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 LA MAROCAINE DES

SERVICES MALAK SERVICES
 ملقر  ال تماعي : إقامة 1  شقة 8 
شارع موالي أحمد لوكيلي حسان 

 لرباط
تغييف  ملقر  ال تماعي
زيادة نشاط للشركة

2122) نعقد) ديسمبف) ((2 بتاريخ)
لشركة غيف  لعادي    لجمع  لعام 
 LA MAROCAINE DES SERVICES 
 MALAK SERVICES SARL AU

حيث تمت  ملصادقة على):
تغييف  ملقر  ال تماعي للشركة من))
8)شارع موالي أحمد  1 )شقة) إقامة)
إلى  لعنو ن) حسان  لرباط  لوكيلي 
محمد  لسادس) شارع  (2 (:  لتالي)
زنقة  لريف كلوغي كالك�شي سوي�شي)

 لرباط.
وسائل) (: للشركة) زيادة  لنشاط 
 لنقل للموظفين)-) لطباعة  لرقمية.

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
5نا5ر) (24 بتاريخ) بالرباط   لتجارية 

 212)رقم)2471 ).
1 P

STEP PUBLISHING
شركة محدودة  ملسؤولية

 لرأسمال  ال تماعي : 611.111 

درهم

 ملقر  ال تماعي : شارع محمد 

 لخامس، تجزئة أرض سوق رقم 27 

 لطابق  لثالث برشيد

س ت 5 8 ) برشيد

بمو 4  لعقد  لعرفي  ملسجل)
باملحمد5ة بتاريخ))))أبريل)2122)قرر)

 لجمع  لعام غيف  لعادي ما 5لي):

من  ملقر) تغييف  ملقر  ال تماعي 

 لحالي  لكائن بشارع محمد  لخامس،)

27) لطابق) رقم) سوق  أرض  تجزئة 

 لثالث برشيد إلى  لعنو ن  لتالي):

7)2) ملنطقة  لصناعية) رقم)

 نوب)-)غرب  ملحمد5ة.

تحيين  لنظام  ألسا�شي للشركة.

كتابة) لدى  تم   إل5د ع  لقانوني 

باملحكمة  البتد ئية)  لضبط 

5نا5ر) 212  (5 بتاريخ) باملحمد5ة 

تحت رقم)9 )و لسجل  لتجاري برقم)

. 2( 5
م.فتار

2 P

IMRID
SARL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

رأسمالها : 11.111) درهم

 ملقر  ال تماعي : 1)) شارع  ملسيفة 

 لطابق  ألول رقم 7  لناظور

R.C 16391

بمقت�شى  لجمع  لعام  لعادي)

5نا5ر) ((6 بتاريخ) للشركاء) ملنعقد 

حرر (IMRID SARL لشركة) (212  

ما 5لي):

تفويت  لحصص) على   ملصادقة 

بين  لسيد  زو غ)  ال تماعية 

لبطاقة  لتعريف) مصطفى  لحامل 

 لوطنية رقم) S2  78)كمفوت من)

 هة و لسيدة خر ط عفاف  لحاملة)

رقم) لبطاقة  لتعريف  لوطنية 

S55 999)كمفوت لها.

مالئمة  لقانون  ألسا�شي.
من) و7) (6 وبالتالي تعد5ل  لفصل)

 لقانون  ألسا�شي للشركة كالتالي):
 لفصل)6 :

حصص  لشركاء)موزعة كما 5لي):
 51.111 مصطفى)  لسيد  زو غ 

درهم.
 51.111 عفاف) خر ط   لسيدة 

درهم.
 ملجموع):)11.111))درهم.

 لفصل)7 :
للشركة)  لرأسمال  ال تماعي 
محدد في)11.111))درهم مقسمة إلى)
111))حصة من)11))درهم مقسمة)

كالتالي):
 511 مصطفى)  لسيد  زو غ 

حصة.
 لسيدة خر ط عفاف)511)حصة.

111))حصة.
 عتماد  لنظام  ألسا�شي  ملوحد)

 لجد5د.
كتابة) لدى  تم  إل5د ع  لقانوني 
باملحكمة  البتد ئية)  لضبط 
5نا5ر) 212  (27 بتاريخ) بالناضور 

تحت رقم)) 52.
أل ل  لنشر و لتبليغ

3 P

SPARERA
SARL AU

شركة ذ ت مسؤولية محدودة
بشريك وحيد

تأسيس
بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�شى 
وضع) تم  بتمارة  5نا5ر) 212) (( 
ذ ت) لشركة   لقانون  ألسا�شي 
وحيد) بشريك  محدودة  مسؤولية 

خصائصها كالتالي):

SPARERA SARL AU(السم):)شركة 

:)برمجة،)إنشاء)وتحليل)  ألهد ف)

 ملعلوميات.

(: عند) موطنة  (:  ملقر  ال تماعي)

إقامة) 4،) لطابق  ألول،) رقم) شقة 

قادر،)مرس  لخيف.

من) سنة  بتد ء) (99 (:  ملدة)

 لتأسيس  لنهائي.

في) حدد  (:  لرأسمال  ال تماعي)

 (11 درهم مقسم إلى) ((1.111 مبلغ)

حصة بثمن)11))درهم للو حد موزع)

كالتالي):

عبد  لغني مازن    لسيد 

عبد  لقادر)) لعريقي))11))حصة.

 ملجموع):)11))حصة.

فاتح) من  تبتدئ  (:  لسنة  ملالية)

كل) من  ديسمبف  ( ( في) وتنتهي  5نا5ر 

سنة.

 لتسييف):)تسييف  لشركة وملدة غيف)

محدودة من طرف):

عبد) عبد  لغني  مازن   لسيد 

 لقادر  لعريقي  لحامل لجو ز  لسفر)

رقم)51 )1847.

تم  إل5د ع) (:  إل5د ع  لقانوني)

باملحكمة) بكتابة  لضبط   لقانوني 

5نا5ر) (26 بتاريخ) بتمارة   البتد ئية 

سجل) (9799 رقم) تحت  (212 

 لتجاري رقم)8217 ).

4 P

إعالنات قانونية وقضائية وإدارية

5لتزم  ملعلنون في ميد ن  إلشهار  لقانوني إثبات هويتهم و لسلطات  ملسندة إليهم.
وال تتحمل  إلد رة أ5ة مسؤولية فيما 5تعلق بمضمون  إلعالنات.

 I.  -  إعالنات قانونية
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 NANTA CONSEIL
S.A.R.L

تفويت حصص 
 تغييف  ملقر  ال تماعي للشركة

محضر  لقر ر ت) بمقت�شى 

 الستثنائية للجمع  لعام  لغيف عادي)

للشركة 5وم)9/19/2122)،)تمإ قر ر)

ما 5لي):

بيسون  5ريك) تفويت  لسيد 

 يف رد  ون ماري)41)حصة من أصل)

81)حصة للسيدة  ميلة  زرو ل.

للشركة) تغييف  ملقر  ال تماعي 
زنقة  5ت لحسن  لسوي�شي) (26 من)
خليل  بف ن) زنقة  (82  لرباط  لى)

 لسوي�شي  لرباط.
بيسون) إ5ريك   ستقالة  لسيد 

وظائف) من  ماري   يف رد  ون 

وتعيين) للشركة،)  لتسييف  ملشتفك 

 لسيدة  ميلة أزرو ل مسيفة وحيدة)

للشركة.

 (6 (،( (،7 (،6 (،4 تغييف  ملو د) ،)

من  لنظام  ألسا�شي للشركة.

تحيين  لنظام  ألسا�شي للشركة.

للشركة) تم  إل5د ع  لقانوني 

باملحكمة  لتجارية) بكتابة  لضبط 

تحت) 5وم) 212/)1/ 2) بالرباط 
2441 )،)رقم  لسجل  لتجاري) رقم)

.(5(62(

5 P

خبيف محاس4

أد  لشركاء

2)4)شارع بوركون،) لد ر  لبيضاء

VIGON SYSTEMS
SARL

شركة محدودة  ملسؤولية
رأسمالها : 251.111 درهم

مقرها  ال تماعي : 79)، ز وية شارع 

لندن وشارع  ملقاومة، حي مرس 

 لسلطان،  لد ر  لبيضاء

 لسجل  لتجاري : 297.187

غيف) لقر ر ت  لجمع  لعام  وفقا 

ديسمبف) ((4 بتاريخ)  لعادي  ملنعقد 

2122،)تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية):

بقيمة) رأسمال  لشركة  رفع 

من) لنقله  درهم  ((.951.111

 2.211.111 إلى) درهم  (251.111

درهم.

تحد5ث  لنظام  ألسا�شي للشركة.

بكتابة) تم  إل5د ع  لقانوني 

لدى  ملحكمة  لتجارية)  لضبط 

بالد ر  لبيضاء)بتاريخ)24)5نا5ر) 212 

تحت رقم)855445.
من أ ل  ملستخرج و إلشارة

مجلس  إلد رة

6 P

خبيف محاس4

أد  لشركاء

2)4)شارع بوركون،) لد ر  لبيضاء

FALCON CAPITAL

شركة محدودة  ملسؤولية

رأسمالها : 11.111) درهم

مقرها  ال تماعي :  لد ر  لبيضاء

ز وية شارع الكورنيش وزنقة أبو 

 لوقت خالف، عمارة ميتفوبوليتان

 لطابق  لثالث، رقم 5

 لسجل  لتجاري : 519.129

غيف) لقر ر ت  لجمع  لعام  وفقا 

نوفمبف) (2 بتاريخ)  لعادي  ملنعقد 

2122،)تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية):

إلى) للشركة  نقل  ملقر  ال تماعي 

:) لد ر  لبيضاء ز وية   لعنو ن  لتالي)

أبو  لوقت  وزنقة  الكورنيش  شارع 

خالف، عمارة ميتفوبوليتان  لطابق 

 لثالث، رقم 5.

صياغة  لنظام  ألسا�شي  إعادة 

للشركة.

بكتابة) تم  إل5د ع  لقانوني 

لدى  ملحكمة  لتجارية)  لضبط 

5نا5ر) 212  بتاريخ) ) بالد ر  لبيضاء)

تحت رقم) 85287.
من أ ل  ملستخرج و إلشارة

 لتسييف

7 P

خبيف محاس4
أد  لشركاء

2)4)شارع بوركون،) لد ر  لبيضاء

CFG BANK
شركة مجهولة  السم

رأسمالها : 11 . 7). 56 درهم
مقرها  ال تماعي : 5/7، زنقة  بن 

طفيل،  لد ر  لبيضاء
 لسجل  لتجاري رقم )6742

مجلس  إلد رة) لقر ر ت  وفقا 
 ملنعقد بتاريخ)6)ديسمبف)2122،)قرر)

ما 5لي):
بقيمة) رأسمال  لشركة  رفع 
من) لنقله  درهم  (8.71 .(11
إلى) درهم  (56 .(7 . 11

876.411.)57)درهم.
وتنسيق) (6 رقم) تعد5ل  لبند 

 لقانون  ألسا�شي للشركة.
بكتابة) تم  إل5د ع  لقانوني 
 لضبط لدى  ملحكمة  لتجارية للد ر)
 لبيضاء)بتاريخ)9))5نا5ر) 212)تحت)

رقم)854699.
من أ ل  ملستخرج و إلشارة

 لتسييف

8 P

SOCIETE RABAT PAINT
SARL AU

رأسمالها : 11.111) درهم
996، تجزئة سال  لجد5دة  حصين 

سال  لجد5دة
حل  لشركة

بسال) حرر  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تمت) (2122 ديسمبف) (28 بتاريخ)

 ملصادقة على ما 5لي):
 SOCIETE RABAT حل  لشركة)
وتصفيتها) (PAINT SARL AU

 لطوعية.
للشركة  لسيد) كمصفي  تعيين 
محمد قيدي  لقاطن رقم)996)تجزئة)
سال  لجد5دة  حصين سال  لجد5دة)

إلى  نتهاء)مدة  لتصفية.
بكتابة) تم  إل5د ع  لقانوني 
لدى  ملحكمة  البتد ئية)  لضبط 
تحت) 5نا5ر) 212) بتاريخ) 2) بسال 

رقم)) 414.
9 P

MEDYAX
SARL

برأسمال : 11.111) درهم
رقم 6)1) شارع محمد  لسادس

خريبكة
محضر  لجمع  لعام) بمقت�شى 
للشركة  ملسماة)  الستثنائي 
مؤرخ بخريبكة في) (MEDYAX SARL
6))5نا5ر) 212)على  لساعة  لتاسعة)

صباحا،)قرر شركائها)
بوهالل 5حيى  ملالك ل)511)حصة)

  تماعية))شريك ومسيف).
 511 ل) محسن  لشعوفي  ملالك 

حصة   تماعية))شريك ومسيف).
ما 5لي):

(: تصفية  لشركة  ملسماة)
رأسمال) ذ ت  (MEDYAX SARL
مقرها) و لو قع  درهم  ((11.111
شارع) ((1(6 رقم) (: ب)  ال تماعي 

محمد  لسادس،)خريبكة.
كتابة) لدى  تم  إل5د ع  لقانوني 
 لضبط باملحكمة  البتد ئية بخريبكة)
بتاريخ) 2)5نا5ر) 212)تحت رقم)7 .

(: رقم) تحت  وبالسجل  لتجاري 
.7299

10 P

SYW-ET
SARL AU

برأسمال : 11.111) درهم
رقم 6 مكرر،  لطابق  لسفلي، بلوك 

»د« شارع )2 غشت خريبكة
عام) محضر  مع  بمقت�شى 
 ستثنائي  ملنعقد في)7))أكتوبر)2122 
 SYW-ET شركة  5خص  بخر5بكة، 
SARL AU،  ملو ود مقرها بالعنو ن 

أعاله، تقررت  لتغييف ت  لتالية :
نقل  ملقر  ال تماعي للشركة :

تقرر نقل  ملقر  ال تماعي للشركة 
مكرر،) (6 رقم)  : عنو نها  لقد5م  من 
 2(  لطابق  لسفلي،)بلوك)»د«)شارع)
(: إلى  لعنو ن  لتالي) خريبكة  غشت 
15)) لطابق  ألول حي  النبعاث) رقم)

 لشطر  لثالث.
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إضافة نشاط ثانوي):

أعضاء) لجمع  لعام) قرر 
ثانوي) نشاط  إضافة   الستثنائي 

للشركة وهو):) لتطوير  لعقاري.

تنسيق  لقانون  ألسا�شي للشركة):

أعضاء) لجمع  لعام) قرر 

 الستثنائي تنسيق  لقانون  ألسا�شي)

للشركة وذلك بتغييف  لبند  لر بع من)

هذ   لقانون.

كتابة) لدى  تم  إل5د ع  لقانوني 

 لضبط باملحكمة  البتد ئية بخريبكة)

بتاريخ)25)5نا5ر) 212)تحت رقم)41.

(: رقم) تحت  وبالسجل  لتجاري 

.6( 5
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BATI SIGNE
شركة محدودة  ملسؤولية
رأس  ملال : 271.111 درهم

 ملقر : شارع عبد  لكريم بنجلون
رقم 42،  لطابق 6، مكات4 أشرف

فاس

 لسجل  لتجاري :  6)75 فاس

بمقت�شى عقد عرفي بتاريخ)9)5نا5ر)

وضع  لقانون  ألسا�شي) تم  (212 

لشركة محدودة  ملسؤولية تتلخص)

فيما 5لي):

BATI SIGNE(لتسمية):)شركة 

:) إلنعاش)  لهدف  ال تماعي)

 لعقاري.
:)شارع عبد  لكريم بنجلون)  ملقر)
مكات4 أشرف،) (،6 42،) لطابق) رقم)

فاس.

 ملدة):)99)سنة.
رأس  ملال):)271.111)درهم مجزئة)

إلى)2711)حصة قيمة كل و حدة منها)

11))درهم.

 لشركاء):

مقيم) حمزة،)  لسيد  لحمومي 
47،)شارع موالي رشيد،) بفاس،)رقم)
رقم) (CIN حامل) أطلس،)  لطابق) )

من) مغربي  لجنسية،) (،CD21 419

مو ليد فاس،)بتاريخ)5)5ونيو)989).

مقيم) عثمان،)  لسيد  لحمومي 

47،)شارع موالي رشيد،) بفاس،)رقم)

(،C5(7428 CIN)رقم) أطلس،)حامل)

من مو ليد فاس،) مغربي  لجنسية،)

بتاريخ)4)5نا5ر)981).

محمد،) ملقيم)  لسيد  لحمومي 

موالي) شارع  (،24 عمارة) بفاس،)

 CIN حامل) أطلس،) رشيد،) لطابق 

مغربي  لجنسية،) (،CD(57884 رقم)

فبف 5ر) ((8 بتاريخ) من مو ليد فاس،)

.(987

 لسيدة  لحمومي  لعزيزة،)مقيمة)

2)نر س،) 26B)زنقة  لنخيل) بفاس،)

C5(7451،)مغربية) CIN)رقم) حاملة)

بتاريخ) فاس،) مو ليد  من   لجنسية،)

27)5نا5ر)977).

مقيمة) آسية،)  لسيدة  لحمومي 

تجزئة كرين بارك ملع4) بفاس،) ))

رقم) (CIN حاملة) فاس،)  لخيل 

من) مغربية  لجنسية،) (،C94296 

مو ليد فاس،)بتاريخ)7)نوفمبف) 98).

مقيمة) ملياء،)  لسيدة  لحمومي 

شقة) إقامة  لقدس  (21 فاس،) في 

رقم) (CIN حاملة) طريق  5موز ر،) (2

من) مغربية  لجنسية،) (،C942962

سبتمبف) ((9 بتاريخ) فاس،) مو ليد 

.(98(

أسند للسيد  لحمومي) (:  لتسييف)

شارع) (،47 رقم) مقيم بفاس،) حمزة،)

أطلس،) رشيد،) لطابق) ) موالي 

حامل)CIN)رقم)CD21 419،)مغربي)

بتاريخ فاس،) مو ليد  من    لجنسية،)

5)5ونيو)989))ملدة غيف محدودة.

خالل  لسنة) بها   لفتفة  ملعمول 

تبتدئ من فاتح 5نا5ر إلى)) )ديسمبف.

باملحكمة) وتم  إل5د ع  لقانوني 

 لتجارية بفاس بتاريخ)21)5نا5ر) 212 

تحت رقم)5846.
للنشر و لبيان

12 P

 SOCIETE DIGITAL DE LA

 GESTION DES SERVICES

INFORMATIQUES

SARL

برأسمال : 11.111) درهم

رقم 6)1) شارع محمد  لسادس

خريبكة

محضر  لجمع  لعام) بمقت�شى 

 SOCIETE(الستثنائي للشركة  ملسماة 

 DIGITAL DE LA GESTION DES

 SERVICES INFORMATIQUES

5نا5ر) ((6 في) بخريبكة  مؤرخ  (SARL

 212)على  لساعة  لتاسعة صباحا،)

قرر شركائها)

1) )حصة) بدر شنتاف  ملالك ل)

  تماعية))شريك ومسيف).

حصة) (221 وليد بوهال  ملالك ل)

  تماعية))شريك).

 221 ل) د زية  ملالك  عبد  لبف 

حصة   تماعية))شريك).

251)حصة) رفيق نفيدة  ملالك ل)

  تماعية))شريك).

ما 5لي):

(: تصفية  لشركة  ملسماة)

 SOCIETE DIGITAL DE LA

 GESTION DES SERVICES

ذ ت) (INFORMATIQUES SARL

و لو قع) درهم  ((11.111 رأسمال)

 (1(6 رقم) (: ب) مقرها  ال تماعي 

شارع محمد  لسادس،)خريبكة.

كتابة) لدى  تم  إل5د ع  لقانوني 

 لضبط باملحكمة  البتد ئية بخريبكة)

بتاريخ) 2)5نا5ر) 212)تحت رقم)6 .

(: رقم) تحت  وبالسجل  لتجاري 

.7829
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NIVEAU IMMO
شركة محدودة  ملسؤولية

ذ ت شريك و حد
رأس  ملال : 11.111) درهم

 ملقر : شارع عبد  لكريم بنجلون
رقم 42،  لطابق 6، مكات4 أشرف

 فاس

 لسجل  لتجاري :  5)75 فاس

بمقت�شى عقد عرفي بتاريخ)9)5نا5ر)

وضع  لقانون  ألسا�شي) تم  (212 

لشركة محدودة  ملسؤولية تتلخص)

فيما 5لي):

 NIVEAU شركة) (:  لتسمية)

IMMO

:) إلنعاش)  لهدف  ال تماعي)

 لعقاري.
:)شارع عبد  لكريم بنجلون)  ملقر)
مكات4 أشرف،) (،6 42،) لطابق) رقم)

فاس.

 ملدة):)99)سنة.
رأس  ملال):)11.111))درهم مجزئة)

إلى)111))حصة قيمة كل و حدة منها)

11))درهم.

أسند للسيد  لحمومي) (:  لتسييف)

بدر  لد5ن  لساكن ب رقم) ))شارع)

 لبوعنانية طريق  5موز ر فاس،)ملدة)

غيف محدودة.

خالل  لسنة) بها   لفتفة  ملعمول 

تبتدئ من فاتح 5نا5ر إلى)) )ديسمبف.

باملحكمة) وتم  إل5د ع  لقانوني 

 لتجارية بفاس بتاريخ)21)5نا5ر) 212 

تحت رقم)  58.
للنشر و لبيان

14 P

شركة بني خالد للبناء
شركة ذ ت مسؤولية محدودة

رأسمالها : 1.111) درهم

مقرها  ال تماعي : حي  لسالم

بني در ر و دة

 لسجل  لتجاري : 27777

لقر ر  لشريك  لوحيد) وفقا 

2122)تم) 5))ديسمبف)  ملنعقد بتاريخ)

 تخاذ  لقر ر ت  لتالية):
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تفويت  ميع  لحصص)

حصة  لتي كانت في) (51  ال تماعية)

ملك  لسيد لفائدة عزيزي  لطي4.

تحد5ث  لقانون  ألسا�شي)

للشركة.

 ستقالة  لسيد عزيزي نور  لد5ن)

من  لتسييف.

باملحكمة) تم   إل5د ع  لقانوني 

5نا5ر) (21 بتاريخ) بو دة   لتجارية 

 212)تحت رقم)256.
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STE GHIMTEL
SARL

شركة غيمتيل

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

بمقت�شى  لجمع  لعام  ملنعقد)

بتاريخ) 2)مارس)2122)بمقر  لشركة)

قد تقرر ما 5لي):

تحويل  ملقر  ال تماعي من تجزئة)

 لصبيحي شارع يعقوب  ملنصور رقم)

6 )تابريكت سال إلى  لعنو ن  لجد5د)

طريق) (2.5 كلم) (25 برقم)  لكائن 

 لقنيطرة سال.

تحد5ث  لقانون  ال تماعي)

للشركة.

صالحيات  إل5د ع.
قد تم  لتقييد بالسجل  لتجاري)

بسال بتاريخ)5)5نا5ر) 212،)تحت رقم)

.41 19
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NEXT PC
SARL

AU(CAPITAL(DE 100.000 DHS

 SIEGE(SOCIAL : 19 LOT

ZAHRAT(AMAL(R+3 470

 MAG 1 MERS(EL(KHEIR

TEMARA

شركة محدودة  ملسؤولية

بمقت�شى عقد عرفي حرر بتمارة)

وضع) تم  (2122 نوفمبف) (7 بتاريخ)

محدودة) لشركة   لقانون  ألسا�شي 

 ملسؤولية خاصيتها كالتالي):

 لشركاء):

-) لسيد)  لسيد بوخوبزة سفيان)

حميم محمد.

.NEXT PC SARL(:(لتسمية 

أ هزة  لكمبيوتر) بيع  (:  لهدف)

وملحقاتها.

تجزئة زهرة) ((9 (:  ملقر  ال تماعي)

 مل بنا5ة من تالت طو بق)471)متجر)
رقم)))مرس  لخيف تمارة.

من تاريخ) سنة  بتد ء) (99 (:  ملدة)

تكوينها  لنهائي.
في) محدد  رأسمال  لشركة 

11.111))درهم.

:)تسيف  لشركة من طرف)  لتسييف)

-) لسيد) سفيان) بوخوبزة   لسيد 

حميم محمد.

تم  إل5د ع  لقانوني) (:  إل5د ع)

لدى  ملحكمة) بالسجل  لتجاري 

 9797 رقم) تحت  بتمارة   البتد ئية 

بتاريخ)26)5نا5ر) 212.

17 P

NOVELIUM TECHNOLOGY
SARL

تأسيس ش.ذ.م.م
بمقت�شى عقد عرفي حرر بتمارة)

تحرير) تم  5نا5ر) 212) ((7 بتاريخ)

لش.ذ.م.م)  لقو نين  ألساسية 

مميز تها كالتالي):

 NOVELIUM (:  لتسمية)

TECHNOLOGY SARL)ش.ذ.م.م.

هدف  لشركة) 5تجلى  (:  لهدف)

د خل وخارج  ملغرب في):

 لهندسة  ملعلوماتية.

بيع  لبف مج.

 الستشار ت  إلد رية.

ترويج وكر ء)أ هزة  لكمبيوتر.

تكنولو يا) خدمات  تقد5م 

 ملعلومات و لخدمات  ألخرى  ملتعلقة)

و التصاالت) بتكنولو يا  ملعلومات 

مو قع) إنشاء) ) لطباعة،)  لجد5دة)

تركي4 وصيانة)  النتفنت و النتف نت،)

 لشبكات وأي خدمة مماثلة).

خدمات  لتدري4) تقد5م 
و لشركاء) لألشخاص  ملعنويين 

وتنظيم  لندو ت و ملنتد5ات.
تأ يف  لقاعات  ملجهزة)

لال تماعات و لتدري4.
 ملقر):) لشقة رقم)4) لطابق  ألول)

إقامة قادر مرس  لخيف تمارة.
5وم) من  تبتدئ  سنة  (99 (:  ملدة)

تقييد  لشركة بالسجل  لتجاري.
رأس  ملال):)11.111))درهم مقسم)
على)111))حصة من فئة)11))درهم)
للو حدة  كتتبت وحررت من طرف):
 51.111  لسيد  لالسيكي عائشة)

درهم.
 لسيد زهيف 5وسف)51.111)درهم.
بأن  ملبالغ  ملذكورة) 5قر  لشركاء)

قد تم دفعها بالكامل في  لصندوق.
 لسنة  ملالية):)تبتدئ في فاتح 5نا5ر)

وتنتهي في)) )ديسمبف.
تسيف  لشركة ملدة غيف) (:  لتسييف)
زهيف) طرف  لسيدة  من  محدودة 
أبريل) (25 بتاريخ) أسماء،) ملزد دة 
بمكناس) و لقاطنة  بالعيون  ((99 

رقم)575)رياض توالل)).
 إلمضاء):)تسند مهمة  لتوقيع مع)
و ميع  ملؤسسات)  لوكالة  لبنكية 
خالل  لتوقيع  لوحيد) من   ملالية 
أو  لسيدة) أسماء) زهيف  للسيدة 

 لالسيكي عائشة.
تقييد) تم  (:  لسجل  لتجاري)
مصلحة  لسجل) لدى   لشركة 
بتمارة) باملحكمة  البتد ئية   لتجاري 
5نا5ر) (27 بتاريخ) (( 8219 تحت رقم)

.212 
18 P

GREENROCK CORP
S.A

في) مؤرخ  توثيقي  عقد  بمقت�شى 
تم) قد  5نا5ر 212) (2 بتاريخ)  لرباط 

تأسيس شركة مجهولة.
 لهدف  ال تماعي):

في) وتطوير  ملشاريع  تنقي4 

مثل) قطاعات  القتصاد  ألخضر 

 لزر عة  ملستد مة،) لطاقات)

وإنتاج) مياه  لبحر  تحلية   ملتجددة،)

 لهيدرو ين  ألخضر.

 5.111.111 (: رأسمال  لشركـة)

51111)حصة من) درهم مقسمة إلى)

فئة)11))درهم للحصة  لو حدة.

 GREENROCK SARL  لشركة)

AU  25411))حصة،
 JATI ADVISORS SARL((لشركة 

AU  11 24 حصة،
   El Mostafa JATI  لسيد)

11)حصة،

   Omar BELMAMOUN  لسيد)

11)حصة،

 (11 Zohra BAKIR  لسيدة)

حصة،

من) سنة  بتد ء) (99 (:  ملدة)

 لتأسيس  لنهائي أي من تاريخ وضع)

 لسجل  لتجاري.

من فاتح 5نا5ر إلى) (:  لسنة  ملالية)

) )ديسمبف من كل سنة ما عد   لسنة)

 ألولى تبتدئ من تاريخ  لتسجيل.

ملوية) زنقة  عقبة  إقامة  (:  ملقر)

مكرر،) (( رقم) مبنى  عقبة،) وشارع 

شقة رقم)6،)أكد ل،) لرباط.)

سيتم) (: و إلد رة  لعامة)  لرئاسة 

إد رة  لشركة وإد رتها بشكل مشتفك)

   El Mostafa JATI قبل  لسيد) من 
 Omar رئيس مجلس  إلد رة و لسيد)

BELMAMOUN)مد5ر عام.
(: بالسجل  لتجاري) رقم  لتقييد 

.(65615

19 P

BKR HAUS
 SARL AU

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

بشريك و حد
رأسمالها : 91.111 درهم

 لعنو ن : شارع موالي عبد هللا
رقم 21طابق رقم 7 إقامة رقم 4) 

مد5نة  لجد5دة مكناس

 لسجل  لتجاري : 58197

مسجل) عرفي  عقد  بمقت�شى 

تأسيس) تم  بتاريخ) 212/)7/1))

شركة ذ ت  لخصائص  لتالية):
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ذ ت) شركة  (:  لصفة  لقانونية)
 ملسؤولية  ملحدودة بشريك و حد.

 BKR HAUS SARL(:(سم  لشركة 
 AU

:) لسيدة سعاد  لبكري)  لشريك)
رقم) للبطاقة  لوطنية   لحامل 

D8 2145
مز ولة نشاط) (:  لنشاط  لتجاري)

 لهندسة  ملعمارية.)
عبد هللا) موالي  شارع  (:  لعنو ن)
 (4 إقامة رقم) (7 21طابق رقم) رقم)

مد5نة  لجد5دة مكناس.
من) سنة  بتد ء) (99 (:  ملدة)

تسجيليها بالسجل  لتجاري.
تحد5د) تم  (: رأسمال  لشركة)
درهم) (91.111 بمبلغ)  لرأسمال 
سعاد) للسيدة  بالكامل  مملوكة 
حصة) (911 ومقسمة  لى)  لبكري،)

بقيمة)11))درهم للحصة.
 لتسييف):)تم تعيين  لسيدة سعاد)
 لبكري  لحامل للبطاقة  لوطنية رقم)
تجزئة) في) 7) و لقاطن  (D8 2145
 ملصالح  ال تماعية  لفالحية  نان)
قانونية) مسيفة  مكناس،) حليمة  بن 

للشركة.
تم  إل5د ع) (:  إل5د ع  لقانوني)
 لقانوني باملحكمة  لتجارية بمكناس)
رقم) تحت  بتاريخ) 212/)26/1)

 لسجل  لتجاري)551).
لإل5د ع و لنشر  لتسييف

20 P

FFM JURIDIQUE
تغييـر تسمية  لشركة 

تحويل  لشركة إلى شركة أسهم 
مبسطة

نها5ة مهام  ملدبرين 
تعيين  لرئيسة 

 عتماد نظام أسا�شي معاد  لصياغة 
بأسهم مبسطة

غيف) إن  لجمعية  لعامة  (- (I
5نا5ر) 212  ((1  لعاد5ة  ملنعقدة في)
 FFM« لتسمية) للشركة  لحاملة 
JURIDIQUE«،)شركة ذ ت مسؤولية)
درهم،) ((11.111 رأسمالها) محدودة 

بالد ر  لبيضاء-) مقرها    لكائن 
زنقة أحمـد توكي،) لطابق  لثاني) (،7
رقم)4)) لسجل  لتجاري.) لد ر  لبيضاء)

)9.52 ))،)قد):
تسمية  د5دة) قررت  عتماد 
 GRANT THORNTON« للشركة)
 FFM« ومكان) عوض  (»LEGAL
و لتعد5ل  لتالزمي) (»JURIDIQUE
للفصل  لثاني من  لنظام  ألسا�شي)؛

قررت تحويل  لشركة إلى شركة)
بنفس  ملدة،) تستمر  مبسطة  أسهم 
مقر  لشركة) نفس  نفس  لرسمال،)
نفس  لغرض،) لتسمية) وكذ  
 GRANT«(( أصبحت من  آلن فصاعد

»THORNTON LEGAL
عا5نت تحويل  لشركة إلى شركة)
مدبرين) مهام  وأنهت  مبسطة  أسهم 
مليكة  لهارو�شي) أي  لسيدة  إثنين،)

و لسيدة زين4 بالمين)؛
بصفتها) محددة  غيف  ملدة  عينت 

رئيسة  لسيدة زين4 بالمين)؛
 عتمدت  لنظام  ألسا�شي  ملعاد)
 لصياغة لشركة أسهم مبسطة مع)
تسمية) لتغييف  بعين  العتبار   ألخذ 

 لشركة.)
باإل5د ع  لقانوني) تم  لقيام  (- (II
بكتابة  لضبط لدى  ملحكمة  لتجارية)
للد ر  لبيضاء)بتاريخ)21)5نا5ر) 212 

تحت رقم) 85498.
 لرئيسة
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DELWISSE BEAUTY
SARL

تأسيس شركة محدودة  ملسؤولية
مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�شى  (- (I
تمت) 5نا5ر) 212) (26 5وم) بالرباط 
لشركة) صياغة  لقانون  لتأسي�شي 
لها  لخصائص) محدودة  ملسؤولية،)

 لتالية):
.DELWISSE BEAUTY(:(لتسمية 

 لهدف):)صالون تجميل.
شارع عمر  بن) (:  ملقر  ال تماعي)
 24 عمارة) دلويس  إقامة   لخطاب،)

رقم)2،)أكد ل،) لرباط.

من تاريخ) سنة  بتد ء) (99 (:  ملدة)

تأسيس  لشركة.

 لرأسمال):)حدد رأسمال  لشركة)

في مبلغ)11.111))درهم.

تسييف  لشركة) عهد  ك   إلد رة 

 لسيدة أمال زليطي.

من فاتح 5نا5ر إلى)) (:  لسنة  ملالية)

غا5ة)) )ديسمبف.

تم  إل5د ع  لقانوني وتسجيل) (- (II

 لشركة بالسجل  لتجاري للمحكمة)

 لتجارية بالرباط بتاريخ)26)5نا5ر) 212 

تحت رقم)2665 ).
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 ENTREPRISE

 D’IMMOBILIERE

KHARBOUCHE
شركة ذ ت مسؤولية محدودة

رأسمالها : 11.111) درهم

 مقرها  ال تماعي : زنقة توت 

سكتور 1)، تجزئة ) إقامة  لصفا، 

 لشقة   حي  لرياض،  لرباط

5وم) في  بمقت�شى  ملحضر  ملؤرخ 

شركة) قررت  (2122 ديسمبف) ( (

 ENTREPRISE D’IMMOBILIERE

KHARBOUCHE)شركة ذ ت مسؤولية)
درهم،) ((11.111 رأسمالها) محدودة،)

مقرها  ال تماعي زنقة توت سكتور)1) 

تجزئة)))إقامة  لصفا،) لشقة) ،)حي)

 لرياض،) لرباط.

 نحالل مسبق للشركة.
زروق) صورية  تعيين  لسيدة 

وإعطائها  ميع) كمأمورة  لتصفية 

عمليات) كل  لتتميم   لقر ر ت 

 النحالل  ملسبق للشركة.
زنقة توت) (: تحد5د مقر  لتصفية)

إقامة  لصفا) (( تجزئة) ((1 سكتور)

 لشقة) ،)حي  لرياض،) لرباط.

كتابة) لدى  تم  إل5د ع  لقانوني 

بالرباط) باملحكمة  لتجارية   لضبط 

رقم) تحت  5نا5ر) 212) ( 1 بتاريخ)

.( 2715
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شركة تسمومين
 ش.م. م

قصر تسمومين  لنيف، تنغيف

بيع حصص    تماعية
بمو 4  ملحضر  لغيف  لعادي)

 ملنعقد بتنغيف في)1 /2)/ 2122)قرر)

شريك  لشركة ما 5لي):

للسيد) ( بيع  لسيد حميمز حميد)

 (75 مجموعه) ما  5وسف  لحو  بن 

من)))) 5متلكها  حصة   تماعية  لتي 

 لشركة)TISSMOUMINE SARL)؛

بيع  لسيد  لهمة رشيد))للسيد بن)

5وسف  لحو ما مجموعه)75))حصة)

  تماعية  لتي 5متلكها من  لشركة))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

TISSMOUMINE SARL)؛)

للسيد) مودن  ميلود  بيع  لسيد 

 (75 مجموعه) ما  5وسف  لحو  بن 

من)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 5متلكها  حصة   تماعية  لتي 

.TISSMOUMINE SARL(لشركة 

تم  إل5د ع  لقانوني بكتابة  لضبط)

بتاريخ) بتنغيف  باملحكمة  البتد ئية 

24/)1/ 22)تحت رقم)48/)69).
مقتطف لإل5د ع و لنشر
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شركة ستر نربي
ش.م.م

رأسمالها :  11.111) درهم

دو ر  ميضر تنغيف

لجمع) محضر   بمقت�شى 

بتاريخ)  لعام  الستثنائي  ملنعقد 

شريك  لشركة) قرر  ((2/(2/2122

 ملذكورة أعاله ما 5لي):

تصفية  لشركة.

 ستقالة  ملسيف5ن.

حسن) دهنيش  تعيين  لسيد 

كمصفي لشركة.

إعطاء) إلبر ء)لدهنيش حسن.

بكتابة) تم  إل5د ع  لقانوني 

بتنغيف) باملحكمة  البتد ئية   لضبط 

بتاريخ 212/)24/1)تحت عدد)25.                                                                                  
من أ ل  لخالصة و لبيان

25 P
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شركة يوبا منينن
ش.م.م

رأسمالها 11.111)درهم

قصر سيدي 5حي تنجد د

لجمع) محضر   بمقت�شى 

بتاريخ)  لعام  الستثنائي  ملنعقد 

شركاء) لشركة) قرر  ((4/((/2122

 ملذكورة أعاله ما 5لي):

تصفية  لشركة.)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

 ستقالة  ملسيف5ن.

5وسف) باحمو  تعيين  لسيد 

كمصفي لشركة.

إعطاء) إلبر ء)باحمو 5وسف.

تم  إل5د ع  لقانوني بكتابة  لضبط)

بتاريخ) بتنغيف  باملحكمة  البتد ئية 

 212/)8/1))تحت عدد) 9/212 . 
من أ ل  لخالصة و لبيان
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BFZ CONSULTING
زنقة دكار،)عمارة)5)رقم)6،) ملحيط،) لرباط

UNIVERSAL SURVEY
شركة ذ ت مسؤولية محدودة

رأسمالها : 511.111 درهم

مقرها  ال تماعي : تجزئة  لفردوس 

 لعمارة 21  لشقة )، تمارة
رقم  لسجل  لتجاري : 1719))

بيع  لحصص وتغييف  لهدف 
 ال تماعي

محضر  لجمع  لعام) بمقت�شى 

قرر  لشريك  ملنفرد)  الستثنائي،)

UNIVERSAL SURVEY لشركة)

محدودة،) مسؤولية  ذ ت  شركة 

تجزئة  لفردوس) (: مقرها  ال تماعي)

 لعمارة)21) لشقة))،)تمارة و ملسجلة)

في  لسجل  لتجاري تحت رقم)1719)) 

تقرر ما 5لي):

 ملصادقة و ملو فقة على بيع)751  

ملكية  لسيد  لفغلومي) في  حصة 

 عفر لفائدة  لسيد حميصة  بف ن)

وبالتالي تغييف  لشكل  لقانوني للشركة)

من شركة ذ ت مسؤولية محدودة إلى)

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت)

شريك منفرد.

وضع حد ملهام  لسيد  لفغلومي)

 عفر كمسيف للشركة وتعيين  لسيد)

غيف) ملدة  كمسيف  حميصة  بف ن 

محددة.

تغييف  لهدف  ال تماعي إلى):

مقاول في  ألعمال  ملختلفة و لبناء،)

أعمال  لطرق،) لتخطيط  لعمر ني،)

ومياه) و لري  إ ر ء) لصرف  لصحي 

 لشرب،) ستيف د وتصد5ر.

تعد5ل  لنظام  ألسا�شي للشركة.

وقد تم  إل5د ع  لقانوني في  ملحكمة)

 لتجارية بالرباط بتاريخ)26)5نا5ر) 212 

تحت رقم)2668 ).
للنشر و إلعالن
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BFZ CONSULTING
زنقة دكار،)عمارة)5)رقم)6،) ملحيط،) لرباط

ANDALOUS TOURS
 شركة ذ ت مسؤولية محدودة 

وذ ت شريك منفرد
رأسمالها : 11.111) درهم

مقرها  ال تماعي : 5) شارع  لكفاح، 

 لطابق  ألول، يعقوب  ملنصور، 

 لرباط
رقم  لسجل  لتجاري :  556))

بيع  لحصص وتغييف مسيف  د5د 
للشركة

محضر  لجمع  لعام) بمقت�شى 

قرر  لشريك  ملنفرد)  الستثنائي،)

 ANDALOUS TOURS لشركة)

شركة ذ ت مسؤولية محدودة وذ ت)

(: مقرها  ال تماعي) منفرد،) شريك 

شارع  لكفاح،) لطابق  ألول،) ((5

يعقوب  ملنصور،) لرباط و ملسجلة في)

 لسجل  لتجاري تحت رقم) 556)) 

تقرر ما 5لي):

 ملصادقة و ملو فقة على بيع)111) 

ملكية  لسيدة  لبفهمي) في  حصة 

غفر ن لفائدة  لسيد  لبفهمي  و د.

ملهام  لسيدة  لبفهمي) حد  وضع 

وتعيين) للشركة  كمسيفة  غفر ن 

 لسيد  لبفهمي  و د كمسيف ملدة غيف)

محددة.

تعد5ل  لنظام  ألسا�شي للشركة.

وقد تم  إل5د ع  لقانوني في  ملحكمة)

 لتجارية بالرباط بتاريخ) 2)5نا5ر) 212 

تحت رقم)2456 ).
للنشر و إلعالن
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BFZ CONSULTING

زنقة دكار،)عمارة)5)رقم)6،) ملحيط،) لرباط

 TRAITEMENT PAR OZONE

 DES DECHETS D’ACTIVITES

 DES SOINS A RISQUE

INFECTIEUX

T OZONE DASRI

شركة ذ ت مسؤولية محدودة

رأسمالها : 5.111.111) درهم

مقرها  ال تماعي :  ملنطقة 

 لصناعية عين عتيق،  لطريق 

 لشاطئية، تمارة

رقم  لسجل  لتجاري :  6597

تمد5د  لهدف  ال تماعي
محضر  لجمع  لعام) بمقت�شى 

شركة) شركاء) قرر   الستثنائي،)

ذ ت) شركة  (T OZONE DASRI

 مسؤولية محدودة،)مقرها  ال تماعي):)

عتيق،  عين   ملنطقة  لصناعية 

و ملسجلة) تمارة   لطريق  لشاطئية، 

في  لسجل  لتجاري تحت رقم) 6597 

ما 5لي):

تمد5د  لهدف  ال تماعي للشركة)

إلى):

نقل  لبضائع للغيف.

للنظام) رقم) ) تعد5ل  لقانون 

 ألسا�شي للشركة.

وقد تم  إل5د ع  لقانوني في  ملحكمة)

 لتجارية بالرباط بتاريخ)24)5نا5ر) 212 

تحت رقم)2474 ).
للنشر و إلعالن
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CAFE UNO
SARL AU

 إعالن عن  لزيادة و لتخفيض 
في رأسمال  لشركة

في) مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�شى 

 CAFE 2122)قررت شركة) أكتوبر) (6

UNO SARL AU)ش.م.م ما 5لي):
زيادة في رأسمال  لشركة من) (- ((

286.111.))درهم إلى)296.111.))درهم.

2)-) لتخفيض في رأسمال  لشركة)

من)286.111.))درهم إلى)286.111.) 

درهم لحذف  لخسائر  ملتف كمة على)

 لشركة في)) )ديسمبف)7)21.

تحيين  لقانون  ألسا�شي) (- ( 

للشركة.

تم  إل5د ع  لقانوني بكتابة  لضبط)

بتاريخ) بالرباط   باملحكمة  لتجارية 

27)سبتمبف)2122)تحت رقم)78)29).
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 FIDUTEMA(مكت4  لحسابات و الستشارة

ش.م.م
رقم)6 ))شارع  لقاهرة،)كومطر ف))،)تمارة

 لهاتف):)48 42 64 7 15

 لفاكس):)64 47 64 7 15

SETTIMO TRANS 
SARL AU

إعالن عن بيع  لحصص و ستقالة 
مسيف وتعيين مسيف  د5د 

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

شركة) قررت  (2122 ديسمبف) ((9

 SETTIMO TRANS SARL AU

ش.م.م ذ ت  لشريك  لوحيد ما 5لي):

حصة في ملكية) ((5111 بيع) (- ((

 لسيد  حمد زرعاي إلى  لسيد عبد)

 لعزيز دكاني.

-) ستقالة  ملسيف  لسيد  حمد) (2

عبد  لعزيز) وتعيين  لسيد  زرعاي 

دكاني مسيفوحيد للشركة.

تحيين  لقانون  ألسا�شي) (- ( 

للشركة.)

تم  إل5د ع  لقانوني بكتابة  لضبط)

بتاريخ) بالقنيطرة  باملحكمة  لتجارية 

7))5نا5ر) 212)تحت رقم)8 941.
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 FIDUTEMA(مكت4  لحسابات و الستشارة

ش.م.م

رقم)6 ))شارع  لقاهرة،)كومطر ف))،)تمارة

 لهاتف):)48 42 64 7 15

 لفاكس):)64 47 64 7 15

GENE HORIZON 
SARL

إعالن عن توسيع  لنشاط  لتجاري 
في) مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�شى 

 GENE(4))أكتوبر)2122)قررت شركة

HORIZON SARL)ش.م.م ما 5لي):

))-)توسيع  لنشاط  لتجاري):

تسويق  ملو �شي)؛
وتصد5ر  لسائل  ملنوي)  ستيف د 

وأ نة أنو ع  ألبقار)؛

 ملقا5ضة.

تحيين  لقانون  ألسا�شي) (- (2

للشركة.)

تم  إل5د ع  لقانوني بكتابة  لضبط)

بتاريخ) بتمارة   باملحكمة  لتجارية 

28)نوفمبف)2122)تحت رقم)9)94.
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AUDIT ACCOUNTING & ASSISTANCE

 E(شارع  لحسن  لثاني،)طريق  لشاطئ،) لعمارة

رقم)2) لطابق  ألول،) ناح ب،) لصخيف ت

 MARMOL GESTION

MAGHREB
شركة ذ ت مسؤولية محدودة

رأسمالها : 11.111) درهم

مقرها  ال تماعي : 6 )  لطابق 

 لثاني،  لشقة رقم 4 شارع  لقاهرة، 

كوماتر ف )، تمارة

رقم  لسجل  لتجاري : 2875 )

بيع  لحصص وإقالة مسيف
محضر  لجمع  لعام) بمقت�شى 

شركة) شركاء) قرر   الستثنائي،)

 MARMOL GESTION MAGHREB

محدودة،) مسؤولية  ذ ت  شركة 

6 )) لطابق) (: مقرها  ال تماعي)

شارع  لقاهرة،) (4  لثاني  لشقة رقم)

في) و ملسجلة  تمارة  (،( كوماتر ف)

 لسجل  لتجاري تحت رقم)2875 ) 

ما 5لي):

 ملصادقة و ملو فقة على):
طرف) من  حصة  ((51 بيع)
 لسيد بالل  لحسين لصالح  لسيد)
 PENALVA PELLIN FRANCISCO
تغييف  لشكل  لقانوني) وبالتالي 
مسؤولية) ذ ت  شركة  من  للشركة 
مسؤولية) ذ ت  شركة  إلى  محدودة 

محدودة ذ ت شريك منفرد.
إقالة مسيف.

قرر  لشريك  لوحيد للشركة إنهاء)
 CARRILO AMOROS(وظيفة  لسيد
مشارك) كمد5ر  مهامه  من  (ANGEL
تصبح  لشركة) وبالتالي  بالشركة 
 PENALVA مسيفة من طرف  لسيد)
ملدة) فقط  (PELLIN FRANCISCO
 (7 (،(6 غيف محددة،)تعد5ل  لفصل)

و)4)من  لنظام  ألسا�شي.
تعد5ل  لقانون  ألسا�شي للشركة.

وقد تم  إل5د ع  لقانوني في  ملحكمة)
 9761 رقم) تحت  بتمارة   البتد ئية 

بتاريخ)8))5نا5ر) 212.
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N CONSULT
 شركة ذ ت مسؤولية محدودة 

ذ ت شريكة وحيدة 
رأسمالها 11.111) درهم  

مقرها  ال تماعي : 4، زنقة و د زيز، 
 لطابق  ،  لشقة 7،  كد ل - لرباط 

 لرقم  لضريبي 26141412 
 لسجل  لتجاري رقم 659) )

فسخ  لشركة
قررت  لشريكة  لوحيدة) (: أوال)
بتاريخ) (»N CONSULT« شركة) في 
عا5نت) بعد  ن  (،2122/(2/ (
نشاط) من  ملستحيل  ستمر ر  نه 

َ
أ

 لشركة ما 5لي):)
فسخ  لشركة.

صوفيا) ناد5ا  تعيين  لسيدة 
بالرباط)  شماعو  لفهري،) لقاطنة 
إقامة لورونجري  لعمارة)  لسوي�شي،)
ب))،)شقة))1 ،)كمصفية للشركة.

محال) و عل  ملقر  ال تماعي 
ولحفظ وثائق) للمر سلة،) للتصفية،)

 لشركة.

تم  إل5د ع  لقانوني) (: ثانيا)

بتاريخ) بالرباط  باملحكمة  لتجارية 

 212/)1/ 2)تحت رقم)2455 ).
ملخص من   ل  لنشر

 ملصفية
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OL CONSULTING
شركة ذ ت مسؤولية محدودة 

رأسمالها : 511.111 درهم  

 ملقر  ال تماعي : مركز بلفرج سكتور 

)) رقم 25 حي  لرياض  لرباط   

 لرقم  لضريبي  8266   

 لسجل  لتجاري رقم 72877

 ستمر ر  لشركة
شركة في  قرر  لشركاء)  أوال:)

بتاريخ (OL CONSULTING   

فسخ) عدم  (2122 ديسمبف) (2(  

 لشركة على  لرغم من كون  ألمو ل)

ربع) عن  تقل  أصبحت   لذ تية 

 لرأسمال  ال تماعي.

لدى) تم  إل5د ع  لقانوني  (: ثانيا)

باملحكمة  لتجارية) كتابة  لضبط 

تحت)) بتاريخ) 2/)1/ 212) بالرباط 

رقم)24544 ).  
ملخص من   ل  لنشر

 ملتصرف
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 AGRICONSULTING

MAROC
شركة مجهولة  السم

رأسمالها 511.111 درهم

مقرها  ال تماعي : زنقة و د 

تانسيفت،  لعمارة رقم 81،  لشقة 

رقم ))،  كد ل،  لرباط

 لرقم  لضريبي -94     

 لسجل  لتجاري رقم 5 548

 لزيادة في  لرأسمال
تخفيض في رأسمال

لشركة) قرر  لجمع  لعام  (: أوال)

 AGRICONSULTING MAROC

بتاريخ)2)/2)/2122)بما 5لي):))))))

) لزيادة في  لرأسمال  ال تماعي) (
من) ليفتفع  درهم  (8.556.811  بمبلغ)
 511.111)درهم  لى)9.156.811)درهم)
عن طريق خلق)85.568)سهم  د5د.

تخفيض  لرأسمال  ال تماعي)
درهم إلعادته إلى) (8.556.811 بمبلغ)

511.111)درهم.
ثانيا):)  تمع مجلس  إلد رة بتاريخ)

:2122/(2/22
وأشار إلى  النجاز  لنهائي في  لزيادة)
في  لرأسمال  ال تماعي) و لتخفيض 

إلى)511.111)درهم.
لدى) تم  إل5د ع  لقانوني  (: ثالثا)
باملحكمة  لتجارية) كتابة  لضبط 
تحت) بتاريخ) 2/)1/ 212) بالرباط 

رقم) 245 ).
مقتطف من   ل  لنشر

) لرئيس  ملد5ر  لعام
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SOLIDASTER
 شركة محدودة  ملسؤولية 

ذ ت  لشريك  لو حد
 رأسمالها هو : 11.111) درهم  

 ملقر  ال تماعي : رقم 2)9  لطابق 
 لثاني، حي  ملنزه، ح.ي.م،  لرباط

لقر ر ت  لجمع  لعام) تبعا 
 SOLIDASTER لشركة)  الستثنائي 
ذ ت) محدودة  ملسؤولية  شركة 
بتاريخ)   لشريك  لوحيد،) ملنعقد 

28)أكتوبر)2122)تم إقر ر):
عنو ن  ملقر  ال تماعي) تغييف 

للشركة من):
حي) 2)9،) لطابق  لثاني،) رقم)

 ملنزه،)ح.ي.م،) لرباط.
إلى):)باب  لبحر مرينة)4،)متجر س)

)))-)ب)))مرينة بورقر ق،)سال.
من  لقانون) تعد5ل  لبند  لر بع 

 ألسا�شي.
تعد5ل  لقانون) على   ملصادقة 

 ألسا�شي للشركة.
للشركة) تم  إل5د ع  لقانوني 
بتاريخ) بالرباط   باملحكمة  لتجارية 
27)5نا5ر) 212)تحت))رقم)2699 ).  
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 يكوفيسك

إقامة)»صانتف ل بارك«)عمارة ج.ش.م  لطابق)

 لثالث،)ز وية زنقتي عبد  ملومن وطر بلس)

1)288) ملحمد5ة

LEMAN-INDUSTRIE

SARL

لومان  ندوستفي ش.م.م

شركة ذ ت مسؤولية محدودة 

رأسمالها : 5.411.111 درهم  

 ملقر  ال تماعي :  ملحمد5ة،  لطريق 

 لثانوية III، تجزئة توفيق، زناتة

 لسجل  لتجاري  ملحمد5ة رقم : 

25(9(

 لتعريف  لضريبي )527191)

 لتعريف  ملوحد للشركة 

 11(5666711116 

زيادة رأس  ملال  لشركة من 
4.511.111 درهم إلى 5.411.111 
درهم من خالل دمج  الحتياطيات

قر ر  لجمع) بمقت�شى  (- ((

بتاريخ) باملحمد5ة   الستثنائي  ملؤرخ 

قام  ملساهمون) (،2122 5وليو) (5

»لومان  ندوستفي«) للشركة  ملسماة)

محدودة) مسؤولية  ذ ت   شركة 

بما 5لي):

من) رأس  ملال  لشركة  في  زيادة 

 5.411.111 إلى) درهم  (4.511.111

من خالل دمج  الحتياطيات) درهم،)

حصة) (9111 مجانيا) ومنح  لشركاء)

بقيمة)11))درهم لكل منها،)بما 5تناس4)

مع  لحصص  لقد5مة  لتي 5ملكها كل)

و حد منهم.

من  لقانون) و7) (6 تعد5ل  لبنود)

 ألسا�شي للشركة طبقا ملا سبق.

بكتابة) تم  إل5د ع  لقانوني  (- (2

 لضبط باملحكمة  البتد ئية باملحمد5ة)

بتاريخ)8))5نا5ر) 212)تحت))رقم)))).  
مستخلص للنشر

 يكوفيسك
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STE CHAMI-SOND-FOUR
 SARL 
تـأســيــس

بمقت�شى عقد عرفي مسجل) (- ((
تم) 5نا5ر) 212،) (6 بتاريخ) بميدلت 
وضع  لقانون  ألسا�شي للشركة ذ ت)
ذ ت  ملميز ت)  ملسؤولية  ملحدودة،)

 لتالية):)
STE CHAMI-SOND-(:(لتسمية 

.FOUR SARL
وحفر  آلبار) :) ملسح   لهدف)
- ألشغال  ملختلفة أو  لبناء- الستيف د)

و لتصد5ر.
تشعيت) حي  (:  ملقر  ال تماعي)

بومية ميدلت.))
5وم) من  سنة  بتد ء) (99 (:  ملدة)
 لتأسيس  لنــهائي للشركة ماعد  في)

حالة  لفسخ  ملسبق أو  لتمد5د.
رأسمــال  لشركة):)11.111))درهم)
فئة) من  حصة  ((111 على) مقسم 
11))درهم للحصة  لو حدة،) كتتبت)

كالتالي):
511)حصة للسيد أحمد بريسول)؛)
و511)حصة للسيد نوري حمود.

 لتسييف):)5تولى تسييف  لشركة))كل)
و لسيد) بريسول  أحمد  من  لسيد 

نوري حمود ملدة غيف محددة.)
 لسنة  ال تمــاعية:)تبتدئ في فاتح)
كل) من  ديسمبف  ( ( في) وتنتهي  5نا5ر 

سنة.
تم  إل5د ع  لقانوني بمصلحة) (- (2
كتابة  لضبط لدى  ملحكمة  البتد ئية)
5نا5ر) 212  ((7 بتاريخ)  بميدلت 
رقم  لسجل) رقم) 9/212،) تحت 

 لتجاري):)55  .
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STE LITHOMID
SARL AU

RC(N° : 2619
تفويت حصص   تماعية
تعيين مسيف  د5د للشركة

تغييف  لشكل  لقانوني للشركة
))-)بمقت�شى محضر  لجمع  لعام)
 الستثنائي  ملنعقد بتاريخ)27)ديسمبف)
بتاريخ) بميدلت  و ملسجل  (2122 

2)5نا5ر) 212)تقرر ما 5لي):

تفويت)511)حصة   تماعية من)

11))درهم للحصة  لو حدة من) فئة)

لفائدة) عصام  خافو  طرف  لسيد 

 لسيد عبد  ملجيد  لعسال.

 ستقالة  لسيد خافو عصام من)

 لتسييف وتعيين  لسيد  لعسال عبد)

 ملجيد مسيف   د5د  للشركة ملدة غيف)

محددة.

تغييف  لشكل  لقانوني من شركة)

إلى) (SARL ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة)

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة) شركة 

.SARL AU(بشريك وحيد

-)تم  إل5د ع  لقانوني بمصلحة) (2

كتابة  لضبط لدى  ملحكمة  البتد ئية)

بميدلت بتاريخ)7))5نا5ر) 212)تحت)

رقم) 1/212).   
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 Sté AFOUD CARS

شركة ذ ت مسؤولية محدودة 

رأس مال  لشركة : 11.111) درهم

 ملقر: شقة رقم )1  لطابق  ألول 

عمارة رقم 7  شا رع موريطانيا حي 

 ليوسفية – تيزنيت 

بمقت�شى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ))

1 )ديسمبف)2122)تيزنيت قرر شركاء)

هذه  لشركة  لتصفية  لنهائية)

محمد) تعيين  لسيد  وتم  للشركة.)

صد5ق))كمصفي للشركة.

شقة) (: تصفية) مقر  تحد5د  وتم 

  7 )1) لطابق  ألول عمارة رقم) رقم)

(– حي  ليوسفية) موريطانيا  شارع 

تيزنيت.

 إل5د ع  لقانوني):

تم إ5د ع  مللف  لقانوني بمكت4)

لدى  ملحكمة  البتد ئية)  لضبط 

تحت) بتاريخ) 212/)26/1) بتبزنيت 

عدد):) 8/212 .
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CONCEPT PRODUCTIONS
تعــد5ــالت قانونيـة

إثر  لجمع  لعـام) علـى 
شـركـة))))))))))))))))))))))))))))))))))) ملسـاهمي   الستثنائي 
((»CONCEPT PRODUCTIONS«
ذ ت  ملسؤولية  ملحـدودة،) شـركة 
درهم) ((11.111 رأسمـالها)  لبـالغ 
و لكـائن مقرها  ال تمـاعـي ب):) لشقـة)
14)عمـارة وفـاء)رقـم))))زنقـة فـاس حـي)

 لسعـادة  لعيـون،)تقـرر ما 5لـي):
مجمـوع) مـن  حصـة  ( 11 تفـويت)
بـوحنـانـة) مـوالي  لطي4  حصص 
حصـة)) ((51( بـوحنـانـة) نــور  لفـائـدة 

ومحمـد بـوحنـانـة))51))حصـة))؛
مبلـغ) رأسمـال  لشـركـة  لـى  رفـع 

111.111.))درهـم.
كتـابة) لدى  تـم  إل5د ع  لقـانوني 
 لضـبط باملحـكمة  البتد ئية بالعيون)
رقـم) تحت  5نـا5ـر) 212) بتـاريخ) 2)

. 859/2 
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TURC KITCHEN DESIGN
SARL

شركة ذ ت مسؤولية محدودة
رأسمالها 11.111) درهم

مقرها  ال تماعي : 46، شارع عقبة، 
شقة رقم 2، أكد ل

 لرباط
نقل  ملقر  ال تماعي

بتاريخ) بمو 4  لقر ر  لجماعي 
وضعت) و لذي  5نا5ر) 212) (21
نسخة منه بكتابة  لضبط باملحكمة)
5نا5ر) (26 بتاريخ) بالرباط   لتجارية 
قرر) (( 2675 رقم) تحت  (212 
شركاء) لشركة  ملذكورة أعاله،)و لتي)
ومقرها) درهم  ((11.111 رأسمالها)
شقة) عقبة،) شارع  (،46  ال تماعي)
نقل  ملقر) أكد ل،) لرباط،) (،2 رقم)
 ال تماعي من  لعنو ن  ملذكور أعاله)
(،(46 عمارة) إلى  لطابق  ألر�شي،)
تجزئة  لنصر ب)،)محل رقم)2،)تمارة)
من) عدل  لفصل  لر بع  أ له  ومن 

 لقانون  ألسا�شي.
بمثابة مقتطف وبيان

 ملسيف

43 P



2683 الجريدة الرسميةعدد)5755 - 24)ر 4)444) )5))فبف 5ر) 212) 

إئثمانية فد د ش.ذ.م.م

5) ملركز  لتجاري  بن سينا أگد ل  لرباط

 لهاتف)77 7  15 /15 7  77 59 72

 ACHOUKR INVEST  شركة

 SARL
 لتصد5ق على بيع  لحصص 

 ال تماعية.
تجد5د وال5ة  ملد5ر  لغيف نظامي.
تعد5ل  لقانون  ألسا�شي للشركة

محضر  لجمع  لعام) حس4 

5نا5ر) ((2 بتاريخ)  الستثنائي  ملنعقد 

 ACHOUKR« ( شركة) بمقر  (،212 

) ملسؤولية) ذ ت) ( (»INVEST SARL

 511.111  ملحدودة برأس مال قدره)

درهم و لتي 5و د مقرها ب زنقة كوفى)

رقم))9) لرباط.)قرر ما 5لي):)

أسهم) بيع  ميع  على   ملصادقة 

طاهر) بن  عبد  للطيف   لسيد 

لصالح أوالده  آلنسة إلهام بن طاهر)

و آلنسة لينا بن طاهر و آلنسة مونى)

بن طاهر.)و لسيدة لينا نماوي لصالح)

و آلنسة) كريم  غيثه  أوالدها  آلنسة 

زين4 كريم.

وتبعا لذلك فان  لبند  لسابع من)

سيصبح) للشركة   لنظام  ألسا�شي 

على  لشكل  لتالي):

111 )حصة) (  لسيد محمد حجي)

  تماعية.

 لسيدة أمال بن طاهر)751حصة)

  تماعية.

 لسيدة  لهام بن طاهر))251حصة)

  تماعية.

 251 طاهر) بن  مونى   لسيدة 

حصة   تماعية.

 لسيدة لينا بن طاهر)251)حصة)

  تماعية.

حصة) (251 كريم) غيثه   لسيدة 

  تماعية.

حصة) (251 كريم) زين4   لسيدة 

  تماعية.

حصة) (5111 مجموعه) ما  أو 

  تماعية.

نظامي) وال5ة  ملد5ر  لغيف  تجد5د 

 لسيد عبد  للطيف بن طاهر))ملدة غيف)

تخوله  ميع صالحيات) مع  محددة 

 إلد رة و لتصرف  ملنصوص عليها في)

من  لنظام) ((4 و) أحكام  ملادتين) ))

 ألسا�شي للشركة.

صحيحا،) تلتزم  لشركة  لتز ما 

بمجرد) لجميع  ألعمال  ملتعلقة بها،)

محمد) أحد  ملد5رين  لسيد  توقيع 

بن) عبد  للطيف  أو  لسيد  حجي 

طاهر.

تعد5ل  لقانون  ألسا�شي للشركة)

في  ملادة) عليه  منصوص  هو  كما 

5-96)من  لقانون.

بكتابة) تم  إل5د ع  لقانوني 

بالرباط) باملحكمة  لتجارية   لضبط 

رقم) تحت  بتاريخ) 212/)27/1)

.( 2696

44 P

CHEZ LILYA
SARL AU

قر ر  إلد رة  ملنعقد) على  ثر 

لشركة) 5نا5ر) 212) (9 5وم) لشركة 

»CHEZ LILYA SARL AU« رأسمالها 

ومقرها  ال تماعي  درهم   (11.111

سال   ،(19( رقم  فيالت،  تجزئة   :

 لجد5دة - سال، تقرر ما 5لي :

تصفية  لشركة.

مريم  عرفي   عالن  لسيدة 

مصطفى للشركة.

كتابة  لدى  تم  إل5د ع  لقانوني 

بسال  باملحكمة  البتد ئية   لضبط 

رقم  تحت  5نا5ر  212   (7 بتاريخ 

.41 81
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MADTEX
على إثر  لجمع  لعام  ملنعقد 5وم)

(،MADTEX(6)ديسمبف) 212)لشركة
تقرر درهم،) ((11.111  رأسمالها)

)ما 5لي):

 (111 فؤ د) مساوي  باع  لسيد 

حصة لفائدة  لسيدة مساوي سلوى.

مساوي) (: تغييف حصص  لشركة)

سلوى))111))حصة).

لفائدة) إمضاء) لبنك  تغييف 

 لسيدة مساوي سلوى.

تحيين  لنظام  ألسا�شي للشركة.

كتابة) لدى  تم  إل5د ع  لقانوني 

بسال) باملحكمة  البتد ئية   لضبط 

رقم) تحت  5نا5ر) 212) ((1 بتاريخ)

.41 48
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 LA SOCIETE CIVILE

IMMOBILIERE DAYAK
S.C.I

مقرها  ال تماعي : 2 زنقة 

ستف سبورغ،  لد ر  لبيضاء

 لسجل  لتجاري رقم 66219)

رأسمالها 1.111) درهم

بالد ر) عرفي،) عقد  بمقت�شى 

 لبيضاء)بتاريخ)) )أكتوبر)2122)قرر)

(»DAYAK S.C.I« شركة) في    لشركاء)

ما 5لي):

أمينة) بوفاة  لسيدة   ثبات 

في  لد ر  لبيضاء)  لشريبي  لدخامة 

و ستمر ر) (21(6 سبتمبف) (22 بتاريخ)

 لشركة مع ورثة  ملتوفى وفقا ألحكام)

 ملادة)2))من  لنظام  ألسا�شي.

 ثبات بوفاة  ملرحوم رشيد شافعي)

سبتمبف) بتاريخ) 2) في  لد ر  لبيضاء)

ورثة) مع  و ستمر ر  لشركة  (2119

من) ((2 ألحكام  ملادة) وفقا   ملتوفى 

 لنظام  ألسا�شي.

بعد) لرأس  ملال   لتوزيع  لجد5د 

 إلعالن عن  لوفيات.

تعيين  لسيد محمد شافعي حامل)

 B2777 4 رقم) لبطاقة  لوطنية 

كمسيف وحيد.

تم  إل5د ع  لقانوني لدى  لسجل)

باملحكمة) بكتابة  لضبط   لتجاري 

بتاريخ بالد ر  لبيضاء)   لتجارية 

 24)5نا5ر) 212.
للخالصة و لبيان
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الشركة السياحية للتنشيط 

ملنطقة الشاوية
باختصار »ستور ك«

شركة ذ ت مسؤولية محدودة

رأسمالها : 111.111.) درهم

مقرها  ال تماعي : كلم 4، طريق 

برشيد  لسو لم

رقم  لتعريف  ملوحد : 

 11(54127411119(

 لسجل  لتجاري : 7 24

محضر  لجمع) بمقت�شى  (- (I

  لعام  الستثنائي  لذي  نعقد بتاريخ

أعلنت  لجمعية) (،2122 ماي) (26  

»للشركة)  لعامة  الستثنائية)

ملنطقة) للتنشيط   لسياحية 

وفاة  لشريك محمد  نتك)  لشاوية«)

عدم  دماج  لورثة  لغيف) وقررت 

 لشركاء)بالشركة.

وبمقت�شى  ملحضر  لذي) (- (II

(،2122 5ونيو) ( 1 بتاريخ)  نعقد 

 تخذت  لجمعية  لعامة  الستثنائية)

»للشركة  لسياحية للتنشيط ملنطقة)

 لشاوية«) لقر ر ت  لتالية):

حسابات  لسنة) على   ملصادقة 

و لسنو ت  ملالية) (212(  ملالية)

 لسابقة.

على  لتوزيع  لجد5د)  ملصادقة 

لرأسمال  لشركة  لذي أصبح مقسما)

كما 5لي):

بالنسبة للسيد عبد  لقادر  نتك):)

4911)حصة.

(: للسيدة  يهان  نتك) بالنسبة 

11))حصة.

بالنسبة للسيد نبيل  نتك):)667) 

حصة.

(: مهدي  نتك) للسيد  بالنسبة 

667))حصة.

(: فدوى  نتك) للسيدة  بالنسبة 

666))حصة.

تعد5ل  لقانون) على   ملصادقة 

حس4  لتوزيع) للشركة   ألسا�شي 

 لجد5د لرأسمال  لشركة.
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عبد  لقادر  نتك) تعيين  لسيد 
كمسيف وحيد للشركة ملدة) )سنو ت)
تاريخ  ملحضر) من  متتابعة،) بتد ء)

 لعام إلى غا5ة)1 )5ونيو)2125.
بمكت4) تم  إل5د ع  لقانوني 
 لسجل  لتجاري باملحكمة  البتد ئية)
 2122 سبتمبف) بتاريخ) 2) ببفشيد 

تحت رقم)966.
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MODERN CHEESE FARM
 Société anonyme au capital de

300.000 dirhams
 Siège(social : Casablanca, Bd
 Bourgogne, Rue(Jaafar(Ibnou

 Habib, Résidence(Al(Machrik(II,
1er(étage, n°3

                   R.C : 479891   I.F : 47240445
ICE : 002586161000073
تأسيس شركة مجهولة  السم

إطار  لعقد  لعرفي  ملؤرخ) في 
بالد ر  لبيضاء) (،15/(1/2121 في)
لشركة) وضع  لقانون  ألسا�شي  ثم 

مجهولة ذ ت  لخصائص  لتالية:)
 MODERN CHEESE (:  لتسمية)
شركة) (»MCF« وباختصار) ( ( (FARM

مجهولة.
صناعة) (: ) لهدف  ال تماعي)

 لجبن.
بركون،) شارع  ( (:  ملقر  ال تماعي)
زنقة  عفر  بن حبي4،) قامة  ملشرق)

2،) لطابق  الول،)رقم) .
99)سنة.  ملدة):)

 لسنة  ال تماعية):)من)))5نا5ر إلى)
) )ديسمبف.

لتكوين  الحتياطي) (5٪  لربح):)
تخصيص  لرصيد) 5تم   لقانوني،)
منها) مطروحا  كأرباح،) للمساهمين 
ليتم) أخرى،) مرة   ملبالغ  ملرحلة 
تحويلها إلى صندوق  حتياطي و حد)
من  لجمعية  لعامة) بقر ر  أكثف  أو 

 لعاد5ة.
درهم) ( 11.111 (:  لرأسمال)
11 )سهم،)قيمة  لسهم) مقسمة  لى)

 لو حد)111.))درهم.

 الد رة):) لشركة مسيفة من طرف)

 ملجلس  الد ري.

 لسادة):) لهاشمي بوتكر ي.

إبر هيم بوتكر ي.

حسن بوتكر ي.

تعيين  لسيد  لهاشمي) وتم 

للمجلس  إلد ري) رئيسا  بوتكر ي 

للشركة.

تعيين) تم  (: مر ق4  لحسابات)

(»SM SOUTH CAPITAL« شركة)

مسيفها  لسيد) شخص  في  و ملمثلة 

محمد صلوح.

باملحكمة) تم  (:  إل5د ع  لقانوني)

بتاريخ) للد ر  لبيضاء)  لتجارية 

2121/))/6))تحت رقم)754188.

تسجيل) تم  (:  لسجل  لتجاري)

 لشركة بالسجل  لتجاري باملحكمة)

نفس) في  للد ر  لبيضاء)  لتجارية 

 ليوم))تحت رقم))47989.
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BORJ CASH
ش.م.م

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

رأسمالها : 11.111) درهم

 ملقر  لرئي�شي : 79) قطاع 9 برج 

موالي عمر مكناس

 لسجل  لتجاري رقم : 5))58

تأسيس
مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 

تم) 5نا5ر) 212) (9 بتاريخ) بمكناس 

ذ ت) لشركة  وضع  لنظام  ألسا�شي 

 ملسؤولية  ملحدودة ذ ت  لخصائص)

 لتالية):

 لتسمية):)»BORJ CASH«)ش.م.م

 9 قطاع   (79 (:  ملقر  ال تماعي)

برج موالي عمر مكناس.

 لهدف : تحويل  ألمو ل.

رأسمال  لشركة : 11.111) درهم 

مكون من 111) حصة بقيمة 11) 

للحصة  لو حدة موزعة على  درهم 

 لشكل  لتالي :

عبد  لرز ق   لسيد  إلدري�شي 

باء  قطاع   2( زنقة   28 ب   لساكن 

لبطاقة  و لحامل  مكناس   لبساتين 

 511 : D62(9(7 لتعريف  لوطنية 

حصة.

 لسيد مستغاث منتصر  لساكن 

)25 مكرر برج  2 رقم  ب مجموعة 

موالي عمر مكناس و لحامل لبطاقة 

 511  : D884((( لتعريف  لوطنية 

حصة.

مهمة  لتسييف  أسندت   :  لتسييف 

إلى  لسيد  إلدري�شي عبد  لرز ق كما 

 نفرد بالتوقيع لصالح  لشركة.

 ملدة : 99 سنة  بتد ء من تسجيلها 

بالسجل  لتجاري.

كتابة) لدى  تم   إل5د ع  لقانوني 

 لضبط باملحكمة  لتجارية بمكناس)

رقم) تحت  5نا5ر) 212) (27 بتاريخ)
 58((5 رقم  لسجل  لتجاري) (.425

بمكناس.
للبيان و إلشارة
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MOORISH

 LYNH CAPITAL

MANAGEMENT
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة
بتاريخ) بمقت�شى عقد عرفي حرر 

في  لد ر  لبيضاء،) 5نا5ر) 212) (( 

مسؤولية) ذ ت  لشركة  ( تحرير) تم 

تحمل) وحيد  لتي  بشريك  محدودة 

 ملميز ت  لتالية):

 LYNH CAPITAL (:  لتسمية)

ذ ت) شركة  (MANAGEMENT

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.

:) رشاد ت،) كتساب)  لهدف)

توظيف،) وتنفيذها،)  لحلول 

 لوساطة.
زنقة ضا5ة) (،6 (:  ملقر  ال تماعي)

(،(6 عو ،) لطابق  لر بع،) لشقة)

 لرباط.

مدة قيام  لشركة):)99)سنة  بتد ء)

من تاريخ تأسيسها  لنهائي.

ب) 5قدر  (: رأسمال  لشركة)

 (111 إلى) مقسم  درهم  ((11.111

للو حدة) درهم  ((11 حصة من فئة)

موزعة كالتالي):

(: بنعبد  لرحمان) حاتم   لسيد 

111))حصة.

 لتسييف و إلمضاء):)تسييف  لشركة)

طرف  لسيد) من  محدودة  غيف  ملدة 

حاتم بنعبد  لرحمان.

بتوقيع) ملزمة  تصبح  لشركة 

 لسيد حاتم بنعبد  لرحمان.

من فاتح 5نا5ر إلى) (:  لسنة  ملالية)

) )ديسمبف من كل سنة.

 %5 بعد  قتطاع) (: تقسيم  ألرباح)

كاحتياط قانوني،)5وزع  لباقي حس4)

قر ر  لشركاء.

 لتسجيل):)تم  لتسجيل باملحكمة)

 لتجارية للد ر  لبيضاء)5وم)1 )5نا5ر)

 212)تحت  لرقم)5)657).
باملركز  لجهوي) تم  إل5د ع 

لالستثمار بالد ر  لبيضاء.
ملخص من أ ل  لنشر
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 SOCIETE JBRANA

EQUIPEMENT
تأسيس شركة محدودة  ملسؤولية 

ذ ت شريك وحيد
بعين) مؤخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

تم) 5نا5ر) 212) (5 بتاريخ) تاو طات 

للشركة،) وضع  لقو نين  ألساسية 

و لتي تحمل  لخصائص  لتالية):

ذ ت) شركة  (:  لصفة  لقانونية)

شريك) ذ ت   ملسؤولية  ملحدودة 

وحيد.

 SOCIETE JBRANA (:  سمها)

.EQUIPEMENT

هدفها):)تا ر  ملستلزمات  ملكتبية)

بالتقسيط.

و ملستلزمات) تا ر  ملعد ت 

 ملكتبية.

بيع و لتجارة بشكل عام) تحقيق،)

من  ميع  للو زم  ملكتبية.
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 الستيف د و لتصد5ر.

 لتجارة  لعامة.

وشبه  لجملة) بالجملة   لبيع 

للو زم  ملدرسية و ملكتبية و ملكتبات)

 لعامة و ملدرسية و لفنية و لجامعية)

بجيمع  للغات.

تسويق أ هزة  ملعلوماتية.
بيع  ملعد ت  لصناعية  ألخرى)

بالجملة.

عامة  ميع  لعمليات) وبصفة 

 لتجارية،) ملالية،) لصناعية،)

ترتبط) وغيف  لعقارية  لتي   لعقارية 

مباشرة) غيف  أو  مباشرة  بصفة 

بكل) أو  أعاله  باألهد ف  ملذكورة 

هدف آخر مشابه أو مرتبط أو قابل)

للمساهمة في تنمية  لشركة تحت أي)

شكل من  ألشكال.

مقرها):)محل تجاري حي  ألندلس)
رقم)5 2)عين تاو طات.

سنة تبتدئ من 5وم) (99 (: أمدها)

 لتأسيس.
درهم) ((11.111 (: رأسمالها)

بقيمة) حصة  ((111 إلى) مقسمة 

11))درهم للو حدة،)منحت  ميعها)

 لسيدة سميفة مسغاتي.

غيف) وملدة  5د5ر  لشركة  (: إد رته)

محددة  لسيدة سميفة مسغاتي.

من) تبتدئ  (:  لسنة  ال تماعية)

فاتح 5نا5ر وتنتهي في متم شهر ديسمبف)

من كل سنة.

5قتطع من  الرباح) (: توزيع  ألرباح)

أ ل  الحتياط) من  (%5  لصافية)

 لقانوني،) لباقي من  ألرباح  لصافية)

حس4) على  ملشاركين  توزع 

 لحصص.)باستثناء) ملبالغ  ملحتفظة)

أو  ملخصصة) للسنو ت  ملتتالية  بها 

لالحتياطات حس4 قر ر ت  لشركاء.

تم  إل5د ع) (:  إل5د ع  لقانوني)

لدى  ملحكمة  لتجارية)  لقانوني 

تحت) 5نا5ر) 212) ((1 بمكناس 5وم)
رقم) 441)) لسجل  لتجاري  رقم)

 5798)بتاريخ)1))5نا5ر) 212.
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 SOCIETE DOUDOUH

BATIMENT
ش.م.م ذ ت رأسمال 5قدر ب 

11.111) درهم

 ملقر  ال تماعي : حي  ألندلس رقم 

7  عين تاو طات

بمقت�شى عقد عرفي مؤرخ بعين)

 2122 ديسمبف) ((9 تاو طات بتاريخ)

للشركة) قررت  لجمعية  لعامة 

 SOCIETE ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة)

ذ ت) (،DOUDOUH BATIMENT
درهم) ((11.111 ب) 5قدر  رأسمال 

(: مقرها  ال تماعي ب) 5و د  و لذي 

حي  ألندلس رقم)7 )عين تاو طات،)

ما 5لي):

 ملو فقة على تقرير  لتصفية.

من)  لتصفية  لنهائية  نطالقا 

 ليوم.

مهامه) من  دودوح  محمد  إعفاء)

كمصفي للشركة وإبر ئه.

من) تشطي4  لشركة  طل4 

 لسجل  لتجاري رقم)9167 .

كتابة) لدى  تم  إل5د ع  لقانوني 

 لضبط باملحكمة  لتجارية بمكناس)

رقم) تحت  5نا5ر) 212) (25 بتاريخ)

.(5 5
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 SOCIETE RADAELLI

MACONNERIE GENERAL
ش.م.م ذ ت رأسمال 5قدر ب 

11.111) درهم

 ملقر  ال تماعي :  لطابق  ألول رقم 8 

حي  لسالم عين تاو طات

بمقت�شى عقد عرفي مؤرخ بعين)

 2122 ديسمبف) ((9 تاو طات بتاريخ)

للشركة) قررت  لجمعية  لعامة 

 SOCIETE ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة)

 RADAELLI MACONNERIE

ب) 5قدر  رأسمال  ذ ت  (،GENERAL

درهم و لذي 5و د مقرها) ((11.111

:  لطابق  ألول رقم 8   ال تماعي ب)

حي  لسالم عين تاو طات،)ما 5لي):

 لحل  ملسبق للشركة.

حريولي) محمد  تعيين  لسيد 

كمصف للشركة.

تعيين مقر  لحل في  لعنو ن  لتالي)

:  لطابق  ألول رقم 8 حي  لسالم عين 

تاو طات. 

كتابة) لدى  تم  إل5د ع  لقانوني 

 لضبط باملحكمة  لتجارية بمكناس)

رقم) تحت  5نا5ر) 212) (24 بتاريخ)

.(528
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CODE STUDIO
SARL AU

مقرها  ال تماعي : 4، زنقة و د زيز 

 لطابق   شقة رقم 7، أكد ل، 

 لرباط

 لسجل  لتجاري : )5612)

 لحل  ملسبق للشركة
محضر  لجمع  لعام) بمقت�شى 

5وليو) (26 بتاريخ)  الستثنائي  ملنعقد 

2122،)قرر ما 5لي):

 لحل  ملسبق للشركة.

حمزة) تعيين  لسيد  خشيشين 

كمصف للشركة.

تحد5د مقر  لحل  ملسبق للشركة)
شقة) زنقة و د زيز  لطابق) ) (،4 (: في)

رقم)7،)أكد ل،) لرباط.

كتابة) لدى  تم  إل5د ع  لقانوني 

بالرباط) باملحكمة  لتجارية   لضبط 

2122،)تحت رقم) 6))ديسمبف) بتاريخ)

.( (264
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ORA SIGNATURE
SARL AU

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

بشريك وحيد

 لسجل  لتجاري رقم )6564)

في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�شى 

 6)5نا5ر) 212،)قد تم تأسيس شركة)

بشريك) ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

وحيد و لتي تحمل  لخصائص  لتالية):

 ORA SIGNATURE (:  لتسمية)

.SARL AU

ذ ت) شركة  (:  لصفة  لقانونية)

 ملسؤولية  ملحدودة بشريك وحيد.

مهندس) (:  لهدف  ال تماعي)

معماري.
رأس  ملال):)11.111))درهم مقسم)

11))درهم) 111.))حصة من فئة) إلى)

للحصة  لو حدة كما 5لي):

 (111 (: زكرياء)  لسيد  نهاري 

حصة   تماعية.

 ملجموع):)111))حصة   تماعية.

من  لتأسيس) سنة  (99 (:  ملدة)

 لنهائي.

5نا5ر) فاتح  من  (:  لسنة  ملالية)

ما) سنة  كل  من  ديسمبف  ( ( ( إلى)

تاريخ) من  تبتدئ  عد   لسنة  ألولى 

 لتسجيل.
 ملقر  ال تماعي):)4،)زنقة و د زيز،)

 لطابق  لثالث،) لشقة رقم)7،)أكد ل)

-) لرباط.

:)تسيف  لشركة من طرف)  لتسييف)

 لسيد  نهاري زكرياء)ملدة غيف محددة.

تم  إل5د ع) (:  إل5د ع  لقانوني)

 لقانوني باملحكمة  لتجارية بالرباط)
تحت رقم)2657 )و لسجل  لتجاري)

.(6564(
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ATELIER TAHA TAIB
SARL AU

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

بشريك وحيد

 لسجل  لتجاري رقم  6564)

 2 في) بمقت�شى عقد عرفي مؤرخ 

تأسيس شركة) تم  قد  5نا5ر) 212،)

بشريك) ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

وحيد و لتي تحمل  لخصائص  لتالية):

 ATELIER TAHA TAIB(:(لتسمية 

.SARL AU

ذ ت) شركة  (:  لصفة  لقانونية)

 ملسؤولية  ملحدودة بشريك وحيد.

مهندس) (:  لهدف  ال تماعي)

معماري.
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 الستشارة  إلد رية.
رأس  ملال):)11.111))درهم مقسم)
11))درهم) 111.))حصة من فئة) إلى)

للحصة  لو حدة كما 5لي):
111))حصة) (:  لسيد  لتائ4 طه)

  تماعية.
 ملجموع):)111))حصة   تماعية.
من  لتأسيس) سنة  (99 (:  ملدة)

 لنهائي.
5نا5ر) فاتح  من  (:  لسنة  ملالية)
ما) سنة  كل  من  ديسمبف  ( ( ( إلى)
تاريخ) من  تبتدئ  عد   لسنة  ألولى 

 لتسجيل.
 ملقر  ال تماعي):)4،)زنقة و د زيز،)
 لطابق  لثالث،) لشقة رقم)7،)أكد ل)

-) لرباط.
:)تسيف  لشركة من طرف)  لتسييف)

 لسيد  لتائ4 طه ملدة غيف محددة.
تم  إل5د ع) (:  إل5د ع  لقانوني)
 لقانوني باملحكمة  لتجارية بالرباط)
تحت رقم)2658 )و لسجل  لتجاري)

.(6564 
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FIL INDIGO
SARL AU

فيل أند5كو ش.م.م ش.و
برأسمال 21.111 درهم

عند نيدوم بالرباط، د5ور  لجامع، 
411، شارع  لحسن  لثاني، عمارة 

بدر، شقة 5
I.C.E. n° 001.862.502.000.059

تحويل مقر  لشركة
من  لجمع  لعام) بقر ر  (- (I
ديسمبف) (28  الستثنائي  ملنعقد 5وم)
قررت  لشريكة  لوحيدة) (،2122
أند5كو ش.م.م ش.و«) »فيل  لشركة)

ما 5لي):
))-)تحويل  ملقر  ال تماعي للشركة)
 بتد ء)من 5وم  لجمع  لعام،)من عند)
(،(4 أكد ل،) (- بالرباط) إليت كونطا 
عند) (: إلى) ((6 أطلس،) لشقة) شارع 
(،411 د5ور  لجامع،) نيدوم بالرباط،)
بدر،) عمارة  شارع  لحسن  لثاني،)

شقة)5.

) ملقر) تغييف  لفصل  لر بع) (- (2
 ال تماعي))من  لقانون  ألسا�شي تبعا)

لذلك.
لدى) تم  إل5د ع  لقانوني  (- (II
كتابة ضبط  ملحكمة  لتجارية ملد5نة)
 لرباط 5وم)27)5نا5ر) 212)تحت رقم)

.( 2698
مقتطف وبيان إلشهار
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NORD AFRIC TAJHIZ
SARL AU

نور أفريك تجهيز ش.م.م ش.و
برأسمال 111.)1) درهم

عمارة 5، متجر رقم 2، حي  ملسيفة، 
يعقوب  ملنصور،  لرباط

I.C.E. n° 000.055.575.000.065
خفض رأسمال  لشركة

قرر  لجمع  لعام  الستثنائي) (- (I
(،2122 ديسمبف) (26 بتاريخ)  ملنعقد 
ش.م.م) تجهيز  أفريك  »نور  لشركة)

ش.و«)ما 5لي):
خفض رأسمال  لشركة من) (- ((
 (1(.111 إلى) درهم  ((.1(1.111
9.191)حصة) درهم عن طريق إلغاء)

من فئة)11))درهم لكل حصة.
تغييف  لفصل  لسادس) (- (2
من) ) لرأسمال)) و لسابع) ) ملساهمة))

 لقانون  ألسا�شي.
لدى) تم  إل5د ع  لقانوني  (- (II
كتابة ضبط  ملحكمة  لتجارية ملد5نة)
 لرباط 5وم)27)5نا5ر) 212)تحت رقم)

.( 2711
مقتطف وبيان إلشهار
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 CENTRALE
 D’IMPORTATION

 DE PRODUITS
 PHARMCEUTIQUES ET

MEDICAUX
C.I.P.P.M SARL AU

I.C.E. n° 001.902.954.000.075
مركز  ستيف د  ملنتجات  لدو ئية 

و لطبية »س.إي.ب.ب.م«
ش.م.م ش.و.

 برأسمال 1.111) درهم
رياض  ألندلس، سيفييا )، إقامة 
82،  لشقة 5)، حي  لرياض،  لرباط

تفويت حصص
من  لجمع  لعام  لغيف) بقر ر  أ))
عادي  ملنعقد بتاريخ) ))5نا5ر) 212،)
ملركز  ستيف د) قرر  لشريك  لوحيد 
»ش.م.م)  ملنتجات  لدو ئية و لطبية)

ش.و«)ما 5لي):
 (11 تفويت) على  -) ملو فقة  ((
حصة في ملك  لسيد  لقباج  حمد)
كابيتال) »إتكا  شركة) لفائدة  حاتم 
محدودة  ملسؤولية) شركة  ش.م.م«)
مقرها) درهم،) ((11.111 برأسمال)
رياض  حي  لرياض  بالرباط،)
 ألندلس، سيفييا )، إقامة 82، حي 
بالسجل  لتجاري) مسجلة   لرياض.)
(،(6 565 رقم) تحت  ملد5نة  لرباط 
مسيفها  لسيد) طرف  من  ممثلة 

 لقباج  حمد حاتم.
أصبحت  ل) هذ   لتفويت  بعد 
11))حصة  ملكونة لرأسمال  لشركة)
في ملك شركة)»إتكا كابيتال ش.م.م«.
كابيتال) »إتكا  شركة) قبول  (- (2

ش.م.م«)كشريك  د5د.
على  لسيد  لقباج) -) إلبقاء) ( 

 حمد حاتم كمسيف للشركة.
)دفوعات) (6 تغييف  لفصول) (- (4
من) )رأسمال  لشركة)) و7)  لشركاء))

 لقانون  ألسا�شي تبعا لهذ   لقر ر.
لدى) تم  إل5د ع  لقانوني  (- ب)
كتابة ضبط  ملحكمة  لتجارية ملد5نة)
 لرباط 5وم)27)5نا5ر) 212)تحت رقم)

.( 2697
مقتطف وبيان  إلشهار
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STE SUDTRANS-
PERSONNEL

SARL
 لسجل  لتجاري رقم : 9185

تغييف شركة
تم  لتغييف) عرفي  عقد  بمقت�شى 

باملميز ت  لتالية):
شارع) (: مقر  لشركة  لى) نقل 
مكرر حي  لقدس) (25  لفرسان رقم)

 لعيون.

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

5نا5ر) (26 بتاريخ) بالعيون   البند ئية 

 212،)تحت رقم)894 / 2.
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STE BIG EXPO
SARL AU 

 لسجل  لتجاري رقم : 7 418

تغييف شركة
تم  لتغييف) عرفي  عقد  بمقت�شى 

باملميز ت  لتالية):

تغييف أنشطة  لشركة.

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

5نا5ر) (26 بتاريخ) بالعيون   البند ئية 

 212،)تحت رقم)895 / 2.
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 STE TRAMOUN
SARL AU

تاسيس شركة
 (8 بتاريخ) عرفي  عقد  بمو 4 

شركة) تاسيس  تم  5نا5ر) 212،)

باملميز ت  لتالية):

 STE TRAMOUN (:  لتسمية)

.SARL AU

ذ ت) شركة  (:  لشكل  لقانوني)

ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

 ملقر):)ملكية بونخلة)4) لشقة رقم))
717) لعيون) تجزئة) 7A7،) لطابق) )

 ملغرب.

:) لنقل)  لنشاطات  ال تماعية)

فروعه  لبف5ة،) لجوية،) بجميع 

نقل)  لسككية وتسييف  للو يستيك،)

 لبضائع و الرساليات  ملستعجلة.
قسم) درهم  ((11.111 (: ر سمال)

لكل) درهم  ((11 حصة،) ((111  لى)

و حدة.

منيف) يعهد  لى  لسيد  (:  لتسييف)

بنطاهر.

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

5نا5ر) (21 بتاريخ) بالعيون   البتد ئية 

 212،)تحت رقم)1 8 / 2.

63 P



2687 الجريدة الرسميةعدد)5755 - 24)ر 4)444) )5))فبف 5ر) 212) 

STE FILIBOAUTO
SARL AU

مقرها  ال تماعي : تجزئة  لحاج 

سليمان رقم 42) ح ي م  لرباط

تصفية وحل قبل  الو ن

بالرباط) بمو 4  ملحضر  ملحرر 

قرر  لجمع) 5نا5ر) 212،) (24 بتاريخ)

في) للمساهيمن   لعام  الستثنائي 

(،FILIBOAUTO  لشركة  ملسماة)

درهم،) ((11.111 ر سمالها)  لبالغ 

 لكائن مقرها بالرباط تجزئة  لحاج)

سليمان رقم)42))ح ي م.

للشركة وتعيين) ( حل قبل  ألو ن)

دريوش  لحامل) بن  هشام   لسيد 

(،A495722 رقم) للبطاقة  لوطنية 

وتعيين  ملقر) للشركة  مصفيا 

إل ر ء) كمحل  للشركة   ال تماعي 

 لتصفية.

باملحكمة)) تم  إل5د ع  لقانوني 

5وليو)) ((1 بتاريخ) (  إلبتد ئية بالرباط)

 212،)تحت رقم)9195 ).
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COOPER MANAGEMENT

SMLIMANI SADOUK

COMPTABLE AGREE PAR L›ETAT

 SIEGE : N°48 RUE MOHAMED EL

AMRAOUI RESIDENCE NIZAR

TEL : 16.6(.22.11.99 /15. 7. 7.87.8(

FAX : 15. 7.91. 9.26

STE AL MANAR MAAMORA
SARL AU

مقرها  ال تماعي : رقم 9)  ملنطقة 

 لصناعية معمورة  لقنيطرة

محضر  لقر ر) بمقت�شى 

لشركة) للشريك  لوحيد   الستثنائي 

(،AL MANAR MAAMORA

ذ ت  لشريك  لوحيد،) ش.ذ.م.م.)

ديسمبف) (5  ملنعقد بالقنيطرة بتاريخ)

2122،)تقرر ما 5لي):

إضافة نشاط  د5د  لى  النشطة)

 لقد5مة  لو ردة في شهادتي  لضريبة)

(: باملقر  ال تماعي)  ملهنية  ملتعلقة 

 لقنيطرة رقم)9)،) ملنطقة  لصناعية)

معمورة و لذي هو):

بيع  لدر  ات  لنارية وتريبورتور،)

 لضريبة  ملهنية رقم)21712896.

من  لنظام) (2 تعد5ل  لفصل)

 ألسا�شي.

تحيين  لنظام  ألسا�شي للشركة.

وتم  إل5د ع  لقانوني لهذ   ملحضر))

مع قو نين  لشركة  ملحينة باملحكمة)

 البتد ئية بالقنيطرة،)بتاريخ))9))5نا5ر)

(،212 /94186 رقم) تحت  (،212 

بامللف  لسجل  لتجاري رقم)7)415.

65 P

COOPER MANAGEMENT

SMLIMANI SADOUK

COMPTABLE AGREE PAR L›ETAT

 SIEGE : N°48 RUE MOHAMED EL

AMRAOUI RESIDENCE NIZAR

TEL : 16.6(.22.11.99 /15. 7. 7.87.8(

FAX : 15. 7.91. 9.26

STE CARBA

SARL AU

مقرها  ال تماعي : بلوك ل، رقم 

86 ، أوالد أو يه  لقنيطرة

محضر  لقر ر) بمقت�شى 

لشركة) للشريك  لوحيد   الستثنائي 

ذ ت  لشريك) ش.ذ.م.م.) (،CARBA

بتاريخ)) بالقنيطرة   لوحيد،) ملنعقد 

) )ديسمبف)2122،)تقرر ما 5لي):

(،CARBA تصفية مسبقة لشركة)

ش.ذ.م.م.)ذ ت  لشريك  لوحيد.

مسيف  لشركة  لسيد) ذمة  إبر ء)

و هبي بدر.

في) للشركة  مصفية  تسمية 

شخص  لسيدة بنيحي خد5جة.

رقم) بلوك ل،) (: عنو ن  لتصفية)

86 ،)أوالد أو يه  لقنيطرة.

لهذ ) تم  إل5د ع  لقانوني  وقد 

باملحكمة  البتد ئية)  ملحضر 

5نا5ر) 212،) (25 ( بتاريخ) بالقنيطرة،)

بامللف) (،212 /94(49 رقم) تحت 

 لسجل  لتجاري رقم)99)62.
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COOPER MANAGEMENT
SMLIMANI SADOUK

COMPTABLE AGREE PAR L›ETAT
 SIEGE : N°48 RUE MOHAMED EL
AMRAOUI RESIDENCE NIZAR

TEL : 16.6(.22.11.99 /15. 7. 7.87.8(
FAX : 15. 7.91. 9.26

STE PYANO CASH
 SARL

مقرها  ال تماعي :  مللك  ملسمى س 
س بن عمر 8، محل رقم )،  لطابق 
 الر�شي، زنقة رقم 1) و27 ساحة 

 لشهد ء  لقنيطرة
محضر  لجمع  لعام) بمقت�شى 
(،PYANO CASH  الستثنائي لشركة)
بتاريخ)) بالقنيطرة  ش.ذ.م.م.) ملنعقد 

) )ديسمبف)2122،)تقرر ما 5لي):
PYANO-(تصفية مسبقة لشركة

CASH،)ش.ذ.م.م.
مسيف  لشركة  لسيد) ذمة  إبر ء)

 لبيانو أحمد.
تسمية مصفي للشركة في شخص)

 لسيد  لبيانو  حمد.
:) مللك  ملسمى) عنو ن  لتصفية)
(،( رقم) محل  (»8 عمر) بن  »س س 
و27  ((1 زنقة رقم)  لطابق  الر�شي،)

ساحة  لشهد ء) لقنيطرة.
لهذ ) تم  إل5د ع  لقانوني  وقد 
باملحكمة  البتد ئية)  ملحضر 
5نا5ر) 212،) (25 ( بتاريخ) بالقنيطرة،)
بامللف) (،212 /94(4( رقم) تحت 

 لسجل  لتجاري رقم)89 61.
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 STE BOULAACH TRAK
 TRANS
SARL

ر سمالها : 11.111) درهم
مقرها  ال تماعي : رقم 8)  لطابق 

 لثاني زنقة  لجز ئر أحد ف أزرو
تأسيس شركة

وضع  لقانون  لتأسي�شي) تم 
ذ ت) محدودة  ملسؤولية  لشركة 
عرفي) لعقد  تبعا   لشريك  لوحيد 
ذ ت) 5نا5ر) 212،) ((2 بتاريخ) مؤرخ 

 لخاصيات  لتالية):

تأخذ  لشركة  سم) (:  لتسمية)

(،BOULAACH TRAK TRANS

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة.

 لهدف):)نقل  لبضائع للغيف.

5قع  ملقر) (:  ملقر  ال تماعي)

8)) لطابق)  ال تماعي للشركة برقم)

 لثاني زنقة  لجز ئر أحد ف أزرو.

 ملدة):)حددت مدة  لشركة في)99 

سنة.

 (11.111 (:  لر سمال  ال تماعي)

111))حصة من) درهم مقسمة على)

للحصة  لو حدة،) درهم  ((11 قيمة)

على  لشكل  لتالي):

بولعش حميد)..)511)حصة.

بولعش وسيم)...)511)حصة.

 ملجموع)....)111))حصة.

عينا بمقت�شى  لقانون) (:  لتسييف)

غيف) ملدة  مسيف ن  للشركة   ألسا�شي 

حميد) بولعش  محدودة  لسيد 

رقم) للبطاقة  لوطنية   لحامل 

وسيم) بولعش  و لسيد  (،DA617 9

رقم) للبطاقة  لوطنية   لحامل 

.DA7 786

بكتابة) تم  إل5د ع  لقانوني 

بأزرو) باملحكمة  البتد ئية   لضبط 

تحت  لرقم) 5نا5ر) 212،) (25 بتاريخ)

 لسجل  لتجاري) )9).
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STE ROSLANE ASSETS
SARL AU

CAPITAL : 1.000.000 DHS

 SIEGE : BUREAU(N°3, CHATEAU

 ROSLANE, COMMUNE

RURALE IKEDDAR EL HAJEB

RC(N° : 46.555

رفع ر سمال  لشركة
بتاريخ) بمقت�شى  ملحضر  ملنعقد 

 ROSLANE لشركة) (2122 5ونيو) ( 1

قرر  لشريك) (،ASSETS SARL AU

 لوحيد ما 5لي):



عدد)5755 - 24)ر 4)444) )5))فبف 5ر) 212)الجريدة الرسمية   2688

بمبلغ) ر سمال  لشركة  رفع 

من) لحمله  درهم  (29.111.111

مبلغ) درهم  لى  ((.111.111 مبلغ)

طريق) عن  درهم  ( 1.111.111

إ تماعية) حصة  (291.111 إصد ر)

بقيمة)11))حصة لكل حصة،)مقيدة)

بالكامل عن طريق ضم د5ون  لشريك)

 LES CELLIERS DE  لوحيد  لشركة)

.MEKNES S.A

من  لقانون) (6 تعد5ل  لبند)

 ألسا�شي للشركة.

في  ملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

 لتجارية بمكناس بتاريخ))2)ديسمبف)

2122،)تحت  لرقم)4752.
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STE C.B.S ARTISANALE
SARL AU

تاسيس شركة
2)5نا5ر) 212،)تم تاسيس) بتاريخ)

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة) شركة 

ذ ت  ملو صفات) وحيد  بشريك 

 لتالية):

.C.B.S ARTISANALE(:(لتسيمة 

ذ ت) شركة  (:  لشكل  لقانوني)

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.

مخبزة) إستغالل مقهى،) (:  لهدف)

ومتجر للحلويات.

ساحة) (( (:  ملقر  ال تماعي)

سال) (214 ( تجاري) محل   ملسجد،)

 لجد5دة.

 ملدة):)99)سنة.

درهم) ((11.111 (:  لرأسمال)

فئة) من  حصة  ((111 مقسمة  لى)

11))درهم للو حدة.

حمزة  لغماري بحصة) (:  لشركاء)

.(111

 لتسييف):)حمزة  لغماري.

تم  إل5د ع  لقانوني لدى  ملحكمة)

5نا5ر) (26 بتاريخ) بسال   البتد ئية 

 212،)تحت رقم)41446.

69P مكرر

STE ROSLANE HOTEL
.S.A

CAPITAL : 1.000.000 DHS
 SIEGE : BUREAU(N°2 ,
 CHATEAU(ROSLANE ,
 COMMUNE IKEDDAR
PROVINCE EL HAJEB

RC(N°  : 43.871
محضر  لجمعية) ( بمقت�شى)
 ROSLANE  لعامة  ملختلطة لشركة)
بتاريخ  HOTEL S.A.،) ملنعقد 
 1 )نونبف)2122،)قرر  لشركاء)ما 5لي):
أن) رغم  نشاط  لشركة   ستمر ر 
خسائر  لشركة أقل من)4/))ر سمال)

 لشركة.
بمبلغ) رأسمال  لشركة  رفع 
من) لحمله  درهم  ((1.111.111
مبلغ) درهم  لى  ((.111.111 مبلغ)
ظم) طريق  عن  درهم  (((.111.111

 لد5ون في حساب  لشركة.
بمبلغ) ر سمال  لشركة  نقص 
من) لحمله  درهم  ((1.111.111
مبلغ) درهم  لى  (((.111.111 مبلغ)
111.111.))درهم،)عن طريق خفض)

 السهم.
تنسيق  لقانون  ألسا�شي للشركة.
في  لسجل) تم  إل5د ع  لقانوني 
)2)ديسمبف)  لتجاري بمكناس بتاريخ)

2122،)تحت  لرقم) 475.
70 P

 DOMAINE VITICOLE DES
ZAYANES
SARL AU

CAPITAL : 12.300.000 DHS
 SIEGE :  BUREAU

 ADMINISTRATIFS DOMAINE
 ZNIBER AIT HARZALLAH

PROVINCE EL HAJEB
RC(N° : 24.233

رفع رأسمال  لشركة
بتاريخ) بمقت�شى  ملحضر  ملنعقد 
 DOMAINE(1 )5ونيو)2122)لشركة
 VITICOLE DE BOUFFEKRANE
SARL AU،)قرر  لشريك  لوحيد رفع

 5.111.111 رأسمال  لشركة بمبلغ) (
 (2. 11.111 درهم لحمله من مبلغ)
درهم) ((7. 11.111 مبلغ) درهم  لى 
حصة) (51.111 إصد ر) طريق  عن 
حصة،) لكل  ((11 بقيمة) إ تماعية 
ضم) طريق  عن  بالكامل  مقيدة 
 LES شركة) د5ون  لشريك  لوحيد 

.CELLIERS DE MEKNES S.A
من  لقانون) (6 تعد5ل  لبند)

 ألسا�شي للشركة.
في  ملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
 لتجارية بمكناس بتاريخ))2)ديسمبف)

2122،)تحت  لرقم)4751.
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 DOMAINE VITICOLE DES
ZAYANES
SARL AU

CAPITAL : 3.600.000 DHS
 SIEGE :  BUREAU

 ADMINISTRATIFS DOMAINE
 ZNIBER AIT HARZALLAH

PROVINCE EL HAJEB
RC(N° : 24.227

رفع رأسمال  لشركة
شركة) محضر  بمقت�شى 
 DOMAINE VITICOLE DES
ZAYANES SARL AU،) ملنعقد)
بتاريخ)1 )5ونيو)2122،)قرر  لشريك)
بمبلغ) رأسمال  لشركة  رفع   لوحيد 
من) لحمله  درهم  ((1.111.111
مبلغ) درهم  لى  ( .611.111 مبلغ)
611.111. ))درهم عن طريق إصد ر)
بقيمة) إ تماعية  حصة  ((11.111
11))لكل حصة،)مقيدة بالكامل عن)
د5ون  لشريك  لوحيد) ضم  طريق 
 LES CELLIERS DE MEKNES(شركة

.S.A
من  لقانون) (6 تعد5ل  لبند)

 ألسا�شي للشركة.
في  ملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
 لتجارية بمكناس بتاريخ))2)ديسمبف)

2122،)تحت  لرقم))475.
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LES DOMAINES ZNIBER
.S.A

CAPITAL :67.783.600 DHS

 SIEGE :  DOMAINE(ZNIBER
 DOMAINE(ZNIBER  AIT

 HARZALLAH PROVINCE EL
HAJEB

RC(N° : 28.969
رفع رأسمال  لشركة

وفقا ملحضر  لجمعية  الستثنائية)
 LES DOMAINES ZNIBER لشركة)
S.A.) ملنعقدة بتاريخ)22)نونبف)2122،)
رأسمال  لشركة) رفع  قرر  لشركاء)
لحمله) درهم  (81.111.111 بمبلغ)
درهم  لى) (67.78 .611 مبلغ) من 
مبلغ)611. 47.78))درهم عن طريق)
من) نقد5ة  أسهم  (811.111 إنشاء)

.DIANA HOLDING(طرف شركة
من  لقانون) (8 تغييف  لفصل)
برأسمال) للشركة  ملتعلق   ألسا�شي 

 لشركة.
في  لسجل) تم  إل5د ع  لقانوني 
2))ديسمبف)  لتجاري بمكناس بتاريخ)

2122،)تحت  لرقم)4654.
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 STE BEVERAGE

CORPORATION
S.A  

CAPITAL : 300.000 DHS

 SIEGE :  CASABLANCA(RUE

SAAD IBNOU OUAKASS

RC(N° : 7303

) لعامة) ملحضر  لجمعية) وفقا 

 BEVERAGE لشركة)  ملختلطة 

CORPORATION S.A.) ملنعقدة)
قرر) (،2122 أكتوبر) ( ( بتاريخ)

 لشركاء))ما 5لي):

رغم) نشاط  لشركة   ستمر ر 
رأسمال) ((/4 من) أقل  أن  لخسائر 

 لشركة.
بمبلغ) رأسمال  لشركة  رفع 

من) لحمله  درهم  (9.711.111

مبلغ) درهم  لى  ( 11.111 مبلغ)

درهم عن طريق ضم) ((1.111.111

د5ون سيولة،)ومعنية وقابلة للدفع).
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بمبلغ) رأسمال  لشركة  نقص 

من) لحمله  درهم  (9.111.111

مبلغ) درهم  لى  ((1.111.111 مبلغ)

111.111.))درهم عن طريق خفض)

 ألسهم.

من  لقانون) (6 تغييف  لبند)

برأسمال) للشركة  ملتعلق   ألسا�شي 

 لشركة.

تنسيق  لقانون  ألسا�شي للشركة.

في  لسجل) تم  إل5د ع  لقانوني 

بتاريخ) بالد ر لبيضاء)  لتجاري 

تحت  لرقم) (،2122 ديسمبف) (27

.85(996

74 P

 STE LE RIAD DE LA

CLEMENTINE
SARL AU

CAPITAL : 36.200.000 DHS

 SIEGE : BUREAU

 ADMINITRATIFS DOMAINE

 ZNIBER  AIT(HARZALLAH

BUREAU(N°10 EL(HAJEB

RC(N° : 24.229

تجد5د وال5ة مر ق4 حسابات 
 لشركة

 LE شركة) محضر  بمقت�شى 

 RIAD DE LA CLEMENTINE

5ونيو) (2( SARL AU،) ملنعقد بتاريخ)

قرر  لشريك  لوحيد تجد5د) (،2122

،) لحامل) (.KPMG S.A وال5ة  ملكت4)

(، (BDO S.A  لتسمية  لجد5دة)

ملدة)   حسابات  لشركة  كمر ق4 

سنو ت تنتهي عند   تماع  لجمعية)

 لعامة  ملو فقة على حسابات  لسنة)

ديسمبف) ( ( في)  ال تماعية  ملنتهية 

.2124

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

نونبف) ((6 بتاريخ) بمكناس   لتجارية 

2122،)تحت رقم)4252.

75 P

DOMAINE TRIFFA
SARL

CAPITAL : 27.500.000 DHS

 SIEGE :   BUREAU

 ADMINISTRATIFS DOMAINE

  ZNIBER AIT HARZALLAH

 BUREAU(N°10  EL(HAJEB

RC(N° : 24.229

تجد5د وال5ة مر ق4 حسابات 
 لشركة

محضر  لجمعية) بمقت�شى 

 DOMAINE TRIFFA  لعامة لشركة)

5ونيو) (2( بتاريخ) ،) ملنعقد  (SARL

قرر  لشركاء) لوحيد تجد5د) (،2122

KPMG S.A،) لحامل) وال5ة  ملكت4)

(،.BDO S.A  لتسمية  لجد5دة)

ملدة)   حسابات  لشركة  كمر ق4 

سنو ت تنتهي عند   تماع  لجمعية)

 لعامة  ملو فقة على حسابات  لسنة)

ديسمبف) ( ( في)  ال تماعية  ملنتهية 

.212 

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

نونبف) ((6 بتاريخ) بمكناس   لتجارية 

2122،)تحت رقم) 425.

76 P

STE NAVI EXPRESS
SARL

رأسمالها : 11.111) درهم

مقرها  ال تماعي : شارع سمية  قامة 
رقم 82  لشقة رقم 4  لطابق  لثاني 

حي  لنخيل  لد ر لبيضاء

 21 في) بمقت�شى  لقر ر  ملتخذ 

ديسمبف)2122)تقرر ما 5لي):

رضو ن  لى) بحافيظ  باع  لسيد 

 لسيد بختار 5اسين)511)حصة بثمن)

درهم للحصة أي ما مجموعه) ((11

درهم  ستقال  لسيد) (51.111

بحافيظ رضو ن من منصبه كمسيف)

من) عليه  وتم  لتشطي4  للشركة 

 لقانون  ألسا�شي للشركة.

تعيين  لسيد بختار 5اسين كمسيف)

وحيد للشركة.

تم تغييف  لشكل  لقانوني للشركة)

من شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة)

ذ ت) محدودة  ملسؤولية  شركة   لى 

 لشريك  لوحيد.

لدى) تم  إل5د ع  لقانوني 

باملحكمة  لتجارية) كتابة  لضبط 

بالد ر لبيضاء)بتاريخ)21)5نا5ر) 212،)

تحت رقم)2472.

77 P

 STE COUDI NEGOCE
SARL AU

مقرها  ال تماعي :  لرقم 5 شارع 7 

 لطابق  لثاني  لشقة رقم 4  لسعادة 

سيدي  لبفنو�شي  لد ر لبيضاء

تأسيس شركة
باملحمد5ة) عرفي  عقد  بمقت�شى 

إنشاء) تم  5نا5ر) 212،) (9 تاريخ) في 

محدودة) لشركة   لقانون  ألسا�شي 

 ملسؤولية بشريك وحيد خصائصها)

كالتالي):

 لتسمية):)كودي نيغوس.

و ملو د) تسويق  ميع  ملنتجات 

 لصناعية.

إصالح وصيانة  ميع أنو ع  آلالت)

 لصناعية.

من تاريخ) سنة  بتد ء) (99 (:  ملدة)

 لتأسيس.

في) محدد  (: رأسمال  لشركة)

 (111 مقسم  لى) درهم  ((11.111

حصة من فئة)11))درهم للحصة.

 (111 للسيد عبد  لرحيم رغيث)

حصة.

تعيين  لسيد) تم  إلد رة  لشركة 

وحيد) كمسيف  رغيث  عبد  لرحيم 

للشركة.

بكتابة) تم  إل5د ع  لقانوني 

لدى  ملحكمة  لتجارية)  لضبط 

5نا5ر) 212،) (21 5وم) بالد ر لبيضاء)

تحت رقم) 256.

78 P

STE LEGENDCO
شركة مساهمة

ر سمالها : 1.111.111) درهم
مقرها  ال تماعي : 96 شارع  لحز م 

 لكبيف عين  لذ5اب  لد ر لبيضاء
 لسجل  لتجاري رقم : 699 28

محضر  لجمع) قر ر  بمقت�شى 
(،2122 1 )ديسمبف)  لعام  ملنعقد في)

تم  القر ر و ملصادقة على ما 5لي):
 لتصد5ق على   ر ء ت  لدعوة.

 إلقر ر  باستقالة  لسيدة 5اسمين)
مجلس) مهامها كعضو  من   لسقاط 
ونائ4  لرئيس  لتنفيذي) إد رة 

للشركة.
مامون) باستقالة  لسيد   إلقر ر 
مجلس) كعضو  منصبه  من  تاد5لي 

إد رة.
في) سهما  (2(866 ملكية) نقل 
لصالح) تادلي  مامون  ) لسيد  ملكية)

.MIW CORP(شركة
)سهما في ملكية)) (2(7 نقل ملكية)
لصالح) 5اسمين  لسقاط   لسيدة 

.MIW CORP(شركة
كعضو) (MIW CORP تعيين)

مجلس إد رة ملدة)6)سنو ت.
مجلس) أعضاء) وال5ات  تجد5د 
مشيطا،) بناني  عمر   إلد رة  لسيد 
و لسيد كريم عيوش ملدة)6)سنو ت.

مسائل أخرى.
صالحيات  ال ار ت  لشكلية.

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
رقم) تحت  بالد ر لبيضاء،)  لتجارية 

)85629)بتاريخ)1 )5نا5ر) 212.
79 P

STE NEWANCE
SARL AU

تاسيس شركة
مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم) 5نا5ر) 212،) ((6 بتاريخ) بالبيضاء)

تاسيس شركة باملو صفات  لتالية):
.STE NEWANCE SARL AU

شارع رحال) ( 1 (:  ملقر  ال تماعي)
 ملسكيني  لطابق  لثاني  لشقة رقم)5 

 لدر لبيضاء.
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:) ستشار ت في)  لهدف  ال تماعي)

 لتسييف.

ذ ت) شركة  (:  لشكل  لقانوني)

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.

 لر سمال):)11.111))درهم.

 لحصص):) لسيدة سناء) لفالح)..)

111))حصة.

تم تعيين  لسيدة سناء) (:  لتسييف)

للبطاقة  لتعريف)  لفالح  لحاملة 

مسيفة) (BE76(((5 رقم)  لوطنية 

للشركة ملدة غيف محددة.

من) تبتدئ  (:  لسنة  ال تماعية)

فاتح 5نا5ر  لى)) )ديسمبف.

 ملدة):)تم تحد5دها في)99)سنة.

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

 27 بتاريخ) بالد ر لبيضاء)  لتجارية 

 85617( رقم) تحت  5نا5ر) 212،)

و لسجل  لتجاري رقم)))5698.

80 P

STE PME CROISSANCE

.S.A

مقرها  ال تماعي : ز وية أحمد 

شري�شي وزنقة علي عبد  لرز ق، 

إقامة حد ئق أنفا حي ر سين 

 لبيضاء

إد رة) مجلس  محضر  على  ( بناء )

تقرر) (،2122 ديسمبف) ((9  بتاريخ)

ما 5لي):

بالتحقيق  لنهائي)  القر ر 

بالخسائر) غيف  ملدفوع  للتخفيض 

درهم) (46.526.111 قدره) ر سمال 

درهم  لى) (2((.74 .111 ليصبح من)

7.111)65.2))درهم.

من) ((1 للمادة)  لتعد5ل  لنسبي 

 لنظام  ألسا�شي.

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

5نا5ر) (24 في) بالد ر لبيضاء)  لتجارية 

 212،)تحت رقم)855495.

81 P

STE IF IMMOBILIER
SARL AU

تاسيس شركة
مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم) 5نا5ر) 212،) ((6 بتاريخ) بالبيضاء)

تاسيس شركة باملو صفات  لتالية):
.STE IF IMMOBILIER SARL AU
شارع رحال) ( 1 (:  ملقر  ال تماعي)
 ملسكيني  لطابق  لثاني  لشقة رقم)5 

 لدر لبيضاء.
:) النعاش)  لهدف  ال تماعي)
 لعقاري و لقيام بجميع أعمال  لبناء)

 ملختلفة.
ذ ت) شركة  (:  لشكل  لقانوني)

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.
 لر سمال):)11.111))درهم.

 لحصص):) لسيد إلياس فضيل)..)
111))حصة.

 لتسييف):)تم تعيين)) لسيد إلياس)
للبطاقة  لتعريف) فضيل  لحاملة 
مسيف ) (،BK6 ((85 رقم)  لوطنية 

للشركة ملدة غيف محددة.
من) تبتدئ  (:  لسنة  ال تماعية)

فاتح 5نا5ر  لى)) )ديسمبف.
 ملدة):)تم تحد5دها في)99)سنة.

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
بتاريخ بالد ر لبيضاء)   لتجارية 
 27)5نا5ر) 212،)تحت رقم)856172 

و لسجل  لتجاري رقم) )5698.
82 P

STE BRICO INVEST
.S.A

شركة مساهمة
ر سمالها : 11).29).54 درهم
مقرها  ال تماعي : 19) طريق 
بوسكورة 91)21  لد ر لبيضاء
 لسجل  لتجاري رقم : 29997)
 لتعريف  لضريبي : )221296

مجلس  إلد رة) محضر  بمو 4 
5نا5ر) 212،) (2 في) للشركة  ملؤرخ 
تقرر فتح فرع تحت  لعنو ن  لتجاري)
 MR مكناس) بريكوالج  ( ميسيو)
BRICOLAGE MEKNES،) لكائن)
بمركز  تقد و))مكناس،) ملحل رقم)4،)
6) ماعة آ5ت)  لطريق  لوطنية رقم)
أوالل،)مكناس،)وتعيين  لسيد محمد)

بنجلون كمسيف للفرع  ملذكور.

لدى) تم  5د عه   لفرع  ملذكور 
) لتجارية) باملحكمة) كتابة  لضبط 
5نا5ر) 212،) (26 بتاريخ) بمكناس 
وتم تسجيله لدى) ((559 تحت رقم)
 ملحكمة  لتجارية بمكناس تحت رقم)

.58(((
للمقتطف و لبيان

 ملمثل  لقانوني

83 P

 STE NAPLOUS CASH
ش.د.م.م.

مقرها  ال تماعي :  بلوك بام رقم 1) 
مركز  والد  مرح  بن  حمد

تأسيس شركة
بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�شى 
تم) بابن  حمد  ( 5نا5ر) 212،) ((  
ذ ت  ملسؤولية) شركة  تأسيس 

 ملحدودة ذ ت  لخصائص  لتالية):
 .NAPLOUS CASH((:لتسمية (

ذ ت) شركة  (:  لشكل  لقانوني)
 ملسؤولية  ملحدودة.)

 ملقر  ال تماعي):)بلوك بام رقم)1) 
مركز أوالد  مرح  بن  حمد.

 لرأس مال:))11.111))درهم موزع)
على)111))حصة))قيمة  لحصة)11) 

درهم).)توزيع رأس  ملال:
((........ مسعادي) حسن  ) لسيد 

511)حصة.
 511 (....... رفيك) رحمة   لسيدة 

حصة.
 لهدف  ال تماعي:)تحويل  ألمو ل.

ممثل تجاري
 لتسييف):)) لسيدة حسن مسعادي)

ملدة غيف محدودة.
5نا5ر و) (( تبتدأ في) (:  لسنة  ملالية)
د نبف باستثناء) لسنة) ( ( في) تنتهي 
في) بعد  لتسجيل  تبدأ   ألولى  لتي 

 لسجل  لتجاري.
تسجيل  لشركة) تم  (:  لتسجيل)
باملحكمة) بالسجل  لتجاري 
 البتد ئية  بن  حمد تحت رقم)67)) 

بتاريخ)26)5نا5ر) 212.
)))مو ز و بيان)))

84 P

شركة أووسناب
شركة ذ ت مسؤولية محدودة

في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�شى 

 8)ديسمبف)2122)و ملسجل في)2)5نا5ر)

تاسست  لشركة) بالرباط،) (212 

ذ ت  لخصائص  لتالية):

مسؤولية) ذ ت  شركة  (:  لشكل)

محدودة.

مصفف) (:  لهدف  ال تماعي)

للر ال يستخدم) أو  للسيد ت  شعر 

لتقد5م) أف�شى  كحد  شخصين 

 لخدمات.

تقد5م  لخدمات.
درهم) ((1.111 (: ر سمال  لشركة)

حصة   تماعية) ((11 مقسمة  لى)

بقيمة)11))درهم للحصة موزعة كما)

5لي):

 لسيدة سلمى رز ق)....)51)حصة.

 51 (.... حياة  لكو ح)  لسيدة 

حصة.

من) سنة  بتد ء) (99 (:  ملدة)

 لتاسيس  لنهائي.

من فاتح 5نا5ر  لى) (:  لسنة  ملالية)

) )ديسمبف من كل سنة ماعد   لسنة)

 الولى تبتدئ من تاريخ  لتسجيل.

شارع  بن) (79 (:  ملقر  ال تماعي)

سينا رقم)5)) لطابق)4) كد ل  لرباط.
بالسجل  لتجاري) رقم  لتقييد 

.(65547

85 P

 STE J&I GLOBAL

 DISTRIBUTION
SARL

تأسيس  شركة
بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�شى 
 1))5نا5ر) 212،)تم إحد ث  لقانون)

 ألسا�شي لشركة محدودة  ملسؤولية)

تتخلص فيما 5لي):

 STE J&I GLOBAL (:  لتسمية)

. DISTRIBUTION SARL

ذ ت) شركة  (:  لشكل  لقانوني)

مسؤولية محدودة.
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مصلح هيكل) (:  لهدف  ال تماعي)

مستلزمات) غيار  و  قطع  وتا ر 

 لسيار ت.

د5ار) إقامة  (:  ملقر  ال تماعي)

شارع محمد) (5 شقة رقم) ((4 عمارة)

 لخامس سال.

 ملدة):)99)سنة.

ر سمال  لشركة):)11.111))درهم)

حصة   تماعية) ((111 مقسمة  لى)

من فئة)11))درهم للحصة  لو حدة.

:) لسيد  لعرباوي  مال)  لتسييف)

و لسيد  لعرباوي إسماعيل ملدة غيف)

محدودة.

(:  لفتفة  ملعمول بها خالل  لسنة)

تبدأ من فاتح 5نا5ر  لى)) )ديسمبف.

لفائدة) (% (5 بعد خصم) (:  الرباح)

 الحتياط  لقانوني  لفائض 5تصرف)

فيه حس4 قر ر  لشركاء.

  7 85 (: رقم)  لسجل  لتجاري 

سال.

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

5نا5ر) (25 بتاريخ) بسال  (  البتد ئية)

 212،)رقم)41427.
من أ ل  الستخالص و لبيان

86 P

 STE ONE ASSURANCE

MAROC SUCCURSALE
فرع لشركة  السهم  ملبسطة

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

 24 في) و ملسجل  (2122 ديسمبف) ((2

تاسست) بالرباط،) (2122 ديسمبف)

 لشركة ذ ت  لخصائص  لتالية):

لشركة  السهم) فرع  (:  لشكل)

 ONE ASSURANCE  ملبسطة)

.GROUPE MAROC

وسطاء) (:  لهدف  ال تماعي)

 لتامين في  لخارج.

ر سمال  لشركة):)11.11)درهم.

 ملسيف):) لسيدة أمينة  بشوشة.

)من فاتح 5نا5ر  لى) (:  لسنة  ملالية)

) )ديسمبف من كل سنة ماعد   لسنة)

 الولى تبتدئ من تاريخ  لتسجيل.

شارع  بن) (4 (:  ملقر  ال تماعي)
5،) لطابق) رقم) شقة   لويد ن،)

2 كد ل.
بالسجل  لتجاري) رقم  لتقييد 
باملحكمة  لتجارية بالرباط)65567).
87 P

شركة كنوايت
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تاسيس) تم  قد  5نا5ر) 212،) ( 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة) شركة 
تحمل) ذ ت  لشريك  لوحيد  لتي 

 لخصائص  لتالية):
 لتسمية):)كنو 5ت.

 لصفة  لقانونية):ش.م.م.ش.و.
مصمم) (:  لهدف  ال تماعي)
تا ر) محلل)،) )مبفمج،) كمبيوتر)

أ هزة  لكمبيوتر.
صيانة أ هزة  لكمبيوتر.

رأسمال):)11.111))درهم مقسمة)
 لى)111))حصة من فئة)11))درهم.

 لشريك):)
 لكنتافي ند5ر)..)111))حصة.

 ملدة):)99)سنة.
من فاتح 5نا5ر  لى) (:  لسنة  ملالية)
) )ديسمبف من كل سنة ماعد   لسنة)

 الولى تبتدئ من تاريخ  لتسجيل.
 ملقر  ال تماعي):)عمارة)1 ،)شقة)
لوكيلي) أحمد  موالي  زنقة  (8 رقم)

حسان  لرباط.
 لتسييف):) لسيد  لكنتافي ند5ر.

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
5نا5ر) بتاريخ) 2) بالرباط   لتجارية 

 212،)تحت رقم))244 ).
مقتطف للنشر و الشهار
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 الستاذ هشام  أل ر وي

STE PYRAMIDE STUDIO
SARL AU

شركة ذ ت مسؤولية محدودة 
بشريك وحيد
تاسيس شركة

به  ملكت4) توصل  عقد  بمو 4 
تم تأسيس)) (،2122 نونبف) (29 بتاريخ)

بين):

 PYRAMIDE STUDIO شركة)

مسؤولية) ذ ت  شركة  (،SARL AU

محدودة بشريك وحيد،) ملمثلة من)

طرف  لسيد محمد  لصايغ،)مهندس)

معماري،) لساكن بالرباط  لسوي�شي)
تجزئة مبفوكة،)زنقة محمد  لحياني،)
للبطاقة  لتعريف) و لحامل  ((( رقم)

.A 4 49 (لوطنية رقم 

ذ ت) محدودة  ملسؤولية  شركة 

 لخاصيات  لتالية):

 PYRAMIDE (: تسمية  لشركة)

ذ ت) ش.م.م.) (،STUDIO SARL AU

شريك وحيد.

هدف  لشركة):)هدفها هو كالتالي):

ممارسة) (: هدفها) هذه  لشركة 

مهنة  لهندسة  ملعمارية.

مدة  لشركة):)99)سنة.

:) لرباط  لسوي�شي)) مقر  لشركة)
زنقة))محمد روند ة فيال رقم)2).

محدد في مبلغ) (: ر سمال  لشركة)

51.111)درهم.

 511 حصص  لشركة) مجموع 

حصة.

محمد) :) لسيد  إد رة  لشركة)

للبطاقة  لتعريف)  لصايغ  لحامل 

.A 4 49 (لوطنية رقم 

زمنية) ملدة  للشركة  تعينه مسيف  

غيف محدودة.

للتصرف) له  لصالحيات  لكاملة 

في  ميع  لحاالت) باسم  لشركة 

وبإ از  ميع  لعمليات  لتي تدخل في)

نطاق هدف  لشركة.
لتاسيس صندوق) (% (5 (:  الرباح)

من)  الحتياطي  لقانوني  لباقي 

 الرباح سوف توزع إما بين  لشركاء)

في) مساهمتهم  حس4   ملستقبلين 
توضع  انبا) أو   ر سمال  لشركة 

أو تأ ل الحقا.

باملركز) تم  إل5د ع  لقانوني 

 لجهوي لالستثمار بالرباط باملحكمة)

 لتجارية بالرباط،)تحت رقم)462.
لالضاحة و لبيان

 الستاذ هشام  أل ر وي
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STE. AQUARELLE PRINT

SARL

قر ر ت  لجمع  لعام) بمقت�شى 

5نا5ر) 212  ((1 بتاريخ)  إلستثنائي 

على) إدخال  لتغييف  لتالي  تقرر 

 لشركة):

قرر  لجمع) (: مقر  لشركة) تغييف 

تغييف مقر  لشركة)  لعام  إلستثنائي 

موالي) زنقة  (8 شقة) ( 1 عمارة) من 

أحمد لوكيلي حسان  لرباط إلى  ملحل)

  1 محمد  لخامس) بشارع   لكائن 

عمارة  لخيف رقم)8 )تابريكت سال.

تحيين  لقانون  إل تماعي) تم 

باعتبار  ملقر ر ت  لسالفة) للشركة 

 لذكر.

تم  إل5د ع  لقانوني) وبذلك 

باملحكمة  لتجارية بالرباط تحت رقم)

 248 ))بتاريخ)24)5نا5ر) 212.
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SOCIETE AZIOUS ARTISAN

شركة محدودة  ملسؤولية ذ ت 

 لشريك  لوحيد

رأسمالها : 11.111.11) درهم

 ملقر  لرئي�شي: 69) تجزئة  لسمارة 

تمارة

تبعا لقر ر  لجمع  لعام  إلستثنائي)

 AZIOUS 5نا5ر) 212  ((2 بتاريخ)

ARTISAN شركة محدودة  ملسؤولية 

إقر ر  تم  ذ ت  لشريك  لوحيد 

وتسمية  لسيد  تصفية  لشركة 

للشركة  كمصفي  5وسف  لسويني 

وتحد5د مقر  لتصفية ب 69) تجزئة 

 لسمارة تمارة.

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

 979( رقم) تحت  بتمارة   إلبتد ئية 

وبتاريخ)26)5نا5ر) 212.
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 MAGHREB EXPERT
IMMOBILIER OF AFRICA

S.A.R.L AU
تشكيل شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت عضو و حد
خاص) سند  شروط  بمو 4 
بتاريخ)5)5نا5ر) 212)تم وضع  لنظام)

.S.A.R.L AU(ألسا�شي لشركة 
 MAGHREB (: إسم  لشركة)
 EXPERT IMMOBILIER OF

.AFRICA
)ش.م.م)) (:  لشكل  لقانوني)

5حكمه  لقانون)5-96.
:) ميع) من  لشركة)  لغرض 

عمليات  لتطوير  لعقاري.
سلم) مشروع  (:  ملكت4  لرئي�شي)
 GH8 في) (5 محل رقم) (،21  ألندلس)

 ملكت4  لرئيس  ملحمد5ة.
تحد5د  5تم  (: رأس  ملال  لسهمي)
درهم،) ((1.111.11 رأس  ملال بمبلغ)
11))سهم،)ومكتت4 فيها) مقسمة إلى)
ومخصصة) نقد   بالكامل  ومدفوعة 

للشركاء)وفقا ملساهماتهم  لخاصة.
 إلد رة):) إلد رة منتدبة إلى  لسيد)

أبو بكر فوفانا.
فاتح) من  (:  لسنة  إل تماعية)

5نا5رإلى)) )ديسمبف).
5وم) من  سنة  بتد ء) (99 (:  ملدة)

باستثناء) لحل   لدستور  لنهائي،)
 ملبكر أو  لتمد5د.

تم  إل5د ع) (:  إل5د ع  لقانوني)
قلم  ألمانة) لدى  باملحكمة   لقانوني 
بالرباط) للمحكمة  لتجارية   لعامة 

 ملسجل في)R.C)تحت رقم))224 .
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ALLIANZ TECHNOLOGY SE
فرع

 ملقر  إل تماعي : 66) شارع 
 لزرقطوني،  لد ر لبيضاء

رقم  لسجل  لتجاري : 516595
إد رة) مجلس  محضر  على  بناء)
 ALLIANZ TECHNOLOGY شركة)
(،S.E SOCIETE EUROPAEA
 2122 أكتوبر) (24 بتاريخ)  ملنعقدة 

تقرر ما 5لي):

زين  لعابد5ن) تعيين  لسيد 

 لعمر ني كممثل  لفرع  ملغربي.

