 44 
دلطلبق دلثلني وزدن ع لر  دالحبلس 
لالزودو  أ3- رقم 44 دلطلبق دلثلني 

وزدن، 46200، وزدن دملغرب
LOUTFI FARM HOUSE شركة 

ذدت دملدؤولية دملحدوس 
وعنودن مقرهل دإلخت لعي سودر دوالس 

عبد هللا خ لعة دلت2دبية سيدي 
رضودن دقليم وزدن - 46200 وزدن 

دملغرب 
تأسيس شركة ذدت دملدؤولية 

دملحدوس  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

2047
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
دلقلنون  إعددس  تم   2022 نون28   44
دملدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دملحدوس  بلمل يزدت دلتللية:
ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دملدؤولية دملحدوس .
عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
 : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

.LOUTFI FARM HOUSE
نشلط   : بإيجلز  دلشركة  غرض 

سيلحي-تنظيم حفالت وغي2هل.
سودر   : دالخت لعي  دملقر  عنودن 
دوالس عبد هللا خ لعة دلت2دبية سيدي 
وزدن   46200  - رضودن دقليم وزدن 

دملغرب.
أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.
 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:
 500  : لطفي  حدنلء  دلديد  

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة.
 250  : بومروق  مح د  دلديد 

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة.
دلديد  فريد  لطفي : 250 حصة 

بقي ة 400 سرهم للحصة. 
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :
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لطفي عنودنه(د)  دلديد  حدنلء 
44دلدلكنية  مج وعة دلدطلت رقم 

دلقنيطر  44000 دلقنيطر  دملغرب.
دلديد مح د بومروق عنودنه(د) 
4725ت لر   رقم  دلعربي  دملغرب  حي 

42000 ت لر  دملغرب.
عنودنه(د)  لطفي  فريد   دلديد  
مج وعة دلدطلت رقم 44 دلقنيطر  

44000 دلقنيطر  دملغرب.
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:
لطفي عنودنه(د)  دلديد  حدنلء 
44دلدلكنة  دلدطلت رقم  مج وعة 

دلقنيطر  44000 دلقنيطر  دملغرب 
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
سخن28   44 بتلريخ  بوزدن  دالبتددئية 

2022 تحت رقم 3724.

946I

CABINET OURIAGHLI & ASSOCIE

NEXTTETCH
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
حل شركة

 CABINET OURIAGHLI &
ASSOCIE

 8avenue ABDERRAHMAN EL
 YOUSFI, IMM CBC-CASTILLA

 BUSINESS CENTRE- étage 08 n°
90010 ،38، طنجة دملغرب

NEXTTETCH شركة ذدت مدؤولية 
محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد(في 

طور دلتصفية)
وعنودن مقرهل دإلخت لعي 47 شلرع 
مح د دلخلمس، دلطلبق 4 رقم 22 - 

90000 طنجة دملغرب.
حل شركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 
.407443

دلوحيد  دلشريك  قردر  ب قت�سى 
2022 تقرر حل  05 سخن28  دملؤرخ في 
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 
NEXTTETCH مبلغ  دلشريك دلوحيد 
وعنودن  سرهم   40.000 رأس للهل 
مح د شلرع   47 دإلخت لعي  مقرهل 

دلخلمس، دلطلبق 4 رقم 22 - 90000 
دلتصفية   : ل  نتيجة  دملغرب  طنجة 

بللت2د�سي.
و حدس مقر دلتصفية ب 47 شلرع 
مح د دلخلمس، دلطلبق 4 رقم 22 - 

90000 طنجة دملغرب. 
و عين:

مديح  دلدين  صالح  دلديد( ) 
وعنودنه(د) حي دملجد شلرع صيدد رقم 
طنجة   90400  6 رقم   3 دلطلبق   83

دملغرب ك صفي ( ) للشركة.
وعند دإلقتضلء دلحدوس دملفروضة 
محل  لهم  دملخولة  دلصالحيلت  على 
دملخلبر  ومحل تبليغ دلعقوس ودلوثلئق 

دملتعلقة بللتصفية : -
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
سخن28   43 بتلريخ  بطنجة  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 260570.
947I

fiduciaire dar dmana

 AZBAKH AB
ENSEIGNEMENT PRIVE

شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 
دلشريك دلوحيد

تأسيس شركة

fiduciaire dar dmana
ع لر  دالحبلس لالزودو  أ3- رقم 44 
دلطلبق دلثلني وزدن ع لر  دالحبلس 
لالزودو  أ3- رقم 44 دلطلبق دلثلني 

وزدن، 46200، وزدن دملغرب
 AZBAKH AB ENSEIGNEMENT

PRIVE شركة ذدت مدؤولية 
محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد

وعنودن مقرهل دإلخت لعي مركز 
سيدي رضودن دقليم وزدن - 46200 

وزدن دملغرب 
تأسيس شركة ذدت مدؤولية 
محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 
2045

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
دلقلنون  إعددس  تم   2022 نون28   30
مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 
دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:

ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 
دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.
عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
 : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 
 AZBAKH AB ENSEIGNEMENT

.PRIVE
مدرسة   : بإيجلز  دلشركة  غرض 

للتعليم دلخلص.
مركز   : دالخت لعي  دملقر  عنودن 
 46200 سيدي رضودن دقليم وزدن - 

وزدن دملغرب.
أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.
 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:
دلديد دليلس دزبلخ : 4.000 حصة 

بقي ة 400 سرهم للحصة. 
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :
عنودنه(د)  دزبلخ  دليلس  دلديد 
 46200 وزدن  رضودن  سيدي  مركز 

وزدن دملغرب.
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:
عنودنه(د)  دزبلخ  دليلس  دلديد 
 46200 وزدن  رضودن  سيدي  مركز 

وزدن دملغرب 
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
سخن28   07 بتلريخ  بوزدن  دالبتددئية 

2022 تحت رقم 3845.

948I

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU

بييس اوطو فضاء فاس قياد 
»كباف«

إعالن متعدس دلقردردت

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU
 IMB 13 LOT MOULIN IDRISSIA
 BUREAUX SAFOUA 1ER ETAGE
 N°05 ATLAS FES، 30000، FES

MAROC
بييس دوطو فضلء فلس قيلس 

»كبلف« »شركة ذدت دملدؤولية 
دملحدوس  ذدت دلشريك دلوحيد«

وعنودن مقرهل دالخت لعي: دلزنقة 2 
حي دلدالم عين قلسوس دلرقم 23 

فلس - 30000 فلس دملغرب.
»إعالن متعدس دلقردردت«

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري: 
.38649

ب قت�سى دلج ع دلعلم دالستثنلئي 
دملؤرخ في 02 سخن28 2022

تم دتخلذ دلقردردت دلتللية: 
قردر رقم 4: دلذي ينص على مليلي: 
تحويل دملقر دلرئ�سي من دلزنقة 2 حي 
فلس   23 دلدالم عين قلسوس دلرقم 
 32 رقم  محل  دالر�سي  دلطلبق  دلى 

دقلمة 29 عين قلسوس فلس
قردر رقم 2: دلذي ينص على مليلي: 
دسريس قيلس وتعيين  دملدي2  دستقللة 

مدي2 خديد دلديد دسلمة قيلس 
وتبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 

دلنظلم دألسل�سي دلتللية: 
بند رقم 4: دلذي ينص على مليلي: 
دلطلبق  في  دلرئي�سي  دملقر  تحديد 
عين   29 دقلمة   32 دملحل  دالر�سي 

قلسوس فلس
على  ينص  دلذي   :43 رقم  بند 
مليلي: تعيين دلديد دسلمة قيلس مدي2 

وحيد للشركة
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
سخن28   43 بتلريخ  بفلس  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 5204.

949I

jurigest

 PETROLEUM AND GAS
SERVIVES

شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 
حل شركة

jurigest
 bd bir anzarane maarif، 449

20370، casablanca maroc
 PETROLEUM AND GAS

SERVIVES شركة ذدت دملدؤولية 
دملحدوس (في طور دلتصفية)

وعنودن مقرهل دإلخت لعي تجزئة 
دلرشلس زنقة 3 رقم 45 كلليفورنيل - 

20450 دلددر دلبيضلء دملغرب.
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حل شركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.83479

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 

تقرر حل   2022 نون28   30 دملؤرخ في 

دملحدوس   دملدؤولية  ذدت  شركة 

 PETROLEUM AND GAS

 400.000 مبلغ رأس للهل   SERVIVES

سرهم وعنودن مقرهل دإلخت لعي تجزئة 
 - كلليفورنيل   45 رقم   3 دلرشلس زنقة 

دلددر دلبيضلء دملغرب نتيجة   20450

ل : دزمة في دلقطلع.

تجزئة  ب  دلتصفية  مقر  حدس  و 
 - كلليفورنيل   45 رقم   3 دلرشلس زنقة 

20450 دلددر دلبيضلء دملغرب. 

و عين:

بوعنلني  مح د  دلديد( ) 
وعنودنه(د) تجزئة دلرشلس زنقة 3 رقم 

45 كلليفورنيل 20450 دلددر دلبيضلء 

دملغرب ك صفي ( ) للشركة.

دلجلمعي  صبلح  دلديد( ) 
وعنودنه(د) تجزئة دلرشلس زنقة 3 رقم 

45 كلليفورنيل 20450 دلددر دلبيضلء 

دملغرب ك صفي ( ) للشركة.

وعند دإلقتضلء دلحدوس دملفروضة 

محل  لهم  دملخولة  دلصالحيلت  على 

دملخلبر  ومحل تبليغ دلعقوس ودلوثلئق 

حي   3 شلرع   45  : دملتعلقة بللتصفية 

دلرشلس كلليفورنيل

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

 44 بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 

سخن28 2022 تحت رقم 850446.

950I

aice compta

 AZA ENGINEERING
COMPANY

شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 
تأسيس شركة

aice compta

 lissasfa 3 bloc d n 199، 20190،

casablanca maroc

 AZA ENGINEERING COMPANY

شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

وعنودن مقرهل دإلخت لعي زنقة 
كل ي ة إقلمة لو لوفغ رقم دإلقلمة 

653 دلطلبق 4 دلشقة رقم 44 
دلبيضلء 20000 دلبيضلء دملغرب 

دملدؤولية  ذدت  شركة  تأسيس 
دملحدوس  

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 
565304

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعددس دلقلنون   2022 سخن28   43
دملدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دملحدوس  بلمل يزدت دلتللية:
ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دملدؤولية دملحدوس .
عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
 AZA  : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

.ENGINEERING COMPANY
غرض دلشركة بإيجلز : بيع وتأخي2 

آالت ومعددت دلبنلء.
زنقة   : دالخت لعي  دملقر  عنودن 
دإلقلمة  لوفغ رقم  لو  إقلمة  كل ي ة 
 44 رقم  دلشقة   4 دلطلبق   653

دلبيضلء 20000 دلبيضلء دملغرب.
أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.
 90.000 دلشركة:  رأس لل  مبلغ 

سرهم، مقدم كللتللي:
 300  : دلديد عبد دلص د وعقى 

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة.
300 حصة   : دلديد مح د دوردغ 

بقي ة 400 سرهم للحصة.
300 حصة   : دلديد مح د وعقى 

بقي ة 400 سرهم للحصة. 
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :
وعقى  دلص د  عبد  دلديد 
زنقة  دلردحة  دلقدس  حي  عنودنه(د) 
 70000 دلعيون   824 رقم  دفردرير 

دلعيون دملغرب.
عنودنه(د)  دوردغ  مح د  دلديد 
حي دلدعلس  رقم 23 دلدردركة دكلسير 

80000 أكلسير دملغرب.
عنودنه(د)  وعقى  مح د  دلديد 

تلغلزوت 80022 تلغلزوت دملغرب.
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:

وعقى  دلص د  عبد  دلديد 
زنقة  دلردحة  دلقدس  حي  عنودنه(د) 
 70000 دلعيون   824 رقم  دفردرير 

دلعيون دملغرب 
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
 43 بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 
سخن28 2022 تحت رقم 00849857.

954I

SOFT ALTERNATIVE SARL

FAMAPORT SERVICES

إعالن متعدس دلقردردت

SOFT ALTERNATIVE SARL
 RUE KADI AYAD RESIDENCE

 LA RENCONTRE IMMEUBLE G
N°552، 90000، طنجة دملغرب

FAMAPORT SERVICES »شركة 
ذدت دملدؤولية دملحدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد«
وعنودن مقرهل دالخت لعي: دملصلى 

شلرع كوتن28ك رقم 40 دملحل رقم 04 
- 90000 طنجة دملغرب.
»إعالن متعدس دلقردردت«

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري: 
.27373

ب قت�سى دلج ع دلعلم دالستثنلئي 
دملؤرخ في 44 ف28دير 2022

تم دتخلذ دلقردردت دلتللية:
قردر رقم 4: دلذي ينص على مليلي: 
حصة   400.000 بيع  على  دملودفقة 
غلوبلل  شركة  حوز   في  كلنت  دلتي 
لصللح  دوفشور  هولدينغ  بروبريطي 

شركة إ3ن خيدتيو 
على  ينص  دلذي   :2 رقم  قردر 
دملودفقة على دلنظلم دألسل�سي  مليلي: 
دلتغي2دت  إثر  على  للشركة  دلجديد 

دلنظلمية دلجديد 
وتبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 

دلنظلم دألسل�سي دلتللية:
على  ينص  دلذي  6و7:  رقم  بند 
 400.000 بيع  على  دملودفقة  مليلي: 
شركة  حوز   في  كلنت  دلتي  حصة 
دوفشور  هولدينغ  بروبريطي  غلوبلل 

لصللح شركة إ3ن خيدتيو.

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم   
ملرس   09 بتلريخ  بطنجة  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 254753.
952I

fiduciaire dar dmana

 TANGER INTER WOOD
EMBALLAGE

شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 
توسيع نشلط دلشركة 

fiduciaire dar dmana
ع لر  دالحبلس لالزودو  أ3- رقم 44 
دلطلبق دلثلني وزدن ع لر  دالحبلس 
لالزودو  أ3- رقم 44 دلطلبق دلثلني 

وزدن، 46200، وزدن دملغرب
 TANGER INTER WOOD
EMBALLAGE شركة ذدت 

دملدؤولية دملحدوس 
وعنودن مقرهل دالخت لعي عين 

دلحللك دبن دخالت فحص طنجة - 
90000 طنجة دملغرب.
توسيع نشلط دلشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 
.30825

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 
ت ت   2022 أكتوبر   04 في  دملؤرخ 
نشلط  إلى  دلتللية  دألنشطة  إضلفة 

دلشركة دلحللي :
نقل دلبضلئع لحدلب دلخلص.

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم   
نون28   24 بتلريخ  بطنجة  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 43847.
953I

Sud Business Center

AGAFAY TRAVEL
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تأسيس شركة

Sud Business Center
إقلمة خوهر  دألطلس ع لر  س رقم 
2 دلطلبق دألر�سي زدوية زنقة أبو بكر 
دلصديق وزنقة زينب نفيدية دلحي 
دلشتوي مردكش، 40000، مردكش 

دملغرب
AGAFAY TRAVEL شركة ذدت 

دملدؤولية دملحدوس 
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 55 دإلخت لعي  مقرهل  وعنودن 

خكلر  ع لر   دلخلمس  مح د  شلرع 

شقة رقم 33 خيليز - 40000 مردكش 

دملغرب

دملدؤولية  ذدت  شركة  تأسيس 

دملحدوس  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

434579

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
دلقلنون  إعددس  تم   2022 نون28   29

دملدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دملحدوس  بلمل يزدت دلتللية:

ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دملدؤولية دملحدوس .

عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 

 : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

.AGAFAY TRAVEL

 -  : بإيجلز  دلشركة  غرض 

ودملتجولة  دلثلبتة  دإلقلملت  تنظيم 

ودلعروض.

- تنظيم خ يع أنودع دلنزهلت.

- دإلستغالل دلفندقي.

معددت  وتصدير  دستي2دس   -

ودكددودردت دلتنزه ودلرحالت.

55 شلرع  عنودن دملقر دالخت لعي : 

مح د دلخلمس ع لر  خكلر شقة رقم 

33 خيليز - 40000 مردكش دملغرب.

أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.

 40.000 دلشركة:  رأس لل  مبلغ 

سرهم، مقدم كللتللي:

 95  : فلبري  فيليب  برنلر  دلديد 

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة.

 5  : ملهوي  دلرزدق  عبد  دلديد 

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة. 

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :
فلبري  فيليب  برنلر  دلديد 

بلحلج  علي  مج وعة   55 عنودنه(د) 

 40000 تلشفين  بن  يوسف  حي 

مردكش دملغرب.
ملهوي  دلرزدق  عبد  دلديد 

عنودنه(د) 329 شلرع لبليه عين مزودر 

40450 مردكش دملغرب.

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 
ومودطن مدي2ي دلشركة:

فلبري  فيليب  برنلر  دلديد 
بلحلج  علي  مج وعة   55 عنودنه(د) 
 40000 تلشفين  بن  يوسف  حي 

مردكش دملغرب
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
سخن28   43 بتلريخ  ب ردكش  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 442458.
954I

fiduciaire dar dmana

 ALIMENTATION MOHCINE
ET FIS

إعالن متعدس دلقردردت

fiduciaire dar dmana
ع لر  دالحبلس لالزودو  أ3- رقم 44 
دلطلبق دلثلني وزدن ع لر  دالحبلس 
لالزودو  أ3- رقم 44 دلطلبق دلثلني 

وزدن، 46200، وزدن دملغرب
 ALIMENTATION MOHCINE
ET FIS »شركة ذدت دملدؤولية 

دملحدوس «
وعنودن مقرهل دالخت لعي: مركز عين 
سريج خ لعة ملجلعر  دقليم وزدن - 

46200 وزدن دملغرب.
»إعالن متعدس دلقردردت«

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري: 
.4545

ب قت�سى دلج ع دلعلم دالستثنلئي 
دملؤرخ في 24 أكتوبر 2022

تم دتخلذ دلقردردت دلتللية: 
قردر رقم 4: دلذي ينص على مليلي: 
تفويت دلحصص دلتي ي لكهل دلديد 
لبطلقة  دلحلمل  دلعزيز محدن  عبد 
 GM93657 رقم  دلوطنية  دلتعريف 
ودلديد ع لس محدن دلحلمل لبطلقة 
 GM440368 دلتعريف دلوطنية رقم 
في دلشركة أي 500 حصة دخت لعية 
سرهم إلى   400 قي ة كل ودحد  منهل 
دلديد دلعربي محدن دلحلمل لبطلقة 

.G425846 دلتعريف دلوطنية رقم
قردر رقم 2: دلذي ينص على مليلي: 
تعيين دلعربي محدن دلحلمل لبطلقة 
.G425846 رقم  دلوطني  دلتعريف 

ك دي2 وحيد للشركة

قردر رقم 3: دلذي ينص على مليلي: 
:من  لشركة  دلقلنوني  دلشكل  تغي2 
دلى  محدوس   دملدؤولية  ذدت  شركة 
شردكة ذدت دملدؤولية بشريك ودحد 
وتبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 

دلنظلم دألسل�سي دلتللية: 
بند رقم 6: دلذي ينص على مليلي: 

تفويت دلحصص
على  ينص  دلذي   :36 رقم  بند 

مليلي: تعيين دملدي2 دلوحيد لشركة 
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
سخن28   08 بتلريخ  بوزدن  دالبتددئية 

2022 تحت رقم 3847.

955I

Sud Business Center

HAROUD PLANETE 
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

Sud Business Center
إقلمة خوهر  دألطلس ع لر  س رقم 
2 دلطلبق دألر�سي زدوية زنقة أبو بكر 
دلصديق وزنقة زينب نفيدية دلحي 
دلشتوي مردكش، 40000، مردكش 

دملغرب
 HAROUD PLANETE شركة ذدت 
مدؤولية محدوس  ذدت دلشريك 

دلوحيد
وعنودن مقرهل دإلخت لعي إقلمة 
بيل لوج متجر 4 دلطلبق دألر�سي 

تجزئة دلتوفيق دلد اللية - 40000 
مردكش دملغرب

تأسيس شركة ذدت مدؤولية 
محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 
434527

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعددس دلقلنون   2022 سخن28   06
مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 
دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:
ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 
دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.

عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 

 : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

.HAROUD PLANETE

تلخر   : بإيجلز  دلشركة  غرض 

ومدتحضردت  ودألحذية  دملالبس 

دلتج يل ودالكددودردت.

دملالبس  وتصدير  دستي2دس 

دلتج يل  ومدتحضردت  ودألحذية 

ودالكددودردت أشغلل مختلفة.

عنودن دملقر دالخت لعي : إقلمة بيل 

دلطلبق دألر�سي تجزئة   4 لوج متجر 

دلتوفيق دلد اللية - 40000 مردكش 

دملغرب.

أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.

 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:

 4.000  : دل28مكي  إي لن  دلديد  

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة. 

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :

دل28مكي عنودنه(د)  إي لن  دلديد  

 2 دلطلبق   8 شقة  ب  دملرو   إقلمة 

40000 مردكش دملغرب.

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:

دل28مكي عنودنه(د)  إي لن  دلديد  

 2 دلطلبق   8 شقة  ب  دملرو   إقلمة 

40000 مردكش دملغرب

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

سخن28   42 بتلريخ  ب ردكش  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 442402.

956I

دئت لنية ميديون كوندلي

VISTAPAINT
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

دئت لنية ميديون كوندلي

49، زنقة لوريي روز، عين دلدبع، 

20590، دلددر دلبيضلء دملغرب

VISTAPAINT شركة ذدت مدؤولية 

محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد
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وعنودن مقرهل دإلخت لعي تجزئة 
دلتقدم، مج وعة سكنية 47-2، 
دلطلبق 2، دل28نو�سي - 20250 

دلبيضلء دملغرب
تأسيس شركة ذدت مدؤولية 
محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 
565555

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعددس دلقلنون   2022 سخن28   06
مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 
دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:
ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 
دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.
عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
 : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

.VISTAPAINT
دلتجلر و   : غرض دلشركة بإيجلز 

دإلستي2دس.
تجزئة   : دالخت لعي  دملقر  عنودن 
 ،2-47 سكنية  مج وعة  دلتقدم، 
 20250  - دل28نو�سي   ،2 دلطلبق 

دلبيضلء دملغرب.
أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.
 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:
 4.000  : ردشدي  علسل  دلديد 

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة. 
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :
عنودنه(د)  ردشدي  علسل  دلديد 
عين   4 رقم   4 زنقة  شهرزدس  تجزئة 

دلدبع 20250 دلبيضلء دملغرب.
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:
عنودنه(د)  ردشدي  علسل  دلديد 
عين   4 رقم   4 زنقة  شهرزدس  تجزئة 

دلدبع 20250 دلبيضلء دملغرب
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
 44 بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 

سخن28 2022 تحت رقم -.

957I

DICKSSON BUSINESS & LAW FIRM

RUDI STORES
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

 DICKSSON BUSINESS & LAW

FIRM

 RUE JEAN JAURES 23 23

 RUE JEAN JAURES، 20060،

Casablanca Maroc

RUDI STORES شركة ذدت 

مدؤولية محدوس  ذدت دلشريك 

دلوحيد

وعنودن مقرهل دإلخت لعي 23، شلرع 

بي2يني، دلطلبق دالول، دلشقة رقم 

4، دملعلريف - 20000 دلددر دلبيضلء 

دملغرب

تأسيس شركة ذدت مدؤولية 

محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

565404

في  مؤرخ  موثق  عقد  ب قت�سى 
تم إعددس دلقلنون   2022 سخن28   45

مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:

ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.

عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 

 RUDI  : ب ختصر تد يتهل  دإلقتضلء 

.STORES

دملبلني أو   : غرض دلشركة بإيجلز 

دملعلمالت دلعقلرية دألمر ..

عنودن دملقر دالخت لعي : 23، شلرع 

رقم  دلشقة  دالول،  دلطلبق  بي2يني، 

20000 دلددر دلبيضلء   - 4، دملعلريف 

دملغرب.

أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 400 سنة.

 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:- 

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :

عنودنه(د)  دسريس  بنيحي  دلديد 

تجزىة مللشيشية شلرع دلحزدم   ،62

دلددر   20000 دلذئلب  عين  دلكبي2 

دلبيضلء دملغرب.

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:

عنودنه(د)  دسريس  بنيحي  دلديد 

تجزىة مللشيشية شلرع دلحزدم   ،62

دلددر   20000 دلذئلب  عين  دلكبي2 

دلبيضلء دملغرب

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 

رقم  تحت   2022 سخن28   42

.442956774

958I

2AS CONSULTING SARL

RIMAIS CONSTRUTION
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تفويت حصص

2AS CONSULTING SARL

 CPLEXE ADDOHA RES

 ALWAFAE 18Q ETAGE 7 APPT

 57 CPLEXE ADDOHA RES

 ALWAFAE 18Q ETAGE 7 APPT

57، 90000، TANGER MAROC

RIMAIS CONSTRUTION شركة 

ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد

 IMM 40 وعنودن مقرهل دإلخت لعي

 IBN SINA RUE MOUSSA BEN

 NOUSSAIR ETG 1 N 5 Tanger -

90000 طنجة دملغرب.

تفويت حصص
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.76399

دلوحيد  دلشريك  قردر  ب قت�سى 

ت ت   2022 ملي   43 في  دملؤرخ 

دملصلسقة على :

بوعيلس  ح ز    ( ) دلديد  تفويت 

أصل  من  دخت لعية  حصة   4.000

4.000 حصة لفلئد  دلديد ( ) دي ن 

ستلر بتلريخ 43 ملي 2022.

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
ملي   20 بتلريخ  بطنجة  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 4457.
959I

NCG EXPERTISE

TMAP TRANS SARL AU
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

NCG EXPERTISE
 RES JNINA ANG YAACOUB
 MANSOUR ET KHALID IBN

 WALID APPT 10 IMM C
 GUELIZ MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROC
TMAP TRANS SARL AU شركة 

ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 
دلشريك دلوحيد

وعنودن مقرهل دإلخت لعي سودر أيت 
أوح لن أوحدين أيت ت ور مردكش 

- 40000 مردكش دملغرب
تأسيس شركة ذدت مدؤولية 
محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 
434557

في  مؤرخ  حر  عقد  ب قت�سى 
دلقلنون  إعددس  تم   2022 نون28   40
مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 
دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:
ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 
دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.
عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
 TMAP : دإلقتضلء ب ختصر تد يتهل

.TRANS SARL AU
نقل   : بإيجلز  دلشركة  غرض 

دلبضلئع لآلمرين.
: سودر أيت  عنودن دملقر دالخت لعي 
أوح لن أوحدين أيت ت ور مردكش - 

40000 مردكش دملغرب.
أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.
 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:
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 4.000  : دلصليل  مللد  دلديد 
حصة بقي ة 400 سرهم للحصة. 

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 
وصفلت ومودطن دلشركلء :

عنودنه(د)  دلصليل  مللد  دلديد 
سودر ديت عت لن دوحدلين ديت ت ور 

مردكش 40000 مردكش دملغرب.
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:
عنودنه(د)  دلصليل  مللد  دلديد 
سودر ديت عت لن دوحدلين ديت ت ور 
دوحدلين  عت لن  ديت  سودر  مردكش 

ديت ت ور مردكش مردكش مردكش
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
سخن28   43 بتلريخ  ب ردكش  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 442447.

960I

AL WAKIL MANAGEMENT

TSOLIA CAR
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

AL WAKIL MANAGEMENT
44 شلرع موالي دس لعيل دقلمة 

موالي دس لعيل دلطلبق دلثلني رقم 
8، 90000، طنجة دملغرب

TSOLIA CAR شركة ذدت مدؤولية 
محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد

وعنودن مقرهل دإلخت لعي 78 عش 
عبد دلدالم ب بوحوت تجزئة 

دلنهضة رقم 495 دلطلبق دالول رقم 
8 طنجة - 90000 طنجة دملغرب
تأسيس شركة ذدت مدؤولية 
محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 
433434

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
دلقلنون  إعددس  تم   2022 نون28   40
مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 
دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:
ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 
دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.

عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
 : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

.TSOLIA CAR
تلخي2   : بإيجلز  دلشركة  غرض 

دلديلردت بدون سلئق.
78 عش   : عنودن دملقر دالخت لعي 
عبد دلدالم ب بوحوت تجزئة دلنهضة 
رقم 495 دلطلبق دالول رقم 8 طنجة 

- 90000 طنجة دملغرب.
أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.
 500.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:
 5.000  : دلديد دسلمة دلزوديدي 

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة. 
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :
دلديد دسلمة دلزوديدي عنودنه(د) 
دلدالم  حي   30 رقم  دغيالن  زنقة 

80000 دكلسير دملغرب.
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:
دلديد دسلمة دلزوديدي عنودنه(د) 
دلدالم  حي   30 رقم  دغيالن  زنقة 

80000 دكلسير دملغرب
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
سخن28   44 بتلريخ  بطنجة  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 44947.

964I

fiduconsejo

NOMME HT
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
حل شركة

fiduconsejo
 av allal fassi res yasmina bloc

 b1 n 3 wilaya tetouan، 93000،
tetouan maroc

NOMME HT شركة ذدت مدؤولية 
محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد(في 

طور دلتصفية)
وعنودن مقرهل دإلخت لعي شلرع 

دلجيش دمللكي دقلمة نبيلة رقم 06 
تطودن - 93000 تطودن دملغرب.

حل شركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.22949
ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 
تقرر حل   2022 نون28   45 دملؤرخ في 
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 
دلشريك دلوحيد NOMME HT مبلغ 
وعنودن  سرهم   400.000 رأس للهل 
مقرهل دإلخت لعي شلرع دلجيش دمللكي 
دقلمة نبيلة رقم 06 تطودن - 93000 
دزمة   : ل  نتيجة  دملغرب  تطودن 

دلقطلع.
شلرع  ب  دلتصفية  مقر  حدس  و 
 06 رقم  نبيلة  دقلمة  دمللكي  دلجيش 

تطودن - 93000 نطودن دملغرب. 
و عين:

دلبخلري  مريم  دلديد( ) 
وعنودنه(د) شلرع دلجيش دمللكي دفلمة 
نبيلة رقم 06 تطودن 93000 93000 

دملغرب ك صفي ( ) للشركة.
وعند دإلقتضلء دلحدوس دملفروضة 
محل  لهم  دملخولة  دلصالحيلت  على 
دملخلبر  ومحل تبليغ دلعقوس ودلوثلئق 

دملتعلقة بللتصفية : -
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
سخن28   42 دالبتددئية بتطودن بتلريخ 

2022 تحت رقم 3496.
962I

دئت لنية ميديون كوندلي

OUMOURA BUILDING
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تأسيس شركة

دئت لنية ميديون كوندلي
49، زنقة لوريي روز، عين دلدبع، 

20590، دلددر دلبيضلء دملغرب
OUMOURA BUILDING شركة 

ذدت دملدؤولية دملحدوس 
وعنودن مقرهل دإلخت لعي تجزئة 
دلتقدم، مج وعة سكنية 47-2، 
دلطلبق 2، دل28نو�سي - 20250 

دلبيضلء دملغرب
تأسيس شركة ذدت دملدؤولية 

دملحدوس  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

565503

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
دلقلنون  إعددس  تم   2022 نون28   30
دملدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دملحدوس  بلمل يزدت دلتللية:
ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دملدؤولية دملحدوس .
عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
 : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

.OUMOURA BUILDING
: مقلول في  غرض دلشركة بإيجلز 

دلبنليلت ودملركبلت.
تجزئة   : دالخت لعي  دملقر  عنودن 
 ،2-47 سكنية  مج وعة  دلتقدم، 
 20250  - دل28نو�سي   ،2 دلطلبق 

دلبيضلء دملغرب.
أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.
 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:
دلديد عدي دومورع : 200 حصة 

بقي ة 400 سرهم للحصة.
دلديد صالح أومورع : 200 حصة 

بقي ة 400 سرهم للحصة.
 200  : أومورع  دبردهيم  دلديد 

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة.
 200  : إيشو  أيت  فريد  دلديد 

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة.
دلديد مح د أومورع : 200 حصة 

بقي ة 400 سرهم للحصة. 
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :
عنودنه(د)  دومورع  عدي  دلديد 
59، زنقة تيزي أسلي 20250 دلبيضلء 

دملغرب.
عنودنه(د)  أومورع  صالح  دلديد 
59، زنقة تيزي أسلي 20250 دلبيضلء 

دملغرب.
دلديد دبردهيم أومورع عنودنه(د) 
59، زنقة تيزي أسلي 20250 دلبيضلء 

دملغرب.
دلديد فريد أيت إيشو عنودنه(د) 
59، زنقة تيزي أسلي 20250 دلبيضلء 

دملغرب.
عنودنه(د)  أومورع  مح د  دلديد 
59، زنقة تيزي أسلي 20250 دلبيضلء 

دملغرب.
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ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

ومودطن مدي2ي دلشركة:

عنودنه(د)  دومورع  عدي  دلديد 

59، زنقة تيزي أسلي 20250 دلبيضلء 

دملغرب

دلديد دبردهيم أومورع عنودنه(د) 

59، زنقة تيزي أسلي 20250 دلبيضلء 

دملغرب

عنودنه(د)  أومورع  صالح  دلديد 

59، زنقة تيزي أسلي 20250 دلبيضلء 

دملغرب

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

 44 بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 

سخن28 2022 تحت رقم 850494.

963I

NOTAIRE

 COMPLEX RESIDEMTIEL LA

VALLEE DE BENSLIMAN
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تأسيس شركة

NOTAIRE

 MED BOUZIAN APPT 8 S, 449

 CASABLANCA CASABLANCA،

20450، CASABLANCA MAROC

 COMPLEX RESIDEMTIEL LA

VALLEE DE BENSLIMAN شركة 

ذدت دملدؤولية دملحدوس 

وعنودن مقرهل دإلخت لعي دملركز 

دلتجلري ريلض دلرقم 85 طلبق2 

دلددر دلبيضلء 20700 دلددر دلبيضلء 

دملغرب

تأسيس شركة ذدت دملدؤولية 

دملحدوس  

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

832487

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

دلقلنون  إعددس  تم   2022 ملي   30

دملدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دملحدوس  بلمل يزدت دلتللية:

ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دملدؤولية دملحدوس .

عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
 : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 
 COMPLEX RESIDEMTIEL LA

.VALLEE DE BENSLIMAN
شردء   : بإيجلز  دلشركة  غرض 

عقلردت، دلبنلء ودلبيع.
دملركز   : دالخت لعي  دملقر  عنودن 
طلبق2   85 دلرقم  ريلض  دلتجلري 
20700 دلددر دلبيضلء  دلددر دلبيضلء 

دملغرب.
أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.
 20.000 دلشركة:  رأس لل  مبلغ 

سرهم، مقدم كللتللي:- 
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :
دلرحيم  عبد  دلكرمي  دلديد 
عنودنه(د) حي دلرح ة زنقة 44 دلرقم 

347 20700 دلددر دلبيضلء دملغرب.
عنودنه(د)  دح د  دلكرمي  دلديد 
 347 دلرقم   44 زنقة  دلرح ة  حي 

20700 دلددر دلبيضلء دملغرب.
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:
دلرحيم  عبد  دلكرمي  دلديد 
عنودنه(د) حي دلرح ة زنقة 44 دلرقم 

347 20700 دلددر دلبيضلء دملغرب
عنودنه(د)  دح د  دلكرمي  دلديد 
 347 دلرقم   44 زنقة  دلرح ة  حي 

20700 دلددر دلبيضلء دملغرب
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
 27 بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 

يوليوز 2022 تحت رقم 832487.

964I

GALAXYCOMPT

CH-LEADE
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
حل شركة

GALAXYCOMPT
 Av. Mohamed Ben El Hasan Al
 Ouazzani Résidence Nabil n°3
Tétouan، 93000، تطودن دملغرب
CH-LEADE شركة ذدت مدؤولية 

محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد(في 
طور دلتصفية)

وعنودن مقرهل دإلخت لعي 399 
تجزئة بلب سبتة زنقة زنلت رقم 6 
دلطلبق دلدفلي - 93402 دلفنيدق 

دملغرب.
حل شركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 
.34475

دلوحيد  دلشريك  قردر  ب قت�سى 
2022 تقرر حل  08 سخن28  دملؤرخ في 
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 
مبلغ   CH-LEADE دلوحيد  دلشريك 
وعنودن  سرهم   400.000 رأس للهل 
بلب  تجزئة   399 دإلخت لعي  مقرهل 
دلطلبق   6 رقم  زنلت  زنقة  سبتة 
دملغرب  دلفنيدق   93402  - دلدفلي 

نتيجة ل : دزمة قطلع.
 399 ب  دلتصفية  مقر  حدس  و 
 6 تجزئة بلب سبتة زنقة زنلت رقم 
دلفنيدق   93402  - دلدفلي  دلطلبق 

دملغرب. 
و عين:

شرف دلدين ودلقل�سي  دلديد( ) 
تجزئة بلب سبتة مركب  وعنودنه(د) 
شقة   4 بلوك   6 دليلنس سدرنل ديلوط 
دلفنيدق دملغرب ك صفي   93402  6

( ) للشركة.
وعند دإلقتضلء دلحدوس دملفروضة 
محل  لهم  دملخولة  دلصالحيلت  على 
دملخلبر  ومحل تبليغ دلعقوس ودلوثلئق 

دملتعلقة بللتصفية : -
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
سخن28   42 دالبتددئية بتطودن بتلريخ 

2022 تحت رقم 2473.
965I

 MOGADOR موكلسور أسيدت آند سي2فيس

ASSIST AND SERVICES SARL

حمام لدو بورت
إعالن متعدس دلقردردت

موكلسور أسيدت آند سي2فيس 
 MOGADOR ASSIST AND

SERVICES SARL
رقم 2 حي بلب سكللة شلرع ودس 
دملخلزن دلشقة رقم 3 بللطلبق 

دلثلني دلصوير  دلصوير ، 44000، 

دلصوير  دملغرب

ح لم لدو بورت »شركة ذدت 

دملدؤولية دملحدوس  ذدت دلشريك 

دلوحيد«

وعنودن مقرهل دالخت لعي: 446 
زنقة أم دلربيع دلصوير  - 44000 

دلصوير  دملغرب.

»إعالن متعدس دلقردردت«
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري: 

.4325

ب قت�سى دلج ع دلعلم دالستثنلئي 

دملؤرخ في 24 نون28 2022

تم دتخلذ دلقردردت دلتللية: 

على  ينص  دلذي   :04 رقم  قردر 

مليلي: تفويت حصص : تفويت 4000 

للحصة  سرهم   400 فئة  من  حصة 

أي مج وع دلحصص دلتي  دلودحد ، 

ي تلكهل دلديد : عبد دلهلسي بلقليد، 

دلوطنية  دلتعريف  لبطلقة  دلحلمل 
 : دلديد  لفلئد    ،N434648: رقم 

نبيل بريش لحلمل لبطلقة دلتعريف 

N285364 : دلوطنية رقم

على  ينص  دلذي   :02 رقم  قردر 

عبد دلهلسي   : دستقللة دلديد  مليلي: 

دلتعريف  لبطلقة  دلحلمل  بلقليد، 

من مهلمه   N434648: دلوطنية رقم 

ك دي2 للشركة.

على  ينص  دلذي   :03 رقم  قردر 

بريش  نبيل   : دلديد  تعيين  مليلي: 

دلوطنية  دلتعريف  لبطلقة  دلحلمل 
خديد  ك دي2   N285364  : رقم 

للشركة.

وتبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 

دلنظلم دألسل�سي دلتللية: 

بند رقم 06 و07: دلذي ينص على 
 400.000  : دلشركة  رأس لل  مليلي: 

سرهم، مكون من 4000 حصة نقدية 

من فئة 400 سرهم للحصة دلودحد ، 

لفلئد    4000 إلى   04 من  مرق ة 

لبطلقة  لحلمل  بريش  نبيل  دلديد 

 N285364 : دلتعريف دلوطنية رقم

دلذي ينص على مليلي:   :44 بند رقم 

 : دلديد  دلشركة  بتديي2  يقوم 
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نبيل بريش دلحلمل لبطلقة دلتعريف 
ملد  غي2   ،N285364: دلوطنية رقم 

محدس .
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
دالبتددئية بللصوير  بتلريخ 43 سخن28 

2022 تحت رقم 542.

966I

MSB CONSULTING

 UNILINGUA INSTITUT
PRIVE

شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 
دلشريك دلوحيد

قفل دلتصفية

MSB CONSULTING
 Bd Zerktouni , N° 400, Etage

 4, B22، 20000، CASABLANCA
Maroc

 UNILINGUA INSTITUT PRIVE
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
وعنودن مقرهل دإلخت لعي : 74 شلرع 
أنفل مكتب رقم 3 - 20000 دلبيضلء 

دملغرب.
قفل دلتصفية

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 
.504593

دلوحيد  دلشريك  قردر  ب قت�سى 
تقرر حل   2022 نون28   03 دملؤرخ في 
 UNILINGUA INSTITUT PRIVE
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 
رأس للهل  مبلغ  دلوحيد  دلشريك 
مقرهل  وعنودن  سرهم   50.000
شلرع أنفل مكتب رقم   74 دإلخت لعي 
نتيجة  دملغرب  دلبيضلء   20000  -  3

لظروف ملصة بللشريك دلوحيد.
و عين:

دلدين  صالح  مح د  دلديد( ) 
أنفل  شلرع   74 وعنودنه(د)  دلصقلي 
مكتب رقم 3 20000 دلبيضلء دملغرب 

ك صفي ( ) للشركة.
و قد تم دنعقلس دلج عية دلختلمية 
بتلريخ 05 سخن28 2022 وفي 74 شلرع 
3 - 20000 دلبيضلء  أنفل مكتب رقم 

دملغرب.

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
 45 بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 

سخن28 2022 تحت رقم 850393.
967I

FIDUICAIRE FTAH CONSULTING

STE IX-TRADE
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

قفل دلتصفية

 FIDUICAIRE FTAH
CONSULTING

 N°11 R.ABASS LAMSAADI KIS
 BEN MOUSSA 2ETG B/N°6 VN

FES، 30000، FES MAROC
STE IX-TRADE شركة ذدت 

دملدؤولية دملحدوس 
وعنودن مقرهل دإلخت لعي : رقم 29 
دلطلبق دلدفلي تجزئة دلشردبئ زنقة 
مليوركل حي دلوفلء 2 طريق صفرو 

فلس. - 30000 فلس. دملغرب.
قفل دلتصفية

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 
.34833

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 
تقرر   2022 نون28   28 في  دملؤرخ 
ذدت  شركة   STE IX-TRADE حل 
رأس للهل  مبلغ  دملحدوس   دملدؤولية 
مقرهل  وعنودن  سرهم   400.000
دلدفلي  دلطلبق   29 رقم  دإلخت لعي 
حي  مليوركل  زنقة  دلشردبئ  تجزئة 
دلوفلء 2 طريق صفرو فلس. - 30000 

فلس. دملغرب نتيجة لعدم دلنشلط.
و عين:

دملعت د  حفيظ  دلديد( ) 
4 تجزئة دلحد يقة  79 ك  وعنودنه(د) 
تغلت 30000 فلس. دملغرب ك صفي 

( ) للشركة.
و قد تم دنعقلس دلج عية دلختلمية 
 29 وفي رقم   2022 نون28   28 بتلريخ 
دلطلبق دلدفلي تجزئة دلشردبئ زنقة 
صفرو  طريق   2 دلوفلء  حي  مليوركل 

فلس. - 30000 فلس. دملغرب.
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
دلتجلرية بفلس بتلريخ 28 نون28 2022 

تحت رقم 5460/022.
968I

cherkaouaudit

TRUCK TRAVEL MOROCCO
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

مالءمة دلنظلم دألسل�سي للشركة

cherkaouaudit
 bd moulay youssef résidence
 yassine 2 1er etage، 90010،

tanger maroc
 TRUCK TRAVEL MOROCCO

»شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس «
شلرع  دالخت لعي:  مقرهل  وعنودن 
موالي يوسف إقلمة يلسين 2 دلطلبق 
5 رقم 49 - - طنجة دمل لكة دملغربية.

دألسل�سي  دلنظلم  »مالءمة 
للشركة«

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري: 
.402945

ب قت�سى دلج ع دلعلم دالستثنلئي 
دملؤرخ في 07 سخن28 2022

دألسل�سي  دلنظلم  مالءمة  تقرر 
دلقلنون:  مقتضيلت  مع  للشركة 
بللألمد  دألسل�سي  دلقلنون  تحيين 
في  دملتخد   دلقردردت  بلالعتبلر 
في  دملؤرخ  دالستثنلئي  دلعلم  دلج ع 

 25/40/2022
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم   
سخن28   44 بتلريخ  بطنجة  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 260642.
969I

DAKHLA MULTISERVICES SARL

SAHARA CEPHALOPODA
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

DAKHLA MULTISERVICES SARL
 AVENUE MOHAMED V,

 IMMEUBLE 9, 1er ETAGE, APPT.
 N°04 AVENUE MOHAMED V,

 IMMEUBLE 9, 1er ETAGE, APPT.
N°04، 73000، Dakhla MAROC

 SAHARA CEPHALOPODA
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
وعنودن مقرهل دإلخت لعي حي دملدي2  
3، رقم 7 - 73000 دلددملة دملغرب 

تأسيس شركة ذدت مدؤولية 
محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 
22997

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعددس دلقلنون   2022 أكتوبر   34
مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 
دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:
ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 
دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.
عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
 : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

.SAHARA CEPHALOPODA
تجلر    : بإيجلز  دلشركة  غرض 

دلد ك بللج لة 
بيع وشردء خ يع أنودع دملنتوخلت 

دلبحرية 
نقل دلبضلئع لحدتب دلغي2 

دلـتجــلريـة  دلـعـ ـلـيـلت  وكــذلـك كــل 
دلـعـقـلريـة  دملـنـقــوالت  ودلـصـنـلعـيـة، 
ودملـللـيـة دلـتـي تـرتـبـط بـصـفـة مـبلشــر  
أو غيـر مـبـلشـر  بلألنـشـطـــة دملـذكــــور  

أعـــــاله.
حي   : دالخت لعي  دملقر  عنودن 
دلددملة   73000  -  7 رقم   ،3 دملدي2  

دملغرب.
أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.
 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:
دلديد دلحضردوي بغددس : 4.000 

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة. 
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :
بغددس  دلحضردوي  دلديد 

عنودنه(د) - - - هولندد.
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:
بغددس  دلحضردوي  دلديد 

عنودنه(د) - - - هولندد 
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
 07 بتلريخ  دلدهب  بودسي  دالبتددئية 

نون28 2022 تحت رقم 4838.
970I
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SEI UNICA

SEI UNICA
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
حل شركة

SEI UNICA
رقم 33 تجزئة دل28كة بن سوس  

فلس، 30030، فلس دملغرب

SEI UNICA شركة ذدت مدؤولية 

محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد(في 

طور دلتصفية)

وعنودن مقرهل دإلخت لعي رقم 33 

تجزية دل28كة بن سوس  - 30030 

فلس دمل لكة دملغربية.

حل شركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.60289

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 

تقرر حل   2022 نون28   45 دملؤرخ في 

شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

مبلغ   SEI UNICA دلوحيد  دلشريك 
وعنودن  سرهم   400.000 رأس للهل 

تجزية   33 رقم  دإلخت لعي  مقرهل 

فلس   30030  - سوس   بن  دل28كة 

دلتوقف   : دمل لكة دملغربية نتيجة ل 

دلتلم عن دلنشلط.

 33 و حدس مقر دلتصفية ب رقم 

 30030  - سوس   بن  دل28كة  تجزية 

فلس دمل لكة دملغربية. 

و عين:

دل28سعي  دلعللي  عبد  دلديد( ) 

 3 فضيلة  دل28ج  تجزئة  وعنودنه(د) 

 30050 دلشقف  مدمل طريق عين 

 ( ) ك صفي  دملغربية  دمل لكة  فلس 

للشركة.

وعند دإلقتضلء دلحدوس دملفروضة 

محل  لهم  دملخولة  دلصالحيلت  على 

دملخلبر  ومحل تبليغ دلعقوس ودلوثلئق 
تجزية   33 رقم   : دملتعلقة بللتصفية 

دل28كة بن سوس  فلس

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

سخن28   43 بتلريخ  بفلس  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 6850.

974I

دلهد  لالستشلر  ش م م

 STE CLEVER LIFE
COATCHING

شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 
دلشريك دلوحيد

قفل دلتصفية

دلهد  لالستشلر  ش م م
رقم 74 شقة 9 شلرع دلزرقطوني 
دملدينة دلجديد  فلس، 30000، 

فلس دملغرب
 STE CLEVER LIFE COATCHING
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
وعنودن مقرهل دإلخت لعي : زنقة 

عبلس دملدعدي ع لر  48 شقة 63 
دلطلبق دلثلني، فلس، م ج - 30000 

فلس دملغرب.
قفل دلتصفية

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 
.54483

دلوحيد  دلشريك  قردر  ب قت�سى 
تقرر حل   2022 نون28   44 دملؤرخ في 
 STE CLEVER LIFE COATCHING
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 
رأس للهل  مبلغ  دلوحيد  دلشريك 
مقرهل  وعنودن  سرهم   40.000
دملدعدي  عبلس  زنقة  دإلخت لعي 
دلثلني،  دلطلبق   63 شقة   48 ع لر  
دملغرب  فلس   30000  - ج  م  فلس، 
للرأس لل  دلكلي  للتلكل  نتيجة 

دالخت لعي..
و عين:

أشرقي  دلدين  صالح  دلديد( ) 
حي   28 رقم   40 زنقة  وعنودنه(د) 
فلس   30090 قلسوس  عين  دملصلى 

دملغرب ك صفي ( ) للشركة.
و قد تم دنعقلس دلج عية دلختلمية 
زنقة  وفي   2022 نون28   44 بتلريخ 
 63 48 شقة  عبلس دملدعدي ع لر  
 30000  - دلطلبق دلثلني، فلس، م ج 

فلس دملغرب.
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
سخن28   43 بتلريخ  بفلس  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 5484/2022.

972I

LA PEPINIERE D’ENTREPRISES

OPTIMISTE CENTER -PRIVE
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

LA PEPINIERE D›ENTREPRISES

 AL MASSAR ROUTE DE ,345

 SAFI، 40100، MARRAKECH

MAROC

 OPTIMISTE CENTER -PRIVE

شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد

وعنودن مقرهل دإلخت لعي 345 

 AL MASSAR ROUTE DE SAFI

MARRAKECH 40100 مردكش 

دملغرب

تأسيس شركة ذدت مدؤولية 

محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

434483

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
دلقلنون  إعددس  تم   2022 نون28   40

مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:

ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.

عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 

 : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

.OPTIMISTE CENTER -PRIVE

: مقلول في  غرض دلشركة بإيجلز 

مصوصية،  دلخدملت(سروس  إسدر  

لغلت).

 345  : دالخت لعي  دملقر  عنودن 

 AL MASSAR ROUTE DE SAFI

مردكش   MARRAKECH 40400

دملغرب.

أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.

 40.000 دلشركة:  رأس لل  مبلغ 

سرهم، مقدم كللتللي:

 400  : دلشتودني  نهيلة  دلديد  

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة. 

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 
وصفلت ومودطن دلشركلء :

دلديد  نهيلة دلشتودني عنودنه(د) 
 403 رقم  دلفوقلنية  دلشعبة  سرب 
مردكش   40400 مردكش  سيبع 

دملغرب.
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:
دلديد  نهيلة دلشتودني عنودنه(د) 
 403 رقم  دلفوقلنية  دلشعبة  سرب 
سيبع مردكش 40400 مردكش دملغرب
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
سخن28   09 بتلريخ  ب ردكش  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 442355.

973I

audicof

LES COURLIS
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
قفل دلتصفية

audicof
 BD GHANDI 236

 CASABLANCA، 30000،
CASABLANCA MAROC

LES COURLIS شركة ذدت 
مدؤولية محدوس  ذدت دلشريك 

دلوحيد
وعنودن مقرهل دإلخت لعي : رقم40 

شلرع دلحرية، دلطلبق3 دلددر 
دلبیضلء دملغرب - 20000 دلددر 

دلبيضلء دملغرب.
قفل دلتصفية

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 
.357754

دلوحيد  دلشريك  قردر  ب قت�سى 
2020 تقرر حل  40 غشت  دملؤرخ في 
LES COURLIS شركة ذدت مدؤولية 
محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد مبلغ 
وعنودن  سرهم   400.000 رأس للهل 
شلرع  رقم40  دإلخت لعي  مقرهل 
دلبیضلء  دلددر  دلطلبق3  دلحرية، 
دلبيضلء  دلددر   20000  - دملغرب 
على  دلقدر   لعدم  نتيجة  دملغرب 

ت ويل دلنشلط دلتجلري.
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و عين:
بولربلح  ھشلم  دلديد( ) 
مج ع  دلدفردء،  إقلمة  وعنودنه(د) 
 7B،أنفل دلديلب،  عين  سدر،  سكني 
فیلال، دلدنیة دلددر دلبیضلء 20000 
 ( ) ك صفي  دملغرب  دلبيضلء  دلددر 

للشركة.
و قد تم دنعقلس دلج عية دلختلمية 
وفي رقم40   2020 غشت   40 بتلريخ 
شلرع دلحرية، دلطلبق3 دلددر دلبیضلء 
دلبيضلء  دلددر   20000  - دملغرب 

دملغرب.
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
 40 بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 

غشت 2020 تحت رقم 44922.

974I

CABINET BOUZIDI

MAROC CITY TOURS
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
حل شركة

CABINET BOUZIDI
عند مكتب دلبوزيدي ص.ب 425 
دلنلظور، 62000، دلنلظور دملغرب

MAROC CITY TOURS شركة ذدت 
مدؤولية محدوس  ذدت دلشريك 

دلوحيد(في طور دلتصفية)
وعنودن مقرهل دإلخت لعي حي 

لعرد�سي رقم 59 - 62000 نلظور 
دملغرب.

حل شركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.43405
دلوحيد  دلشريك  قردر  ب قت�سى 
تقرر حل   2022 نون28   23 دملؤرخ في 
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 
 MAROC CITY دلوحيد  دلشريك 
 400.000 رأس للهل  مبلغ   TOURS
دإلخت لعي حي  سرهم وعنودن مقرهل 
نلظور   62000  -  59 رقم  لعرد�سي 

دملغرب نتيجة ل : وقف دلنشلط.
حي  ب  دلتصفية  مقر  حدس  و 
نلظور   62000  -  59 رقم  لعرد�سي 

دملغرب. 

و عين:

دلديد( ) صالح دلدين بوخدديني 

 59 رقم  لعرد�سي  حي  وعنودنه(د) 

 ( ) ك صفي  دملغرب  نلظور   62000

للشركة.

وعند دإلقتضلء دلحدوس دملفروضة 

محل  لهم  دملخولة  دلصالحيلت  على 

دملخلبر  ومحل تبليغ دلعقوس ودلوثلئق 

دملتعلقة بللتصفية : -

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

دالبتددئية بللنلضور بتلريخ 09 سخن28 

2022 تحت رقم 4970.

975I

club comptable

HABIBA LITAWDIF SARL AU
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

تأسيس شركة ذدت مدؤولية 

محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

36859

HABIBA LITAWDIF SARL AU

شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
رأس للهل400.000 سرهم

مقر دلشركة دلرئي�سي: 24 شلرع دألمي2 

سيدي مح د حي دلرشلس دلقرية سال

ب قت�سى عقد عرفي محرر بتلريخ 

بتلريخ  ودملسجل   06/09/2022

شركة  تأسيس  تم   ،46/09/2022

ذدت مدؤولية محدوس ، مصلئصهل 

دلعلمة كللتللي:

* تد ية دلشركة :حبيبة لتوظيف

ع ليلت  إسدر   دلشركة:  غرض   *

أو  دلصنلعية  أو  دلتجلرية  دلخدملت 
(مقلول  عدكري  أو  مدني  دلزردعية 

دل).

* مد  دلشركة: 99 سنة.
 400.000 دلشركة:  رأس لل   *

سرهم.

* دملقر دالخت لعي : 24 شلرع دألمي2 

سيدي مح د حي دلرشلس دلقرية سال

يدي2 دلشركة دلديد   دلتديي2:   *
غي2  ملد   وذلك  بوشنفور  حبيبة 

محدوس .
 04 تبتدئ من   : دملللية  دلدنة   *

ينلير إلى 34 سخن28 من كل سنة.

976I

CABINET BOUZIDI

OUIXAN MINING
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

توسيع نشلط دلشركة 

CABINET BOUZIDI
عند مكتب دلبوزيدي ص.ب 425 
دلنلظور، 62000، دلنلظور دملغرب
OUIXAN MINING شركة ذدت 

دملدؤولية دملحدوس 
وعنودن مقرهل دالخت لعي زنقة 44 
حي والس لحدن - 62000 نلظور 

دملغرب.
توسيع نشلط دلشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 
.23577

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 
دملؤرخ في 29 نون28 2022 ت ت إضلفة 
إلى نشلط دلشركة  دلتللية  دألنشطة 

دلحللي :
دملدلعد  ودالستشلردت دلهندسية 

في مجلل دملنلخم.
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم   
دالبتددئية بللنلضور بتلريخ 09 سخن28 

2022 تحت رقم 4969.

977I

DAR COMPTABILITE

RINAD SPORT ET LOISIR
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

DAR COMPTABILITE
 IMMO LOT SAADA BASSATINE

 1 IMM N 3 APP 12 NADOR،
62010، NADOR MAROC

RINAD SPORT ET LOISIR شركة 
ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد

وعنودن مقرهل دإلخت لعي خ عية 

شبلب دلخي2 للتضلمن زنقة لعرد�سي 
رقم 409 - 62000 دلنلظور دملغرب

مدؤولية  ذدت  شركة  تأسيس 

محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

24983

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
دلقلنون  إعددس  تم   2022 نون28   24

مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:

ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.

عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 

 RINAD : دإلقتضلء ب ختصر تد يتهل

.SPORT ET LOISIR

مدرسة   : بإيجلز  دلشركة  غرض 
ريلضية تنظيم دلتظلهردت دلريلضية 

ودلت2فيهية وكردء دملالعب.

خ عية   : دالخت لعي  دملقر  عنودن 

شبلب دلخي2 للتضلمن زنقة لعرد�سي 
رقم 409 - 62000 دلنلظور دملغرب.

أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.

 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:

 4.000  : لوشي2ي  مللد  دلديد 

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة. 

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :

عنودنه(د)  لوشي2ي  مللد  دلديد 

شلرع دلجيش دمللكي رقم 444 62000 

دلنلضور دملغرب.

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:

عنودنه(د)  لوشي2ي  مللد  دلديد 

شلرع دلجيش دمللكي رقم 444 62000 

دلنلضور دملغرب

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

دالبتددئية بللنلضور بتلريخ 06 سخن28 

2022 تحت رقم 4945.

978I
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ste sabil elhouda conseil

SOCIETE SNACK LE DELICE
إعالن متعدس دلقردردت

ste sabil elhouda conseil

 appt sis a n 382 premier etage

 el hay el jadid bnsouda، 30030،

fes maroc

 SOCIETE SNACK LE DELICE

»شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس  

ذدت دلشريك دلوحيد«

 MAG :وعنودن مقرهل دالخت لعي

 RDC MEKNES ISMAILIA

 MARJANE RIAD AZZAYTOUNE

BN-E10 - 50050 مكنلس دملغرب.

»إعالن متعدس دلقردردت«

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري: 

.44023

ب قت�سى دلج ع دلعلم دالستثنلئي 

دملؤرخ في 23 نون28 2022

تم دتخلذ دلقردردت دلتللية: 

قردر رقم 4: دلذي ينص على مليلي: 

زهودن  دلديد  دملدي2  إقللة  تقرر 

دلوطنية  للبطلقة  دلحلمل  عزدلدين 

رقم : C643842 وتعيين دلديد زهودن 

شكي2 دلحلمل للبطلقة دلوطنية رقم : 

C506898 ك دي2 وحيد للشركة ملد  

غي2 محدوس .

قردر رقم 2: دلذي ينص على مليلي: 

تقرر حل دلشركة نتيجة أزمة دلقطلع

على  ينص  دلذي   :3 رقم  قردر 

ب  دلتصفية  مقر  تحديد  تم  مليلي: 

 MAG RDC MEKNES ISMAILIA

 MARJANE RIAD AZZAYTOUNE

 BN-E40

قردر رقم 4: دلذي ينص على مليلي: 

عنودنه  شكي2  زهودن  دلديد  تعيين 

زنقة خ لل   7 دلشقة   4 إقلمة وئلم 

دلدين دألفغلني م.ج مكنلس ك صفي 

للشركة.

وتبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 

دلنظلم دألسل�سي دلتللية: 

على  ينص  دلذي   :43 رقم  بند 

شكي2  زهودن  دلديد  تعيين  مليلي: 

ك دي2 وحيد للشركة.

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

سخن28   44 بتلريخ  ب كنلس  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 4304.

979I

tob travaux divers

Coeur d'Afrique Services
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

tob travaux divers

حي ولي دلعهد زنقة دللي ون رقم 

دلددر 44 دلعيون دلعيون، 70000، 

دلعيون دملغرب

Coeur d›Afrique Services شركة 

ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد

وعنودن مقرهل دإلخت لعي حي 

دلوحد  04 زنقة بشلر رقم 04 

دلعيون - 70000 دلعيون دملغرب

تأسيس شركة ذدت مدؤولية 

محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

43937

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
دلقلنون  إعددس  تم   2022 نون28   20

مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:

ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.

عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 

 Coeur : دإلقتضلء ب ختصر تد يتهل

.d’Afrique Services

بيع   : بإيجلز  دلشركة  غرض 

بللج لة  دألمر   دلصنلعية  دملعددت 

; متلخر دلتجزئة دملتخصصة دألمر ; 

معددت  وتدويق  وبيع  شردء 

دلك بيوتر  وأخهز   دملكلتب  ومعددت 

ودللودزم دملكتبية،.

حي   : دالخت لعي  دملقر  عنودن 
دلوحد  04 زنقة بشلر رقم 04 دلعيون 

- 70000 دلعيون دملغرب.
أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.
 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:
سلمبو  كلبلسلن  دبردهي ل  دلديد 
سرهم   400 بقي ة  حصة   4.000  :

للحصة. 
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :
سلمبو  كلبلسلن  دبردهي ل  دلديد 
 04 زنقة بشلر حي دلوحد   عنودنه(د) 

دلشقة 04 70000 دلعيون دملغرب.
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:
سلمبو  كلبلسلن  دبردهي ل  دلديد 
 04 زنقة بشلر حي دلوحد   عنودنه(د) 

دلشقة 04 70000 دلعيون دملغرب
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
دالبتددئية بللعيون بتلريخ - تحت رقم 

.-
980I

FA ADVISING EXPERTS SARL

BENACHIR MEDIC
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تأسيس شركة

FA ADVISING EXPERTS SARL
مكتب رقم 45، دملج ع دملنهي،تجزئة 
2 شلرع عالل دلفل�سي، إقلمة حرف 

ب، مردكش، 40000، مردكش 
دملغرب

BENACHIR MEDIC شركة ذدت 
دملدؤولية دملحدوس 

وعنودن مقرهل دإلخت لعي ع لية 
خنلن كليز ع لر  أ محل رقم 3 كليز - 

40000 مردكش دملغرب
تأسيس شركة ذدت دملدؤولية 

دملحدوس  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

434595
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
دلقلنون  إعددس  تم   2022 نون28   07
دملدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دملحدوس  بلمل يزدت دلتللية:

ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 
دملدؤولية دملحدوس .

عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
 : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

.BENACHIR MEDIC
تلخر   : بإيجلز  دلشركة  غرض 
ملحقلت  أو  غيلر  قطع  أو  أخهز  
دلطبية  ودلكهربلء  دألشعة  ملعددت 

عالج دلردسيوم
يقوم  دلذي  دلوسيط  أو  دلتلخر 

بللتصدير ودالستي2دس
دملعددت  صيلنة  شردء  بيع 

ودملدتلزملت دلطبية.
ع لية   : دالخت لعي  دملقر  عنودن 
خنلن كليز ع لر  أ محل رقم 3 كليز - 

40000 مردكش دملغرب.
أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.
 90.000 دلشركة:  رأس لل  مبلغ 

سرهم، مقدم كللتللي:
دلديد عبد دلحليم بنعلشر : 300 

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة.
دلديد عبد دلص د بنعلشر : 300 

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة.
300 حصة   : دلديد سعيد رغلي 

بقي ة 400 سرهم للحصة. 
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :
بنعلشر  دلحليم  عبد  دلديد 
عنودنه(د) ع لية دبن طفيل ع لر  ف 

دلشقة 44 40000 مردكش دملغرب.
بنعلشر  دلص د  عبد  دلديد 
عنودنه(د) ع لية دبن طفيل ع لر  ف 

دلشقة 44 40000 مردكش دملغرب.
عنودنه(د)  رغلي  سعيد  دلديد 
مردكش   40000  353 حي دسيل رقم 

دملغرب.
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:
بنعلشر  دلحليم  عبد  دلديد 
عنودنه(د) ع لية دبن طفيل ع لر  ف 

دلشقة 44 40000 مردكش دملغرب
بنعلشر  دلص د  عبد  دلديد 
عنودنه(د) ع لية دبن طفيل ع لر  ف 

دلشقة 44 40000 مردكش دملغرب
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عنودنه(د)  رغلي  سعيد  دلديد 
مردكش   40000  353 حي دسيل رقم 

دملغرب
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
سخن28   43 بتلريخ  ب ردكش  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 442466.

984I

RIM FINANCIAL

PLASTINIUM
إعالن متعدس دلقردردت

RIM FINANCIAL
 COMPLEXE MEHDI 248 BD
 EMILE ZOLA 2 EME ETAGE

N°9 BELVEDERE، 20300، دلددر 
دلبيضلء دملغرب

PLASTINIUM »شركة ذدت 
دملدؤولية دملحدوس «

وعنودن مقرهل دالخت لعي: دقليم 
وسدئر  صفرو قيلس  دلودثة خ لعة 

دغبللو دقوردر - 34540 صفرو 
دملغرب.

»إعالن متعدس دلقردردت«
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري: 

.3929
ب قت�سى دلج ع دلعلم دالستثنلئي 

دملؤرخ في 24 يونيو 2022
تم دتخلذ دلقردردت دلتللية: 

قردر رقم 4: دلذي ينص على مليلي: 
نقل دملقر دالخت لعي للشركة دملتودخد 
دالر�سي  دلطلبق  غيثة  تجزئة   7 ب 
دلى  محج ن كلليفورنيل دلددر دلبيضلء 
وسدئر  صفرو  دقليم  دلتللي:  دلعنودن 
دقوردر  دغبللو  خ لعة  دلودثة  قيلس  

صفرو 
قردر رقم 2: دلذي ينص على مليلي: 

تعديل دلقلنون دالسل�سي للشركة
وتبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 

دلنظلم دألسل�سي دلتللية: 
بند رقم 4: دلذي ينص على مليلي: 

دملقر دالخت لعي
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
سخن28   45 دالبتددئية بصفرو بتلريخ 

2022 تحت رقم 399.

982I

L’ORIENTATION DE COMPTABILITE

ZAYOUDA
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
حل شركة

 L›ORIENTATION DE
COMPTABILITE

 N°.5 RUE ABOU TAIB
 ELMOUTANABI LOTS WALILI
 AV DES F.A.R BUREAU N°.42

FES، 30000، FES MAROC
ZAYOUDA شركة ذدت مدؤولية 
محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد(في 

طور دلتصفية)
وعنودن مقرهل دإلخت لعي بلوك 
8، رقم 63 بالس سقلين سهب 

دلورس، فلس - 30000 فلس دمل لكة 
دملغربية.

حل شركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.44529
ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 
2022 تقرر حل  06 سخن28  دملؤرخ في 
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 
مبلغ   ZAYOUDA دلوحيد  دلشريك 
وعنودن  سرهم   40.000 رأس للهل 
 63 رقم   ،8 بلوك  دإلخت لعي  مقرهل 
 - فلس  دلورس،  سهب  سقلين  بالس 
30000 فلس دمل لكة دملغربية نتيجة 

ل : عدم دستأنلف نشلط دلشركة.
 ،8 و حدس مقر دلتصفية ب بلوك 
دلورس،  سهب  سقلين  بالس   63 رقم 
فلس - 30000 فلس دمل لكة دملغربية. 

و عين:
عبيدهللا  دحدلين  دلديد( ) 
وعنودنه(د) 47 تجزئة دمللمونية دلشقة 
 30000 فلس  ج  م  طريق صفرو   8
 ( ) ك صفي  دملغربية  دمل لكة  فلس 

للشركة.
وعند دإلقتضلء دلحدوس دملفروضة 
محل  لهم  دملخولة  دلصالحيلت  على 
دملخلبر  ومحل تبليغ دلعقوس ودلوثلئق 

دملتعلقة بللتصفية : -
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
سخن28   43 بتلريخ  بفلس  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 5496.
983I

CAP MONDIAL COMPTA

ACZM BEAUTY
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تأسيس شركة

CAP MONDIAL COMPTA
 RUE AKOUB MANSOUR 1ER 2
 ETAGA N1، 90000، TANGER

MAROC
ACZM BEAUTY شركة ذدت 

دملدؤولية دملحدوس 
وعنودن مقرهل دإلخت لعي 24 دقلمة 

فيجيي شلرع لبنلن محل رقم 4 
طنجة - 90000 طنجة دملغرب
تأسيس شركة ذدت دملدؤولية 

دملحدوس  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

432863
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
دلقلنون  إعددس  تم   2022 نون28   24
دملدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دملحدوس  بلمل يزدت دلتللية:
ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دملدؤولية دملحدوس .
عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
 ACZM : دإلقتضلء ب ختصر تد يتهل

.BEAUTY
مركز   : بإيجلز  دلشركة  غرض 

تج يل.
عنودن دملقر دالخت لعي : 24 دقلمة 
فيجيي شلرع لبنلن محل رقم 4 طنجة 

- 90000 طنجة دملغرب.
أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.
 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:
 50  : دلدوي�سي  مليكة  دلديد  

حصة بقي ة 4.000 سرهم للحصة.
 50  : دلدوي�سي  مريم  دلديد  

حصة بقي ة 4.000 سرهم للحصة. 
 50  : دلدوي�سي  مليكة  دلديد  

بقي ة 4.000 سرهم.
 50  : دلدوي�سي  مريم  دلديد  

بقي ة 4.000 سرهم.
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

وصفلت ومودطن دلشركلء :

دلدوي�سي  مليكة  دلديد  
عيلض  دلقل�سي  زنقة   36 عنودنه(د) 

شقة   5 دو طلبق  دللقلء  دقلمة دللقلء 

489 90000 طنجة دملغرب.

دلديد  مريم دلدوي�سي عنودنه(د) 
36 زنقة دلقل�سي عيلض دقلمة دللقلء 

 90000  489 5 شقة  دو طلبق  دللقلء 

طنجة دملغرب.

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:

دلدوي�سي  مليكة  دلديد  
عيلض  دلقل�سي  زنقة   36 عنودنه(د) 

شقة   5 دو طلبق  دللقلء  دقلمة دللقلء 

489 90000 طنجة دملغرب

دلديد  مريم دلدوي�سي عنودنه(د) 
36 زنقة دلقل�سي عيلض دقلمة دللقلء 

 90000  489 5 شقة  دو طلبق  دللقلء 

طنجة دملغرب

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

سخن28   06 بتلريخ  بطنجة  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 260345.

984I

QUALICIA CONSULTING

CAC PROMO SARL AU
إعالن متعدس دلقردردت

QUALICIA CONSULTING

دقلمة أمين دلطلبق دلتلني رقم 44 
زنقة طرفلية، موالي علي دلشريف 

دملدينة دلجديد  مكنلس.، 50000، 

مكنلس دملغرب

CAC PROMO SARL AU »شركة 

ذدت دملدؤولية دملحدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد«

وعنودن مقرهل دالخت لعي: شلرع 

مح د سدوس 454 زنقة سينلء طودبل 

دلدفلى تطودن - 93000 تطودن 

دملغرب.

»إعالن متعدس دلقردردت«
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري: 

.24483

ب قت�سى دلج ع دلعلم دالستثنلئي 

دملؤرخ في 29 نون28 2022

تم دتخلذ دلقردردت دلتللية: 
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على  ينص  دلذي   :4 رقم  قردر 

ب بلغ  دلشركة  رأس لل  رفع  مليلي: 

من  أي  سرهم«   2.300.000« قدره 

 2.400.000« إلى  سرهم«   400.000«

تقديم حصص   : عن طريق  سرهم« 

نقدية أو عينية.

على  ينص  دلذي   :2 رقم  قردر 

أوردم  دلديد  دستقللة  قبول  مليلي: 

عبد دلقلسر دلحلمل للبطلقة دلوطنية 

من مهلمه ك دي2  رقم الم347875 

للشركة.

قردر رقم 3: دلذي ينص على مليلي: 

دي لن دلحلملة  تعيين دلديد  دوردم 

الم648326  رقم  دلوطنية  للبطلقة 

رقم   3 زنقة  دلقلطنة بشلرع دلزرقلء 

خديد  ك دي2  تطودن  كويل ل   33

للشركة.

وتبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 

دلنظلم دألسل�سي دلتللية: 

على  ينص  دلذي   :7 رقم  بند 

ب بلغ  دلشركة  رأس لل  رفع  مليلي: 

من  أي  سرهم«   2.300.000« قدره 

 2.400.000« إلى  سرهم«   400.000«

تقديم حصص   : عن طريق  سرهم« 

نقدية أو عينية.

بند رقم 8: دلذي ينص على مليلي: 

عبد  أوردم  دلديد  دستقللة  قبول 

دلوطنية  للبطلقة  دلحلمل  دلقلسر 

من مهلمه ك دي2  رقم الم347875 

للشركة.

بند رقم 8: دلذي ينص على مليلي: 

دي لن دلحلملة  تعيين دلديد  دوردم 

الم648326  رقم  دلوطنية  للبطلقة 

رقم   3 زنقة  دلقلطنة بشلرع دلزرقلء 

خديد  ك دي2  تطودن  كويل ل   33

للشركة.

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

سخن28   04 دالبتددئية بتطودن بتلريخ 

2022 تحت رقم 3344.

985I

QUALICIA CONSULTING

PEGASO PROMO SARL AU

إعالن متعدس دلقردردت

QUALICIA CONSULTING
دقلمة أمين دلطلبق دلتلني رقم 44 
زنقة طرفلية، موالي علي دلشريف 
دملدينة دلجديد  مكنلس.، 50000، 

مكنلس دملغرب
 PEGASO PROMO SARL AU
»شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس  

ذدت دلشريك دلوحيد«
وعنودن مقرهل دالخت لعي: حي دحريق 
مشروع بنونة بلوك 3 رقم 5 ملرتيل 

- 93450 ملرتيل دملغرب.
»إعالن متعدس دلقردردت«

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري: 
.24484

ب قت�سى دلج ع دلعلم دالستثنلئي 
دملؤرخ في 29 نون28 2022

تم دتخلذ دلقردردت دلتللية: 
على  ينص  دلذي   :4 رقم  قردر 
ب بلغ  دلشركة  رأس لل  رفع  مليلي: 
من  أي  سرهم«   3.500.000« قدره 
 3.600.000« إلى  سرهم«   400.000«
تقديم حصص   : عن طريق  سرهم« 

نقدية أو عينية.
على  ينص  دلذي   :2 رقم  قردر 
أوردم  دلديد  دستقللة  قبول  مليلي: 
عبد دلقلسر دلحلمل للبطلقة دلوطنية 
من مهلمه ك دي2  رقم الم347875 

للشركة.
قردر رقم 3: دلذي ينص على مليلي: 
دي لن دلحلملة  تعيين دلديد  دوردم 
الم648326  رقم  دلوطنية  للبطلقة 
رقم   3 زنقة  دلقلطنة بشلرع دلزرقلء 
خديد  ك دي2  تطودن  كويل ل   33

للشركة.
وتبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 

دلنظلم دألسل�سي دلتللية: 
على  ينص  دلذي   :7 رقم  بند 
ب بلغ  دلشركة  رأس لل  رفع  مليلي: 
من  أي  سرهم«   3.500.000« قدره 
 3.600.000« إلى  سرهم«   400.000«
تقديم حصص   : عن طريق  سرهم« 

نقدية أو عينية.

بند رقم 8: دلذي ينص على مليلي: 
عبد  أوردم  دلديد  دستقللة  قبول 
دلوطنية  للبطلقة  دلحلمل  دلقلسر 
من مهلمه ك دي2  رقم الم347875 

للشركة.
بند رقم 8: دلذي ينص على مليلي: 
دي لن دلحلملة  تعيين دلديد  دوردم 
الم648326  رقم  دلوطنية  للبطلقة 
رقم   3 زنقة  دلقلطنة بشلرع دلزرقلء 
خديد  ك دي2  تطودن  كويل ل   33

للشركة.
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
سخن28   02 دالبتددئية بتطودن بتلريخ 

2022 تحت رقم 3375.
986I

FISCALEX MAROC

AKKA MAPLE
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تحويل دملقر دالخت لعي للشركة

FISCALEX MAROC
 RUE IMAM MALIK RESIDENCE
 AL MASJID I 5EME ETAGE APP

 29 GUELIZ MARRAKECH،
40000، MARRAKECH MAROC

AKKA MAPLE شركة ذدت 
مدؤولية محدوس  ذدت دلشريك 

دلوحيد
وعنودن مقرهل دإلخت لعي 65 سرب 

لحبيب مغني ريلض دلزيتون دلجديد 
دكس ريلض دلزيتون سرب بلهية 
مردكش - 40000 مردكش دملغرب.
تحويل دملقر دالخت لعي للشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 
.42999

دلوحيد  دلشريك  قردر  ب قت�سى 
دملؤرخ في 44 شتن28 2022 تم تحويل 
للشركة  دلحللي  دالخت لعي  دملقر 
ريلض  مغني  لحبيب  سرب   65« من 
دلزيتون دلجديد دكس ريلض دلزيتون 
سرب بلهية مردكش - 40000 مردكش 
دملغرب« إلى »رقم 208 دلحي دلصنلعي 
مردكش  دسفي  طريق  غلنم  سيدي 
دلحي   208 رقم   42 مكتب رقم ت ك 
دسفي  غلنم طريق  دلصنلعي سيدي 

مردكش مكتب رقم ت ك 42 40000 

مردكش دملغرب«.

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

سخن28   02 بتلريخ  ب ردكش  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 442432.

987I

FISCALEX MAROC

MAPLE MAROC
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد

تحويل دملقر دالخت لعي للشركة

FISCALEX MAROC

 RUE IMAM MALIK RESIDENCE

 AL MASJID I 5EME ETAGE APP

 29 GUELIZ MARRAKECH،

40000، MARRAKECH MAROC

MAPLE MAROC شركة ذدت 

مدؤولية محدوس  ذدت دلشريك 

دلوحيد

وعنودن مقرهل دإلخت لعي 65 سرب 

لحبيب مغني ريلض دلزيتون دلجديد 

دكس ريلض دلزيتون سرب بلهية رقم 

54-65 مردكش - 40000 مردكش 

دملغرب.

تحويل دملقر دالخت لعي للشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.44743

دلوحيد  دلشريك  قردر  ب قت�سى 

دملؤرخ في 44 شتن28 2022 تم تحويل 

من  للشركة  دلحللي  دالخت لعي  دملقر 

»65 سرب لحبيب مغني ريلض دلزيتون 

سرب  دلزيتون  ريلض  دكس  دلجديد 

 40000  - مردكش   54-65 بلهية رقم 

دلحي   208 »رقم  إلى  مردكش دملغرب« 

دسفي  غلنم طريق  دلصنلعي سيدي 

مردكش مكتب دلطلبق دالول رقم 24 

- 40000 مردكش دملغرب«.

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

سخن28   02 بتلريخ  ب ردكش  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 442433.

988I
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SOUHAL CONSULTING

MALAK FROID
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

SOUHAL CONSULTING
 RUE YOUGOSLAVIE IMM 82-A

 APPT 14 GUELIZ، 40000،
MARRAKECH MAROC

MALAK FROID شركة ذدت 
مدؤولية محدوس  ذدت دلشريك 

دلوحيد
وعنودن مقرهل دإلخت لعي شلرع عبد 

دلكريم دلخطلبي عرسة دلدبلعي 
إقلمة ملمون دلطلبق دألول شقة 

رقم 4 مكتب رقم 2 مردكش مردكش 
40000 مردكش دملغرب

تأسيس شركة ذدت مدؤولية 
محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 
434649

في  مؤرخ  موثق  عقد  ب قت�سى 
دلقلنون  إعددس  تم   2022 نون28   24
مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 
دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:
ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 
دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.
عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
 : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

.MALAK FROID
دستغالل   : غرض دلشركة بإيجلز 

مخزن لت28يد.
شلرع   : دالخت لعي  دملقر  عنودن 
عبد دلكريم دلخطلبي عرسة دلدبلعي 
شقة  دألول  دلطلبق  ملمون  إقلمة 
2 مردكش مردكش  4 مكتب رقم  رقم 

40000 مردكش دملغرب.
أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.
دلشركة:  رأس لل  مبلغ 

400.000,00 سرهم، مقدم كللتللي:
 4.000  : دلديد مح د دبن مللد 

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة. 

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 
وصفلت ومودطن دلشركلء :

دلديد مح د دبن مللد عنودنه(د) 
تدلطلنت  مح د  مللد  دبن  فيال 
مردكش   40000 مردكش  سعلس  

دملغرب.
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:
دلديد مح د دبن مللد عنودنه(د) 
تدلطلنت  مح د  مللد  دبن  فيال 
مردكش   40000 مردكش  سعلس  

دملغرب
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
سخن28   44 بتلريخ  ب ردكش  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 447545.

989I

FIDUS FETHI

BNI SECURITE MAROC
إعالن متعدس دلقردردت

FIDUS FETHI
 RUE BIR ANZARANE HAY 79
 HASSANI N4 2EME ETAGE

 BERKANE، 63300، BERKANE
maroc

BNI SECURITE MAROC »شركة 
ذدت دملدؤولية دملحدوس «

وعنودن مقرهل دالخت لعي: 95 زنقة 
يوسف دبن تلشفين - - سعيدية 

دملغرب.
»إعالن متعدس دلقردردت«

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري: 
.7465

ب قت�سى دلج ع دلعلم دالستثنلئي 
دملؤرخ في 44 نون28 2022

تم دتخلذ دلقردردت دلتللية: 
قردر رقم 4: دلذي ينص على مليلي: 
500 حصة دلى دلديد مح د  تفويت 
دلديد  دلبلئع  طرف  من  بنع ور 

بنع ور دلجياللي
قردر رقم 2 : دلذي ينص على مليلي: 
تم تغيي2 دلشكل دلقلنوني من شركة 
شركة  دلى  محدوس   مدؤولية  سدت 
سدت مدؤولية محدوس  سدت دلشريك 

دلوحيد

وتبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 

دلنظلم دألسل�سي دلتللية: 
بند رقم 6: دلذي ينص على مليلي: : 
قدم دملدلهم دلوحيد مدله ة نقدية 
دلديد   - دلتللي:  دلنحو  على  للشركة 
مح د بنع ور يج ع مل يلي: ملئة ألف 

)100،000) سرهم
بند رقم 7: دلذي ينص على مليلي: 
تم تحديد رأس دمللل ب بلغ ملئة ألف 
إلى  مقدم  وهو  سرهم،   (400000(
4000 حصة بقي ة ملئة (400) سرهم 
ومدفوع  بللكلمل  مكتتب  للحصة، 
لل دلهم  ومخصص  بللكلمل 

دلوحيد. - دلديد مح د بنع ور.
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
سخن28   42 بتلريخ  ب28كلن  دالبتددئية 

2022 تحت رقم 672.
990I

 FIDUCIAIRE CONFIANCE دئت لنية دلثقة دلعيون

LAAYOUNE

CHALLENGE PROJET
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
حل شركة

 FIDUCIAIRE دئت لنية دلثقة دلعيون
CONFIANCE LAAYOUNE

شلرع عالل بن عبد هللا دملر�سى 
دلعيون، 72000، دملر�سى دلعيون 

دملغرب
CHALLENGE PROJET شركة ذدت 

مدؤولية محدوس  ذدت دلشريك 
دلوحيد(في طور دلتصفية)

وعنودن مقرهل دإلخت لعي حي دألمل 
رقم408 شقة 2 - 70002 دملر�سى 

دلعيون دملغرب.
حل شركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 
.29847

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 
2022 تقرر حل  42 سخن28  دملؤرخ في 
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 
 CHALLENGE دلوحيد  دلشريك 
 500.000 رأس للهل  مبلغ   PROJET
دإلخت لعي حي  سرهم وعنودن مقرهل 
 70002  -  2 شقة  رقم408  دألمل 

 : ل  نتيجة  دملغرب  دلعيون  دملر�سى 

دنتهلء دلنشلط.

و حدس مقر دلتصفية ب حي دألمل 
دملر�سى   70002  -  2 شقة  رقم408 

دلعيون دملغرب. 
و عين:

لعرج  دلرحيم  عبد  دلديد( ) 
حي دلوحد  تجزئة دألمل  وعنودنه(د) 
دلعيون  دملر�سى   70002 رقم408 

دملغرب ك صفي ( ) للشركة.
وعند دإلقتضلء دلحدوس دملفروضة 
محل  لهم  دملخولة  دلصالحيلت  على 
دملخلبر  ومحل تبليغ دلعقوس ودلوثلئق 

دملتعلقة بللتصفية : -
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
سخن28   44 دالبتددئية بللعيون بتلريخ 

2022 تحت رقم 3533/2022.
994I

 FIDUCIAIRE CONFIANCE دئت لنية دلثقة دلعيون

LAAYOUNE

 SAHARA FROID
TRAITEMENT INDUSTRIEL
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE دئت لنية دلثقة دلعيون
CONFIANCE LAAYOUNE

شلرع عالل بن عبد هللا دملر�سى 
دلعيون، 72000، دملر�سى دلعيون 

دملغرب
 SAHARA FROID TRAITEMENT
INDUSTRIEL شركة ذدت مدؤولية 

محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد
وعنودن مقرهل دإلخت لعي حي 

دلوحد  تجزئة دملدي2  زنقة دلصندل 
رقم 84 شقة 04 - 70002 دملر�سى 

دلعيون دملغرب
تأسيس شركة ذدت مدؤولية 
محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 
44049

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعددس دلقلنون   2022 سخن28   42
مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 
دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:
ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 
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دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 
دلوحيد.

عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
 : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 
 SAHARA FROID TRAITEMENT

.INDUSTRIEL
معللجة   : بإيجلز  دلشركة  غرض 
دلزيت  م28سدت  ومكثفلت  دملبخردت 
دلتكييف  دلت28يد  موسيالت  وخ يع 
وتركيب  بيع  دلصنلعي  ودلت28يد 

وصيلنة أنظ ة دلتكييف.......
حي   : دالخت لعي  دملقر  عنودن 
دلوحد  تجزئة دملدي2  زنقة دلصندل 
دملر�سى   70002  -  04 شقة   84 رقم 

دلعيون دملغرب.
أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.
 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:
 4.000  : دلبهللي  دلحدن  دلديد 

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة. 
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :
عنودنه(د)  دلبهللي  دلحدن  دلديد 
 84 رقم  دلصندل  زنقة  دلوحد   حي 

70002 دملرســى دلعيــون دملغرب.
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:
عنودنه(د)  دلبهللي  دلحدن  دلديد 
 84 رقم  دلصندل  زنقة  دلوحد   حي 

70002 دملر�سى دلعيون دملغرب
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
سخن28   44 دالبتددئية بللعيون بتلريخ 

2022 تحت رقم 3532/2022.

992I

فيديالب

COINBLAD
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

فيديالب
شقة 4 ع لر  45 زنقة أح د دلطيب 

بن هي ة دملدينة دلجديد  أسفي، 
46000، أسفي دملغرب

COINBLAD شركة ذدت مدؤولية 
محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد

وعنودن مقرهل دإلخت لعي 22 شلرع 
48 أمنية - 46000 أسفي دملغرب
تأسيس شركة ذدت مدؤولية 
محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 
43507

في  مؤرخ  حر  عقد  ب قت�سى 
دلقلنون  إعددس  تم   2022 نون28   28
مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 
دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:
ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 
دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.
عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
 : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

.COINBLAD
تدويق   : بإيجلز  دلشركة  غرض 
وتوزيع دلبدكويت دلغذدئي ودملنتجلت 

دلعضوية.
22 شلرع  عنودن دملقر دالخت لعي : 

48 أمنية - 46000 أسفي دملغرب.
أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.
 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:
 4.000  : أح د  لح يني  دلديد 

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة. 
 4000  : أح د  لح يني  دلديد 

بقي ة 400 سرهم.
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

وصفلت ومودطن دلشركلء :
دلديد لح يني أح د عنودنه(د) 6 
أم دلربيع 6 شقة 82 ه 20300 دلددر 

دلبيضلء دملغرب.
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:
دلديد لح يني أح د عنودنه(د) 6 
أم دلربيع 6 شقة 82 ه 20300 دلددر 

دلبيضلء دملغرب
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
سخن28   08 بتلريخ  بآسفي  دالبتددئية 

2022 تحت رقم 4434.
993I

FIDUCIARE ECF

LOTUSMA
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

حل شركة

FIDUCIARE ECF

 BOULEVARD HAJ OMAR 446

 RIFII BEN JDIA، 20120،

CASABLANCA MAROC

LOTUSMA شركة ذدت دملدؤولية 

دملحدوس (في طور دلتصفية)

وعنودن مقرهل دإلخت لعي 46 شلرع 

دلزرقطوني دلطلبق 2 رقم 6 - 

20000 دلددر دلبيضلء دملغرب.

حل شركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.444569

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 

تقرر حل   2022 نون28   44 دملؤرخ في 

دملحدوس   دملدؤولية  ذدت  شركة 

LOTUSMA مبلغ رأس للهل 400.000 

 46 دإلخت لعي  سرهم وعنودن مقرهل 
 -  6 رقم   2 شلرع دلزرقطوني دلطلبق 

دلددر دلبيضلء دملغرب نتيجة   20000

ل : تصفية مدبقة.

و حدس مقر دلتصفية ب 46 شلرع 
دلزرقطوني دلطلبق 2 رقم 6 - 20000 

دلددر دلبيضلء دملغرب. 

و عين:

دلروي�سي  أس هلن  دلديد( ) 
سيدي   65 رقم  زنقة   3 وعنودنه(د) 

دلبيضلء  دلددر   20600 دل28نو�سي 

دملغرب ك صفي ( ) للشركة.

دلروي�سي  لبنى  دلديد( ) 
 4358 رقم  زنقة   403 وعنودنه(د) 

دملغرب  دلقنيطر    44040 دلنور  حي 

ك صفي ( ) للشركة.

وعند دإلقتضلء دلحدوس دملفروضة 

محل  لهم  دملخولة  دلصالحيلت  على 

دملخلبر  ومحل تبليغ دلعقوس ودلوثلئق 

دملتعلقة بللتصفية : -

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

 44 بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 

سخن28 2022 تحت رقم 850475.

994I

comptajouari

RENTIFY CARS BAY LAMYA
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
حل شركة

comptajouari
 AV ADMI RES DAY APPT 12
 BENI MELLAL AV ADMI RES
 DAY APPT 12 BENI MELLAL،
23000، BENI MELLAL maroc
 RENTIFY CARS BAY LAMYA

شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 
دلشريك دلوحيد(في طور دلتصفية)
وعنودن مقرهل دإلخت لعي رقم 49 
دلطلبق دالول شلرع مجلط قصبة 
تلسلة - 23350 قصبة تلسلة دملغرب.

حل شركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.2243
ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 
تقرر   2022 سخن28   07 في  دملؤرخ 
ذدت مدؤولية محدوس   حل شركة 
 RENTIFY دلوحيد  دلشريك  ذدت 
مبلغ رأس للهل   CARS BAY LAMYA
مقرهل  وعنودن  سرهم   400.000
دالول  دلطلبق   49 رقم  دإلخت لعي 
 23350  - شلرع مجلط قصبة تلسلة 
قصبة تلسلة دملغرب نتيجة ل : تغيي2 

دملقر.
 49 و حدس مقر دلتصفية ب رقم 
قصبة  مجلط  شلرع  دالول  دلطلبق 
تلسلة - 23350 قصبة تلسلة دملغرب. 

و عين:
دلديد( ) مليلء دلربيعي وعنودنه(د) 
حي ريلض دلدالم بلوك 36 دلرقم 44 
دملغرب  مالل  بني   23000 مالل  بني 

ك صفي ( ) للشركة.
وعند دإلقتضلء دلحدوس دملفروضة 
محل  لهم  دملخولة  دلصالحيلت  على 
دملخلبر  ومحل تبليغ دلعقوس ودلوثلئق 

دملتعلقة بللتصفية : -
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
 44 بتلريخ  تلسلة  بقصبة  دالبتددئية 

سخن28 2022 تحت رقم 493.

995I
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gest consultants

DRIVE CONSULTING
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
حل شركة

gest consultants
45 زنقة دلقل�سي إليلس دملعلريف 

دلددر دلبيضلء، 20400، دلددر 
دلبيضلء دملغرب

DRIVE CONSULTING شركة ذدت 
مدؤولية محدوس  ذدت دلشريك 

دلوحيد(في طور دلتصفية)
وعنودن مقرهل دإلخت لعي 248 شلرع 
دلزرقطوني طلبق 6 رقم 29 - 28840 

دلددر دلبيضلء دملغرب.
حل شركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 
.44740

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 
تقرر   2022 أكتوبر   26 في  دملؤرخ 
ذدت مدؤولية محدوس   حل شركة 
 DRIVE دلوحيد  دلشريك  ذدت 
رأس للهل  مبلغ   CONSULTING
مقرهل  وعنودن  سرهم   400.000
دلزرقطوني  شلرع   248 دإلخت لعي 
دلددر   28840  -  29 رقم   6 طلبق 
دزمة   : ل  نتيجة  دملغرب  دلبيضلء 

دقتصلسية.
و حدس مقر دلتصفية ب 248 شلرع 
دلزرقطوني طلبق 6 رقم 29 - 28840 

دلددر دلبيضلء دملغرب. 
و عين:

دلديد( ) نلسية دلتلزي وعنودنه(د) 
شقة   5 طلبق  دللوح  عين  زتقة   4
دلبيضلء  دلددر   20040 بوركون   46

دملغرب ك صفي ( ) للشركة.
وعند دإلقتضلء دلحدوس دملفروضة 
محل  لهم  دملخولة  دلصالحيلت  على 
دملخلبر  ومحل تبليغ دلعقوس ودلوثلئق 
شلرع   248  : بللتصفية  دملتعلقة 

دلزرقطوني طلبق 6 رقم 29
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
 44 بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 

سخن28 2022 تحت رقم 850453.

996I

FIDUCOMPTA

TASMIM WA DECOR
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

FIDUCOMPTA
دلرقم 43 شلرع دلحرية مكتب 40 
دملدينة دلجديد  دسفي، 46000، 

دسفي دملغرب
TASMIM WA DECOR شركة ذدت 

مدؤولية محدوس  ذدت دلشريك 
دلوحيد

وعنودن مقرهل دإلخت لعي دلرقم 46 
دلزنقة 3 تجزئة دملبلركي حي دلصنلعي 

دسفي - 46000 دسفي دملغرب
تأسيس شركة ذدت مدؤولية 
محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 
43484

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
دلقلنون  إعددس  تم   2022 نون28   25
مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 
دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:
ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 
دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.
عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
 : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

.TASMIM WA DECOR
 -  : بإيجلز  دلشركة  غرض 

دملفروشلت ودلنجلر .
ودلديكور  دإلكددودردت   -

دلددملي
- تصنيع غرف دملعيشة أو دألريكة

- دلشردئط دلتقليدية دملغربية
- تقديم دلخدملت
- أع لل مختلفة.

عنودن دملقر دالخت لعي : دلرقم 46 
3 تجزئة دملبلركي حي دلصنلعي  دلزنقة 

دسفي - 46000 دسفي دملغرب.
أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.
 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:

 4.000  : بوفوزية  نبيل  دلديد 

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة. 

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :

عنودنه(د)  بوفوزية  نبيل  دلديد 

دلحي  دملبلركي  تجزئة   3 46دلزنقة 

دلصنلعي 46000 دسفي دملغرب.

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:

عنودنه(د)  بوفوزية  نبيل  دلديد 

دلحي  دملبلركي  تجزئة   3 46دلزنقة 

دلصنلعي 46000 دسفي دملغرب

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

سخن28   02 بتلريخ  بآسفي  دالبتددئية 

2022 تحت رقم -.

997I

FIDUCOMPTA

KENZI TRANS
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
حل شركة

FIDUCOMPTA

دلرقم 43 شلرع دلحرية مكتب 40 

دملدينة دلجديد  دسفي، 46000، 

دسفي دملغرب

KENZI TRANS شركة ذدت 

مدؤولية محدوس  ذدت دلشريك 

دلوحيد(في طور دلتصفية)

وعنودن مقرهل دإلخت لعي دلرقم 

247 زنقة وريكة حي دموني دسفي - 

46000 دسفي دملغرب.

حل شركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.7979

دلوحيد  دلشريك  قردر  ب قت�سى 

تقرر حل   2022 نون28   24 دملؤرخ في 

شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

 KENZI TRANS دلوحيد  دلشريك 

سرهم   400.000 رأس للهل  مبلغ 

دلرقم  دإلخت لعي  مقرهل  وعنودن 
 - زنقة وريكة حي دموني دسفي   247

46000 دسفي دملغرب نتيجة ل : دزمة 

دقتصلسية.

دلرقم  ب  دلتصفية  مقر  حدس  و 
 - زنقة وريكة حي دموني دسفي   247

46000 دسفي دملغرب. 
و عين:

دلصولي  مليكة  دلديد( ) 
خنلن  مونى  تجزئة   44 وعنودنه(د) 
عيالن 46000 دسفي دملغرب ك صفي 

( ) للشركة.
وعند دإلقتضلء دلحدوس دملفروضة 
محل  لهم  دملخولة  دلصالحيلت  على 
دملخلبر  ومحل تبليغ دلعقوس ودلوثلئق 

دملتعلقة بللتصفية : -
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
سخن28   08 بتلريخ  بآسفي  دالبتددئية 

2022 تحت رقم 4433.
998I

بنبو مديجة

 SOCIETE ESSARHIR ET
HICHAM

شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 
تفويت حصص

بنبو مديجة
264 دملدعوسية تلز ، 35000، تلز  

دملغرب
 SOCIETE ESSARHIR ET

HICHAM شركة ذدت دملدؤولية 
دملحدوس 

وعنودن مقرهل دإلخت لعي شقة رقم 
2 ع لر  دلصغي2 طريق فلس تلز  - 

35000 تلز  دملغرب.
تفويت حصص

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 
.3887

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 
ت ت   2022 أكتوبر   44 في  دملؤرخ 

دملصلسقة على :
( ) مح د دلصغي2  تفويت دلديد 
62 حصة دخت لعية من أصل 4.000 
مح د   ( ) دلديد  لفلئد   حصة 

دليعقوبي بتلريخ 44 أكتوبر 2022.
تفويت دلديد ( ) شي لء دلصغي2 
أصل  من  دخت لعية  حصة   209
 ( ) دلديد  لفلئد   حصة   4.000
أكتوبر   44 بتلريخ  دليعقوبي  مح د 

.2022
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دلصغي2  هجلر   ( ) دلديد  تفويت 

أصل  من  دخت لعية  حصة   209

 ( ) دلديد  لفلئد   حصة   4.000

أكتوبر   44 بتلريخ  دليعقوبي  مح د 

.2022
دلجبلري  سنلء   ( ) تفويت دلديد 

20 حصة دخت لعية من أصل 4.000 

مح د   ( ) دلديد  لفلئد   حصة 

دليعقوبي بتلريخ 44 أكتوبر 2022.

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم   

سخن28   42 بتلريخ  بتلز   دالبتددئية 

2022 تحت رقم 577.

999I

FIDUCIAIRE

شركة مجطراد دات مسؤولية 
محدودة دات الشريك الوحيد

شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
حل شركة

FIDUCIAIRE

 BUREAU 9 IMM. 13 RUE DU

 SOUK، 25000، KHOURIBGA

MAROC

شركة مجطردس سدت مدؤولية 

محدوس  سدت دلشريك دلوحيد 

شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد(في طور دلتصفية)

وعنودن مقرهل دإلخت لعي 527 

دلطلبق دألول دلشقة 02 حي دلقدس 

- 25000 مريبكة دملغرب.

حل شركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.464

دلوحيد  دلشريك  قردر  ب قت�سى 

2022 تقرر حل  44 سخن28  دملؤرخ في 

شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد شركة مجطردس سدت 

دلشريك  سدت  محدوس   مدؤولية 

 400.000 رأس للهل  مبلغ  دلوحيد 

 527 سرهم وعنودن مقرهل دإلخت لعي 

02 حي دلقدس  دلطلبق دألول دلشقة 

 : 25000 مريبكة دملغرب نتيجة ل   -

عدم وخوس أوردش للع ل.

 527 ب  دلتصفية  مقر  حدس  و 
02 حي دلقدس  دلطلبق دألول دلشقة 

- 25000 مريبكة دملغرب. 
و عين:

مجيب  وعدوسي  دلديد( ) 
تجزئة   03 دلجزء   306 وعنودنه(د) 
دملغرب  مريبكة   25000 دلزيتونة 

ك صفي ( ) للشركة.
وعند دإلقتضلء دلحدوس دملفروضة 
محل  لهم  دملخولة  دلصالحيلت  على 
دملخلبر  ومحل تبليغ دلعقوس ودلوثلئق 
دلطلبق   527  : بللتصفية  دملتعلقة 

دألول دلشقة 02 حي دلقدس
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
44 سخن28  دالبتددئية بخريبكة بتلريخ 

2022 تحت رقم 634.
4000I

CABINET ESSADKIA

société trend immo sarl
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

حل شركة

CABINET ESSADKIA
 bd bir anzarane n°40 bd bir

 anzarane n° 40، 65450، taourirt
maroc

société trend immo sarl شركة 
ذدت دملدؤولية دملحدوس 

(في طور دلتصفية)
وعنودن مقرهل دإلخت لعي شلرع اللة 

علئشة دلرقم 445 دلطلبق دالول 
دلعيون - 65450 دلعيون سيدي 

ملوك دملغرب.
حل شركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 
.284

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 
تقرر حل   2022 نون28   44 دملؤرخ في 
دملحدوس   دملدؤولية  ذدت  شركة 
مبلغ   société trend immo sarl
وعنودن  سرهم   50.000 رأس للهل 
مقرهل دإلخت لعي شلرع اللة علئشة 
دلعيون  دالول  دلطلبق   445 دلرقم 
ملوك  سيدي  دلعيون   65450  -
دملغرب نتيجة ل : عدم مدلير  دسعلر 

دلدوق.

شلرع  ب  دلتصفية  مقر  حدس  و 
اللة علئشة دلرقم 445 دلطلبق دالول 
سيدي  دلعيون   65450  - دلعيون 

ملوك دملغرب. 
و عين:

دعبوش  دلص د  عبد  دلديد( ) 
 4 دمللعب  زنقة فلس حي  وعنودنه(د) 
دلعيون   65450 دلعيون   440 رقم 

دملغرب ك صفي ( ) للشركة.
وعند دإلقتضلء دلحدوس دملفروضة 
محل  لهم  دملخولة  دلصالحيلت  على 
دملخلبر  ومحل تبليغ دلعقوس ودلوثلئق 

دملتعلقة بللتصفية : -
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
دالبتددئية بتلوريرت بتلريخ 02 سخن28 

2022 تحت رقم 2022/473.
4004I

مكتب دلزيلني عبد دلحق وشركلؤه

شركة اديمي الحرة
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تحويل دملقر دالخت لعي للشركة

مكتب دلزيلني عبد دلحق وشركلؤه
426 شلرع مح د دلخلمس ع لر  

سقيف دلطلبق 4 دلرقم 2 دلجديد  
دلجديد ، 24000، دلجديد  دملغرب

شركة دسيمي دلحر  شركة ذدت 
دملدؤولية دملحدوس 

وعنودن مقرهل دإلخت لعي تجزئة 
حكي ة دلرقم 4 مؤسدة دحدلن - 

24000 دلجديد  دملغرب.
تحويل دملقر دالخت لعي للشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 
.45433

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 
دملؤرخ في 45 شتن28 2022 تم تحويل 
من  للشركة  دلحللي  دالخت لعي  دملقر 
مؤسدة   4 دلرقم  حكي ة  »تجزئة 
دلجديد  دملغرب«   24000  - دحدلن 
إلى »تجزئة دحدلن -دلرقم 4 مؤسدة 
 24000  - دالر�سي  -دلطليق  دحدلن 

دلجديد  دملغرب ».
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
 06 بتلريخ  بللجديد   دالبتددئية 

أكتوبر 2022 تحت رقم 29278.
4002I

مكتب دلزيلني عبد دلحق وشركلؤه

افريكا لوك

شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

حل شركة

مكتب دلزيلني عبد دلحق وشركلؤه

426 شلرع مح د دلخلمس ع لر  

سقيف دلطلبق 4 دلرقم 2 دلجديد  

دلجديد ، 24000، دلجديد  دملغرب

دفريكل لوك شركة ذدت دملدؤولية 

دملحدوس (في طور دلتصفية)

وعنودن مقرهل دإلخت لعي 404 

تجزئة خوهر  - 24000 دلجديد  

دملغرب.

حل شركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.44075

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 

تقرر   2022 أكتوبر   44 في  دملؤرخ 

حل شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس  

 400.000 دفريكل لوك مبلغ رأس للهل 

 404 سرهم وعنودن مقرهل دإلخت لعي 

دلجديد    24000  - خوهر   تجزئة 

دملغرب نتيجة ل : عدم وخوس سيولة 

مللية لتديي2 دلشركة.

دلرقم  ب  دلتصفية  مقر  حدس  و 

 24000  - خوهر   تجزئة   404

دلجديد  دملغرب. 

و عين:

حصبلوي  يلسين  دلديد( ) 

خوهر   تجزئة   404 وعنودنه(د) 

24000 دلجديد  دملغرب ك صفي ( ) 

للشركة.

وعند دإلقتضلء دلحدوس دملفروضة 

محل  لهم  دملخولة  دلصالحيلت  على 

دملخلبر  ومحل تبليغ دلعقوس ودلوثلئق 

دلشركة  ب قر   : بللتصفية  دملتعلقة 

404 تجزئة خوهر  -دلجديد  

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

نون28   09 دالبتددئية بللجديد  بتلريخ 

2022 تحت رقم 29403.

4003I
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دمغلر عبد دلغلفور

MAFINTEC CONSULTING
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

رفع رأس لل دلشركة

دمغلر عبد دلغلفور

شلرع دلجيش دمللكي دقلمة دلنور رقم 

4 دلطلبق دالول تطودن، 93000، 

تطودن دملغرب

MAFINTEC CONSULTING شركة 

ذدت دملدؤولية دملحدوس 

وعنودن مقرهل دإلخت لعي 7 شلرع 

ب. شلرع علي يعطة مطلر تطودن - 

93000 تطودن دملغرب.

رفع رأس لل دلشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.9047

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 

رفع  تم   2022 نون28   40 في  دملؤرخ 

رأس لل دلشركة ب بلغ قدره »40.000 

إلى  سرهم«   90.000« أي من  سرهم« 

»400.000 سرهم« عن طريق : تقديم 

حصص نقدية أو عينية.

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

سخن28   09 دالبتددئية بتطودن بتلريخ 

2022 تحت رقم 2449.

4004I

شركة محلسبة صليم

STE TOUILCHO SARL AU
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
حل شركة

شركة محلسبة صليم

شلرع دلدرفوفي ع لر  دلدعلس  

دلطلبق دلثللث رقم 6، 60000، 

وخد  مغرب

 STE TOUILCHO SARL AU

شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد(في طور دلتصفية)

وعنودن مقرهل دإلخت لعي 88 شلرع 
عبد دلرحيم بو عبيد دلطلبق دألول 

دلشقة رقم 2 - 60000 وخد  

دملغرب.

حل شركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.28443
دلوحيد  دلشريك  قردر  ب قت�سى 
تقرر حل   2022 نون28   44 دملؤرخ في 
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 
 STE TOUILCHO دلوحيد  دلشريك 
 40.000 رأس للهل  مبلغ   SARL AU
 88 دإلخت لعي  سرهم وعنودن مقرهل 
دلطلبق  بو عبيد  دلرحيم  شلرع عبد 
وخد    60000  -  2 دألول دلشقة رقم 
دإلردسي  دلحل   : ل  نتيجة  دملغرب 

ودملدبق للشركة.
و حدس مقر دلتصفية ب 88 شلرع 
دألول  دلطلبق  عبيد  بو  دلرحيم  عبد 
60000 وخد    - 2 وخد   دلشقة رقم 

دملغرب. 
و عين:

طويل  دلرحيم  عبد  دلديد( ) 
وعنودنه(د) شلرع عبد دلرحيم بوعبيد 
88 60000 وخد   تجزئة دلحيلة رقم 

دملغرب ك صفي ( ) للشركة.
وعند دإلقتضلء دلحدوس دملفروضة 
محل  لهم  دملخولة  دلصالحيلت  على 
دملخلبر  ومحل تبليغ دلعقوس ودلوثلئق 

دملتعلقة بللتصفية : -
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
سخن28   04 بتلريخ  بوخد   دلتجلرية 

2022 تحت رقم 4924.

4005I

 MOGADOR موكلسور أسيدت آند سي2فيس

ASSIST AND SERVICES SARL

اميحي
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

حل شركة

موكلسور أسيدت آند سي2فيس 
 MOGADOR ASSIST AND

SERVICES SARL
رقم 2 حي بلب سكللة شلرع ودس 
دملخلزن دلشقة رقم 3 بللطلبق 

دلثلني دلصوير  دلصوير ، 44000، 
دلصوير  دملغرب

دميحي شركة ذدت دملدؤولية 
دملحدوس (في طور دلتصفية)

وعنودن مقرهل دإلخت لعي دملحل 
دلتجلري دلكلئن ب ركز س ي و دقليم 
دلصوير  - 44000 دلصوير  دملغرب.

حل شركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.5477
ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 
2022 تقرر حل  09 سخن28  دملؤرخ في 
دملحدوس   دملدؤولية  ذدت  شركة 
سرهم   40.000 دميحي مبلغ رأس للهل 
دملحل  دإلخت لعي  مقرهل  وعنودن 
دلتجلري دلكلئن ب ركز س ي و دقليم 
دلصوير  دملغرب   44000  - دلصوير  
نشلط  أي  وخوس  عدم   : ل  نتيجة 

للشركة.
دملحل  ب  دلتصفية  مقر  حدس  و 
دلتجلري دلكلئن ب ركز س ي و دقليم 
دلصوير  - 44000 دلصوير  دملغرب. 

و عين:
دمحي  هللا  عبد  دلديد( ) 
دقليم  س ي و  مركز  وعنودنه(د) 
دملغرب  دلصوير    44000 دلصوير  

ك صفي ( ) للشركة.
وعند دإلقتضلء دلحدوس دملفروضة 
محل  لهم  دملخولة  دلصالحيلت  على 
دملخلبر  ومحل تبليغ دلعقوس ودلوثلئق 
دملحل دلتجلري   : دملتعلقة بللتصفية 
دلكلئن ب ركز س ي و دقليم دلصوير 

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
دالبتددئية بللصوير  بتلريخ 43 سخن28 

2022 تحت رقم 543.
4006I

CABINET RAMI EXPERTISE

100POUR 100 FINANCES
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
حل شركة

CABINET RAMI EXPERTISE
 Espace Rihab Fés, Avenue Allal
 ben Abdellah Immb D, N°56,

 5ème étage Bureau 30، 30000،
Fés, Maroc

 100POUR 100 FINANCES
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 
دلشريك دلوحيد(في طور دلتصفية)

وعنودن مقرهل دإلخت لعي مكتب 

رقم 46 دلطلبق دلثلني،دلع لر  75، 

مكلتب دألطلس شلرع دلحدي ة 

دألطلس - 30000 فلس دملغرب.

حل شركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.73643

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 

دملؤرخ في 47 أكتوبر 2022 تقرر حل 

شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

 400POUR 400 دلوحيد  دلشريك 

FINANCES مبلغ رأس للهل 400.000 

دإلخت لعي  مقرهل  وعنودن  سرهم 

مكتب رقم 46 دلطلبق دلثلني،دلع لر  

مكلتب دألطلس شلرع دلحدي ة   ،75

دألطلس - 30000 فلس دملغرب نتيجة 

ل بتلريخ 
ً
دلشركة حديث تم إنشلء   : ل 

نشلطهل  تبدأ  ولم   ،44/08/2022

وليس لديهل أصول أو سيون متعلقد 

عليهل.

مكتب  ب  دلتصفية  مقر  حدس  و 

 ،75 دلثلني،دلع لر   دلطلبق   46 رقم 

دلحدي ة  شلرع  دألطلس  مكلتب 

دألطلس - 30000 فلس دملغرب. 

و عين:

 LUDOVIC, دلديد( ) 

 ANTOINE, IRENEE CHENEVAL

فرندل   -  38540 فرندل  وعنودنه(د) 

ك صفي ( ) للشركة.

وعند دإلقتضلء دلحدوس دملفروضة 

محل  لهم  دملخولة  دلصالحيلت  على 

دملخلبر  ومحل تبليغ دلعقوس ودلوثلئق 

دملتعلقة بللتصفية : -

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

نون28   40 بتلريخ  بفلس  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 4634.

4007I
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DAKHLA MULTISERVICES SARL

EDELBE

شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

حل شركة

DAKHLA MULTISERVICES SARL

 AVENUE MOHAMED V,

 IMMEUBLE 9, 1er ETAGE, APPT.

 N°04 AVENUE MOHAMED V,

 IMMEUBLE 9, 1er ETAGE, APPT.

N°04، 73000، Dakhla MAROC

EDELBE شركة ذدت دملدؤولية 

دملحدوس (في طور دلتصفية)

وعنودن مقرهل دإلخت لعي شلرع 

دلوالء، ع لر  مونليل، رقم 42 - 

73000 دلددملة دملغرب.

حل شركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.46593

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 

تقرر حل   2022 نون28   44 دملؤرخ في 

دملحدوس   دملدؤولية  ذدت  شركة 

 400.000 رأس للهل  مبلغ   EDELBE

دإلخت لعي  مقرهل  وعنودن  سرهم 

 42 رقم  ع لر  مونليل،  شلرع دلوالء، 

 : دلددملة دملغرب نتيجة ل   73000 -

توقف نشلط دلشركة.

شلرع  ب  دلتصفية  مقر  حدس  و 

 -  42 رقم  مونليل،  ع لر   دلوالء، 

73000 دلددملة دملغرب. 

و عين:

دلديد( ) دألغظف بكلر وعنودنه(د) 

400 سكن، بلوك أ، رقم 24 73000 

دلددملة دملغرب ك صفي ( ) للشركة.

وعند دإلقتضلء دلحدوس دملفروضة 

محل  لهم  دملخولة  دلصالحيلت  على 

دملخلبر  ومحل تبليغ دلعقوس ودلوثلئق 

دملتعلقة بللتصفية : -

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

 40 بتلريخ  دلدهب  بودسي  دالبتددئية 

سخن28 2022 تحت رقم 2024.

4008I

ADVOLIS

ROSA
إعالن متعدس دلقردردت

ADVOLIS

 N°59,BD MED V,IMM

 AMRANI,3EME ETAGE OUJDA،

60000، oujda MAROC

ROSA »شركة ذدت دملدؤولية 

دملحدوس «

وعنودن مقرهل دالخت لعي: دلحي 

دلصنلعي رقم 32/2 شقة رقم 3 - 

60000 وخد  دملغرب.

»إعالن متعدس دلقردردت«
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري: 

.20707

ب قت�سى دلج ع دلعلم دالستثنلئي 

تم دتخلذ   2022 نون28   44 دملؤرخ في 

دلقردردت دلتللية: 

على  ينص  دلذي   :04 رقم  قردر 

ع ر  ع رتي  دلديد  تفويت  مليلي: 

لفلئد   دخت لعية  حصة   2.970

دلديد دلدهيلي عبد دلكريم - تفويت 

 3.030 دلديد طلحلوي عبد دلرزدق 

دلديد  لفلئد   دخت لعية  حصة 

دلدهيلي عبد دلكريم.

على  ينص  دلذي   :02 رقم  قردر 

دلقلنوني  دلشكل  تحويل  مليلي: 

للشركة من » شركة ذدت دملدؤولية 

دملحدوس « دلى »شركة ذدت مدؤولية 

محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد »

على  ينص  دلذي   :03 رقم  قردر 

دلعلم  دلج ع  دعضلء  دتفق  مليلي: 

ع ر  ع رتي  دلديد  مغلسر   على 

ودلديد طلحلوي عبد دلرزدق للشركة 

ك دي2ين  منلصبهم  من  ودستقللتهم 

دلدهيلي  دلديد  وتد ية  مشلركين 

وإعطلئه  وحيد  ك دي2  دلكريم  عبد 

وت ثيل  لتدي2  دلصالحية  كلمل 

دلشركة وذدلك ملد  غي2 محدوس  

على  ينص  دلذي   :04 رقم  قردر 

مليلي: دتفق دعضلء دلج ع دلعلم على 

تحيين دلقلنون دالسل�سي للشركة 

وتبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 

دلنظلم دألسل�سي دلتللية: 

دلذي  بند رقم دلقلنون دالسل�سي: 
دلقلنون  تحيين  مليلي:  على  ينص 

دالسل�سي للشركة

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

سخن28   06 بتلريخ  بوخد   دلتجلرية 

2022 تحت رقم 4948.

4009I

CABINET ASMER CONSULTING

BEN TAYEIB POUR ELEVAGE
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
حل شركة

CABINET ASMER CONSULTING

شلرع دملدي2  دلخضردء رقم 88 

حي دلقدس دلدريوش، 62253، 

دلدريوش دملغرب

 BEN TAYEIB POUR ELEVAGE

شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد(في طور دلتصفية)

وعنودن مقرهل دإلخت لعي دوالس علي 

بنح و دمطللدة دلدريوش - 62253 

دلدريوش دملغرب.

حل شركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.237

دلوحيد  دلشريك  قردر  ب قت�سى 

تقرر حل   2022 نون28   44 دملؤرخ في 

شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

 BEN TAYEIB دلوحيد  دلشريك 

رأس للهل  مبلغ   POUR ELEVAGE

مقرهل  وعنودن  سرهم   40.000

دإلخت لعي دوالس علي بنح و دمطللدة 

دلدريوش دملغرب   62253  - دلدريوش 

: عدم دلقيلم بلي معلمالت  نتيجة ل 

تجلرية.

و حدس مقر دلتصفية ب دوالس علي 

 62253  - بنح و دمطللدة دلدريوش 

دلدريوش دملغرب. 

و عين:

دلطيبي  طلرق  دلديد( ) 

دفرني  تفدغرت  سودر  وعنودنه(د) 

دملغرب  دلدريوش   62253 دلدريوش 

ك صفي ( ) للشركة.

وعند دإلقتضلء دلحدوس دملفروضة 

محل  لهم  دملخولة  دلصالحيلت  على 

دملخلبر  ومحل تبليغ دلعقوس ودلوثلئق 

دملتعلقة بللتصفية : -

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

28 نون28  دالبتددئية بللدريوش بتلريخ 

2022 تحت رقم 496.

4040I

NKH CONSULTING SARL

ASSAB SERVICE CAR
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

حل شركة

NKH CONSULTING SARL

 LOT TALAA 8 APP 1 TEMARA

 TEMARA، 12010، TEMARA

MAROC

ASSAB SERVICE CAR شركة 

ذدت دملدؤولية دملحدوس (في طور 

دلتصفية)

وعنودن مقرهل دإلخت لعي حي دألمل 

رقم 230 عين دلعوس  ت لر  عين 

دلعوس  42400 ن لر  دملغرب.

حل شركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.2454/423527

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 

تقرر حل   2022 نون28   28 دملؤرخ في 

دملحدوس   دملدؤولية  ذدت  شركة 

مبلغ   ASSAB SERVICE CAR

وعنودن  سرهم   400.000 رأس للهل 

رقم  دألمل  حي  دإلخت لعي  مقرهل 

عين دلعوس  ت لر  عين دلعوس    230

42400 ن لر  دملغرب نتيجة ل : دزمة 

مللية وميددنية.

و حدس مقر دلتصفية ب حي دألمل 

عين  ت لر   دلعوس   عين   230 رقم 

دلعوس  42400 ت لر  دملغرب. 

و عين:

أعصلب  وفلء  دلديد( ) 

عين   230 حي دألمل رقم  وعنودنه(د) 

دملغرب  ت لر    42400 ت لر   دلعوس  

ك صفي ( ) للشركة.
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وعند دإلقتضلء دلحدوس دملفروضة 
محل  لهم  دملخولة  دلصالحيلت  على 
دملخلبر  ومحل تبليغ دلعقوس ودلوثلئق 
رقم  دألمل  حي   : بللتصفية  دملتعلقة 

230 عين دلعوس  ت لر 
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
سخن28   44 بتلريخ  بت لر   دالبتددئية 

2022 تحت رقم 9533.

4044I

FIGENOUV

LUXE DISTRIBUTION
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تأسيس شركة

FIGENOUV
شلرع دلنصر ع لر  46 شقة 3 سيور 

دلدالم، 50050، مكنلس دملغرب
LUXE DISTRIBUTION شركة ذدت 

دملدؤولية دملحدوس 
وعنودن مقرهل دإلخت لعي متجر 

رقم 266 تجزئة مرخلن ديت والل - 
50000 مكنلس دملغرب

تأسيس شركة ذدت دملدؤولية 
دملحدوس  

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 
57827

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
دلقلنون  إعددس  تم   2022 نون28   25
دملدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دملحدوس  بلمل يزدت دلتللية:
ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دملدؤولية دملحدوس .
عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
 LUXE  : ب ختصر تد يتهل  دإلقتضلء 

.DISTRIBUTION
 : بإيجلز  دلشركة  غرض 
-2تح يص  ودالستي2دس  -4دلتصدير 

دلقهو  -3تجلر  دلتغدية دلعلمة.
متجر   : دالخت لعي  دملقر  عنودن 
 - تجزئة مرخلن ديت والل   266 رقم 

50000 مكنلس دملغرب.
أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.
 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:

 500  : هشلم  دحجلوي  دلديد 

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة.

 500  : مح د  دحجلوي  دلديد 

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة. 

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :

دلديد دحجلوي هشلم عنودنه(د) 
دالس لعلية04  ريلض   4080 رقم 

دلشطر دو 50050 مكنلس دملغرب.

دلديد دحجلوي مح د عنودنه(د) 

 50050 كلمليل  تجزئة   244 رقم 

مكنلس دملغرب.

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:

دلديد دحجلوي هشلم عنودنه(د) 
دالس لعلية04  ريلض   4080 رقم 

دلشطر دو 50050 مكنلس دملغرب

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

سخن28   08 بتلريخ  ب كنلس  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 4643.

4042I

FIGENOUV

BZS.MEKNES
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تأسيس شركة

FIGENOUV

شلرع دلنصر ع لر  46 شقة 3 سيور 

دلدالم، 50050، مكنلس دملغرب

BZS.MEKNES شركة ذدت 

دملدؤولية دملحدوس 

وعنودن مقرهل دإلخت لعي دقلمة 

دشردق رقم 4 ودس دملخلزن متجر رقم 

2 دملدينة دلجديد  - 50000 مكنلس 

دملغرب

تأسيس شركة ذدت دملدؤولية 

دملحدوس  

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

57657

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعددس دلقلنون   2022 أكتوبر   24

دملدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دملحدوس  بلمل يزدت دلتللية:

ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دملدؤولية دملحدوس .

عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 

BZS.  : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

.MEKNES

حالقة   : بإيجلز  دلشركة  غرض 

ملصة بللندلء.

دقلمة   : دالخت لعي  دملقر  عنودن 

4 ودس دملخلزن متجر رقم  دشردق رقم 

50000 مكنلس  2 دملدينة دلجديد  - 

دملغرب.

أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.

 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:

 400  : زكية  دحجلوي  دلديد  

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة.

 450  : هشلم  دحجلوي  دلديد 

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة.

 450  : مح د  دحجلوي  دلديد 

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة. 

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :

دلديد  دحجلوي زكية عنودنه(د) 

دالس لعلية04  ريلض   4080 رقم 

دلشطر دو 50050 مكنلس دملغرب.

دلديد دحجلوي هشلم عنودنه(د) 

دالس لعلية04  ريلض   4080 رقم 

دلشطر دو 50050 مكنلس دملغرب.

دلديد دحجلوي مح د عنودنه(د) 

 50050 كلميليل  تجزئة   244 رقم 

مكنلس دملغرب.

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:

دلديد  دحجلوي زكية عنودنه(د) 

دالس لعلية04  ريلض   4080 رقم 

دلشطر دو 50050 مكنلس دملغرب

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

نون28   44 بتلريخ  ب كنلس  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 4496.

4043I

NOUSSAH CONSULTING

صيدلية دعاء السالمة
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

NOUSSAH CONSULTING

 59BD ZERKTOUNI ETG 3

 N°8 CASABLANCA، 20000،

CASABLANCA MAROC

صيدلية سعلء دلدالمة شركة ذدت 

مدؤولية محدوس  ذدت دلشريك 

دلوحيد

وعنودن مقرهل دإلخت لعي حي 

دلدالمة 3 دملج وعة 4 بلوك 42 

سيدي عث لن - 20000 دلددر 

دلبيضلء دملغرب

تأسيس شركة ذدت مدؤولية 

محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

533069

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
دلقلنون  إعددس  تم   2022 ينلير   06

مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:

ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.

عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 

 : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

صيدلية سعلء دلدالمة.

غرض دلشركة بإيجلز : صيدلية.

حي   : دالخت لعي  دملقر  عنودن 

 42 بلوك   4 دملج وعة   3 دلدالمة 

دلددر   20000  - عث لن  سيدي 

دلبيضلء دملغرب.

أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.

مبلغ رأس لل دلشركة: 2.800.000 

سرهم، مقدم كللتللي:

 28.000  : أرسكي  إلهلم  دلديد  

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة. 

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :
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عنودنه(د)  أرسكي  إلهلم  دلديد  
 20000 45 4 رقم  ريلض دلعللي زنقة 

دلددر دلبيضلء دملغرب.
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:
عنودنه(د)  أرسكي  إلهلم  دلديد  
 20000 45 4 رقم  ريلض دلعللي زنقة 

دلددر دلبيضلء دملغرب
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
 47 بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 

ف28دير 2022 تحت رقم 843305.

4044I

FIDUCIAIRE

 شركة لوطركوم شركة دات 
مسؤولية محدودية دات 

الشريك الوحيد
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
حل شركة

FIDUCIAIRE
 BUREAU 9 IMM. 13 RUE DU
 SOUK، 25000، KHOURIBGA

MAROC
 شركة لوطركوم شركة سدت 

مدؤولية محدوسية سدت دلشريك 
دلوحيد شركة ذدت مدؤولية 

محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد(في 
طور دلتصفية)

وعنودن مقرهل دإلخت لعي 54 شلرع 
دلقودت دملدلحة دمللكية - 23350 

قصبة تلسلة دملغرب.
حل شركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 
.843

دلوحيد  دلشريك  قردر  ب قت�سى 
تقرر حل   2022 نون28   22 دملؤرخ في 
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 
لوطركوم  شركة  دلوحيد  دلشريك 
محدوسية  مدؤولية  سدت  شركة 
سدت دلشريك دلوحيد مبلغ رأس للهل 
مقرهل  وعنودن  سرهم   20.000
دإلخت لعي 54 شلرع دلقودت دملدلحة 
دمللكية - 23350 قصبة تلسلة دملغرب 
نتيجة ل : عدم وخوس أوردش للع ل.

و حدس مقر دلتصفية ب 54 شلرع 
 23350  - دمللكية  دملدلحة  دلقودت 

قصبة تلسلة دملغرب. 
و عين:

دلزرودلي  أح د  دلديد( ) 
حي   25 نغ  ك لل  تجزئة  وعنودنه(د) 
خنلن طلهر 23000 بني مالل دملغرب 

ك صفي ( ) للشركة.
وعند دإلقتضلء دلحدوس دملفروضة 
محل  لهم  دملخولة  دلصالحيلت  على 
دملخلبر  ومحل تبليغ دلعقوس ودلوثلئق 
دملتعلقة بللتصفية : 54 شلرع دلقودت 

دملدلحة دمللكية
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
 07 بتلريخ  تلسلة  بقصبة  دالبتددئية 

سخن28 2022 تحت رقم 489.

4045I

CARREFOUR BUSINESS

TAMRATI تمرتي
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

CARREFOUR BUSINESS
 BD MOHAMED V RUE

 MAURITANIA 1ERE
 ETAGEERFOUD BD MOHAMED

 V RUE MAURITANIA 1ERE
 ETAGEERFOUD، 52200،

ERFOUD MAROC
ت رتي TAMRATI شركة ذدت 

مدؤولية محدوس  ذدت دلشريك 
دلوحيد

وعنودن مقرهل دإلخت لعي قصر 
قصبة بن علي عرب صبلح زيز أرفوس 

- 52200 أرفوس دملغرب
تأسيس شركة ذدت مدؤولية 
محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 
46245

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعددس دلقلنون   2022 غشت   08
مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 
دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:

ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 
دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.
عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
ت رتي   : ب ختصر تد يتهل  دإلقتضلء 

.TAMRATI
غرض دلشركة بإيجلز : تلخر دلت ر 

ودملكدردت
دالستي2دس  وسيط  أو  تلخر 

ودلتصدير
تلخر.

قصر   : دالخت لعي  دملقر  عنودن 
قصبة بن علي عرب صبلح زيز أرفوس 

- 52200 أرفوس دملغرب.
أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.
 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:
دلديد  ليلى دملاللي : 4.000 حصة 

بقي ة 400 سرهم للحصة. 
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :
عنودنه(د)  دملاللي  ليلى  دلديد  
قصبة تيزيمي طريق دلجر عرب صبلح 

زيز أرفوس 52200 درفوس دملغرب.
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:
عنودنه(د)  دملاللي  ليلى  دلديد  
قصبة تيزيمي طريق دلجر عرب صبلح 

زيز أرفوس 52200 درفوس دملغرب
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
 24 بتلريخ  بللرشيدية  دالبتددئية 

غشت 2022 تحت رقم 4067.
4046I

SOMANEX

أصال أنفست ش.م.م
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

SOMANEX
3، شلرع 9 بريزدش تقلطع شلرع 
رحلل دملدكيني، 20440، دلددر 

دلبيضلء دملغرب
أصال أنفدت ش.م.م شركة ذدت 
مدؤولية محدوس  ذدت دلشريك 

دلوحيد
وعنودن مقرهل دإلخت لعي 40 زنقة 
دلحرية دلطلبق 3 دلشقة رقم 5 - 

20000 دلددر دلبيضلء دملغرب
تأسيس شركة ذدت مدؤولية 
محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 
565444

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعددس دلقلنون   2022 سخن28   08
مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 
دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:
ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 
دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.
عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
أصال   : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

أنفدت ش.م.م.
مركز   : بإيجلز  دلشركة  غرض 

دتصلل.
زنقة   40  : عنودن دملقر دالخت لعي 
 -  5 رقم  دلشقة   3 دلطلبق  دلحرية 

20000 دلددر دلبيضلء دملغرب.
أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.
 26.000 دلشركة:  رأس لل  مبلغ 

سرهم، مقدم كللتللي:
دلديد أالن أبردهلن أل28ت خوهلن 
سرهم   400 بقي ة  حصة   260  :

للحصة. 
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :
دلديد أالن أبردهلن أل28ت خوهلن 
 75046 ويلهيم  زنقة   46 عنودنه(د) 

بلريس فرندل 75046 بلريس فرندل.
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:
دلتومي  دلكريم  عبد  دلديد 
إقلمة  دملحطة  شلرع   8 عنودنه(د) 
عين   4 دلطلبق   44 السورس دلشقة 
دلدبع 20000 دلددر دلبيضلء دملغرب

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
 44 بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 
سخن28 2022 تحت رقم 00849898.
4047I
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مكتب دلعريش لالستشلر 

JACAMO
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد

تأسيس شركة

مكتب دلعريش لالستشلر 

254 موالي علي دلشريف دلطلبق 

دلثللث، 65800، تلوريرت دملغرب

JACAMO شركة ذدت مدؤولية 

محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد

وعنودن مقرهل دإلخت لعي حي أغردس 

س 05 ملرتيل - 93200 ملرتيل 

دملغرب

تأسيس شركة ذدت مدؤولية 

محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

32347

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

تم إعددس دلقلنون   2022 غشت   44

مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:

ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.

عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 

 : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

.JACAMO

أع لل   : بإيجلز  دلشركة  غرض 

دلبنلء.

حي   : دالخت لعي  دملقر  عنودن 

 93200  - ملرتيل   05 س  أغردس 

ملرتيل دملغرب.

أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : دملغرب سنة.

دلشركة:  رأس لل  مبلغ 

40.000.000 سرهم، مقدم كللتللي:

 : دملطلب  عبد  قدوري  دلديد 

سرهم   400 بقي ة  حصة   4.000

للحصة. 

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :

دملطلب  عبد  قدوري  دلديد 

حي دلكيليد سبدو تلوريرت  عنودنه(د) 

65800 تلوريرت دملغرب.

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:

دملطلب  عبد  قدوري  دلديد 

حي دلكيليد سبدو تلوريرت  عنودنه(د) 

65800 تلوريرت دملغرب

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

أكتوبر   24 دالبتددئية بتطودن بتلريخ 

2022 تحت رقم 2958.

4048I

METREK COMPTA PRO

STE ROUICHEK TRANS
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تفويت حصص

METREK COMPTA PRO

 KISSARIAT AL HOUDA AV

 MED V 1ER ETAGE N 4، 14200،

SIDI SLIMANE MAROC

STE ROUICHEK TRANS شركة 

ذدت مدؤولية محدوس  ذدت دلشريك 

دلوحيد

 59 دإلخت لعي  مقرهل  وعنودن 

إقلمة موالي عبد دلعزيز شلرع موالي 

عبد دلعزيز رقم 4 - 44000 دلقنيطر  

دملغرب.

تفويت حصص
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.58874

دلوحيد  دلشريك  قردر  ب قت�سى 

ت ت   2022 شتن28   26 في  دملؤرخ 

دملصلسقة على :

عزيز دلرويشق   ( ) تفويت دلديد 

أصل  من  دخت لعية  حصة   4.000

 ( ) دلديد  لفلئد   حصة   4.000

شتن28   26 بتلريخ  دلت يمي  مح د 

.2022

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم   

 43 بتلريخ  بللقنيطر   دالبتددئية 

سخن28 2022 تحت رقم 5069.

4049I

ST2C

JIEXA

إعالن متعدس دلقردردت

ST2C

 AV MOULAY YOUSSEF RUE

 MIMOSAS N°4 RES NAJM APPT

N°4، 90000، TANGER MAROC

JIEXA »شركة ذدت دملدؤولية 

دملحدوس «

وعنودن مقرهل دالخت لعي: شلرع 

رشيد ر�سى دلطلبق 2 رقم 40 - 

90000 طنجة دملغرب.

»إعالن متعدس دلقردردت«

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري: 

.89087

ب قت�سى دلج ع دلعلم دالستثنلئي 

تم دتخلذ   2022 30 شتن28  دملؤرخ في 

دلقردردت دلتللية: 

على  ينص  دلذي   :04 رقم  قردر 

دألطردف  وإعفلء  دإلذعلن  مليلي: 

تفويت  بعد  دإلمطلردت،  خ يع  من 

سبت 28   30 في  تم  دلذي  دلحصص 

يلس ين،  دلديد  خوملر  بين   2022

دملفوتة، ودلدلس . خوملر مح د أمين 

ورشيد كفى.

على  ينص  دلذي   :02 رقم  قردر 

بشخص  ثللث  مدي2  تعيين  مليلي: 

بتلريخ  دملولوس  كفى  رشيد  دلديد 

من  تلروسدنت  بتللوين   46/2/4983

دلبطلقة  دملغربية،رقم  دلجندية 

في  دملقيم   ،JC400247 دلوطنية 

صهيب  زنقة  دلج يل  دملنظر  شلرع 

20 طنجة، إلى خلنب  دبن سنلن رقم 

دلشركة  تعت28  دلحلليين.،  دملدي2ين 

ملتزمة في خ يع أع للهل بللتوقيعلت 

خوملر  للديد   ودملنفصلة  دلفرسية 

يلس ين ودلديد خوملر أح د ودلديد 

رشيد كفى

على  ينص  دلذي   :03 رقم  قردر 

من  و42  و7   6 تعديل دلبنوس  مليلي: 

دلنظلم دألسل�سي للشركة.

على  ينص  دلذي   :04 رقم  قردر 
دألسل�سي  دلنظلم  تحديث  مليلي: 

للشركة.
وتبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 

دلنظلم دألسل�سي دلتللية: 
على  ينص  دلذي   :06 رقم  بند 
دلشركة  في  دملدله ة  ت ت  مليلي: 
ب بلغ  كفى  رشيد  •دلديد  كللتللي: 
 ستون ألف سرهم 

ً
60.000 سرهم نقدد

•دلديد  خوملر يلس ين مقلبل مبلغ 
عشر  م دة  نقدد  سرهم   45.000
مح د  خوملر  دلديد   • سرهم  دلف 
أمين مقلبل مبلغ 45.000 سرهم نقدد 
•دلديد  سرهم  دلف  عشر  م دة 
 40.000 مبلغ  مقلبل  أح د  خوملر 
دمل  سرهم  آالف  عشر   نقدد  سرهم 
دملبلغ دإلخ للي ملئة ألف سرهم  مًعل، 

400.000 سرهم
على  ينص  دلذي   :07 رقم  بند 
ب بلغ  دمللل  رأس  تحديد  تم  مليلي: 
 4000 إلى  مقدً ل  سرهم،   400.000
منهل،  لكل  سرهم  ملئة  بقي ة  حصة 
مدفوعة بللكلمل ومكتتب بهل بللكلمل 
دلشركلء  قبل  من  بللكلمل  ومدفوع 
ومخصصة لكل منهم ب ل يتنلسب مع 
مدله لت كل منهم، بللطريقة دلتللية 
 • حصة   600 كفى  رشيد  للديد   •
للديد  خوملر يلس ين 450 حصة • 
للديد خوملر مح د أمين 450 حصة 
حصة   400 أح د  خوملر  للديد   •
دإلخ للي يدلوي عدس دألسهم دملكونة 

لرأس دمللل، أي 4.000 حصة.
على  ينص  دلذي   :42 رقم  بند 
يدي2 دلشركة شخص طبيعي  مليلي: 
أو أكث2 يتم دمتيلره من بين دلشركلء 
خوملر  دلديد    • ملرخهم.  من  أو 
 23/05/4984 في  ولدت  يلس ين 
دملغربية،  دلجندية  من  طنجة  في 
 ،K376756 دلوطنية  دلبطلقة  رقم 
سيدي  زنقة  خ يلة  بتجزئة  مقي ة 
دسريس رقم 3، طنجة. • دلديد خوملر 
4950 في مردكش من  أح د ولد علم 
دلبطلقة  رقم  دملغربية،  دلجندية 
بتجزئة  مقيم   ،B344883 دلوطنية 
 ،3 رقم  دسريس  زنقة سيدي  خ يلة 
في  ولد  دلديد رشيد كفى   • طنجة. 
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تلروسدنت  بتللوين   46/02/4983
دلبطلقة  رقم  دلجندية،  دملغربي 

مقيم في شلرع   ،JC400247 دلوطنية 

دملنظر دلج يل زنقة صهيب بن سنلن 
مهلم  يقومون بأسدء  طنجة.   20 رقم 

تعت28  محدوس ؛  غي2  لفت2   دإلسدر  

أع للهل  خ يع  في  ملتزمة  دلشركة 

بللتوقيعلت دملنفصلة للديد  خوملر 

يلس ين ودلديد خوملر أح د ودلديد 
رشيد كفى.

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

سخن28   43 بتلريخ  بطنجة  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 44848.

4020I

SIGMA COMPTA

STE ZEMMOURI ET FILS
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تأسيس شركة

SIGMA COMPTA

دلدريدة 4 شلرع دملنصور دبن أبي 

علمر رقم 95 دلطلبق 2 رقم 4، 

90000، طنجة دملغرب

STE ZEMMOURI ET FILS شركة 

ذدت دملدؤولية دملحدوس 

وعنودن مقرهل دإلخت لعي سلحة 

دلروسدني شلرع عبد هللا دلهبطي 

دقلمة دلقدس رقم 35 - 90000 

طنجة دملغرب

تأسيس شركة ذدت دملدؤولية 

دملحدوس  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

433059

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعددس دلقلنون   2022 شتن28   28

دملدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دملحدوس  بلمل يزدت دلتللية:

ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دملدؤولية دملحدوس .

عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 

 STE  : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

.ZEMMOURI ET FILS

دشغلل   : بإيجلز  دلشركة  غرض 

دلبنلء بصفة علمة.

سلحة   : دالخت لعي  دملقر  عنودن 
دلروسدني شلرع عبد هللا دلهبطي دقلمة 
طنجة   90000  -  35 رقم  دلقدس 

دملغرب.
أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.
 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:
دلديد عبد دلودحد دلزموري : 500 

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة.
250 حصة   : دلديد  ثرية دلكزدز 

بقي ة 400 سرهم للحصة.
 250  : دلزموري  مح د  دلديد 

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة. 
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :
دلزموري  دلودحد  عبد  دلديد 
عنودنه(د) حي مغوغة دلكبي2  90000 

طنجة دملغرب.
عنودنه(د)  دلكزدز  ثرية  دلديد  
سودر دمزوغن متيو  دلجبهة شفشلون 

94000 شفشلون دملغرب.
دلديد مح د دلزموري عنودنه(د) 
حي مغوغة دلصغي2  عين دلهرطنجة 

90000 طنجة دملغرب.
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:
دلزموري  دلودحد  عبد  دلديد 
عنودنه(د) حي مغوغة دلكبي2  90000 

طنجة دملغرب
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
سخن28   42 بتلريخ  بطنجة  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 44784.
4024I

fudiciare comptable

 STE PARAPHARMACIE
ALAHIANE A.U

شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 
دلشريك دلوحيد

حل شركة

fudiciare comptable
سوق دالربعلء دلغرب، 44300، 

سوق دالربعلء دلغرب دملغرب
 STE PARAPHARMACIE

 ALAHIANE A.U

شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 
دلشريك دلوحيد(في طور دلتصفية)
وعنودن مقرهل دإلخت لعي دلطلبق 
دلدفلي عين حيلني زنقة 2 رقم 22 

طنجة - 90050 طنجة دملغرب.
حل شركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 
.422777

دلوحيد  دلشريك  قردر  ب قت�سى 
تقرر حل   2022 نون28   07 دملؤرخ في 
محدوس   مدؤولية  ذدت  شركة 
 STE دلوحيد  دلشريك  ذدت 
 PARAPHARMACIE ALAHIANE
 40.000.000 رأس للهل  مبلغ   A.U
دإلخت لعي  مقرهل  وعنودن  سرهم 
زنقة  حيلني  عين  دلدفلي  دلطلبق 
طنجة   90050  - طنجة   22 رقم   2
دملغرب نتيجة ل : عدم دلتوفق في هدد 

دملجلل.
و حدس مقر دلتصفية ب دلطلبق 
 22 رقم   2 دلدفلي عين حيلني زنقة 

طنجة - 90050 طنجة دملغرب. 
و عين:

دلديد( ) سنلء دلحيلن وعنودنه(د) 
ط   2 ع لر   د  دلدالم  ريلض  مج ع 
طنجة   900500 طنجة   72 رقم   6

دملغرب ك صفي ( ) للشركة.
وعند دإلقتضلء دلحدوس دملفروضة 
محل  لهم  دملخولة  دلصالحيلت  على 
دملخلبر  ومحل تبليغ دلعقوس ودلوثلئق 

دملتعلقة بللتصفية : -
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
نون28   29 بتلريخ  بطنجة  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 44054/2022.
4022I

HAYTAM CONSEIL

MAZOUZ ASSURANCES
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

HAYTAM CONSEIL
 Lotissement Loubna 1 45
 Magasin 2 Sidi Maârouf،
20280، Casablanca Maroc

MAZOUZ ASSURANCES شركة 

ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد

وعنودن مقرهل دإلخت لعي 53 شلرع 

بورسو دلطلبق دألر�سي - 20250 دلددر 

دلبيضلء دملغرب

تأسيس شركة ذدت مدؤولية 

محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

404665

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

تم إعددس دلقلنون   2048 ملرس   29

مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:

ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.

عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 

 : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

.MAZOUZ ASSURANCES

غرض دلشركة بإيجلز : دلتأمين.

53 شلرع  عنودن دملقر دالخت لعي : 

بورسو دلطلبق دألر�سي - 20250 دلددر 

دلبيضلء دملغرب.

أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.

 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:

 4.000  : مزوز  سكينة  دلديد  

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة. 

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :

عنودنه(د)  مزوز  سكينة  دلديد  

تجزئة دلفتح 4 م س 3 ع لر  9 شقة 

24 دوالس دح د 4 سدر بوعز  دلنودصر 

27223 دلددر دلبيضلء دملغرب.

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:

عنودنه(د)  مزوز  سكينة  دلديد  

تجزئة دلفتح 4 م س 3 ع لر  9 شقة 

24 دوالس دح د 4 سدر بوعز  دلنودصر 

27223 دلددر دلبيضلء دملغرب.
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بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
 23 بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 

أبريل 2048 تحت رقم 00664469.

4023I

la sincérité إنت لئية 

 STATION CARBURANT
LAZIZ

شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 
دلشريك دلوحيد

تأسيس شركة

la sincérité إنت لئية
دلشقة   ٣ أنزردن ع لر   بئ2  زنقة 
فلس،  دلخلمس  مح د  شلرع   ١٣

30000، فلس دملغرب
 STATION CARBURANT
مدؤولية  ذدت  شركة   LAZIZ

محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد
وعنودن مقرهل دإلخت لعي خ لعة 
بدلبدة تيدة تلونلت - 34200 تيدة 

دملغرب
مدؤولية  ذدت  شركة  تأسيس 

محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

22342
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعددس دلقلنون   2022 أكتوبر   34
مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 
دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:
ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 
دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.
عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
 : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

.STATION CARBURANT LAZIZ
محطة   : بإيجلز  دلشركة  غرض 

مدمة دلوقوس.
خ لعة   : دالخت لعي  دملقر  عنودن 
بدلبدة تيدة تلونلت - 34200 تيدة 

دملغرب.
أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.
مبلغ رأس لل دلشركة: 4.000.000 

سرهم، مقدم كللتللي:

 40000  : دلعزيز  مح د  دلديد 

بقي ة 400 سرهم.

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

وصفلت ومودطن دلشركلء :

دلديد مح د دلعزيز عنودنه(د) حي 

تيدة   34200 تلونلت  تيدة  دملدي2  

دملغرب.

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:

دلديد مح د دلعزيز عنودنه(د) حي 

تيدة   34200 تلونلت  تيدة  دملدي2  

دملغرب

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

نون28   22 بتلريخ  بتلونلت  دالبتددئية 

2022 تحت رقم 446.

4024I

FUDICAIRE ISMAILI

BOUZAYD CREATION
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

FUDICAIRE ISMAILI
 07 رقم   2 بلوك  دلتقدم  حي 

 ES-SMARA  ،72000 دلد لر ، 

MAROC

شركة   BOUZAYD CREATION

ذدت مدؤولية محدوس  ذدت دلشريك 

دلوحيد

حي  دإلخت لعي  مقرهل  وعنودن 
مكرر   04 دملقلومة  زنقة  دلحدني 

دلد لر  - 72000 دلد لر  دملغرب

مدؤولية  ذدت  شركة  تأسيس 

محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

2845

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعددس دلقلنون   2022 سخن28   09

مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:

ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.

عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
 : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

.BOUZAYD CREATION
دع لل   : بإيجلز  دلشركة  غرض 
حددس  مخصصة  غيلر  وقطع  حددس 

ودالشغلل دلعلمة.
حي   : دالخت لعي  دملقر  عنودن 
مكرر   04 دملقلومة  زنقة  دلحدني 

دلد لر  - 72000 دلد لر  دملغرب.
أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.
 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:
 4.000  : بوزيد  مح د  دلديد 

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة. 
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :
عنودنه(د)  بوزيد  مح د  دلديد 
 329 رقم  بولغرديب  دلكدية  سودر 

مردكش 80000 مردكش دملغرب.
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:
عنودنه(د)  بوزيد  مح د  دلديد 
 329 رقم  بولغرديب  دلكدية  سودر 

مردكش 80000 مردكش دملغرب
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
دالبتددئية بللد لر  بتلريخ 45 سخن28 

2022 تحت رقم 246/2022.
4025I

fidumav

وي كوبي
إعالن متعدس دلقردردت

fidumav
 av hassan 1er lot 9 juillet imm
 114 n°1.1etage temara temara،

12000، temara maroc
وي كوبي »شركة ذدت دملدؤولية 
دملحدوس  ذدت دلشريك دلوحيد«

وعنودن مقرهل دالخت لعي: تجزئة 
دلدلقية دلح ردء دلتجزئة رقم 36 
محل تجلري رقم 4 ت لر  - 42000 

ت لر  دملغرب.
»إعالن متعدس دلقردردت«

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري: 
.429747

ب قت�سى دلج ع دلعلم دالستثنلئي 
2022 تم دتخلذ  43 سخن28  دملؤرخ في 

دلقردردت دلتللية: 
قردر رقم 4: دلذي ينص على مليلي: 
 4000 دلنلجي  سلر   دلديد   تفويت 
 4000 دصل  من  دخت لعية  حصة 

للديد مللد بوهوم
على  ينص  دلذي   :2 رقم  قردر 
بوهوم  مللد  دلديد  تعيين  مليلي: 
مدي2د خديدد للشركة تبعل إلستقللة 

دلديد  سلر  دلنلجي 
قردر رقم 3: دلذي ينص على مليلي: 
دملدؤول  بوهوم  مللد  دلديد  تعين 

دلوحيد على دلتوقيع دإلخت لعي
وتبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 

دلنظلم دألسل�سي دلتللية: 
بند رقم 7: دلذي ينص على مليلي: 

دلحصص دالخت لعية
على  ينص  دلذي   :20 رقم  بند 

مليلي: دلتوقيع دالخت لعي
على  ينص  دلذي   :42 رقم  بند 

مليلي: تعين دملدي2
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
سخن28   45 بتلريخ  بت لر   دالبتددئية 

2022 تحت رقم 2475.
4026I

FIDUICAIRE FTAH CONSULTING

 SOCIÉTÉ TRAVAUX SUPER
BÉTON

شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 
قفل دلتصفية

 FIDUICAIRE FTAH
CONSULTING

 N°11 R.ABASS LAMSAADI KIS
 BEN MOUSSA 2ETG B/N°6 VN

FES، 30000، FES MAROC
 SOCIÉTÉ TRAVAUX SUPER
BÉTON شركة ذدت دملدؤولية 

دملحدوس 
وعنودن مقرهل دإلخت لعي : تجزئة 
دلسخينلت سيدي حردزم رقم 04 

فلس - 30000 فلس. دملغرب.
قفل دلتصفية

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 
.27829
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ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 
تقرر حل   2022 نون28   28 دملؤرخ في 
 SOCIÉTÉ TRAVAUX SUPER
دملدؤولية  ذدت  شركة   BÉTON
 400.000 رأس للهل  مبلغ  دملحدوس  
دإلخت لعي  مقرهل  وعنودن  سرهم 
تجزئة دلسخينلت سيدي حردزم رقم 
دملغرب  فلس.   30000  - فلس   04

نتيجة لعدم دلنشلط.
و عين:

دلديد( ) دسريس مفيد وعنودنه(د) 
48 تجزئة دلدالم دقلمة مريلف شقة 
2 طريق صفرو 30000 فلس. دملغرب 

ك صفي ( ) للشركة.
و قد تم دنعقلس دلج عية دلختلمية 
تجزئة  وفي   2022 نون28   28 بتلريخ 
 04 رقم  حردزم  سيدي  دلسخينلت 

فلس - 30000 فلس. دملغرب.
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
سخن28   42 بتلريخ  بفلس  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 5458/022.
4027I

 MOGADOR موكلسور أسيدت آند سي2فيس

ASSIST AND SERVICES SARL

)HDE) أش دي أو
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
حل شركة

موكلسور أسيدت آند سي2فيس 
 MOGADOR ASSIST AND

SERVICES SARL
رقم 2 حي بلب سكللة شلرع ودس 
دملخلزن دلشقة رقم 3 بللطلبق 

دلثلني دلصوير  دلصوير ، 44000، 
دلصوير  دملغرب

أش سي أو (HDE) شركة ذدت 
مدؤولية محدوس  ذدت دلشريك 

دلوحيد(في طور دلتصفية)
وعنودن مقرهل دإلخت لعي دملحل 
دلتجلري رقم 38 دلكلئن بدوق 

أربعلء تلكوشت ت نلر دقليم دلصوير  
- 44000 دلصوير  دملغرب.

حل شركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.3289

دلوحيد  دلشريك  قردر  ب قت�سى 
تقرر حل   2022 نون28   09 دملؤرخ في 
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 
 (HDE) دلشريك دلوحيد أش سي أو 
سرهم   400.000 رأس للهل  مبلغ 
دملحل  دإلخت لعي  مقرهل  وعنودن 
دلتجلري رقم 38 دلكلئن بدوق أربعلء 
 - دلصوير   دقليم  ت نلر  تلكوشت 
 : دلصوير  دملغرب نتيجة ل   44000

دلتوقف عن مزدولة دلنشلط.
دملحل  ب  دلتصفية  مقر  حدس  و 
دلتجلري رقم 38 دلكلئن بدوق أربعلء 
 - دلصوير   دقليم  ت نلر  تلكوشت 

44000 دلصوير  دملغرب. 
و عين:

إستي2  أيت  كريم  دلديد( ) 
حي  س  بلوك   09 رقم  وعنودنه(د) 
دلصوير    44000 دلصوير   دلفتح 

دملغرب ك صفي ( ) للشركة.
وعند دإلقتضلء دلحدوس دملفروضة 
محل  لهم  دملخولة  دلصالحيلت  على 
دملخلبر  ومحل تبليغ دلعقوس ودلوثلئق 
دملحل دلتجلري   : دملتعلقة بللتصفية 
رقم 38 دلكلئن بدوق أربعلء تلكوشت 

ت نلر دقليم دلصوير 
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
دالبتددئية بللصوير  بتلريخ 43 سخن28 

2022 تحت رقم 544.

4028I

FIDUCIAIRE PASTEUR

سرفقة للنقل
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE PASTEUR
 RUE ESSAEDAYINE Immeuble

 8 Hay EL MOHAMMADI 3ième
 Etage - Oujda oujda، 60000،

oujda maroc
سرفقة للنقل شركة ذدت دملدؤولية 

دملحدوس 
وعنودن مقرهل دإلخت لعي طريق 

عوينلت سردق تجزئة قلس  ومن معه 
تجزئة رقم 44 شقة رقم3 دلطلبق - 

60000 وخد  دملغرب

تأسيس شركة ذدت دملدؤولية 

دملحدوس  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

40343

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعددس دلقلنون   2022 شتن28   30

دملدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دملحدوس  بلمل يزدت دلتللية:

ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دملدؤولية دملحدوس .

عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 

دإلقتضلء ب ختصر تد يتهل : سرفقة 

للنقل.

نقل   : بإيجلز  دلشركة  غرض 

دلبضلئع لصللح دلغي2.

طريق   : دالخت لعي  دملقر  عنودن 

عوينلت سردق تجزئة قلس  ومن معه 

 - دلطلبق  44 شقة رقم3  تجزئة رقم 

60000 وخد  دملغرب.

أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.

 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:

 500  : بوخ عة  سرفقة  دلديد 

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة.

 500  : وملض  سعلس  دلديد  

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة. 

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :

دلديد  سعلس وملض عنودنه(د) 
بوعرفة  دلوحد   تجزئة   306 رقم 

64200 بوعرفة دملغرب.

دلديد سرفقة بوخ عة عنودنه(د) 

فجيج  لكحل  عبو  بورملنة  سودر 

64000 فجيج دملغرب.

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:

دلديد  سعلس وملض عنودنه(د) 
بوعرفة  دلوحد   تجزئة   306 رقم 

64200 بوعرفة دملغرب

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

سخن28   43 بتلريخ  بوخد   دلتجلرية 

2022 تحت رقم 3742.

4029I

CAUDIGEF FIDUCIAIRE

A-BELDI SERVICES PRIVEE
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

CAUDIGEF FIDUCIAIRE

 AVENUE DES FARS APPT 920

 N°1 CYM RABAT، 10000،

RABAT MAROC

 A-BELDI SERVICES PRIVEE

شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد

وعنودن مقرهل دإلخت لعي رقم: 2, 
زنقة عنلبية، قطلع 44، حي دلريلض 

– دلربلط - - 40400 دلربلط دملغرب

تأسيس شركة ذدت مدؤولية 

محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

464734

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعددس دلقلنون   2022 سخن28   06

مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:

ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.

عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 

 : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

.A-BELDI SERVICES PRIVEE
م ون   : بإيجلز  دلشركة  غرض 

مدملت  مختلف  تقديم   - حفالت 

دلضيلفة.
 ,2 رقم:   : عنودن دملقر دالخت لعي 
44، حي دلريلض  زنقة عنلبية، قطلع 

– دلربلط - - 40400 دلربلط دملغرب.

أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.

 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:

دلديد  حنلن كوفل : 4.000 حصة 

بقي ة 400 سرهم للحصة. 

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :
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عنودنه(د)  كوفل  حنلن  دلديد  

 ،86 رقم   ،423 شلرع   ،H دملج وعة 

دأللفة - دلددر دلبيضلء 20000 دلربلط 

دملغرب.

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:

عنودنه(د)  كوفل  حنلن  دلديد  

 ،86 رقم   ،423 شلرع   ،H دملج وعة 

دأللفة - دلددر دلبيضلء 20000 دلربلط 

دملغرب

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

سخن28   42 بتلريخ  بللربلط  دلتجلرية 

.D434204 2022 تحت رقم

4030I

FIDUCIAIRE SERVICE SOLUTION

SAKALAM IMMOBILIER
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE SERVICE

SOLUTION

 BD ZOUBEIR BNOU AL 44

 AOUAM ROCHES NOIRES،

20290، CASABLANCA MAROC

SAKALAM IMMOBILIER شركة 

ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد

وعنودن مقرهل دإلخت لعي 82 بلوك 

ج دلطلبق 3 سيور دلح ر دلربلط - 

40060 دلربلط دملغرب

تأسيس شركة ذدت مدؤولية 

محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

464603

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعددس دلقلنون   2022 أكتوبر   42

مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:

ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.

عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
 : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

.SAKALAM IMMOBILIER
غرض دلشركة بإيجلز : دملقلولة في 

دلبنلء.
82 بلوك  عنودن دملقر دالخت لعي : 
 - دلربلط  دلح ر  سيور   3 دلطلبق  ج 

40060 دلربلط دملغرب.
أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.
 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:
 4.000  : مللد  مفهوم  دلديد 

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة. 
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :
عنودنه(د)  مللد  مفهوم  دلديد 
رقم 40 مج وعة 07 زنقة 24 سيدي 
مومن دلجديد دلددر دلبيضلء 20400 

دلددر دلبيضلء دملغرب.
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:
عنودنه(د)  مللد  مفهوم  دلديد 
رقم 40 مج وعة 07 زنقة 24 سيدي 
مومن دلجديد دلددر دلبيضلء 20400 

دلددر دلبيضلء دملغرب
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
سخن28   08 بتلريخ  بللربلط  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 40409.

4034I

دليدر للتجلر  ودملقلوالت

اليسر للتجارة واملقاوالت
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

دليدر للتجلر  ودملقلوالت
زنقة23شقة رقم6 بالس دلجد دسفي، 

46000، آسفي دملغرب
دليدر للتجلر  ودملقلوالت شركة ذدت 

مدؤولية محدوس  ذدت دلشريك 
دلوحيد

وعنودن مقرهل دإلخت لعي شلرع 23 
ع لر 3 شقة رقم 6حي بالس دلجد 

دسفي - 46000 دسفي دملغرب

تأسيس شركة ذدت مدؤولية 

محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

43544

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعددس دلقلنون   2022 سخن28   05

مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:

ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.

عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 

دليدر   : ب ختصر تد يتهل  دإلقتضلء 

للتجلر  ودملقلوالت.

دنشلء   : بإيجلز  دلشركة  غرض 

ودالشغلل  دلعقلردت  وبيع  وكردء 

دملختلفة.

 23 عنودن دملقر دالخت لعي : شلرع 

دلجد  بالس  6حي  رقم  شقة  ع لر 3 

دسفي - 46000 دسفي دملغرب.

أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.

 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:

 4.000  : مح د  دلهاللي  دلديد 

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة. 

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :

عنودنه(د)  مح د  دلهاللي  دلديد 
ع لر  دلهاللي شلرع كندي تجزئة دثري 

دملدينة دلجديد  دسفي 46000 دسفي 

دملغرب.

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:

عنودنه(د)  مح د  دلهاللي  دلديد 
ع لر  دلهاللي شلرع كندي تجزئة دثري 

دملدينة دلجديد  دسفي 46000 دسفي 

دملغرب

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

سخن28   09 بتلريخ  بآسفي  دالبتددئية 

2022 تحت رقم 4867.

4032I

SOPHORA CONSULTING SARL AU

 SOCIETE AGRICOLE
KCIBIYA

شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 
رفع رأس لل دلشركة

 SOPHORA CONSULTING SARL
AU

37 شلرع عالل إبن عبدهللا، شقة 
رقم 422, دلطلبق دلردبع.، 50000، 

MEKNES MAROC
 SOCIETE AGRICOLE KCIBIYA

شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 
وعنودن مقرهل دإلخت لعي دلضيعة 

دلفالحية دلقصيبية، دلددئر  دلقروية 
دلحوفلت، سدئر  بني مللك، - 46450 

مشرع بللقصي2ي دملغرب.
رفع رأس لل دلشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 
.25964

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 
تم   2022 غشت   04 في  دملؤرخ 
قدره  ب بلغ  دلشركة  رأس لل  رفع 
من  أي  سرهم«   3.000.000«
»3.000.000 سرهم« إلى »6.000.000 
مقلصة  إخردء   : طريق  عن  سرهم« 
دملقددر  دملحدس   دلشركة  سيون  مع 

ودملدتحقة.
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
 08 دالبتددئية بديدي قلسم بتلريخ 

شتن28 2022 تحت رقم 324.
4033I

SOPHORA CONSULTING SARL AU

 SOCIETE AGRICOLE
KCIBIYA

شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 
دلشريك دلوحيد

تحويل دلشكل دلقلنوني للشركة

 SOPHORA CONSULTING SARL
AU

37 شلرع عالل إبن عبدهللا، شقة 
رقم 422, دلطلبق دلردبع.، 50000، 

MEKNES MAROC
 SOCIETE AGRICOLE KCIBIYA
شركة ذدت مدؤولية محدوس  

ذدت دلشريك دلوحيد
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و عنودن مقرهل دالخت لعي دلضيعة 

دلفالحية دلقصيبية، دلددئر  دلقروية 

 46450  - سدئر  بني مللك  دلحوفلت، 

مشرع بللقصي2ي.

تحويل دلشكل دلقلنوني للشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.25964

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 

دملؤرخ في 04 غشت 2022 تم تحويل 

دلشكل دلقلنوني للشركة من »شركة 

ذدت مدؤولية محدوس  ذدت دلشريك 

»شركة ذدت دملدؤولية  إلى  دلوحيد« 

دملحدوس «.

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

بتلريخ  بلقصي2ي  ب شرع  دالبتددئية 

08 شتن28 2022 تحت رقم 324.

4034I

SOPHORA CONSULTING SARL AU

 SOCIETE AGRICOLE

KCIBIYA
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

مالءمة دلنظلم دألسل�سي للشركة

 SOPHORA CONSULTING SARL

AU

37 شلرع عالل إبن عبدهللا، شقة 
رقم 422, دلطلبق دلردبع.، 50000، 

MEKNES MAROC

 SOCIETE AGRICOLE KCIBIYA

»شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس «

وعنودن مقرهل دالخت لعي: دلضيعة 

دلفالحية دلقصيبية، دلددئر  دلقروية 

دلحوفلت، سدئر  بني مللك، - 46450 

مشرع بللقصي2ي دملغرب.

»مالءمة دلنظلم دألسل�سي للشركة«
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري: 

.25964

ب قت�سى دلج ع دلعلم دالستثنلئي 

تقرر   2022 غشت   04 في  دملؤرخ 

للشركة  دألسل�سي  دلنظلم  مالءمة 

وذلك لألمذ  مع مقتضيلت دلقلنون: 

دلج ع  بعين دإلعتبلر دلتغيي2دت أثنلء 

دلعلم دإلستتنلئي كلألتي:

دملتعلق بللشكل دلقلنوني   4 دلبند 
للشركة

دمللل  برأس  دملتعلق  و7-   6 دلبند 
ب  مقدر  أصبح  ودلذي  دلشركة 

6.000.000 سرهم

دملتعلق بللشكل دلقلنوني   4 دلبند 
ذدت  »شركة  أصبح  ودلذي  للشركة 

دملدؤولية دملحدوس «
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم   
بتلريخ  بلقصي2ي  ب شرع  دالبتددئية 

08 شتن28 2022 تحت رقم 324.

4035I

GLOBEX CONSEIL كلوبكس كونديلي

 SOCIETE SENHAJI DU«
 POUSSIN ET DE L›OEUF

»SSPO
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تأسيس شركة

 GLOBEX كلوبكس كونديلي
CONSEIL

24 شلرع دلحدن دلثلني، دلشقة س3 
 MEKNES ،50000 ،م.ج مكنلس

دملغرب
 SOCIETE SENHAJI DU«

 POUSSIN ET DE L’OEUF »SSPO
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

وعنودن مقرهل دإلخت لعي مدتوسع 
بليت نع لن تعلونية أطلس - 54000 

دلحلخب دملغرب
تأسيس شركة ذدت دملدؤولية 

دملحدوس  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

57863
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
دلقلنون  إعددس  تم   2022 نون28   25
دملدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دملحدوس  بلمل يزدت دلتللية:
ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دملدؤولية دملحدوس .
عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 
 SOCIETE SENHAJI DU«  :
.POUSSIN ET DE L’OEUF »SSPO

تربية   : بإيجلز  دلشركة  غرض 

دلدودحن.

: مدتوسع  عنودن دملقر دالخت لعي 

بليت نع لن تعلونية أطلس - 54000 

دلحلخب دملغرب.

أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.

مبلغ رأس لل دلشركة: 4.000.000 

سرهم، مقدم كللتللي:

دلصنهلجي  كردمي  مح د  دلديد 

سرهم   400 بقي ة  حصة   5.400  :

للحصة.

دلديد  سنلء لحلو : 4.900 حصة 

بقي ة 400 سرهم للحصة.

دلديد  مديجة كردمي دلصنهلجي 

سرهم   400 بقي ة  حصة   4.000  :

للحصة.

دلصنهلجي  كردمي  أح د  دلديد 

سرهم   400 بقي ة  حصة   4.000  :

للحصة.

دلصنهلجي  كردمي  ع ر  دلديد 

سرهم   400 بقي ة  حصة   4.000  :

للحصة. 

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :

دلصنهلجي  كردمي  مح د  دلديد 
حي  أكلسيلس  زنقة   426 عنودنه(د) 

دملنزه 50000 مكنلس دملغرب.

عنودنه(د)  لحلو  سنلء  دلديد  
426 زنقة أكلسيلس حي دملنزه 50000 

مكنلس دملغرب.

دلديد  مديجة كردمي دلصنهلجي 
حي  أكلسيلس  زنقة   426 عنودنه(د) 

دملنزه 50000 مكنلس دملغرب.

دلصنهلجي  كردمي  أح د  دلديد 

كلليفورنيل  خنلن  دقلمة  عنودنه(د) 

دلشقة 7 دلطلبق 3 يوسر  49 شطر 

40 عين دلشق 20000 دلددر دلبيضلء 

دملغرب.

دلصنهلجي  كردمي  ع ر  دلديد 
حي  أكلسيلس  زنقة   426 عنودنه(د) 

دملنزه 50000 مكنلس دملغرب.

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:

دلصنهلجي  كردمي  مح د  دلديد 

حي  أكلسيلس  زنقة   426 عنودنه(د) 

دملنزه 50000 مكنلس دملغرب

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

سخن28   45 بتلريخ  ب كنلس  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 4707.

4036I

AGS CONSEIL

RCL RACING
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد

تأسيس شركة

AGS CONSEIL

 Bd Rahal El Meskini n° 8 ,54

 51, Bd Rahal El Meskini n° 8،

20120، Casablanca MAROC

RCL RACING شركة ذدت مدؤولية 

محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد

وعنودن مقرهل دإلخت لعي 4 زنقة 

دلحلج ع ر دلريفي طلبق 4 شقة 2 - 

20420 دلددر دلبيضلء دملغرب

تأسيس شركة ذدت مدؤولية 

محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

565443

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

دلقلنون  إعددس  تم   2022 نون28   28

مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:

ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.

عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 

 RCL  : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

.RACING

تربية   : بإيجلز  دلشركة  غرض 

دلخيول.