فيفناند) لورون  عزل  لسيد 

كممثل  لفرع) مهامه  من  شافورو 

 ملغربي.

بمكت4) تم  إل5د ع  لقانوني 

باملحكمة  لتجارية)  لتسجيل 

بالد ر لبيضاء)بتاريخ)1 )5نا5ر) 212 

تحت  لرقم)586289.
من أ ل  ملستخرج و إلشارة
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PAXAR MAROC
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

 )قيد  لتصفية)

 ملقر  إل تماعي : 7) زنقة 

 لبوحتوري، حي غوتيي، 

 لد ر لبيضاء

رقم  لسجل  لتجاري : 9.855))

محضر  لجمعية) على  بناء)

بتاريخ   لعامة  إلستثنائية  ملنعقدة 

 27)ديسمبف)2122)قرر ما 5لي):

تحد5د رصيد  لتصفية.

إبر ء) ملصفي) إغالق  لتصفية،)

وإعفائه من مهامه.

بمكت4) تم  إل5د ع  لقانوني 

باملحكمة  لتجارية)  لتسجيل 

بالد ر لبيضاء)بتاريخ)25)5نا5ر) 212 

تخت  لرقم)855581.
من أ ل  لنسخ و إلشارة

 لجمعية  لعامة  إلستثنائية
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 4JMSOLUTIONS

MOROCCO
SARL AU

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة من شريك و حد

تم تأسيس شركة تحمل  لصفات)

 لتالية بالرباط بتاريخ) )5نا5ر) 212

(:  للق4  إل تاعي)

 4JMSOLUTIONS MOROCCO

.SARL AU

ذ ت) شركة  (:  لصفة  لقانونية)

شريك) من   ملسؤوليات  ملحدودة 

و حد.

 لهدف  إل تماعي):)غرض  لشركة)

في  لخارج،) أو  في  ملغرب  سو ء)

عن) وبالنيابة  نفسها  عن  باألصالة 

 لغيف أو باملشاركة،)هو  لقيام بما 5لي):

أد ء) ميع  لخدمات  ملتعلقة)

باألنظمة  لكهربائية،) إللكتفنية،)

 مليكانيكية،) ملعلوماتية،) لتلقائية،)

و ألمن و ملر قبة وأعمال متنوعة.

و ملعد ت) تركي4  آلآلت 

 لصناعية.

و ستيف د وتصد5ر وتسويق) شر ء)

و ميع) و ملعد ت  و إلمد د ت   ملو د 

بشكل) تتعلق  قد   ملنتجات  لتي 

باألشياء) مباشر  غيف  أو  مباشر 

 ملذكورة أعاله.

بر ء ت) و ستغالل  ميع  حيازة 

وتر خيص  لتصنيع)  إلختف ع 

و لعالمات  لتجارية وحقوق  إلمتياز)

و ميع  لعمليات  الخرى  ملتعلقة)

بالهدف  لرئي�شي.

و لبف مج) وتصنيع  ألنظمة  تطوير 

قد) و ميع  ملنتجات  لتي  و ملعد ت 

مباشر) غيف  أو  مباشر  بشكل  تتعلق 

باألشياء) ملذكورة أعاله.

 ملشاركة  ملباشرة أو غيف)) ملباشرة)

في  ميع  لعمليات أو  لشركات عن)

طريق إنشاء) لشركات أو  ملشاركة في)

تكوينها أو زيادة رأس مالها أو حتى عن)

طريق رعا5ة  ألسهم أو  ألور ق  ملالية)

في  لشركات حقوق  إلكتتاب   أو 

عينية أو  ملساهمات في  ملمتلكات،) ( 

)أو غيف ذلك.
تم تحد5د رأس  ملال) (: رأس  ملال)

مقسم) درهم  ((1.111.11 بمبلغ)

درهم،) ((11 بقيمة) حصة  ((11 إلى)

على) للمساهم  لوحيد  مخصصة 

 لنحو  لتالي):

 لسيدة كوزة طه)11))حصة.

من) سنة  بتد ء) (99 (:  ملدة)

 لتأسيس  لنهائي.

من فاتح 5نا5ر إلى) (:  لسنة  ملالية)
) )ديسمبف من كل سنة ما عد   لسنة)

 ألولى تبتدئ من تاريخ  لتسجيل.
شارع  ألبطال) (:  ملقر  إل تماعي)

شة رقم)4)أكد ل  لرباط.
 لتسييف):) لسيد كوزة طه.

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
) لتسجيل) رقم) بالرباط   لتجارية 

بالسجل  لتجاري)9)655).
95 P

DEEPMIND
SARL AU

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
قد) 5نا5ر) 212) ((6 بتاريخ)  لرباط 
مسؤولية) ذ ت  شركة  تأسيس  تم 

محدودة بشريك و حد).
 DEEPMIND SARL (:  لتسمية)

.AU
 لهدف  إل تماعي):)

نظم  ملعلومات) في   إلستشار ت 
و لتحول  لرقمي.

 إلستشار ت في  لتنظيم و إلد رة.
 إلستشار ت  إلستف تيجية.

 إلستشار ت  ملالية.
 إلتصاالت و لتسويق.

تطوير  ألعمال.
 إلد رة  ملؤقتة.
 ملو رد  لبشرية.

 لخدمات و إلستشار ت  إلد رية.
أنشطة  لتسويق  لرقمي  ملباشر)
من) آخر  أي شكل  أو  غيف  ملباشر  أو 

أشكال  لتسويق.
على  لتطوير  ملنهي)  لتدري4 
و لتمويل و لتأمين وأنظمة  ملعلومات)
فيه) 5رغ4  من  لتدري4  نوع  وأي 
عام،) ميع) وبشكل  عمالء) لشركة 
مباشر) بشكل    لعمليات  ملتعلقة 
أو غيف مباشر،)كليا أو  زئيا،)بو حدة)
إليها) من  لعمليات  ملشار  أخرى  أو 
تعزيز أو  لتسهيل  وذلك   أعاله،)
وكذلك) نشاط  لشركة،) تطوير  أو  (
أو  ملشاركة) شركات  أي  إنشاء)
شكل) بأي  أوغيف  ملباشرة،)  ملباشرة 
من  ألشكال،)في  لشركات  لتي تسعى)
لتحقيق أهد ف مماثلة أو ذ ت صلة.
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 ملشاركة  ملباشرة أو غيف  ملباشرة)

للشركة في  ميع  ملعامالت ملالية أو)

 لعقارية أو  ألور ق  ملالية وفي  ميع)

أو  لصناعية)  ملؤسسات  لتجارية 

 لتي قد تكون مرتبطة بغرض  لشركة)

أو أي غرض مشابه أو ذي صلة.

تطوير تسويق برمجيات  لحاس4)

 آللي.

 إلستيف د و لتصد5ر.

بيع  ملنتجات.
 (11.111.11 (: رأسمال  لشركة)

حصة من) ((111 إلى) درهم مقسمة 

للحصة  لو حدة) درهم  (((1 فئة)

موزعة بين  لشركاء)على  لشكل  لتالي:

 (111 خالد) سعيد  بن   لسيد 

حصة.

من) سنة  بتد ء) (99 (:  ملدة)

 لتأسيس  لنهائي أي من تاريخ وضع)

 لسجل  لتجاري.

من فاتح 5نا5ر إلى) (:  لسنة  ملالية)

) )ديسمبف من كل سنة ما عد   لسنة)

 ألولى تبتدئ من تاريخ  لتسجيل.
زنقة  بل) ((7 (:  ملقر  إل تماعي)

مو�شى  لطابق  ألول  لشقة) )أكد ل)

 لرباط.

 ملسيف:) لسيد بن سعيد خالد.
بالسجل  لتجاري:) رقم  لتقييد 

.(657  

تم  إل5د ع  لقانوني لدى  ملحكمة)

5نا5ر) ( 1 بتاريخ) بالرباط   لتجارية 

.212 
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  SJY HOLDING
 SARL AU

 لرأسمال: 11.111.11) درهم                 

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة بشريك وحيد 

بالرباط) عرفي  عقد  بمقت�شى 

وضع) تم  5نا5ر) 212،) ((6 بتاريخ)

ذ ت) لشركة   لقانون  ألسا�شي 

وحيد) بشريك   ملسؤولية  ملحدودة 

ذ ت  لخصائص  لتالية:

 SJY ( ــــ) لتسمية  ال تماعية:)

 HOLDING

ــــ) لهدف  إل تماعي:)

)مقاول في  ألشغال أو  ألعمال) ((-

 ملختلفة.

 -2)تجارة عامة).

- مستشار في  لتسييف)))).

 22 عمارة رقم) ــــ) ملقر  إل تماعي:)
زنقة موالي رشيد شقة رقم)))حسان)

 لرباط.)

ــــ) ملدة  إل تماعية:)99)سنة  بتد ء)

من تاريخ تأسيسها.

حدد) ــــ) لرأسمال  إل تماعي:)
رأسمال  لشركة في مبلغ)11.111.1) 

درهم موزع على)111))حصة من فئة)

11))درهم للحصة وزعت كما 5لي:)

5اسمينة)))))))))))))))))))))))))))))))))  لسيدة:) لدرويش 

111))حصة.

تبدأ من) (: ( ( ( ( ــــ) لسنة  إل تماعية)

كل) من  ديسمبف  5نا5ر  لى) ) فاتح 

سنة.)

تعيين  لسيدة) تم  ــــ) لتسييف:)

كمسيفة وحيدة)  لدرويش 5اسمينة،)

للشركة وكموقعة وحيدة على  لوثائق)

 لبنكية ملدة غيف محدودة.))))))))))))))))))))))))))))))))

تم إ5د ع  لسجل  لتجاري بمكت4)

بالرباط) باملحكمة  لتجارية   لضبط 

رقم) تحت  5نا5ر 212) ( 1 بتاريخ)

. (6574(
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CHICO TOURS
RC N°( 542(

بتمارة) حر  عرفي  عقد  بمقت�شى 

قرر  لجمع  لعام) 5نا5ر) 212،) (5 في)

 CHICO TOURS((إلستثنائي لشركة 

درهم) ((1.111 مالها) رأس  ش.م.م 
مقرها  لرئي�شي أمل)4)رقم)49)يعقوب)

ما)  ملنصور  لطابق  ألر�شي  لرباط،)

5لي):

هشام) لبف5كي   ستقالة  لسيد 

كمال  ملسيف) لبف5كي  وأصبح  لسيد 

 لوحيد للشركة ملدة غيف محددة.

لدى) تم  إل5د ع  لقانوني  وقد 
باملحكمة  لتجارية) كتابة  لضبط 
26)5نا5ر) 212)تحت) بالرباط بتاريخ)

رقم)2666 ).
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BITA CENTER
SARL AU

رأس مال : 11111.11) درهم
 ملكت4  ملسجل : 45 زنقة  5ت  ورير 

سيدي بليوط أنفا  لد ر لبيضاء 
 لسجل  لتجاري رقم 9 4974 

 9 بتاريخ) قر ر  ماعي  ستثنائي 
أغسطس)2122.

قرر  لجمع  لعام  إلستثنائي)
حل  ملبكر) (2122 سبتمبف) (8 بتاريخ)
وتعيين) (BITA CENTER لشركة)
للبطاقة) حاملة  ناد5ة   لسيدة  ملنزه 
كمصفية) (BE42(68 (لوطنية رقم 
عنو ن  لتصفية) وتحد5د  للشركة 

باملكت4  ملسجل للشركة).
في  ملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
بتاريخ) بالد ر لبيضاء)  لتجارية 
رقم) تحت  (2122 نوفمنبف) (24

.11847(17
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 GO AFRICA
SARL AU

تأسيس شركة ذ ت  مسؤولية 
محدودة بشريك و حد

قر ر  لشريك  لوحيد) بمو 4 
مسؤولية) ( تقرر تأسيس شركة ذ ت)
وتبعا لذلك) محدودة بشريك و حد،)
سفيان) من  لسيد  تتكون  فإنها 

لبصيلي.
نشاط  لشركة.
كر ء) لسيار ت.

عبد) شارع  ز وية  (: مقر  لشركة)
و الد رسة  ملركز  لتجاري)  ملومن 

 ملمون رقم)6))حسان  لرباط.
 GO AFRICA (: ( تسمية  لشركة)

.SARL AU
من تاريخ) سنة  بتد ء) (99 (:  ملدة)

إحد ثها  لنهائي.

رأس  ملال):)حدد في)11.111.11) 
درهم مقسم على)111))حصة بقيمة)

11))درهم للو حدة.
:) لسيد سفيان)  لتسييف و لتوقيع)

لبصيلي.
تم  إل5د ع  لقانوني):)لدى  ملحكمة)
نوفمنبف) (24  لتجارية بالرباط بتاريخ)

 212)تحت رقم))6556).
وهذ  بمثابة مقتطف وبيان

100 P

GAMA FER TP
شركة ذ ت مسؤولية محدودة 

رأسمالها: 11.111) درهم
 ملقر  إل تماعي: 2 زنقة عبد  لعزيز 

 لفشتالي رقم  )  لرباط
- تغييف-

محضر  لجمع) في  ملا  اء) تبعا 
 27 ( (  لعام  إلستثنائي  ملنعقد بتاريخ)

ديسمبف)2122)تقرر ما 5لي:
طرف) من  حصة  (511 تفويت)
 لسيد عبد  لرحمان  كريش لصالح)

 لسيد عبد  لرحيم لعرج.
طرف) من  حصة  (511 تفويت)
لصالح) زغودة  عبد  الله   لسيد 

 لسيد عبد  لرحيم لعرج.
للشركة) تغييف  ملقر  إل تماعي 
2)زنقة عبد  لعزيز  لفشتالي رقم) من)
 )) لرباط))إلى)1 )رقم) )زنقة موالي)

أحمد لوكيلي حسان  لرباط.
عبد  لرحمان)  ستقالة  لسيد 
 كريش و لسيد عبد  الله زغودة من)
وتعيين  لسيد) كمسييف5ن  منصبهما 
مسيف  د5د) لعرج  عبد  لرحيم 

للشركة مع إمضائه  لفردي.
للشركة) تغييف  لشكل  لقانوني 
من شركة ذ ت مسؤولية محدودة إلى)
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت)

شريك و حد.
و قد تم وضع نظام أسا�شي)) د5د)

مرفق بالتعد5ل  لجد5د).
تم  إل5د ع  لقانوني لدى  ملحكمة)
 لتجارية بالرباط)))في)))26))5نا5ر) 212  

تحت رقم)))2678 ).
)وهذ  بمثابة مقتــطف وبـــيان

101 P  
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ELM2 SERVICES
S.A.R.L AU

شركة ذ ت مسؤولية محدودة 

بشريك و حد

 رأسمالها : 11.111) درهم

 ملقر  ال تماعي: 1  عمارة رقم  

زنقة موالي  حمد لوكيلي حسان 

 لرباط

- تغييف-
محضر  لجمع) في  ملا  اء) تبعا 

بتاريخ)))   لعام  إلستثنائي  ملنعقد 

 )5نا5ر) 212)تقرر ما 5لي):

عزل  ملسيف  لغيف  لشريك  لسيد)

منصبه) من  عبد  لعزيز  بوخريص 

كمسيف للشركة.
مغر وي) تعيين  لسيد  ملهدي 

إمضائه) مع  للشركة  وحيد  كمسيف 

 لفردي.

وقد تم وضع نظام أسا�شي  د5د)

مرفق بالتعد5ل  لجد5د.

تم  إل5د ع  لقانوني لدى  ملحكمة)

 لتجارية بالرباط)))في)))25))5نا5ر) 212  

تحت رقم)))) 26 ).
وهذ  بمثابة مقتــطف وبـــيان
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 KACIM COMPANY
SARL

 تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة 

بتاريخ) قر ر  لشركاء)  بمو 4 

تقرر تأسيس شركة) ( 5نا5ر 212) ((2

وتبعا) محدودة  مسؤولية  ذ ت 

من  لسيدة) تتكون  فإنها  لذلك 

و لسيد  و د) بلعاتي  خد5جة 

TUGURLAN CRISTINA-و بلعاتي 

   . ANDREEA

نشاط  لشركة:)

معهد  لتجميل و لعنا5ة بالتقنيات)

 لحد5ثة.

 ستيف د وتصد5ر.
مقر  لشركة:)عمارة)1 )رقم)8)زنقة)

موالي  حمد لوكيلي حسان  لرباط.

 KACIM (: تسمية  لشركة)
. COMPANY SARL

من تاريخ) سنة  بتد ء) (99 (:  ملدة)
إحد ثها  لفعلي.

  (11.111.11 رأس  ملال:)حدد في,)
حصة) ((111 على) مقسم  درهما 

بقيمة)11))درهم للو حدة.)
 لتسييف):) لسيدة خد5جة بلعاتي.
 لتوقيع:) لسيدة خد5جة بلعاتي.

)تم  إل5د ع  لقانوني لدى  ملحكمة)
5نا5ر) ( ( (26 ( بتاريخ) (  لتجارية بالرباط)

 212)تحت رقم))6566).         
وهذ  بمثابة مقتطف و بيان))
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 MEDLINE TRADING
SARL AU

 تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة بشريك و حد 

قر ر  لشريك  لو حد)) بمو 4 
تأسيس) تقرر  ( 5نا5ر 212) (5 بتاريخ)
محدودة) مسؤولية  ذ ت  شركة 
فإنها) لذلك  وتبعا  و حد  بشريك 
تتكون من  لسيد محمد سميف  حمد)

(( عو د.)
نشاط  لشركة:

 ستيف د و تصد5ر.
مقر  لشركة:)رقم)9) لطابق  لثاني)
شارع  لحسن  لثاني) زنقة  لعبدري 

 لرباط.
 MEDLINE تسمية  لشركة:)

. TRADING SARL AU
من تاريخ) سنة  بتد ء) (99 (:  ملدة)

إحد ثها  لفعلي.
رأس  ملال):)حدد في,)11.111.11)  
حصة) ((111 على) مقسم  درهما 

بقيمة)11))درهم للو حدة.)
سميف) محمد  :) لسيد   لتسييف)

 حمد عو د.
سميف) محمد   لتوقيع:) لسيد 

 حمد عو د.
تم  إل5د ع  لقانوني لدى  ملحكمة)
5نا5ر) ( ( ( 1 ( بتاريخ) (  لتجارية بالرباط)

 212)تحت رقم)5 657).        
وهذ  بمثابة مقتطف و بيان))
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AMAKCESS
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة بشريك و حد
رأسمال  لشركة : 1.111.11) درهم

 لشكل  لقانوني للشركة : شركة 

ذ ت مسؤولية محدودة بشريك 

و حد

 ملقر  إل تماعي : عمارة 1  شقة 8 

شارع موالي  حمد لوكيلي حسان 

 لرباط

رقم  لسجل  لتجاري : 65629)

في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�شى 

5نا5ر) 212،) ملسجلة في  لرباط) (6  

إعد د) تم  5نا5ر) 212) (8 بتاريخ)

ذ ت) لشركة   لقانون  ألسا�شي 

ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد باملييز ت  لتالية):

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

.AMAKCESS(لتسمية):)شركة 

 ملوضوع):

وإكسسو ر ت  غيار  قطع  تا ر 

 لسيار ت.

 ملفاوضة  لتجارية.

 إلستيف د و لتصد5ر.

شقة    1 عمارة   :  ملقر  لتجاري)

8 شارع موالي  حمد لوكيلي حسان)

 لرباط.

من) سنة  بتد ء) (99 (:  ملدة)

 لتأسيس  لفعلي للشركة.

 لتسييف):)تسييف  لشركة من طرف)

 لسيد أمين تازي.

درهما) ( ((1.111.11 (:  لرأسمال)

مقسم كالتالي):

 لسيد أمين تازي)11))حصة.

 ملجموع):)11))حصة.

:باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني)

5نا5ر) ( ( (25 ( بتاريخ) (  لتجارية بالرباط)

 212)تحت عدد)2645 ).
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ECO GROUPS S.A
 5كو كروب

تغييف  لشكل  لقانوني للشركة
 مع إدر ج

 لتغييف ت  ملر فقة له
بمقت�شى  لجمع  لعام  لغيف)

(،2122 ديسمبف) ( ( بتاريخ)  لعادي 

قرر مجلس إد رة شركة  5كو كروب)

بمعية) وذلك  (ECO GROUPS S.A

 ميع  ملساهمين للشركة ما 5لي):

(: للشركة) تغييف  لشكل  لقانوني 

قررت  لجمعية  لعامة تغييف  لشكل)

 لقانوني للشركة للشركة من شركة))

ذ ت) شركة  إلى  مجهولة  إلسم 

مسؤولية محدودة.
للقانون) (( تعد5ل  لفصل)

قررت  لجمعية) للشركة:)  ألسا�شي 
للقانون) (( تعد5ل  لفصل)  لعامة 

 ألسا�شي للشركة.

إد رة  لشركة:) مجلس   ستقالة 

قررت  لجمعية  لعامة قبول  ستقالة)

مجلس إد رة  لشركة.

 لسيد بر دة محمد عزيز،)مغربي،)

 لقاطن بزنقة  بن قاسم درج ك طابق)

إقامة 5اسيمن  ملعاريف  لبيضاء) (4

لبطاقة  لتعريف  لوطنية)  لحامل 

C 6511،)كرئيس مجلس  إلد رة.

) لسيد بر دة علي،)مغربي،) لقاطن)

 4 طابق) ك  درج  قاسم  بزنقة  بن 

5اسيمن  ملعاريف  لبيضاء) إقامة 

لبطاقة  لتعريف  لوطنية)  لحامل 

نائ4  ملد5ر) كمد5ر،) (،BE85(7(6

 لعام للشركة.

مغربية) أمينة،) بر دة   لسيدة 

ك) درج  قاسم  بزنقة  بن   لقاطنة 

5اسيمن  ملعاريف) إقامة  (4 طابق)

لبطاقة  لتعريف)  لبيضاء) لحامة 

كمد5رة) (،BE46(92(  لوطنية)

للشركة.

قررت  لجمعية) فقد  ( وعليه)

هذه) وقبول   لعامة  ملصادقة 

 إلستقالة بدون أي تردد وال طعن مع)

 إلعفاء) لتام ملجلس  إلد رة.
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تعيين  لسيد) تم  (: تعيين  ملسيف)
مغربي  لقاطن) عزيز،) محمد  بر دة 
 4 طابق) ك  درج  قاسم  بزنقة  بن 
5اسيمن  ملعاريف  لبيضاء) إقامة 
لبطاقة  لتعريف  لوطنية)  لحامل 
)للشركة ملدة غيف) C 6511،)كمسيف)
 (5 وذلك طبقا للفصول) (، محدودة)

و4 )للقانون  ألسا�شي.
 لتوقيعات  لبنكية و إل تماعية:)
تم)) إلقر ر على أن  لجميع  لتوقيعات)
ملزمة) تكون  للشركة   لبنكية 
بر دة) للسيد  بالتوقيعات  لفرد5ة 

محمد عزيز).
تم  إل5د ع  لقانوني) (:  إل5د ع)
للشركة باملحكمة  لتجارية بالبيضاء))
1 )))5نا5ر) 212)تحت) ( وذلك بتاريخ)

عدد)66 856.
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 ECO GROUPS
S.A

 5كو كروب
تحد5ث   لوضعية  لقانونية  لشركة 

 5كو كروب
ECO(GROUPS  S.A

مالئمة  مللف  لخاص) أ ل  من 
للشركة لدى  ملحافظة  لعقارية،)مع)
 لوضعية  لقانونية  لحالية للشركة))
مجلس  إلد رة،) لسيد) رئيس  قرر 
للمر حل) بر دة محمد عزيز  لتطرق 

 لتي مرت منها هذه  لتعد5الت.
للشركة،) تحويل  ملقر  لتجاري 
من) حس4  لعقد  لتوثيقي،) وذلك 
طرف  ألستاذة  ملوثقة  لسيدة كنزة)

ملسفر بتاريخ)1))فبف 5ر)))21.
مد5ر  لشركة،) وتعيين   ستقالة 
بين  لسيد د فيد) تبادل  ألسهم  مع 
سيف5ل كنذريك وأفر د عائلة  لسيد)

وذلك حس4  لعقد  لتوثيقي) بر دة 

طرف  ألستاذة  ملوثقة  لسيدة) من 

و   ( 5وليو) (22 بتاريخ) سلوى  مركي 

.21((

إد رة  لشركة) مجلس  تسمية 

للجمعية) حس4  لعقود  لعرفية 

 لعامة  إلستثنائية بتاريخ)1))سبتمبف)

))21،)1))سبتمبف)4)2،)1))سبتمبف)

7)21،)1))سبتمبف)2121.

وعليه فقد تمت صياغة  لقانون)

 ألسا�شي للشركة،)متضمنا  لتغييف ت)

بتاريخ وذلك  أعاله  إليه    ملشار 

 1 )ديسمبف)2122.
ECOGROUPE HOLDING

S.A

CASABLANCA-MOROCCO
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ECO GROUPS

S.A 

 5كو كروب

تعيين  مجلس إد رة شركة مجهولة 
 إلسم

مؤرخة) عرفية  عقود  بمقت�شى 

بتاريخ:

))21،) ملسجلة) سبتمبف) ((1

بتاريخ)8))5نا5ر) 212،)حس4  ملر ع)

 RE/212 111525(( 61 (  لتالي)

مر ع  ألد ء) (OR 716/212 

.71(11 242(2  

4)21،) ملسجلة) سبتمبف) ((1

بتاريخ)8))5نا5ر) 212،)حس4  ملر ع)

 RE212 1115247( 61  لتالي)

مر ع  ألد ء) (OR  712/212 

.71(11 2141(2 5

7)21،) ملسجلة) سبتمبف) ((1

بتاريخ)8))5نا5ر) 212،)حس4  ملر ع)

 RE212 1115248( 61  لتالي)

مر ع  ألد ء) (OR  71 /212 

.71(11 2141(2 7

2121،) ملسجلة) سبتمبف) ((1

بتاريخ)8))5نا5ر) 212،)حس4  ملر ع)

 RE212 1115251( 61  لتالي)

مر ع  ألد ء) (OR  716/212 

.71(11 2(62 9

قرر رئيس مجلس  إلد رة ما 5لي)

تعيين مجلس إد رة  لشركة.

إد رة  لشركة:) مجلس  تعيين  (-

تعيين) قررت  لجمعية  لعامة،)

مجلس  إلد رة كالتالي):

 لسيد بر دة محمد عزيز،)مغربي)

ك) درج  قاسم  بزنقة  بن   لقاطن 

5اسيمن  ملعاريف) إقامة  (4 طابق)

لبطاقة  لتعريف)  لبيضاء) لحامل 

مجلس)) كرئيس  (C 6511  لوطنية)

 إلد رة للشركة ملدة) )سنو ت وذلك)

طبقا للفصل)9))للقانون  ألسا�شي.

 لسيد بر دة علي،)مغربي  لقاطن)

 4 طابق) ك  درج  قاسم  بزنقة  بن 

5اسيمن  ملعاريف  لبيضاء) إقامة 

لبطاقة  لتعريف  لوطنية)  لحامل 

نائ4  ملد5ر) كمد5ر،) (BE85(7(6

سنو ت وذلك)  لعام للشركة ملدة) )

طبقا للفصل)9))للقانون  ألسا�شي.

مغربية) أمينة،) بر دة   لسيدة 

ك) درج  قاسم  بزنقة  بن   لقاطنة 

5اسيمن  ملعاريف) إقامة  (4 طابق)

لبطاقة  لتعريف)  لبيضاء) لحاملة 

كمد5رة) (،BE46(92(  لوطنية)

سنو ت وذلك طبقا) للشركة ملدة) )

للفصل)9))للقانون  ألسا�شي.

صياغة) قررت  فقد  وعليه 

وقبول)  لجمعية  لعامة  ملصادقة 

وال) تردد  أي  بدون  هذه  لتغييف ت 

طعن.
ECOGROUPE HOLDING 

S.A

CASABLANCA-MOROCCO
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CS ALPHA SASU
 (2 بتاريخ) عرفي  عقد  تحت 

شركة) تأسيس  تم  5نا5ر) 212،)

باملو صفات  لتالية):

.CS ALPHA SASU(:(لتسمية 

 ملقر  إل تماعي):)شارع  ملهدي بن)

تومرت  لرقم)7 ،كلميم.

 لهدف  إل تماعي):

)توليد،)نقل وتوزيع  لكهرباء.

شركة  ألسهم) (:  لشكل  لقانوني)

 ملبسطة بمساهم و حد.

 لرأسمال):)75.111.11)درهم.

 لرئيس):) لسيد شكي4 زعري.
 إل5د ع  لقانوني  ملحكمة)

 إلبتد ئية بكلميم.
 لسجل  لتجاري):)7 45.

قصد  لنشر و إلعالن
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CS BRAVO SASU
5نا5ر) (5 بتاريخ) عرفي  عقد  تحت 
 212،)تم تأسيس شركة باملو صفات)

 لتالية):
.CS BRAVO SASU(:(لتسمية 

شارع  ملقدس) (:  ملقر  إل تماعي)
 إلقامة)6) لطابق)2) لرقم)6)و دة.

 لهدف  إل تماعي):
)توليد،)نقل وتوزيع  لكهرباء.

شركة  ألسهم) (:  لشكل  لقانوني)
 ملبسطة بمساهم و حد.

 لرأسمال):)51.111.11)درهم.

 لرئيس):) لسيد شكي4 زعري.
 إل5د ع  لقانوني  ملحكمة)

 لتجارية بو دة.
 لسجل  لتجاري):)41467.

قصد  لنشر و إلعالن
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HML MEDIAS
تأسيس شركة محدودة  ملسؤولية

في مؤرخ  عرفي  عقد  على   بناء)
بتاريخ مسجل  5نا5ر) 212،) (5   
أبرم قانون شركة) 5نا5ر) 212،) ((  
بيان) و آلتي  محدودة  ملسؤولية 

وتفصيل مميز تها.
.HML MEDIAS(:(إلسم 

 لهدف):
أو) للتلفزيون  إنتاج  لكبسوالت 
 لوي4 وبشكل عام ما 5تعلق بإنتاج)

 لسمعي  لبصري).
أو) إنتاج  ألفالم  لتعليمية 
وكذلك) للغيف  و لدعائية   لتكوينية 
مثل) باألفالم   ألنشطة  ملتعلقة 
 لتسجيل  لصوتي،) لنضري)
وكذلك  ميع) و لتسويق  لرقمي 
و إلستشار ت  ملتعلقة)  لخدمات 

بالهدف.
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تأ يف،) ستيف د) بيع،) شر ء،)

تصد5ر تسويق  ميع أنو ع  لخدمات)

في مجال  إلتصاالت و لفعاليات.

لها) أخرى  شركات  مع   ملساهمة 

نفس  ألنشطة.

أحمد  لبز5وي) :) لسيد   لشركاء)

ديسمبف) (22 بتاريخ) بالرباط   ملزد د 

زنقة) ((8 بالرباط،) 987)،) لساكن 

مغربي) (، حسان) (5 شقة) و دة 

 لجنسية.

ميلود  لبز5وي  ملزد د)  لسيد 

بتاريخ)955))بسال،) لساكن بالرباط،)

8))زنقة و دة شقة)5)حسان،)مغربي)

 لجنسية.

رقم    1 : عمارة   ملقر  إل تماعي)

8 زنقة موالي  حمد لوكيلي   لشقة 

حسان  لرباط .

5وم) من  سنة  بتد ء) (99 (:  ملدة)

 لتأسيس  لنهائي.

 (11.111 في) حدد  (: رأس  ملال)

111.))حصة قيمة) درهم مقسم إلى)

كلها) درهم مسجلة  ((11 كل و حدة)

عند) من  ملجموع  ومحررة  نقد  

 لتقييد وموزعة كالتالي):

 لسيد أحمد  لبز5وي)911)حصة.

 لسيد ميلود  لبز5وي)11))حصة.

 لتسييف):) لشركة مسيفة من طرف)

 لسيد ميلود  لبز5وي بصفته  ملسيف)

 لوحيد للشركة ملدة غيف معينة.

 ألرباح):)تقسم نسبيا بين  لشركاء)

بعد  إلقتطاعات) حصصهم  حس4 

من) 5نتقل  أو  و لقانونية   لشرعية 

 د5د.

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

5نا5ر) ( ( (25 ( بتاريخ) (  لتجارية بالرباط)

 212)تحت رقم)2626 ).
للخالصة و لبيان
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MIAMI FOOD COMPANY
تأسيس شركة محدودة  ملسؤولية

في مؤرخ  عرفي  عقد  على   بناء)
بتاريخ) مسجل  5نا5ر) 212،) ((  
أبرم قانون شركة) 5نا5ر) 212،) ((7
بيان) و آلتي  محدودة  ملسؤولية 

وتفصيل مميز تها.
 MIAMI FOOD (:  إلسم)

.COMPANY
 لهدف):

بيع) محالت  إستغالل  ملقاهي،)
 ملثلجات و ملطاعم.

تحضيف وبيع  لو بات في  ملطعم)
أو عن طريق خدمة  لتوصيل.

تنظيم أنو ع  لحفالت.
أنو ع  لخبز) تحضيف  ميع 
أو) بالتقسيط  للبيع  و لحلويات 

 لجملة.
شر ء)بيع،)تسويق،)تفويض تأ يف)

كل ما 5تعلق بهدف  لشركة.
إستيف د  ميع  ملو د  ملتعلقة)

بنفس  لهدف.
لها) أخرى  شركات  مع   ملساهمة 

نفس  ألنشطة.
 لشركاء):

شيبي  ملزد د) هشام   لسيد 
5وليو) 97)،) ((1 بتاريخ) بالرباط 
 9 5)س رقم)  لساكن بالرباط،)قطاع)
حي  لرياض  لرباط،)مغربي  لجنسية.
 لسيد مر د تيتيش  ملزد د بسال،)
978)، لساكن) أغسطس) ((6 بتاريخ)
تجزئة) بنت  ألزور  خولة  بزنقة 
،) لسوي�شي،) قاسم) بئف  رمضان،)

 لرباط،)مغربي  لجنسية.
رقم    1 : عمارة   ملقر  إل تماعي)
8 زنقة موالي  حمد لوكيلي   لشقة 

حسان  لرباط .
5وم) من  سنة  بتد ء) (99 (:  ملدة)

 لتأسيس  لنهائي.
 (11.111 في) حدد  (: رأس  ملال)
حصة قيمة) ((111 درهم مقسم إلى)
كلها) درهم مسجلة  ((11 كل و حدة)
عند) من  ملجموع  ومحررة  نقد  

 لتقييد وموزعة كالتالي):

 لسيد هشام شيبي)661)حصة.

 لسيد مر د تيتيش)41 )حصة.

من) مسيفة  :) لشركة   لتسييف)

و لسيد) شيبي  هشام  طرف  لسيد 

مر د تيتيش ملدة غيف معينة.

 ألرباح):)تقسم نسبيا بين  لشركاء)

بعد  إلقتطاعات) حصصهم  حس4 

من) 5نتقل  أو  و لقانونية   لشرعية 

 د5د.

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

5نا5ر) ( ( (25 ( بتاريخ) (  لتجارية بالرباط)

 212)تحت رقم)2627 ).
للخالصة و لبيان
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PUZZELLIGE

SARL

شركة ذ ت مسؤولية محدودة

رأس مالها : 11.111.11) درهم

 لكائنة ب 2) شارع  لكفاح د5ور 

 لحومر  لطابق  ألول سيم  لرباط

ملخص محضر  لجمع  لعام 
 إلستثنائي للشركة

إطار  لجمع  لعام  إلستثنائي) في 

ذ ت) شركة  (PUZZELLIGE لشركة)

بتاريخ) محدودة  ملنعقد  مسؤولية 

 (2 ب) 2122) لكائنة  أكتوبر) (((

د5ور  لحومر  لطابق) شارع  لكفاح 

تد ول مساهمو )  ألول سيم  لرباط،)

 لشركة باإل ماع على ما 5لي):

قر ءة تقرير  لتسييف  لذي قام به)

 لرئيس.

سابقا) بصفة  تصفية  لشركة 

ألو نها.

تعيين  لسيد  بن شقرون  دريس)

 ملسؤول عنها.

تم  إل5د ع  لقانوني للشركة:)لدى)

باملحكمة  لتجارية) كتابة  لضبط 

 2122 ))نوفمنبف) (22 ( )بتاريخ) بالرباط)

تحت رقم)1511 ).
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G-SECURITY SERVICES

 SARL AU

إعالن عن تأسيس شركة 
G-SECURITY SERVICES

SARL AU

شركة ذ ت مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد

زنقة  ألشعري عمارة 2 شقة 29 

أكد ل  لرباط

مسجل) عرفي  عقد  بمقت�شى 

تم) بالرباط  5نا5ر) 212) بتاريخ4)

وضع  لقانون  ألسا�شي لشركة تحمل)

 لخصائص  لتالية):

 G-SECURITY (:  لتسمية)

.SERVICES

ذ ت  شركة   :  لصفة  لقانونية)

مسؤولية محدودة بشريك .

:  لتسييف   لهدف  إل تماعي 

وتطوير  تصميم  )خلق،   لتجاري 

مو قع  ألنتفنت ،  لبف مج و لخدمات 

 ملعلوماتية.

 (11.111.11 (: رأسمال  لشركة)

حصة) ((111 إلى) مقسمة  درهم 

لفائدة) للحصة  درهم  ((11 فئة) من 

عدنان)  لشريك  لوحيد  لسيد 

 لغربي.

زنقة  ألشعري   :  ملقر  إل تماعي)

عمارة 2 شقة 29 أكد ل  لرباط.

 لتسييف : عهد تسييف  لشركة ملدة 

غيف محدودة للسيد عدنان  لغربي.

 لسنة  ملالية : من فاتح 5نا5ر إلى  

)  ديسمبف من كل سنة.

 ملدة : 99 سنة  بتد ء من تاريخ 

 لتأسيس  لنهائي.

باملحكمة)  إل5د ع  لقانوني:)

5نا5ر) (24 ( بتاريخ) ( بالرباط)  لتجارية 

 212)تحت رقم)2576 ).

بالسجل  لتجاري) رقم  لتقييد 

.(6556 
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GAMA CORE
شركة ذ ت مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد
1) زنقة  لقاهرة تكنوبارك حسان 

 لرباط
RC :111779

تفويت  لحصص
تغييف  لشكل  لقانوني للشركة

بمقت�شى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
قرر) 5نا5ر) 212) (4 بتاريخ)  ملؤرخ 
شركاء)شركة)GAMA CORE)ما 5لي):

تفويت  ميع  لحصص  لتي)
في) عدنان  لغربي  5ملكها  لسيد 
إلى) حصة  ((511( رأسمال  لشركة)

 لسيد أسامة بوغابة.
من) (7 و ملادة) (6 في  ملادة) تعد5ل 

 لقانون  ألسا�شي للشركة.
 ((111( بوغابة) أسامة   لسيد 

حصة.
للشركة) تغييف  لصفة  لقانونية 
محدودة  مسؤولية  ذ ت  شركة  إلى 

بشريك وحيد.
باملحكمة) (: تم  إل5د ع  لقانوني)
5نا5ر) ( (24 ( ( 5وم) ( (  لتجارية بالرباط)

 212))تحت رقم)))2615 ).
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CITRUS VALLEY VILLAGE
شركة ذ ت مسؤولية محدودة 

4   شقة 8 زنقة موالي  حمد لوكيلي 
حسان  لرباط
RC :146799

تعيين مسيفون  دد
بمقت�شى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
قرر) (2122 نوفمنبف) (2  ملؤرخ بتاريخ)
 CITRUS VALLEY شركة) شركاء)

VILLAGE)ما 5لي):
تعيين  لسادة عماد 5وسف عبد)
قريون) أ5وب  و ملهدي  فتحي   لرحيم 
سنة) ملدة  للشركة  كمسيفون  دد 
خلفا للمسيف5ن  ملقالين  لسيد  مال)

بن  لطنجي و لسيدة هجر بوملحة.
باملحكمة) (: تم  إل5د ع  لقانوني)
 لتجارية بالرباط)))5وم)))2))5نا5ر 212 

تحت رقم)969) ).
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MAISON RIFAI
SARL AU

بمقت�شى عقد عرفي تم ما 5لي):
مسؤولية) ذ ت  شركة  تأسيس 

محدودة بشريك وحيد.
.MAISON RIFAI(:لتسمية 

 لهدف  إل تماعي):)مخبز حلويات.
درهم) (51111 (: رأسمال  لشركة)
 (11 511)حصة من فئة) مقسم إلى)

درهم للحصة  لو حدة.
من) سنة  بتد ء) (99 (:  ملدة)
 لتأسيس  لنهائي أي من تاريخ وضع)

 لسجل  لتجاري.
5نا5ر) فاتح  من  (:  لسنة  ملالية)
ما) سنة  كل  من  ديسمبف  ( ( ( إلى)
تاريخ) من  تبتدئ  عد   لسنة  ألولى 

 لتسجيل.
 لتسييف):) لسيدة سارة  لرفاعي.

 ملقر):)2)شارع محمد  لخامس حي)
نهضة قطاع)5)قرية سال.

باملحكمة) (: تم  إل5د ع  لقانوني)
5ونيو) ( ((6 ( ( 5وم) ( (  لتجارية بالرباط)

2122)تحت  لرقم) 14)6).
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PANDEX DELIVERY
بيع  لحصص

 وتغييف  ملقر  إل تماعي للشركة
و نعقاد) حس4  لعقد  لخاص 
 5 5وم)  لجمع  لعام  إلستثنائي 
باملقر  إل تماعي) (212( نوفمنبف)
ساحة  بو بكر  لصد5ق) ((2 للشركة)

رقم)8)أكد ل  لرباط تقررما 5لي):
بيع  ميع  ألسهم  لتي 5متلكها كل)
و لسيد) من  لسيد محمد سحتوت 
كل) إلى  حصة)) ((11( مغزة) محمد 
من  لسيد ماشاء)هللا رشيد  لحامل)
رقم) لبطاقة  لتعريف  لوطنية 
و لسيدة فريدة صالحي) (AB(59 74
لبطاقة  لتعريف  لوطنية)  لحاملة 

.G 5992 (رقم
محمد سحتوت)  ستقالة  لسيد 
مهامهما) من  مغزة  محمد  و لسيد 
فريدة) ) لسيدة  وتسمية) كمسيف5ن 

صالحي بصفتها  ملسيفة))للشركة.

تغييف  ملقر  إل تماعي للشركة إلى)
 لعنو ن  لجد5د رقم)5))زنقة  ملوصل)

بطانة سال.

باملحكمة) (: تم  إل5د ع  لقانوني)

 لتجارية بالرباط)))5وم)))29))نوفمنبف)

)212)تحت رقم)))1)2).
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H.2 SECURITIES
SARLAU

RC / 165707

تأسيس
بمقت�شى عقد عرفي حرر بالرباط)

وضع) تم  5نا5ر) 212) تاريخ) 2) في 

 H.2 لشركة)  لقانون  ألسا�شي 

.SECURITIES SARLAU

 H.2 SECURITIES (:  لتسمية)

.SARLAU

شارع) (411 (:  ملقر  ال تماعي)

 5 بدر  لشقة) إقامة   لحسن  لثاني 

د5ور  لجامع  لرباط.

 لرأسمال):)11.111))درهم.

:) مع  ملعلومات)  لغرض)

و ملشورة.

 ملدة):)99)سنة.

 ملسيف):) لسيد  لحسين حجي.

تم  إل5د ع) (:  إل5د ع  لقانوني)

لدى) بالسجل  لتجاري   لقانوني 

 27  ملحكمة  لتجارية بالرباط بتاريخ)

 ( 2695 تحت  لرقم) 5نا5ر) 212)

 لسجل  لتجاري رقم)65717).
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 SOCIETE FIBONACCI

CENTRE PRIVE
SARL

شركة ذ ت مسؤولية محدودة 
رأسمالها 11111.11) درهم

مقرها  ال تماعي: محل سكني 

 لكائن برقم 154) شقة 4 رياض 

 السماعيلية مكناس

RC 54657 – IF 50633639

إغالق  لتصفية

محضر  لجمع  لعام) بمقت�شى 
 22/(2/2122 بتاريخ)  لغيف  لعادي 
 FIBONACCI CENTRE لشركة)

. PRIVE SARL
تم  لتقرير و ملصادقة على ما 5لي):

 إلغالق  لنهائي و لتصفية  لكاملة)
وتحد5د  ملقر  ال تماعي) للشركة 

كعنو ن  لتصفية.
للمصفي  لسيد) إعطاء) إلبر ء)

صنهاجي خا5لي توفيق.
و اء) تقرير  لتصفية  تقد5م 
ال) و لخصوم  �شيء) ال  فيها:) ألصول 
�شيء)وحساب  لتصفية 5قدم رصيد)

يساوي صفر.
باملحكمة) تم   إل5د ع  لقانوني 
بتاريخ)) بمكناس   لتجارية 

 212/)26/1)تحت رقم)558).
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ABL MOROCCO
أل بي إل مروكو
شركة مساهمة

رأسمالها : 611.111.) أورو
 ملقر  ال تماعي : منطقة  لتصد5ر 
 لحرة، تجزئة رقم 72،  لبقعة رقم 2

طنجة
 لسجل  لتجاري : 119.  

تغييف  لتسمية
تعد5ل  لنظام  ألسا�شي

محضر  لجمع  لعام) بمو 4 
بتاريخ) للشركاء) ملنعقد   الستثنائي 
للشركة  ملسماة) (2122 سبتمبف) (29
شركة مساهمة) »أل بي إل مروكو«)

تقرر ما 5لي):
تغييف  سم  لشركة ليصبح)»أل بي)

إل مروكو«)شركة مساهمة.
من  لنظام) (2 تعد5ل  ملادة)

 ألسا�شي.
بكتابة) تم  إل5د ع  لقانوني 
بطنجة) باملحكمة  لتجارية   لضبط 
رقم) تحت  (2122 ديسمبف) (6 بتاريخ)

.261.275
بمثابة مقتطف وبيان

 إلد رة

122 P
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VMI
فيإمإي

شركة محدودة  ملسؤولية

رأسمالها : 25.111 أورو

 ملقر  ال تماعي : منطقة  لتصد5ر 

 لحرة، تجزئة رقم 2، بقعة رقم 62

رقم بي إي 5، طنجة

 لسجل  لتجاري :  42.)7

تصحيح خطإ مادي
محضر  لجمع  لعام) بمو 4 

 2122 أكتوبر) في) ) للشركاء) ملؤرخ 

للشركة  ملذكورة أعاله،)تقرر ما 5لي):

قرر  لشركاء)تصحيح  لخطأ  لذي)

محضر) قر ر ت  صياغة  في  حدث 

 لجمع  لعام للشركاء)بتاريخ) 2)5ونيو)

)212)في  لو قع تمت زيادة رأس  ملال)

بدمج  الحتياطيات وليس باملساهمة)

 لنقد5ة.

بكتابة) تم  إل5د ع  لقانوني 

بطنجة) باملحكمة  لتجارية   لضبط 

رقم) تحت  (2122 ديسمبف) (5 بتاريخ)

.261.2 7
بمثابة مقتطف وبيان

 ملسيف
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 LAPO COMPOUND

MAROC
البو كومباوند مروك

شركة محدودة  ملسؤولية

بشريك وحيد

رأسمالها : 9.111 أورو
 ملقر  ال تماعي : أطالنتيك فري 

زون،  لطريق  لوطني 4، بقعة 
ل)6.) ول6.)، مقاطعة عامر 

 لسافلية،  لقنيطرة

 لسجل  لتجاري طنجة : )16.58)

 لسجل  لتجاري  لقنيطرة : 17 .67

تحويل  ملقر  ال تماعي
تعد5ل  ملو زي  لنظام  ألسا�شي

بمو 4 قر ر ت  لشريك  لوحيد)

 ملؤرخة في)27)سبتمبف)2122)للشركة)

 ملذكورة أعاله،)تقرر ما 5لي):

تحويل  ملقر  ال تماعي للشركة إلى)
:)أطالنتيك فري زون،)  لعنو ن  لتالي)
ل)6.)  بقعة  (،4  لطريق  لوطني)
عامر  لسافلية،) مقاطعة  ول62.)،)

 لقنيطرة.
من  لنظام) (4 تعد5ل  ملادة)

 ألسا�شي.
بكتابة) تم  إل5د ع  لقانوني 
بطنجة) باملحكمة  لتجارية   لضبط 
رقم) تحت  (2122 أكتوبر) ((2 بتاريخ)
84).58).)وبكتابة  لضبط باملحكمة)
 البتد ئية للقنيطرة بتاريخ)6))نوفمبف)

2122)تحت رقم)9)  9.
بمثابة مقتطف وبيان

 ملسيف
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SIGIT MAROC TFZ
سيجيت مروك تي إف زد
شركة محدودة  ملسؤولية

رأسمالها : 811.111.) أورو
 ملقر  ال تماعي : منطقة  لحرة 

طنجة أوطوموتيف سيتي، طاك 2 
بقعة رقم 8&9،  ماعة  و معة

إقليم فحص أنجرة
 لسجل  لتجاري : )6).62

تحويل  ملقر  ال تماعي
تعد5ل  ملو زي للنظام  ألسا�شي

محضر  لجمع  لعام) بمو 4 
 2122 سبتمبف) (7 للشركاء) ملؤرخ في)
للشركة  ملذكورة أعاله،)تقرر ما 5لي):
للشركة) تحويل  ملقر  ال تماعي 
منطقة  لحرة) (: إلى  لعنو ن  لتالي)
 2 طاك) سيتي،) أوطوموتيف  طنجة 
8&9،) ماعة  و معة،) رقم) بقعة 

إقليم فحص أنجرة.
من  لنظام) (4 تعد5ل  ملادة)

 ألسا�شي.
بكتابة) تم  إل5د ع  لقانوني 
بطنجة) باملحكمة  لتجارية   لضبط 
رقم) تحت  (2122 نوفمبف) ( 1 بتاريخ)

.261.158
بمثابة مقتطف وبيان

 ملسيف

125 P

 BAOMAC ELECTRONIC

MOROCCO
باوماك إلكتفونيك مروكو

شركة محدودة  ملسؤولية

بشريك وحيد
رأسمالها : 5.111 أورو

 ملقر  ال تماعي : منطقة  لحرة 

طنجة أوطوموتيف سيتي، بقعة رقم 

)1)،  لطابق  ألول،  ملكت4 رقم 8.)

 ماعة  و مع، إقليم فحص أنجرة

 لسجل  لتجاري :  6 .2 )

تأسيس
في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�شى 

بطنجة تم تأسيس) (2122 نوفمبف) (8

بشريك) محدودة  ملسؤولية  شركة 

تحمل  لخصائص) و لتي  وحيد 

 لتالية):

إلكتفونيك) »باوماك  (:  لتسمية)

مروكو«)ش.م.م بشريك وحيد.

أساسا،) تهدف  لشركة  (:  لهدف)

باملغرب) لحساب  لغيف،) أو  لحسابها 

كما بالخارج إلى):

إنتاج و لبحث و لتطوير للمكونات)

 إللكتفونية،) ملنتجات  لبالستيكية،)

من  أل هزة  ملنزلية،) ملو قد) أ ز ء)

و أل ز ء) لكهرومغناطيسية،)

أ هزة  لغاز،) لسيف ميك) من  أ ز ء)

أفر ن) مو قد  لغاز،)  إللكتفوني،)

شفاطات  ملطبخ،)  لغاز أو  لكهرباء،)

في  لهو ء) لطلق،) منتجات  لتففيه 

تجهيز) ومعد ت   ألفر ن  لخار ية 

 ألغذ5ة  لكهربائية.

منطقة  لحرة) (:  ملقر  ال تماعي)

طنجة أوطوموتيف سيتي،)بقعة رقم)

)1)،) لطابق  ألول،) ملكت4 رقم)8.)،)

 ماعة  و مع،)إقليم فحص أنجرة.

من تاريخ) سنة  بتد ء) (99 (:  ملدة)

تأسيس  لشركة.
رأسمال) حدد  (: رأسمال  لشركة)

5.111)أورو مقسمة)  لشركة في مبلغ)

إلى)511)حصة بقيمة)1))أورو للحصة)

 لو حدة،)مكتتبة كليا ومحررة إ ماال)

ومخصصة للشريك  لوحيد كالتالي):

 لشركة)»5انغزهو باوماك إلكتف5ك)

غروب كو،)إل تي دي«)ش.م.م بشريك)

وحيد،)مالكة):)511)حصة.

مجموع  لحصص):)511)حصة.

فاتح) من  تبتدئ  (:  لسنة  ملالية)

5نا5ر إلى)) )ديسمبف.

لتكوين  الحتياطي) (%5 (:  ألرباح)

للشريك) 5خصص  و لباقي   لقانوني 

 لوحيد.

قر ر ت) بمو 4  تم  (:  إلد رة)

 لشريك  لوحيد تعيين):

مسيف  لشركات،) شيا،) لي   لسيد 

منطقة) طريق  انجينغ،) ((8  ملقيم)

سيتي) بو 5ينغ  إندوستفي،)  انجينغ 

) مهورية  لصين) إقامة  يانغسو،)

 لشعبية))وذلك ملدة غيف محدودة.

بكتابة) تم  إل5د ع  لقانوني 

بطنجة) باملحكمة  لتجارية   لضبط 

رقم) تحت  (2122 نوفمبف) (2( بتاريخ)

.259.218
بمثابة مقتطف وبيان

 ملسيف

126 P

 ELASTOMER SOLUTIONS

MAROC

 5الستوميف سوليسيون ماروك

شركة محدودة  ملسؤولية

رأسمالها : 259.111.) أورو

 ملقر  ال تماعي : منطقة  لتصد5ر 

 لحرة، تجزئة رقم 64، بقعة رقم  

طنجة

 لسجل  لتجاري : 56.125

 الستمر ر في نشاط  لشركة
قر ر ت  لجمع  لعام) بمو 4 

بتاريخ مؤرخ  للشركة    الستثنائي 

للشركة  ملسماة) (،2122 سبتمبف) ( 1

ماروك«،) »أ5الستوميفسوليسيون 

و الستمر ر) حل  لشركة  عدم  تقرر 

في  لنشاط رغم خسارة أكثف من ثالث)

أرباع رأسمال  لشركة.
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بكتابة) تم  إل5د ع  لقانوني 
بطنجة) باملحكمة  لتجارية   لضبط 
رقم) تحت  (2122 أكتوبر) (24 بتاريخ)

.258.64 
بمثابة مقتطف وبيان

 ملسيف

127 P

 TI AUTOMOTIVE
MOROCCO

تي إي أوطوموتيف مروكو
شركة محدودة  ملسؤولية

بشريك وحيد
رأسمالها : 1.111.111) أورو

 ملقر  ال تماعي : منطقة  لتصد5ر 
 لحرة، تجزئة رقم 62، بقعة رقم 2

رقم ب إ)، طنجة
 لسجل  لتجاري : 78.527

زيادة رأسمال  لشركة
خفض رأسمال  لشركة

تعد5ل مو زي للنظام  ألسا�شي
بمو 4 قر ر ت  لشريك  لوحيد)
قرر) (،2122 أكتوبر) (27 في)  ملؤرخة 
للشركة  ملسماة)  لشريك  لوحيد 
»تي إي أوطوموتيف مروكو«)ش.م.م)

بشريك وحيد ما 5لي):
 لزيادة في رأسمال  لشركة بمبلغ)
سيففع) مما  أورو  (2(.511.111
95.111).6)أورو)  لرأسمال من مبلغ)

إلى مبلغ)27.695.111)أورو.
 2.(51.111 تخصيص) معرفة 
أورو) ((1 بقيمة) حصة  د5دة 

للحصة.
بمبلغ) رأسمال  لشركة  خفض 
7.695.111))درهم بهدف  متصاص)
إلغاء) عبف   لخسائر  ملتف كمة 

769.511.))حصة   تماعية.
و7  (6 للمادتين)  لتعد5ل  ملو زي 

من  لنظام  ألسا�شي
بكتابة) تم  إل5د ع  لقانوني 
بطنجة) باملحكمة  لتجارية   لضبط 
رقم) تحت  (2122 نوفمبف) ( 1 بتاريخ)

.261.159
بمثابة مقتطف وبيان

 ملسيف

128 P

NK BUILDING
إن كا بويلد5نغ

شركة محدودة  ملسؤولية
رأسمالها : 511.111 درهم

 ملقر  ال تماعي :  8)، شارع  ألميف 
ولي  لعهد، مركز نريا،  لطابق 

 ألر�شي، مكت4 رقم  )، 91111، 
طنجة

 لسجل  لتجاري :  46.) )
تأسيس

في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�شى 
بطنجة تم تأسيس) (2122 أكتوبر) (4
و لتي) محدودة  ملسؤولية  شركة 

تحمل  لخصائص  لتالية):
بويلد5نغ«) كا  »إن  (:  لتسمية)

ش.م.م.
أساسا،) تهدف  لشركة  (:  لهدف)
باملغرب) لحساب  لغيف،) أو  لحسابها 

كما بالخارج إلى):
ومعالجة) وسحق   ستخر ج 
وتوزيع) وتمثيل  وتسويق  وإنتاج 
و ستيف د وتصد5ر  ميع  ملو د ودميع)
 ملنتجات  ملتلعقة باستغالل  ملنا م)
و ملحا ر،)وبشكل عام كل ما 5تعلق)
(- و لزر عة) بأنشطة  لتعد5ن و لبناء)

 لصناعات  لغذ ئية.
لجميع  ألشغال)  ملقاول  لعام 
 لعامة و ميع تجارة  لبناء)و لهندسة)

 ملدنية.
وتأ يف) تصنيع وتركي4 و ستيف د 
وتمثيل  ميع) وتسويق  وبيع  وشر ء)
و ملو د) و ملو د  و ملعد ت   ملنتجات 
في  ملجال  لصناعي ألعمال) و للو زم 
وتشييد) و لهندسة  ملدنية   لحفر 
و ألشغال  لعامة) تجارتها  مع   ملباني 
و ألشغال  لعامة) تجارتها  مع  نيابة 
نيابة عنها بدال من نيابة عن أطر ف)

ثالثة.
شارع) (،(8 (:  ملقر  ال تماعي)
مركز نريا،) لطابق)  ألميف ولي  لعهد،)
(،91111 رقم) )،) مكت4   ألر�شي،)

طنجة.
من تاريخ) سنة  بتد ء) (99 (:  ملدة)

تأسيس  لشركة.

رأسمال) حدد  (: رأسمال  لشركة)
درهم) (511.111 مبلغ) في   لشركة 
مقسمة إلى)5.111)حصة بقيمة)11) 
درهم للحصة  لو حدة،)مكتتبة كليا)
ومحررة إ ماال ومخصصة للشريك)

 لوحيد كالتالي):
كنتف كتورز«) »بيميا   لشركة)
ش.م.م بشريك وحيد،)مالكة):)2.511 

حصة.
 لسيد كريم ناجي،)مالك):):)2.511 

حصة.
مجموع  لحصص):)5.111)حصة.
فاتح) من  تبتدئ  (:  لسنة  ملالية)

أبريل إلى)) )مارس.
لتكوين  الحتياطي) (%5 (:  ألرباح)
للشريك) 5خصص  و لباقي   لقانوني 

 لوحيد.
 إلد رة):)تم تعيين وفقا للمادة)4) 
من  لنظام  ألسا�شي،)وذلك ملدة غيف)

محدودة بصفة منفصلة):
مسيف) 5وسف  لبود لي،)  لسيد 
 لشركات،) ملقيم) ) ملنزه بين  لر مي،)
شرق  لقنيطرة،)و لسيد كريم ناجي،)
زنقة) ((67 مسيف  لشركات،) ملقيم)

 الكسيا،)حي  ملنزه،)مكناس.
بكتابة) تم  إل5د ع  لقانوني 
بطنجة) باملحكمة  لتجارية   لضبط 
رقم) تحت  (2122 أكتوبر) (21 بتاريخ)

.258.5  
بمثابة مقتطف وبيان

 ملسيف

129 P

 XPO TRANSPORT
SOLUTIONS MOROCCO

إكسبو طر نسبور سوليسيون مروكو
شركة محدودة  ملسؤولية

بشريك وحيد
رأسمالها : 511.111 درهم

 ملقر  ال تماعي : شارع  ململكة 
 لعربية  لسعود5ة إس/إن، مركز 
 ألعمال إشر ق،  لطابق  لخامس

9111 طنجة
 لسجل  لتجاري : 49.997

تحويل  ملقر  ال تماعي

تعد5ل  ملو زي للنظام  ألسا�شي
بمو 4 قر ر ت  لشريك  لوحيد)
للشركة) (2122 مارس) (8 في)  ملؤرخة 

 ملذكورة أعاله،)تقرر ما 5لي):
للشركة) تحويل  ملقر  ال تماعي 
شارع  ململكة) (: إلى  لعنو ن  لتالي)
مركز) إس/إن،)  لعربية  لسعود5ة 
إشر ق،) لطابق  لخامس)  ألعمال 

9111)طنجة.
من  لنظام) (4 تعد5ل  ملادة)

 ألسا�شي
بكتابة) تم  إل5د ع  لقانوني 
بطنجة) باملحكمة  لتجارية   لضبط 
رقم) تحت  (2122 نوفمبف) (2( بتاريخ)

.259.678
بمثابة مقتطف وبيان

 ملسيف

130 P

USERGUEST
5وزركيست

شركة محدودة  ملسؤولية
بشريك وحيد

رأسمالها : 1.111) درهم
 ملقر  ال تماعي : إقامة  لسعادة ب

نيوسنتف، ز وية شارع محمد 
 لسادس وميلتون،  لطابق 2
شقة رقم 41، مكت4 رقم  

91111 طنجة
 لسجل  لتجاري :   16.7)
 الستمر ر في نشاط  لشركة

قر ر ت  لشريك) بمو 4 
بتاريخ مؤرخة  للشركة    لوحيد 
للشركة  ملسماة) (،2122 نوفمبف) (24
حل) عدم  تقرر  »5وزركيست«،)
 لشركة و الستمر ر في  لنشاط رغم)
خسارة أكثف من ثالث أرباع رأسمال)

 لشركة.
بكتابة) تم  إل5د ع  لقانوني 
بطنجة) باملحكمة  لتجارية   لضبط 
رقم) تحت  (2122 نوفمبف) (2( بتاريخ)

.259.677
بمثابة مقتطف وبيان

 ملسيف

131 P
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 JEUX SPORTS ET LOISIRS
 MEDITERRANEES DOUDI’S

GARDEN
 و سبورت إي لو زير ميد5تيف نيينز 

دوديس كارضن
شركة محدودة  ملسؤولية
رأسمالها : 211.111 درهم

 ملقر  ال تماعي : حي ر هر ه، مجمع 
بوبانا للجولف، فيال رقم )2، 

ص.ب. رقم 879)، 91111، طنجة
 لسجل  لتجاري :  4.77)
 لتوزيع  لجدي للرأسمال

إعادة صياغة  لنظام  ألسا�شي
مو ئمة  ألنظمة مع  لقانون

رقم 9)-)2
محضر  لجمع  لعام) بمو 4 
ديسمبف) في) ))  الستثنائي  ملؤرخ 
قرر شركاء) لشركة  ملسماة) (،2122

أعاله شركة محدودة  ملسؤولية ب):
إعالن وفاة  لر حلة إ5فلين إ5فون)

ماري روبس)؛
لر سمال) قبول  لتوزيع  لجد5د 

بعد عقد  لخالفة  ملوثق)؛
من) و7) (6 للمادة) تعد5ل  ملو زي 

 لنظام  ألسا�شي)؛
إعادة صياغة  ملو د)26)و28)و   
مع) ملو ئمتها  من  لنظام  ألسا�شي 

 لقانون رقم))9-2).
بكتابة) تم  إل5د ع  لقانوني 
بطنجة) باملحكمة  لتجارية   لضبط 
تحت رقم) (2122 ديسمبف) (21 بتاريخ)

.261.794
بمثابة مقتطف وبيان

 ملسيف

132 P

 XPO TRANSPORT
SOLUTIONS MOROCCO

إكسبو طر نسبور سوليسيون مروكو
شركة محدودة  ملسؤولية

بشريك وحيد
رأسمالها : 511.111 درهم

 ملقر  ال تماعي : شارع  ململكة 
 لعربية  لسعود5ة إس/إن، مركز 
 ألعمال إشر ق،  لطابق  لخامس

9111 طنجة

 لسجل  لتجاري : 49.997

 ستقالة مسيف
تعيين مسيف

توقيع   تماعي
تعد5ل  ملو زي للنظام  ألسا�شي

بمو 4 قر ر ت  لشريك  لوحيد)

قرر) (،2122 نوفمبف) ((4 في)  ملؤرخة 

»إكسبو) شركاء) لشركة  ملسماة)

مروكو«) سوليسيون  طر نسبور 

ش.م.م بشريك وحيد ما 5لي):

وقبول  ستقالة  لسيد) معرفة 

من) لويس  نجيل  وميز  5ز   وير 

مهامه كمسيف للشركة)؛

باتريك) نيكوالس  تعيين  لسيد 

مسيف  لشركة،) ملقيم) ميان،) ماري 

باريس) (751(6 شارع سنجر) ((7 في)

)فرنسا))؛

بالتوقيع) ملزمة  أن  لشركة  على 
 لوحيد للسيد نيكوالس باتريك ماري)

ميان.

من) ((2 للمادة) تعد5ل  ملو زي 

 لنظام  ألسا�شي

بكتابة) تم  إل5د ع  لقانوني 

بطنجة) باملحكمة  لتجارية   لضبط 

تحت رقم) (2122 ديسمبف) (21 بتاريخ)

.261.795
بمثابة مقتطف وبيان

 ملسيف

133 P

RASHALOG
SARL

مسجل) عرفي  عقد  بمقت�شى 

بتاريخ)1))نوفمبف))212،)تم تأسيس)

محدودة) مسؤولية  ذ ت  شركة 

بالخصائص  لتالية):

RASHALOG SARL(:(لتسمية 

درهم،) ((11.111 (: رأس  ملال)

مقسمة على)111))حصة.

عنو ن  لشركة):)56)شارع  بر هيم)

 لرود ني شقة)2) ملحيط  لرباط.

هدف  ملؤسسة):)نقل  لبضائع.

 ملسيف):)عماد  الكحل.

 لضريبة  ملهنية):))1422 26.
 لسجل  لتجاري رقم):)56645).

باملحكمة)  إل5د ع  لقانوني 
 لتجارية بالرباط تحت رقم)5)217) 

بتاريخ)5))ديسمبف))212.
134 P

مكت4  لسيد حسن  لخلوفي
ز وية شارع  الستقالل وزنقة  بن رشد  لطابق) 

عمارة بنعدي،)و دة
 لهاتف):))7.)1.)6.7 .15
 لفاكس):)1.25).)6.7 .15

STE ASSUR CAR
SARL

R.C(n° 22995
محضر  لجمع  لعام) بمو 4 
 STE(بتاريخ)26)ديسمبف)2122)لشركة
رأسمالها) ش.ذ.م.م،) (،ASSUR CAR
ومقرها) درهم  ((11.111  ال تماعي)
طريق  لصحر ء،) (،((9 (:  ال تماعي)

و دة،)قرر ما 5لي):
 STE ASSUR(لحل  ملسبق لشركة 
(: بالعنو ن  لتالي) ش.ذ.م.م،) (،CAR

9))،)طريق  لصحر ء،)و دة،
فريدة) بوغيدة  تعيين  لسيدة 
(: بالعنو ن  لتالي) للشركة  كمصفية 

9))،)طريق  لصحر ء،)و دة.
بكتابة) تم  إل5د ع  لقانوني 
لدى  ملحكمة  لتجارية)  لضبط 
تحت) 5نا5ر) 212) ((6 بو دة بتاريخ)

رقم)72 2.
للخالصة و إلشارة

 لسيد حسن  لخلوفي

135 P

مكت4  لسيد حسن  لخلوفي
ز وية شارع  الستقالل وزنقة  بن رشد  لطابق) 

عمارة بنعدي،)و دة
 لهاتف):))7.)1.)6.7 .15
 لفاكس):)1.25).)6.7 .15

STE GROUPE KISSI A
SARL AU

R.C(n° 33043
قر ر  لشريك  لوحيد) بمو 4 
 STE لشركة) (2122 5نا5ر) (2 بتاريخ)
GROUPE KISSI A،)ش.ذ.م.م،)ذ ت)
رأسمالها  ال تماعي) وحيد،) شريك 
11.111))درهم ومقرها  ال تماعي):)

وزنقة  لحسن) بلخضر  ز وية  (،4

 ملريني و دة،)قرر ما 5لي):

قفل  لتصفية وتشطي4 لشركة)

بالعنو ن) (،STE GROUPE KISSI A
وزنقة) بلخضر  ز وية  (،4 (:  لتالي)

 لحسن  ملريني و دة.

بكتابة) تم  إل5د ع  لقانوني 

لدى  ملحكمة  لتجارية)  لضبط 

ديسمبف) 212  (21 بتاريخ) بو دة 

تحت رقم) 9 2.
للخالصة و إلشارة

 لسيد حسن  لخلوفي
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ZI.SA.LI
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

بشريك وحيد
رأسمالها : 11.111) درهم

 ملقر  ال تماعي : بلوك A رقم 26)

منطقة  لتنشيط،  لقنيطرة

تأسيس
مسجل) عرفي  عقد  بمقت�شى 

بالقنيطرة،)تم وضع  لقانون  ألسا�شي)

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة) لشركة 

ذ ت  ملو صفات) وحيد  بشريك 

 لتالية):

ZI.SA.LI SARL AU(:(لتسمية 

ذ ت) شركة  (:  لشكل  لقانوني)

 ملسؤولية  ملحدودة بشريك وحيد.
رقم) (A بلوك) (:  ملقر  ال تماعي)

26)،)منطقة  لتنشيط،) لقنيطرة.

بيع بالتقسيط) (: موضوع  لشركة)

 ملالبس  لجاهزة.
رأسمال) حدد  (: رأسمال  لشركة)

درهم) ((11.111 مبلغ) في   لشركة 

حصة   تماعية) ((111 إلى) مقسم 

بقيمة)11))درهم للو حدة.

 ملدة):)99)سنة.

إلى  لسيد) أسند  (:  لتسييف)

 لسبا5بي  دريس.
بالسجل  لتجاري) تم  لتقييد 

باملحكمة  البتد ئية بالقنيطرة تحت)
رقم)9 679.
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F.K CONSEIL شركة

شركة ذ ت مسؤولية محدودة 

رأسمالها : 11.111) درهم

مقرها  ال تماعي : رقم 7  ساحة 

 لشهد ء زنقة 2 ،  لقنيطرة

س.ت  59 5

محضر  لجمع  لعام) بمقت�شى 

5نا5ر) (2 بتاريخ)  الستثنائي  ملنعقد 

ذ ت) بالشركة  قرر  لشركاء) (212 

 ملو صفات أعاله،)ما 5لي):

إلى) للشركة  نقل  ملقر  ال تماعي 

إقامة  لتوأم تجزءة) (/  لعنو ن  لتالي)

رقم) بقعة  مهد5ة  طريق  حد دة،)

71)2)مكت4 رقم))) لقنيطرة.

على إثر ما سبق تم تعد5ل  لفصل)

4)من  لقانون  ألسا�شي للشركة.

كتابة) لدى  تم  إل5د ع  لقانوني 

باملحكمة  البتد ئية)  لضبط 

5نا5ر) 212  (24 بتاريخ) بالقنيطرة 

تحت رقم)24)94.
لإلشارة و لتنبيه):)مسيف  لشركة
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STE ARRABIE AL AKHDAR

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

 ملقر  ال تماعي : رقم 748 بقعم 

 ملغرب  لعربي بلوك D  لقنيطرة

تفويت حصص   تماعية
وتعيين مسيف  د5د

محضر  لجمع  لعام) بمقت�شى 

 STE ARRABIE لشركة) غيف  لعادي 

AL AKHDAR)شركة ذ ت  ملسؤولية)

 ملحدودة،)تقرر ما 5لي):

 ملصادقة على تفويت)11))حصة)

11))درهم للحصة)   تماعية بقيمة)

لفائدة) بدر  لبجري  محمد  ملك  في 

 لسيدة مينة  الشكر.

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

رقم) تحت  بالقنيطرة،)  البتد ئية 

 82 9)بتاريخ)27)ديسمبف)2122.
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JED FOR WORKING
شركة ذ ت مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد
تأسيس شركة

بالقنيطرة) محرر  عقد  بمقت�شى 
بتاريخ)6))5نا5ر) 212)تم إنشاء)شركة)
ذ ت مسؤولية محدودة بشريك وحيد)

ذ ت  لخاصيات  لتالية):
JED FOR WORKING(:(السم 

ذ ت) شركة  (:  لشكل  لقانوني)
مسؤولية محدودة بشريك وحيد.

 ملوضوع  ال تماعي):
تنظيف  لو  هات،) في  مقاول 

 ملحالت،) لشقق.
وصيانة) في  لتشجيف  مقاول 
 ملنتزهات  لحد ئق و لشو رع مقاول)

أعمال مختلفة أو بناء.
 ملدة):)99)سنة.

48)شارع أبو بكر  لصد5ق) (:  ملقر)
إقامة إ5مان مكت4)2) لقنيطرة.

درهم) ((11.111 (:  لرأسمال)
فئة) من  حصة  ((111 إلى) مقسمة 

11))درهم للحصة  لو حدة.
 لحصص):)عويسات رشيد)111) 

حصة.
:)عويسات رشيد كمسيف)  لتسييف)

للشركة ملدة غيف محدودة.
 لسجل  لتجاري رقم):)))681.

من فاتح 5نا5ر إلى) (:  لسنة  ملالية)
) )ديسمبف من كل سنة.

للشركة) تم  إل5د ع  لقانوني 
5وم) باملحكمة  البتد ئية بالقنيطرة،)

24)5نا5ر) 212)تحت رقم)))681.
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TGM TRUCKS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

رأسمالها : 11.111) درهم
  ملقر  ال تماعي : رقم 92 رقم 2، 
 لطابق  ألول، حي  لشباب،  لقنيطرة

تأسيس شركة
مسجل) عرفي  عقد  بمقت�شى 
بالقنيطرة،)تم وضع  لقانون  ألسا�شي)
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة) لشركة 

ذ ت  ملو صفات  لتالية):

.TGM TRUCKS SARL(:(لتسمية 

ذ ت) شركة  (:  لشكل  لقانوني)

 ملسؤولية  ملحدودة.
(،2 رقم) (92 رقم) (:   ملقر  ال تماعي)

 لطابق  ألول،)حي  لشباب،) لقنيطرة.

موضوع  لشركة):

وطنيا) نقل  لبضائع  في   ملقاولة 

ودوليا)؛

أو) في  ألشغال  ملختلفة   ملقاولة 

 لبناء.
رأسمال) حدد  (: رأسمال  لشركة)

درهم) ((11.111 مبلغ) في   لشركة 

حصة   تماعية) ((111 إلى) مقسم 

بقيمة)11))درهم للو حدة.

 ملدة):)99)سنة.

أسند إلى  لسيد خليل) (:  لتسييف)

مربوح و لسيد رحال ناصيفي.
بالسجل  لتجاري) تم  لتقييد 

باملحكمة  البتد ئية بالقنيطرة تحت)
رقم)7 681.
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SMB KENITRA 
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

رأسمالها : 11.111) درهم

 ملقر  ال تماعي : ز وية 24 و26 

مبارك  لدكالي و ميل صدقي 

 لزهاوي، مكت4 رقم ))،  لقنيطرة

تأسيس شركة
مسجل) عرفي  عقد  بمقت�شى 

بالقنيطرة،)تم وضع  لقانون  ألسا�شي)

لشركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة ذ ت)

 ملو صفات  لتالية):

.SMB KENITRA SARL(:(لتسمية 

ذ ت) شركة  (:  لشكل  لقانوني)

 ملسؤولية  ملحدودة.
 24 ز وية) (:  ملقر  ال تماعي)

صدقي) و ميل  مبارك  لدكالي  و26)

 لزهاوي،)مكت4 رقم)))،) لقنيطرة.

موضوع  لشركة):

مستغل مؤسسة للتجميل)؛

بيع منتجات  لتجميل)؛

 الستيف د و لتصد5ر.

رأسمال) حدد  (: رأسمال  لشركة)

درهم) ((11.111 مبلغ) في   لشركة 

حصة   تماعية) ((111 إلى) مقسم 

بقيمة)11))درهم للو حدة.

 ملدة):)99)سنة.

 لتسييف):)أسند إلى  لسيد ميشال)

فاطمة) و لسيدة  روي  ألكسندر 

 لقدوري.

بالسجل  لتجاري) تم  لتقييد 

باملحكمة  البتد ئية بالقنيطرة تحت)

رقم))6815.
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TP TOURS

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

بشريك و حد

 ملقر  ال تماعي : زنقة )4) رقم 8 

و1) أفكا،  لقنيطرة

تفويت حصص   تماعية
وتعيين مسيف  د5د

محضر  لجمع  لعام) بمقت�شى 

 TP TOURS لشركة)  لغيف  لعادي 

ذ ت  ملسؤولية) شركة  (SARL AU

 ملحدودة بشريك وحيد،)تقرر ما 5لي):

 ملصادقة على تفويت)111))حصة)

11))درهم للحصة)   تماعية بقيمة)

في ملك  لسيد رشيد بنطيبية لفائدة)

 لسيد صالح  لد5ن  لعسري.

قبول  ستقالة  لشيد رشيد بنطيبية)

صالح  لد5ن  لعسري) تعيين  لسيد 

مسيف وحيد للشركة ملدة غيف محدودة.

تغييف هدف  لشركة من  ملقاولة)

في نقل  ألشخاص و ملقاولة في  لنقل)

و لتصد5ر) إلى  الستيف د   ملدر�شي 

و ألشغال  ملختلفة.

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

 البتد ئية بالقنيطرة تحت رقم)9 )94 

بتاريخ)25)5نا5ر) 212.
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SARAH STANDING
شركة ذ ت مسؤولية محدودة  

تأسيس شركة
محرر) عرفي  عقد  بمقت�شى 
بالقنيطرة بتاريخ)7))5ونيو)2122)تم)
إنشاء)شركة ذ ت مسؤولية محدودة)

ذ ت  لخاصيات  لتالية):)
.SARAH STANDING(:(السم 

ذ ت) شركة  (:  لشكل  لقانوني)
مسؤولية محدودة.

 ملوضوع  ال تماعي):
وكيل عقار ت عمار ت)؛

مقاول أشغال مختلفة أو بناء)؛
تا ر مو د بناء.
 ملدة):)99)سنة.

عمارة) أنو ل،) شارع  (2 (:  ملقر)
ميموزة،) (4 رقم) مكت4  ((( فلوري)

 لقنيطرة.
 لرأسمال):)11.111))درهم مقسمة)
درهم) ((11 حصة من فئة) ((111 إلى)

للحصة  لو حدة.
 لحصص):

نور  لد5ن زويد5ة)811)حصة)؛
وسارة زويد5ة)211)حصة.

 لتسييف):) لسيد نور  لد5ن زويد5ة)
كمسيف للشركة ملدة غيف محدودة.
 لسجل  لتجاري رقم):))6579.

من فاتح 5نا5ر إلى) (:  لسنة  ملالية)
) )ديسمبف من كل سنة.

للشركة) تم  إل5د ع  لقانوني 
باملحكمة  البتد ئية  لقنيطرة بتاريخ)
 2)5ونيو)2122)تحت رقم))6579.
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PATISSERIE FAMILY HOUSE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

بشريك و حد
رأسمالها : 11.111) درهم

 ،E ملقر  ال تماعي : بقعة 95 بلوك 
 لحوزية،  لقنيطرة

تأسيس شركة
مسجل) عرفي  عقد  بمقت�شى 
بالقنيطرة،)تم وضع  لقانون  ألسا�شي)
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة) لشركة 
بشريك وحيد ذ ت  ملو صفات  لتالية):

 PATISSERIE FAMILY (:  لتسمية)

.HOUSE SARL AU

ذ ت) شركة  (:  لشكل  لقانوني)

 ملسؤولية  ملحدودة بشريك وحيد.

 E(ملقر  ال تماعي):)بقعة)95)بلوك 

 لحوزية،) لقنيطرة.

بيع  لحلويات) (: موضوع  لشركة)

و ملعجنات بالتقسيط.
رأسمال) حدد  (: رأسمال  لشركة)

درهم) ((11.111 مبلغ) في   لشركة 

حصة   تماعية) ((111 إلى) مقسم 

بقيمة)11))درهم للو حدة.

 ملدة):)99)سنة.

 لتسييف):)أسند إلى  لسيد  لحسين)

 ولعربي.
بالسجل  لتجاري) تم  لتقييد 

باملحكمة  البتد ئية بالقنيطرة تحت)
رقم)  681.
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ADDALI TRANSFERT
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

رأسمالها : 11.111) درهم

 ملقر  ال تماعي : 7)) زنقة )5)، 

 لقنيطرة

تأسيس شركة
مسجل) عرفي  عقد  بمقت�شى 

بالقنيطرة،)تم وضع  لقانون  ألسا�شي)

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة) لشركة 

بشريك وحيد ذ ت  ملو صفات  لتالية):

 ADDALI TRANSFERT(:(لتسمية 

.SARL AU

ذ ت) شركة  (:  لشكل  لقانوني)

 ملسؤولية  ملحدودة بشريك وحيد.
(،(5( 7)))زنقة) (:  ملقر  ال تماعي)

 لقنيطرة.

موضوع  لشركة):)تحويل  ألمو ل.
رأسمال) حدد  (: رأسمال  لشركة)

درهم) ((11.111 مبلغ) في   لشركة 

حصة   تماعية) ((111 إلى) مقسم 

بقيمة)11))درهم للو حدة.

 ملدة):)99)سنة.

أسند إلى  لسيد رشيد) (:  لتسييف)

 لعد لي.

بالسجل  لتجاري) تم  لتقييد 

باملحكمة  البتد ئية بالقنيطرة تحت)
رقم)5 681.
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COULD HOME
ش.ذ.م.م

 تحويل  ملقر  ال تماعي للشركة
مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 

تم) 5نا5ر) 212) ((1 5وم) بالقنيطرة 

تحرير ما 5لي تبعا للمحضر):

إلى  ملقر) تحويل  ملقر  ال تماعي 

بقعة) (( رقم) بمحل   لجد5د  لكائن 
رقم) 9)بتجزئة مهد5ة) ،) لقنيطرة.

تم  إل5د ع) (:  إل5د ع  لقانوني)

لدى  ملحكمة  البتد ئية)  لقانوني 
بالسجل  لتجاري) وقيد  بالقنيطرة 

5نا5ر) 212  (25 بتاريخ) بالقنيطرة 
تحت))رقم)52)94.

من أ ل  ملستخرج و إلشارة
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BEL KHIL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

رأسمالها : 11.111) درهم

 ملقر  ال تماعي : 59 إقامة موالي 

عبد  لعزيز، شارع موالي عبد 

 لعزيز، رقم 4،  لقنيطرة

تأسيس شركة
مسجل) عرفي  عقد  بمقت�شى 

بالقنيطرة،)تم وضع  لقانون  ألسا�شي)

لشركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة ذ ت)

 ملو صفات  لتالية):

.BEL KHIL SARL(:(لتسمية 

ذ ت) شركة  (:  لشكل  لقانوني)

 ملسؤولية  ملحدودة.

59 إقامة موالي  (:  ملقر  ال تماعي)

عبد  لعزيز، شارع موالي عبد  لعزيز، 
رقم 4،) لقنيطرة.

موضوع  لشركة):)إعادة  لتدوير.
رأسمال) حدد  (: رأسمال  لشركة)

درهم) ((11.111 مبلغ) في   لشركة 

حصة   تماعية) ((111 إلى) مقسم 

بقيمة)11))درهم للو حدة.

 ملدة):)99)سنة.

أسند إلى  لسيدة هجر) (:  لتسييف)

كوثر  لكحيل) و لسيدة   لكحيل 

و لسيد  دريس  لكحيل.
بالسجل  لتجاري) تم  لتقييد 

باملحكمة  البتد ئية بالقنيطرة تحت)
رقم)67969.
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LAST LINE EVENTS
 SARL 

تـأســيــس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة

مقرها) درهم،) ((1.111 رأسمالها)
شقة) زنقة  ألشعري،) ((4  ال تماعي)

رقم)4،)أكد ل،) لرباط.

 LAST LINE EVENTS (:  لتسمية)

.SARL

تنظيم  ميع  ألحد ث) (:  لهدف)

 لرياضية في  ملغرب و لخارج.
 ملقر  ال تماعي):)4))زنقة  ألشعري)

شقة رقم)4،)أكد ل،) لرباط.
رأسمال) حدد  (: رأسمال  لشركة)

 لشركة في)1.111))درهم.

تسييف  لشركة):)صوفيا بلعالم.

تم  إل5د ع) (:  إل5د ع  لقانوني)

بالرباط) باملحكمة  لتجارية   لقانوني 

رقم) تحت  5نا5ر) 212) ( 1 بتاريخ)

.( 27( 
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 ألستاذ محمد  لهم�شي

موثق بسال

8)،)شارع فاس،) لرمل،)سال

 لهاتف):)) / 1  55 84 7 15

 لفاكس):)29 55 84 7 15

VITA PROMO
SARL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
رأسمالها : 411.111 درهم

بمقت�شى عقد توثيقي محرر من)

طرف  ألستاذ محمد  لهم�شي بتاريخ)

بعض) تغييف  تم  (،2122 نوفمبف) (29

خصائص  لشركة كالتالي):



2703 الجريدة الرسميةعدد)5755 - 24)ر 4)444) )5))فبف 5ر) 212) 

خد5جة) تعيين  لسيدة  تم  (- ((

لبطاقة  لتعريف) لور وي،) لحاملة 

كمسيفة) (BE4 (7 7 رقم)  لوطنية 

 VITA PROMO SARL للشركة)

ملرحلة غيف محدودة.

مسيف  لشركة) وفاة  إعالن  (- (2

 لسيد عبد  لغفور  لغزو ني.

تحيين  لقانون  ألسا�شي) (- ( 

للشركة.

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

 لتجارية بسال بتاريخ) 2)5نا5ر) 212 

تحت رقم)7)414.   

150 P

شركة صوفينور للمحاسبة و إلعالميات)

ش.ذ.م.م

 ملقر  ال تماعي):)ز وية شارع موالي عبد  لعزيز)

وزنقة و د  ملخازن،)رقم)5)و8،) لقنيطرة

 لهاتف):))7 78 7  7 15

 لنقال):)98 )9 4  1662

 لفاكس):)8  25 6  7 15

 شركة سيني ستار بلوس
ش.ذ.م.م ش.و

شركة ذ ت مسؤولية محدودة 

للشريك  لوحيد

رأسمالها : 11.111) درهم

 ملقر  ال تماعي : ز وية محمد 

 لد5وري موالي عبد  لرحمان، إقامة 

ما شاء هللا أ،  لطابق  لثاني، شقة 

رقم 5)،  لقنيطرة

 لسجل  لتجاري رقم : 62687

عقد تفويت حصص
 ستقالة  ملسيف  لوحيد  لسابق

تعيين مسيف وحيد  د5د
صالحية  لتوقيع

بمو 4 عقد تفويت حصص) (- (I

لشركة) (2122 أغسطس) ( 1 بتاريخ)

ذ ت) شركة  بلوس«) ستار  »سني 

مسؤولية محدودة للشريك  لوحيد،)

ومقرها) درهم  ((11.111 رأسمالها)

محمد) ز وية  بالقنيطرة،)  ال تماعي 

 لد5وري موالي عبد  لرحمان،)إقامة)

شقة) أ،) لطابق  لثاني  هللا  شاء)  ما 

رقم)5)،) ملسيف  لوحيد قرر):

حصة   تماعية) ((111 تفويت)

أي كل  لحصص  لتي تمتلكها  آلنسة)

ليون�شي) لفائدة  لسيد  لبنى  طارق 

محمد.

قر ر  لجمع) كذلك  بمو 4  (- (II

 لعام فوق  لعادة بتاريخ)1 )أغسطس)

لنفس  لشركة،) لشريك) (2122

 لوحيد قرر):

قبول  ستقالة  آلنسة طارق لبنى)

كمسيفة وحيدة سابقة)؛

محمد) ليون�شي  تعيين  لسيد 

كمسيف وحيد ملدة غيف محدودة.

تم  إل5د ع  لقانوني و لتغييف) (- (III

بكتابة  لضبط) في  لسجل  لتجاري 

بالقنيطرة) باملحكمة  البتد ئية 

تحت رقم) (2122 ديسمبف) (27 بتاريخ)

لإل5د ع) بالنسبة  (5275 على  لتو لي)

بالنسبة للتغييف في) (9 8 5  لقانوني)

 لسجل  لتجاري.
للضبط و لنشر

من أ ل  ملستخرج و إلشارة

صوفينور
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KIKOM FOOD 
SARL AU

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

 لشريك  لو حد

رأسمالها : 51.111 درهم

 ملقر  ال تماعي : 56 حي  ملغرب 

  لعربي، شارع  بن  لغازي، كر ج 

رقم 2، تمارة

قرر  لجمع  لعام  لغيف  لعادي)

 ملنعقد في 5وم) 2)5نا5ر) 212)قبول)

 ستقالة عبد  لغني  لبور �شي كمسيف)

فاطمة  لزهر ء) لصدقي) وتعيين 

كمسيفة غيف مساهمة في  لشركة ملدة)

غيف محدودة.

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

5نا5ر) 212  (26  البتد ئية بتمارة في)

تحت رقم)9)49 ).

152 P

AMAR CAFE

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

 لشريك  لو حد

رأسمالها : 11.111) درهم

 ملقر  ال تماعي :  مال 2 قطعة 2 

عمارة 1)، محل س  ، سيدي 5حيى 

زعيف، تمارة

تأسيس
بمقت�شى عقد عرفي بتاريخ)6)5نا5ر)

وضع  لقانون  ألسا�شي) تم  (212 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة) لشركة 

 لشريك  لوحيد و لتي تتميز بما 5لي):

ذ ت) :)»شركة  مار كافي«)  لتسمية)

 ملسؤولية  ملحدودة  لشريك  لوحيد.

 لهدف):)مقهى،)صالون شاي.

 ملدة):)حددت في)99)سنة  نطالقا)

في  لسجل) تاريخ  لتسجيل  من 

 لتجاري.

 2 2)قطعة) :) مال)  ملقر  ال تماعي)

سيدي 5حيى) محل س) ،) ((1 عمارة)

زعيف،)تمارة.

في) حدد  (:  لرأسمال  ال تماعي)

إلى) مقسمة  درهم  ((11.111 مبلغ)

 (11 بثمن) حصة   تماعية  ((11

در هم في حوزة.

 (111  لسيد عبد  لعزيز  لعطار)

حصة.

من) تبتدئ  (:  لسنة  ال تماعية)

فاتح 5نا5ر إلى)) )ديسمبف من كل سنة.

:)تسيف  لشركة من طرف)  لتسييف)

غيف) ملدة  عبد  لعزيز  لعطار   لسيد 

محدودة.

من  لربح) (%5 5قتطع) (:  لربح)

 لصافي في كل سنة من أ ل تكوين)

 الحتياط  لقانوني.

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

5نا5ر) 212  (26  البتد ئية بتمارة في)

بالسجل  لتجاري تحت رقم))821 .
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ISLER CLEAN
شركة ذ ت مسؤولية محدودة

رأسمالها : 11.111) درهم
 ملقر  ال تماعي : عمارة 1  شقة 8، 
زنقة موالي أحمد  لوكيلي، حسان، 

 لرباط  
بتاريخ) بمقت�شى عقد عرفي حرر 
وضع  لقانون) تم  5نا5ر) 212،) (2
 ألسا�شي لشركة محدودة  ملسؤولية)

خاصيتها كالتالي):)
 لهدف):)للشركة  ألهد ف  لتالية):

أشغال مختلفة)؛
تنظيف  لبستنة)؛

أشغال  لتفصيص،) لكهرباء،)
أشغال  لصباغة،) لتزليج،) لتبليط)

و لصانطيف.
 ملدة):)99)سنة.

رأسمال  لشركة):)محدد فيما قدره)
 (111 إلى) مقسم  درهم  ((11.111
درهم للو حدة،) ((11 حصة من فئة)

كلها ممنوحة للسيد  لفرخ  لسعيد.
 لتسييف):)تسييف  لشركة من طرف)

 لسيد  لفرخ  لسعيد مسيف وحيد.
تم  إل5د ع  لقانوني) (:  إل5د ع)
باملحكمة  لتجارية) بكتابة  لضبط 
تحت) 5نا5ر) 212) (25 5وم) بالرباط 

رقم)5 26 ).
بالسجل  لتجاري) رقم  لتقييد 

.(656(9
بمثابة مقتطف وبيان
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MAPLE BEAR RABAT PRIVE
SARL

عالمة تجارية
 BRITISH OVERDEAS ACADEMY

PRIVATE
إضافة عالمة تجا5ة إلسم  لشركة
رقم  لسجل  لتجاري  )519)

بتاريخ) عرفي  عقد   بمقت�شى 
21)ديسمبف)2122)ومسجل بالرباط،)

بمو 4  ملذكر ت  لتالية):
 MAPLE BEAR شركاء) قرر  (- ((
عالمة) إضافة  (RABAT PRIVE
 BRITISH (: تجارية إلى  سم  لشركة)

.OVERDEAS ACADEMY PRIVATE
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2)-)تعد5ل قانون  لشركة.
تم  إل5د ع) (:  إل5د ع  لقانوني)
لدى) بالسجل  لتجاري   لقانوني 
 ملحكمة  لتجارية بالرباط تحت رقم)

 52)بتاريخ) 2)5نا5ر) 212.
155 P

MEDJOOL STAR
شركة مساهمة

رأسمالها : 51.411.111 درهم
 ملقر  ال تماعي :  لد ر  لبيضاء، حي 
بالطو، ملتقى عبد  ملومن وزنقة 

موريللو،  لطابق  لخامس
 لسجل  لتجاري رقم 247679

 لد ر  لبيضاء
محضر  لجمع  لعام) بمقت�شى 
أكتوبر) (26 في)  لغيف  لعادي  ملنعقد 

2122)تقرر ما 5لي):
تغييف  لنشاط  لرئي�شي  لحالي)
للشركة بنشاط إنتاج وبيع  ملنتجات)
مو زي) وتعد5ل  هي  كما   لزر عية 

للفصل) )من  لقانون  ألسا�شي.
من  لقانون) ( 4 تعد5ل  لفصل)

 ألسا�شي.
بملحقة) تم  إل5د ع  لقانوني 
 ملحكمة  لتجارية بالد ر  لبيضاء)بتاريخ)

 )5نا5ر) 212)تحت رقم)4)8529.
قصد  لنشر و إلعالن
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د5و ن  ألستاذ عبد محمد بوزوبع))موثق بالرباط)

 لرباط  لسوي�شي،)شارع  لحوز-عمارة)8 ،)

 لطابق  ألول-رقم)111))-6  

ARTISAN BOUCHER
S.A.R.L

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
رأسمالها : 211.111درهم

 ملقر  ال تماعي:  لرباط حي  لرياض، 
شارع  لنخيل، إقامة حسناء 2، 

محل رقم 18
هبة  حصص   تماعية
  ستقالة و تعيين مسيف

 متد د  لغرض  ال تماعي للشركة 
محضر  لجمع) بمقت�شى  (- (I
في)   لعام  الستثنائي  ملؤرخ 
2122) ملودع) ديسمبف) و 2) ((9
موثق بوزوبع،) محمد  لذ   ألستاذ 

شركاء) لشركة) قرر  بالرباط،)
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  ملسماة)
رأسمالها) (»ARTISAN BOUCHER«
مقرها) و لتي  درهم  (211.111
 ال تماعي بالرباط حي  لرياض،)شارع)
2،)محل رقم) إقامة حسناء)  لنخيل،)

8)،)ما 5لي):)))
هبة  لحصص) على  -) ملو فقة  أ))

 ال تماعية.
ب))-) ستقالة  لسيد عبد  للطيف)

أغمان بصفته مسيف وحيد للشركة.
تعيين  لسيد محمد بوعمر) (- ت))
غيف) ملدة  للشركة  وحيد  كمسيف 

محدودة.
تمد5د  لغرض  ال تماعي) (- ث))
للشركة):)) ستيف د وتصد5ر  ملو �شي))

 لزر عية  لغذ ئية).
ج))-)تعد5ل  لنظام  ألسا�شي للشركة)
لهبة  لحصص  ال تماعية،) تبعا 
تغييف مسيف  لشركة وتمد5د  لغرض)

 ال تماعي للشركة.
بمقت�شى  لعقد  لتوثيقي) (- (II
محمد) طرف  ألستاذ  من   ملبفم 
بتاريخ) بالرباط،) موثق   بوزوبع،)
مسجل بالرباط) (،2122 ديسمبف) (2 
 بتاريخ)1))5نا5ر) 212،)سجل  إل5د ع):
52146)7)111 212،) ألمر)

باالستخالص):)281).
وه4  لسيد محمد بوعمر ألبنائه)
سارة) بوعمر،) لسيدة  5زيد   لسيد 
بوعمر) 5اسمين  و لسيدة  بوعمر 
) لحصص  ال تماعية  لتي) مجموع)

5ملكها أي)511)حصة   تماعية.
لقد تم تقييم  لهبة  ملذكورة بمبلغ)

قدره)51.111)درهما.
بمقت�شى  لعقد  لتوثيقي) (- (III
محمد) طرف  ألستاذ  من   ملبفم 
بتاريخ) بالرباط،) موثق   بوزوبع،)
مسجل بالرباط) (،2122 ديسمبف) (2 
 بتاريخ)1))5نا5ر) 212،)سجل  إل5د ع):
82146)7)111 212،) ألمر)

باالستخالص):)282).
أغمان) سارة  وهبت  لسيدة 
ألخو تها  لسيدة دالل أغمان و لسيدة)

هبة أغمان)421)حصة   تماعية.

تقييم  لهبة  ملذكورة) تم  لقد 

بمبلغ قدره)42.111))درهما.

بمقت�شى  لعقد  لتوثيقي) (- (IV

 ملبفم من طرف  ألستاذ محمد بوزوبع،)

ديسمبف) بتاريخ) 2) بالرباط،) موثق 

بتاريخ) بالرباط  مسجل  (،2122

: سجل  إل5د ع) 5نا5ر) 212،) ((1 

2146 72)111 212،) ألمر)

باالستخالص):)285).

وهبت  لسيدة دالل أغمان لزو ها)

حصة) ( 11 بوعمر) 5زيد   لسيد 

  تماعية.

لقد تم تقييم  لهبة  ملذكورة بمبلغ)

قدره)1.111 )درهما.

تم تغييف  لبند)))6,3)،7)و)4)))من)

 لقانون  ألسا�شي للشركة.

 III)-) إل5د ع  لقانوني:)تم  إل5د ع)

لدى  ملحكمة  لتجارية)  لقانوني 

بالرباط بتاريخ)26)5نا5ر) 212،)تحت)
رقم)687.

157 P

OUMNIA
شركة مدنية عقارية

رأسمالها : 1.111) درهم

مقرها  ال تماعي :  لرباط  لسوي�شي 

48، شارع  ملهدي بن بركة

محضر  لجمع  لعام  الستثنائي
حرر) توثيقي  عقد  بمقت�شى 

بمكت4  ألستاذ سعد  لحري�شي بتاريخ)

 ))مارس)2118،)قرر  لشركاء)ما 5لي):

قام) على  لهبة  لتي   ملصادقة 

بوزبع،) ربيعة  من  لسيدة  كل  بها 

رقم) للبطاقة  لوطنية   لحاملة 

A(1699)و لسيد عبد  لفتاح بوزبع،)

لبطاقة  لتعريف  لوطنية)  لحامل 
لفائدة  لسيد محمد) (A(1698 رقم)

لبطاقة) بوزبع،) لحامل  منصف 

 لتعريف  لوطنية)A 54877)وتشمل)

حصتين   تماعيتين.

شركة) إلى  هذه  لشركة  تحويل 

نفس) ذ ت  محدودة  ملسؤولية 

 ألهد ف.

على  لقانون  ألسا�شي)  ملصادقة 
لهذه  لشركة.

على  لقانون  ألسا�شي)  لتأكيد 
لهذه  لشركة.

كمسيف5ن) تعيين  على   لتأكيد 
للشركة من):

بوزبع،) منصف  محمد   لسيد 
لبطاقة  لتعريف  لوطنية)  لحامل 

رقم)A 54877)؛
 لسيد 5وسف بوخريص،) لحامل)
رقم) لبطاقة  لتعريف  لوطنية 

.C428685
سيتم  إل5د ع  لقانوني باملحكمة)

 لتجارية بالرباط.
للخالصة و لبيان

158 P

PROMOUMNIA
شركة محدودة  ملسؤولية 
رأسمالها : 1.111) درهم

مقرها  ال تماعي :  لرباط  لسوي�شي 
48، شارع  ملهدي بن بركة

محضر  لجمع  لعام  الستثنائي
بمقت�شى عقد موثق حرر بمكت4)
 ألستاذ سعد  لحري�شي بتاريخ)2)فبف 5ر)
2119،)قرر شركاء) لشركة  ملحدودة)
 ملسؤولية)PROMOUMNIA)ما 5لي):
نقل  ملقر  ال تماعي للشركة من)
 لعنو ن  لسابق وهو  لرباط، لسوي�شي)
48،)شارع  ملهدي بن بركة إلى تمارة،)
رقم) 6 )،)حي  لوفاق،) ملتجر رقم)4.
تحيين  لقو نين  ألساسية للشركة.

سيتم  إل5د ع  لقانوني باملحكمة)
 لتجارية بالرباط.

للخالصة و لبيان
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AIP COM
بمو 4 محضر  لجمع  لعام) (- (I
سبتمبف) (28 في)  الستثنائي  ملنعقد 
 AIP في شركة) قرر  لشركاء) (،2122

COM)ما 5لي):
إلى  لعنو ن) مقر  لشركة  تغييف 
محل) بلفريج،) زنقة  ((5   لجد5د)

رقم)2،) لعكاري، لرباط.
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إعادة تحيين  لقانون  ألسا�شي.

بكتابة) تم  -) إل5د ع  لقانوني  (II

بالرباط) ضبط  ملحكمة  لتجارية 

تحت رقم) (2122 ديسمبف) (26 بتاريخ)

   .( (724
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STE THE WELLNESS HOUSE
SARL

TWH

بمو 4 محضر  لجمع  لعام) (- (I

 الستثنائي  ملنعقد بتاريخ)1 )نوفمبف)

 THE في شركة) قرر  لشركاء) (،2122

WELLNESS HOUSE)ما 5لي):

أ5من) حصص  لسيد  تفويت 

لصالح) ومني  لبور �شي  شهبون 

 لسيدة ها ر قشاني و لسيد محمد)

كريم بليق.

إعادة تحيين  لقانون  ألسا�شي.

بكتابة) تم  -) إل5د ع  لقانوني  (II

ضبط  ملحكمة  لتجارية بالرباط بتاريخ)

 2)5نا5ر) 212)تحت رقم) 241 ).   
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LAMTAKH-KHAM NEGOCE
SARL AU

تأسيس شركة محدودة  ملسؤولية 
ذ ت  لشريك  لوحيد

بمقت�شى عقد عرفي مؤرخ بسال،)

2122،)تم تأسيس شركة) 9)ديسمبف)

ذ ت  لشريك) محدودة  ملسؤولية 

تحمل  لخصائص) و لتي   لوحيد 

 لتالية):

 LAMTAKH-KHAM (:  لتسمية)

.NEGOCE SARL AU
رأسمال  لشركة):)11.111))درهم)

 (11 111.))حصة بثمن) مقسم على)

درهم للحصة.
)،)ود د5ة) :)رقم) ) ال تماعي)  ملقر)

 لنور،) لعيا5دة،)سال.

:)مقاول أعمال)  لهدف  ال تماعي)

 لبناء،)أعمال متعددة،)تا ر.

من) سنة  بتد ء) (99 (:  ملدة)

 لتأسيس  لنهائي.

يسيف  لشركة  لسيد) (:  لتسييف)

شطر) (784 ملتخم  لقاطن ب) زكرياء)

سال،) قطاع  لقدس  لعيا5دة  ((

رقم) للبطاقة  لوطنية  و لحامل 

LB(75264،)ملدة غيف محدودة.

تم  إل5د ع) (: -) إل5د ع  لقانوني) (2

 لقانوني لدى كتابة  لضبط باملحكم)

5نا5ر) (25  البتد ئية بسال تحت 5وم)

 212)تحت رقم)41425.

(: -) الندر ج في  لسجل  لتجاري) ( 

بالسجل  لتجاري) سجلت  لشركة 

بسال تحت رقم))8 7 .
لإلشارة و لنشر

 ملسيف):) لسيد زكرياء)ملتخم
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مؤسسة تعليم السياقة حليوة

SARL AU

 لسجل  لتجاري رقم 1757 

 ملحمد5ة

 لتشطي4

تقرير  لجمعية) أحكام  بمو 4 

في) غيف  لعاد5ة  ملنشأة   لعامة 

 2122 نوفمبف) ((( بتاريخ)  ملحمد5ة 

5قرر شركاء) لشركة  ملذكورة ما 5لي):

هو) وقف  ألنشطة  فإن  وبالتالي 

إلغاء)تسجيل  لشركة.

حليوة) محمد  تعيين  لسيد 

لبطاقة  لتعريف  لوطنية)  لحامل 

رقم) B(86(1)كمصفي للشركة.

5تم تحد5د مقر  لتصفية في  ملقر)

 ال تماعي للشركة.

تم  إل5د ع  لقانوني) (:  إل5د ع)

بمكت4  لتسجيل باملحكمة  البتد ئية)

 2122 نوفمبف) ( 1 بتاريخ)  ملحمد5ة 

تحت رقم)57 2.
لالستخر ج و إلشارة
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DIMA ICE 1987
SARL

حي مسعودة، زنقة  لشريف 

 الدري�شي رقم )9 طنجة

تحويل  ملقر  ال تماعي للشركة 
وتحويل نقطة بيع

قرر  لجمع  لعام  الستثنائي)

(»DIMA ICE (987 SARL« لشركة)

 ملنعقد 5وم)7)نوفمبف)2122،)تحويل)

 لشركة من مقرها  ألول  لكائن ب)

زنقة معركة) زياد  شارع طارق  بن  (:

إلى) طنجة  دريسية  (6 رقم)  لزالقة 
زنقة) حي مسعودة،) (:  ملقر  لكائن ب)

طنجة،) (9( رقم)  لشريف  الدري�شي 

)نقطقة  لبيع سابقا).

للشركة) و عل  ملقر  لقد5م 

و لكائن ب):)شارع طارق  بن زياد زنقة)

معركة  لزالقة رقم)6)دريسية طنجة،)

بمثابة نقطة بيع.

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

 لتجارية بطنجة بتاريخ)9)5نا5ر) 212 

تحت رقم) 46)26.
بمثابة مقتطف وبيان
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CRISTALPREMIUM
SARL

69 RESIDENCE(MAJORELLE(C 

AV(MARRAKECH(ETG 1 N°3 

TANGER

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

تم) 5نا5ر) 212،) (6 بتاريخ) طنجة 

لشركة) وضع  لقانون  ألسا�شي 

ذ ت) (CRISTALPREMIUM SARL

 ملميز ت  لتالية):

عبد  لرحمن  ليسيني،) (:  لشركاء)

سنة) مزد د  مغربي  لجنسية،)

و لساكن) بتفرسيت  دريوش  ((961
 27 ))زنقة  بن عي�شى رقم) بالبف نص)

للبطاقة  لوطنية) و لحامل  طنجة  (-
 (6 صالحة إلى غا5ة) (L(22248 رقم)

نوفمبف)1 21.

مغربي) محسن  ليسيني،)

ماي) ((9 بتاريخ) مزد د   لجنسية،)

بسبتة  ملضيق  لفنيدق) ((986

و لساكن بالبف نص)))زنقة  بن عي�شى)

للبطاقة) و لحامل  طنجة  (- (27 رقم)

صالحة إلى) (K4(5756  لوطنية رقم)

غا5ة)6))فبف 5ر)) 21.

.CRISTALPREMIUM(:(لتسمية 

تركي4 وتجميع  لقطع) (:  لغرض)

و ملستلزمات  لز ا ية.

 MONTAGE ET ASSEMBLAGE

.DES ARTICLES EN VERRE

 لرأسمال):)حدد رأسمال  لشركة)

إلى) مقسمة  درهم  ((.111.111 في)

درهم) ((11 فئة) حصة من  ((1.111

وسددت) للحصة  لو حدة  كتتبت 

كما 5لي):

(: عبد  لرحمن  ليسيني)  لسيد 

5111)حصة.

 5111 (: محسن  ليسيني)  لسيد 

حصة.

 69 RESIDENCE(:(ملقر  ال تماعي 

 MAJORELLE C AV MARRAKECH

.ETG ( N°  TANGER

 ملدة):)99)سنة.

 لتسييف):)تم تعيين  لسيد محسن)

مزد د) مغربي  لجنسية،)  ليسيني،)

بتاريخ)9))ماي)986))بسبتة  ملضيق)

زنقة) ((  لفنيدق و لساكن بالبف نص)

27)-)طنجة و لحامل)  بن عي�شى رقم)

 K4(5756 رقم) للبطاقة  لوطنية 

 21 ( فبف 5ر) ((6 غا5ة) إلى  صالحة 

مسيف  للشركة ملدة))غيف محدودة.

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

5نا5ر) ((2 بتاريخ) بطنجة   لتجارية 

 212)تحت رقم)578)26.
بمثابة مقتطف وبيان
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WIMADYA

SARL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

إنشاء   شركـــة
بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�شى 

 9))5نا5ر) 212)و مسجلة بالرشيد5ة)

تم وضع  لقانون  ألسا�شي لشركة) (,

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة تتــلخـص في)

ما 5لي):

.WIMADYA SARL(:(لتسميــة 

:) ألشغال)  لهدف  ال تماعي)

 ملختلفة و  لتموين.

قصر) مرآب  (:  ملقر  ال تماعي)

تاوريرت مدغرة  لرشيد5ة.

رأسمال  لشركة:)11.111))درهم)

 لتسييف:) لسيد مر د عبد  لصادق

سجل  لتجاري رقم)9 66))بتاريخ)

باملحكمة  البتد ئية) ( 1/1(/212 

بالرشيد5ة.
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شــركـة سـو ـيـفـيـكـوم

STE ECLIPS  BM

SARL

قر ر  لجمعية) بمقت�شى 

5وم))  لعامة  لغيف  لعاد5ة  ملنعقدة 

  STE ECLIPS«(2122/))/26)لشركة

BM SARL-«)ومقرها  ال تماعي محل)

2)سيدي) زنقة) (67 2)عمارة رقم) رقم)

بر هيم فاس.

)))حل  لشركة.

بدر)) تعيين  لسيد  لدرة  ((2

لتصفية  لشركة.

في) عنو ن  لتصفية  تحد5د  ((  

 2 زنقة) (67 عمارة رقم) (2 محل رقم)

سيدي بر هيم فاس.

لدى) تم  إل5د ع  لقانوني  ((4

رقم) تحت  بفاس   ملحكمة  لتجارية 

5915)بتاريخ:) 212/)26/1.
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STE MBIRKAT AUTOS 
SARL

RC : 44447
تأسيس

تم إنشاء) 5نا5ر) 212) (25 بتاريخ)
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة) شركة 

بالخصائص  لتالية):
.MBIRKAT AUTOS((:(لتسمية 

بيع) عامة،) تجارة  (:  لنشاط)
غيار  لسيار ت  ملستعملة) قطع 

و لجد5دة...
حي  لقدس) (:  ملقر  ال تماعي)
أزغاميك) زنقة  للي4  تجزئة  لر حة 
طريق  لسمارة،) مكرر  (644  لرقم)

 لعيون.
من تاريخ) سنة  بتد ء) (99 (:  ملدة)

 لتأسيس.
درهم) ((11.111 (: رأس  ملال)
موزعة) حصة  ((111 على) مقسمة 

كالتالي):
 511 (:  لسيد  لتامي  مبيفكات)

حصة.
 لسيدة ليلى نصوي):)511)حصة.

:)تم تعيين  لسيد  لتامي)  لتسييف)
غيف) ملدة  للشركة  كمسيف   مبيفكات 

محددة.
تم  إل5د ع) (:  إل5د ع  لقانوني)
بالعيون) باملحكمة  البتد ئية 
رقم) تحت  5نا5ر) 212) (25 بتاريخ)

.212 / 886
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   STE QUALITE SERVICES
تعد5الت قانونية 

 STE QUALITE (:  لتسمية)
    .SERVICES

ذ ت) شركة  (:  لشكل  لقانوني)
وذ ت  لشريك) (  ملسؤولية  ملحدودة)

 لوحيد.
شارع) (24 رقم) (:  ملقر  لرئي�شي)
عبد) موالي  زنقة   لحسن  لثاني 

 لعزيز  لعيون.
ملد والت  لجمع) طبقا  (:  ملوضوع)
 لغيف عادي بتاريخ) 212/)1/1)))قرر)))

 ملشاركون))ما 5لي):

 لحل)) لنهائي للشركة.

بكتابة) تم  (:  إل5د ع  لقانوني)

 لضبط باملحكمة  البتد ئية بالعيون)

رقم)) تحت  بتاريخ) 212/)1/1 )

. 9(2/2 
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   STE OUHMUS SERVICES

تعد5الت قانونية 
 STE OUHMUS (:  لتسمية)

    .SERVICES

ذ ت) شركة  (:  لشكل  لقانوني)

وذ ت  لشريك)  ملسؤولية  ملحدودة 

 لوحيد.

شارع مكة عمارة) (:  ملقر  لرئي�شي)

66) لشقة) 1) لعيون.

ملد والت  لجمع) طبقا  (:  ملوضوع)

بتاريخ) 212/)1/1)   عادي   لغيف 

قرر))) ملشاركون))ما 5لي):

 لحل)) لنهائي للشركة.

بكتابة) تم  (:  إل5د ع  لقانوني)

 لضبط باملحكمة  البتد ئية بالعيون)

رقم)) تحت  بتاريخ) 212/)1/1 )

. 9( /2 
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SOCIETE FUTURE LOOK

S.A.R.L A.U

تغييف بشركـــــة
بتاريخ) عرفي  عقد  بمو 4 

إخضاع  لشركة) تم  (((/1(/212 

للتغييف ت  لتالية):

 لتصفية  لقبلية للشركة وتعيين)

 لسيد ماء) لعينين  لهيبة كمسؤول)

عن  لتصفية.

باملحكمة) تم   إل5د ع  لقانوني 

5نا5ر) ((6 بتاريخ) بالعيون   البتد ئية 

 212)تحت رقم) 777/2 .
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SOFIGAS SARL(ئتمانية سوفيكاس ش.م.م 

FR CONSTRUCTION MA 

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة - ش.م.م ش.و

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�شى 

تم) حيث  بالرباط،) 5نا5ر) 212) (6  

لشركة) وضع  لقانون  لتأسي�شي 

ش.و،) ش.م.م  محدودة  ملسؤولية 

مميز تها كالتالي):

شركة) (:  لشكل  لقانوني للشركة)

ذ ت  لشريك) محدودة  ملسؤولية 

 لوحيد)-)ش.م.م ش.و.

م  ) شركة ف.ر للبناء) (:  لتسمية)

.»FR CONSTRUCTION MA«

:) ألشغال)  لهدف  ال تماعي)

 ملختلفة و أشغال  لبناء.

 الستيف د و لتصد5ر.

مو د  لبناء) وشر ء) ميع  بيع 

بالتقسيط.

بصفة عامة كل  لعمليات  ملالية،)

 لتجارية و لصناعية  ملرتبطة بشكل)

بموضوع) مباشر  غيف  أو  مباشر 

من) وكذ   لعمليات  لتي   لشركة 

شأنها تنمية  لشركة.

(، 1 :) لعمارة)  ملقر  ال تماعي)

 لشقة)8،)شارع موالي  حمد لوكيلي)

حسان)-) لرباط.

مدة  لشركة):)99)سنة.

في) حدد  (:  لرأسمال  ال تماعي)

إلى) مقسمة  درهم  ((11.111 مبلغ)

درهم) ((11 فئة) من  حصة  ((111

للحصة  لو حدة  كتتبت وحررت كلها)

من طرف):

 (111 (: فضيل) رشيد   لسيد 

حصة.

فضيل) رشيد  :) لسيد   لتسييف)

غيف) ملدة  مسيف  لشركة  يعتبف 

محدودة.

من) تبتدئ  (:  لسنة  ال تماعية)

فاتح 5نا5ر إلى)) )ديسمبف من كل سنة.



2707 الجريدة الرسميةعدد)5755 - 24)ر 4)444) )5))فبف 5ر) 212) 

تم  إل5د ع) (:  إل5د ع  لقانوني)

باملحكمة) بكتابة  لضبط   لقانوني 

 لتجارية بالرباط تحت رقم)2714 ) 

بتاريخ)1 )5نا5ر) 212.
عن  لنسخة و لنص

 ئتمانية  لكو دي أ5وب وسلمى)»سوفيكاس«
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EAVS AFRIQUE
شركة مجهولة

ذ ت رأسمال 411.111 درهم

 لعنو ن :  لطابق  ألول محل رقم 

4 شارع والد فارس زنقة تافتشت 

تجزئة أم  لخيف بيف قاسم  لسوي�شي 

 لرباط

للشركاء) إثر  لجمع  لعام  على 

 2122 سبتمبف) (22 بتاريخ)  لشركة 

تقرر ما 5لي):

تغييف  ملقر  ال تماعي للشركة إلى)

 لعنو ن  لجد5د):)بلوك د ردج  لجناح)

 لغربي،) لجان4  أليسر مشروع زنيت)

بتاريخ) تم  هذ ت  لتحويل  -) لرباط 

فاتح سبتمبف)2122.

تغييف وتوسيع  لنشاط  ال تماعي)
كالتالي):)تجارة))توزيع معد ت وحلول)

-) الستيف د)  لسمعي  لبصري))

ودر سة) -) الستشارة  و لتصد5ر)

وتثبيت  لسمعي  لبصري.

تحيين  لقانون  ألسا�شي للشركة.

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

5نا5ر) ((7 بتاريخ) بالرباط   لتجارية 

 212)تحت رقم)2275 ).
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LAYLANO SPA
شركة ذ ت مسؤولية محدودة  

للشريك وحيد
رأسمال 21.111 درهم

 لعنو ن : منطقة  لنشاط  لتجريبي 

محل رقم   تمسنا

في) مسجل  عرفي  عقد  بمقت�شى 

 لرباط بتاريخ فاتح نوفمبف)2122)قد)

ذ ت  ملسؤولية) شركة  تأسيس  تم 

 ملحدودة.

.»LAYLANO SPA«(:(لتسمية 
صالون) (:  لهدف  ال تماعي)

 لتجميل.

حمام.
درهم) (21.111 (: رأسمال  لشركة)

فئة) من  حصة  (2111 إلى) مقسمة 

كلها) للحصة  لو حدة  درهم  ((11

للشريك  لوحيد.

 (111 (: ليلى  لعماري)  لسيدة 

حصة.

 (111 (:  لسيد  حبا عبد  لعزيز)

حصة.

من) سنة  بتد ء) (99 (:  ملدة)

 لتأسيس  لنهائي أي من تاريخ وضع)

 لسجل  لتجاري.

5نا5ر) فاتح  من  (:  لسنة  ملالية)

ديسمبف من كل سنة ما عد ) ( ( إلى)

تاريخ) من  تبتدئ   لسنة  ألولى 

 لتسجيل.

منطقة  لنشاط  لتجريبي) (:  ملقر)

محل رقم) )تمسنا.

 ملسيف):) لسيدة ليلى  لعماري.
(: بالسجل  لتجاري) رقم  لتقييد 

.( 8167
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 EIGHTY EIGHT DRAGON

TOUR
شركة ذ ت مسؤولية محدودة  

بشريك و حد

قرر  لجمع  لعام  الستثنائي)

 ملسجل في)25)نوفمبف)2122)ما 5لي):

تصفية  لشركة.

عثمان) غز لة  تعيين  لسيد  بن 

كمصفي للشركة.

للشركة) عنو ن  لتصفية  تعيين 

حد5فة) بني  شارع  ((5 ب)  لكائن 

 لسوي�شي  لرباط.

عن  ملحكمة  لتجارية)  لصادر 

بالرباط تحت رقم  لتقييد بالسجل)
رقم وضع  مللف) (9746( (:  لتجاري)

.( 22 6
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STE BROTHERS NETT
SARL AU

بتاريخ  بمو 4  ملحضر  ملؤرخ 
قرر  لجمع) (2122 ديسمبف) ((5  
 STE BROTHERS(الستثنائي لشركة 
NETT)شركة ذ ت مسؤولية محدودة)
 (1.111 رأسمالها) وحيد  بشريك 
درهم و لكائنة تجزئة مرزوقة عمارة)
))طريق  لقنيطرة سال،) 7)شقة) رقم)
بالتف �شي)  تخاذ  لقر ر ت  لتالية 

و ال ماع):
 لفسخ  ملسبق  إلر دي  لودي)

للشركة.
تعيين  لسيد  حمد  كر م)

كمصفي للشركة.
في  ملقر) مقر  لتصفية  تحد5د 
 لحالي للشركة بتجزئة مرزوقة عمارة)

رقم)7)شقة)))طريق  لقنيطرة سال.
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
5نا5ر) (26 بتاريخ) بسال   البتد ئية 

 212)تحت رقم))4145.
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WE GO PUBLIC
شركة ذ ت مسؤولية محدودة  وذ ت 

شريك وحيد
رأسمالها 1.111) درهم

 ملقر  ال تماعي : والد مطاع زنقة 
سهل ملوية بلوك ) رقم ))6  لطابق 

 ألول تمارة
ملد ولة  لجمع  لعام  لغيف) تبعا 
 لعادي  ملنعقد بتاريخ) )5نا5ر)2122 
تقرر تحويل  ملقر  ال تماعي لشركة)
وذ ت) ش.م.م  (»WE GO PUBLIC«
من تمارة، والد مطاع  شريك وحيد،)
زنقة سهل ملوية بلوك ) رقم ))6 
 لطابق  ألول إلى : تمارة، إقامة 5ازمان 

4، بلوك B، عمارة 9، شقة 6).
بالتالي فاملادة رقم 4 من  لنظام 

 ألسا�شي قد تم تغييفها.
بكتابة) تم  إل5د ع  لقانوني 
لدى  ملحكمة  البتد ئية)  لضبط 
بتمارة 5وم)25)5نا5ر) 212)تحت رقم)

.9788
بمثابة مقتطف وبيان
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GLO APP
SARL AU

بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم تأسيس شركة) (2121 1))أكتوبر)
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة و لتي تحمل)

 لخصائص  لتالية):
.GLO APP SARL AU(:(لتسمية 
.SARL AU : لصفة  لقانونية 

تطوير   -  (  :  لهدف  ال تماعي 
 لبفمجيات و لتطبيقات.

و ستشار ت  خدمات   -  2
تكنولو يا  ملعلوميات.

  -  ستشارة تسويق و تصاالت.
رأسمال  لشركة : 11.111) درهم 
فئة  من  حصة   (111 إلى  مقسمة 
11) درهم للحصة  لو حدة موزعة 

بين  لشركاء على  لشكل  لتالي :
 SALMAN( KHATIB :  لسيد 

111) حصة.
من) سنة  بتد ء)  99  :  ملدة 
 لتأسيس  لنهائي أي من تاريخ وضع)

 لسجل  لتجاري.
5نا5ر) فاتح  من  (:  لسنة  ملالية)
ديسمبف من كل سنة ما عد ) ( ( إلى)
تاريخ) من  تبتدئ   لسنة  ألولى 

 لتسجيل.
شارع فال  والد عميف) (48 (:  ملقر)

 لشقة)))أكد ل  لرباط.
 SALMAN :) لسيد)  ملسيف)

.KHATIB
(: بالسجل  لتجاري) رقم  لتقييد 

.(657 9
178 P

SLIMANI CONSULTING SARL AU

HERMANBRO
SARL

SARL AU
للجمع) عرفي  عقد  بمقت�شى 
 4 بتاريخ)  لعام  لتأسي�شي  ملنعقد 
 5نا5ر) 212)و ملسجل بالرباط بتاريخ
تم تأسيس شركة) 5نا5ر) 212) ((8  

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  لتالية):
 HERMANBRO(:(السم  لقانوني 

.SARL AU
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مكت4   :  لهدف  لتجاري 

 ستشاري.
رأسمال  لشركة):)11.111))درهم)

مقسمة إلى)111))حصة من فئة)11) 

حصة مكتتبة) (5(1 (: درهم للحصة)

ومحررة من قبل  لسيد عضم بشيف و)

491)حصة مكتتبة ومحررة من قبل)

 لسيد عضم  نيس.

من) سنة  بتد ء) (99 (:  ملدة)

 لتأسيس  لنهائي أي من تاريخ وضع)

 لسجل  لتجاري.

5نا5ر) فاتح  من  (:  لسنة  ملالية)

ديسمبف من كل سنة ما عد ) ( ( إلى)

تاريخ) من  تبتدئ   لسنة  ألولى 

 لتسجيل.
 ملقر):)أبو هريرة)2،)رقم)9،) لطابق)

)،)و د  لذه4)-)تمارة.

 ملسيفة):) لسيد عضم بشيف.
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري)

باملحكمة  لتجارية بالرباط تحت رقم)

)6571))بتاريخ)26)5نا5ر) 212.

179 P

JOHARA AGRI
شركة ذ ت مسؤولية محدودة

رأسمالها 11.111) درهم

 ملقر  ال تماعي : عمارة 1  شقة 

8 زنقة موالي  حمد لوكيلي حسان 

 لرباط

 لسجل  لتجاري رقم 46947)  لرباط

بيع حصة   تماعية
إعادة صياغة  لقانون  ألسا�شي

))-)بعقد بتاريخ)29)ديسمبف) 212 

قام  لسيدة مريم بنشم�شي ببيع)511 

تملكها) كان  حصة   تماعية  لتي 

لفائدة) (»JOHARA AGRI« بشركة)

حكم،) لسيد) عبد  لكريم   لسيد 

 لياس حكم و لسيد  لجياللي حكم)

كما 5لي):

 (11 حكم) عبد  لكريم   لسيد 

حصة.

 لسيد  لياس حكم)211)حصة.

 لسيد  لجياللي حكم)211)حصة.

ملحضر  لجمع  لعام) تبعا  (- (2

بتاريخ)29)ديسمبف)2122،)قرر شركاء)

شركة)»JOHARA AGRI«)ما 5لي):

بيع) على  و ملصادقة  -) ملعا5نة  ( 

أصل) من  حصة   تماعية  ((11 

511)حصة  لتي كان تملكها  لسيدة)

 JOHARA« بشركة) بنشم�شي  مريم 

عبد  لكريم) لفائدة  لسيد  (»AGRI

و لسيد) حكم  حكم،) لسيد  لياس 

 لجياللي حكم كما 5لي):

 (11 حكم) عبد  لكريم   لسيد 

حصة.

 لسيد  لياس حكم)211)حصة.

 لسيد  لجياللي حكم)211)حصة.

على  لتوقيع  ملنفصل)  ملصادقة 

عبد  لكريم) لكال  ملسيف5ن  لسيد 

حكم و لسيد ر�شى  البيض.

من) ((5 و) (7 و) (6 تعد5ل  ملو د)

 لقانون  ألسا�شي نتيجة لذلك.

بكتابة) تم  إل5د ع  لقانوني  (- (4

لدى  ملحكمة  لتجارية)  لضبط 

26)5نا5ر) 212)تحت) بالرباط بتاريخ)

رقم)2686 ).

بتعد5ل) وضع  لتصريح  (- (4

 لسجل  لتجاري بكتابة  لضبط لدى)

بتاريخ) بالرباط   ملحكمة  لتجارية 

من) (684 تحت رقم) 5نا5ر) 212) (26

 لسجل  لتفتيبي.
من أ ل  لنشر و إلشهار

 لتسييف

180 P

NB PARTNERS
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

رأسمالها 61.111 درهم

 ملقر  ال تماعي : 1) زنقة مو�شى 

بن نصيف،  لشقة ))،  لطابق 6، 

غوتييه،  لد ر  لبيضاء

 لسجل  لتجاري 75 22 

محضر  لقر ر ت) على  بناء)

بتاريخ) للشريك  لوحيد   الستثنائية 

22)سبتمبف)2122،)تقرر ما 5لي):

))-)نقل  ملقر  لرئي�شي للشركة من)
1))زنقة مو�شى بن نصيف،) لشقة)))،)

غوتييه،) لد ر  لبيضاء) (،6  لطابق)
49،)زنقة أحمد) (: :) لعنو ن  لتالي) إلى)
رقم) ،) بركات  لطابق  ألر�شي،)

 ملعاريف،) لد ر  لبيضاء.

وإعادة) -) لتعد5ل  ملقابل  (2

صياغة  لنظام  ألسا�شي.

 )-) لصالحيات إلتمام  إل ر ء ت)

 لقانونية.

كتابة) لدى  تم  إل5د ع  لقانوني 

بالد ر) باملحكمة  لتجارية   لضبط 

 لبيضاء)بتاريخ)25)5نا5ر)2122)تحت)
رقم)855777.

قصد  لنشر و إلعالن

181 P

 ETUDE

 ACCOMPAGNEMENT

CONSEIL INGENIERIE
»EACI«

SARL

DISSOLUTION
للجمع  لعام  الستثنائي) طبقا 

للشركة) باملقر  ال تماعي  تم   لذي 

محدودة  ملسؤولية قرر شركاء)شركة)

 ETUDE ACCOMPAGNEMENT«

 CONSEIL( INGENIERIE( »EACI«

SARL،)ما 5لي):

 نحالل  لشركة.

ملعا�شي) أسامة  تعيين  ملصفي 

ر�شى  كد5رة) بشارع  حمد   لساكن 

عمارة س شقة)))إقامة  ملودن)2)حي)

 لنهضة  لرباط.

بالعنو ن) حدد  مقر  لتصفية 

 لتالي شارع  حمد ر�شى  كد5رة عمارة)

س شقة)))إقامة  ملودن)2)حي  لنهضة)

 لرباط.

كتابة) لدى  تم  إل5د ع  لقانوني 

بالرباط) باملحكمة  لتجارية   لضبط 

رقم) تحت  (2122 5نا5ر) (25 بتاريخ)

.( 2625

182 P

AFTER NEGOCE
SARL AU
تأسيس

في تسجيل  لعقد  لعرفي   تاريخ 
 6))5نا5ر) 212)بالرباط):

مفوض) (:  لهدف  ال تماعي)
متجر) (- عقاقيفي) بائع  (-  لبضائع)

للمعد ت.
رأسمال  لشركة):)11.111))درهم)
فئة) من  حصة  ((.111 إلى) مقسمة 

11))درهم للحصة لشريك وحيد):
 (.111 (: مرو ن  لسامي)  لسيد 

حصة.
من) سنة  بتد ء   (99 (:  ملدة)

 لتأسيس  لنهائي.
 ملقر  ال تماعي):)6)زنقة ضا5ة عو )

 لطابق)4) لشقة)6))أكد ل  لرباط.
 ملسيف):)مرو ن  لسامي.

بالسجل  لتجاري) رقم  لتقييد 
.(65745

183 P

P5 CONCEPT
SARL AU
تأسيس

في تسجيل  لعقد  لعرفي   تاريخ 
 6))5نا5ر) 212)بالرباط):

طباعة) (:  لهدف  ال تماعي)
 لوظائف)-)إصالح  ملعد ت  لكهربائية)

-)مفوض  لبضائع.
رأسمال  لشركة):)11.111))درهم)
فئة) من  حصة  ((.111 إلى) مقسمة 

11))درهم للحصة لشريك وحيد):
 (.111 (: مرو ن  لسامي)  لسيد 

حصة.
من) سنة  بتد ء   (99 (:  ملدة)

 لتأسيس  لنهائي.
سيام) زنقة  (5 (:  ملقر  ال تماعي)
د5ور  لجامع) ((  لطابق  ألول  لشقة)

 لرباط.
 ملسيف):)مرو ن  لسامي.

بالسجل  لتجاري) رقم  لتقييد 
.(6575 

184 P
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DITRI TOP

SARL AU

تأسيس

في تسجيل  لعقد  لعرفي   تاريخ 

 6))5نا5ر) 212)بالرباط):

بائع عقاقيفي) (:  لهدف  ال تماعي)

إصالح  ملعد ت) (- للمعد ت) متجر  (-

 لكهربائية.

رأسمال  لشركة):)11.111))درهم)

فئة) من  حصة  ((.111 إلى) مقسمة 

11))درهم للحصة لشريك وحيد):

 (.111 (: مرو ن  لسامي)  لسيد 

حصة.

من) سنة  بتد ء   (99 (:  ملدة)

 لتأسيس  لنهائي.

شارع  بن) (59 (:  ملقر  ال تماعي)

سينا  لشقة))))أكد ل  لرباط.

 ملسيف):)مرو ن  لسامي.

بالسجل  لتجاري) رقم  لتقييد 

.(65755

185 P

 STE  RASLMA TRAV

SARL AU

بمقت�شى  لجمع  لعام  الستثنائي))

 ملنعقد في)6))ديسمبف)2122 :

حل شركة ذ ت مسؤولية محدودة)

((،STE RASLMA TRAV(بشريك وحيد

أ5ت) حي  تصفيتها  ال تماعي  مقر 

بوعزة بن سعد مزورفة تيفلت كما)

عين  لسيد مرزوك  لعربي كمصفي)

للشركة.

بكتابة) تم  إل5د ع  لقانوني 

باملحكمة  البتد ئية)  لضبط 

بالخميسات،)تحت رقم)8،)بتاريخ)2) 

5نا5ر) 212.

185P مكرر

 STE SGTT TRAVAUX DIVERS
CONSTRUCTION

شركة ذ ت مسؤولية محدودة
بشريك وحيد
تاسيس شركة

بمو 4 عقد عرفي مؤرخ في فاتح)
شركة) تاسيس  تم  (،2122 ديسمبف)
بشريك) محدودة  مسؤولية  ذ ت 

وحيد لها  ملو صفات  لتالية):
 SGTT TRAVAUX (:  لتسمية)

.DIVERS-CONSTRUCTION
:) لبناء)  لهدف  ال تماعي)

و الشغال  ملختلفة.
حي  لد لية رقم) (:  ملقر  ال تماعي)

227))تيفلت.
 لر سمال):)حدد ر سمال  لشركة)

في)11.111))درهم.
عينت  لسيدة) (: تسييف  لشركة)
مع) للشركة  مسيفة   لهام  هريمش 

 ميع  لصالحيات.
بكتابة) تم  إل5د ع  لقانوني 
 لضبط باملحكمة  البتد ئية بتيفلت،)
تحت  لسجل  لتجاري))رقم)447).