زنقة   4  : دالخت لعي  دملقر  عنودن 

 -  2 4 شقة  دلحلج ع ر دلريفي طلبق 

20420 دلددر دلبيضلء دملغرب.
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أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  
دلشركة : 99 سنة.

 50.000 دلشركة:  رأس لل  مبلغ 
سرهم، مقدم كللتللي:- 

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 
وصفلت ومودطن دلشركلء :

لبلونش  كريدتيلن  روبر  دلديد 
صوربي  سي  شلرع   5 عنودنه(د) 

60500 شونتيي فرندل.
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:
لبلونش  كريدتيلن  روبر  دلديد 
صوربي  سي  شلرع   5 عنودنه(د) 

60500 شونتيي فرندل
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
 42 بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 

سخن28 2022 تحت رقم 849609.

4037I

AGS CONSEIL

BELLAF INVEST
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تأسيس شركة

AGS CONSEIL
 Bd Rahal El Meskini n° 8 ,54
 51, Bd Rahal El Meskini n° 8،
20120، Casablanca MAROC
BELLAF INVEST شركة ذدت 

دملدؤولية دملحدوس 
وعنودن مقرهل دإلخت لعي 4 زنقة 

دلحلج ع ر دلريفي طلبق 4 شقة 2 - 
20420 دلددر دلبيضلء دملغرب

تأسيس شركة ذدت دملدؤولية 
دملحدوس  

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 
565645

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعددس دلقلنون   2022 سخن28   06
دملدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دملحدوس  بلمل يزدت دلتللية:
ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دملدؤولية دملحدوس .
عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
 : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

.BELLAF INVEST

تدويق   : بإيجلز  دلشركة  غرض 
تكنولوخيل  وأخهز   دملكتبية  دللودزم 

دملعلوملت ودملودس دالستهالكية.
زنقة   4  : دالخت لعي  دملقر  عنودن 
 -  2 4 شقة  دلحلج ع ر دلريفي طلبق 

20420 دلددر دلبيضلء دملغرب.
أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.
 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:- 
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :
عنودنه(د)  بلعربي  علسل  دلديد 
3 عين  36 طلبق  تجزئة دلدلنية رقم 
دلشق 20000 دلددر دلبيضلء دملغرب.

عنودنه(د)  بلعربي  يلسر  دلديد 
3 عين  36 طلبق  تجزئة دلدلنية رقم 
دلشق 20000 دلددر دلبيضلء دملغرب.

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   
ومودطن مدي2ي دلشركة:

عنودنه(د)  بلعربي  علسل  دلديد 
3 عين  36 طلبق  تجزئة دلدلنية رقم 

دلشق 20000 دلددر دلبيضلء دملغرب
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
 45 بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 

سخن28 2022 تحت رقم 850247.

4038I

CAPRICOF

H D M TRADING
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
حل شركة

CAPRICOF
 LOT DAR CHAOUI Bd TAH
 N° 129 ETG 2 AIN CHOK

CASABLANCA، 20000، دلددر 
MAROC دلبيضلء

H D M TRADING شركة ذدت 
مدؤولية محدوس  ذدت دلشريك 

دلوحيد(في طور دلتصفية)
وعنودن مقرهل دإلخت لعي 57 شلرع 
خنين تجزئة رتق حي دلقدس سيدي 
دل28نو�سي دلددر دلبيضلء - 20600 

دلددر دلبيضلء دملغرب.

حل شركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.428459
دلوحيد  دلشريك  قردر  ب قت�سى 
تقرر   2022 يونيو   30 في  دملؤرخ 
ذدت مدؤولية محدوس   حل شركة 
 H D M دلوحيد  دلشريك  ذدت 
 400.000 TRADING مبلغ رأس للهل 
 57 دإلخت لعي  سرهم وعنودن مقرهل 
دلقدس  حي  رتق  تجزئة  شلرع خنين 
 - دلبيضلء  دلددر  دل28نو�سي  سيدي 
دلددر دلبيضلء دملغرب نتيجة   20600
ودلظروف  دل�سيء  دملللي  دلوضع   : ل 
دالقتصلسية دلتي منعت دلشركة من 

تغطية نفقلتهل.
و حدس مقر دلتصفية ب 57 شلرع 
خنين تجزئة رتق حي دلقدس سيدي 
 20600  - دلبيضلء  دلددر  دل28نو�سي 

دلددر دلبيضلء دملغرب. 
و عين:

وح لن  عبددلعزيز  دلديد( ) 
سدوس  بن  علي  دوالس  سودر  وعنودنه(د) 
دلدردغنة  قلعة  دلشرقية  زمردن 
دملغرب  دلدردغنة  قلعة   43474

ك صفي ( ) للشركة.
وعند دإلقتضلء دلحدوس دملفروضة 
محل  لهم  دملخولة  دلصالحيلت  على 
دملخلبر  ومحل تبليغ دلعقوس ودلوثلئق 
57 شلرع خنين   : دملتعلقة بللتصفية 
سيدي  دلقدس  حي  رتق  تجزئة 

دل28نو�سي دلددر دلبيضلء
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
 03 بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 

أكتوبر 2022 تحت رقم 840433.

4039I

CABINET SEDDIK & ASSOCIES

شركة البناء املتقدم 
 ADVANCED واللوجستيك
 CONSTRUCTION AND

LOGISTIC
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

توسيع نشلط دلشركة 
 ADVANCED CONSTRUCTION

AND LOGISTIC SARL

شركة دلبنلء دملتقدم ودللوخدتيك 
ش.م.م

شركة محدوس  دملدؤولية 
 رأس للهل 4.500.000 سرهم

 دملقر دالخت لعي: تجزئة 972 دلحي 
دلصنلعي دكزنلية-طريق دلربلط 

طنجة
ت ديد دملوضوع دالخت لعي

دلعلم  دلج ع  طبقل ملحضر   /  I/  
دلشركة  لشركلء  دلعلسي  دلغي2 
 ADVANCED CONSTRUCTION
شركة  ش.م.م   AND LOGISTIC
رأس للهل  دملدؤولية،  محدوس  
46 شتن28  بتلريخ  4.500.000 سرهم، 

2022، تم مل يلي : 
دالخت لعي  دملوضوع  ت ديد   •
لألنشطة دلتللية: تصنيع خ يع دملودس 
دملدتلزملت  أو  دالكددودردت  أو 

دملعدنية
دلقلنون  من   2 دلبند  تعديل   •

دألسل�سي للشركة.
دلضبط  بكتلبة  دإليددع  تم   II/
بطنجة  دلتجلرية  بلملحك ة 
رقم  تحت  يوم47نون202228 

259657
بتعديل  دلتصريح  إيددع  تم   III/
 47 يوم  بطنجة  دلتجلري  دلسجل 

نون202228 تحت رقم 43454.
ب ثلبة دعالن

4040I

FIDUCIA-MID

CLIMAX SPOT SARL AU
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
حل شركة

FIDUCIA-MID
رقم 98 دلطلبق دالول طريق مكنلس 
مي الل ميدلت، 54350، ميدلت 

ميدلت
CLIMAX SPOT SARL AU شركة 

ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 
دلشريك دلوحيد(في طور دلتصفية)
وعنودن مقرهل دإلخت لعي ع لر  
قدور دلبوعلمي زنقة مردكش - 

54350 ميدلت دملغرب.
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حل شركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.2374
دلوحيد  دلشريك  قردر  ب قت�سى 
2022 تقرر حل  04 سخن28  دملؤرخ في 
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 
 CLIMAX SPOT دلوحيد  دلشريك 
 400.000 مبلغ رأس للهل   SARL AU
دإلخت لعي  مقرهل  وعنودن  سرهم 
دلبوعلمي زنقة مردكش  ع لر  قدور 
 : ميدلت دملغرب نتيجة ل   54350  -

توقف نشلط دلشركة.
ع لر   ب  دلتصفية  مقر  حدس  و 
 - مردكش  زنقة  دلبوعلمي  قدور 

54350 ميدلت دملغرب. 
و عين:

دلبوعلمي  مح د  دلديد( ) 
ديت  غينيل  شلرع   05 وعنودنه(د) 
دملغرب  ميدلت   54350 منصور 

ك صفي ( ) للشركة.
وعند دإلقتضلء دلحدوس دملفروضة 
محل  لهم  دملخولة  دلصالحيلت  على 
دملخلبر  ومحل تبليغ دلعقوس ودلوثلئق 

دملتعلقة بللتصفية : -
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
سخن28   06 دالبتددئية ب يدلت بتلريخ 

2022 تحت رقم 288.
4044I

SOCOGENA

بال ستيل
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
قفل دلتصفية

SOCOGENA
 BUREAU TREMPLIN N° 24
 ROUTE AIN CHKEF FES،

30000، FES MAROC
بال ستيل شركة ذدت مدؤولية 
محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد

وعنودن مقرهل دإلخت لعي : تجزئة 
دلدالم شلرع دلكوفة دلزهور 2 فلس 

30000 فلس دملغرب.
قفل دلتصفية

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 
.45883

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 

تقرر حل   2022 نون28   30 دملؤرخ في 

مدؤولية  ذدت  شركة  ستيل  بال 

محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد مبلغ 

وعنودن  سرهم   40.000 رأس للهل 

مقرهل دإلخت لعي تجزئة دلدالم شلرع 

30000 فلس  2 فلس  دلكوفة دلزهور 

رقم  تحقيق  لعدم  نتيجة  دملغرب 

معلمالت.

و عين:

دلعلبدين  زين  هشلم  دلديد( ) 

ليكولومب  تجزئة   64 وعنودنه(د) 

فلس دملغرب   30000 طريق دي وزدر 

ك صفي ( ) للشركة.

و قد تم دنعقلس دلج عية دلختلمية 

تجزئة  وفي   2022 نون28   30 بتلريخ 

2 فلس  دلدالم شلرع دلكوفة دلزهور 

30000 فلس دملغرب.

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

سخن28   45 بتلريخ  بفلس  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 5258.

4042I

SIYALA SERVES

SIYALA SERVICES
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد

تأسيس شركة

SIYALA SERVES

 RUE 01 NR 17 HAY SIDI

 BOUTZOUGAGHT KHENIFRA،

54000، KHENIFRA MAROC

SIYALA SERVICES شركة ذدت 

مدؤولية محدوس  ذدت دلشريك 

دلوحيد

وعنودن مقرهل دإلخت لعي زنقة 

04 رقم 47 حي سيدي بوتزكلغت 

منيفر  - 54000 منيفر  دملغرب

تأسيس شركة ذدت مدؤولية 

محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

4687

في  مؤرخ  موثق  عقد  ب قت�سى 
تم إعددس دلقلنون   2022 سخن28   43
مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 
دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:
ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 
دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.
عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
 SIYALA : دإلقتضلء ب ختصر تد يتهل

.SERVICES
 : بإيجلز  دلشركة  غرض 
مليتعلق  وكل  دإللكت2ونية  دلتجلر  

بلملعلوميلت.
 04 زنقة   : عنودن دملقر دالخت لعي 
رقم 47 حي سيدي بوتزكلغت منيفر  

- 54000 منيفر  دملغرب.
أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.
 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:- 
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :
عنودنه(د)  محبوب  يونس  دلديد 
سيدي  حي   47 سدر  رقم   04 زنقة 

بوتزكلغت 54000 منيفر  دملغرب.
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:
عنودنه(د)  محبوب  يونس  دلديد 
سيدي  حي   47 دلددر  رقم   04 زنقة 

بوتزكلغت 54000 منيفر  دملغرب
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
44 سخن28  دالبتددئية بخنيفر  بتلريخ 

2022 تحت رقم 539.
4043I

مكتب دالستشلردت ودملحلسبة

أميمة أملنيوم
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تحويل دملقر دالخت لعي للشركة

مكتب دالستشلردت ودملحلسبة
24, زنقة ظهر دلدوق, بطلنة، 

44040، سال دملغرب
أمي ة أملنيوم شركة ذدت دملدؤولية 

دملحدوس 
وعنودن مقرهل دإلخت لعي ع لر  38, 

دلدكلن رقم 6 مكرر, حي مرزوقة - 

44460 سال دملغرب.

تحويل دملقر دالخت لعي للشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.44075

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 

دملؤرخ في 08 غشت 2022 تم تحويل 

من  للشركة  دلحللي  دالخت لعي  دملقر 

6 مكرر, حي  دلدكلن رقم   ,38 »ع لر  

إلى  دملغرب«  سال   44460  - مرزوقة 

 - دلعيليد   تجزئة دملحيط,   ,27 »رقم 

44046 سال دملغرب«.

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

سخن28   43 بتلريخ  بدال  دالبتددئية 

2022 تحت رقم 40434.

4044I

aice compta

بورج امسون
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

حل شركة

aice compta

 lissasfa 3 bloc d n 199، 20190،

casablanca maroc

بورج دمدون شركة ذدت دملدؤولية 

دملحدوس (في طور دلتصفية)

وعنودن مقرهل دإلخت لعي 46 شلرع 

دلزرقطوني دلطلبق 3 شقة رقم 6 - 

28840 دلبيضلء دملغرب.

حل شركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.492999

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 

تقرر حل   2022 نون28   24 دملؤرخ في 

شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس  بورج 

 400.000 رأس للهل  مبلغ  دمدون 

 46 دإلخت لعي  سرهم وعنودن مقرهل 

شلرع دلزرقطوني دلطلبق 3 شقة رقم 

6 - 28840 دلبيضلء دملغرب نتيجة ل 

: حل مدبق للشركة.

و حدس مقر دلتصفية ب 46 شلرع 

 -  6 شقة رقم   3 دلزرقطوني دلطلبق 

28840 دلبيضلء دملغرب. 
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و عين:
بردهيم زكي وعنودنه(د)  دلديد( ) 
دملغرب  دلبيضلء   28840 دلبيضلء 

ك صفي ( ) للشركة.
دلديد( ) مح د دزودل وعنودنه(د) 
دملغرب  دلبيضلء   28840 دلبيضلء 

ك صفي ( ) للشركة.
وعند دإلقتضلء دلحدوس دملفروضة 
محل  لهم  دملخولة  دلصالحيلت  على 
دملخلبر  ومحل تبليغ دلعقوس ودلوثلئق 
مدبق  حل   : بللتصفية  دملتعلقة 

للشركة 
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
 43 بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 

سخن28 2022 تحت رقم 849965.

4045I

ENTEPRISE RAPIDLY

شركة رابيدلي
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

ENTEPRISE RAPIDLY
 TRANCHE 6 BIS LETTRE
 W N 230 SAADA HARBIL

 TAMANSOURT MARRAKECH.،
40000، MARRAKECH MAROC
شركة ردبيدلي شركة ذدت مدؤولية 

محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد
وعنودن مقرهل دإلخت لعي شطر 6 
مكرر حرف w رقم 230 سعلس  

حربيل تلمنصورت - 40000 مردكش 
دملغرب

تأسيس شركة ذدت مدؤولية 
محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 
434585

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعددس دلقلنون   2022 سخن28   04
مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 
دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:
ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 
دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.

عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
شركة   : ب ختصر تد يتهل  دإلقتضلء 

ردبيدلي.
توصيل   : بإيجلز  دلشركة  غرض 

خ يع دنودع دلطروس ودلبضلئع.
شطر   : دالخت لعي  دملقر  عنودن 
سعلس    230 رقم   w مكرر حرف   6
حربيل تلمنصورت - 40000 مردكش 

دملغرب.
أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.
 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:
 4.000  : دلديد  سكينة دعليلت 

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة. 
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :
دلديد  سكينة دعليلت عنودنه(د) 
 230 رقم   w حرف  مكرر   6 شطر 
مردكش   40000 سعلس  تلمنصورت 

دملغرب.
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:
دلديد  سكينة دعليلت عنودنه(د) 
 230 رقم   w حرف  مكرر   6 شطر 
مردكش   40000 سعلس  تلمنصورت 

دملغرب
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
سخن28   07 بتلريخ  ب ردكش  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 97467/22.
4046I

STE FIDMEK

AZAMIN
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
حل شركة

STE FIDMEK
Diour Assalam Av.Nasr Res.

 Safae et Hajar n°23 Appt14،
50050، Meknes Maroc

AZAMIN شركة ذدت مدؤولية 
محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد(في 

طور دلتصفية)
وعنودن مقرهل دإلخت لعي رقم 270 

تجزئة دمين طريق دلحلج قدور 

مكنلس - 50000 مكنلس دمل لكة 
دملغربية.

حل شركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.40635
ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 
تقرر حل   2049 نون28   25 دملؤرخ في 
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 
مبلغ   AZAMIN دلوحيد  دلشريك 
وعنودن  سرهم   400.000 رأس للهل 
تجزئة   270 رقم  دإلخت لعي  مقرهل 
 - مكنلس  قدور  دلحلج  طريق  دمين 
دملغربية  دمل لكة  مكنلس   50000
للصعوبلت ودالكردهلت   -  : نتيجة ل 
للشركة  دلتجلري  بللنشلط  دملتعلقة 

قرر حل دلشركة.
رقم  ب  دلتصفية  مقر  حدس  و 
تجزئة دمين طريق دلحلج قدور   270
دمل لكة  مكنلس   50000  - مكنلس 

دملغربية. 
و عين:

عزنلن  عبددلودحد  دلديد( ) 
حيبوس  دبن  زنقة   432 وعنودنه(د) 
ميدلت   54350 ميدلت  مي الل 
دمل لكة دملغربية ك صفي ( ) للشركة.
وعند دإلقتضلء دلحدوس دملفروضة 
محل  لهم  دملخولة  دلصالحيلت  على 
دملخلبر  ومحل تبليغ دلعقوس ودلوثلئق 
دملتعلقة بللتصفية : رقم 270 تجزئة 

دمين طريق دلحلج قدور مكنلس
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
ينلير   07 بتلريخ  ب كنلس  دلتجلرية 

2020 تحت رقم 23.

4047I

Aziz DJEBLI COMPTABLE 

ROSA BUILDING
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

Aziz DJEBLI COMPTABLE
 Residence Noha immeuble 8

 appartement7، 24000، Eljadida
Maroc

 ROSA BUILDING

شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 
دلشريك دلوحيد

وعنودن مقرهل دإلخت لعي 46 شلرع 
دلزرقطوني دلطلبق دلثلني دلشقة 6 - 

20000 دلددر دلبيضلء دملغرب
تأسيس شركة ذدت مدؤولية 
محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 
555057

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعددس دلقلنون   2022 غشت   25
مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 
دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:
ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 
دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.
عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
 ROSA  : دإلقتضلء ب ختصر تد يتهل 

.BUILDING
دالنعلش   : غرض دلشركة بإيجلز 

دلعقلري.
46 شلرع  عنودن دملقر دالخت لعي : 
دلزرقطوني دلطلبق دلثلني دلشقة 6 - 

20000 دلددر دلبيضلء دملغرب.
أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.
 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:
 4.000  : دلديد عبددلقلسر دلزدكي 

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة. 
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :
دلديد عبددلقلسر دلزدكي عنودنه(د) 
دقلمة سعد بلوك 5 بوسكور  27482 

دلنودصر دملغرب.
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:
دلديد عبددلقلسر دلزدكي عنودنه(د) 
دقلمة سعد بلوك 5 بوسكور  27482 

دلنودصر دملغرب
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
 02 بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 

شتن28 2022 تحت رقم -.

4048I
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PREMIUM FINANCE

PRIDELQUA MAROC
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

PREMIUM FINANCE
 APPARTEMENT N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE ANGLE
 SGT LEVET ET FERKLE
 MARRAKECH.، 40000،

MARRAKECH MAROC
PRIDELQUA MAROC شركة ذدت 

مدؤولية محدوس  ذدت دلشريك 
دلوحيد

وعنودن مقرهل دإلخت لعي شقة رقم 
3 دلطلبق دلثلني رقم 954 تجزئة 

دملدلر طريق آسفي - 40000 مردكش 
دملغرب

تأسيس شركة ذدت مدؤولية 
محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 
434653

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
دلقلنون  إعددس  تم   2022 نون28   04
مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 
دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:
ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 
دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.
عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
 : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

.PRIDELQUA MAROC
أشغلل   : بإيجلز  دلشركة  غرض 

مختلفة أو دلبنلء.
شقة   : دالخت لعي  دملقر  عنودن 
رقم 3 دلطلبق دلثلني رقم 954 تجزئة 
دملدلر طريق آسفي - 40000 مردكش 

دملغرب.
أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.
 500.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:
 5.000  : دلديد دلحدين دلص28ي 

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة. 

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :

دلديد دلحدين دلص28ي عنودنه(د) 

 42000  272 حي دملغرب دلعربي رقم 

ت لر  دملغرب.

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:

دلديد دلحدين دلص28ي عنودنه(د) 

 42000  272 حي دملغرب دلعربي رقم 

ت لر  دملغرب

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

سخن28   45 بتلريخ  ب ردكش  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 442573.

4049I

دثت لنية صال ح دلدين

 PROFEISSIONNAL 
TRAINING COMPANY

شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 
تحويل دملقر دالخت لعي للشركة

دثت لنية صال ح دلدين

ع لر  423 شقة 3 دبودب مردكش 

زون 39 مردكش، 40000، مردكش 

دملغرب

 PROFEISSIONNAL TRAINING 

COMPANY شركة ذدت دملدؤولية 

دملحدوس 

وعنودن مقرهل دإلخت لعي 662 بردسي 

3 مردكش - 40000 مردكش دملغرب.

تحويل دملقر دالخت لعي للشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.38067

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 

دملؤرخ في 23 ملرس 2048 تم تحويل 

من  للشركة  دلحللي  دالخت لعي  دملقر 

 40000  - مردكش   3 بردسي   662«

»د فل مة دلحد  إلى  مردكش دملغرب« 

يقة دلك28  ع لر  وشقة رقم 40 دلطل 

بق 2 ز نفة دبن عيشة خليز مردكش - 

40000 مردكش دملغرب«.

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

أبريل   23 بتلريخ  ب ردكش  دلتجلرية 

2048 تحت رقم 95228.

4050I

دثت لنية صال ح دلدين

 PROFESSIONNAL

TRAINING COMPANY SARL
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تأسيس شركة

دثت لنية صال ح دلدين

ع لر  423 شقة 3 دبودب مردكش 

زون 39 مردكش، 40000، مردكش 

دملغرب

 PROFESSIONNAL TRAINING

COMPANY SARL شركة ذدت 

دملدؤولية دملحدوس 

وعنودن مقرهل دإلخت لعي 662 بردسي 

3 مردكش - 40000 مردكش دملغرب

تأسيس شركة ذدت دملدؤولية 

دملحدوس  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

38067

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
دلقلنون  إعددس  تم   2009 أبريل   47

دملدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دملحدوس  بلمل يزدت دلتللية:

ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دملدؤولية دملحدوس .

عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 

 : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

 PROFESSIONNAL TRAINING

.COMPANY SARL

غرض دلشركة بإيجلز : - دلتكوين 

- مردفقة دملفلوال ت.

 662  : دالخت لعي  دملقر  عنودن 

مردكش   40000  - مردكش   3 بردسي 

دملغرب.

أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.

 40.000 دلشركة:  رأس لل  مبلغ 

سرهم، مقدم كللتللي:

 : دلديد دلدوسدني مخ د سل لم 

50 حصة بقي ة 400 سرهم للحصة.

50 حصة   : دلديد  دبددن نعي ة 

بقي ة 400 سرهم للحصة. 

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :

لم  سل  مخ د  دلدوسدني  دلديد 

مردكش   3 بردسي   662 عنودنه(د) 

40000 مردكش دملغرب.

عنودنه(د)  نعي ة  دبددن  دلديد  

 40000 مردكش   3 بردسي   662

مردكش دملغرب.

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:

عنودنه(د)  نعي ة  دبددن  دلديد  

 40000 مردكش   3 بردسي   662

مردكش دملغرب

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

ملي   25 بتلريخ  ب ردكش  دلتجلرية 

2009 تحت رقم 44274.

4054I

STE AL ATEF PLATEAU

STE KHOCH FISH
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
حل شركة

STE KHOCH FISH

حي دملدي2  04 زنقة دلقنيطر  رقم 

03، 73000، دلددملة دملغرب

STE KHOCH FISH شركة ذدت 

مدؤولية محدوس  ذدت دلشريك 

دلوحيد(في طور دلتصفية)

وعنودن مقرهل دإلخت لعي حي دملدي2  

04 زنقة دلقنيطر  رقم 03 - 73000 

دلددملة دملغرب

حل شركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.5789

دلوحيد  دلشريك  قردر  ب قت�سى 

تقرر حل   2022 نون28   28 دملؤرخ في 

شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

 STE KHOCH دلوحيد  دلشريك 

FISH مبلغ رأس للهل 400.000 سرهم 

وعنودن مقرهل دإلخت لعي حي دملدي2  

 73000 - 03 04 زنقة دلقنيطر  رقم 

لم  ألنه   : ل  نتيجة  دملغرب  دلددملة 

يعد قلسًرد على تحقيق دلغرض دلذي 

تم دنشلء من أخله دلشركة.
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وحدس مقر دلتصفية ب حي دملدي2  
 73000 - 03 04 زنقة دلقنيطر  رقم 

دلددملة دملغرب. 
و عين:

دلديد( ) قدور دلهاللي وعنودنه(د) 
دلجديد  دملغرب  تجزئة   802 رقم 
92000 دلعردئش دملغرب ك صفي ( ) 

للشركة.
وعند دإلقتضلء دلحدوس دملفروضة 
محل  لهم  دملخولة  دلصالحيلت  على 
دملخلبر  ومحل تبليغ دلعقوس ودلوثلئق 
من  نظي2دن   -  : بللتصفية  دملتعلقة 
دلردمي  دلوحيد  دلشريك  محضرقردر 

دلى حل دلشركة
 -دلتصريح ن وذج 4 في ثالث نظلئر 

موقع ومصحح دالمضلء
 -شهلس  داليددع 

دلوطنية  دلبطلقة  من  صورتلن 
لل صفي

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
 43 بتلريخ  دلدهب  بودسي  دالبتددئية 
سخن28 2022 تحت رقم 2454/2022.

4052I

fiduciaire elbakkouri sarl au

MORECO OFFSHORE
SARL AU 

شركة ذدت مدؤولية محدوس 
 ذدت دلشريك دلوحيد
توسيع نشلط دلشركة 

fiduciaire elbakkouri sarl au
زنقة 74 رقم 42 فلوريدد دلعليل 
سيدي معروف، 20490، دلددر 

دلبيضلء دملغرب
 MORECO OFFSHORE SARL AU
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
وعنودن مقرهل دالخت لعي تجزئة سدر 
بن علي 3، دلطلبق دألول، دملكتب4 
ب، طريق دلجديد ، كم 32، حد 
دلدودلم، إقليم برشيد - 26400 

برشيد دملغرب.
توسيع نشلط دلشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 
.46405

دلوحيد  دلشريك  قردر  ب قت�سى 
ت ت   2022 نون28   45 في  دملؤرخ 
نشلط  إلى  دلتللية  دألنشطة  إضلفة 

دلشركة دلحللي :
دلتديي2  في  دإلستشلر   تقديم 
دلخدملت  خ يع  وتدبي2  ودلتدويق 

دملعلوملتية.
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم   
سخن28   44 بتلريخ  ب28شيد  دالبتددئية 

2022 تحت رقم 4334.

4053I

LAAJEB ACCOUNTING

LAAJAB IMPORT
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تأسيس شركة

LAAJEB ACCOUNTING
 AV DES FAR RES JAOUHARAT

 TETOUAN NC، 93040،
TETOUAN MAROC

LAAJAB IMPORT شركة ذدت 
دملدؤولية دملحدوس 

وعنودن مقرهل دإلخت لعي شلرع 
مح د دملرير سرب ترغة رقم 7 حي 
موالي دلحدن - 93000 تطودن 

دملغرب
تأسيس شركة ذدت دملدؤولية 

دملحدوس  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

34663
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
دلقلنون  إعددس  تم   2022 ملي   46
دملدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دملحدوس  بلمل يزدت دلتللية:
ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دملدؤولية دملحدوس .
عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
 : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

.LAAJAB IMPORT
تدويق   : بإيجلز  دلشركة  غرض 

دملنتجلت دلغذدئية،
بيع دألخهز  دملنزلية دلصغي2 ،

تدويق دملنتجلت دملحلية بأنودعهل،
أنودع  خ يع  وتصدير  دستي2دس 

دلبضلئع،

مدتحضردت  وتصدير  دستي2دس 

دلطبيعية  ودلزيوت  دلتج يل 

ودلصنلعلت دليدوية،

دلبضلئع،  نقل  ومقلول  تلخر 

دملنتجلت  خ يع  وتصدير  دستي2دس 

دملتعلقة بلألنشطة دملذكور  أعاله،

دلع ليلت  خ يع  علم،  وبشكل 

أو  منقولة  أو  تجلرية  ؛  دلصنلعية 

مرتبطة  تكون  قد  ودلتي  عقلرية، 

بغرض  مبلشر  غي2  أو  مبلشر  بشكل 

دلشركة ومن دملحت ل أن تعزز تطوير 

دلشركة..

شلرع   : دالخت لعي  دملقر  عنودن 

حي   7 رقم  ترغة  سرب  دملرير  مح د 

تطودن   93000  - دلحدن  موالي 

دملغرب.

أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.

 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:

دلديد مح د لعجلب : 600 بقي ة 

400 سرهم.

 200  : لعجلب  سعلس  دلديد  

بقي ة 400 سرهم.

 200  : دلحقوني  وسي ة  دلديد  

بقي ة 400 سرهم.

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

وصفلت ومودطن دلشركلء :

عنودنه(د)  لعجلب  مح د  دلديد 

 7 شلرع مح د دملرير سرب ترغة رقم 

تطودن   93000 دلحدن  موالي  حي 

دملغرب.

دلديد  سعلس لعجلب عنودنه(د) 

حي بومنقد دمزرون 32000 دلحدي ة 

دملغرب.

دلحقوني  وسي ة  دلديد  

سرب  دملرير  مح د  شلرع  عنودنه(د) 

دلحدن  موالي  حي   7 رقم  ترغة 

93000 تطودن دملغرب.

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:

عنودنه(د)  لعجلب  مح د  دلديد 
 7 شلرع مح د دملرير سرب ترغة رقم 
تطودن   93000 دلحدن  موالي  حي 

دملغرب
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
يونيو   02 بتلريخ  بتطودن  دالبتددئية 

2022 تحت رقم 4307.
4054I

INVEST - DATA

NETDOCS
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
قفل دلتصفية

INVEST - DATA
 Rue Ibnou Rifai ETAGE
 3 GAUCHE MAARIF ’ 10
 CASABLANCA، 23500،

Casablanca Maroc
NETDOCS شركة ذدت مدؤولية 

محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد
وعنودن مقرهل دإلخت لعي : 40 ,شلرع 
زيد بن رفلعي معلريف, دلددر دلبيضلء 

40 ,شلرع زيد بن رفلعي معلريف, 
 Casablanca 20500 دلددر دلبيضلء

.MAROC
قفل دلتصفية

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 
.354767

دلوحيد  دلشريك  قردر  ب قت�سى 
تقرر حل   2022 نون28   45 دملؤرخ في 
مدؤولية  ذدت  شركة   NETDOCS
محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد مبلغ 
وعنودن  سرهم   20.000 رأس للهل 
بن  زيد  ,شلرع   40 دإلخت لعي  مقرهل 
 40 دلبيضلء  دلددر  معلريف,  رفلعي 
دلددر  ,شلرع زيد بن رفلعي معلريف, 
 Casablanca  20500 دلبيضلء 
دلتصفية  إلغالق  نتيجة   MAROC
دلع ومية  دمليزدنية  تظهر  ذلك  ومع 
سرهم   42.040,98 فقددن  أحدث 
منذ  دملت2دكم  دلعجز  دملقلبلة إلخ للي 
يتح لهل  سوف  ودلتي  دلدستور، 
في حين أن  دملدلهم دلوحيد وهكذد، 
ودألصل  دملطلوبلت دملتددولة ألغيت، 
موقف  مع  أيضل  ودملطلوبلت  هو 
إغالق  تصفية  يعكس  دلذي  دلصفر 

فلرغة ت لمل.
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و عين:

 Patrick JOEL دلديد( ) 

 Avenue  5 وعنودنه(د)   CANDAT

 CARNOT 77220 GRETZ

 ARMAINVILLIERS 77220

 ARMAINVILLIERS France

ك صفي ( ) للشركة.

و قد تم دنعقلس دلج عية دلختلمية 

40 ,شلرع  2022 وفي  45 نون28  بتلريخ 
زيد بن رفلعي معلريف, دلددر دلبيضلء 

معلريف,  رفلعي  بن  زيد  ,شلرع   40

 Casablanca  20500 دلددر دلبيضلء 

.MAROC

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

 48 بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 

يوليوز 2022 تحت رقم 24279.

4055I

س-دطلس

 STE RAJAZ DE
PROMOTION ET NÉGOCE

شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

س-دطلس

دلطلبق دالول دلحي دالسدري شلرع 

دلطلئف رقم 44، 23000، بني مالل 

دملغرب

 STE RAJAZ DE PROMOTION

ET NÉGOCE شركة ذدت مدؤولية 

محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد

وعنودن مقرهل دإلخت لعي تجزئة 

دلعث لنية دلحي دالسدري دلطلبق 

دلثللت بني مالل - 23000 بني مالل 

دملغرب

تأسيس شركة ذدت مدؤولية 

محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

43477

 42 في  مؤرخ  حر  عقد  ب قت�سى 
دلقلنون  إعددس  تم   2022 أكتوبر 

مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:

ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 
دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.
عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
 STE  : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 
 RAJAZ DE PROMOTION ET

.NÉGOCE
منعش   -  : غرض دلشركة بإيجلز 

عقلري
-مقلول في دالشغلل دملختلفة

-دملعلمالت دلتجلرية.
تجزئة   : دالخت لعي  دملقر  عنودن 
دلطلبق  دالسدري  دلحي  دلعث لنية 
بني مالل   23000  - دلثللت بني مالل 

دملغرب.
أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.
 500.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:
 5.000  : دلطلهري طلريق  دلديد 

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة. 
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :
دلديد دلطلهري طلريق عنودنه(د) 
بني   35 دلرقم   42 تجزئة خ لل زنقة 

مالل 23000 بني مالل دملغرب.
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:
دلديد دلطلهري طلريق عنودنه(د) 
بني   35 دلرقم   42 تجزئة خ لل زنقة 

مالل 23000 بني مالل دملغرب
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
دالبتددئية ببني مالل بتلريخ 05 سخن28 

2022 تحت رقم 4249.

4056I

GLOBE FIDUCIAIRE

ZSL PROMO
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تفويت حصص

GLOBE FIDUCIAIRE
44 شلرع دلزرقطوني دلطلبق 9 رقم 
48، 20400، دلددر دلبيضلء دملغرب

 ZSL PROMO
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

وعنودن مقرهل دإلخت لعي 47 شلرع 

اللة دليلقوت دلطلبق دلخلمس

 دلددر دلبيضلء - 20000 

دلددر دلبيضلء دملغرب.

تفويت حصص

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.447779

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 

ت ت   2022 نون28   02 في  دملؤرخ 

دملصلسقة على :

علسل لحري�سي   ( ) تفويت دلديد 

أصل  من  دخت لعية  حصة   500

فليز    ( ) حصة لفلئد  دلديد   500

دلخرسلني بتلريخ 02 نون28 2022.

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم   

 06 بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 

سخن28 2022 تحت رقم 849223.

4057I

T.B COMPETENCE PRIVE

ALUM NADOR AL JADID

شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد

تعيين مدي2 خديد للشركة

T.B COMPETENCE PRIVE

حي لعري دلشيخ شلرع دلحدن دالول 

رقم 447 دلطلبق دلخلمس شقة رقم 

42 إقلمة دلدليح، 62000، دلنلظور 

دملغرب

ALUM NADOR AL JADID شركة 

ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد

وعنودن مقرهل دإلخت لعي حي دملطلر 

دلصفلء 23 دلطلبق دلردبع - 62000 

دلنلظور دملغرب.

تعيين مدي2 خديد للشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.20583

دلوحيد  دلشريك  قردر  ب قت�سى 

تم تعيين   2022 نون28   22 دملؤرخ في 

دلديد( )  للشركة  خديد  مدي2 

تبعل  آمر  ك دي2  مح د  دلحفنلوي 

لقبول دستقللة دملدي2.

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

دالبتددئية بللنلضور بتلريخ 08 سخن28 

2022 تحت رقم 4959.

4058I

شركة محلسبة صليم

 SOCIETE FIDUCIAIRE

SAYEM SARL

شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

وفل  شريك

شركة محلسبة صليم

شلرع دلدرفوفي ع لر  دلدعلس  

دلطلبق دلثللث رقم 6، 60000، 

وخد  مغرب

 SOCIETE FIDUCIAIRE SAYEM

SARL شركة ذدت دملدؤولية 

دملحدوس 

وعنودن مقرهل دإلخت لعي 74 شلرع 

دلدرفوفي شقة رقم6 - 60000 وخد  

دملغرب.

وفل  شريك

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.49005

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 

دملؤرخ في 42 يوليوز 2022 تم دإلعالم 

وتوزيع  صليم  إلهلم  دلشريك  بوفل  

لرسم   
ً
تبعل دلورثة  على  حصصه 

 2045 غشت   26 في  دملؤرخ  دإلردثة 

بللشكل دألتي :

 30 صليم،  دمع ر  دلديد( ) 

حصة.

دلديد( ) فلطنة زريفي، 6 حصة.

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

غشت   23 بتلريخ  بوخد   دلتجلرية 

2022 تحت رقم 4274.

4059I
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شركة محلسبة صليم

 SOCIETE FIDUCIAIRE
SAYEM SARL

شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 
تفويت حصص

شركة محلسبة صليم
شلرع دلدرفوفي ع لر  دلدعلس  
دلطلبق دلثللث رقم 6، 60000، 

وخد  مغرب
 SOCIETE FIDUCIAIRE SAYEM

SARL شركة ذدت دملدؤولية 
دملحدوس 

وعنودن مقرهل دإلخت لعي 74 شلرع 
دلدرفوفي شقة رقم 6 - 60000 

وخد  دملغرب.
تفويت حصص

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 
.49005

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 
ت ت   2022 يوليوز   43 في  دملؤرخ 

دملصلسقة على :
تفويت دلديد ( ) دمع ر صليم 30 
حصة دخت لعية من أصل 30 حصة 
لفلئد  دلديد ( ) غيزالن صليم بتلريخ 

43 يوليوز 2022.
تفويت دلديد ( ) فلطنة زريفي 6 
حصة   6 حصة دخت لعية من أصل 
لفلئد  دلديد ( ) غيزالن صليم بتلريخ 

43 يوليوز 2022.
تفويت دلديد ( ) دبتدلم صليم 4 
حصة دخت لعية من أصل 36 حصة 
لفلئد  دلديد ( ) غيزالن صليم بتلريخ 

43 يوليوز 2022.
تفويت دلديد ( ) هشلم صليم 25 
حصة دخت لعية من أصل 25 حصة 
لفلئد  دلديد ( ) غيزالن صليم بتلريخ 

43 يوليوز 2022.
دبردهيم صليم   ( ) تفويت دلديد 
 25 أصل  من  دخت لعية  حصة   20
حصة لفلئد  دلديد ( ) غيزالن صليم 

بتلريخ 43 يوليوز 2022.
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم   
غشت   29 بتلريخ  بوخد   دلتجلرية 

2022 تحت رقم 4300.

4060I

شركة محلسبة صليم

 SOCIETE FIDUCIAIRE

SAYEM SARL
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تغيي2 نشلط دلشركة

شركة محلسبة صليم

شلرع دلدرفوفي ع لر  دلدعلس  

دلطلبق دلثللث رقم 6، 60000، 

وخد  مغرب

 SOCIETE FIDUCIAIRE SAYEM

SARL شركة ذدت دملدؤولية 

دملحدوس 

وعنودن مقرهل دالخت لعي 74 شلرع 

سرفوفي شقة رقم 6 - 60000 وخد  

دملغرب.

تغيي2 نشلط دلشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.49005

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 

تم تغيي2   2022 يوليوز   29 دملؤرخ في 

دلع ل  »مقلول  من  دلشركة  نشلط 

دملحلسبي« إلى »محلسب معت د«.

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

غشت   29 بتلريخ  بوخد   دلتجلرية 

2022 تحت رقم 4304.

4064I

ESPACE MAR

M3S RESTO
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد

تأسيس شركة

M3S RESTO

شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد 

وعنودن مقرهل دالخت لعي شلرع أنفل 

طلبق 4 ع لر  44 إقلمة ربيع أنفلـ 

دلددر دلبيضلء دملغرب 

تأسيس شركة ذدت مدؤولية 

محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

537849

 22 في  مؤرخ  حر  عقد  ب قت�سى 
دلقلنون  إعددس  تم   2022 ف28دير 
مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 
دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية
ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 
دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد
عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
 M3S تد يتهل:  ب ختصر  دالقتضلء 

 RESTO
تقديم  بإيجلز:  دلشركة  غرض 

دلطعلم ومدمة دلت وين
عنودن دملقر دالخت لعي شلرع أنفل 
أنفلـ  ربيع  إقلمة   44 ع لر    4 طلبق 

دلددر دلبيضلء دملغرب 
أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة 
 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي
 4000 بوعجين  مح د  دلديد 

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة 
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء: 
دلديد مح د بوعجين عنودنه(د) 
دلددر   300 رقم  فلتح  حلج  مج ع 

دلبيضلء 
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

ومودطن مدي2ي دلشركة:
دلديد مح د بوعجين عنودنه(د) 
دلددر   300 رقم  فلتح  حلج  مج ع 

دلبيضلء
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
 25 بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 

ملرس 2022 تحت رقم 44284.

4062I

V I P CHOCES SARL AU

V I P COCHES
شركة ذدت مدؤولية محدوس  

ذدت دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

V I P CHOCES SARL AU
طنجة، 90000، طنجة دملغرب

V I P COCHES شركة

 ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 
دلشريك دلوحيد

وعنودن مقرهل دإلخت لعي 4 زنقة 46 
طردم سلنيط دلطلبق دألر�سي،حي 
دلجديد - 90000 طنجة دملغرب
تأسيس شركة ذدت مدؤولية 
محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 
433034

في  مؤرخ  حر  عقد  ب قت�سى 
دلقلنون  إعددس  تم   2022 نون28   28
مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 
دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:
ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 
دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.
عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
 V I P  : ب ختصر تد يتهل  دإلقتضلء 

.COCHES
تأخي2   : بإيجلز  دلشركة  غرض 

دلديلردت بدون سلئق.
زنقة   4  : دالخت لعي  دملقر  عنودن 
46 طردم سلنيط دلطلبق دألر�سي،حي 

دلجديد - 90000 طنجة دملغرب.
أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.
 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:
 4.000  : دملعزوزي أسلمة  دلديد 

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة. 
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :
دلديد دملعزوزي أسلمة عنودنه(د) 
حي دلجديد زنقة 36 رقم 27 90000 

طنجة دملغرب.
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:
دلديد دملعزوزي أسلمة عنودنه(د) 
حي دلجديد زنقة 36 رقم 27 90000 

طنجة دملغرب
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
سخن28   42 بتلريخ  بطنجة  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 44732/260498.

4063I
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cabinet abda conseil et management

AUTO PARTS
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
حل شركة

 cabinet abda conseil et

management
رقم 239دلطلبق دالول طريق سيدي 

ودصل دلحي دلصنلعي، 46000، 

دسفي دسفي

AUTO PARTS شركة ذدت 

مدؤولية محدوس  ذدت دلشريك 

دلوحيد(في طور دلتصفية)

وعنودن مقرهل دإلخت لعي 405 شلرع 

عالل دبن عبد هللا حي دلربلط - 

46000 دسفي دملغرب.

حل شركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.42423

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 

2022 تقرر حل  42 سخن28  دملؤرخ في 

شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد AUTO PARTS مبلغ 
وعنودن  سرهم   400.000 رأس للهل 

عالل  شلرع   405 دإلخت لعي  مقرهل 

 46000  - دلربلط  حي  هللا  عبد  دبن 

دلتوقف   : ل  نتيجة  دملغرب  دسفي 

دلددئم لنشلط دلشركة.

 405 ب  دلتصفية  مقر  حدس  و 

شلرع عالل دبن عبد هللا حي دلربلط 

- 46000 دسفي دملغرب. 

و عين:

ملشلعلي  دلرحيم  عبد  دلديد( ) 
وعنودنه(د) 40 زنقة عزوز حي دلكورس 

 ( ) ك صفي  دملغرب  دسفي   46000

للشركة.

وعند دإلقتضلء دلحدوس دملفروضة 

محل  لهم  دملخولة  دلصالحيلت  على 

دملخلبر  ومحل تبليغ دلعقوس ودلوثلئق 

دملتعلقة بللتصفية : -

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

سخن28   43 بتلريخ  بآسفي  دالبتددئية 

2022 تحت رقم 4454.

4064I

EL FACHTALI CONSEIL

ERIMAR
شركة دملدله ة

دست ردر نشلط دلشركة

EL FACHTALI CONSEIL

شلرع  سينكو  حي  نودل  ريلض 

دلشقة س   4 مزسلفة ع لر  ج دلطلبق 

MARRAKECH ،40000 ،8 دملغرب

ERIMAR »شركة دملدله ة«

وعنودن مقرهل دالخت لعي: 24 سرب 

شتوكة قصبة - - مردكش دملغرب.

»دست ردر نشلط دلشركة«

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري: 

.43063

ب قت�سى دلج ع دلعلم دالستثنلئي 

تقرر   2022 شتن28   30 في   دملؤرخ 

مل يلي:

رغم  دلشركة  حل  بعدم  قردر   .4

دلخدلئر دملسجلة.

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم   

نون28   03 بتلريخ  ب ردكش  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 444052.

4065I

EL FACHTALI CONSEIL

 DIDAS PROMOTION

IMMOBILIERE
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تعيين مدي2 خديد للشركة

EL FACHTALI CONSEIL

ريلض نودل حي سينكو شلرع مزسلفة 

ع لر  ج دلطلبق 4 دلشقة س 8، 

MARRAKECH ،40000 دملغرب

 DIDAS PROMOTION

IMMOBILIERE شركة ذدت 

دملدؤولية دملحدوس 

وعنودن مقرهل دإلخت لعي شلرع 

دلي ن إقلمة الكوط رقم 4-40 

دلطلبق 44 - 90000 طنجة دملغرب.

تعيين مدي2 خديد للشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

442493

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 

دملؤرخ في 07 أكتوبر 2022 تم تعيين 

مدي2 خديد للشركة دلديد( ) مح د 

عزيز لحري�سي ودلديد مح د منصف 

أندوف ك دي2 آمر

تبعل إلقللة مدي2.

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

أكتوبر   28 بتلريخ  بطنجة  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 258896.

4066I

EL FACHTALI CONSEIL

IRIS EXPERIENCE

شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تحويل دملقر دالخت لعي للشركة

EL FACHTALI CONSEIL

ريلض نودل حي سينكو شلرع مزسلفة 

ع لر  ج دلطلبق 4 دلشقة س 8، 

MARRAKECH ،40000 دملغرب

IRIS EXPERIENCE شركة ذدت 

دملدؤولية دملحدوس 

وعنودن مقرهل دإلخت لعي لويس 37 

شلرع دلحرية دلطلبق 3 رقم أ4- - 

40000 مردكش دملغرب.

تحويل دملقر دالخت لعي للشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.73295

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 

تم تحويل   2022 ينلير   42 دملؤرخ في 

من  للشركة  دلحللي  دالخت لعي  دملقر 

 3 دلطلبق  دلحرية  شلرع   37 »لويس 

دملغرب«  مردكش   40000  - أ4-  رقم 

دملكلن  دلبيضلء  دلددر  »طريق  إلى 

دملدمى خنلن سيدي عبلس دملدمل ج 

 P4 - 40000 دلطلبق دألول مكتب رقم

مردكش دملغرب«.

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

نون28   43 بتلريخ  ب ردكش  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 444464.

4067I

EL FACHTALI CONSEIL

IRIS EXPERIENCE
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تفويت حصص

EL FACHTALI CONSEIL
شلرع  سينكو  حي  نودل  ريلض 
دلشقة س   4 مزسلفة ع لر  ج دلطلبق 

MARRAKECH ،40000 ،8 دملغرب
ذدت  شركة   IRIS EXPERIENCE

دملدؤولية دملحدوس 
لويس  دإلخت لعي  مقرهل  وعنودن 
37 شلرع دلحرية دلطلبق 3 رقم أ4- - - 

40000 مردكش دملغرب..
تفويت حصص

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 
.73295

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 
ت ت   2022 ينلير   42 في  دملؤرخ 

دملصلسقة على :
بوعوس   سلر    ( ) دلديد  تفويت 
أصل  من  دخت لعية  حصة   4.000
 ( ) دلديد  لفلئد   حصة   4.000
 42 بتلريخ  دلوسغي2ي  رشيد  موالي 

ينلير 2022.
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم   
نون28   43 بتلريخ  ب ردكش  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 444464.

4068I

EL FACHTALI CONSEIL

IRIS EXPERIENCE
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تعيين مدي2 خديد للشركة

EL FACHTALI CONSEIL
ريلض نودل حي سينكو شلرع مزسلفة 

ع لر  ج دلطلبق 4 دلشقة س 8، 
MARRAKECH ،40000 دملغرب
IRIS EXPERIENCE شركة ذدت 
مدؤولية محدوس  ذدت دلشريك 

دلوحيد
وعنودن مقرهل دإلخت لعي لويس 37 
شلرع دلحرية دلطلبق 3 رقم أ4- - - 

40000 مردكش دملغرب..
تعيين مدي2 خديد للشركة
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رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.73295

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 

تم تعيين   2022 ينلير   42 دملؤرخ في 

دلديد( )  للشركة  خديد  مدي2 

دلوسغي2ي موالي رشيد ك دي2 وحيد

تبعل إلقللة مدي2.

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

نون28   43 بتلريخ  ب ردكش  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 444464.

4069I

SARL

AMDELIV
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تأسيس شركة

SARL

 Maarif، 20220، CASABLANCA

MAROC

AMDELIV شركة ذدت دملدؤولية 

دملحدوس 

وعنودن مقرهل دإلخت لعي زنقة 

كل ي ة إقلمة دللوفر رقم 653 

دلطلبق 4 دلشقة 44 دلددر دلبيضلء - 

20000 دلددر دلبيضلء دملغرب

تأسيس شركة ذدت دملدؤولية 

دملحدوس  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

565327

 42 في  مؤرخ  حر  عقد  ب قت�سى 
دلقلنون  إعددس  تم   2022 أكتوبر 

دملدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دملحدوس  بلمل يزدت دلتللية:

ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دملدؤولية دملحدوس .

عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 

 : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

.AMDELIV

مدمة   : بإيجلز  دلشركة  غرض 

للطروس  دلدريع  ودل28يد  دلتوصيل 

ودل28يد وأي بضلئع أمر .

دلطروس  تحصيل  مدمة   •
أمر   بضلئع  وأي  ودلخطلبلت 

للتدليم.

دلنقل  معددت  وتأخي2  شردء   •
وتوزيع دلطروس ودلبضلئع.

• إرسللية وتوزيع خ يع دألصنلف 
ودملنتجلت ودلبضلئع من أي نوع كلن.
• تخزين دلبضلئع من أي نوع كلن.
على  سلعة  أو  منتج  أي  توزيع   •

دألرد�سي دلوطنية أو دلدولية.
دملعلمالت  خ يع  أعم،  وبشكل 
دلتجلرية ودلصنلعية ودألوردق دملللية 
تكون  قد  دلتي  ودملللية  ودلعقلرية 
مرتبطة بشكل مبلشر أو غي2 مبلشر 
وكذلك بج يع دألشيلء  بهذه دألشيلء 

دمل لثلة أو ذدت دلصلة..
زنقة   : دالخت لعي  دملقر  عنودن 
كل ي ة إقلمة دللوفر رقم 653 دلطلبق 
4 دلشقة 44 دلددر دلبيضلء - 20000 

دلددر دلبيضلء دملغرب.
أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.
دلشركة:  رأس لل  مبلغ 

400.000,00 سرهم، مقدم كللتللي:
500 حصة   : دلديد ديوب ودكريم 

بقي ة 400 سرهم للحصة.
 500  : بن نصور  دملهدي  دلديد 

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة. 
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :
عنودنه(د)  ودكريم  ديوب  دلديد 
09 شقة  إقلمة حددئق أكلسير ع لر  

04 80000 أكلسير دملغرب.
دلديد دملهدي بن نصور عنودنه(د) 
 28840 حي دلوفلء   09 زنقة   06 رقم 

دملح دية دملغرب.
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:
عنودنه(د)  ودكريم  ديوب  دلديد 
09 شقة  إقلمة حددئق أكلسير ع لر  

04 80000 أكلسير دملغرب
دلديد دملهدي بن نصور عنودنه(د) 
 28840 حي دلوفلء   09 زنقة   06 رقم 

دملح دية دملغرب
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
 43 بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 
سخن28 2022 تحت رقم 00849869.

4070I

EL FACHTALI CONSEIL

 CAFE SNACK GLACIER L
REFERENCE

عقد تديي2 حر ألصل تجلري (دألشخلص 

دملعنويون)
عقد تديي2 حر ألصل تجلري

 CAFE SNACK GLACIER L
REFERENCE

قي مؤرخ  حر  عقد   ب قت�سى 
أعطى دلديد بن   2022 غشت   29  
بردس   دلديد   دلحكيم-  عبد  دلي ني 
بللسجل  دملسجل  دلزهردء  فلط ة 
بلملحك ة   56440-56442 دلتجلري 
دلتجلرية ب ردكش حق دلتديي2 دلحر 
لألصل دلتجلري دلكلئن ب زدوية شلرع 
دلخطلبي  دلفل�سي وعبددلكريم  عالل 
ع لر  4 متجر رقم 3 - 40000 مردكش 
دملغرب لفلئد  BONNE TERRE ملد  
 2022 أكتوبر   04 2 سنة تبتدئ من 
مقلبل   2024 شتن28   30 في  وتنتهي 

مبلغ شهري قي ته 20.000 سرهم.
4074I

سدركن كوندلي

داركن كونساي
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
قفل دلتصفية

سدركن كوندلي
حي دلنهضة زنقة 03 رقم 44 خردس ، 

64550، خردس  دملغرب
سدركن كوندلي شركة ذدت 

مدؤولية محدوس  ذدت دلشريك 
دلوحيد

وعنودن مقرهل دإلخت لعي : حي 
دلنهضة زنقة 03 رقم 44 خردس  - 

64550 خردس  دملغرب.
قفل دلتصفية

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 
.29057

دلوحيد  دلشريك  قردر  ب قت�سى 
تقرر حل   2022 نون28   09 دملؤرخ في 
سدركن كوندلي شركة ذدت مدؤولية 
محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد مبلغ 
وعنودن  سرهم   50.000 رأس للهل 
زنقة  دلنهضة  حي  دإلخت لعي  مقرهل 

خردس    64550  - خردس    44 رقم   03

عن  لالسبلب ملرخة  نتيجة  دملغرب 

دردستي.

و عين:

دلديد( ) ر�سى ح لسي وعنودنه(د) 

 64550 40 خردس   حي دلهنلء رقم ف 

خردس  دملغرب ك صفي ( ) للشركة.

و قد تم دنعقلس دلج عية دلختلمية 

بتلريخ 09 نون28 2022 وفي حي دلنهضة 
 64550  - خردس    44 رقم   03 زنقة 

خردس  دملغرب.

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

سخن28   07 بتلريخ  بوخد   دلتجلرية 

2022 تحت رقم 4956.

4072I

فلكوخم لعريبي

ب وف
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

حل شركة

فلكوخم لعريبي

دلزرقطوني،  مح د  شلرع   492

20330، دلددر دلبيضلء دملغرب

دملدؤولية  ذدت  شركة  وف  ب 

دملحدوس (في طور دلتصفية)

وعنودن مقرهل دإلخت لعي 7، شلرع 

دلبيضلء  دلددر   20000  - بولو  الندر 

دملغرب.

حل شركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.496775

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 

دملؤرخ في 42 أكتوبر 2022 تقرر حل 

ب  دملحدوس   دملدؤولية  ذدت  شركة 

سرهم   300.000 رأس للهل  مبلغ  وف 

شلرع   ،7 دإلخت لعي  مقرهل  وعنودن 

دلبيضلء  دلددر   20000  - بولو  الندر 

دملغرب نتيجة ل : حدث دستثنلئي، وال 

سي ل سوء دلحللة دلصحية لل دير.

7، شلرع  و حدس مقر دلتصفية ب 

دلبيضلء  دلددر   20000  - بولو  الندر 

دملغرب. 
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و عين:

بنعبددلجليل  مح د  دلديد( ) 

بولو  الندر  شلرع   ،7 وعنودنه(د) 

دملغرب  دلبيضلء  دلددر   20000

ك صفي ( ) للشركة.

وعند دإلقتضلء دلحدوس دملفروضة 

محل  لهم  دملخولة  دلصالحيلت  على 

دملخلبر  ومحل تبليغ دلعقوس ودلوثلئق 

دملتعلقة بللتصفية : -

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

 47 بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 

846935- رقم  تحت   2022 نون28 

.38756

4073I

AEX ET COM MAROC AUDIT ET EXPERTISE

LDCALL
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

 AEX ET COM MAROC AUDIT

ET EXPERTISE
زدوية شلرع مح د دلخلمس وشلرع 

دبن كثي2 إقلمة سوس ملرس رقم 44، 

90000، طنجة دملغرب

LDCALL شركة ذدت مدؤولية 

محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد

وعنودن مقرهل دإلخت لعي موطنة 

لد  إيزي سوم بزنس سلنت2 8 زنقة 

دلكندي إقلمة سلنتل كالرد 2 دلطلبق 

7 مكتب 47 طنجة - 90000 طنجة 

دملغرب

تأسيس شركة ذدت مدؤولية 

محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

432925

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
دلقلنون  إعددس  تم   2022 نون28   29

مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:

ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.

عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
 : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

.LDCALL
أنشطة   : بإيجلز  دلشركة  غرض 

مركز دالتصلل.
موطنة   : دالخت لعي  دملقر  عنودن 
زنقة   8 لد  إيزي سوم بزنس سلنت2 
دلطلبق   2 دلكندي إقلمة سلنتل كالرد 
90000 طنجة   - 47 طنجة  7 مكتب 

دملغرب.
أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.
 40.000 دلشركة:  رأس لل  مبلغ 

سرهم، مقدم كللتللي:
 400  : دلديلر  أبو  ليلى  دلديد  

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة. 
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :
دلديد  ليلى أبو دلديلر عنودنه(د) 
 94470 شلرع خن2دل سي غول   469
سور  بي2و   94470 ملرن  سور  بي2و 

ملرن فرندل.
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:
دلديد  ليلى أبو دلديلر عنودنه(د) 
 94470 شلرع خن2دل سي غول   469
سور  بي2و   94470 ملرن  سور  بي2و 

ملرن فرندل
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
سخن28   08 بتلريخ  بطنجة  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 260393.
4074I

ste al moustakbal conseil

CARLA LIGNE
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
رفع رأس لل دلشركة

ste al moustakbal conseil
 9rue rahal meskini v.n app 11
bureau et 3، 30000، fes maroc

CARLA LIGNE شركة ذدت 
مدؤولية محدوس  ذدت دلشريك 

دلوحيد
وعنودن مقرهل دإلخت لعي زنقة 

بي2وت زهور 2دلجنلح ب شقة 22 

فلس - 30000 فلس دملغرب.
رفع رأس لل دلشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 
.68407

دلوحيد  دلشريك  قردر  ب قت�سى 
تم   2022 سخن28   05 في  دملؤرخ 
قدره  ب بلغ  دلشركة  رأس لل  رفع 
من  أي  سرهم«   4.900.000«
 2.000.000« إلى  سرهم«   400.000«
مقلصة  إخردء   : طريق  عن  سرهم« 
دملقددر  دملحدس   دلشركة  سيون  مع 

ودملدتحقة.
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
سخن28   08 بتلريخ  بفلس  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 6754.

4075I

ste al moustakbal conseil

TAWA CHANT
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
رفع رأس لل دلشركة

ste al moustakbal conseil
 9rue rahal meskini v.n app 11
bureau et 3، 30000، fes maroc

TAWA CHANT شركة ذدت 
مدؤولية محدوس  ذدت دلشريك 

دلوحيد
وعنودن مقرهل دإلخت لعي تجزئة 

عين دلشقف رقم 400 زودغة موالي 
يعقوب فلس - 30000 فلس دملغرب.

رفع رأس لل دلشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.74209
دلوحيد  دلشريك  قردر  ب قت�سى 
تم   2022 سخن28   06 في  دملؤرخ 
قدره  ب بلغ  دلشركة  رأس لل  رفع 
»200.000 سرهم« أي من »400.000 
عن  سرهم«   300.000« إلى  سرهم« 
أو  نقدية  حصص  تقديم   : طريق 

عينية.
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
سخن28   43 بتلريخ  بفلس  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 6846.

4076I

A&T AUDITEURS CONSULTANTS

AR GROUPE SARL

شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تحويل دملقر دالخت لعي للشركة

 A&T AUDITEURS

CONSULTANTS

 AV ABDELLAH GUENNOUN

 RUE AL YAMAN LES 4 TEMPS

 BLOC C N 57، 90000، TANGER

MAROC

AR GROUPE SARL شركة ذدت 

دملدؤولية دملحدوس 

وعنودن مقرهل دإلخت لعي سلحة 

دلروسدني، زنقة السينل، إقلمة بتهوفن 

2، دلطلبق دلثللث، رقم 82 سلحة 

دلروسدني، زنقة السينل، إقلمة بتهوفن 

2، دلطلبق دلثللث، رقم 82 90060 

طنجة دملغرب.

تحويل دملقر دالخت لعي للشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.97833

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 

تم تحويل   2022 نون28   29 دملؤرخ في 

من  للشركة  دلحللي  دالخت لعي  دملقر 

»سلحة دلروسدني، زنقة السينل، إقلمة 

 82 رقم  دلثللث،  دلطلبق   ،2 بتهوفن 

سلحة دلروسدني، زنقة السينل، إقلمة 

 82 رقم  دلثللث،  دلطلبق   ،2 بتهوفن 

»ع لر   إلى  دملغرب«  طنجة   90060

دلطلبق   c بلوك  دألربعة،  دلفصول 

هللا  عبد  شلرع   ،78 رقم  دلتللث 

خنون، 90000 طنجة دملغرب«.

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

سخن28   42 بتلريخ  بطنجة  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 44736.

4077I
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BEMACOM

ESPACE BOUSKOURA
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

حل شركة

BEMACOM

 BD FOUARAT IMM 3 ETAGE 3

 APPT N° 7 HAY MOHAMMADI،

20570، CASABLANCA MAROC

ESPACE BOUSKOURA شركة 

ذدت دملدؤولية دملحدوس (في طور 

دلتصفية)

وعنودن مقرهل دإلخت لعي تجزئة 

دلددلية رقم 445 بوسكور  - 27482 

دلددر دلبيضلء دملغرب.

حل شركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.238633

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 

تقرر   2022 أكتوبر   27 في  دملؤرخ 

حل شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس  

مبلغ   ESPACE BOUSKOURA
وعنودن  سرهم   400.000 رأس للهل 

دلددلية  تجزئة  دإلخت لعي  مقرهل 
دلددر   27482  - بوسكور    445 رقم 

رغبة   : ل  نتيجة  دملغرب  دلبيضلء 

دلشركلء ل حل دلشركة.

سودر  ب  دلتصفية  مقر  حدس  و 

دلددر   27482  - بوسكور   دلع لمر  

دلبيضلء دملغرب. 

و عين:

دلدلمللني  مح د  دلديد( ) 

بوسكور   دلع لمر   سودر  وعنودنه(د) 

دملفرب  دلبيضلء  دلددر   27482

ك صفي ( ) للشركة.

وعند دإلقتضلء دلحدوس دملفروضة 

محل  لهم  دملخولة  دلصالحيلت  على 

دملخلبر  ومحل تبليغ دلعقوس ودلوثلئق 

دلع لمر   سودر   : بللتصفية  دملتعلقة 

بوسكور 

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

 46 بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 

نون28 2022 تحت رقم 846606.

4078I

azzouziabdelali

SOUKNAMOD

شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد

حل شركة

azzouziabdelali

FES، 30010، FES MAROC

SOUKNAMOD شركة ذدت 

مدؤولية محدوس  ذدت دلشريك 

دلوحيد(في طور دلتصفية)

وعنودن مقرهل دإلخت لعي دلطلبق 

دألر�سي رقم 77 خنة دلزيتون، 

بندوس  - 30000 فلس دملغرب.

حل شركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.60587

دلوحيد  دلشريك  قردر  ب قت�سى 

تقرر حل   2022 ملي   46 في  دملؤرخ 

شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

 SOUKNAMOD دلوحيد  دلشريك 

مبلغ رأس للهل 50.000 سرهم وعنودن 

مقرهل دإلخت لعي دلطلبق دألر�سي رقم 

 30000  - بندوس   خنة دلزيتون،   77

: عدم دلقدر   فلس دملغرب نتيجة ل 

على دلتديي2.

و حدس مقر دلتصفية ب دلطلبق 

دلزيتون،  خنة   77 رقم  دألر�سي 

بندوس  - 30000 فلس دملغرب. 

و عين:

مللد عليلو وعنودنه(د)  دلديد( ) 

بندوس   دلزيتون  خنة  تجزئة   77

 ( ) ك صفي  دملغرب  فلس   30000

للشركة.

وعند دإلقتضلء دلحدوس دملفروضة 

محل  لهم  دملخولة  دلصالحيلت  على 

دملخلبر  ومحل تبليغ دلعقوس ودلوثلئق 

دملتعلقة بللتصفية : -

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

يونيو   46 بتلريخ  بفلس  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 3484.

4079I

CABINET SEDDIK & ASSOCIES

شركة البناء املتقدم 
 ADVANCED واللوجستيك
 CONSTRUCTION AND

LOGISTIC
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

مالءمة دلنظلم دألسل�سي للشركة

 ADVANCED CONSTRUCTION
AND LOGISTIC SARL

شركة دلبنلء دملتقدم ودللوخدتيك 
ش.م.م

شركة محدوس  دملدؤولية 
 رأس للهل 4.500.000 سرهم

 دملقر دالخت لعي: تجزئة 972 دلحي 
دلصنلعي دكزنلية-طريق دلربلط 

طنجة
إعلس  هيكلة دلقلنون دألسل�سي 

للشركة
دلج ع  محضر  ب قت�سى   I/  
 46 بتلريخ  دالستثنلئي  دلعلم 
شركة  لشركلء  شتن202228 
ودللوخيدتيك  دملتقدم  دلبنلء 
 ADVANCED CONSTRUCTION
محدوس   AND LOGISTIC،شركة 
 4.500.000 رأس للهل  دملدؤولية، 
إعلس   على  دملصلسقة  ت ت  سرهم 

هيكلة دلقلنون دألسل�سي للشركة. 
دلضبط  بكتلبة  دإليددع  تم   II/
بطنجة  دلتجلرية  بلملحك ة 
رقم  تحت  يوم47نون202228 

259669
بتعديل  دلتصريح  إيددع  تم   III/
يوم  بطنجة  دلتجلري  دلسجل 

47نون202228 تحت رقم 43468.
ب ثلبة دعالن

4080I

أمين إبى

اطلس م ياسين بوكسكاس
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

حل شركة

أمين إبى
04 زنقة دلدعدي أيت منصور 
ميدلت، 54350، ميدلت دملغرب

دطلس م يلسين بوكدكلس شركة 
ذدت دملدؤولية دملحدوس 

(في طور دلتصفية)

وعنودن مقرهل دإلخت لعي 45 سلحة 

بىردنزردن ميدلت - 54350 ميدلت 

دملغرب.

حل شركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.2207

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 

تقرر حل   2022 نون28   30 دملؤرخ في 

دملحدوس   دملدؤولية  ذدت  شركة 

مبلغ  بوكدكلس  يلسين  م  دطلس 
رأس للهل 400.000,00 سرهم وعنودن 

مقرهل دإلخت لعي 45 سلحة بىردنزردن 

دملغرب  ميدلت   54350  - ميدلت 

نتيجة ل : أن نشلط دلشركة لم يعد 

يع ل بدبب مشلكل في دلدوق.

و حدس مقر دلتصفية ب 45 سلحة 

بىردنزردن - 54350 ميدلت دملغرب. 

و عين:

بوكدكلس  يلسين  دلديد( ) 
45 سلحة بىردنزردن  رقم  وعنودنه(د) 

دملود 54350 ميدلت دملغرب ك صفي 

( ) للشركة.

وعند دإلقتضلء دلحدوس دملفروضة 

محل  لهم  دملخولة  دلصالحيلت  على 

دملخلبر  ومحل تبليغ دلعقوس ودلوثلئق 

سلحة   45  : بللتصفية  دملتعلقة 

بىردنزردن ميدلت

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

سخن28   02 دالبتددئية ب يدلت بتلريخ 

2022 تحت رقم 287/2022.

4084I

fiduciaire elbakkouri sarl au

MORECO OFFSHORE
SARL AU 

إعالن متعدس دلقردردت

fiduciaire elbakkouri sarl au
زنقة 74 رقم 42 فلوريدد دلعليل 

سيدي معروف، 20490، دلددر 

دلبيضلء دملغرب

 MORECO OFFSHORE SARL AU

»شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس  

ذدت دلشريك دلوحيد«
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وعنودن مقرهل دالخت لعي: تجزئة سدر 

بن علي 3، دلطلبق دألول، دملكتب4 

ب، طريق دلجديد ، كم 32، حد 

دلدودلم، إقليم برشيد - 26400 

برشيد دملغرب.

»إعالن متعدس دلقردردت«
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري: 

.46405

ب قت�سى دلج ع دلعلم دالستثنلئي 

تم دتخلذ   2022 نون28   24 دملؤرخ في 

دلقردردت دلتللية: 

قردر رقم 4: دلذي ينص على مليلي: 

تعديل مصدر دألصل دلتجلري بإلغلء 

دلتوطين ودستبددله بعقد إيجلر دمل28م 

بحد دلدودلم بتلريخ 24 نون28 2022

وتبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 

دلنظلم دألسل�سي دلتللية: 

بند رقم 4: دلذي ينص على مليلي: 

دإلتفلق  تم  دلعلم  دلج ع  ب قت�سى 

بنفس  دإلخت لعي  لل قر  دلبقلء  على 

دملكلن

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

سخن28   44 بتلريخ  ب28شيد  دالبتددئية 

2022 تحت رقم 4334.

4082I

fidmbk

SOUKARIJ AGRI
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

fidmbk

مشرع بلقصي2ي، 46450، مشرع 

بلقصي2ي دملغرب

SOUKARIJ AGRI شركة ذدت 

مدؤولية محدوس  ذدت دلشريك 

دلوحيد

وعنودن مقرهل دإلخت لعي سودر دوالس 

دنصر دلصفصلف 46450 مشرع 

بلقصي2ي دملغرب

تأسيس شركة ذدت مدؤولية 

محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

943

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

دلقلنون  إعددس  تم   2022 نون28   44

مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:

ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.

عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 

 : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

.SOUKARIJ AGRI

أشغلل   : بإيجلز  دلشركة  غرض 

فالحية ونقل دلبضلئع.

عنودن دملقر دالخت لعي : سودر دوالس 

مشرع   46450 دلصفصلف  دنصر 

بلقصي2ي دملغرب.

أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.

 40.000 دلشركة:  رأس لل  مبلغ 

سرهم، مقدم كللتللي:

حصة   400  : دلديد مليو دسريس 

بقي ة 400 سرهم للحصة. 

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :

دلديد مليو دسريس عنودنه(د) زنقة 

 43 رقم  دلحيلني  بوبكر  بن  دمبلرك 

44300 سوق أربعلء دلغرب دملغرب.

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:

دلديد مليو دسريس عنودنه(د) زنقة 

 43 رقم  دلحيلني  بوبكر  بن  دمبلرك 

44300 سوق أربعلء دلغرب دملغرب

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

بتلريخ  بلقصي2ي  ب شرع  دالبتددئية 

09 سخن28 2022 تحت رقم 399.

4083I

دئت لنية مومن

ste ALIDAR

شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

قفل دلتصفية

دئت لنية مومن

تجزئة دلوحد  شلرع مح د دلخلمس 

رقم 463 مكرر بوعرفة، 64200، 

بوعرفة دملغرب

ste ALIDAR شركة ذدت دملدؤولية 

دملحدوس 

وعنودن مقرهل دإلخت لعي : 324 

شلرع تونس حي دملغرب دلعربي - 

64200 بوعرفة دملغرب.

قفل دلتصفية

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

.477

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 

تقرر حل   2022 يونيو   08 دملؤرخ في 

شركة ذدت دملدؤولية   ste ALIDAR

 40.000 رأس للهل  مبلغ  دملحدوس  

دإلخت لعي  مقرهل  وعنودن  سرهم 

شلرع تونس حي دملغرب دلعربي   324

نتيجة  دملغرب  بوعرفة   64200  -

إلفالس دلشركة.

و عين:

وعنودنه(د)  مرجي  علي  دلديد( ) 

شلرع تونس حي دملغرب دلعربي   324

 ( ) بوعرفة دملغرب ك صفي   64200

للشركة.

و قد تم دنعقلس دلج عية دلختلمية 

 324 وفي   2022 شتن28   45 بتلريخ 

 - دلعربي  دملغرب  حي  تونس  شلرع 

64200 بوعرفة دملغرب.

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

سخن28   44 بتلريخ  بفجيج  دالبتددئية 

2022 تحت رقم 364.

4084I

BCS

SERVICES RENT PREMIUM
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
حل شركة

BCS
زنقة فرحلت حشلس، دلطلبق دألول، 
د، دلددر دلبيضلء، 20430، دلددر 

دلبيضلء دملغرب
 SERVICES RENT PREMIUM

شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 
دلشريك دلوحيد(في طور دلتصفية)

وعنودن مقرهل دإلخت لعي 56. 
زنقة فرحلت حشلس،دلطل بق 

دألول،دملكتب رقم 4،دلددر دلبيضلء- 
أنفل - 20430 دلددر دلبيضلء دملغرب.

حل شركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.434073
دلوحيد  دلشريك  قردر  ب قت�سى 
2022 تقرر حل  46 سخن28  دملؤرخ في 
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 
 SERVICES RENT دلوحيد  دلشريك 
 40.000 مبلغ رأس للهل   PREMIUM
دإلخت لعي  مقرهل  وعنودن  سرهم 
بق  حشلس،دلطل  فرحلت  زنقة   .56
دلبيضلء-  4،دلددر  دألول،دملكتب رقم 
دملغرب  دلددر دلبيضلء   20430  - أنفل 

نتيجة ل : إنعددم دلزبلئن.
و حدس مقر دلتصفية ب 56. زنقة 
فرحلت حشلس،دلطل بق دألول،دملكتب 
 20430  - أنفل  4،دلددر دلبيضلء-  رقم 

دلددر دلبيضلء دملغرب. 
و عين:

مجدوب  مح د  دلديد( ) 
زنقة سيدي بومنينة   40 وعنودنه(د) 
دلجديد   سال  دلقرية  دل28كة  حي 
20000 دلجديد  دملغرب ك صفي ( ) 

للشركة.
وعند دإلقتضلء دلحدوس دملفروضة 
محل  لهم  دملخولة  دلصالحيلت  على 
دملخلبر  ومحل تبليغ دلعقوس ودلوثلئق 
دملتعلقة بللتصفية : 56. زنقة فرحلت 
رقم  دألول،دملكتب  بق  حشلس،دلطل 

4،دلددر دلبيضلء- أنفل.
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بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

 45 بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 

سخن28 2022 تحت رقم 850504.

4085I

CABINET CADRE CONSEIL

DAWAJIN OUKHA SARL AU
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

CABINET CADRE CONSEIL

 N° 113 AV MY RACHID

 OUARZAZATE، 45000،

OUARZAZATE MAROC

 DAWAJIN OUKHA SARL AU

شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد

وعنودن مقرهل دإلخت لعي مركز 

دلنقوب زدكور  - 47702 زدكور  

دملغرب

تأسيس شركة ذدت مدؤولية 

محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

4004

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعددس دلقلنون   2022 سخن28   44

مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:

ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.

عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 

 : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

.DAWAJIN OUKHA SARL AU

تربية   : بإيجلز  دلشركة  غرض 

دلدودخن.

مركز   : دالخت لعي  دملقر  عنودن 
زدكور    47702  - زدكور   دلنقوب 

دملغرب.

أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.

مبلغ رأس لل دلشركة: 40.000,00 

سرهم، مقدم كللتللي:

 4.000  : مح د  مللص  دلديد 

حصة بقي ة 40 سرهم للحصة. 

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :

عنودنه(د)  مح د  مللص  دلديد 

 47702 زدكور   دلنقوب  سيت  سودر 
زدكور  دملغرب.

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:

عنودنه(د)  مح د  مللص  دلديد 

 47702 زدكور   دلنقوب  سيت  سودر 
زدكور  دملغرب

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

سخن28   44 دالبتددئية بزدكور  بتلريخ 

2022 تحت رقم 330.

4086I

EURO ACCOUNTING HOUSE

 FAST FASHION
MANUFACTURING

شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

EURO ACCOUNTING HOUSE

 AV. MED V APPT N°15- .75

 3ème étage، 24000، EL JADIDA

MAROC

 FAST FASHION

MANUFACTURING شركة ذدت 

مدؤولية محدوس  ذدت دلشريك 

دلوحيد

وعنودن مقرهل دإلخت لعي دلشقة 47 

دلطلبق دلثللث ع لر  T046 تجزئة 

حي دملطلر - 24000 دلجديد  دمل لكة 

دملغربية

تأسيس شركة ذدت مدؤولية 

محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

20097

في  مؤرخ  حر  عقد  ب قت�سى 
دلقلنون  إعددس  تم   2022 نون28   08

مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:

ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 
دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.
عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
 FAST  : ب ختصر تد يتهل  دإلقتضلء 

.FASHION MANUFACTURING
دملوضة   : بإيجلز  دلشركة  غرض 
دلعصرية  دلخيلطة   - ودإلبددع 
دلن لسج  تص يم   - ودلتقليدية 
دملالبس  بيع   - دلطلب  عند  دلجلهز  

دلجلهز .
دلشقة   : دالخت لعي  دملقر  عنودن 
 T046 ع لر   دلثللث  دلطلبق   47
دلجديد    24000  - تجزئة حي دملطلر 

دمل لكة دملغربية.
أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.
 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:
دلديد  دملدلوي لال مريم : 4.000 

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة. 
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :
مريم  لال  دملدلوي  دلديد  
 842 رقم   04 صوكومل  عنودنه(د) 

40450 مردكش دمل لكة دملغربية.
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:
مريم  لال  دملدلوي  دلديد  
 842 رقم   04 صوكومل  عنودنه(د) 

40450 مردكش دمل لكة دملغربية
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
دالبتددئية بللجديد  بتلريخ 42 سخن28 

2022 تحت رقم 29504.
4087I

fidmbk

HANIHATRANS
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

حل شركة

fidmbk
مشرع بلقصي2ي، 46450، مشرع 

بلقصي2ي دملغرب
HANIHATRANS شركة ذدت 
دملدؤولية دملحدوس (في طور 

دلتصفية)

وعنودن مقرهل دإلخت لعي سودر 

كبلص دلودس دلصفصلف 46450 

مشرع بلقصي2ي دملغرب.

حل شركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.434

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 

2022 تقرر حل  20 شتن28  دملؤرخ في 

دملحدوس   دملدؤولية  ذدت  شركة 

رأس للهل  مبلغ   HANIHATRANS

مقرهل  وعنودن  سرهم   50.000

دلودس  كبلص  سودر  دإلخت لعي 
دلصفصلف 46450 مشرع بلقصي2ي 

دملغرب نتيجة ل : حل دلشركة.

سودر  ب  دلتصفية  مقر  حدس  و 

 46450 دلصفصلف  دلودس  كبلص 

مشرع بلقصي2ي دملغرب. 

و عين:

دلع رية  خودس  دلديد( ) 

دلودس  كبلص  سودر  وعنودنه(د) 
دلصفصلف 46450 مشرع بلقصي2ي 

دملغرب ك صفي ( ) للشركة.

وعند دإلقتضلء دلحدوس دملفروضة 

محل  لهم  دملخولة  دلصالحيلت  على 

دملخلبر  ومحل تبليغ دلعقوس ودلوثلئق 

دملتعلقة بللتصفية : -

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

بتلريخ  بلقصي2ي  ب شرع  دالبتددئية 

06 سخن28 2022 تحت رقم 327.

4088I

FIDUCIAIRE JURICO, SARL

ATI CONSULTING
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE JURICO, SARL

-04 زنقة خبل طلرق، إقلمة خبل 

طلرق، دلطلبق دلردبع رقم 9، 

90000، طنجة دملغرب

ATI CONSULTING شركة

 ذدت مدؤولية محدوس  

ذدت دلشريك دلوحيد
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وعنودن مقرهل دإلخت لعي دملنطقة 

دلحر  للتصدير لطنجة، قطعة رقم 

6 مكتب رقم 9 - 90000 طنجة 

دملغرب

تأسيس شركة ذدت مدؤولية 

محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

432229

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
دلقلنون  إعددس  تم   2022 نون28   04

مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:

ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.

عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 

 ATI  : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

.CONSULTING

دملشور    : بإيجلز  دلشركة  غرض 

ودإلسدر  في دلتن ية دملدتددمة.

دملنطقة   : عنودن دملقر دالخت لعي 

دلحر  للتصدير لطنجة، قطعة رقم 6 

مكتب رقم 9 - 90000 طنجة دملغرب.

أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.

 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:

دلديد ع ردني عبد دلعلي : 4.000 

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة. 

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :

دلعلي  عبد  ع ردني  دلديد 

 3 دلشقة  دل28كة  تجزئة  عنودنه(د) 

طريق دي وزدر 30000 فلس دملغرب.

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:

دلعلي  عبد  ع ردني  دلديد 

 3 دلشقة  دل28كة  تجزئة  عنودنه(د) 

طريق دي وزدر 30000 فلس دملغرب

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

نون28   46 بتلريخ  بطنجة  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 259543.

4089I

FIDUCIAIRE JURICO, SARL

TESTCAT MOROCCO
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE JURICO, SARL

-04 زنقة خبل طلرق، إقلمة خبل 

طلرق، دلطلبق دلردبع رقم 9، 

90000، طنجة دملغرب

TESTCAT MOROCCO شركة ذدت 

مدؤولية محدوس  ذدت دلشريك 

دلوحيد

وعنودن مقرهل دإلخت لعي دملنطقة 

دلحر  للتصدير لطنجة قطعة 48 

رقم A7 - 90000 طنجة دملغرب

تأسيس شركة ذدت مدؤولية 

محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

432234

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

تم إعددس دلقلنون   2022 أكتوبر   27

مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:

ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.

عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 

 : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

.TESTCAT MOROCCO

تصنيع   : بإيجلز  دلشركة  غرض 

لقطلع  ومكونلتهل  دلصنلعية  داالت 

دلديلردت.

دملنطقة   : عنودن دملقر دالخت لعي 

 48 قطعة  لطنجة  للتصدير  دلحر  

رقم A7 - 90000 طنجة دملغرب.

أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.

 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:

 750  : فللس  تيدتكلت  دلشركة 

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة.

250 حصة   : دلديد علسل دملوسن 
بقي ة 400 سرهم للحصة. 

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 
وصفلت ومودطن دلشركلء :

فللس  تيدتكلت  دلشركة 
ملريل  سلنتل  بي  بال  م ر  عنودنه(د) 
253 نلفس س 4 وس2 43800 فللس 

طردكونل دسبلنيل.
عنودنه(د)  دملوسن  علسل  دلديد 
 3 دلطلبق  دلفتح  دقلمة  ريفي2د  زنقة 

شقة 9 90000 طنجة دملغرب.
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:
ديدكوبيدو  سولي  ملفيي2  دلديد 
عنودنه(د) حي بلو بي2ديلسد رقم 44 2 2 

ب 43800 فللس طردكونل دسبلنيل
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
نون28   46 بتلريخ  بطنجة  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 259544.
4090I

FIDUCIAIRE JURICO, SARL

 INFORMATIC SOLUTION
 AND IMPLENTATION

TECHNOLOGY
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE JURICO, SARL
-04 زنقة خبل طلرق، إقلمة خبل 

طلرق، دلطلبق دلردبع رقم 9، 
90000، طنجة دملغرب

 INFORMATIC SOLUTION AND
 IMPLENTATION TECHNOLOGY

شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 
وعنودن مقرهل دإلخت لعي دملنطقة 

دلصنلعية دكزنلية قطعة 580 
مكتب دلطلبق دألول - 90000 طنجة 

دملغرب
تأسيس شركة ذدت دملدؤولية 

دملحدوس  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

432554
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعددس دلقلنون   2022 أكتوبر   28
دملدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دملحدوس  بلمل يزدت دلتللية:

ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دملدؤولية دملحدوس .

عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 

 : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

 INFORMATIC SOLUTION

 AND IMPLENTATION

.TECHNOLOGY

دلبيع،   : بإيجلز  دلشركة  غرض 

دلحلول  وديجلس  وصيلنة،  تثبيت، 

دللوخدتية.

تصدير ودستي2دس.

دملنطقة   : عنودن دملقر دالخت لعي 

دلصنلعية دكزنلية قطعة 580 مكتب 

دلطلبق دألول - 90000 طنجة دملغرب.

أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.

 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:

دنت2نلشيونلل  ديزيتيك  دلشركة 

سرهم   400 بقي ة  حصة   504  :

للحصة.

حصة   499  : دلديد ح ل رشيد 

بقي ة 400 سرهم للحصة. 

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :

دنت2نلشيونلل  ديزيتيك  دلشركة 

 69008 زنقة كينلس   252 عنودنه(د) 

ليون فرندل.

عنودنه(د)  رشيد  ح ل  دلديد 

 20 مج ع دبردهيم دلخليل ب دقلمة 

ط 2 رقم 456 90000 طنجة دملغرب.

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:

عنودنه(د)  رشيد  ح ل  دلديد 

 20 مج ع دبردهيم دلخليل ب دقلمة 

ط 2 رقم 456 90000 طنجة دملغرب

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

نون28   25 بتلريخ  بطنجة  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 259937.

4094I
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THK CONSULTING

 GROUPE SCOLAIRE

INSTEIN JUNIOR PRIVE
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

قفل دلتصفية

THK CONSULTING

 N°5 ,Rue Ghassan kanafani

 Espace jardin lala Meryem

 bureau 29، 30000، FES

MAROC

 GROUPE SCOLAIRE INSTEIN

JUNIOR PRIVE شركة ذدت 

دملدؤولية دملحدوس 

وعنودن مقرهل دإلخت لعي : دلطلبق 

دالر�سي رقم 3 حي طلرق م.ج فلس - 

30000 فلس دملغرب.

قفل دلتصفية

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

.62903

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 

تقرر حل   2022 نون28   24 دملؤرخ في 

 GROUPE SCOLAIRE INSTEIN

ذدت  شركة   JUNIOR PRIVE

رأس للهل  مبلغ  دملحدوس   دملدؤولية 

مقرهل  وعنودن  سرهم   400.000

 3 رقم  دالر�سي  دلطلبق  دإلخت لعي 

فلس   30000  - حي طلرق م.ج فلس 

دملغرب نتيجة لتوقف نشلط دلشركة.

و عين:

دلزردري  دلرح لن  عبد  دلديد( ) 

حي   3 ر  ع لر    2 رقم  وعنودنه(د) 

فلس   30000 فلس  دملدي2   دلنديم 

دملغرب ك صفي ( ) للشركة.

و قد تم دنعقلس دلج عية دلختلمية 

دلطلبق  وفي   2022 نون28   24 بتلريخ 

 - 3 حي طلرق م.ج فلس  دالر�سي رقم 

30000 فلس دملغرب.

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

سخن28   43 بتلريخ  بفلس  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 5497.

4092I

FISCOMPTES

APUS
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
حل شركة

FISCOMPTES
زنقة دبن رشد ع لر  لعلج دلطلبق 
دلثلني رقم 44، 60020، وخد  

دملغرب
APUS شركة ذدت مدؤولية 

محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد(في 
طور دلتصفية)

وعنودن مقرهل دإلخت لعي زنقة دبن 
رشد ع لر  ب دلطلبق دلثلني رقم 44 

- 60020 وخد  دملغرب.
حل شركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 
.34253

دلوحيد  دلشريك  قردر  ب قت�سى 
تقرر حل   2022 نون28   44 دملؤرخ في 
محدوس   مدؤولية  ذدت  شركة 
مبلغ   APUS دلوحيد  دلشريك  ذدت 
وعنودن  سرهم   400.000 رأس للهل 
رشد  دبن  زنقة  دإلخت لعي  مقرهل 
 -  44 رقم  دلثلني  دلطلبق  ب  ع لر  
 : ل  نتيجة  دملغرب  وخد    60020

ديقلف دلنشلط.
و حدس مقر دلتصفية ب زنقة دبن 
رشد ع لر  ب دلطلبق دلثلني رقم 44 

- 60020 وخد  دملغرب. 
و عين:

وعنودنه(د)  وركة  وفلء  دلديد( ) 
تجزئة  دلدردق  عوينت  دلدالم  حي 
 60000  687 رقم  ب  بلوك  لعلج 

وخد  دملغرب ك صفي ( ) للشركة.
وعند دإلقتضلء دلحدوس دملفروضة 
محل  لهم  دملخولة  دلصالحيلت  على 
دملخلبر  ومحل تبليغ دلعقوس ودلوثلئق 
دلدالم  حي   : بللتصفية  دملتعلقة 
عوينت دلدردق تجزئة لعلج بلوك ب 

رقم 687
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
سخن28   44 بتلريخ  بوخد   دلتجلرية 

2022 تحت رقم 4998.

4093I

CABINET SEDDIK & ASSOCIES

REMARA ريمارا
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تفويت حصص

REMARA SARL

ش.م.م ري لرد

شركة محدوس  دملدؤولية رأس للهل 

300.000 سرهم

• دملقر دالخت لعي: 436 شلرع مح د 

دلزرقطوني دلطلبق دلثلني - دلددر 

دلبيضلء

دملصلسقة على هبة حصص

دلعلم  دلج ع  ب قت�سى محضر   .I

ري لرد  شركة  لشركلء  دالستثنلئي، 

 40 REMARA SARL،بتلريخ  ش.م.م 

2022،ت ت دملصلسقة على مل  نون28 

يلي:

طرف  من  حصة   400 هبة   •

زوخهل  لفلئد   بوزيد  دمل  دلديد  

دلديد بوبكر لحلو 
دلقلنون  7من  دلبند  تغيي2   •

دألسل�سي للشركة

دلضبط  بكتلبة  دإليددع  تم   .II

دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية  بلملحك ة 

رقم  تحت   2022 سخن28   08 يوم 

00849000

بتعديل  دلتصريح  إيددع  تم   .III

يوم  دلسجل دلتجلري بللددر دلبيضلء 

08 سخن28 2022 تحت رقم 44402.
ب ثلبة دعالن

4094I

مكتب دملتني لل حلسبة ودلتدبي2

TANGER CARREAUX
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد

إنشلء فرع تلبع للشركة

مكتب دملتني لل حلسبة ودلتدبي2

سلحة نفلرد 3 دقلمة سلن 

فردنديدكو - ط 2 رقم 9، 90040، 

طنجة دملغرب

 TANGER CARREAUX

شركة ذدت مدؤولية محدوس  

ذدت دلشريك دلوحيد

وعنودن مقرهل دإلخت لعي شلرع 

موالي يوسف زدوية مي وزد رقم 

4 - 2 متجر رقم 24 - 90000 طنجة 

دملغرب.

إنشلء فرع تلبع للشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.27667

دلوحيد  دلشريك  قردر  ب قت�سى 

دملؤرخ في 43 يوليوز 2020 تقرر إنشلء 

دلتد ية  تحت  للشركة  تلبع  فرع 

ودلكلئن   TANGER CARREAUX

بللعنودن سودر دلحلفية خ لعة وقيلس  

بوسكور  دقليم دلنودصر دوالس حدو 

دملغرب  دلبيضلء  دلددر   -  - بوسكور  

دلحددس  دلديد( )  ودملدي2 من طرف 

عبد دلعزيز.

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

غشت   49 بتلريخ  بطنجة  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 233486.

4095I

DDSS-سيزدين سفلوب نة سوستينلبل سولوسيون

ديزاين دفلوبمنة سوستينابل 
DDSS-سولوسيون

شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

سيزدين سفلوب نة سوستينلبل 

DDSS-سولوسيون

شقة رقم 47 دلطلبق دلردبع إقلمة 

تدنيم دلنخيل 2 شلرع خ28دن مليل 

خ28دن، 24000، دلجديد  دملغرب

سيزدين سفلوب نة سوستينلبل 

سولوسيون-DDSS شركة ذدت 

مدؤولية محدوس  ذدت دلشريك 

دلوحيد

وعنودن مقرهل دإلخت لعي شقة 
رقم 47 دلطلبق دلردبع إقلمة تدنيم 

دلنخيل 2 شلرع خ28دن مليل خ28دن - 

24000 دلجديد  دملغرب

تأسيس شركة ذدت مدؤولية 

محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

20095
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

تم إعددس دلقلنون   2022 أكتوبر   49

مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:

ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.

عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 

: سيزدين  دإلقتضلء ب ختصر تد يتهل 

سولوسيون- سوستينلبل  سفلوب نة 

.DDSS

 : بإيجلز  دلشركة  غرض 

دإلستشلردت ودلتوخيه.

شقة   : دالخت لعي  دملقر  عنودن 

دلطلبق دلردبع إقلمة تدنيم   47 رقم 

دلنخيل 2 شلرع خ28دن مليل خ28دن - 

24000 دلجديد  دملغرب.

أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.

 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:

دلديد مجد ظهور : 4.000 حصة 

بقي ة 400 سرهم للحصة. 

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :

عنودنه(د)  ظهور  مجد  دلديد 

 47 شقة   43 رقم   2 دلنخيل  تجزئة 

24000 دلجديد  دملغرب.

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:

عنودنه(د)  ظهور  مجد  دلديد 

 47 شقة   43 رقم   2 دلنخيل  تجزئة 

24000 دلجديد  دملغرب

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

دالبتددئية بللجديد  بتلريخ 06 سخن28 

2022 تحت رقم 29494.

4096I

FIDUMAHBOUB

DINADAM IMO
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

FIDUMAHBOUB

 N 05 BD ABDELLAH BEN

 YASSINE IMM BELDOUN

 ETAGE 05، 20300،

CASABLANCA MAROC

DINADAM IMO شركة ذدت 

مدؤولية محدوس  ذدت دلشريك 

دلوحيد

وعنودن مقرهل دإلخت لعي 30 شلرع 
رحلل دملدكيني دلطلبق 2 دلشقة 

5 دلددر دلبيضلء - 20000 دلددر 

دلبيضلء دملغرب

تأسيس شركة ذدت مدؤولية 

محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

536504

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعددس دلقلنون   2022 ف28دير   25

مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:

ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.

عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 

 : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

.DINADAM IMO

منعش   : بإيجلز  دلشركة  غرض 

عقلري.

30 شلرع  عنودن دملقر دالخت لعي : 
 5 دلشقة   2 دلطلبق  رحلل دملدكيني 

دلددر دلبيضلء - 20000 دلددر دلبيضلء 

دملغرب.

أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.

 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:

 4.000  : دبردهيم  بولوز  دلديد 

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة. 

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 
وصفلت ومودطن دلشركلء :

عنودنه(د)  دبردهيم  بولوز  دلديد 
سيدي   47 رقم  أ  دلوروس  تجزئة 
دلبيضلء  دلددر   20280 معروف 

دملغرب.
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:
عنودنه(د)  دبردهيم  بولوز  دلديد 
سيدي   47 رقم  أ  دلوروس  تجزئة 
دلبيضلء  دلددر   20280 معروف 

دملغرب
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
 06 بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 

أبريل 2022 تحت رقم 847798.
4097I

etude maître mohamed ali abartah

CITY OF PERFECTION
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تأسيس شركة

 etude maître mohamed ali
abartah

 rue abou alaa zahr quartier 75
 des hôpitaux n° 04 Casablanca،

20000، casablanca maroc
CITY OF PERFECTION شركة 

ذدت دملدؤولية دملحدوس 
وعنودن مقرهل دإلخت لعي 440 شلرع 
دلزرقطوني دلطلبق دألول رقم 04 - 

20000 دلددر دلبيضلء دملغرب
تأسيس شركة ذدت دملدؤولية 

دملحدوس  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

565569
في  مؤرخ  موثق  عقد  ب قت�سى 
تم إعددس دلقلنون   2022 أكتوبر   20
دملدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دملحدوس  بلمل يزدت دلتللية:
ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دملدؤولية دملحدوس .
عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
 CITY  : ب ختصر تد يتهل  دإلقتضلء 

.OF PERFECTION
دالنعلش   : غرض دلشركة بإيجلز 

دلعقلري.

 440  : دالخت لعي  دملقر  عنودن 
شلرع دلزرقطوني دلطلبق دألول رقم 

04 - 20000 دلددر دلبيضلء دملغرب.
أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.
 40.000 دلشركة:  رأس لل  مبلغ 

سرهم، مقدم كللتللي:
حصة   50  : دلديد مللد مفهوم 

بقي ة 400 سرهم للحصة.
 50  : شيوب  بوشعيب  دلديد 

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة. 
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :
عنودنه(د)  مفهوم  مللد  دلديد 
مج وعة  دلجديد  مومن  سيدي 
دلددر   20000  40 رقم   24 زنقة   07

دلبيضلء دملغرب.
دلديد بوشعيب شيوب عنودنه(د) 
69 شلرع 2 ملرس دلطلبق 04 20000 

دلددر دلبيضلء دملغرب.
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:
عنودنه(د)  مفهوم  مللد  دلديد 
مج وعة  دلجديد  مومن  سيدي 
دلددر   20000  40 رقم   24 زنقة   07

دلبيضلء دملغرب
دلديد بوشعيب شيوب عنودنه(د) 
69 شلرع 2 ملرس دلطلبق 04 20000 

دلددر دلبيضلء دملغرب
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
 43 بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 

سخن28 2022 تحت رقم 850364.
4098I

SAFA ACCOUNTING COMPANY

 JEWEL SOUTH ATLAS
AGRO

شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 
رفع رأس لل دلشركة

 SAFA ACCOUNTING
COMPANY

شلرع دلجيش دمللكي دقلمة دي لن 
دلطلبق 5 رقم 9 تطودن، 93000، 

تطودن دملغرب
 JEWEL SOUTH ATLAS AGRO
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 
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وعنودن مقرهل دإلخت لعي شلرع 
دلحلج مح د بنونة تجزئة عزوز 
دلطلبق دألر�سي - 93000 تطودن 

دملغرب.
رفع رأس لل دلشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 
.22437

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 
تم   2022 نون28   28 في  دملؤرخ 
قدره  ب بلغ  دلشركة  رأس لل  رفع 
»500.000 سرهم« أي من »400.000 
عن  سرهم«   600.000« إلى  سرهم« 
سيون  مع  مقلصة  إخردء   : طريق 

دلشركة دملحدس  دملقددر ودملدتحقة.
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
سخن28   42 دالبتددئية بتطودن بتلريخ 

2022 تحت رقم 2466.
4099I

SAFA ACCOUNTING COMPANY

 JEWEL SOUTH ATLAS
AGRO

شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 
تحويل دملقر دالخت لعي للشركة

 SAFA ACCOUNTING
COMPANY

شلرع دلجيش دمللكي دقلمة دي لن 
دلطلبق 5 رقم 9 تطودن، 93000، 

تطودن دملغرب
 JEWEL SOUTH ATLAS AGRO
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 
وعنودن مقرهل دإلخت لعي شلرع 
دلحلج مح د بنونة تجزئة عزوز 
دلطلبق دألر�سي - 93000 تطودن 

دملغرب.
تحويل دملقر دالخت لعي للشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 
.22437

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 
تم تحويل   2022 نون28   28 دملؤرخ في 
من  للشركة  دلحللي  دالخت لعي  دملقر 
تجزئة  بنونة  مح د  دلحلج  »شلرع 
 93000  - دألر�سي  دلطلبق  عزوز 
تطودن دملغرب« إلى »557، تجزئة حي 
دلردبع شقة رقم  دلطلبق  بلب سبتة 

23 - 93402 دلفنيدق دملغرب«.

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
سخن28   42 دالبتددئية بتطودن بتلريخ 

2022 تحت رقم 2466.
4400I

AR EXPERTISE

 TISSAGE INDUSTRIEL DU
MAROC

شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 
تفويت حصص

AR EXPERTISE
249، تقلطع شلرع دلزرقطوني 

وشلرع إبردهيم دلروسدني، 20000، 
دلددر دلبيضلء دملغرب

 TISSAGE INDUSTRIEL DU
MAROC شركة ذدت دملدؤولية 

دملحدوس 
وعنودن مقرهل دإلخت لعي دلددر 

دلبيضلء، 38 زنقة رفلييل ملريدلل 
عين دل28خة - 20000 دلددر دلبيضلء 

دملغرب.
تفويت حصص

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 
.29257

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 
ت ت   2022 نون28   04 في  دملؤرخ 

دملصلسقة على :
تفويت دلديد ( ) ملهة بنلجح 55 
حصة دخت لعية من أصل 55 حصة 
دلشلسلي  شكيب   ( ) دلديد  لفلئد  

بتلريخ 04 نون28 2022.
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم   
 45 بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 

سخن28 2022 تحت رقم 850525.
4404I

ste al moustakbal conseil

ALL MOROCCO TOURS
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تحويل دملقر دالخت لعي للشركة

ste al moustakbal conseil
 9rue rahal meskini v.n app 11
bureau et 3، 30000، fes maroc
ALL MOROCCO TOURS شركة 

ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
وعنودن مقرهل دإلخت لعي 24 سودر 
كريلو زودغة خنلح س حي كريلو 

طلبق 2 فلس - 30000 فلس دملغرب.
تحويل دملقر دالخت لعي للشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 
.59544

دلوحيد  دلشريك  قردر  ب قت�سى 
دملؤرخ في 04 سخن28 2022 تم تحويل 
من  للشركة  دلحللي  دالخت لعي  دملقر 
سودر كريلو زودغة خنلح س حي   24«
فلس   30000  - فلس   2 كريلو طلبق 
خنلن   ,3 زنقة   ,8 »رقم  إلى  دملغرب« 
 , فلس   , كنلو   صهريج   , دلطبيب 

دملغرب - 30000 فلس دملغرب«.
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
سخن28   43 بتلريخ  بفلس  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 6862.
4402I

دالعالنلت دالسدرية للشركلت دملغربية

 DIFFUSION IMPLANT
MAROC

شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 
دلشريك دلوحيد

حل شركة

دالعالنلت دالسدرية للشركلت دملغربية
 AGADIR ،88000 ،دملغرب

MAROC
 DIFFUSION IMPLANT MAROC
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 
دلشريك دلوحيد(في طور دلتصفية)
وعنودن مقرهل دإلخت لعي 420 حي 

دلخندلء بلوك ف5 سدملة - 80000 
دكلسير دملغرب.

حل شركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.50669
ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 
تقرر   2022 سخن28   08 في  دملؤرخ 
ذدت مدؤولية محدوس   حل شركة 
 DIFFUSION ذدت دلشريك دلوحيد 
مبلغ رأس للهل   IMPLANT MAROC
مقرهل  وعنودن  سرهم   40.000
بلوك  دلخندلء  حي   420 دإلخت لعي 
دكلسير دملغرب   80000  - سدملة  ف5 

يقرر حل دلشركة مبكًرد   : نتيجة ل 

دعتبلًرد من 08 سخن28 2022، وكذلك 

تصفيتهل دلوسية، ودلتي تنظم شروطهل 

في دملددوالت دلتللية.

لغليلت  دلشركة  ستدت ر 

سيتبع  دالمي2 .  نهلية  حتى  دلتصفية 

»قيد  شركة  بعبلر   دلشركة  دسم 

دلتصفية«.

تم تخفيض مد  دلشركة، دلتي تم 

بعد  علًمل،   99 تحديدهل في دألصل بـ 

ذلك إلى علم ودحد عن طريق دلحل 

دملبكر، وبللتللي ستنتهي في 08 سخن28 

.2022

.

420 حي  و حدس مقر دلتصفية ب 

 80000  - دلخندلء بلوك ف5 سدملة 

دكلسير دملغرب. 

و عين:

دلديد( ) دريك ك بوس وعنودنه(د) 

سدملة  بلوك ف5  حي دلخندلء   420

 ( ) ك صفي  دملغرب  دكلسير   80000

للشركة.

وعند دإلقتضلء دلحدوس دملفروضة 

لهم  دملخولة  دلصالحيلت  على 

دلعقوس  تبليغ  ومحل  دملخلبر   محل 

ودلوثلئق دملتعلقة بللتصفية : للشركة 
ب ودصلة دألع لل دلحللية ودلدمول 

في أع لل خديد  ألغردض دلتصفية. 

يصرح بلستثنلء دملودفقة بلإلخ لع 

من دلشركلء فلن نقل كل أو خزء من 

بصفة  يت تع  شخص  إلى  دألصول 

دملدير ال ي كن أن يتم إال بلسن من 

دملحك ة دلتجلرية بعد دالست لع إلى 

دملصفي. 

له  يجوز  ال  أمر   نلحية  من  و 

من دألصول إلى نفده  نقل كل خزء 

أو  فروعه  أو  أصوله  أو  لزوخته  أو 

موظفيه. 

لل صفي  تعويض  دعطلء  تقرر   

ودلذي ستحدس قي ته مالل دلج ع 

دلعلم دلذي سينعقد في دلدت أشهر 

دملقبلة صرح دلديد ك بوس دريك بأنه 

يقبل مهلم دملصفي دلتي تم تكليفه بهل.
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بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم   
سخن28   44 بتلريخ  بلكلسير  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 449675.
4403I

دالعالنلت دالسدرية للشركلت دملغربية

IWADCO SUD MAROC
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تحويل دملقر دالخت لعي للشركة

دالعالنلت دالسدرية للشركلت دملغربية
 AGADIR ،88000 ،دملغرب

MAROC
IWADCO SUD MAROC شركة 

ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 
دلشريك دلوحيد

وعنودن مقرهل دإلخت لعي سودر 
تكلسيرت نعبلسو سردركة - 80000 

دكلسير دملغرب.
تحويل دملقر دالخت لعي للشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 
.52827

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 
تم تحويل   2022 نون28   09 دملؤرخ في 
للشركة  دلحللي  دالخت لعي  دملقر 
 - سردركة  نعبلسو  تكلسيرت  »سودر  من 
»دلطلبق  إلى  دكلسير دملغرب«   80000
دألول دملكتب رقم 3 ع لر  545 تجزئة 
دكلسير   80000  - دلدالم حي دلدالم 

دملغرب«.
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
سخن28   44 بتلريخ  بلكلسير  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 449673.
4404I

دالعالنلت دالسدرية للشركلت دملغربية

EVARIM
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

دالعالنلت دالسدرية للشركلت دملغربية
 AGADIR ،88000 ،دملغرب

MAROC
EVARIM شركة ذدت مدؤولية 
محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد

وعنودن مقرهل دإلخت لعي شقة 

بللطلبق دلثلني رقم 40 تجزئة 226 

فونتي دلعليل - 80000 أكلسير دملغرب

تأسيس شركة ذدت مدؤولية 

محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

53855

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

دلقلنون  إعددس  تم   2022 نون28   04

مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:

ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.

عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 

 : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

.EVARIM

أع لل   : بإيجلز  دلشركة  غرض 

دلتنظيف.

شقة   : دالخت لعي  دملقر  عنودن 

 226 تجزئة   40 دلثلني رقم  بللطلبق 

فونتي دلعليل - 80000 أكلسير دملغرب.

أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 علمل سنة.

 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:- 

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :

عنودنه(د)  صللحي  مح د  دلديد 

تجزئة   40 شقة بللطلبق دلثلني رقم 

أكلسير   80000 دلعليل  فونتي   226

دملغرب.

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:

عنودنه(د)  صللحي  مح د  دلديد 

تجزئة   40 شقة بللطلبق دلثلني رقم 

أكلسير   80000 دلعليل  فونتي   226

دملغرب

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

سخن28   44 بتلريخ  بلكلسير  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 449676.

4405I

AR EXPERTISE

DANI WEB
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تفويت حصص

AR EXPERTISE
دلزرقطوني  شلرع  تقلطع   ،249
 ،20000 دلروسدني،  إبردهيم  وشلرع 

دلددر دلبيضلء دملغرب
DANI WEB شركة ذدت مدؤولية 

محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد
دإلخت لعي  مقرهل  وعنودن 
دلروسدني،إقلمة  إبردهيم  332،شلرع 
حي   24 رقم  دلريحلن،دلطلبق5 
معلريف دلددر دلبيضلء - 20000 دلددر 

دلبيضلء دملغرب.
تفويت حصص

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 
.503795

دلوحيد  دلشريك  قردر  ب قت�سى 
ت ت   2022 أكتوبر   40 في  دملؤرخ 

دملصلسقة على :
تفويت دلديد ( ) إحدلن دنغي ة 
من  دخت لعية  حصة   4.000 خنون 
دلديد  لفلئد   حصة   4.000 أصل 
( ) مح د تلج دلدين دلفاللي دلدحلني 

بتلريخ 40 أكتوبر 2022.
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم   
 45 بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 

سخن28 2022 تحت رقم 850528.
4406I

 FIDUCIAIRE D ALLIANCE STRATEGIQUE

CONSULTING

SOCIETE HISPANO CAR
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تفويت حصص

 FIDUCIAIRE D ALLIANCE
STRATEGIQUE CONSULTING
 BOITE POSTAL N° 1892 BAM
 FES ATLAS FES، 30000، FES

MAROC
SOCIETE HISPANO CAR شركة 

ذدت دملدؤولية دملحدوس 
وعنودن مقرهل دإلخت لعي دلدفلــي 
رقـم:309 تجـزئــة دلقرويــــن طريـق 

عيـن دلشقف فـــــــلس. - 30000 

فـــــــــــــلس دملغـــــــرب.

تفويت حصص
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.60647

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 

ت ت   2022 سخن28   43 في  دملؤرخ 

دملصلسقة على :

دلحـقـونــي   ( ) دلديد  تفويت 

دخت لعية  حصة   4.500 عـــودطـــف 

من أصل 5.000 حصة لفلئد  دلديد 

( ) دلعزوزي دسريـــس بتلريخ 43 سخن28 

.2022

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم   

سخن28   45 بتلريخ  بفلس  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 6945/22.

4407I

CHIFAA CONSEIL

YARAMA MAROC
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد

تعيين مدي2 خديد للشركة

CHIFAA CONSEIL

 RUE MOUSLIM LOT BOUKAR

 3EME ETAGE APPARTEMENT

 14 BAB DOUKALA

 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROC

YARAMA MAROC شركة ذدت 

مدؤولية محدوس  ذدت دلشريك 

دلوحيد

وعنودن مقرهل دإلخت لعي رقم 82 

مكرر إقلمة يلس ينة عين مزودر 

مردكش 40000 مردكش دملغرب.

تعيين مدي2 خديد للشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.89293

دلوحيد  دلشريك  قردر  ب قت�سى 

2022 تم تعيين  02 سخن28  دملؤرخ في 

عبد  مدي2 خديد للشركة دلديد( ) 

دلح يد علسل ك دي2 وحيد.
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تبعل لقبول دستقللة دملدي2.
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
سخن28   43 بتلريخ  ب ردكش  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 442496.
4408I

Sté Fiduciaire d’Aujourd’hui SARL

 STE T.BEACH RESTAURANT
AND LOUNGE SARL AU

شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 
دلشريك دلوحيد

تعيين مدي2 خديد للشركة

 Sté Fiduciaire d’Aujourd’hui
SARL

 RUE ABDOLLAH BNO YASSIN
 NO 34، 32000، AL HOCEIMA

MAROC
 STE T.BEACH RESTAURANT

AND LOUNGE SARL AU شركة 
ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
وعنودن مقرهل دإلخت لعي سودر 

تاليوسف خ لعة دزمورن »تفردست 
دلبحر« دلحدي ة - 32000 

دلحدي ة دملغرب.
تعيين مدي2 خديد للشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري -.
دلوحيد  دلشريك  قردر  ب قت�سى 
تم تعيين   2022 نون28   09 دملؤرخ في 
دلديد( )  للشركة  خديد  مدي2 

دملردبط وليد ك دي2 وحيد
تبعل إلقللة مدي2.

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
 02 بتلريخ  بللحدي ة  دالبتددئية 

سخن28 2022 تحت رقم 340.
4409I

BEST COMPTA SARL

RESTAURANT HALA
إعالن متعدس دلقردردت

BEST COMPTA SARL
 AV DES FAR RESIDENCE

 IMANE 4° ETAGE N° 7، 93000،
TETOUAN MAROC

RESTAURANT HALA »شركة ذدت 
دملدؤولية دملحدوس «

وعنودن مقرهل دالخت لعي: 406، 

شلرع موالي رشيد ملرتيل - - تطودن 

دملغرب.

»إعالن متعدس دلقردردت«
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري: 

.2763

ب قت�سى دلج ع دلعلم دالستثنلئي 

تم دتخلذ   2022 نون28   30 دملؤرخ في 

دلقردردت دلتللية: 

قردر رقم 4: دلذي ينص على مليلي: 

450 حصة من  دملودفقة على تفويت 

لفلئد   دفوريد  دملختلر  دلديد  طرف 

دلديد رشيد دفوريد.

قردر رقم 2: دلذي ينص على مليلي: 

قبول دستقللة دلديد دملختلر دفوريد 

ك تصرف بللشركة وت28ئة ذمته طودل 

مد  تديي2ه. تقبى دلشركة مدي2  من 

دملغربي  طرف دلديد رشيد دفوريد، 

شلرع  بتطودن،  دلدلكن  دلجندية، 
 8 28 رقم  عبددلخللق دلطريس زنقة 

دلوطنية  دلتعريف  لبطلقة  ودلحلمل 

عدس 245388ل ملد  غي2 محدوس .

قردر رقم 3: دلذي ينص على مليلي: 

من  للشركة  دلقلنوني  تغيي2دلشكل 

شركة محدوس  دملدؤولية دلى شركة 

محدوس  دملدؤولية شريك وحيد

قردر رقم 4: دلذي ينص على مليلي: 

تحيين دلنظلم دألسل�سي

وتبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 

دلنظلم دألسل�سي دلتللية: 

ينص على  دلذي  و7:   6 رقم  بند 

في  دلشركة  رأس لل  حدس  مليلي: 

على  مقد ة  سرهم   900.000 مبلغ 

سرهم   4.000 فئة  من  حصة   900

للودحد  مكتتبة كليل ومحرر  إخ لال 

دلديد  دلوحيد  للشريك  ومخصصة 
رشيد أفوريد 

على  ينص  دلذي   :45 رقم  بند 

أفوريد  رشيد  دلديد  تعيين  مليلي: 

متصرف للشركة ملد  غي2 محدوس 

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

سخن28   09 دالبتددئية بتطودن بتلريخ 

2022 تحت رقم 2452.

4440I

FLASH ECONOMIE

MUSTAPHAS GOURMET
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تعيين مدي2 خديد للشركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28، 20000،
CASABLANCA MAROC

 MUSTAPHAS GOURMET
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
وعنودن مقرهل دإلخت لعي 45 شلرع 
دالبطلل شقة 4 أكددل - 40090 

دلربلط دملغرب.
تعيين مدي2 خديد للشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 
.454079

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 
2022 تم تعيين  42 شتن28  دملؤرخ في 
دلديد( )  للشركة  خديد  مدي2 

ودلقليد نوردلدين ك دي2 وحيد
تبعل لقبول دستقللة دملدي2.

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
سخن28   44 بتلريخ  بللربلط  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 40542.
4444I

FLASH ECONOMIE

BACK TO MARRAKECH
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تحويل دملقر دالخت لعي للشركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28، 20000،
CASABLANCA MAROC

BACK TO MARRAKECH شركة 
ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
وعنودن مقرهل دإلخت لعي 46 شلرع 
خاللي عريبي، دلطلبق 08 رقم 48 - 

20000 دلددر دلبيضلء دملغرب.
تحويل دملقر دالخت لعي للشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 
.430355

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 
دملؤرخ في 48 يوليوز 2022 تم تحويل 
من  للشركة  دلحللي  دالخت لعي  دملقر 
دلطلبق  عريبي،  خاللي  شلرع   46«
دلددر دلبيضلء   20000  -  48 رقم   08
 04 رقم   4 أ  »إقلمة  إلى  دملغرب« 
 40000  - بلملي2دي  دلدفلي  دلطلبق 

مردكش دملغرب«.
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
نون28   03 بتلريخ  ب ردكش  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 444074.
4442I

FLASH ECONOMIE

 TRAVAUX DE «
 CONSTRUCTION

 GENERALE MENARA »
TCGM

شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 
دلشريك دلوحيد

تحويل دملقر دالخت لعي للشركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28، 20000،
CASABLANCA MAROC

 TRAVAUX DE «
 CONSTRUCTION GENERALE
MENARA » TCGM شركة ذدت 
مدؤولية محدوس  ذدت دلشريك 

دلوحيد
وعنودن مقرهل دإلخت لعي شلرع 
مح د دلخلمس، دقلمة خليزيوم، 

دلطلبق دألر�سي، مكتب رقم 4 كيليز - 
40000 مردكش دملغرب.

تحويل دملقر دالخت لعي للشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.407467
ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 
تم تحويل   2022 نون28   03 دملؤرخ في 
للشركة  دلحللي  دالخت لعي  دملقر 
دقلمة  دلخلمس،  مح د  »شلرع  من 
خليزيوم، دلطلبق دألر�سي، مكتب رقم 
دملغرب«  مردكش   40000  - كيليز   4
دقلمة  دلخلمس،  مح د  »شلرع  إلى 
رقم  مكتب  دلتلني،  دلطلبق  خليزيوم 
24 كيليز - 40000 مردكش دملغرب«.
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بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
سخن28   08 بتلريخ  ب ردكش  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 442323.
4443I

FLASH ECONOMIE

SUPRACLINIC
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تحويل دملقر دالخت لعي للشركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28، 20000،
CASABLANCA MAROC

SUPRACLINIC شركة ذدت 
دملدؤولية دملحدوس 

وعنودن مقرهل دإلخت لعي 44, دقلمة 
دألسدرسة زنقة دلزالقة دملدينة 

دلجديد  - 50000 مكنلس دملغرب.
تحويل دملقر دالخت لعي للشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 
.53049

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 
دملؤرخ في 27 يوليوز 2022 تم تحويل 
من  للشركة  دلحللي  دالخت لعي  دملقر 
دلزالقة  زنقة  دألسدرسة  دقلمة   ,44«
مكنلس   50000  - دلجديد   دملدينة 
دليوسفية،  إقلمة   3« إلى  دملغرب« 
زنقة ودقعة دلزالقة دملدينة دلجديد  

- 50000 مكنلس دملغرب«.
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
نون28   44 بتلريخ  ب كنلس  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 4494.
4444I

FIDUCIAIRE BAMMOU

OF DESIGN
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE BAMMOU
 Residence Minate Allah

 36, Angle Rue Loubnane et
 Mustapha Rifai N04، 14000،

KENITRA Maroc
OF DESIGN شركة ذدت مدؤولية 

محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد

وعنودن مقرهل دإلخت لعي تجزئة 

98 طلبق 4 حي دلصنلعي دلبلدية - 

44000 دلقنيطر  دملغرب

تأسيس شركة ذدت مدؤولية 

محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

65227

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
دلقلنون  إعددس  تم   2022 أبريل   25

مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:

ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.

عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 

 OF  : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

.DESIGN

غرض دلشركة بإيجلز : -مقلولة في 

تزيين دلشقق ودلتوخيه..

تجزئة   : دالخت لعي  دملقر  عنودن 

 - دلبلدية  دلصنلعي  حي   4 طلبق   98

44000 دلقنيطر  دملغرب.

أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.

 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:

 4.000  : فليض  وخددن  دلديد  

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة. 

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :

دلديد  وخددن فليض عنودنه(د) 

 44000  98 رقم  دلصنلعي  دلحي 

دلقنيطر  دملغرب.

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:

دلديد  وخددن فليض عنودنه(د) 

 44000  98 رقم  دلصنلعي  دلحي 

دلقنيطر  دملغرب

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

ملي   44 دالبتددئية بللقنيطر  بتلريخ 

2022 تحت رقم 4894.

4445I

SGMTP SARL AU

سجمتبي
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
رفع رأس لل دلشركة

SGMTP SARL AU
 N 47 RUE SIEBAOUIH CITE
 DES FONCTIONNAIRE RDC
DOUKARAT، 30000، FES Maroc
مدؤولية  ذدت  شركة  سج تبي 

محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد
وعنودن مقرهل دإلخت لعي رقم 47 
زنقة سيبويه حي دملوظفين دلدكلردت 
فلس   30000  - دلدفلي  دلطلبق 

دملغرب.
رفع رأس لل دلشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 
.57725

دلوحيد  دلشريك  قردر  ب قت�سى 
تم   2022 سخن28   02 في  دملؤرخ 
قدره  ب بلغ  دلشركة  رأس لل  رفع 
»500.000 سرهم« أي من »500.000 
عن  سرهم«   4.000.000« إلى  سرهم« 
أو  نقدية  حصص  تقديم   : طريق 

عينية.
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
سخن28   45 بتلريخ  بفلس  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 5268.

4446I

Atlas Valora Conseil

TINMEL SERVICES EVENTS
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تغيي2 تد ية دلشركة

Atlas Valora Conseil
 N°8, Immeuble 186, Ibn
 Tachfine - Azli، 40150،

MARRAKECH دملغرب
 TINMEL SERVICES EVENTS

شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 
دلشريك دلوحيد

وعنودن مقرهل دالخت لعي سودر إغيل 
خ لعة تالث نيعقوب - 42050 

دلحوز دملغرب.

تغيي2 تد ية دلشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

443477

دلوحيد  دلشريك  قردر  ب قت�سى   

تم تغيي2   2022 يونيو   24 دملؤرخ في 

 TINMEL« من  دلشركة  تد ية 

 OASIS« إلى   »SERVICES EVENTS

.»N’FIS

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

يوليوز   26 دلتجلرية ب ردكش بتلريخ 

2022 تحت رقم 8424.

4447I

L.AUDIFEC

VENT SABLE ETOILES
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تأسيس شركة

L.AUDIFEC

 N 67 RES BERNABEN 4 EME

 ETAGE ANGLE RUE FOURATE &

 ABOUTAOUR MAARIF MAARIF

 EXTENTION CASABLANCA،

20370، CASABLANCA MAROC

VENT SABLE ETOILES شركة ذدت 

دملدؤولية دملحدوس 

وعنودن مقرهل دإلخت لعي 42 زنقة 

سلرية بن زنيم دلطلبق دلثللث دلشقة 

3 دلنخيل، - 20000 دلددر دلبيضلء 

دملغرب

تأسيس شركة ذدت دملدؤولية 

دملحدوس  

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

565474

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

دلقلنون  إعددس  تم   2022 نون28   25

دملدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دملحدوس  بلمل يزدت دلتللية:

ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دملدؤولية دملحدوس .

عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 

 VENT  : دإلقتضلء ب ختصر تد يتهل 

.SABLE ETOILES
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تنظيم   : بإيجلز  دلشركة  غرض 

دألنشطة دإلبددعية دلفنية ودلت2فيهية.

زنقة   42  : عنودن دملقر دالخت لعي 

سلرية بن زنيم دلطلبق دلثللث دلشقة 

دلددر دلبيضلء   20000  - دلنخيل،   3

دملغرب.

أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.

 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:

 IGOR SHAMRAEV : 500 دلديد

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة.

 MARINA SOSNINA دلديد  

سرهم   400 بقي ة  حصة   : 500

للحصة. 

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :

 IGOR SHAMRAEV دلديد 

 rue Artomonova, St ,45 (د)عنودنه

 Jivotinnoe Ramonsky 396002

.Voronej RUSSIE

 MARINA SOSNINA دلديد  

 Malaya  ,44/60 عنودنه(د) 

 Boulharestskaya, apprt 544

 492288 Saint Petersburg

.RUSSIE

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:

 IGOR SHAMRAEV دلديد 

 rue Artomonova, St ,45 (د)عنودنه

 Jivotinnoe Ramonsky 396002

Voronej RUSSIE

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

 44 بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 

سخن28 2022 تحت رقم 850337.

4448I

دالعالنلت دالسدرية للشركلت دملغربية

MOTO CYCLE JAGOUN
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد

تأسيس شركة

دالعالنلت دالسدرية للشركلت دملغربية

 AGADIR ،88000 ،دملغرب

MAROC

MOTO CYCLE JAGOUN شركة 

ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد

وعنودن مقرهل دإلخت لعي دلع لر  

رقم 57 م ر 3 شلرع عبد هللا إبردھیم 

بلوك Aحي دلدالم ع للة دنزكلن - 

80000 أيت ملول دملغرب

تأسيس شركة ذدت مدؤولية 

محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

27585

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

تم إعددس دلقلنون   2022 سخن28   43

مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:

ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.

عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 

 MOTO : دإلقتضلء ب ختصر تد يتهل

.CYCLE JAGOUN

غرض دلشركة بإيجلز : كردء،شردء 

وبيع خ يع دنودع دلدردخلت دلنلرية.

دلع لر    : دالخت لعي  دملقر  عنودن 

رقم 57 م ر 3 شلرع عبد هللا إبردھیم 

 - دنزكلن  ع للة  دلدالم  Aحي  بلوك 

80000 أيت ملول دملغرب.

أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 علمل سنة.

 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:- 

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :

عنودنه(د)  خكون  مني2  دلديد 
عبد  شلرع   3 م ر   57 رقم  دلع لر  
هللا إبردھیم بلوك Aحي دلدالم ع للة 

دنزكلن 80000 أيت ملول دملغرب.
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:
عنودنه(د)  خكون  مني2  دلديد 
عبد  شلرع   3 م ر   57 رقم  دلع لر  
هللا إبردھیم بلوك Aحي دلدالم ع للة 

دنزكلن 80000 أيت ملول دملغرب
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
سخن28   46 بتلريخ  بلنزكلن  دالبتددئية 

2022 تحت رقم 2542.
4449I

RAHHALI CONSEIL

BILLIONAIRE CALL
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تأسيس شركة

 STE BILLIONAIRE CALL SARL
دلرأس لل: 000.00 400 سرهم- 

دلسجل دلتجلري:-426645 
دلتعريف دلضريبي: -52547960
دلضريبة دملهنية: 45308434 – 
رقم دالنخردط في دل ص وض ج: 

4263960-
دلتعريف دملوحد لل قلولة: 

003095008000090
دملقر دالخت لعي: دمللك دملدمى 

ملقلوي 47، شلرع 44 ينلير مركز 
دألع لل خيهلن، دلطلبق دلردبع، 

خيليز، مردكش
إعالن عن تأسيس شركة ذدت 

مدؤولية محدوس 
دملحرر  دلعرفي  دلعقد  ب قت�سى 
وضع  تم   ،06/04/2022 بتلريخ: 
ذدت  لشركة  دألسل�سي  دلقلنون 

مدؤولية محدوس  م يزدتهل كللتللي:
 STE BILLONAIRE دلتد ية:   *

CALL SARL
مركز   - دلشركة:  دلغرض   *

دالتصلالت
دملدمى  دمللك   : دلرئي�سي  *دملقر 
مركز  ينلير   44 شلرع   ،47 ملقلوي 
دلردبع،  دلطلبق  خيهلن،  دألع لل 

خيليز، مردكش.

* دملد : حدست مد  دلشركة في 99 

سنة.

* دلدنة دملللية: تبتدئ من 4 ينلير 

وتنتهي في 34 سخن28 من كل سنة.

* دلرأس لل: حدس رأس لل دلشركة 

مقد ة  سرهم   400  000.00 في 

سرهم   400 حصة من فئة  إلى4000 

للودحد  محرر  بللكلمل وموزعة ك ل 

يلي: 

 BILLIONAIRE“ -دلشركة 

 GROUP HOLDING OFFSHORE“

950 حصة بقي ة 400 سرهم للحصة

 50 مدعوس  آيت  نبيل  دلديد   -

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   *

وصفلت ومودطن دلشركلء:

 BILLIONAIRE“ دلشركة   -

 ”GROUP HOLDING OFFSHORE

وعنودنهل 483 شلرع ولي دلعهد، مركز 

نريل، دلطلبق دألر�سي، دملحل رقم 43، 

طنجة90000 دملغرب.

- دلديد نبيل آيت مدعوس وعنودنه 

رقم  سوبليكس  سدفنت�سي  دقلمة   53

 40000 مردكش  دملقلومة،  شلرع   ،3

دملغرب.

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   *

ومودطن مدي2ي دلشركة:

- دلديد نبيل آيت مدعوس وعنودنه 

رقم  سوبليكس  سدفنت�سي  دقلمة   53

 40000 مردكش  دملقلومة،  شلرع   ،3

دملغرب.

بلملحك ة   : دلقلنوني  دإليددع   *

بتلريخ:  ب ردكش،  دلتجلرية 

24/06/2022، تحت عدس:437009.

لإليددع ودلنشر

4420I
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RAHHALI CONSEIL

 BILLIONAIRE
CONSTRUCTION

شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 
تأسيس شركة

 STE BILLIONAIRE

 CONSTRUCTION SARL

دلرأس لل: 000.00 400 سرهم- 

دلسجل دلتجلري:426735

- دلتعريف دلضريبي: 52520554

-دلضريبة دملهنية: 45308440 

– رقم دالنخردط في دل ص وض ج: 

4264063

دلتعريف دملوحد لل قلولة: 

003094878000044

دملقر دالخت لعي: دمللك دملدمى 

ملقلوي 20، شلرع 44 ينلير مركز 

دألع لل خيهلن، دلطلبق دلخلمس، 

خيليز، مردكش

إعالن عن تأسيس شركة ذدت 

مدؤولية محدوس 
دملحرر  دلعرفي  دلعقد  ب قت�سى 

وضع  تم  بتلريخ:06/04/2022، 

ذدت  لشركة  دألسل�سي  دلقلنون 

مدؤولية محدوس  م يزدتهل كللتللي :

 STE BILLONAIRE دلتد ية:   *

CONSTRUCTION SARL

* دلغرض دلشركة: - أع لل تشييد 

دملبلني دلدكنية وغي2 دلدكنية 

دملدمى  دمللك  دلرئي�سي:  *دملقر 

مركز  ينلير   44 شلرع   ،20 ملقلوي 

دلخلمس،  دلطلبق  خيهلن،  دألع لل 

خيليز، مردكش.

* دملد : حدست مد  دلشركة في 99 

سنة.

* دلدنة دملللية: تبتدئ من 4 ينلير 

وتنتهي في 34 سخن28 من كل سنة.

* دلرأس لل: حدس رأس لل دلشركة 

في 400.000 سرهم مقد ة إلى 4000 

للودحد   سرهم   400 حصة من فئة 

محرر  بللكلمل وموزعة ك ل يلي: 

 BILLIONAIRE“ -دلشركة 

 GROUP HOLDING OFFSHORE“

950 حصة بقي ة 400 سرهم للحصة.

 50 مدعوس  آيت  نبيل  دلديد   -
حصة بقي ة 400 سرهم للحصة

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   *
وصفلت ومودطن دلشركلء:

 BILLIONAIRE“ دلشركة   -
 ”GROUP HOLDING OFFSHORE
وعنودنهل 483 شلرع ولي دلعهد، مركز 
نريل، دلطلبق دألر�سي، دملحل رقم 43، 

طنجة 90000 دملغرب.
- دلديد نبيل آيت مدعوس وعنودنه 
رقم  سوبليكس  سدفنت�سي  دقلمة   53
 40000 مردكش  دملقلومة،  شلرع   ،3

دملغرب.
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   *

ومودطن مدي2ي دلشركة:
- دلديد نبيل آيت مدعوس وعنودنه 
رقم  سوبليكس  سدفنت�سي  دقلمة   53
 40000 مردكش  دملقلومة،  شلرع   ،3

دملغرب.
بلملحك ة  دلقلنوني:  دإليددع:   *
بتلريخ:  ب ردكش،  دلتجلرية 
22/06/2022، تحت عدس:437084.

لإليددع ودلنشر

4424I

RAHHALI CONSEIL

BILLIONAIRE PROMOTION
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تأسيس شركة

 STE BILLIONAIRE
PROMOTION SARL

دلرأس لل: 000.00 400 سرهم
- دلسجل دلتجلري:426683

- دلتعريف دلضريبي: 52520546
-دلضريبة دملهنية: 45308438 

– رقم دالنخردط في دل ص وض ج: 
- 4263857

دلتعريف دملوحد لل قلولة: 
003094877000038

دملقر دالخت لعي: دمللك دملدمى 
ملقلوي 49، شلرع 44 ينلير مركز 
دألع لل خيهلن، دلطلبق دلخلمس، 

خيليز، مردكش
إعالن عن تأسيس

 شركة ذدت مدؤولية محدوس 

دملحرر  دلعرفي  دلعقد  ب قت�سى 

وضع  تم   ،06/04/2022 بتلريخ: 

ذدت  لشركة  دألسل�سي  دلقلنون 

مدؤولية محدوس  م يزدتهل كللتللي:

 STE BILLONAIRE دلتد ية:   *

PROMOTION SARL

منعش   - دلشركة:  دلغرض   *
عقلري

دملدمى  دمللك  دلرئي�سي:  *دملقر 

مركز  ينلير   44 شلرع   ،49 ملقلوي 

دلخلمس،  دلطلبق  خيهلن،  دألع لل 

خيليز، مردكش.

* دملد : حدست مد  دلشركة في 99 

سنة.

* دلدنة دملللية: تبتدئ من 4 ينلير 

وتنتهي في 34 سخن28 من كل سنة.

* دلرأس لل: حدس رأس لل دلشركة 

مقد ة  سرهم   400  000.00 في 

سرهم   400 حصة من فئة  إلى4000 

وموزعة  بللكلمل  محرر    للودحد  

ك ل يلي: 

 BILLIONAIRE“ -دلشركة 

 GROUP HOLDING OFFSHORE“

950 حصة بقي ة 400 سرهم للحصة

 50 مدعوس  آيت  نبيل  دلديد   -

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   *

وصفلت ومودطن دلشركلء:

 BILLIONAIRE“ دلشركة   -

 ”GROUP HOLDING OFFSHORE

وعنودنهل 483 شلرع ولي دلعهد، مركز 

نريل، دلطلبق دألر�سي، دملحل رقم 43، 

طنجة90000 دملغرب.

- دلديد نبيل آيت مدعوس وعنودنه 

رقم  سوبليكس  سدفنت�سي  دقلمة   53

 40000 مردكش  دملقلومة،  شلرع   ،3

دملغرب.

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   *

ومودطن مدي2ي دلشركة:

- دلديد نبيل آيت مدعوس وعنودنه 

رقم  سوبليكس  سدفنت�سي  دقلمة   53

 40000 مردكش  دملقلومة،  شلرع   ،3

دملغرب.

بلملحك ة  دلقلنوني:  دإليددع:   *

بتلريخ:  ب ردكش،  دلتجلرية 

24/06/2022، تحت عدس:437037.

لإليددع ودلنشر

4422I

فكلمس

فكامس
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
حل شركة

فكلمس

حي دلجديد زنقة 40 رقم 42 خردس ، 

64550، خردس  دملغرب

فكلمس شركة ذدت مدؤولية 

محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد(في 

طور دلتصفية)

وعنودن مقرهل دإلخت لعي دلحي 

دلجديد زنقة 40 رقم 42 خردس  - 

64550 خردس  دملغرب.

حل شركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.33449

دلوحيد  دلشريك  قردر  ب قت�سى 
تقرر   2022 شتن28   26 في  دملؤرخ 

ذدت مدؤولية محدوس   حل شركة 

مبلغ  دلوحيد فكلمس  دلشريك  ذدت 
وعنودن  سرهم   40.000 رأس للهل 

مقرهل دإلخت لعي دلحي دلجديد زنقة 
خردس    64550  - خردس    42 رقم   40

في  دلنجلح  عدم   : ل  نتيجة  دملغرب 

دملشروع.

حي  ب  دلتصفية  مقر  حدس  و 
 - خردس    42 رقم   40 زنقة  دلجديد 

64550 خردس  دملغرب. 

و عين:

فكروس  دلوهلب  عبد  دلديد( ) 

 40 زنقة  دلجديد  دلحي  وعنودنه(د) 
رقم 42 خردس  64550 خردس  دملغرب 

ك صفي ( ) للشركة.

وعند دإلقتضلء دلحدوس دملفروضة 

محل  لهم  دملخولة  دلصالحيلت  على 

دملخلبر  ومحل تبليغ دلعقوس ودلوثلئق 

دملتعلقة بللتصفية : -
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بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

سخن28   06 بتلريخ  بوخد   دلتجلرية 

2022 تحت رقم 4945.

4423I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

STE AL›ECHELLE SARL AU
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 RUE EL HOURIA N°49

 ERRACHIDIA، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

 STE AL’ECHELLE SARL AU

شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد

وعنودن مقرهل دإلخت لعي قصر 

دسرير مدغر  دلردشيدية دلردشيدية 

52000 دلردشيدية دملغرب

تأسيس شركة ذدت مدؤولية 

محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

46549

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

تم إعددس دلقلنون   2022 سخن28   08

مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:

ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.

عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 

 STE  : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

.AL’ECHELLE SARL AU

دع لل   : بإيجلز  دلشركة  غرض 

مختلفة.

قصر   : دالخت لعي  دملقر  عنودن 

دلردشيدية  دلردشيدية  دسرير مدغر  

52000 دلردشيدية دملغرب.

أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.

 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:- 

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :

بنعص لن  دلعزيز  عبد  دلديد 

 52000 دلردشيدية  عنودنه(د) 

دلردشيدية دملغرب.

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:

بنعص لن  دلعزيز  عبد  دلديد 

 52000 دلردشيدية  عنودنه(د) 

دلردشيدية دملغرب

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

تحت   - دالبتددئية بللرشيدية بتلريخ 
رقم -.

4424I

EURODEFI

CYNEGETIC ADVISING
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

EURODEFI

 BD ABDELMOUMEN APPT 449

 N°13، 20360، CASABLANCA

MAROC

CYNEGETIC ADVISING شركة 

ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد

وعنودن مقرهل دإلخت لعي ١١٩ شلرع 

عبد دملومن دلطلبق دلثلني رقم ١٥ - 

20360 دلددر دلبيضلء دملغرب

تأسيس شركة ذدت مدؤولية 

محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

565544

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
دلقلنون  إعددس  تم   2022 نون28   30

مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:

ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.

عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 

 : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

.CYNEGETIC ADVISING

غرض دلشركة بإيجلز : دإلستشلر  

ودإلسدر .

 ١١٩  : دالخت لعي  دملقر  عنودن 

شلرع عبد دملومن دلطلبق دلثلني رقم 

١٥ - 20360 دلددر دلبيضلء دملغرب.

أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.

 40.000 دلشركة:  رأس لل  مبلغ 

سرهم، مقدم كللتللي:- 

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :

دلديد خين ملرك رينيه خوفينو 

عنودنه(د) 33 تجزئة دلدنلوبلر خنوب 

بوزنيقة   43400 دملنصورية بوزنيقة 

دملغرب.

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:

دلديد خين ملرك رينيه خوفينو 

عنودنه(د) 33 تجزئة دلدنلوبلر خنوب 

بوزنيقة   43400 دملنصورية بوزنيقة 

دملغرب

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

 44 بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 

سخن28 2022 تحت رقم 00850208.

4425I

FIDUCIAIRE AMER FISC

STE GOU MUS CAR SARL
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE AMER FISC

 BD ANNASR IMMB CHOURAK

 1ERE ETAGE ZAIO، 62000،

NADOR MAROC

STE GOU MUS CAR SARL شركة 

ذدت دملدؤولية دملحدوس 

وعنودن مقرهل دإلخت لعي شلرع 
دلددملة حي دلبلم زديو دلنلظور 

62900 دلنلظور دملغرب

تأسيس شركة ذدت دملدؤولية 

دملحدوس  

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

25047

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

دلقلنون  إعددس  تم   2022 نون28   28

دملدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دملحدوس  بلمل يزدت دلتللية:

ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دملدؤولية دملحدوس .

عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 

 STE  : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

.GOU MUS CAR SARL

كردء   : بإيجلز  دلشركة  غرض 

دلديلردت.

شلرع   : دالخت لعي  دملقر  عنودن 

دلنلظور  زديو  دلبلم  حي  دلددملة 

62900 دلنلظور دملغرب.

أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.

 500.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:

 2.500  : دلكردري  رشيد  دلديد 

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة.

 2.500  : دلكردري  بوزيلن  دلديد 

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة. 

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :

عنودنه(د)  دلكردري  رشيد  دلديد 

حي دلبلم زديو دلنلظر 62000 دلنلظور 

دملغرب.

دلديد بوزيلن دلكردري عنودنه(د) 

 62000 دلنلظور  زديو  دلدالم  حي 

دلنلظور دملغرب.

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:

دلديد منصوري يلسين عنودنه(د) 

زديو/ ستوت  دوالس  ص28    05 قطلع 

دلنلظور 62000 دلنلظور دملغرب

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

دالبتددئية بللنلضور بتلريخ 44 سخن28 

2022 تحت رقم 4995.

4426I



24417 الجريدة الرسميةعدس 5748 - 4 خ لس  دامر  4444 )28 سيد 28 2022) 

TOUHAMI ANISS

 STE SANOUR SOLUTIONS

SARL AU
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد

تأسيس شركة

TOUHAMI ANISS

 QU AGADIR DB AGADIR

 N° 11 OUAZZANE، 16200،

OUAZZANE MAROC

 STE SANOUR SOLUTIONS

SARL AU شركة ذدت مدؤولية 

محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد

وعنودن مقرهل دإلخت لعي حي دكلسير 

سرب دكلسير رقم 44 وزدن - 46200 

وزدن دملغرب

تأسيس شركة ذدت مدؤولية 

محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

2044

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

دلقلنون  إعددس  تم   2022 نون28   29

مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:

ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.

عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 

 STE  : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

 SANOUR SOLUTIONS SARL

.AU

تلخر   : بإيجلز  دلشركة  غرض 

مدتلزملت متنوعة بللتقديط

مدملت معلوملتية.

عنودن دملقر دالخت لعي : حي دكلسير 

 46200  - وزدن   44 سرب دكلسير رقم 

وزدن دملغرب.

أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.

 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:

 4.000  : دلديد نوردلدين وكريم 
حصة بقي ة 400 سرهم للحصة. 

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 
وصفلت ومودطن دلشركلء :

دلديد نور دلدين وكريم عنودنه(د) 
بلخ لر  دلطيب  سرب  دلقشريين  حي 

رقم 33 وزدن 46200 وزدن دملغرب.
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:
دلديد نوردلدين وكريم عنودنه(د) 
بلخ لر  دلطيب  سرب  دلقشريين  حي 

رقم 33 وزدن 46200 وزدن وزدن
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
سخن28   05 بتلريخ  بوزدن  دالبتددئية 

2022 تحت رقم 3808.
4427I

ASHAM MOHAMED

 ANYANOR GROUP
HOLDING

شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 
تفويت حصص

ASHAM MOHAMED
 AV AHMED LAHRIZI RES
 FAHD IMM 3 N°3 TETOUAN،

93000، TETOUAN MAROC
 ANYANOR GROUP
دملدؤولية  ذدت  شركة   HOLDING

دملحدوس 
قرية  دإلخت لعي  مقرهل  وعنودن 
 - كلبو نيكرو مرتيل  كلبو رقم س24 

93000 تطودن دملغرب.
تفويت حصص

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 
.24324

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 
ت ت   2020 نون28   20 في  دملؤرخ 

دملصلسقة على :
نصي2 دلصلعي   ( ) تفويت دلديد 
400 حصة دخت لعية من أصل 400 
نورسين   ( ) دلديد  لفلئد   حصة 

دشردط بتلريخ 20 نون28 2020.
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم   
سخن28   47 دالبتددئية بتطودن بتلريخ 

2020 تحت رقم 6240.
4428I

دوطو دكول دنطالق

الفرح ميكانيك
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

دلفرح ميكلنيك
حي دالنطالق خردس ، 64550، خردس  

دملغرب
دلفرح ميكلنيك شركة ذدت مدؤولية 

محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد
وعنودن مقرهل دإلخت لعي حي 

دالنطالق خردس  - 64550 خردس  
دملغرب

تأسيس شركة ذدت مدؤولية 
محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 
35424

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعددس دلقلنون   2020 ملرس   20
مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 
دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:
ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 
دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.
عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
دلفرح   : ب ختصر تد يتهل  دإلقتضلء 

ميكلنيك.
ميكلنيكي   : غرض دلشركة بإيجلز 
ودطلر  دكديدودردت  وبيع  تصليح 

لديلردت.
حي   : دالخت لعي  دملقر  عنودن 
خردس    64550  - خردس   دالنطالق 

دملغرب.
أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.
 20.000 دلشركة:  رأس لل  مبلغ 

سرهم، مقدم كللتللي:- 
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :
دلديد عبد دلقلسر دلفرح عنودنه(د) 
حي دوالس مزيلن خردس  64550 خردس  

دملغرب.
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:

دلديد عبد دلقلسر دلفرح عنودنه(د) 

حي دوالس مزيلن خردس  64550 خردس  

دملغرب

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

يونيو   26 بتلريخ  بوخد   دلتجلرية 

2020 تحت رقم 4262.

4429I

مح د دلحنوسي موثق

ميني مار�سي جنات
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

مح د دلحنوسي موثق

3 شلرع دألندلس ط 4، 32000، 

دلحدي ة دملغرب

ميني ملر�سي خنلت شركة ذدت 

مدؤولية محدوس  ذدت دلشريك 

دلوحيد

وعنودن مقرهل دإلخت لعي دألمل 4 

دلطلبق دلدفلي خ لعة تلرخيدت 

إقليم دلحدي ة - 32000 دلحدي ة 

دملغرب

تأسيس شركة ذدت مدؤولية 

محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

453

في  مؤرخ  موثق  عقد  ب قت�سى 
دلقلنون  إعددس  تم   2022 نون28   25

مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:

ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.

عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 

ميني   : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

ملر�سي خنلت.

: بيع دملودس  غرض دلشركة بإيجلز 

دلغددئية.

 4 دألمل   : عنودن دملقر دالخت لعي 

تلرخيدت  خ لعة  دلدفلي  دلطلبق 

دلحدي ة   32000  - إقليم دلحدي ة 

دملغرب.
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أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.

 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:- 

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :

دلحدو�سي  عبددلعللي  دلديد 

بللهلشم  مح د  زنقة  عنودنه(د) 

ترخيدت 32000 دلحدي ة دملغرب.

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:

دلحدو�سي  عبددلعللي  دلديد 

بللهلشم  مح د  زنقة  عنودنه(د) 

ترخيدت 32000 دلحدي ة دملغرب

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

 45 بتلريخ  بتلرخيدت  دالبتددئية 

سخن28 2022 تحت رقم 93.

4430I

LEADER PRESSE

 Groupe scolaire AL JAWDA

AL ILMIA
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد

حل شركة

LEADER PRESSE

 RUE ABOU ZAID 456

 ADADOUSSI N°9 MAARIF 156

 RUE ABOU ZAID ADADOUSSI

 N°9 MAARIF، 20000،

CASABLANCA MAROC

 Groupe scolaire AL JAWDA

AL ILMIA شركة ذدت مدؤولية 

محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد(في 

طور دلتصفية)

وعنودن مقرهل دإلخت لعي تجزئة 

دلزيتون رقم 49 ليدلسفة دلددر 

دلبيضلء - 20232 دلددر دلبيضلء 

دملغرب.

حل شركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.303039

دلوحيد  دلشريك  قردر  ب قت�سى 

دملؤرخ في 47 أكتوبر 2022 تقرر حل 

شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

 Groupe scolaire دلوحيد  دلشريك 

مبلغ   AL JAWDA AL ILMIA
وعنودن  سرهم   400.000 رأس للهل 

مقرهل دإلخت لعي تجزئة دلزيتون رقم 

49 ليدلسفة دلددر دلبيضلء - 20232 

دلددر دلبيضلء دملغرب نتيجة ل : قردر 

حل مبكر لشركة

قرر تحديد مقر دلتصفية في تجزئة 

دلزيتون ليدلسفة دلددر دلبيضلء

قرر دلديد عبد دلودحد بوصحلبل 

بصفته دملدؤول في غلق دلشركة.

تجزئة  ب  دلتصفية  مقر  حدس  و 

دلددر  ليدلسفة   49 رقم  دلزيتون 

دلبيضلء  دلددر   20232  - دلبيضلء 

دملغرب. 

و عين:

بوصحلبل  دلودحد  عبد  دلديد( ) 

 49 تجزئة دلزيتون ع لر   وعنودنه(د) 

 20232 دلبيضلء  داللفة   23 شقة 

 ( ) ك صفي  دملغرب  دلبيضلء  دلددر 

للشركة.

وعند دإلقتضلء دلحدوس دملفروضة 

محل  لهم  دملخولة  دلصالحيلت  على 

دملخلبر  ومحل تبليغ دلعقوس ودلوثلئق 

دملتعلقة بللتصفية : -

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

 28 بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 

أكتوبر 2022 تحت رقم 843924.

4434I

SAMAVIR
تصفية دلشركة

دلعلمة  دلج عية  ب قت�سى 

دالستثنلئية دملنعقد  ب كنلس بتلريخ 

دلشركلء  أعلن   2022 نوف 28   24

تصفية دلشركة وعين دلديد مح د 

بلإلخردءدت  للقيلم  دلبورميس 

تم  ك ل  دلشركة  لحل  دلقلنونية  

 2 تحديد مقر دلشركة بتجزئة دملنزه 
رقم 225 بوفكردن كعنودن للتصفية

بكتلبة  تم   : دلقلنوني  .دإليددع 

دلضبط بلملحك ة دلتجلرية ب كنلس 

تحت رقم   2022 سيد 28   44 بتلريخ 

.4304
للبيلن ودإلشلر  إسدر  دلشركة

4432I

LEADER PRESSE

LAGRAINI IMMOBILIER

شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تفويت حصص

LEADER PRESSE

 RUE ABOU ZAID 456

 ADADOUSSI N°9 MAARIF 156

 RUE ABOU ZAID ADADOUSSI

 N°9 MAARIF، 20000،

CASABLANCA MAROC

LAGRAINI IMMOBILIER شركة 

ذدت دملدؤولية دملحدوس 

وعنودن مقرهل دإلخت لعي 494 شلرع 

دلحزدم دلكبي2 حي علسل - 20000 

دلددر دلبيضلء دملغرب.

تفويت حصص

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.369795

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 

ت ت   2022 نون28   04 في  دملؤرخ 

دملصلسقة على :

حدنلء   ( ) دلديد  تفويت 

دبودلقديم 400 حصة دخت لعية من 

أصل 4.000 حصة لفلئد  دلديد ( ) 

حدن لكريني بتلريخ 04 نون28 2022.

حدنلء   ( ) دلديد  تفويت 

دبودلقديم 400 حصة دخت لعية من 

أصل 4.000 حصة لفلئد  دلديد ( ) 

نهيلة دلكوهن بتلريخ 04 نون28 2022.

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم   

 03 بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 

سخن28 2022 تحت رقم 756404.

4433I

دوطو دكول دنطالق

اوطو اكول انطالق
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

دوطو دكول دنطالق

حي دالنطالق 433 دلطلبق دالر�سي 

خردس ، 64550، خردس  دملغرب

ذدت  شركة  دنطالق  دكول  دوطو 

دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد

حي  دإلخت لعي  مقرهل  وعنودن 

دالنطالق 433 دلطلبق دالر�سي خردس  

- 64550 خردس  دملغرب

مدؤولية  ذدت  شركة  تأسيس 

محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

39445

في  مؤرخ  موثق  عقد  ب قت�سى 
تم إعددس دلقلنون   2022 ف28دير   24

مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:

ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.

عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 

دوطو   : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

دكول دنطالق.

مدرسة   : بإيجلز  دلشركة  غرض 

لتعليم دلديلقة.

حي   : دالخت لعي  دملقر  عنودن 

دالنطالق 433 دلطلبق دالر�سي خردس  

- 64550 خردس  دملغرب.

أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.

 40.000 دلشركة:  رأس لل  مبلغ 

سرهم، مقدم كللتللي:- 

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :

عنودنه(د)  كونيف  مح د  دلديد 

خردس    32 دو  رقم  ع رو  دوالس  حي 

64550 خردس  دملغرب.



24419 الجريدة الرسميةعدس 5748 - 4 خ لس  دامر  4444 )28 سيد 28 2022) 

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   
ومودطن مدي2ي دلشركة:

عنودنه(د)  كونيف  مح د  دلديد 
خردس    32 دو  رقم  ع رو  دوالس  حي 

64550 خردس  دملغرب
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
يونيو   04 بتلريخ  بوخد   دلتجلرية 

2022 تحت رقم 4666.

4434I

دلتهلمي دلدللمي

2 فاص
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

حل شركة

دلتهلمي دلدللمي
رقم 6 دلشلرع دلكبي2 بندوس ، 

30000، فلس دملغرب
2 فلص شركة ذدت دملدؤولية 

دملحدوس (في طور دلتصفية)
وعنودن مقرهل دإلخت لعي 224 

تجزئة عرصة دلزيتون 4 طريق عين 
دلشقف زودغة فلس - 30000 فلس 

دملغرب.
حل شركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 
.56693

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 
تقرر حل   2022 نون28   24 دملؤرخ في 
دملحدوس   دملدؤولية  ذدت  شركة 
 400.000 رأس للهل  مبلغ  فلص   2
 224 سرهم وعنودن مقرهل دإلخت لعي 
طريق عين   4 تجزئة عرصة دلزيتون 
30000 فلس   - دلشقف زودغة فلس 
دملغرب نتيجة ل : قلة دلديولة دملللية 

ودملنلفدة.
 224 ب  دلتصفية  مقر  حدس  و 
طريق عين   4 تجزئة عرصة دلزيتون 
30000 فلس   - دلشقف زودغة فلس 

دملغرب. 
و عين:

غري�سي  مح د  دلديد( ) 
عرصة  تجزئة   224 وعنودنه(د) 
دلزيتون 4 طريق عين دلشقف زودغة 
فلس دملغرب ك صفي   30000 فلس 

( ) للشركة.

غري�سي  يوسف  دلديد( ) 

عرصة  تجزئة   224 وعنودنه(د) 

دلزيتون 4 طريق عين دلشقف زودغة 

فلس دملغرب ك صفي   30000 فلس 

( ) للشركة.

غري�سي  مصطفى  دلديد( ) 

عرصة  تجزئة   224 وعنودنه(د) 

دلزيتون 4 طريق عين دلشقف زودغة 

فلس دملغرب ك صفي   30000 فلس 

( ) للشركة.

غري�سي  دح د  دلديد( ) 

عرصة  تجزئة   224 وعنودنه(د) 

دلزيتون 4 طريق عين دلشقف زودغة 

فلس دملغرب ك صفي   30000 فلس 

( ) للشركة.

دبلحبيب  دزهور  دلديد( ) 

دلقرويين  تجزئة   555 وعنودنه(د) 

 30000 فلس  دلشقف  عين  طريق 

فلس دملغرب ك صفي ( ) للشركة.

وعند دإلقتضلء دلحدوس دملفروضة 

محل  لهم  دملخولة  دلصالحيلت  على 

دملخلبر  ومحل تبليغ دلعقوس ودلوثلئق 

دملتعلقة بللتصفية : -

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

سخن28   43 بتلريخ  بفلس  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 5208/022.

4435I

FIDUCIARE COMPTABLITE

 STE RAYHANT AL GHARB

TRANS
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

حل شركة

FIDUCIARE COMPTABLITE
سوق دألربعلء دلغرب، 44300، سوق 

دألربعلء دلغرب دملغرب

 STE RAYHANT AL GHARB

TRANS شركة ذدت دملدؤولية 

دملحدوس (في طور دلتصفية)

وعنودن مقرهل دإلخت لعي سودر دوالس 

بن دلدبع دلرمل دلفتح - 44300 

سوق دألربعلء دلغرب دملغرب.

حل شركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.26935

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 

2022 تقرر حل  46 سخن28  دملؤرخ في 

 STE  شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس

 RAYHANT AL GHARB TRANS

مبلغ رأس للهل 60.000 سرهم وعنودن 

مقرهل دإلخت لعي سودر دوالس بن دلدبع 

44300 سوق دألربعلء   - دلرمل دلفتح 

دلغرب دملغرب نتيجة ل : عدم دلوفيق 

في تحقيق دألهددف دملدطر لهل.

و حدس مقر دلتصفية ب سودر دوالس 

 44300  - دلفتح  دلرمل  دلدبع  بن 

سوق دألربعلء دلغرب دملغرب. 

و عين:

دشليقة  ع لس  دلديد( ) 

وعنودنه(د) سودر دوالس بن دلدبع دلرمل 

دلغرب  سوق دألربعلء   44300 دلفتح 

دملغرب ك صفي ( ) للشركة.

وعند دإلقتضلء دلحدوس دملفروضة 

محل  لهم  دملخولة  دلصالحيلت  على 

دملخلبر  ومحل تبليغ دلعقوس ودلوثلئق 

دملتعلقة بللتصفية : -

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

دلغرب  دالربعلء  بدوق  دالبتددئية 

رقم  تحت   2022 سخن28   46 بتلريخ 

.583/2022

4436I

EURODEFI

 WEARDESIGN
INTERNATIONAL

شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 
تأسيس شركة

EURODEFI

 BD ABDELMOUMEN APPT 449

 N°13، 20360، CASABLANCA

MAROC

 WEARDESIGN

INTERNATIONAL شركة ذدت 

دملدؤولية دملحدوس 

وعنودن مقرهل دإلخت لعي ١١٩ شلرع 

عبد دملومن دلطلبق دلثلني رقم ١٥ - 

20360 دلددر دلبيضلء دملغرب

تأسيس شركة ذدت دملدؤولية 

دملحدوس  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

565457

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
دلقلنون  إعددس  تم   2022 نون28   25

دملدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دملحدوس  بلمل يزدت دلتللية:

ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دملدؤولية دملحدوس .

متبوعة  دلشركة  تد ية 

ب ختصر  دإلقتضلء  عند 

 WEARDESIGN  : تد يتهل 

.INTERNATIONAL

دإلست2دس   : بإيجلز  دلشركة  غرض 

ودلتصدير صنلعة دملالبس.

 ١١٩  : دالخت لعي  دملقر  عنودن 

شلرع عبد دملومن دلطلبق دلثلني رقم 

١٥ - 20360 دلددر دلبيضلء دملغرب.

أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.

 40.000 دلشركة:  رأس لل  مبلغ 

سرهم، مقدم كللتللي:- 

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :

كويلو  بينتو  خورج  بلولو  دلديد 

دل28تغلل  عنودنه(د)  سلنتوس  سوس 

22546 دل28تغلل دل28تغلل.

ردموس  أرملندو  موسيه  دلديد 

دل28تغلل  عنودنه(د)  لي ل  بلروس 

22546 دل28تغلل دل28تغلل.

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:

كويلو  بينتو  خورج  بلولو  دلديد 

دل28تغلل  عنودنه(د)  سلنتوس  سوس 

22546 دل28تغلل دل28تغلل

ردموس  أرملندو  موسيه  دلديد 

دل28تغلل  عنودنه(د)  لي ل  بلروس 

22546 دل28تغلل دل28تغلل

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

 44 بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 

سخن28 2022 تحت رقم 850283.

4437I
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RENTAM SARL AU

RENTAM SARL AU
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
حل شركة

RENTAM SARL AU
 YASMINA 5 KAISSARIAT

ADDABBAGH REZ-DE-
 CHAUSSÉE N° 14، 90080،

TANGER MAROC
RENTAM SARL AU شركة ذدت 
مدؤولية محدوس  ذدت دلشريك 

دلوحيد(في طور دلتصفية)
وعنودن مقرهل دإلخت لعي يلس ينة 5 
قيدلرية دلدبلغ دلطلبق دألر�سي رقم 

44 - 90080 طنجة دملغرب.
حل شركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 
.443459

دلوحيد  دلشريك  قردر  ب قت�سى 
تقرر حل   2022 نون28   46 دملؤرخ في 
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 
 RENTAM SARL دلوحيد  دلشريك 
سرهم   400.000 رأس للهل  مبلغ   AU
وعنودن مقرهل دإلخت لعي يلس ينة 5 
قيدلرية دلدبلغ دلطلبق دألر�سي رقم 
44 - 90080 طنجة دملغرب نتيجة ل : 

عدم وخوس دلنشلط.
و حدس مقر دلتصفية ب يلس ينة 
دألر�سي  دلطلبق  دلدبلغ  قيدلرية   5

رقم 44 - 90080 طنجة دملغرب. 
و عين:

ت لكوتلن  مح د  دلديد( ) 
شلرع  دلنهضة  تجزئة  وعنودنه(د) 
دلشهيد عبد دلدالم بن بوحوت 484 
دملغرب  طنجة   90000  4 دلطلبق 

ك صفي ( ) للشركة.
وعند دإلقتضلء دلحدوس دملفروضة 
محل  لهم  دملخولة  دلصالحيلت  على 
دملخلبر  ومحل تبليغ دلعقوس ودلوثلئق 

دملتعلقة بللتصفية : -
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
سخن28   45 بتلريخ  بطنجة  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 260679.

4438I

 SUD AUDIT CONSEIL ET COMPTABILITE

SARL AU

 ENTREPRISE DES ETUDES,

 DES ENTRETIENS

 ET DES TRAVAUX

D'AMÉNAGEMENT (3ETA(

شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

رفع رأس لل دلشركة

 SUD AUDIT CONSEIL ET

COMPTABILITE SARL AU

 PROPRIETE SALAM NR 38 -

 4EME ETAGE AVENUE PRINCE

 MY ABDELLAH - GUELIZ،

40000، MARRAKECH MAROC

 ENTREPRISE DES ETUDES,

 DES ENTRETIENS ET DES

 TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT

دملدؤولية  ذدت  شركة   ((3ETA

دملحدوس 

شلرع  دإلخت لعي  مقرهل  وعنودن 

سيبلم  دقلمة  دالول  دلحدن  موالي 

 -  40 رقم  دلردبع  دلطلبق  -أ-  بلوك 

40000 مردكش دملغرب.

رفع رأس لل دلشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.423309

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 

تم   2022 نون28   28 في  دملؤرخ 

قدره  ب بلغ  دلشركة  رأس لل  رفع 

»900.000 سرهم« أي من »400.000 

عن  سرهم«   4.000.000« إلى  سرهم« 

أو  نقدية  حصص  تقديم   : طريق 

عينية.

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

سخن28   45 بتلريخ  ب ردكش  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 442598.

4439I

FNMCOMPTA

SPACE TEX
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد

تأسيس شركة

FNMCOMPTA

 RESIDENCE RENEE AV IBN 24

 MARHAL 3 EME ETAGE N° 07

 TANGER، 90000، TANGER

MAROC

SPACE TEX شركة ذدت مدؤولية 

محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد

وعنودن مقرهل دإلخت لعي شلرع 

موالي إس لعيل 44 إقلمة موالي 

إس لعيل دلطلبق 3 رقم 9 - طنجة - 

90000 طنجة دملغرب

تأسيس شركة ذدت مدؤولية 

محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

433483

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

دلقلنون  إعددس  تم   2022 نون28   07

مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:

ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.

عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 

 SPACE : دإلقتضلء ب ختصر تد يتهل

.TEX

تصدير   : بإيجلز  دلشركة  غرض 

 CONFECTION A) دلخيلطة 

.(L’EXPORTATION

شلرع   : دالخت لعي  دملقر  عنودن 

موالي  إقلمة   44 إس لعيل  موالي 

إس لعيل دلطلبق 3 رقم 9 - طنجة - 

90000 طنجة دملغرب.

أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.

مبلغ رأس لل دلشركة: 4.000.000 

سرهم، مقدم كللتللي:

دصبيح  بن  دلح يد  عبد  دلديد 
سرهم   400 بقي ة  حصة   40.000  :

للحصة. 
 : دلديد عبد دلح يد بن دصبيح 

40.000 بقي ة 400 سرهم.
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

وصفلت ومودطن دلشركلء :
دصبيح  بن  دلح يد  عبد  دلديد 
زنقة   04 دلدعلس   حي  عنودنه(د) 
طنجة   90000 طنجة   -  05 رقم   24

دملغرب.
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:
دصبيح  بن  دلح يد  عبد  دلديد 
زنقة   04 دلدعلس   حي  عنودنه(د) 
طنجة   90000 طنجة   -  05 رقم   24

دملغرب
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
سخن28   45 بتلريخ  بطنجة  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 44998.

4440I

FOUZMEDIA

 MARYNDA BEAUTY
CENTER

إعالن متعدس دلقردردت

FOUZMEDIA
 KENITRA، 14000، kenitra

maroc
 MARYNDA BEAUTY CENTER
»شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس «

وعنودن مقرهل دالخت لعي: دلرقم 48 
زنقة حدلن دبن تلبث إقلمة ضيلء 
محل رقم 2 - - دلقنيطر  دملغرب.

»إعالن متعدس دلقردردت«
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري: 

.65244
ب قت�سى دلج ع دلعلم دالستثنلئي 
تم دتخلذ   2022 45 شتن28  دملؤرخ في 

دلقردردت دلتللية: 
قردر رقم 4: دلذي ينص على مليلي: 
حصة   500 تفويت  على  دملصلسقة 
دخت لعية بقي ة 400 سرهم للودحد  
لفلئد   تيبوقللين  مريم  ت لكهل  دلتي 

دلديد يوسف تيبوقللين.
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قردر رقم 2: دلذي ينص على مليلي: 
تعيين دلديد يوسف تيبوقللين مدي2 
مريم  دلديد   دستقللة  بعد  خديد 
دلتديي2 وتخول  تيبوقللين من مه ة 
ودإلمضلءدت  دلصالحيلت  خ يع  له 

للوثلئق دلخلصة بللشركة
وتبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 

دلنظلم دألسل�سي دلتللية: 
بند رقم 4: دلذي ينص على مليلي: 
حصة   500 تفويت  على  دملصلسقة 
دخت لعية بقي ة 400 سرهم للودحد  
لفلئد   تيبوقللين  مريم  ت لكهل  دلتي 

دلديد يوسف تيبوقللين
بند رقم 2: دلذي ينص على مليلي: 
تعيين دلديد يوسف تيبوقللين مدي2 
مريم  دلديد   دستقللة  بعد  خديد 
دلتديي2 وتخول  تيبوقللين من مه ة 
ودإلمضلءدت  دلصالحيلت  خ يع  له 

للوثلئق دلخلصة بللشركة
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
 43 بتلريخ  بللقنيطر   دالبتددئية 

سخن28 2022 تحت رقم 93668.

4444I

FOUZMEDIA

KENITRA LODGING
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA، 14000، kenitra

maroc
KENITRA LODGING شركة ذدت 

دملدؤولية دملحدوس 
وعنودن مقرهل دإلخت لعي 59 شلرع 

موالي عبددلعزيز إقلمة موالي 
عبددلعزيز دلرقم 4 - 44000 

دلقنيطر  دملغرب
تأسيس شركة ذدت دملدؤولية 

دملحدوس  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

67245
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
دلقلنون  إعددس  تم   2022 نون28   40
دملدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دملحدوس  بلمل يزدت دلتللية:

ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 
دملدؤولية دملحدوس .

عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
 : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

.KENITRA LODGING
دإلنعلش   : غرض دلشركة بإيجلز 

دلعقلري.
 59  : دالخت لعي  دملقر  عنودن 
إقلمة  عبددلعزيز  موالي  شلرع 
 44000  -  4 موالي عبددلعزيز دلرقم 

دلقنيطر  دملغرب.
أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.
 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:- 
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :
 22 عنودنه(د)  رشيد  علو  دلديد 
 44000 عقيلة  علي  دح د  زنقة 

دلقنيطر  دملغرب.
دلديد ح و كولي عنودنه(د) تجزئة 
بئ2 دلردمي دلشرقية   45 دلوحد  رقم 

44000 دلقنيطر  دملغرب.
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:
 22 عنودنه(د)  رشيد  علو  دلديد 
 44000 عقيلة  علي  دح د  زنقة 

دلقنيطر  دملغرب
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
دالبتددئية بللقنيطر  بتلريخ 40 نون28 

2022 تحت رقم -.
4442I

سي جي خونز وشركله دملغرب

دي جي جونز وشركاه املغرب
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تفويت حصص

سي جي خونز وشركله دملغرب
دقلمة دلحقول مح د دلخلمس 
ع لر  مح د 5 دملكلتب دلطلبق 

8دملكتب 807 دلددر دلبيضلء دملغرب، 
20250، دلددر دلبيضلء دملغرب

سي جي خونز وشركله دملغرب شركة 
ذدت دملدؤولية دملحدوس 

وعنودن مقرهل دإلخت لعي دقلمة 
دلحقول مح د دلخلمس ع لر  

مح د 5 دملكلتب دلطلبق 8 دملكتب 

807 - 20250 دلددر دلبيضلء دملغرب.

تفويت حصص
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.434407

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 

ت ت   2022 سخن28   02 في  دملؤرخ 

دملصلسقة على :

تفويت دلديد ( ) خوزيف صفي2 

 40 أصل  من  دخت لعية  حصة   40

خوزيف   ( ) دلديد  لفلئد   حصة 

بدلروال بتلريخ 02 سخن28 2022.

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم   

 46 بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 

سخن28 2022 تحت رقم 850757.

4443I

JBR CONSEILS

ELIKIA
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تأسيس شركة

JBR CONSEILS
846 شقة رقم 2 دلطلبق دالول 

تجزئة دملدلر دلحي دلصنلعي مردكش، 

40000، مردكش دملغرب

ELIKIA شركة ذدت دملدؤولية 

دملحدوس 

وعنودن مقرهل دإلخت لعي مدي2  

3 دلقطلع أ رقم 254 شقة رقم 3 

مردكش - 40000 مردكش دملغرب

تأسيس شركة ذدت دملدؤولية 

دملحدوس  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

434437

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
دلقلنون  إعددس  تم   2022 نون28   25

دملدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دملحدوس  بلمل يزدت دلتللية:

ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دملدؤولية دملحدوس .

عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 

.ELIKIA : دإلقتضلء ب ختصر تد يتهل

دلتجلر    : بإيجلز  دلشركة  غرض 

داللكت2ونية.

مدي2    : دالخت لعي  دملقر  عنودن 

 3 رقم  شقة   254 رقم  أ  دلقطلع   3

مردكش - 40000 مردكش دملغرب.

أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.

 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:

موندسي2ملسزو  دلفلريز  دلديد 

موكو : 500 حصة بقي ة 400 سرهم 

للحصة.

ملمبيال  كومللن  خوزيف  دلديد 

سرهم   400 بقي ة  حصة   500  :

للحصة. 

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :

موندسي2ملسزو  دلفلريز  دلديد 

موكو عنودنه(د) دلجلمعة دلخلصة كلم 

طريق دمزميز ملحقة ت صلوحت   43

مردكش 40000 مردكش دملغرب.

ملمبيال  كومللن  خوزيف  دلديد 

 423 ع لر   دلدعلس   سدر  عنودنه(د) 

مردكش  دلدالم  ريلض   5 ع لر  

40000 مردكش دملغرب.

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:

موندسي2ملسزو  دلفلريز  دلديد 

موكو عنودنه(د) دلجلمعة دلخلصة كلم 

طريق دمزميز ملحقة ت صلوحت   43

مردكش 40000 مردكش دملغرب

ملمبيال  كومللن  خوزيف  دلديد 

 423 ع لر   دلدعلس   سدر  عنودنه(د) 

مردكش  دلدالم  ريلض   5 ع لر  

40000 مردكش دملغرب

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

سخن28   08 بتلريخ  ب ردكش  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 43223.

4444I
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STE BUR TRAITEMENT COMPTABLE SARL

شركة العمراني 4 يو ذات 

الشريك الوحيد
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

 STE BUR TRAITEMENT

COMPTABLE SARL

 HAY AIT AZZA TARGUISTA AL

 HOCIEMA، 92500، TARGUIST

MAROC

شركة دلع ردني 4 يو ذدت دلشريك 

دلوحيد شركة ذدت مدؤولية 

محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد

وعنودن مقرهل دإلخت لعي ورطالل 

سدر بن قريش خ لعة وقيلس  

بنفريش-تطودن تطودن 93000 

تطودن دملغرب

تأسيس شركة ذدت مدؤولية 

محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

32635

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعددس دلقلنون   2022 سخن28   04

مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:

ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.

عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 

شركة   : ب ختصر تد يتهل  دإلقتضلء 

دلع ردني 4 يو ذدت دلشريك دلوحيد.

تقوم   : بإيجلز  دلشركة  غرض 

دلغذدئية  دملودس  في  بللتجلر   دلشركة 

بللج لة

وبيع دلتبغ بللج لة.

ورطالل   : عنودن دملقر دالخت لعي 

وقيلس   خ لعة  قريش  بن  سدر 

 93000 تطودن  بنفريش-تطودن 

تطودن دملغرب.

أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.

دلشركة:  رأس لل  مبلغ 

400.000,00 سرهم، مقدم كللتللي:

 4.000  : دلع ردني  علسل  دلديد 

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة. 

 4.000  : دلع ردني  علسل  دلديد 

بقي ة 400 سرهم.

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

وصفلت ومودطن دلشركلء :

دلع ردني عنودنه(د)  دلديد علسل 

وقيلس   خ لعة  قريش  بن  سدر  سودر 

تطودن   93000 بنقريش-نطودن 

دملغرب.

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:

دلع ردني عنودنه(د)  دلديد علسل 

وقيلس   خ لعة  قريش  بن  سدر  سودر 

تطودن   93000 بنقريش-نطودن 

دملغرب

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

سخن28   04 دالبتددئية بتطودن بتلريخ 

2022 تحت رقم 3542.

4445I

MLM FINANCE

AGRO HIBA SARL
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تأسيس شركة

MLM FINANCE

 ESPACE AL MOSTAFA RUE AL

 AZHARI LMHAITA SEMLALIA

 BUREAU N°19 4 EME ETAGE

 MARRAKECH، 40000،

marrakech maroc

AGRO HIBA SARL شركة ذدت 

دملدؤولية دملحدوس 

وعنودن مقرهل دإلخت لعي شقة رقم 

8 طلبق 4 ع لر  4 خنلن شريفية 4 

مردكش - 40000 مردكش دملغرب

تأسيس شركة ذدت دملدؤولية 

دملحدوس  

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

434674

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعددس دلقلنون   2022 سخن28   05

دملدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دملحدوس  بلمل يزدت دلتللية:

ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دملدؤولية دملحدوس .

عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 

 AGRO : دإلقتضلء ب ختصر تد يتهل

.HIBA SARL

: مقلول في  غرض دلشركة بإيجلز 

تدي2 ودالستغالل دلفالحي

دملنتوخلت  وتصدير  دست2دس 

دلفالحية.

عنودن دملقر دالخت لعي : شقة رقم 

 4 4 خنلن شريفية  4 ع لر   8 طلبق 

مردكش - 40000 مردكش دملغرب.

أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.

 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:

دلديد  دلهلم بشحة : 600 حصة 

بقي ة 400 سرهم للحصة.

دلديد سعيد دلعرخة : 400 حصة 

بقي ة 400 سرهم للحصة. 

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :

عنودنه(د)  بشحة  دلهلم  دلديد  
تلركة   03 رقم   4 يلس ينة  تجزئة 

مردكش 40000 مردكش دملغرب.

عنودنه(د)  دلعرخة  سعيد  دلديد 

تلركة   3 رقم  فيال  يلس ينة  دقلمة 

مردكش 40000 مردكش دملغرب.

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:

عنودنه(د)  بشحة  دلهلم  دلديد  
تلركة   03 رقم   4 يلس ينة  تجزئة 

مردكش 40000 مردكش دملغرب

عنودنه(د)  دلعرخة  سعيد  دلديد 

تلركة   3 رقم  فيال  يلس ينة  دقلمة 

مردكش 40000 مردكش دملغرب

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

سخن28   45 بتلريخ  ب ردكش  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 442582.

4446I

Ste Abdoune Conseil

 GLOBAL GREEN

AGRICULTURE
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد

تأسيس شركة

Ste Abdoune Conseil

رقم 4 إقلمة فلط ة شلرع موالي 

رشيد دألطلس طريق صفرو فلس، 

30000، فلس دملغرب

 GLOBAL GREEN AGRICULTURE

شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد

وعنودن مقرهل دإلخت لعي متجر 

تجزئة دلبدلتين إقلمة دلبدلتين 2 

بني مالل - 23000 بني مالل دملغرب

تأسيس شركة ذدت مدؤولية 

محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

43523

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

تم إعددس دلقلنون   2022 سخن28   02

مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:

ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.

عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 

 : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

.GLOBAL GREEN AGRICULTURE

مشتل   : بإيجلز  دلشركة  غرض 

دلتصدير  دلتكييف-  دلنبلت ودلبذور- 

ودالستي2دس.

متجر   : دالخت لعي  دملقر  عنودن 

تجزئة دلبدلتين إقلمة دلبدلتين 2 بني 

مالل - 23000 بني مالل دملغرب.

أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.

 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:
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دلديد مح د دالسري�سي دلبوزيدي 

سرهم   400 بقي ة  حصة   4.000  :

للحصة. 

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :

دلديد مح د دالسري�سي دلبوزيدي 

عنودنه(د) دلواليلت دملتحد  دألمريكية 

دألمريكية  دملتحد   دلواليلت   44703

دلواليلت دملتحد  دألمريكية.

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:

دلديد مح د دالسري�سي دلبوزيدي 

عنودنه(د) دلواليلت دملتحد  دألمريكية 

دألمريكية  دملتحد   دلواليلت   44703

دلواليلت دملتحد  دألمريكية

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

دالبتددئية ببني مالل بتلريخ 45 سخن28 

2022 تحت رقم 4878.

4447I

STE FIDUCIAIRE JBILOU LEYLA SARL

BRAMONISS LARACHE
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تأسيس شركة

 STE FIDUCIAIRE JBILOU LEYLA

SARL

 AVENUE OMAR IBN

 ABDELAZIZ ENTRE SOL N°03

 IMMEUBLE ABRAJ DOUBAI،

92000، LARACHE MAROC

BRAMONISS LARACHE شركة 

ذدت دملدؤولية دملحدوس 

وعنودن مقرهل دإلخت لعي تجزئة 

دلوفلء رقم 443 دلعردئش - 92000 

دلعردئش دملغرب

تأسيس شركة ذدت دملدؤولية 

دملحدوس  

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

7264

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعددس دلقلنون   2022 سخن28   04

دملدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دملحدوس  بلمل يزدت دلتللية:

ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دملدؤولية دملحدوس .

عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 

 : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

.BRAMONISS LARACHE

إعلس    : بإيجلز  دلشركة  غرض 

ودملودس  دملنتجلت  خ يع  تدوير 

ودلنفليلت.

تجزئة   : دالخت لعي  دملقر  عنودن 

 92000  - دلعردئش   443 رقم  دلوفلء 

دلعردئش دملغرب.

أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.

 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:

340 حصة   : دلديد مني2 دملقردزي 

بقي ة 400 سرهم للحصة.

 330  : دلشكدي  دبردهيم  دلديد 

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة.

 330  : دلقوضل�سي  دي ن  دلديد 

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة. 

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :

عنودنه(د)  دملقردزي  مني2  دلديد 

 92000  40 رقم  دحديدن  بلطيو 

دلعردئش دملغرب.

دلشكدي  دبردهيم  دلديد 

 92000 خلكلرطل  شلرع  عنودنه(د) 

دلعردئش دملغرب.

دلقوضل�سي  دي ن  دلديد 

 653 2 رقم  عنودنه(د) تجزئة شعبلن 

92000 دلعردئش دملغرب.

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:

عنودنه(د)  دملقردزي  مني2  دلديد 

 92000  40 رقم  دحديدن  بلطيو 

دلعردئش دملغرب

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

دالبتددئية بللعردئش بتلريخ 06 سخن28 

2022 تحت رقم 4273.

4448I

ASMAA MEDIA GROUP

MEDINA ENERGY
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
حل شركة

ASMAA MEDIA GROUP

شلرع صهيب دلرومي بلوك 39 دلرقم 

20 دل28نو�سي دلبيضلء، 20000، 

دلبيضلء دملغرب

MEDINA ENERGY شركة ذدت 

مدؤولية محدوس  ذدت دلشريك 

دلوحيد(في طور دلتصفية)

وعنودن مقرهل دإلخت لعي دلرقم 43 
زنقة أح د دملجلطي دقلمة ليزدلب 

دلطلبق 4 دلرقم 8 دلبيضلء -. دلددر 

دلبيضلء دملغرب.

حل شركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.553329

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 

تقرر حل   2022 نون28   08 دملؤرخ في 

محدوس   مدؤولية  ذدت  شركة 

 MEDINA دلوحيد  دلشريك  ذدت 

 400.000 رأس للهل  مبلغ   ENERGY

دإلخت لعي  مقرهل  وعنودن  سرهم 
43 زنقة أح د دملجلطي دقلمة  دلرقم 

 .- 8 دلبيضلء  4 دلرقم  ليزدلب دلطلبق 

دلددر دلبيضلء دملغرب نتيجة ل : عدم 

دالشتغلل.

و حدس مقر دلتصفية ب دلرقم 43 
ليزدلب  دقلمة  دملجلطي  أح د  زنقة 

دلددر دلبيضلء   .-  8 دلرقم   4 دلطلبق 

دملغرب. 

و عين:

دلديد( ) دمين بوفريق وعنودنه(د) 
سيدي   43 رقم   2 منضرونة  تجزئة 

معروف دلددر دلبيضلء. دلددر دلبيضلء 

دملغرب ك صفي ( ) للشركة.

وعند دإلقتضلء دلحدوس دملفروضة 

محل  لهم  دملخولة  دلصالحيلت  على 

دملخلبر  ومحل تبليغ دلعقوس ودلوثلئق 
زنقة   43 دلرقم   : دملتعلقة بللتصفية 

أح د دملجلطي دقلمة ليزدلب دلطلبق 

4 دلرقم 8 دلبيضلء.

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

 44 بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 

سخن28 2022 تحت رقم 850348.

4449I

FOUZMEDIA

TRANSPORT A L›AISE
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
حل شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA، 14000، kenitra

maroc

TRANSPORT A L’AISE شركة ذدت 

مدؤولية محدوس  ذدت دلشريك 

دلوحيد(في طور دلتصفية)

وعنودن مقرهل دإلخت لعي زنقة سبو 

الشوب طلبق 5 مكتب 2 - 44000 

دلقنيطر  دملغرب.

حل شركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.54247

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 

تقرر حل   2022 يونيو   28 دملؤرخ في 

شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

 TRANSPORT A دلوحيد  دلشريك 

 400.000 رأس للهل  مبلغ   L’AISE

دإلخت لعي  مقرهل  وعنودن  سرهم 

 2 مكتب   5 زنقة سبو الشوب طلبق 

دلقنيطر  دملغرب نتيجة ل   44000  -

: حل دلشركة.

و حدس مقر دلتصفية ب زنقة سبو 

 44000  -  2 مكتب   5 الشوب طلبق 

دلقنيطر  دملغرب. 

و عين:

دسري�سي  مح د  دلديد( ) 

 .33300 حي دوالس بلحلو  وعنودنه(د) 

 ( ) ك صفي  دملغرب  دلحلج  دوطلط 

للشركة.

وعند دإلقتضلء دلحدوس دملفروضة 

محل  لهم  دملخولة  دلصالحيلت  على 

دملخلبر  ومحل تبليغ دلعقوس ودلوثلئق 

دملتعلقة بللتصفية : -
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بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

 05 بتلريخ  بللقنيطر   دالبتددئية 

أكتوبر 2022 تحت رقم 3944.

4450I

FOUZMEDIA

SCI FSI SARL
إعالن متعدس دلقردردت

FOUZMEDIA

 KENITRA، 14000، kenitra

maroc

SCI FSI SARL »شركة ذدت 

دملدؤولية دملحدوس «

وعنودن مقرهل دالخت لعي: 4 شلرع 

مح د دلديوري ع لر  يلسر دلشقة 

44 - - دلقنيطر  دملغرب.

»إعالن متعدس دلقردردت«
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري: 

.57644

ب قت�سى دلج ع دلعلم دالستثنلئي 

دتخلذ  تم   2022 ملي   42 في  دملؤرخ 

دلقردردت دلتللية: 

على  ينص  دلذي   :4 رقم  قردر 

300 حصة دخت لعية  تفويت  مليلي: 

في ملكية دلديد  نزيهة إيكن لفلئد  

دلديد يونس أعردب

قردر رقم 2: دلذي ينص على مليلي: 

دلوثلئق  لج يع  دإلمضلء  تخويل 

دلديد  لصللح  بللشركة  دلخلصة 

يونس أعردب

وتبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 

دلنظلم دألسل�سي دلتللية: 

بند رقم 4: دلذي ينص على مليلي: 

في  دخت لعية  حصة   300 تفويت 

لفلئد   إيكن  نزيهة  دلديد   ملكية 

دلديد يونس أعردب

بند رقم 2: دلذي ينص على مليلي: 

دلوثلئق  لج يع  دإلمضلء  تخويل 

دلديد  لصللح  بللشركة  دلخلصة 

يونس أعردب

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

 43 بتلريخ  بللقنيطر   دالبتددئية 

سخن28 2022 تحت رقم 98667.

4454I

FIDUCIAIRE DE MARRAKECH FIDUMAR

MIA LINGERIE
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

قفل دلتصفية

 FIDUCIAIRE DE MARRAKECH

FIDUMAR

 454RUE MOHAMED EL

 BEQUAL GUELIZ، 40000،

MARRAKECH MAROC

MIA LINGERIE شركة ذدت 

دملدؤولية دملحدوس 

وعنودن مقرهل دإلخت لعي : 223 

ع لر  نقلردت مكتب 304 دلطلبق 

دلتلني شلرع مح د دلخلمس 40000 

مردكش دملغرب.

قفل دلتصفية

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

.94935

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 

تقرر   2022 نون28   04 في  دملؤرخ 

ذدت  شركة   MIA LINGERIE حل 

رأس للهل  مبلغ  دملحدوس   دملدؤولية 

مقرهل  وعنودن  سرهم   40.000

223 ع لر  نقلردت مكتب  دإلخت لعي 

مح د  شلرع  دلتلني  دلطلبق   304

دملغرب  مردكش   40000 دلخلمس 

نتيجة لتوقف نشلط دلشركة.

و عين:

 MANDINE DUBERN ( )دلديد

دلكريم  عبد  شلرع  وعنودنه(د) 

 52 دلخطلبي دقلمة مي2دملس دلشقة 

مردكش دملغرب ك صفي   40000 ب 

( ) للشركة.

و قد تم دنعقلس دلج عية دلختلمية 

بتلريخ 04 نون28 2022 وفي شلرع عبد 

مي2دملس  دقلمة  دلخطلبي  دلكريم 

مردكش   40000  - ب   52 دلشقة 

دملغرب.

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

سخن28   42 بتلريخ  ب ردكش  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 442438.

4452I

FIDUCIAIRE DE MARRAKECH FIDUMAR

EL GARFADI TRAVAUX
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE DE MARRAKECH
FIDUMAR

 454RUE MOHAMED EL
 BEQUAL GUELIZ، 40000،

MARRAKECH MAROC
EL GARFADI TRAVAUX شركة 

ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 
دلشريك دلوحيد

وعنودن مقرهل دإلخت لعي 345 دملدلر 
طريق دسفي - 40000 مردكش 

دملغرب
تأسيس شركة ذدت مدؤولية 
محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 
434545

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعددس دلقلنون   2022 سخن28   04
مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 
دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:
ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 
دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.
عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
 EL  : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

.GARFADI TRAVAUX
مقلولة   : بإيجلز  دلشركة  غرض 

دالشغلل دملختلفة دو دلبنلء.
 345  : دالخت لعي  دملقر  عنودن 
دملدلر طريق دسفي - 40000 مردكش 

دملغرب.
أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.
 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:
 : دلكرفدي  دالله  عبد  دلديد 
سرهم   400 بقي ة  حصة   4.000

للحصة. 
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :

دلكرفدي  دالله  عبد  دلديد 
حدون  دوالس  بوحى  سدر  عنودنه(د) 

دلويددن 40000 مردكش دملغرب.

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:

دلكرفدي  دالله  عبد  دلديد 
حدون  دوالس  بوحى  سدر  عنودنه(د) 

دلويددن 40000 مردكش دملغرب

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

سخن28   42 بتلريخ  ب ردكش  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 442444.

4453I

MBA FASHION

MBA FASHION
إعالن متعدس دلقردردت

MBA FASHION

تجزئة دملجد، زنقة أ رقم 65، 

دلقطعة 833، دلطلبق دألر�سي، 

90000، طنجة دملغرب

MBA FASHION »شركة ذدت 

دملدؤولية دملحدوس «

وعنودن مقرهل دالخت لعي: تجزئة 

دملجد، زنقة أ رقم 65، دلقطعة رقم 

833، دلطلبق دألر�سي - 90000 

طنجة دملغرب.

»إعالن متعدس دلقردردت«
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري: 

.59377

ب قت�سى دلج ع دلعلم دالستثنلئي 

تم دتخلذ   2022 نون28   23 دملؤرخ في 

دلقردردت دلتللية: 

قردر رقم 4: دلذي ينص على مليلي: 

دمل لوكة  دلحصص  خ يع  تفويت 

سلفل للديد سعيد مرصو، ودملت ثلة 

من  دخت لعية  حصة   3.750 في 

من  دخت لعية  حصة   3.750 أصل 

دلودحد ،  للحصة  سرهم   400 فئة 

 375.000 قدرهل  دخ للية  بقي ة 

سرهم، لصللح شركلئه دلدلس  بوبكلر 

دخت لعية)،  حصة   500) دل28كلني 

حصة   500) دلدهلي  مجيد  مح د 

بندطلهر  ومح د  دخت لعية)، 

دلصروخ (2.750 حصة دخت لعية).
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على  ينص  دلذي   :2 رقم  قردر 
دلديد مح د  قبول دستقللة  مليلي: 
منصبه  من  دلصروخ  بندطلهر 
 MBA FASHION  « لشركة  ك دي2 
SARL«، مع منحه شهلس  إبردء دلذمة 

من أخل فت2  تديي2ه. 
على  ينص  دلذي   :3 رقم  قردر 
تجديد ثقة تديي2 دلشركة في  مليلي: 
(تغيي2  دلدهلي  مجيد  مح د  دلديد 
عنودنه دلشخ�سي وذلك تبعل لتجديد 
بطلقته دلوطنية) بصفته مدي2 وحيد 
محدوس .  غي2  ملد   وذلك  للشركة، 
معلمالتهل  خ يع  في  دلشركة  تلزم 
بتوقيع دملدي2 دلوحيد دلديد مح د 
دلع ليلت  بلستثنلء  دلدهلي،  مجيد 
من   45 دمللس   في  عليهل  دملنصوص 
لهذد  تبعل  دملحين  دألسل�سي  دلنظلم 

دلتعديل.
على  ينص  دلذي   :4 رقم  قردر 
تحيين ودعلس  صيلغة دلنظلم  مليلي: 
مج وع  ليش ل  للشركة  دالسل�سي 

دلتغيي2دت دلجديد .
وتبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 

دلنظلم دألسل�سي دلتللية: 
على  ينص  دلذي   :0 رقم  بند 
تحيين وإعلس  صيلغة دلنظلم  مليلي: 

دألسل�سي بللكلمل.
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
سخن28   45 بتلريخ  بطنجة  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 260643.
4454I

SOFICOF

 AL JALAF LILE
 MOUQUAWALATE WA

DIKOR SARL.AU
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

SOFICOF
 rue ghazali apt 2 les orangers 4
 1 rue ghazali apt 2 les orangers،

rabat ،10000 دملغرب
 AL JALAF LILE

 MOUQUAWALATE WA DIKOR
SARL.AU شركة ذدت مدؤولية 

محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد

وعنودن مقرهل دإلخت لعي 6 زنقة 

دلضلية دلعود دلطلبق دلردبع شقة 
رقم 46 دكددل - 40000 دلربلط 

دملغرب

تأسيس شركة ذدت مدؤولية 

محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

464674

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
دلقلنون  إعددس  تم   2022 نون28   02

مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:

ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.

عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 

 AL  : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

 JALAF LILE MOUQUAWALATE

.WA DIKOR SARL.AU

خ يع   : بإيجلز  دلشركة  غرض 

ودلخدملت  دلصيلنة  أع لل  أنودع 

إصالح  دلصيلنة  أع لل   - دملتنوعة 

أع لل متنوعة أو أع لل   - وتنظيف 

دلتنديق  دلعلمة  دلدردسة   - بنلء 

أي  على  ودإلشردف  دإلسدر   تحقيق 
عقلري  مشروع  صنلعي  مدتشفي 

علم أو ملص دلهندسة دملدنية.

دملعطيلت  بج يع  دلقيلم  وع ومل 

دلشركة  دلتن ية  في  تدلهم  دلتي قد 

وكذدلك دإلنعلش بج يع أنودعه من 

دلتقديم دملبلني، تأخي2، بيع دلشردء، 

دلغي2  أو  دملبلشر   دلتجهيزدت  وتبلسل 

دملبلشر  لج يع دملبلني.
زنقة   6  : دالخت لعي  دملقر  عنودن 

دلضلية دلعود دلطلبق دلردبع شقة رقم 

46 دكددل - 40000 دلربلط دملغرب.

أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.

دلشركة:  رأس لل  مبلغ 

400.000,00 سرهم، مقدم كللتللي:- 

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :

مح د  دلجليل  عبد  طه  دلديد 

دإلملردت  سفلر   عنودنه(د)  دلفهيم 

دلربلط   40000 دملتحد   دلعربية 

دملغرب.

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:

مح د  دلجليل  عبد  طه  دلديد 

دإلملردت  سفلر   عنودنه(د)  دلفهيم 

دلربلط   40000 دملتحد   دلعربية 

دملغرب

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

سخن28   08 بتلريخ  بللربلط  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 443424.

4455I

STE FIDUCIAIRE JBILOU LEYLA SARL

IRRIGATION T.A.Z
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

توسيع نشلط دلشركة 

 STE FIDUCIAIRE JBILOU LEYLA

SARL

 AVENUE OMAR IBN

 ABDELAZIZ ENTRE SOL N°03

 IMMEUBLE ABRAJ DOUBAI،

92000، LARACHE MAROC

IRRIGATION T.A.Z شركة ذدت 

دملدؤولية دملحدوس 

وعنودن مقرهل دالخت لعي تعلونية 

ودرقزيز خ لعة وقيلس  دلعودمر  

دلقصر دلكبي2 - 92450 دلقصر دلكبي2 

دملغرب.

توسيع نشلط دلشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.5695

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 

ت ت   2022 أكتوبر   34 في  دملؤرخ 

نشلط  إلى  دلتللية  دألنشطة  إضلفة 

دلشركة دلحللي :

 Installation du système

d’énergie solaire

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم   

نون28   30 دالبتددئية بللعردئش بتلريخ 

2022 تحت رقم 4247.

4456I

SEI UNICA

SEI UNICA

شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد

قفل دلتصفية

SEI UNICA

رقم 33 تجزئة دل28كة بن سوس  

فلس، 30030، فلس دملغرب

SEI UNICA شركة ذدت مدؤولية 

محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد

وعنودن مقرهل دإلخت لعي : رقم 33 

تجزئة دل28كة بن سوس  - 30030 

فلس دمل لكة دملغربية.

قفل دلتصفية

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

.60289

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 

تقرر حل   2022 نون28   22 دملؤرخ في 

مدؤولية  ذدت  شركة   SEI UNICA

محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد مبلغ 

وعنودن  سرهم   400.000 رأس للهل 

تجزئة   33 رقم  دإلخت لعي  مقرهل 

فلس   30030  - سوس   بن  دل28كة 

دمل لكة دملغربية نتيجة ألن دلشركة لم 

تدتطع تحقيق دألهددف دلتي أنشأت 

من أخلهل.

و عين:

دل28سعي  دلعللي  عبد  دلديد( ) 

فضيلة  دل28ج  تجزئة  وعنودنه(د) 

دلشقف  عين  طريق   40 مدمل   3

دملغربية  دمل لكة  فلس   30050

ك صفي ( ) للشركة.

و قد تم دنعقلس دلج عية دلختلمية 

 33 وفي رقم   2022 نون28   22 بتلريخ 

 30030  - سوس   بن  دل28كة  تجزئة 

فلس دمل لكة دملغربية.

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

سخن28   46 بتلريخ  بفلس  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 5278/022.

4457I
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MAROC TECHNIQUE MANAGEMENT

INSTITUT ANOVA PRIVE
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
حل شركة

 MAROC TECHNIQUE
MANAGEMENT

طنجة، 90000، طنجة دملغرب
INSTITUT ANOVA PRIVE شركة 

ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 
دلشريك دلوحيد(في طور دلتصفية)

وعنودن مقرهل دإلخت لعي حي دلدالم 
4 رقم 20 زنقة رقم 2 تجزئة 433 
دلطلبق دألر�سي طنجة - 90000 

طنجة دملغرب.
حل شركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 
.444297

دلوحيد  دلشريك  قردر  ب قت�سى 
تقرر   2022 ف28دير   40 في  دملؤرخ 
ذدت مدؤولية محدوس   حل شركة 
 INSTITUT دلوحيد  دلشريك  ذدت 
رأس للهل  مبلغ   ANOVA PRIVE
مقرهل  وعنودن  سرهم   40.000
دإلخت لعي حي دلدالم 4 رقم 20 زنقة 
دألر�سي  دلطلبق   433 تجزئة   2 رقم 
طنجة - 90000 طنجة دملغرب نتيجة 

ل : دملنلفدة وقلة دلزبلئن.
حي  ب  دلتصفية  مقر  حدس  و 
2 تجزئة  20 زنقة رقم  4 رقم  دلدالم 
433 دلطلبق دألر�سي طنجة - 90000 

طنجة دملغرب. 
و عين:

بوذيلب  أح د  دلديد( ) 
 20 رقم   4 دلدالم  حي  وعنودنه(د) 
دلطلبق   433 تجزئة   2 رقم  زنقة 
دألر�سي طنجة 90000 طنجة دملغرب 

ك صفي ( ) للشركة.
وعند دإلقتضلء دلحدوس دملفروضة 
محل  لهم  دملخولة  دلصالحيلت  على 
دملخلبر  ومحل تبليغ دلعقوس ودلوثلئق 

دملتعلقة بللتصفية : -
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
ملرس   46 بتلريخ  بطنجة  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 2479.
4458I

NEW COMPTA SOLUTIONS SARL AU

DISTRIPLAC MAROC
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
حل شركة

 NEW COMPTA SOLUTIONS
SARL AU

 73ROUTE DE TETOUAN
 LOTISSEMENT ESSALAM

 LOT 53 ETG 4 N ° 8، 90000،
TANGER MAROC

DISTRIPLAC MAROC شركة ذدت 
مدؤولية محدوس  ذدت دلشريك 

دلوحيد(في طور دلتصفية)
وعنودن مقرهل دإلخت لعي تجزئة 

دلجي2دري 5 رقم 9 - 90000 طنجة 
دملغرب.

حل شركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.445334
دلوحيد  دلشريك  قردر  ب قت�سى 
تقرر   2022 أكتوبر   49 في  دملؤرخ 
ذدت مدؤولية محدوس   حل شركة 
 DISTRIPLAC ذدت دلشريك دلوحيد 
 400.000 رأس للهل  مبلغ   MAROC
دإلخت لعي  مقرهل  وعنودن  سرهم 
 90000  -  9 رقم   5 تجزئة دلجي2دري 
تدهور   : ل  نتيجة  دملغرب  طنجة 

دلنشلط دلتجلري
تجزئة  ب  دلتصفية  مقر  حدس  و 
 90000  - طنجة   9 رقم   5 دلجي2دري 

طنجة دملغرب. 
و عين:

دلزفزدفي  زينب  دلديد( ) 
وعنودنه(د) ب حي دلعوس  زنقة 44 رقم 
5. 90000 طنجة دملغرب ك صفي ( ) 

للشركة.
وعند دإلقتضلء دلحدوس دملفروضة 
محل  لهم  دملخولة  دلصالحيلت  على 
دملخلبر  ومحل تبليغ دلعقوس ودلوثلئق 

دملتعلقة بللتصفية : -
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
سخن28   43 بتلريخ  بطنجة  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 44844.

4459I

YOUNESS BENMOUSSA

DRIZYNE SARL
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تغيي2 نشلط دلشركة

YOUNESS BENMOUSSA

Tiflet حي دلنهضة 2 رقم 72 تيفلت، 

Tiflet Maroc ،45400

DRIZYNE SARL شركة ذدت 

دملدؤولية دملحدوس 

وعنودن مقرهل دالخت لعي دلشقة 

دملتودخد  في دلطلبق دالول حي 

دلرشلس رقم 44445 تيفلت 45400 

تيفلت دملغرب.

تغيي2 نشلط دلشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.4293

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 

تم تغيي2   2022 05 سخن28  دملؤرخ في 

»مدرسة لتعليم  نشلط دلشركة من 

قيلس  دلديلردت لديهل سيلر  ودحد  

فقط« إلى »مدرسة تعليم دلديلقة«.

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

سخن28   46 دالبتددئية بتيفلت بتلريخ 

2022 تحت رقم 547.

4460I

صلبون دلريف

صابون الريف
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

صلبون دلريف

سودر ديت ع ر دبوكر لوطل دلحدي ة، 

32003، دلحدي ة دملغرب

صلبون دلريف شركة ذدت مدؤولية 

محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد

وعنودن مقرهل دإلخت لعي سودر ديت 

ديت ع ر دبوكر لوطل دلحدي ة - 

32003 دلحدي ة دملغرب

تأسيس شركة ذدت مدؤولية 

محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

3953

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

تم إعددس دلقلنون   2022 سخن28   04

مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:

ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.

عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 

دإلقتضلء ب ختصر تد يتهل : صلبون 

دلريف.

صنلعة   : بإيجلز  دلشركة  غرض 

ودلزيوت  دلتنظيف  مودس  وتدويق 

دنودع  ومختلف  ودلعطور  دلنبلتية 

دلعبودت ودلتغليف..

: سودر ديت  عنودن دملقر دالخت لعي 

 - دلحدي ة  لوطل  دبوكر  ع ر  ديت 

32003 دلحدي ة دملغرب.

أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.

 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:

دح د  بن  دلكريم  عبد  دلديد 

سرهم   400 بقي ة  حصة   4.000  :

للحصة. 

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :

دح د  بن  دلكريم  عبد  دلديد 

سودر ديت ع ر دبوكر لوطل  عنودنه(د) 

دلحدي ة 32003 دلحدي ة دملغرب.

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:

دح د  بن  دلكريم  عبد  دلديد 

سودر ديت ع ر دبوكر لوطل  عنودنه(د) 

دلحدي ة 32003 دلحدي ة دملغرب

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

 44 بتلريخ  بللحدي ة  دالبتددئية 

سخن28 2022 تحت رقم 4404.

4464I
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FNMCOMPTA

SONOTEX 1 
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تأسيس شركة

FNMCOMPTA
 RESIDENCE RENEE AV IBN 24
 MARHAL 3 EME ETAGE N° 07

طنجة - 90000 طنجة دملغرب
 SONOTEX 1 شركة ذدت 

دملدؤولية دملحدوس 
وعنودن مقرهل دإلخت لعي شلرع 

موالي إس لعيل 44 إقلمة موالي 
إس لعيل دلطلبق 3 رقم 9 - طنجة - 

90000 طنجة دملغرب
تأسيس شركة ذدت دملدؤولية 

دملحدوس  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

433474
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
دلقلنون  إعددس  تم   2022 نون28   07
دملدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دملحدوس  بلمل يزدت دلتللية:
ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دملدؤولية دملحدوس .
عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
 : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

.SONOTEX 4
تصدير   : بإيجلز  دلشركة  غرض 
 CONFECTION A) دلخيلطة 

(L’EXPORTATION
شلرع   : دالخت لعي  دملقر  عنودن 
موالي  إقلمة   44 إس لعيل  موالي 
إس لعيل دلطلبق 3 رقم 9 - طنجة - 

90000 طنجة دملغرب.
أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.
 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:
دصبيح  بن  دلح يد  عبد  دلديد 
سرهم   400 بقي ة  حصة   500  :

للحصة.
 500  : دلكيكي  دس لء  دلديد  

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة. 
 : دلديد عبد دلح يد بن دصبيح 

500 بقي ة 400 سرهم.

 500  : دلكيكي  دس لء  دلديد  

بقي ة 400 سرهم.

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

وصفلت ومودطن دلشركلء :

دصبيح  بن  دلح يد  عبد  دلديد 
رقم   24 زنقة   04 دلدعلس   عنودنه(د) 

-05 طنجة 90000 طنجة دملغرب.

دلكيكي عنودنه(د)  دلديد  دس لء 

حي دلدلنية زنقة 9 رقم 49 بئ2 دلشفلء 

- طنجة 90000 طنجة دملغرب.

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:

دلكيكي عنودنه(د)  دلديد  دس لء 

حي دلدلنية زنقة 9 رقم 49 بئ2 دلشفلء 

- طنجة 90000 طنجة دملغرب

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

سخن28   45 بتلريخ  بطنجة  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 44980.

4462I

 STE D’IMMOBILIER RECRUTEMENT ET

TRAVAUX DIVERS

 STE D'IMMOBILIER

 RECRUTEMENT ET

TRAVAUX DIVERS
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد

قفل دلتصفية

 STE D’IMMOBILIER

 RECRUTEMENT ET TRAVAUX

DIVERS

شلرع دح د دلحنصللي زنقة بنعدي 

رقم 7 مكرر، 23000، بني مالل 

دملغرب

 STE D’IMMOBILIER

 RECRUTEMENT ET TRAVAUX

DIVERS شركة ذدت مدؤولية 

محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد

وعنودن مقرهل دإلخت لعي : شلرع 

دلحنصللي زنقة بنعدي رقم 7 مكرر - 

23000 بني مالل دملغرب.

قفل دلتصفية

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

.6504

دلوحيد  دلشريك  قردر  ب قت�سى 
تقرر   2022 نون28   45 في  دملؤرخ 

 STE D’IMMOBILIER حل 

 RECRUTEMENT ET TRAVAUX

مدؤولية  ذدت  شركة   DIVERS

محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد مبلغ 
وعنودن  سرهم   40.000 رأس للهل 

دلحنصللي  شلرع  دإلخت لعي  مقرهل 
 23000  - مكرر   7 زنقة بنعدي رقم 

بني مالل دملغرب نتيجة لعدم دلع ل 

بللشركة.

و عين:

وعنودنه(د)  بندق  مردس  دلديد( ) 

 24 ع لر   دالطلس  خوهر   دقلمة 

23000 بني  49 دلطلبق دالول  دلشقة 

مالل دملغرب ك صفي ( ) للشركة.

و قد تم دنعقلس دلج عية دلختلمية 

شلرع  وفي   2022 نون28   45 بتلريخ 

دلحنصللي زنقة بنعدي رقم 7 مكرر - 

23000 بني مالل دملغرب.

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

29 نون28  دالبتددئية ببني مالل بتلريخ 

2022 تحت رقم 4203.

4463I

TRAGESCO

CASA BN2
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تأسيس شركة

TRAGESCO

 BD LA RESISTANCE B21، 459

2490، CASABLANCA MAROCA

CASA BN2 شركة ذدت دملدؤولية 

دملحدوس 

وعنودن مقرهل دإلخت لعي شلرع 

بركون زنقة خعر دبن دلحبيب دقلمة 

دملشرق دلثلني طلق دالولى رقم 3 - 

20050 سدر دلبيضلء دملغرب

تأسيس شركة ذدت دملدؤولية 

دملحدوس  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

494725

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعددس دلقلنون   2024 ف28دير   46

دملدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دملحدوس  بلمل يزدت دلتللية:

ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دملدؤولية دملحدوس .

عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 

 CASA  : ب ختصر تد يتهل  دإلقتضلء 

.BN2

دلبيع   : بإيجلز  دلشركة  غرض 

ودلشردء وتوزيع مودس دلتنظيف.

شلرع   : دالخت لعي  دملقر  عنودن 

بركون زنقة خعر دبن دلحبيب دقلمة 

 -  3 رقم  دالولى  طلق  دلثلني  دملشرق 

20050 سدر دلبيضلء دملغرب.

أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.

 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:

دلديد لحدن ندعد : 500 حصة 

بقي ة 400 سرهم للحصة.

 500  : بلروك  هللا  عبد  دلديد 

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة. 

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :

عنودنه(د)  ندعد  لحدن  دلديد 

88 شقة رقم  4 ع لر   دقلمة دلضحى 

5 ع س 20250 سدر دلبيضلء دملغرب.

دلديد عبد هللا بلروك عنودنه(د) 
حي دالمل 2 زنقة 68 رقم 47 20600 

سدر دلبيضلء دملغرب.

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:

عنودنه(د)  ندعد  لحدن  دلديد 

88 شقة رقم  4 ع لر   دقلمة دلضحى 

5 ع س 20250 سدر دلبيضلء دملغرب

دلديد عبد هللا بلروك عنودنه(د) 
حي دالمل 2 زنقة 68 رقم 47 20600 

سدر دلبيضلء دملغرب

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

 24 بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 

ف28دير 2024 تحت رقم 767444.

4464I
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TRAGESCO

JOUDIA-TEX
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد

تأسيس شركة

TRAGESCO

 BD LA RESISTANCE B21، 459

2490، CASABLANCA MAROCA

JOUDIA-TEX شركة ذدت مدؤولية 

محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد

وعنودن مقرهل دإلخت لعي شلرع 

بركون زنقة خعر دبن دلحبيب دقلمة 

دملشرق دلثلني طلق دالولى رقم 3 - 

20050 سدر دلبيضلء دملغرب

تأسيس شركة ذدت مدؤولية 

محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

470244

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

تم إعددس دلقلنون   2020 غشت   40

مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:

ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.

عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 

 : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

.JOUDIA-TEX

تصنيع   : بإيجلز  دلشركة  غرض 

دلنديج.  أصنلف  وبيع خ يع  وشردء 

دملندوخة.  غي2  دألكيلس  صنلعة 

ودلطبلعة  ودلحيلكة  دلنديج 

ودلصبلغة..

شلرع   : دالخت لعي  دملقر  عنودن 

بركون زنقة خعر دبن دلحبيب دقلمة 

 -  3 رقم  دالولى  طلق  دلثلني  دملشرق 

20050 سدر دلبيضلء دملغرب.

أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.

 500.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:

 : دلعلبدين  زين  عث لن  دلديد 
سرهم   400 بقي ة  حصة   5.000

للحصة. 
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :
دلعلبدين  زين  عث لن  دلديد 
زنقة دفي دقلمة حددئق   45 عنودنه(د) 
دوالس زيلن شقة 40 وزدوية طريق دوالس 

زيلن 20320 سدر دلبيضلء دملغرب.
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:
دلعلبدين  زين  عث لن  دلديد 
زنقة دفي دقلمة حددئق   45 عنودنه(د) 
دوالس زيلن شقة 40 وزدوية طريق دوالس 

زيلن 20320 سدر دلبيضلء دملغرب
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
 26 بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 

غشت 2020 تحت رقم 744047.

4465I

TRAGESCO

YA TOP
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تأسيس شركة

TRAGESCO
 BD LA RESISTANCE B21، 459
2490، CASABLANCA MAROCA
YA TOP شركة ذدت دملدؤولية 

دملحدوس 
وعنودن مقرهل دإلخت لعي 427 

شلرع دملكن�سي بوركون - 20050 سدر 
دلبيضلء دملغرب

تأسيس شركة ذدت دملدؤولية 
دملحدوس  

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 
424924

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
دلقلنون  إعددس  تم   2049 ينلير   07
دملدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دملحدوس  بلمل يزدت دلتللية:
ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دملدؤولية دملحدوس .
عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
 YA  : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

.TOP

دلبيع   : بإيجلز  دلشركة  غرض 

ودلشردء ودالستي2دس ودلتصدير.

 427  : دالخت لعي  دملقر  عنودن 

20050 سدر  شلرع دملكن�سي بوركون - 

دلبيضلء دملغرب.

أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.

 500.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:

 -

بقي ة   4500  : دلديد مهدي دعز 

400 سرهم.

بقي ة   4500  : دعز  عزيز  دلديد 

400 سرهم.

بقي ة   4500  : دلديد رشيد دعز 

400 سرهم.

500 بقي ة   : دلديد  ءدي لن دعز 

400 سرهم.

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

وصفلت ومودطن دلشركلء :

 9 عنودنه(د)  دعز  مهدي  دلديد 
دلدفلى  طلبق  دلدين  صيلس  زنقة 

بوركون 20050 سدر دلبيضلء دملغرب.
دلديد عزيز دعز عنودنه(د) 9 زنقة 

شقة  دلدفلى  طلبق  دلدين  صيلس 
سدر دلبيضلء   20050 بوركون   4 رقم 

دملغرب.

 9 عنودنه(د)  دعز  رشيد  دلديد 
زنقة صيلس دلدين طلبق دلدفلى شقة 
سدر دلبيضلء   20050 بوركون   4 رقم 

دملغرب.

 9 دعز عنودنه(د)  ءدي لن  دلديد  
زنقة صيلس دلدين طلبق دلدفلى شقة 
رقم 2 ب 20050 سدر دلبيضلء دملغرب.

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:
دلديد عزيز دعز عنودنه(د) 9 زنقة 

شقة  دلدفلى  طلبق  دلدين  صيلس 
سدر دلبيضلء   20050 بوركون   4 رقم 

دملغرب

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

 24 بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 

ينلير 2049 تحت رقم 424924.

4466I

TRAGESCO

YA TOP MARKET
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تأسيس شركة

TRAGESCO

 BD LA RESISTANCE B21، 459

2490، CASABLANCA MAROCA

YA TOP MARKET شركة ذدت 

دملدؤولية دملحدوس 

وعنودن مقرهل دإلخت لعي 447 

 BIS - شلرع بوركون دلطلبق دلدفلى

20050 سدر دلبيضلء دملغرب

تأسيس شركة ذدت دملدؤولية 

دملحدوس  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

444805

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعددس دلقلنون   2049 يوليوز   24

دملدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دملحدوس  بلمل يزدت دلتللية:

ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دملدؤولية دملحدوس .

عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 

 YA  : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

.TOP MARKET

دلبيع   : بإيجلز  دلشركة  غرض 

ودلشردء ودالستي2دس ودلتصدير.

 447  : دالخت لعي  دملقر  عنودن 

 BIS - شلرع بوركون دلطلبق دلدفلى 

20050 سدر دلبيضلء دملغرب.

أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.

 500.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:

4.500 حصة   : دلديد مهدي دعز 

بقي ة 400 سرهم للحصة.

حصة   4.500  : دلديد عزيز دعز 

بقي ة 400 سرهم للحصة.

4.500 حصة   : دلديد رشيد دعز 

بقي ة 400 سرهم للحصة.

500 حصة   : دلديد  ءدي لن دعز 

بقي ة 400 سرهم للحصة. 

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :
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 9 عنودنه(د)  دعز  مهدي  دلديد 
زنقة صيلس دلدين طلبق دلدفلى شقة 

بوركون 20050 سدر دلبيضلء دملغرب.
دلديد عزيز دعز عنودنه(د) 9 زنقة 

شقة  دلدفلى  طلبق  دلدين  صيلس 
سدر دلبيضلء   20050 بوركون   4 رقم 

دملغرب.

 9 عنودنه(د)  دعز  رشيد  دلديد 
زنقة صيلس دلدين طلبق دلدفلى شقة 
سدر دلبيضلء   20050 بوركون   4 رقم 

دملغرب.

 9 دعز عنودنه(د)  ءدي لن  دلديد  
زنقة صيلس دلدين طلبق دلدفلى شقة 
رقم 2 ب 20050 سدر دلبيضلء دملغرب.

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:

 9 عنودنه(د)  دعز  رشيد  دلديد 
زنقة صيلس دلدين طلبق دلدفلى شقة 
سدر دلبيضلء   20050 بوركون   4 رقم 

دملغرب

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

 04 بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 

شتن28 2049 تحت رقم 444805.

4467I

S.H EXPERTISE

LAB CAFE
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
إنشلء فرع تلبع للشركة

S.H EXPERTISE

 Rue Chrarda RDC ,40

 Derb Loubila Bourgogne

 Casablanca– MAROC، 20400،

CASABLANCA MAROC

LAB CAFE شركة ذدت مدؤولية 

محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد

وعنودن مقرهل دإلخت لعي شلرع 

دلحزدم دلكبي2 رقم 84 قيدلرية 

دلنصر رقم 48 دلحي دملح دي - 

20570 دلددر دلبيضلء دملغرب.

إنشلء فرع تلبع للشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.534055

دلوحيد  دلشريك  قردر  ب قت�سى 

دملؤرخ في 49 أبريل 2022 تقرر إنشلء 

 LAB فرع تلبع للشركة تحت دلتد ية

رقم  دملبنى  بللعنودن  ودلكلئن   CAFE

 - 4 فرع دلهردوين دلجديد  866 قدم 

29004 دلددر دلبيضلء دملغرب ودملدي2 

من طرف دلديد( ) س ريس رشيد.

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

 44 بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 

سخن28 2022 تحت رقم 850326.

4468I

NEW BIKE

NEW BIKE
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

حل شركة

NEW BIKE

حي دوالس زيلن ع لر  E رقم 42طريق 

دوالس زيلن حي دوالس زيلن ع لر  E رقم 

42طريق دوالس زيلن، 20000، دلددر 

دلبيضلء دملغرب

NEW BIKE شركة ذدت دملدؤولية 

دملحدوس (في طور دلتصفية)

وعنودن مقرهل دإلخت لعي حي دوالس 

زيلن ع لر  E رقم 42طريق دوالس 

زيلن حي دوالس زيلن ع لر  E رقم 

42طريق دوالس زيلن 20000 دلددر 

دلبيضلء دملغرب.

حل شركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.325449

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 

تقرر حل   2022 أبريل   23 دملؤرخ في 

دملحدوس   دملدؤولية  ذدت  شركة 

NEW BIKE مبلغ رأس للهل 400.000 

دإلخت لعي حي  سرهم وعنودن مقرهل 

42طريق  رقم   E ع لر   زيلن  دوالس 

دوالس زيلن حي دوالس زيلن ع لر  E رقم 

دلددر   20000 زيلن  دوالس  42طريق 

دلبيضلء دملغرب نتيجة ل : عجز ملسي.

و حدس مقر دلتصفية ب حي دوالس 
زيلن ع لر  E رقم 42طريق دوالس زيلن 

- 20000 دلددر دلبيضلء دملغرب. 

و عين:
دلديد( ) يوسف غلزي وعنودنه(د) 
 44TRAVERSE DES HUNIERS
LATTES FRANCE 34970 ك صفي 

( ) للشركة.
وعند دإلقتضلء دلحدوس دملفروضة 
محل  لهم  دملخولة  دلصالحيلت  على 
دملخلبر  ومحل تبليغ دلعقوس ودلوثلئق 

دملتعلقة بللتصفية : -
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
 04 بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 

يوليوز 2022 تحت رقم 829936.

4469I

TRAGESCO

 FAMILY BUSINESS
BROTHERS

إعالن متعدس دلقردردت

TRAGESCO
 BD LA RESISTANCE B21، 459
2490، CASABLANCA MAROCA
 FAMILY BUSINESS BROTHERS
»شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس «

وعنودن مقرهل دالخت لعي: 59 شلرع 
موالي يوسف طلبق رقم 3 شقة رقم 

44 - 20050 سدر دلبيضلء دملغرب.
»إعالن متعدس دلقردردت«

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري: 
.520947

ب قت�سى دلج ع دلعلم دالستثنلئي 
تم دتخلذ   2022 يونيو   20 دملؤرخ في 

دلقردردت دلتللية: 
قردر رقم 4: دلذي ينص على مليلي: 
تفويث دلديد عز دلدين كرملوي ثالث 
(330) حصة من دصل  مئة وثالثون 
330 حصة لفلئد  دلديد ديوب عبيد 
قردر رقم 2: دلذي ينص على مليلي: 
كرملوي  دلدين  عز  دلديد  دستقللة 
ودلديد ح ز  دو طللب من منصبه ل 

ك دي2 للشركة
قردر رقم 3: دلذي ينص على مليلي: 
دلى:  للشركة  دالخت لعي  دملقر  تحويل 
كوتي  نوصر  دبن  مو�سى  زنقة   40
سدر   4 2 طلبق  سدر دلبيضلء شق رقم 

دلبيضلء.

قردر رقم 4: دلذي ينص على مليلي: 

ك دي2  عبيد  ديوب  دلديد  دثبلت 

وحيد للشركة

وتبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 

دلنظلم دألسل�سي دلتللية: 

على  ينص  دلذي   :4 رقم  بند 

مليلي: دملودفقة على تعديل دملودس 6,5 

للشركة  دألسل�سي  دلنظلم  من  و42 

وتحديثهل

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

 49 بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 

غشت 2022 تحت رقم 835453.

4470I

CABINET MARSO

MERIDIEN CASH
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تأسيس شركة

CABINET MARSO

 BD MED V MIMOUSA 1 N 449.

32، 90000، TANGER MAROC

MERIDIEN CASH شركة ذدت 

دملدؤولية دملحدوس 

وعنودن مقرهل دإلخت لعي زدوية شلرع 

بلستور, وشلرع موالي عبد هللا رقم 

44, محل رقم 46 - 90000 طنجة 

دملغرب

تأسيس شركة ذدت دملدؤولية 

دملحدوس  

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

434859

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

تم إعددس دلقلنون   2022 أكتوبر   49

دملدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دملحدوس  بلمل يزدت دلتللية:

ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دملدؤولية دملحدوس .

عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 

 : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

.MERIDIEN CASH

مدمة   : بإيجلز  دلشركة  غرض 

دإلنت2نت ودملعلوملت.



عدس 5748 - 4 خ لس  دامر  4444 )28 سيد 28 2022)الجريدة الرسمية   24430

مدملت متنوعة
زدوية   : دالخت لعي  دملقر  عنودن 
عبد  موالي  وشلرع  بلستور,  شلرع 
 90000 -  46 44, محل رقم  هللا رقم 

طنجة دملغرب.
أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.
 40.000 دلشركة:  رأس لل  مبلغ 

سرهم، مقدم كللتللي:
دلديد أح د دلطلهري : 60 حصة 

بقي ة 400,00 سرهم للحصة.
دلديد  ند  دلطلهري : 40 حصة 

بقي ة 400,00 سرهم للحصة. 
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :
دلديد أح د دلطلهري عنودنه(د) 
 90000  74 ملالبلطل  طنجة  مليج 

طنجة دملغرب.
دلديد  ند  دلطلهري عنودنه(د) 
 90000  74 ملالبلطل  طنجة  مليج 

طنجة دملغرب.
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:
عنودنه(د)  مليكة  بوسر   دلديد  
 90000  74 ملالبلطل  طنجة  مليج 

طنجة دملغرب
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
نون28   02 بتلريخ  بطنجة  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 42474.
4474I

CAGECO

GERMAN WORKSHOP
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

CAGECO
29 شلرع مح د دلدلسس ع لر  ف2 
دلرقم 40 دلددر دلبيضلء، 20500، 

دلددر دلبيضلء دملغرب
GERMAN WORKSHOP شركة 

ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 
دلشريك دلوحيد

وعنودن مقرهل دإلخت لعي 465 
عبددملومن إقلمة دلحقول مركز سرج 
ب دلطلبق 7 شقة رقم 4 - 20042 

دلددر دلبيضلء دملغرب 
تأسيس شركة ذدت مدؤولية 
محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 
562823

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعددس دلقلنون   2022 أكتوبر   44
مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 
دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:
ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 
دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.
عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
 : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

.GERMAN WORKSHOP
نشلط   : بإيجلز  دلشركة  غرض 

تعليمي.
 465  : دالخت لعي  دملقر  عنودن 
عبددملومن إقلمة دلحقول مركز سرج 
 20042  -  4 شقة رقم   7 ب دلطلبق 

دلددر دلبيضلء دملغرب.
أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.
 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:
دلديد مردس مومن : 4.000 حصة 

بقي ة 400 سرهم للحصة. 
4000 بقي ة   : دلديد مردس مومن 

400 سرهم.
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

وصفلت ومودطن دلشركلء :
دلديد مردس مومن عنودنه(د) سالم 
سيدي   04 رقم   30 س3زنقة  4مج 
دلبيضلء  دلددر   20600 دل28نو�سي 

دملغرب.
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:
دلديد مردس مومن عنودنه(د) سالم 
سيدي   04 رقم   30 س3زنقة  4مج 
دلبيضلء  دلددر   20600 دل28نو�سي 

دملغرب 
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
 47 بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 

نون28 2022 تحت رقم 846897.
4472I

FIDUCIAIRE MOUANI

شركة اما اطلس
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE MOUANI

 24BD ZERKTOUNI 4ER

 ETAGE APPT N° 02 HAY

 ENNAJAH، 54000، KHENIFRA

MAROC

ذدت  شركة  دطلس  دمل  شركة 

دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد

 24 دإلخت لعي  مقرهل  وعنودن 

شلرع دلزرقطوني دلطلبق دالول شقة 
رقم 02 - 54000 منيفر  دملغرب

مدؤولية  ذدت  شركة  تأسيس 

محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

4654

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
دلقلنون  إعددس  تم   2022 نون28   40

مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:

ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.

عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 

شركة   : ب ختصر تد يتهل  دإلقتضلء 

دمل دطلس.

صنلعة   : بإيجلز  دلشركة  غرض 

دملشروبلت.

24 شلرع  عنودن دملقر دالخت لعي : 

دلطلبق دالول شقة رقم  دلزرقطوني 

02 - 54000 منيفر  دملغرب.

أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.

 500.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:

 5.000  : دوسكرس  ديجيل  دلديد 

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة. 

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :

عنودنه(د)  دوسكرس  ديجيل  دلديد 
48 زنقة فردنش كومت دقلمة توينس 
دلددر   20060 9 كوتيي  5 شقة  طلبق 

دلبيضلء دملغرب.
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:
عنودنه(د)  دوسكرس  ديجيل  دلديد 
 5 طلبق  توينس  دقلمة  كومت  دنش 
دلددر دلبيضلء   20060 9 كوتيي  شقة 

دملغرب
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
نون28   46 بتلريخ  بخنيفر   دالبتددئية 

2022 تحت رقم 497.
4473I

مدتلمنة شلمة

EST ENERGIE TRANS
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
رفع رأس لل دلشركة

مدتلمنة شلمة
دلطلبق   442 رقم  دملدي2   شلرع 
دالول دلنلظور شلرع دملدي2  رقم 442 
 ،62000 دلنلظور،  دالول  دلطلبق 

دلنلظور دملغرب
شركة   EST ENERGIE TRANS
ذدت مدؤولية محدوس  ذدت دلشريك 

دلوحيد
حي  دإلخت لعي  مقرهل  وعنودن 
 9 رقم  دلحرمين  دقلمة  دلع ردن 
 - دلنلظور  سلودن  دلثللث  دلطلبق 

62000 دلنلظور دملغرب.
رفع رأس لل دلشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 
.24297

دلوحيد  دلشريك  قردر  ب قت�سى 
تم   2022 أكتوبر   47 في  دملؤرخ 
قدره  ب بلغ  دلشركة  رأس لل  رفع 
»900.000 سرهم« أي من »400.000 
عن  سرهم«   4.000.000« إلى  سرهم« 
أو  نقدية  حصص  تقديم   : طريق 

عينية.
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
نون28   47 دالبتددئية بللنلضور بتلريخ 

2022 تحت رقم 4807.
4474I
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Société marocaine de révision des comptes

RIMALCIM
إعالن متعدس دلقردردت

 Société marocaine de révision
des comptes

 Boulevard de la Corniche , 63
 résidence le Yacht, immeuble
 B 5éme étage bureau N° 139،
20000، CASABLANCA MAROC

RIMALCIM »شركة ذدت دملدؤولية 
دملحدوس «

وعنودن مقرهل دالخت لعي: حي 
دالمل بلوك 36 دلرقم 4 - - دلددملة 

دملغرب.
»إعالن متعدس دلقردردت«

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري: 
.48494

ب قت�سى دلج ع دلعلم دالستثنلئي 
دملؤرخ في 43 أكتوبر 2022 تم دتخلذ 

دلقردردت دلتللية: 
قردر رقم 4: دلذي ينص على مليلي: 
للشركة  دالخت لعي  دملقر  نقل  قردر 
دلطلبق  دلددملة،  دلتللي  دلعنودن  دلى 
دألول، شقة 2، مبنى 43، شلرع خبل 

توسرين، حي دملدي2  4.
قردر رقم 2: دلذي ينص على مليلي: 
دلديد   بيع  على  بلملودفقة  دإلخ لع 
حصصهل  خ يع  كندو�سي  فتحية 
بللشركة دمل ثلة في ألفين وم د لئة 
للديد   (2500) دخت لعية  حصة 
سلي لن دملنصوري دلحلمل للبطلقة 

EE366099 دلوطنية رقم
قردر رقم 3: دلذي ينص على مليلي: 
دملنصوري  سلي لن  دلديد  تد ية 
رقم  دلوطنية  للبطلقة  دلحلمل 

EE366099 ك دي2 ثلن للشركة 
قردر رقم 4: دلذي ينص على مليلي: 
من  و45  و6و7   4 دلفصل  تعديل 

دلقلنون دالسل�سي للشركة
وتبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 

دلنظلم دألسل�سي دلتللية: 
على  ينص  دلذي   :4 رقم  بند 
للشركة  دلرئي�سي  دملقر  يحدس  مليلي: 
دلطلبق  دلددملة،  دلتللي:  دلعنودن  في 
دألول، دلشقة رقم 2، دملبنى 43، شلرع 

خبل توسرين، حي دملدي2  4.

على  ينص  دلذي   :6 رقم  بند 

دلتللية دس لؤهم  مليلي: قلم دلشركلء 

دلديد  دلنقدية:  دملدله لت  بتقديم 

سرهم   250.000 دملنصوري  سلي لن 

دلديد يلسين دلخولي 750.000 سرهم 

ب ل مج وعه 4.000.000.00 

بند رقم 7: دلذي ينص على مليلي: 

مبلغ  في  دلشركة  رأس لل  يحدس 

إلى  ينقدم  سرهم.   (4.000.000.00(

حصة بقي ة   (40000) عشر  آالف 

ملئة (400.00) سرهم لكل منهل، مرق ة 

من 4 إلى 40000، مدفوعة بللكلمل، 

ومخصصة للشركة من مالل: دلديد 

2500حصة/  دملنصوري  سلي لن 

7500حصة في  دلديد يلسين دلخولي 

دملج وع، مبلغ 40000حصة

على  ينص  دلذي   :45 رقم  بند 

مليلي: يدير دلشركة لفت2  غي2 محدوس  

دلديد يلسين دلخولي ودلديد سلي لن 

دملنصوري.

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

 44 بتلريخ  دلدهب  بودسي  دالبتددئية 

نون28 2022 تحت رقم 4880/2022.

4475I

STE OUIJDANE SERVITE CMPT

 STE LE HAVRE DE
L›ELEGANCE SARL

شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 
قفل دلتصفية

STE OUIJDANE SERVITE CMPT

 IMM HAMMOUTI 4EME 48

 ETAGE NUMERO 8 BD IMAM

 GHAZALI OUJDA، 60000،

OUJDA MAROC

 STE LE HAVRE DE L’ELEGANCE

SARL شركة ذدت دملدؤولية 

دملحدوس 

وعنودن مقرهل دإلخت لعي : زدوية 

شلرع دلدرفوفي وشلرع دحفي2 

محل رقم م 28 وخد  زدوية شلرع 

دلدرفوفي وشلرع دحفي2 محل رقم م 

28 وخد  60000 وخد  دملغرب.

قفل دلتصفية

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

.35425

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 

دملؤرخ في 47 أكتوبر 2022 تقرر حل 

 STE LE HAVRE DE L’ELEGANCE

دملدؤولية  ذدت  شركة   SARL

 400.000 رأس للهل  مبلغ  دملحدوس  

سرهم وعنودن مقرهل دإلخت لعي زدوية 

محل  دحفي2  وشلرع  دلدرفوفي  شلرع 
رقم م 28 وخد  زدوية شلرع دلدرفوفي 

وخد    28 وشلرع دحفي2 محل رقم م 

الزمة  نتيجة  دملغرب  وخد    60000

دقتصلسية.

و عين:

بوعيشة  مليلء  دلديد( ) 

وعنودنه(د) حي دلقدس زنقة دلكوفية 
رقم 7 60000 وخد  دملغرب ك صفي 

( ) للشركة.

و قد تم دنعقلس دلج عية دلختلمية 

زدوية  وفي   2022 أكتوبر   47 بتلريخ 

محل  دحفي2  وشلرع  دلدرفوفي  شلرع 
رقم م 28 وخد  زدوية شلرع دلدرفوفي 

وخد    28 وشلرع دحفي2 محل رقم م 

60000 وخد  دملغرب.

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

سخن28   04 بتلريخ  بوخد   دلتجلرية 

2022 تحت رقم 4923.

4476I

TRAGESCO

HIL AYMAN
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

TRAGESCO

 BD LA RESISTANCE B21، 459

2490، CASABLANCA MAROCA

HIL AYMAN شركة ذدت مدؤولية 

محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد

وعنودن مقرهل دإلخت لعي 30 شلرع 
رحلل دملدكيني طلبق 2 شقة رقم 5 - 

20050 سدر دلبيضلء دملغرب

تأسيس شركة ذدت مدؤولية 

محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد

 رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

564777

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

دلقلنون  إعددس  تم   2022 نون28   23

مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:

ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.

عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 

 HIL  : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

.AYMAN

دلبيع   : بإيجلز  دلشركة  غرض 

ودلشردء دالستي2دس ودلتصدير.

30 شلرع  عنودن دملقر دالخت لعي : 

رحلل دملدكيني طلبق 2 شقة رقم 5 - 

20050 سدر دلبيضلء دملغرب.

أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.

 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:

دلديد سعيد هالل : 4.000 حصة 

بقي ة 400 سرهم للحصة. 

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :

عنودنه(د)  هالل  سعيد  دلديد 

 445 رقم   3 دملدينة  ش س  تجزئة 

سيدي حجلج تيط مليل 20050 سدر 

دلبيضلء دملغرب.

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:

عنودنه(د)  هالل  سعيد  دلديد 

 445 رقم   3 دملدينة  ش س  تجزئة 

سيدي حجلج تيط مليل 20050 سدر 

دلبيضلء دملغرب

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

 07 بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 

سخن28 2022 تحت رقم 849288.

4477I
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مدتلمنة دلرخلء لل حلسبة

BROTHER WORKS

شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد

قفل دلتصفية

مدتلمنة دلرخلء لل حلسبة

حي دلنجل  زنقة بني مالل رقم 34، 

23550، سوق دلدبت دملغرب

BROTHER WORKS شركة ذدت 

مدؤولية محدوس  ذدت دلشريك 

دلوحيد

وعنودن مقرهل دإلخت لعي : دلطلبق 

دالول حي دلهد  - 23550 سوق 

دلدبت دوالس دلن ة دملغرب.

قفل دلتصفية

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

.4489

دلوحيد  دلشريك  قردر  ب قت�سى 

دملؤرخ في 48 أكتوبر 2022 تقرر حل 

ذدت  شركة   BROTHER WORKS

دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد مبلغ رأس للهل 50.000 سرهم 

دلطلبق  دإلخت لعي  مقرهل  وعنودن 

سوق   23550  - دلهد   حي  دالول 

نتيجة  دملغرب  دلن ة  دوالس  دلدبت 

النتهلء دلغرض.

و عين:

دلديد( ) لكبي2 دلصلفي وعنودنه(د) 

حي دلهد  23550 سوق دلدبت دوالس 

دلن ة دملغرب ك صفي ( ) للشركة.

و قد تم دنعقلس دلج عية دلختلمية 

وفي دلطلبق   2022 أكتوبر   48 بتلريخ 

سوق   23550  - دلهد   حي  دالول 

دلدبت دوالس دلن ة دملغرب.

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

صللح  بن  بللفقيه  دالبتددئية 

رقم  تحت   2022 نون28   46 بتلريخ 

.288/2022

4478I

G.B.C GESTION ET CONSEIL

CONSTRUCTION EURO-
CATALONIA

شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 
رفع رأس لل دلشركة

G.B.C GESTION ET CONSEIL
 IMMEUBLE 16 RUE YOUSSEF

 IBN TACHAFINE ETAGE 4,
 Appartement 21، 60000،

OUJDA MAROC
CONSTRUCTION EURO-

CATALONIA شركة ذدت دملدؤولية 
دملحدوس 

وعنودن مقرهل دإلخت لعي 3 شلرع 
طلهر دلدبتي، دلطلبق دلثللث دلشقة 

B - 60000 وخد  دملغرب.
رفع رأس لل دلشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 
.24684

دلعلم  دلج ع  ب قت�سى 
نون28   47 في  دملؤرخ  دإلستثنلئي 
دلشركة  رأس لل  رفع  تم   2022
سرهم«   3.000.000« قدره  ب بلغ 
إلى  سرهم«   7.000.000« من  أي 
طريق  عن  سرهم«   40.000.000«
دلشركة  سيون  مع  مقلصة  إخردء   :

دملحدس  دملقددر ودملدتحقة.
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
سخن28   05 بتلريخ  بوخد   دلتجلرية 

2022 تحت رقم 4939.
4479I

عبد دلرح لن دعبيبي

NARACH
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تأسيس شركة

عبد دلرح لن دعبيبي
ع لر  3 دلطلبق3 دلشقة 7 بني 
مكيلد، 50000، مكنلس دملغرب

NARACH شركة ذدت دملدؤولية 
دملحدوس 

وعنودن مقرهل دإلخت لعي مكتب 
برقم 43 دلطلبق دالول تجزئة دالمل 3 

ويدالن - 50000 مكنلس دملغرب
تأسيس شركة ذدت دملدؤولية 

دملحدوس  

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

57833

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
دلقلنون  إعددس  تم   2022 نون28   46

دملدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دملحدوس  بلمل يزدت دلتللية:

ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دملدؤولية دملحدوس .

عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 

 : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

.NARACH

أع لل   : بإيجلز  دلشركة  غرض 

مختلفة أو إنشلءدت- بيع وشردء مودس 

دلبنلء.

مكتب   : دالخت لعي  دملقر  عنودن 

دلطلبق دالول تجزئة دالمل   43 برقم 

3 ويدالن - 50000 مكنلس دملغرب.

أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.

 600.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:

 4.200  : عبلس  دلشهبة  دلديد 

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة.

 2.400  : رشيد  دلشهبة  دلديد 

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة.

 2.400  : نجل   دلشهبة  دلديد  

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة. 

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :

عنودنه(د)  عبلس  دلشهبة  دلديد 
49 رقم  حي دلريلض زنقة سبتة سرب 

05 ويدالن 50000 مكنلس دملغرب.

عنودنه(د)  رشيد  دلشهبة  دلديد 
24 رقم  حي دلريلض زنقة سبتة سرب 

05 ويدالن 50000 مكنلس دملغرب.

عنودنه(د)  نجل   دلشهبة  دلديد  
فيال  س  دلشطر   02 ويدالن  ريلض 
مكنلس   50000 ويدالن   39 رقم 

دملغرب.

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:

عنودنه(د)  عبلس  دلشهبة  دلديد 
49 رقم  حي دلريلض زنقة سبتة سرب 

05 ويدالن 50000 مكنلس دملغرب.

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

سخن28   09 بتلريخ  ب كنلس  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 4652.

4480I

SM PARTNERS

OMAR SAKANE
إعالن متعدس دلقردردت

SM PARTNERS

33 مج وعة عرسة لكبي2 دلطلبق 

دألر�سيِ  مكتب بِ 1 إمتددس 

دملعلريف، 20000، دلددر دلبيضلِء 

maroc

OMAR SAKANE »شركة ذدت 

دملدؤولية دملحدوس  ذدت دلشريك 

دلوحيد«

وعنودن مقرهل دالخت لعي: دلددر 

دلبيضلء - 40 زنقة دلحرية دلطلبق 

دلتللت دلشقة رقم 5 - 20420 دلددر 

دلبيضلء دملغرب.

»إعالن متعدس دلقردردت«

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري: 

.539899

ب قت�سى دلج ع دلعلم دالستثنلئي 

تم دتخلذ   2022 نون28   04 دملؤرخ في 

دلقردردت دلتللية: 

قردر رقم 4: دلذي ينص على مليلي: 

في دلشركة  دلوحيد  يدلهم دلشريك 

أرض  في  م تلة  عينية  ب دله ة 

قدرهل 9.200.000 سرهم

على  ينص  دلذي   :2 رقم  قردر 

دلعينية  لل دله ة  كنتيجة  مليلي: 

رأس  برفع  دلوحيد  دلشريك  يقوم 

إلى  سرهم   40000 من  دلشركة  ملل 

دثنين  بإحددث  سرهم   9240000

سهم بقي ة   (92000) وتدعين ألف 

سرهم للدهم بقي ة   (400.00) ملئة 

دس ية مدفوعة بللكلمل 

على  ينص  دلذي   :3 رقم  قردر 

مليلي: نتيجة للقردردت دلدلبقة، قرر 

دلشريك دلوحيد تعديل دمللستين 6 و7 

من دلنظلم دألسل�سي.
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وتبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 
دلنظلم دألسل�سي دلتللية: 

بند رقم 6: دلذي ينص على مليلي: 
ل 

ً
دلشريك دلوحيد يجلب للشركة مبلغ

إخ للًيل قدره 9،210،000.00 سرهم 
 10،000.00 مقلبل مدله ة قدرهل 
دلتأسيس بلإلضلفة  سرهم نقًدد أثنلء 
قدرهل  ودللتي  دلعينية  دملدله ة  إلى 

9،200،000.00 سرهم 
على  ينص  دلذي   :7 رقم  بند 
ب بلغ  دمللل  رأس  تحديد  تم  مليلي: 
آالف  وملئتين وعشر   ماليين  تدعة 
إلى  مقدم  سرهم   (9،210،000.00(
دثنين وتدعين ألف وملئة (92،100) 
 (400.00) ملئة  بقي ة  سهم 
بللكلمل  مكتتب  للدهم،  سرهم 
دالس ية،  دلقي ة  بللكلمل.  ومدفوع 
لل دلهم  بللكلمل  ودملخصصة 

دلوحيد
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
 07 بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 

سخن28 2022 تحت رقم 849344.
4484I

FLASH ECONOMIE

LIMOR FHIMA
إعالن متعدس دلقردردت

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28، 20000،
CASABLANCA MAROC

LIMOR FHIMA »شركة ذدت 
دملدؤولية دملحدوس «

وعنودن مقرهل دالخت لعي: 59 شلرع 
حدن دلثلني - 20000 دلددر دلبيضلء 

دملغرب.
»إعالن متعدس دلقردردت«

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري: 
.384555

ب قت�سى دلج ع دلعلم دالستثنلئي 
دملؤرخ في 06 أكتوبر 2022 تم دتخلذ 

دلقردردت دلتللية: 
على  ينص  دلذي   :4 رقم  قردر 
تأكيد وفل  دلديد  رينل دملليح  مليلي: 
فهي ل  دلديد  دلوحيد  دلوريث  وترك 

مخلوف.

 قردر رقم 2: دلذي ينص على مليلي: 

رأس  تقديم  تم  دلوفل   لهده  تبعل 

:دلديد   دلتللي  ملل شركة على نحو 

دلديد  669أخزدء-  مخلوف  فهي ل 

فهي ل ستيف 40 دخزدء-دلديد فهي ل 

40أخزدء-دلديد  فهي ل نيللي  ليونيل 

ردشيل  دمللليح  40أخزدء-دلديد  

خزء4 

وتبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 

دلنظلم دألسل�سي دلتللية: 

بند رقم 4: دلذي ينص على مليلي: 

تأكيد وفل  دلديد  رينل دملليح وترك 

دلوريث دلوحيد دلديد فهي ل مخلوف 

بند رقم 2: دلذي ينص على مليلي: 

رأس  تقديم  تم  دلوفل   لهده  تبعل 

:دلديد   دلتللي  ملل شركة على نحو 

دلديد  669أخزدء-  مخلوف  فهي ل 

فهي ل ستيف 40 دخزدء-دلديد فهي ل 

40أخزدء-دلديد  فهي ل نيللي  ليونيل 

ردشيل  دمللليح  40أخزدء-دلديد  

خزء4 

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

 44 بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 

نون28 2022 تحت رقم 38445.

4482I

FLASH ECONOMIE

S I NELLY1FHIMA
إعالن متعدس دلقردردت

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28، 20000،

CASABLANCA MAROC

S I NELLY4FHIMA »شركة ذدت 

دملدؤولية دملحدوس «

وعنودن مقرهل دالخت لعي: 59 شلرع 

حدن دلثلني - 20000 دلددر دلبيضلء 

دملغرب.

»إعالن متعدس دلقردردت«
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري: 

.384557

ب قت�سى دلج ع دلعلم دالستثنلئي 

تم دتخلذ   2022 29 شتن28  دملؤرخ في 

دلقردردت دلتللية: 

على  ينص  دلذي   :4 رقم  قردر 
تأكيد وفل  دلديد  رينل دملليح  مليلي: 
فهي ل  دلديد  دلوحيد  دلوريث  وترك 

مخلوف.
قردر رقم 2: دلذي ينص على مليلي: 
تبعل لهده دلوفل  تم تقديم رأس ملل 
شركة على نحو دلتللي :دلديد  فهي ل 
فهي ل  -دلديد  993أخزدء  مخلوف 
ستيف 2 دخزدء -دلديد فهي ل ليونيل 
2 أخزدء -دلديد  فهي ل نيللي 2أخزدء 

-دلديد  دمللليح ردشيل خزء4.
وتبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 

دلنظلم دألسل�سي دلتللية: 
على  ينص  دلذي   :4 رقم  بند 
تأكيد وفل  دلديد  رينل دملليح  مليلي: 
فهي ل  دلديد  دلوحيد  دلوريث  وترك 

مخلوف.
بند رقم 2: دلذي ينص على مليلي: 
تبعل لهده دلوفل  تم تقديم رأس ملل 
شركة على نحو دلتللي :دلديد  فهي ل 
فهي ل  -دلديد  993أخزدء  مخلوف 
ستيف 2 دخزدء -دلديد فهي ل ليونيل 
2 أخزدء -دلديد  فهي ل نيللي 2أخزدء 

-دلديد  دمللليح ردشيل خزء4.
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
 44 بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 

نون28 2022 تحت رقم 38848.

4483I

RIAD RADOUANE

 STE CUSTOM FURNITURE
 AND MOVING COMPNAY

شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 
حل شركة

RIAD RADOUANE
 LOT MESK LIL N°94

 MOHAMMEDIA، 20800،
mohammedia maroc

 STE CUSTOM FURNITURE AND
MOVING COMPNAY  شركة 
ذدت دملدؤولية دملحدوس (في طور 

دلتصفية)
وعنودن مقرهل دإلخت لعي سرب 

دلشبلب أ رقم 444 دلعللية - 20800 
دملح دية دملغرب

حل شركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.28594
ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 
تقرر حل   2022 نون28   09 دملؤرخ في 
دملحدوس   دملدؤولية  ذدت  شركة 
 STE CUSTOM FURNITURE
AND MOVING COMPNAY  مبلغ 
وعنودن  سرهم   400.000 رأس للهل 
أ  دلشبلب  سرب  دإلخت لعي  مقرهل 
رقم 444 دلعللية - 20800 دملح دية 
إي  وخوس  عدم   : ل  نتيجة  دملغرب 

تشلط تجلري.
سرب  ب  دلتصفية  مقر  حدس  و 
دلشبلب أ رقم 444 دلعللية - 20800 

دملح دية دملغرب. 
و عين:

حلتمي  دملغيث  عبد  دلديد( ) 
دلثلني  دلحدن  شلرع  وعنودنه(د) 
 3 شقة   43 ع لر   دلدالمة  دقلمة 
ك صفي  دملغرب  دملح دية   20800

( ) للشركة.
وعند دإلقتضلء دلحدوس دملفروضة 
محل  لهم  دملخولة  دلصالحيلت  على 
دملخلبر  ومحل تبليغ دلعقوس ودلوثلئق 
دلحدن  شلرع   : بللتصفية  دملتعلقة 
دلثلني دقلمة دلدالمة ع لر  43 شقة 

3 دملح دية
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
 05 بتلريخ  بلملح دية  دالبتددئية 

سخن28 2022 تحت رقم 2385.
4484I

SM PARTNERS

JOUER UTILE
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
حل شركة

SM PARTNERS
33 مج وعة عرسة لكبي2 دلطلبق 

دألر�سيِ  مكتب بِ 1 إمتددس 
دملعلريف، 20000،

maroc دلددر دلبيضلِء 
JOUER UTILE شركة ذدت 

مدؤولية محدوس  ذدت دلشريك 
دلوحيد(في طور دلتصفية)



عدس 5748 - 4 خ لس  دامر  4444 )28 سيد 28 2022)الجريدة الرسمية   24434

وعنودن مقرهل دإلخت لعي دلددر 
دلبيضلء - 40 زنقة دلحرية دلطلبق 
3 دلشقة رقم 5 - 20420 دلددر 

دلبيضلء دملغرب.
حل شركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 
.447323

دلوحيد  دلشريك  قردر  ب قت�سى 
دملؤرخ في 34 أكتوبر 2022 تقرر حل 
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 
دلشريك دلوحيد JOUER UTILE مبلغ 
وعنودن  سرهم   450.000 رأس للهل 
مقرهل دإلخت لعي دلددر دلبيضلء - 40 
زنقة دلحرية دلطلبق 3 دلشقة رقم 5 - 
دلددر دلبيضلء دملغرب نتيجة   20420
تحقيق  من  تت كن  لم  دلشركة   : ل 

دلغرض دلذي تأسدت من أخله.
دلددر  ب  دلتصفية  مقر  حدس  و 
 3 40 زنقة دلحرية دلطلبق   - دلبيضلء 
دلشقة رقم 5 - 20420 دلددر دلبيضلء 

دملغرب. 
و عين:

لحري�سي  سعد  دلديد( ) 
 408  - غلندي  إقلمة  وعنودنه(د) 
شلرع غلندي حي سالم 20026 دلددر 
دلبيضلء دملغرب ك صفي ( ) للشركة.
وعند دإلقتضلء دلحدوس دملفروضة 
محل  لهم  دملخولة  دلصالحيلت  على 
دملخلبر  ومحل تبليغ دلعقوس ودلوثلئق 

دملتعلقة بللتصفية : -
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
 08 بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 

سخن28 2022 تحت رقم 849662.
4485I

توغيدر كوسلتين

NKBS PARC
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تأسيس شركة

توغيدر كوسلتين
 BD DRISS EL HARTI CITE 846
 DJAMAA 844 BD DRISS AL

 HARTI CITE DJAMAA، 22452،
CASABLANCA دملغرب

NKBS PARC شركة ذدت دملدؤولية 
دملحدوس 

 RES 405 وعنودن مقرهل دإلخت لعي

 PRIMA OFFICE - ANG RUES

 MOSTAFA EL MAANI ET 11

JANVIER- إقلمة بري ل دوفيس رقم 

405 زدوية زنقة مصطفى دملعلني 

وزنفة 44 ينلير دلدور دلثللت رقم 46 

22000 دلددر دلبيضلء دملغرب

تأسيس شركة ذدت دملدؤولية 

دملحدوس  

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

564787

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

تم إعددس دلقلنون   2022 شتن28   27

دملدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دملحدوس  بلمل يزدت دلتللية:

ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دملدؤولية دملحدوس .

عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 

 NKBS  : دإلقتضلء ب ختصر تد يتهل 

.PARC

 : بإيجلز  دلشركة  غرض 

 RESTAURATION PATISSERIE

 FAST FOOD ET SALON DE CAFE

مطعم ومخ8ز  دلحلويلت   /  ET THE

ودألكالت دلدريعة.

 RES 405 : عنودن دملقر دالخت لعي

 PRIMA OFFICE - ANG RUES

 MOSTAFA EL MAANI ET 44

دوفيس رقم  بري ل  إقلمة   -JANVIER

دملعلني  مصطفى  زنقة  زدوية   405

وزنفة 44 ينلير دلدور دلثللت رقم 46 

22000 دلددر دلبيضلء دملغرب.

أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.

 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:- 

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :

دلديد فوردن بدر عنودنه(د) دقلمة 

طربق   6 دلشقة   47 ع لر   سدريس 

دلددر   20000 دلدبع  عين  دلربلط 

دلبيصلء دملغرب.

عنودنه(د)  سليم  قوردت  دلديد 
 6 دلشقة   47 ع لر   سدريس  دقلمة 
 20000 دلدبع  عين  دلربلط  طريق 

دلددر دلبيضلء دملغرب.
 44 عنودنه(د)  نبيل  غزدلي  دلديد 
 92 بلريس   75046 سيليب  ليو  زنقة 

بلريس فرندل.
دلديد غزدلي ك لل عنودنه(د) زون 
دلدوحة   44  45 رقم   920 زنقة   56

فطر.
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:
عنودنه(د)  بدر  فوردت  دلديد 
 6 دلشقة   47 ع لر   سدريس  دقلمة 
 20000 دلدبع  عين  دلربلط  طريق 

دلددر دلبيضلء دملغرب
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
 08 بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 

نون28 2022 تحت رقم 849294.
4486I

HORICOM

EL HAMZAOUIA TRAVAUX
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
حل شركة

HORICOM
 24AV HASSAN II APPT N°4

 VN-MEKNES، 50000، MEKNES
MAROC

 EL HAMZAOUIA TRAVAUX
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 
دلشريك دلوحيد(في طور دلتصفية)
وعنودن مقرهل دإلخت لعي زنقة 

67 رقم 54 وخه عروس - 50000 
مكنلس دملغرب.