للنسخ و لبيان
 لوكيل

186 P 

 STE VISUAL ACCES
SARL AU

بمقت�شى  لجمع  لعام  لغيف)
قرر) 5نا5ر) 212) بتاريخ) ))  لعادي 

 ملسيف  لوحيد ما 5لي):
موالي)  ستقالة  ملسيف  لسيد 
أحمد طهيف  لحامل للبطاقة  لوطنية)

.VA54152(رقم
حمي) عزيز  وتعيين  ملسيف  لسيد 
للبطاقة  لتعريف  لوطنية)  لحاملة 

.VA242(6(رقم
تغييف  لبند)7)،)للقانون  ألسا�شي.

أسئلة مختلفة.
كتابة) لدى  تم  إل5د ع  لقانوني 
بالرباط) باملحكمة  لتجارية   لضبط 
تحت  لرقم) 5نا5ر) 212،) ( 1 بتاريخ)
2721 )،)سجل تجاري رقم)  891.

مقتطف قصد  إلشهار

187 P

 FUDUCIAIRE ROCHDI

FIRCOFISC NEW

B.P 616 BIOUGRA CHTOUKA AIT BAHA

TEL : 15.28.8(.96.41

FAX : 15.28.8(.96.4(

 STE CENTRE DE BEAUTE

FLEURA
SARL

شركة ذ ت مسؤولية محدودة

MODIFICATION
بمقت�شى عقد عرفي للجمع  لعام)

 لغيف  لعادي للمساهمين في  لشركة)

 27 ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة بتاريخ)

ديسمبف)2122،)قرر ما 5لي):

تفويت  لحصص.

حصة  ميع) ((111 تفويت)

حصص  لسيدة حياة عزوزي لفائدة)

 لسيدة سميفة نا5ت و عر ب و لسيد)

مور د5ان محمد رتا كالتالي):

حصة من حصص  لسيدة) (511

حياة عزوزي لفائدة  لسيدة سميفة)

نا5ت و عر ب.

حصة من حصص  لسيدة) (511

حياة عزوزي لفائدة  لسيد مور د5ان)

محمد رتا.

في) حدد  (:  لر سمال  ال تماعي)

مقسم  لى) درهم  ((11.111 مبلغ)

111))حصة بثمن)11))درهم للو حد)

موزع كالتالي):

 511 (.... و عر ب) نا5ت  سميفة 

حصة.

 511 (..... رتا) محمد  مور د5ان 

حصة.

 ملجموع).......)111))حصة.

لشركة) تحويل  لشكل  لقانوني 

محدودة) مسؤولية  ذ ت  شركة  من 

ذ ت) شركة  و حد  لى  بشريك 

مسؤولية محدودة.

بكتابة) تم  إل5د ع  لقانوني 

بأكاد5ر) باملحكمة  لتجارية   لضبط 

رقم) تحت  5نا5ر) 212،) ( 1 بتاريخ)

.(21261

188 P

 FUDUCIAIRE ROCHDI
FIRCOFISC NEW

B.P 616 BIOUGRA CHTOUKA AIT BAHA
TEL : 15.28.8(.96.41
FAX : 15.28.8(.96.4(

 STE CENTRE DE BEAUTE
FLEURA
SARL

شركة ذ ت مسؤولية محدودة
MODIFICATION

بمقت�شى عقد عرفي للجمع  لعام)
 لغيف  لعادي للمساهمين في  لشركة)
 27 ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة بتاريخ)

ديسمبف)2122،)قرر ما 5لي):
تعيين  لسيدة) (: تغييف  لتسييف)
سميفة نا5ت و عر ب مسيفة ملدة غيف)

محدودة.
تكون  إلمضاء ت) (: تغييف  إلمضاء)
سميفة) لسيدة  و ال تماعية   لبنكية 

نا5ت و عر ب.
تحيين  لنظام  ألسا�شي.

بكتابة) تم  إل5د ع  لقانوني 
بأكاد5ر) باملحكمة  لتجارية   لضبط 
رقم) تحت  5نا5ر) 212،) ( 1 بتاريخ)

.(21261
189 P

STE CIADDEX
SARL

شركة ذ ت مسؤولية محدودة
ر سمالها : 21.111 درهم

مقرها  ال تماعي : 8 شارع رقم 2 حي 
 لنصر ، م ج مكناس

 لسجل  لتجاري رقم : 25569
إختتمام  لتصفية

بمقت�شى  لجمع  لعام  الستثنائي)
قرر) (،2122 نونبف) ( 1  ملنعقد بتاريخ)

 لجمع  لعام  الستثنائي على):
إختتمام  لتصفية  لنهائية)

.STE CIADDEX SARL(للشركة
في) للشركة   النقر ض  لنهائي 
ويو فق) 5صادق  (،2122 نونبف) ( 1
على  ميع  إللغاء ت) ويصادق 
 لنهائية،) لقانونية،) لتجارية،)
شبه) و ال تماعية   لضريبية 

 لضريبة،)شبه  لضريبة.
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 STE شركة) بو ود   ملتعلقة 

.CIADDEX SARL

و لنهائي) إعطاء) إلبر ء) لكامل 

للمصفي وبدون تحفظ لقفل تصفية)

.STE CIADDEX SARL(شركة

بكتابة) تم  إل5د ع  لقانوني 

 لضبط باملحكمة  لتجارية بمكناس))

رقم) تحت  5نا5ر) 212،) (26 بتاريخ)

.(552

190 P

STE OSCAR GOLD
SARL AU

شركة ذ ت مسؤولية محدودة

بشريك وحيد

مقرها  ال تماعي : ز وية شارع محمد 

 لخامس زنقة فاس تازة

 لرسم  ملنهي : 1) 5617)

 لتعريف  لجبائي : 552572 5

 لسجل  لتجاري رقم : 6867

 لتعريف  لجبائي  ملوحد : 

11 (851191111(1

تأسيس
بمقت�شى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)

تأسيس) تم  بتازة  5نا5ر) 212،) ( 

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت)

للشخص  ملوقع)  لشريك  لوحيد 

على  ملحضر وعلى  لقانون  ألسا�شي)

للشركة  ملذكور خصائصها كالتالي):

(: للشركة)  لتسمية  لقانونية 

 STE OSCAR GOLD SARL شركة)

.AU

(: للشركة)  ملوضوع  ال تماعي 

إستغالل مقهى و لو  بات  لسريعة.

ز وية) (: للشركة)  ملقر  ال تماعي 

شارع محمد  لخامس زنقة فاس تازة.

مدة  لشركة) إن  (: مدة  لشركة)

محددة في)99)سنة.

للشركة)  لر سمال  ال تماعي 

محددة في)11.111))درهم مقسم  لى)

111))حصة قيمة كل منها)11))درهم)

وتتوزع على  لشكل  لتالي):

بوزيد محمد).....)111))حصة.

تسييف  لشركة):)إن  لشركة مسيفة)

ومد رة من طرف  لسيد بوزيد محمد.

بكتابة) تم  إل5د ع  لقانوني 

بتازة،) باملحكمة  البتد ئية   لضبط 

رقم) تحت  5نا5ر) 212،) (26 بتاريخ)

.212 / 6

191 P 

STE TM CAR

SARL

شركة محدودة  ملسؤولية

رأسمالها : 11.111) درهم

بيع  لحصص
محضر  لجمع  لعام) بمو 4 

 STE TM CAR لشركة)  الستثنائي 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة) (،SARL

سبتمبف) فاتح  5وم  لخميس   ملنعقد 

2122،)تقرر ما 5لي):

عدلي  سليمان  بيع  لسيد 

لبطاقة  لتعريف  لوطنية   لحامل 

رقم U(57487، 511 حصة بقيمة 

11) درهم للحصة للسيد عبد  لغني 

للبطاقة  لتعريف   لرياحي  لحامل 

.UC  662 لوطنية رقم 

أصبح ر سمال  لشركة كالتالي):

 لسيد سليمان عدلي)511)حصة.

 511 عبد  لغني  لرياحي)  لسيد 

حصة.

للشركة) ( مقر  إل تماعي) تغييف 

تجزئة) (( رقم) شقة  (46( رقم)  لى 

 لزرهونية)4)مكناس.

تغييف  لشكل  لقانوني من شركة)

ذ ت مسؤولية محدودة بشريك وحيد)

 لى شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة.

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

5نا5ر) (27 بتاريخ) بمكناس   لتجارية 

 212،)تحت رقم)) 4.
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 STE BET SHORE

SARL

ر سمالها : 1.111) درهم

مقر  لشركة: 98، شارع فال ولد 

عميف  كد ل  لرباط

 لسجل  لتجاري: 8879 )

بمقت�شى محضر قر ر ت  لشركة)

بتاريخ)29)نونبف)2122)قررت  لشركة)

ما 5لي):

شارع) (،98 تغييف مقر  لشركة من)

(،54 فال ولد عميف  كد ل  لرباط إلى)

زنقة تانسيفت رقم)))أكد ل  لرباط

تحد5ث  لنظام  ألسا�شي للشركة)

بتعد5ل  ملادة)4)منه.)

بكتابة) تم  إل5د ع  لقانوني 

بالرباط) باملحكمة  لتجارية   لضبط 

رقم) تحت  5نا5ر) 212،) ((8 5وم)

.( 2 47
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STE EXALIA HOLDING

 SARL AU 

ر سمالها : 1.111) درهم

مقر  لشركة: 98، شارع فال ولد 

عميف  كد ل  لرباط

 لسجل  لتجاري: 49   )

إعالن بتغييف مقر  لشركة
بمقت�شى محضر قر ر ت  لشريك)

 لوحيد بتاريخ)29)نونبف)2122)قررت)

 لشركة ما 5لي.

)))تغييف مقر  لشركة من)98،)شارع)

(،54 فال ولد عميف  كد ل  لرباط إلى)

زنقة تانسيفت رقم)))أكد ل  لرباط

تحد5ث  لنظام  ألسا�شي للشركة)

بتعد5ل  ملادة)4)منه.

بكتابة) تم  إل5د ع  لقانوني 

بالرباط) باملحكمة  لتجارية   لضبط 

رقم) تحت  5نا5ر) 212،) (26 5وم)

.( 2656
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 STE GENIUS HEALTHCARE

 SOLUTIONS

شــــركــة ذ ت مسـؤولـية محـدودة

بشريك وحيد    

 رأسمالها : درهـــم 11.111) 

مـقرهـا  ال تـمــاعي: عمارة 54، شقة 

رقم ) زنقة و د تانسيفت أكد ل 

 لرباط

بمقت�شى عقد عرفي محرر بتاريخ)

تم تأسيس شركة) (2122 د نبف) (19

بشريك) محـدودة  مسـؤولـية  ذ ت 

وحيد باملميز ت  لتالية):

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((:  لتسمية)

 Genius  Healthcare Solutions

ذ ت) شــــركــة   لشكل  لقانوني:)

مسـؤولـية محـدودة بشريك وحيد.

 ملوضوع  ال تماعي:) ستيف د)

وتصد5ر وتوزيع  أل هزة  لطبية.

ومو د) طبية  منتجات  تا ر 

 لتجميل.

تكوين.

 ستيف د)-تصد5ر.

 ملــــدة:)99)سنة.

(،54 عمارة) ) ملقر  ال تماعي:) ( (

شقة رقم)))زنقة و د تانسيفت أكد ل)

 لرباط.

درهــم) ((11.111  لرأسمـــال:)

فئة) من  حصة  ((111 مقسمة  لى)

11))درهـم للحصة  لو حدة

 لحصص:) لسيدة حنان  ماري:)

111))حصة.

 لتسييف:)أسند  لتسييف  لى  لسيدة)

لبطاقة) حنان  ماري  لحاملة 

(،A7(1952 رقم)  لتعريف  لوطنية 

ملدة غيف محدودة.

للشركة) تم  إل5د ع  لقانوني 

بتاريخ) بالرباط  باملحكمة  لتجارية 

1 )5نا5ر) 212،)تحت رقم2716 )،)

رقم  لسجل  لتجاري) )657).
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STE MCC FORMATION
 SARL 

رأسمالها : 1.111) درهم
مقر  لشركة: 98، شارع فال ولد 

عميف  كد ل  لرباط
 لسجل  لتجاري: 75975

بمقت�شى محضر قر ر ت  لشركة)
بتاريخ)29)نونبف)2122)قررت  لشركة)

ما 5لي.
)))تغييف مقر  لشركة من)98،)شارع)
 ميف فال ولد عميف  كد ل  لرباط إلى)
أكد ل) (( رقم) تانسيفت  زنقة  (،54

 لرباط.
تحد5ث  لنظام  ألسا�شي للشركة)

بتعد5ل  ملادة)4)منه.
بكتابة) تم  إل5د ع  لقانوني 
بالرباط) باملحكمة  لتجارية   لضبط 
رقم) تحت  5نا5ر) 212،) ((8 5وم)

.( 2 48
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 STE ETABLISSEMENT
ASSREM NEGOCE

SARL
 لزيادة في ر سمال  لشركة

) ملؤرخ) بمقت�شى  ملحضر)

(،2122 ديسمبيف) ((5 5وم) بسال،)

قرر  لجمع  لعام غيف عادي لشركة)

 ETABLISSEMENT ASSEREM
ر سمالها) ش.م.م.،) (،NEGOCE

مقرها) و لكائن  درهم  (2.511.111

 6 رقم) شقة  (،222 عمارة) بسال،)

و ملسجلة) طريق  لقنيطرة  أمل  حي 

رقم) تحت  بسال  بالسجل  لتجاري 

 449))ما 5لي):
بمبلغ) ر سمال  لشركة  رفع 

من) 5نتقل  لكي  درهم  ( .511.111

 6.111.111 درهم  لى) (2.511.111

حصة  د5دة) ( 5.111 بخلق) درهم 

 61.111 )2511) لى) من) مرقمة 

للحصة  لو حدة،) درهم  ((11 بثمن)

كتبت  لها من طرف  ميع  لشركاء)

وحررت عن طريق إدماج  ملستحقات)

ووفقا) على  لشركة  و  بة  لدفع 
من قانون) و7) (6 لذلك غيف  لفصلين)

تأسيس  لشركة.

بكتابة) تم  إل5د ع  لقانوني 
بسال،) باملحكمة  البتد ئية   لضبط 
رقم) تحت  5نا5ر) 212،) (25 بتاريخ)

.414 6
لإلشارة و لنشر

 لكبيفي عبد  ملجيد  ملسيف
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STE MAROC TIRAGE
SARL

RC(N° : 53523
بمقت�شى  لجمع  لعام  لغيف)
 لعادي قرر شركاء) لشركة  ملحدودة)

 ملسؤولية ما 5لي):
بنبف هيم  لحسن) بيع  لسيد 
و لسيدة  لكابل خد5جة على  لتو لي)
حصة   تماعية  لى) و11 ) (2711

 لسيد سيال  لكالي.
إستقالة  لسيد بنبف هيم  لحسن)

من منصبه كمسيف للشركة.
تعيين  لسيد سيال  لكالي كمسيف)

للشركة.
تغييف  لشكل  لقانوني للشركة من)
شركة محدودة  ملسوؤلية  لى شركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  ملسؤولية 

 لوحيد.
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
5نا5ر) ((6 بتاريخ) بالرباط   لتجارية 

 212،)تحت رقم)2246 ).
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 STE CLINETECO
SARL AU

بمقت�شى عقد عرفي بتاريخ)2)5نا5ر)
 212،)قرر مسيف  لشركة ما 5لي):

حل  لشركة.
بوسدرة) سهام  تعيين  لسيدة 

كمصفية للشركة.
 (4 (: هو) تصفية  لشركة  مقر 
6)) كد ل) شارع  الطلس شقة رقم)

 لرباط.
بكتابة) تم  إل5د ع  لقانوني 
لدى  ملحكمة  لتجارية)  لضبط 
فبف 5ر) 212،) فاتح  بتاريخ  بالرباط 

تحت  لرقم)2754 ).
مقتطف وبيان
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STE ACOBATIS
SARL AU

بمقت�شى  مع عام إستثنائي حرر)
قرر) 5نا5ر) 212،) بالرباط بتاريخ) ))

 ACOBATIS(لشريك  لوحيد للشركة 

SARL AU،)ما 5لي):

من) (: تحويل  ملقر  ال تماعي)

برقم) بالطابق  ألول  لو قع   لشقة 
نابولي  ملحيط) زنقة  (94 5) لعمارة)

 لرباط  لى  نان  ملنصور عمارة رقم)

س،) ))،) ملنطقة  رقم) شقة  (،5 

تامسنا.
من  لقانون) (4 تعد5ل  ملادة)

 ألسا�شي للشركة.

بكتابة) تم  إل5د ع  لقانوني 
 لضبط باملحكمة  لتجارية بالرباط،)
فاتح) بتاريخ  (( 2759 رقم) تحت 

فبف 5ر) 212.
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 STE AZIZ SAMAMA
SELECTION

SARL
 لسجل  لتجاري رقم : 589)  سال

حل نهائي للشركة
 AZIZ شركة) شركاء) قرر 
شركة) (،SAMAMA SELECTION
ر سمالها) محدودة،) مسؤولية  ذ ت 

11.111))درهما.
زنقة  إلقامة) مقرها  ال تماعي 
سال) (2( 8) ملحل)  ملعمورة  لعمارة)
خالل  لجمع  لعام  لغيف)  لجد5دة،)
بمقر  لشركة) إنعقد   لعادي  لذي 

بتاريخ)6))ديسمبف)2122.
 لحل  لنهائي للشركة.

تقرير  لتصفية) على   ملصادقة 
 ملحرر من  لسيد  لعيساوي عزيز.

ملصفي) ونهائي  تام  إبر ء)
 AZIZ SAMAM شركة) حسابات 
SELECTION،) لسيد  لعيساوي)

عزيز.
بكتابة) تم  إل5د ع  لقانوني 

بسال) باملحكمة  لتجارية   لضبط 

رقم) تحت  5نا5ر) 212،) ((6 بتاريخ)

.41 7(

201 P

STE ALIOMAROC
SARL AU

شركة ذ ت مسؤولية محدودة
بشريك وحيد

بمقت�شى عقد عرفي مؤرخ بالرباط)
5وم فاتح فبف 5ر) 212،)تمت صياغة)
 لقانون  لتاسي�شي لشركة محدودة)
لها) وحيد،) بشريك   ملسؤولية 

 لخصائص  لتالية):
.STE ALIOMAROC(:(لتسمية 

 لهدف):) للو زم و ملعد ت  ملكتبية.
شارع  بن) (59 (:  ملقر  ال تماعي)

سينا شقة رقم))))أكد ل  لرباط.
من تاريخ) سنة  بتد ء) (99 (:  ملدة)

تاسيس  لشركة.
 لر سمال):)حدد رأسمال  لشركة)

في مبلغ)11.111))درهم.
تسييف  لشركة) :عهد   إلد رة)

 لسيدة فاطمة  لزهر ء)تغزوت.
من فاتح 5نا5ر  لى) (:  لسنة  ملالية)

غا5ة)) )ديسمبف.
وتسجيل) تم  إل5د ع  لقانوني 
 لشركة بالسجل  لتجاري للمحكمة)
 لتجارية بالرباط،)بتاريخ فاتح فبف 5ر)

 212،)تحت رقم)65765).
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STE MRM BUILDING
SARL

تأسيس  شركة
بمقت�شى عقد عرفي مؤرخ بالرباط)
5وم فاتح فبف 5ر) 212،)تمت صياغة)
 لقانون  لتأسي�شي لشركة محدودة)

 ملسؤولية،)لها  لخصائص  لتالية):
 STE MRM (:  لتسيمة)

.BUILDING
وأعمال) أعمال  لبناء) (:  لهدف)

مختلفة.
شارع  بن) (59 (:  ملقر  ال تماعي)

سينا شقة رقم)))) كد ل  لرباط.
من تاريخ) سنة  بتد ء) (99 (:  ملدة)

تاسيس  لشركة.
 لرأسمال):)حدد رأسمال  لشركة)

في مبلغ)11.111))درهم.
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تسييف  لشركة) عهد  (:  إلد رة)

 لسيدة مريم  لكاري.

من فاتح 5نا5ر  لى) (:  لسنة  ملالية)

غا5ة)) )ديسمبف.

وتسجيل) تم  إل5د ع  لقانوني 

 لشركة بالسجل  لتجاري للمحكمة)

 لتجارية بالرباط،)بتاريخ فاتح فبف 5ر)

 212،)تحت  لرقم) 6576).
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STE PHANTOM HOME

SARL AU

شركة ذ ت مسؤولية محدودة

تأسيس شركة

بمقت�شى  ملحضر)) ملؤرخ بالرباط)

وضع  لقو نين) تم  فبف 5ر) 212،) (2

 ألساسية لشركة محدودة  ملسؤولية)

ذ ت  ملميز ت  لتالية):

 لهدف):)وكالة عقارية.

 ملقر):)عمارة)1 )شقة رقم)8)زنقة)

موالي أحمد لوكيلي حسان  لرباط.

من تاريخ) سنة  بتد ء) (99 (:  ملدة)

تكوين  لشركة.

ر سمال):)حدد بما قدره)11.111) 

درهم،)مقسم  لى)111))حصة بنسبة)

في) ودفعت  للو حدة،) درهم  ((11

 لصندوق  ال تماعي للشركة.

من  الرباح) ( (% (5 تؤخذ) (:  الرباح)

 لصافية للتأسيس  الحتياطي.

صالح  لد5ن) :) لسيد   لحصص)

عكاري)111))حصة.

 ملجموع)111))حصة.

تد ر  لشركة من طرف) (:  لتسييف)

 لسيد صالح  لد5ن عكاري ملدة غيف)

محدودة.

بكتابة) تم  إل5د ع  لقانوني 

 لضبط باملحكمة  لتجارية بالرباط،)

تحت رقم  لسجل  لتجاري))6576).
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))فيدوسبا)

625،)شارع محمد  لخامس

) لهاتف):)15 22 24  65 12/ 15 22 24 )1   

) لد ر  لبيضاء

                                           STE CAPITAL BK GROUP

 صدقة حصص  
 تحويل  لشركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة   لي  لشركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة  بشريك وحيد                                             

  ستقالة مسيف5ن
 تعيين  مسيف وحيد

بمقت�شى عقد عرفي محرر بالد ر)

(، (2122 د نبف) (28 بتاريخ) (  لبيضاء)

تصدق  لسيد محمد ر�شى بن كيف ن))

درهم)) ((11 ( فئة) ( 251)حصة من) ب)

شركة ( في) ( ( 5ملكها) ( ) لتي) ( للحصة)

) لى  لسيد) (CAPITAL BK GROUP

ناصر بن كيف ن.

قرر  لجمع  لعام  لغيف  لعادي)

للشركاء))بتاريخ)))28)د نبف)2122.

تأكيد صدقة هذه  لحصص.

ذ ت  ملسؤولية) تحويل  لشركة 

 ملحدودة  لي  لشركة ذ ت  ملسؤولية)

 ملحدودة بشريك وحيد).)

بن)  ستقالة  لسيد محمد ر�شى 

كيف ن من منصبه كمسيف.

كيف ن) بن  ناصر   ستقالة  لسيد 

من منصبه كمسيف.

كيف ن) بن  ناصر  ( تعيين  لسيد)

كمسيف وحيد ملدة غيف محدودة.

)باملحكمة))) ( ) لقانوني) ( ) إل5د ع) تم)

بتاريخ) ( ( بالد ر  لبيضاء) ( (   لتجارية)

9))5نا5ر) 212،)تحت رقم))854777.
))ملخص قصد  لنشر

فيدوسبا
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))فيدوسبا)

 625،)شارع محمد  لخامس

) لهاتف):)15 22 24  65 12/

   1( 24 22 15 

))) لد ر  لبيضاء

 COMPLEXE MAROCAIN DE

 TEINTURE D’IMPRESSION

 ET DE FINITION

              » COMATIF «

صدقة حصص                             
تحويل  لشركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة   لي  لشركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة  بشريك وحيد                                             

 ستقالة مسيف 
تمد5د وكالة مسيف وحيد                                                                                                     
بمقت�شى عقد عرفي محرر بالد ر)

(،2122 د نبف) (28 بتاريخ) (  لبيضاء)

تصدق  لسيد محمد ر�شى بن كيف ن))

 (.111 ( فئة) ( من) حصة  (5.111 ب)

في)) ( ( 5ملكها) ( ) لتي) ( للحصة) ( درهم)

 COMPLEXE MAROCAIN ( ( شركة)

 DE TEINTURE D’IMPRESSION

ET(DE(FINITION(»(COMATIF)«) لى)

 لسيد ناصر بن كيف ن.

قرر  لجمع  لعام  لغيف  لعادي)

للشركاء))بتاريخ)))28)د نبف)2122.

تأكيد صدقة هذه  لحصص.

ذ ت  ملسؤولية) تحويل  لشركة 

 ملحدودة  لي  لشركة ذ ت  ملسؤولية)

 ملحدودة بشريك وحيد).)

بن)  ستقالة  لسيد محمد ر�شى 

كيف ن من منصبه كمسيف.

ناصر) ( وكالة  لسيد) تمد5د 

غيف) ملدة  وحيد  كمسيف  كيف ن  بن 

محدودة.

)تم)) إل5د ع))) لقانوني)))باملحكمة)))

بتاريخ ( ( بالد ر  لبيضاء) ( (   لتجارية)

 8))5نا5ر) 212،)تحت رقم))))8546.
)ملخص قصد  لنشر

))فيدوسبا
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)فيدوسبا)

 625،)شارع محمد  لخامس

) لهاتف):)15 22 24 56 56/ 15 22 24 56 59

)) لد ر  لبيضاء

      STE ECOS DEVELOPPEMT
          توسيع هدف  لشركة                 
) لغيف))) ( ) لعام) ( ) لجمع) قرر) (
بتاريخ)) ( ( ) لوحيد) للشريك) (  لعادي)
 ECOS لشركة) ( (،2122 نوفمبف) (28
شركة) (،DEVELOPPEMENT
بشريك)) ( ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة)
درهم،) ( ((1.111 ر سمالها)  لوحيد،)
دي ال) ( محج) مقرها  ال تماعي) )،)

كوت د5ميفود أنفا)) لد ر  لبيضاء.)))
بالنشاط) هدف  لشركة  توسيع 

 لتالي):
مقاولة  لبناء.

باملحكمة) ( ) لقانوني) ) إل5د ع) تم)
بتاريخ ( ( بالد ر  لبيضاء)   لتجارية 
رقم) تحت  ( ( (،2122 د نبف) (26  

      . 85(8(4
))ملخص قصد  لنشر))))))))))))))

)فيدوسبا
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فيدوسبا

 625،)شارع محمد  لخامس

 لهاتف):)15 22 24 56 56/ 15 22 24 56 59

) لد ر  لبيضاء

 STE  ODYSSEE ART ET
DECORATION

         غلق فرع 
بتاريخ) ( ) ملسيف) من) (  بقر ر)
 ODYSSEE((28)د نبف)2122)،))لشركة
شركة)) (،ART ET DECORATION
ذ ت)) ملسؤولية)) ملحدودة،))رأسمالها)
مقرها)) ( ( درهم،) ( ( (5. 61.111
محمد) دكتور  ( محج) (،(  ال تماعي)
فار)) ( دي) ( محج) ( سابقا) ( سيجلما�شي)

روبو ))دي سبور  لد ر  لبيضاء))تم):)
 ODYSSEE ART غلق فرع شركة)
ET DECORATION) لكائن بالرباط)

أكد ل محج)6))نوفمبف رقم)7 .
باملحكمة))) ( ( ) لقانوني) ) إل5د ع) تم)
بتاريخ ( بالد ر  لبيضاء) ( (   لتجارية)
 6))5نا5ر) 212،)تحت عدد)97)854.

ملخص قصد  لنشر
فيدوسبا

208 P
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فيدوسبا

 625،)شارع محمد  لخامس

) لهاتف):)15 22 24 56 56/

59 56 24 22 15 

)) لد ر  لبيضاء

                                                STE KARKAM
       نقل  ملقر  ال تماعي

 تحيين  لقانون  ألسا�شي للشركة     
بتاريخ ( ) لشريك  لوحيد)  بقر ر)

((،KARKAM((2))5نا5ر) 212)،))لشركة  

) ملحدودة) ) ملسؤولية) ذ ت) ( شركة)

بشريك وحيد)،))رأسمالها)611.111.)  

26،)محج) ) ال تماعي) )مقرها) درهم،)

  ( سلطان  لشقة) ) لطابق) مرس 

 لد ر  لبيضاء،)تم):

من  لد ر) نقل  ملقر  ال تماعي 

شارع) (،22 (، ( مكت4 رقم)  لبيضاء)

ساحة  ملنصورحي) يعقوب  ملنصور 

 ملعاريف  لطابق) )و)4)بنفس  ملد5نة.

تحيين  لقانون  ألسا�شي للشركة.

باملحكمة)) ( ( ) لقانوني) ) إل5د ع) تم)

بتاريخ ( بالد ر  لبيضاء) ( (   لتجارية)

 ))فبف 5ر) 212)،)تحت رقم)856668
)ملخص قصد  لنشر

فيدوسبا
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))فيدوسبا)

 625،)شارع محمد  لخامس

) لهاتف):)15 22 24 56 56 / 15 22 24 56 59

) لد ر  لبيضاء

 STE  ODYSSEE ART ET

             DECORATION
  صدقة حصص                             

  ستقالة مسيف 
 تمد5د وكالة مسيف وحيد                                                                                                     
بمقت�شى عقد عرفي محرر بالد ر)

 2122 د نبف) (28 بتاريخ) (  لبيضاء)

ب) ( تصدق  لسيد ناصر بن كيف ن) (،

984.))حصة من))فئة))111.))درهم))

شركة))) ( في) ( ( 5ملكها) ( ) لتي) ( للحصة)

  ODYSSEE ART ET DECORATION

 لى  لسيد محمد ر�شى))بن كيف ن.

بمقت�شى عقد عرفي محرر بالد ر)
(،2122 د نبف) (28 بتاريخ) (  لبيضاء)
ب) ( بن كيف ن) ( تصدق  لسيد عادل)
24).))حصة من))فئة))111.))درهم))
شركة))) ( في) ( ( 5ملكها) ( ) لتي) ( للحصة)
  ODYSSEE ART ET DECORATION

 لى  لسيد رشيد))بن كيف ن.
قرر  لجمع  لعام  لغيف  لعادي)

للشركاء))بتاريخ)))28)د نبف)2122.
تأكيد صدقة هذه  لحصص.

كيف ن) بن  ناصر   ستقالة  لسيد 
من منصبه كمسيف.

-)تمد5د وكالة  لسيد))محمد ر�شى)
غيف) ملدة  وحيد  كمسيف  كيف ن  بن 

محدودة.
)باملحكمة))) ( ) لقانوني) ( ) إل5د ع) تم)
بتاريخ) ( ( بالد ر  لبيضاء) ( (   لتجارية)
رقم))) تحت  ( 5نا5ر) 212،) ( 1  

.856 57
)))ملخص قصد  لنشر

))))))فيدوسبا
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 STE YOUZAR EVENT
SARL

مسجل) عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
بالرباط،) 5نا5ر) 212) ((9 بتاريخ)
مسؤولية) ذ ت  شركة  تاسيس  تم 

محدودة.
 STE YOUSAR (:  لتسمية)

.EVENT
 لهدف):)مطعم  لو بات  لجاهزة)

وممون  لحفالت.
 لعنو ن  لتجاري):)شارع  لحسن)) 
إقامة عيبودي  لطابق)4) لشقة رقم)

26)تمارة.
 لرأسمال):)حدد ر سمال  لشركة)
 511 درهم مقسمة  لى) ((11.111 في)
للحصة) درهم  ((11 بقيمة) حصة 
للسيد أ5ت أحمد عبد  لعالي و511 
للحصة) درهم  ((11 بقيمة) حصة 

للسيد مبارك محمد.
أ5ت) تعيين  لسيد  تم  (:  لتسييف)
مبارك) و لسيد  عبد  لعالي  أحمد 
غيف) ملدة  للشركة  مسيف5ن  محمد 

محدودة.

من فاتح 5نا5ر  لى) (:  لسنة  ملالية)

) )ديسمبف من كل سنة ماعد   لسنة)

 الولى تبتدئ من تاريخ  لتسجيل.
في  لسجل  لتجاري) تم  لتقييد 

بتاريخ) (( 824( ( تحت رقم) ( بتمارة،)

فاتح فبف 5ر) 212.

211 P

  STE JAZOL
SARL AU

مسجل) عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

بالد ر) 5نا5ر) 212) (24 بتاريخ)

ذ ت) شركة  تاسيس  تم   لبيضاء،)

مسؤولية محدودة.

.STE JAZOL(:(لتسمية 

في  ألعمال) مقاول  (:  لهدف)

هندسة) شركة  و لبناء،)  ملختلفة 

مدنية،)تسويق  أل هزة  اللكتفونية.
 لعنو ن  لتجاري):)77)زنقة محمد)

 57 رقم) شقة  (،(1 سميحة  لطابق)

11 21) لد ر لبيضاء.

 لرأسمال):)حدد ر سمال  لشركة)

في)11.111))درهم مقسمة  لى)111) 

للحصة) درهم  ((11 بقيمة) حصة 

للسيد  لتهامي  لجعفري.

 لتسييف):)تم تعيين  لسيد  لتهامي)

للشركة ملدة غيف) (  لجعفري كمسيف)

محدودة.

من فاتح 5نا5ر  لى) (:  لسنة  ملالية)

) )ديسمبف من كل سنة ماعد   لسنة)

 الولى تبتدئ من تاريخ  لتسجيل.
في  لسجل  لتجاري) تم  لتقييد 

بتاريخ) تحت رقم) 57126) ( بتمارة،)

) )5نا5ر) 212.

212 P

   STE 22 MCHAT
SARL AU

مسجل) عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

بالد ر) 5نا5ر) 212) بتاريخ) 2)

ذ ت) شركة  تاسيس  تم   لبيضاء،)

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.

.STE JAZOL(:(لتسمية 

في  ألعمال) مقاول  (:  لهدف)

هندسة) شركة  و لبناء،)  ملختلفة 

مدنية و تا ر.
زنقة) (( (:  لعنو ن  لتجاري)
1)) ملعاريف) رقم) (5  لقصر  لطابق)

11 21) لد ر لبيضاء.

 لرأسمال):)حدد ر سمال  لشركة)

في)11.111))درهم مقسمة  لى)111) 

للحصة) درهم  ((11 بقيمة) حصة 

للسيدة 5اسمينة أمصري.

 لتسييف):)تم تعيين  لسيد5اسمينة)

غيف) ملدة  للشركة  (  مصري كمسيفة)

محدودة.

من فاتح 5نا5ر  لى) (:  لسنة  ملالية)

) )ديسمبف من كل سنة ماعد   لسنة)

 الولى تبتدئ من تاريخ  لتسجيل.
في  لسجل  لتجاري) تم  لتقييد 

بتاريخ) (569919 تحت رقم) ( بتمارة،)

27)5نا5ر) 212.
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  STE JAFRI MONDE
SARL AU

مسجل) عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

بالد ر) 5نا5ر) 212) (24 بتاريخ)

ذ ت) شركة  تاسيس  تم   لبيضاء،)

مسؤولية محدودة.

.STE  JAFRI MONDE(:(لتسمية 

في  ألعمال) مقاول  (:  لهدف)

هندسة) شركة  و لبناء،)  ملختلفة 

مدنية و لتجارة.
 لعنو ن  لتجاري):)2))زنقة سارية)

رقم)   شقة  طابق) ) زونعيم  بن 

 لنخيل)11 21) لد ر لبيضاء.

 لرأسمال):)حدد ر سمال  لشركة)

في)11.111))درهم مقسمة  لى)111) 

للحصة) درهم  ((11 بقيمة) حصة 

للسيد  لتهامي  لجعفري.

 لتسييف):)تم تعيين  لسيد  لتهامي)

للشركة ملدة غيف) (  لجعفري كمسيف)

محدودة.

من فاتح 5نا5ر  لى) (:  لسنة  ملالية)

) )ديسمبف من كل سنة ماعد   لسنة)

 الولى تبتدئ من تاريخ  لتسجيل.
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في  لسجل  لتجاري) تم  لتقييد 
بتاريخ) (57144( تحت رقم) ( بتمارة،)

) )5نا5ر) 212.
214 P

SMARTTECH UNIVERSE
SARL

RABAT/(2(77(
شركة ذ ت مسؤولية محدودة
رأسمالها : 11.111.11) درهم

 ملقر  إل تماعي : رقم 2، مكان أبو 
بكر صد5ق شقة رقم 6 أكد ل 

 لرباط
محضر  لجمع  لعام) بمقت�شى 
بتاريخ   لغيف  لعادي  ملسجل 
باملقر  إل تماعي) (2122 ديسمبف) (28  
بكر صد5ق شقة) أبو  مكان  (،2 رقم)
قرر  لقيام) أكد ل  لرباط  (6 رقم)

بالتغييف ت  لتالية:
من) للشركة  نقل  ملقر  لرئي�شي 
بكر صد5ق شقة) أبو  مكان  (،2 رقم)
رقم)6)أكد ل  لرباط إلى حد ئق زعيف)
مجموعة)9)إقامة رقم)6)شقة رقم)2) 

تامسنا.
تعد5الت  ملادة  لر بعة من  لنظام)

 ألسا�شي.
بكتابة) تم  إل5د ع  لقانوني 
بالرباط) باملحكمة  لتجارية   لضبط 
رقم) تحت  5نا5ر) 212) (26 بتاريخ)

.( 2671
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STE. MZ ADVISORY
ش.م.م.ش.و
تأسيس شركة

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
إنشاء) لقانون) تم  5نا5ر) 212) ((6
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�شي 
 ملحدودة بشريك وحيد لها  ملميز ت)
 لتالية):) لشركاء) لسيدة زين4 مرز ق.
 MZ ADVISORY (:  لتسمية)

ش.م.م.ش.و.
غرض  لشركة):)للشركة نشاطات)

متعددة تتمثل في):
 ستشارة  لتسييف.

تنظيم  ألحد ث.

 لتفاوض  لتجاري.

 2 إقامة أند5بكو) (:  ملقر  لرئي�شي)
محمد  لسادس) شارع  (A119 فيال)

 ملنزه  لصخيف ت تمارة.
مدة  لشركة):)99)سنة  بتد ء)من)

5وم تأسسيها.
في) حدد  (: رأسمال  لشركة)
 (11 إلى) مقسما  درهم  ((1111.11
للحصة) درهم  ((11 بقيمة) حصة 
 لو حدة كلها في حوزة  لسيدة زين4)

مرز ق.
إد ريا) مسيفة  :) لشركة   لتسييف)
وملدة غيف محددة من طرف  لسيدة)

زين4 مرز ق.
 لسنة  إل تماعية):)من فاتح 5نا5ر)

إلى)) )ديسمبف من كل سنة.
تسجيل) تم   إل5د ع  لقانوني 
 لشركة بالسجل  لتجاري للمحكمة)
 إلبتد ئية بتمارة 5وم)1 )5نا5ر) 212 
ورقم  لسجل) (9818 رقم) تحت 

 لتجاري)9)82 ).
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شركة املخازن املينائية
 لسجل  لتجاري بالد ر لبيضاء 

 5.179
زيادة رأس  ملال بإضافة عالوة 

 ألصد ر
ديسمبف) ((5 بتاريخ) ملحضر  وفقا 

غيف  لعادي) للجمع  لعام  (2122

 SOCIETE لشركة  ملخزن  ملينائية)

 DES SILOS PORTUAIRES

SOSIPO SA)وهي مساهمة رأسمالها)

مقرها) ويقع  درهم  (2.(25.111.1

 21(91 في  لد ر لبيضاء)  إل تماعي 

(،ESPACE SANS PAREIL إقامة)

تجزئة  لتوفيق،)قطع)22-21،) لطابق)

سيدي معروف و ملسجلة)  لخامس،)

بالد ر لبيضاء) في  لسجل  لتجاري 

تحت  لرقم)5179 ،)تقرر زيادة رأس)

إلى) درهم  (2.(25.111.11 من)  ملال 

79.111.11 .58)درهم وذلك بإدماج)

إحتياطي في رأس  ملال بنفس  ملبلغ)

 ملخصوم من حساب عالوة  ألصد ر)

إلى)56.272.111.11.

تم تنفيذ هذه  لزيادة في رأس  ملال)
إلى)97.111.11 .58)درهم من خالل)
إنشاء)))2.5)))سهما  د5د  بقيمة)
إسمية)511)درهم لكل منها،)مدفوعة)
وبشكل) مجانا  ومخصصة  بالكامل 

متناس4 لجميع  ملساهمين.
تحرير) تم  فقد  وبالتالي،)
بمبلغ) لشركة  رأس  ملال  لحالي 
مقسما) درهم،) (58.7 79.111.11
درهم) (511 794.)))سهما بقيمة) إلى)
في) بما  نفس  لفئة  من  منها،) لكمل 

ذلك):
 61 1))سهما مدفوعة بالكامل)
 ONICL مخصصة للوال5ة  ملمثلة في)
مخصصة) سهما  (685 ذ ك) في  بما 
ألشخاص طبيعيين لعضوية مجلس)

 إلد رة.
تم  إلكتتاب في))9) ))سهما نقد )
من) لإلكتتاب  بالكامل  تحريرها  وتم 
قبل مختلف  ألشخاص  لطبيعيين)

و إلعتاريين).
بكتابة) تم  إل5د ع  لقانوني 
باملحكمة  لتجارية)  لضبط 
5نا5ر) 212  (26 في) بالد ر لبيضاء)

تحت  لرقم)855947.
 ملد5ر  لعام
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 LE JARDIN DES DOUARS
DE MOGADOR SA

 لسجل  لتجاري بالصويرة )58
تحويل  لشركة  إلى شركة  ألسهم 

 ملبسطة
ديسمبف) ( 1 بتاريخ) ملحضر  وفقا 
غيف  لعادي) 2122) لجمع  لعام 
 LE JARDIN DES DOUARS(لشركة
شركة) وهي  (DE MOGADOR SA
 2.611.111.11 رأسمالها) مساهمة 
في) مقرها  إل تماعي  ويقع  درهم 
 لصويرة دو ر سيدي 5اسين  ماعة)
في  لسجل) و ملسجلة  أوكرد  إ5د  
(،58(  لتجاري للصويرة تحت  لرقم)

قرر ما 5لي):
تحويل  لشركة إلى شركة  ألسهم)
أسا�شي) نظام  و عتماد   ملبسطة 

 لجد5د.
إنهاء)مهام  لسيد سيباستيان لوب)
SABASTIEN LOB)و لسيد إ5مانويل)
 EMMANUEL ANDRIES أندريس)
 GREGOIRE(و لسيد  ريجو ر أورين

.AUBRON

تعيين متصرفيين للشركة بشكلها)
 لجد5د وهم):

لوب) سيباستيان   لسيد 
SABASTIEN LOB)و لسيد إ5مانويل)
 EMMANUEL ANDRIES أندريس)
    GREGOIRE(و لسيد  ريجو ر أورين
دو ين) رودي  و لسيد  (AUBRON
و لسيدة) (، (RUDY VAN DOGEN
 SANDRINE لومبا) ساندرين 

.LOMBA
لوب) سيباستيان  تعيين  لسيد 

SABASTIEN LOB)رئيسا.
 RUDY(تعيين  لسيد رودي دو ين

VAN DOGEN)مد5ر  عاما.
لومبا) ساندرين  تعيين  لسيدة 
SANDRINE LOMBA،)نائبة للمد5ر)

 لعام.
لحسين  لحناوي) تأكيد  لسيد 
 LHOUSSAINE EL HANAOUI
في) للشركة  كمر ق4  لحسابات 

شكلعها  لجد5د.
بكتابة) تم  إل5د ع  لقانوني 
باملحكمة  إلبتد ئية)  لضبط 
بالصويرة في فاتح فبف 5ر) 212)تحت)

 لرقم)58. 
 لرئيس
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 FIRST OMEGA
CONSULTING SARL AU

بيع حصص
بتاريخ) عرفي  عقد   بمقت�شى 
تم وضع  لقانون) (2122 ديسمبف) (2 
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�شي 

 ملحدودة.
د45) أحمد  قام  (: حصص) بيع 
5511ملكها) سهما من بين) (251 ببيع)
 FIRST OMEGA شركة) في 
إلى) (CONSULTING SARL AU

 لسيد 5ونس بحاج.
قام  لسيد  لعبا�شي عبد  لسالم)
 511 بين) من  سهما  (251 ببيع)
 FIRST OMEGA في) 5ملكها  سهم 
إلى) (CONSULTING SARL AU

 لسيد 5ونس بحاج.
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5تغيف) ( (: تغييف  لشكل  لقانوني)

 لشكل  لقانوني للشركة من شركة)

شركة) إلى  محدودة  مسؤولية  ذ ت 

بشريك) محدودة  مسؤولية  ذ ت 

وحيد.

تقرر  لجمعية  لعامة) (:  لتعيين)

مد5ر ) بحاج  5ونس  تغيين  لسيد 

ستلتزم  لشركة) وبالتالي  للشركة،)

بالتوقيع  لوحيد ليونس بحاج.

تعد5ل وتحد5ث  لنظام  ألسا�شي)

للشركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة.

تم  إل5د ع) (: في  لسجل)  إل5د ع 

في  ملحكمة  لتجارية بالد ر  لبيضاء)

رقم) تحت  5نا5ر) 212) ( 1 بتاريخ)

.856 69
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 FLEXIBILE SERVICE ET

 SOLUTION TECHNIQUE

SARL AU

بيع حصص

قام  لسيد) (: بيع  ألسهم)

سهم) ((111 ببيع) حري  ملصطفى 

في) 5متلكها  بين  ألسهم  لتي  من 

 FLEXIBLE SERVICE ET شركة)

 SOLUTION TECHNIQUE SARL

AU)للسيد محمد  لكعوة.

تقرر  لجمعية  لعامة) (:  لتعيين)

مد5ر ) محمد  لكعوة  تعيين  لسيد 

ستلتزم  لشركة) وبالتالي  للشركة،)

محمد) للسيد  ( بالتوقيع  لوحيد)

 لكعوة.

تعد5ل وتحد5ث  لنظام  ألسا�شي)

للشركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة.

تم  إل5د ع) (: بالسجل)  إل5د ع 

للد ر  لبيضاء) باملحكمة  لتجارية 

رقم) تحت  5نا5ر) 212) ( ( بتاريخ)

.8565( 
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 SANTIA BUSINESS

DEVELOPMENT
SARL

في) للجمع  لعام  الستثنائي  تبعا 

محدودة) للشركة   ملقر  ال تماعي 

 ملسؤولية قرر شركاؤها ما 5لي):
 12 :)رقم) تغييف  ملقر  ال تماعي ل)
زنقة) (14  لطابق  ألر�شي عمارة رقم)

 ستف ليا  لرباط.

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

ديسمبف) (22  لتجارية بالرباط بتاريخ)

2122،)تحت  لرقم)618) ).
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ASTORE DEVELOPPEMENT
SARL AU

تاريخ تسجيل  لعقد  لعرفي في)1) 

5نا5ر) 212)بالرباط.

:) الستشار ت)  لهدف  ال تماعي)

مشغل) وبيع  ملباني،) شر ء)  إلد رية،)

 لفندق.
درهم) (51.111 (: رأسمال  لشركة)

مقسمة إلى)511)حصة من فئة)11) 

درهم للحصة لشريك وحيد):

 511 معني) عبد  لعالي  (:  لسيد)

حصة.

من) سنة  بتد ء) (99 (:  ملدة)

 لتأسيس  لنهائي.

شارع  ألبطال  لشقة) ((5 (:  ملقر)
رقم)4،)أكد ل،) لرباط.

 لتسييف):)عبد  لعالي معني.
(: بالسجل  لتجاري) رقم  لتقييد 

.(65779
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STE DIPLAC 
SARL

عقد تسييف حر ألصل تجاري
مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 

فإن شركة) 5نا5ر) 212،) ((7 بتاريخ)

ممثلة) (،INCOME METAL SARL

كمسيفة،) غري�شي  حنان  بالسيدة 

رقم بالسجل  لتجاري   ملسجلة 

باملحكمة  لتجارية بالد ر) (5(5127  
حق  لتسييف  لحر) أعطى   لبيضاء،)
لألصل  لتجاري  لكائن بمرس  لسكار)
طريق  لرباط رقم)9)2)مد5ونة  لد ر)
 DIPLAC شركة) لفائدة   لبيضاء)
سفيان) 5مثلها  لسيد  SARL) لتي 
بالسجل) مسجلة  كمسيف،) غيوغي 
باملحكمة) (29765 رقم)  لتجاري 
سنو ت) (6 ملدة) بو دة   لتجارية 
وتنتهي) تبتدئ من فاتح 5نا5ر) 212)
مبلغ) مقابل  ( (2128 ديسمبف) ( ( في)
تم) درهم  (21.111 قيمته) شهري 
رسم  لضريبة  ملهنية) في  تسجيلها 
بتاريخ فاتح فبف 5ر) ( 7722((4 رقم)

.212 
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EL GHAFFOURY COULEUR
SARL AU

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة بشريك و حد

قر ر  لشريك  لو حد) بمو 4 
بتاريخ)9)نوفمبف)7)21،)تقرر تأسيس)
شركة ذ ت مسؤولية محدودة بشريك)
وتبعا لذلك فإنها تتكون من) و حد،)

 لسيد عبد  لكريم  لغفوري.
نشاط  لشركة):

مقاول في أعمال  لصباغة.
 عمال متنوعة.

زنقة) حي  لرشاد  (: مقر  لشركة)
رقم)67)رقم)8 )) لتقدم،) لرباط.

 EL (: تسمية  لشركة)
 GHAFFOURY COULEUR SARL

.AU
من تاريخ) سنة  بتد ء) (99 (:  ملدة)

إحد ثها  لفعلي.
 (11.111 في) حدد  (: رأس  ملال)
درهم مقسم على)111))حصة بقيمة)

11))درهم للو حدة.
عبد) :) لسيد  و لتوقيع)  لتسييف 

 لكريم  لغفوري.
تم  إل5د ع  لقانوني لدى  ملحكمة)
نوفمبف) ((5 بتاريخ) بالرباط   لتجارية 

7)21)تحت رقم)27717).
بمثابة مقتطف وبيان
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STE NOUVELLE 

DES OUVRAGES 

ET ROUTES - SNOR

SARL

رأس مالها : 11.111) درهم

 ملقر  ال تماعي : تجزئة  لقصبة

رقم 9)  لطابق 4 شقة رقم 7 تمارة

بمقت�شى  لجمع  لعام  الستثنائي)

قرر شركاء) (،2122 نوفمبف) (7 بتاريخ)

 STE NOUVELLE DES شركة)

شركة) (،OUVRAGES ET ROUTES

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة ما 5لي):

تفويت  لحصص) على   ملصادقة 

 ال تماعية على  لشكل  لتالي):

811)حصة في ملكية  لسيد محمد

) نس ظافر لفائدة  لسيد 5اسين)

 بيه.

حصة في ملكية  لسيد بدر) (211

5امنة) لفائدة  لسيدة   لد5ن  لوتيق 

 لكريويل.

عنو ن  ملقر  ال تماعي) تغييف 

للشركة،)من تجزئة  لقصبة رقم)9)،)

 لطابق)4،)شقة رقم)7)تمارة إلى  ملحل)

حصين،) تجزئة  ملعمورة  (:  لكائن)

رقم) )،) مكت4  (،2(( رقم) عمارة 

 لطابق  لر بع سال  لجد5دة.

على  ستقالة  لسيد)  ملصادقة 

محمد  نس ظافر من مهامه كمسيف)

5اسين  بيه) وتعيين  لسيد  للشركة 

غيف) ملدة  للشركة  وحيد  كمسيف 

محدودة.

من) و7) (6 تعد5ل  لفصول5،)

 لقانون  ألسا�شي للشركة.

 ملصادقة على  لصيغة  لجد5دة)

للقانون  ألسا�شي.

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

5نا5ر) (24 بتاريخ) بسال   البتد ئية 

 212،)تحت رقم)75 7 .
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CAFE AKRIM
SARL AU

بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 

تأسيس شركة) تم  6))5نا5ر) 212،)

بشريك) ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

تحمل  لخصائص) و لتي  وحيد 

 لتالية):

 CAFE AKRIM SARL (:  لتسمية)

.AU

.SARL AU(:(لصفة  لقانونية 

 لهدف  ال تماعي):)مقهى.

رأسمال  لشركة):)11.111))درهم)

فئة) من  حصة  ((111 إلى) مقسمة 

11))درهم للحصة  لو حدة،)موزعة)

بين  لشركاء)على  لشكل  لتالي):

 لسيد محمد  كريم)111))حصة.

من) سنة  بتد ء) (99 (:  ملدة)

 لتأسيس  لنهائي  ي من تاريخ وضع)

 لسجل  لتجاري.

من فاتح 5نا5ر إلى) (:  لسنة  ملالية)

) )ديسمبف من كل سنة ما عد   لسنة)

 ألولى تبتدئ من تاريخ  لتسجيل.

 ملقر  ال تماعي):)تجزئة  الطلس)) 

رقم)961 )عين عودة.

 ملسيف  لسيد محمد  كريم.

(: بالسجل  لتجاري) رقم  لتقييد 

.( 82 5
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STE TIBATRAV
SARL AU

محضر  لجمع  لعام) بمقت�شى 

تفويت  لحصص) وعقد   الستثنائي 

بتاريخ) و لنظام  ألسا�شي  ملحين 

9)5نا5ر) 212،)تم ما 5لي):

111))حصة   تماعية  لتي) نقل)

في حوزة  لسيد سعيد  لطالبي من)

111))حصة   تماعية  لتي 5متلكها)

إلى  لسيد حسن عثمان.

حسن) للمسيف  و المضاء)  لتسييف 

عثمان.

للشركة) تحيين  لنظام  ألسا�شي 

وتعد5ل  لفصول  لتي شملها  لتغييف.

وتم  إل5د ع  لقانوني لدى كتابة)

بسال) باملحكمة  البتد ئية   لضبط 

رقم) تحت  5نا5ر) 212،) (25 بتاريخ)

.41442
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JORIO-ARCHITECTURE
SARL AU

تأسيس
بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�شى 

 28)أكتوبر)2122،)تم تأسيس شركة)

بشريك) محدودة  مسؤولية  ذ ت 

وحيد باملو صفات  لتالية):

 JORIO (:  لتسمية)

.ARCHITECTURE SARL AU

ذ ت) شركة  (:  لصفة  لقانونية)

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.

مهندس) (:  لهدف  ال تماعي)

معماري.
ر س  ملال):)11.111))درهم.

من) سنة  بتد ء) (99 (:  ملدة)

 لتأسيس  لنهائي.

5نا5ر) فاتح  من  (:  لسنة  ملالية)

ديسمبف من كل سنة ما عد ) ( ( إلى)

 لسنة  ألولى من تاريخ  لتسجيل.
شارع) (262 رقم) (:  ملقر  ال تماعي)

حي) (5 شقة) عبد  لكريم  لخطابي 

 ملحيط،) لرباط.

 لتسييف):) لسيد  وريو 5وسف.
رقم  لسجل  لتجاري):))6577).

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
بالسجل  لتجاري) بالرباط   لتجارية 

تحت رقم)768.
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POLYTECHNIQUES

DE L’INCENDIE
في) مؤرخ  توثيقي  عقد  بمقت�شى 

5نا5ر 212  (4 بتاريخ)  لد ر  لبيضاء)

محدودة) شركة  تأسيس  تم  قد 

 ملسؤولية.

 لهدف  ال تماعي):
أنشطة  الستشار ت)  ميع 
و لتدقيق) و لدر سة  و ملساعدة 
و لهندسة و لدعم و ملر قبة و لتدري4)
في) من  لحر ئق،) مجال  لسالمة  في 
 ميع أنو ع  ملباني)) ملباني  لشاهقة،)
 لسكنية،) لصناعية،) لسياحية،)

 لتجارية،) ملكتبية وغيفها).
رأسمال  لشركـة):)11.111))درهم)
فئة) من  حصة  ((111 إلى) مقسمة 

11))درهم للحصة  لو حدة.
 SECURICONSULT  لشركة)

SAS 91  حصة،
 ABDE SALAME  لسيد)

BOUNAB  1))حصص،
 JEAN-FRANÇOIS LE  لسيد)

ROSCOUET  11))حصة،
   DOUAE EL FILALI  لسيد)

251حصة،
 SELFMANN & CO  لشركة)

SARL AU 251)حصة،
من) سنة  بتد ء) (99 (:  ملدة)
 لتأسيس  لنهائي أي من تاريخ وضع)

 لسجل  لتجاري.
5نا5ر) فاتح  من  (:  لسنة  ملالية)
ما عد ) سنة  كل  من  ديسمبف  إلى) )
تاريخ) من  تبتدئ   لسنة  ألولى 

 لتسجيل.
إقامة) أنفا،) شارع  (( ( (:  ملقر)
))ب،) لد ر  لبيضاء،) رقم) أزور،)

 ملغرب.
إد رة  لشركة) سيتم  (:  لتسييف)
 Abdeقبل  لسيد من  وتسييفها 
Salam BOUNAB))ملدة غيف محدودة.
رقم  لسجل  لتجاري) 8 571.
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JUST US
SARL

تكوين شركة محدودة  ملسؤولية 
ذ ت شريك وحيد

بالرباط) مؤرخ  محضر  بمقت�شى 
وضع) تم  5نا5ر) 212،) (4 بتاريخ)
 لقو نين  ألساسية لشركة محدودة)

 ملسؤولية ذ ت  ملميز ت  لتالية):

صنع  لزي  لرسمي) (:  لهدف)

و لحما5ة  لشخصية.

 لسلع  لرياضية.

تجارة))معد ت عامة).

 ملقر):)عمارة رقم)1 ،)شقة رقم)8 

شارع موالي  حمد  لوكيلي،)حسان.
قدره) بما  حدد  (: رأس  ملال)

11.111))درهم.

تد ر  لشركة من طرف) (:  لتسييف)

ومحمد) مهدي   لسيد ن  لتالقي 

 لتاقي ملدة غيف محدودة.

بكتابة) تم  (:  إل5د ع  لقانوني)

 لضبط باملحكمة  لتجارية بتاريخ)25 

5نا5ر) 212.
(،(656 5 (: رقم  لسجل  لتجاري)

تحت رقم  إل5د ع)2649 ).
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BIMAROV SERVICE
SARL AU

بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 

بمد5نة  لقنيطرة) 5نا5ر) 212) ((2

ذ ت  ملسؤولية) شركة  تأسيس  تم 

مميز تها) وحيد  بمسؤول   ملحدودة 

كالتالي):

 BIMAROV(:(لتسمية  ال تماعية 

.SERVICE SARL AU

:) إللكتفونيات) موضوع  لشركة)

تا ر  أل هزة  إللكتفونية،) ألشغال)

 ملختلفة  لبناء،)مو د  لبناء.

بصفة عامة كل  لعمليات  ملالية،)

 لتجارية و لصناعية  ملرتبطة بشكل)

بموضوع) مباشر  غيف  أو  مباشر 

من) وكذ   ميع  لعمليات   لشركة 

شأنها تنمية  لشركة.
شارع) (47 رقم) (:  ملقر  ال تماعي)

إقامة إسماعيل،) عمر  بن  لعاص،)

 ملكت4)4،) لقنيطرة.
 لرأسمال):)رأسمال  لشركة حدد)

على) مقسمة  درهم،) ((11.111 في)

111))حصة   تماعية من فئة)11) 

درهم للحصة.

 YOUSSEF EL MASTAOUI :

111))حصة.



2717 الجريدة الرسميةعدد)5755 - 24)ر 4)444) )5))فبف 5ر) 212) 

عهد تسييف  لشركة إلى) (:  لتسييف)
.YOUSSEF EL MASTAOUI(لسيد 

:)تبتدئ من فاتح)  لسنة  لتجارية)
كل) من  ديسمبف  ( ( في) وتنتهي  5نا5ر 

سنة.
 ملدة):)99)سنة.

باملحكمة) رقم  لسجل  لتجاري 
 لتجارية بالقنيطرة)67967.

231 P

INDESA
عقد  لجمع  لعام) بمقت�شى 
 الستثنائي  لذي حرر بالرباط بتاريخ)
إنديسا ش) لشركة  5نا5ر) 212) (2 
درهم،) (2.(11.111 رأسمالها) ذ م م،)
شارع) بالرباط  مقرها  ال تماعي 
B)رقم)  لحسن  لثاني حي  ملنار عمارة)

))حي  ملنار.
قرر ما 5لي):

 (1511 تفويت) على   ملصادقة 
حصة 5ملكها  لسيد عبد  لحي  الزمي)
لفائدة  لسيد) بالشركة   إلدري�شي 

حمزة فر �شي.
ذ ت) شركة  إلى  تحويل  لشركة 
مسؤولية محدودة ذ ت شريك و حد.
قبول  ستقالة  لسيد محمد أمين)

 لقريش من مهامه كمسيف للشركة.
تعيين  لسيد بدر ملز ني،) لحامل)
(،Z 99747 رقم) للبطاقة  لوطنية 
للشركة) شريك  غيف  كمسيف  د5د 

وملدة غيف محدودة.
تعد5ل  لنظام  ألسا�شي للشركة.

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
فبف 5ر) 212،) فاتح  بتاريخ   لتجارية 

تحت رقم)2747 ).
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THINK GROUPE  شركة
ش م م للشريك  لوحيد

بمقت�شي عقد عرفي بالرباط فاتح)
فبف 5ر) 212،)تم تكوين قو نين شركة)
للشريك) محدودة  مسؤولية  ذ ت 

 لوحيد مميز تها كالتالي):
 THINK شركة) (:  لتسمية)

GROUPE)ش م م للشريك  لوحيد.

خدمة) (: موضوع  لشركة)

 ملعلوميات.

خدمة  لتو صل.

 صد ر وتصد5ر.

 HAY AL INBIATE (: مقر  لشركة)

.RUE OKAB NR (7  TEMARA
رأسمال) حدد  رأسمال  لشركة:)

درهم مقسمة) ((11.111  لشركة في)

درهم) ((11 بقيمة) حصة  ((111 إلى)

للحصة  لو حدة.

 لسيد):)عماد ملوكي)111))حصة.))

:) لسيد عماد ملوكي هو)  لتسييف)

)ملدة غيف))محدودة في)  ملسيف  لوحيد)

م) م  ش  (THINK GROUPE شركة)

للشريك  لوحيد.

 لسنة  ال تماعية):)من فاتح 5نا5ر)

إلى)) )د نبف في كل سنة).

(5% (( تقطع خمسة في) ( (:  ألرباح)

من  ألرباح  لصافية لتكوين  الدخار)

 الحتياطي  لقانوني و 5توزع  لرصيد)

حس4 قر ر  لجمع  لعام  لسنوي.

تم  إل5د ع  لقانوني لدى محكمة)

 الستئناف بتمارة تحت رقم  لسجل)

 لتجاري) 9824))في 12/212/)1.
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TRAITOMA SERVICE
S.A.R.L AU 

 تأسيس شركة
وضع) 5نا5ر) 212) ((6 بتاريخ) تم 

قانون منظم لشركة ذ ت  ملسؤولية)

باملميز ت) وحيد  شريك   ملحدودة 

 لتالية:

 TRAITOMA SERVICE(:(لتسمية 

.S.A.R.L AU

 لهدف:

بيع وتركي4  ملعد ت  لكهرومائية)

و لطاقة  لشمسية.

حمامات) :) لضخ،) معالجة  ملياه)

 لسباحة و لسباكة.

سقا5ة وري  ملساحات  لخضر ء.
بيزنيس) زينيت  (:  ملقر  ال تماعي)

بوكار  لطابق) مسلم  شارع  سنتف 

 )شقة رقم)4))باب دكالة مر كش.)

99)سنة تبتدئ من تاريخ) (: )) ملدة)
 لتأسيس  لنهائي للشركة.

 لرأسمال  ال تماعي):)حدد في مبلغ)
 (111 مقسما  لى) درهم  ((11.111
موزعة) درهم  ((11 فئة) من  حصة 
 Monsieur ABDELKARIM: كاالتي)

.BOUNASSER (111 Parts
من فاتح 5نا5ر إلى) (:  لسنة  ملالية)

) )د بف.)
طرف) من  تسييف  (:  إلد رة)
             .ABDELKARIM BOUNASSER
كتابة) لدى  تم  إل5د ع  لقانوني 
 لضبط للمحكمة  لتجارية بمر كش)
رقم) تحت  بتاريخ) 212/)1/1 )

.(44214
بالسجل) وسجلت  لشركة 
رقم) تحت  بمر كش   لتجاري 

.( 279 
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FIDUCIAIRE  FIRCOFISC NEW

 B.P 616 - BIOUGRA CHTOUKA AIT  

BAHA

TEL: 15 28-8(-96-41

FAX: 15 28-8(-96-4(  

STE STORIDO
    SARL
  تأسيس

5نا5ر) ((6 عرفي) عقد  بمقت�شى 
 212)ببيوكرى حررت قو نين شركة)
محدودة خصائصها) مسؤولية  ذ ت 

كالتالي:
.STE STORIDOالسم:)شركة 
 ألهد ف:) لتجارة في  لستائر.)))

:) ملختار  لسو�شي)  ملقر  ال تماعي)
2)عمارة رقم)))محل رقم)5)) كاد5ر.)

سنة  بتدء  من تاريخ) (99 (:  ملــدة)
 لتأسيس  لنهائي.

في) حدد  (:  لرأسمال  ال تماعي)
إلى) مقسم  درهم  ((11  111 مبلغ)
111))حصة بثمن)11))درهم للو حد)

موزع كالتالي):
 لسيد عمر  مومن)511))حصة.

 لسيد سعد بن  لطائع  الدري�شي))))))))
511)حصة.

 ملجموع):)111))حصة.))))))))))))))))))))))))))))))

فاتح) من  تبتدئ  (:  لسنة  ملالية)

كل) من  د نبف  ( ( في) وتنتهي  5نا5ر 

سنة.

بتسييف  لشركة) 5قوم  (:  لتسييف)

وملدة غيف محدودة  لسيد عمر  مومن)

و لسيد سعد بن  لطائع  الر�شي.))))))))))))))))))))))))))))))))))

تكون  إلمضاء ت) (:  إلمضاء ت)

 لبنكية و ال تماعية منفصلة لسيد)

بن) سعد  عمر  مومن  و  لسيد 

 لطائع  الدري�شي.)))))))))

تم  إل5د ع)  إل5د ع  لقانوني:)

باملحكمة) بكتابة  لضبط   لقانوني 

 لتجارية بأكاد5ر بتاريخ) 2/212/)1 

تحت رقم12 21). 
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 ACCOMPAGNEMENT

INNOVATION INGENIERIE
SARL AU

 Au(Capital(de 100.000 DHS

 Siège(social : OUJDA, 143 BD

 MED DERFOUFI

 IMM. WIDAD 4ème(ETAGE

APPT N°(

IF(N° : 52453395

RC(N° : 39367 

تعـــــد5ــــــل

تفويت حصص   تماعية وإضافة 
نشاط  د5د للشركة

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�شى 

لشركة) ( (18/((/2122 بتاريخ)

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

(،INNOVATION INGENIERIE

ذ ت) محدودة  ملسؤولية  شركة 
شريك وحيد،)رأسمالها))في))11.111) 

درهم،)مقرها  ال تماعي بو دة) 4) 

ود د) عمارة  محمد  لدرفوفي  شارع 

 لطابق  لر بع  لرقم))،)تقرر ما 5لي):

تفويت  ميع  لحصص)
للسيد  ابري)  ال تماعية  ململوكة 

111))حصة لفائدة  لسيد) (  لطي4)

مصطفى بنعلي.
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بنعلي) مصطفى  تعيين  لسيد 

كمسيف  د5د للشركة.

(: للشركة) نشاط  د5د  إضافة 

 لتكوين و لدعم.

من) و4)) (7 (،6 (،2 تغييف  لفصول)

 لقانون  ألسا�شي.

تحد5ث  لقانون  ألسا�شي)

للشركة.

لدى كتابة) ( تم  إل5د ع  لقانوني) (

بو دة)) ( ) لتجارية)  لضبط باملحكمة)

رقم) تحت  بتاريخ) 212/)6/1))

.2 75
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 SULLY MAROC
SARL AU 

 Au(Capital(Social(de 100 000

DHS

 Siège(social : 15 RUE(JAMAL

 EDDINE(AFGHANI 1er(ETG

 APPT(N°3, OUJDA

 IF: 52403364

RC: 39299 - Oujda

تعــد5ل
تغييف  ملقر  ال تماعي للشركة

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�شى 

لشركة)SULLY MAROC) ملنعقد 5وم)

2/2122)/21)بمقر  لشركة بو دة،))

قرر ما 5لي):

تغييف  ملقر  ال تماعي للشركة):

شارع  مال  لد5ن) ((5 (: من))

رقم) ،) )) لشقة   ألفغاني  لطابق)

و دة

:)شارع محمد  لخامس عمارة) إلى)

و26  (25 رقم)  ألندلسية  ملكت4 

 لطابق  لسابع،)و دة:

من  لقانوني) (4 تغييف  ملادة)

 ألسا�شي.

تحد5ث  لقانوني  ألسا�شي.

للشركــــة) تم  إل5د ع  لقانوني 

بتاريـــخ) بو دة  باملحكمة  لتجارية 

 212/)25/1)تحت رقــــم)4 24.
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LES FLEURES DE L’OCEAN
SARL

Au(Capital(de 10.000 DHS
 Siège(social : OUJDA, BD(MED
 V IMMEUBLE SAKAN MAAFA

  ème ETG
R.C 40469 N° IF : 53566989

تأســيــس  لشـــركة
قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�شى 
وضع) تم  (19/((/2122 بتاريخ)
 LES (: لشركة) (  لقانون  ألسا�شي)
شركة) (FLEURES DE L’OCEAN
محدودة  ملسؤولية تتمثل مميز تها في)

ما 5لي):
 LES FLEURES (: تسمية  لشركة)
محدودة) شركة  (DE L’OCEAN

 ملسؤولية.
غرض  لشركة):
منعش عقاري.

 لشركاء:)
.HTEL GROUPE SAS(شركة

.NF2A SAS(شركة
 لسيد هر س بنيونس.

 لسيد صادق عبد  لرحيم.
محمد) شارع  (: مقر  لشركة)

 لخامس عمارة سكن معافة و دة
مبلغ) حدد  (: مال  لشركة) رأس 
رأسمالها))في))1.111)))درهم مقسمة)
درهم) ((11 حصة من فئة) ((11 إلى)

 لحصة  لو حدة))مقسمة كما 5لي):
شركة)HTEL GROUPE SA)ب)41 

حصة   تماعية.
حصة) (41 ب) (NF2A SAS شركة)

  تماعية
 (1 ب) بنيونس  هر س   لسيد 

حصة   تماعية.
 لسيد صادق عبد  لرحيم ب)1) 

حصة   تماعية.
5تم تسييف  لشركة من) (:  لتسييف)

طرف):)) لسيد هر س بنيونس.
لدى كتابة) ( تم  إل5د ع  لقانوني)
بو دة)) باملحكمة  لتجارية   لضبط 
رقم) تحت  بتاريخ) 212/)25/1)

.2428
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 DOMAINE  TALAT شركة

OUAMANE
شركة ذ ت مسؤولية محدودة

رأسمالها : 11.111) درهم

مقرها  ال تماعي  لكائن بمر كش، 

شارع محمد  لسادس  كانيز62-

رقم  لسجل  لتجاري)14575)  

تفويت  لحصص
بمقت�شى  لجمع  لعام  الستثنائي)

تمت) (،1(/19/212( في)  ملؤرخ 

عبد) تفويت  لسيد  على   ملصادقة 

حصة   تماعية) (51  لعالي  قبلي)

 لتي 5ملكها في  لشركة))لفائدة  لسيد)

بمقت�شى) وذلك  صفريوي  توفيق 

بتاريخ) عرفي  حصص  تفويت  عقد 

تحويل) تم  وعليه  (،1(/19/212(

ذ ت  ملسؤولية) شركة   لشركة  لى 

وتحيين) للشريك  لوحيد   ملحدودة 

 لنظام  ألسا�شي)) لجد5د للشركة.

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

بتاريخ) بمر كش   لتجارية 

)28/19/212)تحت رقم)1871).
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MC FOOD
SARL AU

RC : 137409

تصفية شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة بشريك و حد

محضر  لجمع  لعام) بمقت�شى 

 MC FOOD SARL AU لشركة)

 ملنعقد بتاريخ)7))5نا5ر) 212،)قررت)

مسيفة  لشركة  لسيدة  لشرقاوي)

للبطاقة  لوطنية) سكينة  لحاملة 

رقم)AD  7 4)ما 5لي):

مسؤولية) ذ ت  تصفية  لشركة 

و ملقيدة) و حد  بشريك  محدودة 

 (26(67 رقم) بالسجل  لتجاري 

باملحكمة  البتد ئية تمارة وذلك وفق)

أحكام  لتصفية  لو ردة في بند عقد)

 لتأسيس.

تم  إل5د ع  لقانوني لدى  ملحكمة)

5نا5ر) ( 1 بتاريخ) بتمارة   البتد ئية 

 212،)تحت رقم)85)1.
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AL JERYYAN شركة
ش.م.م

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة بشريك وحيد

بمو 4 عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)

تم تأسيس شركة) (2122 نوفمبف) (((

بشريك) محدودة  مسؤولية  ذ ت 

وحيد مو صفاتها كاآلتي):

 AL JERYYAN شركة) (:  لتسمية)

ش.م.م بشريك وحيد.

هدف  لشركة):

وتسييف  مللكيات) إد رة  ملمتلكات 

 ملشتفكة.

و لخدمات) إنجاز  ميع  ألشغال 

تد5رها) لحساب  ملمتلكات  لتي 

 لشركة.

 ملقر  ال تماعي):) لرباط،)9،)زنقة)

(: لال مريم،) لسوي�شي،) لرمز  لبف5دي)

.(1(71

من تاريخ) سنة  بتد ء) (99 (:  ملدة)

 لـتأسيس  لنهائي للشركة.

درهم) ((11.111 (:  لرأسمال)

فئة) من  نصي4  ((111 على) مقسم 

11))درهم لكل نصي4.

تسييف) مهمة  أسندت  (:  لتسييف)

هللا) عبد  محمد  إلى  لسيد   لشركة 

محمد عبد هللا  ملر غي.

 ألرباح):)توزع على  لشركاء)أو ترحل)

إلى حساب  الحتياطات  لخاصة بعد)

 قتطاع  الحتياطي  لقانوني.

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

فبف 5ر) (2 بتاريخ) بالرباط   لتجارية 

سجل) (( 2797 رقم) تحت  (212 

تجاري رقم)65787).
مقتطف للنشر و لبيان

AL JERYYAN
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 ATLAS BUSINESS CONSULTING

 AV. YACOUB EL MANSOUR IMM

 AL(AMIRA(III(N°32,3éme  GUELIZ

MARRAKECH

 SOCIETE MULTISERVICE

 INDUSTRIEL ET

COMERCIAL
ش.ذ.م.م  ذ ت مساهم و حد

تأسيس شركة
وضع) بتاريخ) 212/)7/1)) تم 

باملميز ت) لشركة  منظم  قانون 

 لتالية):

 SOCIETE (:  لتسمية)

 MULTISERVICE INDUSTRIEL

ذ ت) ش.ذ.م.م  (ET COMERCIAL

مساهم و حد.

 لهدف):

و ملعد ت) تركي4  آلالت 

 لصناعية.

 لكهرباء) لصناعية.

صيانة  ملعد ت  لصناعية.)

يعقوب) شارع  (:  ملقر  ال تماعي)

إقامة  ألميفة) ) لطابق)  ملنصور 

 لثالث شقة)2) ليز مر كش.

في) حدد  (:  لرأسمال  ال تماعي)

 211 21.111)درهم مقسما إلى) مبلغ)

موزع) درهم  ((11 فئة) من  حصة 

كاألتي:

زين  لعابد5ن  ألشرفي)))))  لسيد 

211)حصة.

غيف) ملدة  تسيف  إلد رة  (:  إلد رة)

زين  لعابد5ن) طرف  من  محدودة 

 ألشرفي.

من) تبتدئ  ( (  لسنة  ال تماعية)

فاتح 5نا5ر إلى غا5ة)) )د نبف))من))كل)

سنة.

99)سنة  بتد ء) :)حددت في)  ملدة)

من تاريخ تأسيس  لشركة.)

تم  إل5د ع  لقانوني للشركة لدى)

بتاريخ))) بمر كش   ملحكمة  لتجارية 

 (44282 رقم) تحت  (1(/12/212 
بالسجل  لتجاري) وسجلت  لشركة 

بمر كش تحت رقم)2869 ). 
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S B EQUIPEMENT شركة
ش.م.م

إغــــــــــالق فــــــــرع 
تلقاه) توثيقي  عقد  بمقت�شى 

موثق) بوعنان  سعد   ألستاذ 

5نا5ر) 212،) ((9 بتاريخ) بفاس،)

محضر  لجمع  لعام) 5تضمن 

 S B« للشركة  ملسماة)  الستثنائي 
رأسمالها) ش.م.م،) (»EQUIPEMENT

 ال تماعي)511.111)درهم،))و مقرها)

متجر) (،6( قطعة)  ال تماعي بفاس،)
رقم)6)و)7،)شارع موالي رشيد،)تجزئة)

للشركة) فرع  إغالق  تقرر  مكز ري،)

 ملذكورة أعاله،) لكائن بالعنو ن  لتالي)

حمان) شارع  (،89 :) لد ر  لبيضاء،)

 لفطو كي،) ملقيد باملحكمة  لتجارية)

بالد ر  لبيضاء)تحت عدد) )62 ).

لدى) تم  إل5د ع  لقانوني 

باملحكمة  لتجارية) كتابة  لضبط 

بالد ر لبيضاء،)بتاريخ)1 )5نا5ر) 212 

تحت رقم) 856281/212.
بمثابة مقتطف

د5و ن  ألستاذ سعد بوعنان

مــــوثــــق
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 LA SOCIETE

 L’INSTITUT MAZARIN

D’ENSEIGNEMENT PRIVE
S.A.R.L

بتاريخ) توثيقي  عقد  بمقت�شى 

تم) (،2122 ديسمبف) ( 1 و) (((/15

 ((5111( هبة) طريق  عن  ( تفويت)

11)درهم) حصص   تماعية بقيمة)

و لتي) طرف  من  للحصة  لو حدة 

صالح  لد5ن) 5متلكها  لسيد 

 L’INSTITUT« شركة) في   لتلمساني 

 MAZARIN D’ENSEIGNEMENT

لفائدة.) لسيد) ش.م.م  ( (»PRIVE

 لطال4  لتلمساني.

محضر  لجمع  لعام) بمقت�شى 

و1   (((/15 بتاريخ)  الستثنائي 
ديسمبف)2122))و2/2122)/1 ،)قرر)

شركاء) لشركة ما5لي):

 ملصادقة على تفويت  لحصص.))

تغييف  لشكل  لقانوني للشركة.)

–) عطاء) البر ء)  ستقالة  ملسيف)

للمسيف.)

تحيين  لنظام  ألسا�شي للشركة.)

كتابة) لدى  تم  إل5د ع  لقانوني 

في)) لفاس  ضبط  ملحكمة  لتجارية 

 212/)1/) )تحت رقم))596.
بمثابة مقتطف و بيان.

 ألستاذ محمد  لسو�شي صدوق
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 LA SOCIETE

L’IMMOBILIERE RAYET

S.A.R.L

بتاريخ) توثيقي  عقد  بمقت�شى 

(، (2122 ديسمبف) ( 1 و) (((/15

 (511( هبة) طريق  عن  ( تفويت) تم 

حصص))  تماعية بقيمة)11))درهم)

طرف  لسيد) من  للحصة  لو حدة 

 لطال4  لتلمساني و لتي 5متلكها في)

 L’IMMOBILIERE RAYET« شركة)

«))ش.م.م لفائدة  لسيد صالح  لد5ن)

 لتلمساني.

محضر  لجمع  لعام)))) ( بمقت�شى)

 ((/15 بتاريخ) بتاريخ    الستثنائي 

شركاء) قرر  (2122 ديسمبف) ( 1 و)

 لشركة ما5لي):

 ملصادقة على تفويت  لحصص.))

تغييف  لشكل  لقانوني للشركة.)

–) عطاء) البر ء)  ستقالة  ملسيف)

للمسيف.)

تحيين  لنظام  ألسا�شي للشركة)

كتابة) لدى  تم  إل5د ع  لقانوني 

في)) لفاس  ضبط  ملحكمة  لتجارية 

 212/)1/) )تحت رقم)5962.
بمثابة مقتطف و بيان
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DEVMO
ش.م.م

 ذ ت شريك وحيد

رأسمالها : 1.111) درهم

مقرها : 79 شارع  بن سيناء

 لطابق 2  لشقة 6  كد ل  لرباط

بانعقاد  لجمع  لعام  الستثنائي)

لشركة) 5نا5ر) 212) (7 بتاريخ)

DEVMO)ش.م.م ذ ت شريك وحيد،)

79)شارع  بن سيناء) لطابق) (: مقرها)

6) كد ل  لرباط،)رأسمالها) 2) لشقة)

بالسجل) و ملسجلة  درهم  ((1.111

 لتجاري تحت رقم))5726))بالرباط.

قد قرر ما 5لي):

نقل  ملقر  لرئي�شي):)

79)شارع  بن سيناء) لطابق) (: من)

2) لشقة)6) كد ل  لرباط،)إلى):

4) لقطاع) نبليا  لتجزئة) شارع  (4

7))بلوك)I)حي  لرياض  لرباط.

تعد5ل  لنظام  ألسا�شي وتحد5ثه):

من  لنظام) (5 تعد5ل  ملادة)

 ألسا�شي.

لدى) تم  إل5د ع  لقانوني  وقد 

باملحكمة  لتجارية) كتابة  لضبط 

1 )5نا5ر) 212)تحت) بالرباط بتاريخ)

رقم)9 27 ).
بمثابة مقتطف وبيان

-) ملسيف  لوحيد)-
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CELESDEV
SARL AU

تأسيس شركة محدودة  ملسؤولية
ذ ت شريك وحيد

تسجيل  لنظام  ألسا�شي) تم 

5نا5ر) 212  (25 بتاريخ) بالرباط 

(- ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة) لشركة 

شريك وحيد باملميز ت  لتالية):

CELESDEV SARL AU(:(لتسمية 

 لصفة  لقانونية):)ش م م ش و.

 ملقر):)59)شارع بن سينا شقة رقم)

)))أكد ل  لرباط.
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أهد ف  لشركة هي):

-) ميع  ألنشطة)  إلعالميات)

 إلعالمية.

 ملدة):)99)سنة  بتد ء)من تأسيس)

 لشركة.

من) تبتدئ  (:  لسنة  ال تماعية)

كل) من  ديسمبف  ( ( 5وم) 5نا5ر  فاتح 

سنة.

في) محدد  (:  لرأسمال  ال تماعي)

1.111))درهم مقسم إلى)11))حصة.

5ملك) عبدهللا   لسيد  لغيالني 

 (1.111 يعادل) ما  أي  حصة  ((11

درهم.

تم إسناء)مهام  لتسييف إلى  لسيد)

لبطاقة) عبدهللا  لحامل   لغيالني 

.JT2(914(لتعريف  لوطنية رقم 

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

رقم تحت  بالرباط    لتجارية 

5نا5ر) 212  بتاريخ) ) (D : ( 284(

 لسجل  لتجاري رقم)5 658).
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 LES AMIS DE SOUSS POUR

L’ELCTRICITE
SAMISELEC

شركة أصدقاء سوس للكهرباء 

)ساميسيليك)

شركة رأسمالها : 1.111) درهم

مقرها  ال تماعي : رقم 22 شارع 

كينيدي حي  ملزرعة عمارة سمية 

تبف5كت سال

ملحضر  لجمع  لعام) طبقا 

للكهرباء) سوس  أصدقاء) لشركة 

ذ ت  السم  لجماعي) )ساميسيليك))

 ملعقد ب)22)ديسمبف)2122)و ملسجل)

 )5نا5ر) 212)قررو  ما 5لي):

تغييف  لشكل  لقانوني للشركة.

تفويت  لحصص.

تعيين مسيف  د5د.

تغييف  لشكل  لقانوني للشركة من)

إلى) محدودة  مسؤولية  ذ ت  شركة 

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت)

شريك وحيد.

عليه) عمر  لحريري  فوت  لسيد 

محمد  لور ت) و لسيد  حصة  (51

مجموع  لحصص) حصة  (51 عليه)

درهم) ((11 فئة) من  حصة  ((11

للو حدة من رأسمال  لشركة.

5ونس) منها  لسيد بحاج   ستفاد 

ب)11))حصة.

أصبح  آلن):

 (11 عليه) 5ونس  بحاج   لسيد 

حصة من فئة)11))درهم)=)1.111) 

درهم.

بحاج) مسيف  د5د  لسيد  تعيين 

غيف) ملدة  للشركة  مسيف  5ونس 

محدودة.

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

5نا5ر) (26 بتاريخ) بسال   البتد ئية 

 212.)رقم  لسجل  لتجاري)55 9.
 إلمضاء

 ملسيف  لقانوني

249 P

SOCIETE ZAKARIA NAFIA
شركة ذ ت مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد

رأسمالها : 11.111) درهم

 ملقر  ال تماعي : رقم 7 إقامة عصام

شارع أحمد رضا كد5رة

حي  لنهضة ) -  لرباط

 لسجل  لتجاري رقم 79659  لرباط

تعد5ل  لهدف  ال تماعي
تغييف  لتسمية  ال تماعية
تحيين  لقانون  ألسا�شي

تبعا ملحضر بتاريخ)6)5نا5ر) 212،)

قرر  لشريك  لوحيد ما 5لي):

تجارة) حذف  لهدف  ال تماعي 

بالجملة)  ميع  ملنتجات  لغذ ئية 

وإضافة  لهدف) و لتقسيط 

 ال تماعي  ز ر.

لتصبح) تسمية  لشركة  تغييف 

.BOUCHERIE SOZANA

من  لقانون) و ) (2 تعد5ل  ملادة)

 ألسا�شي.

تحيين  لقانون  ألسا�شي للشركة.

بكتابة) تم  إل5د ع  لقانوني 

لدى  ملحكمة  لتجارية)  لضبط 

بالرباط بتاريخ)1 )5نا5ر) 212،)تحت)

رقم)2724 ).

بتعد5ل  لسجل) وضع  لتصريح 

لدى) بكتابة  لضبط   لتجاري 

بتاريخ بالرباط    ملحكمة  لتجارية 

)72)من) 5نا5ر) 212،)تحت رقم) ( 1

 لسجل  لتفتيبي.

من أ ل  إلعالن

 لتسييف
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 GARE ROUTIERE شركة

 DE VOYAGEURS DE KSAR

EL KEBIR

ش.م.م

 ملقر  ال تماعي :  1)، شارع 

 لزرقطوني،  لقصر  لكبيف

بمقت�شى محضر  ملجلس  إلد ري)

 GARE ROUTIERE(في شركة):)شركة

 DE VOYAGEURS DE KSAR EL

5نا5ر) (25 تباريخ) ش.م.م  (KEBIR

 212،)تقرر ما 5لي):

تعيين  لسيد  لسيمو محمد رئيسا)

 GARE شركة) في  للمجلس  إلد ري 

 ROUTIERE DE VOYAGEURS DE

رئيسا) (: وبالتالي) (،KSAR EL KEBIR

مد5ر  عاما للشركة.

لهذ ) تم  إل5د ع  لقانوني  وقد 

 ملحضر باملحكمة  البتد ئية بالقصر)

5نا5ر) 212،) ( 1 بتاريخ)  لكبيف،)

بملف  لسجل) (212 /2( تحت رقم)

 لتجاري رقم)217.
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HEALTHY & BELDY
شركة ذ ت مسؤولية محدودة

بشريك وحيد
رأسمالها : 11.111) درهم

 ملقر  ال تماعي : حي  ملحيط، زنقة 

مدغشقر، رقم  4،  لرباط

 لسجل  لتجاري رقم 595 5)

 لرباط

بيع حصة   تماعية
 ستقالة مسيف

إعادة صياغة  لقانون  ألسا�شي
(،2122 أكتوبر) بتاريخ) ) بعقد 

خليل  لنجدي) محمد  قام  لسيد 

4  )حصة   تماعية  لتي كان) ببيع)

 HEALTHY & BELDY(5ملكها بشركة

و لسيد) نفيعا  زكرياء) لفائدة  لسيد 

مصطفى بنعبيد كما 5لي):

 لسيد زكرياء)نفيعا)251)حصة.

بنعبيد) مصطفى    لسيد 

84)حصة.

علي) أبو  أمين  هيتم  قام  لسيد 

ببيع)   )حصة   تماعية  لتي كان)

 HEALTHY & BELDY(5ملكها بشركة

و لسيد) مد ن  أنس  لفائدة  لسيد 

مصطفى بنعبيد كما 5لي):

 لسيد أنس مد ن)67))حصة.

بنعبيد مصطفى    لسيد 

 66))حصة.

بنجو د) عبد  لغني  قام  لسيد 

ببيع)   )حصة   تماعية  لتي كان)

 HEALTHY & BELDY(5ملكها بشركة

لفائدة  لسيد أنس مد ن.

ونتيجة لهذ   لبيع،)أصبح مجموع)

 (11 بمبلغ) حصة   تماعية  ((111

درهم للحصة  ملكونة لرأسمال شركة)

HEALTHY & BELDY)ما 5لي):

بيع) على  و ملصادقة   ملعا5نة 

 لحصة  ال تماعية  لتي كان 5ملكها)

خليل  لنجدي،) محمد   لسيد 

و لسيد) علي  أبو  أمين  هيتم   لسيد 

 HEALTHY &  لغني بنجو د بشركة)

نفيعا،) لفائدة  لسيد زكرياء) (BELDY

 لسيد مصطفى بنعبيد وأنس مد ن.
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عبد) معا5نة  ستقالة  لسيد 
كمسيف) مهامه  مه   لكبيف  لنجدي،)
مغربي) نفيعا زكرياء،) وتعيين  لسيد 
بتاريخ بمكناس،) مزد د    لجنسية،)
بإقامة) قاطن  (،(981 مارس) (((  
 لريف ب)))ش)8)تمارة،)حامل لبطاقة)
(،A6 5877 رقم)  لتعريف  لوطنية 
بصفته مسيف وحيد للشركة ملدة غيف)

محدودة.
من) و5)) (7 (،6 تعد5ل  ملو د)

 لقانون  ألسا�شي نتيجة لذلك.
صياغة  لقانون  ألسا�شي) إعادة 

للشركة.
بكتابة) تم  إل5د ع  لقانوني 
لدى  ملحكمة  لتجارية)  لضبط 
بالرباط بتاريخ) )نوفمبف)2122،)تحت)

رقم)29987).
بتعد5ل  لسجل) وضع  لتصريح 
لدى) بكتابة  لضبط   لتجاري 
بتاريخ بسال    ملحكمة  البتد ئية 
 )نوفمبف)2122،)تحت رقم)8617)من)

 لسجل  لتفتيبي.
من أ ل  لنشر و إلشهار

 لتسييف
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AMCHTKAR CONSULTING
شركة ذ ت مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد
رأسمالها : 1.111) درهم

 ملقر  ال تماعي : 4، شارع عقبة، 
شقة رقم 2، أكد ل،  لرباط
 لسجل  لتجاري رقم ))55))

 لرباط
نقل  ملقر  ال تماعي

إعادة صياغة  لقانوني  ألسا�شي
(،2122 بعقد بتاريخ فاتح نوفمبف)

قرر  لشريك  لوحيد ما 5لي):
إقامة) إلى  مقر  لشركة  نقل 
27)زنقة  ملرينيين شقة رقم)  ملرينيين)

))حسان  لرباط.
من  لقانون) (4 تغييف  ملادة)

 ألسا�شي.
إعادة صياغة  لقانوني  ألسا�شي)

للشركة.

مكت4) لدى  تم  إل5د ع  لقانوني 
بالرباط) باملحكمة  لتجارية   لضبط 
رقم) تحت  فبف 5ر) 212،) (2 بتاريخ)

.( 2788
بتعد5ل  لسجل) وضع  لتصريح 
لدى) بكتابة  لضبط   لتجاري 
بتاريخ بالرباط    ملحكمة  لتجارية 
من) (784 تحت رقم) فبف 5ر) 212،) (2

 لسجل  لتفتيبي.
من أ ل  لنشر و إلشهار

 لتسييف
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 ئتمانية سوفيكاس)SOFIGAS)ش.م.م

مكت4  ملحاسبة و الستشارة  لجبائية)

و لقانونية
رقم)8 )إقامة  نان عالل شارع طارق بن)

زياد)-)تمارة

BORSA شركة
شركة ذ ت مسؤولية محدودة

ش.م.م
رأسمالها : 11.111) درهم

مقرها  ال تماعي : شارع قرطبة مبنى 
رقم 24 مكت4 2  لقنيطرة.

سجلها  لتجاري : رقم 685 6 
باملحكمة  البتد ئية بالقنيطرة

غيف) بمقت�شى  لجمع  لعام 
قرر) 5نا5ر) 212) بتاريخ) 2)  لعادي 
شركاء)شركة)BORSA SARL)ش.م.م)

 لتعد5الت  لتالية):
تفويت  لحصص):

 BORSA 511)سهم في شركة) بيع)
SARL) ململوكة للسيد نعانعي صالح)

 لد5ن لصالح  لسيد أنس رهومي.
أنس) تعيين  لسيد  (:  لتسييف)
رهومي و لسيد ضحك كريم مسيف ن)
للشركة بصفة مشتفكة للشركة لفتفة)
بعد  ستقالة  لسيد) محدودة  غيف 

نعانعي صالح  لد5ن.
تعد5ل  لقانون  ألسا�شي للشركة.

تم  إل5د ع) (:  إل5د ع  لقانوني)
باملحكمة) بكتابة  لضبط   لقانوني 
 البتد ئية بالقنيطرة بتاريخ)26)5نا5ر)

 212)تحت رقم)64)94.
عن  لنسخة و لنص  ئتمانية سوفيكاس
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MH3S LOGI
تم  التفاق) بمقت�شى عقد عرفي 

على ما 5لي):

 24 (: من) نقل  ملقر  ال تماعي 

شارع  ألميف سيدي محمد حي  لرشاد)

 ((  لقرية سال إلى حي  لسالم بلوك)

مكرر رقم)598)سال.

إضافة  لنشاط)»نقل  لبضائع«.

 ملوضوع):

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

نوفمبف) (22 بتاريخ) بسال   البتد ئية 

2122)تحت رقم)41159.
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 STRATEGIC INVEST AND

FINANCE CONSULTING
شركة محدودة  ملسؤولية
رأس  ملال : 11.111) درهم

 ملقر  ال تماعي : ملتقى طريق 

 لقاهرة وزنقة غاندي إقامة  ملنزه 

شقة رقم 21  لرباط

بمقت�شى عقد عرفي محرر بتاريخ)

21)5نا5ر) 212،)تم  التفاق على وضع)

محدودة  لشركة   لقانون  ألسا�شي 

 ملسؤولية ذ ت  ملميز ت  لتالية):

(:  لتسمية  ال تماعية)

 STRATEGIC INVEST AND

شركة   FINANCE CONSULTING

ذ ت مسؤولية محدودة.

 ملوضوع  ال تماعي :  لشركة لها 

موضوع :

 ستشار ت في  إلد رة و الستثمار.

في  ودعم  ملستثمرين  مر فقة 

 ملغرب وفي  لخارج.

طريق) ملتقى  (:  ملقر  ال تماعي)

إقامة  ملنزه) غاندي  وزنقة   لقاهرة 

شقة رقم)21) لرباط.

من تاريخ) سنة  بتد ء) (99 (:  ملدة)

تأسيسها  لنهائي.
درهم) ((11.111 (: رأس  ملال)

فئة) من  حصة  ((111 إلى) مقسمة 

كليا) محررة  للو حدة  درهم  ((11

وموزعة كاآلتي):

 لسيد عبد  لرحمن صنهيجي من)
أ ل)551)حصة.

أ ل) من  صنهيجي   لسيد  ليز5د 
51))حصة.

أ ل) من  صنهيجي   لسيد  5من 
51))حصة.

أ ل) من  صنهيجي  هنية   لسيدة 
51))حصة.

:)تم تعيين مسيف للشركة)  لتسييف)
ملدة غيف محدودة):

 لسيد عبد  لرحمن صنهيجي،)من)
(،(96( مزد د سنة)  نسية مغربية،)
حامل لبطاقة  لتعريف  لوطنية رقم)
C(61666،)قاطن بالرباط،)لشومييف)

2)رقم)8))زنقة  لزين4 حي  لرياض.
بكتابة) تم  إل5د ع  لقانوني 
بالرباط) باملحكمة  لتجارية   لضبط 
تحت رقم) بتاريخ فاتح فبف 5ر) 212)

.( 2771
للخالصة و لبيان
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شركة اسغمو لألشغال والتجهيز
ش.م.م

STE ASSGHMOU DE TRAVAUX
ET(D’EQUIPEMNT - S.A.R.L

رأسمالها  ال تماعي : 2.111.111 
درهم

مقرها  ال تماعي :  لشقة رقم 21 
 لطابق  لثاني شارع محمد  لخامس

برج 5اقوت - ورز ز ت
محضر  لجمع  لعام) بمقت�شى 
قرر) (24/((/2122 5وم)  ملنعقد 

 لجمع  لعام للشركة ما 5لي):
في  لشركة) لشركاء) دد  عرض 

) لورثة))نظر  لوفاة  لباز  ملختار.
للوضعية  إل مالية) تلخيص 

للحصص  ال تماعية.)
تقسيم  لرأسمال  ال تماعي)

للشركة.
تعيين مسيف5ن  لشركة.

تم  إل5د ع) (:  إل5د ع  لقانوني)
لدى  ملحكمة  البتد ئية)  لقانوني 
2/2122)/28)تحت) بورز ز ت بتاريخ)

رقم):)526.
ملخص قصد  لنشر

256 P
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 TIBHART DE شركة
TRAVAUX MINIERS

ش.م.م
رأسمالها  ال تماعي : 11.111) درهم
مقرها  ال تماعي : مركز  كويم – 

ورز ز ت
تفويت  لحصص  ال تماعية

 تعيين مسيف  لشركة
محضر  لجمع  لعام) بمقت�شى 
قرر) (2122 نوفمبف) 5وم) 1)  ملنعقد 

 لجمع  لعام للشركة ما 5لي):
حصة   تماعية) (51 تفويت)
في) 5ملكها  با5ا  لتي  للسيد  بر هيم 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة)  لشركة 
 STE TIBHART DE و ملسماة شركة)
ش.م.م)) (- (TRAVAUX MINIERS

لفائدة):)
حصة) (51 ميمي)  لسيد  بر هيم 

  تماعية.
با5ا) تعيين  لسيد  بر هيم  إعادة 

مسيف للشركة ملدة غيف محدودة.
ميمي) تعيين  لسيد  بر هيم 
غيف) ملدة  تسييف لشركة  في  كمشارك 

محدودة.
تم  إل5ـد ع) (:  إل5د ع  لقانوني)
لـدى  ملحكمـة  البتد ئيـة)  لقانوني 
بورز ز ت بتــاريخ) 2/2)/2122)تحت)

رقم )5.
ملخص قصد  لنشر

257 P

STE IDRARNES BOIS
SARL

 لزيادة في  لر سمال
ملحضر  لجمع  لعام) تبعا 
بأكاد5ر) للشركاء) ملؤرخ   الستثنائي 
بتاريخ)9)سبتمبف)2122،)تقرر ما 5لي):
درهم،) (911.111 ر سمال) رفع 
 (11.111 من) ر سمالها  ليصبح 
ومن) درهم،) ((.111.111 درهم  لى)
من) حصة  د5دة  (9111 زيادة) تم 
11))درهم للحصة كلها مسجلة) فئة)
بنفس  لنسبة،)مع إ ر ء)تعد5الت في)
 لحساب  لجاري للشركاء) ملدون في)
سجالت  لشركة،)بالنسبة لحصته في)

 لر سمال  ال تماعي.

و7  (6 فإن  لفصلين) ومنه 

سعيدالن كما 5لي):

(.. إبر هيم) بوبكري   لسيد 

491.111)درهم).....)4911)حصص.

بوبكري سعيد)...)1.111)5)درهم)

...... 11)5)حصة.

مقر  لشركة  لى  لعنو ن) نقل 

 لتالي):

بلوك ل زنقة ش) 11)رقم) 4)حي)

 لهدى أكاد5ر.

:) لنشاط) نشاط  لشركة) تغييف 

 ألسا�شي للشركة هو):)أعمال  لنجارة)

 لخشبية.

بكتابة) تم  إل5د ع  لقانوني 

لدى  ملحكمة  لتجارية)  لضبط 

بتاريخ) ((21278 تحت رقم) بأكاد5ر،)

) )5نا5ر) 212.
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 STE LITTLE NORWAY

 SARL

بيع  لحصص

ملحضر  لجمع  لعام) تبعا 

بأكاد5ر) للشركاء) ملؤرخ   الستثنائي 

بتاريخ)4)5نا5ر) 212،)تقرر ما 5لي):

ببيع) قام  لسيد  نبيد  لحسين 

2881)حصة  لتي 5ملكها في  لشركة)

لفائدة  لسيد) (،LITTLE NORWAY

فيوال باسكال ميشال.

ببيع) قام  لسيد  نبيد  لحسين 

161 )حصة  لتي 5ملكها في  لشركة)

لفائدة  لسيد) (LITTLE NORWAY

 لبناني عبد  لسالم.

بكتابة) تم  إل5د ع  لقانوني 

لدى  ملحكمة  لتجارية)  لضبط 

5نا5ر) 212،) (24 بتاريخ) بأكاد5ر،)

تحت رقم)1)212).
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 STE SOUSS

MOUNASSABAT
SARL

إضافة نشاط  د5د للشركة
ملحضر  لجمع  لعام) تبعا 

 الستثنائي للشركاء) ملؤرخ بتاريخ))  

أكتوبر)2122،)تقرر ما 5لي):

إضافة نشاط  د5د للشركة.

 لتموين  لجماعي.

مطعم بسعر ثابت.

بكتابة) تم  إل5د ع  لقانوني 

لدى  ملحكمة  لتجارية)  لضبط 

5نا5ر) 212،) ( 1 بتاريخ) بأكاد5ر،)

تحت رقم)21264).
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 بيبيرليك ش.م.م. 
5وم في  مؤرخ  عرفي  لعقد   تبعا 

  ))5نا5ر) 212)حيث تم وضع قو نين)

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة)  لشركة 

وذ ت  ملميز ت  لتالية):

 لتسمية):)شركة بيبيفليك ش.م.م.

ذ ت) شركة  (:  لصفة  لقانونية)

مسؤولية محدودة.

حدد موضوع  لشركة) (:  ملوضوع)

في ما 5لي):

في) مصمم  محلل،) مبفمج،)

 ملعلوميات.

في) حدد  لرأسمال  (:  لرأسمال)

لالكتتاب) كلها  درهم  ((11.111

و لدفع.

عمارة) (5( رقم) (:  ملقر  ال تماعي)

فونتي  لعليا) 29)) لطابق  لخامس 

أكاد5ر.

99)سنة  بتد ء) :)حددت في)  ملدة)

من تاريخ تأسيس  لشركة.

فاتح) من  تبتدئ  (:  لسنة  ملالية)

كل) من  ديسمبف  ( ( في) وتنتهي  5نا5ر 

سنة.

 إلد رة):)5د5ر  لشركة  لسيد عبد)

 لهادي   ر ر ملدة غيف محدودة.

تم  إل5د ع  لقانوني) (:  إل5د ع)

لدى  ملحكمة) بكتابة  لضبط 

فبف 5ر) فاتح  بتاريخ  ألكاد5ر   لتجارية 

 212)تحت رقم) 1 21).             
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  STE KASBAH DE ZARABA
SARL AU

رأسمالها :  11.111) درهم

 ملقر  إل تاماعي : مركز  ألعمال 

 ملنارة مكت4 رقم 4) شارع عبد هللا 

بن 5اسين رقم -5 مر كش

تأسيـــــــس شركة
بمقت�شى عقد مؤرخ بمر كش 5وم)

تم وضع  لقانون) فاتح 5نا5ر) 212،)

 ألسا�شي لشركة محدودة  ملسؤولية)

وذ ت  لسمات) و حد  شريك  ذ ت 

 لتالية):

 KASBAH DE ( ( ( ( (: ) لتسميــــــــة)

ذ ت شريك) (- ش.م.م) (– (ZARABA

و حد.

) لنشاط  ملز ول فعليا):)-) لفندق)

و  إلقامة  لسياحية.

مركز  ألعمال) ( (: (  ملقر  ال تماعي)

4)))شارع عبد هللا)  ملنارة مكت4 رقم)

بن 5اسين رقم)-5)مر كش.

من) سنة  بتد ء) (99 (: ( ( ( ( ) ملـــــــــــــــدة)

((((((((( ( تأسيسها  لنهائي.))))))

 (11.111 (: (  لرأسمال  ال تماعي)

حصة) ((.111 مقسم  لى) درهم 

درهم)))))))))))))))))))) (100,00 فئة) من    تماعية 

لكل و حدة.)))))))))))))))))))))

 لتسييـــــــر))):)تم تعيين)) لسيد))نور)

كمسيف وحيد للشركة) (  لد5ن بوناكي)

ملدة غيف محددة.

) لسنة  ملالية)):)من فاتح 5نا5ر  لى)

) )د نبف.

لدى) تــــم  إل5ــد ع  لقانونـــي 

بمــر كش))))))))))))))))))))))))))))))))))))  ملحكمة  لتجـــارية 

(: تحت رقم) 5نا5ر) 212،) ((6 بتاريـــــخ)

.(4 684
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 STE DE PROMOTION 
IMMOBILIERE DOUKKALA

SARL
شركة ذ ت مسؤولية محدودة

رأسمالها :  611.111 درهم
 ملقر  ال تماعي: حي  مال زنقة ) 

 لرقم 72  لد ر  لبيضاء
حل شركة

محضر  لجمع  لعام) على  بناء  
 الستثنائي بتاريخ) 212/)2/1))قرر)

 لشركاء)ما 5لي:
 لحل  ملسبق للشركة.

حدد مقر  لتصفية ب حي  مال)
زنقة))) لرقم)72) لد ر  لبيضاء).

هللا) عبد  عين  لسيد  لعقلي 
كمصفي للشركة.

كتابة) لدى  تم  إل5د ع  لقانوني 
بالد ر) باملحكمة  لتجارية   لضبط 
5نا5ر) 212،)) ( ( بتاريخ)  لبيضاء)

تحت رقم)98)856.
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 STE TRAVAUX
 CONTEMPORAIN TEMARA

 TRCT
SARL AU

 SIEGE : SECT 1 N°136 RC
 HAY EL MAGHRIB EL ARABI

TEMARA
إعالن عن بيع حصص إ تماعية
تغييف مقر  لشركة وزيادة رأسمال

في مؤرخ  عرفي  عقد  (  بمقت�شى)
  ))5نا5ر) 212،)قد أ مع مسيف شركة)
 TRAVAUX CONTEMPORAIN

TEMARA T.R.C.T)على ما 5لي):
بيع حصص إ تماعية):)من طرف)
مونيف  لى  لسيد)  لسيد  مليلودي 

مصطفة  لخربوعي)11))حصة.
إستقالة  ملسيف  لسيد  مليلودي)
مصطفى) وتسمية  لسيد  مونيف 

 لخربوعي كمسيف وحيد للشركة.
تغييف  ملقر  ال تماعي للشركة  لى)
78)شارع رقم) :)رقم)  لعنو ن  لجد5د)

65)تقدم  لرباط.

درهم) ((1.111 زيادة ر سمال من)

 لى)11.111))درهم.

تحيين  لقانون  ألسا�شي للشركة.

تــــم  إل5ــد ع  لقانونـــي لدى كتابة)

 لضبط باملحكمة  لتجـــارية بالرباط)))))))))))))))))))))))))))))))))))))

بتاريـــــخ))فاتح فبف 5ر) 212،)تحت رقم)

.( 2777
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 STE BORDELAISE

 DE SERVICE ET

D‘EQUIPEMENT MAROC
شركة ذ ت مسؤولية محدودة

 لسجل  لتجاري رقم : 9 4 7 

 لرباط

قرر  لجمع  لعام  الستثنائي)

بتاريخ)7)مارس)2122،)لشركة بوردليز)

ذ ت) ( للخدمات و لتجهيز ت باملغرب)
ر سمالها)  ملسؤولية  ملحدودة،)

211.111)درهم ما 5لي):

إ تماعية) حصة  ((11 تفويت)

للحصة  لو حدة) درهم  ((11 بقيمة)

من طرف  لسيد بييتخي  وزي إ5ف)

ماغي لفائدة شركة سيتس))مغرب.

تم  إل5د ع  لقانوني لدى  ملحكمة)

5ونيو) (21 بتاريخ) بالرباط   لتجارية 

2122،)تحت رقم)1)256).
لالشارة و لبيان
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 STE ARTOWER

MENUISERIE
SARL

شركة ذ ت مسؤولية محدودة

مقرها  ال تماعي : )    تجزئة 

 لوفاق تمارة

 لسجل  لتجاري رقم :  27  ) 

تمارة

قرر  لجمع  لعام  الستثنائي)

لشركة) (،2122 ديسمبف) ((6 بتاريخ)

ذ ت  ملسؤولية) مونويزغي  أغطاور 
درهم) (511.111 ر سمالها)  ملحدودة،)

ما 5لي):

إ تماعية) حصة  (2511 تفويت)

للحصة  لو حدة) درهم  ((11 بقيمة)

ذ ت) أغطاور  شركة  طرف  من 

 ملسؤولية  ملحدودة من شريك و حد)

لفائدة  لسيد 5وسف  لشبيهي.

إسم  لشركة  لى  لشبيهي) تغييف 

.CHEBIHI TRAVAUX(.ثر فو

أسا�شي  د5د) نظام   عتماد 

للشركة.

تم  إل5د ع  لقانوني لدى  ملحكمة)

5نا5ر) ( ( بتاريخ) بتمارة   إلبتد ئية 

 212،)تحت رقم)9822.
لالشارة و لبيان
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STE KALES BUSINESS
SARL AU

شركة ذ ت مسؤولية محدودة

بشريك و حد

مقرها  ال تماعي :  ) إقامة  لنسيم 

2، رقم 4 ،  لوفاق  تمارة

 لسجل  لتجاري رقم :   275) 

تمارة

بتاريخ)2)5نا5ر) 212،)قرر  لشريك)

بيزنيس) خالص  لشركة   لوحيد 
ر سمالها)  ملحدودة  ملسؤولية،)

11.111))درهم حل  لشركة.

زلوفي) مخلص  تعيين  لسيد  تم 

مصفي للشركة.

تم  إل5د ع  لقانوني لدى  ملحكمة)

5نا5ر) (26 بتاريخ) بتمارة   إلبتد ئية 

 212،)تحت رقم)9798.
لالشارة و لبيان
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STE  EXCEL INFRA
SARL

شركة ذ ت مسؤولية محدودة

تأسيس شركة
بتاريخ) بمقت�شى عقد عرفي حرر 

تم تحرير) بالرباط،) 5نا5ر) 212) (2 

محدودة) مسؤولية  ذ ت  لشركة 

تحمل  ملميز ت) وحيد  لتي  بشريك 

 لتالية):

(،STE EXCEL INFRA (:  لتسيمة)
محدودة) مسؤولية  ذ ت  شركة 

بشريك وحيد.
 لهدف):)مكت4  لدر سات  لتقنية))

.(BET(
 لهندسة و الستشار ت و لتدقيق.
ضا5ة) زنقة  (6 (:  ملقر  ال تماعي)
 (6 عوى  لطابق  لر بع  لشقة رقم)

 كد ل  لرباط.
مدة قيام  لشركة):)99)سنة  بتد ء)

من تاريخ تاسيسها  لنهائي.
5قدرب) (: ر سمال  لشركة)
 (111 مقسم  لى) درهم  ((11.111
للو حدة) درهم  ((11 حصة من فئة)

موزعة كالتالي):
 (111 (.... ( مر د  ملريني)  لسيد 

حصة.
 لتسييف و إلمضاء):)تسييف  لشركة)
طرف  لسيد) من  محدودة  غيف  ملدة 

مر د  ملريني.
بتوقيع)) ملزمة  تصبح  لشركة 

 لسيد مر د  ملريني.
من فاتح 5نا5ر  لى) (:  لسنة  ملالية)

) )ديسمبف من كل سنة.
تقسيم  ألرباح)):)بعد إقتطاع)5 %  
كإحتياط قانوني،)5وزع  لباقي حس4)

قر ر  لشركاء.
 لتسجيل):)تم  لتسجيل باملحكمة)
 لتجارية بالرباط 5وم)2)فبف 5ر) 212،)

تحت  لرقم)65825).
ملخص من   ل  لنشر
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STE SANAS PROM
SARL

رأسمالها : 11.111) درهم
مقرها  إل تماعي : عمارة 1   لشقة 

رقم 5 زنقة موالي أحمد لوكيلي 
حسان  لرباط

بالرباط) عرفي  عقد  بمقت�شى 
شركاء) قرر  5نا5ر) 212،) (2 بتاريخ)

شركة)SANAS PROM،)ش.ذ.م.م.
بيع)211)حصة بقيمة)11))درهم)
من) درهم  (21.111 بمبلغ) للحصة 
لفائدة) بزعنين  سعيد  طرف  لسيد 

 لسيد عبد  لعاطي  لصلحي.
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بيع)211)حصة بقيمة)11))درهم)

من) درهم  (21.111 بمبلغ) للحصة 

لفائدة) بزعنين  سعيد  طرف  لسيد 

 لسيدة نعمة خرباش.

بيع)11))حصة بقيمة)11))درهم)

للحصة بملغ)1.111))درهم من طرف)

 لسيد سعيد بزعنين لفائدة  لسيدة)

فاطمة  لصلحي.

بيع)11))حصة بقيمة)11))درهم)

للحصة بملغ)1.111))درهم من طرف)

لفائدة  لسيدة) أمزيان  أنس   لسيد 

فاطمة  لصلحي.

بيع)211)حصة بقيمة)11))درهم)

من) درهم  (21.111 ( بمبلغ) للحصة 

لفائدة) أمزيان  أنس  طرف  لسيد 

 لسيدة محمد فجر  لصلحي.

بيع)211)حصة بقيمة)11))درهم)

للحصة بملغ)21.111)درهم من طرف)

لفائدة  لسيدة)) أمزيان  أنس   لسيد 

أمينة)) لصلحي.

من) تحويل  ملقر  إل تماعي 

زنقة موالي) (8 شقة رقم) ( 1 »عمارة)

(« أحمد لوكيلي حسان  لرباط«) لى)

61))محل رقم) تجزئة  لصد قة رقم)

)) لعمارة)65)) لصخيف ت تمارة«.

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

رقم) تحت  بالرباط،)  لتجارية 

1)28 ))في)2)فبف 5ر) 212.
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STE GAM WORKS
 SARL AU

شركة ذ ت مسؤولية محدودة 

ذ ت شريك وحيد.

رأسمالها : 1.111)  درهم.

 ملقر  ال تماعي:  لرقم: 219، ملكت4 

رقم: 2،  لطابق  لثالث، شارع 

 لحسن  لثاني،أحد ف، أزرو

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

في ومسجل  (،2122 ديسمبف)  فاتح 

قرر لشريك) (،2122 ( ديسمبف) (2(  

 لوحيد في  لشركة ما5لي:

 لزيادة في رأسمال  لشركة  لذي)

كان محدد  في)1.111))درهم ليصبح)

بخلق) وذلك  درهم  ( .(14.111

) د5دة) حصة   تماعية) ( 1.941

تكتت4) درهم للحصة،) ((11 من فئة)

وتحرر كما 5لي):)

و ملستحقة)  لد ئنات  لسائلة 

قدرها:)) على  لشركة  لتي  للشريك 

194.111. )درهم.

ويصبح  لتقسيم  لجد5د)

لرأسمال  لشركة))كما 5لي):
(....... رشيد  لزرو لي)  لسيد:)

14.111). ))درهم.)

) ملجموع).....)14.111). )درهم.

تغييف  ملقر  ال تماعي للشركة من)

إلى  لعنو ن) أعاله   لعنو ن  ملذكور 

 لتالي:

(،V(( تجزئة) د5ارسايس،) تجزئة 

طريق  لحا 4 زهو ،)مكناس.)

بكتابة) تم  إل5د ع  لقانوني 

بأزرو) باملحكمة  البتد ئية   لضبط 

رقم)))) تحت  فبف 5ر) 212،) (2 ( بتاريخ)

8)،) لسجل  لتجاري رقم:847).
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شركة بارا إيديس
شركة ذ ت مسؤولية محدودة
ر سمالها : 251.111.) درهم

مقرها  ال تماعي : توطين عند 

س.و.د.و.ف بزنس
زنقة سيام  لطابق ألول  لشقة رقم 

) د5ور  لجامع  لرباط

في) بمقت�شى  لعقد  لعرفي  ملبفم 

6))5نا5ر) 212،)وضع)  لرباط بتاريخ)

محدودة) لشركة   لقانون  ألسا�شي 

 ملسؤولية تحمل  ملو صفات  لتالية):

تحمل  لشركة تسمية) (:  لتسيمة)

»بار  إ5ديس«).

 لصفة  لقانونية):)شركة محدودة)

 ملسؤولية.

شر ء،) بيع،) (:  لهدف  إل تماعي)

و ملنتو ات  لطبية،) وتوزيع  ملو د 

شبه  لطبية وشبه  لصيدلية.

عند) توطين  (:  ملقر  ال تماعي)
سيام  زنقة  بزنس،  س.و.د.و.ف 
د5ور   ( رقم  ألول  لشقة   لطابق 

 لجامع  لرباط.
في  مدة  لشركة  حددت   :  ملدة 
تقييدها  تاريخ  من  سنة  بتد ء   99
حاالت  باستثناء  بالسجل  لتجاري 
تمد5د   ملدة  أو   النحالل  ملسبق 

بو سطة  لقانون  ألسا�شي للشركة.
 لسنة  ال تماعية : تبتدئ في فاتح  

وتنتهي في )  ديسمبف من كل سنة.
حدد   :  لر سمال  ال تماعي 
ر سمال  لشركة في مبلغ 251.111.) 
درهم مقسم  لى 2.511) حصة من 
فئة 11) درهم للو حدة تم تحريره 

ب )/4.
مهمة  لتسييف  أنيطت   :  لتسييف 
 لى  لسيد  لد خش إبر هيم و لسيدة 

 لد خش حنان ملدة غيف محدودة.
باملحكمة  تم  إل5د ع  لقانوني 
 لتجارية بالرباط في 2 فبف 5ر  212، 

.D( 2829 تحت رقم
رقم  لسجل  لتجاري 7)658).
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  STE  MAD FISH
SARL AU

تأسيس شركة
  2 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 
ذ ت) شركة  إنشاء) تم  5نا5ر) 212،)
وحيد) بشريك   ملسؤولية  ملحدودة 

بالخصائص  لتالية:)
.MAD FISH((((:(لتسمية 

هدف  لشركة) 5تعلق   لنشاط:)
باملغرب وبالخارج ب:

 لصيد،)بيع  لسمك بالجملة...
 ملقر  ال تماعي:) لرقم)418)عمارة)
سمية شارع  لوالء) لشقة)2) لد خلة.)
سنة  بتدء  من تاريخ) ( (99  ملدة:)

 لتأسيس).
رأس  ملال:)حدد في مبلغ)11.111) 
حصة من) ((111 ( إلى) درهم مقسم 

فئة)11))درهم للو حدة.
توزيع رأس  ملال:

 (111 (... مد5ر) كمال   لسيد 
حصة.

كمال) تعيين  لسيد  تم   لتسييف:)

غيف) ملدة  للشركة  كمسيف  مد5ر 

محدودة.

من) تبتدئ   لسنة  ال تماعية:)

فاتح 5نا5ر وتنتهي في)) )د نبف.

باملحكمة) ( تم  إل5د ع  لقانوني)

 26 بتاريخ) بو د  لذه4   البتد ئية 

5نا5ر) 212،))تحت رقم) 21/212) 

وبالسجل  لتجاري تحت رقم)795 2.
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CABINET BAKADIR

 CONSEIL,(JURIDIQUE(FISCAL

COMPTABLE

STE PARA PUR NATURE

SARL AU

شركة ذ ت مسؤولية محدودة

بشريك وحيد

ر سمالها : 11.111) درهم

مقرها  ال تماعي :  6 مكرر شارع 

 وغستين سورز ك  لطابق  الر�شي 

محل فياللي  لبيضاء

حل  لشركة، تعيين  ملصفي ومقر 
 لتصفية

5نا5ر) (6 بتاريخ) لقر ر  طبقا 

 PARA قرر  لشريك  لوحيد) (،212 

محدودة) شركة  (، (PURE NATURE

ما)  ملسؤولية ذ ت  لشريك  لوحيد،)

5لي):

حل  لشركة.

حنان) تعيين  ملصفي  لسيدة 

فروني.

شارع) مكرر  (6 (: مقر  لتصفية)

سورز ك  لطابق  الر�شي)  وغستين 

محل فياللي  لبيضاء.

لدى) بكتابة  لضبط  تم  إل5د ع 

بتاريخ) بالبيضاء)  ملحكمة  لتجارية 

24)5نا5ر) 212،)تحت رقم)))8554.
 الد رة
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د5و ن  الستاذ أحمد لحري�شي
موثق

مقر):)ز وية شارع عبد  ملومن وشارع أنو ل)
 لد ر لبيضاء

STE AGRO HEALH
SARL

شركة ذ ت مسؤولية محدودة
صدقة حصص إ تماعية
محضر  مع عام غيف عادي
مالئمة  لقانون  ألسا�شي

تلقاه) توثيقي  عقد  بمقت�شى 
موثق) أحمد  لحري�شي   الستاذ 
بالد ر لبيضاء)بتاريخ)24)نونبف)2122،)
على) تصدق  إقالل  محمد   لسيد 
 لسيد عمر إقالل بمجموع حصصه)
في) 5ملكها  حصة  لتي  (2511 وهي)
هيلت«) »أكرو   لشركة  ملسماة)
ش.م.م.،)رأسمالها)5.111.111)درهم)
بالد ر لبيضاء) ومقرها  ال تماعي 

1)))شارع يعقوب  ملنصور.
بمقت�شى محضر  لجمع  لعام غيف)
تلقاه  الستاذ) توثيقي  بعقد  عادي 
أحمد  لحري�شي موثق بالد ر لبيضاء)
 2122 ديسمبف) من  و5) (2 بتاريخ)

 لشركاء):
صدقة) عقد  وسجلو  عا5نو 

 لحصص  ال تماعية.
حصة  لتي) (51.111 أن) الحضو 
تكون ر سمال  لشركة مقسمة كما)

5لي):
  5.111 (.... أقالل) عمر   لسيد 

حصة.
 5.111 (.... أقالل) عثمان   لسيد 

حصة.
 لسيدة سعاد  لشريبي))....)5.111 

حصة.
 2.511 (.... أقالل) مريم   لسيدة 

حصة.
 2.511 (.... أقالل) ( زين4)  لسيدة 

حصة.
 ملجموع).....)51.111)حصة.

تلقاه) توثيقي  عقد  بمقت�شى 
موثق)  الستاذ  حمد  لحري�شي 
ديسمبف) (5 و) (2 بتاريخ) بالد ر لبيضاء)
أسا�شي) قانون  مالئمة  تمت  (،2122

 د5د.

بكتابة) تم  إل5د ع  لقانوني 

لدى  ملحكمة  لتجارية)  لضبط 

5نا5ر) 212،) (2 بتاريخ) بالد ر لبيضاء)

تحت رقم))854.87.
للخالصة و الشارة

 الستاذ أحمد  لحري�شي
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د5و ن  الستاذ أحمد لحري�شي

موثق

مقر):)ز وية شارع عبد  ملومن وشارع أنو ل)

 لد ر لبيضاء

STE ATLAS OLIVE OILS
SARL

شركة ذ ت مسؤولية محدودة

صدقة حصص إ تماعية

محضر  مع عام غيف عادي

مالئمة  لقانون  ألسا�شي

تلقاه) توثيقي  عقد  بمقت�شى 

موثق) أحمد  لحري�شي   الستاذ 

بالد ر لبيضاء)بتاريخ)24)نونبف)2122،)

على) تصدق  إقالل  محمد   لسيد 

 لسيد عمر إقالل بمجموع حصصه)

في) 5ملكها  حصة  لتي  (5111 وهي)

 لشركة  ملسماة)»أطلس زيتون زيت«)

ش.م.م.،)رأسمالها)5.111.111)درهم)

ضومين) بالبفوج  ومقرها  ال تماعي 

مبفوكة كم)2)طريق  لفقيه بن صالح)

إقليم سطات..

بمقت�شى محضر  لجمع  لعام غيف)

تلقاه  الستاذ) توثيقي  بعقد  عادي 

أحمد  لحري�شي موثق بالد ر لبيضاء)

 2122 ديسمبف) من  و5) (2 بتاريخ)

 لشركاء):

صدقة) عقد  وسجلو  عا5نو 

 لحصص  ال تماعية.

حصة  لتي) (51.111 أن) الحضو 

تكون ر سمال  لشركة مقسمة كما)

5لي):

  1.511 (.... أقالل) عمر   لسيد 

حصة.

 6.511 أقالل) عثمان   لسيد 

حصة.

 5.111 سعاد  لشريبي)  لسيدة 

حصة.

 لسيدة مريم أقالل)4.111)حصة.

 4.111 أقالل) ( زين4)  لسيدة 

حصة.

 ملجموع))51.111)حصة.

تلقاه) توثيقي  عقد  بمقت�شى 

موثق)  الستاذ  حمد  لحري�شي 

ديسمبف) و5) (2 بتاريخ) بالد ر لبيضاء)

أسا�شي) قانون  مالئمة  تمت  (،2122

 د5د.

بكتابة) تم  إل5د ع  لقانوني 

لدى  ملحكمة  إلبتد ئية)  لضبط 

5نا5ر) 212،) (25 بتاريخ) ( بسطات)

تحت رقم) 7/2 .
للخالصة و الشارة

 الستاذ أحمد  لحري�شي
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STE ZINA CUIR
ش.م.م. 

ز وية زنقة أصو ن وإ5فني مع زنقة 

ال يفوند  -  لد ر  لبيضاء 

زيادة رأسمال  لشركة
))-)بمقت�شى محضر  لجمع  لعام)

في  لد ر  لبيضاء)  الستثنائي  ملؤرخ 

لشركة))) (2122 أكتوبر) (29 بتاريخ)

ZINA CUIR)ش.)م.م تقرر ما 5لي):)

ب) رأسمال  لشركة  زيادة 

 (1.111 )درهم لرفعه من) (491.111

بخلق)) درهم  ( (511.111 إلى) درهم 

حصة   تماعية  د5دة) (4911

بقيمة)11))درهم للحصة  لو حدة.

تعد5ل  لبند5ن  لسادس و لسابع))

من  لقانون  ألسا�شي للشركة.

تغييف  لقانون  ألسا�شي للشركة.

بكتابة) تم  إل5د ع  لقانوني  (- (2

لدى  ملحكمة  لتجارية)  لضبط 

بالد ر  لبيضاء)بتاريخ)) 212/)24/1  

تحت رقم) 85544.
بيـــان مختصر)
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MED MODE
ش. م.م 

56)  لحي  لصناعي بن  مسيك -  

 لد ر  لبيضاء

تصفية  لشركة
))-)بمقت�شى محضر  لجمع  لعام)

في  لد ر  لبيضاء)))  الستثنائي  ملؤرخ 

 MED(بتاريخ)) )د نبف)2122)لشركة

MODE)ش م م تقرر ما 5لي):)

تصفية  لشركة.

تعيين  لسيد مفلح هشام لتصفية)

 لشركة.

لتصفية) حدد  ملقر  ال تماعي 

 لشركة في  لعنو ن  لتالي):

((- 56)) لحي  لصناعي بن  مسيك)

 لد ر  لبيضاء.

بكتابة) تم  إل5د ع  لقانوني 

لدى  ملحكمة  لتجارية)  لضبط 

بالد ر  لبيضاء)بتاريخ)) 212/)24/1 

تحت رقم)855442.
بيـــان مختصر
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IFC METAL
ش.م.م

زنقة  بن غز لة رقم 6  حي  ملحمدي 

-  لد ر  لبيضاء

تجد5د تعيين  ملسيف  لوحيد
))-)بمقت�شى محضر  لجمع  لعام)

في  لد ر  لبيضاء)  الستثنائي  ملؤرخ 

 IFC لشركة) 5نا5ر) 212) (2 بتاريخ)

METAL)ش.)م.م تقرر ما 5لي):)

لحسن) تعيين  لسيد  تجد5د 

بصفته  ملسيف  لوحيد)  إلدري�شي 

لشركة)»IFC METAL«)ملدة سنتين.

تم) (: صالحيات  ملوقعين) تجد5د 

للسيد) تفويض  المضاء) ملشتفك 

عدنان) و لسيد  لحسن  إلدري�شي 

لحسن  إلدري�شي) أو  لسيد  شريفي 

و لسيدة حسناء)شريفي.

من  لقانون) تعد5ل  لبند) 4)

 ألسا�شي.
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بكتابة) تم  إل5د ع  لقانوني  (- (2

 لضبط لدى  ملحكمة  لتجارية بالد ر)

) 212/)24/1)تحت)  لبيضاء)بتاريخ)

رقم))855444.
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LAMIA
ش.م.م

إقامة أنس رقم ) إمام  لحرمين 

ويعقوب  ملنصور-  لد ر  لبيضاء 

نقل  ملقر  ال تماعي
))-)بمقت�شى محضر  لجمع  لعام)

في  لد ر  لبيضاء)  الستثنائي  ملؤرخ 

لشركة)) (22/18/2122 بتاريخ)

LAMIA))ش.م.م.)تقرر ما5لي):

إلى  لعنو ن) نقل  ملقر  ال تماعي 

) لد ر) (- 97))شارع بئف نزر ن) (:  لتالي)

 لبيضاء.

من  لقانون) تعد5ل  لبند  لر بع 

 ألسا�شي للشركة.

بكتابة) تم  إل5د ع  لقانوني  (- (2

لدى  ملحكمة  لتجارية)  لضبط 

بتاريخ) 12/12/212  بالد ر  لبيضاء)

تحت رقم)856947.
بيـــان مختصر
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 FIDUCIAIRE A TROIS

COMPTA
SARL AU

 شركة محدودة  ملسؤولية 

ذ ت  لشريك  لو حد

رأسمال  لشركة : 11.111) درهم

 ملقر  ال تماعي : ود د5ة  لقدس، 

رقم 87 ، تيفلت

5وم) حرر  عرفي  عقد   بمقت�شى 

26)ديسمبف)2122)بتيفلت تم تأسيس)

للمصادقة)  لجمع  لعام  الستثنائي 

على ما 5لي):

تم تحويل  ملقر  ال تماعي للشركة)

ود د5ة  لقدس) (: إلى  لعنو ن  لتالي)

رقم)87 ،)تيفلت.

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

 41469 رقم) تحت  بسال   البتد ئية 

بتاريخ)1 )5نا5ر) 212.
بمثابة مقتطف وبيان
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STE MAIA GALANT

SARL AU

رأسمالها : 11.111) درهم

54 زنقة تانسيفت، شقة )، أكد ل، 

 لرباط

تأسيس
بتاريخ) محرر  عرفي  عقد  حس4 

بتاريخ) ومسجل  (2122 سبتمبف) (2(

إنشاء) لنظام) تم  (،2122 نوفمبف) ( 

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�شي 

محدودة بالشريك  لوحيد بالخصائص)

 لتالية):

 MAIA GALANT (:  لتسمية)

.SARL AU

 ملدة):)99)سنة  بتد ء)من تسجيل)

 لشركة في  لسجل  لتجاري.

ذ ت) شركة  (:  لصفة  لقانونية)

 ملسؤولية  ملحدودة بالشريك  لوحيد.

 لغرض):

تنظيم  لحفالت و ألعر س)؛

للمعارض) تقد5م  لخدمات 

و ملنتد5ات و لفعاليات  لثقافية.

زنقة) (54 (:  ملقر  ال تماعي)

تانسيفت،)شقة))،)أكد ل،) لرباط.

درهم) ((11.111 (:  لرأس  ملال)

مقسمة إلى)111))حصة بقيمة)11) 

بالكامل) مدفوعة  منهما  لكل  درهم 

وفاء) بالشريك  لوحيد  لسيد 

 لصغيف.

 لتسييف):) لسيدة وفاء) لصغيف.

باملحكمة) (:  إل5د ع  لقانوني)

  لتجارية  لرباط بتاريخ)1))5نا5ر) 212 

تحت رقم)68)2 )) لسجل  لتجاري)

.(65 55
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 SOCIETE DE PRODUCTION 
 MARAICHERE ET

HORTICOLE DU MASSA
MARAISSA

تحويل  لشركة  ملساهمة إلى شركة 
أسهم مبسطة
تغييـر  لتسمية

نها5ة مهام أعضاء مجلس  إلد رة،
 لرئيس  ملد5ر  لعام و ملد5ر  لعام 

 ملنتدب 
تعيين  لرئيس 

 عتماد نظام أسا�شي معاد  لصياغة 
تعيين  ملد5ر  لعام 

I)-)إن  لجمعية  لعامة غيف  لعاد5ة)
 ملختلطة  ملنعقدة في)1 )نونبف)2122 
 SOCIETE« للشركة  ملساهمة)
 ANONYME DE PRODUCTION
 MARAICHERE ET HORTICOLE
DU MASSA- MARAISSA«،)شركة)
 (11.111.111 رسمالها) مساهمة 
تزنيت،) طريق  مقرها  درهم،) لكائن 
إقليم شتوكة) (، 9 كلم) تين منصور،)
إنزكان) ) لسجل  لتجاري.) أ5ت باها،)

5.965)،)قد):
قررت تحويل  لشركة إلى شركة)
بنفس  ملدة،) تستمر  مبسطة  أسهم 
مقر  لشركة) نفس  نفس  لرسمال،)
وكذ  نفس  لغرض،) لتسمية أصبحت)
 SOCIETE DE« فصاعد) من  آلن 
 PRODUCTION MARAICHERE
(»ET HORTICOLE DU MASSA

باختصار)»MARAISSA«؛)
عا5نت تحويل  لشركة إلى شركة)

أسهم مبسطة وأنهت):
مجلس  إلد رة،) أعضاء) مهام 
محمد  لتازي،) لسيدتين)  لسيد 
وشركة) وإ5زة  لتازي  رزق  فاطمة 

»ECOGREEN S.A«؛)
مهام  لرئيس  ملد5ر  لعام  لسيد)

محمد  لتازي؛
مهام  ملد5ر  لعام  ملنتدب  لسيد)

هشام  لتازي؛
بصفته) محددة  غيف  ملدة  عينت 

رئيسا،) لسيد محمد  لتازي؛

معاد) أسا�شي  نظام   عتمدت 

 لصياغة لشركة أسهم مبسطة؛

بتاريخ) قر ر ت  بمو 4  (- (II 

فإن رئيس  لشركة) (،2122 نونبف) ( 1

 ملعنية قد عين بصفته مد5ر  عاما)

هشام) محددة،) لسيد  غيف  وملدة 

حركات.)