حل شركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.34974
ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 
تقرر حل   2022 نون28   30 دملؤرخ في 
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 
 EL HAMZAOUIA دلشريك دلوحيد 
 400.000 TRAVAUX مبلغ رأس للهل 
سرهم وعنودن مقرهل دإلخت لعي زنقة 
 50000  - وخه عروس   54 رقم   67

أزمة   : ل  نتيجة  دملغرب  مكنلس 

دلقطلع.

زنقة  ب  دلتصفية  مقر  حدس  و 
 50000  - وخه عروس   54 رقم   67

مكنلس دملغرب. 

و عين:
بويحيلوي  أح د  دلديد( ) 

مكنلس   50000 فرندل  وعنودنه(د) 

دملغرب ك صفي ( ) للشركة.

وعند دإلقتضلء دلحدوس دملفروضة 

محل  لهم  دملخولة  دلصالحيلت  على 

دملخلبر  ومحل تبليغ دلعقوس ودلوثلئق 

دملتعلقة بللتصفية : -

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

سخن28   09 بتلريخ  ب كنلس  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 4283.

4487I

CABINET BADREDDINE

ADVICO
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
قفل دلتصفية

CABINET BADREDDINE

279 أ مدي2  4 دقلمة هني دلشقة 
رقم 4، 0، مردكش دملغرب

ADVICO شركة ذدت مدؤولية 

محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد

وعنودن مقرهل دإلخت لعي : مدي2  3 

ع لية سبو دلشقة رقم ج4 دلطلبق 

دالول - 40000 مردكش دملغرب.

قفل دلتصفية
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

.42704

دلوحيد  دلشريك  قردر  ب قت�سى 

تقرر حل   2022 نون28   45 دملؤرخ في 

مدؤولية  ذدت  شركة   ADVICO

محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد مبلغ 
وعنودن  سرهم   40.000 رأس للهل 

ع لية   3 مدي2   دإلخت لعي  مقرهل 
دالول  دلطلبق  رقم ج4  دلشقة  سبو 

نتيجة  دملغرب  مردكش   40000  -
من دلقلنون  و24   20 لطبقل للبندين 

دالسل�سي للشركة.
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و عين:
خنلني وعنودنه(د)  رخلء  دلديد( ) 

فرندل * * * ك صفي ( ) للشركة.

و قد تم دنعقلس دلج عية دلختلمية 

 3 وفي مدي2    2022 نون28   45 بتلريخ 

دلطلبق  ع لية سبو دلشقة رقم ج4 

دالول - 40000 مردكش دملغرب.

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

سخن28   44 بتلريخ  ب ردكش  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 442534.

4488I

co-working business center

ETHICAL DATA SECURITY
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

co-working business center

 23rue boured etg 3 N5 ROCHES

 NOIRES CASA، 20230،

CASABLANCA MAROC

 ETHICAL DATA SECURITY

شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد

وعنودن مقرهل دإلخت لعي 23 زنقة 
بوريد دلطلبق 3 رقم 05 دلصخور 

دلدوسدء دلبيضلء 23 زنقة بوريد 

دلطلبق 3 رقم 05 دلصخور دلدوسدء 

دلبيضلء 20230 دلبيضلء دملغرب

تأسيس شركة ذدت مدؤولية 

محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

557943

في  مؤرخ  موثق  عقد  ب قت�سى 
تم إعددس دلقلنون   2022 شتن28   28

مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:

ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.

عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 

 : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

.ETHICAL DATA SECURITY

 : بإيجلز  دلشركة  غرض 
دلرق ية  دملعلوميلت،دملعلوميلت 

ودلتكنولوخية..
زنقة   23  : عنودن دملقر دالخت لعي 
دلصخور   05 رقم   3 دلطلبق  بوريد 
بوريد  زنقة   23 دلبيضلء  دلدوسدء 
05 دلصخور دلدوسدء  3 رقم  دلطلبق 

دلبيضلء 20230 دلبيضلء دملغرب.
أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.
 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:
 4.000  : غفي2ي  زكريلء  دلديد 

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة. 
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :
عنودنه(د)  غفي2ي  زكريلء  دلديد 
459 شلرع عبد هللا كنون حي يلس ينة 

برشيد. 20000 برشيد دملغرب.
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:
عنودنه(د)  غفي2ي  زكريلء  دلديد 
459 شلرع عبد هللا كنون حي يلس ينة 

برشيد. 20000 برشيد دملغرب
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
 44 بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 

نون28 2022 تحت رقم 840863.
4489I

CABINET COMPTABLE SAKHI

HYPER MAG
إعالن متعدس دلقردردت

CABINET COMPTABLE SAKHI
 N° 868, RESIDENCE ANNASR
 BD MOHAMED 6 IMM GH1
 ETAGE 5 APPT 18، 20550،

CASABLANCA MAROC
HYPER MAG »شركة ذدت 

دملدؤولية دملحدوس  ذدت دلشريك 
دلوحيد«

وعنودن مقرهل دالخت لعي: 457 شلرع 
ألزدس دلطلبق دلدفلي - 20420 

دلددر دلبيضلء دملغرب.
»إعالن متعدس دلقردردت«

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري: 
.235747

ب قت�سى دلج ع دلعلم دالستثنلئي 

تم دتخلذ   2049 02 شتن28  دملؤرخ في 

دلقردردت دلتللية: 

قردر رقم 4: دلذي ينص على مليلي: 

 400 بلربي  هشلم  دلديد  تفويت 

في  ي تلكهل  ودلتي  دخت لعية  حصة 

لفلئد  دلديد   HYPER MAG شركة 
رضل عبد دلرفيع.

قردر رقم 2: دلذي ينص على مليلي: 

قبول دستقللة دلديد هشلم بلربي من 

 HYPER MAG مهلمه ك دي2 لشركة 

شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد. 

قردر رقم 3: دلذي ينص على مليلي: 

تعيين دلديد رضل عبد دلرفيع ك دي2 

 HYPER MAG خديد ووحيد لشركة

شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد.

وتبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 

دلنظلم دألسل�سي دلتللية: 

بند رقم 6: دلذي ينص على مليلي: 

دلشريك  دلرفيع  عبد  رضل  دلديد 

نقديل  مبلغل  للشركة  يجلب  دلوحيد 

يبلغ إخ لله عشر  ألف سرهم.

بند رقم 7: دلذي ينص على مليلي: 

ألف  عشر   دلشركة  رأس لل  يبلغ 

ملئة  إلى  مقدم  وهو  سرهم   40000

 400 ب لئة  دخت لعية  حصة   400

مكتتب  دلودحد ،  للحصة  سرهم 

بللكلمل  مدفوعة  بللكلمل،  بهل 

ومخصصة بللكلمل للديد رضل عبد 

دلرفيع، دلشريك دلوحيد.

على  ينص  دلذي   :43 رقم  بند 

مليلي: تدي2 دلشركة ملد  غي2 محدوس  

دلرفيع،  دلديد رضل عبد  من طرف 

في  دلبيضلء  بللددر  مزسدس  مغربي، 

للبطلقة  دلحلمل   ،4983/40/43

 BE763854 رقم  للتعريف  دلوطنية 

ودملقيم ب 450 شلرع دلزدس ط 2 ش 

6 بنجدية أنفل دلددر دلبيضلء. 

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

 46 بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 

أكتوبر 2049 تحت رقم 747424.

4490I

شلرملكو

هيلت تيك
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
مفض رأس لل دلشركة

شلرملكو

443 شلرع عبد دلكريم دلخطلبي 

ع لر  دملهندس مدمل أ 8-7، 

40040، مردكش دملغرب

هيلت تيك شركة ذدت مدؤولية 

محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد

وعنودن مقرهل دإلخت لعي 472 شلرع 

عبد دلكريم مطلبي ع لر  دطلس 

سنت2 برتينيوم مكتب رقم 3 - 40000 

مردكش دملغرب.

مفض رأس لل دلشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.82424

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 

تم   2022 نون28   30 في  دملؤرخ 

ب بلغ  دلشركة  رأس لل  مفض 

من  أي  سرهم«   750.000« قدره 

 250.000« إلى  سرهم«   4.000.000«

عدس  تخفيض   : طريق  عن  سرهم« 

دألسهم.

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

سخن28   43 بتلريخ  ب ردكش  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 442484.

4494I

BETA FIDUCIAIRE

 MANAAHIL ALCHARK

PRIVE
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

BETA FIDUCIAIRE

 N° 2 1er ETAGE, 18 PLACE DU

 16 AOUT، 60000، OUJDA

MAROC

 MANAAHIL ALCHARK PRIVE

شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
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وعنودن مقرهل دإلخت لعي حي 
دملح دي تجزئة دلخي2 زنقة دلوقلر 

رقم 49 - 60000 وخد  دملغرب
تأسيس شركة ذدت مدؤولية 
محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 
40309

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعددس دلقلنون   2022 شتن28   05
مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 
دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:
ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 
دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.
عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
 : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

.MANAAHIL ALCHARK PRIVE
دملؤسدة   : غرض دلشركة بإيجلز 
دالعددسي  دالبتددئي   : دلتعلي ية 

ودلثلنوي.
حي   : دالخت لعي  دملقر  عنودن 
دملح دي تجزئة دلخي2 زنقة دلوقلر رقم 

49 - 60000 وخد  دملغرب.
أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.
 90.000 دلشركة:  رأس لل  مبلغ 

سرهم، مقدم كللتللي:
حصة   900  : دلديد دلخ لرعزيز 

بقي ة 400 سرهم للحصة. 
بقي ة   900  : دلديد دلخ لرعزيز 

90.000 سرهم.
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

وصفلت ومودطن دلشركلء :
حي  دلخ لرعزيز عنودنه(د)  دلديد 
دلوحد  طريق تلز  زنقة م 24 رقم 47 

60000 وخد  دملغرب.
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:
حي  دلخ لرعزيز عنودنه(د)  دلديد 
دلوحد  طريق تلز  زنقة م 24 رقم 47 

60000 وخد  دملغرب
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
سخن28   42 بتلريخ  بوخد   دلتجلرية 

2022 تحت رقم 4974.
4492I

CABINET BADREDDINE

CUSTMER CARE CENTRE
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
حل شركة

CABINET BADREDDINE

279 أ مدي2  4 دقلمة هني دلشقة 
رقم 4، 0، مردكش دملغرب

 CUSTMER CARE CENTRE

شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد(في طور دلتصفية)

وعنودن مقرهل دإلخت لعي كدية 

دلعبيد طريق دلددر دلبيضلء - 40000 

مردكش دملغرب.

حل شركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.46394

دلوحيد  دلشريك  قردر  ب قت�سى 

2022 تقرر حل  42 سخن28  دملؤرخ في 

شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

 CUSTMER CARE دلشريك دلوحيد 

 400.000 رأس للهل  مبلغ   CENTRE

دإلخت لعي  مقرهل  وعنودن  سرهم 

دلبيضلء  دلددر  طريق  دلعبيد  كدية 

 : مردكش دملغرب نتيجة ل   40000  -
من دلقلنون  و33   32 طبقل للبندين 

دالسل�سي للشركة.

كدية  ب  دلتصفية  مقر  حدس  و 

دلعبيد طريق دلددر دلبيضلء - 40000 

مردكش دملغرب. 

و عين:

دلديد( ) مريم بن ع ر وعنودنه(د) 

شلرع مح د دلدلسس تجزئة كلتريس 

دلدلحة دلطلبق دلثللث رقم 34 خليز 

 ( ) 40000 مردكش دملغرب ك صفي 

للشركة.

وعند دإلقتضلء دلحدوس دملفروضة 

محل  لهم  دملخولة  دلصالحيلت  على 

دملخلبر  ومحل تبليغ دلعقوس ودلوثلئق 

دملتعلقة بللتصفية : -

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

سخن28   44 بتلريخ  ب ردكش  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 442533.

4493I

A. SAAIDI CONSULTANTS

ATELIER D.S
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
قفل دلتصفية

A. SAAIDI CONSULTANTS

 CASABLANCA - 4, PLACE

 MARECHAL MAROC، 20070،

CASABLANCA MAROC

ATELIER D.S شركة ذدت مدؤولية 

محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد

وعنودن مقرهل دإلخت لعي : شلرع 

دملدي2  زنقة 6 أكتوبر رقم 6، دلطلبق 

دلثللث، دلشقة 3 - 20400 دلددر 

دلبيضلء دملغرب.

قفل دلتصفية
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

.487305

دلوحيد  دلشريك  قردر  ب قت�سى 

تقرر حل   2022 نون28   44 دملؤرخ في 

ATELIER D.S شركة ذدت مدؤولية 

محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد مبلغ 
وعنودن  سرهم   40.000 رأس للهل 

مقرهل دإلخت لعي شلرع دملدي2  زنقة 

دلثللث،  دلطلبق   ،6 رقم  أكتوبر   6

دلبيضلء  دلددر   20400  -  3 دلشقة 

دملغرب نتيجة للم تكن دلشركة قلسر  

تأسدت  دلذي  دلغرض  تحقيق  على 

من أخله.

و عين:

دلدعيدي  سنيـل  دلديد( ) 

 20200 دلبيضلء  دلددر  وعنودنه(د) 

 ( ) ك صفي  دملغرب  دلبيضلء  دلددر 

للشركة.

و قد تم دنعقلس دلج عية دلختلمية 

شلرع  وفي   2022 سخن28   44 بتلريخ 

دملدي2  زنقة 6 أكتوبر رقم 6، دلطلبق 

دلددر   20400  -  3 دلشقة  دلثللث، 

دلبيضلء دملغرب.

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

 42 بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 

سخن28 2022 تحت رقم 849773.

4494I

موروكو كومبتونس دكلونت

EL MODAM
إعالن متعدس دلقردردت

موروكو كومبتونس دكلونت
شقة 47 دلطلبق 4 برج منلر  2 

مدمل د شلرع عبد دلكريم دلخطلبي، 
40000، مردكش دملغرب

EL MODAM »شركة ذدت 
دملدؤولية دملحدوس  ذدت دلشريك 

دلوحيد«
وعنودن مقرهل دالخت لعي: 70 شلرع 
منصور دلدهبي مردكش - 40000 

مردكش دملغرب.
»إعالن متعدس دلقردردت«

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري: 
.44757

ب قت�سى دلج ع دلعلم دالستثنلئي 
تم دتخلذ   2022 نون28   22 دملؤرخ في 

دلقردردت دلتللية: 
قردر رقم 4: دلذي ينص على مليلي: 
من  دمومن  مح د  دلديد  دستقللة 
قبل دلج ع  منصبه ك دي2 للشركة. 

دلعلم دستقللته.
قردر رقم 2: دلذي ينص على مليلي: 
تم تعيين دلديد طلرق  تغيي2 دإلسدر : 
دلنوحي ذو خندية مغربية ودلحلمل 
 A774325 رقم  دلوطنية  للبطلقة 
يقبل  3 سنودت.  مدي2د للشركة ملد  
دلديد طلرق دلنوحي مهلمه دلجديد .

قردر رقم 3: دلذي ينص على مليلي: 
ستلزم  دالخت لعي:  دلتوقيع  تغيي2 
دلشركة بتوقيع دلديد طلرق دلنوحي 
ودألوردق  دلبنك  توقيع  بلستثنلء 
دملدلهم  سيحررهل  دلتي  دلتجلرية 

دلوحيد دلديد ك لل لفتيمي.
وتبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 

دلنظلم دألسل�سي دلتللية: 
على  ينص  دلذي   :42 رقم  بند 

مليلي: تعيين دملدي2ين وصالحيلتهم
على  ينص  دلذي   :25 رقم  بند 

مليلي: تعيين دملدي2ين دألودئل
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
سخن28   43 بتلريخ  ب ردكش  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 43438.

4495I
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DAMS COIFFURE SARL AU

DAMS COIFFURE
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

DAMS COIFFURE SARL AU
44 تجزئة أس لء طريق عين 

دلشقف، 30000، فلس دملغرب
DAMS COIFFURE شركة ذدت 
مدؤولية محدوس  ذدت دلشريك 

دلوحيد
 Lots وعنودن مقرهل دإلخت لعي
 Asmae N11 Rte ain chkef -

30000 فلس دملغرب
تأسيس شركة ذدت مدؤولية 
محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 
73635

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعددس دلقلنون   2022 غشت   46
مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 
دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:
ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 
دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.
عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
 DAMS : دإلقتضلء ب ختصر تد يتهل

.COIFFURE
 salon  : بإيجلز  دلشركة  غرض 

.d’esthétique
 Lots  : دالخت لعي  دملقر  عنودن 
 Asmae N44 Rte ain chkef -

30000 فلس دملغرب.
أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.
 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:
دلديد ع ر هياللي : 4.000 حصة 

بقي ة 400 سرهم للحصة. 
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :
عنودنه(د)   Omar Hilali دلديد 
 AV du General LECLERC  80

.93500 Pantin France

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   
ومودطن مدي2ي دلشركة:

عنودنه(د)   Omar Hilali دلديد 
 AV du General LECLERC  80

93500 Pantin France
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
شتن28   02 بتلريخ  بفلس  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 4559.
4496I

دلبكلري

WOOW EVENTS SARL AU
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

دلبكلري
 gueliz marrakechcamp des

oliviers 2 bloc 3 n°26 c مردكش، 
40040، مردكش دملغرب

 WOOW EVENTS SARL AU
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
 nahda وعنودن مقرهل دإلخت لعي
 II N 442 Mhamid Marrakech -

 40000 Marrakech Maroc
تأسيس شركة ذدت مدؤولية 
محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 
437437

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
دلقلنون  إعددس  تم   2024 أبريل   45
مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 
دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:
ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 
دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.
عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
 : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

.WOOW EVENTS SARL AU
 : بإيجلز  دلشركة  غرض 
 entrepreneur de la gestion
 d’exploitation de services (
 exploitant et gestion de parc
 de jeux organisation des

..(évenements

 nahda  : دالخت لعي  دملقر  عنودن 
 II N 442 Mhamid Marrakech -

.40000 Marrakech Maroc
أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.
 40.000 دلشركة:  رأس لل  مبلغ 

سرهم، مقدم كللتللي:- 
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :
عنودنه(د)  خعفرية  مللد  دلديد 
رقم  حلبوس   4 دلوحد   دلددوسيلت 

446 40000 مردكش دملغرب.
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:
عنودنه(د)  خعفرية  مللد  دلديد 
رقم  حلبوس   4 دلوحد   دلددوسيلت 

446 40000 مردكش دملغرب 
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
يونيو   23 بتلريخ  ب ردكش  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 6943.
4497I

إئت لنيلت دلدريوش

 Sociéte FOR YOU RENT
CAR

شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 
دلشريك دلوحيد

تحويل دملقر دالخت لعي للشركة
إئت لنيلت دلدريوش

شلرع عالل بن عبد هللا رقم 48 ص 
ب 682، 92000، دلعردئش دملغرب
 Sociéte FOR YOU RENT CAR

شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 
دلشريك دلوحيد

وعنودن مقرهل دإلخت لعي سلحة 
دلقروين،دلطلبق دلثلني رقم 02 - 

92000 دلعردئش دملغرب.
تحويل دملقر دالخت لعي للشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 
.6845

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 
تم تحويل   2022 نون28   22 دملؤرخ في 
من  للشركة  دلحللي  دالخت لعي  دملقر 
دلثلني  دلقروين،دلطلبق  »سلحة 
دلعردئش دملغرب«   92000  -  02 رقم 
دملغرب  تجزئة  ج4  رقم  »دملحل  إلى 
دلجديد رقم 4540 - 92000 دلعردئش 

دملغرب«.

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
دالبتددئية بللعردئش بتلريخ 43 سخن28 

2022 تحت رقم 4305.
4498I

مدتلمنة شلمة

TRANS BODANON
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
رفع رأس لل دلشركة

مدتلمنة شلمة
شلرع دملدي2  رقم 442 دلطلبق دالول 

دلنلظور شلرع دملدي2  رقم 442 
دلطلبق دالول دلنلظور، 62000، 

دلنلظور دملغرب
TRANS BODANON شركة ذدت 
مدؤولية محدوس  ذدت دلشريك 

دلوحيد
وعنودن مقرهل دإلخت لعي حي بويزدزدر 

دلنلظور - 62000 دلنلظور دملغرب.
رفع رأس لل دلشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 
.47727

دلوحيد  دلشريك  قردر  ب قت�سى 
تم   2022 نون28   28 في  دملؤرخ 
قدره  ب بلغ  دلشركة  رأس لل  رفع 
»900.000 سرهم« أي من »400.000 
عن  سرهم«   4.000.000« إلى  سرهم« 
أو  نقدية  حصص  تقديم   : طريق 

عينية.
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
دالبتددئية بللنلضور بتلريخ 05 سخن28 

2022 تحت رقم 4925.
4499I

SM SOUTH CAPITAL

GEANDIS
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تأسيس شركة

SM SOUTH CAPITAL
 IMAN CENTER ETAG 11 N 8

 RUE MED ERRACHID (derrière
 la bourse bd des FAR )، 20000،

CASABLANCA MAROC
GEANDIS شركة ذدت دملدؤولية 

دملحدوس 
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وعنودن مقرهل دإلخت لعي 387، 

شلرع مح د دلخلمس، دلطلبق 

دلدلبع رقم 49 - 20553 دلددر 

دلبيضلء دملغرب

تأسيس شركة ذدت دملدؤولية 

دملحدوس  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

563924

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعددس دلقلنون   2022 غشت   29

دملدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دملحدوس  بلمل يزدت دلتللية:

ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دملدؤولية دملحدوس .

عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 

 : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

.GEANDIS

شردء،   : بإيجلز  دلشركة  غرض 

بيع،دستي2دس وتصدير دألخهز  ودملودس 

دلطبية ودلشبه طبية.

 ،387  : دالخت لعي  دملقر  عنودن 

دلطلبق  دلخلمس،  مح د  شلرع 

دلددر   20553  -  49 رقم  دلدلبع 

دلبيضلء دملغرب.

أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.

 300.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:

 GEANDIS IC VE DIS دلشركة 

TICARET : 2.100 حصة بقي ة 400 

سرهم للحصة.

 900  : دلديد  سلر  عبددلرحيم 

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة. 

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :

 GEANDIS IC VE DIS دلشركة 

 99208 تركيل  عنودنه(د)   TICARET

دزمي2 تركيل.

عبددلرحيم  سلر   دلديد  

عنودنه(د) تركيل 99208 دزمي2 تركيل.

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:

عبددلرحيم  سلر   دلديد  

عنودنه(د) تركيل 99208 دزمي2 تركيل.

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
 44 بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 

سخن28 2022 تحت رقم 850446.

4200I

دئت لنية زهي2

NAML
عقد تديي2 حر ألصل تجلري (دألشخلص 

دملعنويون)
عقد تديي2 حر ألصل تجلري

NAML
قي مؤرخ  عرفي  عقد   ب قت�سى 

 NAML أعطى   2022 نون28   24  
 97674 دلتجلري  بللسجل  دملسجل 
حق  ب ردكش  دلتجلرية  بلملحك ة 
دلتديي2 دلحر لألصل دلتجلري دلكلئن 
زنقة  دس لعيل  موالي  زنقة   43 ب 
مردكش   40000  - سلبقل  دالبنلك 
BOUST OMAR ملد   دملعرب لفلئد  
 2022 نون28   04 من  تبتدئ  سنة   4
مقلبل   2023 سخن28   34 في  وتنتهي 

مبلغ شهري قي ته 7.000 سرهم.
4204I

مدتلمنة شلمة

ALAMI SWEETS
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

رفع رأس لل دلشركة
مدتلمنة شلمة

شلرع دملدي2  رقم 442 دلطلبق دالول 
دلنلظور شلرع دملدي2  رقم 442 
دلطلبق دالول دلنلظور، 62000، 

دلنلظور دملغرب
ALAMI SWEETS شركة ذدت 

دملدؤولية دملحدوس 
وعنودن مقرهل دإلخت لعي حي دملطلر 
دلنلظور - 62000 دلنلظور دملغرب.

رفع رأس لل دلشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.49989
ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 
تم   2022 نون28   24 في  دملؤرخ 
قدره  ب بلغ  دلشركة  رأس لل  رفع 
من  أي  سرهم«   4.900.000«
 200.000« إلى  سرهم«   400.000«
تقديم حصص   : عن طريق  سرهم« 

نقدية أو عينية.

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
دالبتددئية بللنلضور بتلريخ 24 سخن28 

2022 تحت رقم 4926.
4202I

مدتلمنة شلمة

TRANS BODANON
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تغيي2 نشلط دلشركة

مدتلمنة شلمة
شلرع دملدي2  رقم 442 دلطلبق دالول 

دلنلظور شلرع دملدي2  رقم 442 
دلطلبق دالول دلنلظور، 62000، 

دلنلظور دملغرب
TRANS BODANON شركة ذدت 
مدؤولية محدوس  ذدت دلشريك 

دلوحيد
وعنودن مقرهل دالخت لعي حي بويزدزدر 

دلنلظور - 62000 دلنلظور دملغرب.
تغيي2 نشلط دلشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 
.47727

دلوحيد  دلشريك  قردر  ب قت�سى 
تم تغيي2   2022 نون28   28 دملؤرخ في 
دلبضلئع  »نقل  من  دلشركة  نشلط 
»نقل  إلى  دلغي2«  لحدلب  دلدولي 
لحدلب  ودلدولي  دلوطني  دلبضلئع 

دلغي2«.
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
دالبتددئية بللنلضور بتلريخ 05 سخن28 

2022 تحت رقم 4925.
4203I

L’ORIENTATION DE COMPTABILITE

 AFRICAN EXPERT
 FOR COACHING AND

CONSULTING
إعالن متعدس دلقردردت

 L’ORIENTATION DE
COMPTABILITE

 N°.5 RUE ABOU TAIB
 ELMOUTANABI LOTS WALILI
 AV DES F.A.R BUREAU N°.42

FES، 30000، FES MAROC
 AFRICAN EXPERT FOR

 COACHING AND CONSULTING

»شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس «

وعنودن مقرهل دالخت لعي: شلرع 

عبددلكريم بنجلون رقم 42 دلطليق 

6 مكلتب أشرف فلس - 30000 

فلس دمل لكة دملغربية.

»إعالن متعدس دلقردردت«
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري: 

.73594

ب قت�سى دلج ع دلعلم دالستثنلئي 

دملؤرخ في 28 أكتوبر 2022 تم دتخلذ 

دلقردردت دلتللية: 

على  ينص  دلذي   :04 رقم  قردر 

مليلي: تحويل مقر دلشركة دلى دلعنودن 

 ،3 49، دلطلبق  : مكتب رقم  دلجديد 

ع ر  شلرع   ،42 زنقة  أطلس  دقلمة 

بنجلون دألطلس فلس

على  ينص  دلذي   :02 رقم  قردر 

في  دلشركة  نشلط  حصر  مليلي: 

مدرسة للتحضي2 لإلمتحلنلت

وتبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 

دلنظلم دألسل�سي دلتللية: 

على  ينص  دلذي   :02 رقم  بند 

في  دلشركة  نشلط  حصر  مليلي: 

مدرسة للتحضي2 لإلمتحلنلت

على  ينص  دلذي   :04 رقم  بند 

مكتب  في  دلشركة  مقر  حدس  مليلي: 
أطلس  دقلمة   ،3 دلطلبق   ،49 رقم 
زنقة 42، شلرع ع ر بنجلون دألطلس 

فلس

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

نون28   22 بتلريخ  بفلس  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 4848.

4204I

HACHIMI GRANITE SARL

HACHIMI GRANITE
إعالن متعدس دلقردردت

HACHIMI GRANITE SARL

شقة رقم 447 تجزئة دلفتح، دملدي2  
ديت ملول، 86450، ديت ملول 

دملغرب

HACHIMI GRANITE »شركة ذدت 

دملدؤولية دملحدوس «
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وعنودن مقرهل دالخت لعي: شقة رقم 

447 تجزئة دملدي2  - 86450 ديت 

ملول دملغرب.

»إعالن متعدس دلقردردت«

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري: 

.4937

ب قت�سى دلج ع دلعلم دالستثنلئي 

تم دتخلذ   2022 ملرس   04 دملؤرخ في 

دلقردردت دلتللية: 

قردر رقم 4: دلذي ينص على مليلي: 

تفويت 4250 حصة من دصل 4250 

حصة تعوس ملكيتهل للديد دلهلشمي 

دلحدلن لصللح دلديد دمردز دلحدن

قردر رقم 2: دلذي ينص على مليلي: 

دستقللة دلديد دلهلشمي دلحدلن من 

منصبه ك دي2 بلالشت2دك للشركة

قردر رقم 3: دلذي ينص على مليلي: 

دلحدن مديي2د  دمردز  دلديد  تعيين 

بلالشت2دك للشركة دلى خلنب دملدي2 

دلديد دمردز دبردهيم 

قردر رقم 4: دلذي ينص على مليلي: 

: يتم دلزدم دلشركة بللتوقيع  دلتوقيع 

دملنفرس لكل من دلديد دمردز دبردهيم 

دو دلديد دمردز دلحدلن

وتبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 

دلنظلم دألسل�سي دلتللية: 

ينص على  دلذي  و6:   5 رقم  بند 

مليلي: مبلغ ردس لل دلشركة 500.00 

من  حصة   5000 على  موزع  سرهم 

ودحد  حررت  لكل  سرهم   400 فئة 

طرف  من  دكتتلبهل  وتم  بكلملهل 

حدب  كل  دلتفويت  بعد  دلشركلء 

 3750 دلديد دمردز دبردهيم  نصيب. 

حصة بقي ة 375.000 سرهم ودلديد 

بقي ة  حصة   4250 دلحدن  دمردز 

425.000 سرهم 

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

نون28   25 بتلريخ  بلنزكلن  دالبتددئية 

2022 تحت رقم 2364.

4205I

Cabinet Solution Consulting and Accounting

M2T ISMAIL

شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد

قفل دلتصفية

 Cabinet Solution Consulting

and Accounting

 Avenue Al Qods,N°6, appt n°:

Tabriquet, SALE، 11000 ,2، سال 

دملغرب

M2T ISMAIL شركة ذدت مدؤولية 

محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد

وعنودن مقرهل دإلخت لعي : شلرع 

حدن دلثلني ع لر 7 رقم 3 سال 

دلجديد  - 44000 سال دملغرب.

قفل دلتصفية

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

.23253

دلوحيد  دلشريك  قردر  ب قت�سى 

تقرر حل   2022 نون28   45 دملؤرخ في 

M2T ISMAIL شركة ذدت مدؤولية 

محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد مبلغ 

وعنودن  سرهم   400.000 رأس للهل 

مقرهل دإلخت لعي شلرع حدن دلثلني 

ع لر 7 رقم 3 سال دلجديد  - 44000 

سال دملغرب نتيجة لكث2  دملنلفدة.

و عين:

دملديح  دس لعيل  دلديد( ) 

وعنودنه(د) سال دلجديد  44000 سال 

دملغرب ك صفي ( ) للشركة.

و قد تم دنعقلس دلج عية دلختلمية 

شلرع  وفي   2022 نون28   45 بتلريخ 

سال   3 رقم  ع لر 7  دلثلني  حدن 

دلجديد  - 44000 سال دملغرب.

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

سخن28   42 بتلريخ  بدال  دالبتددئية 

2022 تحت رقم 40427.

4206I

FINANCE CENTER

EXCLUSIVE INCOMING
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تفويت حصص

FINANCE CENTER

 AV ALLAL EL FASSI N° 598 CM

 UNITE 5 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROC

 EXCLUSIVE INCOMING

شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

زنقة  دإلخت لعي  مقرهل  وعنودن 

دبن تومرت رقم 5 مكرر ع لر  بلقزيز 

شقة رقم 42 دلطلبق 3 كليز - 40000 

مردكش دملغرب.

تفويت حصص
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.98435

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 

ت ت   2022 نون28   44 في  دملؤرخ 

دملصلسقة على :

أنطونيو لويس   ( ) تفويت دلديد 

دخت لعية  حصة   400 بلرينو  كيي2د 

حصة لفلئد  دلديد   400 من أصل 

ملرتينيز نلصر بن رح ون بتلريخ   ( )

44 نون28 2022.

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم   

سخن28   43 بتلريخ  ب ردكش  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 442470.

4207I

FINANCE CENTER

SEO COM
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تحويل دملقر دالخت لعي للشركة

FINANCE CENTER

 AV ALLAL EL FASSI N° 598 CM

 UNITE 5 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROC

SEO COM شركة ذدت مدؤولية 

محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد

وعنودن مقرهل دإلخت لعي تلشفين 

3 ع لر  A رقم 42 دزسهلر - 40000 

مردكش دملغرب

تحويل دملقر دالخت لعي للشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.56323
دلوحيد  دلشريك  قردر  ب قت�سى 
تم تحويل   2022 نون28   22 دملؤرخ في 
للشركة  دلحللي  دالخت لعي  دملقر 
 42 رقم   A ع لر    3 »تلشفين  من 
دملغرب«  مردكش   40000  - دزسهلر 
إلى »مركزدالبردج شلرع 44 ينلير شقة 
رقم 3 دلطلبق دالول - 40000 مردكش 

دملغرب«.
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
سخن28   45 بتلريخ  ب ردكش  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 442600.
4208I

bemultico بي ولتيكو

ITOUB HIBA ا
توب هبة

شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 
رفع رأس لل دلشركة

bemultico بي ولتيكو
رقم 406 شقة رقم 04 دلزيتون 

دملعركة -مكنلس، 50060، مكنلس 
مكنلس

ITOUB HIBA دتوب هبة شركة ذدت 
دملدؤولية دملحدوس 

وعنودن مقرهل دإلخت لعي دلطلبق 
دلدفلي في دلرقم 30 دلشطر 04 

دلجنلح 04 خ لعة مجلط - 50000 
مكنلس دملغرب.

رفع رأس لل دلشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.50207
ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 
تم   2022 سخن28   45 في  دملؤرخ 
قدره  ب بلغ  دلشركة  رأس لل  رفع 
من  أي  سرهم«   4.000.000«
»4.200.000 سرهم« إلى »2.200.000 
مقلصة  إخردء   : طريق  عن  سرهم« 
دملقددر  دملحدس   دلشركة  سيون  مع 

ودملدتحقة.
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
سخن28   45 بتلريخ  ب كنلس  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 4497.
4209I
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ED DRAOUI ILYASS

SERVITEX
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
حل شركة

ED DRAOUI ILYASS
 RUE EL MANSOUR IBN ABI

 AMER N°95 ETAGE 3 N6
 DRISSIA، 90000، TANGER

MAROC
SERVITEX شركة ذدت مدؤولية 
محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد(في 

طور دلتصفية)
وعنودن مقرهل دإلخت لعي 55 شلرع 
دبن ملدون رقم دلقطعة 299 بني 

مكلس  - 90000 طنجة دملغرب.
حل شركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 
.98564

دلوحيد  دلشريك  قردر  ب قت�سى 
تقرر حل   2022 نون28   24 دملؤرخ في 
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 
مبلغ   SERVITEX دلوحيد  دلشريك 
وعنودن  سرهم   40.000 رأس للهل 
دبن  شلرع   55 دإلخت لعي  مقرهل 
بني مكلس    299 ملدون رقم دلقطعة 
 : نتيجة ل  دملغرب  طنجة   90000  -

توقف دلنشلط.
و حدس مقر دلتصفية ب 55 شلرع 
بني   299 دلقطعة  رقم  ملدون  دبن 

مكلس  - 90000 طنجة دملغرب. 
و عين:

دلدبيلع  مح د  دلديد( ) 
وعنودنه(د) حي دلدلنية زنقة 456 رقم 
44 بئ2 دلشفلء 90000 طنجة دملغرب 

ك صفي ( ) للشركة.
وعند دإلقتضلء دلحدوس دملفروضة 
محل  لهم  دملخولة  دلصالحيلت  على 
دملخلبر  ومحل تبليغ دلعقوس ودلوثلئق 
دبن  شلرع   55  : بللتصفية  دملتعلقة 

ملدون رقم دلقطعة 299 بني مكلس 
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
سخن28   06 بتلريخ  بطنجة  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 260288.

4240I

ste ovada

 STE REGA TECHNOLOGIE

SARLAU
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

ste ovada

 mezanine n°2 melk el khamar

 av tayeb guennad، 35100،

guercif maroc

 STE REGA TECHNOLOGIE

SARLAU شركة ذدت مدؤولية 

محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد

وعنودن مقرهل دإلخت لعي دلشقة في 

دلطلبق دالول شلرع مح د دلخلمس 

 guercif 35400 - 49-3 ملك سعلس

دملغرب

تأسيس شركة ذدت مدؤولية 

محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

2447

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
دلقلنون  إعددس  تم   2022 نون28   25

مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:

ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.

عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 

 STE  : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

.REGA TECHNOLOGIE SARLAU

دالشغلل   : غرض دلشركة بإيجلز 

دملختلفة 

دالستي2دس ودلتصدير.

عنودن دملقر دالخت لعي : دلشقة في 

دلطلبق دالول شلرع مح د دلخلمس 

 guercif  35400  -  3-49 ملك سعلس 

دملغرب.

أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.

 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:

 4.000  : لعرج  رضودن  دلديد 
حصة بقي ة 400 سرهم للحصة. 

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 
وصفلت ومودطن دلشركلء :

عنودنه(د)  لعرج  رضودن  دلديد 
تلز   دلغربية  غيلتة  زويتينة  سودر 

guercif 35400 دملغرب.
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:
عنودنه(د)  لعرج  رضودن  دلديد 
تلز   دلغربية  غيلتة  زويتينة  سودر 

guercif 35400 دملغرب
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
دالبتددئية بجرسيف بتلريخ 44 سخن28 

2022 تحت رقم 4457/2022.

4244I

ED DRAOUI ILYASS

L.A.B TRAVAUX
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
حل شركة

ED DRAOUI ILYASS
 RUE EL MANSOUR IBN ABI

 AMER N°95 ETAGE 3 N6
 DRISSIA، 90000، TANGER

MAROC
L.A.B TRAVAUX شركة ذدت 

مدؤولية محدوس  ذدت دلشريك 
دلوحيد(في طور دلتصفية)

وعنودن مقرهل دإلخت لعي شلرع دبن 
دبي علمر رقم 95 دلطلبق دلثللث رقم 

7 - 90000 طنجة دملغرب.
حل شركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 
.64207

دلوحيد  دلشريك  قردر  ب قت�سى 
تقرر حل   2022 نون28   24 دملؤرخ في 
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 
 L.A.B TRAVAUX دلوحيد  دلشريك 
سرهم   400.000 رأس للهل  مبلغ 
وعنودن مقرهل دإلخت لعي شلرع دبن 
دبي علمر رقم 95 دلطلبق دلثللث رقم 
7 - 90000 طنجة دملغرب نتيجة ل : 
عدم دلقدر  على دستءنلف دلنشلط.

و حدس مقر دلتصفية ب شلرع دبن 
دبي علمر رقم 95 دلطلبق دلثللث رقم 

7 - 90000 طنجة دملغرب. 
و عين:

دلديد( ) عزيز يكو وعنودنه(د) حي 
بئ2 دلشفلء   23 رقم   43 دملقدم زنقة 
 ( ) ك صفي  دملغرب  طنجة   9000

للشركة.
وعند دإلقتضلء دلحدوس دملفروضة 
محل  لهم  دملخولة  دلصالحيلت  على 
دملخلبر  ومحل تبليغ دلعقوس ودلوثلئق 
دبي  دبن  شلرع   : بللتصفية  دملتعلقة 

علمر رقم 95 دلطلبق دلثللث رقم 7
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
سخن28   06 بتلريخ  بطنجة  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 260290.
4242I

مدتلمنة شلمة

BARAE LIL AAKAR
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تفويت حصص

مدتلمنة شلمة
شلرع دملدي2  رقم 442 دلطلبق دالول 

دلنلظور شلرع دملدي2  رقم 442 
دلطلبق دالول دلنلظور، 62000، 

دلنلظور دملغرب
BARAE LIL AAKAR شركة ذدت 

دملدؤولية دملحدوس 
وعنودن مقرهل دإلخت لعي 442 شلرع 

دملدي2  دلطلبق دالول دلنلظور - 
62000 دلنلظور دملغرب.

تفويت حصص
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.23399
ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 
ت ت   2022 نون28   40 في  دملؤرخ 

دملصلسقة على :
تفويت دلديد ( ) مح د دلعث لني 
أصل  من  دخت لعية  حصة   330
400 حصة لفلئد  دلديد ( ) دملختلر 

دلعث لني بتلريخ 40 نون28 2022.
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم   
دالبتددئية بللنلضور بتلريخ 05 سخن28 

2022 تحت رقم 4924.
4243I
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DIGISUCCESS

DIGISUCCESS
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تحويل دملقر دالخت لعي للشركة

DIGISUCCESS
53 شلرع فرندل شقة رقم 44 دكددل 
RABAT MAROC ،40080 ،دلربلط

DIGISUCCESS شركة ذدت 
دملدؤولية دملحدوس 

وعنودن مقرهل دإلخت لعي 53 شلرع 
فرندل شقة رقم 44 دكددل دلربلط - 

40080 دلربلط دملغرب.
تحويل دملقر دالخت لعي للشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 
.449373

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 
دملؤرخ في 49 أكتوبر 2022 تم تحويل 
من  للشركة  دلحللي  دالخت لعي  دملقر 
»53 شلرع فرندل شقة رقم 44 دكددل 
إلى  دلربلط دملغرب«   40080  - دلربلط 
رقم  شقة  دلثلني  دلطلبق   4094«
يعقوب  حي  دملدي2   شلرع  دملنزه   6
دلربلط   40420  - دلربلط  دملنصور 

دملغرب«.
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
سخن28   02 بتلريخ  بللربلط  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 430933.

4244I

FLASH ECONOMIE

KHAWLA CAR
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
قفل دلتصفية

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28، 20000،
CASABLANCA MAROC

KHAWLA CAR شركة ذدت 
مدؤولية محدوس  ذدت دلشريك 

دلوحيد
وعنودن مقرهل دإلخت لعي : حي 

تلمومنت بلوك 04 رقم 02 دلشقة 
رقم 04 - 54040 منيفر  دملغرب.

قفل دلتصفية

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

.3575

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 

تقرر   2022 نون28   40 في  دملؤرخ 

ذدت  شركة   KHAWLA CAR حل 

دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

 4.000.000 رأس للهل  مبلغ  دلوحيد 

دإلخت لعي حي  سرهم وعنودن مقرهل 

دلشقة   02 رقم   04 بلوك  تلمومنت 

دملغرب  منيفر    54040  -  04 رقم 

نتيجة لعدم وخوس دي نشلط تجلري.

و عين:

بويخورص  مريم  دلديد( ) 
وعنودنه(د) زنقة 42 رقم 04 بلوك 04 

حي تلمومنت 54040 منيفر  دملغرب 

ك صفي ( ) للشركة.

و قد تم دنعقلس دلج عية دلختلمية 

حي  وفي   2022 نون28   40 بتلريخ 

دلشقة   02 رقم   04 بلوك  تلمومنت 

رقم 04 - 54040 منيفر  دملغرب.

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

04 سخن28  دالبتددئية بخنيفر  بتلريخ 

2022 تحت رقم 524.

4245I

G.MAO.CCF

STE ALLURE DECO 
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تفويت حصص

G.MAO.CCF

 AVENUE HASSAN II VILLE 24

 NOUVELLE، 30000، FES

MAROC

 STE ALLURE DECO شركة ذدت 

دملدؤولية دملحدوس 

وعنودن مقرهل دإلخت لعي رقم 94 

تجزئة دلريلض دلزيتون 2 طريق 

عين دلشقف فلس رقم 94 تجزئة 

دلريلض دلزيتون 2 طريق عين 

دلشقف فلس 30000 فلس دملغرب.

تفويت حصص
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.70697

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 

ت ت   2022 نون28   23 في  دملؤرخ 

 ( ) دلديد  تفويت  على  دملصلسقة 

دخت لعية  حصة   500 دله8زي  أيوب 

حصة لفلئد  دلديد   500 من أصل 

نون28   23 بتلريخ  دلطيلش  علسل   ( )

.2022

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم   

سخن28   04 بتلريخ  بفلس  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 6620/2022.

4246I

مدتلمنة شلمة

BARAE LIL AAKAR

شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تعيين مدي2 خديد للشركة

مدتلمنة شلمة

شلرع دملدي2  رقم 442 دلطلبق دالول 

دلنلظور شلرع دملدي2  رقم 442 

دلطلبق دالول دلنلظور، 62000، 

دلنلظور دملغرب

BARAE LIL AAKAR شركة ذدت 

دملدؤولية دملحدوس 

وعنودن مقرهل دإلخت لعي 442 شلرع 

دملدي2  دلطلبق دالول دلنلظور - 

62000 دلنلظور دملغرب.

تعيين مدي2 خديد للشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.23399

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 

تم تعيين   2022 نون28   40 دملؤرخ في 

دلديد( )  للشركة  خديد  مدي2 

دلشهبوني ح يد ك دي2 وحيد

تبعل لقبول دستقللة دملدي2.

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

دالبتددئية بللنلضور بتلريخ 05 سخن28 

2022 تحت رقم 4924.

4247I

DIGISUCCESS

DIGISUCCESS
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تغيي2 تد ية دلشركة

DIGISUCCESS
53 شلرع فرندل شقة رقم 44 دكددل 
RABAT MAROC ،40080 ،دلربلط

DIGISUCCESS شركة ذدت 
دملدؤولية دملحدوس 

وعنودن مقرهل دالخت لعي 53 شلرع 
فرندل رقم 44 دكددل دلربلط - 

40080 دلربلط دملغرب.
تغيي2 تد ية دلشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 
430933

دلعلم  دلج ع  ب قت�سى   
أكتوبر   49 في  دملؤرخ  دإلستثنلئي 
تم تغيي2 تد ية دلشركة من   2022

.»Wevolv« إلى »DIGISUCCESS«
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
سخن28   02 بتلريخ  بللربلط  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 430933.

4248I

BIG BOSS CENTER

GAADAOUI TRAV
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

BIG BOSS CENTER
 LOT SALWA N°1 APPRT

 N°3 1°ER ETG TIT MELLIL
 CASABLANCA casablanca،
MAROC 20040، دلددر دلبيضلء
GAADAOUI TRAV شركة ذدت 
مدؤولية محدوس  ذدت دلشريك 

دلوحيد
وعنودن مقرهل دإلخت لعي 04 شلرع 
الغوطل، تجزئة دليلس ين رقم ب 

440 سيدي مومن دلددر دلبيضلء - 
20040 دلددر دلبيضلء دملغرب

تأسيس شركة ذدت مدؤولية 
محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 
565075
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

دلقلنون  إعددس  تم   2022 نون28   03

مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:

ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.

عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 

 : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

.GAADAOUI TRAV

خ يع   : بإيجلز  دلشركة  غرض 

أشغلل دلبنلء.

04 شلرع  عنودن دملقر دالخت لعي : 

الغوطل، تجزئة دليلس ين رقم ب 440 

سيدي مومن دلددر دلبيضلء - 20040 

دلددر دلبيضلء دملغرب.

أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.

 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:

 4.000  : دلديد رضودن كعددوي 

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة. 

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :

دلديد رضودن كعددوي عنودنه(د) 

دل28وج  دملوق  بني  دملاللكة  سودر 

20040 دلددر دلبيضلء دملغرب.

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:

دلديد رضودن كعددوي عنودنه(د) 

دل28وج  دملوق  بني  دملاللكة  سودر 

20040 دلددر دلبيضلء دملغرب

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

 09 بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 

سخن28 2022 تحت رقم 44306.

4249I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

DMR

شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد

تأسيس شركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

57 شلرع موريتلنيل صندوق دل28يد 

2609، 40000، مردكش دملغرب

DMR شركة ذدت مدؤولية 

محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد

وعنودن مقرهل دإلخت لعي 57 شلرع 

موريتلنيل صندوق دل28يد 2609 - 

40000 مردكش دملغرب

تأسيس شركة ذدت مدؤولية 

محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

434649

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

دلقلنون  إعددس  تم   2022 نون28   24

مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:

ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.

عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 

.DMR : دإلقتضلء ب ختصر تد يتهل

 : بإيجلز  دلشركة  غرض 

ودلقلبضة  ودإلسدر   دالستشلردت 

ودستث لردت دألسهم.

57 شلرع  عنودن دملقر دالخت لعي : 

 -  2609 دل28يد  صندوق  موريتلنيل 

40000 مردكش دملغرب.

أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.

 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:

دلديد رشيد سخيهل : 4.000 حصة 

بقي ة 400 سرهم للحصة. 

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :

 9 عنودنه(د)  سخيهل  رشيد  دلديد 
دقلمة كولف سيتي بريدتيجيل مدمل 
مرخلن دلجي دلشتوي 40000 مردكش 

دملغرب.
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:
دلديد  دي لن دلحي2ش عنودنه(د) 
 3 د  ع لر    03 سكينة  اللة  دقلمة 

دلشقة 08 40000 مردكش دملغرب
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
سخن28   44 بتلريخ  ب ردكش  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 442563.
4220I

KBH CONSULTING

 KORTOBA NEW PLANET
SCHOOL PRIVE SARL

إعالن متعدس دلقردردت

KBH CONSULTING
 AVENUE JOULANE RUE DE 45
 TANGER 1ER ETAGE BUR 6،

30000، FES MAROC
 KORTOBA NEW PLANET

SCHOOL PRIVE SARL »شركة 
ذدت دملدؤولية دملحدوس «

وعنودن مقرهل دالخت لعي: 7 شلرع 
دالرسن فلس - - فلس دملغرب.

»إعالن متعدس دلقردردت«
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري: 

.62373
ب قت�سى دلج ع دلعلم دالستثنلئي 
2022 تم دتخلذ  09 سخن28  دملؤرخ في 

دلقردردت دلتللية: 
قردر رقم 4: دلذي ينص على مليلي: 
حصة   5245 تفويت  على  دملودفقة 
من  دسريس  دلهلسف  دلديد  ي تلكهل 
 KORTOBA NEW PLANET شركة 
لصللح   SCHOOL PRIVE SARL

دلديد  وئلم أبوسيف 
على  ينص  دلذي   :2 رقم  قردر 
دملدي2دلقلنوني  دستقللة  مليلي: 
 KORTOBA NEW PLANET لشركة
دسريس   SCHOOL PRIVE SARL
كلملة  ذمة  إبردء  ومنحه  دلهلسف 
من  للنقض  قلبلة  وغي2  ونهلئية 
إسدرته,وتعيين دلديد  وئلم أبوسيف 

للشركة  خديد   قلنونية  مدي2  

بللتوقيع  ملزمة  دلشركة  وستصبح 

دلوحيد دملدي2  وئلم دبوسيف 

وتبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 

دلنظلم دألسل�سي دلتللية: 

بند رقم 6: دلذي ينص على مليلي: 

دملدله لت

على  ينص  دلذي   :44 رقم  بند 

مليلي: تديي2 دلشركة

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

سخن28   44 بتلريخ  بفلس  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 6903.

4224I

BEMACOM

مسفابرومو
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد

حل شركة

BEMACOM

 BD FOUARAT IMM 3 ETAGE 3

 APPT N° 7 HAY MOHAMMADI،

20570، CASABLANCA MAROC

مدفلبرومو شركة ذدت مدؤولية 

محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد(في 

طور دلتصفية)

وعنودن مقرهل دإلخت لعي حي 

دلركبوت زتقة 45 رقم 98 سيدي 

مومن - 20402 دلددر دلبيضلء 

دملغرب.

حل شركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.224975

دلوحيد  دلشريك  قردر  ب قت�سى 

دملؤرخ في 34 أكتوبر 2022 تقرر حل 

شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

مبلغ  مدفلبرومو  دلوحيد  دلشريك 

وعنودن  سرهم   400.000 رأس للهل 

دلركبوت زتقة  مقرهل دإلخت لعي حي 

 20402  - سيدي مومن   98 رقم   45

دلددر دلبيضلء دملغرب نتيجة ل : رغبة 

دلشربك دلوحيد في حل دلشركة.
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تجزئة  ب  دلتصفية  مقر  حدس  و 

دلددر  لدلسفة   64 رقم  دزمرلدد 

دلبيضلء  دلددر   20232  - دلبيضلء 

دملغرب. 

و عين:
مدفلوي  دلكلمل  عبد  دلديد( ) 

 64 رقم  دزمرلدد  تجزئة  وعنودنه(د) 

دلبيضلء  دلددر   20232 لدلسفة 

دملفرب ك صفي ( ) للشركة.

وعند دإلقتضلء دلحدوس دملفروضة 

محل  لهم  دملخولة  دلصالحيلت  على 

دملخلبر  ومحل تبليغ دلعقوس ودلوثلئق 

دزمرلدد  تجزئة   : بللتصفية  دملتعلقة 

رقم 64 لدلسفة دلددر دلبيضلء

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

 46 بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 

نون28 2022 تحت رقم 845829.

4222I

ORO FAROUI 

ORO FAROUI
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

ORO FAROUI

رقم 26 شلرع مرس دلدلطلن , شقة 

3 دلطلبق دألول.، 20340، دلددر 

دلبيضلء دملغرب

ORO FAROUI شركة ذدت 

مدؤولية محدوس  ذدت دلشريك 

دلوحيد

وعنودن مقرهل دإلخت لعي 26 شلرع 

مرس دلدلطلن، دلطلبق 4، شقة 3 - 

20430 دلددر دلبيضلء دملغرب

تأسيس شركة ذدت مدؤولية 

محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

565244

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
دلقلنون  إعددس  تم   2022 نون28   24

مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:

ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 
دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.
عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
 ORO  : ب ختصر تد يتهل  دإلقتضلء 

.FAROUI
دستي2دس،   : غرض دلشركة بإيجلز 
تصدير وبيع دلث ور ودملودس دلغددئية.

26 شلرع  عنودن دملقر دالخت لعي : 
مرس دلدلطلن، دلطلبق 4، شقة 3 - 

20430 دلددر دلبيضلء دملغرب.
أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.
 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:
دلديد عبد دلكبي2 أخوالل : 4.000 

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة. 
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :
أخوالل  دلكبي2  عبد  دلديد 
زنقة  مديجة  اللة  تجزئة  عنودنه(د) 
دلددر   20453 دلشق  عين   7 رقم   7

دلبيضلء دملغرب.
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:
أخوالل  دلكبي2  عبد  دلديد 
زنقة  مديجة  اللة  تجزئة  عنودنه(د) 
دلددر   20453 دلشق  عين   7 رقم   7

دلبيضلء دملغرب
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
 42 بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 
سخن28 2022 تحت رقم 00849849.

4223I

CABINET COMPTABLE SAKHI

HYPER MAG
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تحويل دملقر دالخت لعي للشركة

CABINET COMPTABLE SAKHI
 N° 868, RESIDENCE ANNASR
 BD MOHAMED 6 IMM GH1
 ETAGE 5 APPT 18، 20550،

CASABLANCA MAROC
 HYPER MAG

شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد

وعنودن مقرهل دإلخت لعي 444 زنقة 

مح د س يحة دلطلبق دلدلسس 

دلشقة 35 - 20090 دلددر دلبيضلء 

دملغرب.

تحويل دملقر دالخت لعي للشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.235747

دلوحيد  دلشريك  قردر  ب قت�سى 

2044 تم تحويل  44 يونيو  دملؤرخ في 

من  للشركة  دلحللي  دالخت لعي  دملقر 

دلطلبق  س يحة  مح د  زنقة   444«

دلددر   20090  -  35 دلدلسس دلشقة 

شلرع   457« إلى  دملغرب«  دلبيضلء 

ألزدس دلطلبق دلدفلي - 20420 دلددر 

دلبيضلء دملغرب«.

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

 06 بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 

يوليوز 2044 تحت رقم 479452.

4224I

LE PREMIER CONSEIL

SARA RAZZAQ
عقد تديي2 حر ألصل تجلري (دألشخلص 

دلطبيعيون)

عقد تديي2 حر ألصل تجلري

SARA RAZZAQ

 47 ب قت�سى عقد عرفي مؤرخ في 

 SARA أعطى دلديد( )   2022 نون28 

للبطلقة   ( ) دلحلمل   RAZZAQ

دملسجل   EE340578 رقم  دلوطنية 

بللسجل دلتجلري 432808 بلملحك ة 

دلتجلرية ب ردكش حق دلتديي2 دلحر 

لألصل دلتجلري دلكلئن ب خنلن دوردس 

دلع لر   لعبيد  كدية   46 دملج وعة 

مردكش   40000  -  7 رقم  دملتجر   2

 JAMAL BAHOCH ( )دملغرب للديد

رقم  دلوطنية  للبطلقة   ( ) دلحلمل 

U444003 ملد  4 سنة تبتدئ من 47 

نون28 2022 وتنتهي في 46 نون28 2026 

مقلبل مبلغ شهري 5.000 سرهم.

4225I

نجالء دلبكلري

NETTOYAGE H-NAW
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

نجالء دلبكلري

ص.ب 585 دمزورن دلحدي ة، 

32250، دمزورن دملغرب

NETTOYAGE H-NAW شركة ذدت 

مدؤولية محدوس  ذدت دلشريك 

دلوحيد

وعنودن مقرهل دإلخت لعي 03 شلرع 

طلنطلن دلحي دلثلني - 32050 بني 

بوعيلش دملغرب

تأسيس شركة ذدت مدؤولية 

محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

3943

في  مؤرخ  موثق  عقد  ب قت�سى 
دلقلنون  إعددس  تم   2022 نون28   30

مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:

ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.

عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 

 : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

.NETTOYAGE H-NAW

نشلط   : بإيجلز  دلشركة  غرض 

دلتنظيف

بيع مودس ومعددت دلتنظيف.

03 شلرع  عنودن دملقر دالخت لعي : 

بني   32050  - دلثلني  دلحي  طلنطلن 

بوعيلش دملغرب.

أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.

 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:

دمشيبو  دلحكيم  عبد  دلديد 

سرهم   400 بقي ة  حصة   4.000  :

للحصة. 

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :
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دمشيبو  دلحكيم  عبد  دلديد 
بني   32050 دكلسير  حي  عنودنه(د) 

بوعيلش دملغرب.
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:
دمشيبو  دلحكيم  عبد  دلديد 
بني   32050 دكلسير  حي  عنودنه(د) 

بوعيلش دملغرب
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
 43 بتلريخ  بللحدي ة  دالبتددئية 

سخن28 2022 تحت رقم 4097.

4226I

HORICOM

SAHAMCO
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

حل شركة

HORICOM
 24AV HASSAN II APPT N°4

 VN-MEKNES، 50000، MEKNES
MAROC

SAHAMCO شركة ذدت دملدؤولية 
دملحدوس (في طور دلتصفية)

وعنودن مقرهل دإلخت لعي 44 شلرع 
مح د سالوي - 30000 فلس 

دملغرب.
حل شركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 
.64043

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 
تقرر حل   2022 نون28   24 دملؤرخ في 
دملحدوس   دملدؤولية  ذدت  شركة 
رأس للهل  مبلغ   SAHAMCO
مقرهل  وعنودن  سرهم   400.000
 - 44 شلرع مح د سالوي  دإلخت لعي 
30000 فلس دملغرب نتيجة ل : أزمة 

دلقطلع.
و حدس مقر دلتصفية ب 44 شلرع 
مح د سالوي - 30000 فلس دملغرب. 

و عين:
دلصلط  دلنور  عبد  دلديد( ) 
وعنودنه(د) 37 دقلمة يلسين دلشقة 9 
2 بورملنة  زنقة دلفقيه ميلر  دلطلبق 
 ( ) ك صفي  دملغرب  فلس   30000

للشركة.

وعند دإلقتضلء دلحدوس دملفروضة 

محل  لهم  دملخولة  دلصالحيلت  على 

دملخلبر  ومحل تبليغ دلعقوس ودلوثلئق 

دملتعلقة بللتصفية : -

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

سخن28   45 بتلريخ  بفلس  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 5255.

4227I

BETA FIDUCIAIRE

GLORY FOOD
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

قفل دلتصفية

BETA FIDUCIAIRE

 N° 2 1er ETAGE, 18 PLACE DU

 16 AOUT، 60000، OUJDA

MAROC

GLORY FOOD شركة ذدت 

دملدؤولية دملحدوس 

وعنودن مقرهل دإلخت لعي : ع لر  74 

محل كولين 2 74 دلطلبق دالر�سي 

رقم 44 - 60000 وخد  دملغرب.

قفل دلتصفية

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

.35603

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 

تقرر   2022 نون28   04 في  دملؤرخ 

ذدت  شركة   GLORY FOOD حل 

رأس للهل  مبلغ  دملحدوس   دملدؤولية 

مقرهل  وعنودن  سرهم   40.000

 2 محل كولين   74 دإلخت لعي ع لر  

74 دلطلبق دالر�سي رقم 44 - 60000 

عقد  النهلء  نتيجة  دملغرب  وخد  

دلشركة.

و عين:

يوسف تلج وعنودنه(د)  دلديد( ) 

رقم   27 طهر دملحلة تجزئة دلفتح ب 

20 6000 وخد  دملغرب ك صفي ( ) 

للشركة.

و قد تم دنعقلس دلج عية دلختلمية 

بتلريخ 04 نون28 2022 وفي ع لر  74 

محل كولين 2 74 دلطلبق دالر�سي رقم 

44 - 6000 وخد  دملغرب.

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

سخن28   44 بتلريخ  بوخد   دلتجلرية 

2022 تحت رقم 2004.

4228I

OPEN MODE

OPEN MODE
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

حل شركة

OPEN MODE

 Rue Jilali Al Oraibi 8eme Etg 46

 C/O Fud Leader - Casablanca،

20000، Casablanca Maroc

OPEN MODE شركة ذدت 

دملدؤولية دملحدوس (في طور 

دلتصفية)

وعنودن مقرهل دإلخت لعي 46 زنقة 

خياللي دلعريبي، دلطلبق 8 - 20000 

دلددر دلبيضلء دملغرب.

حل شركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.459823

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 

تقرر حل   2022 نون28   30 دملؤرخ في 

دملحدوس   دملدؤولية  ذدت  شركة 

رأس للهل  مبلغ   OPEN MODE

مقرهل  وعنودن  سرهم   400.000

زنقة خياللي دلعريبي،   46 دإلخت لعي 

دلبيضلء  دلددر   20000  -  8 دلطلبق 

دملغرب نتيجة ل : وقف دلنشلط.

زنقة   46 و حدس مقر دلتصفية ب 

 20000  -  8 دلطلبق  خياللي دلعريبي، 

دلددر دلبيضلء دملغرب. 

و عين:

دلطللب  ديت  دبردهيم  دلديد( ) 

داللفة  ريلض  دقلمة  وعنودنه(د) 

 72 شقة   8 مدمل   48 مج وعة 

داللفة دلبيضلء 20240 دلددر دلبيضلء 

دملغرب ك صفي ( ) للشركة.

وعند دإلقتضلء دلحدوس دملفروضة 

محل  لهم  دملخولة  دلصالحيلت  على 

دملخلبر  ومحل تبليغ دلعقوس ودلوثلئق 

دملتعلقة بللتصفية : -

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

 44 بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 

سخن28 2022 تحت رقم 850292.

4229I

BIZMO DIGITAL

BIZMO DIGITAL
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
حل شركة

BIZMO DIGITAL

45 دلزنقة عبد دلقلسر مفتكر دلطلبق 

2 دلشقة 4 دلددر دلبيضلء، 20600، 

دلددر دلبيضلء دملغرب

BIZMO DIGITAL شركة ذدت 

مدؤولية محدوس  ذدت دلشريك 

دلوحيد(في طور دلتصفية)

وعنودن مقرهل دإلخت لعي 45 دلزنقة 

عبد دلقلسر مفتكر دلطلبق 2 دلشقة 

4 دلددر دلبيضلء - 20400 دلددر 

دلبيضلء دملغرب.

حل شركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.546403

دلوحيد  دلشريك  قردر  ب قت�سى 

تقرر حل   2022 نون28   49 دملؤرخ في 

شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

 BIZMO DIGITAL دلشريك دلوحيد 

سرهم   400.000 رأس للهل  مبلغ 

دلزنقة   45 وعنودن مقرهل دإلخت لعي 

عبد دلقلسر مفتكر دلطلبق 2 دلشقة 4 

دلددر دلبيضلء - 20400 دلددر دلبيضلء 

دملغرب نتيجة ل : حل للشركة

.

و حدس مقر دلتصفية ب 45 دلزنقة 

عبد دلقلسر مفتكر دلطلبق 2 دلشقة 4 

دلددر دلبيضلء - 20400 دلددر دلبيضلء 

دملغرب. 

و عين:
دبلحردوي  سعيد  دلديد( ) 

دالزهر  دلدالم  حي  وعنودنه(د) 

دملج وعة 4ع لر  88 دلشقة 45 ولفل 

20670 دلددر دلبيضلء  دلددر دلبيضلء 

دملغرب ك صفي ( ) للشركة.
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وعند دإلقتضلء دلحدوس دملفروضة 

محل  لهم  دملخولة  دلصالحيلت  على 

دملخلبر  ومحل تبليغ دلعقوس ودلوثلئق 

دملتعلقة بللتصفية : -

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

 09 بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 

سخن28 2022 تحت رقم 849743.

4230I

NCG EXPERTISE

EXPERIENCE HOSPITALITY

شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد

إضلفة تد ية تجلرية أو شعلر 

NCG EXPERTISE

 RES JNINA ANG YAACOUB

 MANSOUR ET KHALID IBN

 WALID APPT 10 IMM C

 GUELIZ MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROC

 EXPERIENCE HOSPITALITY

»شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد«

وعنودن مقرهل دالخت لعي: بلب سكللة 

دلحلر  رقم 4 مردكش - 40000 

مردكش دملغرب.

»إضلفة تد ية تجلرية أو شعلر«

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري: 

.446527

ب قت�سى دلج ع دلعلم دالستثنلئي 

دملؤرخ في 47 نون28 2022 تقرر إضلفة 

شعلر تجلري للشركة وهو:

RIAD EL HARA

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم   

سخن28   08 بتلريخ  ب ردكش  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 442330.

4234I

مدتلمنة شلمة

BEN AAZIZ CARS
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تفويت حصص

مدتلمنة شلمة
شلرع دملدي2  رقم 442 دلطلبق دالول 

دلنلظور شلرع دملدي2  رقم 442 

دلطلبق دالول دلنلظور، 62000، 

دلنلظور دملغرب

BEN AAZIZ CARS شركة ذدت 

دملدؤولية دملحدوس 

وعنودن مقرهل دإلخت لعي شلرع عبد 

دلكريم دلخطلبي رقم 73 درك لن 
مركز دلنلظور - 62000 دلنلظور 

دملغرب.

تفويت حصص
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.49745

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 

ت ت   2022 نون28   03 في  دملؤرخ 

دملصلسقة على :
تفويت دلديد ( ) حفصة دلعلوي 

دلحدني 3.750 حصة دخت لعية من 

أصل 5.000 حصة لفلئد  دلديد ( ) 

ع ر غنوي بتلريخ 03 نون28 2022.

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم   

نون28   09 دالبتددئية بللنلضور بتلريخ 

2022 تحت رقم 4728.

4232I

مكتب مو�سى رشيد

AMGOUD TRAV
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

توسيع نشلط دلشركة 

مكتب مو�سى رشيد

ع لر  4 شقة 44 زنقة دلصوير  

شلرع مح د دلخلمس م ج، 50000، 

مكنلس دملغرب

AMGOUD TRAV شركة ذدت 

دملدؤولية دملحدوس 

وعنودن مقرهل دالخت لعي محل 420 

تجزئة ريلض يلس ين طريق عين 

دلشقف فلس فلس 30000 فلس 

دملغرب.

توسيع نشلط دلشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.66205
ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 
ت ت   2022 سخن28   09 في  دملؤرخ 
نشلط  إلى  دلتللية  دألنشطة  إضلفة 

دلشركة دلحللي :
نقل دلبضلئع لحدلب دلغي2.

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم   
سخن28   44 بتلريخ  بفلس  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 6886.
4233I

مكتب دملوثق دالستلذ دلفلرق رشيد

EMEKKA-PRO
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تأسيس شركة

مكتب دملوثق دالستلذ دلفلرق رشيد
شلرع دلحدن دلثلني، مكلتب 
مدتقبلي، رقم 5 دبن خرير، 

43450، دبن خرير دملغرب
EMEKKA-PRO شركة ذدت 

دملدؤولية دملحدوس 
وعنودن مقرهل دإلخت لعي شلرع دألمي2 
موالي عبد هللا، مركب طيبة، متجر 

رقم 47، دلحي دلجديد دبن خرير 
43450 دبن خرير دملغرب

تأسيس شركة ذدت دملدؤولية 
دملحدوس  

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 
3599

في  مؤرخ  موثق  عقد  ب قت�سى 
دلقلنون  إعددس  تم   2022 نون28   07
دملدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دملحدوس  بلمل يزدت دلتللية:
ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دملدؤولية دملحدوس .
عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
 : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

.EMEKKA-PRO
غرض   : بإيجلز  دلشركة  غرض 

عقلري.
شلرع   : دالخت لعي  دملقر  عنودن 
مركب طيبة،  دألمي2 موالي عبد هللا، 
دبن  دلجديد  دلحي   ،47 رقم  متجر 

خرير 43450 دبن خرير دملغرب.

أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.

مبلغ رأس لل دلشركة: 3.000.000 

سرهم، مقدم كللتللي:

 : ملوقي  دلدين  صالح  دلديد 

سرهم   400 بقي ة  حصة   4.000

للحصة. 

 : بنطللب  دلخللق  عبد  دلديد 

بإقليم  دلكلئن  دلعقلر  مج وع ملكية 

دملركز  خرير  دبن  سدئر   دلرحلمنة 

وستة  أر  أربعة  مدلحته  دالمل،  حي 

وم دون سنتيلر ) 4 أر 56 سنتيلر)، 

مسجل  علرية،  درض  من  دملتكون 

بلملحلفظة على دألمالك دلعقلرية ب8ن 

موضوع  »زكريلء«  تحت إسم  خرير، 

 ،43722/72 عدس  دلعقلري  دلرسم 

ب ليونين  دلحصة  هذه  قومت 

 (2.900.000) وتدع لئة ألف سرهم 

دي 29.000 حصة بقي ة 400 سرهم.

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

وصفلت ومودطن دلشركلء :

ملوقي  دلدين  صالح  دلديد 

دالمي2  شلرع  خديد  دلحي  عنودنه(د) 

بن خرير   406 موالي عبد هللا رقم 

43450 دبن خرير دملغرب.

بنطللب  دلخللق  عبد  دلديد 

دبن   53 رقم  دلدالم  حي  عنودنه(د) 

خرير 43450 دبن خرير دملغرب.

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:

ملوقي  دلدين  صالح  دلديد 

دالمي2  شلرع  خديد  دلحي  عنودنه(د) 

بن خرير   406 موالي عبد هللا رقم 

43450 دبن خرير دملغرب

بنطللب  دلخللق  عبد  دلديد 

دبن   53 رقم  دلدالم  حي  عنودنه(د) 

خرير 43450 دبن خرير دملغرب

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

دالبتددئية بلبن خرير بتلريخ 44 سخن28 

2022 تحت رقم 463.

4234I
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ADVOLIS

 EVOLUTION FORMATION

ORIENTAL CENTRE PRIVE
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تحويل دملقر دالخت لعي للشركة

ADVOLIS

 N°59,BD MED V,IMM

 AMRANI,3EME ETAGE OUJDA،

60000، oujda MAROC

 EVOLUTION FORMATION

 ORIENTAL CENTRE PRIVE

شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد

وعنودن مقرهل دإلخت لعي 59 شلرع 

مح د دلخلمس دلطلبق دلثللث شقة 

أ - 60000 وخد  دملغرب.

تحويل دملقر دالخت لعي للشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.37945

دلوحيد  دلشريك  قردر  ب قت�سى 

تم تحويل   2022 نون28   07 دملؤرخ في 

من  للشركة  دلحللي  دالخت لعي  دملقر 

دلطلبق  دلخلمس  مح د  شلرع   59«

وخد    60000  - أ  شقة  دلثللث 

دالك28  دسريس  »شلرع  إلى  دملغرب« 

ع لر  بوعلم وقلسري رقم 3 - 60000 

وخد  دملغرب«.

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

سخن28   09 بتلريخ  بوخد   دلتجلرية 

2022 تحت رقم 4974.

4235I

NAJIHI CONSULTING

4M MAROC
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تعيين مدي2 خديد للشركة

NAJIHI CONSULTING

 N°40 5eme ETAGE BUREAUX

 ANDALOUSS RUE ACILA LOTS

 IDRISSIA ATLAS FES، 30000،

FES MAROC

4M MAROC شركة ذدت دملدؤولية 

دملحدوس 

وعنودن مقرهل دإلخت لعي دقلمة 
دل28ج دلبلب داليدر 8 شلرع مح د 

دلزرقطوني دلطلبق 2 دالطلس فلس - 
30000 فلس دملغرب.

تعيين مدي2 خديد للشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.74683
ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 
تم تعيين   2022 نون28   44 دملؤرخ في 
دلديد( )  للشركة  خديد  مدي2 
 CROWN GLORY HOLDING
 CROWN GLORY HOLDING

ك دي2 وحيد
تبعل لقبول دستقللة دملدي2.

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
سخن28   44 بتلريخ  بفلس  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 5229.

4236I

smaticomp

 CABINET ETUDES
TECHNIQUES B

شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 
دلشريك دلوحيد
تفويت حصص

smaticomp
353, زدوية شلرع مح د دلخلمس 

وشلرع دملقلومة دلطلبق دلتلني 
رقم 2 دلددر دلبيضلء -، 20300، 

casablanca maroc
 CABINET ETUDES

TECHNIQUES B شركة ذدت 
مدؤولية محدوس  ذدت دلشريك 

دلوحيد
وعنودن مقرهل دإلخت لعي رقم 3 
دلطلبق 4 ع لر  رقم 405، إقلمة 
دلدكن دألنيق سودر آوالس دلطللب، 
عين دلشق، حي دلع لرية - 20453 

دلددر دلبيضلء دملغرب.
تفويت حصص

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 
.440044

دلوحيد  دلشريك  قردر  ب قت�سى 
ت ت   2022 سخن28   06 في  دملؤرخ 

دملصلسقة على :

تفويت دلديد ( ) يلسين دقويدري 

أصل  من  دخت لعية  حصة   4.000

 ( ) دلديد  لفلئد   حصة   4.000

سخن28   45 بتلريخ  ببلون  مصطفى 

.2022

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم   

 45 بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 

سخن28 2022 تحت رقم 850383.

4237I

G.MAO.CCF

STE SADA

شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد

تفويت حصص

G.MAO.CCF

 AVENUE HASSAN II VILLE 24

 NOUVELLE، 30000، FES

MAROC

STE SADA شركة ذدت مدؤولية 

محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد

وعنودن مقرهل دإلخت لعي تجزئة 

دلدالم ع ردن رقم 460 عين 

تلوخددت. تجزئة دلدالم ع ردن رقم 

460 عين تلوخددت. 54400 عين 

تلوخددت دملغرب.

تفويت حصص

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.2022/46594

دلوحيد  دلشريك  قردر  ب قت�سى 

ت ت   2022 سخن28   08 في  دملؤرخ 

دملصلسقة على :

هشلم زمنيني   ( ) تفويت دلديد 

أصل  من  دخت لعية  حصة   4.000

4.000 حصة لفلئد  دلديد ( ) دح د 

دلدحلك بتلريخ 08 سخن28 2022.

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم   

سخن28   45 بتلريخ  ب كنلس  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 4703/2022.

4238I

LK CONSULTING SARL

 MDA.MAR PROPERTY
INVESTMENT

شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

LK CONSULTING SARL

شلرع مح د دلخلمس رقم 45 

دلطلبق دلثلث رقم 48 تطودن، 

93000، تطودن دملغرب

 MDA.MAR PROPERTY

INVESTMENT شركة ذدت 

مدؤولية محدوس  ذدت دلشريك 

دلوحيد

وعنودن مقرهل دإلخت لعي شلرع 

عالل دلفل�سي زنقة 3 دقلمة حدلين 
رقم 44 بين طلبقين - 93000 تطودن 

دملغرب

تأسيس شركة ذدت مدؤولية 

محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

32647

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعددس دلقلنون   2022 سخن28   02

مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:

ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.

عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 

MDA.  : دإلقتضلء ب ختصر تد يتهل 

.MAR PROPERTY INVESTMENT

دالنعلش   : غرض دلشركة بإيجلز 
دلعقلري 

دلبيع ودلشردء دلعقلري.

شلرع   : دالخت لعي  دملقر  عنودن 

دقلمة حدلين   3 عالل دلفل�سي زنقة 
رقم 44 بين طلبقين - 93000 تطودن 

دملغرب.

أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.

 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:
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 4.000  : دملروني  مح د  دلديد 

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة. 

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :

عنودنه(د)  دملروني  مح د  دلديد 

44 ط  شلرع عبد دلدالم مشلن رقم 

4 شقة 22 93000 تطودن دملغرب.

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:

عنودنه(د)  دملروني  مح د  دلديد 

44 ط  شلرع عبد دلدالم مشلن رقم 

4 شقة 22 93000 تطودن دملغرب

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

سخن28   42 دالبتددئية بتطودن بتلريخ 

2022 تحت رقم 2472.

4239I

LK CONSULTING SARL

M.E MACHINE
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد

تأسيس شركة

LK CONSULTING SARL

شلرع مح د دلخلمس رقم 45 

دلطلبق دلثلث رقم 48 تطودن، 

93000، تطودن دملغرب

M.E MACHINE شركة ذدت 

مدؤولية محدوس  ذدت دلشريك 

دلوحيد

وعنودن مقرهل دإلخت لعي شلرع 

عالل دلفل�سي زنقة 3 دقلمة حدلين 

رقم 44 بين طلبقين - 93000 تطودن 

دملغرب

تأسيس شركة ذدت مدؤولية 

محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

32627

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

تم إعددس دلقلنون   2022 سخن28   02

مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:

ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 
دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.
عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
 M.E  : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

.MACHINE
كردء   : بإيجلز  دلشركة  غرض 

دملبلني.
شلرع   : دالخت لعي  دملقر  عنودن 
دقلمة حدلين   3 عالل دلفل�سي زنقة 
رقم 44 بين طلبقين - 93000 تطودن 

دملغرب.
أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.
 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:
 4.000  : دملروني  مح د  دلديد 

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة. 
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :
عنودنه(د)  دملروني  مح د  دلديد 
44 ط  شلرع عبد دلدالم مشلن رقم 

4 شقة 22 93000 تطودن دملغرب.
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:
عنودنه(د)  دملروني  مح د  دلديد 
44 ط  شلرع عبد دلدالم مشلن رقم 

4 شقة 22 93000 تطودن دملغرب
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
سخن28   43 دالبتددئية بتطودن بتلريخ 

2022 تحت رقم 2484.
4240I

الفيديدل

COFFE TALIA
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

الفيديدل
702 ع لر  دشتوكية دلطلبق دلتلني 
رقم دلشقة 6 دملدي2  4 حرف ب 
مردكش، 40440، مردكش دملغرب

COFFE TALIA شركة ذدت 
مدؤولية محدوس  ذدت دلشريك 

دلوحيد
وعنودن مقرهل دإلخت لعي ع لية 

دلضحى دلشطر رقم م5- طريق 

دلصوير  -مردكش- - 40000 مردكش 

دملغرب

تأسيس شركة ذدت مدؤولية 

محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

434589

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
دلقلنون  إعددس  تم   2022 نون28   44

مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:

ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.

عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 

 COFFE : دإلقتضلء ب ختصر تد يتهل

.TALIA

 : بإيجلز  دلشركة  غرض 

.Exploitant un Milk-Bar

ع لية   : دالخت لعي  دملقر  عنودن 

طريق  م5-  رقم  دلشطر  دلضحى 

دلصوير  -مردكش- - 40000 مردكش 

دملغرب.

أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.

 50.000 دلشركة:  رأس لل  مبلغ 

سرهم، مقدم كللتللي:

 COFFE TALIA : 500 دلشركة 

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة. 

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :

هللا  عبد  دملختطف  دلديد 

عنودنه(د) حي تلشفين رقم 52 دلشقة 

5 -مردكش- 40000 مردكش دملغرب.

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:

هللا  عبد  دملختطف  دلديد 

عنودنه(د) حي تلشفين رقم 52 دلشقة 

5 مردكش 40000 مردكش دملغرب

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

سخن28   43 بتلريخ  ب ردكش  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 43423.

4244I

 BEPOLYCO مكتب دلدردسلت دملتعدس دالستشلردت

ش م م

 STE KAHINA TREASURES

SARL شركة كنز كهنة ش.م.م
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

حل شركة

مكتب دلدردسلت دملتعدس 

دالستشلردت BEPOLYCO ش م م
رقم 440 حي دلحدني شلرع موالي 
رشيد ورزدزدت، 45000، ورزدزدت 

دملغرب

 STE KAHINA TREASURES SARL

شركة كنز كهنة ش.م.م شركة ذدت 

دملدؤولية دملحدوس 

(في طور دلتصفية)

وعنودن مقرهل دإلخت لعي

 رقم 4455 حي دلوحد  ورزدزدت - 

45000 ورزدزدت دملغرب.

حل شركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.44203

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 

تقرر حل   2022 نون28   29 دملؤرخ في 

دملحدوس   دملدؤولية  ذدت  شركة 

 STE KAHINA TREASURES SARL

شركة كنز كهنة ش.م.م مبلغ رأس للهل 

مقرهل  وعنودن  سرهم   400.000

دلوحد   حي   4455 رقم  دإلخت لعي 

دملغرب  ورزدزدت   45000  - ورزدزدت 

للهدف  دلوصول  عدم   : ل  نتيجة 

ددخت لعي.

رقم  ب  دلتصفية  مقر  حدس  و 

 45000 4455 حي دلوحد  ورزدزدت - 

ورزدزدت دملغرب. 

و عين:

دونلس  حدنلء  دلديد( ) 
دلوحد   حي   4455 رقم  وعنودنه(د) 

دملغرب  ورزدزدت   45000 ورزدزدت 

ك صفي ( ) للشركة.

وعند دإلقتضلء دلحدوس دملفروضة 

محل  لهم  دملخولة  دلصالحيلت  على 

دملخلبر  ومحل تبليغ دلعقوس ودلوثلئق 
حي   4455 رقم   : دملتعلقة بللتصفية 

دلوحد  ورزدزدت.
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بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
دالبتددئية بورزدزدت بتلريخ 05 سخن28 

2022 تحت رقم 577.
4242I

HORICOM

STPCON
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تحويل دملقر دالخت لعي للشركة

HORICOM
 24AV HASSAN II APPT N°4

 VN-MEKNES، 50000، MEKNES
MAROC

STPCON شركة ذدت دملدؤولية 
دملحدوس 

وعنودن مقرهل دإلخت لعي شقة 40 
ع لر  44 دلطلبق 3 دقلمة مديجة 
زودغة عين س ن - 30000 فلس 

دملغرب.
تحويل دملقر دالخت لعي للشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 
.55084

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 
تم تحويل   2022 نون28   47 دملؤرخ في 
من  للشركة  دلحللي  دالخت لعي  دملقر 
»شقة 40 ع لر  44 دلطلبق 3 دقلمة 
 30000  - مديجة زودغة عين س ن 
شلرع مح د   37« إلى  فلس دملغرب« 
دلزرقطوني مكنب 24 دلطلبق 2 دقلمة 

أفق م ج - 30000 فلس دملغرب«.
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
سخن28   45 بتلريخ  بفلس  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 5256.
4243I

FLASH ECONOMIE

 BRUNO ORLANDO 
DEMENAGEMENT

شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 
دلشريك دلوحيد

حل شركة
FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées
 royales 28، 20000،

CASABLANCA MAROC
 BRUNO ORLANDO 

DEMENAGEMENT شركة ذدت 

مدؤولية محدوس  ذدت دلشريك 

دلوحيد(في طور دلتصفية)

وعنودن مقرهل دإلخت لعي 04 زنقة 

نودكشوط - 20000 دلددر دلبيضلء 

دملغرب.

حل شركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.244765

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 

تقرر   2049 سخن28   03 في  دملؤرخ 

ذدت مدؤولية محدوس   حل شركة 

 BRUNO دلوحيد  دلشريك  ذدت 

 ORLANDO DEMENAGEMENT

سرهم   400.000 رأس للهل  مبلغ 

زنقة   04 دإلخت لعي  مقرهل  وعنودن 

دلبيضلء  دلددر   20000  - نودكشوط 

دي  وخوس  عدم   : ل  نتيجة  دملغرب 

نشلط تجلري.

زنقة   04 و حدس مقر دلتصفية ب 

دلبيضلء  دلددر   20000  - نودكشوط 

دملغرب. 

و عين:

أورالندو  برونو  ملتيو  دلديد( ) 

دلطلبق  وهردن  زنقة   06 وعنودنه(د) 

دلددر   20000 كوتيي  حي  دلدفلي 

دلبيضلء دملغرب ك صفي ( ) للشركة.

وعند دإلقتضلء دلحدوس دملفروضة 

محل  لهم  دملخولة  دلصالحيلت  على 

دملخلبر  ومحل تبليغ دلعقوس ودلوثلئق 

زنقة   04  : بللتصفية  دملتعلقة 

نودكشوط 

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

 47 بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 

سخن28 2049 تحت رقم 723687.

4244I

MAYAFID

بورطاي كار 
’’ PORTAIL CAR ’’

شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 
تعيين مدي2 خديد للشركة

MAYAFID
 Rue Soumaya - Résidence
 Shehrazade 3 N°22 5ème
 Etg., Palmiers,، 20130،
CASABLANCA MAROC

 ‘’ PORTAIL CAR ‘’ بورطلي كلر
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

وعنودن مقرهل دإلخت لعي حي دملدي2  
2 زنقة 44 رقم 429 دلددر دلبيضلء - 

20000 دلددر دلبيضلء دملغرب.
تعيين مدي2 خديد للشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 
.475303

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 
تم تعيين   2022 نون28   46 دملؤرخ في 
دلديد( )  للشركة  خديد  مدي2 

حجوي مح د ك دي2 وحيد
تبعل لقبول دستقللة دملدي2.

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
 07 بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 

سخن28 2022 تحت رقم 847892.
4245I

STE AL ATEF PLATEAU

STE AL ATEF PLATEAU
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تأسيس شركة

STE AL ATEF PLATEAU
حي دملسجد شلرع بلهيل عيني دلطلبق 
دلدفلي رقم 70، 73000، دلددملة 

دملغرب
STE AL ATEF PLATEAU شركة 

ذدت دملدؤولية دملحدوس 
وعنودن مقرهل دإلخت لعي حي 

دملسجد شلرع بلهيل عيني دلطلبق 
دلدفلي رقم 70 - 73000 دلددملة 

دملغرب
تأسيس شركة ذدت دملدؤولية 

دملحدوس  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

23523

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعددس دلقلنون   2022 سخن28   43

دملدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دملحدوس  بلمل يزدت دلتللية:

ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دملدؤولية دملحدوس .

عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 

 STE AL : دإلقتضلء ب ختصر تد يتهل

.ATEF PLATEAU

غرض   : بإيجلز  دلشركة  غرض 

دلشركة في دملغرب وفي دلخلرج هو : 

دلبحث ودلتعدين

دلتنقيب ومشغل دملنلخم.

دلتعدين ودلتنقيب ودالستخردج

دستغالل دملحلخر دملنج ية

تث ين دملعلسن ومعللجتهل.

دستي2دس معددت دلتعدين.

تلخر معددت دلتعدين.

دستي2دس وتصدير

دلتجلر  دلعلمة

نقل دلبضلئع لحدلب دلغي2

نقل دألشخلص لحدلب دلغي2

دلج لعي  دلخلص  دلنقل 

لألشخلص

تقديم مدملت - أع لل متنوعة

دلع ليلت  خ يع  علم،  .وبشكل 

غي2  أو  مبلشر  بشكل  دملرتبطة 

دلشركة  ن و  لتعزيز  بنشلطهل  مبلشر 

وتطورهل.

حي   : دالخت لعي  دملقر  عنودن 

دلطلبق  عيني  بلهيل  شلرع  دملسجد 

دلددملة   73000  -  70 رقم  دلدفلي 

دملغرب.

أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.

 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:

 400  : بوسيف  يحضيه  دلديد 

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة.

دلديد مح د دهل سيدي دبردهيم 

سرهم   400 بقي ة  حصة   400  :

للحصة.

 400  : سدلددش  دلددح  دلديد 

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة.
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دلديد مليفة دحنلن : 400 حصة 

بقي ة 400 سرهم للحصة.

دلديد مح د بنيوك : 400 حصة 

بقي ة 400 سرهم للحصة.

حصة   400  : دحنلن  بلبل  دلديد 

بقي ة 400 سرهم للحصة.

دلديد دمبلرك دع لر : 400 حصة 

بقي ة 400 سرهم للحصة.

 400  : دحنلن  عبدهللا  دلديد 

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة.

 400  : مشنلن  لعرو�سي  دلديد 

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة.

دلديد دمبلرك بوبكر : 400 حصة 

بقي ة 400 سرهم للحصة. 

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :

دلديد يحضيه بوسيف عنودنه(د) 

حي دملسجد شلرع بلهيل عيني رقم 70 

73000 دلددملة دملغرب.

دلديد مح د دهل سيدي دبردهيم 
عنودنه(د) حي دالمل 02 بلوك 48 رقم 

04 73000 دلددملة دملغرب.

عنودنه(د)  سدلددش  دلددح  دلديد 
 04 رقم   40 بلوك   04 دالمل  حي 

73000 دلددملة دملغرب.

عنودنه(د)  دحنلن  مليفة  دلديد 

مح د  دلشيخ  زنقة  لفطيحلت  حي 

دلددملة   73000  345 رقم  لغظف 

دملغرب.

دلديد مح د بنيوك عنودنه(د) حي 

 28 دملسجد شلرع علي ولد دل8ن رقم 

73000 دلددملة دملغرب.

حي  عنودنه(د)  دحنلن  بلبل  دلديد 

دلددملة   73000  550 رقم  دلحدني 

دملغرب.

عنودنه(د)  دع لر  دمبلرك  دلديد 
دلددملة   73000 66 04 رقم  دملدي2  

دملغرب.

عنودنه(د)  دحنلن  عبدهللا  دلديد 

 73000  02 دلرقم  دلرح ة  حي 

دلددملة دملغرب.

دلديد لعرو�سي مشنلن عنودنه(د) 
 73000 زنقة دلعيون   03 حي دملدي2  

دلددملة دملغرب.

عنودنه(د)  بوبكر  دمبلرك  دلديد 

حي دملدي2  02 شلرع دملرينين رقم 28 

73000 دلددملة دملغرب.

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:

دلديد يحضيه بوسيف عنودنه(د) 

حي دملسجد شلرع بلهيل عيني رقم 70 

73000 دلددملة دملغرب

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

 44 بتلريخ  دلدهب  بودسي  دالبتددئية 

سخن28 2022 تحت رقم 2474/2022.

4246I

fiduciaire espace conseils

 GROUPE SCOLAIRE NEW

WORLD
إعالن متعدس دلقردردت

fiduciaire espace conseils

 tarik el khair rue 1 nr 45

 sidi bernoussi casa، 20600،

casablanca maroc

 GROUPE SCOLAIRE NEW

WORLD »شركة ذدت دملدؤولية 

دملحدوس «

وعنودن مقرهل دالخت لعي: تجزئة بدر 

خ لعة دلدرو  - - 26202 برشيد 

دملغرب.

»إعالن متعدس دلقردردت«

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري: 

.9289

ب قت�سى دلج ع دلعلم دالستثنلئي 

دملؤرخ في 23 أكتوبر 2022 تم دتخلذ 

دلقردردت دلتللية: 

على  ينص  دلذي   :04 رقم  قردر 

دملحلسبتية  دلدنة  تغيي2  مليلي: 

لشركة. تبتدئ دلدنة دالخت لعية من 

4 شتن28 ويننهي في34 غشت

ينص  دلذي   :02 رقم  قردر 

دلحصص  خ يع  بيع  مليلي:  على 

4046 حصة من دلديد  دالخت لعية 

قلسم  دلديد  لفلئد   شوقي  مردس 

دلدنيلوي .

على  ينص  دلذي   :03 رقم  قردر 
بقي ة  دمللل  رأس  من  رفع  مليلي: 

دمللل  ليصبح ردس  سرهم   2000000

بتحويل  وذلك  سرهم   3500000

دلديون دلجلريةعلى دلشركة ودمل لوكة 

من طرف دلشركلء.

وتبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 

دلنظلم دألسل�سي دلتللية: 

بند رقم 6: دلذي ينص على مليلي: 

دملدله لت

بند رقم 7: دلذي ينص على مليلي: 
ردس دمللل دالخت لعي

على  ينص  دلذي   :37 رقم  بند 

مليلي: دلدنة دالخت لعية

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

سخن28   44 بتلريخ  ب28شيد  دالبتددئية 

2022 تحت رقم 4342.

4247I

GIPROAIR

AMALLAY CAR
إعالن متعدس دلقردردت

GIPROAIR

 QUARTIER INDUSTRIEL

 SIDI GHANEM N° 484 BUR

 N° 9 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROC

AMALLAY CAR »شركة ذدت 

دملدؤولية دملحدوس  ذدت دلشريك 

دلوحيد«

وعنودن مقرهل دالخت لعي: م 50- 

دملحلميد 3 رقم 407 - - مردكش 

دملغرب.

»إعالن متعدس دلقردردت«
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري: 

.44947

ب قت�سى دلج ع دلعلم دالستثنلئي 

تم دتخلذ   2022 نون28   28 دملؤرخ في 

دلقردردت دلتللية: 

قردر رقم 4: دلذي ينص على مليلي: 

تفويت دلديد يوسف دمالي مج وع 

ب  ودملقدر   دلشركة  في  حصصه 

لور   دلديد   لفلئد   حصة   5000

بندتي.

قردر رقم 2: دلذي ينص على مليلي: 

من  دمالي  يوسف  دلديد  دستقللة 

مهلمه ك دي2 للشركة 

قردر رقم 3: دلذي ينص على مليلي: 

ك دي2   بندتي  لور   دلديد   تعين 

وحيد  للشركة

وتبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 

دلنظلم دألسل�سي دلتللية: 

بند رقم 7: دلذي ينص على مليلي: 

دلشركة  حصص  مج وع  دصبح 

في  كلهل  حصة   5000 ب  ودملقدر  

ملكية دلديد  لور  بندتي

على  ينص  دلذي   :44 رقم  بند 

تدي2 دلشركة من طرف مدي2  مليلي: 

وحيد وهو دلديد  لور  بندتي

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

سخن28   46 بتلريخ  ب ردكش  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 442668.

4248I

مكتب دلدردسلت دلقلنونية ودلجبلئية

STELLAR
إعالن متعدس دلقردردت

مكتب دلدردسلت دلقلنونية 

ودلجبلئية

63، شلرع الكورنيش دلع لر  ب 

دلطلبق 5، 20000، دلددر دلبيضلء 

دملغرب

STELLAR »شركة ذدت دملدؤولية 

دملحدوس  ذدت دلشريك دلوحيد«

وعنودن مقرهل دالخت لعي: مشروع 

دالزهر دلع لر  302، دلطلبق دلدفلي 

دلشقة 3 دملج وعة 25،داللفة - 

20000 دلددر دلبيضلء دملغرب.

»إعالن متعدس دلقردردت«

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري: 

.350.874

ب قت�سى دلج ع دلعلم دالستثنلئي 

تم دتخلذ   2022 نون28   04 دملؤرخ في 

دلقردردت دلتللية: 

على  ينص  دلذي   :4- رقم  قردر 

مليلي: دلحل دملدبق للشركة.
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قردر رقم -2: دلذي ينص على مليلي: 
تعيين دلديد  نزهة نهدي ك صفية 
وت كينهل من خ يع دلصالحيلت دلتي 

تخول لهل دلقيلم بهذه دمله ة.
على  ينص  دلذي   :3- رقم  قردر 
تعيين مقر دلتصفية بللعنودن  مليلي: 
 ،302 دلع لر   دالزهر  مشروع  دلتللي: 
دملج وعة   3 دلطلبق دلدفلي دلشقة 

25 داللفة، دلددر دلبيضلء.
وتبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 

دلنظلم دألسل�سي دلتللية: 
بند رقم -4: دلذي ينص على مليلي: 

دلحل دملدبق للشركة 
بند رقم -2: دلذي ينص على مليلي: 

تعيين مصفي للشركة
بند رقم -3: دلذي ينص على مليلي: 

تعيين مقر دلتصفية
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
 46 بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 

سخن28 2022 تحت رقم 850699.
4249I

BETA FIDUCIAIRE

NET CORPORATION
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
حل شركة

BETA FIDUCIAIRE
 N° 2 1er ETAGE, 18 PLACE DU

 16 AOUT، 60000، OUJDA
MAROC

NET CORPORATION شركة ذدت 
مدؤولية محدوس  ذدت دلشريك 

دلوحيد(في طور دلتصفية)
وعنودن مقرهل دإلخت لعي 3 شلرع 

مح د زغردوي حي دالندلس - 6000 
وخد  دملغرب.

حل شركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.34599
دلوحيد  دلشريك  قردر  ب قت�سى 
تقرر   2022 سخن28   43 في  دملؤرخ 
ذدت مدؤولية محدوس   حل شركة 
 NET دلوحيد  دلشريك  ذدت 
رأس للهل  مبلغ   CORPORATION
مقرهل  وعنودن  سرهم   50.000

دإلخت لعي 3 شلرع مح د زغردوي حي 

دالندلس - 6000 وخد  دملغرب نتيجة 

ل : دنهلء عقد دلشركة.

شلرع   3 و حدس مقر دلتصفية ب 

 6000  - مح د زغردوي حي دالندلس 

وخد  دملغرب. 

و عين:

دلديد( ) مح د ثلبت وعنودنه(د) 

وخد    6000 وخد   بكين  زنقة   6

دملغرب ك صفي ( ) للشركة.

وعند دإلقتضلء دلحدوس دملفروضة 

محل  لهم  دملخولة  دلصالحيلت  على 

دملخلبر  ومحل تبليغ دلعقوس ودلوثلئق 

دملتعلقة بللتصفية : -

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

سخن28   45 بتلريخ  بوخد   دلتجلرية 

2022 تحت رقم 2009.

4250I

COMPTASIG

TARIKDOTCOM
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

COMPTASIG

حي دلدالم بلوك 44 رقم 2 سيدي 

سلي لن، 44200، سيدي سلي لن 

دملغرب

TARIKDOTCOM شركة ذدت 

مدؤولية محدوس  ذدت دلشريك 

دلوحيد

وعنودن مقرهل دإلخت لعي تجزئة 

خليل دلتلزي رقم 30 سيدي سلي لن 

44200 سيدي سلي لن دملغرب

تأسيس شركة ذدت مدؤولية 

محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

3494

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
دلقلنون  إعددس  تم   2022 نون28   29

مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:

ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.

عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 

 : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

.TARIKDOTCOM

تحويل   : بإيجلز  دلشركة  غرض 

دألمودل ودلتجلر  عن بعد.

تجزئة   : دالخت لعي  دملقر  عنودن 

خليل دلتلزي رقم 30 سيدي سلي لن 

44200 سيدي سلي لن دملغرب.

أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.

 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:

 4.000  : دللي وني  طلرق  دلديد 

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة. 

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :

عنودنه(د)  دللي وني  دلديد طلرق 

 44 رقم   03 بلوك  دلجديد   دلقرية 

44200 سيدي سلي لن دملغرب.

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:

عنودنه(د)  دللي وني  دلديد طلرق 

 44 رقم   03 بلوك  دلجديد   دلقرية 

44200 سيدي سلي لن دملغرب

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

دالبتددئية بديدي سلي لن بتلريخ 46 

سخن28 2022 تحت رقم 238.

4254I

NUTRITION PLUS

NUTRITION PLUS
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد

حل شركة

NUTRITION PLUS

رقم 64 مكرر مكلتب رقم 4 شلرع 

مح د دلدالوي دملدينة دلجديد ، 

30000، فلس دمل لكة دملغربية

 NUTRITION PLUS

شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد(في طور دلتصفية)

وعنودن مقرهل دإلخت لعي رقم 64 

مكرر مكلتب رقم 4 شلرع مح د 

دلدالوي دملدينة دلجديد  30000 

فلس دمل لكة دملغربية.

حل شركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.72439

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 

تقرر حل   2022 نون28   46 دملؤرخ في 

شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

 NUTRITION دلوحيد  دلشريك 

 400.000 رأس للهل  مبلغ   PLUS

سرهم وعنودن مقرهل دإلخت لعي رقم 

4 شلرع مح د  64 مكرر مكلتب رقم 

 30000 دلجديد   دملدينة  دلدالوي 

 : ل  نتيجة  دملغربية  دمل لكة  فلس 

دلتوقف دلتلم عن دلنشلط.

 64 و حدس مقر دلتصفية ب رقم 

مح د  شلرع   4 رقم  مكلتب  مكرر 

 30000 دلجديد   دملدينة  دلدالوي 

فلس دمل لكة دملغربية. 

و عين:

دلديد( ) هشلم مليح وعنودنه(د) 

 2 دلشقة  دلكرنك  زنقة   345 رقم 

فلس   30050 دلشقف  عين  طريق 

دمل لكة دملغربية ك صفي ( ) للشركة.

وعند دإلقتضلء دلحدوس دملفروضة 

محل  لهم  دملخولة  دلصالحيلت  على 

دملخلبر  ومحل تبليغ دلعقوس ودلوثلئق 

مكرر   64 رقم   : بللتصفية  دملتعلقة 

شلرع مح د دلدالوي   4 مكلتب رقم 

دملدينة دلجديد  فلس

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

سخن28   45 بتلريخ  بفلس  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 6949.

4252I
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STE CROWN CONSULTING SARL

 STE TAMASSINT IMPORT
EXPORT SARL AU

شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد

تأسيس شركة

 STE CROWN CONSULTING

SARL

 ANGLE RUE ALGERIE N°02

 ET RUE HAJRAT NEKOUR

 N°466,3EME ETAGE

 B,ALHOCEIMA، 32000،

ALHOCEIMA MAROC

 STE TAMASSINT IMPORT

EXPORT SARL AU شركة ذدت 

مدؤولية محدوس  ذدت دلشريك 

دلوحيد

وعنودن مقرهل دإلخت لعي 28 شلرع 

بغددس - 32000 دلحدي ة دملغرب

تأسيس شركة ذدت مدؤولية 

محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

3947

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعددس دلقلنون   2022 سخن28   42

مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:

ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.

عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 

 STE  : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

 TAMASSINT IMPORT EXPORT

.SARL AU

نقل   : بإيجلز  دلشركة  غرض 

دلبضلئع على حدلب دلغي2

دلتصدير ودالستي2دس.

28 شلرع  عنودن دملقر دالخت لعي : 

بغددس - 32000 دلحدي ة دملغرب.

أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.

 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:

 4.000  : دلديد حدن دملنصوري 
حصة بقي ة 400 سرهم للحصة. 

 4000  : دلديد حدن دملنصوري 
بقي ة 400 سرهم.

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   
وصفلت ومودطن دلشركلء :

دلديد حدن دملنصوري عنودنه(د) 
دلحدي ة   32000 دملنصوري  حدن 

دملغرب.
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:
دلديد حدن دملنصوري عنودنه(د) 
دلحدي ة   32000 دملنصوري  حدن 

دملغرب
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
 43 بتلريخ  بللحدي ة  دالبتددئية 

سخن28 2022 تحت رقم 4400.

4253I

 Loutfi faissal travaux comptables et travaux

divers

شركة بوعبيدي وحمداوي تراف
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

 Loutfi faissal travaux
comptables et travaux divers

 El hay el jadid ne 46 goulmima
 Tashilat el hay el jadid

goulmima، 0، Goulmima Maroc
شركة بوعبيدي وح ددوي تردف 

شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 
دلشريك دلوحيد

وعنودن مقرهل دإلخت لعي رقم 09 حي 
والس تكي2دلرشيدية دلرشيدية 52500 

دلرشيدية دملغرب
تأسيس شركة ذدت مدؤولية 
محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 
46564

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
دلقلنون  إعددس  تم   2022 نون28   22
مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 
دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:

ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.

عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 

شركة   : ب ختصر تد يتهل  دإلقتضلء 

بوعبيدي وح ددوي تردف.

دشغلل   : بإيجلز  دلشركة  غرض 

دلبنلء

دلتجلر  

دالست2دس ودلتوريد

تقديم دلخدملت.

 09 رقم   : عنودن دملقر دالخت لعي 

دلرشيدية  تكي2دلرشيدية  والس  حي 

52500 دلرشيدية دملغرب.

أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.

 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:

 4.000  : دلديد بوعبيدي مح د 

سرهم   400.000 بقي ة  حصة 

للحصة. 

 4000  : مح د  بوعبيدي  دلديد 

بقي ة 400.000 سرهم.

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

وصفلت ومودطن دلشركلء :

دلديد بوعبيدي مح د عنودنه(د) 

 52450 دلريصلني  لي لم  والس  قصر 

دلريصلني دملغرب.

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:

دلديد مح د بوعبيدي عنودنه(د) 

 52450 دلريصلني  لي لم  والس  قصر 

دلريصلني دملغرب

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

 09 بتلريخ  بللرشيدية  دالبتددئية 

سخن28 2022 تحت رقم 500.

4254I

GLOBAL AUDITAX

MOUGJA
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تعيين مدي2 خديد للشركة

GLOBAL AUDITAX
تجزئة تنلعورت رقم 6 حي دلحرش 
ديت ملول دنزكلن دملغرب، 86450، 

أيت ملول دملغرب
MOUGJA شركة ذدت مدؤولية 

محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد
وعنودن مقرهل دإلخت لعي شلرع 348 
رقم 207 ريلض دلدالم - 80000 

دكلسير دملغرب.
تعيين مدي2 خديد للشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 
.49723

دلوحيد  دلشريك  قردر  ب قت�سى 
دملؤرخ في 04 أكتوبر 2022 تم تعيين 
مدي2 خديد للشركة دلديد( ) دلقرفة 

بدر ك دي2 وحيد
تبعل إلقللة مدي2.

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
أكتوبر   42 بتلريخ  بلكلسير  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 448783.

4255I

دلشركة دلقلبضة لتدبي2 دألسهم

STE M E LOCATION
إعالن متعدس دلقردردت

دلشركة دلقلبضة لتدبي2 دألسهم
شلرع دم دلدعد رقم 34 شقة 3، 

70000، دلعيون دملغرب
STE M E LOCATION »شركة ذدت 
دملدؤولية دملحدوس  ذدت دلشريك 

دلوحيد«
وعنودن مقرهل دالخت لعي: مدينة 25 
ملرس رقم 478 ي دلعيون - - دلعيون 

دملغرب.
»إعالن متعدس دلقردردت«

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري: 
.39957

ب قت�سى دلج ع دلعلم دالستثنلئي 
2022 تم دتخلذ  43 سخن28  دملؤرخ في 

دلقردردت دلتللية: 
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قردر رقم 4: دلذي ينص على مليلي: 

تفويت دلحصص

قردر رقم 2: دلذي ينص على مليلي: 

تجديد ودست ردرية مهلم دملدي2 

وتبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 

دلنظلم دألسل�سي دلتللية: 

04: دلذي ينص على  بند رقم بند 

تفويت مج وع دلحصص من  مليلي: 

دلديد مح د زرقوني لفلئد  دلديد  

نهلل دلخطلبي ب ج وع 4000حصة 

02: دلذي ينص على  بند رقم بند 

مليلي: تجديد ودملحلفظة ودست ردرية 

وظلئف ومهلم دملدي2 

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

سخن28   46 دالبتددئية بللعيون بتلريخ 

2022 تحت رقم 3545/2022.

4256I

شركة دلحدي ة لالستشلردت ش.م.م

 STE GENERALE STORE
SODOR SARL AU

شركة ذدت مدؤولية محدوس 

 ذدت دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

شركة دلحدي ة لالستشلردت 

ش.م.م

 RUE BEER INNZAREN N

 21 IMZOUREN، 32250، AL

HOCEIMA دملغرب

 STE GENERALE STORE SODOR

SARL AU شركة ذدت مدؤولية 

محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد

وعنودن مقرهل دإلخت لعي بدودر 

دبلوقن ديت يوسف وعلي دلحدي ة 

دلحدي ة 32000 دلحدي ة دملغرب

تأسيس شركة ذدت مدؤولية 

محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

3944

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعددس دلقلنون   2022 سخن28   46

مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:

ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.

عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 

 STE  : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

 GENERALE STORE SODOR

.SARL AU

-تشغيل   : بإيجلز  غرض دلشركة 

ع ليلت  طريق  عن  لحلم  ورشة 

تلقلئية أودلكهربلء

إنشلءدت  أو  أع لل  مقلول   -

مختلفة

- تلخر.

بدودر   : دالخت لعي  دملقر  عنودن 

دبلوقن ديت يوسف وعلي دلحدي ة 

دلحدي ة 32000 دلحدي ة دملغرب.

أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : دملغرب سنة.

 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:

 STE GENERALE دلشركة 

 STORE SODOR SARL AU : 1.000

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة.

 STE GENERALE دلشركة   

 STORE SODOR SARL AU : 1000

بقي ة 400 سرهم.

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

وصفلت ومودطن دلشركلء :

دلديد علسل دلفشوش عنودنه(د) 

 32000 حي تالبوسد دخدير دلحدي ة. 

دلحدي ة دملغرب.

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:

دلديد علسل دلفشوش عنودنه(د) 

 32000 حي تالبوسد دخدير دلحدي ة. 

دلحدي ة دملغرب

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

 42 بتلريخ  بللحدي ة  دالبتددئية 

سخن28 2022 تحت رقم 4094.

4257I

EUROMED COMPTA-SARL

 PALM FOOD AND

PASTRIES
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

EUROMED COMPTA-SARL

 Bureau N° 4 1er etage Imm

 N° 1106 Lot Al Massar

 QI Marrakech، 40000،

MARRAKECH MAROC

 PALM FOOD AND PASTRIES

شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد

وعنودن مقرهل دإلخت لعي تقلطع 

شلرع موالي علي وشلرع يوغوزالفيل 
رقم 3 مردكش - 40000 مردكش 

دملغرب

تأسيس شركة ذدت مدؤولية 

محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

434664

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
دلقلنون  إعددس  تم   2022 نون28   30

مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:

ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.

عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 

 PALM  : دإلقتضلء ب ختصر تد يتهل 

.FOOD AND PASTRIES

مخ8ز    : بإيجلز  دلشركة  غرض 

وحلويلت.

تقلطع   : دالخت لعي  دملقر  عنودن 

شلرع موالي علي وشلرع يوغوزالفيل 
مردكش   40000  - مردكش   3 رقم 

دملغرب.

أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.

 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:

 4.000  : ع وش  مح د  دلديد 

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة. 

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :

عنودنه(د)  ع وش  مح د  دلديد 

مردكش   440 رقم   4 عبلس  سيدي 

40000 مردكش دملغرب.

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:

عنودنه(د)  ع وش  كريم  دلديد 

مردكش   440 رقم   4 عبلس  سيدي 

40000 مردكش دملغرب

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

سخن28   45 بتلريخ  ب ردكش  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 442577.

4258I

CANOCAF SARL

OSSOD RIF CAR
إعالن متعدس دلقردردت

CANOCAF SARL

شلرع دلجيش دمللكي زنقة دلخندلء 

رقم 7 دلطلبق دلثلني رقم 03 

 NADOR ،62000 ،دلنلظور

MAROC

OSSOD RIF CAR »شركة ذدت 

دملدؤولية دملحدوس  ذدت دلشريك 

دلوحيد«

وعنودن مقرهل دالخت لعي: تجزئة 

دلريلني شلرع طلرق بن زيلس رقم 32 

- - دلدريوش دملغرب.

»إعالن متعدس دلقردردت«

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري: 

.45403

ب قت�سى دلج ع دلعلم دالستثنلئي 

دملؤرخ في 27 أكتوبر 2022 تم دتخلذ 

دلقردردت دلتللية: 

قردر رقم 4: دلذي ينص على مليلي: 

بللحـصص  دلت28ع  على  ملصلسقة 

دملقرر   هبة  شكل  على  دالخت ـلعـية 

دلديد  بين   27/40/2022 بتلريخ 

ودلديد  دلودهب  رشيد،  أمعالم 

أمعالم مصطفى، دملوهوب له.
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قردر رقم 2: دلذي ينص على مليلي: 

تحويل دملقر دالخت لعي للشركة

على  ينص  دلذي   :3 رقم  قردر 

مليلي: تـغـيي2 دلشكل دلقـلنوني للشركة 

مدـؤولية  ذدت  شركة  لتصبح 

ودملصلسقة  وحيد  لشريك  محدوس  

دلجديد  دألسـل�سي  دلقلنون  على 

للشركة

وتبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 

دلنظلم دألسل�سي دلتللية: 

ينص على  دلذي  و7:   6 رقم  بند 

مليلي: دلديد أمعالم مصطفى 5000 

حصة

بند رقم 4: دلذي ينص على مليلي: 

تحويل دملقر دالخت لعي للشركة بحي 

ميدي 4 - دلدريوش

على  ينص  دلذي   :44 رقم  بند 

مليلي: تعيين دلديد أمعالم مصطفى 

ك دي2 وحيد للشركة

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

نون28   47 دالبتددئية بللنلضور بتلريخ 

2022 تحت رقم 4809.

4259I

شركة دلحدي ة لالستشلردت ش.م.م

 STE NEKOR RIF
 ALUMINIUM ET INOX

SARL AU
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

شركة دلحدي ة لالستشلردت 

ش.م.م

 RUE BEER INNZAREN N

 21 IMZOUREN، 32250، AL

HOCEIMA دملغرب

 STE NEKOR RIF ALUMINIUM

ET INOX SARL AU شركة ذدت 

مدؤولية محدوس  ذدت دلشريك 

دلوحيد

وعنودن مقرهل دإلخت لعي دملحل 
دلتجلري دلكلئن 232 شلرع طلرق 

بن زيلس دلحدي ة دلحدي ة 32000 

دلحدي ة دملغرب

تأسيس شركة ذدت مدؤولية 
محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 
3959

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعددس دلقلنون   2022 سخن28   46
مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 
دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:
ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 
دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.
عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
 STE  : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 
 NEKOR RIF ALUMINIUM ET

.INOX SARL AU
غرض دلشركة بإيجلز : -مقلول في 

دالنشلءدت ودالع لل دملختلفة
-مقلول في دلنجلر  ودالملونيوم

-دلتجلر .
دملحل   : دالخت لعي  دملقر  عنودن 
طلرق  شلرع   232 دلكلئن  دلتجلري 
 32000 بن زيلس دلحدي ة دلحدي ة 

دلحدي ة دملغرب.
أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 2022 سنة.
 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:
 STE NEKOR RIF دلشركة 
 ALUMINIUM ET INOX SARL
AU : 1.000 حصة بقي ة 400 سرهم 

للحصة.
 STE NEKOR RIF دلشركة   
 ALUMINIUM ET INOX SARL AU

1000 : بقي ة 400 سرهم.
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

وصفلت ومودطن دلشركلء :
عنودنه(د)  بدي  ع لس  دلديد 
علبد  سيدي  حي  تزدغين  زنقة   48
دلحدي ة 32000 دلحدي ة دملغرب.

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   
ومودطن مدي2ي دلشركة:

عنودنه(د)  بدي  ع لس  دلديد 
علبد  سيدي  حي  تزدغين  زنقة   48
دلحدي ة 32000 دلحدي ة دملغرب.

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

 46 بتلريخ  بللحدي ة  دالبتددئية 

سخن28 2022 تحت رقم 4424.

4260I

شركة دلحدي ة لالستشلردت ش.م.م

 STE OMAR RENT & DRIVE
SARL AU

شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

شركة دلحدي ة لالستشلردت 

ش.م.م

 RUE BEER INNZAREN N

 21 IMZOUREN، 32250، AL

HOCEIMA دملغرب

 STE OMAR RENT & DRIVE

SARL AU شركة ذدت مدؤولية 

محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد

وعنودن مقرهل دإلخت لعي شلرع 

ودس زيزدمزورن دلحدي ة دلحدي ة 

32000 دلحدي ة دملغرب

تأسيس شركة ذدت مدؤولية 

محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

3954

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعددس دلقلنون   2022 سخن28   05

مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:

ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.

عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 

 STE  : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

.OMAR RENT & DRIVE SARL AU

كردء   : بإيجلز  دلشركة  غرض 

دلديلردت بدون سلئق.

شلرع   : دالخت لعي  دملقر  عنودن 

دلحدي ة  دلحدي ة  زيزدمزورن  ودس 

32000 دلحدي ة دملغرب.

أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : دملغرب سنة.

 500.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:

 STE OMAR RENT & دلشركة 

حصة   DRIVE SARL AU : 5.000

بقي ة 400 سرهم للحصة.

 

 STE OMAR RENT & دلشركة 

بقي ة   DRIVE SARL AU : 5000

400 سرهم.

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

وصفلت ومودطن دلشركلء :

عنودنه(د)  دليخلوفي  ع ر  دلديد 

دلحدي ة  دلج يل  دلشلطئ  حي 

32000 دلحدي ة دملغرب.

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:

عنودنه(د)  دليخلوفي  ع ر  دلديد 

دلحدي ة  دلج يل  دلشلطئ  حي 

32000 دلحدي ة دملغرب

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

 44 بتلريخ  بللحدي ة  دالبتددئية 

سخن28 2022 تحت رقم 4402.

4264I

م28  دلشرق

BASSATINE BERKANE.SARL
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تعيين م ثل قلنوني للشركة

م28  دلشرق

49 شلرع دلبكلي لهبيل دقلمة ريلض 

دملدينة شقة رقم 3 بركلن 49 شلرع 

دلبكلي لهبيل دقلمة ريلض دملدينة 

شقة رقم 3 بركلن، 699، بركلن 

دملغرب

 BASSATINE BERKANE.SARL

»شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس «

وعنودن مقرهل دالخت لعي: شقة تقع 

بللطلبق دالول رقم 3 دقلمة ريلض 

دملدينة حي دلحدني بركلن - - بركلن 

دملغرب.

»تعيين م ثل قلنوني للشركة«

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري: 

7474
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ب قت�سى دلج ع دلعلم دالستثنلئي 

وتبعل   2022 سخن28   43 في  دملؤرخ 

تعيين  تقرر  خدس  لتعيين مدي2(ين) 

دمل ثل(ين) دلقلنوني(ين): 

- بنعلي مصطفى

- BASSATINE BERKANE شركة 

دلكلئن  دملحدوس   دملدؤولية  ذدت 

تقع  شقة  ب:  دإلخت لعي  مقرهل 

ريلض  دقلمة   3 رقم  دالول  بللطلبق 

 63300 بركلن  دلحدني  حي  دملدينة 

بركلن دملغرب
عند  دلتجلري  دلسجل  رقم 

دالقتضلء: 7474

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

سخن28   45 بتلريخ  ب28كلن  دالبتددئية 

2022 تحت رقم 684/2022.

4262I

FLASH ECONOMIE

RIO HERBIER
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28، 20000،

CASABLANCA MAROC

rio herbier شركة ذدت مدؤولية 

محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد

وعنودن مقرهل دإلخت لعي حي دملدي2  

3 شلرع دلشيخ بن دح د رقم 44 

دلددملة - 73000 دلددملة دملغرب

تأسيس شركة ذدت مدؤولية 

محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

23243

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
دلقلنون  إعددس  تم   2022 نون28   24

مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:

ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.

عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
 rio  : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

.herbier
غرض دلشركة بإيجلز : دلصيد.

حي   : دالخت لعي  دملقر  عنودن 
دح د  بن  دلشيخ  شلرع   3 دملدي2  
دلددملة   73000  - دلددملة   44 رقم 

دملغرب.
أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.
 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:
 4.000  : زهي2  مديجة  دلديد  

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة. 
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :
عنودنه(د)  زهي2  مديجة  دلديد  
3 شلرع دلشيخ بن دح د  حي دملدي2  

رقم 40 73000 دلددملة دملغرب.
ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:
عنودنه(د)  زهي2  مديجة  دلديد  
3 شلرع دلشيخ بن دح د  حي دملدي2  

رقم 40 73000 دلددملة دملغرب
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
 24 بتلريخ  دلدهب  بودسي  دالبتددئية 

نون28 2022 تحت رقم 4993.

4263I

RAIS AUDIT&CONSEIL

 SECURE REAL ESTATE
INVEST

تأسيس شركة دملدله ة

SECURE REAL ESTATE INVEST
هـيئـة دلـتوظـيـف دلـجـ ـلعي مـلضـعـة 

لـلـقـلنـون رقم 70-44
رأس دمللل 724.230.300 سرهم

مقر هل دال خت ل عي : دلدد ر دلبيضل ء 
مج ع إقلملت ملزوريل، زدوية شلرع 

يعقوب دملنصور 
وزنقة مورحيل، معلريف 

إ عت لس من طرف دلهيئة دملغربية 
 » AMMC « لدوق دلرسلميل

 2022/AG/SPI/027 تـحـت رقـم
بتـلريـخ 23 سبت 28 2022

MSIN GESTION : شــركـة دلـتـدبـيـر

دلسجل دلتجلري : دلددر دلبيضلء رقم 

565789

 إ عـــال ن بـــتــأ سـيـس شــر كــة 

بتل  مـنجـز  في  عـر  عــقـد  بـ ـقـتـ�سى 
ســيس  تـأ  ثم  نوق 202228   22 ريخ 

شـركـة م يزدتهل كللتل لي :

 SECURE REAL  : دلتد ية 

ESTATE INVEST

دلـتوظـيـف  هـيئـة   : دلشــكل 
دلـجـ ـلعي دلعـقـلري مـلضـعـة لـلـقـلنـون 
كشركة  تأسيدهل  ثم   ،44-70 رقم 

إ  متغي2،  رأس لل  ذدت  مدله ة 

دملغربية  دلهيئة  طرف  من  عت لس 

تحت   »  AMMC  « لدوق دلرسلميل 
 23 AG/SPI/027/2022بتـلريـخ  رقم 

سبت 28 2022

 MSIN دلـتـدبـيـر:  شــركـة 

GESTION

دلهد ف : هيئة دلتوظيف دلج لعي 
دلعقلري 

دلرئي�سي  دإلخت لعي  هدفهل 

دلتي  عقلرية  أصول  في  دإلستث لر 

بهدف  بنلؤهل  ثم  دلتي  أو  تدتأخرهل 

تأخي2هل ودللتي ت تلكهل بشكل مبلشر 

أو غي2 مبلشر 

دلدد ر دلبيضل   : دملقر دال خت ل عي 
ء مج ع إقلملت ملزوريل، زدوية شلرع 

مورحيل،  وزنقة  دملنصور  يعقوب 

معلريف 

دملـــــد   : 99 سنة إ بتد د ء من تل ر يخ 

تأ سيدهل دلنهل ئي.

 : دلر أ س ل ل دإل خت ل عي دألولي 

لــى  إ  مقـدــم  رهم  س   724.230.300

س ر   400 ســهــم من فئة   7.242.303

هم لــلــدــــهم مكــتـتـبـة بكــل مـلهل. 

تــد بــــي2 دلــشر كــة : 

يـتكون دملجـلس دإلس دري من :
دلديد فؤدس دلشكري

دلديد عبد دملنعم سينية
دلديد مح د دملهدي دله زي

دلديد مح د علفي

م ثلة   ،MSIN GESTION شركة 

من طرف دلديد مح د مريلن.

متصرف  دلديد منتصر دعضيم، 
مدتقل

دإل س د ر   دلــعــل مـة : 
إ ن دملــجــلس دإل س د ري دملنــعقــد 
قد  نوق 202228   22 بتــلريــخ  أيضل 

عين :
كــرئيــس  دلشكري،  فؤدس  دلديد 

لـ جـــلس دإل س در ،
شركة MSIN GESTION، ك د يــر 
عــلم للشركة، م ثلة من طرف دلديد 

مح د مريلن، معين ك  ثل سدئم.
مــد قـــقين دلــحدل بــل ت : 

 ،Fidaroc Grant Thornton
رشيد  دلديـــد  طـرف  من  م ثـلة 

بومهردز
Audicis، م ثلة من طرف دلديد 

مح د بومد لر
تو زيع دأل ر بل ح : 

دألربلح حدب قودنين  توزيع  يتم 
هيئلت دلتوظيف دلج لعي دلعقلري.

تم دإليددع دلقل نو ني لد  دملــحــكــ ة 
ريــخ  بتل  دلبيضلء  بللددر  رية   دلــتــجــل 
عدس  تــحــت   2022 سس 28   46
دلشركة  تسجيل  وثم   ،850444
رقم  تحت  دلتجلري  بللسجل 

.565789
مقتطف من أ خل دال شهل ر

4264I

MAGIC CONSEIL

MAHIR BAT
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
حل شركة

MAGIC CONSEIL
 BD MOUKAWAMA ETG 6 84
 N° 11 – Casablanca، 20000،

CASABLANCA MAROC
MAHIR BAT شركة ذدت مدؤولية 
محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد(في 

طور دلتصفية)
وعنودن مقرهل دإلخت لعي 23 زنقة 

 48A حلج خياللي دلعوفي2 رقم
دملعلريف - 20000 ددلددر دلبيضلء 

دملغرب
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حل شركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.467089
دلوحيد  دلشريك  قردر  ب قت�سى 
تقرر حل   2022 نون28   26 دملؤرخ في 
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 
مبلغ   MAHIR BAT دلشريك دلوحيد 
وعنودن  سرهم   40.000 رأس للهل 
حلج  زنقة   23 دإلخت لعي  مقرهل 
 - دملعلريف   48A خياللي دلعوفي2 رقم 
20000 ددلددر دلبيضلء دملغرب نتيجة 

ل : توقف دلنشلط.
 23 ب  دلتصفية  مقر  حدس  و 
 48A زنقة حلج خياللي دلعوفي2 رقم 
دلبيضلء  ددلددر   20000  - دملعلريف 

دملغرب. 
و عين:

دلديد( ) بردهيم ملهر وعنودنه(د) 
دلعوفي2  خياللي  حلج  زنقة   73
48إ  طلبق دلدفلي إقلمة مللد رقم 
دلبيضلء  ددلددر   20000 دملعلريف 

دملغرب ك صفي ( ) للشركة.
وعند دإلقتضلء دلحدوس دملفروضة 
محل  لهم  دملخولة  دلصالحيلت  على 
دملخلبر  ومحل تبليغ دلعقوس ودلوثلئق 

دملتعلقة بللتصفية : -
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
 44 بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 

سخن28 2022 تحت رقم 850467.

4265I

ACCOUNTING TAX SERVICE

تيزيدي ش.م.م
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

حل شركة

ACCOUNTING TAX SERVICE
 IMM.127B ETG 2 NR.03

 LOTISSEMENT WAFA، 28810،
MOHAMMEDIA MAROC
تيزيدي ش.م.م شركة ذدت 
دملدؤولية دملحدوس (في طور 

دلتصفية)
وعنودن مقرهل دإلخت لعي 460 دقلمة 
دلح د حي دلوفل - 28840 دملح دية 

دملغرب

حل شركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.2563
ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 
2022 تقرر حل  25 غشت  دملؤرخ في 
دملحدوس   دملدؤولية  ذدت  شركة 
رأس للهل  مبلغ  ش.م.م  تيزيدي 
مقرهل  وعنودن  سرهم   400.000
حي  دلح د  دقلمة   460 دإلخت لعي 
دملغرب  دملح دية   28840  - دلوفل 
نتيجة ل : توقف دلنشلط مند سخن28 
2045 بعد دستقردر دحد دلشريكين في 

دوروبل و
غيلب دهددف تجلرية الست ردرهل..

 460 ب  دلتصفية  مقر  حدس  و 
 28840  - دلوفل  حي  دلح د  دقلمة 

دملح دية دملغرب. 
و عين:

دلعبقري  بوخ عة  دلديد( ) 
حي  دلح د  دقلمة   460 وعنودنه(د) 
دملغرب  دملح دية   28840 دلوفل 

ك صفي ( ) للشركة.
وعند دإلقتضلء دلحدوس دملفروضة 
محل  لهم  دملخولة  دلصالحيلت  على 
دملخلبر  ومحل تبليغ دلعقوس ودلوثلئق 

دملتعلقة بللتصفية : -
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
دالبتددئية بلملح دية بتلريخ 46 نون28 

2022 تحت رقم 2258.
4266I

FNMCOMPTA

CAP CAR
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تأسيس شركة

FNMCOMPTA
 RESIDENCE RENEE AV IBN 24
 MARHAL 3 EME ETAGE N° 07
 TANGER، 90000، TANGER

MAROC
CAP CAR شركة ذدت دملدؤولية 

دملحدوس 
وعنودن مقرهل دإلخت لعي 45 شلرع 
مزودق 9 حي مزودق دلقطعة 60 
دلطلبق دالر�سي - طنجة - 90000 

طنجة دملغرب

تأسيس شركة ذدت دملدؤولية 

دملحدوس  

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

433484

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

تم إعددس دلقلنون   2022 سخن28   08

دملدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دملحدوس  بلمل يزدت دلتللية:

ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دملدؤولية دملحدوس .

عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 

 CAP  : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

.CAR

كردء   : بإيجلز  دلشركة  غرض 

دلديلردت بدون سلئق..

45 شلرع  عنودن دملقر دالخت لعي : 

 60 دلقطعة  مزودق  حي   9 مزودق 

 90000  - طنجة   - دالر�سي  دلطلبق 

طنجة دملغرب.

أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.

 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:

 500  : دلعشلب  دلديد مصطفى 

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة.

دلديد عبد دلرحيم دلعلوي : 500 

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة. 

 500  : دلعشلب  دلديد مصطفى 

بقي ة 400 سرهم.

دلديد عبد دلرحيم دلعلوي : 500 

بقي ة 400 سرهم.

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

وصفلت ومودطن دلشركلء :

دلعشلب  مصطفى  دلديد 

 45 عنودنه(د) حي خنلن دلدلنية رقم 

طنجة   90000 طنجة   - مكلس   بني 

دملغرب.

دلعلوي  دلرحيم  عبد  دلديد 

عنودنه(د) مدشر تروت بني زكلر ج وق 

دلقصر  دللوكوس  سدئر   دلقلة  سوق 

دلكبي2 90000 طنجة دملغرب.

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:

دلديد يوسف دل28همي عنودنه(د) 

طنجة   -  45 رقم   9 حي دملزوق زنقة 

90000 طنجة دملغرب

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

سخن28   45 بتلريخ  بطنجة  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 44997.

4267I

bureau tinghir de comtabilite

RACHAMED COM

شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد

تعيين مدي2 خديد للشركة

bureau tinghir de comtabilite

4504 حي دملغرب دلعربي ت لر ، 

85000، ت لر  دملغرب

 RACHAMED COM

شركة ذدت مدؤولية محدوس  

ذدت دلشريك دلوحيد

وعنودن مقرهل دإلخت لعي رقم 444 

تجزئة ملهردت شلرع عبد دلكريم 

دلخطلبي حي دلغزدلي ت لر  - 85000 

ت لر  دملغرب.

تعيين مدي2 خديد للشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.423333

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 

تم تعيين   2022 نون28   23 دملؤرخ في 

مدي2 خديد للشركة دلديد( ) شلكر 

ديوب ك دي2 وحيد

تبعل إلقللة مدي2.

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

سخن28   45 بتلريخ  بت لر   دالبتددئية 

2022 تحت رقم 9557.

4268I



عدس 5748 - 4 خ لس  دامر  4444 )28 سيد 28 2022)الجريدة الرسمية   24456

 WORLD ART CONSULTING SARL par

abréviation WACON SARL

LA CUISINE D’OR
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

 WORLD ART CONSULTING

 SARL par abréviation WACON

SARL
زدوية شلرع أبي خرير دلط28ي 

وزنقة عبد دلرح لن نلصر، إقلمة 

دملنصور، دلطلبق دألول، دلشقة رقم 

2، 90000، طنجة دملغرب

LA CUISINE D’OR شركة ذدت 

مدؤولية محدوس  ذدت دلشريك 

دلوحيد

وعنودن مقرهل دإلخت لعي شلرع 

يوسف دبن تلشفين، زنقة رشيد 

رضل، إقلمة دلشلوية، دلطلبق دلردبع، 

رقم 24 - 90000 طنجة دملغرب

تأسيس شركة ذدت مدؤولية 

محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

433443

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعددس دلقلنون   2022 سخن28   02

مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:

ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.

عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 

 LA  : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

.CUISINE D’OR

دستغالل   : غرض دلشركة بإيجلز 

خ يع أنودع دملطلعم..

شلرع   : دالخت لعي  دملقر  عنودن 

رشيد  زنقة  تلشفين،  دبن  يوسف 

رضل، إقلمة دلشلوية، دلطلبق دلردبع، 

رقم 24 - 90000 طنجة دملغرب.

أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.

 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:

 400  : دلفكلكي  سعيد   دلديد  

حصة بقي ة 4.000 سرهم للحصة. 

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :

دلديد  سعيد  دلفكلكي عنودنه(د) 

حي دلرهرده 90000 طنجة دملغرب.

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:

دلديد  سعيد  دلفكلكي عنودنه(د) 

حي دلرهرده 90000 طنجة دملغرب

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

سخن28   45 بتلريخ  بطنجة  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 260644.

4269I

ECO FINANCE

IB GROUPE
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

إضلفة تد ية تجلرية أو شعلر 

ECO FINANCE

23 زنقة دبن مني2، دلطلبق دألر�سي 

دملعلريف دملعلريف، 20300، دلددر 

دلبيضلء دملغرب

IB GROUPE »شركة ذدت 

دملدؤولية دملحدوس «

وعنودن مقرهل دالخت لعي: 55 شلرع 

سيدي مح د بن عبد هللا الكورنيش 

دلعنق - 20000 دلددر دلبيضلء 

دملغرب.

»إضلفة تد ية تجلرية أو شعلر«

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري: 

.44992

ب قت�سى دلج ع دلعلم دالستثنلئي 

دملؤرخ في 40 نون28 2022 تقرر إضلفة 

شعلر تجلري للشركة وهو:

 VILLAو  BIRDS ROOFTOP

AMAZONIA

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم   

 45 بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 

سخن28 2022 تحت رقم 850375.

4270I

دلعبدالوي لالشغلل دملحلسبتية

 STE AB SAHARA TRAVAUX

SARL
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تحويل دملقر دالخت لعي للشركة

دلعبدالوي لالشغلل دملحلسبتية

مح د  شلرع  نوميديل  ع لر  

تلز ،  2دلشقة3  دلطلبق  دلخلمس 

35000، تلز  دملغرب

 STE AB SAHARA TRAVAUX

دملدؤولية  ذدت  شركة   SARL

دملحدوس 

حي   44 وعنودن مقرهل دإلخت لعي 

 35000  - تلز   دمليل  ودس   4 دلنهضة 

تلز  دملغرب.

تحويل دملقر دالخت لعي للشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.4769

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 

دملؤرخ في 05 شتن28 2022 تم تحويل 

من  للشركة  دلحللي  دالخت لعي  دملقر 

 - ودس دمليل تلز    4 حي دلنهضة   44«
35000 تلز  دملغرب« إلى »شلرع طلرق 

دلطلبق   8 دبن زيلس دقلمة دلفتح رقم 

دلثلني ت لر  - 42000 ت لر  دملغرب«.

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

سخن28   02 بتلريخ  بتلز   دالبتددئية 

2022 تحت رقم 564.

4274I

MA-LEX

PRO ELEC SOLUTIONS
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

MA-LEX

 AVENUE MLY ISMAIL RESD

 MLY ISMAIL 5EME ETG N19

 AVENUE MLY ISMAIL RESD

 MLY ISMAIL 5EME ETG N19،

90000، TANGER MAROC

PRO ELEC SOLUTIONS شركة 

ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد

وعنودن مقرهل دإلخت لعي شلرع ع ر 

بن دلعلص رقم 29 دلطلبق دلثللث 
رقم 26 - 90000 طنجة دملغرب

تأسيس شركة ذدت مدؤولية 

محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

407347

في  مؤرخ  موثق  عقد  ب قت�سى 
تم إعددس دلقلنون   2020 غشت   40

مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:

ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.

عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 

 PRO  : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

.ELEC SOLUTIONS

دع لل   : بإيجلز  دلشركة  غرض 

دلكهربلء

دع لل دلكهربلء دلصنلعية.

عنودن دملقر دالخت لعي : شلرع ع ر 

دلثللث  دلطلبق   29 رقم  دلعلص  بن 
رقم 26 - 90000 طنجة دملغرب.

أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.

 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:

دلديد عبد دملجيد دلريفي : 4.000 

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة. 

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :

دلريفي  دملجيد  عبد  دلديد 
عنودنه(د) حي دبن ملدون 464 رقم 6 

طنجة 90000 طنجة دملغرب.

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:

دلريفي  دملجيد  عبد  دلديد 
عنودنه(د) حي دبن ملدون 464 رقم 6 

طنجة 90000 طنجة دملغرب

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

غشت   28 بتلريخ  بطنجة  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 233353.

4272I
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FLASH ECONOMIE

l'herbier production
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28، 20000،

CASABLANCA MAROC

l’herbier production شركة ذدت 

مدؤولية محدوس  ذدت دلشريك 

دلوحيد

وعنودن مقرهل دإلخت لعي حي دملدي2  

3 شلرع دلشيخ بن دح د رقم 40 - 

73000 دلددملة دملغرب

تأسيس شركة ذدت مدؤولية 

محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

23235

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
دلقلنون  إعددس  تم   2022 نون28   24

مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:

ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.

عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 

 : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

.l’herbier production

غرض دلشركة بإيجلز : دلصيد.

حي   : دالخت لعي  دملقر  عنودن 

دملدي2  3 شلرع دلشيخ بن دح د رقم 

40 - 73000 دلددملة دملغرب.

أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.

 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:

 4.000  : زهي2  خ يلة  دلديد  

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة. 

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :

عنودنه(د)  زهي2  خ يلة  دلديد  

مركز تغلزوت 80000 دكلسير دملغرب.

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

ومودطن مدي2ي دلشركة:

عنودنه(د)  زهي2  خ يلة  دلديد  

مركز تغلزوت 80000 دكلسير دملغرب

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

 24 بتلريخ  دلدهب  بودسي  دالبتددئية 

نون28 2022 تحت رقم 4988.

4273I

FLASH ECONOMIE

HERBIER MARIN DAK
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28، 20000،

CASABLANCA MAROC

Herbier marin dak شركة ذدت 

مدؤولية محدوس  ذدت دلشريك 

دلوحيد

وعنودن مقرهل دإلخت لعي حي دملدي2  

2 زنقة تلنديفت رقم 08 - 73000 

دلددملة دملغرب

تأسيس شركة ذدت مدؤولية 

محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

23233

في  مؤرخ  موثق  عقد  ب قت�سى 
دلقلنون  إعددس  تم   2022 نون28   24

مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:

ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.

عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 

 : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

.Herbier marin dak

غرض دلشركة بإيجلز : دلصيد.

حي   : دالخت لعي  دملقر  عنودن 

 -  08 زنقة تلنديفت رقم   2 دملدي2  

73000 دلددملة دملغرب.

أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.

 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:

دلديد  نور  زهي2 : 4.000 حصة 

بقي ة 400 سرهم للحصة. 

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :

حي  عنودنه(د)  زهي2  نور   دلديد  
 08 رقم  تلنديفت  زنقة   2 دملدي2  

73000 دلددملة دملغرب.

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:

حي  عنودنه(د)  زهي2  نور   دلديد  
 08 رقم  تلنديفت  زنقة   2 دملدي2  

73000 دلددملة دملغرب

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

 24 بتلريخ  دلدهب  بودسي  دالبتددئية 

نون28 2022 تحت رقم 4987.

4274I

FIDUCIAIRE

MJIDO CAR
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

حل شركة

FIDUCIAIRE

 RUE ABI NOUAIM، 30000، FES

MAROC

MJIDO CAR شركة ذدت دملدؤولية 

دملحدوس (في طور دلتصفية)

وعنودن مقرهل دإلخت لعي 42 شلرع 

دلتضحية نرخس س - 30000 فلس 

دملغرب.

حل شركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.59607

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 

تقرر حل   2022 نون28   24 دملؤرخ في 

دملحدوس   دملدؤولية  ذدت  شركة 

رأس للهل  مبلغ   MJIDO CAR

مقرهل  وعنودن  سرهم   500.000

دإلخت لعي 42 شلرع دلتضحية نرخس 

س - 30000 فلس دملغرب نتيجة ل : 

دملنلفدة.

و حدس مقر دلتصفية ب 42 شلرع 

30000 فلس   - دلتضحية نرخس س 

دملغرب. 

و عين:

دمجيدو  عبددلخللق  دلديد( ) 

 2 شقة  سعلء  دقلمة   42 وعنودنه(د) 

تجزئة دمللمونية طريق صفرو 30000 

فلس دملغرب ك صفي ( ) للشركة.

وعند دإلقتضلء دلحدوس دملفروضة 

محل  لهم  دملخولة  دلصالحيلت  على 

دملخلبر  ومحل تبليغ دلعقوس ودلوثلئق 

دملتعلقة بللتصفية : -

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

سخن28   45 بتلريخ  بفلس  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 6942.

4275I

DUO WORKS

A.R THERMIQUE
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

حل شركة

DUO WORKS

 RESIDENCE MAYSIL 2 EME

 ETG NO 28، 90000، TANGER

MAROC

A.R THERMIQUE شركة ذدت 

دملدؤولية دملحدوس (في طور 

دلتصفية)

وعنودن مقرهل دإلخت لعي دلدعلس  

تجزئة مريم قطعة رقم 792 طنجة - 

90000 طنجة دملغرب.

حل شركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.404445

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 

2022 تقرر حل  47 غشت  دملؤرخ في 

دملحدوس   دملدؤولية  ذدت  شركة 

رأس للهل  مبلغ   A.R THERMIQUE

مقرهل  وعنودن  سرهم   400.000

مريم  تجزئة  دلدعلس   دإلخت لعي 

 90000  - طنجة   792 رقم  قطعة 

غيلب   : ل  نتيجة  دملغرب  طنجة 

دلنشلط.
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و حدس مقر دلتصفية ب دلدعلس  

تجزئة مريم قطعة رقم 792 - 90000 

طنجة دملغرب. 

و عين:

رضودن  لعشي2ي  دلديد( ) 
وعنودنه(د) درض دلدولة زنقة 44 رقم 

6 90000 طنجة دملغرب ك صفي ( ) 

للشركة.

وعند دإلقتضلء دلحدوس دملفروضة 

محل  لهم  دملخولة  دلصالحيلت  على 

دملخلبر  ومحل تبليغ دلعقوس ودلوثلئق 

دلدعلس  تجزئة   : دملتعلقة بللتصفية 

مريم قطعة رقم 792 طنجة

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

سخن28   43 بتلريخ  بطنجة  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 44809.

4276I

SOCIETE FIDAV SARL

STE ELLAMTI ET FILS 
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

حل شركة

SOCIETE FIDAV SARL
زنقة دلدعديين ع لر  43 شقة 3 

دملدينة دلجديد ، 50000، مكنلس 

دملغرب

 STE ELLAMTI ET FILS شركة 
ذدت دملدؤولية دملحدوس (في طور 

دلتصفية)

وعنودن مقرهل دإلخت لعي رقم 793 

تجزئة صوريل كلم 6 م ج - 50000 

مكنلس دملغرب.

حل شركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.49493

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 

دملؤرخ في 26 أكتوبر 2022 تقرر حل 

 STE  شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس

رأس للهل  مبلغ   ELLAMTI ET FILS

مقرهل  وعنودن  سرهم   400.000

صوريل  تجزئة   793 رقم  دإلخت لعي 

50000 مكنلس دملغرب  6 م ج -  كلم 

دلشركة لم تحقق دلغلية   : نتيجة ل 

من إنشلئهل.

و حدس مقر دلتصفية ب رقم 793 

 50000  - م ج   6 تجزئة صوريل كلم 

مكنلس دملغرب. 

و عين:

دلل طي  سلي لن  دلديد( ) 

تجزئة  دلبللية  طنجة  وعنودنه(د) 

طنجة   0  460 رقم  دملتوسط  دلبحر 

دملغرب ك صفي ( ) للشركة.

وعند دإلقتضلء دلحدوس دملفروضة 

محل  لهم  دملخولة  دلصالحيلت  على 

دملخلبر  ومحل تبليغ دلعقوس ودلوثلئق 

دملتعلقة بللتصفية : -

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

سخن28   45 بتلريخ  ب كنلس  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 4305.

4277I

Salon 2.0

صالون 2.0
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد

تأسيس شركة

Salon 2.0

42 زنقة سلرية دبن زونيم دلطلبق 

دلثللت دلشقة 3 دلنخيل دلددر 

دلبيضلء، 20250، دلددر دلبيضلء 

دملغرب

صللون 2.0 شركة ذدت مدؤولية 

محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد

وعنودن مقرهل دإلخت لعي 42 زنقة 

سلرية دبن زونيم دلطلبق دلثللت 

دلشقة 3 حي دلنخيل دلددر دلبيضلء - 

20250 دلددر دلبيضلء دملغرب

تأسيس شركة ذدت مدؤولية 

محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

565344

في  مؤرخ  حر  عقد  ب قت�سى 

دلقلنون  إعددس  تم   2022 نون28   30

مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:

ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.

عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 

دإلقتضلء ب ختصر تد يتهل : صللون 

.2.0

صللون   : بإيجلز  دلشركة  غرض 

تدليك  مركز  ودلتج يل،  للحالقة 

وسبل.

زنقة   42  : عنودن دملقر دالخت لعي 

دلثللت  دلطلبق  زونيم  دبن  سلرية 

دلشقة 3 حي دلنخيل دلددر دلبيضلء - 

20250 دلددر دلبيضلء دملغرب.

أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.

 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:

 4.000  : دفصحي  أملل  دلديد  

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة. 

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :

عنودنه(د)  دفصحي  أملل  دلديد  

 4 طلبق  يوسف  موالي  شلرع   64

دلبيضلء  دلددر   44040 دلبيضلء 

دملغرب.

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:

عنودنه(د)  دفصحي  أملل  دلديد  

 4 طلبق  يوسف  موالي  شلرع   64

دلبيضلء  دلددر   44040 دلبيضلء 

دملغرب

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

 43 بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 

سخن28 2022 تحت رقم 849862.

4278I

 OUARZAZATE DES SERVICES JURIDIQUES

ET FISCAUX

RIM-HOLIDAY-CARS

شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد

تأسيس شركة

 OUARZAZATE DES SERVICES

JURIDIQUES ET FISCAUX

دلشقة 2 دلطلبق 2 رقم 344 شلرع 

دملغرب دلعربي حي دلوحد  ورزدزدت، 

45000، ورزدزدت دملغرب

 Rim-holiday-cars

شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد

وعنودن مقرهل دإلخت لعي رقم 46 

تجزئة ملء دلعينين - 85000 تيزنيت 

دملغرب

تأسيس شركة ذدت مدؤولية 

محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

5404

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

تم إعددس دلقلنون   2022 سخن28   43

مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:

ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.

عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 

Rim-  : ب ختصر تد يتهل  دإلقتضلء 

.holiday-cars

كردء   : بإيجلز  دلشركة  غرض 

دلديلردت بدون سلئق.

 46 رقم   : عنودن دملقر دالخت لعي 

تيزنيت   85000  - دلعينين  تجزئة ملء 

دملغرب.

أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.

 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:
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 4.000  : عبيدي  أيوب  دلديد 

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة. 

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :

عنودنه(د)  عبيدي  أيوب  دلديد 

4 خيت  83 شقة  دقلمة دركلنة ع لر  

سكن بندركلو 80044 دكلسير دملغرب.

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:

عنودنه(د)  عبيدي  أيوب  دلديد 

4 خيت  83 شقة  دقلمة دركلنة ع لر  

سكن بندركلو 80044 دكلسير دملغرب

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

دالبتددئية بتيزنيت بتلريخ - تحت رقم 

.-

4279I

بروفيد مدملت متعدس  ش.م.م ش و

EL MAGAZA TRAVAUX
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد

تأسيس شركة

بروفيد مدملت متعدس  ش.م.م 

ش و

شلرع مح د سدوس دقلمة بدرطلبق 

فوق در�سي رقم 3 تطودن، 93040، 

تطودن دملغرب

EL MAGAZA TRAVAUX شركة 

ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد

وعنودن مقرهل دإلخت لعي بحي 

دالغردس شلرع طلرق دبن زيلس زنقة أ 

رقم 32 - 93000 مرتيل دملغرب

تأسيس شركة ذدت مدؤولية 

محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

32589

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

دلقلنون  إعددس  تم   2022 نون28   23

مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:

ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.

عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 

 EL  : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

.MAGAZA TRAVAUX

مختلف   : بإيجلز  دلشركة  غرض 

دلصفقلت  دبردم   - دلبنلء  دشغلل 

ومودس  دالت  في  دلتجلر    - دلع ومية 

دلقيلم  علمة،  وبصفة   - دلبنلء 

دملللية،  بج يع دلع ليلت دلصنلعية، 

دملنقولة  وغي2  دملنقولة  دلتجلرية، 

دلتي لهل صلة مبلشر  أو غي2 مبلشر  

بهدف دلشركة قصد تحقيق نجلحهل 

وتن يتهل. 

بحي   : دالخت لعي  دملقر  عنودن 

دالغردس شلرع طلرق دبن زيلس زنقة أ 

رقم 32 - 93000 مرتيل دملغرب.

أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.

 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:

 4.000  : دعليلي  يلسين  دلديد 

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة. 

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :

عنودنه(د)  دعليلي  يلسين  دلديد 

دلرميالت  بحي  ودلدلكن  دلقنيطر  

مرتيل 93000 مرتيل دملغرب.

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:

عنودنه(د)  دعليلي  يلسين  دلديد 

دلرميالت  بحي  ودلدلكن  دلقنيطر  

مرتيل 93000 مرتيل دملغرب

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

سخن28   07 دالبتددئية بتطودن بتلريخ 

2022 تحت رقم 2435.

4280I

MARRAKECH WM CARS

MARRAKECH WM CARS
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد

تأسيس شركة

MARRAKECH WM CARS

ثكنة دلغول رقم 44 حي دلزيتون 

مردكش، 40000، مردكش دملغرب

MARRAKECH WM CARS شركة 

ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد

وعنودن مقرهل دإلخت لعي ثكنة 

دلغول رقم 44 حي دلزيتون - 40000 

مردكش دملغرب

تأسيس شركة ذدت مدؤولية 

محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

434507

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

دلقلنون  إعددس  تم   2022 نون28   45

مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:

ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.

عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 

 : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

.MARRAKECH WM CARS

كردء   : بإيجلز  دلشركة  غرض 

دلديلردت بدون سلئق.

ثكنة   : دالخت لعي  دملقر  عنودن 

 40000  - 44 حي دلزيتون  دلغول رقم 

مردكش دملغرب.

أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.

 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:

 4.000  : مح د  دكودرم  دلديد 

حصة بقي ة 400 سرهم للحصة. 

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :

عنودنه(د)  مح د  دكودرم  دلديد 

حي   407 رقم   4 دلجديد  دلزيتون 

 40000 يوسف بن تلشفين مردكش 

مردكش دملغرب.

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:

عنودنه(د)  مح د  دكودرم  دلديد 

حي   407 رقم   4 دلجديد  دلزيتون 

 40000 يوسف بن تلشفين مردكش 

مردكش دملغرب

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

سخن28   42 بتلريخ  ب ردكش  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 442392.

4284I

JURISTE INVEST

GMO DEVELOPPEMENT
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تأسيس شركة

JURISTE INVEST

سيدي مومن دلجديد، دملج وعة 6، 

زنقة 40، رقم 49، 20400، دلددر 

دلبيضلء دملغرب

GMO DEVELOPPEMENT شركة 

ذدت دملدؤولية دملحدوس 

وعنودن مقرهل دإلخت لعي 447، 

شلرع دملقلومة إقلمة أفل، دلطلبق 

2، مكتب رقم 22. - 20000 دلددر 

دلبيضلء دملغرب 

تأسيس شركة ذدت دملدؤولية 

دملحدوس  

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

565774

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

تم إعددس دلقلنون   2022 سخن28   08

دملدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دملحدوس  بلمل يزدت دلتللية:

ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دملدؤولية دملحدوس .

عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 

 GMO  : ب ختصر تد يتهل  دإلقتضلء 

.DEVELOPPEMENT
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غرض دلشركة بإيجلز : 

إسدر ،  إستغالل،  بيع،  إقتنلء،   •

ودلغي2  دملنقولة  دمل تلكلت  تأخي2 

دملنقولة دلغي2 دملجهز  ودلغي2 دملفروشة 

أطردف  أولحدلب  دلخلص  لحدلبهل 

أمر ..

 ،447  : دالخت لعي  دملقر  عنودن 

دلطلبق  أفل،  إقلمة  دملقلومة  شلرع 

دلددر   20000  -  .22 مكتب رقم   ،2

دلبيضلء دملغرب.

أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.

دلشركة:  رأس لل  مبلغ 

400.000,00 سرهم، مقدم كللتللي:

 4.000  : فضلة  مح د  دلديد 

حصة بقي ة 400,00 سرهم للحصة. 

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :

عنودنه(د)،  فضلة  مح د  دلديد 

دملدي2  2 أ، رقم 529 20460 مردكش 

دملغرب.

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:

دلديد رضودن بنعبلش عنودنه(د) 

 444 ع لر    48 م س  دألملن  إقلمة 

شقة 4 20000 دلددر دلبيضلء دملغرب 

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

 46 بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 

سخن28 2022 تحت رقم 00850584.

4282I

بروفيد مدملت متعدس  ش.م.م ش و

MARBRANI
شركة ذدت مدؤولية محدوس  

ذدت دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

بروفيد مدملت متعدس  

ش.م.م ش و

شلرع مح د سدوس دقلمة بدرطلبق 

فوق در�سي رقم 3 تطودن، 93040، 

تطودن دملغرب

MARBRANI شركة ذدت مدؤولية 

محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد

وعنودن مقرهل دإلخت لعي شلرع سكل 

رقم 67 دلطودبل دلدفلى - 93000 

تطودن دملغرب

تأسيس شركة ذدت مدؤولية 

محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

32625

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

تم إعددس دلقلنون   2022 سخن28   08

مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:

ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد.

عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 

 : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

.MARBRANI

صنلعة   : بإيجلز  دلشركة  غرض 

وتدويق دلرملم ودملودس ذدت دلصلة 

بج يع  دلقيلم  علمة،  وبصفة   -

وغي2  دملنقولة  دلتجلرية،  دلع ليلت 

دملنقولة دلتي لهل صلة مبلشر  أو غي2 

مبلشر  بهدف دلشركة قصد تحقيق 

دالسهلملت  وكل  وتن يتهل  نجلحهل 

دملبلشر  وغي2 دملبلشر  بكل دالشكلل 

دلقلنونية دملتلحة.

عنودن دملقر دالخت لعي : شلرع سكل 

 93000  - دلدفلى  دلطودبل   67 رقم 

تطودن دملغرب.

أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.

 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:

دلديد مللد دجحل : 4.000 حصة 

بقي ة 400 سرهم للحصة. 

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :

عنودنه(د)  دجحل  مللد  دلديد 

دلدفلى  دلطودبل   74 شلرع سكل رقم 

تطودن. 93000 تطودن دملغرب.

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:

عنودنه(د)  دجحل  مللد  دلديد 

دلدفلى  دلطودبل   74 شلرع سكل رقم 

تطودن. 93000 تطودن دملغرب

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

سخن28   43 دالبتددئية بتطودن بتلريخ 

2022 تحت رقم 2479.

4283I

SALMOUNTEX

SALMOUNTEX

شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تحويل دملقر دالخت لعي للشركة

SALMOUNTEX

قطعة 246, دملنطقة دلصنلعية 

خزنلية، 90400، طنجة دملغرب

SALMOUNTEX شركة ذدت 

دملدؤولية دملحدوس 

وعنودن مقرهل دإلخت لعي تجزئة 

دملجد، قطعة 94 - 90080 طنجة 

دملغرب.

تحويل دملقر دالخت لعي للشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.420705

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 

تم تحويل   2022 نون28   07 دملؤرخ في 

من  للشركة  دلحللي  دالخت لعي  دملقر 

 90080  -  94 قطعة  »تجزئة دملجد، 

 ,246 »قطعة  إلى  دملغرب«  طنجة 

 90400  - دملنطقة دلصنلعية خزنلية 

طنجة دملغرب«.

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

سخن28   04 بتلريخ  بطنجة  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 44456.

4284I

FIDUCIAIRE AYMANE دئت لنية أي ن

ETS ATLAS RACHIDI FRERES

شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

دستدردك مطٍإ

دستدردك مطٍإ وقع بللجريد  

دلرس ية

 FIDUCIAIRE دئت لنية أي ن

AYMANE

347 شلرع دلورقطوني، 54000، 

منيفر  دملغرب

 ETS ATLAS RACHIDI FRERES

شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

دإلخت لعي  مقرهل  وعنودن 

دلدوق  سلحة  دملغطى  دملدتوسع 

دلقبلب - 54000 منيفر  دملغرب.

بللجريد   وقع  مطٍإ  إستدردك   

دلرس ية عدس 5653 بتلريخ 03 ملرس 

.2022

بدال من : تم دإليددع دلقلنوني لد  

بلملحك ة  دلتجلري  دلسجل  مصلحة 

دالبتددئية ب يدلت

لد   دلقلنوني  دإليددع  تم   : يقرأ 

بلملحك ة  دلتجلري  دلسجل  مصلحة 

دالبتددئية بخنيفر 

دلبلقي بدون تغيي2.

4285I

FNMCOMPTA

SODICATH

شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

حل شركة

FNMCOMPTA

 RESIDENCE RENEE AV IBN 24

 MARHAL 3 EME ETAGE N° 07

 TANGER، 90000، TANGER

MAROC

SODICATH شركة ذدت دملدؤولية 

دملحدوس (في طور دلتصفية)

وعنودن مقرهل دإلخت لعي دل28دنص 

2 دلن2خس شلرع دلجوز رقم 04 - 

طنجة - 90000 طنجة دملغرب.
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حل شركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

80657

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 

تقرر حل   2022 نون28   30 دملؤرخ في 

دملحدوس   دملدؤولية  ذدت  شركة 

 40.000 SODICATH مبلغ رأس للهل 

دإلخت لعي  مقرهل  وعنودن  سرهم 

دل28دنص 2 دلن2خس شلرع دلجوز رقم 

90000 طنجة دملغرب   - - طنجة   04

نتيجة ل : ضعف دلت ويل.

و حدس مقر دلتصفية ب دل28دنص 

 -  04 رقم  دلجوز  شلرع  دلن2خس   2

طنجة - 90000 طنجة دملغرب. 

و عين:

مكيكر   دلعللي  عبد  دلديد( ) 

وعنودنه(د) دل28دنص 2 دلن2خس شلرع 

90000 طنجة  4 - طنجة  دلجوز رقم 

دملغرب ك صفي ( ) للشركة.

وعند دإلقتضلء دلحدوس دملفروضة 

محل  لهم  دملخولة  دلصالحيلت  على 

دملخلبر  ومحل تبليغ دلعقوس ودلوثلئق 

دملتعلقة بللتصفية : -

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

سخن28   45 بتلريخ  بطنجة  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 44974.

4286I

FIDUCIAIRE

GLAMOUR TRADING
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد

توسيع نشلط دلشركة 

FIDUCIAIRE

 RUE ABI NOUAIM، 30000، FES

MAROC

GLAMOUR TRADING شركة 

ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد

وعنودن مقرهل دالخت لعي دلطلبق 

دالر�سي 44 سرب موسود  صردميطو 

سبلتة - 50000 مكنلس دملغرب.

توسيع نشلط دلشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.54797

ب قت�سى قردر دلشريك دلوحيد 

دملؤرخ في 25 نون28 2022 ت ت 

إضلفة دألنشطة دلتللية إلى نشلط 

دلشركة دلحللي :

دالستي2دس ودلتصدير.

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم   

سخن28   44 بتلريخ  ب كنلس  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 4693.

4287I

FIDUCIAIRE

 ALAMEG

CONSTRUCTIONS
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

قفل دلتصفية

FIDUCIAIRE

 RUE ABI NOUAIM، 30000، FES

MAROC

 ALAMEG CONSTRUCTIONS

شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

وعنودن مقرهل دإلخت لعي : شلرع 

عبد دلكريم دلخطلبي إقلمة بن و�سى 

دلكودش دلطلبق دلثلني شلرع عبد 

دلكريم دلخطلبي إقلمة بن و�سى 

دلكودش دلطلبق دلثلني 30000 فلس 

دملغرب.

قفل دلتصفية
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

.74469

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 

تقرر حل   2022 نون28   45 دملؤرخ في 

 ALAMEG CONSTRUCTIONS

شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس  مبلغ 
وعنودن  سرهم   400.000 رأس للهل 

دلكريم  مقرهل دإلخت لعي شلرع عبد 

دلكودش  بن و�سى  إقلمة  دلخطلبي 

دلكريم  عبد  شلرع  دلثلني  دلطلبق 

دلكودش  بن و�سى  إقلمة  دلخطلبي 

فلس دملغرب   30000 دلثلني  دلطلبق 

نتيجة الملنلفدة.

و عين:

دلديد( ) أنس مكزدري وعنودنه(د) 

7 زنقة دلفقيه ميلر  بورملنة 30000 

فلس دملغرب ك صفي ( ) للشركة.

و قد تم دنعقلس دلج عية دلختلمية 

شلرع  وفي   2022 نون28   45 بتلريخ 

عبد دلكريم دلخطلبي إقلمة بن و�سى 

عبد  شلرع  دلثلني  دلطلبق  دلكودش 

بن و�سى  إقلمة  دلخطلبي  دلكريم 

30000 فلس  دلكودش دلطلبق دلثلني 

دملغرب.

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

سخن28   45 بتلريخ  بفلس  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 5224.

4288I

zagora consulting sarl

SUN DRAA TRAVAUX

شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

حل شركة

zagora consulting sarl

رقم449 شلرع مح د دلخلمس، 

47900، زدكور  دملغرب-----

UN DRAA TRAVAUX شركة ذدت 

دملدؤولية دملحدوس 

(في طور دلتصفية)

وعنودن مقرهل دإلخت لعي سودر 

بن ساللة دلروحل زدكور  - 47903 

زدكور  دملغرب

حل شركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.3455

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 

تقرر حل   2022 نون28   24 دملؤرخ في 

 SUN  شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس

رأس للهل  مبلغ   DRAA TRAVAUX

مقرهل  وعنودن  سرهم   50.000

دلروحل  ساللة  بن  سودر  دإلخت لعي 

زدكور  - 47903 زدكور  دملغرب نتيجة 

ل : دلحل دملبكر للشركة.

و حدس مقر دلتصفية ب سودر بن 

ساللة دلروحل زدكور  - 47903 زدكور  

دملغرب. 

و عين:

علي  ديطو  مح د  دلديد( ) 

زدكور   دلقديم  دملطلر  وعنودنه(د) 

 ( ) زدكور  دملغرب ك صفي   47900

للشركة.

وعند دإلقتضلء دلحدوس دملفروضة 

محل  لهم  دملخولة  دلصالحيلت  على 

دملخلبر  ومحل تبليغ دلعقوس ودلوثلئق 

دملتعلقة بللتصفية : -

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

سخن28   44 دالبتددئية بزدكور  بتلريخ 

2022 تحت رقم 34.

4289I

zagora consulting sarl

NZM GROUP
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد
حل شركة

zagora consulting sarl

رقم449 شلرع مح د دلخلمس، 

47900، زدكور  دملغرب----

NZM GROUP شركة ذدت 

مدؤولية محدوس  ذدت دلشريك 

دلوحيد(في طور دلتصفية)

وعنودن مقرهل دإلخت لعي رقم 445 

زنقة 447 حي سرعة زدكور  - 47900 

زدكور  دملغرب.

حل شركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.2757

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 

تقرر حل   2022 نون28   46 دملؤرخ في 

شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

 NZM GROUP دلوحيد  دلشريك 

مبلغ رأس للهل 40.000 سرهم وعنودن 

زنقة   445 رقم  دإلخت لعي  مقرهل 

 47900  - زدكور   سرعة  حي   447

زدكور  دملغرب نتيجة ل : دلحل دملبكر 

للشركة.
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و حدس مقر دلتصفية ب رقم 445 
 47900 447 حي سرعة زدكور  -  زنقة 

زدكور  دملغرب. 
و عين:

دلع لري  علبدين  دلديد( ) 
فرندل   47400 فرندل  وعنودنه(د) 

فرندل ك صفي ( ) للشركة.
وعند دإلقتضلء دلحدوس دملفروضة 
محل  لهم  دملخولة  دلصالحيلت  على 
دملخلبر  ومحل تبليغ دلعقوس ودلوثلئق 

دملتعلقة بللتصفية : -
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
سخن28   45 دالبتددئية بزدكور  بتلريخ 

2022 تحت رقم 32.
4290I

CABINET ZOUINE ET ASSOCIES

 CABINET ZOUINE ET
ASSOCIES

شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 
دلشريك دلوحيد

تأسيس شركة

CABINET ZOUINE ET ASSOCIES

4 دميل زوال 20000 دلددر دلبيضلء ,
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 

دلشريك دلوحيد وعنودن مقرهل 
دإلخت لعي الفييلت 3 زنقة سيدي 
بنور,دلطلبق 4,دلع لر  20,دلددر 

دلبيضلء - 
تأسيس شركة ذدت مدؤولية 
محدوس  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 
 560433

 28 في  مؤرخ  حر  عقد  ب قت�سى 
دلقلنون  إعددس  تم   2022 أكتوبر 
مدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 
دلوحيد  دلشريك  ذدت  محدوس  

بلمل يزدت دلتللية:
ذدت  شركة   : دلشركة  شكل   
دلشريك  ذدت  محدوس   مدؤولية 

دلوحيد. 
عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 
 : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 
 .CABINET ZOUINE ET ASSOCIES
خ يع   : بإيجلز  دلشركة  غرض 

ودلتدقيق  دملحلسبية  دألع لل 

ودملردخعة دملحلسبية ودملودكبة; 

:الفييلت  دالخت لعي  دملقر  عنودن 
3 زنقة سيدي بنور,دلطلبق 4,دلع لر  

20,دلددر دلبيضلء. 

أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة. 

 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

دلديد عدنلن  مقدم كللتللي:  سرهم، 

 400 بقي ة  حصة   4.000  : دلزوين 

سرهم للحصة. 

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

دلديد   : دلشركلء  ومودطن  وصفلت 

عدنلن دلزوين عنودنه(د) 4 دميل زوال 

20000 دلددر دلبيضلء. 

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

دلديد  دلشركة:  مدي2ي  ومودطن 

عدنلن دلزوين عنودنه(د) 4 دميل زوال 

20000 دلددر دلبيضلء. 

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

 28 بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 

أكتوبر 2022 تحت رقم -.

4294I

STE FIACCOF 

 STE ZAHRAT BILADI DE

TRAVAUX DIVERS
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تأسيس شركة

STE FIACCOF

 RUE IFNI ,RESIDENCE ANASS

 60 ,APPT 6 ,HAY NAJAH,SIDI

BRAHIM، 30080، fes maroc

 STE ZAHRAT BILADI DE

TRAVAUX DIVERS شركة ذدت 

دملدؤولية دملحدوس 

وعنودن مقرهل دإلخت لعي رقم 43 

تجزئة دلريحلن 2 طريق صفرو محل 

4 فلس - 30000 فلس دملغرب

تأسيس شركة ذدت دملدؤولية 

دملحدوس  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري : 

74887

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

تم إعددس دلقلنون   2022 سخن28   05

دملدؤولية  ذدت  لشركة  دألسل�سي 

دملحدوس  بلمل يزدت دلتللية:

ذدت  شركة   : دلشركة  شكل 

دملدؤولية دملحدوس .

عند  متبوعة  دلشركة  تد ية 

 STE  : تد يتهل  ب ختصر  دإلقتضلء 

 ZAHRAT BILADI DE TRAVAUX

.DIVERS

مقلول   : بإيجلز  دلشركة  غرض 

نجلر  دالملنيوم

مقلول أع لل متنوعة

حفر دالبلر.

 43 رقم   : عنودن دملقر دالخت لعي 

2 طريق صفرو محل  تجزئة دلريحلن 

4 فلس - 30000 فلس دملغرب.

أخلهل  من  تأسدت  دلتي  دملد  

دلشركة : 99 سنة.

 400.000 مبلغ رأس لل دلشركة: 

سرهم، مقدم كللتللي:

 800  : مح د  بلغري�سي  دلديد 

حصة بقي ة 80.000 سرهم للحصة.

حصة   200  : بلغري�سي  دلديد 

بقي ة 20.000 سرهم للحصة. 

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء 

وصفلت ومودطن دلشركلء :

دلديد بلغري�سي مح د عنودنه(د) 

فلس  ب  دلن2خس  دلعرعلر  زنقة   29

30000 فلس دملغرب.

دس لعيل  بلغري�سي  دلديد 

زنقة دلعرعلر دلن2خس   29 عنودنه(د) 

ب فلس 30000 فلس دملغرب.

ودلعلئلية  دلشخصية  دألس لء   

ومودطن مدي2ي دلشركة:

دلديد بلغري�سي مح د عنودنه(د) 

فلس  ب  دلن2خس  دلعرعلر  زنقة   29

30000 فلس دملغرب

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

سخن28   45 بتلريخ  بفلس  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 5269.