تم  لقيام باإل5د ع  لقانوني) (- (III

لدى  ملحكمة) بكتابة  لضبط 

5نا5ر) ((8 بتاريخ) إلنزكان   البتد ئية 

 212)تحت رقم) 212/  ).
 لرئيس
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MANSOUR MANAGMENT
تكوين شركة مساهمة 

تم تكوين  لشركة  لتي تكمن) ( (- أ)

مميز تها فيما 5لي بتاريخ)1))5نا5ر) 212:

 لشكـل):)شركة مساهمة.

 MANSOUR« (:  لتسمية)

.»MANAGMENT

غرض  لشركة) 5كمن  (:  لغــرض)

سو ء)في  ملغرب أو في  لخارج في):)

 لتموين بجميع إ5جار ت  لخدمات)

و لدعامات) و ملساعدة  لتقنية 

و لقانونية) و ملالية   إلد رية 

غيفها) أو  و ملعلوماتية  و ال تماعية 

في) كل  لوحد ت  ملتدخلة  لفائدة 

قطاع  لفندقة و إلطعام؛

و لتمويل) و لتصميم   لدر سة 

الستف تيجيات) و لتفعيل  و لتتبع 

لكل  ملجموعات  لفندقية)  لتنمية 

و لسياحية كمثل  لفنادق و ملطاعم)

و لتففيهية) و ملر كز  لرياضية 

و ملنتجعات)؛

خدمات  لخبفة) إنجاز  ميع 

و لتكوين في مجال  لتدبيف  لفندقي.

 ملــــدة):)99)سنة  بتد ء)من قيدها)

بالسجل  لتجاري.

:) لد ر  لبيضاء)) مقــــر  لشركة)

)7،)زنقة عالل بن عبد هللا،) لطابق)

 لر بع.)
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رسمال  لشركة)):)11.111 )درهم،)

 ملقسم إلى ثالثة آالف))111. ))سهم)

ذ ت مائة))11)))درهم كقيمة إسمية)

بكاملها) و حد،) ملكتتبة  سهم  لكل 

نضيا و ملدفوعة  لقيمة كليا.))

 ملتصرفون):

بوخريص،) عبد  لقادر   لسيد 

)عين) بالد ر  لبيضاء)  لساكن 
 لذئاب)-)رقم)6)،)تجزئة بعلبك.)

(،»PROPERTY IMMO« شركة)

محدودة) مسؤولية  ذ ت  شركة 
 (11.111 رسمالها) وحيد،) بشريك 

 درهم،) لكائن مقرها بالد ر  لبيضاء)
)7،)زنقة عالل بن عبد هللا،) لطابق)

 لر بع.

كويلهو«) لوبوك  »فر نك   لسيد)

(،(Franck LEBOUC-GUILHOU(

)د ر بوعزة))  لساكن بالد ر  لبيضاء)

إقامة سليمة،)فيال)2).  

»فيـد روك) (: مر قـ4  لحسابات)

تورنتــون«،) لـد ر  لبيضـاء)) كــر نت 

شارع  دريس  لسالوي،) (،7 ( ) لعنق))

تجزئة  ملنار.
5تكون) (: و ألرباح)  الحتياطيات 

من  لربح) للتوزيع   لربح  لقابـل 

بعد) للسنة  ملالية،)  لصافي 

لالحتياطي  لقانوني)  ملخصص 

وتخصيص  لنتائج  لصافية  لسابقة)

5مكن) هذ   لربح،) ومن   ملرحلة،)

تقتطع  ميع) أن  للجمعية  لعامة 

أن) من  ملناس4  ترى   ملبالغ  لتي 

أمو ل) لجميع  تستعملها كمخصص 

ترحيلها من  د5د؛) أو   الحتياطيات 

و د،) إن  5منح  لرصيد،) أن  5مكن 

للمساهمين على شكل ربيحات.)

5خضع) (: قابلية  ألسهم للتفويت)
لقبول) إلى  ألغيار  تفويت  ألسهم 

مجلس  إلد رة.

تم  لقيام) (:  إل5د ع  لقانوني)

بكتابة  لضبط) باإل5د ع  لقانوني 

لدى  ملحكمة  لتجارية للد ر  لبيضاء)

رقم) تحت  5نا5ر) 212) ((1 بتاريخ)

 .85 6(9

بالسجل) قيد  لشركة  تم  (- ب)

بتاريخ) للد ر  لبيضاء)   لتجاري 

 56774( تحت رقم) 5نا5ر) 212) ((1

من  لسجل  لتحليلي.)
مجلس  إلد رة
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D’MANA PROPERTY
 لزيادة في رسمال  لشركة نضيا
مع ممارسة  لحق  لتفضيلي في 

 الكتتاب
تعد5ل نظامي تالزمي

غيف) إن  لجمعية  لعامة  (- أ)

 2122 د نبف) (9 في)  لعاد5ة  ملنعقدة 

 D’MANA«(للشركة  لحاملة لتسمية

مساهمة،) شركة  (،»PROPERTY

(،7( بالد ر  لبيضاء-) مقرها   لكائن 
زنقة عالل بن عبد هللا،) لطابق  لر بع)

) لسجل  لتجاري.)5)).1 4)،)قد):

قررت  لزيادة في رسمال  لشركة)

لرفعه) درهم  ((4(. 72.111 بمبلغ)

إلى) درهم  ((.451.471.111 من)

طريق) عن  درهم،) ((.59(.842.111

بالتكافؤ) سهم  ((.4( .721 إحد ث)

إسمية،)) كقيمة  درهم  ((11 ذ ت)

تكتت4 نضيا وتدفع قيمتها كاملة عند)

 الكتتاب مع ممارسة  لحق  لتفضيلي)

في  الكتتاب؛

من) تعد5ل  لفصل  لسادس 

تحت)  لنظام  ألسا�شي نتيجة لذلك،)

 لشرط  ملوقف ملعا5نة  إلنجاز  لنهائي)

للزيادة في  لرسمال.))

حين) مجلس  إلد رة  عا5ن  (- ب)

(،2122 د نبف) ((4 بتاريخ)   تماعه 

رسمال) في  للزيادة   إلنجاز  لنهائي 

درهم) ((.59(.842.111 إلى)  لشركة 

للفصل  لسادس) و لتعد5ل  لتالزمي 

من  لنظام  ألسا�شي.)

باإل5د ع  لقانوني) تم  لقيام  (- ج)

بكتابة  لضبط لدى  ملحكمة  لتجارية)

5نا5ر) 212  ((1 بتاريخ) للد ر  لبيضاء)

تحت رقم)8)7 85.
مجلس  إلد رة
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 BOUTIQUES DOMAINES

AGRICOLES

فتـح فـرع تابع بالد ر  لبيضاء 

مجلس  إلد رة  ملجتمع) إن  (- (I

للشركة) (2122 مارس) ((6 في)

 BOUTIQUES« لتسمية)  لحاملة 

DOMAINES AGRICOLES«،)شركة)

درهم،) ( 11.111 رسمالها) مساهمة 

) لسوي�شي)-) بالرباط) مقرها   لكائن 

) لسجل) شارع  ألميفة اللة مريم) (،5

 لتجاري.) لرباط) 7).18))،)قد قرر)

فتح فرع تابع  د5د بالد ر  لبيضاء)

شارع  ملنار) ز وية  )بوركون)-) 2)،)

وزنقة فورس،)باملميز ت  لتالية):)

 BOUTIQUES« (:  لتسمية)

.»DOMAINES AGRICOLES

:) لد ر  لبيضاء))بوركون)-)  ملقــر)

 2)،)ز وية شارع  ملنار وزنقة فورس.)

:) لشر ء،) لبيع،) غرض  لشركة)

 ملتا رة بالتقسيط لجميع  ملنتجات)

من أصل  لفالحة و لصناعة  لفالحية،)

و لحلي4) و لخضر  كمثل  لفو كه 

و ملنتجات  لحليبية و أل بان و للحوم)

ومشتقاتها ومنتجات  لبقالة ومنتجات)

تربية  ألسماك ومشتقاتها.

:) لسيد بـدر بنيس.)  ملد5ر)

باإل5د عين) تم  لقيام  (- (II

لدى) بكتابة  لضبط   لقانونيين 

بتاريخ) للرباط    ملحكمة  لتجارية 

27)د نبف)2122)تحت رقم)759) ) 

لدى  ملحكمة) وبكتابة  لضبط 

بتاريخ) للد ر  لبيضاء)   لتجارية 

 ))5نا5ر) 212)تحت رقم)5 8541. 

III)-)تم قيد  لفرع  لتابع بالسجل)

بتاريخ) للد ر  لبيضاء)   لتجاري 

 556.147 5نا5ر) 212)تحت رقم) (( 

من  لسجل  لتحليلي.
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MELTINGPAR
تخفيض رسمال  لشركة 

غيف  ملعلل بخسائر
تعد5ـل تالزمي للنظام  ألسا�شي 

بتاريخ) مد والت  بمو 4  (- (I 
فإن  لجمعية) (،2122 شتنبف) (24
في) غيف  لعاد5ة  ملنعقدة   لعامة 
للشركة  لحاملة) (2122 شتنبف) (24
شركة) (،»MELTINGPAR« لتسمية)
 (15.971.111 رسمالها) مساهمة 
درهم،) لكائن مقرها بالد ر  لبيضاء)
)سيدي معروف))–)تجزئة  لتوفيق،)
ممر  لتقدم رقم))))) لسجل  لتجاري.)
(،((49.649 رقم)  لد ر  لبيضاء)
تخفيض  لرسمال) مبدأ  قررت  قد 
مبلغ) حدود  إلى  بخسائر  غيف  ملعلل 
قصد) درهم  ((.741.111 أقصاه)
درهم) ((15.971.111 من) إر اعه 
درهم عن طريق) ((14.2 1.111 إلى)
بهدف) طرف  لشركة،) من   لشر ء)
74))سهم ذ ت) إلغائها لعدد أقصاه)
1.111))درهم كقيمة إسمية للسهم)
 9.6 5.946 أقصاه) لثمن   لو حد،)

درهم.
للمقتضيات  لقانونية) طبقا  (- (II
وفي غياب تعرض  لد ئنين،) قتفحت)
 لشركة على مساهميها شر ء)أسهمهم)
أعاله،) إليها  ) ملشار  وفق  لشروط)
أثناء)أ ل ثالثين))1 ))5وما.)وفي هذ )
تم نشر إعالم بعرض شر ء)  لصدد،)
في  ريدة) (2122 نونبف) ((1  ألسهم في)
لإلعالنات  لقانونية،)وينتج عن ذلك)
وأربعة) مائة  فوت  قد  مساهما  أن 
وسبعين))74)))سهما لفائدة  لشركة)
مقابل ثمن إ مالي قدره)5.946 9.6 

درهم.
بتاريخ) مد والت  بمو 4  (- (III
مجلس) فإن  (،2122 د نبف) ((1
سجل  قتناء) لشركة) قد   إلد رة 
فور ) إلغاءها  وقرر  سهم،) ((74 ل)
لذلك  إلنجاز  لنهائي) نتيجة  وعا5ن 
من 5ومه لتخفيض  لرسمال)  بتد ء)
إلى) درهم  ((15.971.111 من)
و لتعد5ل) درهم  ((14.2 1.111
 لتالزمي للفصل  لسادس من  لنظام)

 ألسا�شي.)
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تم  لقيـام باإل5د ع  لقانوني) (- (IV

بكتابة  لضبط لدى  ملحكمة  لتجارية)

5نا5ر) 212  (4 بتاريخ) للد ر  لبيضاء)

تحت رقم)142 85. 

286 P

VALYANS INTELLIGENCE
 ستمـر ر  لشركـة

I)-)إن  لجمعية  لعامة غيف  لعاد5ة)

 ملنعقدة في))2)د نبف))212)للشركة)

 VALYANS« لتسمية)  لحاملة 

مساهمة) شركة  (،»INTELLIGENCE
درهم،) لكائن) ( 11.111 رسمالها)

شارع) (، 7 (- بالد ر  لبيضاء) مقرها 
زنقة) ز وية  بن قدور،) عبد  للطيف 

) لسجل  لتجاري.) علي عبد  لرز ق)

))6.)  )،)قد قررت)  لد ر  لبيضاء)

  57  ستمر ر  لشركة تطبيقا للمادة)

95-7)) ملتعلق) رقم) من  لقانون 

بشركات  ملساهمة.)

باإل5د ع  لقانوني) تـم  لقيـام  (- (II

بكتابة  لضبط لدى  ملحكمة  لتجاريـة)

5نا5ر) 212  (5 ( بتاريخ) للد ر  لبيضاء)

تحت رقم)229 85.   
مجلس  إلد رة
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STE ABDLI PETRO
شركة ذ ت مسؤولية محدودة
رأس  ملال : 511.111.) درهم

د ئرة ورغة، دو ر زويهر ت،  ماعة 

توغيلت،  لخنيشات، إقليم سيدي 

قاسم

 لسجل  لتجاري رقم : 7 262

تفويت حصص
بمقت�شى  لجمع  لعام  ملنعقد)

 2121 5وليو) (8 بمقر  لشركة بتاريخ)

حصص) لتفويت  محضر  تدوين  تم 

سبتمبف) (22 5وم) ومسجل  موقع 

2121)مضمونه تفويت)6111)حصة)

أمين) عند  لسيد  من    تماعية 

 GJ(4 24 بطاقته  لوطنية) عبدلي،)

 4511 لفائدة  لسيد مر د عبدلي ب)

حصة و لسيد طارق عبدلي ب)511) 

كما قام  لسيد عبدلي زهيف،) حصة.)

لبطاقة  لتعريف  لوطنية)  لحامل 

حصة) ( 751 بتفويت) (GJ(7 ( 

عبدلي) لفائدة  لسيد    تماعية 

بوشتى.

رأسمال  لشركة) أصبح  ولقد 

مقسم على  لحصص  آلتية):

 لسيد مر د عبدلي)4511)حصة)؛

  751 عبدلي) بوشتى  و لسيد 

حصة)؛

و لسيد زهيف عبدلي)751 )حصة)؛

و لسيد أمين عبدلي)511))حصة)؛

و لسيد طارق عبدلي)511))حصة)؛

حصة) ((5111 مجموعه) بما 

للحصة  لو حدة) درهم  ((11 بقيمة)

أي  ملبلغ  إل مالي لرأسمال  لشركة)

هو)511.111.))درهم.

بكتابة) تم  (:  إل5د ع  لقانوني)

 لضبط باملحكمة  البتد ئية بسيدي)

تحت) (2121 أكتوبر) (27 5وم) قاسم 
رقم)557.

288 P

SEEKOOK
نقل مقر  لشركة
تعد5ل نظامي

إعادة صياغة  لنظام  ألسا�شي
I)-)إن  لجمعية  لعامة غيف  لعاد5ة)

للشركاء) ملنعقدة في)27)أكتوبر)2122 

 SEEKOOK(للشركة  لحاملة لتسمية

محدودة،) مسؤولية  ذ ت  شركة 
) لسجل) درهم) (211.111 رسمالها)

(،( 4522(  لتجاري  لد ر  لبيضاء)

قد):

إلى  لد ر  لبيضاء) نقلت  (- أ)
زنقة  بر هيم) (،(9 ) ملعاريف))

سابقا) مقرها  ملتو  د   لنخعي،)

ساحة آل 5اسر،) (،9 بالد ر  لبيضاء)

إقامة منصورية،) لطابق  لسادس،)

 لشقة)2)،) لدرج أ)» «.

-)عدلت تالزميا  لفصل  لر بع) ب)

من  لنظام  ألسا�شي و عتمدت نص)

نظام أسا�شي  د5د معاد  لصياغة.

باإل5د ع  لقانوني) تم  لقيام  (- (II
لدى  ملحكمة) بكتابة  لضبط 
بتاريخ) للد ر  لبيضاء)   لتجارية 
رقم) تحت  فبف 5ر) 212) فاتح 

.85668(
 ملدبر

289 P

AMAN DIS
SARL AU

شركة ذ ت مسؤولية محدودة 
بشريك و حد

رأسمالها : 11.111  درهم
  ملقر  ال تماعي : زنقة  لهدهد، 

رقم 91، حي كريمة، سال
إغالق وتصفية  لشركة

محضر  لجمع) في  ملا  اء) تبعا 
بتاريخ)   لعام  الستثنائي  ملنعقد 

) )ديسمبف)2122)تقرر ما 5لي):
مبارك  صر 5ح،)  ملصفي  لسيد 
حول  ميع) للتقرير  بعد  الستماع 
عمليات  لتصفية فلقد و فق حول)
وكذلك  لحساب  لنهائي)  لتقرير 

للتصفية.
قرر  لجمع) فقد  سبق،) ملا  تبعا 
منح  ميع  لصالحيات)  لعام 
للمصفي كي 5نهي مسطرة  لتصفية)
زنقة) مقرها  ال تماعي   لشركة،)

 لهدهد،)رقم)91)حي كريمة،)سال.
تم  إل5د ع  لقانوني لدى  ملحكمة)
 البتد ئية بسال)) )5نا5ر) 212)تحت)

رقم)41471.
وهذ  بمثابة مقتطف وبيان

290 P

عبد  لعزيز علمي
خبيف محاس4

5)زنقة محمد فاكر،) لد ر  لبيضاء

FCP IRGAM DISTRIEQUITY
إشعار بتأسيس صندوق توظيف 

مشتفك
 FCP IRGAM (: -) لتسمية) ((

.DISTRIEQUITY
طرف  لهيئة) من  عليه  مو فق 
 ملغربية لسوق  لرساميل تحت رقم)
GP22(91)بتاريخ) 2)ديسمبف)2122.

2)-)مدة صندوق توظيف مشتفك)

99)سنة.

 IRG ASSET(:(ملؤسسة  ملسيفة (-( 

.MANAGEMENT

شارع) (،((2 (: مركزها  ال تماعي)

أنفا،) لد ر  لبيضاء.

:) لبنك) -) ملؤسسة  لوديعة) (4

 لشعبي.

شارع) ((1( (:  ملركز  ال تماعي)

محمد  لزرقطوني،) لد ر  لبيضاء.

5)-)أول مر ق4 للحسابات):)مكت4)

 لجر ري مر قبة و ستشارة.

6)-)مبلغ حصص  ملشاركة  ألولى):)

111.111.))درهم.

بكتابة) تم  إل5د ع  لقانوني  لقد 

بالد ر) باملحكمة  لتجارية   لضبط 

 لبيضاء)بتاريخ)) )5نا5ر) 212)تحت)
رقم)856265.

بيان مختصر

عبد  لعزيز  لعلمي

291 P

عبد  لعزيز علمي

خبيف محاس4

5)زنقة محمد فاكر  لد ر  لبيضاء

 FCP IRGAM

DISTRIEQUILIBRE
إشعار بتأسيس صندوق توضيف 

مشتفك
 FCP IRGAM (: -) لتسمية) ((

.DISTRIEQUILIBRE

طرف  لهيئة) من  عليه  مو فق 

 ملغربية لسوق  لرساميل تحت رقم)

)GP22(9)بتاريخ) 2)ديسمبف)2122.

2)-)مدة صندوق توظيف مشتفك)

: 99)سنة.

 IRG (: -) ملؤسسة  ملسيفة) ( 

مركزها) (،ASSET MANAGEMENT

شر ع أنفا،) لد ر) (،((2 (:  ال تماعي)

 لبيضاء.

:) لبنك) -) ملؤسسة  لوديعة) (4

 لشعبي.

شارع) ((1( (:  ملركز  ال تماعي)

محمد  لزرقطوني  لد ر  لبيضاء.
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5)-)أول مر ق4 للحسابات):)مكت4)

 لجر ري مر قبة و ستشارة.
6)-)مبلغ حصص  ملشاركة  ألولى):)

111.111.))درهم.
بكتابة) تم  إل5د ع  لقانوني  لقد 
بالد ر) باملحكمة  لتجارية   لضبط 
 لبيضاء)بتاريخ)) )5نا5ر) 212)تحت)

رقم)11856266.
بيان مختصر

عبد  لعزيز  لعلمي

291P مكرر

 SOCIETE DOUAYABE
TRAVAUX

SARL
رأسمالها 1.111) درهم
سجل تجاري رقم   2 8

حل  لشركة
بمقت�شى عقد عرفي حرر بسال في)
قرر  لجمع  لعام) (2122 أكتوبر) (((
 DOUAYABE« لشركة)  الستثنائي 
TRAVAUX SARL« ش.م.م رأسمالها 
في  مقرها  لرئي�شي  درهم،   (1.111

دو ر أوالد مبارك  ملنزه تمارة ما 5لي :
 لفسخ  ملسبق وتصفية  لشركة.

أوالد  دو ر  مقر  لتصفية  تحد5د 
مبارك  ملنزه تمارة.

تعيين  لسيد خالد  لحالي و لسيد 
بدون  للشركة  كمصفي  عزيز  سعاد 

مقابل.
كتابة  لدى  تم  إل5د ع  لقانوني 
بالرباط  باملحكمة  لتجارية   لضبط 
رقم  تحت   2122 نوفمبف   25 بتاريخ 

.( 17 4
292 P

SOCIETE TOBI TRAV
SARL AU

رأسمالها 1.111) درهم
سجل تجاري رقم  8691

حل  لشركة
بسال) حرر  عرفي  عقد  بمقت�شى 
قرر  لجمع) (2122 نوفمبف) ((6 في)
 TOBI« لشركة)  لعام  الستثنائي 
TRAV SARL AU«)ش.م.م رأسمالها)
في) مقرها  لرئي�شي  درهم،) ((1.111
حي  حباس يعقوب) ((5 رقم) (7 زنقة)

 ملنصور  لرباط ما 5لي):

 لفسخ  ملسبق وتصفية  لشركة.
 7 زنقة) مقر  لتصفية  تحد5د 
5))حي  حباس يعقوب  ملنصور) رقم)

 لرباط.
تعيين  لسيد عبد  للطيف طوبي 

كمصفي للشركة بدون مقابل.
كتابة  لدى  تم  إل5د ع  لقانوني 
بالرباط  باملحكمة  لتجارية   لضبط 
رقم  تحت  5نا5ر  212  بتاريخ  2 

.( 2(14
293 P

OB FONCIER
SARL

تأسيس شركة محدودة  ملسؤولية
محرر) عرفي  عقد  بمقت�شى  (- (I
5نا5ر) ((1 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)
محدودة) شركة  تأسيس  تم  (،212 

 ملسؤولية ذ ت  لخصائص  لتالية):
.OB FONCIER SARL(:(لتسمية 

 لهدف):)غرض  لشركة):
تأ يف مكات4 مجهزة.

تأ يف  ملمتلكات  ملنقولة) إد رة 
غيف) أو  وغيف  ملنقولة،) ملفروشة 
 ملفروشة،) ملفروشة أو غيف  ملفروشة)

 ململوكة للشركة.
وتأ يف  ميع) وبيع  وشر ء) حيازة 
وكذلك)  ألر �شي  ملبنية وغيف  ملبنية،)

 ميع  ملباني.
بهذ   لشكل،) و لتأ يف،)  إل5جار 
باألسعار) لهؤالء) ألشخاص،)
وكل) و لتكاليف و لشروط  ملناسبة،)
من  ملمتلكات  ملنقولة وغيف) أو  زء)
 ملنقولة  لتي تنتمي إلى  لشركة أو  لتي)
عمار ت) 5مكن تكون ملكا لها الحقا.)
عقود) وتحد5د  ميع  وتمد5د  تمرير 
حتى  ملو ودة منها،) نهائيا،)  إل5جار،)

بتعويض أو بدون تعويض.
وبيع وتأ يف) تأ يف وشر ء) إنشاء،)
أو) مباشر  بشكل  وتشغيل،) وتركي4 
لجميع  ملباني و ألر �شي) غيف مباشر،)
أو) و لتجارية  و ملنشآت  لصناعية 

 ألعمال من أي نوع.
إد رة أمالك  لغيف بصفتهم وصيا.

 لتطوير  لعقاري.
تطوير  ألرض))عن طريق عمليات)

و ه  لخصوص،) على   لتقسيم،)

لجميع) و لبناء)  لتطوير،) ملعد ت 

أو) لألغر ض  لسكنية   إلنشاء ت 

أو) أو  لصناعية  أو  ملهنية   لتجارية 

 لصناعية أو غيفها).

على) أنو ع  ملباني  تشييد  ميع 

 ميع  ألصول  ملكتسبة وتقسيم هذ )

 ملبنى إلى شقق ومباني بمو 4 نظام)

 مللكية  ملشتفكة.

وربما) وإد رة  وتشغيل  حيازة 

إعادة بيع  ميع  ملمتلكات و لحقوق)

 ملنقولة وغيف  ملنقولة.

تجزئة أي أرض وصالحيتها بغرض)

تسويقها أو بناءها.

بعد) أرض  أي  وتسويق  بيع 

تقسيمها إلى قطع.

وحجز) وتقسيم  وبيع   قتناء)

 لقطع.

بيع وتأ يف وإد رة  لقطع.

برنامج  إلسكان) في   ملشاركة 

 ال تماعي.

لالستخد م) مبنى  أي  تشييد 

أو  ملنهي أو  لتجاري    لسكني 

أو  لتطوير) آخر،) أي  ستخد م  أو  ( 

أو  إل5جار أو تحويل  ميع  ملباني.

على) إنشاؤه  تم  بناء) أي  تشييد 

وإعادة) أي أرض تم  لحصول عليها،)

حالة) في  إما  ككل،) أو  بأ ز ء) بيعها 

أو  كتمالها أو في)  إلنجاز  ملستقبلية،)

 أل ل  ملحدد.

حيازة وبيع وتشغيل وتأ يف  ميع)

 ملباني سو ء)أقيمت أم ال.

وتعزيز  ميع) وتنفيذ  در سة 

وأعمال) و إلنشاء ت  أعمال  لبناء)

 لهندسة  ملدنية في  ألشغال  لعامة)

و لعامة.

وبيع  ملمتلكات  ملنقولة) شر ء)

وغيف  ملنقولة.

وتسويق) و ستيف د  وبيع  شر ء)

و ألشياء) و ملعد ت   ميع  ملو د 

و لتشطي4) ومستلزمات  لبناء)

و ملتعلقة عموما باملباني.

أخذ وحيازة  ميع بر ء ت  الختف ع)

و لعالمات) و لعمليات  و لتف خيص 

و ستخد مها و ألنظمة    لتجارية 

)أو  لتنازل عنها أو  ملساهمة فيها.

 ملشاركة في رأس  ملال بأي شكل)

زيادة رأس) عن طريق  من  ألشكال،)

أو) أو  ملساهمة  لعينية،)  ملال،)

 الستحو ذ على  ألسهم أو  ألسهم،)أو)

أو  الستحو ذ على حصة،)  الندماج،)

لجميع) ذلك،) غيف  أو  أو  الكتتاب 

 لشركات أو  ملؤسسات.

وعلى  لعموم  ميع  لعمليات)

من أ5ة طبيعة كانت  لتي 5مكن أن)

ترتبط بكيفية مباشرة أو غيف مباشرة)

بغرض  لشركة أو  لتي من شأنها أن)

تشجع نموها وتوسيعها.

برشيد) 4)  (:  ملقر  ال تماعي)

شارع  بر هيم  لرود ني حي  لوحدة.

في) مدة  لشركة  حددت  (:  ملدة)

5وم  لتأسيس) من  سنة  بتد ء) (99

حالة  لحل  ملسبق)  لنهائي باستثناء)

 و  لتمد5د  ملنصوص عليه في هذه)

 لقو نين.

حدد) (:  لرأسمال  ال تماعي)

 (11.111 في)  لرأسمال  ال تماعي 

حصة من) ((.111 درهم مقسمة إلى)

للحصة  لو حدة) درهم  ((11 فئة)

للشركة) وتخصص  بأكملها  وتحرر 

.»OB INVEST SARL«

من) تبتدئ  (:  لسنة  ال تماعية)

فاتح 5نا5ر وتنتهي في ديسمبف من كل)

سنة.

5د5ر  لشركة  لسيد) (:  إلد رة)

عبد  لرحيم  لكميلي و لسيد  ملهدي)

كميلي.

 ألرباح):) ملنتجات  لصافية للسنة)

بعد  قتطاع  ميع  لنفقات)  ملالية 

ذلك) في  بما  أخرى،) وأعباء)  لعامة 
تكون) كل  الستهالكات و الحتياطات،)

 لربح  لصافي،)من هذ   لربح  لصافي)

وعند  القتضاء) لخسائر)  ملنقوص،)

 لسابقة،)5قتطع مبلغ لتأسيس أصل)

يسمى باالحتياط  لقانوني.
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بكتابة) تم  إل5د ع  لقانوني  (- (II

برشيد) باملحكمة  لتجارية   لضبط 

رقم) تحت  5نا5ر) 212) (26 بتاريخ)

.( 1
تم تسجيل  لسجل  لتجاري) (- (III

باملحكمة  لتجارية) بكتابة  لضبط 

للد ر  لبيضاء)بتاريخ)26)5نا5ر) 212 

تحت رقم)29).

294 P

كولوني بيتش
ش.م.

تأسيس شركة  ملساهمة
محرر) عرفي  عقد  بمقت�شى  (- (I

ديسمبف) (28 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)

تم تأسيس شركة  ملساهمة) (،2122

ذ ت  لخصائص  لتالية):

 لتسمية):)كولوني بيتش ش.م.

 لهدف):)غرض  لشركة):

 إلد رة و لتنظيم،)في  ميع أشكال)

 لعقار ت نيابة عن أطر ف ثالثة وعلى)

و ه  لخصوص  ميع  لعقار ت)

و لسياحية) لألغر ض  لخاصة 

و لصناعية) و لتجارية  و لفندقية 

و لتففيهية.

في  ميع) و الستشارة   لدر سة 

 ملعامالت  ملتعلقة بالعقار.

في  ميع) رأس  ملال  في   ملشاركة 

تم) أو  ملؤسسات  لتي   لشركات 

إنشاؤها) سيتم  أو  لتي  إنشاؤها 

وسائل  ملساهمة من  وسيلة   بأي 

شر ء) ألسهم) أو  أو  الكتتاب  (

حصص) أو   لحصص  ال تماعية 

 ألرباح أو دمج  لشركات  ملشتفكة أو)

مجموعة  لتحالف أو  لرعا5ة.
تجاري نشاط  أي  عام،)  بشكل 

)أو مالي أو صناعي أو منقول أو عقاري)

قد 5كون مرتبطا بشكل مباشر أو غيف)

مباشر بو حدة أو أخرى من  لعمليات)

تعزز) قد  أو  لتي  أعاله  إليها   ملشار 

تطوير  لشركة.

:) لد ر  لبيضاء)  ملقر  ال تماعي)
شارع الكورنيش،)ز وية شارع أسا.

في) مدة  لشركة  حددت  (:  ملدة)

5وم  لتأسيس) من  سنة  بتد ء) (99

حالة  لحل  ملسبق)  لنهائي باستثناء)

 و  لتمد5د  ملنصوص عليه في هذه)

 لقو نين.

حدد) (:  لرأسمال  ال تماعي)

  11.111 في)  لرأسمال  ال تماعي 

من) سهم  ( .111 إلى) مقسمة  درهم 

درهم للسهم  لو حد على) ((11 فئة)

 لشكل  لتالي):

(: شركة  لقصبة ريزورت ش.م.م)

996.))سهم.

(: ر ا) مسفيوي  شكي4   لسيد 

998)سهم.

 لسيد مهدي علج):)2)سهم.

 لسيد شكي4 علج):)2)سهم.

 ( (: ر ا) مسفيوي   لسيد  اد 

سهم.

 ( (: ر ا) مسفيوي  سامي   لسيد 

سهم.

 ملجموع):)111 )سهم.

من) تبتدئ  (:  لسنة  ال تماعية)

فاتح 5نا5ر وتنتهي في ديسمبف من كل)

سنة.

مجلس  إلد رة):)5د5ر  لشركة):

))-) لسيد شكي4 مسفيوي ر ا.

2)-) لسيد مهدي علج.

 )-) لسيد شكي4 علج.

عينت) (: مدقق  لحسابات)

للحسابات«) » لعامة  شركة)

للسنة) بالنسبة  للحسابات  كمدقق 

 ال تماعية  ألولى.

بكتابة) تم  إل5د ع  لقانوني  (- (II

بالد ر) باملحكمة  لتجارية   لضبط 

فبف 5ر) 212  فاتح  بتاريخ   لبيضاء)

تحت رقم)856574.

تم تسجيل  لسجل  لتجاري) (- (III

باملحكمة  لتجارية) بكتابة  لضبط 

فبف 5ر) فاتح  بتاريخ  للد ر  لبيضاء)

 212)تحت رقم)856574.
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CHABANEIX
 لحل  ملسبق للشركة

ملحضر  لقر ر  لجماعي) تبعا  (- (I

نوفمبف) (24 بتاريخ) للشركاء) ملنعقد 

ش.م.م) شبانكس  لشركة  (،2122

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة) شركة 

بالد ر  لبيضاء،) مقرها  ال تماعي 

زنقة  كس) (،5 رقم) تجاري  محل 

بالسجل  لتجاري) مسجلة  و زيس،)

(،2( 127 تحت رقم) بالد ر  لبيضاء)

قررو  ما 5لي):

 لحل  ملسبق للشركة.

للشركة)  ختيار  لسيد  ملصفي 

ومنحه  لصالحيات.

تحد5د  ملقر  ال تماعي للشركة في)

 لد ر  لبيضاء.

بكتابة) تم  إل5د ع  لقانوني  (- ( (II

لدى  ملحكمة  لتجارية)  لضبط 

فبف 5ر) 212  فاتح  بتاريخ  بمكناس 

تحت رقم)856698.

296 P

APPOLONIA COUTURE
SARL

 بولونيا كوتيف ش.م.م

تبعا ملحضر قر ر  لجمع  لعام) (- (I

  1 بتاريخ) للعادة  ملنعقد   لخارق 

سبتمبف)2122،)لشركة  بولونيا كوتيف 

شركة محدودة  ملسؤولية،) ش.م.م،)

مقرها) درهم،) (51.111 رأسمالها)

26،)زنقة)  ال تماعي بالد ر  لبيضاء،)

محمد  لقوري  لطابق  ألول  لشقة)
بالسجل  لتجاري) ومسجلة  (،5 رقم)

(،46(295 تحت رقم) بالد ر  لبيضاء)

قرر شركاء) لشركة ما 5لي):

رغم) على   ستمر رية  لشركة 

أرباع  لرأسمال) ثالثة  خسارة 

من) (86 للمادة) وفقا   ال تماعي 

 (997 فبف 5ر) ل) )) (96-5  لقانون)

بالقو نين) و ملكملة  بصيغتها  ملعدلة 

 2116 فبف 5ر) ((4 لتاريخ) (15-2( رقم)

رقم)24-1))بتاريخ)2)5ونيو)))21.

بكتابة) تم  إل5د ع  لقانوني  (- ( (II

 لضبط لدى  ملحكمة  لتجارية بالد ر)

فبف 5ر) 212  فاتح  بتاريخ   لبيضاء)

تحت رقم)1 8566.

297 P

TRANS DREAMER
SARL

تر نس دريمر ش.م.م
للجمع  لعام  لخارق) تبعا  (- (I

سبتمبف) ( 1 بتاريخ) للعادة  ملنعقد 

دريمر،  تر نس  لشركة  (،2122
شركة محدودة  ملسؤولية،)رأسمالها)

211.111.))درهم،)مقرها  ال تماعي)

ذه4) نخلة  إقامة  بالد ر  لبيضاء،)

86) لشقة) شارع  حمد باالفريج رقم)
رقم) ،) لصخور  لسود ء،)ومسجلة)

بالد ر  لبيضاء) بالسجل  لتجاري 

شركاء) قرر  (،25 715 رقم) تحت 

 لشركة ما 5لي):

طبقا للمادة)86)من  لقانون)96-5 

997)،) ستمر رية) فبف 5ر) بتاريخ) ))

 لشركة على رغم خسارة ثالثة أرباع)

 لرأسمال  ال تماعي.

بكتابة) تم  إل5د ع  لقانوني  (- ( (II

لدى  ملحكمة  لتجارية)  لضبط 

بمكناس بتاريخ)) )5نا5ر) 212)تحت)
رقم)856411.

298 P

G’COURS ACADEMIE PRIVE
SARL

 لحل  ملسبق للشركة
ملحضر  لقر ر  لجماعي) تبعا  (- (I

للشركاء) ملنعقد بتاريخ)4)5نا5ر) 212،)

 G’COURS ACADEMIE« لشركة)

PRIVE SARL« شركة ذ ت  ملسؤولية)

بالد ر) مقرها  ال تماعي   ملحدودة 
شارع أنفا،) زنقة موز رت،)  لبيضاء،)

إقامة  لجنة  لصغيفة،) لطابق)
بالسجل) مسجلة  (،5 رقم)  لسابع،)

رقم) تحت  بالد ر  لبيضاء)  لتجاري 

 927)4،)قررو  ما 5لي):
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من)  لحل  ملسبق للشركة  بتد ء)
هذ   ليوم.

للشركة)  ختيار  لسيد  ملصفي 
ومنحه  لصالحيات.

تحد5د  ملقر  ال تماعي للشركة في)
 لد ر  لبيضاء.

ملصفي) تخويل  لصالحيات 
 لشركة.

بكتابة) تم  إل5د ع  لقانوني  (- ( (II
 لضبط لدى  ملحكمة  لتجارية  لد ر)
فبف 5ر) 212  فاتح  بتاريخ   لبيضاء)

تحت رقم)856627.
299 P

MEDACROP
SARL AU

»ميد كروب«
ش.م.م ذ ت شريك وحيد

ملحضر  لقر ر  لخارق) طبقا  (- (I
ديسمبف) (21 بتاريخ) للعادة  ملنعقد 
2122،)لشركة)»ميد كروب«،)شركة)
شريك) ذ ت  محدودة  ملسؤولية 
درهم،) ((11.111 رأسمالها) وحيد،)
بالد ر  لبيضاء،) مقرها  ال تماعي 
إقامة طاوس،) زنقة سبتة،) (، ( رقم)
حي  ملستشفيات،)ومسجلة بالسجل)
رقم) تحت  بالد ر  لبيضاء)  لتجاري 
 65 )2،)قرر شركاء) لشركة ما 5لي):
على  نضمام  لسيدة) مو فقة 
صوفيا  وعياش كشريكة  د5دة في)

 لشركة.
 لزيادة في  لرأسمال  ال تماعي من)
11.111))درهم إلى)611.111)درهم):

من  ألرباح) عن طريق دمج  زء)
 ملحتجزة بقيمة)81.111 )درهم.

من) نقد5ة  مساهمة  طريق  عن 
لدى) و  بة  لسد د  معينة  د5ون 
إلى) تصل  صوفيا  وعياش   لسيدة 

21.111))درهم.
تأكيد  لتقسيم  لجد5د لرأسمال)

 لشركة.
صوفيا  وعياش) تعيين  لسيدة 

كمسيفة للشركة.
 إلمضاء) ال تماعي.

صياغة  لغرض  لتجاري) تعد5ل 
للشركة.

تحويل  لشركة إلى شركة محدودة)
 ملسؤولية.

تعد5ل  لقو نين  ألساسية)
للشركة وفق  لشكل  لجد5د للشركة.
بكتابة) تم  إل5د ع  لقانوني  (- ( (II
لدى  ملحكمة  لتجارية)  لضبط 
بمكناس بتاريخ)25)5نا5ر) 212)تحت)

رقم)8)8556.
300 P

L’IMMOBILIERE SALLONIK
SARL

إموبيلييف سالونيك ش.م.م
I)-)تبعا للجمع  لعام  لخارق للعادة)
(،2122 سبتمبف) ( 1 بتاريخ)  ملنعقد 
سالونيك«،  »إموبيلييف  لشركة)
شركة محدودة  ملسؤولية،)رأسمالها)
مقرها  ال تماعي) درهم،) ((21.111
مرس) شارع  (،(25 بالد ر  لبيضاء،)
بالسجل) ومسجلة   لسلطان،)
رقم) تحت  بالد ر  لبيضاء)  لتجاري 
95)244،)قرر شركاء) لشركة ما 5لي):
رغم) على   ستمر رية  لشركة 
أرباع  لرأسمال) ثالثة  خسارة 

 ال تماعي.
بكتابة) تم  إل5د ع  لقانوني  (- ( (II
لدى  ملحكمة  لتجارية)  لضبط 
بمكناس بتاريخ)24)5نا5ر) 212)تحت)

رقم)96 855.
300P مكرر

TEXTIPUNT
SARL AU

تيكستي بونت ش.م.م ذ ت  لشريك 
 لوحيد

I)-)تبعا للجمع  لعام  لخارق للعادة)
(،2122 سبتمبف) ( 1 بتاريخ)  ملنعقد 
شركة) بونت«،) »تيكستي  لشركة)
ذ ت  لشريك  محدودة  ملسؤولية 
درهم،) ( 11.111 رأسمالها)  لوحيد،)
بالد ر  لبيضاء،) مقرها  ال تماعي 
 4،)زنقة حسن  لسوكتاني،) لطابق)
ومسجلة بالسجل  لتجاري)  ألر�شي،)
(،2 62(5 تحت رقم) بالد ر  لبيضاء)

قرر  لشريك  لوحيد ما 5لي):

رغم) على   ستمر رية  لشركة 

أرباع  لرأسمال) ثالثة  خسارة 

 ال تماعي.

بكتابة) تم  إل5د ع  لقانوني  (- ( (II

لدى  ملحكمة  لتجارية)  لضبط 

بمكناس بتاريخ)24)5نا5ر) 212)تحت)
رقم)5  855.

301 P

ABS ALPHA BIO SERVICE
SARL AU

»أ ب س ألفا بيو سيففيس«

ش.م.م ذ ت شريك وحيد

 لزيادة في  لرأسمال  ال تماعي
ملحضر  لقر ر  لخارق) طبقا  (- (I

ديسمبف) (26 بتاريخ) للعادة  ملنعقد 

ألفا  س  ب  »أ  لشركة) (،2122

محدودة) شركة  سيففيس«،) بيو 

وحيد،) شريك  ذ ت   ملسؤولية 
مقرها) درهم،) (211.111 رأسمالها)
(،4 رقم) بالد ر  لبيضاء،)  ال تماعي 
يعقوب) شارع  إمام  لعوزي،) زنقة 
 ملنصور،)و ملسجلة بالسجل  لتجاري)

(،(8(115 تحت رقم) بالد ر  لبيضاء)

قرر  لشريك  لوحيد ما 5لي):

في  لرأسمال  ال تماعي)  لزيادة 

  .111.111 درهم إلى) (211.111 من)

درهم):

للقو نين) (8 و) (7 تعد5ل  لبنود)

 ألساسية للشركة.
صياغة  لغرض  لتجاري) تعد5ل 

»غرض) وتعد5ل  لبند) ) للشركة 

 لشركة«)للقو نين  ألساسية للشركة.

تعد5ل  لقو نين  ألساسية)

للشركة وتحد5ثها وفق  لقانون))9-2) 

لـ)26)أبريل)9)21.

مهدي) تأكيد  لسيد  لحد د5ن 

غيف) ملدة  للشركة  وحيد  كمسيف 

محددة.

بكتابة) تم  إل5د ع  لقانوني  (- ( (II

لدى  ملحكمة  لتجارية)  لضبط 

بالد ر  لبيضاء)بتاريخ)9))5نا5ر) 212 

تحت رقم)854862.

302 P

THEATRE DU LIBAN
SARL

مسرح لبنان ش.م.م

 ستمر رية  لشركة
ملحضر  لقر ر  لجماعي) طبقا 

سبتمبف) ( 1 بتاريخ) للشركاء) ملنعقد 

لبنان«) »مسرح  لشركة) (،2122

محدودة  ملسؤولية،) شركة  ش.م.م 

مقرها) درهم،) ((.111.111 رأسمالها)

شارع) بالد ر  لبيضاء،)  ال تماعي 

وعين) أسا  شارع  تقاطع  الكورنيش،)

بالسجل  لتجاري) ومسجلة   لذئاب 

(، 75 97 تحت رقم) للد ر  لبيضاء)

قرر شركاء) لشركة ما 5لي):

خسارة) رغم   ستمر رية  لشركة 

ثالثة أرباع  لرأسمال  ال تماعي.

بكتابة) تم  إل5د ع  لقانوني 

لدى  ملحكمة  لتجارية)  لضبط 

5نا5ر) ((9 تاريخ) في  بالد ر  لبيضاء)

 212)تحت رقم):)2 8548.

303 P

PAIN  DE VIENNE
SARL AU

RC : N°137725

تغييف مقر شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة بشريك و حد

محضر  لجمع  لعام) بمقت�شى 

 PAIN DE VIENNE SARL لشركة)

5نا5ر) 212  ((8 بتاريخ) AU) ملنعقد 

قررت مسيفة  لشركة  لسيدة حكيمة)

للبطاقة  لوطنية) عاطف  لحاملة 

رقم)A472712)ما 5لي):

تغييف مق  لشركة من):)تجمع والد)

متا قطاع)))رقم)411)تمارة.

شارع) سال  لجد5دة  تجمع  (: إلى)

اللة))مريم رقم)188))حسين.

تم  إل5د ع  لقانوني لدى  ملحكمة)

5نا5ر) ( 1 بتاريخ) بتمارة   البتد ئية 

 212)تحت رقم)84)1.
وهذ  بمثابة مقتطف وبيان

304 P



عدد)5755 - 24)ر 4)444) )5))فبف 5ر) 212)الجريدة الرسمية   2732

CGNC - MAROC
SARL AU

محضر  لجمع  لعام) بمقت�شى 

للشريك  لو حد  ملؤرخ)  الستنثائي 

تم) بالرباط  5نا5ر) 212) (21 بتاريخ)

إلى) للشركة  تغييف  ملقر  لتجاري 

 لعنو ن  لتالي):

  1 :)عمارة رقم)  لعنو ن  لتجاري)

 لطابق)2) لشقة) )حي  لنهضة تمارة.
في  لسجل  لتجاري) تم  إل5د ع 

بتاريخ (98(9 رقم) تحت   تمارة 

) )5نا5ر) 212.
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 SOCIETE D’ACHAT ET

 VENTE DES EQUIPEMENTS

ET DE LA FOURNITURE
SIGLE : SAVEF

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة

في للعقد  لعرفي  ملؤرخ   طبقا 
2122)تم وضع  لقانون)  6))ديسمبف)

ذ ت  ملسؤولية) للشركة   ألسا�شي 

 ملحدودة على  لشكل  لتالي):

 SOCIETE (:  سم  لشركة)

 D’ACHAT ET VENTE DES

 EQUIPEMENTS ET DE LA

FOURNITURE

SIGLE : SAVEF

غرض) 5كمن  (: غرض  لشركة)

 لشركة في):

و ملعد ت) في  ملو د   لتجارة 

ومستلزمات  لبناء.

و ملعد ت) في  ملو د   لتجارة 

و لتجهيز ت  لصناعية.

بنشاط) تتعلق  صفقة  أي  إ ر ء)

 لتد ول.

أنو ع) وتصد5ر  ميع   ستيف د 

و ملو د) و للو زم  و ملو د   ملعد ت 

 الستهالكية.

 ملقر  ال تماعي للشركة):

موالي) شارع  (8 شقة) ( 1 عمارة)

 حمد لوكيلي حسان  لرباط.

رأس  ملال):
مبلغ) في  رأسمال  لشركة  حدد 
 (111 إلى) وقسم  درهما،) ((11.111
لكل حصة) حصة،) لقيمة  إلسمية 

هي)11))درهما.)قسمت كالتالي):
 511 5ونس  لفصيلي)  لسيد 

حصة.
 511 هشام  لزهوري)  لسيد 

حصة.
تم تعيين  لسيد 5ونس) (:  لتسييف)
غيف) ملدة  للشركة  كمسيف   لفصيلي 

محدودة.
تبتدئ  لسنة) (:  لسنة  ملالية)
في وتنتهي  5نا5ر  فاتح  في    ملالية 

) )ديسمبف من كل سنة.
تم  إل5د ع) (:  إل5د ع  لقانوني)
 لقانوني للشركة لدى كتابة  لضبط)
5وم بالرباط   باملحكمة  لتجارية 
رقم) تحت  (2122 ديسمبف) ((9

.(65 (7
مقتطف بمثابة إعالن
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 FIDUCIAIRE COMPTABLE 
ET FISCALE BENLARABI

SARL AU
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة بشريك وحيد 
بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�شى 
وضع) تم  بالرباط،) 5نا5ر) 212) (1(
ذ ت) لشركة   لنظام  ألسا�شي 
وحيد) بشريك  محدودة  مسؤولية 
و ملصادقة على قانونها  ألسا�شي ذو)

 ملميز ت  لتالية):
 Fiduciaire (:  لتسمية)
 Comptable et Fiscale

BENLARABI
حي) ) لرباط،) (:  ملقر  ال تماعي)
شارع أحمد ر�شى  ڭد5رة،)  لنهضة،)

.C(إقامة  لزيتون)،عمارة)9،)شقة
فتح) (:  لهدف  ال تماعي)
وتقويمها) ومسكها   ملحاسبات 
إطار) في  وحصرها  وتتبعها  ومركزتها 
بتنظيم) 27)/2)) ملتعلق   لقانون)

مهنة  ملحاس4  ملعتمد.

في) حدد  (:  لرأسمال  ال تماعي)

441.111)درهم،)مقسم إلى))4.411) 

للحصة) درهم  ((11 فئة) من  حصة 

 لو حدة،)كلها في ملكية  لسيد محمد)

علي بنلعربي.

مدة  لشركة):)99)سنة،) بتد ء)من)

تاريخ تأسيسها  لنهائي.

:)تسيف  لشركة من طرف)  لتسييف)

 لسيد محمد علي بنلعربي.

من) تبتدئ  (:  لسنة  ال تماعية)

ديسمبف من) ( ( فاتح 5نا5ر وتنتهي في)

كل سنة.

 ألرباح):)بعد خصم)5%)من  ألرباح)

لتكوين  الحتياط  لقانوني 5وزع  لباقي)

كل) حصص  حس4  على  لشركاء)

و حد منهم.

5وم  تم  إل5د ع  لقانوني 

لدى كتابة  لضبط) فبف 5ر) 212) (2

باملحكمة  لتجارية بالرباط تحت رقم)

 .( 28 6
للخالصة و لبيان
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SOLUHEALTH
 SARL au

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة بشريك وحيد 

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�شى 

وضع) تم  بالرباط،) 5نا5ر) 212) ((6

ذ ت) لشركة   لنظام  ألسا�شي 

وحيد) بشريك  محدودة  مسؤولية 

و ملصادقة على قانونها  ألسا�شي ذو)

 ملميز ت  لتالية):

 SoluHealth(:(لتسمية 

:) لرباط،)أكد ل،)  ملقر  ال تماعي)

فاطمة  لزهر ء،) إقامة  درعة،) زنقة 

 لشقة)5.

صناعة) (:  لهدف  ال تماعي)

مستحضر ت) وتوزيع  و ستيف د 

 لتجميل و أل هزة  لطبية و ملكمالت)

و لكو شف  لتشخيصية)  لغذ ئية 

و ميع) و ملو د  لكيميائية   ملختبف5ة 

منتجات  لنظافة  لشخصية.

في) حدد  (:  لرأسمال  ال تماعي)

 (11 إلى) مقسم  درهم،) ((11.111

للحصة) درهم  ((11 فئة) من  حصة 

 لو حدة،)كلها في ملكية  لسيد حسن)

هدة.

سنة،) بتد ء) (99 (: ( مدة  لشركة)

من تاريخ تأسيسها  لنهائي.

:)تسيف  لشركة من طرف)  لتسييف)

 لسيد حسن هدة.

من) تبتدئ  (:  لسنة  ال تماعية)

ديسمبف من) ( ( فاتح 5نا5ر وتنتهي في)

كل سنة.

 ألرباح):)بعد خصم)5%)من  ألرباح)

لتكوين  الحتياط  لقانوني 5وزع  لباقي)

كل) حصص  حس4  على  لشركاء)

و حد منهم.

26)5نا5ر) تم  إل5د ع  لقانوني 5وم)

لدى كتابة  لضبط باملحكمة) (212 

 لتجارية بالرباط تحت رقم))268 ). 
للخالصة و لبيان
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GO IMPRIMERIE 
SARL

بمقت�شى  مع عام  ستثنائي حرر)

قرر) ( فاتح فبف 5ر) 212) ( ( في  لرباط)

  GO IMPRIMERIE شركة) شركاء)

ش.م.م ما 5لي):)

تعد5ل  سم  لشركة):

تغييف  سم  لشركة  لذي) تم 

.»GO INTERIM(»(أصبح

أصبح) تعد5ل  لنشاط  لذي 

كالتالي)):

تجارة معد ت تنظيف  لغسيل)؛

أعمال  لتنظيف و لبستنة)؛

أشغال  لبناء)و ألعمال  ملتنوعة.

من  لقانون) و ) (2 تعد5ل  ملادة)

 ألسا�شي للشركة.

تم  إل5د ع  لقانون بكتابة  لضبط)

باملحكمة  البتد ئية بتمارة تحت رقم)

9852)تاريخ) )فبف 5ر) 212.

309 P
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STE AGRO NOUIRAT 
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

 ملقر  ال تماعي : حي بويتات 

ود د5ات  لنجاح،  لطابق  لثاني، 
رقم )5، مشرع بلقصيفي

تفويت حصص   تماعية
وتعيين مسيف  د5د

محضر  لجمع  لعام) بمقت�شى 

 AGRO لشركة)  لغيف  لعادي 

NOUIRAT SARL)تقرر ما 5لي):

1  )حصة)  ملصادقة على تفويت)

في ملك  لسيد عبد  ملالك بتي و1   

حاجي) عماد  ملك  لسيد  في  حصة 

و41 )حصة في ملك  لسيدة فتيحة)

بالق لفائدة  لسيد محمد بالق.

تحويل  لشكل  لقانوني من شركة)

ذ ت مسؤولية محدودة إلى شركة ذ ت)

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.

قبول  ستقالة  لسيدة فتيحة بالق)

وتعيين  لسيد محمد بالق مسيف وحيد)

للشركة ملدة غيف محدودة.

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

 البتد ئية بمشرع بلقصيفي  لسجل)

 لتجاري رقم)525.

310 P

 STE MAROCAINE

 DE BROYAGE ET DE

RECYCLAGE DE MATIERE
شركة مجهولة

برأسمال قدره 6.911)6 درهم

 ملقر  ال تماعي :  2 شارع أنو ل، 

عمارة فلوري )) مكت4 رقم 4، 

ميموز ،  لقنيطرة

RC : 60725

IF : 50175985

 لقنيطرة

محضر   تماع) بمو 4  (: أوال)

بتاريخ) غيف  لعاد5ة   لجمعية  لعامة 

فإن  ملساهمين) (2122 ديسمبف) (27

 STE MAROCAINE DE بشركة)

 BROYAGE ET DE RECYCLAGE

مجهولة) شركة  (DE MATIERE

درهم،) (6(6.911 قدره) برأسمال 

شارع) في) 2) ويقع مقرها  ال تماعي 

أنو ل،)عمارة فلوري))))مكت4 رقم)4 

ميموز ،) لقنيطرة،)قد قامو  باتخاذ)

 لقر ر ت  آلتية):

بمبلغ) زيادة  لرأسمال  مالحظة 

بمبلغ) ليزد د  درهم  ( 5.111.111

بإنشاء) وذلك  درهم  ( 5.6(6.911

  51.111 وإصد ر) درهم  (6(6.911

درهم) ((11 بقيمة) سهما  د5د  

للسهم  لو حد.

حق  الكتتاب  لتفضيلي) إلغاء)

 ملحجوز للمساهمين وتخصيص):

 (78.511 في) حق  الكتتاب  (- ((

 VEOLIA سهما  د5د  لفائدة شركة)

 SERVICES A L’ENVIRONNEMENT

مقرها) )MAROC«) لو قع  »VEOM

محمد) شارع  ((4 في)  ال تماعي 

 لسادس،) لسوي�شي،) لرباط)

بالرباط) بالسجل  لتجاري  ومسجلة 

تحت رقم)))587.

 (7(.511 في) حق  الكتتاب  (- (2

سهما  د5د  لفائدة شركة  سمنت)

في) مقرها  ال تماعي  تمارة،) لو قع 

عتيق،) عين  طريق  لد ر  لبيضاء)
بالسجل  لتجاري) ومسجلة  تمارة 

بالرباط تحت رقم))2474.

 لتعد5ل  ملتعلق باملادة)7)من  لنظام)

 ألسا�شي للشركة.

تم  إل5د ع  لقانوني) (: ثانيا)

باملحكمة  البتد ئية بالقنيطرة تحت)
رقم)67 )بتاريخ)25)5نا5ر) 212.
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GOODUP
شركة ذ ت مسؤولية محدودة

رأسمالها  ال تماعي : 211.111.) 

درهم

مقرها  ال تماعي : بسال 2) زنقة 
ز كورة، حي  لفرح،  لقرية 

بتاريخ) بمقت�شى  ملحضر  ملحرر 

2))ديسمبف)2122،)تقررت  ملصادقة)

على ما 5لي):)

فصل  لتوقيع) قرر  لشركاء)
وأن  لشركة) للمسيف5ن،)  ال تماعي 
ستكون ملزمة بالتوقيع  ملنفصل إما)
بتوقيع  لسيد حمو  لعز وي أو توقيع)

 لسيد أحمد  لز هري.
بالسجل) تم  إل5د ع  لقانوني 
بسال) للمحكمة  البتد ئية   لتجاري 
رقم) تحت  5نا5ر) 212) (24 بتاريخ)

.414 4
بمثابة مقتطف وبيان

 ملسيف ن
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R&Z PROPRETIES
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

رأسمالها : 11.111) درهم
 ملقر  ال تماعي : 11) شارع موالي 
عبد  لعزيز، مكت4 رقم 2، إقامة 

ندى،  لقنيطرة
تأسيس شركة

مسجل) عرفي  عقد  بمقت�شى 
بالقنيطرة،)تم وضع  لقانون  ألسا�شي)
لشركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة ذ ت)

 ملو صفات  لتالية):
 R&Z PROPRETIES (:  لتسمية)

.SARL
ذ ت) شركة  (:  لشكل  لقانوني)

 ملسؤولية  ملحدودة.
 ملقر  ال تماعي):)11))شارع موالي)
عبد  لعزيز،)مكت4 رقم)2،)إقامة ندى،)

 لقنيطرة.
موضوع  لشركة):)

منعش عقاري)؛
 ألشغال  ملختلفة أو  لبناء)؛

.LOTISSEUR
رأسمال) حدد  (: رأسمال  لشركة)
درهم) ((11.111 مبلغ) في   لشركة 
حصة   تماعية) ((111 إلى) مقسم 

بقيمة)11))درهم للو حدة.
 ملدة):)99)سنة.

 لتسييف):)أسند إلى  لسيدة سكينة)
عزيزي.

بالسجل  لتجاري) تم  لتقييد 
باملحكمة  البتد ئية بالقنيطرة تحت)

رقم)68175.
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ESTATO
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

رأسمالها : 11.111) درهم
 ملقر  ال تماعي : شارع محمد 
 لد5وري ومحمد عبدو، إقامة 
 كاميليا،  لطابق  لثاني، مكت4 

رقم 24،   لقنيطرة
تأسيس شركة

مسجل) عرفي  عقد  بمقت�شى 
بالقنيطرة،)تم وضع  لقانون  ألسا�شي)
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة) لشركة 
بشريك وحيد ذ ت  ملو صفات  لتالية):
.ESTATO SARL AU(:(لتسمية 

ذ ت) شركة  (:  لشكل  لقانوني)
 ملسؤولية  ملحدودة بشريك وحيد.

محمد) شارع  (:  ملقر  ال تماعي)
 لد5وري ومحمد عبدو،)إقامة كاميليا،)
 لطابق  لثاني،)مكت4 رقم)24،)) لقنيطرة.
موضوع  لشركة):)منعش عقاري.

رأسمال) حدد  (: رأسمال  لشركة)
درهم) ((11.111 مبلغ) في   لشركة 
حصة   تماعية) ((111 إلى) مقسم 

بقيمة)11))درهم للو حدة.
 ملدة):)99)سنة.

:)أسند إلى  لسيد  ملهدي)  لتسييف)
أبو  لوفاء.

بالسجل  لتجاري) تم  لتقييد 
باملحكمة  البتد ئية بالقنيطرة تحت)

رقم)66925.
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 TARI TAJ
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

بشريك وحيد
رأسمالها : 11.111) درهم

 ملقر  ال تماعي : مكت4 رقم 1) 
ما بين  لطابق  2-)2، ز وية زنقة 

شعي4  لدكالي وزنقة أحمد شوقي، 
 لقنيطرة
تأسيس

بمقت�شى عقد عرفي بالقنيطرة تم)
وضع  لقانون  ألسا�شي لشركة ذ ت)
وحيد) بشريك   ملسؤولية  ملحدودة 

ذ ت  ملو صفات  لتالية):
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.»TARI TAJ SARL AU«(:(لتسمية 

ذ ت  ملسؤولية) شركة  (:  لشكل)

 ملحدودة بشريك وحيد.

 (1 : مكت4 رقم   ملقر  ال تماعي)

زنقة  ز وية  بين  لطابق  2-)2،  ما 

شعي4  لدكالي وزنقة أحمد شوقي، 

 لقنيطرة.

موضوع  لشركة):)ممون.
رأسمال) حدد  (: رأسمال  لشركة)

درهم) ((11.111 مبلغ) في   لشركة 

حصة   تماعية) ((.111 إلى) مقسم 

بقيمة)11))درهم للو حدة.

 ملدة):)99)سنة.
أسند إلى  لسيد طارق) (: (  لتسيف)

مزني.
بالسجل  لتجاري) تم  لتقييد 

باملحكمة  البتد ئية بالقنيطرة تحت)
رقم)68197.
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STE GROSOMO
SARL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
رأسمالها 11.111) درهم

مقرها  ال تماعي : 48 زنقة وليلي 

 لخميسات

تكوين شركة
مصحح) عرفي  عقد  بمو 4 

تم) 5نا5ر) 212) (2 بتاريخ)  إلمضاء)

 التفاق على ما 5لي):

ذ ت  ملسؤولية  شركة  تكوين 

 ملحدودة ذ ت  لشريك  لوحيد تحت 

 ملميز ت  لتالية :

 STE« شركة   :  لتسمية 

.»GROSOMO SARL

 لهدف  ال تماعي : منعش عقاري.

وليلي  زنقة   48  :  ملقر  ال تماعي 

 لخميسات.

5وم  من  تبتدئ  سنة   99  :  ملدة 

تفكيكها  عد   ما  تسجيل  لشركة 

 ملسبق أو تمد5د  ملدة.

مد  لشريك  لوحيد   :  لرأسمال 

 لشركة بما 5لي :

ملر ني  موالي  سماعيل   لسيد 

بمبلغ 11.111) درهم.

من  مسيفة  :  لشركة   لتسييف 

طرف  لسيد موالي  سماعيل ملر ني 

فرنسا،  بالعنو ن  لتالي  5قيم   لذي 
رقم  لبطاقة  لوطنية  X(7259 ملدة 

غيف محدودة.

فاتح  من  تبتدئ   :  لسنة  ملالية 

5نا5ر وتنتهي في )  ديسمبف. أول سنة 

عملية ستنتهي في )  ديسمبف  212.

تقسيم  ألرباح : تخصم 5 في  ملائة 

من أرباح  لشركة كاحتياط قانوني.

بكتابة  تم  إل5د ع  لقانوني 

باملحكمة  البتد ئية   لضبط 

بالخميسات تحت رقم  2 بتاريخ 7) 

5نا5ر  212.
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EBK AMENAGEMENTS
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة
بمقت�شى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)

شركة) تأسيس  تم  5نا5ر) 212) (( 

محدودة خصائصها  مسؤولية  ذ ت 

كالتالي :

.EBK AMENAGEMENTS : لتسمية 

 ملقر  ال تماعي : إقامة زين4 محل 

محمد  لسادس  لهرهورة  شارع    

تمارة.

 ملدة):)99)سنة.

 لهدف  ال تماعي : هدف  لشركة 

خار ه  أو  د خل  ملغرب  سو ء 

لحسابها أو لحساب  آلخرين : 

بائع  ألثاث، مقاول في  لد5كور أو 
زخرفة  لشقق، تا ر.

رأس  ملال):)حدد في مبلغ)11.111) 

حصة من) ((111 درهم مقسم على)

للحصة  لو حدة) درهم  ((11 فئة)

موزعة على  لشكل  لتالي):

 لسيد محمد كوهن):)51 )حصة.

 (51 (: كريمة  لبوري)  لسيدة 

حصة.

(: 5اسين  لبوري) محمد   لسيد 

511)حصة.

تم تعيين  لسيد عادل  (:  لتسييف)
 لبوري  ملسيف  لقانوني للشركة.

لجميع) تلتزم  لشركة  (:  لتوقيع)
 ألعمال  ملتعلقة بها بالتوقيع  لوحيد)

للمسيف عادل  لبوري.
كتابة) لدى  تم  إل5د ع  لقانوني 
ملصلحة  لسجل  لتجاري)  لضبط 
تحت) بتمارة  باملحكمة  البتد ئية 
9845)كما تم تقييدها بالسجل) رقم)
 لتجاري تحت رقم)8257 ))بتاريخ)2 

فبف 5ر) 212.
وهذ  بمثابة مقتطف وبيان
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مانا منت كونسيلتين  ند  كونط

OUBIM IMMOBILIERE
ش.م.م م.و

 ملقر  لرئي�شي : قسارية  لقو س 
طريق  لقنيطرة عمارة مصطفى 2 

رقم 8 سال
بمو 4 عقد  تفاق خاص 5وم)8) 
قرر  لشريك  لوحيد) (212( ديسمبف)
 OUBIM IMMOBILIERE لشركة)
تحويل  ملقر  لرئي�شي) م.و.) ش.م.م 
إلى  لعنو ن  لتالي):)مكت4 رقم)))زنقة)
 لجرف  لقو س طريق  لقنيطرة سال.
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
 6 45 رقم) تحت  بسال   البتد ئية 

بتاريخ) 2)مارس)2122.
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مانا منت كونسيلتين  ند  كونط

KAP DE L’AUE
ش.م.م م.و

 ملقر  لرئي�شي : ) عمارة 56 إقامة 
فضل هللا سيدي مو�شى سال

بمو 4 عقد  تفاق خاص 5وم)8) 
قرر  لشريك  لوحيد) (212( ديسمبف)
لشركة)KAP DE L’AUE)ش.م.م م.و.)
إلى  لعنو ن) تحويل  ملقر  لرئي�شي 
زنقة  لجرف) (2 رقم) مكت4  (:  لتالي)

 لقو س طريق  لقنيطرة سال.
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
رقم) ))5)  تحت  بسال   البتد ئية 

بتاريخ))2)أبريل)2122.
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TELFORCE DISTRIBUTION
شركة ذ ت مسؤولية محدودة 

رأسمالها  ال تماعي قدره : 21.111 
درهم

 ملقر  ال تماعي : إقامة  لصباح 
عمارة  ملشيل رقم 5  ملجموعة 7 

ح.ي.م
تأسيس

توقيعه) تم  خاص  بعقد  عمال 
تأسيس) تم  5نا5ر) 212،) (2 بتاريخ)
شركة ذ ت مسؤولية محدودة تتمثل)

خصائصها فيما 5لي):
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

مسؤولية محدودة.
 TELFORCE« (:  لتسمية)

.»DISTRIBUTION
غرض  لشركة) (: أهد ف  لشركة)
بيع) (: في  لخارج) أو  في  ملغرب  سو ء)
 أل هزة  ملعلوماتية وخدمات بالتجزئة)
بالتجزئة بيع  أو  شر ء) بالجملة   أو 
معد ت) لجميع  بالجملة  توزيع  ( أو) (
أ هزة  لهاتف،)  التصاالت،)
ومستلزمات  لهوتف،) ميع)
أنو عها،) بجميع   لعمليات  لتجارية 
مكونات  لهاتف  ملحمول) وتوزيع 
وتقد5م  لخدمات،) وملحقاته،)
و الستيف د و لتصد5ر و لتجارة بشكل)
وأ ز ء) و ملعد ت  لجميع  ملو د  عام 
من قطع  لغيار  لجد5دة أو  ملستعملة)
لجميع  لعالمات  لتجارية،) وهذ  
و الستحو ذ على مقتنيات أو حصص)
أو  ملؤسسات) في  ميع  لشركات 

 ملماثلة.
عامة،) ميع  ملعامالت) وبصورة 
 ملنقولة أو غيف  ملنقولة،) لصناعية،)
بشكل)  لتجارية،) ملالية  ملتعلقة 
بهذ   ل�شيء) مباشر  غيف  أو   مباشر 
أو ذ ت صلة،) مماثلة  أشياء) بأي   أو 
أو  لتي قد تكون مفيدة لهذ   ل�شيء)
أو ذ ت صلة، مماثلة  أشياء) بأي   أو 
)أو  لتي قد تكون مفيدة لهذ   لغرض)

أو من  ملحتمل أن تسهل تحقيقه.
إقامة  لصباح) (:  ملقر  ال تماعي)
 7 5) ملجموعة) رقم) عمارة  ملشيل 

ح.ي.م.
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 ملدة):)تم تحد5د مدة  لشركة)99 
في  لسجل) تاريخ تسجيلها  سنة من 

 لتجاري.
5قدم  لشركاء) (:  ملساهمات)
بمو 4  لضمانات) للشركة،)
 لشرعية و لقانونية،) ملبلغ  إل مالي)

21.111)درهم موزعة بينهم.
تم تحد5د رأس  ملال) (: رأس  ملال)
إلى) مقسمة  درهم،) (21.111 بمبلغ)
سهم متساوي قيمته  إلسمية) (211
بها) مكتت4  للسهم،) درهم  ((11
مدفوعة) بالكامل من قبل  لشركاء،)
بما) للشركاء) ومخصصة  بالكامل 

5تناس4 مع مساهمات كل منهم.
5د5ر  لشركة  لسيد) (:  ملسيف)
مغربي  لجنسية،) إتيد ر،) مصطفى 
بفرنسا،) ((982 ديسمبف) (2  ملولود في)
لبطاقة  لتعريف  لوطنية)  لحامل 

.PX8(62  (رقم
و ملقيم في دو ر أكفاي قلعة مكونة)

تنغيف لفتفة غيف محددة.
بالسجل  لتجاري) رقم  لتسجيل 

بالرباط تحت رقم))6581).
لإلعالن و إلشارة

 لتسييف
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شركة  تبايزا  ش.م.م
شركة ذ ت مسؤولية محدودة 

رأسمالها 11.111)  درهم مقرها 
 ال تماعي رقم 16   لطريق 122) 

تر ست  نزكان.
تبعا للعقد  ملحرر بتاريخ)12)5نا5ر)
محدودة) شركة  تأسيس  تم  (212 
 ملسؤولية تحتوي على  مليز ت  لتالية))

 لتسمية)–)تبا5ز )-))ش.م.م
16) لطريق) رقم) (–  ملقر  لتجاري)

122))تر ست  نزكان.))
 لرأسمال)–)11.111))درهم)

بيع  لسمك) (–  لنشاط  لتجاري)
بالجملة)

تعيين  لسيد) تم  (–  لتسييف)
 ملصطفى دنوبي.

فاتح) من  (–  لسنة  ال تماعية)
5نا5ر إلى غا5ة)) )د نبف).

99)سنة  بتدء  من تاريخ)  ملدة)–)
 لتسجيل في  لسجل  لتجاري).

و قد تم  إل5د ع  لقانوني باملحكمة)
5نا5ر) (24 بتاريخ) بإنزكان   البتد ئية 

 212)تحت عدد)74) .
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 STE BUGGY PASSION
     AGADIR S.A.R.L

بـــــوكـــــي بــســيــون أكـــــاد5ــرش.م.م
 نشاء شركة محدودة  ملسؤولية

بأكـاد5ر) عرفـــي  عــقد  بمقت�شى 
تأسيس) تم  5نا5ر) 212) (19 بتاريخ)

شركة محدودة  ملسؤولية)
 السم):))بـــــوكـــــي بــســيــون أكـــــاد5ــر)

هدف  لشركة):)تأ يف عربات  لتي)
/) لتففيه) تجرها  لدو ب  لرباعية)

 لسياحي
  - رقم)     محل  (: مقر  لشركة)
زنقة و دة))-))حي  لصناعي))-))أكـــاد5ر.
 ملدة):)محدودة في)99)سنة).)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
مبلغ)))) في  محدد  (:  لرأسمال)
 (111 مقسمة  لى) درهم  ((11.111
للو حدة) درهم  ((11 حصة من فئة)

مقسمة كالتالي):
بتي رشيد)111))حصة).

بتي رشيد) :) لسيد  ( ( ( ) لتسييف) (
غيف) ملدة  و  للشركة   ملسيف  لوحيد 

محدودة)
 الرباح):)توزع  الرباح  لصافية بعد)
 القتطاعات  لقانونية على  لشركاء.

بكتابة) تم  إل5د ع  لقانوني 
لدى  ملحكمة  لتجارية)  لضبط 
تحت) 5نا5ر) 212) ( 1 باكاد5ر بتاريخ)

رقم)21257).
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    STE MICHAPRO  SARL AU
RC :27793       
تـأسـيـس شــركة

بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 
وضع  لقانون) تم  ( (( /1(/212 
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   لتاسي�شي 

 ملحدودة تحمل  لخصائص  لتالية:

  STE MICHAPRO(((لـتـسـميـــــــــــــــة (•

   .SARL AU

•) لشكل)):))شركة ذ ت  ملسؤولية)

 ملحدودة.

مو د) في  :) لتجارة  •) لـمـوضـــــوع)

 لبناء)بالتفصيل.

 29( رقم) (: •) لـمـقر  ال ـتـماعــي)

بلوك   حي  دمين  5ت ملول.

•)مــــــدة  لشركــــــة):))99))سنة.)

مئة  لف) (: رأسمـــال  لشركـــة) (•

درهم)

•) لـتسـيـيــــــــــــــــــر):)لهجف لحسن)

لدى) تم  إل5د ع  لقانوني  لقد 

باملحكمة  البتد ئية) كتابة  لضبط 

بتاريخ:) ( ((86 رقم) تحت  ( بانزكان)

سجلها  لتجاري)  212/)25/1رقم 

هو:) 2779.                                             

ICE 11 22848 111119
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 STE TRANSPORT 24
SARL AU 

ICE : 001868982000087

إعالن عن تأسيس شركة محدودة 
 ملسؤولية ذ ت شريك وحيد

بمقت�شى عقد عرفي محرر بتاريخ))

شركة) تأسيس  تم  (16/1(/21(7

محدودة  ملسؤولية ذ ت شريك وحيد)

ذ ت  لخصائص  لتالية):)

   STE TRANSPORT 24(:(لتسمية 

   Sarl.AU

 12 حي  المل)  ملقر  ال تماعي:)

س/ن  لعيون).

لحساب) نقل  لبضائع   لهدف:)

 لغيف.

 (11.111 (:  لرأسمال  ال تماعي)

درهم.

 لتسييف):مبارك بوالزهار.

 ملدة:)99)سنة.

 لسنة  ملالية):))فاتح 5نا5ر حتى))  

د نبف).

بالسجل) تسجيل  لشركة  تم 

 (7/99  لتجاري بالعيون تحت رقم)

رقم  لسجل) ((9/1(/21(7 بتاريخ)

 لتجاري)21567.
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STE EL MACHMACHI TOUR
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
بمو 4 عقد عرفي مؤرخ بانزكان)

وضع  لنظام) تم  في) 212/)7/1))

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�شي 

فيما) مميز تها  تكمن  و لتي   ملحدودة 

5لي)

 STE EL MACHMACHI(:(لتسمية 

  TOUR  S.A.R.L

سو ء) تهدف  لشركة  (:  لغرض)

لحسابها  لخاص أو لحساب  لغيف في)

 ملغرب وفي أي دولة أخرى إلى:

-كر ء) لسيار ت بدون سائق

 2 رقم) (1( ببلوك) (: -)مقر  لشركة)

مكرر حي  لجد5د  زرو  5ت ملول.

 99 - ملدة:حددت مدة  لشركة في)

سنة  بتد ء)من تاريخ تكوينها  لنهائي

رأسمال) رأسمال  لشركة:5بلغ 

 (11.111 درهم) ألف  مائة   لشركة 

مائة) ذ ت  حصة  ألف  إلى  مقسم 

11))درهم كقيمة للحصة  لو حدة،)

كليا) ومدفوعة  لقيمة  مكتتبة 

ومخصصة للشريك)) آلتي):)))))))))))

 (111 حامد) :) ملشما�شي   لسيد)

حصة.

فاتح) في  تبتدئ  (:  لسنة  ملالية)

5نا5ر وتنتهي في)) )د نبف

يسيف  لشركة  لسيد)  لتسييف:)

)ملدة غيف)  5ت سيدي سعيد سفيان)

محدودة)))))

تم  إل5د ع  لقانوني لدى كتابة) (

 لضبط باملحكمة  البتد ئية بانزكان)

بتاريخ) 212/)1/) )تحت عدد)1 2

325 P
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 STE TADKOUTE IMPORT

SARL-AU

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة  للشريك  لوحيد

بمو 4 عقد عرفي مؤرخ باكاد5ر)

وضع  لنظام) تم  (( /1(/212 

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�شي 

و لتي) ( للشريك  لوحيد)  ملحدودة 

تكمن مميز تها فيما 5لي)

 STE TADKOUTE (:  لتسمية)

  IMPORT S.A.R.L-AU

غرض  لشركة) 5مكن   لغرض:)

لحساب) أو  لحسابها  لخاص  سو ء)

أي دولة أخرى) وفي  في  ملغرب   لغيف 

فيما 5لي

عمليات  لتصد5ر و الستيف د

-)شر ء)وبيع  ميع  نو ع  لنظار ت.

 (8 رقم) مستودع  (: مقر  لشركة)

بنسركاو) و عر ب  ملك  عمارة  لفرح 

 كاد5ر.

 99  ملدة:حددت مدة  لشركة في)

سنة  بتد ء)من تاريخ تكوينها  لنهائي.

رأسمال) 5بلغ  (: رأسمال  لشركة)

  (11.111 درهم) ألف  مائة   لشركة 

مائة) ذ ت  حصة  ألف  إلى  مقسم 

11))درهم كقيمة للحصة  لو حدة،)

كليا) ومدفوعة  لقيمة  مكتتبة 

ومخصصة للشريك  آلتية):))))))))))))

)) لسيد):) 5ت درعة عبد هللا)111) 

حصة

 لسنة  ملالية):)تبتدئ في فاتح 5نا5ر)

وتنتهي في)) )د نبف)

يسيف  لشركة  لسيد)  لتسييف:)

 5ت درعة عبد هللا ملدة غيف محدودة)))))

تم  إل5د ع  لقانوني لدى كتابة) (

باكاد5ر)) باملحكمة  لتجارية   لضبط 

عدد) تحت  بتاريخ) 212/)24/1)

(21217
للخالصة و لبيان

 ملسيف
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  AGMARAT TRAVAUX 

ش.م.م 
تأسيس

في)) عرفي  ملؤرخ  عقد  بمقت�شى 

بتاريخ))))) و ملسجل  ((2/1(/212 

تأسيس) تم  بأنزكان  (21/1(/212 

شركة))))))ش.م.م.)

-) ألشغال  ملختلفة أو) (( (: هدفها)

 لبناء.

       2)-)) إل5ر د و لتصد5ر.

        )-)))مفاوض).)))
 لعنو ن  لتجاري:)بلوك)E)رقم)8  

حي  دمين  5ت ملول.
موزع) درهم  ((11.111 رأسمالها)

إلى)111))حصة قيمة كل حصة)11) 

درهم  كتتبت على  لشكل  آلتي:

 (111 ( (: سلوم  حمد) ( ( •) لسيد)

حصة.

سلوم  حمد) ( تعيين  لسيد) تم 

كمسيف للشركة ملدة غيف محدودة.)

سلوم) ( توقيع  لسيد) تم  عتماد 

و لوثائق) في  ميع  لعقود   حمد 

 إلد رية و لبنكية.)))))))))))))))))))))))))))))))))))

99)سنة) :)مدة عمر  لشركة)  ملدة)

من تاريخ تأسيسها  لنهائي.

 لسجل  لتجاري  إل5ضاحي)
رقم.27797

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

بتاريخ) بانزكان   البتد ئية 

 212/)25/1)تحت رقم)88)   
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 » O-VIDANGE « ش م م 
بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 

تم تأسيس  لشركة) ( ( ((7/1(/212 

ذ ت  ملميز ت  آلتية):

 O-VIDANGE :) لشركة)  لتسمية)

ش.م.م))ش.و)
)/A) لحي) رقم) (:  ملقر  ال تماعي)

 لصناعي  5ت ملول
رأس  ملال):)11.111)))درهم)

عبد) أ ر ف  :) لسيد   ملسيف)

 للطيف).

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

بتاريخ) بإنزكان   البتد ئية 

 212/)27/1)تحت رقم)2)2
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 Ste » AR-KEY TRAV « SARL

ICE : 003189702000078

رأسمالها 11.111) درهم 

تأسيس شركة
تأسست) عرفي  عقد  وبمو 4 

شركة د ت  ملسؤولية  ملحدودة تحت)

بتاريخ) (AR-KEY TRAV  SARL إسم)

   19/1(/212 

هدفها:))

و ألشغال) مقاول أشغال  لبناء) (-

 ملختلفة

حي  ملوظفين) (:  لعنو ن  لتجاري)

بلوك)D)رقم)69) 5ت  يعزة تارود نت.))))

درهم موزعة) ((11.111 رأسمالها)

إلى)111))حصة قيمة كل حصة)11)  

در هم،)موزعة كما 5لي:

* لسيد))رشيد منيف)))511)حصة.

 511 ( (: ( ( ( * لسيد  نس   ليدة)

حصة.

تسييف  لشركة تم تعيين  لسيد) ( (

عبد  ملنعم) و   ليدة  ( منيف) رشيد 

كمسيف5ن للشركة ملدة غيف محدودة)

مع تخويله كامل  لصالحيات حس4)

 لقانون  ألسا�شي للشركة.

 ملدة:)99)سنة من تاريخ تأسيسها.

بمكت4) تم   إل5د ع  لقانوني 

لدى  ملحكمة  ألبتد ئية)  لضبط 

بتاريخ) ( (61 رقم) تحت  بتارود نت 

.25/1(/212 

 AR-KEY سجلت  لشركة)

بالسجل  لتجاري) (TRAV SARL

بتاريخ) ( (9 27 بتارود نت تحت رقم)

.25/1(/212 
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 SOCIETE SINGLEFIN SURF
& STAY

بمقت�شى  لقانون  ألسا�شي)
  1(/19/2122 بتاريخ)  لتأسي�شي 
تمت  ملصادقة) ( لشركة.ذ.م.م.ش.و)

على ما 5لي:
))) لتسمية)):))))))-))تسمية  لشركة:)))
 SOCIETE SINGLEFIN SURF &

 STAY
تغازوت) مركز  (- (: مقر  لشركة)

 كاد5ر.
تحد5د) تم  ( رأسمال  لشركة:)
درهم) ((11.111 رأسمال  لشركة في)
 (11 (( ( حصة) (((111( إلى) مقسمة 

درهم للحصة))وموزعة كاآلتي):
 (111 ( توفيق بباس) (: ) لسيد) ( (

حصة)DHS (11.111)))درهم.
)أهد ف  لشركة:

وحد ت  إل5و ء) وكر ء) تسيف 
صغيف- فندق  فندق-نزل-)  لسياحي 

د ر  لضيافة....)
بباس)) توفيق  ) لسيد.) (:  لتسييف)
 SINGLEFIN SURF مسيف))لشركة)*)
ش.ذ.م.م.ش.و ملدة غيف) ( (* (& STAY

محدودة
من) سنة  بتد ء) (99  ملدة:)

1(/19/2122
 ال 5د ع  لقانوني):)لقد ثم  إل5د ع)
لدى  ملحكمة  لتجارية الكاد5ر بتاريخ)
2/2122)/)2))تحت))رقم))))9768))  
و لسجل  لتجاري تحت رقم) 91 5
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ليكس غ وان 
شركة ذ ت مسؤولية محدودة 

ذ ت  لشريك  لو حد 
وعنو ن مقرها بدو ر  كاد5ر 

 دومومن  تارود نت - 211 8 
تارود نت  ملغرب

رقم  لتقييد في  لسجل 
 لتجاري29 9 

في)) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  (16/(1/2122
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�شي 

محدودة باملميز ت  لتالية:
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ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لو حد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
ليكس) تسميتها:) بمختصر   القتضاء)

غ و ن
غرض  لشركة بإ5جاز):

مقاول  الشغال  ملختلفة)
Négociant -

بدو ر) عنو ن  ملقر  ال تماعي 
 كاد5ر  دومومن))تارود نت)-)-)211 8  

تارود نت  ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة
مبلغ رأسمال  لشركة))))511.111 

درهم،)مقسم كالتالي:
 لسيد))رشيد  مز ل):)5111))حصة)

بقيمة)11)))درهم للحصة).
و لعائلية) -) ألسماء) لشخصية 

ومو طن  لشركاء
رشيد  مز ل عنو نه دو ر) (  لسيد)
 كاد5ر  دومومن))تارود نت)-))) ملغرب.
- السم شخ�شي و لعائلي ومو طن)

مسيف  لشركة:
عنو نه) رشيد  مز ل  ( ( -) لسيد)
(((- تارود نت) ( بدو ر  كاد5ر  دومومن)

 ملغرب
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
بتاريخ)))))))))))))))))))))))) بتارود نت   البتد ئية 

 212/)25/1)تحت رقم) 6.
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تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة  من شريك وحيد

على محضر قر ر ت  لشريك) بناء)
 لوحيد  ملنعقد بتاريخ)17/))/2122 

تأسست شركة)
من) ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

شريك وحيد))باالعتبار ت  لتالية:
 YASSININO ( ( شركة)  السم:)
ذ ت مسؤولية محدودة) (TRAVAUX

من شريك وحيد)
2˛)عمارة رقم)  لعنو ن:)كر ج رقم)
تجزئة  ملحيط سكنية حي اللة) (˛5 

مريم˛)سيدي  فني)).

 لهدف):)أشغال مختلفة أو  لبناء،)
منعش عقاري ومطور))

كل  لعمليات) عامة  وبصفة 

 لسياحية،) لتجارية،) ملالية)

و القتصاد5ة  لتي من شأنها أن تنمي)

نشاط  لشركة  ملذكورة) تطور  و 

أعاله.

 99( تسعة و تسعون سنة)  ملدة:)

سنة).
رأس  ملــــال:)رأس مال  لشركة هو)

درهم)) ((11.111( درهم) آلف  مائة 

مقسم إلى  لف))111)))حصة قيمتها)

مائة))11)))در هم لكل و حدة منها.

نبيلة) عينت  لسيدة   لتسييف:)

 لصادق كمسيفة للشركة)

تم  إل5د ع) (:  إل5د ع  لقانوني)

 لقانوني باملحكمة  البتد ئية بكلميم)

بتاريخ)24/)1/ 212)تحت رقم:) )5  
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 STE EL GAZZAR

  D’EXPORTATION   S.A.R.L

A.U
ICE : 002820883000074

تأسيس شركة
بمقت�شى عقد عرفي مؤرخ بتزنيت)

وضع) تم  (212( 29) بريل) بتاريخ)

قانون أسا�شي)

لشركة محدودة  ملسؤولية و لتي)

تحمل  لخصائص  لتالية:

 STE   EL GAZZAR ( ( (:  لتسمية)

  D’EXPORTATION  SARL A.U

بيع) (*  لهدف  ال تماعي:)

إكسسو ر ت  لحالقة)/)تا ر
 (11.111 في) حدد  رأس  ملال:)

حصة من) ((111 إلى) درهم مقسمة 

فئة)11))درهم موزعة كالتالي:

 (111 محمد  لكز ر) -) لسيد 

حصة).

سنة  بتدء  من تاريخ) (99 (:  ملدة)

تأسيسها.
عمارة) (1( رقم)  ملقر  ال تماعي:)

 دهمو  لقيفو ن  فر ك تزنيت)).

 ملسيفون:

مسيف)) محمد  لكز ر  ) لسيد  (-

للشركة وملدة غيف محدودة.

بكتابة) تم  (:  إل5د ع  لقانوني)

تزنيت) باملحكمة  البتد ئية   لضبط 

بتاريخ) ((22/212( رقم) تحت 

26/15/212(
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 GAVIOTA CAR
شركة ذ ت مسؤولية محدودة .

وعنو ن مقرها  ال تماعي تجزئة 

 لر حة بويفرنا رقم 76   ملحا5طة - 

111 8 تارود نت  ملغرب.
رقم  لتقييد في  لسجل 

 لتجاري   9

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) ((6

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�شي 

محدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  شكل  لشركة:)

مسؤولية محدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

تسميتها:) بمختصر   القتضاء)

GAVIOTA CAR

غرض  لشركة بإ5جاز:)

-))كر ء) لسيار ت بدون سائق.

عنو ن  ملقر  ال تماعي)

  76 رقم) بويفرنا  تجزئة  لر حة 

 ملحا5طة111 8-)تارود نت  ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة:)99)سنة.

 (11.111 رأسمال  لشركة) مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:)

511)حصة) أ5وب هلوي:) ( (  لسيد)

بقيمة)11))درهم للحصة.)

 لسيد فاطمة سوكر:)511)حصة)

بقيمة)11))درهم للحصة.

و لعائلية) -) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

(: عنو نه) هلوي  أ5وب   لسيد 

و  لغابات) للمياه   لسكن  إلد ري 

 ملحا5طة))تارود نت)).

 لسيدة فاطمة سوكرعنو نها:)حي)

 لعد5ر  كر م شارع مصطفى  ملعاني)
رقم) ))وز ن.))

و لعائلية) - ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

(: عنو نه) هلوي  أ5وب   لسيد 

و  لغابات) للمياه   لسكن  إلد ري 

 ملحا5طة))تارود نت)).

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

1 5نا5ر)  البتد ئية بتارود نت بتاريخ)

 212)تحت رقم)71.
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 QATANI SOUSS
شركة ذ ت مسؤولية محدودة .

وعنو ن مقرها  ال تماعي بدو ر 

تنوينان تازمورت - 111 8 تارود نت 

 ملغرب.
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

865(

مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعد د  لقانون) (2122 في)2مارس)

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�شي 

محدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

مسؤولية محدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

تسميتها:) بمختصر   القتضاء)

QATANI SOUSS

غرض  لشركة بإ5جاز:)

-))حفر  البار باأللة.

بدو ر) عنو ن  ملقر  ال تماعي 

تارود نت) (-8 111 تنوينان تازمورت)

 ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة:)99)سنة.

 (11.111 رأسمال  لشركة) مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:)

 لسيد  لحسن  برز :)511))حصة)

بقيمة)11))درهم للحصة

 لسيد  لحسن  لبيز):))511)حصة)

بقيمة)11))درهم للحصة).

و لعائلية) -) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
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 لسيد  لحسن  برز ))عنو نه):)دو ر)

 ضارنومان))تازمورت))تارود نت)).

((: عنو نه) (  لسيد  لحسن  لبيز)

دو ر تنوينان تازمورت تارود نت.))

و لعائلية) - ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيد  لحسن  برز ))عنو نه):)دو ر)

 ضارنومان))تازمورت))تارود نت)).

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

 البتد ئية بتارود نت بتاريخ))2)أبريل)

2122))تحت رقم)9 ).
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 STE RG HOLDING GROUP

SARL
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة
بمو 4 عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)

تأسيس  لشركة) تم  (2 /1(/212 

ذ ت  ملميز ت  لتالية:)

 STE RG (: ( (  لتسمية  ال تماعية)

 HOLDING GROUP SARL

إد رة) شركة  (:  لهدف  ال تماعي)

 الستثمار ت)) لشركة  لقابضة)

أكاد5ر) عمارة  (:  ملقر  ال تماعي)

فونتي) (، ( ((8 بالطابق  لر بع تجزئة إ)

ٱكاد5ر

(((:  لرأسمال  ال تماعي)

111.111.))درهم

عالي) تعين  لسيد  تم   لتسييف:)

غيف) ملدة  للشركة  كمسيف   لركيبي 

محدودة

من) سنة  بتد ء) (99  ملدة:)

 لتأسيس  لنهائي

 لسنة  ملالية))):)من فاتح 5نا5ر إلى)

) )د نبف من كل سنة ماعد   لسنة)

 ألولى  لتي تبتدئ من تاريخ  لتسجيل)

بالسجل  لتجاري.

تم  إل5د ع  لقانوني لدى مصلحة)

باملحكمة  لتجارية) كتابة  لضبط 

تحت) (26/1(/212 (: بــتاريخ) أكاد5ر 
رقم) 2122).
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 جوهرة املعرفة
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة للشريك  لوحيد
 1( بتاريخ) ( بمقت�شى عقد عرفي)

2122)وضع  لنظام  ألسا�شي) أكتوبر)

لشركة ذ ت

للشريك) ( ( محدودة) ( مسؤولية)

 لوحيد تحمل  ملميز ت  آلتية

 لتسمية):) وهرة  ملعرفة.)

 لغرض:))روضة أطفال  لحضانة)

و  البتد ئية)).

مدة  لشركة):)99))سنة.

رقم))) تجزئة  (: (  ملقر  ال تماعي)

96 ))تجزئة تمد5د تليال)) كاد5ر.

رأسمال  لشركة):)))1.111 )درهم)

 (11 11 )حصة من فئة) مقسم إلى)

درهم

سعيد) للسيد  للحصة  لو حدة 

مجدي.

 لتسييف)-)للسيد سعيد مجدي

فاتح))) من  (:  لسنة  ال تماعية)

5نا5ر إلى)) )ديسمبف من كل سنة

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

أكتوبر) ( ((4 ( ( في) ( الكاد5ر) (  لتجارية)

2122))تحت رقم)8824)).
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FIDUCIAIRE COMPTA CONSEILS SARL

 COIN REGAL
تأسيس شركة مسؤولية محدودة  

في) للعقد  ملؤرخ  طبقا 

شركة) تأسيس  تم  (212 /1(/2 

بالخصائص) محدودة  ملسؤولية 

 لتالية

   COIN REGAL(:(السم 

 لهدف:)مقهى,)قاعة شاي

رأسمال  ملجموعة:)21.111)درهم)))))

 لتسييف):) لسيدة منية منسو.

 ملقر  ال تماعي:) ملحل  لتجاري)

رقم)4) لكائن في إقامة  لو حة تجزئة)

رقم) 7)حي  لفرح)2)بنسركاو  كاد5ر.

 ملدة):)99)عام.

للمجموعة) تم  إل5د ع  لقانوني 
بالسجل  لتجاري باملحكمة  لتجارية)
بتاريخ) ((212 6 رقم) تحت  باكاد5ر 

.26/1(/212 
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SILENTOUCH AGADIR
 شركة ذ ت مسؤولية محدودة 

شريك وحيد
 نشاء شركة 

بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 
وضع) تم  بأكاد5ر،) (12/1(/212 
محدودة) لشركة   لقانون  ألسا�شي 

 ملسؤولية ذ ت  ملميز ت  لتالية):
 SILENTOUCH AGADIR(:(السم 
شركة ذ ت مسؤولية محدودة شريك)

وحيد.)
تقويم) أخصائي  هدف  لشركة:)

 لعظام و لوخز باإلبر.
مقر  لشركة:)محل رقم)1)) لكائن)

بزنقة إفني تلبف ت أكاد5ر.)
 ملدة محددة في)99)سنة.)

 لرأسمال محدد في مبلغ)11.111) 
درهم مقسم إلى)111))حصة من فئة)
كلها)) للحصة  لو حدة؛) درهم  ((11

للسيد محمد علي  لعمري.
علي) محمد   لتسييف:) لسيد 
للشركة،)  لعمري هو  ملسيف  لوحيد 

مع إعطائه وحده صالحية  إلمضاء.
لتكوين) (5% - ألرباح 5تم  قتطاع)
عليه)  لرصيد  الحتياطي  ملنصوص 

قانونا.
تم  إل5د ع)  إل5د ع  لقانوني 
لدى) بكتابة  لضبط   لقانوني 
 ملحكمة  لتجارية بأكاد5ر تحت رقم:)

21228)،)بتاريخ:) 212/)26/1. 
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REFACTOR
 شركة ذ ت مسؤولية محدودة 

شريك وحيد
 نشاء شركة 

بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 
وضع) تم  بأكاد5ر،) (12/1(/212 
محدودة) لشركة   لقانون  ألسا�شي 

 ملسؤولية ذ ت  ملميز ت  لتالية):

REFACTOR)شركة ذ ت) (:  السم)

مسؤولية محدودة شريك وحيد.)

هدف  لشركة:))))مبفمج)،مصمم،)

2)) لتجارة) ( تحليل  لكمبيوتر.)

 إللكتفونية.)) ))تا ر.

تجزئة) (1( مقر  لشركة:) لطابق) (

بئف أنزر ن بلوك)H)رقم) 8))تيكيوين)

أكاد5ر.)

 ملدة محددة في)99)سنة.)

 لرأسمال محدد في مبلغ)11.111) 

درهم مقسم إلى)111))حصة من فئة)

كلها)) للحصة  لو حدة؛) درهم  ((11

للسيد 5وسف  لكرموش.

 لتسييف:) لسيد 5وسف  لكرموش)

مع) للشركة،) هو  ملسيف  لوحيد 

إعطائه وحده صالحية  إلمضاء.

لتكوين) (5% 5تم  قتطاع)  ألرباح 

عليه)  لرصيد  الحتياطي  ملنصوص 

قانونا.

تم  إل5د ع)  إل5د ع  لقانوني 

لدى) بكتابة  لضبط   لقانوني 

 ملحكمة  لتجارية بأكاد5ر تحت رقم:)

21229)،)بتاريخ:) 212/)26/1. 
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شركة  ريباريف   كارس ش م م
 Société REPAREV CARS s.a.r.l au

بتاريخ)) عرفي  عقد  بمو 4 

بالدشيفة  لجهاد5ة)) (27/(2/2122

 نزكان مسجل تحت رقم)2175)247 

مسؤولية) ذ ت  شركة  تأسيس  تم 

و لتي) محدودةد ت  لشريك  لو حد 

تتوفر على  ملو صفات  لتالية)

   REPAREV شركة) (: ) لتسمـيـــــة)

CARS  S.A.R.L au

هــدف  لشركـــــة:

-)كر ء) لسيار ت بدون سائق).

 ملقــــــر  ال تمـــــاعي:

حي  5ت  كر ض) ((18 ( محل رقم)

كنون  لدشيفة) ( هللا) عبد  شارع 

 لجهاد5ة)) نزكان).
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) لرأسمــــــــال:
في) رأسمال  لشركة  حدد 
 (111 مقسم على) درهم،) ((11.111

حصة   تماعية ب)11))درهم)
 الكتتاب.

99)سنة) ) لـمـــــــدة:)حددت  ملدة في)
 بتد ء)من 5وم تأسيسها  لنهائي.

بتعيين  لسيد) قام  لجمع  لعام 
وذلك) للشركة،) عصام  بوكريش 
من) (»( « طبقا للمادة  لثالثة عشر)

 لقانون  ألسا�شي للشركة.
تم  إل5د ع  لقانوني لدى  ملحكمة)
في) 212/)21/1  بانزكان   البتد ئية 

تحت رقم)))) 69/212)
رقم  لتجاري)) لسجل)27769    
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STE  SEMA TOURS
 LOT(IKHLASS, HAY(TOUAMA,

 BIOUGRA, CHTOUKA(AIT
BAHA

 STE SEMA TOURS SARL شركة
AU  م .م .ش

تأسيس شركة م م
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
شركة) تأسيس  تم  (212 /1(/19
محدودة  ملسؤولية تحمل  لخصائص)

 لتالية
 ))-) لتسمية):)تحمل  لشركة  سم)
   TOURS SEMA   SARL AU(((شركة
تحدد) (: رأسمال  لشركة) (- (2  
درهم) ((11.111 رأسمال  لشركة في)
 (11 حصة بقيمة) ((111 مقسم  لى)

درهم لكل حصة مملوكة
: JB416122( ل عادل معد

111))حصة
:)تحدد  ملقر) -) ملقر  ال تماعي) (  
 ال تماعي للشركة في  لعنو ن):تجزئة)
بيوكرى,) حي  لتو مة,)  الخالص,)

 شتوكة  5ت باها
تعمل) (: - لهدف  ال تماعي) (4  

 لشركة في مجال نقل  ال شخاص
 5)- لتسييف:)تحدد تسييف  لشركة)
معد )) عادل  طرف  لسيد:) من 

.JB416122

تم  5د ع  مللف  لقانوني) (- (6   

لدى  ملحكمة  البتد ئية) للشركة 

بتاريخ) ((95 رقم) تحت  نزكان   ال 

.212 /1(/26
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  SALORAM  S.A.R.L 
   تأسيس شرکة

تأسيس) تم  عرفي  )عقد  بمو 4)

) ملسؤولية  ملحدودة) ذ ت ) ( شركة)

ومميز تها كالتالي:

 لتسمية):)))SALORAM))))ش.م.م

وشر ء) ألثاث) بيع  ) لهدف:)

و لتجهيز ت.
711)رقم) :)تجزئة)  ملقر  ال تماعي)

8 5) لعيون

درهم) ((11.111 (: ) لرأسمال)

فئة) من  حصة  ((111 إلى) مقسمة 

11))درهم للحصة  لو حدة.)

 لتسييف)):)تسيف  لشركة حاليا من)

طرف  لسيد  لشكيك  ملصطفى ملدة)

غيف محددة.

من) تبتدئ  (:  لسنة  ال تماعية)

د نبيف من) ( ( فاتح 5نا5ر و تنتهى في)

كل سنة.

99)سنة من تاريخ تقيدها) (:  ملدة)

بالسجل  لتجاري.)

تم  إل5د ع) (:  إل5د ع  لقانوني)

باملحكمة  البتد ئية)  لقانوني 

 2122/ 817 ( رقم) تحت  بالعيون 

بتاريخ))8)/)1/ 212
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STE S24 TRANSPORT       
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
لشريك  لو حد

ICE : 003204178000039

 (5 بمقت�شى عقد عرفي بتاريخ) ( (

تأسيس) ثم  باكاد5ر  غشت2122)

) ملسؤولية  ملحدودة) ذ ت) شركة 

ذ ت  لخصائص) لشريك  لو حد 

 لتالية):

S24 TRANSPORT(((:(((لتسمية 
) لطابق) (2 4)بلوك) :)رقم) ( ( ( (  ملقر)

 ألول زنقة رئيس بكاي  كاد5ر.

)مقاولة لنقل  لبضائع) (  ملوضوع:)

 لوطنية و لدولية للغيف-)وكيل  لنقل)

 لوطني و لدولي للبضائع

في) حدد  لرأسمال   لرأسمال:)

 (111 على) موزعة  درهم  ((11.111

لكل) درهم  ((11 قيمة) من  حصة 

باسم  لسيدة) مسجلة  و حدة 

 درويش ر اء:

 (111 ر اء)  لسيدة  درويش 

حصة)11.111)))درهم

:)تسيف  لشركة من طرف)  لتسييف)

 لسيدة  درويش ر اء)ملدة غيف محد

ودة.)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

تم  إل5د ع) ( (:  إل5د ع  لقانوني)

كتابة  لضبط) لدى   لقانوني 

بتاريخ))) باكاد5ر  باملحكمة  لتجارية 

 212/)1/1 )تحت عدد) 2126)
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لليكونيا  كار ش.م.م
تأسيس شركة 

بمو 4  لعقد  لعرفي  ملؤرخ)

 212 ( 5نا5ر) ((6 بتاريخ) بأكاد5ر 

مسؤولية) ذ ت  شركة  تأسيس  تم 

محدودة بشريك وحيد وباملو صفات)

 لتالية):

كار) لليكونيا  شركة  (:  لتسمية)

ش.م.م.

 ملقر):)محل  لطابق  ألر�شي بلوك)

ب رقم)66)حي  لهدى أكاد5ر
بدون) كر ء) لسيار ت  (:  لهدف)
سائق))-)رأس مال  لشركة):)11.111) 

درهم)

 لتسييف)):))تم تعيين  لسيدة))كوتر)

بري كمسيف غيف شريك)

بمكت4) تم  إل5د ع  لقانوني 

لدى  ملحكمة  لتجارية)  لضبط 

بأكاد5ر 5وم)1 )5نا5ر) 212)تحت رقم)

في نفس  ليوم) و لتسجيل  ((2128 

بالسجل  لتجاري تحت رقم))5422.
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 GANADORES  SARL AU
إعـــــــالن عـــن إنشـــــــاء شــركـــــــة

بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 

1/2122)/)2تم تأسيس شركة ذ ت)

 ملسؤولية  ملحدودة  لشريك  لو حد)

باملميز ت  لتالية:

 GANADORES  SARL(:((لتسمية 

 AU

موالي) حي  (:  ملقر  ال تماعي)

 سماعيل  سا.)) سا  لز ك

درهم) ((11.111 (:  لرأسمال)

فئة) من  حصة  ((111 على) مقسمة 

11))درهم.

:)•)ممون حفالت  لهدف)

نصر) :) لسيد  لشين   لشركاء)

و  لحامل)  لد5ن،مغربي  لجنسية،)

رقم لبطاقة  لتعريف  لوطنية 

JZ(8 6  )111))حصة).
فاتح) من  تبتدئ  (:  لسنة  ملالية)

كل) من  د نبف  ( ( في) وتنتهي  5نا5ر 

سنة

:)تسيف  لشركة حاليا من)  لتسييف)

طرف  لسيد:)) لشين نصر  لد5ن ملدة)

غيف محددة.

باملحكمة) تم  (:  لسجل  لتجاري)

بتاريخ)) بكلميم   البتد ئية 

 212/)1/ 1)تحت رقم)9)45.
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 SOCIETE JADGO CAR
SARL AU 

إعـــــــالن عـــن إنشـــــــاء شــركـــــــة
بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�شى 

تم تأسيس شركة) 5نا5ر) 212) (25  

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  لشريك)

 لو حد باملميز ت  لتالية:

 SOCIETE JADGO  لتسمية:)

 CAR  SARL AU

مد5نة  لوفاق) (:  ملقر  ال تماعي)
 لرقم)51))بلوك    لعيون

 (11.111 ( (:  لرأسمال)

111))حصة من) درهم مقسمة على)

فئة)11))درهم.
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(:  لهدف)

•)كر ء) لسيار ت بدون سائق

سيد) :) لسيد مان   لشركاء)

و  لحامل)  حمد،مغربي  لجنسية،)

 SHرقم لبطاقة  لتعريف  لوطنية 

)6677)  )111))حصة).
تبتدئ من فاتح) (: ) لسنة  ملالية)

كل) من  د نبف  ( ( في) وتنتهي  5نا5ر 

سنة

) لتسييف):)تسيف  لشركة حاليا من)

ملدة) سيد  حمد  طرف  لسيد: مان 

غيف محددة.

باملحكمة) تم  (:  لسجل  لتجاري)

بتاريخ) بكلميم   البتد ئية 
 212/)1/1 )تحت))رقم) 4447.
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 STE GOOD OLAOUN SARL

AU
 إلشهار  لقانوني

قرر بمو 4  مع منعقد بتاريخ))

ذ ت) شركة  تأسيس  (212 /1(/(8

 لخصائص  لتالية.

تسمية) تم  لقد  ).) لتسمية:)

)»شركة ذ ت) ( »)كود  والون)  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة شريك))و حد.

حي) (7 مقر  لشركة بلوك) مقر:) (.2
 لخزنات  ملز ر  5ت ملول))

 .)رؤوس أمو ل:)حدد في)11.111)  

درهم مقسومة إلى)111)))حصة من)

11))درهم للو حد وموزعة كالتالي.))

عبد  لعالي))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))  لسيد  غري 

111)))حصة

 ملجموع:)111))))حصة)

من أهد ف  لشركة)) 4.) ملوضوع:)

بيع  لعسل و  مختلفة    شغال 

)و  لزيوت و بيع  لسلع عامة))
) غري) يعتبف  لسيد) 5.) لتسييف:)

) ملسيف لشركة ملدة غيف) ( ( عبد  لعالي)

محدودة.))))
و  لسيد  غري))عبد  لعالي  ملسؤل)

و  إلمضاء) عن  لنشاط  لشركة 

للعمليات  لبنكية لشركة).)))

من) سنة  بتد ء) (99 (: 6.) ملدة)

تأسيسها حس4  ملحضر  لتأسي�شي)

تم) لقد  7.) إل5د ع  لقانوني:)

 إل5د ع  لقانوني باملحكمة  البتد ئية)

تحت) (26/1(/212 ( بانزكان بتاريخ)
رقم) 219) لسجل  لتجاري  رقم)

 278(7
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STE HAYRESC SARL AU
شركة ذ ت مسؤولية محدودة 

شريك و حد
رأسمالها 511111.11 درهم

 ملقر  ال تماعي: شقة رقم 5 إقامة 
 ألنجال حي  لهدى أكاد5ر.

تفويت حصص 
محضر  لجمع)) بمو 4 
5وم ) ملنعقد    لعام  الستثنائي)
للشركة  ملسماة) ( د نبف2122) (1(  
ذ ت) شركة  (HAYRESC شركة)
و حد) شريك  محدودة  مسؤولية 
درهم  لكائن) (511111 رأسمالها)
مقرها بشقة رقم)5)إقامة  ألنجال حي)

 لهدى أكاد5ر قرر ما5لي):
5111)حصة   تماعية) تفويت) (-
من) للو حدة  درهم  ((11 فئة) من 
طرف  لسيد لحمودي أحمد لفائدة)

كل من):
 (711 *) لسيد  مزورو  لحسن)

حصة   تماعية.
 (711 5اسين) بو الرباح  *) لسيد 

حصة   تماعية.
 (611 5ونس) لحمودي  *) لسيد 

حصة   تماعية.
تعيين  لسيد مزورو  لحسن) (-

مسيف للشركة.)
للشركة) تغييف  لشكل  لقانوني  (-
محدودة) مسؤولية  ذ ت  شركة  من 
شريك و حد إلى شركة ذ ت مسؤولية)

محدودة.)
بكتابة) تم  ) إل5د ع  لقانوني:) (
لدى  ملحكمة  لتجارية)  لضبط 
بتاريخ) (((99 7 رقم) تحت  بأكاد5ر 

1 /1(/212 
من   ل  لنسخة و  لبيان عن  ملسيف:

 لسيد مزورو  لحسن
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 SOCIETE BEKALLI
 ELECTRICITE AGADIR

SARL A.U 
ICE 003224501000047

 تأسيس شركة مسؤولية  ملحدودة 
بشريك و حد

بمقت�شى عقد عرفي مؤرخ باكاد5ر)
وضع) تم  5نا5ر) 212) ( (15 بتاريخ)

قانون أسا�شي)
لشركة محدودة  ملسؤولية و لتي)

تحمل  لخصائص  لتالية:
 STE BEKALLI  لتسمية:)
ELECTRICITE AGADIR  SARL A.U
في) مقاولة   لهدف  ال تماعي:)

 شغال  ملختلفة و  لبناء)
رأس  ملال  ال تماعي):

)محدد في)11.111))درهم مقسمة)
درهم) ((11 111))حصة من فئة) إلى)
موزعة) ومحرر  مكتتبة  للو حدة 

كالتالي:
-) لسيد خليل صبار عادل)))111) 

حصة.
سنة  بتدء  من تاريخ) (99 (:  ملدة)

تأسيسها.
 54 رقم) تجزئة   ملقر  ال تماعي:)
 لطابق  لثاني شقة))1) لحي  ملحمدي)

 كاد5ر.
 لتسييف:

-) لسيد خليل صبار عادل))مسيف )
للشركة وملدة غيف محدودة.

تم) (: تم  إل5د ع  لقانوني)
باملحكمة  لتجارية) بكتابة  لضبط 
بتاريخ) ((21262 رقم) تحت  باكاد5ر 

 1/1(/212 
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R.Z HANNA CARS 
 SARL  

 RC : 9331
تـأسـيـس شــركة 

بتاريخ) ( عرفي) عقد  بمقت�شى  (
وضع  لقانون) تم  ( (16/1(/212 
محدودة) لشركة   لـتأسي�شي 
 ملسؤولية تحمل  لخصائص  لتالية:

 R.Z HANNA« ) لـتـسـميـــــــــــــــة))):)

(»CARS«»SARL«»AU

شركة ذ ت  ملسؤولية) ( (:  لشكل)

 ملحدودة من شريك و حد).)
 لـمـوضـــــوع):)تأ يف  لسيار ت بدون)

سائق.

:) ملحل) (  لـمـقر  ال ـتـماعــي)

 لتجاري رقم)6))،) لطابق)II،)قيسارية)

 لدردوري شارع ولي  لعهد تارود نت.

مــــــدة  لشركــــــة):))99))سنة.)
 (11.111 (: رأسمـــال  لشركـــة)

درهم) ((11 ب) حصة  ((111 درهم،)

للحصة.

 لـتسـيـيــــــــــــــــــر)))):) لسيد:)هشام حن).

لقد تم  إل5د ع  لقانوني للسجل)

لدى  ملحكمة  البتد ئية)  لتجاري 

بتارود نت تحت  لرقم  لتفتيبي)))67 
رقم) ( ( ( ( 1/1(/212 ( ( (: بتاريخ)

سجلها  لتجاري هو:))  9 .                                                  
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 RACHA TOURS  S.A.R.L AU
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة
بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 

شركة) تأسيس  ,تم  ((5/(1/2122

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  لتالية).

  RACHA TOURS (:  لتسمية)

S.A.R.L AU

نقل  ملستخدمين) (:  لهدف)

لحساب  لغيف)-)نقل  لبضائع لحساب)

 لغيف)-)) لنقل  لسياحي
زنقة و دة حي) (:  ملقر  ال تماعي)

سيدي سعيد بيوكرى

سنة  بتدء  من تاريخ) (99 (:  ملدة)

 لتأسيس.

 لشركاء):
111))حصة))رشيدة عطيف)

درهم) ((11.111 (:  لرأسمال)

مقسم إلى)111))حصة من فئة)11) 

درهم.)

:)تسيف  لشركة من طرف)  لتسييف)
رشيدة عطيف.
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فاتح) من  تبتدئ  (:  لسنة  ملالية)

5نا5ر وتنتهي في)) )د نبف من كل سنة.

من  إلرباح) (5% ( تخصم) (:  ألرباح)

لتكوين  الحتياط  لقانوني.

تم  إل5د ع) (:  إل5د ع  لقانوني)

ملحكمة  البتد ئية) با   لقانوني 

بتاريخ) (2( 9 رقم) تحت  بانزكان 

25/(1/2122

352 P

  STE UPSTART NEGOCE

  SARL AU
5وم) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

تم إنشاء)شركة ذ ت) (2122/(2/2(

 لخصائص  لتالية:

 STE UPSTART (:  لتسمية)

NEGOCE  S.A.R.L AU

زنقة) بزنيس  زينت  مركز   ملقر:)

مسليم تجزئة بوبكر  لطابق) ) لشقة)

4))باب دكالة مر كش.)))

تجارة  لعامة و) (: غـرض  لشركة)

 ملكتبيات)))

درهم) ((11.111 (  لرأسمال:)

من) نقد5ة  حصة  ((111 إلى) مقسم 

فئة)11)درهم):)

-) بو حيا  لحسن):)111))حصة

:) بو حيا) شخص) في   لتسييف 

 لحسن

  إل5د ع  لقانوني وضع باملحكمة)

 لتجارية بمر كش))5وم)) 212/)1/1)  

و لسجل) ( ((4 5  ( رقم) تحت 
 لتجاري تحت)))رقم)2257 )

353 P

FIDUCIAIRE AMIZA

 CELIA  NEGOCE   SARL  
رأسمال  لشركة  : 11.111) درهم

 ICE :003188909000052-  RC 

542( 

تأسيس شركة
بمقت�شى عقد عرفي مؤرخ باكاد5ر)

تأسيس) تم  نونبف 212،) ((5 بتاريخ)

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة) شركة 

باملو صفات  لتالية):

  CELIA  NEGOCE:(لتسمية 
 لهدف):)))بيع و شر ء)بالتقسيط)

 ملالبس  لجاهزة
 ملقر  ال تماعي).)شارع))14 ))رقم)

2)) لخيام)) كاد5ر)
 ملدة):)99)سنة.

5نا5ر) (1( :)من)  لسنة  ال تماعية)
إلى)) )د نبف.

11.111)درهم) (: رأسمال  لشركة)
حصة   تماعية) إلى111)) مقسم 

بمقد ر)11))درهم لكل))و حدة.
حامدي) تعين  لسيد   لتسييف:)
للشركة ملدة غيف) ( ،)كمسيف) عبد للة)

محدود ة.
بكتابة) تم  إل5د ع  لقانوني 
باكاد5ر) باملحكمة  لتجارية   لضبط 
بتاريخ)))) )5نا5ر))) 212)تحت  لـــرقم)
21268))و مسجلة بالسجل  لتجاري)

في نفس  ليوم تحت  لرقم) )542
354 P

أوبتكل الحمرا ش.م.م
 STE OPTICAL AL HAMRA «

» SARL au
رأس مالها 11.111) درهم

 ملقر  ال تماعي: محل تجاري رقم 
17 حمر   -4  شارع عبد  لرحمان 

بوعبيد أكاد5ر.
 إعالن عن تأسيس شركة
 ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

 بالشريك  لوحيد
بمقت�شى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)
إحد ث) تم  (، م) ( 5نا5ر) 212) (16
ذ ت) لشركة   لقانون  ألسا�شي 
 ملسؤولية  ملحدودة من طرف  ملوقع)

للعقد،)خصائصها كالتالي):
 STE ( أوبتكل  لحمر ) ( (:  لتسمية)

OPTICAL AL HAMRA SARL au
 ملقر  ال تماعي):)محل تجاري رقم)
شارع عبد  لرحمان) حمر ) -4 ) (17

بوعبيد أكاد5ر.)
 لهدف  ال تماعي):

*بيع منتجات بصرية
 MARCHAND DE PRODUITS 

 .OPTIQUES&NEGOCE

(: في) حدد  مال  لشركة  رأس 

ألف) إلى  مقسم  درهم  ((11.111

للحصة) درهم  ((11 فئة) من  حصة 

 لو حدة 5ملكها):

-) لسيدة  لزيتوني عائدة))))111) 

حصة.

عينت  لسيدة  لزيتوني)  لتسييف:)

عائدة مسيفة وحيد  للشركة ملدة غيف)

محدودة.

إلى) 5نا5ر  فاتح  من   لسنة  ملالية:)

) )د نبف.

 إلمضاء) لبنكي:) لسيدة  لزيتوني)

عائدة

لدى) تم  إل5د ع  لقانوني  لقد 

بتاريخ) بأكاد5ر   ملحكمة  لتجارية 

 212/)26/1م تحت رقم:)21241) 

-) لسجل  لتجاري:)87)54.

355 P

BRID FOOD شركة
 لسجل  لتجاري :  4567 /   كاد5ر

إعالن عن تصفية شركة
بمقت�شى محضر محرر بتاريخ)))  

،قرر  لشريك  لوحيد) (2122 د نبف)

لشركة)»)BRID FOOD)«)ما 5لي):))

)-)قفل  لتصفية  لنهائية للشركة.

ذمة  لسيد  دبحمان) إبر ء) (-

 بر هيم من مهامه كمصفي للشركة.))

بكتابة) تم  إل5د ع  لقانوني 

لدى  ملحكمة  لتجارية)  لضبط 

باكاد5ر بتاريخ))24)5نا5ر) 212)))تحت)

 لرقم)21214) . 

356 P

JIMES  شركة
 لسجل  لتجاري : 44927 /   كاد5ر

إعالن عن تصفية شركة
بمقت�شى محضر محرر بتاريخ)) 2 

،قرر  لشريك  لوحيد) (2122 د نبف)

لشركة)»)JIMES«)ما 5لي):))

)-)قفل  لتصفية  لنهائية للشركة.

ذمة  لسيد  يكر محمد) إبر ء) (- (

من مهامه كمصفي للشركة.))

بكتابة) تم  إل5د ع  لقانوني 

لدى  ملحكمة  لتجارية)  لضبط 

باكاد5ر بتاريخ))24)5نا5ر) 212)))تحت)

 لرقم)21215) . 
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 STE ECOLE CANADIENNE

 POUR LA FORMATION

 CINEMATOGRAPHIQUE ET

     AUDIOVISUEL  SARL
شركة  ملدرسة  لكند5ة للسينما و 

 لتدري4  لسمعي  لبصري  ش.م.م

محضر  لجمع  لعام) بمقت�شى 

و) للسينما  لشركة  ملدرسة  لكند5ة 

ش.م.م)  لتدري4  لسمعي  لبصري 

بتاريخ)19)5نا5ر) 212)و بعد  الستماع)

و قر ءة  ملحضر,)تقرر ما 5لي)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

أ)-)) لحل  ملسبق للشركة.
تعيين  لسيد محمد مرو زي) (- ب)

كمصفي للشركة.

في) مقر  لتصفية  تحد5د  (- ج)

 لعنو ن  لتالي أورير  ملركز)-))أورير)-)

أكاد5ر.

بكتابة) تم  إل5د ع  لقانوني 

لدى  ملحكمة  لتجارية)  لضبط 

5نا5ر) 212)تحت) ( ( ( باكاد5ر بتاريخ)

رقم)21271) .
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   OBG CONSULTING SARL  
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

رأسمالها)11.111))درھم

 لحل  لنهائي للشركة
محضر  لقر ر ت) بمقت�شى 

بتاريخ)  الستثنائية  لصادرة 

قرر  ملساهمين) (، (/(2/2122

ما5لي:

-) عتماد تقرير  ملصفي و ملو فقة)

على حسابات  لتصفية  لنهائية.

-)إعطاء) إلبر ء)للمصفى

عمليات  لتصفية) إغالق  (-

للشركة.



عدد)5755 - 24)ر 4)444) )5))فبف 5ر) 212)الجريدة الرسمية   2742

لتصفية) تم  إل5د ع  لقانوني 

 لشركة بكتابة  لضبط لدى  ملحكمة)

 لتجارية بأكاد5ر بتاريخ) 212/)9/1) 

تحت رقم)24)21).
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  STE ILYASSE AFRAH SARL
تصفية  لشركة

IF 14409585           RC 2235

بمقت�شى عقد عرفي مؤرخ بتزنيت))))

محضر) وضع  تم  ( 5نا5ر) 212) ((6

 لجمع  لعام))

تحمل) و لتي  لشركة   الستثنائي 

 لخصائص  لتالية:

و  لتشطي4) تصفية  لشركة  (-

 لنهائي.

بكتابة) تم  (: -) إل5د ع  لقانوني)

 لضبط باملحكمة  البتد ئية بتزنيت))

تحت رقم)9 ))في 212/)26/1

360 P

     SOCIETE MANSLINE   SARL
بمقت�شى محضر   تماع  ملنعقـد)

ما5لي))))))))))))))))))))))) تقرر  بتاريخ) 212/)16/1)

 ملصادقة عـلى حسابات  لتصفية

-) بر ء)د مة  ملصفي))))))))))))))))))))))))))))

-)) لحل  لنهائي للشركة))))))))))))))))))
-) لتشطي4 على  لسجل  لتجاري))))))))))))))

باملحكمة) إل5د ع  لقانوني  تم 

  2(( رقم) تحت  بانزكان   البتد ئية 

بتاريخ) 212/)27/1

361 P

  HAMOU AATIF
شركة ذ ت مسؤولية محدودة  د ت 

 لشريك  لوحيد )في طور  لتصفية)

وعنو ن مقرها  ال تماعي رقم 9)2 

شارع محمد  لخامس باب تارغونت- 

111 8 تارود نت  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

. 88 

بمقت�شى  لجمع  لعام  الستثنائي)
2122)تقرر 8))من  كتوبر)  ملؤرخ في)

حل شركة ذ ت مسؤولية محدودة) (

 HAMOU ذ ت  لشريك  لوحيد)

 (11.111 رأسمالها) مبلغ  ( (AATIF

مقرها  ال تماعي) وعنو ن  درهما 

9)2)شارع محمد  لخامس باب) رقم)

تارغونت))-)111 8)تارود نت  ملغرب)

نتيجة ل):) لعجز.

 2(9 و حدد مقر  لتصفية برقم)

شارع محمد  لخامس باب تارغونت)-)

111 8)تارود نت  ملغرب.)

و عين:

عاطف)) عبد  لعاطي   لسيد)ة))

15) لحي) رقم) (1( بلوك) ( عنو نه) و 

)ة)) كمصفي) تارودلنت   لحسني 

للشركة.

وعند  إلقتضاء) لحدود  ملفروضة)

محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

تبليغ  لعقود) محل  و   ملخابرة 

و لوثائق  ملتعلقة بالتصفية):)

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

 البتد ئية بتارود نت بتاريخ)7))نونبف)

2122)تحت رقم)764

362 P

  SIKASSO TRANS شركة
 لتشطي4  لنهائي للشركة

محضر  لجمع  لعام) بمقت�شى 

5وم) لشركة  ملنعقد   الستثنائي 

 SIKASSO(:2/2122)/29)تقرر ما 5لي

TRANS

  SIKASSO TRANS(((و تم تحد5د((-

 لتشطي4  لنهائي لشركة)

مقر  لتصفية هو  ملقر  ال تماعي:)

5)بلوك س)  لطابق  لثالث شقة رقم)

رقم)49)تجزئة  ركانة  5ت  ملول وعين)

 لسيد  بو  لنعائم رضو ن كمصف)

للشركة.))))

كتابة) لدى  تم  إل5د ع  لقانوني 

 لضبط باملحكمة  البتد ئية النزكان)

تحت رقم)91))5وم) 212/)25/1

363 P

AMERICAN CAKE SARL
 إعـــالن قانــوني

بمقت�شى عقد عرفي حرر محضر)
 لجمع  لعام  الستثنائي  ملوقع بتاريخ)
شركاء) قرر  حيث  (18/((/2122
شركة)AMERICAN CAKE SARL)ما)

5لي):
-) ملصادقة على تصفية  لشركة)

. AMERICAN CAKE SARL
كريم) تعيين  لسيد  لحبي4  (-

مصفي للشركة.))
(: تصفية  لشركة) مقر  تحد5د  (-
نونبف) ((8 بمحل تجاري كائن بشارع)

 لحي  لحسني  نزكان.
تم  إل5د ع  لقانوني لدي  ملحكمة)
 البتد ئية))بانزكان))في)2/2122)/6) 

تحت رقم)6)25 .
364 P

OMIM NEGOCE
 إلشهار  لقانوني

) لعقد  لعرفي  ملحرر) بمقت�شى)
شركاء) قرر  (26/(2/2122 ( بتاريخ)
OMIM NEGOCE))شركة) ( (  لشركة)
رأسمالها) محدودة  مسؤولية  ذ ت 

(: مقرها) ( و  لكائن) درهم  ((11.111

شقة رقم)17)عمارة س إقامة  ستيليا)

))) لدشيفة  نزكان:)ما 5لي:

-) لتصفية  لنهائية للشركة.

-)غلق عمليات  لتصفية).

-)إبر ء)ذمة  ملصفي  لسيدة حمو)

إ5مان))

تم  إل5د ع  لقانوني لدى كتابة)) (

 لضبط))باملحكمة  البتد ئية بانزكان))

تحت رقم) ( ( (26/1(/212 ( ( بتاريخ)

 (96

365 P

 MASTER LANGUAGE            

PRIVATE
            إلشهار  لقانوني

) لعقد  لعرفي  ملحرر) بمقت�شى) (

شركاء) قرر  ( 1/(2/2122 بتاريخ)

 MASTER LANGUAGE ( (  لشركة)

مسؤولية) ذ ت  شركة  (PRIVATE

محدودة).

درهم) ((11.111 ( ( (  رأسمالها)

)و  لكائن))مقرها):) لطابق  لثالت رقم)

حي  لسعادة) بئف  نزر ن  شارع  ((28

بيفكولة  لدشيفة ما 5لي:

-) لتصفية  لنهائية للشركة.

-غلق عمليات  لتصفية).

ذمة  ملصفي  لسيد عماد) إبر ء) (-

 لشويخي

تم  إل5د ع  لقانوني لدى كتابة)) (

 لضبط))باملحكمة  البتد ئية بانزكان))

رقم) تحت  ( ( (26/1(/212 ( بتاريخ)

(97

366 P

INFO SAP NET  S.A.R.L  A.U
تصفية مسبقة للشركة

تبعا للعقد  لعرفي  ملؤرخ بأكاد5ر)

تقررعلى  لنحو) 1) كتوبر9)21) في)

 لتالي:

 INFO SAP NET لحل  ملبكر لشركة 
شركة د ت  ملسؤولية  ملحدودة, ذ ت 

شريك وحيد 
بمو 4 محضر   تماع  لجمعية)

 لعامة غيف  لعاد5ة بتاريخ))1))أكتوبر)

21(9

 (1 بتاريخ) ملصفي  تقرير   (-

 كتوبر9)21

كتابة) لدى  تم  إل5د ع  لقانوني 

مصلحة  لضبط باملحكمة  البتد ئية)

تحت) 5نا5ر) 212) ( 1 في) بإنزكان 

 لرقم)226

367 P

Sté M.S EQUIPEMENT
 SIEGE(SOCIAL :HAY(AMZIL

 BLOC(A(N 71  BENSERGAO

 AGADIR

 لتصفية  ملسبقة
محضر  لجمع  لعام) بمقت�شى 

 ( /19/212( بتاريخ)  الستثنائي 

تقرر ما5لي):)

للشركة) *) لتصفية  ملسبقة 

 بتد ء  من  ليوم نفسه.
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*تعيين  لسيد-)سعيد بومسكيو-)
مصفي للشركة.

مقر) هو  *مقر  لشركة 
((((((((  لتصفية.)))

لدى) تم  إل5د ع  لقانوني 
بتاريخ) بأكاد5ر   ملحكمة  لتجارية 

17/2116/)))تحت رقم)8647.
368 P

غيف بالم
دو ر لقو سم طريق أريكا كلم 7 

 ماعة تسلطانت مر كش
 لسجل  لتجاري رقم : 12727)

رقم  لتعريف  ملوحد : 
1124(458 111156

للجمع  لعام  لغيف  لعادي) طبقا 
تم  ملو فقة) (17/(2/2121 في)  ملأرخ 

باإل ماع على ما5لي):
581)سهم من طرف  لسيد) *بيع)
لفائدة  لسيد سعيد) رشيد شمالل 

 بوكرم  لذي قبلهم
421)سهم من طرف  لسيد) *بيع)
سعيد) لفائدة  لسيد  عادل  عليل 

 بوكرم  لذي قبلهم
تحد5ث  لنظام  ألسا�شي للشركة.
لدى) تم  إل5د ع  لقانوني 
بتاريخ) بمر كش   ملحكمة  لتجارية 

 212/)1/ 2)تحت رقم)267 
369 P

STE  ALIMON CARS
شركة ذ ت مسؤولية محدودة

رأسمالها 11.111)  درهم
تغييف

للجمع  لعام  ملنعقد) وفقا 
5لي:))))))))))))))) ما  تقرر  (18/(2/2122 ( بتاريخ)

 لعناصر  ملضافة أو  ملحذوفة:
ألحيان) رشيد  قام  لسيد  (-
و لسيد بر هيم ألحيان))بمنح)11%) 
محمد) لصالح  لسيد  أسهمهم  من 

ألحيان.
نتج عن دلك  لتقسيم  لتالي):

سهم) ((11  لسيد محمد ألحيان)
ما مجموعه) و حد,) لكل  درهم  ((11

11.111))))درهم.

يعلن) ( للشركة) -) ملسيف  لقد5م  (
 ستقالته من مهمة  لتسييف.

تم تعيين  لسيد محمد ألحيان) (-
مسيف ))للشركة لفتفة غيف محدودة.

على  لوثائق  إلد رية) -) لتوقيع 
ساري  ملفعول من قبل) ( و ملصرفية)

 لسيد محمد ألحيان.
-)تحد5ث  لقو نين.)

بكتابة) تم  إل5د ع  لقانوني 
باملحكمة  لتجارية  كاد5ر)  لضبط 
رقم)) تحت  ( (28/(2/2122 بتاريخ)

.((985 
370 P

شركة  استاجيل 
 عنو نها  شارع محمد  لخامس 

قيسارية محمد  لخامس رقم 6  
 والد تا5مة 
بتارود نت

 لسجل  لتجاري رقم 87)7 
تارود نت.

بمقت�شى عقد عرفي ملحضر  لجمع)
لشركة ستا يل)) غيف  لعاد5ة   لعام 
5نا5ر) 212  (24 ش.م.م.)ش.و بتاريخ)

تم  التفاق و لتف �شي على ما5لي)))
من)) رأسمال  لشركة  رفع  (-

11.111)) لى)2.111.111
مز ولة) في  -) ستمر رية  لشركة 

نشاطها
-تحيين  لنظام  ألسا�شي.

بكتابة) تم  إل5د ع  لقانوني 
باملحكمة  البتد ئية)  لضبط 
تحت رقم) (212 /1(/26 لتارود نت)

.66
371 P

 SOCIETE AGRICOLE KINA
SARL

شركة د ت مسؤولية محدودة 
رأسمالها: 8.111.111  درهم

شارع محمد  لخامس حي  ملويسات 
أوالد تا5مة تارود نت

س ت ))8 تارود نت 
 لزيادة في رأس مال  لشركة 

بمقت�شى قر ر غيف عادي للشركاء)
لقد) 5نا5ر) 212) ((2 بتاريخ) مؤرخ 

تقرر ما 5لي:

من)) رأس  ملال  زيادة  (.(

  8.111.111 ) لى) درهم) (4.111.111

درهم).