4292I

STE FIACCOF 

VUE LOCATION
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

حل شركة

STE FIACCOF

 RUE IFNI ,RESIDENCE ANASS

 60 ,APPT 6 ,HAY NAJAH,SIDI

BRAHIM، 30080، fes maroc

VUE LOCATION شركة ذدت 

دملدؤولية دملحدوس (في طور 

دلتصفية)

وعنودن مقرهل دإلخت لعي 3 س بلب 

سالم رقم 2 طريق عين شقف - 

30000 فلس دملغرب.

حل شركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.59947

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 

2022 تقرر حل  45 سخن28  دملؤرخ في 

دملحدوس   دملدؤولية  ذدت  شركة 

رأس للهل  مبلغ   VUE LOCATION

مقرهل  وعنودن  سرهم   500.000

 2 رقم  سالم  بلب  س   3 دإلخت لعي 

فلس   30000  - شقف  عين  طريق 

دملغرب نتيجة ل : لعدم تحقيق ربح.

س   3 ب  دلتصفية  مقر  حدس  و 

بلب سالم رقم 2 طريق عين شقف - 

30000 فلس دملغرب. 

و عين:

دلدالم  عبد  دلع ردني  دلديد( ) 

وعنودنه(د) رقم 248 تجزئة دلقرويين 

فلس   30000 دلشقف  عين  طريق 

دملغرب ك صفي ( ) للشركة.

وعند دإلقتضلء دلحدوس دملفروضة 

محل  لهم  دملخولة  دلصالحيلت  على 

دملخلبر  ومحل تبليغ دلعقوس ودلوثلئق 

3 س بلب سالم   : دملتعلقة بللتصفية 

رقم 2 طريق عين شقف 

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

سخن28   45 بتلريخ  بفلس  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 5243.

4293I
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credible consult

CREDIBLE CONSULT
شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

تغيي2 نشلط دلشركة

credible consult

 bd emile zola، 20300، 325

casablanca maroc

CREDIBLE CONSULT

 شركة ذدت دملدؤولية دملحدوس 

وعنودن مقرهل دالخت لعي 325 شلرع 

دي يل زوال دلطلبق 6 - 20300 دلددر 

دلبيضلء دملغرب.

تغيي2 نشلط دلشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 

.422555

ب قت�سى دلج ع دلعلم دإلستثنلئي 

تم تغيي2   2022 نون28   25 دملؤرخ في 

»دملحلسبة  من  دلشركة  نشلط 

إلى  دلحدلبلت«  على  ودإلشردف 

إسدر   تقنيلت  مجلل  في  »-دلتكوين 

وتديي2 دملنظ لت

-دالستشلر  ودلدردسة«.

بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 

 06 بتلريخ  دلبيضلء  بللددر  دلتجلرية 

سخن28 2022 تحت رقم 00848970.

4294I

 LABORATOIRE AFRICAIN D’ANALYSES DES

DONNEES DIGITALES AUTOMOBILES SARL

HIPER MARKET SARL
شركة ذدت مدؤولية محدوس  

ذدت دلشريك دلوحيد

حل شركة

HIPER MARKET SARL

حي دملصلى دقلمة دلدالم 45دلطلبق5 

رقم428 عند دلديد عبد دلفظيل 

دملجد، 90040، طنجة دملغرب

 HIPER MARKET SARL
شركة ذدت مدؤولية محدوس 

 ذدت دلشريك دلوحيد
(في طور دلتصفية)

وعنودن مقرهل دإلخت لعي حي دملصلى 
دقلمة دلدالم 45دلطلبق5 رقم428 
عند دلديد عبد دلفظيل دملجد - 

90040 طنجة دملغرب.
حل شركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجلري 
.40603

دلوحيد  دلشريك  قردر  ب قت�سى 
تقرر حل   2022 ملي   44 في  دملؤرخ 
شركة ذدت مدؤولية محدوس  ذدت 
 HIPER MARKET دلوحيد  دلشريك 
سرهم   40.000 مبلغ رأس للهل   SARL
وعنودن مقرهل دإلخت لعي حي دملصلى 
رقم428  45دلطلبق5  دلدالم  دقلمة 
 - دملجد  دلفظيل  عبد  دلديد  عند 

90040 طنجة دملغرب نتيجة ل : عدم 
تحقيق دملرسوسية.

حي  ب  دلتصفية  مقر  حدس  و 
45دلطلبق5  دلدالم  دقلمة  دملصلى 
دلفظيل  عبد  دلديد  عند  رقم428 

دملجد - 90040 طنجة دملغرب. 
و عين:

ن ي�سي  محدين  دلديد( ) 
 4000 بروكديل  وعنودنه(د)  حدني 
 ( ) ك صفي  بلجيكل  بروكديل 

للشركة.
وعند دإلقتضلء دلحدوس دملفروضة 
محل  لهم  دملخولة  دلصالحيلت  على 
دملخلبر  ومحل تبليغ دلعقوس ودلوثلئق 

دملتعلقة بللتصفية : -
بلملحك ة  دلقلنوني  دإليددع  تم 
سخن28   42 بتلريخ  بطنجة  دلتجلرية 

2022 تحت رقم 44737.

4295I
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املحكمة التجارية بمراكش

بيع أصل تجلري

ملف رقم 2022/420

حدلب رقم 5340

في مؤرخ  عرفي  عقد   ب قت�سى 

ب ردكش  ومسجل   2022 ينلير   7

دلديد  بلع   2022 نوف 28   3 بتلريخ 

دملعطي ديت دمعيط دلحلمل لبطلقة 

 E306596 رقم  دلوطنية  دلتعريف 

 4 دملحلميد سعلس   بتجزئة  دلدلكن 

لفلئد   دملنلر ،  مردكش   ،443 رقم 

معيط  آيت  دلجليل  عبد  دلديد 

دلوطنية  دلتعريف  لبطلقة  دلحلمل 

بتجزئة  دلدلكن   EE404789 رقم 

دملحلميد سعلس  4 رقم 443، مردكش 

دلتجلري  بللسجل  ودملسجل  دملنلر ، 

عنلصره  بج يع   99806 رقم  تحت 

 40.000 ب بلغ  ودملعنوية،  دمللسية 

سره ل.

أعاله  دملذكور  دلبلئع  سدئني  فعلى 

قدم  إلى  بتعرضلتهم  يتقدمود  أن 

دلتجلرية  بلملحك ة  دلتجلري  دلسجل 

ب ردكش سدمل أخل يبتدئ من تلريخ 

دليوم  في  وينتهي  دألول  دإلعالن  نشر 

دلخلمس عشر من نشر دإلعالن دلثلني. 

دإلعالن دلثلني

عن رئيس كتلبة دلضبط

8 مكرر

دملحك ة دلتجلرية ب ردكش
بيع أصل تجلري

ملف رقم 2022/424
حدلب رقم 5357

بتلريخ موثق  عقد   ب قت�سى 
ومسجل ب ردكش   2022 أكتوبر   45
بلعت   2022 أكتوبر   49 بتلريخ 
دلحلملة  سعلس  رفوش  دلديد  
رقم  للتعريف  دلوطنية  للبطلقة 
ب ردكش،  دلدلكنة   ،E329742
دملدي2  2 حرف س رقم 35، أصللة عن 
رفوش  دلديد  عن  وبللنيلبة  نفدهل 
دلوطنية  للبطلقة  دلحلمل  شوقي 
دلديد   ،E504734 رقم  للتعريف 
للبطلقة  دلحلمل  مح د  رفوش 
 ،E387566 رقم  للتعريف  دلوطنية 
دلحلملة  شروق  رفوش  دلديد  
رقم  للتعريف  دلوطنية  للبطلقة 
مخلص  رفوش  دلديد   ،E554993
للتعريف  دلوطنية  للبطلقة  دلحلمل 
دلديد  ميل مليكة   ،E504730 رقم 
للتعريف  دلوطنية  للبطلقة  دلحلملة 
دلديد  لفلئد    ،E462237 رقم 
دلدلكن ب ردكش  بنحطوم دلدعيد، 
دغلي،  بلب  خكرندد  ع لية   440
للتعريف  دلوطنية  للبطلقة  دلحلمل 

.E428247 رقم
دملرتبط  دلكردء  في  دلحق  خ يع 
ب ردكش،  دلكلئن  دلتجلري  بلألصل 
على  دملشت ل  دملودسين،  عزوز  سرب 
متجر رقم 2 بللطلبق دلدفلي مدلحته 
تقريبل 60 م مربع دلذي كلن مسجل في 
دلتجلري رقم  دسم مورثهم بللسجل 

44694، ب بلغ 600.000 سرهم.
أعاله  دملذكور  دلبلئع  سدئني  فعلى 
قدم  إلى  بتعرضلتهم  يتقدمود  أن 
دلتجلرية  بلملحك ة  دلتجلري  دلسجل 
ب ردكش سدمل أخل يبتدئ من تلريخ 
دليوم  في  وينتهي  دألول  دإلعالن  نشر 
دلخلمس عشر من نشر دإلعالن دلثلني. 

دإلعالن دلثلني
عن رئيس كتلبة دلضبط

9 مكرر

دملحك ة دلتجلرية ب ردكش

تقديم أصل تجلري حصة في شركة

ملف رقم 2022/422

حدلب رقم 5349

ب قت�سى عقد مؤرخ في 30 سبت 28 

بتلريخ ب ردكش  ومسجل   2022 

2022 قدم دلديد دبردهيم  4 نوف 28 

دلوطنية  للبطلقة  دلحلمل  بومليك 

رقم B48323 ودلدلكن بزنقة مح د 

 6 شقة   4 زوهر   ع لر   موخلهي2 

مردكش خ يع دألصل دلتجلري دلكلئن 
إقلمة يلقوت زنقة طلرق   2 بللطلبق 

دبن زيلس مردكش لفلئد  شركة ميت2و 

ودلغي2 دملسجل بللسجل  درشتيكتور، 

دمللسية  عنلصره  بج يع  دلتجلري 

ودملعنوية ب بلغ 20.000 سرهم.

أعاله  دملذكور  دلبلئع  سدئني  فعلى 

قدم  إلى  بتعرضلتهم  يتقدمود  أن 

دلتجلرية  بلملحك ة  دلتجلري  دلسجل 

ب ردكش سدمل أخل يبتدئ من تلريخ 

دليوم  في  وينتهي  دألول  دإلعالن  نشر 

دلخلمس عشر من نشر دإلعالن دلثلني. 

دإلعالن دلثلني
عن رئيس كتلبة دلضبط

10 مكرر

دملحك ة دلتجلرية ب ردكش
بيع أصل تجلري

ملف رقم 2022/423

حدلب رقم 5377

مؤرخ  موثق  عقد  ب قت�سى 

مسجل   ،2022 نوف 28  دلفلتح  في 

 ،2022 نوف 28   2 بتلريخ  ب ردكش 

44074-0086534-  : سجل دإليددع 

 : بلالستخالص  أمر   ،2022

.73443/2022

طلعي  مح د  دلديددن  بلع 

دلدلكن ب ردكش،   ،Mohamed TAI

رقم  هللا،  معطى  تجزء   دسكجور، 

دلتعريف لبطلقة  دلحلمل   ،640

دلصللحة   ،E423534 دلوطنية رقم   

ورشيد   ،2029 ف28دير   44 إلسى غلية 

طلعي Rachid TAI، دلدلكن ب ردكش، 

سرب  علي،  بن  يوسف  سيدي 

لبطلقة  دلحلمل   ،452 رقم  بوعالم، 

 ،E489400 رقم  دلوطنية  دلتعريف 

.2034 8 سيد 28  دلصللحة إلى غلية 

دلكريمي  رشيد   دلديد   لفلئد  

دلدلكنة   ،Rachida EL KARIMI

 ،243 تجزئة دلنهضة، رقم  ب ردكش، 

دلحلملة لبطلقة دلتعريف  دملحلميد، 

دلصللحة   ،E596742 رقم  دلوطنية 

إلى غلية 20 سبت 28 2023.

دملدتغل  دلتجلري  دألصل  خ يع 

دلديلردت،  لكهربلء  ودملخصص 

زنقة  ب ردكش،  ودملدتغل  دملتودخد 

ملعلش،  عرصة  دلبلدي،  دلفندق 

دستغالله  ألخل  ودلذي   ،445 رقم 

ودلديد  طلعي  مح د  دلديد  فإن 

دملشلركة  في  مقيددن  طلعي  رشيد 

دلفعلية على دلتودلي بللسجل دلتجلري 

لل حك ة دلتجلرية ب ردكش بللسجل 

دلتحليلي تحت رقم 93460 و93462 

 4204 رقم  دلت2تيبي  وبللسجل 

و4202، ودلذي يحتوي على دلعنلصر 

دمللسية ودملعنوية دلتللية :

ودلعرضيين  دلددئ ين  دلزبلئن 

دملرتبطين بلألصل دلتجلري، ودلد عة 

دلتجلرية.

دلحق في دلكردء دلذي يدتغل فيه 

دألصل دلتجلري موضوع هذد دلعقد.

ودألسودت  ودملنقوالت،  دملعذدت 

دملخصصة الستغالل دألصل دلتجلري 

موضوع هذد دلعقد.

بج يع مل يلحق بلألصل دلتجلري 

ومل  ومردفق  منلفع  من  دملذكور 

يخوالنه من حقوق ومل يت2تب عليه ل 

من ودخبلت بال دستثنلء وسون حلخة 

من بإقردر  تفصيال  أكث2  بيلن  إلى 

 II. - إعالنات قضائية
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 دلطرف دملشت2ي دلذي صرح أنه دطلع 

هذد  موضوع  دلتجلري  دألصل  على 

دلعقد ودرتضله على دلحللة دلتي هو 

بث ن  عليهل من سون تحفظ أو قيد. 

قدره 540.000 سرهم.

أن  أعاله  دملذكور  دلبلئع  فعلى 

قدم  إلى  بتعرضلتهم  يتقدمود 

سدمل  ب ردكش  دلتجلرية  دملحك ة 

دإلعالن  نشر  تلريخ  من  يبتدئ  أخل 

دألول وينتهي في دليوم دلخلمس عشر 

من نشر دإلعالن دلثلني. 

دإلعالن دلثلني
عن رئيس كتلبة دلضبط

11 مكرر

دملحك ة دلتجلرية ب ردكش
بيع أصل تجلري

ملف رقم 2022/424

حدلب رقم 5386

 ب قت�سى دلعقد دلعرفي دملؤرخ في

دملسجل ب ردكش   2022 أكتوبر   25

بتلريخ 7 نوف 28 2022 كنلش 87673 

74424 توصيل  أمر بلستخالص رقم 

رقم 42536.

بلع 

دل28دكي،  بن  علمي  مح د  دلديد 

دلوطنية  دلتعريف  لبطلقة  دلحلمل 

.E637838 رقم

تيديلي  عرفة  بدودر   : سكنله 

فطودكة سدئر  فطودكة.

بن  دركونت  ديت  للديد فتح هللا 

دلحلمل لبطلقة دلتعريف  دملصطفى، 

.EE333584 دلوطنية رقم

بلسكجور تجزئة معطى   : سكنله 

هللا رقم 4068 مردكش.

للدكلن  دلتجلري  دألصل  خ يع 

دملحلميد  هللا  معطى  بتجزئة  دلكلئن 

مردكش بج يع عنلصره   2436 رقم 

لبيع  دملخصص  ودملعنوية،  دمللسية 

 GARGOTIER دلشعبية  دملأكوالت 

بلملحك ة  دلتجلري  بللسجل  دملقيد 

دلتجلرية ب ردكش تحت رقم 434426 

بث ن قدره 240.000 سرهم.

أعاله  دملذكور  دلبلئع  سدئني  فعلى 

قدم  إلى  بتعرضلتهم  يتقدمود  أن 

دلتجلرية  بلملحك ة  دلتجلري  دلسجل 

ب ردكش سدمل أخل يبتدئ من تلريخ 

دليوم  في  وينتهي  دألول  دإلعالن  نشر 

دلخلمس عشر من نشر دإلعالن دلثلني. 

دإلعالن دلثلني
عن رئيس مصلحة كتلبة دلضبط

12 مكرر

املحكمة التجارية بطنجة

ملف تقديم أصل تجلري كحصة في 

شركة في طور دلتأسيس

ملف رقم : 2022/54

كتلبة  مصلحة  رئيس  يعلن 

دلضبط بلملحك ة دلتجلرية بطنجة، 

مصحح  عرفي  عقد  ب قت�سى  أنه 

 ،2022 نوف 28  فلتح  في  دإلمضلء 

شكيب،  أهروش  دلديد  قدم 

دلوطنية  دلتعريف  لبطلقة  دلحلمل 

بللسجل  ودملسجل   K475889 رقم 

دلتجلري بطنجة تحت رقم 463394، 

دألصل دلتجلري دلكلئن بطنجة 37 شلرع 

طور  في  شركة  في  كحصة  دملقلومة، 

 AUTO WHEELS مد ل   دلتأسيس 

.DK SARL AU

وبنلء على تقرير مردقب دلحصص 

دملؤرخ في فلتح نوف 28 2022، فقد تم 

تقييم دألصل دلتجلري دملذكور أعاله 

بقي ة 3.000.000 سرهم.

وعليه فإن خ يع دلتعرضلت تقدم 

بكتلبة دلضبط بهذه دملحك ة سدمل 

يومل دبتددء   (45) أخل م دة عشر 

من تلريخ دلنشر دلثلني طبقل للفصل 

84 ومل يليه من مدونة دلتجلر .

دإلعالن دلثلني
عن رئيس كتلبة دلضبط

ك لل معطلكة

19 مكرر

دملحك ة دلتجلرية بطنجة
ملف تفويت حصة في أصل تجلري 

عن طريق دلبيع

ملف رقم : 2022/52

كتلبة  مصلحة  رئيس  يعلن 

دلضبط بلملحك ة دلتجلرية بطنجة، 

مصلسق  عرفي  عقد  ب قت�سى  أنه 

 ،2049 نوف 28   44 في  دإلمضلء 

دلدبلعي،  مح د  دلديد  تنلزل 

دلوطنية  دلتعريف  لبطلقة  دلحلمل 
بللسجل  ودملسجل   LC75469 رقم 

دلتجلري بطنجة تحت رقم 408064، 
عن خ يع حصته في دألصل دلتجلري 

 ،45 دلكلئن بطنجة دظهر أشرقي رقم 

لفلئد  دلديد رشيد دلهاللي، دلحلمل 

رقم  دلوطنية  دلتعريف  لبطلقة 

حصة  قي ة  وحدست   ،LC65334
دلتنلزل  موضوع  دلتجلري  دألصل 

سرهم.  6000 قدره  إخ للي  مبلغ  في 

وعليه فإن خ يع دلتعرضلت تقدم 

بكتلبة دلضبط بهذه دملحك ة سدمل 

يومل دبتددء   (45) أخل م دة عشر 

من تلريخ دلنشر دلثلني طبقل للفصل 

84 ومل يليه من مدونة دلتجلر .

دإلعالن دلثلني
عن رئيس كتلبة دلضبط

ك لل معطلكة

20 مكرر

املحكمة التجارية بمكناس
عقد بيع أصل تجلري

ملف بيع رقم 36/2022

حدلب رقم 2870

في  مؤرخ  عقد   ب قت�سى 

ومسجل بتلريخ   2024 أغدطس   48
سبت 28 بلع دلديد ع رو حقون   49

سدل  رقم  دلوطنية  للبطلقة  دلحلمل 

بقلسير  دلديد مح د  لفلئد    9849

سدل  رقم  دلوطنية  للبطلقة  دلحلمل 
دلتجلري  دألصل  مج وع   545253

 435 رقم  فلس  شلرع  ب  دلكلئن 

دلحلخب مكنلس ودملسجل بللسجل 

دلتجلري تحت رقم 49500 ودملشطب 

عليه بتلريخ 46 سبت 28 2024.

ث ن بيع دألصل دلتجلري 320.000 

سرهم.

دلتعرضلت  خ يع  فإن  فذلك 

دلضبط  بكتلبة  توضع  أن  يجب 

سدمل  ب كنلس  دلتجلرية  بلملحك ة 

من  يومل   (45) عشر  م دة  أخل 

تلريخ إشهلر دلعقد.

دإلعالن دلثلني
عن رئيس كتلبة دلضبط

7 مكرر

املحكمة التجارية بوجدة
إشهلر مدتخرج عقد بيع أصل 

تجلري

ملف بيع رقم : 2022/35

حدلب رقم : 3437

حرره رسمي  عقد   ب قت�سى 

بوخد ،  دملوثق  أحدو،  فوزي  ذ/   

مسجل   2022 سبت 28   44 بتلريخ 

فوت   2022 أكتوبر   4 بوخد  بتلريخ 

دلديد :

 : بـ  دلدلكن  دلرزدق  عبد  برحيلي 

شلرع عبد دلرح لن دملختلري رقم 98 

وخد .

للديدين :

حي   : بـ  دلدلكن  برحيلي  مح د 

دلقدس زنقة غز  رقم 34 وخد .

عبد دلقلسر زديري دلدلكن بـ : سودر 

زودلة سيدي مو�سى وخد .

مج وع دألصل دلتجلري دملخصص 

دلكلئنة  دلديلردت  غيلر  قطع  لبيع 

دملقيد  وخد ،   37 رقم  دألزهر  بزنقة 

 53656 بللسجل دلتجلري تحت رقم 

تحليلي، بث ن إخ للي قدره 300.000 

سرهم.

دملحك ة  أملم  دلتعرضلت  تقبل 

دلتجلرية بوخد  سدمل أخل أقصله 

للنشر   دملودلية  يومل  عشر  م دة 

دلثلنية - تطبيقل لل لس  84 من مدونة 

دلتجلر .

دإلعالن دلثلني
رئيس مصلحة كتلبة دلضبط

16 مكرر
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املحكمة التجارية بالرباط

ملف رقم : 2022/76

حدلب رقم : 5879

دلطرف دألول :

دلديد عبد دلعزيز دلدرويش، رقم 

 A654987 : بطلقة دلتعريف دلوطنية

مغربي دلجندية.

دلطرف دلثلني :

 TROC بزنس  تروك  شركة 

BUSINESS م ثلة من طرف دلديد  

لبطلقة  دلحلملة  فلتحة  دلدرويش 

دلتعريف دلوطنية A406224 مغربية 

دلجندية.

دألصل دلتجلري مكتبة.

سوس  ودس  زنقة   42  : دلعنودن 

أكددل دلربلط.

رقم دلسجل دلتجلري : 63408.

ب صلحة  دلتعرضلت  وستقبل 

دلتجلرية  بلملحك ة  دلتجلري  دلسجل 

 (45) بللربلط إلى غلية م دة عشر 

يومل من صدور دإلعالن دلثلني.

دإلعالن دألول
رئيس مصلحة دلسجل دلتجلري

1 مكرر

دملحك ة دلتجلرية بللربلط

ملف رقم : 0049/2022

حدلب رقم : 5350

دلطرف دألول :

دلبطلقة  رقم  أمغلر،  هللا  عبد 

دلوطنية A698479 مغربي دلجندية.

دلطرف دلثلني :

نعي ة زيم، رقم دلبطلقة دلوطنية 

.BK604843

رقم دلسجل دلتجلري : 442048.

24 سيدي دح د دملحل  دلعنودن : 

رقم 9، دلعكلري، دلربلط.

ب صلحة  دلتعرضلت  وستقبل 

دلتجلرية  بلملحك ة  دلتجلري  دلسجل 

 (45) بللربلط إلى غلية م دة عشر 

يومل من صدور دإلعالن دلثلني.

دإلعالن دلثلني

23 مكرر

دملحك ة دلتجلرية بللربلط

ملف رقم : 2022/64

حدلب رقم : 5538

دلطرف دألول :

 A79798 دلوطنية  دلبطلقة  رقم 

مغربي دلجندية.

دلطرف دلثلني :

 RAFAD NASR SARL AU شركة

دلفلضلي  دلديد  دلقلنوني  مدي2هل 

دلوطنية  دلبطلقة  رقم  لحدن، 

A79798 مغربي دلجندية.

دألصل دلتجلري : عقلقي2.

دلحدن  شلرع   345  : دلعنودن 

دلثلني، دلربلط.

رقم دلسجل دلتجلري : 24339.

ب صلحة  دلتعرضلت  وستقبل 

دلتجلرية  بلملحك ة  دلتجلري  دلسجل 

 (45) بللربلط إلى غلية م دة عشر 

يومل من صدور دإلعالن دلثلني.

دإلعالن دلثلني

24 مكرر

دملحك ة دلتجلرية بللربلط

ملف رقم : 2022/72

حدلب رقم : 5352

دلطرف دألول :

دلبطلقة  رقم  ميس،  توفيق 

دلوطنية A489709 مغربي دلجندية.

دلطرف دلثلني :
دلبطلقة  رقم  لحدن،  بن  رشيد 

دلوطنية A424576 مغربي دلجندية.

دألصل دلتجلري : بيع دألحذية.

دملنلل،  دلتجلري  دملركز   : دلعنودن 

رقم دملتجر SE2 حي يعقوب دملنصور، 

دلربلط.

رقم دلسجل دلتجلري : 78708
ب صلحة  دلتعرضلت  وستقبل 
دلتجلرية  بلملحك ة  دلتجلري  دلسجل 
 (45) بللربلط إلى غلية م دة عشر 

يومل من صدور دإلعالن دلثلني.
دإلعالن دلثلني

رئيس مصلحة دلسجل دلتجلري

25 مكرر

دملحك ة  دلتجلرية بللربلط
ملف : رقم 73/2022
حدلب عدس : 5854

بيع أصل تجلري
دلطرف دألول : دلع تى خلمع.

رقم دلبطلقة دلوطنية : 478832.
دلجندية : مغربي.

دلطرف دلثلني : دألشقر مح د.
رقم دلبطلقة دلوطنية : 454564.

دلجندية : مغربي.
دألصل دلتجلري : بيع دالنسجة.

دلعنودن : حي دلرشلس بشلرع دلفرح 
رقم دلحلنوت 28 دلتقدم دلربلط.

رقم دلسجل دلتجلري : 443360.
ب صلحة  دلتعرضلت  وستقبل 
دلتجلرية  بلملحك ة  دلتجلري  دلسجل 
45 يومل من صدور  بللربلط إلى غلية 

دإلعالن دلثلني.
دإلعالن دلثلني

48 مكرر

دملحك ة  دلتجلرية بللربلط
مكتب دلسجل دلتجلري
ملف رقم : 2022/74
حدلب  رقم : 5868

تفويت حق دلكردء
دملؤرخ  دلعرفي  دلعقد  ب قت�سى 
فوت دلديد   ،2008 سيد 28   22 في 
لبطلقة  دلحلمل  ح يد  دلزهري 
 ،A482948 رقم  دلوطنية  دلتعريف 
حق دلكردء في دالصل دلتجلري دلكلئن 
بللربلط دملركز دلتجلري دملنلل دلطلبق 
تحت دالر�سي رقم 79، لفلئد  دلديد  
لبطلقة  دلحلملة  لكبي2   دلزهري 
 ،A489795 رقم  دلوطنية  دلتعريف 
 70.000 قدره  دخ للي  بث ن  وذلك 

سرهم.

وبذلك فلن رئيس مصلحة كتلبة 

أن  ذي مصلحة  لكل  يعلن  دلضبط 

ضبط  ب كتب  تسجل  دلتعرضلت 

دملحك ة دلتجلرية بللربلط سدمل أخل 

45 يومل دملودلية للنشر  دلثلنية طبقل 

لل لس  84 من مدونة دلتجلر .

دإلعالن دلثلني
تحت خ يع دلتحفظلت

رئيس مصلحة كتلبة دلضبط

52 مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء
ملف رقم : 430834

حدلب : 23448

بيع حق دلكردء أصل تجلري

فوت : 

دلديد دلبي2 سنينو دلحلمل لبطلقة 

.B96283 دلتعريف دلوطنية

دلديد سونيز سنينو دلحلمل لبطلقة 

.B29572 دلتعريف دلوطنية

دلحلمل  برنلرسنينو  مويز  دلديد 

.B470370 لبطلقة دلتعريف دلوطنية

لفلئد  :

دلحلمل  دلعردبي  ح ز   دلديد 

دلوطنية  دلتعريف  لبطلقة 

.BE896207

دلحلمل  دلعردبي  أيوب  دلديد 

دلوطنية  دلتعريف  لبطلقة 

.BE896206

ملحل معد ملكتبة  بيع حق دلكردء 

اللة  شلرع   437 دلبيضلء  بللددر 

دليلقوت ومخزن ب قيدلرية دلحريزي 

بللسجل  ودملسجل  دألول  دلطلبق 

دلتجلري تحت رقم : 434452.

تسجل  دلتعرضلت  فإن  وبذلك 

دلتجلرية  بلملحك ة  دلضبط  ب كتب 

بللددر  دلتجلري  دلسجل  مكتب 

عشر  م دة  أخل  سدمل  دلبيضلء 

يومل دملودلي للنشر  دألولى ودلثلنية.

دإلعالن دألول
عن رئيس كتلبة دلضبط

30 مكرر
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دملحك ة دلتجلرية بللددر دلبيضلء

ملف رقم : 430838

حدلب : 23454
بيع أصل تجلري

فوت : 

دح ي د  دملحفوظ  دلديد 

دلوطنية  دلتعريف  لبطلقة  دلحلمل 

.JE228439

دلحلمل  دح ي د  مح د  دلديد 

دلوطنية  دلتعريف  لبطلقة 

.JE243843

دلحلملة  دح ي د  رقية  دلديد  

دلوطنية  دلتعريف  لبطلقة 

.JE272392

دلديد  فلط ة دح ي د دلحلملة 

.JD56202 لبطلقة دلتعريف دلوطنية

دلديد دلحدين دح ي د دلحلمل 

.JD74074 لبطلقة دلتعريف دلوطنية

دلحلمل  دح ي د  يوسف  دلديد 

.JD94797 لبطلقة دلتعريف دلوطنية

مجلطي  دلنلخ ة  دلديد  

دلوطنية  دلتعريف  لبطلقة  دلحلملة 

.JE444664

دلعيوض  دلطلهر  دلديد 

دلوطنية  دلتعريف  لبطلقة  دلحلمل 

.JE444430

لفلئد  :

لك يتي  دلركردكي  دلديد 

دلوطنية  دلتعريف  لبطلقة  دلحلمل 

.N279787

دملدمى  دلتجلري  دألصل  مج وع 

دملعد   *LBAIDAE2 GH40-26

لبيع دملودس دلغددئية دملتودخد بللددر 

 GH40 2دلبيضلء إقلمة  دلبيضلء 

ع لر  7 دلرقم 4.

رقم  دلتجلري  بللسجل  ودملسجل 

.372288

تسجل  دلتعرضلت  فإن  وبذلك 

دلتجلرية  بلملحك ة  دلضبط  ب كتب 

بللددر  دلتجلري  دلسجل  مكتب 

عشر  م دة  أخل  سدمل  دلبيضلء 

يومل دملودلي للنشر  دألولى ودلثلنية.
دإلعالن دألول

31 مكرر

دملحك ة دلتجلرية بللددر دلبيضلء
بيع حق مشلع في أصل تجلري

ملف رقم : 430840

حدلب رقم : 23464

حل لن،  س ي2   دلديد   فوتت 

دلوطنية  دلتعريف  لبطلقة  دلحلملة 

.BH293847

لفلئد  :

دلحلمل  لوسيي،  طلرق  دلديد 

BE749853 لبطلقة دلتعريف دلوطنية

دلحلملة  لوسي،  نرخس  دلديد  

.BE720444 لبطلقة دلتعريف دلوطنية
تجلري  أصل  في  مشلع  حق  بيع 

وكردء  ودستي2دس  لتصوير  دملعد 

ودلفيديوهلت  دألفالم  وتسجيل 

زنقة   483 دملتودخد  بللددر دلبيضلء 

بللسجل  ودملسجل  دلعودم  بن  دلزبي2 

دلتجلري رقم 462806.

تسجل  دلتعرضلت  فإن  وبذلك 

دلتجلرية  بلملحك ة  دلضبط  ب كتب 

مكتب دلسجل دلتجلري بللددر دلبيضلء 

يومل   (45) أخل م دة عشر  سدمل 

دملودلي للنشر  دألولى ودلثلنية.
دإلعالن دألول

عن رئيس كتلبة دلضبط

32 مكرر

دملحك ة دلتجلرية بللددر دلبيضلء

عقد تقدمة

ملف رقم : 430844

حدلب رقم : 23270

دلحلمل   حدبلن،  كريم  دلديد 

 ،BK489928 للبطلقة دلوطنية رقم 

دلطبيعي  للشخص  م ثل  بصفته 

بللددر  دلتجلري  بللسجل  ومسجل 

دلبيضلء تحت رقم 447898 وبصفته 

مدي2 وحيد لشركة في طور دلتكوين.

مصلئصهل كللتللي :

تم تصريح على مل يلي :

تم دلقيلم بتقدمة طبيعية لشركة  

 K.HASSBAN AUTO SARL AU

محدوس   مدؤولية  ذدت  شركة 

ب دالخت لعي  مقرهل  ودحد  بشريك 

 4 طلبق  دلدين،  عز  تجزئة   87-86  

دلددر  علسل،  حي   2 ع لر    2 شقة 

دلشركة  في  مدله ة  تم  دلبيضلء 

دملذكور  أعاله بج يع عنلصر أصول 

للشخص  دلتجلري  دألصل  ومصوم 

مللكة  دلشركة  وتصبح  دلطبيعي 

من يوم  للعنلصر دملدلهم بهل دبتددء 

تسجيلهل في دلسجل دلتجلري.

من  دملدتفيد   للشركة  سيكون 

لألصل  دمللكية  كلمل  دلتقدمة  هذه 

من  دبتددء  تقدمته  دلحلل  دلتجلري 

توقيع هذد دلعقد وسيكون لهل أيضل 

دإلنشلء  تلريخ  من  دبتددء  دالنتفلع 

دلنهلئي لهذه دلشركة دألصل دلتجلري 

 87-86 ب  دلبيضلء  بللددر  دلكلئن 

 2 شقة   4 طلبق  دلدين،  عز  تجزئة 

ع لر  2 حي علسل، ودملسجل بللسجل 

رقم  تحت  دلبيضلء  بللددر  دلتجلري 

.447898

تسجل  دلتعرضلت  فإن  وبذلك 

دلتجلرية  بلملحك ة  دلضبط  ب كتب 

مكتب دلسجل دلتجلري بللددر دلبيضلء 

يومل   (45) أخل م دة عشر  سدمل 

دملودلي للنشر  دألولى ودلثلنية.

دإلعالن دألول

33 مكرر

دملحك ة دلتجلرية بللددر دلبيضلء

بيع أصل تجلري

ملف رقم : 430846

حدلب رقم : 23267

فوت دلديد خعفر دزهلر، دلحلمل 

.B244803 لبطلقة دلتعريف دلوطنية

مفتلح  مح د  دلديد  لفلئد  

دلتعريف  لبطلقة  دلحلمل  دلبهلولي، 

دلوطنية BE86897 ؛

بيع  دلتجلري  دألصل  مج وع 

ودملدمى  بللتقديط  دلعقلقي2  مودس 

ب عقلقي2 ديدلفن دملتودخد  بللددر 

دلبيضلء 386 شلرع أبل شعيب دلدكللي 

رقم  دلتجلري  بللسجل  ودملسجل 

.429756

تسجل  دلتعرضلت  فإن  وبذلك 
دلتجلرية  بلملحك ة  دلضبط  ب كتب 
مكتب دلسجل دلتجلري بللددر دلبيضلء 
يومل   (45) أخل م دة عشر  سدمل 

دملودلي للنشر  دألولى ودلثلنية.
دإلعالن دألول

عن رئيس كتلبة دلضبط

34 مكرر

دملحك ة دلتجلرية بللددر دلبيضلء
عقد تقدمة

ملف رقم : 430848
حدلب رقم : 23268

دلحلملة   عيلس،  زهي2   دلديد  
 ،BE747888 رقم  دلوطنية  للبطلقة 
دلطبيعي  للشخص  م ثلة  بصفتهل 
بللددر  دلتجلري  بللسجل  ومسجلة 
دلبيضلء تحت رقم 420058 وبصفتهل 
طور  في  لشركة  وحيد   مدي2  

دلتكوين.
مصلئصهل كللتللي :

تم تصريح على مل يلي :
تم دلقيلم بتقدمة طبيعية لشركة  
 PHARMACIE AYA ANASI SARL
محدوس   مدؤولية  ذدت  شركة   AU
ب  دالخت لعي  مقرهل  ودحد  بشريك 
بلب أنل�سي GH44 2، مدمل 42 رقم 
تم  دلددر دلبيضلء  أهل دلغالم،   466
دملذكور  أعاله  دلشركة  في  مدله ة 
بج يع عنلصر أصول ومصوم دألصل 
وتصبح  دلطبيعي  للشخص  دلتجلري 
دلشركة مللكة للعنلصر دملدلهم بهل 
من يوم تسجيلهل في دلسجل  دبتددء 

دلتجلري.
من  دملدتفيد   للشركة  سيكون 
لألصل  دمللكية  كلمل  دلتقدمة  هذه 
من  دبتددء  تقدمته  دلحلل  دلتجلري 
توقيع هذد دلعقد وسيكون لهل أيضل 
دإلنشلء  تلريخ  من  دبتددء  دالنتفلع 
دلنهلئي لهذه دلشركة دألصل دلتجلري 
دلكلئن بللددر دلبيضلء ب بلب أنل�سي 
أهل   466 رقم   42 GH44 2، مدمل 
ودملسجل  دلبيضلء  دلددر  دلغالم، 
دلبيضلء  بللددر  دلتجلري  بللسجل 

تحت رقم 420058.
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تسجل  دلتعرضلت  فإن  وبذلك 
دلتجلرية  بلملحك ة  دلضبط  ب كتب 
مكتب دلسجل دلتجلري بللددر دلبيضلء 
يومل   (45) أخل م دة عشر  سدمل 

دملودلي للنشر  دألولى ودلثلنية.
دإلعالن دألول

35 مكرر

دملحك ة دلتجلرية بللددر دلبيضلء
تفويت حق دلكردء

ملف رقم : 430854
حدلب رقم : 23452

فوت ورثة عبد دلغلني بن شقرون 
دلدلس  :

نجلح بن شقرون، دلحلملة لبطلقة 
دلتعريف دلوطنية B476664 ؛

أنودر بن شقرون، دلحلمل لبطلقة 
دلتعريف دلوطنية B420633 ؛

هنلء بن شقرون، دلحلملة لبطلقة 
.BE627744 دلتعريف دلوطنية

 CRISTAL AL MAJD لفلئد  شركة
يلسين  دلديد  طرف  من  دمل ثلة 
دلتعريف  لبطلقة  دلحلمل  ودفدو، 

.BB444488 دلوطنية
حق دلكردء دلكلئن بللددر دلبيضلء، 
 زنقة ح لن دلفطودكي، قدلرية دل28كة، 

 محل رقم 44 ودملخزن رقم 45 ودملسجل 
بللسجل دلتجلري رقم 490942.

تسجل  دلتعرضلت  فإن  وبذلك 
دلتجلرية  بلملحك ة  دلضبط  ب كتب 
مكتب دلسجل دلتجلري بللددر دلبيضلء 
يومل   (45) أخل م دة عشر  سدمل 

دملودلي للنشر  دألولى ودلثلنية.
دإلعالن دألول

عن رئيس كتلبة دلضبط

36 مكرر

املحكمة االبتدائية بالقنيطرة
تنلزل عن نصف أصل تجلري

ملف رقم 2022/26
حدلب رقم 30567

ب كتب  أبرم  عقد  ب قت�سى 
دملوثقة  بحري  بوشر   دألستلذ  
أغدطس   9 بتلريخ  بللقنيطر  
دألزهري نبيل  دلديد    بلع   2022

دلوطنية  دلتعريف  لبطلقة  دلحلمل   

دألصل  في  نصفه   .X307523 رقم 

ودلكلئن  ك قهى  دملدتغل  دلتجلري 

بطريق مهدية تجزئة دلحددس  إقلمة 

ودملقيد   دلقنيطر ،   6-2 أوركيدي 

دملحك ة  لد   دلتجلري  بللسجل 

رقم  تحت  بللقنيطر   دالبتددئية 

78032. ودلذي تم تقديره ب 60.000 

يوسف شفيق  دلديد  لفلئد   سرهم 

دلوطنية  دلتعريف  لبطلقة  دلحلمل 

.AD440093 رقم

أعاله  دملذكور  دلبلئع  سدئني  فعلى 

أن يتقدمود بتعرضهم لد  دملحك ة 

دالبتددئية بللقنيطر  سدمل أخل  45 

من تلريخ دلنشر  دلثلنية  يومل دبتددء 

طبقل للفصل 84 من مدونة دلتجلر .

دإلعالن دألول
عن رئيس مصلحة كتلبة دلضبط

كوثر دلشلوي

منتدبة قضلئية من دلدرخة دلثلنية

38 مكرر

دملحك ة دالبتددئية بللقنيطر 

بيع أصل تجلري

رقم : 2022/24

حدلب مصو�سي رقم : 30439

حرر  عرفي  عقد  ب قت�سى 

عبد  دألستلذ  ب كتب  بللقنيطر  

دلقنيطر   بهيئة  بنلني محلم  دلودحد 

بتلريخ 24 نوف 28 2022.

بلع :

مغربي  دلبعيلسي  بوشتى  دلديد 

.G472376 دلجندية

سيور   : دألصل دلتجلري دلكلئن ب 

 49 دلرقم  »ن«  حرف  زنقة  دلبلدية 

دلقنيطر ، ودملدتغل للخيلطة.

لد   دلتجلري  بللسجل  ودملقيد 

بللقنيطر  تحت  دالبتددئية  دملحك ة 

رقم 40358.

 230.000 ب  تقديره  تم  ودلذي 

سرهم.

لفلئد  كل من :

دلجندية  مغربية  ميكة  مديجة 

.G227949

فعلى سدئني دلبلئعة دملذكور  أعاله 

أن يتقدمود بتعرضهم لد  دملحك ة 

أخل سدمل  بللقنيطر    دالبتددئية 

دلنشر   تلريخ  من  دبتددء  يومل   45

من مدونة   84 دلثلنية طبقل للفصل 

دلتجلر .
دإلعالن دألول

عن رئيس مصلحة كتلبة دلضبط

كوثر دلشلوي

منتدبة قضلئية من دلدرخة دلثلنية

29 مكرر

دملحك ة دالبتددئية بللقنيطر 
ملف رقم : 2022/22

حدلب مصو�سي رقم : 30220

طلب دشهلر تقديم أصل تجلري 
كحصة في شركة

حرر  عرفي  عقد  ب قت�سى 

بللقنيطر  بتلريخ 3 نون28 2022.

 CIN زهي2  ربيعة  دلديد   قدمت 
دلتجلري  دالصل  كلفة   G97044

دملدتغل للصيدلية، دلكلئن ب 5 زنقة 

بللسجل  ودملقيد  دلقنيطر ،  طنجة 

دالبتددئية  دملحك ة  لد   دلتجلري 

بللقنيطر ، تحت رقم 32798 كصحة 

في دلشركة ذدت دملدؤولية دملحدوس  

طور  في  هي  ودلتي  وحيد  بشريك 

 PHARMACIE دلتلسيس تحت دسم 

.ABDERRAHMANE NACER K

ودلذي تم تقيي ه من طرف مردقب 

دلحصص ب 2.600.000 سرهم.

أعاله  دملذكور  دلبلئع  سدئني  فعلى 

أن يتقدمود بتعريضهم لد  دملحك ة  

 45 دالبتددئية بللقنيطر  سدمل أخل 

من تلريخ دلنشر  دلثلنية  يومل دبتددء 

طبقل للفصل 84 من مدونة دلتجلر .

دلنشر  دلثلنية
عن رئيس مصلحة كتلبة دلضبط

كوثر دلشلوي

مندبة قضلئية من دلدرخة دلثلن

49 مكرر

دملحك ة دإلبتددئية بللقنيطر 
عدس : 2022/23

حدلب مصو�سي عدس : 30224

ملف إشهلر تقديم أصل  تجلري 
كحصة في شركة

تقديم  إشهلر  طلب   : دملوضوع 

أصل تجلري كحصة في شركة .
حرر  عرفي  عقد  ب قت�سى 

 2022 نوف 28   3 بتلريخ  بللقنيطر  

قدمت :

 CIN : سل لوي  سعلس  دلديد  

.G430446

دملدتغل  دلتجلري  دألصل  كلفة 
رقم   C بلوك   : دلكلئن ب  للصيدلية، 

ودملقيد  أوالس دوخيه دلقنيطر ،   283

دملحك ة  لد   دلتجلري  بللسجل 

عدس  تحت  بللقنيطر   دإلبتددئية 

ذدت  دلشركة  في  كحصة   30760

ودحد  بشريك  دملحدوس  دملدؤولية 

ودلتي  هي في طور دلتأسيس تحت إسم 

 PHARMACIE OULAD OUJIH

SARL AU ودلذي تم تقيي ه من طرف 

 2900000.00 ب  دلحصص  مردقب 

سرهم.
دملذكور  دلبلئع  سدئني  فعلى 

لد   بتعرضهم  يتقدمود  أن   أعاله 

بللقنيطر   دإلبتددئية   دملحك ة 

دبتددء                                                                                        يومل   45 أخل  سدمل 
دألول  دإلعالن  هذد  نشر  تلريخ  من 

من  عشر  دلخلمس  دليوم  في  وينتهي 

نشر دإلعالن دلثلني.

دلنشر  دلثلنية
عن رئيس مصلحة كتلبة دلضبط

دإلمضلء

50 مكرر

املحكمة االبتدائية بالقصر 

الكبير
إشهلر تنلزل عن أصل تجلري

ملف عدس : 2022/04

حدلب رقم : 3584

ب قت�سى دلرسم دلعدلي دملؤرخ في 

2022 ودملسجل بإسدر   49 أغدطس 

دلتسجيل ودملض ن بكنلش دملختلفة
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 83 صحيفة   96 عدس  -أ   68 رقم   

تنلزل ورثة   ،2022 سبت 28   3 بتلريخ 

وهم  دلحددس  دلدالم  عبد  دملرحوم 

وعبد   LB40343 دلزهر  دلبوحديني 

وهشلم   LB20452 دلحددس  دلغني 

دلحددس  ومح د   LB60846 دلحددس 
دلتجلري  دألصل  عن   ،LB42826

 5662 دملسجل تحت دلرقم دلتحليلي 

 84 رقم  تطفت  بطريق  ودلكلئن 

ألف  م دون  قي ته  دلكبي2  دلقصر 

دلحددس  دللطيف  عبد  لفلئد   سرهم 

حضورد  مقلبل  بدون   LB27286

وإشهلسد وتنلزال.

تقديم  سدئن  كل  فعلى  وعليه 

أخل  سدمل  دملحك ة  لهذه  تعرضه 

أقصله 45 يومل من دلنشر  دلثلنية.

دلنشر  دلثلنية
عن رئيس مصلحة كتلبة دلضبط

إمضلء : أنس دملصبلحي

27 مكرر

املحكمة االبتدائية ببني مالل
تقديم أصل تجلري حصة في شركة

ملف رقم : 2022/26

حدلب رقم : 43902

من طرف  رسمي  تقرير  ب قت�سى 
شلوي  دبردهيم  دلحيدوبي  دلخبي2 

فلتح سبت 28  بتلريخ  دلبيضلء  بللددر 

شقرون  دبن  دلديد  قدم   2022

دلوطنية  للبطلقة  دلحلمل  مح د، 
بللسجل  ودملسجل   ،B485445 رقم 

ببني  دالبتددئية  بلملحك ة  دلتجلري 

خ يع   ،43242 رقم  تحت  مالل، 

دألصل دلتجلري دلذي هو عبلر  عن 

ب  ودلكلئن  بلألشعة  ملصة  عيلس  

بني  مفتلح  حي   ،2 بلوك  مكرر   8

دملدعو   دلشركة  في  كحصة  مالل 

 IMAG MED BENI MELLAL SARL

دلقلنوني،  م ثلهل  شخص  في   AU

بلملحك ة  دلتجلري  بللسجل  مقيد  

دالبتددئية ببني مالل تحت رقم 42887 
قوم  وقد  سرهم   400.000 رأس للهل 

مبلغ  في  دملذكور  دلتجلري  دألصل 

664.585.33 سرهم.

أعاله  دلحصة  مقدم  سدئني  فعلى 

دلسجل  ب كتب  تعرضلتهم  وضع 

دلتجلري بلملحك ة دالبتددئية ببني مالل 

عشر  م دة  يتجلوز  ال  أخل  سدمل 

)45) يومل دملودلية للنشر  دلثلنية.

دلنشر  دألولى
عن رئيس مصلحة كتلبة دلضبط

19 مكرر

دملحك ة دالبتددئية ببني مالل

بيع أصل تجلري 
ملف رقم : 2022/27

حدلب رقم : 43939

مؤرخ  توثيقي  عقد  ب قت�سى 

مسجل   2022 أغدطس   46 بتلريخ 

ببني مالل بتلريخ فلتح سبت 28 2022 

مغربي  دبومللكي،  حلتم  دلديد  دن 

دلتعريف  لبطلقة  دلحلمل  ردشد، 

دلدلكن   I664446 رقم  دلوطنية 

شلرع مح د دلخلمس تجزئة دلرخلء 

بني مالل مسجل   43 زنقة   5 دلطلبق 

دملحك ة  بهذه  دلتجلري  بللسجل 

دألصل  بلع  قد   22274 رقم  تحت 

27 شلرع شوقي حي  دلتجلري ودلكلئن 

مي ونة بني مالل ودملدتع ل ك حل 

لفلئد   بللتقديط،  دملالبس  لبيع 

مغربي  بوسيف،  دلغني  عبد  دلديد 

ردشد، دلحلمل لبطلقة دلتعريف رقم 

دلدلكن بلم حد بومو�سى   I440598

وقد حدس  سوق دلدبت أوالس دلن ة، 

ث ن دلبيع في مبلغ قدره 300.000 سرهم.

تقديم  دألمي2  هذد  سدئني  فعلى 

تعرضلتهم إلى مكتب دلسجل دلتجلري 

بلملحك ة دالبتددئية ببني مالل سدمل 

 (45) عشر  م دة  يتعد   ال  أخل 

يومل دملودلية للنشر  دلثلنية.

دلنشر  دألولى
عن رئيس مصلحة كتلبة دلضبط

20 مكرر

دملحك ة دالبتددئية ببني مالل

تقديم  أصل تجلري حصة في شركة
ملف رقم : 2022/28

حدلب رقم : 43953

من طرف  رسمي  تقرير  ب قت�سى 

شلوي  دبردهيم  دلحيدوبي  دلخبي2 

أكتوبر  فلتح  بتلريخ  دلبيضلء  بللددر 

بصي2  دلديد  ورثة  قدم   2022

دلوطنية  للبطلقة  دلحلمل  أح د، 

بللسجل  ودملسجل   ،A40384 رقم 

ببني  دالبتددئية  بلملحك ة  دلتجلري 

مالل تحت رقم 40788، خ يع دألصل 

دلتجلري دلذي هو عبلر  عن مقلولة 

ألشغلل متعدس  ودلكلئنة بشلرع دبن 

بني  دلثلني،  دلطلبق   20 ملدون رقم 

دملدعو   دلشركة  في  كحصة  مالل، 

في شخص م ثلهل   ،NAMSC SARL

دلتجلري  بللسجل  مقيد   دلقلنوني، 

بلملحك ة دالبتددئية ببني مالل تحت 

رقم 42954 رأس للهل 400.000 سرهم 

وقد قوم دألصل دلتجلري دملذكور في 

مبلغ 3.635.648,29 سرهم.

أعاله  دلحصة  سدئني مقدم  فعلى 

دلسجل  ب كتب  تعرضلتهم  وضع 

ببني  دالبتددئية  بلملحك ة  دلتجلري 

يتجلوز م دة  أخل ال  سدمل  مالل 

عشر يومل دملودلية للنشر  دلثلنية.

دلنشر  دألولى
عن رئيس مصلحة كتلبة دلضبط

21 مكرر

دملحك ة دالبتددئية ببني مالل

تديي2 حر ألصل تجلري
ملف عدس : 2022/24

حدلب رقم : 43763

ألصل  حر  تديي2  عقد  ب قت�سى 

ببني   2022 يوليو   8 تجلري مؤرخ في 

زكريلء  ذ/  طرف  من  منجز  مالل 

أغدطس   4 بتلريخ  مسجل  كلعبور 

2022 تم دالتفلق على مل يلي :

دملسجلة   »STE HI-CAFE« شركة 

تحت مالل  ببني  دلتجلري  بللسجل 

دلحر  دلتديي2  منحت   9644 رقم   

 20 بشلرع  دلكلئن  دلتجلري  لألصل 

دلرقم   4 غشت تجزئة دملحرك بلوك 

وهو عبلر  عن مقهى  بني مالل،   75

لفلئد  لحدن بعزيزي دلدلكن تجزئة 

دلفجر بلوك 7 دلرقم 4 بني مالل رقم 

.D202953 ب ت و

مد  دلعقد 5 سنودت.

تم دالتفلق على مبلغ دلتديي2 دلحر 

وهو 40.000 سرهم شهريل.

تقديم  دألمي2   هذه  سدئني  فعلى 

تعرضلتهم إلى مكتب دلسجل دلتجلري 

بلملحك ة دالبتددئية ببني مالل سدمل 

دملودلية  يومل   45 يتعد   ال  أخل 

للنشر  دلثلنية.

دلنشر  دلثلنية
عن رئيس مصلحة كتلبة دلضبط

28 مكرر

دملحك ة دالبتددئية ببني مالل

بيع نصف (2/4) أصل تجلري
ملف عدس : 2022/25

حدلب رقم : 43768

عليه  مصلسق  عقد  ب قت�سى 

مسجل   2024 ف28دير   40 بتلريخ 

أن   2022 ملرس   8 ببني مالل بتلريخ 

مغربي ردشد  بددلي دلحدين،  دلديد 

دلوطنية  دلتعريف  لبطلقة  دلحلمل 

 2 دملدي2   دلدلكن   I642636 رقم 

بلوك 49 دلرقم 405 بني مالل مسجل 

بللسجل دلتجلري بهذه دملحك ة تحت 

 (4/2) نصفي  بلع  قد   22544 رقم 

دلزنقة   74 ودلكلئن  دلتجلري  دألصل 

دلغدير  دلح ردء بني مالل ودملدتع ل 

لفلئد   دلغذدئية  دملودس  لبيع  ك حل 

ردشد  مغربي  لحدن  بددلي  دلديد 

دلوطنية  دلتعريف  لبطلقة  دلحلمل 

 2 دملدي2   دلدلكن   I642447 رقم 

بلوك 49 دلرقم 405 بني مالل مسجل 

بللسجل دلتجلري بهذه دملحك ة تحت 

وقد حدس ث ن دلبيع في   22542 رقم 

مبلغ قدره 450.000 سرهم.
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تقديم  دألمي2  هذد  سدئني  فعلى 
تعرضلتهم إلى مكتب دلسجل دلتجلري 
بلملحك ة دالبتددئية ببني مالل سدمل 
دملودلية  يومل   45 يتعد   ال  أخل 

للنشر  دلثلنية.
دلنشر  دلثلنية

عن رئيس مصلحة كتلبة دلضبط

29 مكرر

املحكمة اإلبتدائية بالصويرة
ملف دإلشهلر عدس : 2022/06

دلسجل دلتجلري : 44786

حدلب رقم : 7257

إشهلر عقد بيع حقوق مشلعة
 في أصل تجلري

إن رئيس كتلبة دلضبط بلملحك ة 
أسفله  دملوقع  بللصوير   دإلبتددئية 

يصرح :
دلعرفي  دلعقد  ب قت�سى  أنه 
ودملؤس    ،2022 ملرس   48 دملؤرخ في 
بتلريخ دلتسجيل  رسوم   عنه 
تحت  بللصوير    2022 ملرس   24  
RE: 2022-و  OR:2827/2022 عدس

0002942-44064
دلديكي،  نعي ة  دلديد   بلعت 
بتلريخ مزسدس   دلجندية،   مغربية 
 24 سيد 28 4966، بطلقتهل دلوطنية 
عدس N62277، دلدلكنة بللرقم 405 
زنقة عين دلشقف حي دلدالم فلس، 
خ يع دلحقوق دملشلعة دمل لوكة لهل 
بج يع  دلتجلري  دألصل  من   (4/42(
دلكلئن  ودملعنوية،  دمللسية  عنلصره 
دلعيل�سي  مح د  زنقة   45 بللرقم 
نشلط  مل لرسة  ويدتغل  دلصوير ، 
دلتجلري  بللسجل  دملسجل  (مخ8ز ) 
بلملحك ة دإلبتددئية بللصوير  تحت 
رقم 44786، وذلك بللتدلوي لفلئد  
كل من فلط ة دلديكي دلحلملة لبطلقة 
 ،N34254 رقم  دلوطنية  دلتعريف 
لبطلقة  دلحلمل  دلديكي  ع ر 
 ،N484483 رقم  دلوطنية  دلتعريف 
دسريس دلديكي بطلقته دلوطنية رقم 
دلديكي  رشيد  موالي   ،N76458
 ،N409495 رقم  دلوطنية  بطلقته 
رقم دلوطنية  بطلقتهل  دلديكي  تورية 

N425200، علئشة دلديكي بطلقتهل   

ودلديد   D327046 رقم  دلوطنية 

دلبطلقة  صلحب  دلديكي  دلدعيد 

N59345 بث ن إخ للي  دلوطنية رقم 

قدره 32000 سرهم.

أن  دملذكور   دلبلئعة  سدئني  فعلى 

يتقدود بتعرضلتهم إلى مكتب دلسجل 

أخل  سدمل  دملحك ة  بهذه  دلتجلري 

دإلعالن  هذد  نشر  تلريخ  من  يبتدئ 

دألول وينتهي في دليوم دلخلمس عشر 

من نشر دإلعالن دلثلني.

دإلعالن دلثلني
عن رئيس مصلحة كتلبة دلضبط

دإلمضلء

51 مكرر

املحكمة االبتدائية بتمارة
ملف دلتنفيذ رقم : 

2022/6404/6244

بيع عقلر محفظ بلملزدس دلعلني

دألسر   قضلء  قدم  رئيس  يعلن 

دلقلصرين  بللتوثيق وشؤون  دملكلف 

بيعل  أن  بت لر   دالبتددئية  بلملحك ة 

ف28دير   7 بلملزدس دلعلني سيقع بتلريخ 

على دلدلعة دلعلشر  صبلحل   2023

بقلعة دلبيوعلت ب قر هذه دملحك ة 

لبيع نصيب دملحجور عليه في دلعقلر 
دملدمى 9GH.08 ذي دلرسم دلعقلري 

رقم 38/59652 دلكلئن بت لر .

دلثلني  بللطلبق  دلكلئن  دلعقلر 

دلذهبي  دملنصور  حي   GH8 بللع لر  
ودملتكون  صوفي،  دلرشيد  عبد  زنقة 

من دلقد ة دملفرز  رقم 42 مدلحتهل 
على صللون  وتحتوي  مربع،  مت2   52

ومطبخ  دلشقة  ووسط  وغرفتين 

ومرحلض وسش به مغدلة داليدي.

سكردتي  فلط ة  دلديد   لفلئد  

دلحق  عبد  دلديد  على  دلحلخر  

سكردتي.

لبيع  دالفتتلحي  دلث ن  حدس  وقد 

دلعقلر بلملزدس دلعلني في حدوس نصيب 

دملحجور عليه في مبلغ 38.400 سرهم، 

يؤسي من رسل عليه دملزدس دلث ن نلخزد 

مع زيلس  3% لفلئد  دلخزينة دلعلمة.

وعلى دلردغبين في دملشلركة في دملزدس 

دلحضور في دليوم ودلدلعة دملحدسين 

دالبتددئية  دملحك ة  ب قر  لذلك 

بت لر ، ولل زيد من دملعلوملت ي كن 

دالتصلل ب كتب دلتنفيذ حيث يوخد 

ملف دإلخردءدت.
عن رئيس كتلبة دلضبط

6

 املحكمة االبتدائية بالفقيه

 بن صالح
إعالن عن تديي2 حر ألصل تجلري

توثيقي  رسمي  عقد  ب قت�سى 

دألستلذ  أملم  محرر  دلحر  للتديي2 

ب دينة  موثق  دلسخوني،  مح د 

نوف 28   24 بتلريخ  دلفقيه بن صللح، 

نوف 28   28 بتلريخ  ومسجل   2022

: سجل  2022، تحت دملردخع دلتللية 

 2022000645645025  : دإليددع 

 5809/2022  : بلالستخالص  أمر   -

 : رقم  دألسدء  تصريح   -

دلديد  يكري   ،7049462480225

لبطلقة  دلحلمل  دلفرسلني،  ح ز  

  ،IB38346 رقم  دلوطنية  دلتعريف 

حي  صللح،  بن  بللفقيه  دلدلكن 

 454 دلرقم  دغنيم،  زنقة  دلقودسم، 

ديت  مح د  دلديد  لفلئد   مكرر، 

دلتعريف  لبطلقة  دلحلمل  بهي، 

دلدلكن   ،WA426362 دلوطنية رقم 

رقم  دغنيم،  زنقة  بنصللح،  بللفقيه 

دلذي  دلتجلري  دألصل  خ يع   ،456

بللفقيه  دلكلئن  ك خ8ز ،  يدتغل 

زنقة دغنيم،  دلقودسم،  بن صللح،  

بللسجل  ودملقيد  مكرر،   454 دلرقم 

دلتجلري بلملحك ة دالبتددئية بللفقيه 

بن صللح تحت رقم 44834 ملد  (2) 

تبتدئ  سنتين في إطلر دلتديي2 دلحر، 

من تلريخ فلتح سيد 28 2022 وتنتهي 

في 30 نوف 28 2024 وحدست دلوخيبة 

دلشهرية للتديي2 دلحر لألصل دلتجلري 

في مبلغ 40.000 سرهم.

دألصل  مللك  سدئني  فعلى 

دلتجلري دلدللف دلذكر أن يتقدمود 

بتعرضلتهم إلى قدم دلسجل دلتجلري 

بلملحك ة دملذكور  أعاله سدمل أخل 

دألول  تلريخ نشر دإلعالن  يبتدئ من 

من  عشر  دلخلمس  دليوم  في  وينتهي 

نشر دإلعالن دلثلني.

دلنشر  دألولى

22 مكرر

دملحك ة دالبتددئية بللفقيه 

بن صللح

إعالن عن بيع أصل تجلري
مصحح  عرفي  عقد  ب قت�سى 

دإلمضلء بتلريخ فلتح أغدطس 2022 

 2022 أغدطس   29 بتلريخ  مسجل 

ح يد  دلديد  بلع  دلتسجيل،  بإسدر  

دلتعريف  لبطلقة  دلحلمل  معوني، 

دلوطنية رقم I49722،  دلدلكن بحي 

دلدبت،  سوق   262 رقم  دلدعلس  

للديد يونس معوني، دلحلمل لبطلقة 

  ،IB409024 رقم  دلوطنية  دلتعريف 

 ،262 رقم  دلدعلس   بحي  ودلدلكن 

في  دملدتغل  دلتجلري  دألصل  كلمل 

دلكلئن  دلديلقة،  لتعليم  مدرسة 

ببلم سدر ولد زيدوح دلفقيه بن صللح، 

بلملحك ة  دلتجلري  بللسجل  ودملقيد 

تحت  صللح  بن  بللفقيه  دالبتددئية 

دمللسية  بعنلصره   43228 رقم 

ودملعنوية بث ن قدره 420.000 سرهم.

أعاله  دملذكور  دلبلئع  سدئني  فعلى 

قدم  إلى  بتعرضلتهم  يتقدمود  أن 

دلسجل دلتجلري بلملحك ة دالبتددئية 

بللفقيه بن صللح سدمل أخل يبتدئ 

من تلريخ نشر دإلعالن دألول وينتهي في 

دليوم دلخلمس عشر من نشر دإلعالن 

دلثلني.

دلنشر  دألولى

23 مكرر
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املحكمة االبتدائية بالجديدة

بيع أصل تجلري

ملف رقم 2022/26

حدلب رقم 39894

في  مؤرخ  موثق  عقد  ب قت�سى 

 2 بتلريخ  ومسجل   2022 27 أكتوبر 

نوف 28 2022 بلع ورثة رشيد دلكردب، 

لبطلقة  دلحلمل  دلكردب  سعد 

 BE803683 رقم  دلوطنية  دلتعريف 

دلحلملة  دلردشدي  نزهة  دلديد   إلى 

رقم دلوطنية  دلتعريف  لبطلقة 

 BH454408 ملج وع  دألصل دلتجلري 

تحت  دلتجلري  بللسجل  دملسجل 

دلشروط  حدب  وذلك   5098 رقم 

ودلكيفية ودلث ن دملذكور في دلعقد.

تقبل  دلتعرضلت  فإن  وعليه 

دالبتددئية  بلملحك ة  دلضبط  بكتلبة 

من  يومل   45 أخل  سدمل  بللجديد  

تلريخ دلنشر  دلتللية.

دلنشر  دألولى

دملشرف على مصلحة دلسجل دلتجلري

27 مكرر

املحكمة االبتدائية بسال

مكتب دلسجل دلتجلري : 44/2022

بيع أصل تجلري

دلعنودن : سال، بطلنة، زنقة زومي، 

رقم 68

مؤرخ  توثيقي  عقد  ب قت�سى 

بلعت   ،2022 سيد 28  فلتح  بتلريخ 

دلديد  هنية خبيلو دلج ري دلدلكنة 

رقم  فلدطين،  شلرع  بطلنة،  بدال 

دلتعريف  لبطلقة  ودلحلملة   ،26

للديد    A32830 رقم  دلوطنية 

بلالملردت  دلدلكنة  دلديب،  زينب 

دلعربية دملتحد ، سبي ص.ب 44526، 

دلوطنية  دلتعريف  لبطلقة  ودلحلملة 
.AE76447 رقم

دلكلئن  دلتجلري،  دألصل  مج وع 
 ،68 رقم  زنقة زومي،  بطلنة،  بدال، 
بلملحك ة  دلتجلري  بللسجل  ودملقيد 
 ،30472 دالبتددئية بدال تحت رقم 

وذلك بث ن قدره 480.000 سرهم.
لذلك فإن خ يع دلتعرضلت يجب 
بلملحك ة  دلضبط  بكتلبة  أن توضع 
أخل م دة  سدمل  بدال  دالبتددئية 
صدور  تلريخ  من  يومل   (45) عشر  

دلنشر  دلثلنية.
دلنشر  دألولى

عن رئيس مصلحة كتلبة دلضبط

28 مكرر
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وكالة الحوض املائي لسبو
ملخص قردر

دفتتلح دلبحث دلعلني
مدير   أصدرته  قردر  ب وخب 
وكللة دلحوض دمللئي لدبو رقم ح.ج 
سيد 28  فلتح  بتلريخ   2022/5945
دلعقلر  على  سيجري  دلذي   2022
دلعقلري  دلرسم  ذي  فريدج  دملدمى 
بتلريخ  وذي عقد كردء   R/6828 رقم 
44 أكتوبر 2022 دلكلئن بقبيلة دوالس 
بللج لعة  دملتودخد  دلدفلية  علمر 
سدئر   قيلس  دملكرن،  دلت2دبية دملكرن، 
دبتددء  دلقنيطر ،  إقليم  بن نصور، 
من تلريخ 49 سيد 28 2022 إلى غلية 
29 سيد 28 2022 بحث علني في شأن 
مشروع دلت2ميص بإنجلز ثقب وخلب 
مدلحة  سقي  أخل  من  منه،  دمللء 
دلدلس   لفلئد   هكتلرد   44,6632
س لن  دلدالم  وعبد  دلح8ز  مح د 
وفيصل دلصبحي دلحلملون لبطلقلت 
G644265 دلوطنية   دلتعريف 

.G464589و G279296 و
7

وكللة دلحوض دمللئي لدبو

ملخص قردر
دفتتلح دلبحث دلعلني

مدير   أصدرته  قردر  ب وخب 
وكللة دلحوض دمللئي لدبو رقم ح.ج 
2022/5948 بتلريخ 2 سيد 28 2022 
دلذي سيجري على دلعقلر دملدمى بالس 
مح د زريد  ذي دلرسم دلعقلري رقم 
دلكلئن بقبيلة دلصفلفعة   R/33043
دلت2دبية  بللج لعة  دملتودخد 
سدئر   دلصفلفعة، قيلس  دلصفلفعة، 
سلي لن،  سيدي  إقليم  دلقصيبية، 
 2022 سيد 28   49 تلريخ  من  دبتددء 
بحث   2022 سيد 28   29 غلية  إلى 
دلت2ميص  مشروع  شأن  في  علني 
بإنجلز ثقب وخلب دمللء منه، من أخل 
سقي مدلحة 4,4860 هكتلرد لفلئد  
دلديد دلشرقي خ لل دلحلمل لبطلقة 

.GA64482 دلتعريف دلوطنية
8

وكللة دلحوض دمللئي لدبو

ملخص قردر

دفتتلح دلبحث دلعلني
مدير   أصدرته  قردر  ب وخب 

رقم  لدبو  دمللئي  دلحوض  وكللة 

فلتح  بتلريخ   2022/5943 ح.ج 

على  سيجري  دلذي   2022 سيد 28 

ذي   4052 مجلعر   دملدمى  دلعقلر 

 30/48655 رقم  دلعقلري  دلرسم 

دلكلئن ببلدية خرف دمللحة دملتودخد 

دمللحة،  خرف  دلت2دبية  بللج لعة 

إقليم سيدي  دمللحة،  بلشوية خرف 

سيد 28   49 من تلريخ  دبتددء  قلسم، 

 2022 سيد 28   29 غلية  إلى   2022

بحث علني في شأن مشروع دلت2ميص 

من أخل  منه،  بإنجلز بئ2 وخلب دمللء 

دلديد  لفلئد   دلديلردت  غدل 

دلركلني عبد دلدالم دلحلمل لبطلقة 

.BA204066 دلتعريف دلوطنية

9

وكللة دلحوض دمللئي لدبو

ملخص قردر

دفتتلح دلبحث دلعلني
مدير   أصدرته  قردر  ب وخب 

وكللة دلحوض دمللئي لدبو رقم ح.ج 

2022/5954 بتلريخ 2 سيد 28 2022 

دملدمى  دلعقلر  على  سيجري  دلذي 

 R/24877 هدنة ذي دلرسم دلعقلري 

دلت2دبية  بللج لعة  دملتودخد 

سدئر   دلقصيبية،  قيلس   دلقصيبية، 

سلي لن،  سيدي  إقليم  دلقصيبية، 

 2022 سيد 28   49 تلريخ  من  دبتددء 

بحث   2022 سيد 28   29 غلية  إلى 

دلت2ميص  مشروع  شأن  في  علني 

من  منه،  دمللء  وخلب  ثقب  بإنجلز 

هكتلرد   3,4044 مدلحة  أخل سقي 

دلدالم عطوش  عبد  دلديد  لفلئد  

دلوطنية  دلتعريف  لبطلقة  دلحلمل 

.G243069

10

وكللة دلحوض دمللئي لدبو

وكللة دلحوض دمللئي لدبو

ملخص قردر
دفتتلح دلبحث دلعلني

وكللة  مدير  أصدره  قردر  ب وخب 
ح.ج  رقم  لدبو  دمللئي  دلحوض 
2022/5949 بتلريخ 2 سيد 28 2022 
دلذي سيجري على دلعقلر دملدمى بالس 
رقم  دلتحفيظ  مطلب  ذي   3 عزوز 
24943/ر دملتودخد بللج لعة دلت2دبية 
سدئر   لالمي ونة،  قيلس   لالمي ونة، 
دبتددء  دلقنيطر ،  إقليم  لالمي ونة، 
من تلريخ 49 سيد 28 2022 إلى غلية 
29 سيد 28 2022 بحث علني في شأن 
مشروع دلت2ميص بإنجلز ثقب وخلب 
مدلحة  سقي  أخل  من  منه،  دمللء 
دلديد   لفلئد   هكتلرد   0,4864
لبطلقة  دلحلملة  حلي ة،  دلضلوية 

.GB4447 دلتعريف دلوطنية
11

وكللة دلحوض دمللئي لدبو

ملخص قردر
دفتتلح دلبحث دلعلني

وكللة  مدير  أصدره  قردر  ب وخب 
ح.ج  رقم  لدبو  دمللئي  دلحوض 
2022/5950 بتلريخ 2 سيد 28 2022 
دلج لعي  دلعقلر  على  سيجري  دلذي 
دلزعيت2دت  دملدمى  بلملكلن  تلي ت 
دلع لمر   دلداللية  للج لعة  دلتلبع 
إسدرية  شهلس   ذي  دلزعيت2دت  فرقة 
 2022 سبت 28   29 بتلريخ   46 رقم 
دملكرن،  دلت2دبية  بللج لعة  دملتودخد 
بن نصور،  سدئر   دملكرن،  قيلس  
تلريخ  من  دبتددء  دلقنيطر ،   إقليم 
غلية  إلى   2022 سيد 28   49 
29 سيد 28 2022 بحث علني في شأن 
مشروع دلت2ميص بإنجلز ثقب وخلب 
مدلحة  سقي  أخل  من  منه،  دمللء 
عي�سى  دلديد  لفلئد   هكتلرد   4
دلحلمل لبطلقة دلتعريف  دلداللمي، 

.G37994 دلوطنية
12

وكللة دلحوض دمللئي لدبو

ملخص قردر
دفتتلح دلبحث دلعلني

وكللة  مدير  أصدره  قردر  ب وخب 
ح.ج  رقم  لدبو  دمللئي  دلحوض 
سيد 28  فلتح  بتلريخ   2022/5940
دلعقلر  على  سيجري  دلذي   2022
ذي  دلعربي  دلحلج  حيط  دملدمى 
 30/67633 رقم  دلعقلري  دلرسم 
دملتودخد  دلكردرو   بدودر  دلكلئن 
سدئر   توغليت،  دلت2دبية  بللج لعة 
دبتددء  قلسم،  سيدي  إقليم  ورغة، 
من تلريخ 49 سيد 28 2022 إلى غلية 
29 سيد 28 2022 بحث علني في شأن 
مشروع دلت2ميص بإنجلز ثقب وخلب 
مدلحة  سقي  أخل  من  منه،  دمللء 
6,4549 هكتلرد لفلئد  دلديد مح د 
دلتعريف  لبطلقة  دلحلمل  مدتقيم، 

.G59744 دلوطنية
13

وكللة دلحوض دمللئي لدبو

ملخص قردر
دفتتلح دلبحث دلعلني

وكللة  مدير  أصدره  قردر  ب وخب 
ح.ج  رقم  لدبو  دمللئي  دلحوض 
سيد 28  فلتح  بتلريخ   2022/5942
دلعقلر  على  سيجري  دلذي   2022
دلرسم  ذي  دسريس  سيد  دملدمى 
دلكلئن   R/48836 رقم  دلعقلري 
بقبيلة دوالس يحيى دملتودخد بللج لعة 
دمللحقة  سلي لن،  سيدي  دلت2دبية 
بلشوية سيدي سلي لن،   ،4 دإلسدرية 
من  دبتددء  سلي لن،  سيدي  إقليم 
غلية  إلى   2022 سيد 28   49  تلريخ 
29 سيد 28 2022 بحث علني في شأن 
مشروع دلت2ميص بإنجلز ثقب وخلب 
مدلحة  سقي  أخل  من  منه،  دمللء 
0,35 هكتلرد لفلئد  دلديد عبد دلحق 
دلتعريف  لبطلقة  دلحلمل  دلتومي، 

.GA9366 دلوطنية
14

 III. - إعالنات إدارية
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وكللة دلحوض دمللئي لدبو

ملخص قردر

دفتتلح دلبحث دلعلني
مدير  أصدره  قردر  ب وخب 

رقم  لدبو  دمللئي  دلحوض  وكللة 

سيد 28    2 بتلريخ  ح.ج/2022/5952 

دلقطعة  على  سيجر   دلذي   2022

دلجلمع  س  سرو   دملد ل   دألرضية 

دلودقعة ب زدرع سدر دضهلر ذدت عقد 

بيع بتلريخ 8 نوف 28 2048 دملتودخد  

بللج لعة دلت2دبية زومي، قيلس  زومي، 

من  دبتددء  إقليم وزدن،  سدئر  زومي، 

 29 2022 إلى غلية  49 سيد 28  تلريخ 

شأن  في  علني  بحث   2022 سيد 28 

مشروع دلت2ميص بإنجلز ثقب وخلب 

دمللء منه، من أخل دالستع لل دملنزلي 

دمللشية لفلئد  دلديد دلوتري  وإرودء 

دلتعريف  لبطلقة  دلحلمل  مح د، 

.LC605 دلوطنية

15

وكللة دلحوض دمللئي لدبو

ملخص قردر

دفتتلح دلبحث دلعلني
مدير  أصدره  قردر  ب وخب 

رقم  لدبو  دمللئي  دلحوض  وكللة 

سيد 28    2 بتلريخ  ح.ج/2022/5954 

دلعقلر  على  سيجر   دلذي   2022

2 ذي دلرسم دلعقلري  دملدمى بردكو  

بللج لعة  دملتودخد   R/43000 رقم 

دملنلصر ،  قيلس   دملنلصر ،  دلت2دبية 

دلقنيطر ،  إقليم  بن نصور،  سدئر  

 2022 سيد 28   49 تلريخ  من  دبتددء 

بحث   2022 سيد 28   29 غلية  إلى 

دلت2ميص  مشروع  شأن  في  علني 

من  منه،  دمللء  وخلب  ثقب  بإنجلز 

أخل سقي مدلحة 48 هكتلرد لفلئد  

دلديد دللبلر دلطيب، دلحلمل لبطلقة 

.G4525 دلتعريف دلوطنية
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وكللة دلحوض دمللئي لدبو

ملخص قردر

دفتتلح دلبحث دلعلني
مدير  أصدره  قردر  ب وخب 

رقم  لدبو  دمللئي  دلحوض  وكللة 

سيد 28    2 بتلريخ  ح.ج/2022/5953 

دلقطعة  على  سيجر   دلذي   2022

بت2دب  دلودقعة  بوحدلير  دملد ل  

دلعزيب ذدت عقد شردء ض ن بعدس 

دألمالك  كنلش   489 صحيفة   446

 2046 ملرس   3 بتلريخ   57 رقم 

زومي،  دلت2دبية  بللج لعة  دملتودخد  

إقليم  زومي،  سدئر   زومي،  قيلس  

سيد 28   49 تلريخ  من  دبتددء  وزدن، 

 2022 سيد 28   29 غلية  إلى   2022

بحث علني في شأن مشروع دلت2ميص 

بإنجلز ثقب وخلب دمللء منه، من أخل 

لفلئد   هكتلردت   3 مدلحة  سقي 

دلحلمل  مح د،  دلوتري  دلديد 

.LC605 لبطلقة دلتعريف دلوطنية

17

وكللة دلحوض دمللئي لدبو

ملخص قردر

دفتتلح دلبحث دلعلني
مدير  أصدره  قردر  ب وخب 

رقم  لدبو  دمللئي  دلحوض  وكللة 

 2 بتلريخ  ح.ج/2022/5955 

دلذي سيجر  على   2022 سيد 28  

ذي دلرسم   4 دلعقلر دملدمى برودكة 

دلكلئن   R/33964 رقم  دلعقلري 

بقبيلة دملنلصر  فرقة دلشبلكة سودر 

دلت2دبية  بللج لعة  دملتودخد  قبلت 

سدئر   دملنلصر ،  قيلس   دملنلصر ، 

دبتددء  دلقنيطر ،  إقليم  بن نصور، 

إلى   2022 سيد 28   49 تلريخ  من 

بحث علني   2022 سيد 28   29 غلية 

بإنجلز  دلت2ميص  مشروع  شأن  في 

ثقب وخلب دمللء منه، من أخل سقي 

لفلئد   هكتلرد   46,0952 مدلحة 

دلديد دلطيب دللبلر، دلحلمل لبطلقة 

.G4525 دلتعريف دلوطنية
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عدس 5748 - 4 خ لس  دامر  4444 )28 سيد 28 2022) الجريدة الرسمية24474  

2

كما يسجل رأي هذه اللجنة في محضر من نسختين يوقعه جميع أعضائها ثم يرد ملف البحث مشفوعا بهذا المحضر 
وبرأي السيد رئيس الجماعة الترابية الداخلة، بإقليم وادي الذهب إلى المديرية اإلقليمية للتجهيز والنقل واللوجيستيك والماء 

بالداخلة، وذلك فور انتهاء األجل القانوني المحدد إلجراء هذا البحث.

وزارة التجهيز والماء
المديرية  اإلقليمية للتجهيز والنقل واللوجيستيك والماء بالداخلة



24475 الجريدة الرسميةعدس 5748 - 4 خ لس  دامر  4444 )28 سيد 28 2022) 

كما يسجل رأي هذه اللجنة في محضر من نسختين يوقعه جميع أعضائها ثم يرد ملف البحث مشفوعا بهذا المحضر 
وبرأي السيد رئيس الجماعة الترابية الداخلة، بإقليم وادي الذهب إلى المديرية اإلقليمية للتجهيز والنقل واللوجيستيك والماء 

بالداخلة، وذلك فور انتهاء األجل القانوني المحدد إلجراء هذا البحث.

3

وزارة التجهيز والماء
المديرية  اإلقليمية للتجهيز والنقل واللوجيستيك والماء بالداخلة



عدس 5748 - 4 خ لس  دامر  4444 )28 سيد 28 2022) الجريدة الرسمية24476  

الفصل الثالث : 
يعهد بتنفيذ مشروع مقرر التخلي إلى السيد مدير الطرق.

3

4

واد كرو



24477 الجريدة الرسميةعدس 5748 - 4 خ لس  دامر  4444 )28 سيد 28 2022) 

5



عدس 5748 - 4 خ لس  دامر  4444 )28 سيد 28 2022) الجريدة الرسمية24478  

مشروع هذا المرسوم

إعالن عن إيداع ونشر مشروع مرسوم يعلن أن

24



24479 الجريدة الرسميةعدس 5748 - 4 خ لس  دامر  4444 )28 سيد 28 2022) 
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عدس 5748 - 4 خ لس  دامر  4444 )28 سيد 28 2022) الجريدة الرسمية24480  



24481 الجريدة الرسميةعدس 5748 - 4 خ لس  دامر  4444 )28 سيد 28 2022) 



عدس 5748 - 4 خ لس  دامر  4444 )28 سيد 28 2022) الجريدة الرسمية24482  



24483 الجريدة الرسميةعدس 5748 - 4 خ لس  دامر  4444 )28 سيد 28 2022) 



عدس 5748 - 4 خ لس  دامر  4444 )28 سيد 28 2022) الجريدة الرسمية24484  



24485 الجريدة الرسميةعدس 5748 - 4 خ لس  دامر  4444 )28 سيد 28 2022) 



عدس 5748 - 4 خ لس  دامر  4444 )28 سيد 28 2022) الجريدة الرسمية24486  



24487 الجريدة الرسميةعدس 5748 - 4 خ لس  دامر  4444 )28 سيد 28 2022) 



عدس 5748 - 4 خ لس  دامر  4444 )28 سيد 28 2022) الجريدة الرسمية24488  
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24489 الجريدة الرسميةعدس 5748 - 4 خ لس  دامر  4444 )28 سيد 28 2022) 



عدس 5748 - 4 خ لس  دامر  4444 )28 سيد 28 2022) الجريدة الرسمية24490  

37

بتنفيذ ما جاء في مشروع هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية.



24491 الجريدة الرسميةعدس 5748 - 4 خ لس  دامر  4444 )28 سيد 28 2022) 
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عدس 5748 - 4 خ لس  دامر  4444 )28 سيد 28 2022) الجريدة الرسمية24492  

يعهد بتنفيذ ما جاء في مشروع هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزيرة االقتصاد والمالية ومدير أمالك 
الدولة كل واحد منهما فيما يخصه.

41



24493 الجريدة الرسميةعدس 5748 - 4 خ لس  دامر  4444 )28 سيد 28 2022) 

الفصل الثالث :
يعهد بتنفيذ ما جاء في مشروع هذا القرار الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى مدير أمالك الدولة.

42



عدس 5748 - 4 خ لس  دامر  4444 )28 سيد 28 2022) الجريدة الرسمية24494  

39

جريدة مشهود بمطابقتها للنظائر املوزعة
رئيس مصلحة الطبع واإلنتاج

اطلع عليه من أجل إثبات صحة إمضاء السيد ................................
نيابة عن مدير املطبعة الرسمية

الرباط في ............................................................................

ثمن النسخة بمقر املطبعة الرسمية : 10 دراهم

ثمن النسخة لدى املودعين املعتمدين : 12 درهما

تطبيق الفقرة األولى من املادة الثانية من القرار املشترك لألمين العام للحكومة ووزير االقتصاد واملالية 

رقــــــــم 2477.18 الصـــــــــادر في 22 من محرم 1440 )2 أكتوبر 2018(

خريد  مشهوس ب طلبقتهل للنظلئر دملوزعة
رئيس مصلحة دلطبع ودإلنتلج

دطلع عليه من أخل إثبلت صحة إمضلء دلديد ................................
نيلبة عن مدير دملطبعة دلرس ية

دلربلط في ............................................................................