تحيين  لقانون  ألسا�شي) (.2

للشركة.

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

5نا5ر) ((7 5وم) بتارود نت   البتد ئية 

 212)تحت عدد) 7)س ت)))8.
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STE SOTIBA INOX شركة
   SARL 

إعالن عن تعد5ل
بتاريخ) محرر  محضر  بمقت�شى 

قرر  لجمع  لعام) (2122 د نبف) (26

 STE SOTIBA لشركة) ٲالستثنائي 

INOX SARL))ما 5لي:))))

تحويل  ملقر  ال تماعي للشركة) (-

إلى  لعنو ن  لتالي:
28) لدشيفة) رقم) (4517 زنقة)

 لجهاد5ة  نزكان.)

تعد5ل  لقانون  ألسا�شي) (- (

للشركة.)

تم  إل5د ع  لقانوني لدى كتابة) (-

 لضبط باملحكمة  البتد ئية بانزكان)

بتاريخ) 212/)27/1))تحت رقم)94) 
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شركة رشيد مير
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

(11.111Dhs :ذ ت رأسمال

 ملقر  ال تماعي:حي  لسالم –  لرقم 

15) -  لد خلة

 لسجل  لتجاري عدد: 4589 - 

 لد خلة

مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 

قررت) 5نا5ر) 212) (15 في) بالد خلة 

 لجمعية  لعامة غيف  لعاد5ة:

أ-نقل  ملقر  ال تماعي للشركة إلى)

رياض  أللفة,) إقامة   لعنو ن  لتالي:)

(– ((7( 4)) لشقة) ( GP (7,) لدخلة)

 لطابق)II,) أللفة)–) لد ر  لبيضاء.

من) ( (»4« تعد5ل  ملو د) وتم  ت-)

 لنظام  ألسا�شي وفًقا لذلك.

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

–) لد خلة) و د  لذه4)  إلبتد ئية 

رقم:) تحت  بتاريخ:) 212/)7/1))

.69/212 

374 P

  STE  MK TRANSPORT
 SARL AU

لقر ر ت) عرفي  محضر  بمقت�شى 

 12 بتاريخ)  لشريك  لوحيد  ملنعقد 

فقد تقرر ما) بأكاد5ر،) ( 5نا5ر) 212)

5لي:

)ـ-)تغييف مقر  لشركة  لى  لعنو ن)

 ((7 رقم)  لجد5د  ملحل  لتجاري 

در ركة) حي  لنسيم   لطابق  لتاني 

أكاد5ر
مال  لشركة  لى) رأس  زيادة  (- (2

11.111))))مائة ألف درهم)

تم  إل5د ع) (  إل5د ع  لقانوني:)

لدى) بكتابة  لضبط   لقانوني 

  ( ( 5وم) باكاد5ر   ملحكمة  لتجارية 

 (21282 رقم) تحت  5نا5ر) 212)

بالسجل) نفس  ليوم  في  و لتسجيل 

 لتجاري تحت رقم)9)542.
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 STE IZOU-SUD
شركة مجهولة  إلسم

رأسمالها : 415.111 درهم

مقرها  ال تماعي : فونتي تجزئة رقم 

ج 4)، أكاد5ر.   

محضر  لجمع  لعام) بمقت�شى 

(،(9/16/2122  الستثنائي  ملؤرخ في)

في) ومحضر  ملجلس  إلد ري  ملؤرخ 
2122/))/1)،)قرر  ملجلس  إلد ري)

للشركة ما 5لي):)

وأعضاء) رئيس  قبول  ستقالة  (-

 ملجلس  إلد ري  لسابق.
أعضاء) ملجلس  إلد ري) تعيين  (-

 لجد5د.

وملودن) محمد  -) نتخاب  لسيد 
مع  عطائه) للشركة،) رئيسا  د5د  

و) صالحية  المضاء) إلد ري  وحده 

 لبنكي.)
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كامل  لصالحيات) إعطاء) (-

للسيد عبدهللا  لكر م إلتمام  ميع)

 إل ر ء ت  لقانونية،)وكذ  تعبئة كل)

 لوثائق و ملستند ت  لقانونية.

بكتابة) تم  إل5د ع  لقانوني 

لدى  ملحكمة  لتجارية)  لضبط 

بتاريخ) (،(21276 بأكاد5ر،)تحت رقم)

     . (/1(/212 
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 ESCALE RANDO 

   TALIOUINE

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد.

وعنو ن مقرها  ال تماعي حي 

 لقصبة تالوين 511 8 تارود نت 

 ملغرب.

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.(45(

  ستقالة مسيفة   لشركة 
تعيين مسيف  د5د للشركة

  لتوقيع  ال تماعي.
تحيين  لنظام  ألسا�شي.

بمقت�شى  لجمع  لعام  الستثنائي)

) 212تمت) 5نا5ر) من  في2))  ملؤرخ 

 ملصادقة على:

مسيفة  لشركة) *) ستقالة 

 BEMOLLE-BENE( AUDE,  لسيدة)

.CHRISTEL

عمر  دهمو) تعيين  لسيد  (*

لقبول) تبعا  للشركة  كمسيف  د5د 

 ستقالة  ملسيفة.

*) لتوقيع  ال تماعي للسيد عمر)

 دهمو.

*)تحيين  لنظام  ألسا�شي.

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

  1 بتاريخ) بتارود نت   البتد ئية 

5نا5ر 212)تحت رقم)69.
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 SOCIETE  KHALLOUFI

IMMOBILIER
SARL AU 

 RES KHALIJ ANNAKHIM IMM

 06 APP 02 CITE(FOUNTY

AGADIR

MODIFICATION
محضر  لجمع  لعام) بمقت�شى 

ثم) في) 212/)2/1))  ملنعقد 

بشركة))) تغييف ت  بمو به  حد ت 

  KHALLOUFI IMMOBILIER

شركة ذ ت مسؤولية محدودة حيت)

قرر ما 5لي):

من) تغييف  سم  لشركة  ( (•

إلى) (KALLOUFI IMMOBILIER

KHALLOUFI NEGOCE؛

•))تمد5د  لغرض  لتجاري للشركة)

ب:) ستغالل مقهى ومطعم

تحد5ث  لنظام  ألسا�شي) ( (•

للشركة.

•)) لصالحيات..

) لقانوني باملحكمة) أال 5د ع) ( تم)

في) 212/)1/)   باكاد5ر   لتجارية 

تحت رقم)21286) .  
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  SOCIETE BPS SIGNATURE

SARL
 SOCIETE  A(RESPONSABILITE

 LIMITEE AU CAPITAL DE

100.000 DHS

 SIEGE(SOCIAL: MAG(N° 58     

 IMM(I 148 AV(HASSAN(II(HAY

.AMANE DCHEIRA EL JIHADIA

R(C(N° 27475 INEZGANE

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

رأسمالها 11.111) درهم  

  إلشهار  لقانوني
بتاريخ) منعقد    ال تماع 

على) تحت  ملو فقة  ((7/1(/212  

ما 5لي):

تغييف موضوع  لشركة قاعة) (- ((

 لشاي و  لحلويات)))))))))

تعيين  لسيد كزيزر مرو ن) (– (2

سعاد  ملسيف ن) منادي  و  لسيدة 

لشركة ملدة غيف محدودة)

)و  لتوقيع  لبنكية لهما أ5ضا.)

باملحكمة)) تم  إل5د ع  لقانوني 

بتاريخ) بانزكان   البتد ئية 

 212/)7/1))تحت رقم)4)2 
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 STE ALFA BAU SARL AU
 ستقالة  ملسيف

-) ستقالة  ملسيف  لثاني  لسيد)

حسن  لهدى حتى تتم إد رة  لشركة)

من قبل  ملسيف  لوحيد  لسيد أفاتة)

حميد ملدة غيف محدودة

ذ ت  ملسؤولية) -) لشركة 

 ملحدودة)ALFA BAU)ستلتزم بتوقيع)

 لسيد أفاتة حميد.

)تم  إل5د ع  لقانوني لدى كتابة) ( (

باملحكمة  لتجارية  كاد5ر)  لضبط 

بتاريخ) 212/)1/1 ))تحت رقم)477
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KACPA شركة
ش.م.م

تعد5الت قانونية
بمو 4 عقد عرفي تمت  ملصادقة)

(،2122 أغسطس) (29 بتاريخ) علىيه 

تقرر ما 5لي):

للشركة) تحويل  ملقر  ال تماعي 

 (2 2)شارع) :)محج) إلى  لعنو ن  لتالي)

حي توهمو ملز ر أ5ت ملول.

شطو) حصص  لسيد  تفويت 

شطو) إلى  لسيد  حصة  (411 أمين)

عبد  لرحيم.
تغييف  لبنود):)4،)6)و7)من  لقانون)

 ألسا�شي للشركة.

تم  إل5د ع  لقانوني لدى  ملحكمة)

2))سبتمبف)  البتد ئية بإنزكان بتاريخ)

2122)تحت رقم)761).
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AFRICA EDIFICES
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

رأسمالها 11.111) درهم
 ملقر  ال تماعي : 59 شارع 
  لزرقطوني  لطابق 6 رقم 8)

 لد ر  لبيضاء
رقم  لسجل  لتجاري : )56954

بمقت�شى عقد عرفي بتاريخ)9)5نا5ر)
وضع  لقانون  ألسا�شي) تم  (212 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة) لشركة 

مميز تها كالتالي):
 AFRICA (:  السم  لقانوني)

.EDIFICES
:) النعاش)  لهدف  ال تماعي)

 لعقاري.
شارع) (59 (:  ملقر  ال تماعي)
8)) لد ر) رقم) (6  لزرقطوني  لطابق)

 لبيضاء.
 ملدة):)99)سنة.

:) لسيد 5اسين بن حمو)  لشركاء)
و لسيدة) باململكة  ملتحدة   لقاطن 
أشر ف أشهبار  لقاطنة بـ)22)شارع أبو)
ريان  لفلكي  ملعاريف  لد ر  لبيضاء.

حدد مبلغ  لرأسمال) (:  لرأسمال)
 (111 درهم مقسم إلى) ((11.111 في)

حصة من فئة)11))درهم.
تعيين  لسيد) تم  (:  لتسييف)
باململكة) حمو  لقاطن  بن  5اسين 
 ملتحدة كمسيف قانوني للشركة طبقا)

ملقتضيات  لقانون  ألسا�شي.
بالسجل) تسجيل  لشركة  تم 
بتاريخ)  لتجاري ملد5نة  لد ر  لبيضاء)
25)5نا5ر) 212)تحت  لرقم))56954.

 ملمثل  لقانوني

382 P

4USIT
SARL AU

تأسيس شركة
تم) (، بمقت�شى عقد عرفـي مؤرخ)
لشركة) إ5د ع  لقانون  لتأسي�شي 
وذ ت) ( ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة)

 ملميز ت  لتالية):
4USIT SARL AU(:(لتسمية 

تطوير حلول تكنولو يا) (:  لهدف)
 ملعلومات.) الستشار ت في  لتقنيات)
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ومنتجات) أنظمة  تركي4   لجد5دة.)
تكنولو يا  ملعلومات.

شارع) (46 (:  ملقر  ال تماعي)
6) لد ر) شقة) (2  لزرقطوني  لطابق)

 لبيضاء.
من تاريخ) سنة  بتد ء) (99 (:  ملدة)

تأسيسها  لنهائي.
:) لرأسمال)  لرأسمال  ال تماعي)
درهم) ((1.111 في) محدد   ال تماعي 
11))حصة   تماعية من) مقسم إلى)
مكتتبة) للو حدة،) درهم  ((11 فئة)
(: لفائدة) موزعة  و  بالكامل  ومحررة 

 لسيد حاتم  لتد5لي.
 لسنة  ال تماعية):)تبتدئ  لسنة)
 ال تماعية من فاتح 5نا5ر وتنتهي في)

) )ديسمبف.
تم تعيين  لسيد حاتم) (:  لتسييف)

 لتد5لي.مسيف  للشركة.
بالسجل) تم  إل5د ع  لقانوني 
لدى  ملحكمة  لتجارية)  لتجاري 
بالد ر  لبيضاء،)تحت رقم) )5671.

ملخص قصد  لنشر
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IGA TISSU
شركة محدودة  ملسؤولية ذ ت 

 لشريك  لوحيد
رأسمالها 11.111) درهم

مقرها  ال تماعي : 
26 محج مرس  لسلطان  لطابق ) 

 لشقة رقم    لد ر  لبيضاء
  لتأسيس

محدودة) شركة  تأسيس  تم 
ذ ت  لخصائص  لتالية)  ملسؤولية 
بالد ر) مؤرخ  عرفي  عقد  بمو 4 

 لبيضاء)بتاريخ) 212/)21/1.
IGA TISSU(:(لتسمية 

 لغرض  ال تماعي):)تعنى  لشركة)
أو) لفائدتها  وخار ه،) د خل  ملغرب 

للغيف ب):
وتوزيع  ملنتجات) وبيع  إنتاج 

 لنسيجية.)
محج مرس) (26 (:  ملقر  ال تماعي)
رقم)   )) لشقة   لسلطان  لطابق)

 لد ر  لبيضاء.

رأس  ملال):)حدد رأسمال  لشركة)
 (111 11.111))درهم مقسمة ل) في)
درهم) ((11 بقيمة) حصة   تماعية 
بالكامل) ومحررة  مكتتبة  للحصة،)

لفائدة):
 لسيد أ5وب منياني)11))حصة.)

سنة  بتد ء  من تاريخ) (99 (:  ملدة)
 لتأسيس.

 لسنة  ال تماعية):)من فاتح 5نا5ر)
إلى)) )ديسمبف من كل سنة.

:)تسيف  لشركة من طرف)  لتسييف)
 لسيد أ5وب منياني.

باملركز) تم  إل5د ع  لقانوني 
 الستثمار  إلقليمي بالد ر  لبيضاء.
 لسجل  لتجاري):) 56891.

لإلشارة و لبيان
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 Compta(vision
29,)زنقة ليل إقامة ربيعة)

 لصخور  لسود ء) لد ر  لبيضاء)

SYNERGATES
SARL

تأسيس شركة ذ ت مسؤوليات 
محدودة

بمو 4 عقد))حرر بتاريخ)2))5نا5ر)
تأسي�شي) قانون  إحد ث  تم  (212 
لشركة محدودة  ملسؤوليات وتحتوي)

على  ملميز ت  آلتية):
 SYNERGATES(السم  ال تماعي 
ذ ت) شركة  (:  لشكل  ال تماعي)

 ملسؤوليات  ملحدودة.)
 لهدف  ال تماعي):

وتركي4) خدمات  لكمبيوتر 
وصيانة وشر ء)وبيع أ هزة  لكمبيوتر)
و للو زم  ملكتبية) و ملعد ت  ملكتبية 

و ملو د  الستهالكية)؛
شبكات) وصيانة  تركي4 
وتطوير) و لكابالت،)  لكمبيوتر،)
وخدمات  إلنتفنت،)  لبفمجيات،)

وتصميم  لوي4.
أسالك) وصيانة  وتركي4  بيع 
 لكاميف ت ومعد ت  ملر قبة و لصوت.
وتجارة  ملو د) وتصد5ر   ستيف د 

و مللحقات لغرض  لشركة.

و الستشار ت) و لخبفة   لتدري4 
و ملساعدة  لفنية في مجال تكنولو يا)

 ملعلومات.
في  لشبكات) هندسة  لحاسوب 

و التصاالت.
و لصيانة) و لتفكيبات   ملبيعات 
في مجال  ملر قبة عن بعد و لحما5ة)

و لوصول و لتحكم عن بعد.
 ميع  ألعمال  لكهربائية)

و ألسالك.
أو) مالية  أو  تجارية  معاملة  أي 
غيف) أو  مباشر  بشكل  تتعلق  عقارية 
مباشر بغرض  لشركة أو أي غرض)

ذي صلة.
كل  لعمليات) عامة  وبصفة 
و ملالية) و لتجارية   لصناعية 
و ملنقوالت ممكن أن تتعلق بطريقة)
مباشرة أو غيف مباشرة بهدف  لشركة.)
 ملقر  ال تماعي):)44))شارع محمد)
سميحة إقامة  وهرة محمد سميحة)
5 ) لد ر  لبيضاء) 6) لشقة)  لطابق)

 ملغرب.
 ملدة):)99)سنة.

بجل4) قام  لشريك  (:  ملساهمة)
 ملبلغ  ألتي):))

  51.111 أنس)  لسيد  لشحيم 
درهم.

 لسيدة ريان كريم)51.111)درهم).)))
 ملجموع):)11.111))درهم.

مال  لشركة) رأس  (: رأس  ملال)
محدد ف))11.111))درهم مجزأ على)
11))حصة   تماعية))موزعة مقابل)

 ملساهمة في  لشركة.
 لتسييف):)ستكون ستكون  لشركة)
مسيفة من طرف مسيف5ن هما  لسيد)
بن  لشحيم أنس و  لسيد ريان كريم)
وذلك ملدة غيف محدودة و إمضائهما)
 ملشتفك 5لزم  لشركة في كل تعهد تها).
تأسيس  لشركة) ( مر حل) تمت 
بالد ر) لالستثمار  باملركز  لجهوي 
بالسجل  لتجاري)) وسجلت   لبيضاء)
و لتعريفة) (5699(5 رقم) تحت 
 لجبائية رقم)2 5771 5)و  لضريبة)
و  لضمان) ( 2 115(6 رقم)  ملهنية 

 ال تماعي رقم 4622582.
 إل5د ع  لقانوني)42)864 

للنشر و  إل5د ع

Compta(vision(sarl
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01TALENT MAROC
SAS

تأسيس شركة
في) مؤرخ  عرفـي  عقد  بمقت�شى 
إ5د ع  لقانون) تم  (،21/17/2122

مبسطة) باسهم  لشركة   لتأسي�شي 

وذ ت  ملميز ت  لتالية):

    1( TALENT MAROC(:(لتسمية 

SAS

من  لشركة،) :) لغرض   لهدف)

بشكل مباشر أو غيف مباشر،)سو ء)في)

 ملغرب أو في  لخارج.)

 لتدري4  ملنهي وتطوير  لبفمجيات)

تكنولو يا) خدمات  و ميع 

 ملعلومات.

لها تحقيق غرض  لشركة) 5جوز 

على  لنحو  ملحدد أعاله)،)تنفيذ  ميع)

و لشكليات) و إل ر ء ت   لعمليات 

،)وعلى و ه)  لالزمة لتحقيق غرضها)

 لخصوص ما 5لي)،) لقائمة  ملوضحة)

أدناه):)

و ملنشآت) إنشاء) ميع  ملباني 

 لصناعية و لتجارية و ملباني و ملصانع)

و ملتا ر) و ملكات4  وورش  لعمل 

5مكن) و لشركات  لتي  و ملؤسسات 

 ستخد مها بأي شكل من  ألشكال،)

وتشغيلها) و ستئجارها  وحيازتها 

لتعزيز) وتشغيلها  وإد رتها  وتطويرها 

وتطوير صناعة وتجارة  لشركة)؛

أو  ستيف د  ميع) محلًيا   لشر ء)

وكذلك  ميع  ملو د)  ملنتجات 

وقطع  لغيار) و مللحقات  و ملعد ت 

و آلالت  ملفيدة أو  لالزمة لنشاطها.
زنقة  ومليما) (:  ملقر  ال تماعي)

رقم) 65،) لطابق)  قامة  للوفر 

 لر بع،) لد ر  لبيضاء.

من تاريخ) سنة  بتد ء) (99 (:  ملدة)

تأسيسها  لنهائي.

:) لرأسمال)  لرأسمال  ال تماعي)

درهم) ((11.111  ال تماعي محدد في)

1.111))حصة   تماعية) مقسم إلى)

مكتتبة درهم للو حدة،) ((1  من فئة)

)و محررة بالكامل و موزعة لفائدة):)
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منها))9111))سهم من  لنوع أ)،)مع)

حقوق  لتصويت وألف))111)))سهم)

من  لنوع ب دون حقوق  لتصويت.

وهي مملوكة من قبل):

 TALENT AFRICA  1(« شركة)

بمو 4) محدودة  عامة  شركة  (»SA

قدره) مال  برأس   لقانون  لبفتغالي،)

في  لسجل) مسجلة  5ورو،) (51.111

 لتجاري ملاد5ري  لبفتغال تحت  لرقم:)

ويقع مكتبها  ملسجل) (،5(671  58
زنقة مور ريا  دفيصو صدم رقم) في،)

  9111147 (- د) لطر   9) لطابق) )

رئيسها  لتنفيذي) 5مثله  فنشال،)

(،Dror SULTAN(لسيد درور سلطان 

رقم) حامل  و ز  لسفر  إلسر ئيلي 
8) ري) في) و ملقيم  ( 4 69218

دسنتشيك.تل  بي4  سرئيل))8.511) 

سهم.

)أ)) من  لنوع) سهم  ((7511(

و)111.)))سهم من  لنوع ب.

مو ليد) محيي  سعيد   لسيد 

962)/2)/ ))مغربي  لجنسية حامل)

 E( 24 9 رقم) للبطاقة  لوطنية 

68)تجزئة  ملنتزه عين د5اب) ويقيم في)

من) سهم  (((511( (:  لد ر  لبيضاء)

 لنوع أ.

 1(« شركة) تعيين  (:  لتسييف)

5مثلها) TALENT AFRICA SA«) لتي 

رئيس) كأول  سلطان  درور   لسيد 

5قبل  لسيد درور) لفتفة غيف محددة.)

منصبه،) لوظائف) بحكم  سلطان،)

بأي) 5تأثر  ال  أنه  ويعلن  إليه   ملوكلة 

تعارض أو أي حظر 5حتمل أن 5منع)

تعيينه.

تم تعيين أول مد5ر عام للشركة)

هذه  ألنظمة) أحكام  بمو 4 

بشخص  لسيد سعيد موحيي مغربي)

(،( /(2/(962 مو ليد)  لجنسية،)

رقم) للبطاقة  لوطنية  حامل 

E( 24 9)ويقيم في)68)تجزئة  ملنتزه)

عين د5اب  لد ر  لبيضاء.

تعيين  لسيد سعيد محيي مد5ر )

عاما لفتفة غيف محددة.

محيي  ملهام) سعيد  5قبل  لسيد 

 ملوكلة إليه ويصرح بأنه ال يعاني من)

أن) 5حتمل  حظر  أي  أو  تعارض  أي 

5حول دون تعيينه.

لن تتمتع  لشركة) وفًقا للقانون،)

تاريخ) من  إال  بالشخصية  العتبارية 

تسجيلها في سجل  لتجارة و لشركات.

وبانتظار) ذلك،) إلى  باإلضافة 

 النتهاء)من إ ر ء ت تسجيل  لشركة)

5منح  لشركاء) في  لسجل  لتجاري،)

تفويًضا صريًحا للسيد درور سلطان)

بحكم منصبه أو  لسيد سعيد موحيي)

بحكم منصبه،)للتصرف نيابة عنهم.

 لسنة  ال تماعية):)تبتدئ  لسنة)

 ال تماعية من فاتح 5نا5ر وتنتهي في)

) )ديسمبف.

بالسجل) تم  إل5د ع  لقانوني 

 لتجاري لدى  ملحكمة  لتجارية بالد ر)

(،2(/(2/2122 بتاريخ)  لبيضاء،)

تحت رقم) 56619.
ملخص قصد  لنشر
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 Private School For

Paramedical Professions
» PSPP «

بريڤيت سكول فور بار ميد5كال 

بروفيشن »ب س ب ب«

شركـة محدودة  ملسؤولية بشريك 

وحيد رأسمالها 11.111) درهم

8) زنقة أبو قاسم وزيري لڤيليت 

 لصخور  لسود ء -  لد ر  لبيضاء 

 لـتــأسـيـس
بالد ر) عرفي  عقد  بمقت�شى 

 2122 ديسمبف) ( 1 بتاريخ)  لبيضاء)

لشركة) تحرير  لقانون  ألسا�شي  تم 

ذ ت  لشريك) محدودة  ملسؤولية 

 لوحيد خاصيتها كالتالي):

فور) سكول  بريڤيت  (:  لتسمية)

بار ميد5كال بروفيشن)»ب س ب ب«

 لهدف):)

للمهن)  ملدرسة  لعليا  لخاصة 

 لصحية)؛

عامة،) ميع  ملعامالت) وبصفة 
 لتجارية أو  الستيف د5ة أو  لصناعية)
أو  لعقارية) أو  ملنقولة  أو  ملالية 
 ملرتبطة بشكل مباشر أو غيف مباشر)
باألشياء) ملذكورة أعاله أو  لتي 5مكن)

أن تساهم في إنماء) لشركة.
أبو) زنقة  ((8 (:  ملقر  ال تماعي)
لڤيليت  لصخور) وزيري  قاسم 

 لسود ء) لد ر  لبيضاء).
 ملدة):)99)سنة.

درهم) ((11.111 (:  لرأسمال)
فئة) من  حصة  ((111 إلى) مقسمة 
عن) سددت  لحصص  درهم  ((11
كاملها ووزعت على  لشريك  لوحيد)

 لسيد بوملاني محمد.
 لتسييف):)عهد به ملدة غيف محددة)
بوملاني) للسيد  مطلقة  وبصالحيات 
محمد  ملقيم)28)زنقة بيفون  لطابق)

5)بيلفيد5ر  لد ر  لبيضاء.
5نا5ر  لى (( من) (:   لسنة  ملالية)

) )ديسمبف.
لالحتياط  لقانوني) (%5 (:  ألرباح)
5وضع) أو  5نقل  أو  5وزع  أما  و لباقي 
تحت  الحتياط حسبما 5قرره  لجمع)

 لعام.
بكتابة) تم  إل5د ع  لقانوني 
بالد ر) باملحكمة  لتجارية   لضبط 
تحت) بتاريخ) 212/)27/1)  لبيضاء)

رقم))7)856. 
في  لسجل) تسجيل  لشركة  تم 
بالد ر) باملحكمة  لتجارية   لتجاري 
تحت) بتاريخ) 212/)27/1)  لبيضاء)

رقم)56994
من أ ل  لتخليص و إلشهار)
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ديجي أرش سوليسيون
شركـة محدودة  ملسؤولية

بشريك وحيد
رأسمالها 11.111) درهم

4 زنقة نوبيال إقامة 4 قطاع 7) 
بلوك ) حي  لريا ض  لرباط

 لـتــأسـيـس
بالرباط) عرفي  عقد  بمقت�شى 
تحرير) تم  5نا5ر) 212) (12 بتاريخ)
محدودة) لشركة   لقانون  ألسا�شي 
ذ ت  لشريك  لوحيد)  ملسؤولية 

خاصيتها كالتالي):

 لتسمية):)د5جي أرش سوليسيون.

 لهدف):)

 الستشار ت  إلد رية.

تطوير تكنولو يا  ملعلومات.

تكنولو يا  ملعلومات) هندسة 

و لتنمية  لبحرية.

 لتجارة  إللكتفونية و ملبيعات عبف)

 إلنتفنت.

 لتسويق  لرقمي،) لبف5د)

 إللكتفوني،) لفاكس،) لرسائل)

 لقصيفة.

خدمات  ألعمال.

 لتدري4 و الستشار ت.

 تمثيل  لشركات  ملغربية)

أو  أل نبية ذ ت  لغرض  ملماثل.

أد ء) ميع  لخدمات  ملتعلقة)

بشكل مباشر أو غيف مباشر باملنتجات)

و ألنشطة  ملذكورة أعاله.

شر ء)وبيع وتوزيع وتمثيل وتسويق)

و ستيف د وتصد5ر  ميع  ملستلزمات)

و لخدمات) و ملو د  لخام  و لسلع 

غيف  ملصّنعة) أو  و ملنتجات  ملصنعة 

و ملرتبطة بشكل مباشر أو غيف مباشر)

بتجارة  لكت4) (، دون  ستثناء) (،

و لقرطاسية و لتعليم و ملكت4  ملو د)

تكنولو يا) وحلول  معد ت  وكذلك 

 ملعلومات)؛

في  ميع) مشاركة  لشركة 

 لشركات أو  لشركات  لتي تم إنشاؤها)

أو  لتي سيتم إنشاؤها،)و لتي قد تكون)

مرتبطة بشكل مباشر أو غيف مباشر)

بهدف  لشركة أو بأ5ة أغر ض مماثلة)

سيما  لشركات وال  صلة،) ذ ت   أو 

أو  لشركات  لتي من  ملرجح أن يساهم)

لغرض  لشركة،) في  إلنجاز  غرضها 

طريق) عن  سيما  وال  وسيلة،) بأي 

شركات  د5دة أو مساهمات)  إنشاء)

أو عمليات  ندماج أو مشاريع مشتفكة.
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بر ء ت  ختف ع أي   تقد5م 

تر خيص أو  تجارية  عالمات  أو  ( 

أو) نقلها  أو  حيازتها  أو  عمليات  أو  (

منحها) أو  عنها  أو  لتنازل  تشغيلها 

 لحصرية  ملباشرة أو غيف  ملباشرة)؛

عامة،) ميع  لعمليات) وبصفة 

 لتجارية،) لصناعية،) ملالية،)

عقارية  ملتعلقة) و لغيف   لعقارية 

بصفة مباشرة أو غيف مباشرة بالهدف)

إنماء) في  تساهم  أو  لتي   ال تماعي 

 لشركة.

نوبيال) زنقة  (4 (:  ملقر  ال تماعي)

حي  لريا) (( بلوك) ((7 قطاع) (4 إقامة)

ض  لرباط.

 ملدة):)99)سنة.

درهم) ((11.111 (:  لرأسمال)

فئة) من  حصة  ((111 إلى) مقسمة 

عن) سددت  لحصص  درهم  ((11

كاملها ووزعت على  لشريك  لوحيد)

 لسيد بوزيان حمزة.

 لتسييف):)عهد به ملدة غيف محددة)

بوزيان) للسيد  مطلقة  وبصالحيات 

حمزة  ملقيم سال  لجد5دة رقم)69)) 

 حصين سال  لجد5دة.

إلى 5نا5ر  (( من) (:   لسنة  ملالية)

) )ديسمبف.

لالحتياط  لقانوني) (%5 (:  ألرباح)

5وضع) أو  5نقل  أو  5وزع  أما  و لباقي 

تحت  الحتياط))حسبما 5قرره  لجمع)

 لعام.

بكتابة) تم  إل5د ع  لقانوني 

بالرباط) باملحكمة  لتجارية   لضبط 

رقم) تحت  بتاريخ) 212/)1/1 )

 .( 272(

في  لسجل) تسجيل  لشركة  تم 

باملحكمة  لتجارية)  لتجاري 

تحت) بتاريخ) 212/)1/1 ) بالرباط 

رقم65727).

من أ ل  لتخليص و إلشهار)
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ARZ NEGOCE
SARL

تأسيس شركة
تم) (، بمقت�شى عقد عرفـي مؤرخ)
لشركة) إ5د ع  لقانون  لتأسي�شي 
وذ ت) ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

 ملميز ت  لتالية):
ARZ NEGOCE SARL(:(لتسمية 
 لهدف):) لغرض من  لشركة هو):

 لتجارة  ملحلية أو  لدولية،)وتوزيع)
أي منتج أو سلعة.

 ستيف د وتصد5ر أي عنصر ومو د)
مرتبطة بشكل مباشر أو غيف مباشر)

بنشاط  لشركة.
تشغيل أو حيازة أو إنشاء)وحد ت)

 لبيع وشبكات  لتوزيع.
وشحن) وتسويق  وشر ء) بيع 

وصيانة أي منتج أو سلعة.
و لتمثيل) تقد5م  لخدمات 
و لتصميم) و لسمسرة  و لعموالت 
و لتنقي4 و لتعاقد من  لباطن ومنح)

بر ء ت  الختف ع و لتف خيص.
حيازة  ميع  ملمتلكات  لحضرية)
غيف) أو  و ألر �شي  ملبنية  أو  لريفية،)

 ملبنية أو حقوق  لعقار ت.
في) وإد رة  ألور ق  ملالية  حيازة 

شركات أخرى.
 ملشاركة أو  ملصلحة في أي شركة)
أو مؤسسة)،)وشر ء)سند ت  مللكية أو)

 ألور ق  ملالية.
شارع) (265 (:  ملقر  ال تماعي)
 لزرقطوني،) لطابق  لتاسع،)رقم)92.
من تاريخ) سنة  بتد ء) (99 (:  ملدة)

تأسيسها  لنهائي.
:) لرأسمال)  لرأسمال  ال تماعي)
درهم) ((1.111 في) محدد   ال تماعي 
حصة   تماعية) ((11 إلى) مقسم 
11)درهم للو حدة،)مكتتبة) من فئة)

ومحررة بالكامل وموزعة لفائدة):
فرن�شي) رشيد  لزغاري   لسيد 
غشت) (22 مو ليد) من   لجنسية،)
في فرنسا.)حامل  و ز  لسفر) ((988
بفرنسا،) مقيم  (،2(AA24686 رقم)
 787(1 مونتيسوري) ماريا  شارع  ((

روسني سور سين):)81)حصة.

 لسيد علي  ابر مغربي  لجنسية،)

بالد ر) ((996 أبريل) (27 مو ليد) من 

 لبيضاء.)حامل للبطاقة  لوطنية رقم)

مقيم بالد ر  لبيضاء،) (،BH478554

(: 9))س ض) رقم) (14 أرتيز نات زنقة)

21)حصة.

 لسنة  ال تماعية):)تبتدئ  لسنة)

 ال تماعية من فاتح 5نا5ر وتنتهي في)

) )ديسمبف.

تعيين  لسيد) تم  (:  لتسييف)

فرن�شي  لجنسية،) رشيد  لزغاري 

في) ((988 غشت) مو ليد22) من 

رقم) حامل  و ز  لسفر  فرنسا.)

 ( بفرنسا،) مقيم  (،2(AA24686

 787(1 مونتيسوري) ماريا  شارع 

علي) و لسيد  سين  سور  روسني 

مو ليد من  مغربي  لجنسية،)   ابر 

27)أبريل)996))بالد ر  لبيضاء.)حامل)

(،BH478554 للبطاقة  لوطنية رقم)

مقيم بالد ر  لبيضاء،)أرتيز نات زنقة)

14)رقم)9))س ضمسيف ن للشركة.

بالسجل) تم  إل5د ع  لقانوني 

 لتجاري لدى  ملحكمة  لتجارية بالد ر)

(،26/(2/2122 بتاريخ)  لبيضاء،)

تحت رقم241 4.
ملخص قصد  لنشر
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JULIA PARK
شركة ذ ت مسؤولية محدودة 

رأسمالها 11.111) درهم

 لسجل  لتجاري رقم 2797 )

مقرها  ال تماعي :  لطابق  ألر�شي 

فيال رقم 5 نور   و حة سيدي 

 بر هيم مر كش

 لتأسي�شي
تأسي�شي  ملؤرخ) عقد  بمقت�شى 

5نا5ر) 212) ملسجل) (24 بتاريخ)

تأسيس) تم  5نا5ر) 212) (25 بتاريخ)

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة ذ ت)

 لخصائص  لتالية):

 JULIA (:  لتسمية  ال تماعية)

.PARK

 ملوضوع  ال تماعي):)

منعش عقاري.

بيع وشر ء) لعقار ت.

:) لطابق  ألر�شي)  ملقر  ال تماعي)

سيدي) و حة  نور) ) (5 رقم) فيال 

 بر هيم مر كش.
رأس  ملال):)5حدد رأسمال  لشركة)

 (.111 11.111))درهم مقسم إلى) في)

11))درهم للحصة  لو حدة) حصة بـ)

محررة كاملة.

 لتسييف):)5قوم بتسييف  لشركة كل)

من  لسيد):

حمزة بر دة ملين  ملقيم في تجزئة)

سيدي) و حة  (5 رقم) فيال   لنور) )

مر كش  لحامل)  بر هيم  لويد ن 

..EE2 17 5(للبطاقة  لوطنية رقم

تجزئة) في  ملين  ملقيم  بر دة  نبيل 

مر كش) شمال  بساتين  لنخيل 

رقم) للبطاقة  لوطنية  26) لحامل 

.EE 15919

 ملدة):)حددت مدة  لشركة في)99 

سنة  بتد ء)من تاريخ تأسيسها.

تم  لقيام باإل5د ع  لقانوني لدى)

باملحكمة  لتجارية) كتابة  لضبط 

بمر كش بتاريخ)1 )5نا5ر) 212)تحت)
رقم)44216).

392 P

DENSICO PROCESS
SARL AU

RC 567605

تأسيس شركة
في) مؤرخ  عرفـي  عقد  بمقت�شى 
إ5د ع  لقانون) تم  (،14/((/2122

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   لتأسي�شي 

د ت  لشريك  لوحيد) (  ملحدودة)

وذ ت  ملميز ت  لتالية):

 DENSICO PROCESS(:(لتسمية 

SARL AU

من  لشركة) :) لغرض   لهدف)

إما) (، مباشر) غيف  أو  مباشر  بشكل 

عن) نيابة  أو  نفسها  عن  باألصالة 

أطر ف ثالثة):



عدد)5755 - 24)ر 4)444) )5))فبف 5ر) 212)الجريدة الرسمية   2748

و ألدو ت) وتأ يف  آلالت   ستيف د 

 ملتعلقة بشكل مباشر أو غيف مباشر)

و ميع  ملنتجات) بإنتاج  لباريت 

 ملشتقة)؛

تصد5ر  لباريت و ميع  ملنتجات)

 ملشتقة منه.

و ميع) وتسويق  لباريت  إنتاج 

مشتقاته.

و ملو د  لخام)  ستيف د  لباريت 

نصف  ملصنعة  ملتعلقة) و ملنتجات 

بإنتاج  لباريت.

شارع) (265 (:  ملقر  ال تماعي)

92) لد ر) رقم) (9  لزرقطوني  لطابق)

 لبيضاء.

من تاريخ) سنة  بتد ء) (99 (:  ملدة)

تأسيسها.

:) لرأسمال)  لرأسمال  ال تماعي)

درهم) (51.111 (  ال تماعي محدد في)

511)حصة   تماعية من) مقسم إلى)

مكتتبة) للو حدة،) 11).درهم  ( فئة)

ومحررة بالكامل و موزعة لفائدة):

 La société(511)حصة   تماعية

STEINBOCK BARITE LTD SA

 لسنة  ال تماعية):)تبتدئ  لسنة)

 ال تماعية من فاتح 5نا5ر وتنتهي في)

) )ديسمبف.

تم تعيين  لسيد أندريه) (:  لتسييف)

سويسري) ماركيفيتش،) ستيفان 

رقم) وحامل  و ز  لسفر   لجنسية 

.X1 426 8

فرن�شي) هارفي  د فيد   لسيد 

رقم وحامل  و ز  لسفر    لجنسية 

 AP9864  (6)مسيف ن للشركة.

بالسجل) تم  إل5د ع  لقانوني 

 لتجاري لدى  ملحكمة  لتجارية بالد ر)

بتاريخ) 212/)19/1،)  لبيضاء،)

تحت رقم)54  85.
ملخص قصد  لنشر
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 الستاذة سناء)مهد وي

موثقة بالد ر  لــبيـضاء

 لــــــد ر  لــــبيــضــاء

YAHYALEASE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

لشريك وحيد

تأسيس شركة
تلقته) ( توثيقي) عقد  بمقت�شى 

،موثقة) مهد وي) سناء)  ألستاذة 

بتاريخ مؤرخ   بالد ر  لبيضاء،)

تم تأسيس شركة) 5نا5ر) 212،) ((8

لشريك) ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

وحيد بالخصائص  لتالية):

ذ ت  ملسؤولية) شركة  (:  لشكل)

 ملحدودة لشريك وحيد.

.YAHYALEASE(لتسمية):)شركة 

كر ء) لعقار ت) و  تأ يف  (:  لهدف)

 ململوكة أو  ملؤ رة.

:) لد ر  لبيضاء،)  ملقر  ال تماعي)
مرس  لسلطان؛) زنقة طر بلس،) (8 

 لطابق  لسفلي.

من تاريخ) سنة  بتد ء) (99 (:  ملدة)

تأسيس  لشركة.
رأس  ملال):)حدد رأس مال  لشركة)

 (111 11.111))درهم مقسم إلى) ب)

للحصة) درهم  ((11 فئة) من  حصة 

 لو حدة حررت بأكملها للسيدة زين4)

شارع) باملحمد5ة،) 5حيى،) لقاطنة 

إقامة)  لحسن  لثاني،) لطابق  ألول،)

لبطاقة  لتعريف) كاليا،) لحاملة 

.T2(9((8(لوطنية رقم 

:)تسيف  لشركة من طرف)  لتسييف)

 ملسيف  لوحيد  لغيف  لشريك  لسيد)

زكرياء)5حيى،) لقاطن بالد ر  لبيضاء،)
زنقة  لبحر  ألحمر،) فيال كريستيان،)
عين  لذئاب،) لحامل) (،26 رقم)

رقم) لبطاقة  لتعريف  لوطنية 

T(91148،)ملدة غيف محدودة.

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

بتاريخ بالد ر  لبيضاء،)   لتجارية 

)1)فبف 5ر) 212)تحت رقم)846754.
لإل5د ع و  لنشر

 ألستاذة سناء)مهد وي
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شركة مراكش كومستيبل
ش.م.م ذ ت  لشريك  لوحيد 

 رأسمالها 1.111) درهم
 قامة  ألمان تجز ة  ألزدهار عمارة ب 

شقة 2) مر كش
مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 
(،2122 أكتوبر) بتاريخ) 2) بمر كش 
لشركة) وضع  لقانون  ألسا�شي  تم 
ذ ت  لشريك) محدودة  ملسؤولية 

 لوحيد ذ ت  ألوصاف  لتالية):
 لتسمية):)مر كش كومستيبل)

 ملوضوع):)كل ما 5تعلق باالستيف د)
و لتصد5ر,بائع  ملو د  ملعلبة  لغد ئية))

خصوصا كل ما 5تعلق بالزيتون.
للشركة  قامة)  ملقر  ال تماعي 
 ألمان تجزأة  ألزدهار عمارة ب شقة)

2))مر كش.)
من تاريخ) سنة  بتد ء) (99 (:  ملدة)
 لتأسيس  لنهائي للشركة إال في حالة)

إمد د أو  نحالل مسبق.
 لرأسمال):)1.111))درهم مقسمة)
درهم) ((11 حصة من فئة) ((11 إلى)

للحصة  لو حدة.
تسيف  لشركة من طرف) (:  إلد رة)

 لسيد أحمد بد ز.
 لسنة  ملالية):)من فاتح  كتوبر إلى)

1 )سبتمبف.)
كل) بين  لشركاء) 5وزع  (:  ألرباح)

حس4 حصته.)
كتابة) لدى  تم  إل5د ع  لقانوني 
 لضبط باملحكمة  لتجارية بمر كش)
رقم) تحت  (2122 5نا5ر) بتاريخ) 1)

.(4 299
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ASSDISTRIB
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

بشريك و حد
تقاطع حي موز رت و شارع  نفا، 
 قامة  لجنة  لصغيفة،  لطابق 

 لسابع،  لد ر  لبيضاء 
بتاريخ عرفي  عقد   بمو 4 
تقرر تأسيس شركة) 5نا5ر) 212) (( 

بالخصائص  لتالية):

 لتسمية):) سديستف45.

ذ ت) شركة  (:  لشكل  لقانوني)

 ملسؤولية  ملحدودة بشريك و حد.

تقاطع حي موز رت) (: مقر  لشركة)

و شارع  نفا،) قامة  لجنة  لصغيفة،)

 لطابق  لسابع،) لد ر لبيضاء.

نشاط  لشركة):)

و لتجارة) و لتمثيل   لتجارة 

و لعمولة و الستيف د و لتصد5ر.

من تاريخ) سنة  بتد ء) (99 (:  ملدة)

إحد ثها  لفعلي.
رأس  ملال):)حدد رأس مال  لشركة))

111 11))درهم مقسم)111))حصة)

كما 5لي):

 (111 هللا) عبد  عاصم   لسيد 

حصة.

:) لسيد عاصم عبد هللا))  لتسييف)

مسيف وحيد للشركة ملدة غيف محدودة.

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

)تحت)  لتجارية لد ر  لبيضاء) لكبفى)
رقم للسجل  لتجاري))...............)ورقم)

 ال5د ع)....
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MBF REVETEMENT
S.A.R.L

تأسيس شركة
بتاريخ) عرفي  عقد  بمقتدى 

تم) بالد ر  لبيضاء،) (2122/(2/ 1

لتأسيس) وضع  لقانون  ألسا�شي 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة) ( شركة)

بالخصوصيات  لتالية):

 لتسمية):)» م بي  ف غوفيتومون«)

:) الشغال  لنهائية) غرض  لشركة)

للبناء.

بيع شر ء)وكر ء)معد ت  لبناء.

 شغال مشتفكة.
زنقة  بو بكر) (2 (:  ملقر  ال تماعي)

 (( شقة)  لبقالني  لطابق  لثالث 

ليسيطانيا))) لد ر  لبيضاء.

 لتسييف):)من طرف متحد محمد،)

مسيف للشركة ملدة غيف محدودة  بتد ء)

من 5وم إنشاء) لشركة.
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في) حدد  لرأسمال  (:  لرأسمال)

 (111 إلى) مقسم  درهم  ((11.111

حصة ب)11))درهم لكل حصة.)751 

حصة) و25)) متحد  للسيد  حصة 

حصة) ((25 مليكة.) لوزة  للسيدة 

للسيد بدر متحد.)

في) مدة  لشركة  حددت  (:  ملدة)

تسجيلها) تاريخ  من  عاما  بتد ء) (99

بالسجل  لتجاري.

بمركز) تم  إل5د ع  لقانوني 

و ملسجل) بالد ر  لبيضاء)  الستثمار 

بالسجل  لتجاري تحت رقم)567959  

بتاريخ 212/)2/1).
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R2O CONSULTING
SARL 

تأسيس شركة
بتاريخ) عرفي  عقد  بمقتدى 

تم) بالد ر  لبيضاء،) ( 1/(2/2122

لتأسيس) وضع  لقانون  ألسا�شي 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة) شركة 

بالخصوصيات  لتالية):

 لتسمية):)» ر2 و كونسيلتينك)«.

:) الستشار ت) غرض  لشركة)

و لتدبيف  ملالي) و لضريبية   ملالية 

للشركات.) لتدري4 وتطوير ألعمال.
زنقة  بو بكر) (2 (:  ملقر  ال تماعي)

 (( شقة)  لبقالني  لطابق  لثالث 

ليسيطانيا  لد ر  لبيضاء.

عزيزة) طرف  من  (:  لتسييف)

غيف) ملدة  للشركة  مسيفة   وكمليل،)

إنشاء) 5وم  من  محدودة  بتد ء)

 لشركة.

في) حدد  لرأسمال  (:  لرأسمال)

 (111 إلى) مقسم  درهم  ((11.111

حصة.) لكل  درهم  ((11 ب) حصة 

للسيدة عزيزة  وكمليل) حصة  ( 41

1  )حصة للسيد عبد  لحق  بر 5م)

و1  حصة للسيد رضو ن  لخليلي.

في) مدة  لشركة  حددت  (:  ملدة)

تسجيلها) تاريخ  من  عاما  بتد ء) (99

بالسجل  لتجاري.

بمركز) تم  إل5د ع  لقانوني 

و ملسجل) بالد ر  لبيضاء)  الستثمار 

بالسجل  لتجاري تحت رقم) 5 568  

ب تاريخ 212/)7/1) 
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CONSTRAZIM
شركة ذ ت مسؤولية محدودة

ذ ت شريك و حد

رأسمالها 11.111) درهم

تأسيس
بمقت�شى عقد عرفي مؤرخ))بالد ر)

 لبيضاء))بتاريخ)1))5نا5ر) 212)،)تم)

ذ ت) لشركة  أسا�شي  قانون  ( تحرير)

مسؤولية محدودة ذ ت شريك و حد)

باملميز ت  لتالية):

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

مسؤولية محدودة ذ ت شريك و حد.

»كونسطر زيم«) (: تسمية  لشركة)

CONSTRAZIM))بالفرنسية.)

منعش) (: بإ5جاز) غرض  لشركة 

أو) عقاري،) ألشغال  ملختلفة 

 لبنا5ات،) لتصد5ر و الستيف د.

(،  2 (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)

إقامة) إبر هيم  لرود ني،) شارع 

)2،) لد ر) 5) لرقم)  لريحان،) لطابق)

 لبيضاء.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

حدد) (: ( مبلغ رأس  ملال  لشركة)

في)11.111))درهم بقيمة)11))درهم)

للحصة مقسم كالتالي):

 لسيد عزيز حميم)111))حصة.

:) سند  لتسييف) مسيف  لشركة)

للسيد عزيز حميم ملدة غيف محدودة)

مع  لصالحيات  ملطلقة.)

 لسنة  ملالية):)من))فاتح))5نا5ر إلى))

) ))ديسمبف.

لالحتياط  لقانوني) (% (5 (:  ألرباح)

و لباقي إما 5وزع و إما 5نقل أو 5وضع)

تحت  الحتياط حسبما 5قرره  لجمع)

 لعام.

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
رقم)) ( تحت) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

.568869
من أ ل  لتلخيص و إلشهار

 ملسيف)

 لسيد عزيز حميم

399 P

OUMNIA PROTEC
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

شريك و حد
 رأسمالها : 11.111)  درهم

تأسيس
بمقت�شى عقد عرفي مؤرخ))بالد ر)
تم) 5نا5ر) 212،) (16 بتاريخ) (  لبيضاء)
ذ ت) لشركة  أسا�شي  قانون  ( تحرير)
مسؤولية محدودة ذ ت شريك و حد)

باملميز ت  لتالية):
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
مسؤولية محدودة ذ ت شريك و حد)
تسمية  لشركة):)»أمنية بروطيك«)

OUMNIA PROTEC)بالفرنسية.)
موزع) (: بإ5جاز) غرض  لشركة 
تركي4  آلالت) طفا5ات  لحريق,)
و ملعد ت  لصناعية,) لتصد5ر)

و الستيف د.
(،  2 (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
إقامة) إبر هيم  لرود ني،) شارع 
)2،) لد ر) 5) لرقم)  لريحان،) لطابق)

 لبيضاء.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):))99)سنة.
مبلغ رأس  ملال  لشركة):)حدد في)
درهم) ((11 بقيمة) ( درهم) ((11.111

للحصة مقسم كالتالي):)))
 لسيد سعيد أمزيل)111))حصة.
:) سند  لتسييف) مسيف  لشركة)
للسيد.)سعيد أمزيل ملدة غيف محدودة)

مع  لصالحيات  ملطلقة.)
 لسنة  ملالية)):)من))فاتح))5نا5ر إلى))

) ))ديسمبف.
لالحتياط  لقانوني) (% (5 (:  ألرباح)
و لباقي إما 5وزع و إما 5نقل أو 5وضع)
تحت  الحتياط حسبما 5قرره  لجمع)

 لعام.

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
رقم)) ( تحت) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

.568879
من أ ل)) لتلخيص و إلشهار

 ملسيف

 لسيد سعيد أمزيل
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مكت4  ألستاذة سهام 5ماني

موثقة

)ز وية محج)2)مارس وشارع موالي  دريس  الول،

 لد ر  لبيضاء

شباج
ش.م.م

تأسيس 
بمقتضـى عقد تلقته  ألستاذة) (-(

موثقة بالد ر  لبيضاء،) سهام 5ماني،)

وضع) تم  5نا5ر) 212،) ((7 بتاريخ)

ذ ت) لشركة   لقانون  ألسا�شي 

خصائصها)  ملسؤولية  ملحدودة 

 ألساسية كالتالي):

 السم:)»شباج«)ش.م.م

 لهدف  ال تماعي):)

 النعاش  لعقاري)؛

 التجار في  ميع  ألشكال لجميع)

مو د  لبناء)؛

 لتأسيس،) لشر ء،) لكر ء،)
لكل  ألصول) و الد رة   الستتمار،)

 لتجارية،) لوكاالت،) لفروع،) لعقار،)

 لتي تتعلق بالهدف  ال تماعي)؛

عامة،) ميع  لعمليات) وبصفة 

وغيف)  لتجارية،) ملالية،) ملنقولة 

 ملنقولة،) لتي تتعلق بصفة مباشرة)

أو غيف مباشرة بالهدف  ال تماعي أو)

قابلة لتسهيل  لتوسع و لتطور هدف)

 لشركة.

5وم) من  سنة  بتد ء) (99 (:  ملدة)

بتاريخ) بالسجل  لتجاري  تسجيليها 

فاتح فبف 5ر) 212.

(- :) لد ر  لبيضاء)  ملقر  ال تماعي)

68)شارع الرميطاج.

 (11.111  لرأسمال  ال تماعي:)

حصة من) ( إلى111)) درهم مقسمة 

فئة)11))درهم،)مكتتبة نقد  ومحررة)

بالكامل،)موزعة كالتالي):
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 لسيد إبر هيم باجي):)51 )حصة

 لسيدة كوثر  لشامي):)51 )حصة

 لسيد أسامة باجي):)11))حصة

 لسيد  دم باجي):)))11))حصة

 لسيد محمد باجي):)))11))حصة

فاتح) من  تبتدئ   لسنة  ملالية:)

5نا5ر  لى)) )د نبف من كل سنة.

باجي) إبر هيم  :) لسيد   لتسييف)

و لسيدة كوثر  لشامي عينو  بصفتهم)

 ملسيف5ن  لوحيد5ن للشركة ملدة غيف)

محددة مع توقيع مزدوج و  باري.

بكتابة) تم  إل5د ع  لقانوني  (- (2

 لضبط لدى  ملحكمة  لتجارية بالد ر)

فبف 5ر) 212،) فاتح  بتاريخ   لبيضاء)

تحت رقم)))846749 .                          

 )-)تم تسجيل  لشركة في  لسجل)

بالد ر) للمحكمة  لتجارية   لتجاري 

فبف 5ر) 212،) فاتح  بتاريخ   لبيضاء)

تحت  لرقم  لتحليلي)))  571.                      
للنشر و  إل5د ع
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STAND CREATIVE AGENCY
SARL

RC5687(9

تأسيس شركة
-)بمقت�شى عقد عرفـي مؤرخ في) (I
إ5د ع  لقانون) تم  (،19/1(/212 

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   لتأسي�شي 

 ملحدودة))وذ ت  ملميز ت  لتالية):

 لشركاء):

 CIN بنكيف ن) أمين   لسيد 

n°BE8 4519

 CIN عسولي) عثمان   لسيد 

n°J459572

شركة) (La société Wb Media

برأسمال) محدودة  مسؤولية  ذ ت 

في) ومسجلة  درهم  ((.111.111

 لسجل  لتجاري للد ر  لبيضاء)تحت)

)94)25)ويمثلها مد5رها  لسيد) رقم)

.CIN D47(865(عادل بصري

 STAND CREATIVE (:  لتسمية)

. AGENCY SARL

وكاالت) أنشطة  :) ميع   لهدف)
و الستشار ت  لتسويقية)  التصال 
و التصالية باستخد م  ميع  لوسائط)
و ميع  لوسائط) وخاصة  إلنتفنت 
أنشطة  لعالقات)  لتفاعلية.) ميع 

 لصحفية و لعالقات  لعامة.
حي) زنقة  (49 (:  ملقر  ال تماعي)
 ان  وريس  لطابق)6)شقة)2))حي)

غوتييه  لد ر  لبيضاء
من تاريخ) سنة  بتد ء) (99 (:  ملدة)

تأسيسها  لنهائي.
:) لرأسمال)  لرأسمال  ال تماعي)
 ال تماعي محدد))في)11.111))درهم)
حصة   تماعية) ((111 إلى) مقسم 
من فئة)11))درهم للو حدة،)مكتتبة)

ومحررة بالكامل.
 لسنة  ال تماعية):)تبتدئ  لسنة)
 ال تماعية من فاتح 5نا5ر وتنتهي في)

) )د نبف.
تم تعيين  لسيد عادل) (:  لتسييف)
 (( مو ليد) مغربي  لجنسية،) بصري،)
(،CIN:D47(865(5وليو)971))بمكناس

مقيم بالد ر  لبيضاء.مسيف  للشركة.
تم  إل5د ع  لقانوني بالسجل) (- (II
لدى  ملحكمة  لتجارية)  لتجاري 
بالد ر  لبيضاء)تحت رقم854915.

ملخص قصد  لنشر
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W5 PRODUCTIONS
SARL

RC568725
تأسيس شركة

-)بمقت�شى عقد عرفـي مؤرخ في) (I
إ5د ع  لقانون) تم  (،16/1(/212 
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   لتأسي�شي 

 ملحدودة))و ذ ت  ملميز ت  لتالية:
 W5 PRODUCTIONS(:(لتسمية 

.SARL
:) لسيد  دريس)  لشريك  لوحيد)

.CIN n°A  67 ((بناني
:) إلنتاج  لسينمائي،)  لهدف)
وإنتاج) و إلنتاج  لسمعي  لبصري،)
و ألفالم) و ألفالم  لقصيفة،)  ألفالم،)
و ألفالم) و ألفالم  لتقنية،)  لدعائية،)
ومقاطع) أو  لتعليمية،)  لتدريبية 

 لفيد5و.

 لتصميم  لفني لجميع  لشعار ت)

وتوزيع) وتسويق  وإنشاء)  إلعالنية 

وتصنيع  ميع  لشعار ت و ألناشيد)

أعم  ميع) وبصورة  و لنماذج 

لالستخد م)  لرسائل  ملخصصة 

 إلذ عي أو  لتلفزيوني.

حي) زنقة  (49 (:  ملقر  ال تماعي)

 ان  وريس  لطابق)6)شقة)2))حي)

غوتييه  لد ر  لبيضاء.

من تاريخ) سنة  بتد ء) (99 (:  ملدة)

تأسيسها  لنهائي.

:) لرأسمال)  لرأسمال  ال تماعي)

 ال تماعي محدد))في)11.111 )درهم)

حصة   تماعية) ( 111 إلى) مقسم 

من فئة))11))درهم للو حدة،)مكتتبة)

ومحررة بالكامل)

 لسنة  ال تماعية):)تبتدئ  لسنة)

 ال تماعية من فاتح 5نا5ر وتنتهي في)

) )د نبف.

 لتسييف):)تم تعيين  لسيد  دريس)

بناني)) CIN n°A  67)مسيف  للشركة.

تم  إل5د ع  لقانوني بالسجل) (- (II

لدى  ملحكمة  لتجارية)  لتجاري 

بالد ر  لبيضاء،)تحت رقم2)8549.
ملخص قصد  لنشر
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أدابت نكوس
ADAPT NEGOCE

تأسيس شركة
بمقت�شى عقد عرفي مؤرخ بالد ر)

تم) 5نا5ر) 212) ((8 بتاريخ)  لبيضاء)

تأسيس شركة باملو صفات  لتالية):

ذ ت) محدودة  ملسؤولية  شركة 

 لشريك  لوحيد.

 (ADAPT NEGOCE( (:  لتسمية)

أد بت نكوس.

1))زنقة  لحرية) (:  ملقر  ال تماعي)

 لطابق)2)شقة)5) لد ر  لبيضاء.)

بيع،) ستيف د) (:  لهدف  ال تماعي)

وتصد5ر  ملو د  لكهربائية.):

 لتسييف):)بناني مزيان خليل.)

درهم) ((11.111 (:  لرأسمال)

مقسم إلى  لف حصة من فئة مائة)

إلى  لشريك  لوحيد) مسندة  درهم 

 لسيد بناني مزيان خليل.

 ملدة):)99)سنة.

تم  إل5د ع  لقانوني لدى  ملحكمة)

 2 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

فبف 5ر) 212)تحت رقم)7)8568.

بالسجل  لتجاري) تم  لتسجيل 

تحت رقم))57152.
ملخص قصد  لنشر
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SPEED PROMO
S A R L 

تأسيس شركة
مؤرخ) عرفـي  عقد  بمقت�شى  (- (I

تم إ5د ع  لقانون) في) 212-)8-1)،)

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   لتأسي�شي 

 ملحدودة و ذ ت  ملميز ت  لتالية:

 SPEED PROMO (:  لتسمية)

.S.A.R.L

 لهدف):) لغرض من  لشركة هو في)

كل من  ملغرب و لخارج باألصالة عن)

نفسها وبالنيابة عن  الخرين)

منعش عقاري)؛

حيازة  ألر �شي  ملجردة  و  لتي)

تتكون من مباني سيتم هدمها و لبناء)

لجميع  ملباني) على  ألرض  ملذكورة 

 و  لتقسيمات بهدف بيعها بو سطة)

شقق  وقطع مجهزة)؛

إعادة  لبيع كليا و زئيا للممتلكات)

وتأ يف  لشقق) و لحقوف  لعقارية 

و ملحالت  لتجارية،)شر ء)وبيع وتصنيع)

و ستيف د) وتسويق  وتوزيع  وتعبئة 

 ميع منتجات  لبناء)ودر سة وتصميم)

وتطوير وتفيد  ميع  ملشارع  لعقارية)

و لسياحية و لهندسة)؛

 ملدنية و ميع أعمال  لبيناء).

شارع محمد) (( (:  ملقر  ال تماعي)

 بوزيان  قامة نز ر  لطابق)2) لشقة))) 

سيدي عثمان  لد ر  لبيضاء.
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من تاريخ) سنة  بتد ء) (99 (:  ملدة)
تأسيسها  لنهائي.

:) لرأسمال)  لرأسمال  ال تماعي)
 ال تماعي محدد))في)211.111.درهم)
حصة   تماعية) (2111 إلى) مقسم 
من فئة)11))درهم للو حدة،)مكتتبة)

ومحررة بالكامل.
 لسنة  ال تماعية):)تبتدئ  لسنة)
 ال تماعية من فاتح 5نا5ر وتنتهي في)

) )د نبف.
تم تعيين  لسيد محمد) (:  لتسييف)
فردي مسيًف  وحيد  للشركة لفتفة غيف)

محددة.
تلتزم  لشركة بالتوقيع) (:  لتوقيع)

 لوحيد للمسيف  ملذكور أعاله.
لدى) تم  إل5د ع  لقانوني  (- (II
بالد ر  لبيضاء،)  ملحكمة  لتجارية 
بتاريخ) 212-)1-1 ،)تحت رقم)24 856 

 لسجل  لتجاري رقم)571115.
ملخص قصد  لنشر
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SUBLIMAR
S A R L au

-)بمقت�شى عقد عرفـي مؤرخ في) (I
إ5د ع  لقانون) تم  (،14/1(/212 
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   لتأسي�شي 

 ملحدودة و ذ ت  ملميز ت  لتالية):
 SUBLIMAR S.A.R.L (:  لتسمية)

.au
 لهدف):)هدف  لشركة

من  ملغرب و لخارج،)باألصالة عن)
نفسها وبالنيابة عن  آلخرين  لصباغة)
-) لطباعة) على  ألنسجة) و لطباعة 
(- على  ألنسجة) بالشاشة  لحريرية 
خياطة  ملالبس)-)صنع  ميع  ملنتجات)
-) لتجارة  إللكتفونية،)  لنسيجية)
 لشر ء،) لبيع،) الستيف د،) لتصد5ر،)
 لخدمة،) لتمثيل،) لتسويق،) لعمولة)
و لسمسرة ألي منتج أو سلعة أو مادة)
-) ميع) تتعلق بالكائن  ملذكور أعاله)
 لخدمات  لتدريبية و إلشر ف  ملنهي في)
طباعة  لشاشة و لتفكيف  الستف تيجي)
بأي) أو  من خالل  لندو ت  لتدريبية 
أي) (، أعم) وبصورة  (- أخرى) وسيلة 
عملية تجارية أو شخصية أو عقارية)

بشكل) مرتبطة  مالية  أو  أو صناعية 

مباشر أو غيف مباشر باألشياء) ملذكورة)

أعاله أو من  ملحتمل أن تعزز تحقيقها)

مشاركة) أي  وكذلك  (، وتطويرها)

شكل) بأي  (، مباشرة) غيف  أو  مباشرة 

من  ألشكال في  لشركات  لتي تسعى)

أهد ف مماثلة أو ذ ت صلة.

:) 8))شارع متنى)  ملقر  ال تماعي)

سيدي) حارث  لطابق  الول   بن 

برنو�شي  لبيضاء.

من تاريخ) 99)سنة  بتد ء) (: (  ملدة)

تأسيسها  لنهائي.

:) لرأسمال)  لرأسمال  ال تماعي)

درهم) ((11.111  ال تماعي محدد في)

حصة   تماعية) ((111 إلى) مقسم 

11)درهم للو حدة،)مكتتبة) من فئة)

ومحررة بالكامل.

 لسنة  ال تماعية):)تبتدئ  لسنة)

 ال تماعية من فاتح 5نا5ر وتنتهي في)

) )د نبف.

 لتسييف):)تم تعيين  لسيدة سكينة)

مفضل مسيفة منفرًدة للشركة لفتفة)

غيف محددة.

تلتزم  لشركة بالتوقيع) (:  لتوقيع)

 لوحيد للمسيفة  ملذكور أعاله.

لدى) تم  إل5د ع  لقانوني  (- (II

بالد ر  لبيضاء،)  ملحكمة  لتجارية 

رقم) تحت  بتاريخ) 212/)/25،)

رقم) 5 )11855) لسجل  لتجاري 

.°56941(
ملخص قصد  لنشر
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CASA OSTEO
SARL AU

IF : 24891139          RC : 387569
رأس مال 1.111) درهم

 ملكت4  لرئي�شي: ز وية زنقة فر نكلين 

و زنقة كلوس دي بروفانس ،  لطابق 

 ألول رقم 2، حي غوتييه ، إقامة 7 

أنفا،  لد ر  لبيضاء

في نها5ة  ال تماع  لعام  الستثنائي)

 CASA شركة) في  للمساهم  لوحيد 

OSTEO SARL AU،)تقرر ما 5لي):

بيع  ألسهم:) لسيد.)تشارلز،)إ5ريك)

 Charles,( Eric( Claude المي.) كلود 

Lamy)5بيع)11))سهم للسيدة سلوى)

بنحدو.

كلود) إ5ريك  (، تشارلز)  لسيد.)

 Charles,( Eric( Claude( Lamy المي)

يستقيل من منص4  ملد5ر.

بنحدو) سلوى  تعيين  لسيدة 

.CASA OSTEO(مد5رة  د5دة لـ

تعد5ل  لنظام  ألسا�شي:) ملادتان)

6)و)7.

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

2/2122)/ 2)تحت  لرقم)41 )85.

407 P

فيدما ش م م

 لهاتف)4 .122.41.46

 لفاكس122.24.85.96 

contact@fidma.ma(لبف5د  اللكتفوني 

 لد ر  لبيضاء

الكترو مانتونونس

ش م م ش و

زيادة رأسمال للشركة
بمقت�شى محضر  لجمعية  لعامة)

لشركة)  لغيف  لعاد5ة) 212/)19/1)

ذ ت) شركة  مانتونونس   لكتفو 

وحيد) لشريك  محدودة  مسؤولية 

مقرها) درهم،) ( ((1.111 رأسمالها)

 14 زنقة)  ال تماعي بالد ر  لبيضاء،)

رقم)14)ال فيالت،))قرر  لشركاء)ما 5لي):)

زيادة رأسمال  لشركة ب)91.111 

درهم) ((1.111 من) لرفعه  درهم 

دمج) من خالل  درهم  ((11.111 إلى)

 ألرباح  ملحتجزة.

باملحكمة) تم  (:  إل5د ع  لقانوني)

بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

 212/)25/1)تحت))رقم))855661.
للنسخة و لبيان

فيدما

408 P

AFMA MARRAKECH
RC 47743

 طبقاللقانون رقم 7)-99

متد ول في قانون  لتأمينات 
شركة ذ ت  ملسؤولية محدودة

برأس مال 11.111  درهم
 ملقر  لرئي�شي: شارع عبد  لكريم 
 لخطابي - برج  ملنارة 2  لطابق 

 لثاني
كيليز مر كش

محضر   تماع) على  وبناء)
بتاريخ)  لجمع  لعام  الستثنائي 

2122/))/28)تقرر ما 5لي):
بين) حصص  بانتقال  إقر ر 
5اسين) محمد  شركة  لسيد.) شركاء)
 ((( و حًد ) حصة  نقل  مطجينوش 
 AFMA (« ا له في رأسمال شركة)

ً
ملك

لصالح) ش.م.ل،) (»MARRAKECH
AFMA SA،) ملسجل في  لد ر) شركة)
 لبيضاء.)سجل تجاري برقم) 2246.
قبول  ستقالة من مهامه كمسؤول)

 لسيد.)محمد 5اسين ماتجينوش.
تعيين مد5ر مشارك عن  لشركة)
زكريا) محدودة:) لسيد  غيف  ملدة 
سيف  لد5ن مغربي  لجنسية وحامل)
.BK6(2654((للبطاقة  لوطنية رقم

 عتماد  لنظام  ألسا�شي  لجد5د)
وتحد5ثه.

في  ملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
 لتجارية بمر كش بتاريخ)2/2122)/22  

تحت رقم) 4289).
409 P

 PACKAGE GLOBAL
SERVICES

SARL
RC 229373

رأسمال 41.111) درهم
   ملقر   ال تماعي : منطقة أ5روبول 

محمد  لخامس ، ص ب 2 ) - 

 لنو صر ،  لد ر  لبيضاء

نقل  ملقر  لرئي�شي للشركة
محضر   تماع  لجمع) بمو 4 

بتاريخ)  لعام  الستثنائي  ملنعقد 

2122/))/1)،)قرر مساهمو  لشركة)

ما 5لي):



عدد)5755 - 24)ر 4)444) )5))فبف 5ر) 212)الجريدة الرسمية   2752

نقل  ملقر  لرئي�شي للشركة:

محمد) أ5روبول  منطقة  (: من)

-) لنو صر،) (( 2 ب) ص   لخامس،)

 لد ر  لبيضاء.

تجزئة) :) ملنطقة  لصناعية   لى)

-) لد ر) بوسكورة) صالح  أوالد  ((4(

 لبيضاء.

من  لنظام) (4 تعد5ل  ملادة)

 ألسا�شي.

تحد5ث  لنظام  ألسا�شي.

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

2122/))/29)برقم))84764.

410 P

TENOR RESTAURATION
SARL 

RC n°247717

رأسمال 61.111.111 درهم

 ملقر  لرئي�شي: 8 شارع ميخائيل 

نوعيمة -  لد ر  لبيضاء

على محضر   تماع  لجمع) وبناء)

 لعام  الستثنائي بتاريخ)2122/))/6) 

تقرر:

تمد5د  لغرض  ملؤس�شي للشركة)

بإضافة نقطة ثانية):

 لشر ء)و لبيع و ملتا رة و الستيف د)

و لسمسرة) و لعمولة  و لتصد5ر 

أو) غيف  لغذ ئية  لجميع  ملنتجات 

 لغذ ئية)؛) ميع  لخدمات و ملشورة)

و إلد رة و لتدري4  ملو هة للشركات)

أو) أو  لجمعيات  أو  ملؤسسات 

 ألفر د،)وال سيما في مجاالت  لتسويق)

وتطوير) وإد رة  ألعمال  و ملبيعات 

شبكات  المتياز.

5بقى  لباقي دون تغييف.

تعد5ل  ملادة)2)من  لنظام  ألسا�شي.

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

 212/ )1/ 14)تحت رقم) 14 85.

411 P

STE PACK&LOG EM

SARL AU

 ستدر ك  لخطأ  لو رد بالجريدة)

 28 بتاريخ) (5748 عدد)  لرسمية 

د نبف)2122.

عوضا  لحاجي  لتهامي.

5قرأ  لسيد عبد  للطيف شفقا).

و لباقي بدون تغييف
لالشارة و لبيان

412 P

GIROD MAROC

RC:22669 

مجمع سابينو  لصناعي تجزئة 2  

 لنو صر  لد ر  لبيضاء

إثر قر ر ت  الستثنائية للمساهم)

 لوحيد بتاريخ)2122/))/25)،)تقرر:

أوليفييه)  ستقالة  لسيد 

 Olivier( Jacques ( هنوينكل)  اك 

HINNEWINKEL)من منصبه كمد5ر.

إلنجاز  إل ر ء ت) صالحيات 

 لشكلية.

 إل5د ع  لقانوني باملحكمة  لتجارية)

بالد ر  لبيضاء)تحت رقم)854872.

413 P

GIRODAFRICA

RC:542555

مجمع سابينو  لصناعي تجزئة 2  

 لنو صر  لد ر  لبيضاء

إثر قر ر ت  الستثنائية للمساهم)

 لوحيد بتاريخ)2122/))/25)،)تقرر:

أوليفييه)  ستقالة  لسيد 

 Olivier( Jacques ( هنوينكل)  اك 

HINNEWINKEL)من منصبه كمد5ر.

تعد5ل  لنظام  ألسا�شي.

إتمام  إل ر ء ت) صالحيات 

 لشكلية.

 إل5د ع  لقانوني باملحكمة  لتجارية)

بالد ر  لبيضاء)تحت رقم)854914.

414 P

PROXI REST
SARL AU

RC:(25 25

عمارة  ألفق ماند رونا 11  تجزئة 

رقم 9 سيدي معروف ،  لد ر 

 لبيضاء

قر ر ت  ملساهم) محضر  بعد 

 لوحيد)،)تقرر:

نقل مقر  لشركة إلى عمارة  ألفق)

سيدي) (9 تجزئة رقم) ( 11  ملند رونا)

معروف)21111) لد ر  لبيضاء.

من) للمادة) )) متالزم  تعد5ل 

 لنظام  ألسا�شي للشركة)؛

سلطة  إل ر ء ت  لشكلية.

 إل5د ع  لقانوني باملحكمة  لتجارية)

بالد ر  لبيضاء)تحت رقم))8)855.

415 P

 BOUDOUR ADDAHABIYA

SOBAD
تحويل  ملقر  ال تماعي

بمو 4 عقد عرفي مؤرخ بمكناس)

6)21)و مسجل بنفس) 21)5نا5ر) 5وم)

 BOUDOUR«  ملد5نة قررت شركة)

شركة (»ADDAHABIYA SOBAD 

 محدودة  ملهام ورأسمالها)111.111.)

   42 (: ذ ت  ملقر  لرئي�شي) درهم 

 لعمر ن))مكناس  لحا 4.

ما 5لي):

I)-)تحويل  ملقر  ال تماعي إلى):

منصور) بن  عمور  والد  ( دو ر)

 لقنيطرة.

من  لقانون) (4 تعد5ل  ملادة) (- (II

 ألسا�شي للشركة.

 III)-)إعادة صياغة  لنظام  ألسا�شي

للشركة.

 إل5د ع):)تم  إل5د ع  لقانوني لدى)

باملحكمة  إلبتد ئية) كتابة  لضبط 

بالقنيطرة 5وم)1))5نا5ر)2121)و تحت)

رقم)897 7.
للنشر و  لبيان

416 P

RS PROMOTION
 لزيادة في  لرأسمال

مؤرخ) عرفي  عقد  بمو 4 
 2122 د نبف) (9 5وم) بالبيضاء)
ومسجل بنفس  ملد5نة قررت شركة)
ذ ت) شركة  ( (RS PROMOTION
  (1.111 ورأسمالها)  ملهام  ملحدودة 
في  لد ر) ( ) لرئي�شي) ) ملقر) درهم ذ ت)
97))شارع محمد  لخامس) (:  لبيضاء)

ما 5لي):
بمبلغ)) في  لرأسمال   لزيادة 
 (1.111 درهم لرفعه من) (991.111
وذلك) درهم  ((.111.111 إلى) درهم 
 (11 فئة) من  حصة  (9.911 بإنشاء)

درهم للو حدة.
من  لقانون) و7) (6 ( تعد5ل  ملو د)

 ألسا�شي للشركة.
صياغة  لنظام  ألسا�شي) إعادة 

للشركة.
 إل5د ع:)ثم  إل5د ع  لقانوني لدى)
باملحكمة  لتجارية) كتابة  لضبط 
وتحت) (14/1(/2122 5وم) بالبيضاء)

رقم)114 85.
417 P

إم 2 إيتيكت
شركة محدودة  ملسؤولية

لشريك وحيد
M2 ETIQUETTE(SARL(AU

زنقة سمية إقامة شهرز د    لطابق 
5 رقم 22

تحويل  ملقر إل تماعي
 لزيادة في رأسمال  لشركة

غيف) محضر  لعام  بمقت�شى 
 لعادي  ملنعقد بتاريخ)2122/ 5/1) 
للشركة محدودة  ملسؤولية لشريك)
درهم) ((11.111 رأسمالها) وحيد 
ومقرها  ال تماعي بزنقة سمية إقامة)
22) لد ر) رقم) (5 شهرز د) ) لطابق)

 لبيضاء)قرر ما 5لي):)
نقل مقر  لشركة  ملتو  دة سابقا)
بزنقة سمية إقامة شهرز د) ) لطابق)
إلى  لعنو ن) 22) لد ر  لبيضاء) 5)رقم)
)) لحي  لصناعي) زنقة) ((12  لجد5د)

حي موالي رشيد  لد ر  لبيضاء.
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من) رأسمال  لشركة  زيادة 

درهم) (511.111 درهم إلى) ((11.111

حصة) (5111 وذلك عن طريق خلق)

إ تماعية من فئة)11))درهم للحصة)
 لو حدة وذلك من  لحساب  لجاري)

للشريك وحيد.)

تم  إل5د ع  لقانوني بكتابة  لضبط)

لدى  ملحكمة  لتجارية بالد ر  لبيضاء)

5وم)14/2122/)1)تحت رقم)1 8211 

و لسجل  لتجاري رقم))68 9 .
مقتطف وبيان

418 P

QR1
SARL

RC 287389

رأسمال : 1.111.111) درهم

 ملكت4  لرئي�شي : ز وية شارع يعقوب 

 ملنصور وشارع سقر ط، تجزئة 5 

إقامة ماسوريل –  لد ر  لبيضاء

قررت) (( /19/2122 بتاريخ)

 إلد رة فتح فرع بالرباط فى  لعنو ن)

 لتالي):

-)مركز تسوق،)»مركز  لعريبات«،)

إ5نناون،) زنقة  شارع  ألمم  ملتحدة،)

شارع عمر بن  لخطاب وشارع أبطل،)

R(.192،) لطابق  ألول،) رقم) مقر 

 لرباط.

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

2122/))/1 )تحت رقم) 84842.

419 P

QR1
SARL

RC 287389

رأسمال : 1.111.111) درهم

 ملكت4  لرئي�شي : ز وية شارع يعقوب 

 ملنصور وشارع سقر ط، تجزئة 5 

إقامة ماسوريل –  لد ر  لبيضاء

قررت) (( /19/2122 بتاريخ)

 إلد رة فتح فرع بالرباط فى  لعنو ن)

 لتالي):

-)مركز تسوق،)»مركز  لعريبات«،)
إ5نناون،) زنقة  شارع  ألمم  ملتحدة،)
شارع عمر بن  لخطاب وشارع أبطل،)
R(.192،) لطابق  ألول،) رقم) مقر 

 لرباط.
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
ديسمبف) (26  لتجارية بالرباط بتاريخ)

2122)تحت رقم)695) ).
في  لسجل) تسجيل  لفرع  تم 
ديسمبف) (26 بتاريخ) للرباط   لتجاري 
من) ((65149 رقم) تحت  (2122

 لسجل  لتحليلي.
420 P

EGIS AFRICA
SARL AU

RC : 551283
رأس  ملال: 624.111 درهم

 ملكت4  لرئي�شي : زنقة سوميا إقامة 
شهرز د  ،  لطابق 5، رقم 22، حي 

 لنخيل 41 21-  لد ر  لبيضاء-
 ملغرب

نقل  ملقر  لرئي�شي للشركة  لكائن)
سابًقا في زنقة سوميا إقامة شهرز د)
حي  لنخيل) (،22 رقم) (،5  ،) لطابق)
إلى) 41 21-) لد ر  لبيضاء- ملغرب،)
في) أ5ًضا   لعنو ن  لجد5د  ملو ود 
في  لطابق  لثالث،)  لد ر  لبيضاء)
إقامة  لفصول  ألربعة رقم) ) لهضبة)
2)تجزئة)4))سيدي  ملعروف)91)21 

91)21) لد ر  لبيضاء– ملغرب.
في  ملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
 (2 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

5نا5ر) 212)تحت رقم)871 85.
421 P

SAFE OILS ET LUBRIFIANTS
SARL 

شركة ذ ت مسؤولية محدودة
RC : 468263
تفويت حصص

بمقت�شى عقد عرفي مؤرخ في تاريخ)
محضر ) تحرير  تم  ((6/12/212(
لجمع  لعام  الستثنائي للشركة حيت)

تمت  ملصادقة وتغييف))ما 5لي):

حصة) ((11.111 –تفويت) ((

مريم) حوزة  لسيدة  في    تماعية 

 SAFE OILS ET ألعماري في  لشركة)

على  لشكل) (LUBRIFIANTS SARL

 لتالي):

((: ألرياحي) كميل  للسيد  لصالح 

85111)حصة.

إ5ناس)) نفيسة  لصالح  لسيدة 

5111))حصة.

من) (7 و) (6 تعد5ل  لفصل) (- (2

 لقانون  ألسا�شي.

تحبين  لقانون  ألسا�شي) (- ( 

للشركة.

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

مارس) ((5 بتاريخ)  لتجارية بالبيضاء)

)212)تحت رقم)14)771.

422 P

 DATA BASE FACTORY CALL

CENTER
SA

شركة مساهمة محدودة

برأسمال 4،000،000 درهم

 ملكت4  ملسجل : 27 شارع 

 لزرقطوني  لد ر  لبيضاء

RC رقم 19)6 )– لد ر  لبيضاء

خاص) عقد  شروط  بمو 4 

بتاريخ)5)أكتوبر)2122،)فإن  ملجلس)

 إلد ري قرر ما 5لي:
بول) باتريس  تعيين  لسيد  (-

 Patrice Paul Marie مازوييف) ماري 

من) فرن�شي  لجنسية،) (MAZOYER

بإي�شى) أكتوبر) 96)) ((2 مو ليد)

حامل  و ز  لسفر رقم) ليه مولينو،)

فيال،) (21 في) مقيم  (،22ak72578

 75118 هونوريه،) سانت  وغر م 

منص4  لرئيس) في  فرنسا  باريس،)

 ملد5ر  لعام.

أوليفييه) وال5ة  لسيد  تجد5د  (-

سوال)Olivier(SOULA،)حامل  و ز)

(،CL6 275 ( (لسفر  لفرن�شي رقم 

لونجشام4) شارع  (21 في)  ملقيم 

6))75)باريس،)كنائ4 للمد5ر  لعام.

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

 12/12/212)تحت رقم)856799.

423 P

 DATA BASE FACTORY CALL

CENTER
SA

شركة مساهمة محدودة

برأسمال 4،000،000 درهم

 ملكت4  ملسجل: 27 شارع 

 لزرقطوني  لد ر  لبيضاء

RC رقم 19)6 )– لد ر  لبيضاء

خاص) عقد  شروط  بمو 4 

فإن  لجمع) (،2122 أكتوبر) (5 بتاريخ)

 لعام  لعادي يعمل على  لنحو  لتالي):

-) ستقالة  لسيد مكسيم مارسيل)

 Maxime( Marcel د5د5يه)  يف ر 

Gérard DIDIER)من منصبه كمد5ر)

 عتباًر  من)))أكتوبر)2122)؛

لشركة) تغييف  ملمثل  لد ئم  (-

 COMDATA HOLDING«

FRANCE«)شخصًيا إلى باتريس بول)

 Patrice Paul Marie مازوير) ماري 

ليحل محل ماكسيم) (، (MAZOYER

 Maxime د5د5يه) مارسيل  يف ر 

،) عتباًر ) (Marcel Gérard DIDIER

من)))أكتوبر)2122)؛

بول) باتريس  تعيين  لسيد  (-

 Patrice Paul Marie مازوييف) ماري 

من) فرن�شي  لجنسية،) (MAZOYER

بإي�شى) أكتوبر) 96)) ((2 مو ليد)

حامل  و ز  لسفر رقم) ليه مولينو،)

فيال،) (21 في) مقيم  (،22ak72578

 75118 هونوريه،) سانت  وغر م 

باريس،)فرنسا،)كمد5ر إد ري،)ملدة)6 

سنو ت.

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

 12/12/212)تحت رقم)856811.

424 P



عدد)5755 - 24)ر 4)444) )5))فبف 5ر) 212)الجريدة الرسمية   2754

RHEA COSMETICS
SARL AU

R.C: 242101–CNSS: 8830756–
 ICE : 000167325000097

TEL : 0522 75 06 48
 ملساهم  لوحيد شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة
برأسمال 11.111) درهم

 ملقر  لرئي�شي : سيدي عثمان بلوك 
22 رقم 69  لطابق 2  لد ر  لبيضاء

بيع  ألسهم–تعيين مسيف  د5د
بتاريخ) خاص  عقد  بمو 4 
تقرر) بالد ر  لبيضاء) ((4/((/2122

ما 5لي:
-)تفويت)111)))ألف))سهم عائدة)
للسيد  ومالي لصالح  لسيد  لحالمي)

مر د.
محمد) -) ستقالة  لسيد  ومالي 
من منصبه كمسيف وقرر  لجمع  لعام)
مسيًف ) مر د  تعيين  لسيد  لحالمي 

منفرًد  ملدة غيف محدودة.
مسؤول) مر د  -) لسيد  لحالمي 
عن  ميع أصول  لشركة و لتز ماتها)
وكذلك  ميع  اللتز مات  لتي تعهدت)

بها  لشركة.
تم  إل5د ع  لقانوني لدى  ملحكمة)
بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

2/2122)/4))برقم)27 851.
425 P

 SOCIETE KHARMACH
BROTHES
SARM AU

 SOCIETE A RESPONSABILITE
LIMITEE A ASSOCIE UNIQUE
AU(CAPITAL(DE 100.000 DH
 SIEGE(SOCIAL : HAY(OULED

SIDI(ALI(NF(C 68 JERADA
قر ر  لشريك  لوحيد) بمو 4 
بتاريخ) 2)ديسمبف)2122)تقرر ما 5لي):

إضافة  ألنشطة):
نقل  لبضائع لحساب  لغيف.

 لنقل  لدولي بالسيار ت للبضائع)
و ألمتعة غيف  ملصاحبة.

حصة  ملكونة) (511 بيع) مشروع 
لرأسمال  لشركة.

و) ب  ر  5اسين  لولي  لفائدة 
.FH484 5

للشركة) تغييف  لشكل  لقانوني 
من شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة)
ذ ت) شركة  إلى  بالشريك  لوحيد 

 ملسؤولية  ملحدودة.
تم تعيين  لسيد خرماش  لبشري)
5اسين) و لسيد  (FH474 6 و) ب  ر 
كمسيف5ن) (FH484 5 و) ر ب   لولي 

للشركة ملدة غيف محدودة.
تم  إل5د ع  لقانوني لدى  ملحكمة)
1))5نا5ر) 212   لتجارية بو دة 5وم)

تحت رقم)242.
426 P

 Société EL ARGEAOUI
CONST
SARL AU

شركة ذ ت مسؤولية محدودة 
بشريك وحيد

رأسمالها 11.111) درهم
)تصفية  لشركة)

محضر  لجمع  لعام) بمقت�شى 
5نا5ر) ((6 بتاريخ)  الستثنائي  ملنعقد 
 EL لشركة) لشريك  لوحيد  (212 
ذ ت) شركة  (.ARGEAOUI CONST
وحيد,) بشريك  محدودة  مسؤولية 
أحمد) بني  مركز  (: مقرها  ال تماعي)
 ماعة بني أحد  لشرقية شفشاون،)

تقرر ما5لي):
تقرير  لتصفية) مر  عة  بعد 
 ملقدم من طرف مسيف  لشركة  لسيد)
 لعر اوي محمد,)تقرر تصفية شركة)
EL ARGEAOUI CONST)شركة ذ ت)

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.
من  لسجل) تشطي4  لشركة 

 لتجاري.
محمد) ذمة  لعر اوي  إبر ء)

بصفته مصفي للشركة.
بكتابة) تم  إل5د ع  لقانوني 
باملحكمة  البتد ئية)  لضبط 
بتاريخ) 212/)26/1  بشفشاون 

تحت رقم) 75/212).
427 P

 Société CHAOUEN
COMMERCE TRAVAUX

SARL
شركة ذ ت مسؤولية محدودة

رأسمالها 21.111 درهم
)تصفية  لشركة)

محضر  لجمع  لعام) بمقت�شى 
5نا5ر) ((6 بتاريخ)  الستثنائي  ملنعقد 
 CHAOUEN شركة) لشركاء) (212 
شركة) (.COMMERCE TRAVAUX
مقرها) محدودة,) مسؤولية  ذ ت 
محمد  لخامس) شارع   ال تماعي:)
حي  لشرفاء)رقم)7 )شفشاون،)تقرر)

ما5لي):
تقرير  لتصفية) مر  عة  بعد 
مسيفة  لشركة) طرف  من   ملقدم 
تقرر تصفية)  لسيدة حمدون نجاة,)
 CHAOUEN COMMERCE شركة)
مسؤولية) ذ ت  شركة  (TRAVAUX

محدودة.
من  لسجل) تشطي4  لشركة 

 لتجاري.
بصفتها) نجاة  حمدون  ذمة  إبر ء)

مصفية للشركة.
بكتابة) تم  إل5د ع  لقانوني 
باملحكمة  البتد ئية)  لضبط 
 26/1(/2126 بتاريخ) بشفشاون 

تحت رقم) 41/212.
428 P

EASY BOX
شركة ذ ت مسؤولية محدودة 

بشريك و حد
رأسمالها 11.111) درهم

 ملقر  ال تماعي : سويقة سيدي 
  5وب،  ملحل  لتجاري رقم 2)

ورقم  )،  ملد5نة مر كش
قفل  لشركة

بمقت�شى  لجمع  لعام  الستثنائي)
ديسمبف) ( ( بتاريخ) بمر كش   ملؤرخ 
2122،)قرر  لشريك  لوحيد للشركة)
مسؤولية) ذ ت  شركة  (EASY BOX

محدودة بشريك و حد،)ما 5لي):
-) بر ء) لذمة للمصفي.

-) قفال  لتصفية.

-) لتشطي4 على  لسجل  لتجاري.

محمد) تعيين  لسيد  قرر  (-

فيلحشوف كمصفي للشركة.

بكتابة) تم  إل5د ع  لقانوني  (-

لدى  ملحكمة  لتجارية)  لضبط 

تحت) 5نا5ر) 212) (25 في) بمر كش 

عدد)44155).

429 P

TENOR LOCATION
SARL AU

RC 351387 - IF 18783469

رأس  ملال 1،000،000 درهم

 ملقر  لرئي�شي: 69  طريق  لجامعة 

)طريق  لجد5دة سابقا   لد ر 

 لبيضاء

قفل  لشركة
محضر  لقر ر ت) بمو 4 

 الستثنائية للمساهم  لوحيد بتاريخ)

على  لنحو) تقرر  (،(4/(2/2122

 لتالي:

لتصفية) باإلغالق  لنهائي  إقر ر 

شخصها) و ود   لشركة  لتي  نتهى 

)من هذ   ليوم.
ً
 العتباري  عتبار 

مهمته) إلنجاز  ذمة  ملصفي  إبر ء)

من  هة وأد ء)مهمته من  هة أخرى.

شط4  لسجل  لتجاري  لتحليلي)

رقم)87 )5 .

في  ملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

 212/)1/1))تحت  لرقم))77 85.

430 P

BKAFORTRAD شركة
SARL AU

رأسمالها 11.111) درهم

و مقرها  ال تماعي  لكائن ب : 45 

زنقة عبد  لقادر مفتكر لطابق  لثاني 

رقم 14  لد ر  لبيضاء

من) إطار  ملحضر  ملوقع  في 

5وم) بالبيضاء) كل  لشركاء) طرف 

2122/))/28)تقرر ما 5لي):
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حل مسبق للشركة.

 BELAMLOUH تعيين  لسيدة)

لبطاقة) KAOUTAR) لحامل 

 BJ412881 رقم)  لتعريف  لوطنية 

تصفية  لشركة) عن  كمسؤولة 

في) تصفية  لشركة  مكان  وتحد5د 

مقرها  ال تماعي  لكائن ب):)45)زنقة)

عبد  لقادر مفتكر لطابق  لثاني رقم)

4) لد ر  لبيضاء).

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

بتاريخ) بالبيضاء)  لتجارية 

 212/)24/1)تحت رقم)855415 .

 لسجل  لتجاري رقم)67)9)5.
لإلشارة و  لبيان

431 P

 EXPERT SERVICE شركة

TRAITEUR

SARL AU

رأسمالها 11.111) درهم

ومقرها  ال تماعي  لكائن ب : زنقة 

د5كسميد  لطابق )1 شقة رقم 12 

بنجد5ة  لد ر  لبيضاء

من) ) ملحضر  ملوقع  إطار) في 

5وم) بالبيضاء) كل  لشركاء) طرف 

2/2122)/18)تقرر ما 5لي):

حل مسبق للشركة.

 HALABI تعيين  لسيد)

لبطاقة) MOHAMED) لحامل 

 WA26226 رقم)  لتعريف  لوطنية 

تصفية  لشركة) عن  كمسؤول 

في) تصفية  لشركة  مكان  وتحد5د 

زنقة) (: ب) مقرها  ال تماعي  لكائن 

 12 شقة رقم) (1( د5كسميد  لطابق)

بنجد5ة  لد ر  لبيضاء).

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

بتاريخ) بالبيضاء)  لتجارية 

 212/)24/1)تحت رقم))85541 .

 لسجل  لتجاري رقم)87)412.
لإلشارة و  لبيان

432 P

STAR WORLD TRAD شركة
SARL AU 

رأسمالها 11.111) درهم

ومقرها  ال تماعي  لكائن ب : زنقة 

عبد  لقادر مفتكر لطابق  لثاني رقم 

14 لد ر  لبيضاء

من) إطار  ملحضر  ملوقع  في 

5وم) بالبيضاء) كل  لشركاء) طرف 

2122/))/28)تقرر ما 5لي:

حل مسبق للشركة.

 ASMAA تعيين  لسيدة)

لبطاقة) KASSOUMI) لحامل 

 BJ42( 6( رقم)  لتعريف  لوطنية 

تصفية  لشركة) عن  كمسؤولة 

في) تصفية  لشركة  مكان  وتحد5د 

زنقة) (: ب) مقرها  ال تماعي  لكائن 

عبد  لقادر مفتكر لطابق  لثاني رقم)

14 لد ر  لبيضاء).

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

بتاريخ) بالبيضاء)  لتجارية 

 212/)24/1)تحت رقم)855411 .

 لسجل  لتجاري رقم)7)) )5.
لإلشارة و  لبيان

433 P

MIDDLE MAN
SARL

رأس  ملال : 211.111 درهم

222 تجزئة أمين سيدي معروف 

 لد ر  لبيضاء

RC : 150145

على  لقر ر  لجماعي للشركاء) بناًء)

حل) تقرر  بتاريخ) 212/)/1)،)

 لشركة ووضعها قيد  لتصفية.

قام  لشركاء)بتعيين  لسيد أوباهم)

الستكمال) للشركة  مصفًيا  حسن 

 لعمليات  ال تماعية  لجارية،)

وتحقيق  ألصول ودفع  اللتز مات.

تصفية) حساب  على   ملو فقة 

.»Middle man sarl«(شركة

ب)/)ترك  ملصفي وإبر ء)ذمته.

بإغالق) /) العتف ف  لنهائي  ج)

 لتصفية.

مقر  لتصفية بالد ر  لبيضاء)222 

تجزئة أمين سيدي معروف

تم إ5د ع  ملستند ت  ملتعلقة بحل)

في  ملحكمة  لتجارية)  لشركة  ملبكر 

رقم) تحت  بتاريخ) 212/)24/1)

.855481

434 P

LK TRAVEL
SARL AU

RC : 392465

رأس  ملال : 50،000 درهم

 ملقر  لرئي�شي : 46 شارع  لزرقطوني 

 لطابق 2  لد ر  لبيضاء– ملغرب

خاص) عقد  شروط  بمو 4 

في  لد ر) (2122 أغسطس) ( 1 بتاريخ)

في) قرر  ملساهم  لوحيد   لبيضاء،)

ما) (LK( TRAVEL«( SARLAU« شركة)

5لي):

-)حل  لشركة مبكر .

خد5جة) تعيين  لسيدة  (-

وتحد5د  لتز ماتها) مصفية  المساك 

وصالحياتها.

-)صالحيات  لشكليات.

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

1/2122)/7))برقم) 1 )84.

435 P

K&K CONSULTING
RC : 457067

شركة ذ ت مسؤولية محدودة 

بمساهم وحيد

برأسمال 11.111) درهم

 ملكت4  لرئي�شي: 77 تجزئة باشكو 

إقامة زين4  لطابق 5  لشقة 7) 

 لد ر  لبيضاء

خاص) عقد  شروط  بمو 4 

في  لد ر) (2122 أغسطس) ( 1 بتاريخ)

قرر  لشريك  لوحيد)  لبيضاء،)

 K&K CONSULTING لشركة)

SARLAU)ما 5لي:

-)حل  لشركة مبكر .

-)تعيين  لسيد أحمد  لد و مصفًيا)

وتحد5د  لتز ماته وصالحياته.

-)صالحيات  لشكليات.

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

2/2122)/2))تحت رقم) 84992.

436 P

 NETCONNECT AL

MAGHRIB
SARL 

 لحل  ملبكر للشركة.
محضر   تماع) بمو 4 

بتاريخ)  لجمع  لعام  الستثنائي 

شركة) شركاء) قرر  (24/(2/2122

 NETCONNECT AL MAGHRIB

 100،000 قدره) مال  برأس  (SARL

درهم على و ه  لخصوص:

-) ن  لشركة أصبحت غيف قادرة)

نشاطها) و ن  نشاطها  مو صلة  على 

5ؤدي  ل تر كم  لعجز

دمة  ملسيف  لوحيد كاملة) -) بر ء)

ودون) لإللغاء) قابلة  وغيف  ونهائية 

تحفض

تعين  ملصفي  لسيد  لعربي)

للبطاقة  لوطنية) بلعكاف،) لحامل 

في  لد ر) و ملقيم  (B(587( رقم)

حي  لقدس) (( 57) لبيضاء)  لبيضاء)

مصفي) بصفته  سيدي  لبفنو�شي 

للشركة).

حدد  لشركاء) ملقر  لرئي�شي)

لتصفية  لشركة في  لعنو ن  لتالي:

))حي) 57) لبيضاء) ) لد ر  لبيضاء)

 لقدس سيدي  لبفنو�شي).

في  ملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

 8544 9  212/)7/1))تحت  لرقم)

و لصادر في  لسجل  لزمني رقم)2117.

437 P
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STD AL MOSTAKBAL

STD AL MOUSTAKBAL
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

STD AL MOSTAKBAL
 RUE MED SMIHA RES (44

 JAWHARAT(MED(SMIHA(ETG 6
 N° 35 ، 20130، CASABLANCA

MAROC
STD AL MOUSTAKBAL شركة 

ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد)في طور  لتصفية)

وعنو ن مقرها  إل تماعي 44) زنقة 
محمد  سميحة  قامة  وهرة محمد 
 سميحة طابق 6 رقم 5  - 1 )21 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.(617

بمقت�شى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تقرر) (2122 د نبف) ((2 في)  ملؤرخ 
ذ ت مسؤولية محدودة) حل شركة 
 STD AL ذ ت  لشريك  لوحيد)
رأسمالها) مبلغ  (MOUSTAKBAL
مقرها) وعنو ن  درهم  ((11.111
 إل تماعي)44))زنقة محمد  سميحة)
 قامة  وهرة محمد  سميحة طابق)
1 )21) لد ر  لبيضاء)  -   5 رقم) (6

 ملغرب نتيجة ل):) زمة  قتصاد5ة.
و حدد مقر  لتصفية ب)44))زنقة)
محمد  سميحة  قامة  وهرة محمد)
 21( 1  -   5 رقم) (6  سميحة طابق)

 لد ر  لبيضاء) ملغرب.)
و عين:

و) عياد  عبد  لعزيز   لسيد)ة))
قاسم) سيدي  75)زتقة  عنو نه) ))
24141) لجد5دة  ملغرب كمصفي))ة))

للشركة.
وعند  إلقتضاء) لحدود  ملفروضة)
محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و) تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 
 (44 (: بالتصفية)  لوثائق  ملتعلقة 
زنقة محمد  سميحة  قامة  وهرة)

محمد  سميحة طابق)6)رقم)5 

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
بتاريخ) )  بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

5نا5ر) 212)تحت رقم)215 85.
(I

CWA MOROCCO

LAV’FAST
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
إضافة تسمية تجارية أو شعار)

CWA MOROCCO
7)، زنقة  لبحتوري حي كوتيي، 
21161،  لد ر  لبيضاء  ملغرب

LAV’FAST »شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد«

 (1rue  :وعنو ن مقرها  ال تماعي
 Liberté, Etage 3 – Appt. 5 - -

. Casablanca Maroc
»إضافة تسمية تجارية أو شعار«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

. 5 4
بمقت�شى  لجمع  لعام  الستثنائي)
 ملؤرخ في)6))5نا5ر) 212)تقرر إضافة)

شعار تجاري للشركة وهو:
 Fast Tuning Car

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني  (
 26 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

5نا5ر) 212)تحت رقم)855865.
2I

SELECT CONSEIL

AGD DISTRIBUTION
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
قفل  لتصفية

SELECT CONSEIL
شارع عبد  ملومن عمارة)42  لطابق 
 لر بع رقم6) ، 61 21،  لبيضاء 

 ملغرب
AGD DISTRIBUTION شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي : ) ) 
شارع  نفا  قامة  زور مكت4 )) ب 
 لد ر  لبيضاء ) ) شارع  نفا  قامة 

 زور مكت4 )) ب  لد ر  لبيضاء 
2111  لد ر  لبيضاء  ملغرب.

قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
.49494(

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�شى 
2122)تقرر حل) 12)د نبف)  ملؤرخ في)
شركة ذ ت) (AGD DISTRIBUTION
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 
 لوحيد مبلغ رأسمالها)1.111))درهم)
) ))شارع) وعنو ن مقرها  إل تماعي)
ب  لد ر) (((  نفا  قامة  زور مكت4)
شارع  نفا  قامة  زور) (( (  لبيضاء)
 2111 ب  لد ر  لبيضاء) ((( مكت4)
لعدم) نتيجة   لد ر  لبيضاء) ملغرب 
قدرة  لشركة على  الستمر ر في هد )

 ملجال.
و عين:

 لسيد)ة))محمد بنشقرون تودي و)
عنو نه) ))65))شارع يعقوب  ملنصور)
درج ب ط)5)ش)9)ز وية شارع غاندي)
 21111  ملعاريف  لد ر  لبيضاء)
)ة)) كمصفي)  لد ر لبيضاء) ملغرب 

للشركة.
و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية)
 ( ( وفي) (2122 د نبف) (2( بتاريخ)
ب) ((( شارع  نفا  قامة  زور مكت4)
2111) لد ر  لبيضاء)  لد ر  لبيضاء)-)

 ملغرب.
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
 26 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 
5نا5ر) 212)تحت رقم)855868          .
 I

SELECT CONSEIL

COTECNA MAROC SA
إعالن متعدد  لقر ر ت

SELECT CONSEIL
شارع عبد  ملومن عمارة)42  لطابق 
 لر بع رقم6) ، 61 21،  لبيضاء 

 ملغرب
COTECNA MAROC SA »شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد«

وعنو ن مقرها  ال تماعي: 
COTECNA(MAROC 131 شارع 
 نفا  قامة  زور مكت4 )) ب  لد ر 

 لبيضاء 2111  لد ر  لبيضاء 
 ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.445299
بمقت�شى  لجمع  لعام  الستثنائي)

 ملؤرخ في)29)نونبف)2122
تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية:)

قر ر رقم)):) لذي 5نص على ما5لي:)
تفويت حصص

قر ر رقم)2:) لذي 5نص على ما5لي:)
 ستقالة  ملد5ر)

قر ر رقم) :) لذي 5نص على ما5لي:)
تعيين مد5ر  د5د

وتبعا لذلك تم تعد5ل مقتضيات)
 لنظام  ألسا�شي  لتالية:)

بند رقم)-:) لذي 5نص على ما5لي:)
THOMAS Jean- بيع حصة  لسيد)
 Olivier للسيد) (Frédéric Paul

 NORET
بند رقم)-:) لذي 5نص على ما5لي:)
THOMAS Jean- قبول  ستقالة)

Frédéric Paul)من منص4  ملد5ر)
بند رقم)-:) لذي 5نص على ما5لي:)
تعيين  لسيد)Olivier(NORET)مد5ر)

 د5د
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
 26 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

5نا5ر) 212)تحت رقم)855951.
4I

TAROUGA FISH

TAROUGA FISH
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

TAROUGA FISH
 LOT MARCHE VERTE AV :

 PRINCE(HERITEUR(N° 126 EL
 MARSA-LAAYOUNE ، 70040،
EL MARSA LAAYOUNE MAROC

TAROUGA FISH شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
 LOT : وعنو ن مقرها  إل تماعي
 MARCHE VERTE AV PRINCE
HERITEUR(N° 126 EL(MARSA-

 LAAYOUNE EL MARSA



2757 الجريدة الرسميةعدد)5755 - 24)ر 4)444) )5))فبف 5ر) 212) 

 LAAYOUNE 70040 EL(MARSA

LAAYOUNE  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

4 775

في) مؤرخ  حر  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  (2122 نونبف) (19

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�شي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.TAROUGA FISH

تجارة) (: بإ5جاز) غرض  لشركة 

و لبيع) و ملجمدة   ألسماك  لطاز ة 

و لشر ء)و لتخزين و لتبف5د و لتجميد)

و لتجزئة) تجارة  لجملة  و لتصد5ر 

،) لنقل) و لرخويات) في  لقشريات 

ومنتجات) لألسماك  و ملبّفد   ملنتظم 

 ملأكوالت  لبحرية  لتجارة  لعامة)

و لتصد5ر و الستيف د...

 LOT (: (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)

 MARCHE VERTE AV PRINCE

HERITEUR N° (26 EL MARSA-

 LAAYOUNE EL MARSA

 LAAYOUNE 71141 EL MARSA

LAAYOUNE) ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 (.111 (: بوزيد) غلي  5ت   لسيد 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة.)

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

 لسيد غلي  5ت بوزيد عنو نه) ))
زنقة  لسمارة رقم)25)حي  لوحدة)12 

 لعيون)71111) لعيون  ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيد غلي  5ت بوزيد عنو نه) ))
زنقة  لسمارة رقم)25)حي  لوحدة)12 

 لعيون)71111) لعيون  ملغرب

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

نونبف) ((8 بتاريخ) بالعيون   البتد ئية 

2122)تحت رقم)29/2122  .

5I

G.MAO.CCF

STE BENNANI FER
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

G.MAO.CCF

 AVENUE HASSAN II VILLE 24

 NOUVELLE ، 30000، FES

MAROC

STE BENNANI FER شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي  ملحل رقم 

)  لقطعة رقم 29 تجزئة  بناني باب 

سيفر  عين  هارون فاس  ملحل رقم 

)  لقطعة رقم 29 تجزئة  بناني باب 

سيفر  عين  هارون فاس 1111  

فاس  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

75(4 

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) (15

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�شي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

 STE (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.BENNANI FER
:)بائع بدور) غرض  لشركة بإ5جاز)

في  ملنتجات) و أسمدة فالحية+تا ر 

 لحد5د5ة.

:) ملحل) عنو ن  ملقر  ال تماعي)
بناني) ( 29)تجزئة) )) لقطعة رقم) رقم)
باب سيفر))عين))هارون فاس  ملحل)
بناني) ( 29)تجزئة) )) لقطعة رقم) رقم)
باب سيفر))عين))هارون فاس)1111  

فاس  ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
عمر  ليوسفي) رضا   لسيد 
عنو نه) ))رقم)14)درب بناني  لبطحاء)

فاس)1111 )فاس  ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عمر  ليوسفي) رضا   لسيد 
عنو نه) ))رقم)14)درب بناني  لبطحاء)

فاس)1111 )فاس  ملغرب
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
 لتجارية بفاس بتاريخ)9))5نا5ر) 212 

تحت رقم) 212/ 582.

6I

WIBOU ELECTRO MULTI SERVICE

 WIBOU ELECTRO
MULTISERVICE

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

حل شركة

 WIBOU ELECTRO MULTI
SERVICE

 RUE KAML MOHAMED  1
 (er ETAGE C/C SIDI BELYOUT

 CASABLANCA ، 20000،
CASABLANCA MAROC

 WIBOU ELECTRO
MULTISERVICE شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد)في طور  لتصفية)

وعنو ن مقرها  إل تماعي 1 شارع 
كامل محمد طابق  ول �شي/�شي 
سيدي بليوط  لد ر  لبيضاء - 
21111  لد ر  لبيضاء  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.85461 
بمقت�شى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تقرر) (2122 د نبف) (29 في)  ملؤرخ 
ذ ت مسؤولية محدودة) حل شركة 
 WIBOU ذ ت  لشريك  لوحيد)
مبلغ) (ELECTRO MULTISERVICE
وعنو ن) درهم  ((11.111 رأسمالها)
كامل) 1 شارع  مقرها  إل تماعي)
سيدي) �شي/�شي  طابق  ول  محمد 
بليوط  لد ر  لبيضاء)-)21111) لد ر)
 لبيضاء) ملغرب نتيجة ل):) نعد م  ي)

نشاط
عدم و ود مبيعات.

1 شارع) و حدد مقر  لتصفية ب)
�شي/�شي) طابق  ول  محمد  كامل 
سيدي بليوط  لد ر  لبيضاء)-)21111 

 لد ر  لبيضاء) ملغرب.)
و عين:

و) بوكريم  ( عزيز)  لسيد)ة))
 21111 شارع  لهجا مة) عنو نه) ))
)ة)) كمصفي)  لد ر  لبيضاء) ملغرب 

للشركة.
وعند  إلقتضاء) لحدود  ملفروضة)
محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و) تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
 (8 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

5نا5ر) 212)تحت رقم)65)2.
7I

COMPTA-FIS

BELOUBA-TRAV
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

COMPTA-FIS
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
BELOUBA-TRAV شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة)في طور 

 لتصفية)
وعنو ن مقرها  إل تماعي مر ان 2 
رقم 977 مكناس - 51111 مكناس 

 ملغرب.
حل شركة
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رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.2( (5

بمقت�شى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

2122)تقرر حل) 19)د نبف)  ملؤرخ في)

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة) شركة 

رأسمالها) مبلغ  (BELOUBA-TRAV

مقرها) وعنو ن  درهم  ((.111.111

 إل تماعي مر ان)2)رقم)977)مكناس)

(: مكناس  ملغرب نتيجة ل) (51111  -

 زمة مالية وغالء) سعار  ملو د  الولية)

للبناء.

و حدد مقر  لتصفية ب مر ان)2 

مكناس) (51111 (- مكناس) (977 رقم)

 ملغرب.)

و عين:

و) ) غز ف  بلعيد)  لسيد)ة))

مر ان) حي  ((827 رقم) عنو نه) ))

مكناس  ملغرب) (51111 مكناس) (2

كمصفي))ة))للشركة.

وعند  إلقتضاء) لحدود  ملفروضة)

محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و) تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

مر ان) (:  لوثائق  ملتعلقة بالتصفية)

2)رقم)977)مكناس

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

5نا5ر) ((7 بتاريخ) بمكناس   لتجارية 

 212)تحت رقم)476).

8I

ACRITAS

ACRITAS
إعالن متعدد  لقر ر ت

ACRITAS

 Rue(Ait(Ourir, Bd(Mly(Youssef  

، 20036، casablanca(Maroc

ACRITAS »شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة ذ ت  لشريك  لوحيد«

 Rue Ait   :وعنو ن مقرها  ال تماعي

 Ourir, Bd(Mly(Youssef - - 20220

.MAROC

»إعالن متعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

. 85787

بمقت�شى  لجمع  لعام  الستثنائي)
 ملؤرخ في)2))د نبف)2122

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية:)
قر ر رقم)):) لذي 5نص على ما5لي:)
سهما) (((111( ألف) ملكیة  تحويل 
من  لسید إبر ھیم أزدود إلى  لسید)

محمد ضاني.
على) 5نص  2:) لذي  رقم) قر ر 
ما5لي:) ستقالة  ملسيف  لحالي:) لسید)
إبر ھیم أزدود و تعیين مسيف  د5د:)

 لسید محمد ضاني
على) 5نص  رقم) :) لذي  قر ر 
تعد5ل  لنظام  ألسا�شي وفق) ما5لي:)

 لقر ر ت  لالحقة)
وتبعا لذلك تم تعد5ل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�شي  لتالية:)
بند رقم)7:) لذي 5نص على ما5لي:)
ضاني) محمد  5د5ر  لشركة  لسيد 
عام) ،) ملولود  ،) ملغربي  لجنسية)
لبطاقة  لتعريف) حامل  (، ((971
في  دزي) ،) ملقيم  (BE577(98 رقم)
تعيينه) 5تم  إفني.) سيدي  بوطروش،)
من) محدودة  غيف  ملدة  هذ   بمو 4 

تسجيل  لشركة.
بند رقم)8:) لذي 5نص على ما5لي:)
يساھم  لشريك  لوحید نقًد  بمبلغ)

)11111)))درھم مائة ألف درھم
على) 5نص  9:) لذي  رقم) بند 
مال  لشركة) رأس  5بلغ  ما5لي:)
درھم.)وھي مقسمة) ((100،000.00(
إلى)111))سهم بقیمة)11))درھم لكل)
منها)،)مكتت4 بها بالكامل)،)مدفوعة)
محمد) للسید  ومخصصة  بالكامل 
و ملساھم) ضاني، ملساھم  لنقدي 
أن) يعلن  ملساهم  لوحيد   لوحید.)
رأس  ملال) منها  5تكون  سهم  ((111

مدفوعة بالكامل.
على) 5نص  5):) لذي  رقم) بند 
وإد رتها) إد رة  لشركة  تتم  ما5لي:)
(، من قبل و حد أو أكثف من  ملد5رين)
أم) ،) لشركاء)  ألشخاص  لطبيعيين)
،) ملعينين مع أو بدون حد زمني.) ال)
تم) فقد  (، في  لوقت  لحاضر) أما 
كمد5ر) ضاني  محمد  تعيين  لسيد 
محددة.) غيف  لفتفة  للشركة  وحيد 
بالتوقيع  لفردي) ستلتزم  لشركة 

في حالة تعدد) للمد5ر  ملذكور أعاله.)
تنفيذ) منهم  لكل  5جوز  (،  ملد5رين)
أي عمل إد ري لصالح  لشركة وله)
نفس  لصالحيات كما لو كان  ملد5ر)
 لوحيد:) ملعارضة  لتي شكلها أحدهم)
ألفعاله.)أو زمالئها ليس لها تأثيف فيما)
ما لم 5ثبت أن هذ ) (، 5تعلق بالغيف)
 ألخيف كان على علم بذلك.)في عالقاته)
5تمتع  ملد5ر) (، ثالثة) أطر ف  مع 
لتمثيل  لشركة) بأوسع  لصالحيات 
و لتصرف باسمها في  ميع  لظروف)
صالحيات) تبف5ر  إلى  دون  لحا ة  (،
خاصة.)ومع ذلك)،)من خالل  للو ئح)
 لد خلية)،)ودون أن 5كون هذ   لبند)
على معارضة  ألطر ف  لثالثة) (

ً
قادر 

5ُنص على أن أي) (، أو  الحتجاج بها)
شر ء)أو بيع أو تبادل للمباني أو شهرة)
على) للرهن  لعقاري  دستور  وأي  (،
 ملباني  ال تماعية)،)وأي إد رة أو رهن)
مساهمة) تنفيذ  5جوز  ال  (،  لشهرة)
في) أصول  لشركة  من  أو  زء) كل 
تأسيسها) سيتم  أو  مسجلة  شركة 
إذن مسبق من) دون  لحصول على 
 ملساهم  لوحيد)،)إذ  كان  ألمر 5تعلق)
بأفعال يستلزم أو 5حتمل أن يستتبع)
تعد5ل) مباشر  غيف  أو  مباشر  بشكل 
(، غرض  لشركة أو  لنظام  ألسا�شي)
هذ   لتفويض مطلوب أ5ًضا.)مطلوب)
من  ملد5ر تكريس كل  لوقت و لرعا5ة)
 لالزمين للشؤون  ال تماعية)؛)5جوز)
مسؤوليته  لشخصية) تحت  (، له)
أي) إلى  مؤقًتا  صالحياته  تفويض  (،
شخص من  ختياره لغرض و حد أو)
أكثف من  ألغر ض  لخاصة و ملحدودة.
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
بتاريخ) 2  بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

5نا5ر) 212)تحت رقم)79)855.
9I

INFOPLUME

L’AQUARIUM BLUE
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة
INFOPLUME

49) شارع محمد  لخامس  قامة 

ميموز  ) رقم 7) ، 91111، طنجة 

 ملغرب

L’AQUARIUM BLUE شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي 

مستفخوش حي فال فلوري، ) 

 لطابق  ألر�شي إقامة  لو في زنقة 

تولي4 - 91111 طنجة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

( 4229

في) مؤرخ  حر  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) ((9

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�شي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.L’AQUARIUM BLUE

غرض  لشركة بإ5جاز):)مطعم.

(: عنو ن  ملقر  ال تماعي)

 ( فلوري،) فال  حي  مستفخوش 

زنقة) إقامة  لو في   لطابق  ألر�شي 

تولي4)-)91111)طنجة  ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 (.111 (: بوغو) سفيان   لسيد 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة.)

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

عنو نه) )) بوغو  سفيان   لسيد 
 91111  2 رقم) (21 زنقة)  لز ود5ة 

طنجة  ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) )) بوغو  سفيان   لسيد 
 91111  2 رقم) (21 زنقة)  لز ود5ة 

طنجة  ملغرب
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باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
5نا5ر) (24 بتاريخ) بطنجة   لتجارية 

 212)تحت رقم)6)))-974)26.

(1I

LMT AUDITING

AGUACATES DEL LUKKOS
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تعيين مسيف  د5د للشركة

LMT AUDITING
 BD(MOHAMED 5 - MOHAMED
 5 OFFICES(CENTER(IMMEUBLE
 A(ETAGE 6 APPT 601 ، 20000،

CASABLANCA MAROC
 AGUACATES DEL LUKKOS

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي 9 زنقة  بن 
عد دي  متد د ر سين - 21111  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب.
تعيين مسيف  د5د للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.497(5 

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�شى 
2122)تم تعيين) 21)د نبف)  ملؤرخ في)
للشركة  لسيد)ة)) مسيف  د5د 

بلمامون  لصد5ق كمسيف آخر
تبعا لقبول  ستقالة  ملسيف.

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
 26 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

5نا5ر) 212)تحت رقم))85611.

((I

IBTI DOM

 SOCIETE EL AKROUCHE
 DU PARAPHARMACIE

ORIENTAL SARL AU
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

IBTI DOM
 N° 8 2EME(ÉTAGE(RÉSIDENCE
 BOUBCHER BD MOHAMMED

V ، 63300، BERKANE  ملغرب

 SOCIETE EL AKROUCHE DU

 PARAPHARMACIE ORIENTAL

SARL AU شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد)في 

طور  لتصفية)

وعنو ن مقرها  إل تماعي بز وية 

زنقة موالي يعقوب وزنقة  لقدس 

رقم 98  لحي  ملحمدي - 11  6 

بركان  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.222 

 بمقت�شى  لجمع  لعام  إلستثنائي

تقرر) 5نا5ر) 212) (26 في)  ملؤرخ 

مسؤولية) ذ ت  شركة  حل 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

 SOCIETE EL AKROUCHE DU

 PARAPHARMACIE ORIENTAL

 (1.111 رأسمالها) مبلغ  (SARL AU

مقرها  إل تماعي) وعنو ن  درهم 

وزنقة) يعقوب  موالي  زنقة  بز وية 

(- 98) لحي  ملحمدي) رقم)  لقدس 

11  6)بركان  ملغرب نتيجة ل):)حل)

 لشركة قبل  الو ن.

بز وية) ب  مقر  لتصفية  حدد  و 

وزنقة  لقدس) يعقوب  موالي  زنقة 

 6  11 (- 98) لحي  ملحمدي) رقم)

بركان  ملغرب.)

و عين:

و) حياة  لعكرو�شي   لسيد)ة))

بز وية زنقة موالي يعقوب) عنو نه) ))

وزنقة  لقدس رقم)98) لحي  ملحمدي)

)ة)) كمصفي) بركان  ملغرب  (6  11

للشركة.

وعند  إلقتضاء) لحدود  ملفروضة)

محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و) تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

5نا5ر) ((6 بتاريخ) ببفكان   البتد ئية 

 212)تحت رقم) 29/212.

(2I

CONSEILS EVERNAGE

 MOROCCAN BOHEMIAN
STYLE

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
قفل  لتصفية

CONSEILS EVERNAGE

 AV ALLA EL FASSI N°(7

 IMM(JAWHARA ، 40000،

MARRAKECH maroc

 MOROCCAN BOHEMIAN

STYLE شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي :  قامة 

 وهرة  لطابق  لتاني شقة رقم 

7) شارع عالل  لفا�شي - 41111 

مر كش  ملغرب.

قفل  لتصفية
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

.71( (

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�شى 

تقرر حل) (2122 نونبف) ((9  ملؤرخ في)

 MOROCCAN BOHEMIAN

مسؤولية) ذ ت  شركة  (STYLE

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد مبلغ)
وعنو ن) درهم  ((11.111 رأسمالها)

مقرها  إل تماعي  قامة  وهرة)

شارع) ((7 رقم) شقة   لطابق  لتاني 

مر كش) (41111 (- عالل  لفا�شي)

 ملغرب نتيجة لتوقف  لنشاط.

و عين:

 لسيد)ة)) ملصطفى عبد  لناصر)
رقم) (( تجزئة  لياسمين) و عنو نه) ))

مر كش) (41111 مر كش) (2(7/5

 ملغرب كمصفي))ة))للشركة.

و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية)

وفي  قامة) (2122 نونبف) ((9 بتاريخ)

 (7  وهرة  لطابق  لتاني شقة رقم)

شارع عالل  لفا�شي)-)41111)مر كش)

 ملغرب.

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

5نا5ر) (25 بتاريخ) بمر كش   لتجارية 

 212)تحت رقم)44168).

( I

EXTRA COMPT

JIWAR AL KHAYR

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

EXTRA COMPT

 SECTEUR(A(RUE 33 N° 6 EL

 BASSATINE ، 50020، MEKNES

MAROC

JIWAR AL KHAYR شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة)في طور 

 لتصفية)

وعنو ن مقرها  إل تماعي مجموعة 

B ، زنقة 9) ، رقم 7 ،  لبساتين - 

51121 مكناس  ملغرب.

حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.4966(

بمقت�شى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

تقرر حل) 5نا5ر) 212) (19  ملؤرخ في)

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة) شركة 

رأسمالها) مبلغ  (JIWAR AL KHAYR

مقرها) وعنو ن  درهم  ((11.111

(، ((9 زنقة) (، (B  إل تماعي مجموعة)

مكناس) (51121 (- ،) لبساتين) (7 رقم)

 ملغرب نتيجة ل):)تصفية  ستباقية.

و حدد مقر  لتصفية ب مجموعة)

(- ،) لبساتين) (7 رقم) (، ((9 زنقة) (، (B

51121)مكناس  ملغرب.)

و عين:

و) ونان  عبد  لرحمان   لسيد)ة))

(، ((9 زنقة) (، (B مجموعة) عنو نه) ))

مكناس) (51121 ،) لبساتين) (7 رقم)

 ملغرب كمصفي))ة))للشركة.

وعند  إلقتضاء) لحدود  ملفروضة)

محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و) تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

5نا5ر) (27 بتاريخ) بمكناس   لتجارية 

 212)تحت رقم)566).

(4I
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مكت4  لدر سات  لقانونية و لجبائية

 PROPIOM EDUCATION
PRIVE

إعالن متعدد  لقر ر ت

مكت4  لدر سات  لقانونية 

و لجبائية

 6، شارع الكورنيش  لعمارة ب 

 لطابق 5 ، 21111،  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب

 PROPIOM EDUCATION PRIVE

»شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

ذ ت  لشريك  لوحيد«

وعنو ن مقرها  ال تماعي:     شارع 

بوركون زنقة  عفر  بن حبي4 إقامة 

 ملشرق 2،  لطابق  ألول،  لرقم        

- 21111  لد ر  لبيضاء  ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.4744( 

بمقت�شى  لجمع  لعام  الستثنائي)

 ملؤرخ في)26)د نبف)2122

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية:)

على) 5نص  -):) لذي  رقم) قر ر 

إلى) نقل  ملقر  ال تماعي  ما5لي:)
شارع  لزير وي) (، 15  لعنو ن  لتالي:)

 لطابق  لسفلي،) لد ر لبيضاء.

قر ر رقم)-2:) لذي 5نص على ما5لي:)

للشركة) تصحيح  السم  لتجاري 

 PROPIOM EDUCATION ( ليصبح)

»»PRIVEE

قر ر رقم)- :) لذي 5نص على ما5لي:)

تحيين  لقانون  ألسا�شي للشركة

وتبعا لذلك تم تعد5ل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�شي  لتالية:)

بند رقم)-):) لذي 5نص على ما5لي:)

تغييف  ملقر  ال تماعي للشركة)

بند رقم)-2:) لذي 5نص على ما5لي:)

تصحيح  السم  لتجاري للشركة

بند رقم)- :) لذي 5نص على ما5لي:)

تحيين  لقانون  ألسا�شي للشركة

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

 21 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

5نا5ر) 212)تحت رقم)854917.

(5I

مكت4  لدر سات  لقانونية و لجبائية

PROPIOM FB
إعالن متعدد  لقر ر ت

مكت4  لدر سات  لقانونية 
و لجبائية

 6، شارع الكورنيش  لعمارة ب 
 لطابق 5 ، 21111،  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب
PROPIOM FB »شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد«

وعنو ن مقرها  ال تماعي:   شارع 
بوركون زنقة  عفر  بن حبي4 إقامة 
 ملشرق 2،  لطابق  ألول،  لرقم   - 

21111  لد ر  لبيضاء  ملغرب.
»إعالن متعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 
.49416(

بمقت�شى  لجمع  لعام  الستثنائي)
 ملؤرخ في)26)د نبف)2122

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية:)
على) 5نص  -):) لذي  رقم) قر ر 
إلى) نقل  ملقر  ال تماعي  ما5لي:)
شارع  لزير وي) (، 15  لعنو ن  لتالي:)

 لطابق  لسفلي،) لد ر  لبيضاء)
قر ر رقم)-2:) لذي 5نص على ما5لي:)

تحيين  لقانون  ألسا�شي للشركة))))
وتبعا لذلك تم تعد5ل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�شي  لتالية:)
بند رقم)-):) لذي 5نص على ما5لي:)

تغييف  ملقر  ال تماعي للشركة
بند رقم)-2:) لذي 5نص على ما5لي:)

تحيين  لقانون  ألسا�شي للشركة))))
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
 21 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

5نا5ر) 212)تحت رقم)854916.
(6I

ZARAKA TRANS

 ZARAKA« زرق طرونس
»TRANS

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة
ZARAKA TRANS

 HAY(GOURZIANA 2 RUE 3 NO
 2 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC

 »ZARAKA TRANS« زرق طرونس
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي حي 

كورزيانة 2 شارع   رقم 2 طنجة - 
91111 طنجة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
( 422 

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) (19
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�شي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
زرق) (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.»ZARAKA TRANS«(طرونس
نقل) (: بإ5جاز) غرض  لشركة 

 ملستخدمين.
حي) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
(- طنجة) (2 رقم) شارع) ) (2 كورزيانة)

91111)طنجة  ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 لسيد يسن  لتقال):)111.))حصة)

بقيمة)11))درهم للحصة.)
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
عنو نه) )) يسن  لتقال   لسيد 
طنجة) ((1 رقم) حي بوحوت زنقة) 5)

91111)طنجة  ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) )) يسن  لتقال   لسيد 
طنجة) ((1 رقم) حي بوحوت زنقة) 5)

91111)طنجة  ملغرب
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
5نا5ر) (24 بتاريخ) بطنجة   لتجارية 

 212)تحت رقم))97)26.
(7I

MOHAMED SAFRIOUI

COUSU CUIR
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

MOHAMED SAFRIOUI

 GHANDI MALL BD GHANDI

 IMM 9 4EME(ETAGE ، 20200،

CASABLANCA MAROC

COUSU CUIR شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي ) ) شارع 

أنفا  لطابق  ل 6 شقة 6 - 21111 

 لد ر  لبيضاء  ململكة  ملغربية

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

569799

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) ((2

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�شي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.COUSU CUIR

تصنيع) (: بإ5جاز) غرض  لشركة 

 ميع أصناف  ملالبس من  لقماش.

عنو ن  ملقر  ال تماعي):)) ))شارع)

 21111  -  6 شقة) (6 أنفا  لطابق  ل)

 لد ر  لبيضاء) ململكة  ملغربية.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 (1.111 رأسمال  لشركة:) مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

 (11 (: غالية  لعر قي)  لسيدة 

حصة بقيمة)1.111))درهم للحصة.)

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
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عنو نه) )) غالية  لعر قي   لسيدة 

دومين دي بوسكورة فيال4)) ملد5نة)

21111) لد ر  لبيضاء)  لخضر ء)

 ململكة  ملغربية.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) )) غالية  لعر قي   لسيدة 

دومين دي بوسكورة فيال4)) ملد5نة)

21111) لد ر  لبيضاء)  لخضر ء)

 ململكة  ملغربية

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

 27 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

5نا5ر) 212)تحت رقم)8 8559.

(8I

FIDUCIAIRE EL HAFIDI SARL AU

M.V.A.N.C LTD
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE EL HAFIDI SARL AU

 HAY(BARAKA(SOFIA »B«

 BUREAU(N°01 ، 50300،

 BOUFEKRENE MEKNES

MAROC

M.V.A.N.C LTD شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي  ملحل 
رقم    لكائن بتجزئة  لنصر رقم  ) 

،151)5  ماعة  كور ي 51111 

مكناس  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

58((7

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) ((1

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�شي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.M.V.A.N.C LTD
بيع أالت) (: غرض  لشركة بإ5جاز)

 لزر عية بالجملة)
) الستف د و لتصد5ر.

:) ملحل) عنو ن  ملقر  ال تماعي)
رقم) ) لكائن بتجزئة  لنصر رقم) ) 
 51111 ،151)5) ماعة  كور ي)

مكناس  ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 لسيد ز 5د محمد):)111.))حصة)

بقيمة)11))درهم للحصة.)
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
عنو نه) )) محمد  ز 5د   لسيد 
تجزئة  لنصر رقم) ) 151)5) كور ي)

111)5)مكناس  ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) )) محمد  ز 5د   لسيد 
تجزئة  لنصر رقم) ) 151)5) كور ي)

111)5)مكناس  ملغرب
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
5نا5ر) (27 بتاريخ) بمكناس   لتجارية 

 212)تحت رقم)4 4.
(9I

INFOPLUME

ROBUSTAS
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

INFOPLUME
49) شارع محمد  لخامس  قامة 

ميموز  ) رقم 7) ، 91111، طنجة 
 ملغرب

ROBUSTAS شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي 5 ) 

موالي علي  لشريف  لطابق  لثاني 
 لشقة رقم   طنجة - 91111 طنجة 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

( 42 (

في) مؤرخ  حر  عقد  بمقت�شى 

إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) (16

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�شي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.ROBUSTAS

أعمال) (: بإ5جاز) غرض  لشركة 

 لبناء.

 ( 5 (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)

علي  لشريف  لطابق  لثاني) موالي 

 لشقة رقم) )طنجة)-)91111)طنجة)

 ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 (.111  لسيد عز لد5ن  احض):)

حصة بقيمة)11))درهم للحصة.)

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

عز لد5ن  احض)  لسيد 

رقم) ((92 عنو نه) ))حي  لجامع زنقة)

) 91111)طنجة  ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عز لد5ن  احض)  لسيد 

رقم) ((92 عنو نه) ))حي  لجامع زنقة)

) 91111)طنجة  ملغرب

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

5نا5ر) (24 بتاريخ) بطنجة   لتجارية 

 212)تحت رقم)7)))-975)26.

21I

EL MARSA CONSEIL

CARLINO FISH
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

EL MARSA CONSEIL
شارع  دريس  الول رقم  لد ر  9) ، 

71111،  لعيون  ملغرب
CARLINO FISH شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي تجزئة 
مد5نة  لوحدة بلوك س  رقم 96)) 

 لعيون - 71111  لعيون  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
444( 

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) ((7
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�شي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.CARLINO FISH
تشتغل) (: بإ5جاز) غرض  لشركة 
 لشركة سو ء)في  ملغرب أو في  لخارج):
رعي) تربية  ألحياء) ملائية,) سمك,)
سمك) و ملجمدة,)  ألسماك  لطاز ة 
معل4,تجهيز وتجميد وتعبئة منتجات)
 ملأكوالت  لبحرية, لتصنيع و لتسويق)
لألسماك  ملعلبة,) و لدولي   ملحلي 
وزيت) مساحيق  لسمك  تسويق 
تصد5ر,تكرير) و   لسمك, ستيف د 
رعي  ألسماك  لطاز ة) زيت  لسمك,)
و ملجمدة,) ستيف د وتصد5ر منتجات)
وتصد5ر)  ملأكوالت  لبحرية, ستيف د 
و لخضرو ت,) ستيف د)  لفو كه 
وتصد5ر  ميع  ملنتجات  لزر عية,)
 ستيف د  ملعد ت  لصناعية,) ستيف د)
وتصنيع) تجميد  معد ت  لتبف5د,)
وتصد5ر وتسويق منتجات  ملأكوالت)
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من) منتج  أي  تسويق   لبحرية,)
منتجات  ملأكوالت  لبحرية....

تجزئة) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
 ((96 )رقم) مد5نة  لوحدة بلوك س)

 لعيون)-)71111) لعيون  ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 (.111 (:  لسيد  بر هيم  شبيل)

حصة بقيمة)11))درهم للحصة.)
 (11111 (:  لسيد  بر هيم  شبيل)

بقيمة)11))درهم.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
 لسيد  بر هيم  شبيل عنو نه) ))
 7 5 رقم) تطو ن  زنقة  حي  لنهضة 
71111) لعيون)  ملر�شى  لعيون)

 ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيد  بر هيم  شبيل عنو نه) ))
 7 5 رقم) تطو ن  زنقة  حي  لنهضة 
71111) لعيون)  ملر�شى  لعيون)

 ملغرب
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
5نا5ر) بتاريخ) 2) بالعيون   البتد ئية 

 212)تحت رقم)856/2122 .

2(I

FIDASSURCO

H&Y PARAPHARMACIE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

FIDASSURCO
 MASSIRA 1 C(SAKAN(AKARI

 IMM 95 1ER(ETAGE(APPT 17 ،
40000، MARRAKECH(MAROC
H&Y PARAPHARMACIE شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي  ملسيفة 
2 س رقم 86  مر كش - 41111 

مر كش  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
( 1467

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعد د  لقانون) (2122 أكتوبر) (17
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�شي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 H&Y (: بمختصر تسميتها)  إلقتضاء)

.PARAPHARMACIE
شبه) (: بإ5جاز) غرض  لشركة 

صيدلية.
:) ملسيفة) عنو ن  ملقر  ال تماعي)
 41111 (- مر كش) ( 86 رقم) س  (2

مر كش  ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 711 (:  لسيدة يسرى  بو  لفدى)

حصة بقيمة)11))درهم للحصة.
 لسيدة حفيظة قابل):)11 )حصة)

بقيمة)11))درهم للحصة.)
 711 (:  لسيدة يسرى  بو  لفدى)

بقيمة)11))درهم.
  11 (: قابل) حفيظة   لسيدة 

بقيمة)11))درهم.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
يسرى  بو  لفدى)  لسيدة 
عملية  لحارني) (( عنو نه) )) ملسيفة)
 41111 مر كش) ((7 رقم) ف  عمارة 

مر كش  ملغرب.
عنو نه) )) قابل  حفيظة   لسيدة 
 ملسيفة))) قامة  لحارني عمارة ف رقم)

7))مر كش)41111)مر كش  ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
يسرى  بو  لفدى)  لسيدة 
عملية  لحارني) (( عنو نه) )) ملسيفة)
 41111 مر كش) ((7 رقم) ف  عمارة 

مر كش  ملغرب
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
نونبف) (18 بتاريخ) بمر كش   لتجارية 

2122)تحت رقم)97))4).
22I

مجموعة بونجول  لدولية آتمانية

اومفاليس
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

مجموعة بونجول  لدولية آتمانية

 ملرك4  لتجاري برج  لياقوت 

شارع اللة 5اقوت  قامة س طابق 

 لد ربيضاء ، 21111،  لد ر لبيضاء 

 ملغرب

 ومفاليس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد)في 

طور  لتصفية)

وعنو ن مقرها  إل تماعي  ملركز 

 لتجاري برج  لياقوت ع س شارع 

اللة 5اقوت - 21111  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.2(5287

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�شى 

تقرر حل) (2122 نونبف) ((4  ملؤرخ في)

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت)

مبلغ)  لشريك  لوحيد  ومفاليس 

وعنو ن) درهم  ((1.111 رأسمالها)

مقرها  إل تماعي  ملركز  لتجاري برج)

(- 5اقوت) اللة  شارع  ع س   لياقوت 

21111) لد ر  لبيضاء) ملغرب نتيجة)

ل):)حل  لشركة حبيا.

ب  ملركز) مقر  لتصفية  حدد  و 

شارع) س  ع  برج  لياقوت   لتجاري 

21111) لد ر  لبيضاء) (- اللة 5اقوت)

 ملغرب.)

و عين:

 لسيد)ة))زهيف))بونو لة و عنو نه) ))

 21 زنقة دو بالي  لطاق  لر بع رقم)

21111) لد ر  لبيضاء) ال يفوند)

 ملغرب كمصفي))ة))للشركة.

وعند  إلقتضاء) لحدود)

على  لصالحيات  ملخولة)  ملفروضة 

تبليغ) محل  و  محل  ملخابرة  لهم 

 لعقود و  لوثائق  ملتعلقة بالتصفية)

:)صالحيات ال حدود

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

 (2 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

5نا5ر) 212)تحت رقم)964 85.

2 I

أحمد  لفر وي

 GALERIE L’EPOIR ETUDES

NEGOCE SERVICES
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
قفل  لتصفية

أحمد  لفر وي

   درب  مليتف ص ب 45  صفرو ، 

111) ، صفرو  ملغرب

 GALERIE L’EPOIR ETUDES
NEGOCE SERVICES شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي : مجموعة 

 ألصيل  لسكنية طريق  ملنزل - 

111)  صفرو  ملغرب.

قفل  لتصفية
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

. 6  

بمقت�شى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

تقرر) (2122 د نبف) ( ( في)  ملؤرخ 

 GALERIE L’EPOIR ETUDES حل)

ذ ت) شركة  (NEGOCE SERVICES

ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 (11.111 رأسمالها) مبلغ   لوحيد 

مقرها  إل تماعي) وعنو ن  درهم 

طريق) مجموعة  ألصيل  لسكنية 

 ملنزل)-)111) )صفرو  ملغرب نتيجة)

الملنافسة.

و عين:

و) 5ونس  لر �شي   لسيد)ة))

16/56)) نان  رميلة) عنو نه) ))

صفرو  ملغرب) ( (111 مساي)

كمصفي))ة))للشركة.

و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية)

بتاريخ)) )د نبف)2122)وفي مجموعة)

(- طريق  ملنزل)  ألصيل  لسكنية 

111) )صفرو  ملغرب.
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باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

5نا5ر) (27 بتاريخ) بصفرو   البتد ئية 

 212)تحت رقم) 468/2.

24I

FIDUCIAIRE MOUANI

حمديوي بيزنيس

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

تفويت حصص

FIDUCIAIRE MOUANI

 24BD(ZERKTOUNI 1ER(ETAGE

 APPT(N° 02 HAY(ENNAJAH ،

54000، KHENIFRA(MAROC

حمد5وي بيزنيس شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي رقم 29 

1 - بلوك 2) حي  ملصلى - 54111 

خنيفرة  ملغرب.

تفويت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.2(57

بمقت�شى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

تمت) 5نا5ر) 212) (21 في)  ملؤرخ 

 ملصادقة على):

تفويت  لسيد))ة))سليم حمد5وي)

أصل) من  حصة   تماعية  ( 11

)ة)) لفائدة  لسيد) حصة  ((.111

5نا5ر) (21 بتاريخ)  لحسين  سليماني 

.212 

تفويت  لسيد))ة))سليم حمد5وي)

أصل) من  حصة   تماعية  ( 11

111.))حصة لفائدة  لسيد))ة))عبد)

5نا5ر) (21  لو حد عبد  لغفار بتاريخ)

.212 

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني  (

5نا5ر) (25 بتاريخ) بخنيفرة   البتد ئية 

 212)تحت رقم)28.

25I

ELENA BIG CASH

ELENA BIG CASH SARL. AU
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

ELENA BIG CASH

 لدكان رقم 4  و ر مسجد عملية 

 بو ب مر كش  ملسيفة  لثانية 

مر كش. ، 41111، مر كش  ملغرب

 ELENA(BIG(CASH(SARL. AU

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي  لدكان 
رقم 4  و ر مسجد عملية  بو ب 

مر كش  ملسيفة  لثانية مر كش. - 

41111 مر كش  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

(27615

في) مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  (2122 5ونيو) (1(

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�شي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

 ELENA(:(إلقتضاء)بمختصر تسميتها 

.BIG CASH SARL. AU

خدمات) (: بإ5جاز) غرض  لشركة 

تحويل  المو ل د خل  ملغرب وخار ه)

أد ء) لفو تيف

عمليات  لصرف.

:) لدكان) عنو ن  ملقر ال تماعي)
عملية  بو ب) مسجد  4) و ر  رقم)

(- مر كش.) مر كش  ملسيفة  لثانية 

41111)مر كش  ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

 لسيد عبد  لرز ق كليم عنو نه) ))
مر كش) (28 رقم) (9 تجزئة  ملحاميد)

41111)مر كش  ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 
ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيد عبد  لرز ق كليم عنو نه) ))
مر كش) (28 رقم) (9 تجزئة  ملحاميد)

41111)مر كش  ملغرب
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
5وليوز) (22  لتجارية بمر كش بتاريخ)

2122)تحت رقم)))81 ).
26I

CONSEILS EVERNAGE

AXIMUM TRAVAUX
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
قفل  لتصفية

CONSEILS EVERNAGE
 AV ALLA EL FASSI N°(7

 IMM(JAWHARA ، 40000،
MARRAKECH maroc

AXIMUM TRAVAUX شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي : مركز 
سيدي عبد هللا غيات مر كش - 

41111 مر كش  ملغرب.
قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
.651 7

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�شى 
2122)تقرر حل)  ملؤرخ في) ))د نبف)
ذ ت) شركة  (AXIMUM TRAVAUX
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 
 (11.111 رأسمالها) مبلغ   لوحيد 
مقرها  إل تماعي) وعنو ن  درهم 
مركز سيدي عبد هللا غيات مر كش)
نتيجة) مر كش  ملغرب  (41111  -

اللتوقف  لتام عن  لنشاط.
و عين:

) 5ت بر هيم و) بر هيم)  لسيد)ة))
مر كش) (2 )2 ) الزدهار) عنو نه) ))
)ة)) 41111)مر كش  ملغرب كمصفي)

للشركة.
و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية)
مركز) وفي  (2122 د نبف) بتاريخ) ))
(- مر كش) غيات  هللا  عبد  سيدي 

41111)مر كش  ملغرب.

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

5نا5ر) بتاريخ) 2) بمر كش   لتجارية 

 212)تحت رقم)965 4).

27I

FUTURE CONSEIL

SULBIO
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

FUTURE CONSEIL

51 زنقة 5وسف بن تاشفين  لطابق 

 ألول ، 11)26، برشيد  ملغرب

SULBIO شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي 1) زنقة 

 لحرية  لطابق  لثالت  لشقة 5 - 

21)21  لد ر لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

56966(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) ((2

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�شي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.SULBIO

:) ستيف د) بإ5جاز) غرض  لشركة 

وتصد5ر

وبيع  ميع  ملنتجات) شر ء)

بمستحضر ت  لتجميل)  ملتعلقة 

 لطبيعية و لعضوية

شر ء)وبيع  لعطور ومستحضر ت)

 لتجميل

توزيع وتسويق  ملنتجات  لجمالية)

وإكسسو ر ت  ملوضة

منتجات) وتوزيع  وبيع  شر ء)

 لنظافة و لصيانة.
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زنقة) ((1 (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
 -  5  لحرية  لطابق  لثالت  لشقة)

21)21) لد ر لبيضاء) ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
: بوعسرية) عبد  لرز ق    لسيد 
درهم) ((11 بقيمة) حصة  ((.111

للحصة.)
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
بوعسرية) عبد  لرز ق   لسيد 
5اسمين  لرقم) تجزئة  عنو نه) ))
 26212 12)) لطابق  لسفلي  لدروة)

برشيد  ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
بوعسرية) عبد  لرز ق   لسيد 
5اسمين  لرقم) تجزئة  عنو نه) ))
 26212 12)) لطابق  لسفلي  لدروة)

برشيد  ملغرب
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
 26 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

5نا5ر) 212)تحت رقم)855954.

28I

SOMADINCO

PANEL MONDIAL
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

SOMADINCO
إقامة ما ورل عمارة B رقم2 

حي  لقدس  لبفنو�شي ، 1)216، 
 لد ر لبيضاء  ملغرب

PANEL MONDIAL شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي إقامة 

ما وريل عمارة ج  شقة    لقدس 
 لبفنو�شي - 1)216  لد ر لبيضاء 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

569(75

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) (( 

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�شي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

 PANEL(:(إلقتضاء)بمختصر تسميتها 

.MONDIAL

منعش) (: بإ5جاز) غرض  لشركة 

عقاري.

إقامة) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)

ما وريل عمارة ج )شقة) ) لقدس)

1)216) لد ر لبيضاء) (-  لبفنو�شي)

 ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

(: أود دس) عبد  لقادر   لسيد 

درهم) ((11 بقيمة) حصة  ((.111

للحصة.)

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

أود دس) عبد  لقادر   لسيد 

إقامة) ( 2 تجزئة  لعمر ن) عنو نه) ))

مومن) سيدي  (6 رقم) (5 زنقة) غيثة 

21412) لد ر لبيضاء) ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

أود دس) عبد  لقادر   لسيد 

إقامة) ( 2 تجزئة  لعمر ن) عنو نه) ))

مومن) سيدي  (6 رقم) (5 زنقة) غيثة 

21412) لد ر لبيضاء) ملغرب

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

 24 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

5نا5ر) 212)تحت رقم)854895.

29I

AGRI CHAREN

AGRI CHAREN
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

AGRI CHAREN
 LARACHE, LAAOUAMERA,

 N°42, BOUCHARE(N°7,
 BOUCHAREN، 92052، 1142

 ملغرب
AGRI CHAREN شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي بوشارن, 
رقم 42,  لعو مرة 42)) 92152 

 لعر ئش  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

7 (5
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  (2122 نونبف) (2(
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�شي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 AGRI (: بمختصر تسميتها)  إلقتضاء)

.CHAREN
:) ستغالل) غرض  لشركة بإ5جاز)
 ألر �شي  لفالحية,) ستف د و تصد5ر)
و  ملو د)  ميع  ملنتجات  لفالحية 
ذ ت  لصلة) و  ملنتجات  و  الالت 

بالنشاط  لفالحي..
بوشارن,) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
 92152  ((42 42,) لعو مرة) رقم)

 لعر ئش  ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 لسيد محمد  لز هد):)611)حصة)

بقيمة)61.111)درهم للحصة.
 211 (: صفو ن  لز هد)  لسيد 
حصة بقيمة)21.111)درهم للحصة.
 211 (: يسرى  لكالمي)  لسيدة 
حصة بقيمة)21.111)درهم للحصة.)

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

عنو نه) )) محمد  لز هد   لسيد 
حي  لزياتن,)قطاع  لخليج,)زنقة خليج)

 لحيتان,)91141)طنجة  ملغرب.

 لسيد صفو ن  لز هد عنو نه) ))

كاديس) )),) لجزير س,) كالي  ونو,)

)21))) لجزير س  سبانيا.

 لسيدة يسرى  لكالمي عنو نه) ))
حي  لزياتن,)قطاع  لخليج,)زنقة خليج)

 لحيتان,)91141)طنجة  ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) )) محمد  لز هد   لسيد 
حي  لزياتن,)قطاع  لخليج,)زنقة خليج)

 لحيتان,)91141)طنجة  ملغرب

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

5نا5ر)  البتد ئية بالعر ئش بتاريخ) ))

.261m29111792(212)تحت رقم 

 1I

 CABINET DE GESTION ET RÉVISION

COMPTABLE

NFAS IMMO SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

 CABINET DE GESTION ET

RÉVISION COMPTABLE

 IMM(GHA 6ème(étage,

 bureau(n°43 centrak(park

 Mohammedia ، 28810،

Mohammedia maroc

NFAS IMMO SARL شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي تجزئة 

نجمة بن سليمان رقم 67  لطابق 

 ألر�شي - بنسليمان - 111 ) 

بنسليمان  ملغرب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.7555

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�شى 

تمت) 5نا5ر) 212) في) 1)  ملؤرخ 

 ملصادقة على):
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نور  لد5ن) )ة)) تفويت  لسيد)
من) حصة   تماعية  (511 عامر)
لفائدة  لسيد) حصة  ((.111 أصل)
5نا5ر) بتاريخ) 1) سليمان فجري  )ة))

.212 
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني  (
 البتد ئية بسيدي سليمان بتاريخ)21 

5نا5ر) 212)تحت رقم)52.

 (I

STE FIACCOF 

S ZAHRA CAR
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

STE FIACCOF
 RUE(IFNI ,RESIDENCE(ANASS
 60 ,APPT 6 ,HAY(NAJAH,SIDI
BRAHIM ، 30080، fes(maroc
S ZAHRA CAR شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي رقم 81  
تجزئة رياض  لليمون محل رقم ) 
طريق مكناس - 111  فاس  ملغرب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.5715(
قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�شى 
تمت) 5نا5ر) 212) (25 في)  ملؤرخ 

 ملصادقة على):
عبد  لصمد) )ة)) تفويت  لسيد)
من) حصة   تماعية  (2.511 صبار)
أصل)2.511)حصة لفائدة  لسيد))ة))
 لحسين صبار بتاريخ)25)5نا5ر) 212.
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني  (
 لتجارية بفاس بتاريخ)26)5نا5ر) 212 

تحت رقم)))59.

 2I

FIDUTRACO CONSULTING

RHC
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

FIDUTRACO CONSULTING
 RUE(ESSANAOUBER ، 2013، 2

CASABLANCA MAROC

RHC شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة)في طور  لتصفية)

وعنو ن مقرها  إل تماعي 2 زنقة 

 لصنوبر  لشقة 2)  لطابق  لر بع - - 

 لد ر لبيضاء  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.528269

بمقت�شى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تقرر) (2122 أكتوبر) (26 في)  ملؤرخ 

حل شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة)

RHC))مبلغ رأسمالها)11.111))درهم)
زنقة) (2 مقرها  إل تماعي) وعنو ن 

 لصنوبر  لشقة)2)) لطابق  لر بع)-)-)

 لد ر لبيضاء) ملغرب نتيجة ل):)عدم)

مردود5ة نشاطها.

قصر) ب  مقر  لتصفية  حدد  و 

(- (-  5ت سيدي بومو�شى  5ت عياش)

ميدلت  ملغرب.)

و عين:

و) وعزيز  حفيظ   لسيد)ة))

عنو نه) ))قصر  5ت سيدي بومو�شى)

 5ت عياش)-)ميدلت  ملغرب كمصفي)

)ة))للشركة.

وعند  إلقتضاء) لحدود  ملفروضة)

محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و) تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

 26 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

5نا5ر) 212)تحت رقم)855851.

  I

FIDUTRACO CONSULTING

UNO thaï
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

FIDUTRACO CONSULTING

 RUE(ESSANAOUBER ، 2013، 2

CASABLANCA MAROC

UNO thaï شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد)في 

طور  لتصفية)

وعنو ن مقرها  إل تماعي 2 زنقة 
 لصنوبر  لشقة 2)  لطابق  لر بع - 

1 )2  لد ر لبيضاء  ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.5(686(

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�شى 
2122)تقرر حل)  ملؤرخ في) 2)شتنبف)
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت)
مبلغ) (UNO thaï  لشريك  لوحيد)
وعنو ن) درهم  ((11.111 رأسمالها)
زنقة  لصنوبر) (2 مقرها  إل تماعي)
 2( 1 (- 2)) لطابق  لر بع)  لشقة)
 لد ر لبيضاء) ملغرب نتيجة ل):)عدم)

مردود5ة نشاطها.
92)محج) و حدد مقر  لتصفية ب)
 9 5)شقة) طابق) مارساقامة  لهناء) (2
-) لد ر لبيضاء) (- حي  ملستشفيات)

 ملغرب.)
و عين:

و) مرغا�شي   لسيد)ة)) حمد 
مارساقامة) (2 محج) (92 عنو نه) ))
حي) (9 شقة) (5 طابق)  لهناء)
-) لد ر لبيضاء) ملغرب)  ملستشفيات)

كمصفي))ة))للشركة.
وعند  إلقتضاء) لحدود  ملفروضة)
محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و) تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
 26 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

5نا5ر) 212)تحت رقم)855849.

 4I

AITOUNA MOHAMED

زهرات سجلماسة
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

AITOUNA MOHAMED
 RUE(ANTAKI(N29 ، 90000،

TANGER MAROC
زهر ت سجلماسة شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد)في طور  لتصفية)

وعنو ن مقرها  إل تماعي إقامة 
ضحى  لعرفان رقم 1)  لطابق 2 
بوخالف طنجة - 91111 طنجة 

 ململكة  ملغربية.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.4 429

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�شى 
7)21)تقرر حل) 7))فبف 5ر)  ملؤرخ في)
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت)
سجلماسة) زهر ت   لشريك  لوحيد 
درهم) (10.000,00 رأسمالها) مبلغ 
إقامة) مقرها  إل تماعي  وعنو ن 
 2 1)) لطابق) رقم) ضحى  لعرفان 
طنجة) (91111 (- طنجة) بوخالف 
ال 5و د) (:  ململكة  ملغربية نتيجة ل)

نشاط.
إقامة) ب  مقر  لتصفية  حدد  و 
 2 1)) لطابق) رقم) ضحى  لعرفان 
طنجة) (91111 (- طنجة) بوخالف 

 ململكة  ملغربية.)
و عين:

و) عبد  لنبي  بور س   لسيد)ة))
عنو نه) ))طنجة)،)حي مسنانة حومة)
خندق  لرمان)91111)طنجة  ململكة)

 ملغربية كمصفي))ة))للشركة.
وعند  إلقتضاء) لحدود  ملفروضة)
محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و) تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
أبريل) ((1 بتاريخ) بطنجة   لتجارية 

7)21)تحت رقم)84)2.
 5I

FIDUTRACO CONSULTING

ORSON ASSISTANCE
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

FIDUTRACO CONSULTING
 RUE(ESSANAOUBER ، 2013، 2

CASABLANCA MAROC
ORSON ASSISTANCE شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد)في طور  لتصفية)

وعنو ن مقرها  إل تماعي 2 زنقة 
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 لصنوبر  لشقة 2)  لطابق  لر بع - 
1 )2  لد ر لبيضاء  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.5 4499
قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�شى 
تقرر) (2122 أكتوبر) (26 في)  ملؤرخ 
ذ ت مسؤولية محدودة) حل شركة 
 ORSON ذ ت  لشريك  لوحيد)
رأسمالها) مبلغ  (ASSISTANCE
مقرها) وعنو ن  درهم  ( 1.111
 إل تماعي)2)زنقة  لصنوبر  لشقة)2) 
1 )2) لد ر لبيضاء) (-  لطابق  لر بع)
مردود5ة) عدم  (: ل) نتيجة   ملغرب 

نشاطها.
 (( ب) مقر  لتصفية  حدد  و 
(- (- كاليفورني كردن  لطابق  لسفلي)

 لد ر لبيضاء) ملغرب.)
و عين:

غو ن) بييف  غيشاغ   لسيد)ة))
كردن) كاليفورني  ((( عنو نه) )) و 
-) لد ر لبيضاء)  لطابق  لسفلي)

 ملغرب كمصفي))ة))للشركة.
وعند  إلقتضاء) لحدود  ملفروضة)
محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و) تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
 26 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

5نا5ر) 212)تحت رقم) 85584.
 6I

MOMEN EVENT

IMMO2022
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

IMMO2122
-2) شارع خالد بن  لوليد  لطابق 
  رقم 8 طنجة ، 91111، طنجة 

 ملغرب
IMMO2122 شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي -2) شارع 

خالد بن  لوليد  لطابق   رقم 8 
طنجة - 91111 طنجة  ململكة 

 ملغربية

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
( 4267

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) (1 
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�شي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.IMMO2122
:) إلنعاش) غرض  لشركة بإ5جاز)

 لعقاري.
 (2- (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
شارع خالد بن  لوليد  لطابق) )رقم)
طنجة  ململكة) (91111 (- طنجة) (8

 ملغربية.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
مبلغ رأسمال  لشركة:)2.611.111 

درهم،)مقسم كالتالي:
 -

:)أرض مع مبنى)  لسيد علي برقاد)
 ملر د هدمه بقيمة)11.111 .))درهم.
 لسيد فيصل  للغد س):)أرض مع)
 (. 11.111 مبنى  ملر د هدمه بقيمة)

درهم.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
زنقة)  لسيد علي برقاد عنو نه) ))
 ((  سطمبول  قامة حد ئق مرشان)
 91111 طنجة) ((9 رقم) (14  لطابق)

طنجة  ململكة  ملغربية.
 لسيد فيصل  للغد س عنو نه) ))
زنقة  لفرزدق إقامة ما وريل طابق)
طنجة) (91111 طنجة) ( 4 شقة) (9

 ململكة  ملغربية.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
زنقة)  لسيد علي برقاد عنو نه) ))
 ((  سطمبول  قامة حد ئق مرشان)
 91111 طنجة) ((9 رقم) (14  لطابق)

طنجة  ململكة  ملغربية
 لسيد فيصل  للغد س عنو نه) ))
زنقة  لفرزدق إقامة ما وريل طابق)

طنجة) (91111 طنجة) ( 4 شقة) (9
 ململكة  ملغربية

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
5نا5ر) (25 بتاريخ) بطنجة   لتجارية 

 212)تحت رقم) )2).
 7I

TGE FIDUS

MAISON 1985
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تحويل  ملقر  ال تماعي للشركة

TGE FIDUS
بارك) كمال  شارع  لزرقطوني 
(، (6 9 ) لطابق) رقم) (B سانتف عمارة)

1)288،) ملحمد5ة  ملغرب
ذ ت) شركة  (MAISON (985

 ملسؤولية  ملحدودة
شارع) مقرها  إل تماعي  وعنو ن 
 ملسيفة زنقة)6)رقم)16) كتوبر  لطابق)
11)21) لد ر  لبيضاء)  - شقة)    ( 

 ملغرب.
تحويل  ملقر  ال تماعي للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري)
.542577

بمقت�شى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تم تحويل) (2122 نونبف) (22  ملؤرخ في)
من) للشركة   ملقر  ال تماعي  لحالي 
»شارع  ملسيفة زنقة)6)رقم)16) كتوبر)
11)21) لد ر)  - شقة)     لطابق) )
تجزئة) ((5« إلى)  لبيضاء) ملغرب«)
رقم) زنقة) 2) (MA 5قصور  لطابق)
41) - 11)21) لد ر  لبيضاء) ملغرب«.
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
 26 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

5نا5ر) 212)تحت رقم)855797.
 8I

EUREXMA

 INTELLIGENCE IN TECH
CONSULTING SARL AU

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

EUREXMA
 BD ABDELMOUMEN (87

 RES(WALIL 3EME(ETAGE 75

 BD ANFA ANGLE CLOS DE
 PROVENCE 9EME(ETG(APPT
 B108، 20000، CASABLANCA

MAROC
 INTELLIGENCE IN TECH

CONSULTING SARL AU شركة 
ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي 2) زنقة 

سارية بن زنيم رقم   بالمي - 21111 
 لد ر  لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
569679

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) (21
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�شي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)
 INTELLIGENCE IN TECH

.CONSULTING SARL AU
مبفمج) (: بإ5جاز) غرض  لشركة 

كمبيوتر.
زنقة) ((2 (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
سارية بن زنيم رقم) )بالمي)-)21111 

 لد ر  لبيضاء) ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
  1.111 رأسمال  لشركة:) مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
حصة) ( 11 (:  لسيد  مين  لهبيل)

بقيمة)1.111 )درهم للحصة.)
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
عنو نه) ))  لسيد  مين  لهبيل 

فرنسا)71 94)فرنسا فرنسا.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) ))  لسيد  مين  لهبيل 

فرنسا)71 94)فرنسا فرنسا
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باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
 26 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 
5نا5ر) 212)تحت رقم) 1185591.

 9I

بروفيد خدمات متعددة ش.م.م ش و

TRAYO NORD SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

بروفيد خدمات متعددة ش.م.م 
ش و

شارع محمد د ود  قامة بدرطابق 
فوق  ر�شي رقم   تطو ن ، 141 9، 

تطو ن  ملغرب
TRAYO NORD SARL شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي حي 

 الغر س  ملرك4  لسكني  لكر مة 
بوسعيد 2 بلوك 7 عمارة C 7 شقة 

1) - 111 9 مرتيل  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

 2795
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) ((1
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�شي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.TRAYO NORD SARL
غرض  لشركة بإ5جاز):)))مختلف)
2) بر م  لصفقات)  شغال  لبناء)
 لعمومية) ) لتجارة في  الت و مو د)
عامة،) لقيام) بصفة  و  (4  لبناء)
بجميع  لعمليات  لصناعية،) ملالية،)
غيف  ملنقولة) و   لتجارية،) ملنقولة 
 لتي لها صلة مباشرة أو غيف مباشرة)
بهدف  لشركة قصد تحقيق نجاحها)
و تنميتها.)و كل  السهامات  ملباشرة و)
غيف  ملباشرة بكل  الشكال  لقانونية)

 ملتاحة.
حي) (: عنو ن  ملقر ال تماعي)
 الغر س  ملرك4  لسكني  لكر مة)

C 7)شقة) عمارة) (7 بلوك) (2 بوسعيد)

1) - 111 9)مرتيل  ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 لسيد رشيد  لبقال):)511)حصة)

بقيمة)11))درهم للحصة.

511)حصة) (:  لسيد  5وب  لبقال)

بقيمة)11))درهم للحصة.)

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

عنو نه) )) رشيد  لبقال   لسيد 

شارع حفصة  م  ملؤمنين  قامة  نس)

5)رقم)26 111 9)تطو ن  ملغرب.

عنو نه) ))  لسيد  5وب  لبقال 

شارع حفصة  م  ملؤمنين  قامة  نس)

5)رقم)26 111 9)تطو ن  ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) )) رشيد  لبقال   لسيد 

شارع حفصة  م  ملؤمنين  قامة  نس)

5)رقم)26 111 9)تطو ن  ملغرب

عنو نه) ))  لسيد  5وب  لبقال 

شارع حفصة  م  ملؤمنين  قامة  نس)

5)رقم)26 111 9)تطو ن  ملغرب

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

5نا5ر) (21 بتاريخ) بتطو ن   البتد ئية 

 212)تحت رقم)2716.

41I

بروفيد خدمات متعددة ش.م.م ش و

 EL MERNISI

CONSTRUCTION SARL AU
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

بروفيد خدمات متعددة ش.م.م 

ش و

شارع محمد د ود  قامة بدرطابق 

فوق  ر�شي رقم   تطو ن ، 141 9، 

تطو ن  ملغرب

 EL MERNISI CONSTRUCTION
SARL AU شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي حي طابولة 

حومة بني خنوس شارع  ملسا�شي 
زنقة 6  لطابق  ألر�شي رقم 85) - 

111 9 تطو ن.  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
 2825

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) ((1
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�شي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 EL (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)
 MERNISI CONSTRUCTION

.SARL AU
غرض  لشركة بإ5جاز):)-))مختلف)
-2) بر م  لصفقات)  شغال  لبناء)
ومو د) في  الت   لعمومية) ) لتجارة 
عامة،) لقيام) وبصفة  (4  لبناء)
بجميع  لعمليات  لصناعية،) ملالية،)
وغيف  ملنقولة)  لتجارية،) ملنقولة 
 لتي لها صلة مباشرة أو غيف مباشرة)
بهدف  لشركة قصد تحقيق نجاحها)
وكل  السهامات  ملباشرة) وتنميتها.)
وغيف  ملباشرة بكل  الشكال  لقانونية)

 ملتاحة..
عنو ن  ملقر ال تماعي):)حي طابولة)
حومة بني خنوس شارع  ملسا�شي زنقة)
6) لطابق  ألر�شي رقم)85) - 111 9 

تطو ن.) ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 (.111 (: عماد)  لسيد  ملرني�شي 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة.)
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

عنو نه) )) عماد   لسيد  ملرني�شي 
تطو ن) (54( رقم) شارع عمر  ملختار 

111 9)تطو ن  ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) )) عماد   لسيد  ملرني�شي 
تطو ن) (54( رقم) شارع عمر  ملختار 

111 9)تطو ن  ملغرب
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
5نا5ر) (25 بتاريخ) بتطو ن   البتد ئية 

 212)تحت رقم)6 27.

4(I

INFOPLUME

POP TELECOM
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

INFOPLUME
49) شارع محمد  لخامس  قامة 

ميموز  ) رقم 7) ، 91111، طنجة 
 ملغرب

POP TELECOM شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة)في طور 

 لتصفية)
وعنو ن مقرها  إل تماعي شارع 
مصلى رقم 52 - 91111 طنجة 

 ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.5698 

بمقت�شى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
2122)تقرر حل) 26)د نبف)  ملؤرخ في)
 POP(شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
  1.111 رأسمالها) مبلغ  (TELECOM
مقرها  إل تماعي) وعنو ن  درهم 
شارع مصلى رقم)52 - 91111)طنجة)

 ملغرب نتيجة ل):)غياب  لنشاط.
شارع) ب  مقر  لتصفية  حدد  و 
طنجة) (91111  -  52 رقم) مصلى 

 ملغرب.)
و عين:

و) ) لقسيمي  محمد)  لسيد)ة))
 52 رقم) مصلى  شارع  عنو نه) ))
)ة)) طنجة  ملغرب كمصفي) (91111

للشركة.
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وعند  إلقتضاء) لحدود  ملفروضة)
محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و) تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 
شارع) (: بالتصفية)  لوثائق  ملتعلقة 

مصلى رقم)52)طنجة
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
5نا5ر) (25 بتاريخ) بطنجة   لتجارية 

 212)تحت رقم)98))-9)2621.

42I

CABINET DES EXPERTS

POTENTIEL FACILITY
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

CABINET DES EXPERTS
 RUE AL KHAWARIZMI APPT

 8 ETAGE 1 UNITE 2 HAY
 MOHAMMADI MARRAKECH
 Res.essaada(marjane، 40000،

Marrakech MAROC
POTENTIEL FACILITY شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي رقم  ) 
شارع محمد  لسادس حي  ملسيفة 
 لخضر ء بن  رير -  51) 4 بن 

 رير  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
 627

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) (12
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�شي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.POTENTIEL FACILITY
مز ولة) (: بإ5جاز) غرض  لشركة 

أنشطة تجارية و خدماتية.

رقم) )  (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
حي  ملسيفة) محمد  لسادس  شارع 
 لخضر ء)بن  رير)-))51) 4)بن  رير)

 ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 لسيد عبد  لعالي بوتميت):)111.) 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة.)
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
بوتميت) عبد  لعالي   لسيد 
 (2 عنو نه) )) قامة  لسعادة عمارة)
مر كش) (41111  6 2) لشقة)  لطابق)

 ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
بوتميت) عبد  لعالي   لسيد 
 (2 عنو نه) )) قامة  لسعادة عمارة)
مر كش) (41111  6 2) لشقة)  لطابق)

 ملغرب
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
8))5نا5ر)  البتد ئية بابن  رير بتاريخ)

 212)تحت رقم) 212/ ).
4 I

STE FIACCOF 

STE HIBUSCAR
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

STE FIACCOF
 RUE(IFNI ,RESIDENCE(ANASS
 60 ,APPT 6 ,HAY(NAJAH,SIDI
BRAHIM ، 30080، fes(maroc
STE HIBUSCAR شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي رقم 
52) محل رقم 2 بلوك ك2 تجزئة 

 لحد5قة - 1111  فاس  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
59(5

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) ((9
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�شي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 STE (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.HIBUSCAR
كر ء) (: بإ5جاز) غرض  لشركة 

 لسيار ت بدون سائق.
رقم) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
تجزئة) بلوك ك2) (2 محل رقم) ((52

 لحد5قة)-)1111 )فاس  ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 511.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 5.111 (: 5وسف  بركان)  لسيد 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة.)
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
عنو نه) )) 5وسف  بركان   لسيد 
نها) بن  لون  قامة  عمر  زنقة  (24
111 )فاس) ( ))مج)  لشقة) ) لطابق)

 ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) )) مشدود  مريم   لسيدة 
تغات) ( باب  الندلس) تجزئة    ( 46

1111 )فاس  ملغرب
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
 لتجارية بفاس بتاريخ)26)5نا5ر) 212 

تحت رقم) )752.
44I

STE FIACCOF 

SEBBAR CAR
إعالن متعدد  لقر ر ت

STE FIACCOF
 RUE(IFNI ,RESIDENCE(ANASS
 60 ,APPT 6 ,HAY(NAJAH,SIDI
BRAHIM ، 30080، fes(maroc

SEBBAR CAR »شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة«

وعنو ن مقرها  ال تماعي: رقم  6 

مكرر زنقة  ) حي و د فاس - 1111  

فاس  ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.52 75

بمقت�شى  لجمع  لعام  الستثنائي)

 ملؤرخ في) 1)5نا5ر) 212

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية:)

قر ر رقم)):) لذي 5نص على ما5لي:)

تغييف  لشكل  لقانوني) (- بيع حصص)

للشركة و  المضاء) لقانوني

قر ر رقم)2:) لذي 5نص على ما5لي:)

تحويل  ملقر  ال تماعي

وتبعا لذلك تم تعد5ل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�شي  لتالية:)

5نص) 6)-7-):) لذي  رقم) بند 

تغييف  لشكل  لقانوني) ما5لي:) على 

د ت  ملسؤولية) شركة  من  للشركة 

 ملحدودة  لى شركة ذ ت  ملسؤولية)

 ملحدودة ذ ت  لشريك  لو حد)-)بيع)

2511)حصة من طرف  لسيد صبار)

 لحسين  لى  لسيد صبار عبد  لصمد)

- المضاء) لقانوني  صبح من طرف)

 لسيد  لصبار عبد  لصمد فقط)

بند رقم)4:) لذي 5نص على ما5لي:)
تحويل  ملقر  ال تماعي من) 6مكرر)
 45 ) لى رقم) حي و د فاس) زنقة) ))

تجزئة  ملنتزه)2)تغات محل) )فاس

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

 لتجارية بفاس بتاريخ)26)5نا5ر) 212 

تحت رقم)2)59.

45I

بروفيد خدمات متعددة ش.م.م ش و

NORDIC CANVAS SARL AU
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

بروفيد خدمات متعددة ش.م.م 

ش و

شارع محمد د ود  قامة بدرطابق 

فوق  ر�شي رقم   تطو ن ، 141 9، 

تطو ن  ملغرب
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 NORDIC CANVAS SARL AU

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي شارع 

بنحسا5ن رقم 9) - 111 9 تطو ن 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

 28(7

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) ((2

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�شي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.NORDIC CANVAS SARL AU

(: بإ5جاز) غرض  لشركة 
-) الستيف د و تصد5ر)2) ستيف د.عزل)

و تجارة  ملالبس  ملستعملة) ) عادة)

تدوير  ملالبس  ملستعملة و  ملنتو ات)

و بصفة عامة،) لقيام) (4  لنسيجية)

بجميع  لعمليات  لصناعية،) ملالية،)

غيف  ملنقولة) و   لتجارية،) ملنقولة 

 لتي لها صلة مباشرة أو غيف مباشرة)

بهدف  لشركة قصد تحقيق نجاحها)

و تنميتها.).

شارع) (: عنو ن  ملقر ال تماعي)

تطو ن) (9 111  -  (9 بنحسا5ن رقم)

 ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

نجي4  لعشاب) محمد   لسيد 

درهم) ((11 بقيمة) حصة  ((.111  :

للحصة.)

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

نجي4  لعشاب) محمد   لسيد 
 2( رقم) دي  عنو نه) )) فد   فريكا 
 9 111 بويرطا أ سبتة) (1( بيسو ب)

سبتة  ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
نجي4  لعشاب) محمد   لسيد 
 2( رقم) دي  عنو نه) )) فد   فريكا 
 9 111 بويرطا أ سبتة) (1( بيسو ب)

سبتة  ملغرب
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
5نا5ر) بتاريخ) 2) بتطو ن   البتد ئية 

 212)تحت رقم)2724.

46I

FID ES

E-BAHLI SARL AU
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

FID ES
 ES-SEMARA(ES-SEMARA،

72000، ES-SEMARA(MAROC
E-BAHLI SARL AU شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي زنقة 
 لصويرة رقم  1  لسمارة زنقة 

 لصويرة رقم  1  لسمارة 72111  
 لسمارة   ملغرب 

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
 2869

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) (19
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�شي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.E-BAHLI SARL AU

:) لتجارة) بإ5جاز) غرض  لشركة 

 إللكتفونية)،)تطوير  لوي4)،) لتسويق)

(، و الستشار ت  لرقمية)  لرقمي 

 لتجارة)،) الستيف د و لتصد5ر

) لتجارة) عبف  إلنتفنت)  ملبيعات 

عبف  إلنتفنت) و لتوزيع   إللكتفونية))

و ألعمال  ملتنوعة)؛

وخاصة) أشكاله  بجميع   لتد ول 

 ملنتجات و لخدمات

في  ميع) و ملساعدة   ملشورة 

عمليات  إلعالن و لتسويق  لرقمي)؛

) الستشار ت وتنفيذ  ستف تيجيات)

وتصميم  ملو قع)  لتسويق  لرقمي 

 إللكتفونية

(، تطبيقات  لهاتف  ملحمول)

وشر ء) إلعالنات عبف  إلنتفنت)؛

 الستيف د)،) لشر ء)،) لبيع)،) لبيع)

(، ،)شبه  لجملة أو  لتجزئة) بالجملة)

 لتمثيل)،) لتوزيع)،

على) توزيع  ميع  ملنتجات 

حالية) وسيلة  وبأي  وسيط  أي 

ومستقبلية)؛

من  لباطن) و لتعاقد  ) لوساطة 

وتقد5م  لخدمات  ملتنوعة)

للشركات...)،

عمليات) وتنفيذ  ميع  تصميم  (

 لتسويق و ملبيعات للجميع

 ملقاوالت)؛

إ ر ء) لدر سات  لتسويقية)

وتكليفات  ستشار ت  التصاالت وأي)

منها

و لوساطة) عملية  لوساطة 

و لوساطة في أي مجال من مجاالت)

 لنشاط)؛.
زنقة) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)

زنقة) رقم) 1) لسمارة   لصويرة 

  72111 رقم) 1) لسمارة)  لصويرة 

 لسمارة)) ملغرب).

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99))سنة.

 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

111.))حصة) (:  لسيد منيف باهلي)

بقيمة)11))درهم للحصة.)

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء):

زنقة)  لسيد منيف باهلي عنو نه) ))
 72111  لصويرة بدون رقم  لسمارة)

 لسمارة)) ملغرب).
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
زنقة)  لسيد منيف باهلي عنو نه) ))
 72111  لصويرة بدون رقم  لسمارة)

 لسمارة)) ملغرب))
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
5نا5ر) (25  البتد ئية بالسمارة بتاريخ)

 212)تحت رقم) 212/ ).

47I

ACCOUNTANT FIDUS

DOC SYSTEMS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

ACCOUNTANT FIDUS
 Rue(de(Bapaume, Etage ,2(
 6, N°31, Quartier(de(la(gare,
 Casablanca ، 20520، Ville

 ملغرب
DOC SYSTEMS شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي 1) 
زنقة  لحرية  لطابق   رقم 5 

 لد ر لبيضاء - 21111  لد ر لبيضاء 
 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
5688(9

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) (((
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�شي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 DOC (: بمختصر تسميتها)  إلقتضاء)

.SYSTEMS
غرض  لشركة بإ5جاز):)بيع وشر ء)

 للو زم  إللكتفونية.
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زنقة) ((1 (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
 لحرية  لطابق) )رقم)5) لد ر لبيضاء)

- 21111) لد ر لبيضاء) ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 51.111 رأسمال  لشركة:) مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
 251 (:  لسيد  ملنجد عبد  لهادي)

حصة بقيمة)11))درهم للحصة.
 لسيدة  ملنجد ٱسية):)251)حصة)

بقيمة)11))درهم للحصة.)
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
عنو نه) )) ٱسية   لسيدة  ملنجد 
مجموعة) أنا�شي  لتوسعة  لكبفى 
أهل) (28( رقم) ((5 مدخل) (4 
 21  1 سيدي  لبفنو�شي)  لغالم 

 لد ر لبيضاء) ملغرب.
عبد  لهادي)  لسيد  ملنجد 
زنقة  لنحاس  لنحوي) (61 عنو نه) ))
 21  1  ملعاريف  لد ر لبيضاء)

 لد ر لبيضاء) ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عبد  لهادي)  لسيد  ملنجد 
زنقة  لنحاس  لنحوي) (61 عنو نه) ))
 21  1  ملعاريف  لد ر لبيضاء)

 لد ر لبيضاء) ملغرب
عنو نه) )) ٱسية   لسيدة  ملنجد 
مجموعة) أنا�شي  لتوسعة  لكبفى 
أهل) (28( رقم) ((5 مدخل) (4 
 21  1 سيدي  لبفنو�شي)  لغالم 

 لد ر لبيضاء) ملغرب
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
 21 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

5نا5ر) 212)تحت رقم)854955.
48I

SAMIR FIDUCIAIRE

IMPRIMERIE BARAE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

SAMIR FIDUCIAIRE
 RUE(GHANA, IMM 8, APPT 3,
 3EME(ETAGE, VN, ، 50000،

MEKNES MAROC

IMPRIMERIE BARAE شركة 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة)في طور 

 لتصفية)
وعنو ن مقرها  إل تماعي محل رقم 

87، رياض ويسالن 2، ويسالن، 
مكناس. - 51111 مكناس  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.51845
بمقت�شى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تقرر حل) 5نا5ر) 212) ((1  ملؤرخ في)
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة) شركة 
مبلغ) (IMPRIMERIE BARAE
وعنو ن) درهم  ((11.111 رأسمالها)
(،87 رقم) محل  مقرها  إل تماعي 
مكناس.) ويسالن،) (،2 رياض ويسالن)
(: مكناس  ملغرب نتيجة ل) (51111  -

حل شركة.
محل) ب  مقر  لتصفية  حدد  و 
2،)ويسالن،) 87،)رياض ويسالن) رقم)

مكناس.)-)51111)مكناس  ملغرب.)
و عين:

و) ) لشركي  سهيل)  لسيد)ة))
فرح،) تجزئة  (،(92 فيال) عنو نه) ))
مكناس  ملغرب) (51111 ويسالن)

كمصفي))ة))للشركة.
وعند  إلقتضاء) لحدود  ملفروضة)
محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و) تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
5نا5ر) (27 بتاريخ) بمكناس   لتجارية 

 212)تحت رقم)561).

49I

EMNA BEAUTY

EMNA BEAUTY
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

EMNA BEAUTY
شارع موالي هشام و زنقة عرباوة 

 لطابق  الر�شي رقم 5  إقامة سيتي 
لوغ س طنجة ، 91111، طنجة 

 ملغرب

EMNA BEAUTY شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي شارع 

موالي هشام و زنقة عرباوة  لطابق 

 الر�شي رقم 5  إقامة سيتي لوغ س 

طنجة - 91111 طنجة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

(  915

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعد د  لقانون) (2122 د نبف) ((9

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�شي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

 EMNA(:(إلقتضاء)بمختصر تسميتها 

.BEAUTY

:) لغرض) بإ5جاز) غرض  لشركة 

(، من  لشركة في  ملغرب وفي  لخارج)

باألصالة عن نفسها أو نيابة عن  لغيف)

،)هو ممارسة بشكل رئي�شي:

-)صالون تجميل،

-)عال ات  مالية)،

و لو ه) معهد  لتجميل  نشاط  (-

و لقدم و لعنا5ة باليد5ن و الستفخاء)

و لتدري4 و لتدليك)،

مستحضر ت  لتجميل) بيع  (-

ومستلزماتها.

-)مركز  لتخسيس و لتغذ5ة.

-) لعنا5ة بالجسم و لعافية.

و لعنا5ة) مكافحة  لشيخوخة  (-

 لجمالية.

-)تشغيل صالون كو فيف.

عام:) ميع  ملعامالت) بشكل 

أو) أو  ملالية  أو  لصناعية   لتجارية 

بشكل) تتعلق  أو  لعقارية   ملنقولة 

بأحد  ألشياء) مباشر  غيف  أو  مباشر 

 ملذكورة أعاله أو  لتي قد تعزز تطوير)

 لشركة..

شارع) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
موالي هشام و زنقة عرباوة  لطابق)
إقامة سيتي لوغ س) ( 5  الر�شي رقم)

طنجة)-)91111)طنجة  ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 (1.111 رأسمال  لشركة:) مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
شاهيناز) غز لة  بركة   لسيدة 
درهم) ((11 بقيمة) حصة  ((11  :

للحصة.)
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
شاهيناز) غز لة  بركة   لسيدة 
 75111 فرنسا) باريس  عنو نه) ))

باريس فرنسا.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
شاهيناز) غز لة  بركة   لسيدة 
 75111 فرنسا) باريس  عنو نه) ))

باريس فرنسا
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
5نا5ر) بتاريخ) )) بطنجة   لتجارية 

 212)تحت رقم)571.

51I

CHEDADI INDUSTRIE MECANIQUE

 CHEDADI INDUSTRIE
MECANIQUE

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

حل شركة

 CHEDADI INDUSTRIE
MECANIQUE

قطعة رقم 656  ملنطقة  لصناعة 
 كزنا5ة –  لطابق  لسفلي– طنجة ، 

91111، طنجة  ملغرب
 CHEDADI INDUSTRIE

MECANIQUE   شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد)في طور  لتصفية)
وعنو ن مقرها  إل تماعي قطعة رقم 
656  ملنطقة  لصناعة  كزنا5ة – 
 لطابق  لسفلي– طنجة - 91111 

طنجة  ملغرب.
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حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.(2(289
قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�شى 
تقرر) (2122 د نبف) (1( في)  ملؤرخ 
ذ ت مسؤولية محدودة) حل شركة 
 CHEDADI ذ ت  لشريك  لوحيد)
مبلغ) ( ( (INDUSTRIE MECANIQUE
وعنو ن) درهم  ( 1.111 رأسمالها)
 656 رقم) قطعة  مقرها  إل تماعي 
–) لطابق)  ملنطقة  لصناعة  كزنا5ة)
طنجة) (91111 (- طنجة)  لسفلي–)
:)صعوبة  لحصول)  ملغرب نتيجة ل)

على رخصة مز ولة  لنشاط.
قطعة) ب  مقر  لتصفية  حدد  و 
656) ملنطقة  لصناعة  كزنا5ة) رقم)
–) لطابق  لسفلي–)طنجة)-)91111 

طنجة  ملغرب.)
و عين:

) لشد دي) مصطفى)  لسيد)ة))
رقم) سوس  و د  شارع  عنو نه) )) و 
تطو ن) (9 111 تطو ن) 8))طويبلة 

 ملغرب كمصفي))ة))للشركة.
وعند  إلقتضاء) لحدود  ملفروضة)
محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و) تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
5نا5ر) (14 بتاريخ) بطنجة   لتجارية 

 212)تحت رقم)21).

5(I

ESPERE CONSULTING

ANRAR LOGISTIQUE
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

ESPERE CONSULTING
 TIKIOUINE(AGADIR(E99 2EME
 ETAGE ZAITOUNE TIKIOUINE

 AGADIR، 80652، AGADIR
MAROC

ANRAR LOGISTIQUE شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي  لطابق 
 الر�شي  ملركز  لفعالي رقم 95) 

 ملنطقة  لصناعية - 81111  5ت 
ملول  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
2756(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  (2122 نونبف) (18
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�شي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.ANRAR LOGISTIQUE
نقل) (: بإ5جاز) غرض  لشركة 

 لبضائع لحساب  لغيف.
:) لطابق) عنو ن  ملقر  ال تماعي)
 (95 رقم)  الر�شي  ملركز  لفعالي 
81111) 5ت) (-  ملنطقة  لصناعية)

ملول  ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
تلوست) عبد  لرحمان   لسيد 
درهم) ((11 بقيمة) حصة  ((.111  :

للحصة.)
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
تلوست) عبد  لرحمان   لسيد 
 85111 درب  رعمان) (41 عنو نه) ))

تيزنيت  ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
تلوست) عبد  لرحمان   لسيد 
 85111 درب  رعمان) (41 عنو نه) ))

تيزنيت  ملغرب
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
د نبف) ((2 بتاريخ) بانزكان   البتد ئية 

2122)تحت رقم)2478.
52I

EL MARSA CONSEIL

TORINO FISH
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

EL MARSA CONSEIL
شارع  دريس  الول رقم  لد ر  9) ، 

71111،  لعيون  ملغرب
TORINO FISH شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي تجزئة 
 لوحدة بلوك ه رقم 414  لعيون - 

71111  لعيون  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
444 (

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) (2 
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�شي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.TORINO FISH
تشتغل) (: بإ5جاز) غرض  لشركة 
 لشركة سو ء)في  ملغرب أو في  لخارج):
رعي) تربية  ألحياء) ملائية,) سمك,)
سمك) و ملجمدة,)  ألسماك  لطاز ة 
معل4,تجهيز وتجميد وتعبئة منتجات)
 ملأكوالت  لبحرية, لتصنيع و لتسويق)
لألسماك  ملعلبة,) و لدولي   ملحلي 
وزيت) مساحيق  لسمك  تسويق 
تصد5ر,تكرير) و   لسمك, ستيف د 
رعي  ألسماك  لطاز ة) زيت  لسمك,)
و ملجمدة,) ستيف د وتصد5ر منتجات)
وتصد5ر)  ملأكوالت  لبحرية, ستيف د 
و لخضرو ت,) ستيف د)  لفو كه 
وتصد5ر  ميع  ملنتجات  لزر عية,)
 ستيف د  ملعد ت  لصناعية,) ستيف د)
وتصنيع) تجميد  معد ت  لتبف5د,)
وتصد5ر وتسويق منتجات  ملأكوالت)

من) منتج  أي  تسويق   لبحرية,)

منتجات  ملأكوالت  لبحرية....

تجزئة) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)

(- 414) لعيون)  لوحدة بلوك ه رقم)

71111) لعيون  ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 (.111 (: صادق)  لسيد  لعربي 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة.)

 (11111 (:  لسيد  لعربي صادق)

بقيمة)11))درهم.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

عنو نه) )) صادق   لسيد  لعربي 

حي  لنهضة زنقة تازة بدون رقم  ملر�شى)

 لعيون)71111) لعيون  ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) )) صادق   لسيد  لعربي 

حي  لنهضة زنقة تازة بدون رقم  ملر�شى)

 لعيون)71111) لعيون  ملغرب

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

5نا5ر) (24 بتاريخ) بالعيون   البتد ئية 

 212)تحت رقم) 868/212 .

5 I

FIDUCIAIRE YADANI(إئتمانية 5دني

SNAPWASH
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

 FIDUCIAIRE إئتمانية 5دني

YADANI

 لرقم 55  لزنقة 52 شارع و د درعة 

 اللفة ، 21211،  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب

SNAPWASH شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد)في 

طور  لتصفية)

وعنو ن مقرها  إل تماعي 55 زنقة 

52 شارع و د درعة  اللفة - 21211 

 لد ر لبيضاء  ملغرب.
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حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

. 9 26 
قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�شى 
تقرر) (2121 فبف 5ر) (17 في)  ملؤرخ 
ذ ت مسؤولية محدودة) حل شركة 
 SNAPWASH ذ ت  لشريك  لوحيد)
درهم) ((11.111 رأسمالها) مبلغ 
زنقة) (55 مقرها  إل تماعي) وعنو ن 
 21211 (- 52)شارع و د درعة  اللفة)
:) زمة)  لد ر لبيضاء) ملغرب نتيجة ل)

مالية و صحية للشريك  لوحيد.
زنقة) (55 و حدد مقر  لتصفية ب)
 21211 (- 52)شارع و د درعة  اللفة)

 لد ر لبيضاء) ملغرب.)
و عين:

و) و ز و  طارق  5ت   لسيد)ة))
رقم) (4 زنقة) حي  لفضل  عنو نه) ))
21111) لد ر لبيضاء) عين  لشق) (8

 ملغرب كمصفي))ة))للشركة.
وعند  إلقتضاء) لحدود  ملفروضة)
محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و) تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
 2( بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

أبريل)2122)تحت رقم)14)822.

54I

FIDUCIAIRE YADANI(إئتمانية 5دني

TRAITEUR ABOUALI
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

 FIDUCIAIRE إئتمانية 5دني
YADANI

 لرقم 55  لزنقة 52 شارع و د درعة 
 اللفة ، 21211،  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب
TRAITEUR ABOUALI شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد)في طور  لتصفية)
وعنو ن مقرها  إل تماعي 55 زنقة 
52 شارع و د درعة  اللفة - 21211 

 لد ر لبيضاء  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.4   9(
قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�شى 
تقرر) (212( أكتوبر) (29 في)  ملؤرخ 
ذ ت مسؤولية محدودة) حل شركة 
 TRAITEUR ذ ت  لشريك  لوحيد)
 (11.111 مبلغ رأسمالها) (ABOUALI
 55 درهم وعنو ن مقرها  إل تماعي)
(- درعة  اللفة) و د  شارع  (52 زنقة)
21211) لد ر لبيضاء) ملغرب نتيجة)

ل):)ظروف صحية.
55)زنقة) و حدد مقر  لتصفية ب)
 21211 (- 52)شارع و د درعة  اللفة)

 لد ر لبيضاء) ملغرب.)
و عين:

 لسيد)ة))علي  لزمرير و عنو نه) ))
24)رقم) تج موالي  لتهامي شارع ه ه)
21111) لد ر لبيضاء) 57)) اللفة)

 ملغرب كمصفي))ة))للشركة.
وعند  إلقتضاء) لحدود  ملفروضة)
محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و) تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
 21 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

5وليوز)2122)تحت رقم)772) 8.

55I

BELYO CONSULTING GROUPE

GEOANALYSIS
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

BELYO CONSULTING GROUPE
 LOT ARD ABDI ROUTE DE 27
 SAFI(MARRAKECH ، 40160،

Marrakech  ملغرب
GEOANALYSIS شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي  لطابق 
 ألر�شي دو ر آ5ت بوعزة تاسليمت 
لود 5ة مر كش - 61)41 مر كش 

 ملغرب 

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

( 2(87

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  (2122 نونبف) (14

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�شي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.GEOANALYSIS

مكت4) (• (: غرض  لشركة بإ5جاز)

 لدر سة،

•)أعمال بناء)متنوعة

•) لدر سة  لجيولو ية،)

 لجيوفيز5اء،) لهيدرولو يا،)

 لهيدرولو يا

•) لبحث و لتعد5ن

•)در سة  ألثر  لبيئي)،

•) الستيف د)-) لتصد5ر.

:) لطابق) عنو ن  ملقر  ال تماعي)

تاسليمت) بوعزة  آ5ت  دو ر   ألر�شي 

مر كش) (41(61 (- مر كش) لود 5ة 

 ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 511 (: فرح) عبد  لو حد   لسيد 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة.

 لسيد حمزة  الشكيف):)511)حصة)

بقيمة)11))درهم للحصة.)

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

 لسيد عبد  لو حد فرح عنو نه) ))

 45811  5ت 5ول قلعة مكونة تنغيف)

تنغيف  ملغرب.

عنو نه) )) حمزة  الشكيف   لسيد 
14)) ملحاميد مر كش) 4)رقم) سعادة)

41111)مر كش  ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 
ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيد عبد  لو حد فرح عنو نه) ))
 45811  5ت 5ول قلعة مكونة تنغيف)

تنغيف  ملغرب)
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
5نا5ر) (16 بتاريخ) بمر كش   لتجارية 

 212)تحت رقم)442 4).

56I

FIDUCIAIRE REBANI

FARMERS GOLD
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE REBANI
 RUE(KENITRA(IMM 12 APPT 14
 VN(MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
FARMERS GOLD شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي متجر 
بالطابق  لسفلي  لكائن ب:تجزئة 

 ليسر رقم 98) و د  لجد5دة مكناس 
- 51111 مكناس  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
57(87

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعد د  لقانون) (2122 شتنبف) (16
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�شي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.FARMERS GOLD
:) نتاج) بإ5جاز) غرض  لشركة 

وتطوير  ملنتجات  لزر عية
 ستيف د وتوزيع  لبذور و ألسمدة)

و ملعد ت  لزر عية.



2773 الجريدة الرسميةعدد)5755 - 24)ر 4)444) )5))فبف 5ر) 212) 

متجر) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
ب:تجزئة) بالطابق  لسفلي  لكائن 
 ليسر رقم)98))و د  لجد5دة مكناس)

- 51111)مكناس  ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
رأسمال  لشركة:) مبلغ 

100.000,00)درهم،)مقسم كالتالي:
 (.111 (:  لسيد  لعمر ني عدنان)

حصة بقيمة)11))درهم للحصة.)
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
 لسيد  لعمر ني عدنان عنو نه) ))
و د  لجد5دة) ((98 تجزئة  ليسر رقم)

مكناس)51111)مكناس  ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيد  لعمر ني عدنان عنو نه) ))
و د  لجد5دة) ((98 تجزئة  ليسر رقم)

مكناس)51111)مكناس  ملغرب
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
شتنبف) ((6 بتاريخ) بمكناس   لتجارية 

2122)تحت رقم)49  .
57I

CABINET SMG

NAAMA MEDICAL SERVICE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

CABINET SMG
طريق  لرباط رياض  لبفنو�شي 2 

 قامة 5اسين  لطابق ) رقم 5 سيدي 
 لبفنو�شي ، 21611،  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب
 NAAMA MEDICAL SERVICE

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة)في 
طور  لتصفية)

وعنو ن مقرها  إل تماعي بلوك )5 
رقم 29 سيدي  لبفنو�شي - 21611 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.5 2597

بمقت�شى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
2122)تقرر حل) 6))د نبف)  ملؤرخ في)
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة) شركة 

  NAAMA MEDICAL SERVICE
درهم) ((1.111 رأسمالها) مبلغ 
 5( بلوك) مقرها  إل تماعي  وعنو ن 
 21611 (- سيدي  لبفنو�شي) (29 رقم)
لم) (:  لد ر  لبيضاء) ملغرب نتيجة ل)
ظل) في  نشاطها  مباشرة  من  تتمكن 
 لصعوبات  لتي و  هتها)،)ال سيما قلة)
نشاط)  ألمو ل و ملنافذ  لالزمة لبدء)

 لشركة..
و حدد مقر  لتصفية ب بلوك))5 
 21611 (- سيدي  لبفنو�شي) (29 رقم)

 لد ر  لبيضاء) ملغرب.)
و عين:

و) هللا  معاش  نعيمة   لسيد)ة))
سيدي) (29 رقم) (5( بلوك) عنو نه) ))
21611) لد ر  لبيضاء)  لبفنو�شي)

 ملغرب كمصفي))ة))للشركة.
وعند  إلقتضاء) لحدود  ملفروضة)
محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و) تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
 16 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

5نا5ر) 212)تحت رقم)455 58.
58I

Cabinet(Comptable(Marzofid

IBIZA STAR SARL AU
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

Cabinet(Comptable(Marzofid
 Rue Ibn Aicha Résid.les huit

 paliers 5eme(Etage(Appt.n°51
 Guéliz(MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROC
IBIZA STAR SARL AU شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي طو لة 
بن صالح رقم 46 - 41111 مر كش 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
( 2649

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) (( 

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�شي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

 IBIZA (: بمختصر تسميتها)  إلقتضاء)

.STAR SARL AU

•)تشغيل) (: غرض  لشركة بإ5جاز)

 لرياض ودور  لضيافة)،

•) إلقامة و ملطاعم)،

وشر ء) وتشغيل  وإد رة  تأ يف  (•

و ملساكن) و لرياض  بيوت  لضيافة 

أو) فندق  أي  وتشغيل   ملفروشة 

أو) سياحية  ومنتجعات  مجمعات 

كر  ات أو مالجئ أو قرى عطالت أو)

نزل أو منازل د خلية أو مطاعم أو أي)

مو قع تخييم أو كرفانات أو  يتس..

طو لة) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)

مر كش) (41111  -  46 بن صالح رقم)

 ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 (.111 (:  لسيد  لخام�شي شكري)

حصة بقيمة)11))درهم للحصة.)

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

 لسيد  لخام�شي شكري عنو نه) ))

 41111 رقم16)  ضب�شي  طو لة 

مر كش  ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيد  لخام�شي شكري عنو نه) ))

 41111 رقم16)  ضب�شي  طو لة 

مر كش  ملغرب

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

5نا5ر) (25 بتاريخ) بمر كش   لتجارية 

 212)تحت رقم)) 441).

59I

unifiscom

أورا�شي
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

unifiscom

 RES MIAMAR IMM C RDC N9

 CALIFORNIE(CASABLANCA ،

20000، CASABLANCA(MAROC

أور �شي شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد)في 

طور  لتصفية)

وعنو ن مقرها  إل تماعي شارع 

أبوبكر  لقادري رقم 15) سيدي 

معروف 21281  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.487 8(

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�شى 

تقرر) (2122 د نبف) ( ( في)  ملؤرخ 

ذ ت مسؤولية محدودة) حل شركة 

مبلغ) أور �شي  ذ ت  لشريك  لوحيد 

وعنو ن) درهم  ((11.111 رأسمالها)

أبوبكر) شارع  مقرها  إل تماعي 

معروف) سيدي  ((15 رقم)  لقادري 

21281) لد ر  لبيضاء) ملغرب نتيجة)

ل):) إلحتكار.

شارع) ب  مقر  لتصفية  حدد  و 

سيدي) ((15 رقم) أبوبكر  لقادري 

21281) لد ر  لبيضاء) معروف)

 ملغرب.)

و عين:

و) شنتوف  وفاء)  لسيد)ة))
رقم) ((2 زنقة) زكرياء) حي  عنو نه) ))

24)عين  لشق)21761) لد ر  لبيضاء)

 ملغرب كمصفي))ة))للشركة.

وعند  إلقتضاء) لحدود  ملفروضة)

محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

 ملخابرة و محل تبليغ  لعقود و لوثائق)

أبوبكر) شارع  (: بالتصفية)  ملتعلقة 

معروف) سيدي  ((15 رقم)  لقادري 

 لد ر  لبيضاء) ملغرب
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باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

 27 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

5نا5ر) 212)تحت رقم)856145.

61I

شركة  هاد  ملحاس4

شركة بترول عبدة ش-م-م  

 SOCIETE PETROLE ABDA

SARL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

شركة  هاد  ملحاس4

 لرقم 12 عمارة نياس شارع  حمد 

 لطي4 بنهيمة  ملد5نة  لجد5دة 

أسفي ، 46111، أسفي  ملغرب

شركة بتفول عبدة ش-م-م  

 SOCIETE PETROLE ABDA SARL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي كلم 

2  لطريق  لوطنية رقم )  معة 

سحيم أسفي - 46111 أسفي 

 ملغرب.

تفويت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.6217

بمقت�شى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

تمت) 5نا5ر) 212) (19 في)  ملؤرخ 

 ملصادقة على):

تفويت  لسيد))ة))فاطمة  ملوباركي)

أصل) من  حصة   تماعية  (211

411)حصة لفائدة  لسيد))ة))نجي4)

 لقلقولي بتاريخ)19)5نا5ر) 212.

تفويت  لسيد))ة))فاطمة  ملوباركي)

211)حصة   تماعية من أصل)411 

حصة لفائدة  لسيد))ة))عدنان حبابة)

 الدري�شي بتاريخ)19)5نا5ر) 212.

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني  (

5نا5ر) (24 بتاريخ) بآسفي   البتد ئية 

 212)تحت رقم) 57/212 ).

6(I

شركة  هاد  ملحاس4

شركة بترول عبدة ش-م-م 
 SOCIETE PETROLE ABDA

SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تعيين مسيف  د5د للشركة

شركة  هاد  ملحاس4
 لرقم 12 عمارة نياس شارع  حمد 

 لطي4 بنهيمة  ملد5نة  لجد5دة 
أسفي ، 46111، أسفي  ملغرب
شركة بتفول عبدة ش-م-م 

 SOCIETE PETROLE ABDA SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي كلم 

2  لطريق  لوطنية رقم )  معة 
سحيم أسفي - 46111 أسفي 

 ملغرب.
تعيين مسيف  د5د للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.6217

بمقت�شى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تم تعيين) 5نا5ر) 212) (19  ملؤرخ في)
للشركة  لسيد)ة)) مسيف  د5د 

 لقلقولي نجي4 كمسيف وحيد
تبعا لقبول  ستقالة  ملسيف.

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
5نا5ر) (24 بتاريخ) بآسفي   البتد ئية 

 212)تحت رقم) 57/212 ).

62I

CLEVDEEP CONSULTING

APE TRANSPORT
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

CLEVDEEP CONSULTING
عزي4  لحاج قدور قامة  لفرج 

)ها ر) 57  لطابق 4 رقم 9 طنجة، 
91111، طنجة  ملغرب

APE TRANSPORT شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة)في طور 

 لتصفية)
وعنو ن مقرها  إل تماعي تجزئة 

سليمة زنقة  4 رقم )27 - 91111 
طنجة  ملغرب.

حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.(1198 

بمقت�شى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

تقرر حل) (2122 نونبف)  ملؤرخ في) 1)

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة) شركة 

رأسمالها) مبلغ  (APE TRANSPORT

مقرها) وعنو ن  درهم  ( 1.111
 إل تماعي تجزئة سليمة زنقة) 4)رقم)

)27 - 91111)طنجة  ملغرب نتيجة ل)

:)عدم تحقيق  لهدف.

تجزئة) ب  مقر  لتصفية  حدد  و 
 91111  -  27( رقم) سليمة زنقة) 4)

طنجة  ملغرب.)

و عين:

منيف أقطاو و عنو نه) ))  لسيد)ة))

طنجة  ملغرب) (91111 طنجة)

كمصفي))ة))للشركة.

وعند  إلقتضاء) لحدود  ملفروضة)

محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و) تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

5نا5ر) ((1 بتاريخ) بطنجة   لتجارية 

 212)تحت رقم))45.

6 I

B.& B. COMPTA

BOYAUDERIE RABAT
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

B.& B. COMPTA

6  شارع  لكفاح  لطابق   رقم   

حي بوهالل بلوك AO ح ي م  لرباط 

، 51)1)،  لرباط  ملغرب

BOYAUDERIE RABAT شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد)في طور  لتصفية)

وعنو ن مقرها  إل تماعي زنقة 

 ملجازر رقم     لعكاري  لرباط. - 

1151)  لرباط  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.( 2225

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�شى 
تقرر حل) 5نا5ر) 212) ((7  ملؤرخ في)
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت)
 BOYAUDERIE  لشريك  لوحيد)
 (11.111 رأسمالها) مبلغ  (RABAT
درهم وعنو ن مقرها  إل تماعي زنقة)
(- رقم)  ) لعكاري  لرباط.)  ملجازر 
(: ل) نتيجة  1151)) لرباط  ملغرب 
عدم  مكانية  ملساهم  لوحيد ومد5ر)
 لشركة من تدبيف و مسا5رة  لشركة..

زنقة) ب  مقر  لتصفية  حدد  و 
(- رقم)  ) لعكاري  لرباط.)  ملجازر 

1151)) لرباط  ملغرب.)
و عين:

و) ) لزكر ري  محمد)  لسيد)ة))
رقم)    زنقة  ملجازر  عنو نه) ))
1151)) لرباط)  لعكاري  لرباط.)

 ملغرب كمصفي))ة))للشركة.
وعند  إلقتضاء) لحدود  ملفروضة)
محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
 ملخابرة و محل تبليغ  لعقود و  لوثائق)
 ملتعلقة بالتصفية):)زنقة  ملجازر رقم)

  ) لعكاري  لرباط.)
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
5نا5ر) (26 بتاريخ) بالرباط   لتجارية 

 212)تحت رقم)2685 ).

64I

CRAFT LIGHT

CRAFT LIGHT
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

CRAFT LIGHT
 casablanca(casablanca، 20000،

Casabalnca maroc
CRAFT LIGHT شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي 7 شارع 
أحمد توكي  لطابق  لثاني ، شقة 

رقم 1) ، - 211111  لد ر  لبيضاء 
 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
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رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

569549

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعد د  لقانون) (2122 د نبف) (29

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�شي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

 CRAFT(:(إلقتضاء)بمختصر تسميتها 

.LIGHT

:) ستيف د) بإ5جاز) غرض  لشركة 

وتصد5ر  ميع  ملنتجات  لحرفية

و ملنتجات) صنع  لسجاد  (•

 لجلد5ة

•)دباغة  لجلود

•)شر ء)وبيع  ميع  لحرف  ليدوية)

 ملغربية

مستحضر ت  لتجميل و ملنتجات)

 إلقليمية

و لسجاد)  لهد 5ا  لتذكارية 

و ملعادن و لحفريات
حرف 5دوية أخرى

وبيع  ميع  ملصنوعات) تصنيع 

 لحرفية))خش4)،)نحاس)،)أثاث من)

 لحد5د  ملطاوع وأشياء)د5كور مغربية)

أخرى).

شارع) (7 (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)

شقة) (، توكي  لطابق  لثاني) أحمد 
211111) لد ر  لبيضاء) (- (، ((1 رقم)

 ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

عنو نه) )) 5ونس  بوميف   لسيد 

24)) لعليا  ملحمد5ة)  لوحدة)

211111) لد ر  لبيضاء) ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) )) 5ونس  بوميف   لسيد 
24)) لعليا  ملحمد5ة)  لوحدة)

211111) لد ر  لبيضاء) ملغرب
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
 25 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

5نا5ر) 212)تحت رقم)569549.
65I

EL MARSA CONSEIL

APRO BTP
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

EL MARSA CONSEIL
شارع  دريس  الول رقم  لد ر  9) ، 

71111،  لعيون  ملغرب
APRO BTP شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي تجزئة 

 لوحدة بلوك ه رقم 414  لعيون - 
71111  لعيون  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
444(5

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) ((2
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�شي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 APRO(:(إلقتضاء)بمختصر تسميتها 

.BTP
تشتغل) (: بإ5جاز) غرض  لشركة 
 لشركة سو ء)في  ملغرب أو في  لخارج)

 ملغرب):
أعمال  لبناء) ) ألعمال  ملدنية,)
و لهندسة  ملدنية, ملقاول)  لعامة 
 لعام لجميع  ألشغال  لبناء) لعامة)
مو د  لبناء,) وبيع  شر ء) أو  لخاصة,)
مقاول أعمال متنوعة أو بناء)معد ت)
و) بناء), ستيف د  )معد ت  صناعية)
أعمال  إلنشاء ت  لعامة) تصد5ر,)

و لحفر) وأعمال  لهندسة  ملدنية 

و لتطوير وتجهيز  آلبار,)أعمال  لحفر)
،)و لطرق) ،)و لصرف  لصحي)  لعامة)
(، و لطرق) (، و لشبكات  ملختلفة) (،

وإمد د ت  ملياه)،)و لكهرباء)،)و لهاتف)

وأعمال) (، و لسباكة) (، و لدهان) (،

نجارة  لخش4 و ألملنيوم,كافة أعمال)

أعمال) و لكهرباء,) و لسباكة   لدهان 

للمباني  لعامة) و لصيانة   لنظافة 

و لخاصة و ملصانع و ملطار ت و ملو نئ)

أعمال) و ألرصفة و ملنشآت و إلد رة,)

 لتفكيبات  لكهربائية  لصناعية)

معد ت) وصيانة  تركي4  و ملباني,)

(، و لالسلكية)  التصاالت  لسلكية 

وصيانة) وتركي4  لكاميف ت,تطوير 

و ملساحات  لخضر ء)  ملر فق 

و لبستنة....

تجزئة) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)

(- 414) لعيون)  لوحدة بلوك ه رقم)

71111) لعيون  ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 (.111 (: محمد  لكالوي)  لسيد 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة.)

 (11111 (:  لسيد محمد  لكالوي)

بقيمة)11))درهم.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

 لسيد محمد  لكالوي عنو نه) ))
  4 رقم) زنقة) ) سيدي  لخد5ر 

 212 1  لحي  لحسني  لبيضاء)

 لد ر لبيضاء) ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيد محمد  لكالوي عنو نه) ))
  4 رقم) زنقة) ) سيدي  لخد5ر 

 212 1  لحي  لحسني  لبيضاء)

 لد ر لبيضاء) ملغرب

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

5نا5ر) بتاريخ) 2) بالعيون   البتد ئية 

 212)تحت رقم) 857/212 .

66I

FIDUCIAIRE LAMIN

 PATISSERIE GATEAUX ET
BISCUITS

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE LAMIN
 IMM 19 BUREAU(N5 ETAGE 4
 RUE MOHAMED ZERKTOUNI

FES ، 30000، FES(MAROC
 PATISSERIE GATEAUX ET

BISCUITS شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي دو ر والد 
 لطي4  لسفلى والد  لطي4 - 1111  

فاس  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
75215

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) (19
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�شي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)
 PATISSERIE GATEAUX ET

.BISCUITS
صناعة) (: بإ5جاز) غرض  لشركة 

 لحلويات و  لخبز.
:)دو ر والد) عنو ن  ملقر  ال تماعي)
 لطي4  لسفلى والد  لطي4)-)1111  

فاس  ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 لسيدة مريم بناني):)111.))حصة)

بقيمة)11))درهم للحصة.)
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
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 لسيدة مريم بناني عنو نه) )) 5 

 لطابق)2)تجزئة  ملد ئن) )طريق عين)

 لشقف)1111 )فاس  ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيدة مريم بناني عنو نه) )) 5 

 لطابق)2)تجزئة  ملد ئن) )طريق عين)

 لشقف)1111 )فاس  ملغرب

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

 لتجارية بفاس بتاريخ)26)5نا5ر) 212 

تحت رقم)5916.

67I

FIDUCIAIRE LAMIN

VEILLE PRO
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تحويل  ملقر  ال تماعي للشركة

FIDUCIAIRE LAMIN

 IMM 19 BUREAU(N5 ETAGE 4

 RUE MOHAMED ZERKTOUNI

FES ، 30000، FES(MAROC

VEILLE PRO شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي 22 شارع 

عباس مساعدي فاس  لجد5دة 

مكت4 24  لطابق 4 - 1111  فاس 

 ملغرب.

تحويل  ملقر  ال تماعي للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.6 917

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�شى 

 ملؤرخ في)12)د نبف)2122)تم تحويل)

للشركة)  ملقر  ال تماعي  لحالي 

مساعدي) عباس  شارع  (22« من)

24) لطابق) مكت4) فاس  لجد5دة 

4 - 1111 )فاس  ملغرب«)إلى)»شارع)

 6 سان لويس مكات4  لريان مكت4)

فاس) ( 1111 (- طريق عين  لشقف)

 ملغرب«.

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

د نبف) (29 بتاريخ) بفاس   لتجارية 

2122)تحت رقم)7294.

68I

comptahagga

AMTOUDI
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

comptahagga
 guelmim(guelmim، 81000،

guelmim maroc
AMTOUDI شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي دو ر  د 

عي�شى  ماعة  متظي د ئرة بويزكارن 
- 111)8 كلميم  ملغرب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.78(
بمقت�شى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تمت) 5نا5ر) 212) ((7 في)  ملؤرخ 

 ملصادقة على):
بن) )ة)) بر هيم  تفويت  لسيد)
من) حصة   تماعية  (211 مو�شى)
أصل)111.))حصة لفائدة  لسيد))ة))
 حمد موهيت بتاريخ)7))5نا5ر) 212.
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني  (
5نا5ر) (21 بتاريخ) بكلميم   البتد ئية 

 212)تحت رقم)))5.
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 WORLD ART CONSULTING SARL par

abréviation(WACON(SARL

ZARABOTA
إعالن متعدد  لقر ر ت

 WORLD ART CONSULTING
 SARL(par(abréviation(WACON

SARL
ز وية شارع أبي  رير  لطبفي 

وزنقة عبد  لرحمان ناصر، إقامة 
 ملنصور،  لطابق  ألول،  لشقة رقم 

2 ، 91111، طنجة  ملغرب
ZARABOTA »شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد«

وعنو ن مقرها  ال تماعي:  ملنطقة 
 لحرة للتصد5ر بوخالف،  لقطعة 

رقم 24أ2،  لجزء رقم 24ب، 
 لطابق  ألول،  ملكت4 رقم  )د - - 

طنجة  ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.(12777
بمقت�شى  لجمع  لعام  الستثنائي)

 ملؤرخ في) ))5نا5ر) 212
تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية:)

قر ر رقم)):) لذي 5نص على ما5لي:)
صالحيات  ملسيفة) بعض  تفويض 
 لوحيدة  لسيدة 5اسمين بن  فريحة)
إلى  لسيد نبيل بن  فريحة سطالوي،)
و لساكن) مغربي-إسباني  لجنسية،)
و لذي قام بدوره) بمنتفوي إسبانيا،)
وتمتد) إليه.) بقبول  ملهام  ملوكلة 
صالحية هذ   لتفويض ملدة سنتين)
خالل  تفاق) من  للتجد5د  قابلة 

ضمني.
وتبعا لذلك تم تعد5ل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�شي  لتالية:)
بند رقم)1:) لذي 5نص على ما5لي:)

ال 5و د تغييف في أي بند
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
5نا5ر) (24 بتاريخ) بطنجة   لتجارية 

 212)تحت رقم)1)2621.
71I

Fromagerie mzab

Fromagerie Mzab
شركة  لتضامن

حل شركة

Fromagerie mzab
 Dr sgharnia hamdaoua sidi

 abdelkrim(ben(ahmed ، 26050،
Ben Ahmed Maroc

Fromagerie Mzab شركة 
 لتضامن)في طور  لتصفية)

وعنو ن مقرها  إل تماعي دو ر 
 لصغارنية حمد وة سيدي 

عبد لكريم - 26151  بن أحمد 
 ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.(1((
بمقت�شى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تقرر حل) 5نا5ر) 212)  ملؤرخ في) 2)
  Fromagerie Mzab(شركة  لتضامن
مبلغ رأسمالها)1.111))درهم وعنو ن)

دو ر  لصغارنية) مقرها  إل تماعي 

حمد وة سيدي عبد لكريم)-)26151 

:) التفاق)  بن أحمد  ملغرب نتيجة ل)

على إنهاء) لشركة.

دو ر) ب  مقر  لتصفية  وحدد 

سيدي) حمد وة   لصغارنية 

26151) بن) (- عبد لكريم  بن أحمد)

أحمد  ملغرب.)

و عين:

و) شعوري  حمزة   لسيد)ة))

عنو نه) ))4 )شارع  الميف موالي رشيد)

26151) بن) حي  لسالمة  بن أحمد)

أحمد  ملغرب كمصفي))ة))للشركة.

وعند  إلقتضاء) لحدود  ملفروضة)

محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و) تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

27)5نا5ر)  البتد ئية ببن  حمد بتاريخ)

 212)تحت رقم) 17/2.

7(I

 دكو كونسيل

OSCAP
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

 دكو كونسيل

 4ème(ETG(N°48، AVENUE

 TADDART, RÉSIDENCE

 LUXORIA(A، Casablanca ،

21421،  لد ر  لبيضاء  ملغرب

OSCAP شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي إقامة 

منضرونا زنقة 4) رقم 22) عين 

 لشق - 21481  لد ر لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

569789

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) ((6

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�شي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
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ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.OSCAP
مقهى) (: بإ5جاز) غرض  لشركة 

سناك.
إقامة) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
عين) ((22 رقم) ((4 زنقة) منضرونا 
 لشق)-)21481) لد ر لبيضاء) ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
  11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
بن  لروين) عبد لرحيم   لسيد 
درهم) ((11 بقيمة) حصة  (611  :

للحصة.
 611 (: بن  لروين) عمر   لسيد 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة.
 611 (: بن  لروين) سعد   لسيد 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة.
 611 (: بن  لروين)  لسيدة شيماء)

حصة بقيمة)11))درهم للحصة.
 611 (:  لسيدة سلمى بن  لروين)

حصة بقيمة)11))درهم للحصة.)
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
بن  لروين) عبد لرحيم   لسيد 
عنو نه) ))إقامة منضرونا زنقة)))رقم)
 2))عين  لشق)21481) لد ر لبيضاء)

 ملغرب.
 لسيد عمر بن  لروين عنو نه) ))
إقامة منضرونا زنقة)))رقم) 2))عين)

 لشق)21481) لد ر لبيضاء) ملغرب.
 لسيد سعد بن  لروين عنو نه) ))
إقامة منضرونا زنقة)))رقم) 2))عين)

 لشق)21481) لد ر لبيضاء) ملغرب.
بن  لروين) شيماء)  لسيدة 
عنو نه) ))إقامة منضرونا زنقة)))رقم)
 2))عين  لشق)21481) لد ر لبيضاء)

 ملغرب.
بن  لروين) سلمى   لسيدة 
عنو نه) ))إقامة منضرونا زنقة)))رقم)
 2))عين  لشق)21481) لد ر لبيضاء)

 ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 
ومو طن مسيفي  لشركة:

بن  لروين) عبد لرحيم   لسيد 
عنو نه) ))إقامة منضرونا زنقة)))رقم)
 2))عين  لشق)21481) لد ر لبيضاء)

 ملغرب
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
 27 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 
5نا5ر) 212)تحت رقم)  118559.
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MA GLOBAL CONSULTING

YOMAR
إعالن متعدد  لقر ر ت

MA GLOBAL CONSULTING
1) ز وية شارع لندن و زنقة حجاج 
 بن عرطة ، 21111،  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب
YOMAR »شركة  ملساهمة«

وعنو ن مقرها  ال تماعي: 5-4، 
طريق 177)،  ملنطقة  لصناعية 

ليساسفة Z1 - 20000  لد ر 
 لبيضاء  ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.5 5( 
بمقت�شى  لجمع  لعام  الستثنائي)

 ملؤرخ في)) )د نبف)2122
تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية:)

على) 5نص  ):) لذي  رقم) قر ر 
رأسمال  لشركة) رفع  ما5لي:)
درهم) (40.000.000,00 من)
إلى40.022.000,00)و ذلك عن طريق)

تقد5م حصص نقد5ة
قر ر رقم)2:) لذي 5نص على ما5لي:)
قبول  لسادة موريس فحيمة،)محمد)
5ونس لحلو،)روني إسحاق فحيمة و)

عمر لحلو كمساهمين  دد
على) 5نص  رقم) :) لذي  قر ر 
لحلو) عمر  تعيين  لسيد  ما5لي:)
لبطاقة  لتعريف  لوطنية)  لحامل 
بالد ر) و  لقاطن  (BK 8689 (رقم
زنقة) كاليفورنيا،) تجزئة   لبيضاء،)
و  لسيد) كاليفورنيا  رقم) )،) (،2(
روني إسحاق فحيمة  لحامل لبطاقة)
 BE859549 رقم)  لتعريف  لوطنية 

شارع) بالد ر  لبيضاء،) و  لقاطن 
كمدر ء) دد) (219 رقم) بوركون،)
ملدة سنتين أي لحين  نعقاد  لجمع)
على) للمصادقة  (2125 سنة)  لعام 
د نبف) ( ( في)  لحسابات  ملنتهية 

2124
قر ر رقم)4:) لذي 5نص على ما5لي:)

تحيين  لنظام  لتأسي�شي للشركة
وتبعا لذلك تم تعد5ل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�شي  لتالية:)
بند رقم)6:) لذي 5نص على ما5لي:)

رأسمال  لشركة
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
بتاريخ) 2  بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

5نا5ر) 212)تحت رقم))85519.
7 I

BUSINESS CONSULT CABINE & ASSOCIES

 ECOLE ZEGHARI
 DE COIFFURE ET
D›ESTHETIQUE

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

 BUSINESS(CONSULT(CABINE &
ASSOCIES

مكناس ، 1111)، مكناس  ملغرب
 ECOLE ZEGHARI DE COIFFURE
ET D›ESTHETIQUE شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي شقة 

))،  لطابق  لثاني،عمارة 2)، زنقة 
 لقنيطرة م.ج - 51151 مكناس 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
58147

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) (16
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�شي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

 ECOLE(:(إلقتضاء)بمختصر تسميتها 

 ZEGHARI DE COIFFURE ET

.D’ESTHETIQUE

حالقة) (: بإ5جاز) غرض  لشركة 

 لنساء)و  لر ال

تا ر مو د  لتجميل).

شقة) (: عنو ن  ملقر ال تماعي)
زنقة) (،(2 ))،) لطابق  لثاني،عمارة)

مكناس) (51151 (- م.ج)  لقنيطرة 

 ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 (.111 (: مد ني) حياة   لسيدة 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة.)

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

 6  لسيدة حياة مد ني عنو نه) ))
زنقة)4))حي بنسليمان ظهر  لخميس)

1111 )فاس  ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 6  لسيدة حياة مد ني عنو نه) ))
زنقة)4))حي بنسليمان ظهر  لخميس)

1111 )فاس  ملغرب

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

5نا5ر) (21 بتاريخ) بمكناس   لتجارية 

 212)تحت رقم)6)5).

74I

فيدي  لبشرى

COELACANTHE
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

فيدي  لبشرى

55) زنقة 76  لطابق  ألول  لشقة 
رقم 2 حي  أللفة، 21221،  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب

COELACANTHE شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد)في طور  لتصفية)



عدد)5755 - 24)ر 4)444) )5))فبف 5ر) 212)الجريدة الرسمية   2778

وعنو ن مقرها  إل تماعي 2) زنقة 
صبفي بو معة  لطابق  ألول  لشقة 
6 درب عمر 21181  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.472285

بمقت�شى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تقرر حل) (2122 )1)مارس)  ملؤرخ في)
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت)
 COELACANTHE  لشريك  لوحيد)
درهم) ((11.111 رأسمالها) مبلغ 
زنقة) ((2 مقرها  إل تماعي) وعنو ن 
صبفي بو معة  لطابق  ألول  لشقة)
21181) لد ر  لبيضاء) درب عمر) (6

 ملغرب نتيجة ل):)توقيف  لنشاط.
زنقة) ((2 و حدد مقر  لتصفية ب)
صبفي بو معة  لطابق  ألول  لشقة)
21181) لد ر  لبيضاء) درب عمر) (6

 ملغرب.)
و عين:

و) خد دي  مينة   لسيد)ة))
أوالد) سليمان  أوالد  دو ر  عنو نه) ))
82)27) لد ر) صالح  لنو صر)
 لبيضاء) ملغرب كمصفي))ة))للشركة.
وعند  إلقتضاء) لحدود  ملفروضة)
محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و) تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 
 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية):)2))زنقة)
صبفي بو معة  لطابق  ألول  لشقة)

6)درب عمر  لد ر  لبيضاء
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
 12 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

نونبف)2122)تحت رقم)72)844.

75I

sofoget

L›ATELIER BIEN-ETRE
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

sofoget
 Kenitra, 37 rue(mohamed(qorri
 residence(chaimae(bur(n° 2 et 3

، 14000، kenitra(maroc

L›ATELIER BIEN-ETRE شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي  لقنيطرة 

21 زنقة غاندي محل رقم ) - 

4111)  لقنيطرة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

51(29

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعد د  لقانون) (21(8 غشت) (1(

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�شي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.L’ATELIER BIEN-ETRE
صالون) (: بإ5جاز) غرض  لشركة 

تجميل

حمام بخار

تصفيفة  لشعر للسيد ت.

عنو ن  ملقر  ال تماعي):) لقنيطرة)
21)زنقة غاندي محل رقم)) - 4111) 

 لقنيطرة  ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

  1.111 رأسمال  لشركة:) مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

  11 (: منية  لجميلي)  لسيدة 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة.)

  11 (: منية  لجميلي)  لسيدة 

بقيمة)11))درهم.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

عنو نه) )) منية  لجميلي   لسيدة 

 لقنيطرة)4111)) لقنيطرة  ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) )) منية  لجميلي   لسيدة 

 لقنيطرة)4111)) لقنيطرة  ملغرب

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

 (1 بتاريخ) بالقنيطرة   البتد ئية 

غشت)8)21)تحت رقم)-.
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sofoget

GOLNG CONSULT
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

sofoget

 Kenitra, 37 rue(mohamed(qorri

 residence(chaimae(bur(n° 2 et 3

، 14000، kenitra(maroc

GOLNG CONSULT شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد)في طور  لتصفية)

وعنو ن مقرها  إل تماعي  لرباط 5) 

شارع  ألبطال شقة 4  كد ل - ------- 

 لرباط  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.(29179

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�شى 

تقرر) (2122 د نبف) في) 2)  ملؤرخ 

ذ ت مسؤولية محدودة) حل شركة 

 GOLNG ذ ت  لشريك  لوحيد)

  1.111 رأسمالها) مبلغ  (CONSULT

مقرها  إل تماعي) وعنو ن  درهم 

 4 شقة) شارع  ألبطال  ((5  لرباط)

 كد ل)-)-------) لرباط  ملغرب نتيجة)

ل):)زيادة خسائر  لشركة.

و حدد مقر  لتصفية ب  لرباط)

5))شارع  ألبطال شقة)4) كد ل)-)---

----) لرباط  ملغرب.)

و عين:

و) عياد  (  لسيد)ة)) لحسان)

----) لرباط  ملغرب) عنو نه) )) لرباط)

كمصفي))ة))للشركة.

وعند  إلقتضاء) لحدود  ملفروضة)

محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و) تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية):)

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

5نا5ر) (21 بتاريخ) بالرباط   لتجارية 

 212)تحت رقم)94 2 ).

77I

FIDUCIAIRE AL BOUSTANE

ايوميتال
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تحويل  ملقر  ال تماعي للشركة

FIDUCIAIRE AL BOUSTANE

 AV PRINCE MY ABDELLAH

 N°24 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

 5وميتال شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي  ملسار 

 لرقم  4) مر كش - 41111 

مر كش  ملغرب.

تحويل  ملقر  ال تماعي للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

. 855(

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�شى 

تم تحويل) (2122 5نا5ر)  ملؤرخ في) 1)

من) للشركة   ملقر  ال تماعي  لحالي 

» ملسار  لرقم) 4))مر كش)-)41111 

باطا) »عرصة  إلى) مر كش  ملغرب«)

شارع موالي عبد هللا) عمارة رقم) )

 لرقم)26 - 41111)مر كش  ملغرب«.

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

فبف 5ر) ((6 بتاريخ) بمر كش   لتجارية 

2122)تحت رقم)7 29 ).

78I

CMGP-CAS

CMGP MARASSET
إعالن متعدد  لقر ر ت

CMGP-CAS

 Parc(Industriel(Sapino, Lots

 102 à 105, Nouaceur, Maroc ،

21241،  لد ر  لبيضاء  ملغرب

CMGP MARASSET »شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد«
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وعنو ن مقرها  ال تماعي: 12)-15) 
 ملنطقة  لصناعية سابينو  لنو صر 

- -  لد ر  لبيضاء  ملغرب.
»إعالن متعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 
.44158(

بمقت�شى  لجمع  لعام  الستثنائي)
 ملؤرخ في)18)د نبف)2122

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية:)
على) 5نص  ):) لذي  رقم) قر ر 
مال  لشركة) رأس  زيادة  ما5لي:)
إلى) درهم  (10.000,00 من)

1.111.111.11))درهم.
قر ر رقم)2:) لذي 5نص على ما5لي:)
من  لنظام) (7 و) (6 تعد5ل  ملادتين)

 ألسا�شي.
وتبعا لذلك تم تعد5ل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�شي  لتالية:)
بند رقم)6:) لذي 5نص على ما5لي:)
5جل4  ملساهم  لوحيد للشركة مبلغ)
مبلغ) وهو  درهم)) (10.000.000,00(
عشرة مال5ين درهم))10.000.000,00 

درهم))،)وقد تم سد ده بالكامل.)
على) 5نص  7:) لذي  رقم) بند 
بمبلغ) رأس  ملال  5حدد  ما5لي:)
ويقسم) درهم،) (((1.111.111.11(
منها) كل  قيمة  سهم  (((11.111( إلى)
مائة))11))درهم)،)مدفوعة بالكامل،)
وتخصص بالكامل للمساهم  لوحيد.
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
  1 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

د نبف)2122)تحت رقم)852517.

79I

FIDACTIVE

S.S.M.T
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
رفع رأسمال  لشركة

FIDACTIVE
 Lot(N°545 N° 3 &4 2éme(etage

 hay(mohammadi(AGADIR ،
80000، AGADIR(MAROC

S.S.M.T شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي عمارة 
الركي  لطابق  لثاني بالقشاش 

محا5طة - 111 8 تارود نت  ملغرب.
رفع رأسمال  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.77(

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�شى 
تم) (2122 د نبف) (26 في)  ملؤرخ 
بمبلغ) رأسمال  لشركة  رفع 
أي) درهم«) ((1.111.111« قدره)
إلى) درهم«) (51.111.111« من)
(: طريق) عن  درهم«) (61.111.111«
أرباح أو عالو ت) أو  إدماج  حتياطي 

إصد ر في رأس  ملال.
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
 البتد ئية بتارود نت بتاريخ)25)5نا5ر)

 212)تحت رقم)58.

81I

LA NORME SARL

KALEY SARL»كالي «
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

LA NORME SARL
 7RUE LIEUTENANT BERGE

 AVENUE(HASSAN(II ، 20100،
CASABLANCA MAROC

» كالي«KALEY SARL  شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي حي موالي 
عبد هللا زنقة 89 رقم 7) عين  لشق 

-  5)21  لد ر  لبيضاء  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

569977
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) (19
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�شي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(« (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

. KALEY SARL»كالي

صناعة) (: بإ5جاز) غرض  لشركة 
 ألحد5ة.

عنو ن  ملقر  ال تماعي):)حي موالي)
عبد هللا زنقة)89)رقم)7))عين  لشق)-)

 5)21) لد ر  لبيضاء) ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 51.111 رأسمال  لشركة:) مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
75 )حصة) (:  لسيد  لفقيف 5ونس)

بقيمة)11))درهم للحصة.
25))حصة) (:  لسيد  لز هر هشام)

بقيمة)11))درهم للحصة.)
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
عنو نه) )) 5ونس   لسيد  لفقيف 
 278 عمارة) أ  مج) 2) تجزئة  ألزهر 
طابق)))شقة)5) أللفة)21221) لد ر)

 لبيضاء) ملغرب.
عنو نه) )) هشام   لسيد  لز هر 
عمارة) أ  مجموعة) 2) تجزئة  ألزهر 
21221) لد ر) 2) أللفة) شقة) (279

 لبيضاء) ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) )) 5ونس   لسيد  لفقيف 
 278 عمارة) أ  مج) 2) تجزئة  ألزهر 
طابق)))شقة)5) أللفة)21221) لد ر)

 لبيضاء) ملغرب
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
  1 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

5نا5ر) 212)تحت رقم)856222.

8(I

هند لشقر

AUTO ECOLE HAJJAMI
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

هند لشقر
رقم 26 مكرر 2 نجزئة  لحبابي 

 لدكار ت فاس ، 1111 ، فاس فاس
AUTO ECOLE HAJJAMI شركة 

ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي متجر 
رقم )1 زنقة رقم )1 بالد  لطاهري 

 لطاهريين فاس - 1111  فاس 
 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
75(8 

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) ((6
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�شي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 AUTO(:(إلقتضاء)بمختصر تسميتها 

.ECOLE HAJJAMI
تعليم) (: بإ5جاز) غرض  لشركة 

 لسياقة.
متجر) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
بالد  لطاهري) (1( زنقة رقم) (1( رقم)
فاس) ( 1111 (- فاس)  لطاهريين 

 ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 (.111 (: هجامي) شكي4   لسيد 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة.)
 (111 (: هجامي) شكي4   لسيد 

بقيمة)11))درهم.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
 لسيد شكي4 هجامي عنو نه) ))
17)بالد بناني سه4  لورد فاس) رقم)

1111 )فاس  ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيد شكي4 هجامي عنو نه) ))
17)بالد بناني سه4  لورد فاس) رقم)

1111 )فاس  ملغرب
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
 لتجارية بفاس بتاريخ)24)5نا5ر) 212 

تحت رقم) 5876/212.
82I
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BCR TRADE

BCR TRADE
إعالن متعدد  لقر ر ت

BCR TRADE
ميناء طنجة  ملتوسط،  ملنطقة 
 لحرة  للو يستية قصر  ملجاز، 
 لقطعة 1))،  ملستودع رقم )أ ، 

 9115، طنجة  ملغرب
BCR TRADE »شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة«
وعنو ن مقرها  ال تماعي: ميناء 
طنجة  ملتوسط،  ملنطقة  لحرة 
 للو ستية قصر  ملجاز،  لقطعة 
رقم 1))،  ملستودع رقم )أ - - 

طنجة  ملغرب.
»إعالن متعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 
.5922 

بمقت�شى  لجمع  لعام  الستثنائي)
 ملؤرخ في)14)5نا5ر) 212

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية:)
قر ر رقم)):) لذي 5نص على ما5لي:)
من) للشركة  تحويل  ملقر  ال تماعي 
مقرها  لحالي  لكائن بـ)»طنجة،)ميناء)
طنجة  ملتوسط،) ملنطقة  لحرة)
قصر  ملجاز،) لقطعة)  للو ستية 
إلى) (،« )أ) رقم) 1))،) ملستودع  رقم)
ميناء) »طنجة،) بـ) مقرها  لجد5د 
طنجة  ملتوسط،) ملنطقة  لحرة)
قصر  ملجاز،) لقطعة)  للو ستية 

رقم))7،) ملستودع رقم))7ب)-«.
قر ر رقم)2:) لذي 5نص على ما5لي:)
تجد5د ثقة تسييف  لشركة في  لسيد)
بوشعي4 شاكيف و لسيدة روز ألوين)
بصفتهما) شميدت،) شاكيف  ي4 
غيف) ملدة  وذلك  للشركة،) مسيف5ن 
في  ميع) تلزم  لشركة  محدودة.)
أحد  ملسيف5ن) بتوقيع  معامالتها 
شاكيف) بوشعي4   لشريكين  لسيد 
شاكيف  ي4) ألوين  روز  أو  لسيدة 

شميدت.)
على) 5نص  رقم) :) لذي  قر ر 
ما5لي:)تحيين وإعادة صياغة  لقانون)
مجموع) ليشمل  للشركة   ألسا�شي 

 لتغييف ت  لجد5دة.

وتبعا لذلك تم تعد5ل مقتضيات)
 لنظام  ألسا�شي  لتالية:)

على) 5نص  1:) لذي  رقم) بند 
تحيين وإعادة صياغة  لنظام) ما5لي:)

 ألسا�شي بالكامل.
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
5نا5ر) (24 بتاريخ) بطنجة   لتجارية 

 212)تحت رقم)262117.

8 I

 WORLD ART CONSULTING SARL par

abréviation(WACON(SARL

LIDEREFRIGERANT
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 WORLD ART CONSULTING
 SARL(par(abréviation(WACON

SARL
ز وية شارع أبي  رير  لطبفي 

وزنقة عبد  لرحمان ناصر، إقامة 
 ملنصور،  لطابق  ألول،  لشقة رقم 

2 ، 91111، طنجة  ملغرب
LIDEREFRIGERANT شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي شارع 
5وسف  بن تاشفين، زنقة رشيد 

رضا، إقامة  لشاوية،  لطابق  لر بع، 
رقم )2 - 91111 طنجة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
( 4 25

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) (( 
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�شي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.LIDEREFRIGERANT

:) ستيف د،) غرض  لشركة بإ5جاز)
وأ هزة) معد ت  وتسويق  توزيع 

معالجة  لهو ء.
للبضائع)  لنقل  لوطني  لطرقي 

لفائدة  لغيف..
شارع) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
رشيد) زنقة  تاشفين،) 5وسف  بن 
رضا،)إقامة  لشاوية،) لطابق  لر بع،)

رقم))2 - 91111)طنجة  ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 لسيد عبد هللا شوقي):)11))حصة)

بقيمة)111.))درهم للحصة.)
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
 لسيد عبد هللا شوقي عنو نه) ))
24111) لجد5دة) شرشيل) زنقة 

 ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيد عبد هللا شوقي عنو نه) ))
24111) لجد5دة) شرشيل) زنقة 

 ملغرب
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
5نا5ر) (26 بتاريخ) بطنجة   لتجارية 

 212)تحت رقم) 1)262.

84I

Fimargic

S U K
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
توسيع نشاط  لشركة)

Fimargic
 Av(med 5 cafe(verdore ، 23000،

Beni mellal Maroc
S U K شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  ال تماعي )  قامة 
 لشكر شارع  لد ر  لبيضاء بني مالل 
)  قامة  لشكر شارع  لد ر  لبيضاء 
بني مالل 111 2 بني مالل  ملغرب.

توسيع نشاط  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.9269

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�شى 
تمت) د نبف) 212) (21 في)  ملؤرخ 
نشاط) إلى  إضافة  ألنشطة  لتالية 

 لشركة  لحالي):
منعش عقاري.

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني  (
24)5نا5ر)  البتد ئية ببني مالل بتاريخ)

 212)تحت رقم)24)5نا5ر) 212.
85I

stratencyco SARL

SERVICE AHDAR
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

stratencyco SARL
حي  لفرح، زنقة  لناظور رقم 21. 
تيفلت ، 4511)، تيفلت  ملغرب
SERVICE AHDAR شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي مركز 

 لجبهة مثيوة - 111)9 شفشاون 
 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
(759

في) مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  (2122 نونبف) (2 
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�شي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.SERVICE AHDAR
:) لطباعة) غرض  لشركة بإ5جاز)

و لخدمات ذ ت  لصلة.
مركز) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
شفشاون) (9(111 (- مثيوة)  لجبهة 

 ملغرب.
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أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 
 لشركة):)99)سنة.

 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 (.111 (: خالد  حناش)  لسيد 
حصة بقيمة)11))درهم للحصة.)

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء):

عنو نه) )) خالد  حناش   لسيد 
مركز  لجبهة مثيوة)111)9)شفشاون)

 ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) )) خالد  حناش   لسيد 
مركز  لجبهة مثيوة)111)9)شفشاون)

 ملغرب
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
 (2 بتاريخ) بشفشاون   البتد ئية 

د نبف)2122)تحت رقم) 4).
86I

CABINET ESSADKIA

 TRANS EL AIOUN
ORIENTAL

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

CABINET ESSADKIA
 bd(bir(anzarane(n°40 bd(bir

 anzarane(n° 40، 65450، taourirt
maroc

 TRANS EL AIOUN ORIENTAL
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي 14 زنقة 

 1 حي عين  لحجر  لعيون - 65451 
 لعيون  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
(6 5

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  (2122 نونبف) (1(
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�شي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 TRANS(:(إلقتضاء)بمختصر تسميتها 

.EL AIOUN ORIENTAL
نقل) (: بإ5جاز) غرض  لشركة 

 لبضائع لحساب  لغيف.
زنقة) (14 (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
 65451  1)حي عين  لحجر  لعيون)-)

 لعيون  ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 (.111 (: محمد)  لسيد  لعوني 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة.)
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
عنو نه) )) محمد   لسيد  لعوني 
 14 رقم) زنقة) 1) عين  لحجر  حي 

65451) لعيون  ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) )) محمد   لسيد  لعوني 
 14 رقم) زنقة) 1) عين  لحجر  حي 

65451) لعيون  ملغرب
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
 البتد ئية بتاوريرت بتاريخ)21)د نبف)

2122)تحت رقم)485.
87I

RIVE DROITE CONSULTING

YMJ SERVICES
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

RIVE DROITE CONSULTING
 RES VERTE AV MED V ((4

 ET.7 AP.21 ، 90000، TANGER
MAROC

YMJ SERVICES شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي شارع عمر 
بن  لخطاب إقامة السبالوماس 

رقم 2  لطابق 2 الدور د رقم 25 - 
91111 طنجة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
( 4( 7

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) (16
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�شي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 YMJ (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.SERVICES
مـركـز) (• (: بإ5جاز) غرض  لشركة 

 لنـد ء)؛
•) لتسويق و لتو صل)؛
•) لتطوير  ملعلوماتي)؛

•) الستشارة في  إلعالميات و لنظم)
 ملعلوماتية و لتدبيف)؛

•) لتكوين)؛
•)إحد ث  ملو قع على  ألنتفنت)؛

•)شر ء)وبيع معد ت  إلعالميات)؛
بالعمولة،) أو  نهائي  وبيع  شر ء) (•
أو) منتجات  أي  وصناعة  وتسويق 

أدو ت أو معد ت)؛
عمليات) ومباشرة  ميع  إنجاز  (•
 ستيف د وتصد5ر،)وتوزيع وبيع وكر ء)

أي منتج)؛
•)مساهمة  لشركة بشكل مباشر)
في  ميع  لعمليات) مباشر  غيف  أو 
أو  ملرتبطة) أو  لعقارية   ملالية 
وفي  ميع  لتصرفات) باملنقوالت 
 لتجارية أو  لصناعية  لتي قد ترتبط)
موضوع) بأي  أو  بموضوع  لشركة 

مشابه أو متصل)؛
كافة  لعمليات) عام،) وبشكل 
و ملالية) و لصناعية   لتجارية 
و لعقارية،) باملنقوالت  و ملتعلقة 
أو)  ملرتبطة باملوضوع  ملذكور أعاله،)
 لتي من شأنها أن تساعد على تحقيق)

موضوع  لشركة أو تطويره..
عنو ن  ملقر ال تماعي):)شارع عمر)
بن  لخطاب إقامة السبالوماس رقم)
2) لطابق)2)الدور د رقم)25 - 91111 

طنجة  ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 
 لشركة):)99)سنة.

 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

4 )حصة) (: (  لسيد أغـمـيـر  ـمـال)
بقيمة)111.))درهم للحصة.

:)  )حصة)  لسيد أغـمـيـر 5ـاسيـن)
بقيمة)111.))درهم للحصة.

:)  )حصة)  لسيد أغـمـيـر  ملهدي)
بقيمة)111.))درهم للحصة.)

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء):

 لسيد أغميف  مال عنو نه) ))بد ر)
طنجة) (91111 بوبانة) (5  لسالم رقم)

 ملغرب.
عنو نه) )) 5اسين  أغميف   لسيد 
 7 )7)) لطابق) بشارع ولي  لعهد رقم)

 لشقة))2 91111)طنجة  ملغرب.
عنو نه) )) أغميف  ملهدي   لسيد 
 91111 بوبانة) (5 رقم) بد ر  لسالم 

طنجة  ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيد أغميف  مال عنو نه) ))بد ر)
 لسالم رقم)5،)بوبانة)91111)طنجة)

 ملغرب
عنو نه) )) 5اسين  أغميف   لسيد 
بشارع ولي  لعهد رقم))7)،) لطابق)7 

 لشقة))2 91111)طنجة  ملغرب
عنو نه) )) أغميف  ملهدي   لسيد 
 91111 بوبانة) (،5 رقم) بد ر  لسالم 

طنجة  ملغرب
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
5نا5ر) بتاريخ) 2) بطنجة   لتجارية 

 212)تحت رقم)998.
88I

AFRICA OH LOGISTIC

AFRICA OH LOGISTIC
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

AFRICA OH LOGISTIC
26 شارع مرس سلطان طابق أول 

شقة رقم   26 شارع مرس سلطان 
طابق أول شقة رقم  ، 21111، 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب
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AFRICA OH LOGISTIC شركة 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة)في طور 

 لتصفية)
وعنو ن مقرها  إل تماعي 26 شارع 
مرس سلطان طابق أول شقة رقم   

- 21111  لد ر  لبيضاء  ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.52 69 

بمقت�شى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
2122)تقرر حل) 2))د نبف)  ملؤرخ في)
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة) شركة 
مبلغ) (AFRICA OH LOGISTIC
وعنو ن) درهم  ((11.111 رأسمالها)
مرس) شارع  (26 مقرها  إل تماعي)
 - رقم)   شقة  أول  طابق  سلطان 
21111) لد ر  لبيضاء) ملغرب نتيجة)

ل):)عدم مز ولة  ي نشاط.
و حدد مقر  لتصفية ب)26)شارع)
مرس سلطان طابق أول شقة رقم)  - 

21111) لد ر  لبيضاء) ملغرب.)
و عين:

 لسيد)ة))هشام  ملعالي و عنو نه) ))
6))زنقة  لباهية حي  لرياض)26111 

برشيد  ملغرب كمصفي))ة))للشركة.
وعند  إلقتضاء) لحدود  ملفروضة)
محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و) تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
  1 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

5نا5ر) 212)تحت رقم)856214.
89I

KHALIFI AUDIT ET CONSEIL

RE-THINK MEDIA SARL AU
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
قفل  لتصفية

KHALIFI AUDIT ET CONSEIL
85)شارع عبد  ملومن وليلي بارك 
 لطابق  رقم )) ، 61 21،  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب
 RE-THINK MEDIA SARL AU

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي : شارع 

 لجيش  مللكي زنقة  لرشيد  5مان 

مركز رقم 5  لطابق 2 - 21111 

 لد ر لبيضاء  ملغرب.

قفل  لتصفية
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

. 767(5

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�شى 
تقرر) (2122 د نبف) (16 في)  ملؤرخ 

 RE-THINK MEDIA SARL حل)

محدودة) مسؤولية  ذ ت  شركة  (AU

ذ ت  لشريك  لوحيد مبلغ رأسمالها)

مقرها) وعنو ن  درهم  ((11.111

 إل تماعي شارع  لجيش  مللكي زنقة)

 2 5) لطابق)  لرشيد  5مان مركز رقم)

- 21111) لد ر لبيضاء) ملغرب نتيجة)

لغياب  لنشاط.

و عين:

محمد  مليف و عنو نه) ))  لسيد)ة))
تجزئة  لشمس زنقة) )رقم)2 1)288 

)ة)) كمصفي)  ملحمد5ة  ملغرب 

للشركة.

و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية)

شارع) وفي  (2122 د نبف) (22 بتاريخ)

زنقة  لرشيد  5مان)  لجيش  مللكي 

 21111  -  2 5) لطابق) رقم) مركز 

 لد ر لبيضاء) ملغرب.

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

 25 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

5نا5ر) 212)تحت رقم)5)767 .

91I

Audimi

RBnet MAROC
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

Audimi

 Borj(El(yacout, Imm. B, 2éme

 étage, bureau 4, ، 20120،

Casablanca maroc

RBnet MAROC شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي شارع 
رحال  ملسكيني، برج  لياقوت ،عمارة 

ب ، لطابق  لثاني، مكت4 رقم 4، - 

21111  لد ر  لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

568 6 

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) (1 

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�شي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

 RBnet(:(إلقتضاء)بمختصر تسميتها 

.MAROC

بيع) (- (: بإ5جاز) غرض  لشركة 

تكنولو يا) وأمن  خدمات  لشبكات 

 ملعلومات)؛

)-)تركي4 معد ت  لشبكة وكابالت)

تكنولو يا  ملعلومات و لتشغيل  آللي)

للمنازل)؛

-)إعادة بيع معد ت  لتشغيل  آللي)

للحو سي4 و ملنازل)؛

تقد5م) أي  أعم،) وبشكل  (-

للخدمات أو أي معامالت منقولة أو)

بشكل) تتصل  مالية  أو  منقولة  غيف 

مباشر أو غيف مباشر باألشياء) ملحددة)

أعاله أو قد تعزز تطوير  لشركة..

شارع) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
رحال  ملسكيني،)برج  لياقوت)،عمارة)

(- (،4 مكت4 رقم) ، لطابق  لثاني،) ب)

21111) لد ر  لبيضاء) ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 لسيدة ر اء)بصار):)111.))حصة)

بقيمة)11))درهم للحصة.)

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

عنو نه) )) بصار  ر اء)  لسيدة 
(،2 5 ،)طابق) تجزئة  لورود،)رقم ب)

 21111 سيدي معروف) ( شقة) )،)

 لد ر  لبيضاء) ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) )) بصار  ر اء)  لسيدة 
طابق) (، 5 ب) رقم  تجزئة  لورود،)

21111) لد ر  لبيضاء) 2،)شقة) )،)

 ملغرب

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

 (7 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

5نا5ر) 212)تحت رقم)-.

9(I

FLASH ECONOMIE

RIMTISS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

رفع رأسمال  لشركة

 « ريمتس »

» RIMTISS «

شركة محدودة  ملسؤولية رأسمالها 

1.800.000,00 درهم

مقرها  إل تماعي :بقعة 8 تجزءة 

 لخالد5ة  لحى  لصناعى موالى رشيد 

 لد ر  لبيضاء. 

  لزيادة  في   لرأسمال   ال تماعي
 من 100.000,00 درهم إلى 

1.800.000,00 درهم.

I)–)بمقت�شى  لقر ر  لجماعي  لعام)
بتاري) للشركة  ملنعقد   الستثنائي 

شركة) طرف  من  د نبف2122) (29
مسؤولية) ذ ت  شركة  ريمتس«) («

محدودة تم ما 5لي):

*) لزيادة في  لرأسمال  ال تماعي)

درهم) (1.700.000,00 بمبلغ)

إلى) درهم  (100.000,00 من) لرفعه 

بإحد ث) درهم  (1.800.000,00

7.111))حصة  د5دة))بمقد ر)11) 

من)) ( درهم لكل حصة مكتتبة نقد )

حس4)) ( نسبيا) ( ) ملساهمين) طرف)

حقوقهم))في)) لشركة))وذلك باملقاصة))

على) ومستحقة  ثابتة  د5ون  عن 

 لشركة.
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من) إتمام  لبند  لسادس  (*

 لقانون  ألسا�شي  ملتعلق بالحصص)
من  لقانون) وتغييف  لبند  لسابع 

 ألسا�شي  ملتعلق برأس  ملال.

-IIتم  إل5د ع  لقانون لدى كتابة)

بالد ر) باملحكمة  لتجارية   لضبط 

 لبيضاء))5وم)24)5نا5ر))2122))تحت)

رقم)855517         .
مقتطف من أ ل  إلشهار

 ملسيف لوحيد)

 لسيد:)محمد ملر بط

92I

FLASH ECONOMIE

QUICK RENTAL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

قفل  لتصفية

 QUICK « « كويك رونطال»

        » RENTAL

شـركـة  محـدودة   ملسـؤوليـة  

رأسـمالـها 100.000,00  درهـم.     

مقـرهــا  للتـصفيـة : سلومةII شارع2 

رقم)5 عين  لسبع  لد ر  لبيضاء.

إقفال  لتصفية

للجمع  لعام  لغيف) طبقا  (- ((

 2122 د نبف) ((4  لعادي  ملـؤرخ فـي)

فإن شـركاء)شركة)«))كويك رونطال)»)

قد قررو  ما 5لي):

حسابات) على  •) ملصادقة 

 لتصفية.

هدف) ممارسة  عدم  إثبات  (•

 لشركة منذ  لجائحة.

تام ونهائي للمصفية) منح إبر ء) (•

 النسة نو ل  لو هي))

•)إقفال  لتصفية.

2)-)تم)) إل5د ع)) لقانوني)))بكتابة))

لدى  ملحكمة  لتجارية)) ( (  لضبط)

5نا5ر) ((1 ( بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)

 212)))تحت رقم)))591 85         

بمثابة مقتطف و بيان)))))

 ملصفية

 لسيدة):)نو ل  لو هي

9 I

Audimi

CPE mobilière
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

Audimi
 Borj(El(yacout, Imm. B, 2éme

 étage, bureau 4, ، 20120،
Casablanca maroc

CPE mobilière شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي شارع 
رحال  ملسكيني، برج  لياقوت ،عمارة 
ب ، لطابق  لثاني، مكت4 رقم 4، - 

21111  لد ر  لبيضاء  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

56887 
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) (19
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�شي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 CPE (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.mobilière
حيازة) (- (: بإ5جاز) غرض  لشركة 
 ميع  لعقار ت أو إد رتها عن طريق)

 لتأ يف أو غيف ذلك)؛
-)بيع  ميع  لعقار ت.

-)تنفيذ  ميع  ملعامالت  لعقارية.
-)وبصورة أعم)،) ميع  لخدمات)
غيف) أو  و ميع  ملعامالت  ملنقولة 
 ملنقولة أو  لصناعية أو  لتجارية أو)
 ملالية  لتي قد تكون مرتبطة بشكل)
بهذ   ملوضوع) مباشر  غيف  أو  مباشر 
أو من  ملحتمل أن تسهل تحقيقه أو)

تطويره..
شارع) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
رحال  ملسكيني،)برج  لياقوت)،عمارة)
(- (،4 مكت4 رقم) ، لطابق  لثاني،) ب)

21111) لد ر  لبيضاء) ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

: رشيد) موالي    لسيد  لبوعناني 
511)حصة بقيمة)11))درهم للحصة.
 لسيدة بناني  يهان):)511)حصة)

بقيمة)11))درهم للحصة.)
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
رشيد) موالي   لسيد  لبوعناني 
رقم) بلوك س،) (،2( قطاع) عنو نه) ))
حي) شارع عبد  لرحيم بوعبيد،) (،41

 لرياض،)1111)) لرباط  ملغرب.
عنو نه) )) بناني  يهان   لسيدة 
عمارة) )2،) قامة  لنسيم،) قطاع)
حي) زنقة  ستف كال،) (،(1 شقة) في6،)

 لرياض،)1111)) لرباط  ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
رشيد) موالي   لسيد  لبوعناني 
رقم) بلوك س،) (،2( قطاع) عنو نه) ))
حي) شارع عبد  لرحيم بوعبيد،) (،41

 لرياض،)1111)) لرباط  ملغرب
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
 21 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

5نا5ر) 212)تحت رقم)-.
94I

FLASH ECONOMIE

WE MICE YOU
شركة  ملساهمة

توسيع نشاط  لشركة)

MCA CONSULTING
5,شارع عبد  للطيف بن قدور - لد ر 

 لبيضاء 
 WE MICE YOU
شركة  ملساهمة

رأسمالها درهم:11.111).)درهم
مقرها  ال تماعي : 1) زنقة أبو 

محاسين  لرو ني- معاريف - لطابق 
 ألر�شي  لد ر  لبيضاء

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 
494995

بمقت�شى  لجمع  لعام  الستثنائي)
 ملؤرخ في)25)نونبف)2122)قرر):

)تمد5د نشاط  لشركة إلى أنشطة)
وكاالت  ألسفار)

من  لنظام) (2 تعد5ل  لفصل)
 ألسا�شي للشركة

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
 24 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

5نا5ر) 212)تحت رقم)2 8554.

95I

FLASH ECONOMIE

RECYGLOB
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue(des(Forces(armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

RECYGLOB شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي 46 شارع 
 لزرقطوني  لطابق 2 رقم 6 - 
21111  لد ر  لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
569 1(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) (19
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�شي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.RECYGLOB
:) ميع) بإ5جاز) غرض  لشركة 
 لعمليات  لتي تهدف إلى  لتخلص من)
وال سيما عمليات  لجمع) (،  لنفا5ات)

و لنقل
 لتخزين و لفرز و ملعالجة  لالزمة)
و ملو د  لقابلة) الستعادة  لعناصر 

إلعادة  الستخد م..
46)شارع) عنو ن  ملقر  ال تماعي):)
 لزرقطوني  لطابق)2)رقم)6 - 21111 

 لد ر  لبيضاء) ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
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 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 لسيد  و د حمدي):)1  )حصة)
بقيمة)11))درهم للحصة.

حصة) (671 (:  لسيد هشام حكة)
بقيمة)11))درهم للحصة.)

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء):

عنو نه) )) حمدي   لسيد  و د 
تجزئة  لفتح)))رقم)6)طابق)2)سيدي)
21111) لد ر  لبيضاء) معروف)

 ملغرب.
عنو نه) )) حكة  هشام   لسيد 
21111) لد ر) 4))زنقة  لد5و نة م ق)

 لبيضاء) ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) )) حكة  هشام   لسيد 
21111) لد ر) 4))زنقة  لد5و نة م ق)

 لبيضاء) ملغرب
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
 24 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

5نا5ر) 212)تحت رقم))1 569.

96I

FLASH ECONOMIE

 RIF DEVELOPPEMENT
MINIER

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue(des(Forces(armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

 RIF DEVELOPPEMENT MINIER
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي 2 زنقة 

 لصنوبر  لطابق 4 مكت4 رقم 2) - 
21251  لد ر  لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
56742(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعد د  لقانون) (2122 د نبف) (15
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�شي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 RIF (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.DEVELOPPEMENT MINIER
غرض  لشركة بإ5جاز):) لتنقي4 و)
 ستغالل  ميع  ملنا م بشكل مباشر)

أو غيف مباشر.
وتجارة  ملعادن) ) ستغالل 

 ملختلفة.
رخص) على  ميع   لحصول 
أو) تصريف  (،  لتنقي4  و الستغالل)

 ستغالل هذه  لرخص.
زنقة) (2 (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
 -  (2 مكت4 رقم) (4  لصنوبر  لطابق)

21251) لد ر  لبيضاء) ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
بودرس) عبد  للطيف   لسيد 
درهم) ((11 بقيمة) حصة  ((.111  :

للحصة.)
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
بودرس) عبد  للطيف   لسيد 
عمارة) تجزئة  لضمان  عنو نه) ))
21111) لد ر) عين  لشق) (9 رقم) (86

 لبيضاء) ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
بودرس) عبد  للطيف   لسيد 
عمارة) تجزئة  لضمان  عنو نه) ))
21111) لد ر) عين  لشق) (9 رقم) (86

 لبيضاء) ملغرب
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
 15 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

5نا5ر) 212)تحت رقم)8 8528.

97I

VISION VASTE CONSULTING

JANA DESERT TRANS
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

VISION VASTE CONSULTING
 Tanger, Avenue(Abi(Lhassan

 Chadili Immeuble Warda
 N°2, RDC ، 90000، TANGER

MAROC
JANA DESERT TRANS شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي شارع أبي 
 لحسن  لشادلي إقامة وردة رقم 

   لطابق  لسفلي - 91111 طنجة 
 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
( 4((7

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) ((6
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�شي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 JANA (: بمختصر تسميتها)  إلقتضاء)

.DESERT TRANS
:) لنقل) بإ5جاز) غرض  لشركة 
 لطرقي للسلع و لبضائع على  لصعيد)

 لوطني و لدولي.
شارع) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
أبي  لحسن  لشادلي إقامة وردة رقم)
طنجة) (91111 (-  ) لطابق  لسفلي)

 ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 لسيد  لشرقاوي منصف):)111.) 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة.)

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء):

منصف)  لسيد  لشرقاوي 
حي  لبوغاز زنقة عالل بن) عنو نه) ))
 91111 رقم) 5  لوديي  عبد لقادر 

طنجة  ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
منصف)  لسيد  لشرقاوي 
حي  لبوغاز زنقة عالل بن) عنو نه) ))
 91111 رقم) 5  لوديي  عبد لقادر 

طنجة  ملغرب
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
5نا5ر) (21 بتاريخ) بطنجة   لتجارية 

 212)تحت رقم)871)26.

98I

CLOUDME

CLOUDME
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

CLOUDME
8)،زنقة غرناطة طابق 2 رقم 6 ، 
CASABLANCA MAROC ،21(21
CLOUDME شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد)في 

طور  لتصفية)
وعنو ن مقرها  إل تماعي 8)،زنقة 
غرناطة طابق 2 رقم 6 - 21)21 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
. 96(25

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�شى 
تقرر حل) (2122 ) )مارس)  ملؤرخ في)
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت)
مبلغ) (CLOUDME  لشريك  لوحيد)
وعنو ن) درهم  ((11.111 رأسمالها)
غرناطة) 8)،زنقة  مقرها  إل تماعي)
طابق)2)رقم)6 - 21)21) لد ر  لبيضاء)

 ملغرب نتيجة ل):)تفاقم  لخسائر.
8)،زنقة) و حدد مقر  لتصفية ب)
غرناطة طابق)2)رقم)6 - 21)21) لد ر)

 لبيضاء) ملغرب.)
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و عين:
 لسيد)ة))خليل))شالل و عنو نه) ))
 6 درج) غاندي  غاندي  قامة  شارع 
 21126 9) ملعاريف) شقة) طابق) )
)ة)) كمصفي)  لد ر  لبيضاء) ملغرب 

للشركة.
وعند  إلقتضاء) لحدود  ملفروضة)
محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و) تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
  1 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

5نا5ر) 212)تحت رقم)856287.

99I

مكت4 محاسبة

GOLDEN SANDS SARL AU
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تفويت حصص

مكت4 محاسبة
عمارة )4 شقة 2 زنقة عالل بن عبد 
هللا ص.ب 211  لرشيد5ة ، 52114، 

 لرشيد5ة  ملغرب
 GOLDEN SANDS SARL AU

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي حي موالي 
أحمد  لذهبي  لريصاني موالي علي 
 لشريف - 52111  لريصاني  ملغرب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.9877
بمقت�شى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تمت) (2122 5ونيو) (27 في)  ملؤرخ 

 ملصادقة على):
ڭنوني) ( وفاء) )ة)) تفويت  لسيد)
أصل) من  حصة   تماعية  ( .111
)ة)) لفائدة  لسيد) حصة  ( .111
5ونيو) (27 بتاريخ) مسكاني  لحبي4 

.2122
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني  (
 البتد ئية بالرشيد5ة بتاريخ)26)5نا5ر)

 212)تحت رقم) 212/)5.

(11I

FRIEDLAND MOROCCO

COSMOKIDS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تحويل  ملقر  ال تماعي للشركة

COSMOKIDS
ز وية شارع سيدي عبد  لرحمان 
وزنقة الميف دي نور عين  لذ5اب ، 

21111،  لد ر  لبيضاء  ملغرب
COSMOKIDS شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي 2) زنقة 
سارية  بن زنيم طابق   شقة   

 لنخيل -  لد ر  لبيضاء - 21111 
 لد ر  لبيضاء  ملغرب.

تحويل  ملقر  ال تماعي للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.55771 
بمقت�شى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تم تحويل) 5نا5ر) 212) ((1  ملؤرخ في)
من) للشركة   ملقر  ال تماعي  لحالي 
طابق)   زنيم  سارية  بن  زنقة  ((2«
(- -) لد ر  لبيضاء) شقة) ) لنخيل)
إلى) 21111) لد ر  لبيضاء) ملغرب«)
عبد  لرحمان) سيدي  شارع  »ز وية 
(- عين  لذ5اب) نور  دي  الميف  وزنقة 

21111) لد ر  لبيضاء) ملغرب«.
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
بتاريخ) 2  بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

5نا5ر) 212)تحت رقم)2868.

(1(I

COMPTAFFAIRES

AMPERE VOLT WATT
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تحويل  ملقر  ال تماعي للشركة

COMPTAFFAIRES
 EL WAFA RUE EL JAHID
 RESIDENCE ZOHOUR

 IMM 144 1er(ETAGE(N°2
 MOHAMMEDIA، 20800،
MOHAMMEDIA MAROC

AMPERE VOLT WATT شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي شارع 
رياض  قامة مسعودة  لطابق 

 لخامس   ) عمارة س  ش 1) - 

28811  ملحمد5ة  ملغرب.

تحويل  ملقر  ال تماعي للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري)

.7879

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�شى 

تم تحويل) 5نا5ر) 212) (12  ملؤرخ في)

من) للشركة   ملقر  ال تماعي  لحالي 

»شارع رياض  قامة مسعودة  لطابق)

 -  (1 س  ش) عمارة  ((  لخامس  )

28811) ملحمد5ة  ملغرب«)إلى)» قامة)

محل  لطابق  لسفلي  غ) ((-2 بشرى)

 غ) ) )عمارة)))بني 5خلف)-)28111 

 ملحمد5ة  ملغرب«.

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

 البتد ئية باملحمد5ة بتاريخ)6))5نا5ر)

 212)تحت رقم) 8.

(12I

COMPTAFFAIRES

 DEXTRA
COOMUNICATION

إعالن متعدد  لقر ر ت

COMPTAFFAIRES

 EL WAFA RUE EL JAHID

 RESIDENCE ZOHOUR

 IMM 144 1er(ETAGE(N°2

 MOHAMMEDIA، 20800،

MOHAMMEDIA MAROC

 DEXTRA COOMUNICATION

»شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

ذ ت  لشريك  لوحيد«

وعنو ن مقرها  ال تماعي: شارع 

فلسطين رقم 4تجزئة  لحرية ) 

 لطابق  لتاني شقة رقم   - 28811 

 ملحمد5ة  ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.2957 

بمقت�شى  لجمع  لعام  الستثنائي)

 ملؤرخ في)7))5نا5ر) 212

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية:)

قر ر رقم)):) لذي 5نص على ما5لي:)
قدره) بمبلغ  ر سمال  لشركة  رفع 

  11111 ليصبح) درهم  (211111

شهادة  لحج4) طريقة  عن  درهم 

 لبنكي

على) 5نص  2:) لذي  رقم) قر ر 

تغييف  لنشاط  إل تماعي) ما5لي:)

-)در سات) ليصبح  إلنتاج  لسينمائي)

محتويات مو قع  النتفنيت

وتبعا لذلك تم تعد5ل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�شي  لتالية:)

5نص) 7-6-2:) لذي  رقم) بند 

تحيين  لنظام  السا�شي) ما5لي:) على 

للشركة

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

 البتد ئية باملحمد5ة بتاريخ)1 )5نا5ر)

 212)تحت رقم)86).

(1 I

فيدي  لبشرى

ALILED أليليد
إعالن متعدد  لقر ر ت

فيدي  لبشرى

55) زنقة 76  لطابق  ألول  لشقة 
رقم 2 حي  أللفة، 21221،  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب

أليليد ALILED »شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد«

وعنو ن مقرها  ال تماعي: أزهاري ) 
زنقة 59 رقم 6)  أللفة 21221  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

. 2972(

بمقت�شى  لجمع  لعام  الستثنائي)

 ملؤرخ في) ))د نبف)8)21

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية:)

قر ر رقم)):) لذي 5نص على ما5لي:)

وفاة  لشريك  ملسيف لوحيد،) بعد 

مالكين) على  لفور  5صبح  لورثة 

ألسهم حكور علي  ملتوفى ولديهم وضع)
مع  ميع  لحقوق) وصفة  لشركاء)

و اللتز مات  لناشئة عن ذلك.
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قر ر رقم)2:) لذي 5نص على ما5لي:)

منح و تخصيص هذه  ألسهم للشركاء)

للعقد  لعدلي  ملؤرخ) وفقا   لجدد 

توزيع) أبرز  8)2/21)/6)) لذي  في)

أسهم  ملتوفى علي حكور على  لنحو)

 19/72 تملك) تورية  بوغز    لتالي:)

 17/72 حكور  بتسام تملك) حصة،)

 (4/72 5ملك) 5ونس  حكور  حصة،)

 (4/72 5ملك) حكور حسام  حصة،)

 (4/72 5ملك) حكور عثمان  حصة،)

 (4/72 5ملك) 5اسين  وحكور  حصة 

حصة.

قر ر رقم) :) لذي 5نص على ما5لي:)

أصبح) حيث  تغييفتسييف  لشركة 

 لسيد حكور 5ونس  لحامل للبطاقة)

 BE81 944  لوطنية للتعريف عدد)

للشركة) باإل ماع  وحيد   مسيف  

 ملسماة أليليد مع  لتز م هذه  ألخيفة)

بتوقيعه  لفردي و  لوحيد مع منحه)

 ميع  لصالحيات  لقانونية للتسييف)

و  إلد رة.

قر ر رقم)4:) لذي 5نص على ما5لي:)

من) للشركة  تغييف  لشكل  لقانوني 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة) شركة 

ذ ت) إلى  لىشركة  وحيد  بشريك 

 ملسؤولية  ملحدودة)

قر ر رقم)5:) لذي 5نص على ما5لي:)

للشركة  ملسماة)  إلنحالل  ملسبق 

أليليد

قر ر رقم)6:) لذي 5نص على ما5لي:)

تحد5د  لسيد حكور 5ونس  لحامل)

عدد) للتعريف  للبطاقة  لوطنية 

BE81 944)مصفيا لهذه  لشركة

قر ر رقم)7:) لذي 5نص على ما5لي:)
منح  ميع  لصالحيات للسيد حكور)

مع  لتز م  لشركة) 5ونس  ملصفي 

في  ميع) بتوقيعه  لفردي  أليليد 

مر حل  لحل و  لتصفية.

قر ر رقم)8:) لذي 5نص على ما5لي:)

تحد5د مقر تصفية  لشركة  ملذكورة)
أعاله في  لعنو ن  لتالي:)أزهاري)))زنقة)

59)رقم)6)) أللفة  لد ر  لبيضاء.

وتبعا لذلك تم تعد5ل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�شي  لتالية:)

بند رقم)7:) لذي 5نص على ما5لي:)

نتيجة  لتوزيع  لسابق  ألسهم  لتي)

في) حاكور  علي  5ملكها  ملرحوم  كان 

 لشركة فإن رأسمال  لشركة 5حتفظ)

به  لشركاء)بالكامل على  لنحو  لتالي:)

 لسيدة بوغز  تورية أصبحت تملك)
حكور) درهما،) لسيدة  ((2511

 بتسام أصبحت تملك)9722)درهما،)

 (9446 5ملك) 5ونس  حكور   لسيد 

5ملك) حسام  حكور  درهما،) لسيد 

9444))درهما،) لسيد حكور عثمان)
درهما و لسيد حكور) ((9444 5ملك)

5اسين 5ملك)9444))درهما.

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

 (7 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

شتنبف)9)21)تحت رقم)752 )7.

(14I

ADVOLIS

NOVA PNEUS
إعالن متعدد  لقر ر ت

ADVOLIS

 N°59,BD(MED(V,IMM

 AMRANI,3EME(ETAGE(OUJDA،

60000، oujda(MAROC

NOVA PNEUS »شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد«

وعنو ن مقرها  ال تماعي: رياض 

إسلي متجر  لعمر ن رقم 6 - 61111 

و دة  ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

. 9717

بمقت�شى  لجمع  لعام  الستثنائي)

 ملؤرخ في)29)نونبف)2122

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية:)

على) 5نص  )1:) لذي  رقم) قر ر 

تحويل  ملقر  ال تماعي  لحالي) ما5لي:)
متجر) إسلي  رياض  (« من) للشركة 

و دة) (-61111  6 رقم)  لعمر ن 

 ملغرب«)إلى)») لحي  لصناعي  لبستان)

و دة) (-61111  (8 2 تجزئة رقم) (II

 ملغرب)»

على) 5نص  12:) لذي  رقم) قر ر 
تحيين) قرر  لشريك  لوحيد  ما5لي:)

 لقانون  السا�شي للشركة
وتبعا لذلك تم تعد5ل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�شي  لتالية:)
بند رقم  لقانون  السا�شي:) لذي)
تحيين  لقانون) ما5لي:) على  5نص 

 السا�شي للشركة
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
5نا5ر) (24 بتاريخ) بو دة   لتجارية 

 212)تحت رقم)298.
(15I

مكت4 محاسبة

 CANTF IMPORT EXPORT
SARL AU

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

مكت4 محاسبة
عمارة )4 شقة 2 زنقة عالل بن عبد 
هللا ص.ب 211  لرشيد5ة ، 52114، 

 لرشيد5ة  ملغرب
 CANTF IMPORT EXPORT SARL
AU شركة ذ ت مسؤولية محدودة 

ذ ت  لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي قصر 
أسرير شرفاء مدغرة  لرشيد5ة - 

52111  لرشيد5ة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
212 /(66(5

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) ((1
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�شي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 CANTF(:(إلقتضاء)بمختصر تسميتها 

.IMPORT EXPORT SARL AU
أشغال) (: بإ5جاز) غرض  لشركة 

 لبناء)

أشغال مختلفة.
قصر) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
(- مدغرة  لرشيد5ة) شرفاء) أسرير 

52111) لرشيد5ة  ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 (.111 (:  لسيد أنطونينو موتشو)

حصة بقيمة)11))درهم للحصة.)
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
 لسيد أنطونينو موتشو عنو نه) ))

إ5طاليا)52111)إ5طاليا إ5طاليا.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيد أنطونينو موتشو عنو نه) ))

إ5طاليا)52111)إ5طاليا إ5طاليا
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
 البتد ئية بالرشيد5ة بتاريخ)9))5نا5ر)

 212)تحت رقم) 67/212.
(16I

VISION VASTE CONSULTING

BEYOUSOLUTION
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

VISION VASTE CONSULTING
 Tanger, Avenue(Abi(Lhassan

 Chadili Immeuble Warda
 N°2, RDC ، 90000، TANGER

MAROC
BEYOUSOLUTION شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي شارع أبي 
 لحسن  لشادلي إقامة وردة رقم 

2  لطابق  لسفلي - 91111 طنجة 
 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
( 2165

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعد د  لقانون) (2122 أكتوبر) ( (
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�شي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
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ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.BEYOUSOLUTION
:) ألشغال) غرض  لشركة بإ5جاز)
و لخدمات  ملتعلقة بالبناء،)كر ء)وبيع)

معد ت ومو د لحرفيي  لعقار.
شارع) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
أبي  لحسن  لشادلي إقامة وردة رقم)
طنجة) (91111 (- 2) لطابق  لسفلي)

 ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
حي)  لسيد عزوز حسن عنو نه) ))
 لبوغاز زنقة)1))رقم)8 91111)طنجة)

 ملغرب.
إكر م) تيالي  بوز 5دي   لسيدة 
عنو نه) ))حي  لبوغاز زنقة)1))رقم)8 

91111)طنجة  ملغرب.
عنو نه) )) كوثر   لسيدة  لزكري 
زنقة  لشهيدة  ملسافر)  لز ود5ة 
عائشة رقم)  91111)طنجة  ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 
ومو طن مسيفي  لشركة:

حي)  لسيد عزوز حسن عنو نه) ))
 لبوغاز زنقة)1))رقم)8 91111)طنجة)

 ملغرب
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
نونبف) (19 بتاريخ) بطنجة   لتجارية 

2122)تحت رقم)6) 259.
(17I

MACOSIS CONSULTING

PK SEMELLE
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تعيين مسيف  د5د للشركة

MACOSIS CONSULTING
 RCE(ZINEB 2, APPT 11, RUE

 LAKHDER GHILANE BD
 CHEFCHAOOUNI ، 30000، FES

MAROC

PK SEMELLE شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي 6) تجزئة 
 نان لويس صهريج كناوة محل رقم 

4 - 1111  فاس  ملغرب.
تعيين مسيف  د5د للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.7484(

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�شى 
تم تعيين) (2122 نونبف) ( 1  ملؤرخ في)
مسيف  د5د للشركة  لسيد)ة))بوقوق)

مصطفى كمسيف وحيد
تبعا إلقالة مسيف.

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
د نبف) ((2 بتاريخ) بفاس   لتجارية 

2122)تحت رقم)74)5.
(18I

FIDUNION-MAROC

VH CARRY
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

FIDUNION-MAROC
 RUE EL AMRAOUI BRAHIM ,2 

 CASABLANCA ، 20000،
CASABLANCA MAROC

VH CARRY شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي تقاطع 
طريق  لجد5دة و زنقة أبوظبي - 1 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

571149
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعد د  لقانون) (2122 د نبف) (( 
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�شي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 VH (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.CARRY
تدبيف) (: بإ5جاز) غرض  لشركة 

 لقيم  ملنقولة.

تقاطع) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)

 1 (- أبوظبي) زنقة  و  طريق  لجد5دة 

 لد ر  لبيضاء) ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 (1.111 رأسمال  لشركة:) مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

 51 (: غروب) فالوريس   لشركة 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة.

هبطي) مخلص  سيدي   لسيد 

 (11 بقيمة) حصة  ((8 (:  إلدري�شي)

درهم للحصة.

 (2 (: كابيتال) فالوريس   لشركة 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة.

(: بوزوبع)  لسيدة فاطمة  لزهر ء)

2))حصة بقيمة)11))درهم للحصة.

حصة) (8 (: بر دة) كمال   لسيد 

بقيمة)11))درهم للحصة.)

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

غروب) فالوريس   لشركة 

و) طريق  لجد5دة  تقاطع  عنو نه) ))
زنقة أبوظبي)1) لد ر  لبيضاء) ملغرب.

هبطي) مخلص  سيدي   لسيد 

)2،) ملجمع) عنو نه) ))  إلدري�شي 

شارع عبد  للطيف)  لسكني  لريف،)

2 1) لد ر  لبيضاء) بن قدور،) لشقة)

 ملغرب.

كابيتال) فالوريس   لشركة 

و) طريق  لجد5دة  تقاطع  عنو نه) ))
زنقة أبوظبي)1) لد ر  لبيضاء) ملغرب.

بوزوبع) فاطمة  لزهر ء)  لسيدة 

آردن) إقامة  (،(7 فيال) عنو نه) ))

بوسكورة،) ملد5نة  لخضر ء،)

 لنو صر)1) لد ر  لبيضاء) ملغرب.

عنو نه) )) بر دة  كمال   لسيد 

غولف ريزورت،)عمارة) 5،) لشقة) ،)

1) لد ر)  ملد5نة  لخضر ء،) لنو صر)

 لبيضاء) ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

5وسف  لجعيدي)  لسيد 
زنقة بني عروس حي) ((72 عنو نه) ))

 لسفر ء)1) لرباط  ملغرب

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
  1 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

5نا5ر) 212)تحت رقم)9 8562.

(19I

CAF MAROC

ONLINE REVOLUTION
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

CAF MAROC
 RUE(OUED(ZIZ(N°20 CASTILLA
 2° ETG(N° 7 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC
ONLINE REVOLUTION شركة 

ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي  بل طارق 
د ر  لفرح رقم 2  لطابق ) رقم )4 - 

91111 طنجة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
( 4 5(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) (( 
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�شي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.ONLINE REVOLUTION
:) لتجارة) بإ5جاز) غرض  لشركة 
خدمات) توفيف  و   اللكتفونية 

تكنولو يا  ملعلومات.
:) بل) عنو ن  ملقر  ال تماعي)
طارق د ر  لفرح رقم)2) لطابق)))رقم)

)4 - 91111)طنجة  ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
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و لي  دري�شي) محمد  مين   لسيد 
درهم) ((11 بقيمة) حصة  ((.111  :

للحصة.)
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
و لي  دري�شي) محمد  مين   لسيد 
 91111 عنو نه) )) مغوغة  لكبيفة)

طنجة  ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
و لي  دري�شي) محمد  مين   لسيد 
 91111 عنو نه) )) مغوغة  لكبيفة)

طنجة  ملغرب
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
5نا5ر) (27 بتاريخ) بطنجة   لتجارية 

 212)تحت رقم)1 )262.
((1I

ACS CONSEILS

STYLE DEV
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

ACS CONSEILS
 قامة محفاظ زنقة  لجز ئر  لطابق 

2 ، 11)26، برشيد  ملغرب
STYLE DEV شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي  ) شارع 
محمد  لخامس  لطابق   تجزئة 

 ليسر - 1)261 برشيد  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
(761(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) (15
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�شي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 STYLE(:(إلقتضاء)بمختصر تسميتها 

.DEV

منعش) (: بإ5جاز) غرض  لشركة 
عقاري.

عنو ن  ملقر  ال تماعي):) ))شارع)
تجزئة) محمد  لخامس  لطابق) )

 ليسر)-)1)261)برشيد  ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 (.111 (: عبد  الله)  لسيد زكرياء)

حصة بقيمة)11))درهم للحصة.)
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
 لسيد زكرياء)عبد  الله عنو نه) ))
س) 9  عمارة   قامة  بو ب  لسالم 
26111) لد ر) رقم) ) هل  لغالم)

 لبيضاء) ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيد زكرياء)عبد  الله عنو نه) ))
س) 9  عمارة   قامة  بو ب  لسالم 
26111) لد ر) رقم) ) هل  لغالم)

 لبيضاء) ملغرب
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
5نا5ر) (26 بتاريخ) ببفشيد   البتد ئية 

 212)تحت رقم)8)).
(((I

FO CONSULTUNG SARL AU

E.F NEGOCE
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

FO CONSULTUNG SARL AU
 IMM 34 APPT 2 RUE(AL
 ADDARISSA(HASSAN ،
100000، RABAT(MAROC

E.F NEGOCE شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي  المل 5 
رقم 767  ملسيفة ح ي م - 1111) 

 لرباط  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
(6 55(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعد د  لقانون) (2122 أكتوبر) (27
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�شي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 E.F (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.NEGOCE
أشغال) (: بإ5جاز) غرض  لشركة 

 لبناء.) لتجارة.
 5 :) المل) عنو ن  ملقر  ال تماعي)
 (1111 (- 767) ملسيفة ح ي م) رقم)

 لرباط  ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 (.111 (:  لسيدة فاطمة  لبود لي)

حصة بقيمة)11))درهم للحصة.)
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
 لسيدة فاطمة  لبود لي عنو نه) ))
إقامة) إقامة  طلنتيك  ( 2 شقة)
 (1111 م  لرباط) ي  ح   لصباح 

 لرباط  ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيدة فاطمة  لبود لي عنو نه) ))
إقامة) إقامة  طلنتيك  ( 2 شقة)
 (1111 م  لرباط) ي  ح   لصباح 

 لرباط  ملغرب
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
أكتوبر) (27 بتاريخ) بالرباط   لتجارية 

2122)تحت رقم)29745).
((2I

SMT CONSULTING

بولس دجيتال ماروك
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

SMT CONSULTING
 قامة  لد كي رقم 6 شقة رقم )  لحي 
 لشتوي مر كش ، 41111، مر كش 

 ملغرب

بولس د يتال ماروك شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي رقم 292 
 لحي  لصناعي سيدي غانم - 41111 

مر كش  ملغرب.
تفويت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.79 97

بمقت�شى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تمت) (2122 د نبف) ((2 في)  ملؤرخ 

 ملصادقة على):
)ة))مهدي موسولي) تفويت  لسيد)
أصل) من  حصة   تماعية  ( 11
)ة)) لفائدة  لسيد) حصة  ((.511
د نبف) ((2 بتاريخ) سوليم  5وسف 

.2122
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني  (
5نا5ر) (14 بتاريخ) بمر كش   لتجارية 

 212)تحت رقم) 6).

(( I

FIDUCIAIRE IDEAL CONSULT SARL AU

WAHAT ACHAMAL
شركة  لتضامن

حل شركة

 FIDUCIAIRE IDEAL CONSULT
SARL AU

 AVENUE(MED(V(NR 15 ،
93100، FNIDEQ(MAROC
WAHAT ACHAMAL شركة 
 لتضامن)في طور  لتصفية)

وعنو ن مقرها  إل تماعي تجزئة 
موالي رشيد شارع مسقط رقم 79 - 

11) 9  لفنيدق  ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.59  

بمقت�شى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تقرر) 5نا5ر) 212) (16 في)  ملؤرخ 
 WAHAT شركة  لتضامن) حل 
ACHAMAL)مبلغ رأسمالها)11.111) 
مقرها  إل تماعي) وعنو ن  درهم 
تجزئة موالي رشيد شارع مسقط رقم)
79 - 11) 9) لفنيدق  ملغرب نتيجة)

ل):)عدم تحقيق  لهدف  ال تماعي.
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تجزئة) ب  مقر  لتصفية  حدد  و 
 - 79 موالي رشيد شارع مسقط رقم)

11) 9) لفنيدق  ملغرب.)
و عين:

و) ) لبوزضو�شي  علي)  لسيد)ة))
تجزئة موالي رشيد شارع) عنو نه) ))
11) 9) لفنيدق)  79 رقم) مسقط 

 ملغرب كمصفي))ة))للشركة.
وعند  إلقتضاء) لحدود  ملفروضة)
محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و) تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 
تجزئة) (: بالتصفية)  لوثائق  ملتعلقة 
 79 موالي رشيد شارع مسقط رقم)

 لفنيدق
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
5نا5ر) ((6 بتاريخ) بتطو ن   البتد ئية 

 212)تحت رقم)28)1.
((4I

STE ECONSEIL ADMINISTRATIVES SARL AU

 STE ECONSEIL
 ADMINISTRATIVES SARL

AU
إعالن متعدد  لقر ر ت

 STE ECONSEIL
ADMINISTRATIVES SARL AU

مسنانة  لطابق  الر�شي قطعة 6989 
 مام سوق  لقرب ، 91111، طنجة 

 ملغرب
 STE ECONSEIL

 ADMINISTRATIVES SARL AU
»شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة«
وعنو ن مقرها  ال تماعي: مسنانة 
 لطابق  الر�شي قطعة 6989  مام 

سوق  لقرب - 91111 طنجة 
 ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.(1(767
بمقت�شى  لجمع  لعام  الستثنائي)

 ملؤرخ في)28)د نبف)2122
تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية:)

على) 5نص  )1:) لذي  رقم) قر ر 
قرر  لشريك  لوحيد للشركة) ما5لي:)
تفويت  ميع) مريح  رشيد   لسيد 
كالتالي،511  حصة  ((111 حصصه)

و) زيوتة  فؤ د  لفائدة  لسيد  حصة 
حصة لفائدة  لسيدة خد5جة) (511

 لخياط مع مو فقة  لطرفين.
على) 5نص  12:) لذي  رقم) قر ر 
و ملمثل  لقانوني) قرر  ملسيف  ما5لي:)
تقد5م) مريح  رشيد  للشركة  لسيد 
مسيف5ن) تعيين  قرر  و   ستقالته 
 د5د5ن  لسيد فؤ د زيوتة و لسيدة)

خد5جة  لخياط لفتفة غيف محدودة.)
على) 5نص  رقم) 1:) لذي  قر ر 
تلتزم  لشركة بجميع  ألعمال) ما5لي:)
خالل) من  بها  و لوثائق  ملتعلقة 

 لتوقيع  ملشتفك للمسيف5ن  لجدد.
وتبعا لذلك تم تعد5ل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�شي  لتالية:)
و )و6):) لذي) و7) (6 رقم) بند 
5نص على ما5لي:)حصص  لشركة و)
تعيين مسيف  د5د للشركة و  لتوقيع

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
5نا5ر) ((9 بتاريخ) بطنجة   لتجارية 

 212)تحت رقم)786)26.
((5I

conseils gest plus

ELLIPSE COSMIC
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

conseils gest plus
شارع عبد  لكريم  لخطابي عمارة 
برج  ملنارة 2  لطابق  لخامس رقم 
25A ، 400000، مر كش  ملغرب
ELLIPSE COSMIC شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي زنيث 
بزنيس زنقة مسلم تجزئة بوكار 

 لطابق  لثالث شقة رقم 4) باب 
دكالة مر كش 41111 مر كش 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
( 2(7 

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعد د  لقانون) (2122 د نبف) (2(

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�شي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.ELLIPSE COSMIC
:)مقاول في) غرض  لشركة بإ5جاز)

تسييف  ستغالل  لخدمات.
زنيث) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
بوكار) تجزئة  مسلم  زنقة  بزنيس 
باب) ((4 رقم) شقة   لطابق  لثالث 
مر كش) (41111 مر كش) دكالة 

 ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 (1.111 رأسمال  لشركة:) مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
كوي  ول) ويسلي  كالمي   لسيد 
درهم) ((11 بقيمة) حصة  ((11  :

للحصة.)
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
كوي  ول) ويسلي  كالمي   لسيد 
تافرني) (95(51 فرنسا) عنو نه) ))

فرنسا.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
كوي  ول) ويسلي  كالمي   لسيد 
تافرني) (95(51 فرنسا) عنو نه) ))

فرنسا
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
5نا5ر) (15 بتاريخ) بمر كش   لتجارية 

 212)تحت رقم)96  4).

((6I

CANOCAF SARL

 BOUDOUASAL BOUZIAN
SERVICES

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

قفل  لتصفية

CANOCAF SARL

شارع  لجيش  مللكي زنقة  لخنساء 
رقم 7  لطابق  لثاني رقم  1 
 NADOR ،62111 ،لناظور 

MAROC
 BOUDOUASAL BOUZIAN

SERVICES شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي : شارع 
 لحسن  لثاني حي بويفقوسا 

عمارة  لشريف بني  نصار - 62151 
 لناظور  ملغرب.
قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
.(74 5

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�شى 
تقرر) (2122 د نبف) في) ))  ملؤرخ 
 BOUDOUASAL BOUZIAN حل)
مسؤولية) ذ ت  شركة  (SERVICES
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد مبلغ)
وعنو ن) درهم  ((11.111 رأسمالها)
شارع  لحسن) مقرها  إل تماعي 
 لثاني حي بويفقوسا عمارة  لشريف)
62151) لناظور  ملغرب) (- بني  نصار)

نتيجة ل-)نها5ة نشاط  لشركة.
و عين:

و) بودو سل  بوزيان   لسيد)ة))
حي أوالد سالم بني  نصار) عنو نه) ))
62151) لناظور  ملغرب كمصفي))ة))

للشركة.
و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية)
شارع) وفي  (2122 د نبف) (21 بتاريخ)
 لحسن  لثاني حي بويفقوسا عمارة)
 لشريف بني  نصار)-)62151) لناظور)

 ملغرب.
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
21)5نا5ر)  البتد ئية بالدريوش بتاريخ)

 212)تحت رقم)71)5.
((7I

JURISMAG SARL

APPROMEDIA SARL
إعالن متعدد  لقر ر ت

JURISMAG SARL
5، زنقة بلياد ، إقامة عمر ن، 
)مقابل  ملدرسة  البتد ئية عبد 

 ملومن)،  لشقة رقم 5 ، 91 21، 
 لد ر  لبيضاء  ملغرب
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APPROMEDIA SARL »شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة«

وعنو ن مقرها  ال تماعي:  ملنطقة 

 لصناعية  ملر�شى  لعيون. -  لعيون 

 ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.(575 

بمقت�شى  لجمع  لعام  الستثنائي)

 ملؤرخ في)27)د نبف)2122

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية:)

على) 5نص  ):) لذي  رقم) قر ر 

للشركة) أخد  لجمع  لعام  ما5لي:)

 491 بيع) عقد  على  وو فق  علما 

شركة ملكية  في  حصة   تماعية 

وهي شركة) (KBA HOLDING SARL

و ملسجلة) ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

في  لسجل  لتجاري بمد5نة  لد خلة)

،لفائدة كل من شركة) (571( تحت)

 ATLANTIC HARVEST SARL-AU

وهي شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة)

في) و ملسجلة  ذ ت  لشريك  لوحيد 

بمد5نة  لعيون)  لسجل  لتجاري 

تحت)5897) )489)حصة   تماعية)

عمار))1  عبد  لهادي  و  لسيد  ((

حصة   تماعية)

قر ر رقم)2:) لذي 5نص على ما5لي:)

تعيين) على  أكدت  لجمعية  لعامة 

 لسيد عبد  لهادي عمار كمد5ر وحيد)

للشركة)،)لفتفة غيف محددة.

وتبعا لذلك تم تعد5ل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�شي  لتالية:)

بند رقم)6:) لذي 5نص على ما5لي:)

تغييف  لبند  لسادس للنظام  السا�شي)

للشركة

بند رقم)7:) لذي 5نص على ما5لي:)

تغييف  لبند  لسابع للنظام  السا�شي)

للشركة

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

5نا5ر) بتاريخ) )) بالعيون   البتد ئية 

 212)تحت رقم) 2/)76 .

((8I

JURISMAG SARL

SOCIETE OCEAMIC-
LAAYOUNE II

إعالن متعدد  لقر ر ت

JURISMAG SARL
5، زنقة بلياد ، إقامة عمر ن، 
)مقابل  ملدرسة  البتد ئية عبد 

 ملومن)،  لشقة رقم 5 ، 91 21، 
 لد ر  لبيضاء  ملغرب

 SOCIETE OCEAMIC-LAAYOUNE
II »شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة«
وعنو ن مقرها  ال تماعي:  ملنطقة 
 لصناعية عمالة  ملر�شى  لعيون 
تجزئة 61 ص.ب 67 - -  لعيون 

 ملغرب.
»إعالن متعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 
.(( 65

بمقت�شى  لجمع  لعام  الستثنائي)
 ملؤرخ في)27)د نبف)2122

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية:)
على) 5نص  ):) لذي  رقم) قر ر 
للشركة) أخد  لجمع  لعام  ما5لي:)
 98(11 بيع) عقد  على  وو فق  علما 
شركة ملكية  في  حصة   تماعية 
وهي شركة) (KBA HOLDING SARL
و ملسجلة) ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 
في  لسجل  لتجاري بمد5نة  لد خلة)
،لفائدة كل من شركة) (571( تحت)
 ATLANTIC HARVEST SARL-AU
وهي شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة)
في) و ملسجلة  ذ ت  لشريك  لوحيد 
 لسجل  لتجاري بمد5نة  لعيون تحت)
5897) )98199)حصة   تماعية)))و)
حصة)  لسيد عبد  لهادي عمار))1)

  تماعية)
قر ر رقم)2:) لذي 5نص على ما5لي:)
تعيين) على  أكدت  لجمعية  لعامة 
 لسيد عبد  لهادي عمار كمد5ر وحيد)

للشركة)،)لفتفة غيف محددة.
وتبعا لذلك تم تعد5ل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�شي  لتالية:)
بند رقم)6:) لذي 5نص على ما5لي:)
تغييف  لبند  لسادس للنظام  السا�شي)

للشركة

بند رقم)7:) لذي 5نص على ما5لي:)
تغييف  لبند  لسابع للنظام  السا�شي)

للشركة
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
5نا5ر) بتاريخ) )) بالعيون   البتد ئية 

 212)تحت رقم) 2/ 76 .

((9I

JURISMAG SARL

KB FISH
إعالن متعدد  لقر ر ت

JURISMAG SARL
5، زنقة بلياد ، إقامة عمر ن، 
)مقابل  ملدرسة  البتد ئية عبد 

 ملومن)،  لشقة رقم 5 ، 91 21، 
 لد ر  لبيضاء  ملغرب

KB FISH »شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة«

وعنو ن مقرها  ال تماعي: ميناء 
 لعيون - -  لعيون  ملغرب.
»إعالن متعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 
.585

بمقت�شى  لجمع  لعام  الستثنائي)
 ملؤرخ في)27)د نبف)2122

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية:)
على) 5نص  ):) لذي  رقم) قر ر 
للشركة) أخد  لجمع  لعام  ما5لي:)
 (21.111 علما وو فق على عقد بيع)
شركة ملكية  في  حصة   تماعية 
وهي شركة) (KBA HOLDING SARL
و ملسجلة) ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 
في  لسجل  لتجاري بمد5نة  لد خلة)
،لفائدة كل من شركة) (571( تحت)
 ATLANTIC HARVEST SARL-AU
وهي شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة)
في) و ملسجلة  ذ ت  لشريك  لوحيد 
بمد5نة  لعيون)  لسجل  لتجاري 
حصة) (((9.999(  (5897 تحت)
عبد  لهادي) و  لسيد  ((   تماعية)

عمار))1)حصة   تماعية)
قر ر رقم)2:) لذي 5نص على ما5لي:)
تعيين) على  أكدت  لجمعية  لعامة 
 لسيد عبد  لهادي عمار كمد5ر وحيد)

للشركة)،)لفتفة غيف محددة.

وتبعا لذلك تم تعد5ل مقتضيات)
 لنظام  ألسا�شي  لتالية:)

بند رقم)6:) لذي 5نص على ما5لي:)
تغييف  لبند  لسادس للنظام  السا�شي)

للشركة
بند رقم)7:) لذي 5نص على ما5لي:)
تغييف  لبند  لسابع للنظام  السا�شي)

للشركة
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
5نا5ر) بتاريخ) )) بالعيون   البتد ئية 

 212)تحت رقم) 764/2 .
(21I

JURISMAG SARL

STE OVERSEAS PROTEINE
إعالن متعدد  لقر ر ت

JURISMAG SARL
5، زنقة بلياد ، إقامة عمر ن، 
)مقابل  ملدرسة  البتد ئية عبد 

 ملومن)،  لشقة رقم 5 ، 91 21، 
 لد ر  لبيضاء  ملغرب

 STE OVERSEAS PROTEINE
»شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة«
وعنو ن مقرها  ال تماعي: 1  

 ملنطقة  ملنائية  ملر�شى  لعيون - - 
 لعيون  ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.(48((
بمقت�شى  لجمع  لعام  الستثنائي)

 ملؤرخ في)27)د نبف)2122
تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية:)

على) 5نص  ):) لذي  رقم) قر ر 
للشركة) أخد  لجمع  لعام  ما5لي:)
 24.511 بيع) علما وو فق على عقد 
شركة ملكية  في  حصة   تماعية 
وهي شركة) (KBA HOLDING SARL
و ملسجلة) ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 
في  لسجل  لتجاري بمد5نة  لد خلة)
،لفائدة كل من شركة) (571( تحت)
 ATLANTIC HARVEST SARL-AU
وهي شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة)
في) و ملسجلة  ذ ت  لشريك  لوحيد 
بمد5نة  لعيون)  لسجل  لتجاري 
حصة) (24.499(  (5897 تحت)
عبد  لهادي) و  لسيد  ((   تماعية)

عمار))1)حصة   تماعية)
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قر ر رقم)2:) لذي 5نص على ما5لي:)
تعيين) على  أكدت  لجمعية  لعامة 
 لسيد عبد  لهادي عمار كمد5ر وحيد)

للشركة)،)لفتفة غيف محددة.
وتبعا لذلك تم تعد5ل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�شي  لتالية:)
بند رقم)6:) لذي 5نص على ما5لي:)
تغييف  لبند  لسادس للنظام  السا�شي)

للشركة
بند رقم)7:) لذي 5نص على ما5لي:)
تغييف  لبند  لسابع للنظام  السا�شي)

للشركة
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
5نا5ر) بتاريخ) )) بالعيون   البتد ئية 

 212)تحت رقم) 762/2 .
(2(I

JURISMAG SARL

 STE POUR LA
 VALORISATION DES

PRODUITS DE LA PECHE
إعالن متعدد  لقر ر ت

JURISMAG SARL
5، زنقة بلياد ، إقامة عمر ن، 
)مقابل  ملدرسة  البتد ئية عبد 

 ملومن)،  لشقة رقم 5 ، 91 21، 
 لد ر  لبيضاء  ملغرب

 STE POUR LA VALORISATION
 DES PRODUITS DE LA PECHE
»شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة«

وعنو ن مقرها  ال تماعي:  ملنطقة 
 ملنائية طانطان - - طانطان  ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.(((
بمقت�شى  لجمع  لعام  الستثنائي)

 ملؤرخ في)27)د نبف)2122
تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية:)

على) 5نص  ):) لذي  رقم) قر ر 
للشركة) أخد  لجمع  لعام  ما5لي:)
 75.111 بيع) علما وو فق على عقد 
شركة ملكية  في  حصة   تماعية 
وهي شركة) (KBA HOLDING SARL
و ملسجلة) ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 
في  لسجل  لتجاري بمد5نة  لد خلة)
من) كل  ،لفائدة  (571( رقم) تحت 

 ATLANTIC HARVEST شركة)
SARL-AU)وهي شركة ذ ت  ملسؤولية)
ذ ت  لشريك  لوحيد)  ملحدودة 
و ملسجلة في  لسجل  لتجاري بمد5نة)
 74.999(  (5897  لعيون تحت رقم)
عبد) و  لسيد  (( حصة   تماعية)

 لهادي عمار))1)حصة   تماعية).
قر ر رقم)2:) لذي 5نص على ما5لي:)
أكد  لجمع  لعام على تعيين  لسيد)
وحيد) كمسيف  عمار  عبد  لهادي 

للشركة،)لفتفة غيف محددة.
وتبعا لذلك تم تعد5ل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�شي  لتالية:)
بند رقم)6:) لذي 5نص على ما5لي:)
تغييف  لبند  لسادس للنظام  السا�شي)

للشركة
بند رقم)7:) لذي 5نص على ما5لي:)
تغييف  لبند  لسابع للنظام  السا�شي)

للشركة
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
5نا5ر)  البتد ئية بطانطان بتاريخ) ))

 212)تحت رقم) 15/212.
(22I

JURISMAG SARL

TAYART FRIGO
إعالن متعدد  لقر ر ت

JURISMAG SARL
5، زنقة بلياد ، إقامة عمر ن، 
)مقابل  ملدرسة  البتد ئية عبد 

 ملومن)،  لشقة رقم 5 ، 91 21، 
 لد ر  لبيضاء  ملغرب

TAYART FRIGO »شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة«

وعنو ن مقرها  ال تماعي: تجزئة 
رقم 72  ملنطقة  لصناعية  لسالم 

- -  لد خلة  ملغرب.
»إعالن متعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 
.8(9

بمقت�شى  لجمع  لعام  الستثنائي)
 ملؤرخ في)27)د نبف)2122

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية:)
على) 5نص  ):) لذي  رقم) قر ر 
للشركة) أخد  لجمع  لعام  ما5لي:)
 (1.781 بيع) علما وو فق على عقد 

شركة ملكية  في  حصة   تماعية 
وهي شركة) (KBA HOLDING SARL
و ملسجلة) ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 
في  لسجل  لتجاري بمد5نة  لد خلة)
من) كل  ،لفائدة  (571( رقم) تحت 
 ATLANTIC HARVEST شركة)
SARL-AU)وهي شركة ذ ت  ملسؤولية)
ذ ت  لشريك  لوحيد)  ملحدودة 
و ملسجلة في  لسجل  لتجاري بمد5نة)
 (1.779(  (5897  لعيون تحت رقم)
عبد) و  لسيد  (( حصة   تماعية)

 لهادي عمار))1)حصة   تماعية).
قر ر رقم)2:) لذي 5نص على ما5لي:)
أكد  لجمع  لعام على تعيين  لسيد)
وحيد) كمسيف  عمار  عبد  لهادي 

للشركة،)لفتفة غيف محددة.
وتبعا لذلك تم تعد5ل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�شي  لتالية:)
بند رقم)6:) لذي 5نص على ما5لي:)
تغييف  لبند  لسادس للنظام  السا�شي)

للشركة
بند رقم)7:) لذي 5نص على ما5لي:)
تغييف  لبند  لسابع للنظام  السا�شي)

للشركة
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
 (6 بتاريخ) بو دي  لده4   البتد ئية 

5نا5ر) 212)تحت رقم) 44/212.

(2 I

JURISMAG SARL

FRIGO MANAL
إعالن متعدد  لقر ر ت

JURISMAG SARL
5، زنقة بلياد ، إقامة عمر ن، 
)مقابل  ملدرسة  البتد ئية عبد 

 ملومن)،  لشقة رقم 5 ، 91 21، 
 لد ر  لبيضاء  ملغرب

FRIGO MANAL »شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة«

وعنو ن مقرها  ال تماعي: تجزئة 
رقم 226  ملنطقة  لصناعية  لسالم 

- -  لد خلة  ملغرب.
»إعالن متعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 
.4((

بمقت�شى  لجمع  لعام  الستثنائي)

 ملؤرخ في)27)د نبف)2122

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية:)

على) 5نص  ):) لذي  رقم) قر ر 

للشركة) أخد  لجمع  لعام  ما5لي:)

  6.751 بيع) علما وو فق على عقد 

شركة ملكية  في  حصة   تماعية 

وهي شركة) (KBA HOLDING SARL

و ملسجلة) ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

في  لسجل  لتجاري بمد5نة  لد خلة)

من) كل  ،لفائدة  (571( رقم) تحت 

 ATLANTIC HARVEST شركة)

SARL-AU)وهي شركة ذ ت  ملسؤولية)

ذ ت  لشريك  لوحيد)  ملحدودة 

و ملسجلة في  لسجل  لتجاري بمد5نة)

  6.749(  (5897  لعيون تحت رقم)

عبد) و  لسيد  (( حصة   تماعية)

 لهادي عمار))1)حصة   تماعية).

قر ر رقم)2:) لذي 5نص على ما5لي:)

أكد  لجمع  لعام على تعيين  لسيد)

وحيد) كمسيف  عمار  عبد  لهادي 

للشركة،)لفتفة غيف محددة.

وتبعا لذلك تم تعد5ل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�شي  لتالية:)

بند رقم)6:) لذي 5نص على ما5لي:)

تغييف  لبند  لسادس للنظام  السا�شي)

للشركة

بند رقم)7:) لذي 5نص على ما5لي:)

تغييف  لبند  لسابع للنظام  السا�شي)

للشركة

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

 (7 بتاريخ) بو دي  لده4   البتد ئية 

5نا5ر) 212)تحت رقم) 59/2.

(24I

JURISMAG SARL

KB REP
إعالن متعدد  لقر ر ت

JURISMAG SARL

5، زنقة بلياد ، إقامة عمر ن، 

)مقابل  ملدرسة  البتد ئية عبد 

 ملومن)،  لشقة رقم 5 ، 91 21، 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب
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KB REP »شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة«

وعنو ن مقرها  ال تماعي:  ملنطقة 

 لصناعية تجزئة   - -  لد خلة 

 ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.592(

بمقت�شى  لجمع  لعام  الستثنائي)

 ملؤرخ في)27)د نبف)2122

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية:)

على) 5نص  ):) لذي  رقم) قر ر 

للشركة) أخد  لجمع  لعام  ما5لي:)

 (.511 بيع) عقد  على  وو فق  علما 

شركة ملكية  في  حصة   تماعية 

وهي شركة) (KBA HOLDING SARL

و ملسجلة) ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

في  لسجل  لتجاري بمد5نة  لد خلة)

من) كل  ،لفائدة  (571( رقم) تحت 

 ATLANTIC HARVEST شركة)

SARL-AU)وهي شركة ذ ت  ملسؤولية)

ذ ت  لشريك  لوحيد)  ملحدودة 

و ملسجلة في  لسجل  لتجاري بمد5نة)

 (.499(  (5897 رقم) تحت   لعيون 

عبد) و  لسيد  (( حصة   تماعية)

 لهادي عمار))1)حصة   تماعية).

قر ر رقم)2:) لذي 5نص على ما5لي:)

أكد  لجمع  لعام على تعيين  لسيد)

وحيد) كمسيف  عمار  عبد  لهادي 

للشركة،)لفتفة غيف محددة.

وتبعا لذلك تم تعد5ل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�شي  لتالية:)

بند رقم)6:) لذي 5نص على ما5لي:)

تغييف  لبند  لسادس للنظام  السا�شي)

للشركة

بند رقم)7:) لذي 5نص على ما5لي:)

تغييف  لبند  لسابع للنظام  السا�شي)

للشركة

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

 (6 بتاريخ) بو دي  لده4   البتد ئية 

5نا5ر) 212)تحت رقم) 45/212.

(25I

JURISMAG SARL

KB CONGELATION
إعالن متعدد  لقر ر ت

JURISMAG SARL
5، زنقة بلياد ، إقامة عمر ن، 
)مقابل  ملدرسة  البتد ئية عبد 

 ملومن)،  لشقة رقم 5 ، 91 21، 
 لد ر  لبيضاء  ملغرب

KB CONGELATION »شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة«

وعنو ن مقرها  ال تماعي:  ملنطقة 
 لصناعية تجزئة   - -  لد خلة 

 ملغرب.
»إعالن متعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 
.((27 

بمقت�شى  لجمع  لعام  الستثنائي)
 ملؤرخ في)27)د نبف)2122

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية:)
قر ر رقم)):) لذي 5نص على ما5لي:)
أخد  لجمع  لعام للشركة علما وو فق)
على عقد بيع)11 )حصة   تماعية في)
 KBA HOLDING SARLملكية شركة
وهي شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة)
و ملسجلة في  لسجل  لتجاري بمد5نة)
 لد خلة تحت رقم))571)،لفائدة كل)
 ATLANTIC HARVEST شركة) من 
SARL-AU)وهي شركة ذ ت  ملسؤولية)
ذ ت  لشريك  لوحيد)  ملحدودة 
و ملسجلة في  لسجل  لتجاري بمد5نة)
  299(  (5897 رقم) تحت   لعيون 
عبد) و  لسيد  (( حصة   تماعية)

 لهادي عمار))1)حصة   تماعية).
قر ر رقم)2:) لذي 5نص على ما5لي:)
أكد  لجمع  لعام على تعيين  لسيد)
وحيد) كمسيف  عمار  عبد  لهادي 

للشركة،)لفتفة غيف محددة.
وتبعا لذلك تم تعد5ل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�شي  لتالية:)
بند رقم)6:) لذي 5نص على ما5لي:)
تغييف  لبند  لسادس للنظام  السا�شي)

للشركة
بند رقم)7:) لذي 5نص على ما5لي:)
تغييف  لبند  لسابع للنظام  السا�شي)

للشركة

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

 (6 بتاريخ) بو دي  لده4   البتد ئية 

5نا5ر) 212)تحت رقم) 48/212.

(26I

A. SAAIDI CONSULTANTS

ARIF CARRIED PARTNERS
إعالن متعدد  لقر ر ت

»ARIF CARRIED PARTNERS« 

شركة ذ ت مسؤولية محدودة 

رسمالها 100.000,00 درهم

 لكائن مقرها:  لد ر  لبيضاء – 28، 

شارع  ملسيفة  لخضر ء  لطابق 

 لثالث رقم 1)

 لسجل  لتجاري : 225.259

 لزيادة في  لرسمال 

متبوعا بالتخفيض منه

 لتعد5ل  لتالزمي للنظام  ألسا�شي 

قر ر ت  ماعة) بمو 4  (– (I

 لشركاء)بتاريخ)) )ما5و)9)21،)تقرر):

-) لزيادة في رسمال  لشركة عن)

من  لحسابات) تحويل  زء) طريق 

حدود) إلى  للشركاء)  لجارية 

إلى) لرفعه  درهم  (158.000,00

258.000,00)درهم؛

-)معا5نة  إلنجاز  لنهائي للزيادة في)

 لرسمال؛

-)تخفيض رسمال  لشركة  ملعلل)

درهم) (158.000,00 بمبلغ) بخسائر 

درهم إلى) (258.000,00 إلر اعه من)

درهم عن طريق إلغاء) (100.000,00

11))درهم) 581))حصة شركة ذ ت)

ومعا5نة  إلنجاز) للحصة  لو حدة 

 لنهائي للتخفيض؛

للنظام) -) لتعد5ل  لتالزمي 

 ألسا�شي.)

تم  لقيـام باإل5د ع  لقانوني) (– (II

لدى  ملحكمة) بكتابة  لضبط 

 21 بتاريخ) للد ر  لبيضاء)  لتجارية 

5نا5ر) 212)تحت رقم)1)8551.

عن  ملستخلص و لبيانات

(27I

A. SAAIDI CONSULTANTS

 CAPITAL TRUST

PERFORMANCE
إعالن متعدد  لقر ر ت

 CAPITAL TRUST« 

»PERFORMANCE

صندوق مشتفك للتوظيف 
رسماله 1.000.000,00 درهم

 لكائن مقره :  لد ر  لبيضاء- 51، 

شارع  لر شيدي  

تعد5ــل نظــام  لتدبيـر 

بمو 4 مجلس إد رة مؤسسة) (-I

 CAPITAL TRUST«  لتدبيف)

د نبف) (26 في) «) ملجتمع  (GESTION

2122،)تقـرر:)

•)تعد5ل سياسة  الستثمار)

•)تعد5ل نظام  لتدبيف.)

من) نظام  لتدبيف  تم  عتماد  (-II

طرف  لهيأة  ملغربية لسوق  لرساميل)

 2122 د نبف) ((6 بتاريخ) (»AMMC«

 .GP22(75(تحت رقم

باإل5د ع  لقانوني) تم  لقيام  (-III

لدى  ملحكمة) بكتابة  لضبط 

 21 ( ( بتاريخ)  لتجارية للد ر  لبيضاء)

5نا5ر) 212)تحت رقم)855116.

عن  ملستخلص و لبيانات

(28I

HD LUXE SERVICE

 STE EL KHATAB NEGOCE

SUD SARL AU
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 STE EL KHATAB NEGOCE SUD

 SARL AU

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

مقرها  ال تماعي رقم 21 زنقة 
أكفول حي خط  لرملة )1  لعيون

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

44  9
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في) مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) (( 

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�شي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  شكل  لشركة:) (•

ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد

عند) متبوعة  تسمية  لشركة  (•

 STE EL  القتضاء)بمختصر تسميتها:)

.KHATAB NEGOCE SUD

•)غرض  لشركة:)كر ء) لسيار ت
 21 رقم) عنو ن  ملقر  ال تماعي:)
 1( خط  لرملة) حي  أكفول  زنقة 

 لعيون

أ لها) من  تأسست  •) ملدة  لتي 

 لشركة:)99)سنة.

•)مبلغ رأسمال  لشركة:)11.111) 

درهم،)مقسم كالتالي:

(: نور لد5ن) •) لسيد  لخطاب 

درهم) ((11 بقيمة) حصة  ((.111

للحصة.

(: نور لد5ن) •) لسيد  لخطاب 

111))بقيمة)11))درهم.

و لعائلية) •) ألسماء) لشخصية 

:) لسيد) ومو طن  لشركاء) وصفات 

حي) عنو نه) )) نور لد5ن   لخطاب 

 ((  لتعاون شارع  ملحيط  ألطل�شي)
شقة رقم)6) لعيون)

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

5نا5ر) ((6 بتاريخ) بالعيون   البتد ئية 

 212)تحت رقم) 812/2 .

(29I

JURISMAG SARL

FISH SJ
إعالن متعدد  لقر ر ت

JURISMAG SARL

5، زنقة بلياد ، إقامة عمر ن، 

)مقابل  ملدرسة  البتد ئية عبد 

 ملومن)،  لشقة رقم 5 ، 91 21، 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب

FISH SJ »شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة«

وعنو ن مقرها  ال تماعي: متوطنة 

عند شركة فيد كا  لد خلة - - 

 لد خلة  ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.99((

بمقت�شى  لجمع  لعام  الستثنائي)

 ملؤرخ في)27)د نبف)2122

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية:)

على) 5نص  ):) لذي  رقم) قر ر 

للشركة) أخد  لجمع  لعام  ما5لي:)

51)حصة) علما وو فق على عقد بيع)

 KBAشركة ملكية  في    تماعية 

وهي شركة ذ ت) (HOLDING SARL

في) و ملسجلة   ملسؤولية  ملحدودة 

بمد5نة  لد خلة)  لسجل  لتجاري 

شركة) ،لفائدة  (571( رقم) تحت 

 ATLANTIC HARVEST SARL-AU

وهي شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة)

في) و ملسجلة  ذ ت  لشريك  لوحيد 

بمد5نة  لعيون)  لسجل  لتجاري 

تحت رقم)5897).

قر ر رقم)2:) لذي 5نص على ما5لي:)

باستقالة) علما  أخد  لجمع  لعام 

 لسيد خالد قباج من مهامه كمسيف)

في  لشركة.

قر ر رقم) :) لذي 5نص على ما5لي:)

عين  لجمع  لعام  لسيد عبد  لهادي)

عمار كمسيف وحيد للشركة)،)لفتفة غيف)

محددة.

وتبعا لذلك تم تعد5ل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�شي  لتالية:)

بند رقم)6:) لذي 5نص على ما5لي:)

تغييف  لبند  لسادس للنظام  السا�شي)

للشركة

بند رقم)7:) لذي 5نص على ما5لي:)

تغييف  لبند  لسابع للنظام  السا�شي)

للشركة

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

 (6 بتاريخ) بو دي  لده4   البتد ئية 

5نا5ر) 212)تحت رقم) 47/212.

( 1I

JURISMAG SARL

MAROMEGA
إعالن متعدد  لقر ر ت

JURISMAG SARL
5، زنقة بلياد ، إقامة عمر ن، 
)مقابل  ملدرسة  البتد ئية عبد 

 ملومن)،  لشقة رقم 5 ، 91 21، 
 لد ر  لبيضاء  ملغرب

MAROMEGA »شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة«

وعنو ن مقرها  ال تماعي:  ملنطقة 
 لصناعية تجزئة   - -  لد خلة 

 ملغرب.
»إعالن متعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 
.((667

بمقت�شى  لجمع  لعام  الستثنائي)
 ملؤرخ في)27)د نبف)2122

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية:)
على) 5نص  ):) لذي  رقم) قر ر 
للشركة) أخد  لجمع  لعام  ما5لي:)
  7.511 بيع) عقد  على  وو فق  علما 
شركة ملكية  في  حصة   تماعية 
وهي شركة) (KBA HOLDING SARL
و ملسجلة) ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 
في  لسجل  لتجاري بمد5نة  لد خلة)
من) كل  ،لفائدة  (571( رقم) تحت 
 ATLANTIC HARVEST شركة)
SARL-AU)وهي شركة ذ ت  ملسؤولية)
ذ ت  لشريك  لوحيد)  ملحدودة 
و ملسجلة في  لسجل  لتجاري بمد5نة)
  7.499(  (5897 رقم) تحت   لعيون 
عبد) و  لسيد  (( حصة   تماعية)

 لهادي عمار))1)حصة   تماعية).
قر ر رقم)2:) لذي 5نص على ما5لي:)
أكد  لجمع  لعام على تعيين  لسيد)
وحيد) كمسيف  عمار  عبد  لهادي 

للشركة،)لفتفة غيف محددة.
وتبعا لذلك تم تعد5ل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�شي  لتالية:)
بند رقم)6:) لذي 5نص على ما5لي:)
تغييف  لبند  لسادس للنظام  السا�شي)

للشركة
بند رقم)7:) لذي 5نص على ما5لي:)
تغييف  لبند  لسابع للنظام  السا�شي)

للشركة

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

 (7 بتاريخ) بو دي  لده4   البتد ئية 

5نا5ر) 212)تحت رقم) 212/)6.

( (I

CANOCAF SARL

OUMA WEST INDUSTRIES
إعالن متعدد  لقر ر ت

CANOCAF SARL

شارع  لجيش  مللكي زنقة  لخنساء 
رقم 7  لطابق  لثاني رقم  1 

 NADOR ،62111 ،لناظور 

MAROC

 OUMA WEST INDUSTRIES

»شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

ذ ت  لشريك  لوحيد«

وعنو ن مقرها  ال تماعي: شارع 

 ملسيفة، زنقة 4)) رقم  )  لطابق 

 ألول، أوالد  بر هيم - 62111 

 لناظور  ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.(8( (

بمقت�شى  لجمع  لعام  الستثنائي)

 ملؤرخ في) 1)مارس)2122

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية:)

قر ر رقم)):) لذي 5نص على ما5لي:)

بالحـصص) على  لتبفع   ملصادقة 

هبة  ملقررة) شكل  على   ال تمـاعـية 

بين  لسيد) (1 /1 /2122 بتاريخ)

كعوش) و  لسيدة  محاش،) أحمد 

من) محاش  أميمة  و  لسيدة  فوزية 

 هة و  لسيد أنس محاش من  هة)

أخرى.

قر ر رقم)2:) لذي 5نص على ما5لي:)

تعيين مسيف  د5د

قر ر رقم) :) لذي 5نص على ما5لي:)

توسيع نشاط  لشركة

على) 5نص  4:) لذي  رقم) قر ر 

ما5لي:)تـغـييف  لشكل  لقـانوني للشركة)

مسـؤولية) ذ ت  شركة  لتصبح 

و  ملصادقة) وحيد  لشريك  محدودة 

على  لقانون  ألسـا�شي  لجد5د)

للشركة
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وتبعا لذلك تم تعد5ل مقتضيات)
 لنظام  ألسا�شي  لتالية:)

7:) لذي 5نص على) و) (6 بند رقم)
 (111 (( محاش) أنس  ما5لي:) لسيد 

حصة)
على) 5نص  4):) لذي  رقم) بند 
محاش) أنس  تعيين  لسيد  ما5لي:)

كمسيف وحيد للشركة
بند رقم) :) لذي 5نص على ما5لي:)
باستبد ل) غرض  لشركة  تعد5ل 
إضافة  لنشاط:) ستيف د) نشاط:)
وتوزيع  لبن) تحميص  عبو ت 

و ملكسر ت و  لبطاطس
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
5نا5ر) (21  البتد ئية بالناضور بتاريخ)

 212)تحت رقم)55)5.
( 2I

JURISMAG SARL

SARGA FRIGO II
إعالن متعدد  لقر ر ت

JURISMAG SARL
5، زنقة بلياد ، إقامة عمر ن، 
)مقابل  ملدرسة  البتد ئية عبد 

 ملومن)،  لشقة رقم 5 ، 91 21، 
 لد ر  لبيضاء  ملغرب

SARGA FRIGO II »شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة«

وعنو ن مقرها  ال تماعي: تجزئة 
رقم )  ملنطقة  لصناعية - - 

 لد خلة  ملغرب.
»إعالن متعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 
.(147

بمقت�شى  لجمع  لعام  الستثنائي)
 ملؤرخ في)27)د نبف)2122

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية:)
على) 5نص  ):) لذي  رقم) قر ر 
للشركة) أخد  لجمع  لعام  ما5لي:)
 24.511 بيع) علما وو فق على عقد 
شركة ملكية  في  حصة   تماعية 
وهي شركة) (KBA HOLDING SARL
و ملسجلة) ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 
في  لسجل  لتجاري بمد5نة  لد خلة)
من) كل  ،لفائدة  (571( رقم) تحت 
 ATLANTIC HARVEST شركة)

SARL-AU)وهي شركة ذ ت  ملسؤولية)
ذ ت  لشريك  لوحيد)  ملحدودة 
و ملسجلة في  لسجل  لتجاري بمد5نة)
  24.499(  (5897  لعيون تحت رقم)
عبد) و  لسيد  (( حصة   تماعية)

 لهادي عمار))1)حصة   تماعية).
قر ر رقم)2:) لذي 5نص على ما5لي:)
أكد  لجمع  لعام على تعيين  لسيد)
وحيد) كمسيف  عمار  عبد  لهادي 

للشركة،)لفتفة غيف محددة.
وتبعا لذلك تم تعد5ل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�شي  لتالية:)
بند رقم)6:) لذي 5نص على ما5لي:)
تغييف  لبند  لسادس للنظام  السا�شي)

للشركة
بند رقم)7:) لذي 5نص على ما5لي:)
تغييف  لبند  لسابع للنظام  السا�شي)

للشركة
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
 (7 بتاريخ) بو دي  لده4   البتد ئية 

5نا5ر) 212)تحت رقم) 62/212.
(  I

JURISMAG SARL

 STE BIR ANZARANE
FISHERIE

إعالن متعدد  لقر ر ت

JURISMAG SARL
5، زنقة بلياد ، إقامة عمر ن، 
)مقابل  ملدرسة  البتد ئية عبد 

 ملومن)،  لشقة رقم 5 ، 91 21، 
 لد ر  لبيضاء  ملغرب

 STE BIR ANZARANE FISHERIE
»شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة«

وعنو ن مقرها  ال تماعي:  ملنطقة 
 ملنائية - -  لد خلة  ملغرب.
»إعالن متعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 
. 19

بمقت�شى  لجمع  لعام  الستثنائي)
 ملؤرخ في)27)د نبف)2122

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية:)
على) 5نص  ):) لذي  رقم) قر ر 
للشركة) أخد  لجمع  لعام  ما5لي:)
 (.961 بيع) عقد  على  وو فق  علما 
شركة ملكية  في  حصة   تماعية 

وهي شركة) (KBA HOLDING SARL
و ملسجلة) ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 
في  لسجل  لتجاري بمد5نة  لد خلة)
من) كل  ،لفائدة  (571( رقم) تحت 
 ATLANTIC HARVEST شركة)
SARL-AU)وهي شركة ذ ت  ملسؤولية)
ذ ت  لشريك  لوحيد)  ملحدودة 
و ملسجلة في  لسجل  لتجاري بمد5نة)
  (.959(  (5897 رقم) تحت   لعيون 
عبد) و  لسيد  (( حصة   تماعية)

 لهادي عمار))1)حصة   تماعية).
قر ر رقم)2:) لذي 5نص على ما5لي:)
أكد  لجمع  لعام على تعيين  لسيد)
وحيد) كمسيف  عمار  عبد  لهادي 

للشركة،)لفتفة غيف محددة.
وتبعا لذلك تم تعد5ل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�شي  لتالية:)
بند رقم)6:) لذي 5نص على ما5لي:)
تغييف  لبند  لسادس للنظام  السا�شي)

للشركة
بند رقم)7:) لذي 5نص على ما5لي:)
تغييف  لبند  لسابع للنظام  السا�شي)

للشركة
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
 (6 بتاريخ) بو دي  لده4   البتد ئية 

5نا5ر) 212)تحت رقم) 46/212.
( 4I

JURISMAG SARL

MICE FISHERISES
إعالن متعدد  لقر ر ت

JURISMAG SARL
5، زنقة بلياد ، إقامة عمر ن، 
)مقابل  ملدرسة  البتد ئية عبد 

 ملومن)،  لشقة رقم 5 ، 91 21، 
 لد ر  لبيضاء  ملغرب

MICE FISHERISES »شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة«

وعنو ن مقرها  ال تماعي: تجزئة 
رقم    ملنطقة  لصناعية  لد خلة 

- -  لد خلة  ملغرب.
»إعالن متعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 
.  87

بمقت�شى  لجمع  لعام  الستثنائي)
 ملؤرخ في)27)د نبف)2122

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية:)
على) 5نص  ):) لذي  رقم) قر ر 
للشركة) أخد  لجمع  لعام  ما5لي:)
  47.111 بيع) علما وو فق على عقد 
شركة ملكية  في  حصة   تماعية 
وهي شركة) (KBA HOLDING SARL
و ملسجلة) ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 
في  لسجل  لتجاري بمد5نة  لد خلة)
شركة) ،لفائدة  (571( رقم) تحت 
 ATLANTIC HARVEST SARL-AU
وهي شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة)
في) و ملسجلة  ذ ت  لشريك  لوحيد 
بمد5نة  لعيون)  لسجل  لتجاري 

تحت رقم)5897).
قر ر رقم)2:) لذي 5نص على ما5لي:)
باستقالة) علما  أخد  لجمع  لعام 
 لسيد خالد قباج من مهامه كمسيف)

في  لشركة.
قر ر رقم) :) لذي 5نص على ما5لي:)
عين  لجمع  لعام  لسيد عبد  لهادي)
عمار كمسيف وحيد للشركة)،)لفتفة غيف)

محددة.
وتبعا لذلك تم تعد5ل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�شي  لتالية:)
بند رقم)6:) لذي 5نص على ما5لي:)
تغييف  لبند  لسادس للنظام  السا�شي)

للشركة
بند رقم)7:) لذي 5نص على ما5لي:)
تغييف  لبند  لسابع للنظام  السا�شي)

للشركة
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
 (7 بتاريخ) بو دي  لده4   البتد ئية 

5نا5ر) 212)تحت رقم) 61/212.

( 5I

NCG EXPERTISE

NAI AGROUP
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تحويل  ملقر  ال تماعي للشركة

NCG EXPERTISE
 RES JNINA ANG YAACOUB
 MANSOUR ET KHALID IBN

 WALID(APPT 10 IMM(C
 GUELIZ(MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROC
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NAI AGROUP شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي شارع أنفا 
إقامة أزير مكت4 رقم )) ب  لد ر 
 لبيضا - 21111  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب.
تحويل  ملقر  ال تماعي للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.( 2595

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�شى 
 ملؤرخ في)9))د نبف)2122)تم تحويل)
 ملقر  ال تماعي  لحالي للشركة من)»)
شارع أنفا إقامة أزير مكت4 رقم))))ب)
 لد ر  لبيضا)-)21111) لد ر  لبيضاء)
 ملغرب«)إلى)»تجزئة  ملنار  لشرف رقم)
 86) لطابق) )شقة رقم)4)مر كش،)-)

41111)مر كش  ملغرب«.
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
5نا5ر) بتاريخ) 2) بمر كش   لتجارية 

 212)تحت رقم)984 4).

( 6I

ARKOS

ADVANCIAL BUILDING
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
قفل  لتصفية

ARKOS
 COMPLEXE(ERAC(BD(MED 6
 IMM(D1 N°8 LA(GIRONDE

 CASABLANCA ، 20550،
CASABLANCA MAROC

ADVANCIAL BUILDING شركة 
ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي :  ملرك4 

 لتجاري إر ك  لشارع محمد 
 لسادس د) رقم 8  لد ر  لبيضاء 
 ملغرب 21551.  ملرك4  لتجاري 
إر ك  لشارع محمد  لسادس د) 

رقم 8  لد ر  لبيضاء  ملغرب 21551. 
21551  لد ر  لبيضاء  ملغرب.

قفل  لتصفية
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

.285745

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�شى 
تقرر حل) (2122 نونبف) ((4  ملؤرخ في)
شركة) (ADVANCIAL BUILDING
ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك)
 51.111 رأسمالها) مبلغ   لوحيد 
مقرها  إل تماعي) وعنو ن  درهم 
 ملرك4  لتجاري إر ك  لشارع محمد)
8) لد ر  لبيضاء) رقم) د))  لسادس 
21551.) ملرك4  لتجاري)  ملغرب)
د)  محمد  لسادس  إر ك  لشارع 
رقم)8) لد ر  لبيضاء) ملغرب)21551. 
21551) لد ر  لبيضاء) ملغرب نتيجة)

للال 5و د أي  لنشاط  لتجاري.
و عين:

 لسيد)ة))فؤ د)) د5ر و عنو نه) ))
 NR 1 (عمارة(GH6(لتجزيئة  لفضل 
27) لحي موالي رشيد  لد ر  لبيضاء)
51 86) لد ر  لبيضاء) ملغرب)

كمصفي))ة))للشركة.
تم  نعقاد  لجمعية) قد  و 
وفي) (2122 نونبف) ((4  لختامية بتاريخ)
 ملرك4  لتجاري إر ك  لشارع محمد)
8) لد ر  لبيضاء) رقم) د))  لسادس 
21551.) ملرك4  لتجاري)  ملغرب)
د)  محمد  لسادس  إر ك  لشارع 
رقم)8) لد ر  لبيضاء) ملغرب)21551. 

21511) لد ر  لبيضاء) ملغرب.
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
 21 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

د نبف)2122)تحت رقم) )))85.

( 7I

وين إكسبيف

BAOBAB IMMO
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

وين إكسبيف
25 زنقة عبد  لكريم  لد5وري  لد ر 
 لبيضاء، 11)21،  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب
BAOBAB IMMO شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي )21 زنقة 
مصطفى  ملعاني  لطابق 4 مكت4 9)  

- 21211  لد ر لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
56878(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) ((1
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�شي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.BAOBAB IMMO
غرض  لشركة بإ5جاز):) ي نشاط)
(، بيع) (، )) قتناء) عقاري من  ي نوع)

تا يف  الصول  لعقارية)
أي نشاط 5قدم خدمات في مجال)

 لعقار ت..
عنو ن  ملقر  ال تماعي):))21)زنقة)
مصطفى  ملعاني  لطابق)4)مكت4)9)  

- 21211) لد ر لبيضاء) ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 لسيد سميف عبد علي):)251)حصة)

بقيمة)11))درهم للحصة.
 251 (: حليمة  لتازي)  لسيدة 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة.
 251 (: عبد  لعالي) عماد   لسيد 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة.
 251 (: عبد  لعالي) مر د   لسيد 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة.)
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
 لسيد سميف عبد علي عنو نه) ))
حي  لسالم) سميم  زنقة  بن  (17

11 21) لد ر لبيضاء) ملغرب.
عنو نه) )) حليمة  لتازي   لسيد 
حي  لسالم) سميم  زنقة  بن  (17

11 21) لد ر لبيضاء) ملغرب.
 لسيد عماد عبد  لعالي عنو نه) ))
ب) درج  حسن  لسكتاني  محج  (4
 21  1 كوتيي) ((2 شقة) (5 طابق)

 لد ر لبيضاء) ملغرب.

 لسيد مر د عبد  لعالي عنو نه) ))

 4)زنقة نورماندي طابق)4)حي ر سين)

1  21) لد ر لبيضاء) ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيد سميف عبد علي عنو نه) ))

حي  لسالم) سميم  زنقة  بن  (17

11 21) لد ر لبيضاء) ملغرب

عنو نه) )) حليمة  لتازي   لسيد 

حي  لسالم) سميم  زنقة  بن  (17

11 21) لد ر لبيضاء) ملغرب

 لسيد عماد عبد  لعالي عنو نه) ))

ب) درج  حسن  لسكتاني  محج  (4

 21  1 كوتيي) ((2 شقة) (5 طابق)

 لد ر لبيضاء) ملغرب

 لسيد مر د عبد  لعالي عنو نه) ))

 4)زنقة نورماندي طابق)4)حي ر سين)

1  21) لد ر لبيضاء) ملغرب

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

 21 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

5نا5ر) 212)تحت رقم)11854942.

( 8I

GROUPE L.A-CONSEIL ET GESTION

SINAFIA TOURS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

 GROUPE L.A-CONSEIL ET

GESTION

 RUE SEBOU ET ALLAL BEN 65

 ABDELLAH(RES(ADAM(BUR(N 1

، 14000، KENITRA(MAROC

SINAFIA TOURS شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي 2)4  ر 71 

 لر اء - 4111)  لقنيطرة  ملغرب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.66(45

بمقت�شى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

تمت) (2122 شتنبف) ( 1 في)  ملؤرخ 

 ملصادقة على):
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هشام بوعفية) )ة)) تفويت  لسيد)
أصل) من  حصة   تماعية  (511
511)حصة لفائدة  لسيد))ة)) لكبيف)

لحسيني بتاريخ)1 )شتنبف)2122.
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني  (
 (7 بتاريخ) بالقنيطرة   البتد ئية 

أكتوبر)2122)تحت رقم)4159.
( 9I

 ئتمانية  لشريفي مبارك

Ste INTRIT. ELEC انتريت.اليك
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

رفع رأسمال  لشركة

 ئتمانية  لشريفي مبارك
حي  لر افاهلل بلوك س  لزنقة 15 
رقم  1 كلميم ، 111)8، كلميم 

 ملعرب
 Ste(INTRIT. ELEC نتف5ت. ليك 
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي حي د ر 
 الطفال رقم 14 - 84111 طاطا 

 ملغرب.
رفع رأسمال  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.247

 بمقت�شى  لجمع  لعام  إلستثنائي
تم) (21(8 د نبف) ((2 في)  ملؤرخ 
بمبلغ) رأسمال  لشركة  رفع 
أي) درهم«) (400.000,00« قدره)
إلى) درهم«) (100.000,00« من)
(: طريق) عن  درهم«) (500.000,00«

تقد5م حصص نقد5ة أو عينية.
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
5نا5ر) ((7 بتاريخ) بطاطا   البتد ئية 

 212)تحت رقم) 2/212)2.
(41I

CALIMALA

CALIMALA
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

CALIMALA
77 زنقة محمد سميحة  لطابق 
1) شقة رقم 57  لد ر  لبيضاء ، 

21191،  لد ر  لبيضاء  ملغرب

CALIMALA شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي 77 زنقة 
محمد سميحة  لطابق 1) شقة رقم 

57  لد ر  لبيضاء - 21191  لد ر 
 لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
56961(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) (2 
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�شي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.CALIMALA
:) النعاش) غرض  لشركة بإ5جاز)

 لعقاري.
زنقة) (77 (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
محمد سميحة  لطابق)1))شقة رقم)
21191) لد ر) (- 57) لد ر  لبيضاء)

 لبيضاء) ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
لعناوي) فاضل  محمد   لسيد 
درهم) ((11 بقيمة) حصة  ((.111  :

للحصة.)
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
لعناوي) فاضل  محمد   لسيد 
محمد) �شي  تجزئة  (( 2 عنو نه) ))
عين  لشق) (12 ط) شارع  لدوحة 

21471) لد ر  لبيضاء) ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
لعناوي) فاضل  محمد   لسيد 
محمد) �شي  تجزئة  (( 2 عنو نه) ))
عين  لشق) (12 ط) شارع  لدوحة 

21471) لد ر  لبيضاء) ملغرب

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
 26 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

5نا5ر) 212)تحت رقم)855859.
(4(I

HORICOM

LAFDIL INVEST
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

HORICOM
21AV(HASSAN(II(APPT(N°4 VN-
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
LAFDIL INVEST شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي رقم 16) 
شقة 2 حي ملعاركة  لزيتون - 51111 

مكناس  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
58(19

في) مؤرخ  حر  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) ((6
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�شي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.LAFDIL INVEST
:) ألشغال) غرض  لشركة بإ5جاز)

 ملختلفة للبناء.
عنو ن  ملقر  ال تماعي):)رقم)16) 
شقة)2)حي ملعاركة  لزيتون)-)51111 

مكناس  ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

عنو نه) )) لفضيل  صلع   لسيد 

15) قامة  لضحى) 5)) لشقة) عمارة)

51111)مكناس  ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) )) لفضيل  صلع   لسيد 

15) قامة  لضحى) 5)) لشقة) عمارة)

51111)مكناس  ملغرب

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

5نا5ر) (26 بتاريخ) بمكناس   لتجارية 

 212)تحت رقم) 41.

(42I

DRIEB & ASSOCIES

VIYATS MAROC

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

تحويل  ملقر  ال تماعي للشركة

DRIEB & ASSOCIES

 N° 62 BD(DE(LA(RESISTANCE

 IMMEUBLE(CASA(BUSINESS ،

20110، CASABLANCA(MAROC

VIYATS MAROC شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي  ملنطقة 

 لصناعية تجزئة رقم  4 طريق 

مارتيل - - تطو ن  ملغرب.

تحويل  ملقر  ال تماعي للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري -.

بمقت�شى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

 ملؤرخ في)5))5وليوز)2122)تم تحويل)

من) للشركة   ملقر  ال تماعي  لحالي 

رقم) 4  تجزئة  » ملنطقة  لصناعية 

إلى) تطو ن  ملغرب«) (- (- طريق مارتيل)

-) لد ر  لبيضاء) (- فيمي) زنقة  (، 4«

 ملغرب«.

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

 28 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

نونبف)2122)تحت رقم)848128.

(4 I
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DIMA WOOD
إعالن متعدد  لقر ر ت

CANOCAF SARL
شارع  لجيش  مللكي زنقة  لخنساء 

رقم 7  لطابق  لثاني رقم  1 
 NADOR ،62111 ،لناظور 

MAROC
DIMA WOOD »شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد«

وعنو ن مقرها  ال تماعي: شارع 
 ملسيفة حي  ملطار - -  لناظور  ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.(99( 
بمقت�شى  لجمع  لعام  الستثنائي)

 ملؤرخ في) 1)مارس)2122
تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية:)

قر ر رقم)):) لذي 5نص على ما5لي:)
بالحـصص) على  لتبفع   ملصادقة 
هبة  ملقررة) شكل  على   ال تمـاعـية 
بين  لسيد) (1 /1 /2122 بتاريخ)
محاش أحمد،)من  هة و  لسيد أنس)

محاش من  هة أخرى
قر ر رقم)2:) لذي 5نص على ما5لي:)

 ستبد ل نشاط  لشركة
على) 5نص  رقم) :) لذي  قر ر 
ما5لي:)تـغـييف  لشكل  لقـانوني للشركة)
مسـؤولية) ذ ت  شركة  لتصبح 
و  ملصادقة) وحيد  لشريك  محدودة 
على  لقانون  ألسـا�شي  لجد5د)

للشركة
وتبعا لذلك تم تعد5ل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�شي  لتالية:)
7:) لذي 5نص على) و) (6 بند رقم)
 (111 (( محاش) أنس  ما5لي:) لسيد 

حصة)
بند رقم) :) لذي 5نص على ما5لي:)
باستبد ل) غرض  لشركة  تعد5ل 
مقابض  ألدو ت) صنع  نشاط:)
صناعة  ألغر ض) بنشاط   لخشبية 

 ملعدنية
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
5نا5ر) (25  البتد ئية بالناضور بتاريخ)

 212)تحت رقم)7)52.
(44I

FIDUCIAIRE IDEAL CONSULT SARL AU

NABSOU COMPANY
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE IDEAL CONSULT
SARL AU

 AVENUE(MED(V(NR 15 ،
93100، FNIDEQ(MAROC

NABSOU COMPANY شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي  ) شارع 
 إلمام  لعزفي  لطابق  لثالث شقة 
رقم 17 )ص.ب.8))) - 11) 9 

 لفنيدق  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
 28(5

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) ((2
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�شي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.NABSOU COMPANY
:) ستيف د) بإ5جاز) غرض  لشركة 
:)فو كه،) وتصد5ر  ملنتجات  لفالحية)
زيت) مجففة،) فو كه  خضرو ت،)

أرغان و زيت  لزيتون.
عنو ن  ملقر  ال تماعي):) ))شارع)
شقة)  إلمام  لعزفي  لطابق  لثالث 
 9 (11  - )ص.ب.8)))  (17 رقم)

 لفنيدق  ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 51.111 رأسمال  لشركة:) مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

عنو نه) )) سالمه  نبيل   لسيد 
تجزئة باب سبتة عمارة  ليث  لطابق)
11) 9) لفنيدق)  67 15) لشقة)

 ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) )) سالمه  نبيل   لسيد 
تجزئة باب سبتة عمارة  ليث  لطابق)
11) 9) لفنيدق)  67 15) لشقة)

 ملغرب
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
5نا5ر) بتاريخ) 2) بتطو ن   البتد ئية 

 212)تحت رقم)2722.
(45I

JURISMAG SARL

BS MAROC SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
إغالق فرع تابع لشركة تجارية 5و د)

مقرها  ال تماعي باملغرب

JURISMAG SARL
5، زنقة بلياد ، إقامة عمر ن، 
)مقابل  ملدرسة  البتد ئية عبد 

 ملومن)،  لشقة رقم 5 ، 91 21، 
 لد ر  لبيضاء  ملغرب

BS MAROC SARL »شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة«

وعنو ن مقرها  ال تماعي:  ملحل رقم 
25، إقامة رياض أنفا، شارع بوركون 

،  لبيضاء أنفا - 21111  لد ر 
 لبيضاء  ملغرب.

»إغالق فرع تابع لشركة تجارية 
5و د مقرها  ال تماعي باملغرب«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.( 5499
بمقت�شى  لجمع  لعام  الستثنائي)
 ملؤرخ في)9))نونبف)2122)تقرر إغالق)
 BS MAROC SARL(فرع تابع لشركة
في  ملحل) عنو نه  و لكائن  (- تسميته)
رقم)5).1،) ملركز  لتجاري  ملنارة مول)
،) لطابق  ألر�شي)،)ز وية شارع محمد)
(- ( مر كش) رشيد  موالي  شارع  و  (5

41111)مر كش  ملغرب
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني  (
 1( بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

شتنبف)2122)تحت رقم)2924 8.

(46I

GELOSSIMA RENT SARL AU

GELOSSIMA RENT SARL AU
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تحويل  ملقر  ال تماعي للشركة

GELOSSIMA RENT SARL AU
 SOUANI(SAADA(RUE(A10 N22
 RDC(TANGER، 90100، TANGER

MAROC
 GELOSSIMA RENT SARL AU

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي  لسو ني 
 لسعادة زنقة 1A) رقم 22  لطابق 

 الر�شي - 11)91 طنجة  ملغرب.
تحويل  ملقر  ال تماعي للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.(21(65

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�شى 
تم تحويل) 5نا5ر) 212) ((6  ملؤرخ في)
من) للشركة   ملقر  ال تماعي  لحالي 
رقم) ((1A زنقة) » لسو ني  لسعادة 
طنجة) (91(11 (- 22) لطابق  الر�شي)
بوخالف  لشطر) »حي  إلى)  ملغرب«)
رقم) ))) لطابق) قطعة   لثاني 

 الر�شي)-)91141)طنجة  ملغرب«.
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
5نا5ر) (25 بتاريخ) بطنجة   لتجارية 

 212)تحت رقم))9)).

(47I

EXPACT PARTNERS

SABMAD IMMO
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

EXPACT PARTNERS
 BOULEVARD(ANFA, 4ème 21(
 ETAGE, RACINE(CASABLANCA ،

20000، CASABLANCA(Maroc
SABMAD IMMO شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي 7 إقامة 

ر مي زنقة سبتة  لطابق  لثاني
 ملكت4 8 - 21111  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب.
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تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.5 7(1 

بمقت�شى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

تمت) 5نا5ر) 212) ((1 في)  ملؤرخ 

 ملصادقة على):

نور  لد5ن) )ة)) تفويت  لسيد)

حصة   تماعية) (261 باعالة)  5ت 

حصة لفائدة  لسيد) (511 من أصل)

5نا5ر) ((2 )ة))عبد هللا صالحي بتاريخ)

.212 

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني  (

 25 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

5نا5ر) 212)تحت رقم)855571.

(48I

dargecom

TDX TRADING LTD
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
إنشاء)فرع تابع للشركة

dargecom

عمارة 22 رقم )) شارع موالي رشيد 

 ألطلس ، 1111 ، فاس  ملغرب

TDX TRADING LTD شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي 

 THE(WATERFRONT,LEVEL

 STREET,BRIRLEY(HILL,

 ENGLAND(DY5 LXN. B1 1BB

.BERMENGHAM ENGLAND

إنشاء فرع تابع للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.74967

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�شى 

 ملؤرخ في)29)نونبف)2122)تقرر إنشاء)

 TDX(فرع تابع للشركة تحت  لتسمية

بالعنو ن) و  لكائن  (TRADING LTD

7)مكات4) قطعة) السيكون  تجزءة 

)))شارع طنجة فاس)-)1111 )فاس)

 ملغرب و  ملسيف من طرف  لسيد)ة))

.DEEN TARIK

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
د نبف) (28 بتاريخ) بفاس   لتجارية 

2122)تحت رقم)7227.

(49I

GLOFID

NEWLINK ASSURANCES
إعالن متعدد  لقر ر ت

GLOFID
96) شارع  لسفيف بن عائشة  لطابق 

 لثاني  لرقم 4 ، 11 21،  لد ر 
 لبيضاء  ملغرب

NEWLINK ASSURANCES »شركة 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد«
وعنو ن مقرها  ال تماعي: ر ° 
 لطابق  ألول،)GHشارع أبو 

بكر  لقادري سيدي معروف - - 
 لد ر لبيضاء  ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.478 9 
بمقت�شى  لجمع  لعام  الستثنائي)

 ملؤرخ في) 1)5نا5ر) 212
تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية:)

قر ر رقم)):) لذي 5نص على ما5لي:)
 259 و) تغييف ملقر  ال تماعي:257)
شارع) ) لسابق  رحال) مستعد  شارع 

لهر ويين))حي  امع  لد ر  لبيضاء
قر ر رقم)2:) لذي 5نص على ما5لي:)
 ASSURANCES:تغييفتسمية  لشركة

BEN M’SICK
وتبعا لذلك تم تعد5ل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�شي  لتالية:)
بند رقم)2:) لذي 5نص على ما5لي:)
 ASSURANCES:تسمية  لشركة

BEN M’SICK
على) 5نص  4:) لذي  رقم) بند 
 259 و) ما5لي:) ملقر  ال تماعي:257)
شارع) ) لسابق  رحال) مستعد  شارع 

لهر ويين))حي  امع  لد ر  لبيضاء
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
 26 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

5نا5ر) 212)تحت رقم)855997.

(51I

STE BECEF SARL

 RAYONS JAUNE CAFE SARL
AU

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

STE BECEF SARL
 N°41 IMMEUBLE(CHAOUI

 APPT 16 RUE(ELMOUJAHID
 AYACH(VN(FES، 30000، FES

MAROC
 RAYONS JAUNE CAFE SARL AU
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي رقم 6 

 لدكان A تجزئة أ5ت  سقاطو طريق 
إل5موز ر فاس فاس 1111  فاس 

 ملغرب 
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
75(95

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) ((1
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�شي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)
.RAYONS JAUNE CAFE SARL AU
مشغل) (: بإ5جاز) غرض  لشركة 

سناك ومقهى ومعجنات.
 6 رقم) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
A)تجزئة أ5ت  سقاطو طريق)  لدكان)
فاس) ( 1111 فاس) فاس  إل5موز ر 

 ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 51.111 رأسمال  لشركة:) مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
  لسيد محمد ودغيفي  لسفياني):
511)حصة بقيمة)11))درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء):

ودغيفي  لسفياني) محمد   لسيد 
بن) شارع  (4( عنو نه) )) لرقم)
 لخطي4 طريق عين  لشقف)1111  

فاس  ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
ودغيفي  لسفياني) محمد   لسيد 
بن) شارع  (4( عنو نه) )) لرقم)
 لخطي4 طريق عين  لشقف)1111  

فاس  ملغرب
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
 لتجارية بفاس بتاريخ)25)5نا5ر) 212 

تحت رقم)5887.

(5(I

segex

TERRAF CASH
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

segex
 N°28 avenue(saint(louis(rte(ain
 chkef 1er(etage -fes ، 30000،

fes MAROC
TERRAF CASH شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي مركز عين 
دريج  ملجاعرة وز ن - 6211) وز ن 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

21 5
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعد د  لقانون) (2122 أكتوبر) ((7
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�شي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.TERRAF CASH
وكالة) (: بإ5جاز) غرض  لشركة 

تحويل  ألمو ل.
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عنو ن  ملقر  ال تماعي):)مركز عين)

وز ن) ((6211 (- دريج  ملجاعرة وز ن)

 ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 611 (: عثمان) محسن   لسيد 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة.

 411 (: عد5لة  لطر ف)  لسيدة 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة.)

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

 لسيد محسن عثمان عنو نه) ))

وز ن) دريج  ملجاعرة  عين  مركز 

6211))وز ن  ملغرب.

 لسيدة عد5لة  لطر ف عنو نه) ))

 (6211 وز ن) تزروت  ملجاعرة  دو ر 

وز ن  ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيد محسن عثمان عنو نه) ))

وز ن) دريج  ملجاعرة  عين  مركز 

6211))وز ن  ملغرب

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

نونبف) (22 بتاريخ) بتاونات   البتد ئية 

2122)تحت رقم)812 .

(52I

Fiduciaire jazouli mohammed

CERCLE DE TOURISME
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

Fiduciaire jazouli mohammed

5 شارع  بو بكر  لصد5ق فاس، 

1111 ، فاس  ملغرب

CERCLE DE TOURISME شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي شارع ليت 

 بن سعد فيال رقم 8  لطابق  الر�شي 

1111  فاس  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

752(5

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) (12

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�شي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.CERCLE DE TOURISME

:) ميع) بإ5جاز) غرض  لشركة 

 لخدمات  لسياحية.

عنو ن  ملقر  ال تماعي):)شارع ليت)

 بن سعد فيال رقم)8) لطابق  الر�شي)

1111 )فاس  ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

   4 (: 5ونس  لشعشوع)  لسيد 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة.

    (: زكرياء) لشعشوع)  لسيد 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة.

هشام  لشعشوع) محمد   لسيد 

درهم) ((11 بقيمة) حصة  (    :

للحصة.)

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

 لسيد 5ونس  لشعشوع عنو نه) ))

 8 رقم) فيال  سعد  ليت  بن  شارع 

1111 )فاس  ملغرب.

 لسيد زكرياء) لشعشوع عنو نه) ))

ملعارف) عي�شى  ولد  دو ر  (، كرسيف)

المريجا)11)5 )كرسيف  ملغرب.

هشام  لشعشوع) محمد   لسيد 

فرنسا) (944 1 فرنسا) عنو نه) ))

فرنسا.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيد 5ونس  لشعشوع عنو نه) ))

 8 رقم) فيال  سعد  ليت  بن  شارع 

1111 )فاس  ملغرب

 لسيد زكرياء) لشعشوع عنو نه) ))

ملعارف) عي�شى  ولد  دو ر  (، كرسيف)

المريجا)11)5 )كرسيف  ملغرب

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

 لتجارية بفاس بتاريخ)26)5نا5ر) 212 

تحت رقم)5921.

(5 I

Fiduciaire jazouli mohammed

GALOP TRANS

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

Fiduciaire jazouli mohammed

5 شارع  بو بكر  لصد5ق فاس، 

1111 ، فاس  ملغرب

 GALOP TRANS

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي »شارع 

عبد هللا  لشفشاوني زنقة  لحسين 

 لزكريتي رقم 44  قامة مكات4  ألبر ر 

رقم 9  لطابق  لر بع  لشقة رقم 21 

فاس 111  فاس  ملغرب.

تفويت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.56(97

بمقت�شى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

تمت) 5نا5ر) 212) ((6 في)  ملؤرخ 

 ملصادقة على):

كمال) ( مالك) )ة)) تفويت  لسيد)

 لد5ن)51)حصة   تماعية من أصل)

51)حصة لفائدة  لسيد))ة))فارس بو)

غانم بتاريخ)6))5نا5ر) 212.

كمال) ما د  )ة)) تفويت  لسيد)

 لد5ن)51)حصة   تماعية من أصل)

51)حصة لفائدة  لسيد))ة))فارس بو)

غانم بتاريخ)6))5نا5ر) 212.

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني  (

 لتجارية بفاس بتاريخ)26)5نا5ر) 212 

تحت رقم)8)59.

(54I

conseils gest plus

SOAN LEIA
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تفويت حصص

conseils gest plus

شارع عبد  لكريم  لخطابي عمارة 

برج  ملنارة 2  لطابق  لخامس رقم 

25A ، 400000، مر كش  ملغرب

SOAN LEIA شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي 74 درب 

بابا علي  ملوقف - 41111 مر كش 

 ملغرب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.5 81(

بمقت�شى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

تمت) (21(9 فبف 5ر) (17 في)  ملؤرخ 

 ملصادقة على):

فالد) ستفاني  )ة)) تفويت  لسيد)

أصل) من  حصة   تماعية  (411

طوني) )ة)) 811)حصة لفائدة  لسيد)

كامبيفتو بتاريخ)4))فبف 5ر)9)21.

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني  (

مارس) (16 بتاريخ) بمر كش   لتجارية 

9)21)تحت رقم) 2)2.

(55I

FIDUCIAIRE MALIKI

SOCIETE ECTRA RIHAB
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

 ستدر ك خطٍإ

 ستدر ك خطٍإ وقع بالجريدة 

 لرسمية

FIDUCIAIRE MALIKI
شارع  ملسجد رقم 21  لطابق  الول 

 لشقة )  لرشيد5ة ص ب 88) ، 

52111،  لرشيد5ة  ملغرب

SOCIETE ECTRA RIHAB شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

 KSAR وعنو ن مقرها  إل تماعي 

 HANABOU(ASZ(ARFOUD -

52111  لرشييد5ة  ملغرب.



عدد)5755 - 24)ر 4)444) )5))فبف 5ر) 212)الجريدة الرسمية   2800

 إستدر ك خطٍإ وقع بالجريدة 
 لرسمية عدد 5754 بتاريخ 18 

فبف 5ر  212.
تم  ال5د ع  لقانوني) (: من) بدال 
5نا5ر) ((8 باملحكمة  ال5بتد 5ة بتاريخ)

 212)تحت رقم) 1/212) 
تم  ال5د ع  لقانوني) (: 5قرأ)
5نا5ر) ((8 باملحكمة  ال5بتد 5ة بتاريخ)

 212)تحت رقم) 1/212 
 لباقي بدون تغييف.

(56I

 BOULANGERIE PÂTISSERIE CHAHDLUX

ORIENTALE

مخبزة حلويات شهد لوكس 
الشرقية

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

حل شركة

 BOULANGERIE PÂTISSERIE
CHAHDLUX ORIENTALE

 DHAR LAMHALLA
 LOTISSEMENT EL

 MOUBADARA(NR 315 DHAR
 LAMHALLA(LAZZARET(OUJDA،

60020، OUJDA(MAROC
مخبزة حلويات شهد لوكس  لشرقية 
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد)في طور  لتصفية)

وعنو ن مقرها  إل تماعي ظهر ملحلة 
الز ري تجزئة  لفتح زنقة ب 5  

رقم 9 - و دة -  ملغرب ظهر ملحلة 
الز ري تجزئة  لفتح زنقة ب 5  رقم 
9 - و دة -  ملغرب 61111 و دة 

 ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
. 6187

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�شى 
تقرر) (2122 د نبف) ((6 في)  ملؤرخ 
ذ ت مسؤولية محدودة) حل شركة 
ذ ت  لشريك  لوحيد مخبزة حلويات)
شهد لوكس  لشرقية مبلغ رأسمالها)
مقرها) وعنو ن  درهم  ((11.111
تجزئة) الز ري  ملحلة  ظهر   إل تماعي 
و دة) (- (9 رقم) ( 5 ب) زنقة   لفتح 

تجزئة) الز ري  ملحلة  ظهر  -) ملغرب 
(- و دة) (- (9 رقم) ( 5  لفتح زنقة ب)

و دة  ملغرب نتيجة) (61111  ملغرب)
رفض  لبنك طل4 قرض تكملة) (: ل)

تموين نشاط  لشركة.

و حدد مقر  لتصفية ب ظهر ملحلة)

الز ري تجزئة  ملبادرة رقم)5) )و دة)

ظهر ملحلة الز ري تجزئة  ملبادرة رقم)

5) )و دة)61111)و دة  ملغرب.)

و عين:

 لسيد)ة))منية  لبقالي و عنو نه) ))

ظهر ملحلة الز ري تجزئة  لفتح زنقة)
و دة  ملغرب) (61111  9 رقم) ( 5 ب)

كمصفي))ة))للشركة.

وعند  إلقتضاء) لحدود  ملفروضة)

محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و) تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

ظهر) (: بالتصفية)  لوثائق  ملتعلقة 

ملحلة الز ري تجزئة  لفتح زنقة ب5  
رقم)19)و دة  ملغرب

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

5نا5ر) ((2 بتاريخ) بو دة   لتجارية 

 212)تحت رقم))5 2.

(57I

BCS

BI2M
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

BCS
زنقة فرحات حشاد ،  لطابق  ألول 

،  ،  لد ر  لبيضاء ، 1 )21،  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب

BI2M شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي 26 زنقة 

محمد  لقري  لطابق 2  ملكت4 رقم 8 

 لد ر  لبيضاء  لد ر  لبيضاء 1 )21 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

441945

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

إعد د  لقانون) تم  (2121 5نا5ر) (29

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�شي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

.BI2M(:(إلقتضاء)بمختصر تسميتها 

(، مقاول) (: غرض  لشركة بإ5جاز)

 إلستف د و  لتصد5ر.

زنقة) (26 (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)

محمد  لقري  لطابق)2) ملكت4 رقم)8 

 21( 1  لد ر  لبيضاء) لد ر  لبيضاء)

 لد ر  لبيضاء) ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 لسيد معطى هللا منيف):)11.111) 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة.)

 (111 (: منيف) هللا  معطى   لسيد 

بقيمة)11))درهم.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

 لسيد معطى هللا منيف عنو نه) ))

ه) صوفياج  رياض  عملية  لساسفة 

7)عمارة)6)شقة)98)طابق)2) لبيضاء)

21111) لد ر لبيضاء) ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيد معطى هللا منيف عنو نه) ))

ه) صوفياج  رياض  عملية  لساسفة 

7)عمارة)6)شقة)98)طابق)2) لبيضاء)

21111) لد ر  لبيضاء) ملغرب

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

 لتجارية بالد ر  لبيضاء)بتاريخ)-)تحت)

رقم)-.

(58I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

 HOPITAL PRIVE

 INTERNATIONAL DE

CASABLANCA
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
رفع رأسمال  لشركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

57 شارع موريتانيا صندوق  لبف5د 

2619 ، 41111، مر كش  ملغرب

 HOPITAL PRIVE

 INTERNATIONAL DE

CASABLANCA شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي  ملنزه 

فيال رقم 9 2 مكت4 رقم 6  لطابق 

 لسفلي باب  د5د - 41111 مر كش 

 ملغرب.
رفع رأسمال  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.((915(

بمقت�شى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

تم) (2122 د نبف) ((2 في)  ملؤرخ 
قدره) بمبلغ  رأسمال  لشركة  رفع 

»911.111)درهم«)أي من)»11.111) 

عن) درهم«) ((.111.111« إلى) درهم«)

أو) نقد5ة  حصص  تقد5م  (: طريق)

عينية.

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

5نا5ر) ( 1 بتاريخ) بمر كش   لتجارية 

 212)تحت رقم)88)44).

(59I

Société YAN AB

يان أب
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
قفل  لتصفية

Société YAN AB

حي سيدي علي قرية با محمد تاونات 

، 5111 ، تاونات  ملغرب

5ان أب شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد



2801 الجريدة الرسميةعدد)5755 - 24)ر 4)444) )5))فبف 5ر) 212) 

وعنو ن مقرها  إل تماعي : حي 

سيدي علي قرية با محمد تاونات - 

5111  تاونات  ملغرب.

قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

.(927

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�شى 

تقرر) 5نا5ر) 212) ((1 في)  ملؤرخ 

مسؤولية) ذ ت  شركة  أب  5ان  حل 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد مبلغ)

وعنو ن) درهم  ((11.111 رأسمالها)

مقرها  إل تماعي حي سيدي علي قرية)

تاونات) ( 5111 (- تاونات) محمد  با 

مز ولة) عن  لتوقف  نتيجة   ملغرب 

 لنشاط.

و عين:

عبد  لرحمان  لنية)  لسيد)ة))

حي سيدي علي قرية با) و عنو نه) ))

محمد تاونات)5111 )تاونات  ملغرب)

كمصفي))ة))للشركة.

و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية)

بتاريخ)1))5نا5ر) 212)وفي حي سيدي)

  5111 (- علي قرية با محمد تاونات)

تاونات  ملغرب.

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

5نا5ر) (27 بتاريخ) بتاونات   البتد ئية 

 212)تحت رقم) 18/212.

(61I

حسبات  ليف  الطلنتيكي

شركة ديسكو
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

قفل  لتصفية

حسبات  ليف  الطلنتيكي

شارع 5وسف  بن تاشفين  لناظور 

 لناظور، 111 8،  لناظور  ملغرب

شركة ديسكو شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي : شارع 

 لحسن  لثاني  لعروي  لناظور شارع 

 لحسن  لثاني  لعروي  لناظور 

111 8  لناظور  ملغرب.

قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
.(  6(

بمقت�شى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تقرر حل) (2122 ماي) (27 في)  ملؤرخ 
شركة ديسكو شركة ذ ت  ملسؤولية)
 81.111 رأسمالها) مبلغ   ملحدودة 
مقرها  إل تماعي) وعنو ن  درهم 
شارع  لحسن  لثاني  لعروي  لناظور)
شارع  لحسن  لثاني  لعروي  لناظور)
111 8) لناظور  ملغرب نتيجة لغيف)

مشغلة.
و عين:

 لسيد)ة)) لحامدي  لتجاني)
شارع  لحسن  لثاني) عنو نه) )) و 
111 8) لناظور  ملغرب)  لعروي)

كمصفي))ة))للشركة.
و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية)
شارع) وفي  (2122 ماي) (27 بتاريخ)
 لحسن  لثاني  لعروي  لناظور)
شارع  لحسن  لثاني  لعروي  لناظور)

111 8) لناظور  ملغرب.
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
 البتد ئية بالناضور بتاريخ) 2)5ونيو)

2122)تحت رقم)1)5).
(6(I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

PALMA PROPERTIES
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 شارع موريتانيا صندوق  لبف5د 
2619 ، 41111، مر كش  ملغرب

PALMA PROPERTIES شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي 57 شارع 
موريتانيا صندوق  لبف5د 2619 - 

41111 مر كش مغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
( 2759

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) (12

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�شي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.PALMA PROPERTIES

:) عمال) بإ5جاز) غرض  لشركة 

 ي مشروع لتطوير  لعقار ت بما في)

دلك تشييد  و حيازة  و بيع  و تا يف)

 ر �شي  و مساكن  و مساحات تجارية)

 و مكات4  و فيالت.

57)شارع) عنو ن  ملقر  ال تماعي):)

 -  2619 صندوق  لبف5د) موريتانيا 

41111)مر كش مغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

رأسمال  لشركة:) مبلغ 

100.000,00)درهم،)مقسم كالتالي:

 لسيد مامون  لعلوي  لعبدالوي)

درهم) ((11 بقيمة) حصة  ((.111  :

للحصة.)

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

 لسيد مامون  لعلوي  لعبدالوي)

دبي) (516764 ب) ص  عنو نه) ))

 المار ت  لعربية  ملتحدة)-)-)-.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيد مامون  لعلوي  لعبدالوي)

دبي) (516764 ب) ص  عنو نه) ))

 المار ت  لعربية  ملتحدة)-)-)-

عمر  لعلوي) موالي   لسيد 

 لعبدالوي عنو نه) ))دبي ص ب) 26 

 المار ت  لعربية  ملتحدة)-)-)-

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

5نا5ر) ( 1 بتاريخ) بمر كش   لتجارية 

 212)تحت رقم)78)44).

(62I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

 CENTRE DE RADIOLOGIE
 ET IMAGERIE MEDICALE

DAR SEHA
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

57 شارع موريتانيا صندوق  لبف5د 

2619 ، 41111، مر كش  ملغرب

 CENTRE DE RADIOLOGIE ET

 IMAGERIE MEDICALE DAR

SEHA شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي 57 شارع 

موريتانيا صندوق  لبف5د 2619 - 

41111 مر كش  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

( 276(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) (19

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�شي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

 CENTRE DE RADIOLOGIE ET

 IMAGERIE MEDICALE DAR

.SEHA

مركز) (: بإ5جاز) غرض  لشركة 

 ألشعة و لتصوير  لطبي.

57)شارع) عنو ن  ملقر  ال تماعي):)

 -  2619 صندوق  لبف5د) موريتانيا 

41111)مر كش  ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 511 (:  لسيد عبد  لو حد حاجي)

حصة بقيمة)11))درهم للحصة.

  لسيدة سامية  دري�شي  لقيطوني):

511)حصة بقيمة)11))درهم للحصة.
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و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء):

حاجي) عبد  لو حد   لسيد 
 4(6 رقم) (2 عنو نه) )) زلي  لجنوبي)

41111)مر كش  ملغرب.
 لسيدة سامية  دري�شي  لقيطوني)
عنو نه) ))قطاع)2)بلوك ك رقم)8)حي)

 لرياض)1111)) لرباط  ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيدة سامية  دري�شي  لقيطوني)
عنو نه) ))قطاع)2)بلوك ك رقم)8)حي)

 لرياض)1111)) لرباط  ملغرب
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
5نا5ر) ( 1 بتاريخ) بمر كش   لتجارية 

 212)تحت رقم)79)44).

(6 I

bureau tinghir de comtabilite

METALINE MANAGEMENT
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

bureau tinghir de comtabilite
)51) حي  ملغرب  لعربي تمارة ، 

85111، تمارة  ملغرب
 METALINE MANAGEMENT

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي تجزئة عين 
ال طرس  لطابق  لتاني عمارة 12) 
 لشقة 4  لضخيف ت تمارة - 85111 

تمارة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
( 8(89

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) (15
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�شي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.METALINE MANAGEMENT
:) الشغال) غرض  لشركة بإ5جاز)

 لعامة و لبناء.
تجزئة) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
عمارة) ال طرس  لطابق  لتاني  عين 
(- تمارة) 4) لضخيف ت  12)) لشقة)

85111)تمارة  ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 511.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 5.111 (:  لسيد  لدباغ  بر هيم)

حصة بقيمة)11))درهم للحصة.)
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
عنو نه) ))  لسيد  لدباغ  بر هيم 
شارع) (8 7) لشقة) عمارة) سكتور) )
 85111 حي  لرياط  لرباط)  الرز 

 لرباط  ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) ))  لسيد  لدباغ  بر هيم 
شارع) (8 7) لشقة) عمارة) سكتور) )
 85111 حي  لرياط  لرباط)  الرز 

 لرباط  ملغرب
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
5نا5ر) (24 بتاريخ) بتمارة   البتد ئية 

 212)تحت رقم) 978.

(64I

FORAFRIC MAROC

 DOMAINE AZAM
CHTOUKA

إعالن متعدد  لقر ر ت

FORAFRIC MAROC
 rue(Bab(Mansour, espace ,29

 porte(d›Anfa(casablanca،
20100، casablanca(maroc

 DOMAINE AZAM CHTOUKA
»شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة«

وعنو ن مقرها  ال تماعي: 29 ،زنقة 
باب منصور,فضاء آنفا  لطابق   - - 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.2174 5
بمقت�شى  لجمع  لعام  الستثنائي)

 ملؤرخ في)) )ماي)8)21
تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية:)

قر ر رقم)):) لذي 5نص على ما5لي:)
 ستقالة  ملد5ر  لوحيد  لسيدة أمل)
مصطفى) وتعيين  لسيد  بنجلون 

 مال  لد5ن كمد5ر منفرد.
قر ر رقم)2:) لذي 5نص على ما5لي:)
إلى) بنجلون  أمل  أسهم  نقل  ميع 

.PRODELA.SA(شركة
قر ر رقم) :) لذي 5نص على ما5لي:)
نقل  ميع  سهم عز  لد5ن  لعمري)

.PRODELA.SA(لى شركة 
وتبعا لذلك تم تعد5ل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�شي  لتالية:)
بند رقم)7:) لذي 5نص على ما5لي:)
من  لقانون) (7 تعد5ل  لفصول) تم 

 ألسا�شي للشركة
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
 28 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 
5ونيو)8)21)تحت رقم)85 11671.
(65I

C.E.M.E.X

LAROUSSE LRJMB
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

C.E.M.E.X
92 شارع  لزرقطوني شقة رقم 
5-8  كيليز ، 41111، مر كش 

2122/((/22
LAROUSSE LRJMB شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي 92 شارع 
 لزرقطوني  لدور  لخامس شقة 

رقم 22  مكت4  ليسار كيليز 41111 
مر كش  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
( 2((5

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  (2122 نونبف) (22

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�شي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.LAROUSSE LRJMB

إد رة) (: بإ5جاز) غرض  لشركة 

 ملنشآت  لسياحية.

من) وغيفها  ) إلقامة  لسياحية 

أماكن  إلقامة قصيفة  ملدى..

92)شارع) عنو ن  ملقر  ال تماعي):)

شقة)  لزرقطوني  لدور  لخامس 
رقم)22))مكت4  ليسار كيليز)41111 

مر كش  ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

حصة) (CLILUGE : 41  لشركة)

بقيمة)11))درهم للحصة.

 لسيد لور ن)،) اي)،)كريستيان)

روبرت):)481)حصة بقيمة)11))درهم)

للحصة.

،) يل) ميشيل) (،  لسيد  ان)

بقيمة) حصة  (481 (: بودو) فر نسو  

11))درهم للحصة.)

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

عنو نه) )) (CLILUGE  لشركة)

في) (44(91 شارع فرد5ناند ألبفت) (( 

كليسون)91)44)كليسون فرنسا.

 لسيد لور ن)،) اي)،)كريستيان)

فرنسا) كليسون  عنو نه) )) روبرت 

91)44)كليسون فرنسا.

،) يل) ميشيل) (،  لسيد  ان)
كليسون) عنو نه) )) بودو  فر نسو  

فرنسا)91)44)كليسون فرنسا.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيد لور ن)،) اي)،)كريستيان)

فرنسا) كليسون  عنو نه) )) روبرت 

91)44)كليسون فرنسا
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باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
5نا5ر) بتاريخ) 1) بمر كش   لتجارية 

 212)تحت رقم)12  4).
(66I

ADVALORIS 

VIVALORIS CONSULTING
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

ADVALORIS
 IMM(COLLABORATION 3ETG 9
 SIDI MAAROUF CASABLANCA

 N ، 22000، CASABLANCA
MAROC

 VIVALORIS CONSULTING
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي تقاطع 

شارع  لقدس وشارع  بو بكر 
 لقادري رقم 41 ،  لطابق  لر بع 
عمارة  لتعاون 2 سيدي معروف 

 لد ر لبيضاء 21251  لد ر لبيضاء 
 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
5694(5

في) مؤرخ  حر  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) (15
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�شي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.VIVALORIS CONSULTING
أعمال) (: بإ5جاز) غرض  لشركة 

 لخبفة  ملحاسبية.
تقاطع) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
شارع  لقدس وشارع  بو بكر  لقادري)
رقم)41)،) لطابق  لر بع عمارة  لتعاون)
معروف  لد ر لبيضاء) سيدي  (2

21251) لد ر لبيضاء) ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 لسيد  بهام محمد):)111.))حصة)

بقيمة)11))درهم للحصة.)

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

عنو نه) )) محمد   لسيد  بهام 

د ر) تجزئة  تجزئة  والد  لطال4،)
زنقة) ((1 شقة) (64 عمارة)  لحمد 

، لد ر لبيضاء) تاد رت) ،بيست  (1(

21461.) لد ر لبيضاء) ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) )) محمد   لسيد  بهام 

د ر) تجزئة  تجزئة  والد  لطال4،)
زنقة) ((1 شقة) (64 عمارة)  لحمد 

، لد ر لبيضاء) تاد رت) ،بيست  (1(

21461.) لد ر لبيضاء) ملغرب

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

 25 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

5نا5ر) 212)تحت رقم)45)855.

(67I

 ئتمانية)»مكت4  لدر سات كنتوس«)ش.ذ.م.م)

»مكت4 معتمد من طرف  لدولة«

AD3F
إعالن متعدد  لقر ر ت

 ئتمانية »مكت4  لدر سات كنتوس« 

ش.ذ.م.م »مكت4 معتمد من طرف 

 لدولة«

 )، زنقة و د زيز، رقم 4، أكد ل ، 

1191)،  لرباط  ملغرب

AD F »شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة«

وعنو ن مقرها  ال تماعي: بقعة 9)، 

 ملنطقة  لصناعية،  لتقدم - 11)1  

 لرباط  ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.( 754(

بمقت�شى  لجمع  لعام  الستثنائي)

 ملؤرخ في) 2)د نبف)2122

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية:)
قر ر رقم)):) لذي 5نص على ما5لي:)
محمد) بوفاة  لشريك  لر حل  إقر ر 

بوعبيد.
قر ر رقم)2:) لذي 5نص على ما5لي:)
حصص) بيع  عملية  على   ملصادقة 
أمال) ليلى بوعبيد و لسيدة   لسيدة 
بوعبيد بنتي  ملرحوم محمد بوعبيد.)
(، حصصهن) بيع  ميع  قمن  حيث 
شركة) في  حصة  ملوروثة  (221 أي)
محمد) للسيد  (، ش.ذ.م.م) (»AD F«
،)نجل  ملتوفى محمد)  لهادي بوعبيد)

بوعبيد.
قر ر رقم) :) لذي 5نص على ما5لي:)
حصص) بيع  عملية  على   ملصادقة 
أرملة  لفقيد) زنيبف  زين4   لسيدة 
باعت  ميع) حيث  بوعبيد.) محمد 
حصة  ململوكة) (562 أي) حصصها،)
(، ش.ذ.م.م) (»AD F« شركة) في  لها 

للسيد محمد  لهادي بوعبيد.
قر ر رقم)4:) لذي 5نص على ما5لي:)
إغالق فرع  لشركة  ملو ود في تمارة،)
 ملسيفة)2)،)حي  ملغرب  لعربي)،)بقعة)

5)،)رقم)) . 
على) 5نص  5:) لذي  رقم) قر ر 
فرع  لشركة  ملو ود) إغالق  ما5لي:)
في  لرباط،) لتقدم،) لحي  لصناعي،)

 لبقعة رقم))2.
قر ر رقم)6:) لذي 5نص على ما5لي:)
 ستقالة  لسيدة زين4 زنيبف من مهام)
وتعيين  لسيد محمد) إد رة  لشركة 
 لهادي بوعبيد مد5ر   د5د  للشركة.
قر ر رقم)7:) لذي 5نص على ما5لي:)
 (11.111 من) رأسمال  لشركة  رفع 

درهم إلى)111.111.))درهم.
قر ر رقم)8:) لذي 5نص على ما5لي:)
من) للشركة  تغييف  لشكل  لقانوني 
ش.ذ.م.م إلى ش.ذ.م.م ذ ت  لشريك)

 لوحيد.
وتبعا لذلك تم تعد5ل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�شي  لتالية:)
على) 5نص  1:) لذي  رقم) بند 
ما5لي:) ملو فقة على  لنظام  ألسا�شي)
للشركة في شكلها  لجد5د ش.ذ.م.م)

ذ ت  لشريك  لوحيد.

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
5نا5ر) بتاريخ) 2) بالرباط   لتجارية 

 212)تحت رقم)2447 ).
(68I

Valoris Partners

MANHAJ EDUCATION
تأسيس شركة  ملساهمة

Valoris Partners
 Bureau(N°14, 3ème(étage,

 immeuble(soft(city(oasis, 2 et
 4 rue(Abou(Dhabi ، 20410،

casablanca maroc
MANHAJ EDUCATION »شركة 

 ملساهمة« 
وعنو ن مقرها  ال تماعي: 2 و 4 زنقة 
أبو ظبي ،  لطابق  لثالث ،  ملكت4 
رقم Oasis -، 20103 - (8  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب
إعالن عن تأسيس » شركة 

 ملساهمة«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.569779
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) ((1
 ألسا�شي لشركة  ملساهمة باملميز ت)

 لتالية:
شكل  لشركة):)شركة  ملساهمة.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.MANHAJ EDUCATION
*تصميم) (: غرض  لشركة بإ5جاز)
منصات  لتعلم) وتشغيل  وتطوير 

 إللكتفوني و ملو قع  إللكتفونية؛
رقمي) محتوى  ونشر  *إنشاء)

تعليمي؛
على) *نشر  لدوروس  لتعليمية 

 ختالف أنو عها وبكافة  لوسائل؛
عام  ميع  لعمليات) *وبشكل 
أو) قانونية  كانت  نوع سو ء) أي  من 
 قتصاد5ة أو مالية أو منقولة أو غيف)
منقولة تتعلق بالغرض  ملذكور أعاله)
مماثلة) أخرى  أغر ض  نفس  بأي  أو 
أو ذ ت صلة،)بصفة أن تؤيد بشكل)
غيفمباشر  لهدف  لذي) أو  مباشر 
تسعى  لشركة إلى تحقيقه أو  متد ده)

أو تطويره..
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 4 و) (2 (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
(، ،) لطابق  لثالث) ظبي) أبو  زنقة 
 Oasis - 21(1  -  (8 رقم)  ملكت4 

 لد ر  لبيضاء) ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة:)99)سنة.

  11.111 ويبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،

مقسم كالتالي:

 RAZAKSON :  11  لشركة)

حصة بقيمة)11))درهم للحصة.

 لسيد  سماعيل  لبوكيلي):)2.697 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة.

حصة) (( (: برحيل)  لسيد  ملهدي 

بقيمة)11))درهم للحصة.

 ( (: علي  لبوكيلي) محمد   لسيد 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة.

حصة) (( (: ميا  لبوكيلي)  لسيدة 

بقيمة)11))درهم للحصة.

مجلس) أعضاء) أو   ملتصرفون 

 لرقابة:)

  لسيد سماعيل  لبوكيلي بصفته) )

 54 عنو نه) )) مجلس  إلد رة  رئيس 

ESC D) لطابق) شارع موالي 5وسف)

إقامة موالي 5وسف) (GCH 9) لشقة)

IMB D 21111) لد ر  لبيضاء) ملغرب

بصفته) )) برحيل   لسيد  ملهدي 

حي) عنو نه) )) مجلس  إلد رة  عضو 

يسمينة)4)زنقة)NR 7 69)عين  لشق)

21111) لد ر  لبيضاء) ملغرب

بصفته) )) (RAZAKSON  لشركة)

 (2( عضو مجلس  إلد رة عنو نه) ))

21111) لد ر) زنقة عبد هللا  لر جي)

 لبيضاء) ملغرب

مر ق4 أو مر قبي  لحسابات):

) )بصفته) بقال) أسامة   لسيد 

ز وية) (،2 مر ق4 حسابات عنو نه) ))

شارع)Oasis)وزنقة أبو ظبي)،) لطابق)

 لثالث)،) ملكت4 رقم)4)  1)21) لد ر)

 لبيضاء) ملغرب

مقتضيات  لنظام  ألسا�شي)

توزيع) و  بتكوين  الحتياطي   ملتعلقة 

 ألرباح):

من) (5( رقم) من  لبند  مقتطف 

5قتطع) للشركة   لنظام  ألسا�شي 

قبل توزيعها) (5 (٪ سنويا من  ألرباح)

أل ل تكوين  إلحتياطي،)إلى أن 5صل)

هذ   ألخيف إلى مستوى)٪)1))من رأس)

 ملال..

 إلمتياز ت  لخاصة  ملنصوص)

عليها لكل شخص):

ال تو د إمتياز ت..

بقبول) متعلقة  مقتضيات 

تفويت) لهم   ألشخاص  ملخول 

 ألسهم وتعيين  هاز  لشركة  ملخول)

له  لبث في طلبات  لقبول):

باملحكمة) -تم  إل5د ع  لقانوني 

 27 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

5نا5ر) 212)تحت رقم)11855926.

(69I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

CAFECOM
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

إضافة تسمية تجارية أو شعار)

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

57 شارع موريتانيا صندوق  لبف5د 

2619 ، 41111، مر كش  ملغرب

CAFECOM »شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد«

وعنو ن مقرها  ال تماعي: عمارة 

بو دومني محل رقم ) شارع بن زياد 

كليز - 41111 مر كش  ملغرب.

»إضافة تسمية تجارية أو شعار«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.92959

بمقت�شى  لجمع  لعام  الستثنائي)

 ملؤرخ في) 1)5نا5ر) 212)تقرر إضافة)

شعار تجاري للشركة وهو:

 CELLO RESTAURANT & CAFE

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني  (

5نا5ر) ( 1 بتاريخ) بمر كش   لتجارية 

 212)تحت رقم)87)44).

(71I

BODAGENCY

INVREST
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

INVREST
-  لد ر  لبيضاء  ملغرب -  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب، 11 21، 
CASABLANCA MAROC

INVREST شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي 59 شارع 
زرقطوني إقامة  لورود  لطابق 6 
رقم 8) - 11)21  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

56898(
في) مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) (15
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�شي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.INVREST
مطعم) (: بإ5جاز) غرض  لشركة 

وخدمة تقد5م  لطعام.
59)شارع) عنو ن  ملقر  ال تماعي):)
زرقطوني إقامة  لورود  لطابق)6)رقم)

8) - 11)21) لد ر  لبيضاء) ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 91.111 رأسمال  لشركة:) مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
541)حصة)  لسيد حسن عاطل):)

بقيمة)11))درهم للحصة.
  61 (:  لسيد محمد عمر مغنوج)

حصة بقيمة)11))درهم للحصة.)
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
مغنوج) عمر  محمد   لسيد 
ب) (28 كولف ستي عمارة) عنو نه) ))
شقة) ) ملد5نة  لخضر ء) لنو صر)

115)) لد ر  لبيضاء) ملغرب.

 لسيد حسن عاطل عنو نه) ))61 

محج حبي4 �شي ناصر)1 211) لد ر)

 لبيضاء) ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

مغنوج) عمر  محمد   لسيد 

ب) (28 كولف ستي عمارة) عنو نه) ))

شقة) ) ملد5نة  لخضر ء) لنو صر)

115)) لد ر  لبيضاء) ملغرب

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

بتاريخ) 2  بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

5نا5ر) 212)تحت رقم)24)11855.

(7(I

ESSADKIA

 WIFAK TRAVAUX DIVERS

ET NEGOCE
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

ESSADKIA

شارع بئف  نزر ن رقم 41 حي سيدي 

 EL(AIOUN، 65450، ماخوخ

LAAYOUNE  ملغرب

 WIFAK TRAVAUX DIVERS ET

NEGOCE شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي رقم )1 

 لزنقة )1 حي  لوفاق  لعيون - 

65451  لعيون  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

(19(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

تم إعد د  لقانون) (21(9 د نبف) (((

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�شي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
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عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 WIFAK(:(إلقتضاء)بمختصر تسميتها 
.TRAVAUX DIVERS ET NEGOCE

:) عمال) بإ5جاز) غرض  لشركة 
 خرى  و  لبناء.

رقم) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
(- حي  لوفاق  لعيون) (1( )1) لزنقة)

65451) لعيون  ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 لسيد مر د  صرور):)111.))حصة)

بقيمة)11))درهم للحصة.)
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
عنو نه) )) مر د  صرور   لسيد 
حي  لوفاق) (1( )1) لزنقة)  لرقم)

 لعيون)65451) لعيون  ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) )) مر د  صرور   لسيد 
حي  لوفاق) (1( )1) لزنقة)  لرقم)

 لعيون)65451) لعيون  ملغرب
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
5نا5ر) (21  البتد ئية بتاوريرت بتاريخ)

2121)تحت رقم) 2.

(72I

 MOGADOR((((((مغادورمنجمنة سستـيم

MANGEMENT SYSTEM SARL

DAR ENRI
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

مغادورمنجمنة سستـيم      
 MOGADOR MANGEMENT

SYSTEM SARL
شقة رقم 1)  لطابق  ألول  لتجزئة 

4 منازل د ر لطال4 11)44 
 لصويرة شقة رقم 1)  لطابق  ألول 
 لتجزئة 4 منازل د ر لطال4 11)44 
 لصويرة، 11)44،  لصويرة  ملغرب
DAR ENRI شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي دو ر 
فلوست سيدي كاوكي  لصويرة - 

44111  لصويرة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
6557

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) ((1
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�شي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 DAR (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.ENRI
مستغل) (: بإ5جاز) غرض  لشركة 

د ر للضيافة.
دو ر) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
(- كاوكي  لصويرة) سيدي  فلوست 

44111) لصويرة  ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 BLAIR ALBERY SA  لسيد)
VILLE XAVIER : (.111)حصة بقيمة)

11.111))درهم للحصة.)
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
 BLAIR ALBERY SA  لسيد)
VILLE XAVIER)عنو نه) ))تجزئة رقم)
 44111 حي اللة  مينة  لصويرة) (1 

 لصويرة  ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 BLAIR ALBERY SA  لسيد)
VILLE XAVIER)عنو نه) ))تجزئة رقم)
 44111 حي اللة  مينة  لصويرة) (1 

 لصويرة  ملغرب
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
5نا5ر) ( 1  البتد ئية بالصويرة بتاريخ)

 212)تحت رقم)55.
(7 I

FIDUCIAIRE AL MITHAQ CONSULTING

مقهى رياض أمين

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

قفل  لتصفية

 FIDUCIAIRE AL MITHAQ

CONSULTING

APPT 22, ETAGE 6 IMMB.

 AMIRA 2 AV(ABOULHASSAN(EL

 MARINI(V.N. ، 50000، MEKNES

MAROC

مقهى رياض أمين شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي : رقم 

71  تجزئة زيتونة مكناس 51111 

مكناس  ملغرب.

قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

.4(59 

بمقت�شى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

تقرر) (2122 نونبف) (15 في)  ملؤرخ 

ذ ت) شركة  أمين  رياض  مقهى  حل 

رأسمالها) مبلغ   ملسؤولية  ملحدودة 

مقرها) وعنو ن  درهم  ((11.111

زيتونة) تجزئة  ( 71 رقم)  إل تماعي 

مكناس  ملغرب) (51111 مكناس)

نتيجة ل-شط4  لشركة من  لسجل)

 لتجاري

-)إبر ء) لذمة.

و عين:

و) شبد ن  ( هشام)  لسيد)ة))

شارع  ألميف) خولة  تجزئة  عنو نه) ))

 51111 عبد  لقادر ملد5نة  لجد5دة)

مكناس  ملغرب كمصفي))ة))للشركة.

و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية)

  71 2122)وفي رقم) نونبف) (15 بتاريخ)

مكناس) (51111 (- زيتونة) تجزئة 

 ملغرب.

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

5نا5ر) ((7 بتاريخ) بمكناس   لتجارية 

 212)تحت رقم)485).

(74I

D & S COM

HM JAPAN SPAREPARTS
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
إنشاء)فرع تابع للشركة

D & S(COM
 BD GRANDE CEINTURE RES

 MOUAHIDINE(YOUSSEF 3 M1
 HAY(MOHAMMADI ، 20570،

CASABLANCA MAROC
HM JAPAN SPAREPARTS شركة 

ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي 9 ) 
الفيف ي سيدي مومن           - 21251 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب.
إنشاء فرع تابع للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.256 5(

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�شى 
 ملؤرخ في)2))5نا5ر) 212)تقرر إنشاء)
(- تحت  لتسمية) للشركة  تابع  فرع 
شارع  لفو ر ت) بالعنو ن  و  لكائن 
عمارة)6))رقم) ) لطابق  لسفلي  لحي)
21571) لد ر  لبيضاء) (-  ملحمدي)
 ملغرب و  ملسيف من طرف  لسيد)ة))

هجيم محمد.
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
  1 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

5نا5ر) 212)تحت رقم))85621.
(75I

BODAGENCY

BODAGENCY
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

BODAGENCY
 ) زنقة  حمد  ملجاطي  قامة لز ل4 

 لطابق  ألول رقم 8 ، 51 21، 
 لد ر لبيضاء  ملغرب

BODAGENCY شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي  ) زنقة 
 حمد  ملجاطي  قامة لز ل4  لطابق 
 ألول رقم 8 - 51 21  لد ر لبيضاء 

 ملغرب
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تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
5691((

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) ((1
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�شي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.BODAGENCY
وكالة) (: بإ5جاز) غرض  لشركة 
(، مكت4 تصميم) (، رقمية و تصاالت)

مركز  تصال.
زنقة) (( (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
 حمد  ملجاطي  قامة لز ل4  لطابق)
51 21) لد ر لبيضاء)  -  8  ألول رقم)

 ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 411 (: تهامي) وز ني  5حيى   لسيد 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة.
 لسيدة ر ضية بناني):)11 )حصة)

بقيمة)11))درهم للحصة.
  11 (: دحمان) إدريس   لسيد 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة.)
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
تهامي) وز ني  5حيى   لسيد 
مبنى) (، (( إقامة فضل هللا) عنو نه) ))
طريق  لقنيطرة سال.) (، (5 شقة) (، ( 

61)))) لقنيطره  ملغرب.
عنو نه) )) بناني  ر ضية   لسيدة 
تجزئة كونطو ر أ بلوك أ درج)))طابق)
71 21) لد ر لبيضاء) شقة)   (2

 ملغرب.
إدريس دحمان عنو نه) ))  لسيد 
سيدي) بنكيف ن  6) نان  زنقة) ((1

بو يدة)21)1 )فاس  ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

تهامي) وز ني  5حيى   لسيد 
مبنى) (، (( إقامة فضل هللا) عنو نه) ))
طريق  لقنيطرة سال.) (، (5 شقة) (، ( 

61)))) لقنيطره  ملغرب
عنو نه) )) بناني  ر ضية   لسيدة 
تجزئة كونطو ر أ بلوك أ درج)))طابق)
71 21) لد ر لبيضاء) شقة)   (2

 ملغرب
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
  1 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

5نا5ر) 212)تحت رقم)29 856.
(76I

OUR EXPERT

ESHYA CORPORATION
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

OUR EXPERT
 marrakech ، 40000، marrakech

maroc
ESHYA CORPORATION شركة 

ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي رقم 7 
تجزئة 99   لحي  لصناعي  ملسار - 

41111 مر كش  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
( 2727

في) مؤرخ  حر  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) ((6
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�شي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 ESHYA(:(إلقتضاء)بمختصر تسميتها 

.CORPORATION
تصنيع) (: بإ5جاز) غرض  لشركة 

وتسويق وتجارة منتجات  لتجميل.
 7 رقم) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)

 - 99 ) لحي  لصناعي  ملسار) تجزئة)

41111)مر كش  ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 
 لشركة):)99)سنة.

 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 (.111 (:  لسيدة  ملومني  سيا)
حصة بقيمة)11))درهم للحصة.)

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء):

عنو نه) ))  لسيدة  ملومني  سيا 
شارع  الميف) (26 رقم) تجزئة  كيدر 
مر كش) (41111 هللا) عبد  موالي 

 ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) ))  لسيدة  ملومني  سيا 
شارع  الميف) (26 رقم) تجزئة  كيدر 
مر كش) (41111 هللا) عبد  موالي 

 ملغرب
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
5نا5ر) (27 بتاريخ) بمر كش   لتجارية 

 212)تحت رقم)28)44).
(77I

محاس4 خربوش  نو ر

HOMETUB
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

محاس4 خربوش  نو ر
صندوق بريد  428) حي سالم 

 AGADIR ،81111 ، أغاد5ر
MAROC

HOMETUB شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي محل رقم 
) تجزئة  لفتح بلوك 4 رقم 62  5ت 

ملول - 52)86  نزكان  5ت ملول
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
2782 

في) مؤرخ  حر  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) ((9
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�شي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.HOMETUB
:) لتوريد) بإ5جاز) غرض  لشركة 

 لصناعي ومو د صحية.
عنو ن  ملقر  ال تماعي):)محل رقم)
62) 5ت) 4)رقم) ))تجزئة  لفتح بلوك)

ملول)-)52)86) نزكان  5ت ملول.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
111.))حصة) (:  لسيد  مين  5وب)

بقيمة)11))درهم للحصة.)
بقيمة) ((111 (:  لسيد  مين  5وب)

11))درهم.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
عنو نه) ))  لسيد  مين  5وب 
62) 5ت) رقم) (4 بلوك) تجزئة  لفتح 

ملول)52)86) نزكان  5ت ملول.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) ))  لسيد  مين  5وب 
62) 5ت) رقم) (4 بلوك) تجزئة  لفتح 

ملول)52)86) نزكان  5ت ملول)
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
5نا5ر) ( 1 بتاريخ) بانزكان   البتد ئية 

 212)تحت رقم)8)2.

(78I

MAIROUCHE FISC

 SOCITE JLB IMMOBILIERE
SCI

شركة  لتضامن
تأسيس شركة

MAIROUCHE FISC
55) شارع محمد  لسادس  قامة 

سلمى  لطابق  الول رقم  1 كلميم ، 
111)8، كلميم  ملغرب

 SOCITE JLB IMMOBILIERE SCI
شركة  لتضامن



2807 الجريدة الرسميةعدد)5755 - 24)ر 4)444) )5))فبف 5ر) 212) 

وعنو ن مقرها  إل تماعي 8 ) شارع 
 بن تاشفين كلميم - 111)8 كلميم 

 ملغرب 
تأسيس شركة  لتضامن 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
454 

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) (25
 ألسا�شي لشركة  لتضامن باملميز ت)

 لتالية:
شكل  لشركة):)شركة  لتضامن.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)
.SOCITE JLB IMMOBILIERE SCI

غرض  لشركة بإ5جاز):)شر ء)،بيع)
و كر ء) لعقار ت).

 ( 8 (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
 8(111 (- كلميم) تاشفين  شارع  بن 

كلميم  ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 لسيد بهيدة  بر هيم):)1  )حصة)

بقيمة)11))درهم للحصة.
 لسيد بهيدة  لحسين):)1  )حصة)

بقيمة)11))درهم للحصة.
41 )حصة) (:  لسيد بهيدة  مال)

بقيمة)11))درهم للحصة.)
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
عنو نه) )) بهيدة  بر هيم   لسيد 
 8(111 كلميم) تيليوين  ساكا  دو ر 

كلميم  ملغرب.
عنو نه) )) بهيدة  لحسين   لسيد 
 8(111 كلميم) تيليوين  ساكا  دو ر 

كلميم  ملغرب.
 لسيد بهيدة  مال عنو نه) ))دو ر)
كلميم) (8(111 تيليوين  ساكا كلميم)

 ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيد بهيدة  مال عنو نه) ))دو ر)
كلميم) (8(111 تيليوين  ساكا كلميم)

 ملغرب

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

5نا5ر) (27 بتاريخ) بكلميم   البتد ئية 

 212)تحت رقم)8)5.

(79I

إئتمانيات منار  لعر ئش

 Sté. MOURAD(
CONSTRUCTION – (A.U

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

إئتمانيات منار  لعر ئش

شارع  بن خلدون، رقم 15 ، 9211، 

 لعر ئش  ملغرب

 Sté. MOURAD(

CONSTRUCTION – (A.U شركة 

ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي  لطابق 

 لسفلي  لكائن بدو ر بوشارن رقم 

17 د ئرة  لعو مرة  لقصر  لكبيف - 

92111  لقصر  لكبيف  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

7  7

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) ((7

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�شي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

 Sté.( (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

 MOURAD( CONSTRUCTION( –

.(A.U

كمقر) (: بإ5جاز) غرض  لشركة 

  تماعي للشركة.

:) لطابق) عنو ن  ملقر  ال تماعي)

رقم) بوشارن  بدو ر   لسفلي  لكائن 

(- د ئرة  لعو مرة  لقصر  لكبيف) (17

92111) لقصر  لكبيف  ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

111.))حصة)  لسيد مر د سطة):)

بقيمة)11))درهم للحصة.)

بقيمة) ((111 (:  لسيد مر د سطة)

11))درهم.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

 لسيد مر د سطة عنو نه) ))دو ر)

ق  لعو مرة  لقصر) و  ج  بوشارن 

 لكبيف)92111) لقصر  لكبيف  ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيد مر د سطة عنو نه) ))دو ر)

ق  لعو مرة  لقصر) و  ج  بوشارن 

 لكبيف)92111) لقصر  ملغرب

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

5نا5ر) (25  البتد ئية بالعر ئش بتاريخ)

 212)تحت رقم) 48/212.

(81I

ECOLE NOUR SAM PRIVEE KHOURIBGA

 ECOLE NOUR SAM PRIVEE
KHOURIBGA

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 ECOLE NOUR SAM PRIVEE

KHOURIBGA

894 شطر 2 حي  لقدس 2 خريبكة ، 

25111، خريبكة  ملغرب

 ECOLE NOUR SAM PRIVEE

KHOURIBGA شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي 894 شطر 

2 حي  لقدس 2 خريبكة خريبكة 

25111 خريبكة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

814(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) (16

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�شي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

 ECOLE NOUR SAM PRIVEE

.KHOURIBGA

مدرسة) (: بإ5جاز) غرض  لشركة 

للحالقة  لتجميل.

 894 (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)

خريبكة) (2 حي  لقدس) (2 شطر)

خريبكة)25111)خريبكة  ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 لسيد  حمد بالل):)111.))حصة)

بقيمة)11))درهم للحصة.)

 لسيد  حمد بالل):)111.))بقيمة)

11))درهم.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

 لسيد  حمد بالل عنو نه) ))567 

تجزئة  لفتح خريبكة)25111)خريبكة)

 ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيد  حمد بالل عنو نه) ))567 

تجزئة  لفتح خريبكة)25111)خريبكة)

 ملغرب

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

5نا5ر) ( 1  البتد ئية بخريبكة بتاريخ)

 212)تحت رقم)42.

(8(I
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FIDUCIAIRE AMANA LOCALE)))موتمنة  ألمانة)

 ملحلية)

اكسيسوار كريو
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

  FIDUCIAIRE AMANA LOCALE

)موتمنة  ألمانة  ملحلية)

))5 زنقة رمضان  لكا�شي  لحي 

 لقد5م ، 65811، تاوريرت  ملغرب

 كسيسو ر كريو شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي 4)5 زنقة 

 وملاس حي  لسالم - 65811 تاوريرت 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

(649

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعد د  لقانون) (2122 د نبف) (29

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�شي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

 كسيسو ر كريو.

 (- (: بإ5جاز) غرض  لشركة 

تا رمستورد بنصف  لجملة

-2) شغال نجارة معدنية و  ملنيوم

- )متفاوض تجاري.
عنو ن  ملقر  ال تماعي):)4)5)زنقة)

 وملاس حي  لسالم)-)65811)تاوريرت)

 ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

مبلغ رأسمال  لشركة:)111.111.) 

درهم،)مقسم كالتالي:

 5.111 (: ميمون) صالحي   لسيد 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة.

 5.111 (: بالل) صالحي   لسيد 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة.)

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

عنو نه) )) ميمون   لسيد صالحي 
 65811 حي  لتقدم) (( زنقة) ((975

تاوريرت  ملغرب.

عنو نه) )) بالل  صالحي   لسيد 
4)5)زنقة  وملاس حي  لسالم)65811 

تاوريرت  ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) )) ميمون   لسيد صالحي 
 65811 حي  لتقدم) (( زنقة) ((975

تاوريرت  ملغرب

عنو نه) )) بالل  صالحي   لسيد 
4)5)زنقة  وملاس حي  لسالم)65811 

تاوريرت  ملغرب

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

5نا5ر) (26  البتد ئية بتاوريرت بتاريخ)

 212)تحت رقم)512.

(82I

FIDUTRACO CONSULTING

 BENSAID Of Management

and Consulting
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

FIDUTRACO CONSULTING

 RUE(ESSANAOUBER ، 2013، 2

CASABLANCA MAROC

 BENSAID Of Management and

Consulting شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي 2 زنقة 

 لصنوبر  لشقة 2)  لطابق  لر بع - 

1 )2  لد ر لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

52 427

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعد د  لقانون) (212( أكتوبر) (22

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�شي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)
 BENSAID Of Management and

.Consulting
غرض  لشركة بإ5جاز):) لدر سات)

و الستشار ت.
زنقة) (2 (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
(- 2)) لطابق  لر بع)  لصنوبر  لشقة)

1 )2) لد ر لبيضاء) ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 (1.111 رأسمال  لشركة:) مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
91)حصة) (:  لسيد رشيد بنسعيد)

بقيمة)11))درهم للحصة.
حصة) ((1 (: لزعر)  لسيدة حنان 

بقيمة)11))درهم للحصة.)
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
عنو نه) )) بنسعيد  رشيد   لسيد 
-) لرباط) 9 )حي  لفرح) رقم) (51 زنقة)

 ملغرب.
عنو نه) )) لزعر  حنان   لسيدة 
 لعمارة)26) لشقة)15) لنجد)-)تامسنا)

 ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيدة كريمة لزعر عنو نه) ))حي)

 ملغرب  لعربي)-)تمارة  ملغرب
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
 24 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

نونبف))212)تحت رقم)492)81.
(8 I

Virtual space international

EMATHA
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

Virtual space international
 BD(zerktouni 6 ème(etage ، 46

20100، Casablanca(Maroc
EMATHA شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي 46 شارع 

 لزرقطوني  لطابق  لسادس - 
11)21  لد ر  لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
569925

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) ((7
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�شي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.EMATHA
خدمات) (: بإ5جاز) غرض  لشركة 

 الستشاره لالشخاص و لشركات....
 46 (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
(- شارع  لزرقطوني  لطابق  لسادس)

11)21) لد ر  لبيضاء) ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 FINANCE  لشركة)
 TECHNOLOGY FUND : 611

حصة بقيمة)11))درهم للحصة.
حصة) (411 (:  لسيد قاسم بقالي)

بقيمة)11))درهم للحصة.)
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
 FINANCE  لشركة)
عنو نه) )) (TECHNOLOGY FUND
21111) لد ر  لبيضاء) شارع  لحريه)

 ملغرب.
عنو نه) )) قاسم  لبقالي   لسيد 
زنقه  سامه  بن زيد  ملعاريف) ((26

11)5)) لد ر  لبيضاء) ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) )) قاسم  لبقالي   لسيد 
زيد  ملعاريف) بن  زنقه  سامه  ((26

11)5)) لد ر  لبيضاء) ملغرب
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
 لتجارية بالد ر  لبيضاء)بتاريخ)-)تحت)

رقم)-.

(84I
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SUD INVEST CONSULTING

GLASS INNOVATION
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

SUD INVEST CONSULTING
زنقة  لقبطان  ريكي  قامة  5زيس 

 GUELIZ، (( لطابق 2  لشقة رقم 
40000، MARRAKECH(MAROC

GLASS INNOVATION شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي بلوك 
4) رقم 651 حي  إلنارة - 1 )41 

مر كش  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
( 277(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) ((7
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�شي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 GLASS(:(إلقتضاء)بمختصر تسميتها 

.INNOVATION
غرض  لشركة بإ5جاز):) ستيف د و)

تحويل  ملو د  لز ا ية)
توزيع  ملو د  الولية) و   نتاج 

بالز اج.
 (4 عنو ن  ملقر  ال تماعي):)بلوك)
رقم)651)حي  إلنارة)-)1 )41)مر كش)

 ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 لسيد  5وب ز هري):)111.))حصة)

بقيمة)11))درهم للحصة.)
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

عنو نه) )) ز هري   لسيد  5وب 
بلوك)4))رقم)651)حي  إلنارة)1 )41 

مر كش  ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) )) ز هري   لسيد  5وب 
بلوك)4))رقم)651)حي  إلنارة)1 )41 

مر كش  ملغرب
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
5نا5ر) ( 1 بتاريخ) بمر كش   لتجارية 

 212)تحت رقم)89)44).

(85I

FA ADVISING EXPERTS SARL

WIRELESS INVEST
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

FA ADVISING EXPERTS SARL
مكت4 رقم 5)،  ملجمع  ملنهي ،تجزئة 
2 شارع عالل  لفا�شي، إقامة حرف 

ب، مر كش ، 41111، مر كش 
 ملغرب

WIRELESS INVEST شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي مكت4 رقم 
)1  ملجمع  ملنهي تجزئة 2 شارع عالل 

 لفا�شي إقامة حرف ب - 41111 
مر كش  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
( 27(5

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) (19
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�شي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.WIRELESS INVEST

(، مبفمج) (: بإ5جاز) غرض  لشركة 
محلل)،)مصمم كمبيوتر

مجلس  إلد رة
)تا ر أو وسيط يعمل في  لتصد5ر)

و الستيف د
 لتدري4  ملنهي.

مكت4) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
شارع) (2 )1) ملجمع  ملنهي تجزئة) رقم)
(- ب) حرف  إقامة  عالل  لفا�شي 

41111)مر كش  ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 (.111 (:  لسيد  لحسين فاضيل)

حصة بقيمة)11))درهم للحصة.)
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
 لسيد  لحسين فاضيل عنو نه) ))
بساتين  ليز) 1)عمارة إي)7)) لشقة)

15 41111)مر كش  ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيد  لحسين فاضيل عنو نه) ))
بساتين  ليز) 1)عمارة إي)7)) لشقة)

15 41111)مر كش  ملغرب
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
5نا5ر) (26 بتاريخ) بمر كش   لتجارية 

 212)تحت رقم) 4419).
(86I

OUR EXPERT

CAFE AZAN
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

OUR EXPERT
 marrakech ، 40000، marrakech

maroc
CAFE AZAN شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي  ملحل 

 لتجاري  لكائن رقم 9)5)  لعزوزية 
مر كش - 41111 مر كش  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
( 27 (

في) مؤرخ  حر  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) ((7
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�شي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 CAFE (: بمختصر تسميتها)  إلقتضاء)

.AZAN
مقهى) (: بإ5جاز) غرض  لشركة 

ومطعم.
:) ملحل) عنو ن  ملقر  ال تماعي)
9)5)) لعزوزية)  لتجاري  لكائن رقم)

مر كش)-)41111)مر كش  ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 لسيد  5ت شر ون  حمد):)111.) 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة.)
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
شر ون  حمد)  لسيد  5ت 
 699 رقم) (4 عنو نه) )) ملحاميد)

مر كش)41111)مر كش  ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
شر ون  حمد)  لسيد  5ت 
 699 رقم) (4 عنو نه) )) ملحاميد)

مر كش)41111)مر كش  ملغرب
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
5نا5ر) (27 بتاريخ) بمر كش   لتجارية 

 212)تحت رقم)45)44).
(87I

FA ADVISING EXPERTS SARL

STE MIEI
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

FA ADVISING EXPERTS SARL
مكت4 رقم 5)،  ملجمع  ملنهي ،تجزئة 
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2 شارع عالل  لفا�شي، إقامة حرف 
ب، مر كش ، 41111، مر كش 

 ملغرب
STE MIEI شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي مكت4 رقم 
)1  ملجمع  ملنهي تجزئة 2 شارع عالل 

 لفا�شي إقامة حرف ب - 41111 
مر كش  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
( 268(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) (1 
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�شي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 STE (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.MIEI
:) لتصد5ر) غرض  لشركة بإ5جاز)
و الستيف د)) لتا ر أو  لوسيط  ملنفذ)
تا ر تجارة  لتجزئة وشبه  لجملة)

و لتوزيع
و لخدمات)  لتجارة  إللكتفونية 

 للو ستية و لوساطة  لتجارية.
مكت4) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
شارع) (2 )1) ملجمع  ملنهي تجزئة) رقم)
(- ب) حرف  إقامة  عالل  لفا�شي 

41111)مر كش  ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 (.111 (:  لسيد أ5وب عبد لد 5م)

حصة بقيمة)11))درهم للحصة.)
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
 لسيد أ5وب عبد لد 5م عنو نه) ))
 45111 559)) لحي  ملحمدي) رقم)

ورز ز ت  ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيد أ5وب عبد لد 5م عنو نه) ))

 45111 559)) لحي  ملحمدي) رقم)

ورز ز ت  ملغرب

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

5نا5ر) (26 بتاريخ) بمر كش   لتجارية 

 212)تحت رقم)44176).

(88I

FIDUCIAIRE ELMANSOURI

 SOLAR ALLIANCE

TECHNOLOGIES

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

رفع رأسمال  لشركة

FIDUCIAIRE ELMANSOURI

 لشارع  لرئي�شي عمارة بوتكسوست 

 لطابق  لثالث رقم )) بيوكرى 

 شتوكة  5ت بها ، 86111، بيوكرى 

 ملغرب

 SOLAR ALLIANCE

TECHNOLOGIES شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي   قامة 

تنالت 2  لشقة رقم  )) حي  لهدى 

أكاد5ر - 81111 أكاد5ر  ملغرب.

رفع رأسمال  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.4446(

بمقت�شى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

تم) 5نا5ر) 212) في) ))  ملؤرخ 

قدره) بمبلغ  رأسمال  لشركة  رفع 

»411.111)درهم«)أي من)»11.111) 

عن) درهم«) (511.111« إلى) درهم«)

أو) نقد5ة  حصص  تقد5م  (: طريق)

عينية.

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

5نا5ر) (21 بتاريخ) باكاد5ر   لتجارية 

 212)تحت رقم) 6)21).

(89I

STE BECEF SARL

 AFAF IMPORT EXPORT
SARL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسيس شركة

STE BECEF SARL
 N°41 IMMEUBLE(CHAOUI

 APPT 16 RUE(ELMOUJAHID
 AYACH(VN(FES، 30000، FES

MAROC
 AFAF IMPORT EXPORT SARL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي 98 عمارة 
 لحمومي عقبة قا5د  لخمار فاس 

فاس 1111  فاس  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

75(89
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) ((6
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�شي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 AFAF (: بمختصر تسميتها)  إلقتضاء)

.IMPORT EXPORT SARL
:) ستيف د) بإ5جاز) غرض  لشركة 
وتصد5ر  ميع  ملجوهر ت و لساعات)
ومنتجات) ومستلزمات  لتليفون 

 لعطور..
عنو ن  ملقر  ال تماعي):)98)عمارة)
فاس) قا5د  لخمار  عقبة   لحمومي 

فاس)1111 )فاس  ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 21.111 رأسمال  لشركة:) مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
 لسيد بن  لسالمي 5وسف):)11) 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة.
 (11 (: محمد)  لسيد  ملصمودي 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة.)
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

5وسف) بن  لسالمي   لسيد 
عين) رقم) ) (2 حي  ألمل) عنو نه) ))
28121) ملحمد5ة) حرودة  ملحمد5ة)

 ملغرب.
محمد)  لسيد  ملصمودي 
عنو نه) ))إقامة  لوحدة  نان  لسني)

 نانات فاس)1111 )فاس  ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
محمد)  لسيد  ملصمودي 
عنو نه) ))إقامة  لوحدة  نان  لسني)

 نانات فاس)1111 )فاس  ملغرب
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
 لتجارية بفاس بتاريخ)25)5نا5ر) 212 

تحت رقم)5885.
(91I

STE FIACCOF 

SIJILMASSA PROMOTION
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

STE FIACCOF
 RUE(IFNI ,RESIDENCE(ANASS
 60 ,APPT 6 ,HAY(NAJAH,SIDI
BRAHIM ، 30080، fes(maroc
 SIJILMASSA PROMOTION

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة)في 
طور  لتصفية)

وعنو ن مقرها  إل تماعي 5 زنقة 1) 
بلوك   حي و د فاس - 1111  فاس 

 ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.48 1(

بمقت�شى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تقرر حل) 5نا5ر) 212) (27  ملؤرخ في)
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة) شركة 
مبلغ) (SIJILMASSA PROMOTION
وعنو ن) درهم  ((11.111 رأسمالها)
بلوك  ) ((1 زنقة) (5 مقرها  إل تماعي)
فاس  ملغرب) ( 1111 (- حي و د فاس)
و) تحقيق  رباح  عدم  (: ل) نتيجة 

 هد ف  لشركة.
و حدد مقر  لتصفية ب)5)زنقة)1) 
فاس) ( 1111 (- بلوك   حي و د فاس)

 ملغرب.)
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و عين:

 لسيد)ة))عبد  لرحمان عزيوي و)
بلوك   حي و د) ((1 زنقة) (5 عنو نه) ))

فاس  ملغرب كمصفي) ( 1111 فاس)

)ة))للشركة.

وعند  إلقتضاء) لحدود  ملفروضة)

محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و) تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 
زنقة) (5 (:  لوثائق  ملتعلقة بالتصفية)

1))بلوك   حي و د فاس)

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

 لتجارية بفاس بتاريخ)1 )5نا5ر) 212 

تحت رقم)5949.

(9(I

STE SELEVISION SARL AU

STE SOSA CUISINE شركة
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

STE SOSA CUISINE

 2EME-BUREAU 8 RUE(N 399

 ETAGE LOTS JANAT ZITOUNE

 1 BENSOUDA ، 30000، FES

MAROC

شركة STE SOSA CUISINE شركة 

ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي مكت4 رقم 

8 زنقة 99  بالطابق  لثاني تجزئة 

 نة  لزيتون ) بنسودة - 1111  

فاس  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

7522 

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) (26

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�شي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

شركة) (: بمختصر تسميتها)  إلقتضاء)

.STE SOSA CUISINE

-صناعة) (: غرض  لشركة بإ5جاز)

 الو ني  ملنزلية)

-بائع  الو ني  ملنزلية

-تا ر  و وسيط النجاز  لتصد5ر)

و الستيف د.

مكت4) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
بالطابق  لثاني) ( 99 زنقة) (8 رقم)

(- بنسودة) (( تجزئة  نة  لزيتون)

1111 )فاس  ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 (.111 (:  لسيد  لصباني  دريس)

حصة بقيمة)11))درهم للحصة.)

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

 لسيد  لصباني  دريس عنو نه) ))

  1111 حمو والد لطي4) دو ر  والد 

فاس  ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيد  لصباني  دريس عنو نه) ))

  1111 حمو والد لطي4) دو ر  والد 

فاس  ملغرب

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

 لتجارية بفاس بتاريخ)27)5نا5ر) 212 

تحت رقم)2 59.

(92I

ASMAA MEDIA GROUP

STAND BAT
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

ASMAA MEDIA GROUP

شارع صهي4  لرومي بلوك 9   لرقم 

21  لبفنو�شي  لبيضاء، 21111، 

 لبيضاء  ملغرب

STAND BAT شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي 2), زنقة 

صبفي بو معة  لطابق  الول  لشقة 

 لرقم 6  لد ر  لبيضاء -.  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

4125 (

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعد د  لقانون) (21(8 مارس) (21

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�شي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.STAND BAT

:) عمال) بإ5جاز) غرض  لشركة 

و  العمال) و  لهندسة  ملدنية,)  لبناء)

و) تا يف  و  و  قتناء)  ملتنوعة  نشاء)

تركي4 و تشغيل  ي منشاة  و مصنع)

بالنشاط) تتعلق  عمل  ورشة   و 

 ال تماعي.

(,(2 (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
بو معة  لطابق  الول) صبفي  زنقة 

 لشقة  لرقم)6) لد ر  لبيضاء)-.) لد ر)

 لبيضاء) ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

رأسمال  لشركة:) مبلغ 

100.000,00)درهم،)مقسم كالتالي:

عبد  لرحمان) بلقسم   لسيد 

درهم) ((11 بقيمة) حصة  ((.111  :

للحصة.)

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

عبد  لرحمان) بلقسم   لسيد 

 2( رقم) تجزئة  لشمس  عنو نه) ))

 ملحمد5ة.) لد ر  لبيضاء) ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عبد  لرحمان) بلقسم   لسيد 

 2( رقم) تجزئة  لشمس  عنو نه) ))

 ملحمد5ة.) لد ر  لبيضاء) ملغرب

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

بتاريخ) 1  بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

ماي)8)21)تحت رقم)521)).

(9 I

MAIROUCHE FISC

 SOCIETE SAHARA INFO

TECHNOLOGIE SARL
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تفويت حصص

MAIROUCHE FISC

55) شارع محمد  لسادس  قامة 

سلمى  لطابق  الول رقم  1 كلميم ، 

111)8، كلميم  ملغرب

 SOCIETE SAHARA INFO

TECHNOLOGIE SARL شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي 59) حي 

 لقدس كلميم - 111)8 كلميم 

 ملغرب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.2257

بمقت�شى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

تمت) (2122 د نبف) (1( في)  ملؤرخ 

 ملصادقة على):
)ة))محمد  عفري) تفويت  لسيد)

1  )حصة   تماعية من أصل)1   

)ة)) لحسين) لفائدة  لسيد) حصة 

بوكزين بتاريخ)27)د نبف)2122.
تفويت  لسيد))ة)) لعربي  عفري)

1  )حصة   تماعية من أصل)1   

)ة)) لحسين) لفائدة  لسيد) حصة 

بوكزين بتاريخ)27)د نبف)2122.

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني  (

د نبف) ( 1 بتاريخ) بكلميم   البتد ئية 

2122)تحت رقم)487.

(94I
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STE FIACCOF 

LARZA CARS

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

قفل  لتصفية

STE FIACCOF

 RUE(IFNI ,RESIDENCE(ANASS

 60 ,APPT 6 ,HAY(NAJAH,SIDI

BRAHIM ، 30080، fes(maroc

LARZA CARS شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي : رقم  

تجزئة مكز ري محل 2  قامة 

 لصنوبر طريق صفرو - 1111  

فاس  ملغرب.

قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

.5   (

بمقت�شى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

2122)تقرر حل) 29)د نبف)  ملؤرخ في)

LARZA CARS)شركة ذ ت  ملسؤولية)

 511.111 رأسمالها) مبلغ   ملحدودة 

درهم وعنو ن مقرها  إل تماعي رقم  

تجزئة مكز ري محل)2) قامة  لصنوبر)

فاس  ملغرب) ( 1111 (- طريق صفرو)

نتيجة لعدم تحقيق  هد ف  لشركة)

وتر كم  لخسائر.

و عين:

و) ستيتو  ( رشيدة)  لسيد)ة))

مكز ري) تجزئة  رقم ) عنو نه) ))

2) قامة  لصنوبر طريق صفرو) محل)

)ة)) كمصفي) فاس  ملغرب  ( 1111

للشركة.

و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية)

رقم   وفي  (2122 د نبف) (29 بتاريخ)

تجزئة مكز ري محل)2) قامة  لصنوبر)

طريق صفرو)-)1111 )فاس  ملغرب.

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

 لتجارية بفاس بتاريخ)1 )5نا5ر) 212 

تحت رقم)5948.

(95I

STE FIACCOF 

STE GROUPE USEM
إعالن متعدد  لقر ر ت

STE FIACCOF

 RUE(IFNI ,RESIDENCE(ANASS

 60 ,APPT 6 ,HAY(NAJAH,SIDI

BRAHIM ، 30080، fes(maroc

STE GROUPE USEM »شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد«

وعنو ن مقرها  ال تماعي: دو ر والد 

حمو والد  لطي4 - 1111  فاس 

 ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

. 8(69

بمقت�شى  لجمع  لعام  الستثنائي)

 ملؤرخ في)1 )5نا5ر) 212

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية:)

على) 5نص  2-):) لذي  رقم) قر ر 

(* ( بيع حصص   تماعية) (* ما5لي:)

تقسيم  د5د لر س  ملال

على) 5نص  4- :) لذي  رقم) قر ر 

تعيين مسر) (- ما5لي:) ستقالة  ملسيف)

 د5د

وتبعا لذلك تم تعد5ل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�شي  لتالية:)

على) 5نص  2-):) لذي  رقم) بند 

111)حصة   تماعية) بيع) ما5لي:)

من طرف  لسيد  لعلوي  لعباس  لى)

تقسيم  د5د) (- صفار)  لسيدزكرياء)

بيد  لسيد) لر س  ملال حيت  صبح 

بدلك تم تغييف في  لبند) صفار زكرياء)

6و7

على) 5نص  4- :) لذي  رقم) بند 

قبول  ستقالة  ملسيف  لقد5م) ما5لي:)

 لسيد  لعلوي  لعباس وتعيين مسيف)

 د5د بامضائه  لو حد  لسيد زكرياء)

صفار تم تغييف في  لبند)6)

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

 لتجارية بفاس بتاريخ)1 )5نا5ر) 212 

تحت رقم)5947.

(96I

FIDORO MULTI-SERVICES

CLOX 3M
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

FIDORO MULTI-SERVICES

 GR 192 IMM 3 NR 7 DAKHLA ،

73000، DAKHLA(MAROC

CLOX 3M شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي حي 

 لنهضة،  لرقم 2487 مكرر، 

 لد خلة. - 111 7  لد خلة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

2 789

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) ((8

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�شي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

 CLOX (:  إلقتضاء)بمختصر تسميتها)

. M

:) ميع) بإ5جاز) غرض  لشركة 

وخدمات) أشغال  أشغال  لبناء،)

عامة،) ستيف د) تجارة  متنوعة،)

وتصد5ر..

حي) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)

مكرر،) (2487  لنهضة،) لرقم)

 لد خلة.)-)111 7) لد خلة  ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة سنة.

مبلغ رأسمال  لشركة:)2.111.111 

درهم،)مقسم كالتالي:

 (1.111 (:  لسيد مصطفى  ود5ل)

حصة بقيمة)100,00)درهم للحصة.

 (1.111 (:  لسيد محمد  ملنتصيف)

حصة بقيمة)100,00)درهم للحصة.)

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

 لسيد مصطفى  ود5ل عنو نه) ))

 لرباط)51)1)) لرباط  ملغرب.

 لسيد محمد  ملنتصيف عنو نه) ))

تنغيف)45811)تنغيف  ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيد مصطفى  ود5ل عنو نه) ))

 لرباط)51)1)) لرباط  ملغرب

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

 26 بتاريخ) بو دي  لده4   البتد ئية 

5نا5ر) 212)تحت رقم)6)).

(97I

موثق باملحمد5ة

HONESTY CASH

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

موثق باملحمد5ة

رقم 24، تجزئة  ملنار، شارع 

 لرياض،  ملحمد5ة. ، 21821، 

 ملحمد5ة  ملغرب

HONESTY CASH شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي  ملحمد5ة، 

بني 5خلف، مشروع  لفتح 2، رقم 

62) - 21811  ملحمد5ة  ملغرب.

تفويت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.27 49

بمقت�شى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

تمت) (2122 نونبف) في) 1)  ملؤرخ 

 ملصادقة على):

سعيدة  كيدر) )ة)) تفويت  لسيد)

أصل) من  حصة   تماعية  (511

111.))حصة لفائدة  لسيد))ة))ناد5ة)

مليتي بتاريخ)22)د نبف)2122.

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني  (

 البتد ئية باملحمد5ة بتاريخ)9))5نا5ر)

 212)تحت رقم)25).

(98I
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FIDORO MULTI-SERVICES

 ACADEMIE ARRAID

 DU FORMATEUR

 INTERNATIONAL BRAHIM

ELOURAK PRIVE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

FIDORO MULTI-SERVICES

 GR 192 IMM 3 NR 7 DAKHLA ،

73000، DAKHLA(MAROC

 ACADEMIE ARRAID DU

 FORMATEUR INTERNATIONAL

BRAHIM ELOURAK PRIVE شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي  لرقم 18 

مكرر، حي  ملسيفة  ،  لد خلة. - 

111 7  لد خلة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

2 79(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) ((2

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�شي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

 ACADEMIE ARRAID DU  :

 FORMATEUR INTERNATIONAL

.BRAHIM ELOURAK PRIVE

غرض  لشركة بإ5جاز):) لكوشينغ)

وأنشطة) تكوين  أنو عه،) بجميع 

متنوعة.

:) لرقم) عنو ن  ملقر  ال تماعي)

(- 18)مكرر،)حي  ملسيفة) ،) لد خلة.)

111 7) لد خلة  ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة سنة.

 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 511 (:  لسيد  بر هيم  لور ق)
حصة بقيمة)100,00)درهم للحصة.
 511 (: شيماء) لور ق)  لسيدة 
حصة بقيمة)100,00)درهم للحصة.)
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
 لسيد  بر هيم  لور ق عنو نه) ))
 5ت ملول)81111) 5ت ملول  ملغرب.

 لسيدة شيماء) لور ق عنو نه) ))
أكاد5ر)81111)أكاد5ر  ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 
ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيد  بر هيم  لور ق عنو نه) ))
 5ت ملول)81111) 5ت ملول  ملغرب

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
 26 بتاريخ) بو دي  لده4   البتد ئية 

5نا5ر) 212)تحت رقم)7)).
(99I

STE FSMC SARL AU

 STE GEOSERVICES
 FORAGES ET ETUDE SARL

AU
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
قفل  لتصفية

STE FSMC SARL AU
 AV(HASSAN(II(MIDELT 08 18

 AV(HASSAN(II(MIDELT، 54350،
MIDELT maroc

 STE GEOSERVICES FORAGES
ET ETUDE SARL AU شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي :  د و 
 لكوري بومية ميدلت - 51 54 

ميدلت  ملغرب.
قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
.(867

بمقت�شى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تقرر حل) 5نا5ر) 212) ((7  ملؤرخ في)
 STE GEOSERVICES FORAGES
ذ ت) شركة  (ET ETUDE SARL AU
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 
 211.111 رأسمالها) مبلغ   لوحيد 

درهم وعنو ن مقرها  إل تماعي  د و)
 54 51 (- ميدلت) بومية   لكوري 
ل  لتوقف) نتيجة  ميدلت  ملغرب 

 لنهائي لنشاط  لشركة.
و عين:

و) بنمو�شى  هللا  عبد   لسيد)ة))
ميدلت) (54 51 ميدلت) عنو نه) ))

 ملغرب كمصفي))ة))للشركة.
و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية)
وفي  د و) 5نا5ر) 212) ((7 بتاريخ)
 54 51 (- ميدلت) بومية   لكوري 

ميدلت  ملغرب.
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
5نا5ر) بتاريخ) 2) بميدلت   البتد ئية 

 212)تحت رقم) ).
211I

FIDORO MULTI-SERVICES

OCEANOFRESCA
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

FIDORO MULTI-SERVICES
 GR 192 IMM 3 NR 7 DAKHLA ،

73000، DAKHLA(MAROC
OCEANOFRESCA شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي حي  ملسيفة 
 ، شارع فاس،  لرقم 19،  لد خلة. 

- 111 7  لد خلة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
2 785

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) (2 
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�شي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.OCEANOFRESCA

:) لصيد) بإ5جاز) غرض  لشركة 

ومنتو ات) في  ألسماك  و لتجارة 

وفو كه  لبحر،)تجارة عامة،) ستيف د)

وتصد5ر..

حي) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)

(،19 فاس،) لرقم) شارع   ملسيفة) ،)

 لد خلة.)-)111 7) لد خلة  ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة سنة.

 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 (.111 (: و ملعطي) ميمون   لسيد 

حصة بقيمة)100,00)درهم للحصة.)

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

 لسيد ميمون و ملعطي عنو نه) ))

 لد خلة)111 7) لد خلة  ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيد ميمون و ملعطي عنو نه) ))

 لد خلة)111 7) لد خلة  ملغرب

تم  إل5د ع  لقانوني ب-)بتاريخ)25 

5نا5ر) 212)تحت رقم) )).

21(I

STE FSMC SARL AU

TO FRERES MATERIAUX
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

STE FSMC SARL AU

 AV(HASSAN(II(MIDELT 08 18

 AV(HASSAN(II(MIDELT، 54350،

MIDELT maroc

TO FRERES MATERIAUX شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي شارع 

محمد  لسادس ممالل ميدلت - 

51 54 ميدلت  ملغرب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

. 24(

بمقت�شى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

تمت) (2122 د نبف) في) 2)  ملؤرخ 

 ملصادقة على):



عدد)5755 - 24)ر 4)444) )5))فبف 5ر) 212)الجريدة الرسمية   2814

رشيد) موالي  )ة)) تفويت  لسيد)
 لتعرمتي علوي)217)حصة   تماعية)
حصة لفائدة  لسيد) (217 من أصل)
)ة))هشام)) لتعرمتي علوي))بتاريخ) 2 

د نبف)2122.
محمد  بت) )ة)) تفويت  لسيد)
 معو)217)حصة   تماعية من أصل)
217)حصة لفائدة  لسيد))ة)))هشام)
د نبف) بتاريخ) 2) علوي   لتعرمتي 

.2122
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني  (
5نا5ر) (24 بتاريخ) بميدلت   البتد ئية 

 212)تحت رقم)4).

212I

comptacontrole

CLUB RIAD AHLEN SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تحويل  ملقر  ال تماعي للشركة

comptacontrole
مركز  العمال كاسطيا, شارع عبد 
 لرحمان  ليوسفي  لطابق  لثاني 
رقم )) و 2) ، 91111، طنجة 

 ملغرب
CLUB RIAD AHLEN SARL شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي 2 ز وية 

شارع فاس و شارع و د  لده4  قامة 
 لصفاء رقم ) - 91111 طنجة 

 ملغرب.
تحويل  ملقر  ال تماعي للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.59(87

بمقت�شى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تم تحويل) (2122 نونبف) (14  ملؤرخ في)
 ملقر  ال تماعي  لحالي للشركة من)»2 
ز وية شارع فاس و شارع و د  لده4)
 قامة  لصفاء)رقم)) - 91111)طنجة)
إلى)»615)تجزئة رياض  هال)  ملغرب«)
طنجة) (91111 (- )) لشطر  لتاني)

 ملغرب«.
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
5نا5ر) بتاريخ) 2) بطنجة   لتجارية 

 212)تحت رقم)))1).

21 I

SACO CONSEIL

ABOURHIM TRAVAUX
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

SACO CONSEIL
 LOT(I-13 HOMMANE(EL

 FATOUAKI(APPARTEMENT(N 8
 2EME ETAGE LAMHAMID EN

 FACE CAFE TAIBA MARRAKECH
 ، 40000، MARRAKECH

MAROC
ABOURHIM TRAVAUX شركة 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة)في طور 

 لتصفية)
وعنو ن مقرها  إل تماعي تجزئة 
 لحفرة رقم 85   المل ملحاميد 
مر كش - 41111 مر كش  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.(14967
بمقت�شى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تقرر حل) 5نا5ر) 212)  ملؤرخ في) 2)
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة) شركة 
مبلغ) (ABOURHIM TRAVAUX
وعنو ن) درهم  ((11.111 رأسمالها)
مقرها  إل تماعي تجزئة  لحفرة رقم)
85 ) المل ملحاميد مر كش)-)41111 
في) :) زمة  ل) نتيجة  مر كش  ملغرب 

 لسوق.
تجزئة) ب  مقر  لتصفية  حدد  و 
ملحاميد) 85 ) المل  رقم)  لحفرة 

مر كش)-)41111)مر كش  ملغرب.)
و عين:

) بورحيم) عبد  لو حد)  لسيد)ة))
 67 رقم) (( تجزئة  در ر) و عنو نه) ))
مر كش) (41111 مر كش)  سكجور 

 ملغرب كمصفي))ة))للشركة.
وعند  إلقتضاء) لحدود  ملفروضة)
محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و) تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
5نا5ر) (27 بتاريخ) بمر كش   لتجارية 

 212)تحت رقم))6)44).

214I

FIDUCIAIRE IBN ROCHD

FLY AWAY
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

FIDUCIAIRE IBN ROCHD

شارع  لحسن  لثاني رقم )8 حي 

 avenue سيطا سوق  لسبت

 hassan 2 n°81 cité(suta(souk

sebt، 23550، سوق  لسبت  ملغرب

FLY AWAY شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة)في طور  لتصفية)

وعنو ن مقرها  إل تماعي حي  لنخلة 
زنقة 24  لرقم 44 - 551 2 سوق 

 لسبت  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

. 79

بمقت�شى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

2122)تقرر حل) 2))د نبف)  ملؤرخ في)

 FLY شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة)

 (11.111 رأسمالها) مبلغ  (AWAY

درهم وعنو ن مقرها  إل تماعي حي)

 2 551  -  44 24) لرقم)  لنخلة زنقة)

سوق  لسبت  ملغرب نتيجة ل):)عدم)

 لقدرة على تحقيق هدف  لشركة.

و حدد مقر  لتصفية ب حي  لنخلة)

44 - 551 2)سوق) 24) لرقم)  لزنقة)

 لسبت  ملغرب.)

و عين:

و)  لسيد)ة)) لحسين  لكو�شي 

24) لرقم) عنو نه) ))حي  لنخلة زنقة)

سوق  لسبت  ملغرب) (2 551  44

كمصفي))ة))للشركة.

وعند  إلقتضاء) لحدود  ملفروضة)

محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و) تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

 البتد ئية بسوق  لسبت  والد  لنمة)

رقم) تحت  5نا5ر) 212) ((9 بتاريخ)

.   

215I

MK SOLUTIONS

MARINA AUTO DESIGN
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

MK SOLUTIONS
 RUE 14 AMAL 2 IMM 2 3EME
 ETAGE(N 8 SIDI(BERNOUSSI ،
20000، CASABLANCA(MAROC
MARINA AUTO DESIGN شركة 

ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي زنقة 4) 
 المل 2 عمارة 2  لطابق    لرقم 

8 سيدي  لبفنو�شي - 21111  لد ر 
 لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
568(45

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) ((1
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�شي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.MARINA AUTO DESIGN
(: بإ5جاز) غرض  لشركة 
و لتجد5د) في  لتصميم  متخصصة 
و لخار ية) و لتجهيز ت  لد خلية 
و لنجارة) و ملفروشات   لجاهزة 
 لخشبية و ألملنيوم،)وتصميم  ملتا ر)
و لد5كور) وصاالت  لعرض  و ملكات4 
وإنتاج) وتصميم  وتحد5د  ملساحات 

 ميع وسائل  التصال..
 (4 زنقة) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
2) لطابق) ) لرقم) عمارة) (2  المل)
21111) لد ر) (- سيدي  لبفنو�شي) (8

 لبيضاء) ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
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 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 (.111 (: عمري)  لسيد  ملهدي 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة.)

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

عنو نه) )) عمري   لسيد  ملهدي 
د) س  ((5 رقم) ((81 زنقة) (5  ميلة)

21111) لد ر  لبيضاء) ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) )) عمري   لسيد  ملهدي 
د) س  ((5 رقم) ((81 زنقة) (5  ميلة)

21111) لد ر  لبيضاء) ملغرب

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

 (6 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

5نا5ر) 212)تحت رقم)5 )854.

216I

marinatech

marinatech
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

marinatech

2)، تجزئة  الزهري 2، طابق )، زنقة 

77، بقعة 9)2  لولفة، 21241، 

 لد ر لبيضاء  ملغرب

marinatech شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي 2)، تجزئة 

 الزهري 2، طابق )، زنقة 77، بقعة 

9)2  لولفة 21241  لد ر لبيضاء 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

5699((

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) ((1

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�شي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.marinatech
غرض  لشركة بإ5جاز):) لتكوين و)

 الستشارة في  النظمة  ملعلوماتية.
(،(2 (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
زنقة) (،( طابق) (،2 تجزئة  الزهري)
 21241 9)2) لولفة) بقعة) (،77

 لد ر لبيضاء) ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 (1.111 رأسمال  لشركة:) مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
 لسيد  لحسين شبيف):)11))حصة)

بقيمة)11))درهم للحصة.)
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
عنو نه) )) شبيف   لسيد  لحسين 
(،( طابق) (،2 تجزئة  الزهري) (،(2
 21241 9)2) لولفة) بقعة) (،77 زنقة)

 لد ر لبيضاء) ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) )) شبيف   لسيد  لحسين 
(،( طابق) (،2 تجزئة  الزهري) (،(2
 21241 9)2) لولفة) بقعة) (،77 زنقة)

 لد ر لبيضاء) ملغرب
(- بتاريخ) تم  إل5د ع  لقانوني ب-)

تحت رقم)-.

217I

SUCCES JOBS CONSULTIN

CHOUARI PESCA
إعالن متعدد  لقر ر ت

SUCCES JOBS CONSULTIN
شارع  لبعث رقم 6  حي  لقدس 
 لعيون ، 71111،  لعيون  ملغرب
CHOUARI PESCA »شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد«
وعنو ن مقرها  ال تماعي: حي 

 لسالم رقم 6)) - - بو دور  ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.22(67
بمقت�شى  لجمع  لعام  الستثنائي)

 ملؤرخ في)14)5نا5ر) 212
تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية:)

على) 5نص  )1:) لذي  رقم) قر ر 
ما5لي:)بيع حصص

على) 5نص  12:) لذي  رقم) قر ر 
ما5لي:)تغييف  لشكل  لقانوني للشركة

على) 5نص  رقم) 1:) لذي  قر ر 
ما5لي:) لتسييف و  المضاء

وتبعا لذلك تم تعد5ل مقتضيات)
 لنظام  ألسا�شي  لتالية:)

على) 5نص  17:) لذي  رقم) بند 
نصي4) من  حصة  (511 بيع) ما5لي:)
 لسيد  ملخطار شو ري لصالح  لسيد)

 ملخطار شو ري)
بند رقم) 1:) لذي 5نص على ما5لي:)
تحويل  لشكل  لقانوني للشركة من)
شركة د ت مشؤولية محدودة د ت)
شريك وحيد لشركة د ت مشؤولية)

محدودة
على) 5نص  9):) لذي  رقم) بند 
ما5لي:)تسمية  لسيد عبد  لقادر بلين)
تتعاقد  لشركة) و  مسيف  كمساعد 
للمسيف  لسيد) باالمظاء) لوحيد  ما 
ملساعد  ملسيف) أو  شو ري   ملخطار 

 لسيد  ملخطار شو ري
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
5نا5ر) ( 1 بتاريخ) بالعيون   البتد ئية 

 212)تحت رقم)8)9 .

218I

FIDUCIAIRE 2116

RENIA CONSTRUCTION
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تعيين مسيف  د5د للشركة

FIDUCIAIRE 2006
 LOT AMINE SIDI MAAROUF 52

N ، 20280، Casablanca(Maroc
RENIA CONSTRUCTION شركة 

ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي رقم 498 

حي  ملنزه زنقة  لتقو ن حي يعقوب 

 ملنصور -  115)  لرباط  ملغرب.

تعيين مسيف  د5د للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.(56 99

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�شى 

تم تعيين) 5نا5ر) 212) (19  ملؤرخ في)

للشركة  لسيد)ة)) مسيف  د5د 

 لبلقاوي عمار كمسيف وحيد

تبعا إلقالة مسيف.

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

5نا5ر) (25 بتاريخ) بالرباط   لتجارية 

 212)تحت رقم)2646 ).

219I

NOUSSAIR MOHAMED

EMARELEC SARL AU
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تحويل  ملقر  ال تماعي للشركة

NOUSSAIR MOHAMED

د5ور مر ان مج 5  قامة 4  لضابق 

 لتاني  لشقة رقم 1) مر كش ، 

41111، مر كش  ملغرب

EMARELEC SARL AU شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي  لرويضات 

2  قامة 51  لشقة )) شارع موالي 

عبد هللا مر كش - 41111 مر كش 

 ملغرب.

تحويل  ملقر  ال تماعي للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.46725

بمقت�شى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

تم تحويل) 5نا5ر) 212) (15  ملؤرخ في)

من) للشركة   ملقر  ال تماعي  لحالي 

51) لشقة) 2) قامة) » لرويضات)

مر كش) هللا  عبد  موالي  شارع  (((

»د ر) إلى) مر كش  ملغرب«) (41111  -

 ( 7) لشقة) رقم) 2) قامة   لسعادة)

 41111 (- مر كش)  لطابق  لسفلي 

مر كش  ملغرب«.
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باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

5نا5ر) ( ( بتاريخ) بمر كش   لتجارية 

 212)تحت رقم)44241).

2(1I

cabinet(aux(services(des(affaires

AIT KHOUYA TOURS
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
قفل  لتصفية

cabinet(aux(services(des(affaires

 n° 99 rue(my(lhassan 1er

 etage(erfoud ، 52200، erfoud

MAROC

AIT KHOUYA TOURS شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي : حي 

 لسالم رقم 4   رفود - 52211 

 رفود  ملغرب.

قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

.2119/7(6 

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�شى 

تقرر حل) 5نا5ر) 212) (26  ملؤرخ في)

AIT KHOUYA TOURS)شركة ذ ت)

ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد مبلغ رأسمالها)61.111)درهم)

وعنو ن مقرها  إل تماعي حي  لسالم)

رقم)4 ) رفود)-)52211) رفود  ملغرب)

نتيجة اللتوقف عن مز ولة  لنشاط.

و عين:

و) خويا  حمد  5ت   لسيد)ة))

دو ر  لعسكر حي  لبطحاء) عنو نه) ))

)ة)) كمصفي) 52211) رفود  ملغرب 

للشركة.

و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية)

بتاريخ)26)5نا5ر) 212)وفي حي  لسالم)

رقم)4 ) رفود)-)52211) رفود  ملغرب.

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

 البتد ئية بالرشيد5ة بتاريخ)1 )5نا5ر)

 212)تحت رقم) 57/212.

2((I

fisc(orient

SYNFEX
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

fisc(orient
شارع  دريس  الكبف عمارة ملنور 
 لطابق  الول رقم ) ، 61111، 

و دة  ملغرب
SYNFEX شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي 6) تجزئة 
 ليعقوبي طريق سيدي 5حيى - 

61111 و دة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
41499

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) ((6
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�شي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.SYNFEX
برمجة) (: بإ5جاز) غرض  لشركة 

 ملعلوميات.
 (6 (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
تجزئة  ليعقوبي طريق سيدي 5حيى)-)

61111)و دة  ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 لسيد فخر  لد5ن تميمي):)111.) 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة.)
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
تميمي) فخر  لد5ن   لسيد 
كريمي) زنقة  حي  الندلس  عنو نه) ))
و دة) (61111  4 رقم) عبد  لقادر 

 ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 
ومو طن مسيفي  لشركة:

تميمي) فخر  لد5ن   لسيد 
كريمي) زنقة  حي  الندلس  عنو نه) ))
و دة) (61111  4 رقم) عبد  لقادر 

 ملغرب
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
5نا5ر) ( 1 بتاريخ) بو دة   لتجارية 

 212)تحت رقم)75 .
2(2I

YG ET ASSOCIES

PROMOPLUS MED
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

YG ET ASSOCIES
65) شارع عبد  ملومن 

 لعمارة B  لطابق   ، 21111، 
CASABLANCA MAROC

PROMOPLUS MED شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي )22 شارع 
 لرود ني - 21111  لد ر لبيضاء 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

569917
في) مؤرخ  حر  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) (12
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�شي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.PROMOPLUS MED
-) لتفويج) (: غرض  لشركة بإ5جاز)

 لطبي
تصد5ر،) (، توزيع) (، -) ستيف د)
(، ، لتغليف)  ستغالل،) لتعبئة)
 لتعبئة و لتغليف للمنتجات  لتالية)

بجميع أشكالها):)
.) ملكمالت  لغد ئية)

.) أل هزة  لطبية
.) ملعد ت  لطبية

.)مستحضر ت  لتجميل

.)مستحضر ت  لعنا5ة  لشخصية

.)منتجات وقا5ة  لنبات

.) لكو شف  لكيميائية

 لخ.....

عنو ن  ملقر  ال تماعي):))22)شارع)

21111) لد ر لبيضاء) (-  لرود ني)

 ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 511.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

عنو نه) )) سعد  شر 5بي   لسيد 

 قامة مارينا بالنكا رقم)27)د ر بوعزة)

نو صر)21111) لد ر لبيضاء) ملغرب.

عنو نه) )) مهدي  شر 5بي   لسيد 
د ر بوعزة) (54 رقم) (2  قامة فيال  نفا)

نو صر)21111) لد ر لبيضاء) ملغرب.

عنو نه) )) 5اسين  شر 5بي   لسيد 

 2 رومندي) بئفر نز ر ن  قامة  شارع 

معاريف) (((( ))) لشقة)  لطابق)

21111) لد ر لبيضاء) ملغرب.

 لسيد شر 5بي بنسالم عنو نه) ))

 قامة مارينا بالنكا رقم)27)د ر بوعزة)

نو صر)21111) لد ر لبيضاء) ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) )) سعد  شر 5بي   لسيد 

 قامة مارينا بالنكا رقم)27)د ر بوعزة)

نو صر)21111) لد ر لبيضاء) ملغرب

عنو نه) )) مهدي  شر 5بي   لسيد 
د ر بوعزة) (54 رقم) (2  قامة فيال  نفا)

نو صر)21111) لد ر لبيضاء) ملغرب

عنو نه) )) 5اسين  شر 5بي   لسيد 

رومندي) بئفر نز ر ن  قامة  شارع 

 21111  ((( ))) لشقة) 2) لطابق)

 لد ر لبيضاء) ملغرب

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

 لتجارية بالد ر  لبيضاء)بتاريخ)-)تحت)
رقم)-.

2( I
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YG ET ASSOCIES

SATCM
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

YG ET ASSOCIES
65) شارع عبد  ملومن 

 لعمارة B  لطابق   ، 21111، 
CASABLANCA MAROC

SATCM شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي 7  قامة 
ر مي زنقة سبتة  لطابق 2 مكت4 

رقم 8 - 21111  لد ر لبيضاء  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

568867
في) مؤرخ  حر  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) (12
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�شي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.SATCM
-) ميع) (: بإ5جاز) غرض  لشركة 

أنشطة دعم  ملباني
-)إعادة  لتطوير و لتجد5د و لبناء)
و لدعم) خدمات  الستشار ت  (-
و ملؤسسات) في  لشركات  لألفر د 

 لعامة أو  لخاصة  ألخرى).
7) قامة) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
ر مي زنقة سبتة  لطابق)2)مكت4 رقم)

8 - 21111) لد ر لبيضاء) ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 (1.111 رأسمال  لشركة:) مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
عنو نه) )) بنفد د   لسيدة  ميمة 
مجموعة كالفورنيا زنقة)8))رقم)-6)
21111) لد ر لبيضاء) كالفورنيا) ((8

 ملغرب.

عنو نه) )) بنجلون  مجيد   لسيد 
 21111 كاليفورنيا) كارولين  زنقة  ( 

 لد ر لبيضاء) ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) )) بنفد د   لسيدة  ميمة 
مجموعة كالفورنيا زنقة)8))رقم)-6)
21111) لد ر لبيضاء) كالفورنيا) ((8

 ملغرب
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
 لتجارية بالد ر  لبيضاء)بتاريخ)-)تحت)

رقم)-.

2(4I

A.I.H.trans

A. L. M ACQUA
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

A.I.H.trans
مذ5نة  لوحذة  شطر2بلوك ش 

رقم 559 لعيون ، 71111،  لعيون 
 ملغرب

A. L. M(ACQUA شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي 
حيالشهد ء زنقة عمر  لخيام رقم 
١٠ لعيون - 7111  لعيون  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

44 45
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) (( 
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�شي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 A. L. M(:(إلقتضاء)بمختصر تسميتها 

.ACQUA
:) ميع) بإ5جاز) غرض  لشركة 

 لخدمات.
(: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
رقم) عمر  لخيام  زنقة  حيالشهد ء)

١٠ لعيون)-)7111) لعيون  ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 
 لشركة):)99)سنة.

 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

سالم) سيدي  حمد   لسيدة 
بقيمة) حصة  ((11.111 (:  لسعدي)

2))درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء):

 A. L. M ACQUA  لشركة)
عمر) زنقة  حي  لشهد ء) عنو نه) ))
 لخيام رقم)1)) لعيون)7111) لعيون)

 ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيد سيد حمد سالم  لسعديي)
عمر) زنقة  حيالشهد ء) عنو نه) ))
 72111 ١٠ لعيون) رقم)  لخيام 

سمارة  ملغرب
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
5نا5ر) ((8 بتاريخ) بالعيون   البتد ئية 

 212)تحت رقم))29.
2(5I

FB2H CONSEILS

 SOCIETE DES ETUDES ET
 CONTROLE TECHNIQUE

SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

FB2H CONSEILS
 N°05 BLOC(P(CITE(LA
 RÉSISTANCE ، 45000،
OUARZAZATE MAROC

 SOCIETE DES ETUDES ET
 CONTROLE TECHNIQUE SARL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي 669) حي 

 لوحدة - 45111 ورز ز ت  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

(2255
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) (15

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�شي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

 SOCIETE DES ETUDES ET

.CONTROLE TECHNIQUE SARL

مكت4) (: بإ5جاز) غرض  لشركة 

 لدر سات

و الستطالعات و لبحوث؛.

عنو ن  ملقر  ال تماعي):)669))حي)

 لوحدة)-)45111)ورز ز ت  ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 511 (: سعادي) منال   لسيدة 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة.

 511 (: محمد  لصنهاجي)  لسيد 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة.)

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

عنو نه) )) سعادي  منال   لسيدة 

 21 عمارة) شمس  ملد5نة  تجزئة 

 لشقة))))تسلطانت)41165)مر كش)

 ملغرب.

 لسيد محمد  لصنهاجي عنو نه) ))

 قامة  لو حة شارع محمد  لخامس)

45111)ورز ز ت  ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) )) سعادي  منال   لسيدة 

 21 عمارة) شمس  ملد5نة  تجزئة 

 لشقة))))تسلطانت)41165)مر كش)

 ملغرب

 لسيد محمد  لصنهاجي عنو نه) ))

 قامة  لو حة شارع محمد  لخامس)

45111)ورز ز ت  ملغرب

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

5نا5ر) (27  البتد ئية بورز ز ت بتاريخ)

 212)تحت رقم) 4.

2(6I
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FOGHAL GESTION SARL AU

ZAR O›TOP CAR
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

FOGHAL GESTION SARL AU
 IMM 37 APPT 21 AV(MLY

 RACHID(ATLAS ، 30000، FES
MAROC

ZAR O›TOP CAR شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

 RDC وعنو ن مقرها  إل تماعي
 8 A LOTS POLE/LOT N°S(5
 URBAIN(AIN(CHKEF - 30050

فاس  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

752 7
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) (24
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�شي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 ZAR (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.O’TOP CAR
كر ء) (: بإ5جاز) غرض  لشركة 

 لسيار ت بدون سائق.
 RDC (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
 LOT N°S(5/8 A LOTS POLE
 URBAIN AIN CHKEF -  1151

فاس  ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
511)حصة) (:  لسيد زرو ل سميف)

بقيمة)11))درهم للحصة.
حصة) (511 (:  لسيد زرو ل عزيز)

بقيمة)11))درهم للحصة.)
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
 AV 9(( (لسيد زرو ل سميف عنو نه 
 DU PRES SALVADOR ALLENDE

.( 211 ARLES FRANCE

 لسيد زرو ل عزيز عنو نه) ))رقم)
)2) لطابق  ألول تجزئة و د) 86)زنقة)

فاس)1191 )فاس  ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 AV 9(( (لسيد زرو ل سميف عنو نه 

 DU PRES SALVADOR ALLENDE

( 211 ARLES FRANCE

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

 لتجارية بفاس بتاريخ)1 )5نا5ر) 212 

تحت رقم)5955.

2(7I

FLASH ECONOMIE

DAK ASSISTANCE
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue(des(Forces(armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

DAK ASSISTANCE شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي  ملنطقة 

 لصناعية حي  ملسيفة 2 شارع 

باحنيني عمارة 2  لطابق )  لشقة 

) - 111 7  لد خلة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

2 77(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعد د  لقانون) (2122 د نبف) (1(

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�شي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

 DAK (: بمختصر تسميتها)  إلقتضاء)

.ASSISTANCE

خدمة) (: بإ5جاز) غرض  لشركة 
تأ يف مركبات  لنقل باملستشفيات.

:) ملنطقة) عنو ن  ملقر  ال تماعي)
 لصناعية حي  ملسيفة)2)شارع باحنيني)
عمارة)2) لطابق))) لشقة)) - 111 7 

 لد خلة  ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 (.111 (: بوشنة) محمد   لسيد 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة.)
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
عنو نه) )) بوشنة  محمد   لسيد 
 7 111 شارع باحنيني) (( حي  ملسيفة)

 لد خلة  ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) )) بوشنة  محمد   لسيد 
 7 111 شارع باحنيني) (( حي  ملسيفة)

 لد خلة  ملغرب
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
 (5 بتاريخ) بو دي  لده4   البتد ئية 

5نا5ر) 212)تحت رقم)15).

2(8I

FLASH ECONOMIE

joma 25
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue(des(Forces(armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

joma 25 شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي حي  ألمل 
)1 بلوك 4  رقم 12 - 111 7 

 لد خلة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
2 75(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) ((5
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�شي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 joma (: بمختصر تسميتها)  إلقتضاء)

.25
:) إلقامة) بإ5جاز) غرض  لشركة 
 لسياحية وغيفها من أماكن  إلقامة)

قصيفة  ملدى.
حي) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
 ألمل))1)بلوك)4 )رقم)12 - 111 7 

 لد خلة  ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 لسيدة رشيدة  لسويدي):)111.) 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة.)
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
رشيدة  لسويدي)  لسيد 
عنو نه) ))حي  ألمل))1)بلوك)4 )رقم)

12 111 7) لد خلة  ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
رشيدة  لسويدي)  لسيدة 
عنو نه) ))حي  ألمل))1)بلوك)4 )رقم)

12 111 7) لد خلة  ملغرب
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
 (9 بتاريخ) بو دي  لده4   البتد ئية 

5نا5ر) 212)تحت رقم)91.
2(9I

FLASH ECONOMIE

LAGOUIRA ACEL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue(des(Forces(armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC
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LAGOUIRA ACEL شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي حي  لعودة 
رقم ) تجزئة رقم ))) بيف غندووز - 

111 7  لد خلة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

2 7 1
في) مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) ((7
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�شي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.LAGOUIRA ACEL
:) لتجارة) بإ5جاز) غرض  لشركة 
في  ملنتجات  لزر عية  لزر عية)

و لصناعية.
عنو ن  ملقر  ال تماعي):)حي  لعودة)
(- بيف غندووز) (((( ))تجزئة رقم) رقم)

111 7) لد خلة  ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
511)حصة) (:  لسيد غالي  لدليمي)

بقيمة)11))درهم للحصة.
 511 (: بليليض) فاطمة   لسيدة 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة.)
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
 لسيد غالي  لدليمي عنو نه) ))حي)
 7 111 رقم) 1  ( 8 بلوك) (1(  المل)

 لد خلة  ملغرب.
 لسيدة فاطمة بليليض عنو نه) ))
 4 شارع  لوالء) ملرك4  لفالحي رقم)

111 7) لد خلة  ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيد غالي  لدليمي عنو نه) ))حي)
 7 111 رقم) 1  ( 8 بلوك) (1(  المل)

 لد خلة  ملغرب

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
 (7 بتاريخ) بو دي  لده4   البتد ئية 

5نا5ر) 212)تحت رقم)67.
221I

FLASH ECONOMIE

B2A STUDIO 
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue(des(Forces(armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

 B2A STUDIO شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي 2   شارع 
 بر هيم  لرود ني  لطابق 5  لشقة 

)2  قامة ريحان حي  ملعاريف - 
21111  لد ر  لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
571127

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) ((9
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�شي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 B2A (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.STUDIO
:) ألعمال) بإ5جاز) غرض  لشركة 

 ملعمارية و لهندسية.
   2 (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
 5 شارع  بر هيم  لرود ني  لطابق)
 لشقة))2) قامة ريحان حي  ملعاريف)

- 21111) لد ر  لبيضاء) ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

هللا) بنعبد  عبد  لقادر   لسيد 

درهم) ((11 بقيمة) حصة  ((.111  :

للحصة.)

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

هللا) بنعبد  عبد  لقادر   لسيد 
رقم) ((( تجزئة عبابو زنقة) عنو نه) ))

)))كاليفورنيا)21111) لد ر  لبيضاء)

 ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

هللا) بنعبد  عبد  لقادر   لسيد 
رقم) ((( تجزئة عبابو زنقة) عنو نه) ))

)))كاليفورنيا)21111) لد ر  لبيضاء)

 ملغرب

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

  1 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

5نا5ر) 212)تحت رقم) 4 856.

22(I

DAVID TP

DAVID TP
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

DAVID TP

 RES(LAILA 6 RUE(ASILAH(AV

 ،FAR(APPT 4 ETG 1 FES ، 30000

فاس  ملغرب

DAVID TP شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي إقامة ليلى 
زنقة أصيلة شارع  لجيش  مللكي 

شقة 4  لطابق ) فاس - 1111  

فاس  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

75245

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعد د  لقانون) (2122 د نبف) (2(

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�شي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 DAVID(:(إلقتضاء)بمختصر تسميتها 

.TP
مقاول) (: بإ5جاز) غرض  لشركة 

أعمال  لبناء)أو  ألعمال  ملتنوعة
أو) مستأ ر  ملعد ت  لصناعية 

 آلالت
تا ر.

عنو ن  ملقر ال تماعي):)إقامة ليلى)
زنقة أصيلة شارع  لجيش  مللكي شقة)
فاس) ( 1111 (- فاس) (( 4) لطابق)

 ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
مبلغ رأسمال  لشركة:)111.111.) 

درهم،)مقسم كالتالي:
  .411 (: 5اسين  لبطاحي)  لسيد 
درهم) ( 41.111 بقيمة) حصة 

للحصة.
  . 11 (: محمد  لو تق)  لسيد 
درهم) (  1.111 بقيمة) حصة 

للحصة.
 لسيدة نجاة  منزي):)11 . )حصة)

بقيمة)1.111  )درهم للحصة.)
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
 لسيد 5اسين  لبطاحي عنو نه) ))
حي  لنهضة تجزئة سامي بلوك ب رقم)

5)ق تادلة)51  2)تادلة  ملغرب.
عنو نه) )) محمد  لو تق   لسيد 
ميسور) (  251 حي  لقدس ميسور)

 ملغرب.
عنو نه) )) نجاة  منزي   لسيدة 
 4 8) لطابق) 7))ب شارع مصر شقة)
1111 )فاس) إقامة  لفتح م ج فاس)

 ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيد 5اسين  لبطاحي عنو نه) ))
حي  لنهضة تجزئة سامي بلوك ب رقم)

5)ق تادلة)51  2)تادلة  ملغرب
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
 لتجارية بفاس بتاريخ)) )5نا5ر) 212 

تحت رقم)5961.

222I
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ETUDE MAITRE AZZOUZ BAZZAOUI

YAHYA.MAHER
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 ETUDE MAITRE AZZOUZ
BAZZAOUI

 AV SAYED KOTB ANGLE
 SHIKOVSKI RES JOUBA B

ETAGE 1 N° 5 ، 90000، طنجة 
) ملغرب)

YAHYA.MAHER شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي طريق 
تطو ن  قامة  بن بطوطة  لطابق 
 لثالث رقم 62 - 91111 طنجة 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
( 417 

في) مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  (2122 نونبف) (2 
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�شي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.YAHYA.MAHER
:) النعاش) غرض  لشركة بإ5جاز)

 لعقاري.
طريق) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
بطوطة  لطابق) تطو ن  قامة  بن 
طنجة) (91111  -  62 رقم)  لثالث 

 ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 لسيد 5حيى عاللي):)111.))حصة)

بقيمة)11))درهم للحصة.)

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء):

عنو نه) )) عاللي  5حيى   لسيد 
بطوطة) تطو ن  قامة  بن  طريق 
 91111  62 رقم)  لطابق  لثالث 

طنجة  ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) )) عاللي  5حيى   لسيد 
بطوطة) تطو ن  قامة  بن  طريق 
 91111  62 رقم)  لطابق  لثالث 

طنجة  ملغرب
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
5نا5ر) ((9 بتاريخ) بطنجة   لتجارية 

 212)تحت رقم)886.

22 I

cabinet(aux(services(des(affaires

SAND CASTLE TOURS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

cabinet(aux(services(des(affaires
 n° 99 rue(my(lhassan 1er

 etage(erfoud ، 52200، erfoud
MAROC

SAND CASTLE TOURS شركة 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي قصر  والد 
معطلة ع ص ز  رفود - 52211  رفود 

 ملغرب.
تفويت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.21(8/(2217

بمقت�شى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تمت) 5نا5ر) 212) (25 في)  ملؤرخ 

 ملصادقة على):
موالي حفيظ) )ة)) تفويت  لسيد)
علوي  محمدي)511)حصة   تماعية)
من أصل)111.))حصة لفائدة  لسيد)
5نا5ر) (25 بتاريخ) 5وسف  ناني  )ة))

.212 
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني  (
 البتد ئية بالرشيد5ة بتاريخ)1 )5نا5ر)

 212)تحت رقم) 56/212.

224I

Khidmat Attajir

HADAYA BIO
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

Khidmat Attajir

 BIS(RUE(EL(MOUAHIDINE ، 15

52000، ERRACHIDIA(MAROC

HADAYA BIO شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي رقم 6 

حي  لجد5د  والد تكيف - 52111 

 لرشيد5ة  لرشيد5ة

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

(6647

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) (25

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�شي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.HADAYA BIO

غرض  لشركة بإ5جاز):)-) ألعالف)

أو  لعلف  ملرك4 أو غيفها من منتجات)

تغذ5ة  لحيو نات))تا ر))بالتفصيل

-)علف  لدو  ن

-)تجارة مختلفة.
 6 رقم) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)

 52111 (- تكيف) حي  لجد5د  والد 

 لرشيد5ة  لرشيد5ة.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 لسيد د5دي حسن علوي موالي)

 (11 بقيمة) حصة  ((.111 (:  محمد)

درهم للحصة.)

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء):

 لسيد د5دي حسن علوي موالي)
 محمد عنو نه) ))حي و د  لده4 رقم)

 56 52111) لرشيد5ة  لرشيد5ة.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيد د5دي حسن علوي موالي)
 محمد عنو نه) ))حي و د  لده4 رقم)

 56 52111) لرشيد5ة  لرشيد5ة
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
 البتد ئية بالرشيد5ة بتاريخ)1 )5نا5ر)

 212)تحت رقم)24).

225I

AL HUDA CONSEIL SARL

WALAE GARDIENNAGE
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

AL HUDA CONSEIL SARL
)7 شارع محمد  لزرقطوني  قامة 

كوثر  لشقة 9 ، 1111 ، فاس 
 ملغرب

WALAE GARDIENNAGE شركة 
ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي تجزئة 

دليلة  لعمارة 8C  لفردوس  لشقة   
زو غة - 1111  فاس  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
75( 5

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) ((7
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�شي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.WALAE GARDIENNAGE
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حر سة) (: بإ5جاز) غرض  لشركة 

 ملنشأت  لعامة و  لخاصة.

تجزئة) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)

دليلة  لعمارة)8C) لفردوس  لشقة)  

زو غة)-)1111 )فاس  ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 (.111 (:  لسيد  لشاهد  لوز ني)

حصة بقيمة)11))درهم للحصة.)

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

 لسيد  لشاهد  لوز ني عنو نه) ))

تجزئة  هان) (5 4)) لشقة) عمارة)

فاس) ( 1111 مشروع  ملهدي زو غة)

 ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيد  لشاهد  لوز ني عنو نه) ))

تجزئة  هان) (5 4)) لشقة) عمارة)

فاس) ( 1111 مشروع  ملهدي زو غة)

 ملغرب

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

 لتجارية بفاس بتاريخ)9))5نا5ر) 212 

تحت رقم) )58.

226I

HADDOUCH MOHAMMED LARBI

SERVICE SYSTEME
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
رفع رأسمال  لشركة

 HADDOUCH MOHAMMED

LARBI

 RUE(EL(HARIRI(N 17 TANGER 7

، 90000، TANGER(MAROC

SERVICE SYSTEME شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي إقامة 

 لنهضة رقم 68  لطابق  لسفلي - 

91111 طنجة  ملغرب.
رفع رأسمال  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.494((

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�شى 
رفع) تم  5نا5ر) 212) ((8 في)  ملؤرخ 
رأسمال  لشركة بمبلغ قدره)»51.111 
إلى) درهم«) (51.111« أي من) درهم«)
»11.111))درهم«)عن طريق):)تقد5م)

حصص نقد5ة أو عينية.
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
5نا5ر) (26 بتاريخ) بطنجة   لتجارية 

 212)تحت رقم)262157.

227I

BUSINESS AUDITAX

PRT MAROC
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

BUSINESS AUDITAX
 RUE TABARI RESIDENCE MLY 7

 ALI(CHERIF(B(N17 ، 90010،
TANGER MAROC

PRT MAROC شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي  ملنطقة 
 لصناعي ملغوغة زنقة رقم   قطعة 
)8  ملحل رقم 6 - 91111 طنجة 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
( 44(7

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) ((2
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�شي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 PRT (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.MAROC
مخبزة و) (: غرض  لشركة بإ5جاز)

حلوياتي

ـ)ممون حفالت
و  ملختلف) تنظيم  لحفالت  ـ)

 لتظاهر ت.
:) ملنطقة) عنو ن  ملقر  ال تماعي)
قطعة)  لصناعي ملغوغة زنقة رقم) )
طنجة) (91111  -  6 رقم) )8) ملحل 

 ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 (.111 (:  لسيد  د سعيد محمد)

حصة بقيمة)11))درهم للحصة.)
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
 لسيد  د سعيد محمد عنو نه) ))
 91111  9 رقم) (22 زنقة) (( بر نس)

طنجة  ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيد  د سعيد محمد عنو نه) ))
 91111  9 رقم) (22 زنقة) (( بر نس)

طنجة  ملغرب
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
5نا5ر) ( 1 بتاريخ) بطنجة   لتجارية 

 212)تحت رقم)262212.

228I

BUSINESS AUDITAX

ZAGORA LOGISTIC
إعالن متعدد  لقر ر ت

BUSINESS AUDITAX
 RUE TABARI RESIDENCE MLY 7

 ALI(CHERIF(B(N17 ، 90010،
TANGER MAROC

ZAGORA LOGISTIC »شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة«

وعنو ن مقرها  ال تماعي:   شارع 
ولي  لعهد  لطابق  ألر�شي  ملكت4 

رقم )2 - 9111 طنجة  ملغرب.
»إعالن متعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 
.75779

بمقت�شى  لجمع  لعام  الستثنائي)
 ملؤرخ في)27)د نبف)2122

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية:)

على) 5نص  )1:) لذي  رقم) قر ر 

حصة من طرف) تفويت)   ) ما5لي:)

 (67 من  لسيد  بر هيم  لصابري،)

حصة لفائدة  لسيد  بر هيم  لزليكي)

و هو مغربي حامل لبطاقة  لتعريف)
رقم)PB47691)و)66))لفاءدة  لسيد)

حفصا عبد  لغني)

على) 5نص  12:) لذي  رقم) قر ر 

قبول  ستقالة  لسيد) تم  ما5لي:)

 بر هيم  لصابري من  لتسييف ليبقى)

 لسيد عبد  لغني حفصا هو  ملسيف)

 لوحيد للشركة

وتبعا لذلك تم تعد5ل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�شي  لتالية:)

5نص) 17:) لذي  و) (16 رقم) بند 

على ما5لي:)5بقى  لسيد5ن عبد  لغني)

حفصا و  بر هيم  لزليكي  لشريكين)

لكل) (51%  لوحيد5ن للشركة بنسبة)

و حد منهما

على) 5نص  4):) لذي  رقم) بند 

ما5لي:)5بقى  لسيد عبد  لغني حفصا)

هو  ملسيف  لوحيد للشركة

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

5نا5ر) ( 1 بتاريخ) بطنجة   لتجارية 

 212)تحت رقم)92)262.

229I

OUR EXPERT

GOLD FAMILY
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

OUR EXPERT

 marrakech ، 40000، marrakech

maroc

GOLD FAMILY شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي رقم 7 

تجزئة 99   لحي  لصناعي  ملسار - 

41111 مر كش  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
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رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
( 251 

في) مؤرخ  حر  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) ((1
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�شي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 GOLD(:(إلقتضاء)بمختصر تسميتها 

.FAMILY
:) لعمليات) غرض  لشركة بإ5جاز)

 لعقارية)) لقيام بالشر ء)و لبيع)
وغيف) مفروشة  شقق  تأ يف 

مفروشة.
 7 رقم) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
(- 99 ) لحي  لصناعي  ملسار) تجزئة)

41111)مر كش  ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 (.111 (:  لسيد بوصحابة صالح)

حصة بقيمة)11))درهم للحصة.)
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
 لسيد بوصحابة صالح عنو نه) ))
نو زي فرنسا)1 ) 9)لو سيك فرنسا.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيد بوصحابة صالح عنو نه) ))

نو زي)1 ) 9)لو سيك فرنسا
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
5نا5ر) ((9 بتاريخ) بمر كش   لتجارية 

 212)تحت رقم)842 4).

2 1I

FINANCIAL AND BUSINESS SOLUTIONS 

BIHIKEN
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

 FINANCIAL AND BUSINESS
SOLUTIONS

257 شارع محمد  لخامس عمارة بن 
حفصية  لطا5ق  الول رقم  لشقة ) 

 ليز، 41161، مر كش  ملغرب
BIHIKEN شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة)في طور  لتصفية)
وعنو ن مقرها  إل تماعي دو ر 

سهي4 تمصلوحت د ئرة تحناوت 
 لحوز - 41111 مر كش  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.(11(7(
بمقت�شى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تقرر) (2122 أكتوبر) (25 في)  ملؤرخ 
حل شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة)
 (11.111 مبلغ رأسمالها) ( (BIHIKEN
درهم وعنو ن مقرها  إل تماعي دو ر)
تحناوت) د ئرة  تمصلوحت  سهي4 
مر كش  ملغرب) (41111 (-  لحوز)

نتيجة ل):)عدم مردود5تها.
دو ر) ب  مقر  لتصفية  حدد  و 
تحناوت) د ئرة  تمصلوحت  سهي4 

 لحوز)-)41111)مر كش  ملغرب.)
و عين:

و) بن  لشيح  ( مليكة)  لسيد)ة))
تمصلوحت) سهي4  دو ر  عنو نه) ))
د ئرة تحناوت  لحوز)41111)مر كش)

 ملغرب كمصفي))ة))للشركة.
وعند  إلقتضاء) لحدود  ملفروضة)
محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و) تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 
دو ر) (: بالتصفية)  لوثائق  ملتعلقة 
تحناوت) د ئرة  تمصلوحت  سهي4 

 لحوز
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
شتنبف) ((9 بتاريخ) بمر كش   لتجارية 

2122)تحت رقم)9 95 ).

2 (I

FINANCIAL AND BUSINESS SOLUTIONS 

BUSTANICO
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
قفل  لتصفية

 FINANCIAL AND BUSINESS
SOLUTIONS

257 شارع محمد  لخامس عمارة بن 

حفصية  لطا5ق  الول رقم  لشقة ) 

 ليز، 41161، مر كش  ملغرب

BUSTANICO شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي :  نان 

تالغت عمارة L شقة 68 - 41111 

مر كش  ملغرب.

قفل  لتصفية
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

.((1165

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�شى 

2122)تقرر حل) 26)شتنبف)  ملؤرخ في)

BUSTANICO)شركة ذ ت مسؤولية)

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد مبلغ)
وعنو ن) درهم  ((1.111 رأسمالها)

مقرها  إل تماعي  نان تالغت عمارة)

68 - 41111)مر كش  ملغرب) L)شقة)

نتيجة لقفل  لشركة.

و عين:

 AURELIE BASTIANI  لسيد)ة))

عمارة) تلكت  عنو نه) )) نان  و 

 41111  68 رقم) ل  لطابق  لتاني 

مر كش  ملغرب كمصفي))ة))للشركة.

و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية)

وفي  نان) (2122 شتنبف) (26 بتاريخ)

 41111  -  68 شقة) (L تالغت عمارة)

مر كش  ملغرب.

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

أكتوبر) (21  لتجارية بمر كش بتاريخ)

2122)تحت رقم)41577).

2 2I

FINGEST CONSEIL SARL

360PRINT
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

FINGEST CONSEIL SARL

 لحي  لصناعي تجزئة  ملساررقم 

69 ) مكت4 ) مر كش ، 41111، 

مر كش  ملغرب

61PRINT  شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي مجمع 

5وسف  بن تاشفين بلوك س2 

 لطابق  ألر�شي رقم 22 شارع  الميف 

موالي عبدهللا مر كش -. مر كش 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

( 259(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) ((6

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�شي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

. 61PRINT

طباعة) (- (: غرض  لشركة بإ5جاز)
رقمية.

-) ملنتج  لتعبئة و لتغليف.

-)تلبيس..

مجمع) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)

س2  بلوك  تاشفين  5وسف  بن 

شارع  الميف) (22  لطابق  ألر�شي رقم)

مر كش) (.- مر كش) عبدهللا  موالي 

 ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 (.111 (:  لسيدة  لباتول  طل�شي)

حصة بقيمة)11))درهم للحصة.)

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

 لسيدة  لباتول  طل�شي عنو نه) ))
قرطبة) رقم)  زنقة  فيال  طل�شي 

مر كش) مجاط  لنخيل ش مر كش.)

 ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
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 لسيدة  لباتول  طل�شي عنو نه) ))
قرطبة) رقم)  زنقة  فيال  طل�شي 
مر كش) مجاط  لنخيل ش مر كش.)

 ملغرب
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
5نا5ر) بتاريخ) 2) بمر كش   لتجارية 

 212)تحت رقم)981 4).

2  I

FINGEST CONSEIL SARL

AT GENERAL EQUIPEMENT
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

FINGEST CONSEIL SARL
 لحي  لصناعي تجزئة  ملساررقم 

69 ) مكت4 ) مر كش ، 41111، 
مر كش  ملغرب

 AT GENERAL EQUIPEMENT
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي  78 شارع 
 لخريف محل رقم )  ملسيفة ) أ -. 

مر كش  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

( 259 
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) (21
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�شي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 AT (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.GENERAL EQUIPEMENT
لو زم) (- (: بإ5جاز) غرض  لشركة 

 ملكت4))تا ر))بالتقسيط.)
-)بائع  لكت4 غيف  لناشر.)

-)يعمل بالكهرباء))مقاول  لتفكي4))
أقل من عشرة أشخاص..

 78 (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
شارع  لخريف محل رقم))) ملسيفة)))أ)

-.)مر كش  ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 511 (:  لسيد  لحسين  طلوش)
حصة بقيمة)11))درهم للحصة.

 511 (: بيكالسن) مليكة   لسيدة 
حصة بقيمة)11))درهم للحصة.)

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء):

 لسيد  لحسين  طلوش عنو نه) ))
(. سعيد  د وشقر ) دو ر  د  لطال4 
 فر ن  الطلس  لصغيف كلميم  ملغرب.
 لسيدة مليكة بيكالسن عنو نه) ))
(. تسلطانت) (5(5 رقم) دو ر  لهناء)

مر كش  ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيد  لحسين  طلوش عنو نه) ))
سعيد  د وشقر ) دو ر  د  لطال4 
 فر ن)٠) فر ن  الطلس  لصغيف كلميم)

 ملغرب
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
5نا5ر) بتاريخ) 2) بمر كش   لتجارية 

 212)تحت رقم))98 4).
2 4I

 ئتمانية زهيف

AL MAAIN AGRI 
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

قفل  لتصفية

 ئتمانية زهيف
زنقة  بن عائشة عمارة باريس 

 لطابق  لتالت مكت4 رقم )) كيليز 
مر كش ، 41111، مر كش  ملغرب
 AL MAAIN AGRI شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي : دو ر 

 لحا 4  ماعة وقيادة  وريكا د ئرة 
تاحناوت عمالة  لحوز طريق مر كش 

سيتي فاظمة - 42451 مر كش 
 ملغرب.

قفل  لتصفية
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

.((7157
بمقت�شى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تقرر) (2122 د نبف) (1( في)  ملؤرخ 
شركة ذ ت) (AL MAAIN AGRI حل)

رأسمالها) مبلغ   ملسؤولية  ملحدودة 

مقرها) وعنو ن  درهم  ((11.111

دو ر  لحا 4  ماعة)  إل تماعي 

وقيادة  وريكا د ئرة تاحناوت عمالة)

فاظمة) سيتي  مر كش  طريق   لحوز 

نتيجة) مر كش  ملغرب  (42451  -

للتصفية  لنهائية.

و عين:

محمد ملين و عنو نه) ))  لسيد)ة))

 71 سيدي  مبارك درب  لفر ن رقم)

)ة)) 42451)مر كش  ملعرب كمصفي)

للشركة.

و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية)

دو ر) وفي  (2122 د نبف) (1( بتاريخ)

 لحا 4  ماعة وقيادة  وريكا د ئرة)

تاحناوت عمالة  لحوز طريق مر كش)

سيتي فاظم)-)41111)مر كش  ملغرب.

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

5نا5ر) (26 بتاريخ) بمر كش   لتجارية 

 212)تحت رقم)44198).

2 5I

WAZOUN SARL

WAZOUN SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

WAZOUN SARL

 N 734 AIN(ATI ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

WAZOUN SARL شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة)في طور 

 لتصفية)

وعنو ن مقرها  إل تماعي رقم 4 7 

 ملجموعة )) عين  لعاطي ) - 

52111  لرشيد5ة  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.21(8/(26 (

بمقت�شى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

تقرر حل) 5نا5ر) 212) (21  ملؤرخ في)

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة) شركة 

رأسمالها) مبلغ  (WAZOUN SARL

مقرها) وعنو ن  درهم  ((1.111

 (( 4 7) ملجموعة) رقم)  إل تماعي 

52111) لرشيد5ة)  -  ( عين  لعاطي)
على) تم  التفاق  (: ل) نتيجة   ملغرب 

تصفية مبكرة.
و حدد مقر  لتصفية ب رقم)4 7 
 ملجموعة))))عين  لعاطي)) - 52111 

 لرشيد5ة  ملغرب.)
و عين:

و) محمد  لجطيوي   لسيد)ة))
 (( 4 7) ملجموعة) رقم) عنو نه) ))
52111) لرشيد5ة)  ( عين  لعاطي)

 ملغرب كمصفي))ة))للشركة.
وعند  إلقتضاء) لحدود  ملفروضة)
محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و) تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
 البتد ئية بالرشيد5ة بتاريخ)) )5نا5ر)

 212)تحت رقم) 58/212.
2 6I

 ئتمانية زهيف

HAYTAM SERVICE
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

 ئتمانية زهيف
زنقة  بن عائشة عمارة باريس 

 لطابق  لتالت مكت4 رقم )) كيليز 
مر كش ، 41111، مر كش  ملغرب
HAYTAM SERVICE شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد)في طور  لتصفية)
وعنو ن مقرها  إل تماعي  قامة 
 ليت 2)2 شارع محمد  لخامس 

مكت4 رقم 1) كليز - 41111 مر كش 
 ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

. 11 9
بمقت�شى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تقرر) (2122 د نبف) (26 في)  ملؤرخ 
ذ ت مسؤولية محدودة) حل شركة 
 HAYTAM ذ ت  لشريك  لوحيد)
SERVICE)مبلغ رأسمالها)111.111.) 
درهم وعنو ن مقرها  إل تماعي  قامة)
محمد  لخامس) شارع  (2(2  ليت)
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مكت4 رقم)1))كليز)-)41111)مر كش)
 ملغرب نتيجة ل):)لتصفية  لنهاىية.

ب  قامة) مقر  لتصفية  حدد  و 
محمد  لخامس) شارع  (2(2  ليت)
مكت4 رقم)1))كليز)-)41111)مر كش)

 ملغرب.)
و عين:

و) ندور  ( مصطفى)  لسيد)ة))
 84 رقم) بدر  تجزىة  عنو نه) ))
مر كش  ملغرب) (41111  سكجور)

كمصفي))ة))للشركة.
وعند  إلقتضاء) لحدود  ملفروضة)
محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
 ملخابرة و محل تبليغ  لعقود و  لوثائق)
 ملتعلقة بالتصفية):) قامة  ليت)2)2 
شارع محمد  لخامس مكت4 رقم)1) 

كليز مر كش
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
5نا5ر) (26 بتاريخ) بمر كش   لتجارية 

 212)تحت رقم)14)44).
2 7I

STE FURAMIC SARL

 STE ELQESSOUAR
 TRANSPORT

INTERNATIONAL SARL A/U
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
قفل  لتصفية

STE FURAMIC SARL
ز وية شارع  لفتو كي و بن  لخطي4 
عمارة مختاري  لطابق 6 رقم  لشقة 

  ، 61111، و دة  ملغرب
 STE ELQESSOUAR TRANSPORT

 INTERNATIONAL SARL A/U
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي : حي 

 ل�شي لخضر  لزنقة ب 2) رقم 25 - 
61111 و دة  ملغرب.

قفل  لتصفية
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

. 4 2 
قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�شى 
2122)تقرر حل) 17)د نبف)  ملؤرخ في)
 STE ELQESSOUAR TRANSPORT

 INTERNATIONAL SARL A/U
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت)
رأسمالها) مبلغ   لشريك  لوحيد 
مقرها) وعنو ن  درهم  ((1.111
 إل تماعي حي  ل�شي لخضر  لزنقة ب)
و دة  ملغرب) (61111  -  25 رقم) ((2
نتيجة لعدم  لحصول على تاشيفة..
قلة  ملو رد  ملالية..كثفة  ملنافسة...

 لخ.
و عين:

و) حسناء) (  لسيد)ة)) لقصو ر)
عنو نه) ))حي  ل�شي لخضر  لزنقة ب)
و دة  ملغرب) (61111  25 رقم) ((2

كمصفي))ة))للشركة.
و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية)
بتاريخ)17)د نبف)2122)وفي حي  ل�شي)
لخضر  لزنقة ب)2))رقم)25 - 61111 

و دة  ملغرب.
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
5نا5ر) (27 بتاريخ) بو دة   لتجارية 

 212)تحت رقم) 245.
2 8I

STE FURAMIC SARL

 STE PECHEUR SAIDIA SARL
A/U

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

حل شركة

STE FURAMIC SARL
ز وية شارع  لفتو كي و بن  لخطي4 
عمارة مختاري  لطابق 6 رقم  لشقة 

  ، 61111، و دة  ملغرب
 STE PECHEUR SAIDIA SARL

A/U شركة ذ ت مسؤولية محدودة 
ذ ت  لشريك  لوحيد)في طور 

 لتصفية)
وعنو ن مقرها  إل تماعي تجزئة 

طريفة 2 قطعة رقم 227  لسعيد5ة 
- 2)261  لسعيد5ة  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.5 65
قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�شى 
2122)تقرر حل) 2))د نبف)  ملؤرخ في)
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت)

 STE PECHEUR  لشريك  لوحيد)
رأسمالها) مبلغ  (SAIDIA SARL A/U
مقرها) وعنو ن  درهم  (51.111
 إل تماعي تجزئة طريفة)2)قطعة رقم)
2)261) لسعيد5ة) (- 227) لسعيد5ة)
 ملغرب نتيجة ل):)كثفة  ملنافسة...قلة)

 ملو رد  ملالية.. الزمة  القتصاد5ة.....
تجزئة) ب  مقر  لتصفية  حدد  و 
227) لسعيد5ة) 2)قطعة رقم) طريفة)

- 2)261) لسعيد5ة  ملغرب.)
و عين:

بنعبيد) بدر  رضا   لسيد)ة))
 261(2 عنو نه) )) لسعيد5ة) و 
)ة)) كمصفي)  لسغيد5ة  ملغرب 

للشركة.
وعند  إلقتضاء) لحدود  ملفروضة)
محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و) تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
5نا5ر) (27 بتاريخ) ببفكان   البتد ئية 

 212)تحت رقم) 52/212.
2 9I

FINANCIAL AND BUSINESS SOLUTIONS 

WACY
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

 FINANCIAL AND BUSINESS
SOLUTIONS

257 شارع محمد  لخامس عمارة بن 
حفصية  لطا5ق  الول رقم  لشقة ) 

 ليز، 41161، مر كش  ملغرب
WACY شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي 55 محمد 
 لخامس عمارة  كار رقم     ليز - 

41111 مر كش  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

( 2185
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  (2122 نونبف) (2(
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�شي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

.WACY(:(إلقتضاء)بمختصر تسميتها 

شر ء,) (: بإ5جاز) غرض  لشركة 

و ستغالل  ميع) تسييف  بناء,) بيع,)

 ملمتلكات  لعقارية.

عنو ن  ملقر  ال تماعي):)55)محمد)

(-  لخامس عمارة  كار رقم)  ) ليز)

41111)مر كش  ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

حصة) (ATEDEC : 411  لشركة)

بقيمة)11))درهم للحصة.

 LSG HOLDING  لشركة)

SUISSE(” SARL :  51))حصة بقيمة)

11))درهم للحصة.

 H.I.G( –( Holding (“  لشركة)

 Immobilière(Gevaux“(SARL(:(100

حصة بقيمة)11))درهم للحصة.

 GUETTAF CYRILLE  لسيد)

درهم) ((11 بقيمة) حصة  (: (51

للحصة.)

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

عنو نه) )) (ATEDEC  لشركة)

 CHEMIN DU PONT DE VILLE

 5 A (224 CHENE-BOUGERIES

.SUISSE

 LSG HOLDING  لشركة)

 RUE عنو نه) )) ((SUISSE(” SARL

 DE STAND  6 (214 GENEVE

.SUISSE

 H.I.G( –( Holding (“  لشركة)

 Immobilière( Gevaux“( SARL

 RUE DES PRAIRIES (,5 عنو نه) ))

.74(11 ANNEMASSE France

 GUETTAF CYRILLE  لسيد)

 IMPASSE DU VERNAY 8(( (عنو نه

 74(11 VETRAZ MONTHOUX

.France



2825 الجريدة الرسميةعدد)5755 - 24)ر 4)444) )5))فبف 5ر) 212) 

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيد)GEVAUX YVES)عنو نه) ))

 IMPASSE DES BOUCHETS  5

 74(11 VETRAZ MONTHOUX

France

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

5نا5ر) (12 بتاريخ) بمر كش   لتجارية 

 212)تحت رقم)5 2 4).

241I

FINANCIAL AND BUSINESS SOLUTIONS 

MAAN COMPANY
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 FINANCIAL AND BUSINESS

SOLUTIONS

257 شارع محمد  لخامس عمارة بن 

حفصية  لطا5ق  الول رقم  لشقة ) 

 ليز، 41161، مر كش  ملغرب

MAAN COMPANY شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي 55 محمد 

 لخامس عمارة  كار رقم     ليز - 

41111 مر كش  ملغرب 

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

( (547

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  (2122 نونبف) (25

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�شي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

 MAAN(:(إلقتضاء)بمختصر تسميتها 

.COMPANY

:) ستغالل) غرض  لشركة بإ5جاز)

منزل فندقي)-)تصد5ر و ستيف د.

عنو ن  ملقر  ال تماعي):)55)محمد)

(-  لخامس عمارة  كار رقم)  ) ليز)

41111)مر كش  ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 (1.111 رأسمال  لشركة:) مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

 SALVATICO MATTEO  لسيد)

درهم) ((11 بقيمة) حصة  (: (11

للحصة.)

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

 SALVATICO MATTEO  لسيد)

شارع محمد  لبقال) عنو نه) )) 8))

 41111 45) ليز) ب) بالسيو   قامة 

مر كش  ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 SALVATICO MATTEO  لسيد)

شارع محمد  لبقال) عنو نه) )) 8))

 41111 45) ليز) ب) بالسيو   قامة 

مر كش  ملغرب

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

د نبف) ((2 بتاريخ) بمر كش   لتجارية 

2122)تحت رقم)2)424).

24(I

FINANCIAL AND BUSINESS SOLUTIONS 

RIAD MONTBEL
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 FINANCIAL AND BUSINESS

SOLUTIONS

257 شارع محمد  لخامس عمارة بن 

حفصية  لطا5ق  الول رقم  لشقة ) 

 ليز، 41161، مر كش  ملغرب

RIAD MONTBEL شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي  لحوز 

د ئرة  5ت  ورير مسفيوة - 41111 

مر كش  ملغرب 

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

( (4 (

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  (2122 نونبف) (22

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�شي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

 RIAD (: بمختصر تسميتها)  إلقتضاء)

.MONTBEL

:) ستغالل) غرض  لشركة بإ5جاز)

منزل فندقي.

:) لحوز) عنو ن  ملقر  ال تماعي)

 41111 (- د ئرة  5ت  ورير مسفيوة)

مر كش  ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 (1.111 رأسمال  لشركة:) مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

 LEDOUX-GUTIERREZ  لسيدة)

 (11 NATALIA : (11)حصة بقيمة)

درهم للحصة.)

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

 LEDOUX-GUTIERREZ  لسيدة)

د ئرة) عنو نه) )) لحوز  (NATALIA

مر كش) (41111  5ت  ورير مسفيوة)

 ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 LEDOUX-GUTIERREZ  لسيدة)

د ئرة) عنو نه) )) لحوز  (NATALIA

مر كش) (41111  5ت  ورير مسفيوة)

 ملغرب

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

د نبف) (18 بتاريخ) بمر كش   لتجارية 

2122)تحت رقم)12 42).

242I

aice compta

CSC AMENAGEMENT
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

aice compta
 lissasfa 3 bloc(d(n 199 ، 20190،

casablanca maroc
CSC AMENAGEMENT شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي 265 شارع 

 لزرقطوني  لطابق 9 رقم 92 - 
21221  لد ر لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
56996(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) ((6
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�شي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 CSC (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.AMENAGEMENT
مقاول) (: بإ5جاز) غرض  لشركة 

أشغال  لبناء)و  لتفميم.
 265 (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
شارع  لزرقطوني  لطابق)9)رقم)92 - 

21221) لد ر لبيضاء) ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
511)حصة) (:  لسيد طارق حيمر)

بقيمة)11))درهم للحصة.
مونضيف) أمين  محمد   لسيد 
درهم) ((11 بقيمة) حصة  (511  :

للحصة.)
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
عنو نه) )) حيمر  طارق   لسيد 
زنقة) ((1 شقة) طابق) ) (6 عمارة)
 2(111 فر نسو  فيون  لد ر لبيضاء)

 لد ر لبيضاء) ملغرب.



عدد)5755 - 24)ر 4)444) )5))فبف 5ر) 212)الجريدة الرسمية   2826

مونضيف) أمين  محمد   لسيد 
 21111 زنقة ما الن) ((7 عنو نه) ))

 لد ر لبيضاء) ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) )) حيمر  طارق   لسيد 
زنقة) ((1 شقة) طابق) ) (6 عمارة)

 2(111 فر نسو  فيون  لد ر لبيضاء)

 لد ر لبيضاء) ملغرب

مونضيف) أمين  محمد   لسيد 
 21111 زنقة ما الن) ((7 عنو نه) ))

 لد ر لبيضاء) ملغرب

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

  1 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

5نا5ر) 212)تحت رقم)856281.

24 I

STE FURAMIC SARL

 STE POINTS COMMUNS

SARL A/U
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تحويل  ملقر  ال تماعي للشركة

STE FURAMIC SARL
ز وية شارع  لفتو كي و بن  لخطي4 

عمارة مختاري  لطابق 6 رقم  لشقة 

  ، 61111، و دة  ملغرب

 STE POINTS COMMUNS SARL

A/U شركة ذ ت مسؤولية محدودة 

ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي شارع 

 الهر م رقم 1) حي  ملسيفة - 1   6 

بركان  ملغرب.

تحويل  ملقر  ال تماعي للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.7157

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�شى 

تم تحويل) (2122 نونبف) (2(  ملؤرخ في)

من) للشركة   ملقر  ال تماعي  لحالي 

حي  ملسيفة) ((1 رقم) »شارع  الهر م 

»عمارة) إلى) بركان  ملغرب«) (6   1  -

شقة) (2 لعلج زنقة بني مرين  لطابق)
رقم)5) - 61111)و دة  ملغرب«.

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

5نا5ر) (27 بتاريخ) ببفكان   البتد ئية 

 212)تحت رقم) 212/)5.

244I

STE FURAMIC SARL

 STE LE CONVOYEUR CASH

SARL A/U
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
قفل  لتصفية

STE FURAMIC SARL
ز وية شارع  لفتو كي و بن  لخطي4 

عمارة مختاري  لطابق 6 رقم  لشقة 

  ، 61111، و دة  ملغرب

 STE LE CONVOYEUR CASH

SARL A/U شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي : رياض 

 يسلي محل رقم 7) - 61111 و دة 

 ملغرب.

قفل  لتصفية
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

. 4765

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�شى 

تقرر) (2122 د نبف) (18 في)  ملؤرخ 

 STE LE CONVOYEUR CASH حل)

مسؤولية) ذ ت  شركة  (SARL A/U

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد مبلغ)
وعنو ن) درهم  ((1.111 رأسمالها)

مقرها  إل تماعي رياض  يسلي محل)
و دة  ملغرب) (61111  -  (7 رقم)

نتيجة لكثفة  ملنافسة  نعد م  ملو رد)

 ملالية....

و عين:

عبد) بلحسين  دري�شي   لسيد)ة))

غبد) شارع  عنو نه) )) و   لحميد 

و دة) (61111 حجيفة)  لرحمان 

 ملغرب كمصفي))ة))للشركة.

و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية)

رياض) وفي  (2122 د نبف) (18 بتاريخ)

7) - 61111)و دة)  يسلي محل رقم)

 ملغرب.

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

5نا5ر) (26 بتاريخ) بو دة   لتجارية 

 212)تحت رقم)2444.

245I

STE CISS SARL

BABEL SOLUTION
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

STE CISS SARL

مكت4 7 زنقة رقم 99   لطابق 

 لتاني تجزئة  نة  لزيتون ) بن 

سودة فاس مكات4  بر هيم مبعوت، 

1111 ، فاس  ملغرب

BABEL SOLUTION شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي مكت4 18 
زنقة رقم 99   لطابق  لثاني تجزئة 

 نات  لزيتون ) بنسودة فاس - 

1111  فاس  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

752(9

في) مؤرخ  حر  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) (16

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�شي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

 BABEL(:(إلقتضاء)بمختصر تسميتها 

.SOLUTION

غرض  لشركة بإ5جاز):)-) لطباعة

-) لتنمية  ملعلوماتية

-) الشغال  ملختلفة.

عنو ن  ملقر  ال تماعي):)مكت4)18 
99 ) لطابق  لثاني تجزئة) زنقة رقم)

(- فاس) بنسودة  ((  نات  لزيتون)

1111 )فاس  ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 
 لشركة):)99)سنة.

 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 (.111 (: حمزة  ملباركي)  لسيد 
حصة بقيمة)11))درهم للحصة.)

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء):

عنو نه) )) حمزة  ملباركي   لسيد 
هللا) بسم  5) قامة  عمارة) (2  لشقة)

زو غة فاس)1111 )فاس  ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) )) حمزة  ملباركي   لسيد 
هللا) بسم  5) قامة  عمارة) (2  لشقة)

زو غة فاس)1111 )فاس  ملغرب
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
 لتجارية بفاس بتاريخ)16)5نا5ر) 212 

تحت رقم)569.
246I

زوبيف بوتغماس

STE MARBRE JLILAB
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

زوبيف بوتغماس
 كنول  ملركز تازة ، 5151 ، تازة 

 ملغرب
STE MARBRE JLILAB شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي حي  كال 
و د  مليل تازة - 5111  تازة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
6869

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعد د  لقانون) (2122 د نبف) (29
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�شي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
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عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

 STE (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.MARBRE JLILAB

:) الشغال) غرض  لشركة بإ5جاز)

/) ميع) قطع  لحجر) (/  ملختلفة)

 ملعامالت  لتجارية.

حي  كال) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)

و د  مليل تازة)-)5111 )تازة  ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 (.111 (: رشيد   ليل4)  لسيد 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة.)

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

عنو نه) )) رشيد   ليل4   لسيد 

تازة) ( 5111 حي  كال و د  مليل تازة)

 ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) )) رشيد   ليل4   لسيد 

تازة) ( 5111 حي  كال و د  مليل تازة)

 ملغرب)

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

5نا5ر) ( 1 بتاريخ) بتازة   البتد ئية 

 212)تحت رقم)7 / 212.

247I

 العالنات  الد رية للشركات  ملغربية

 POWERAERO
INTERNATIONAL

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 العالنات  الد رية للشركات  ملغربية

 AGADIR ،88111 ، ملغرب 

MAROC

 POWERAERO INTERNATIONAL

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي دو ر 

تكاد5رت نعبادو در ركة - 81111 

أكاد5ر  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

54(69

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) ((9

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�شي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

متبوعة) تسمية  لشركة 

بمختصر) عند  إلقتضاء)

 POWERAERO (: تسميتها)

.INTERNATIONAL

ترحيل) (: بإ5جاز) غرض  لشركة 

 لخدمات و  الستشار ت).

دو ر) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)

 81111 (- در ركة) نعبادو  تكاد5رت 

أكاد5ر  ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)عاما سنة.

 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

 لسيد مخر ز برنارد عنو نه) ))دو ر)

تكاد5رت نعبادو در ركة)81111)أكاد5ر)

 ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيد مخر ز برنارد عنو نه) ))دو ر)

تكاد5رت نعبادو در ركة)81111)أكاد5ر)

 ملغرب

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

5نا5ر) (26 بتاريخ) باكاد5ر   لتجارية 

 212)تحت رقم)21226).

248I

 العالنات  الد رية للشركات  ملغربية

BRAEROSPACE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

 العالنات  الد رية للشركات  ملغربية

 AGADIR ،88111 ، ملغرب 

MAROC

BRAEROSPACE شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي دو ر 

تكاد5رت نعبادو در ركة - 81111 

أكاد5ر  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

54(97

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) (25

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�شي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.BRAEROSPACE

ترحيل) (: بإ5جاز) غرض  لشركة 

 لخدمات و  الستشار ت.

دو ر) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)

 81111 (- در ركة) نعبادو  تكاد5رت 

أكاد5ر  ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)عاما سنة.

 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
سبيجلون) أوليفيف   دي   لسيد 

تكاد5رت) دو ر  عنو نه) )) فابريسيو 

نعبادو در ركة)81111)أكاد5ر  ملغرب.
 لسيدة سانتانا أرو و سبيجلون)

ميساء)عنو نه) ))دو ر تكاد5رت نعبادو)

در ركة)81111)أكاد5ر  ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

سبيجلون) أوليفيف   دي   لسيد 
تكاد5رت) دو ر  عنو نه) )) فابريسيو 

نعبادو در ركة)81111)أكاد5ر  ملغرب
 لسيدة سانتانا أرو و سبيجلون)
ميساء)عنو نه) ))دو ر تكاد5رت نعبادو)

در ركة)81111)أكاد5ر  ملغرب
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
5نا5ر) (27 بتاريخ) باكاد5ر   لتجارية 

 212)تحت رقم)21252).
249I

 العالنات  الد رية للشركات  ملغربية

 GOOD WAY DIGITAL
AGENCY

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسيس شركة

 العالنات  الد رية للشركات  ملغربية
 AGADIR ،88111 ، ملغرب 

MAROC
 GOOD WAY DIGITAL AGENCY

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي  لطابق 

 لثالث مكت4 رقم 8 عمارة ليلو حي 
فونتي  لعليا - 81111 أكاد5ر  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
54(99

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) ((9
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�شي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 GOOD(:(إلقتضاء)بمختصر تسميتها 

.WAY DIGITAL AGENCY
وكالة) (: بإ5جاز) غرض  لشركة 

 التصال  لرقمي.
:) لطابق) عنو ن  ملقر  ال تماعي)
عمارة ليلو حي) (8  لثالث مكت4 رقم)
فونتي  لعليا)-)81111)أكاد5ر  ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 
 لشركة):)99)عاما سنة.

 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:



عدد)5755 - 24)ر 4)444) )5))فبف 5ر) 212)الجريدة الرسمية   2828

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء):

عنو نه) )) أسامة   لسيد  عمي 
عمارة) (8  لطابق  لثالث مكت4 رقم)
أكاد5ر) (81111 ليلو حي فونتي  لعليا)

 ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) )) أسامة   لسيد  عمي 
عمارة) (8  لطابق  لثالث مكت4 رقم)
أكاد5ر) (81111 ليلو حي فونتي  لعليا)

 ملغرب
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
5نا5ر) (27 بتاريخ) باكاد5ر   لتجارية 

 212)تحت رقم) 2125).

251I

شركة  هاد  ملحاس4

شركة بنجديد سالم ش.م.م 
 Sté BENJDID SALAM  ش.و

S.A.R.L AU
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تفويت حصص

شركة  هاد  ملحاس4
 لرقم 12 عمارة نياس شارع  حمد 

 لطي4 بنهيمة  ملد5نة  لجد5دة 
أسفي ، 46111، أسفي  ملغرب

شركة بنجد5د سالم ش.م.م ش.و  
 Sté BENJDID SALAM S.A.R.L AU
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي  قامة 

رقم 15  قامة د موح قليعة  سفي - 
46111 أسفي  ملغرب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.6719
بمقت�شى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تمت) (2122 د نبف) ( 1 في)  ملؤرخ 

 ملصادقة على):
)ة))محمد بنجد5د) تفويت  لسيد)
أصل) من  حصة   تماعية  ((.111
)ة)) لفائدة  لسيد) حصة  ((.111
هشام ملباركي بتاريخ)1 )د نبف)2122.

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
5نا5ر) (27 بتاريخ) بآسفي   البتد ئية 

 212)تحت رقم) 62/212).
25(I

FIDALIC CONSEIL

ECN CONSULTING
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

FIDALIC CONSEIL
 الزدهار  متد د عمارة رقم 8)) ، 

41111، مر كش  ملغرب
ECN CONSULTING شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي 5 /6  

شارع  لزركتوني شقة رقم 1) كليز - 
41111 مر كش  ملغرب 

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
(1 415

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعد د  لقانون) (2121 مارس) (12
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�شي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 ECN (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.CONSULTING
:) ستشارة) غرض  لشركة بإ5جاز)

في إد رة وتقنيات نظم  ملعلومات.
  5/ 6 (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
1))كليز)-) شارع  لزركتوني شقة رقم)

41111)مر كش  ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
(: ناصر  لحوزية) شكي4   لسيد 
111.))حصة بقيمة)11.111))درهم)

للحصة.)

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

ناصر  لحوزية) شكي4   لسيد 

 41111  971 حي  زلي رقم) عنو نه) ))

مر كش  ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

ناصر  لحوزية) شكي4   لسيد 

 41111  971 حي  زلي رقم) عنو نه) ))

مر كش  ملغرب

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

مارس) (16 بتاريخ) بمر كش   لتجارية 

2121)تحت رقم)2917)).

252I

IMY CONSEILS SARL AU) 5مي)

كونساي.ش.م.م.ش.و.

أزريز ديستغيبيسيون
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

IMY CONSEILS SARL AU  5مي 

كونساي.ش.م.م.ش.و.

47  بي عالء  ملعري  قامة  الخوين 

ط4 رقم8 ، 91111، طنجة  ملغرب

أزريز ديستغيبيسيون شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي ولي  لعهد 

 قامة سفيان زنقة سنها ة  لطابق 

 لثالث رقم 26 طنجة - 91111 

طنجة  ملغرب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.(1 2(7

بمقت�شى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

تمت) (2122 أكتوبر) ((7 في)  ملؤرخ 

 ملصادقة على):
أزريزر) أحمد  )ة)) تفويت  لسيد)

أصل) من  حصة   تماعية  (51

عزيز) )ة)) حصة لفائدة  لسيد) ((11

 لجباري بتاريخ)7))أكتوبر)2122.
أزريزر) أحمد  )ة)) تفويت  لسيد)

 (11 حصة   تماعية من أصل) (51

ما دة) )ة)) لفائدة  لسيد) حصة 

 لجباري بتاريخ)7))أكتوبر)2122.

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

أكتوبر) ((4 بتاريخ) بطنجة   لتجارية 

2122)تحت رقم)61) ).

25 I

MARFID

JITOCH-TRANS
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

MARFID

 IMM83 APPT 3 SKIKINA(AV

 HASSAN(II ، 12000، TEMARA

MAROC

JITOCH-TRANS شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي زنقة 

 بر هيم  لرود ني عمارة 56 شقة 

رقم 2  ملحيط  لرباط. - 5))1) 

 لرباط  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

(64457

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعد د  لقانون) (2122 أكتوبر) ((2

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�شي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.JITOCH-TRANS

نقل) (- (: بإ5جاز) غرض  لشركة 

 لبضائع لحساب  لشركة و للغيف.

-) لقيام بالبناء)و  ألشغال  ملختلفة)

عمليات  إلنعاش  لعقاري،و) كل  و 

كذلك شر ء)و بيع و تمثيل و  ستيف د)

و تصد5ر و صنع و نقل  ميع أنو ع)

مو د  لبناء.
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و بصفة عامة أي عملية تجارية،)
على) عقارية  أو  صناعية،) مالية،)
كفيلة) أو  باألهد ف  لسابقة  عالقة 

بتطويرها تحت أي صبغة كانت..
زنقة) (: عنو ن  ملقر ال تماعي)
 بر هيم  لرود ني عمارة)56)شقة رقم)
5))1)) لرباط) (- 2) ملحيط  لرباط.)

 ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 لسيد  يار رشيد):)111.))حصة)

بقيمة)11))درهم للحصة.)
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
عنو نه) )) رشيد   لسيد  يار 
9)) لشقة) عميف  لعمارة) بني  تجزئة 
6) لفقيه بن صالح)115 2)فقيه بن)

صالح  ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) )) رشيد   لسيد  يار 
9)) لشقة) عميف  لعمارة) بني  تجزئة 
6) لفقيه بن صالح)115 2)فقيه بن)

صالح  ملغرب
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
د نبف) (1( بتاريخ) بالرباط   لتجارية 

2122)تحت رقم)1886 ).

254I

فيديسيف بسمة شركة د ت  ملسؤولية  ملحدودة د ت)

 لشريك  لوحيد

ب.ي برومو
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

فيديسيف بسمة شركة د ت 
 ملسؤولية  ملحدودة د ت  لشريك 

 لوحيد
تجزئة عثمان زنقة 2) رقم 7 -9  
عين  لشق  لد ر  لبيضاء ، 21471، 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب
ب.ي برومو شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي 64 زنقة 

عبد هللا  ملد5وني  لطابق ) شقة 2 

درب عمر - 21181  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

568 97

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) (16

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�شي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

ب.ي) (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

برومو.

:) النعاش) غرض  لشركة بإ5جاز)

 لعقاري.
زنقة) (64 (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)

 2 شقة) (( عبد هللا  ملد5وني  لطابق)

21181) لد ر  لبيضاء) (- عمر) درب 

 ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 لسيد بن سلطانة 5ونس):)111.) 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة.)

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

5ونس) سلطانة  بن   لسيد 

 17 زنقة) فيوليط  تجزئة  عنو نه) ))
21471) لد ر) عين  لشق) ( 6 رقم)

 لبيضاء) ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

5ونس) سلطانة  بن   لسيد 

 17 زنقة) فيوليط  تجزئة  عنو نه) ))
21471) لد ر) عين  لشق) ( 6 رقم)

 لبيضاء) ملغرب

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

 (8 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

5نا5ر) 212)تحت رقم)854578.

255I

AZ CONSULTANTS

 SUPMTI CAMPUS AGDAL
PRIVEE

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

AZ CONSULTANTS

)4) شارع حسن  ألول،  لطابق 

 لر بع ، 21111،  لد ر لبيضاء 

 ملغرب

 SUPMTI CAMPUS AGDAL

PRIVEE شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي 22 شارع 

عمر  بن  لخطاب  كد ل - 1)11) 

 لرباط  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

(65267

 25 في) مؤرخ  حر  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  (2122 أبريل)

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�شي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

 SUPMTI CAMPUS AGDAL

.PRIVEE

:) لتعليم) بإ5جاز) غرض  لشركة 

 لعالي  لخاص.

22)شارع) عنو ن  ملقر  ال تماعي):)

 (11(1 (- عمر  بن  لخطاب  كد ل)

 لرباط  ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

رأسمال  لشركة:) مبلغ 

900.000,00)درهم،)مقسم كالتالي:

 ECOLE SUPERIEURE  لشركة)

 DE MANAGEMENT D

 INFORMATIQUE ET DE

 TELECOMMUNICATION ALLAL

 BEN ABDELLAH SUPMTI :

درهم) (91 بقيمة) حصة  ((1.111

للحصة.)

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

 ECOLE SUPERIEURE  لشركة)

 DE MANAGEMENT D

 INFORMATIQUE ET DE

 TELECOMMUNICATION ALLAL

 BEN ABDELLAH SUPMTI

عنو نه) ))98)شارع عالل بن عبد هللا)

1)11)) لرباط  ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عبد  لقادر) بنغربيط   لسيد 

 ((111  ( رقم) عنو نه) )) لشاللين 

سال  ملغرب

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

أبريل) (28 بتاريخ) بالرباط   لتجارية 

2122)تحت رقم)2152 ).

256I

YASSIR BADAOU

 AFFINITY DIGITAL
MARKETING

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تحويل  ملقر  ال تماعي للشركة

YASSIR BADAOU

 (ANAPEC( شارع  ملسيفة أنبيك

تطو ن ، 111 9، تطو ن  ملغرب

 AFFINITY DIGITAL MARKETING

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي شارع 

ولي  لعهد  لطابق  لثاني رقم 4) - 

51) 9 مرتيل  ملغرب.

تحويل  ملقر  ال تماعي للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.2856 
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بمقت�شى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

 ملؤرخ في)8))أكتوبر)2122)تم تحويل)

من) للشركة   ملقر  ال تماعي  لحالي 

»شارع ولي  لعهد  لطابق  لثاني رقم)

إلى) مرتيل  ملغرب«) (9 (51  -  (4

»طريق  لرأس  ألسود تجزئة  لرمال)

إقامة  لرمال بلوك)))رقم)  - 51) 9 

مرتيل  ملغرب«.

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

نونبف) ((6 بتاريخ) بتطو ن   البتد ئية 

2122)تحت رقم)2276.

257I

موثق

« BATISMEHD « 

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

رفع رأسمال  لشركة

موثق

بوسكورة ، 24211، بوسكورة 

 ملغرب

 » BATISMEHD » شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي  ملحمد5ة 

,  ) شارع  لحسن  لثاني - 1)288 

 ملحمد5ة  ملغرب.

رفع رأسمال  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.879

بمقت�شى  لجمع  لعام)

د نبف) ((4 في)  إلستثنائي  ملؤرخ 

رأسمال  لشركة) رفع  تم  (212(

درهم«) (4.927.911« قدره) بمبلغ 

إلى) درهم«) (5.((1.(11« من) أي 

(: طريق) عن  درهم«) ((1.1 8.111«

تقد5م حصص نقد5ة أو عينية.

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

 البتد ئية باملحمد5ة بتاريخ)19)5ونيو)

2122)تحت رقم)45)).

258I

KHM CONSULTING

 LA FABRIQUE SANS
GLUTEN

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسيس شركة

KHM CONSULTING
) زنقة  5ت باعمر ن  ملمر ب  لطابق 
 الول  لرقم 16) تقاطع شارع محمد 
 لخامس و  ملقاومة ، 21151،  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب
 LA FABRIQUE SANS GLUTEN

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي 

 لد ر لبيضاء  ملنطقة  لصناعية 
قطاع 4) رتجزئة 2 )  والد صالح 
)1)25 -  2)27  لد ر لبيضاء 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

569(6 
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) (15
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�شي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 LA (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.FABRIQUE SANS GLUTEN
صنع) (: بإ5جاز) غرض  لشركة 

 ملخبوز ت.
(: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
 لد ر لبيضاء) ملنطقة  لصناعية)
2 )) والد صالح) رتجزئة) ((4 قطاع)
-  2)27) لد ر لبيضاء)  25(1(

 ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 لسيد بنمو�شى عمر):)251)حصة)

بقيمة)11))درهم للحصة.
 لسيد رياض 5وسف):)251)حصة)

بقيمة)11))درهم للحصة.

 لسيد بنكيف ن 5ونس):)511)حصة)
بقيمة)11))درهم للحصة.)

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء):

 لسيد بنمو�شى عمر عنو نه) ))ريا)
ليزبون  لبفتغال) بيدرو نيناس) 2)  )

16)))ليزبون  لبفتغال.
عنو نه) )) 5وسف  رياض   لسيد 
 قامة مارينا بالنكا رقم))6)د ر بوعزة)
 لنو صر  لد ر  لبيضاء)21111) لد ر)

 لبيضاء) ملغرب.
عنو نه) )) 5ونس  بنكيف ن   لسيد 
 قامة مجال بوسكورة فيال)2)) ملد5نة)
 لخضر ء)بوسكورة  لنو صر  لبيضاء)

21111) لد ر  لبيضاء) ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) )) 5وسف  رياض   لسيد 
 قامة مارينا بالنكا رقم))6)د ر بوعزة)
 21111  لنو صر  لد ر  لبيضاء)

 لد ر لبيضاء) ملغرب
عنو نه) )) 5ونس  بنكيف ن   لسيد 
 قامة مجال بوسكورة فيال)2)) ملد5نة)
 لخضر ء)بوسكورة  لنو صر  لبيضاء)

21111) لد ر  لبيضاء) ملغرب
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
 24 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

5نا5ر) 212)تحت رقم) )8554.
259I

F.M CONSULTING

باي فور بلدنج
إعالن متعدد  لقر ر ت

F.M CONSULTING
 BD RAHAL EL MESKINI

 2EME(ETAGE(APPT.2 N°54
 CASABLANCA ، 20130،
CASABLANCA MAROC

باي فور بلدنج »شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة«

وعنو ن مقرها  ال تماعي: 8 زنقة 
 بو  لقاسم  لشابي، - 71 21 

 لد ر لبيضاء  ملغرب.
»إعالن متعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 
.(8 (57

بمقت�شى  لجمع  لعام  الستثنائي)

 ملؤرخ في)6))نونبف)2122

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية:)

قر ر رقم)):) لذي 5نص على ما5لي:)

-) لسيد) تفوييت:) على   ملصادقة 

من  لحصص) (211 خالد  لر يس)

 إل تماعية  لتي 5متلكها في رأسمال)

 (11 بثمن) بلدنج  فور  باي   لشركة 

لفائدة) للحصة  لو حدة  درهم 

 لسيد هشام عباد.)-) لسيد صفو ن)

من  لحصص) (211 فياللي  نصاري)

 إل تماعية  لتي 5متلكها في رأسمال)

 (11 بثمن) بلدنج  فور  باي   لشركة 

درهم للحصة  لو حدة لفائدة  لسيد)

هشام عباد.

قر ر رقم)2:) لذي 5نص على ما5لي:)

إستقالة كل من  لسيد خالد  لر يس)

منصبيهما) من  و عرب  علي  و لسيد 

كمسييف5ن للشركة باي فور بلدنج.

قر ر رقم) :) لذي 5نص على ما5لي:)

كمسيف) عباد  هشام  تعيين  لسيد 

و حد لشركة باي فور بلدنج لفتفة غيف)

كامل  لصالحيات) ومنحه  محدودة 

 إلد رية و لتنظيمية للشركة.)

قر ر رقم)4:) لذي 5نص على ما5لي:)

ستكون  لشركة) للعقود،) بالنسبة 

ملزمة بتوقيع  لسيد هشام عباد.

وتبعا لذلك تم تعد5ل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�شي  لتالية:)

بند رقم)6:) لذي 5نص على ما5لي:)

مساهمات

بند رقم)7:) لذي 5نص على ما5لي:)

رأس  ملال)

على) 5نص  5):) لذي  رقم) بند 

ما5لي:) لتسييف

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

 21 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

5نا5ر) 212)تحت رقم)854997.

261I
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فيديسيف بسمة شركة د ت  ملسؤولية  ملحدودة د ت)

 لشريك  لوحيد

ماروطاح إيمو
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

فيديسيف بسمة شركة د ت 

 ملسؤولية  ملحدودة د ت  لشريك 

 لوحيد

تجزئة عثمان زنقة 2) رقم 7 -9  

عين  لشق  لد ر  لبيضاء ، 21471، 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب

ماروطاح إ5مو شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي 64 عبد 

هللا  ملد5وني  لطابق ) رقم 2 درب 

عمر - 21181  لد ر  لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

5689 5

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) ((1

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�شي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

ماروطاح إ5مو.

:) النعاش) غرض  لشركة بإ5جاز)

 لعقاري.

عبد) (64 (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
درب) (2 رقم) (( هللا  ملد5وني  لطابق)

عمر)-)21181) لد ر  لبيضاء) ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

(: ( عبد  لرحمان) غيط   لسيد 

درهم) ((11 بقيمة) حصة  ((.111

للحصة.)

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء):

عبد  لرحمان)) غيط   لسيد 
عنو نه) ))ليساسفة تجزئة  لياسمين)
ر)4)عمارة) 5)شقة))) 2 212) لد ر)

 لبيضاء) ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عبد  لرحمان)) غيط   لسيد 
عنو نه) ))ليساسفة تجزئة  لياسمين)
ر)4)عمارة) 5)شقة))) 2 212) لد ر)

 لبيضاء) ملغرب
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
بتاريخ) 2  بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

5نا5ر) 212)تحت رقم)71)855.
26(I

FID ES

ALI ONE
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تغييف نشاط  لشركة

FID ES
 ES-SEMARA(ES-SEMARA،

72000، ES-SEMARA(MAROC
ALI ONE شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  ال تماعي 
 LOTISSEMENT 1500 NUMERO

 1501 HAY(ALWAHDA 02
 LAAYOUNE - 70000 Laayoune

.MAROC
تغييف نشاط  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.41 ( 

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�شى 
تم تغييف) 5نا5ر) 212) (14 في)  ملؤرخ 
نشاط  لشركة من)»•)حذف  لنشاط)
إلى) تا ر في معد ت  لسقي و لري.«) (:
نقل  لبضائع) »•) ضافة  لنشاط:)
لفائدة  لغيف)/)نقل  ألشخاص لفائدة)

 لغيف.)».
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
5نا5ر) ((8 بتاريخ) بالعيون   البتد ئية 

 212)تحت رقم) 5/2)8 .
262I

Sabrine ATTIA NOTAIRE

TARGA CLUB-IRS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

Sabrine ATTIA NOTAIRE
 Boulevard(Abdelmoumen(N°18

 Ghali(Center, étage 01 n 04،
20340، Casablanca(Maroc

TARGA CLUB-IRS شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي مر كش 
 ملسيفة   قطاع أ  لرقم 254  لشقة 

 . - 41)41 مر كش  ملغرب 
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

( 1((7
في) مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�شى 
تم إعد د  لقانون) (2122 5وليوز) ((5
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�شي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 TARGA(:(إلقتضاء)بمختصر تسميتها 

.CLUB-IRS
غرض  لشركة بإ5جاز):) ملطعمة و)

 لفندقة.
مر كش) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
254) لشقة)  ملسيفة) )قطاع أ  لرقم)

 . - 41)41)مر كش  ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 (11 (: 5وسف  فر 5جي)  لسيد 
حصة بقيمة)1.111))درهم للحصة.
 411 (:  لسيد  سماعيل  فر 5جي)
حصة بقيمة)41.111)درهم للحصة.
 211 (: غيتة  فر 5جي)  لسيدة 
حصة بقيمة)21.111)درهم للحصة.
 211 (: سلمى  فر 5جي)  لسيدة 
حصة بقيمة)21.111)درهم للحصة.

 لسيدة بديعة حد5ن):)11))حصة)
بقيمة)1.111))درهم للحصة.)

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء):

 لسيد 5وسف  فر 5جي عنو نه) ))
 12 زنقة) ليز رين،) تجزئة  معاريف 
14) لد ر) 12) لشقة) رقم) )) لطابق)
71 21) لد ر  لبيضاء)  لبيضاء)

 ملغرب.
 لسيد  سماعيل  فر 5جي)
ليز رين،) تجزئة  معاريف  عنو نه) ))
12) لشقة) رقم) )) لطابق) (12 زنقة)

14  71 21) لد ر  لبيضاء) ملغرب.
عنو نه) )) غيتة  فر 5جي   لسيدة 
معاريف تجزئة ليز رين،)زنقة)12)رقم)
 21 71   14 12) لشقة)  )) لطابق)

 لد ر  لبيضاء) ملغرب.
 لسيدة سلمى  فر 5جي عنو نه) ))
معاريف تجزئة ليز رين،)زنقة)12)رقم)
 21 71   14 12) لشقة)  )) لطابق)

 لد ر  لبيضاء) ملغرب.
عنو نه) )) حد5ن  بديعة   لسيدة 
بوسكورة)  لنو صر  ملد5نة  لخضر ء)
 27(82    (2 فيال) تاون  كرين  كاز  

 لد ر  لبيضاء) ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيد 5وسف  فر 5جي عنو نه) ))
 12 زنقة) ليز رين،) تجزئة  معاريف 
14) لد ر) 12) لشقة) رقم) )) لطابق)
71 21) لد ر  لبيضاء)  لبيضاء)

 ملغرب)
(- بتاريخ) تم  إل5د ع  لقانوني ب-)

تحت رقم)-.

26 I

KAMAR BENOUNA

CIMENTS DU MAROC ش م
إعالن متعدد  لقر ر ت

KAMAR BENOUNA
 RUE(CHARAM(ACHAYKH ،  4

20160، Casablanca(MAROC
CIMENTS DU MAROC ش م 

»شركة  ملساهمة«
وعنو ن مقرها  ال تماعي: )62 شارع 
بانور ميك - 21621  لد ر لبيضاء 

 ملغرب.
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»إعالن متعدد  لقر ر ت«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.71.6(7
بمقت�شى  لجمع  لعام  الستثنائي)

 ملؤرخ في)29)شتنبف)2122
تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية:)

قر ر رقم)):) لذي 5نص على ما5لي:)
بناء)على مد والت مجلس  الد رة قرر)
معا5نة  ستقالة  لسيد عبد  للطيف)
تقرر) و  مهامه  الد رية  من  زقنون 
5اسين  لحد وي) بالسيد   الستعانة 
كمسوؤل  د ري  د5د بدال من دلك)

على) 5نص  2:) لذي  رقم) قر ر 
عمل  لشركة) لقد عا5ن  نهاء) ما5لي:)
بعد) كمد5ر  (»Ciments Français («
 دما ها عن طريق  الستيعاب و تقرر)
 Italcementi («  ستقطاب  لشركة)
 Fabbriche Riunite Cemento SPA
و قد عين) Bergamo«)كمد5ر  د5د.)
 الخيف  لسيدة نتاليا سيالوفا كممثلة)

د ئمة.
وتبعا لذلك تم تعد5ل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�شي  لتالية:)
بند رقم)1:) لذي 5نص على ما5لي:)

1
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
بتاريخ) 2  بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

5نا5ر) 212)تحت رقم)855275.
264I

FOUZMEDIA

VAR PARTENAIRES
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تحويل  ملقر  ال تماعي للشركة

FOUZMEDIA
 KENITRA( ،( 14000،( kenitra

maroc
VAR PARTENAIRES)شركة ذ ت)

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي  ملكت4)
ز وية شارع محمد  لد5وري وزنقة) (6
4111)) لقنيطرة) (- عائشة) اللة 

 ملغرب.
تحويل  ملقر  ال تماعي للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري)
.645  

بمقت�شى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
 ملؤرخ في)4))د نبف)2122)تم تحويل)
للشركة)  ملقر  ال تماعي  لحالي 
محمد) شارع  ز وية  (6 » ملكت4) من)
 لد5وري وزنقة اللة عائشة)-)4111) 
4)من) إلى)» ملكت4)  لقنيطرة  ملغرب«)
وأبو) منصور  لذهبي  ز وية   لعمارة 

تمام)-)4111)) لقنيطرة  ملغرب«.
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
 البتد ئية بالقنيطرة بتاريخ)26)5نا5ر)

 212)تحت رقم)66)94.
265I

FOUZMEDIA

 AL AJR LINAKL OUA
ATTIJARA

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
 AL AJR LINAKL OUA ATTIJARA
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي 59  قامة 

موالي عبد لعزيز شارع موالي 
عبد لعزيز  لرقم 4 - 4111) 

 لقنيطرة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
67957

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعد د  لقانون) (2122 د نبف) (26
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�شي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 AL AJR(:(إلقتضاء)بمختصر تسميتها 

.LINAKL OUA ATTIJARA
غرض  لشركة بإ5جاز):)-)مقاول في)

نقل  لبضائع

و) بالجملة  بيع  ملو د  لغذ ئية  (-
نصف  لجملة)

-) إلستيف د و  لتصد5ر.
 59 (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
شارع) عبد لعزيز  موالي   قامة 
 (4111  -  4 موالي عبد لعزيز  لرقم)

 لقنيطرة  ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
5وسف) تيبوقالين   لسيد 
عنو نه) ))بلوك س رقم)286) لطابق)
 (4111  ألول  والد  و يه  لقنيطرة)

 لقنيطرة  ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
5وسف) تيبوقالين   لسيد 
عنو نه) ))بلوك س رقم)286) لطابق)
 (4111  ألول  والد  و يه  لقنيطرة)

 لقنيطرة  ملغرب
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
 البتد ئية بالقنيطرة بتاريخ)8))5نا5ر)

 212)تحت رقم)-.

266I

FOUZMEDIA

BRAMECA
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
BRAMECA شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي رقم 

 45  إلرشاد تمد5د  ملحل رقم ) 
 لقنيطرة - 4111)  لقنيطرة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
6795 

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  (2122 نونبف) (14
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�شي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.BRAMECA
بيع قطع) (: غرض  لشركة بإ5جاز)

 لسيار ت و  مليكانيك.
عنو ن  ملقر  ال تماعي):)رقم) 45 
 إلرشاد تمد5د  ملحل رقم))) لقنيطرة)

- 4111)) لقنيطرة  ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
عنو نه) )) كر ب  إبر هيم   لسيد 
حي  لشباب زنقة)95)رقم)5  4111) 

 لقنيطرة  ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) )) كر ب  إبر هيم   لسيد 
حي  لشباب زنقة)95)رقم)5  4111) 

 لقنيطرة  ملغرب
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
 البتد ئية بالقنيطرة بتاريخ)8))5نا5ر)

 212)تحت رقم)-.

267I

FOUZMEDIA

 BEL HOUCINE SOIN ET
BEAUTE

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
 BEL HOUCINE SOIN ET BEAUTE
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شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي 59  قامة 
موالي عبد لعزيز شارع موالي 
عبد لعزيز  لرقم 4 - 4111) 

 لقنيطرة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
67955

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) (14
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�شي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 BEL (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.HOUCINE SOIN ET BEAUTE
غرض  لشركة بإ5جاز):)-) لحالقة)

و  لتجميل.
 59 (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
شارع) عبد لعزيز  موالي   قامة 
 (4111  -  4 موالي عبد لعزيز  لرقم)

 لقنيطرة  ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
 لسيدة نزهة بلحسين عنو نه) ))
8))مبارك  لدكالي  لشقة)8) 4111) 

 لقنيطرة  ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيدة نزهة بلحسين عنو نه) ))
8))مبارك  لدكالي  لشقة)8) 4111) 

 لقنيطرة  ملغرب
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
 البتد ئية بالقنيطرة بتاريخ)8))5نا5ر)

 212)تحت رقم)-.

268I

FID PME

ATELIER 2N ARCHITECTES
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تحويل  ملقر  ال تماعي للشركة

FID PME
64 شارع موالي علي  لشريف  لشقة 

6 تمارة ، 2121)، تمارة  ملغرب
 ATELIER 2N(ARCHITECTES
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي 64 شارع 
موالي علي  لشريف  لشقة 16 تمارة 

- 2111) تمارة  ملغرب.
تحويل  ملقر  ال تماعي للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.( 2 85

بمقت�شى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
2122)تم تحويل) 4))أبريل)  ملؤرخ في)
من) للشركة   ملقر  ال تماعي  لحالي 
علي  لشريف) موالي  شارع  (64«
تمارة) ((2111 (- تمارة) (16  لشقة)
تجزءة  لوفاق  قامة) (« إلى)  ملغرب«)
(- تمارة) (1( 7 1 ) ملكت4 رقم) تامر)

2111))تمارة  ملغرب«.
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
أبريل) (2( بتاريخ) بتمارة   البتد ئية 

2122)تحت رقم)7955.
269I

CANOCAF SARL

MHANI SAKAN
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

CANOCAF SARL
شارع  لجيش  مللكي زنقة  لخنساء 

رقم 7  لطابق  لثاني رقم  1 
 NADOR ،62111 ،لناظور 

MAROC
MHANI SAKAN شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة)في طور 

 لتصفية)
وعنو ن مقرها  إل تماعي حي  بوين 

بني بويفرور أزغنغان - 62651 
 لناظور  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.(258(

بمقت�شى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

2122)تقرر حل) 4))د نبف)  ملؤرخ في)

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة) شركة 

رأسمالها) مبلغ  (MHANI SAKAN

مقرها) وعنو ن  درهم  (51.111

بويفرور) بني  حي  بوين   إل تماعي 

62651) لناظور  ملغرب) (- أزغنغان)

نتيجة ل):)-)نها5ة نشاط  لشركة.

حي) ب  مقر  لتصفية  حدد  و 

 بوين بني بويفرور أزغنغان)-)62651 

 لناظور  ملغرب.)

و عين:

و) شيحان  ( أحمد)  لسيد)ة))

عنو نه) ))حي  ملطار بوعرورو)62111 

 لناظور  ملغرب كمصفي))ة))للشركة.

وعند  إلقتضاء) لحدود  ملفروضة)

محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و) تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

5نا5ر) (21  البتد ئية بالناضور بتاريخ)

 212)تحت رقم)61)5.

271I

GESTION ALJANOUB

HEXA TRAVAUX
إعالن متعدد  لقر ر ت

GESTION ALJANOUB

عمارة) حي  لسعادة  تطو ن  زنقة 

(، 2) لطابق  لثالث  لعيون) رقم)

71111،) لعيون  ملغرب

ذ ت) »شركة  (HEXA TRAVAUX

ذ ت  لشريك)  ملسؤولية  ملحدودة 

 لوحيد«

شارع) مقرها  ال تماعي:) وعنو ن 

(- 2) لعيون) 7 2) لشقة) رقم) مكة 

71111) لعيون  ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري:)

.(9(  

بمقت�شى  لجمع  لعام  الستثنائي)

 ملؤرخ في)21)5نا5ر) 212

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية:

)قر ر رقم)):) لذي 5نص على ما5لي:)
تفويت)111)حصة من طرف  لسيد)
لصالح  لشركة) عموشا  بوشعي4 
ممثلها  لقانوني) (FABRINOV SARL

 بر هيم  لعوني
قر ر رقم)2:) لذي 5نص على ما5لي:)
عموشا) بوشعي4   ستقالة  لسيد 
من  لتسييف و تعيين  لسيد  بر هيم)
 لعوني  ملسيف  لوحيد لشركة ملدة غيف)

محدودة مع  المضاء
وتبعا لذلك تم تعد5ل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�شي  لتالية:)
على) 5نص  7-6:) لذي  رقم) بند 

ما5لي:)تفويت حصص
بند رقم)7:) لذي 5نص على ما5لي:)

 لتسييف
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
5نا5ر) (27 بتاريخ) بالعيون   البتد ئية 

 212)تحت رقم) 212/ 91 .
27(I

سيكو يس شمم

ETS ASBAI & FILS sarl
إعالن  لقر ر ت

سيكو يس شمم
98 شارع عبد  لكريم  لخطابي ، 

2111 ،  لحسيمة  ملغرب
ETS(ASBAI & FILS(sarl »شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة«
وعنو ن مقرها  ال تماعي:  لطريق 
 لرئيسية رقم 2 -  211   ماعة 

أ5ت 5وسف أوعلي  ملغرب.
»إعالن متعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 
.(5 7

بمقت�شى  لجمع  لعام  الستثنائي)
 ملؤرخ في)4))د نبف)2122

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية:)
توسيع  لهدف:) لذي) (( قر ر رقم)
5نص على ما5لي:) ضافة نقل  لبضائع)

على  لطرق لحساب  لغيف
تفويت  لحصص:) (2 رقم) قر ر 
 لذي 5نص على ما5لي:) لتفويت من)
طرف أسباعي مصطفى ل)251)حصة)
وأسباعي) حبيبة  من  لرحموني  لكل 
فاتن وأسباعي  بتسام وأسباعي سناء)
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حصة لكل) و51))) (، وأسباعي ندى)

محمد) أسباعي  من  لكل  منهم  و حد 

وأسباعي) أسباعي  لياس  و  5اسين 

مصطفى كرم

آخر:) مسيف  تعيين  رقم) ) قر ر 

تعيين  لسيد)  لذي 5نص على ما5لي:)

أسباعي  لياس كمسيف

وتبعا لذلك تم تعد5ل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�شي  لتالية:)

بند رقم) ):) لذي 5نص على ما5لي:)

لحساب) على  لطرق  نقل  لبضائع 

 لغيف)

بند رقم)6:) لذي 5نص على ما5لي:)

مساهمات  لشركاء)  ملساهمات:)

 (91111 مصطفى) كالتالي:) سباعي 

 (11111 حبيبة) -) لرحموني  درهم)

درهم)-)أسباعي فاتن وأسباعي  بتسام)

وأسباعي سناء)وأسباعي ندى)41111 

درهم لكل و حة منهن)-)أسباعي محمد)

وأسباعي) أسباعي  لياس  و  5اسين 

لكل) درهم  ((51111 كرم) مصطفى 

و حد منهم

على) 5نص  7:) لذي  رقم) بند 

رأس مال  لشركة) ر س  ملال:) ما5لي:)

 9111 مقسم  لى) درهم  (911.111

كالتالي) على  لشركاء) موزعة  حصة 

حصة) ((911 مصطفى) :) سباعي 

حصة) ((111 حبيبة) -) لرحموني 

وأسباعي  بتسام) فاتن  أسباعي  (-

 411 ندى) وأسباعي  سناء) وأسباعي 

أسباعي) (- منهن) و حة  لكل  حصة 

أسباعي  لياس) و  5اسين  محمد 

511))حصة) وأسباعي مصطفى كرم)

لكل و حد منهم

على) 5نص  5):) لذي  رقم) بند 

ما5لي:) ضافة  لسيد أسباعي  لياس)

كمسيف

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

 البتد ئية بالحسيمة بتاريخ)9))5نا5ر)

 212)تحت رقم)8).

272I

STE INVEST EUROP AFRIQUE

ATLAS PRESTIGE CONSEIL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تحويل  ملقر  ال تماعي للشركة

STE INVEST EUROP AFRIQUE
 Résidence(Farah-Appt(n 3
 RDC Camp Mangin Gueliz

 marrakech -maroc ، 40000،
MARRAKECH MAROC

 ATLAS PRESTIGE CONSEIL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي كولف 
 ملكيس 2 244-  لنخيل تجزئة 

 ملكيس 2 -. مر كش  ملغرب.
تحويل  ملقر  ال تماعي للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.7652 

بمقت�شى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تم تحويل) (2122 نونبف) (1(  ملؤرخ في)
من) للشركة   ملقر  ال تماعي  لحالي 
244-) لنخيل)  2 »كولف  ملكيس)
2)-.)مر كش  ملغرب«) تجزئة  ملكيس)
 (4-294 رقم) »كولف  ملكيس ) إلى)
عين) دو ر  والد  لكرن  د ئرة  لبور 

سليم)-.)مر كش  ملغرب«.
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
5نا5ر) (26 بتاريخ) بمر كش   لتجارية 

 212)تحت رقم)11)44).

27 I

GESTION ALJANOUB

DF SECURITE
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

GESTION ALJANOUB
زنقة تطو ن حي  لسعادة عمارة رقم 
2  لطابق  لثالث  لعيون ، 71111، 

 لعيون  ملغرب
DF SECURITE شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي مد5نة 
 لوحدة بلوك B رقم 841  لعيون - 

71111  لعيون  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

44459

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) (12

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�شي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

 DF (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.SECURITE

(, :) ملر قبة) غرض  لشركة بإ5جاز)

 لحر سة و ألمن....

مد5نة) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)

(- 841) لعيون) رقم) (B  لوحدة بلوك)

71111) لعيون  ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 (.111 (:  لسيد فيضول  لدرهم)

حصة بقيمة)11))درهم للحصة.)

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

 لسيد فيضول  لدرهم عنو نه) ))

شارع)28)فبف 5ر رقم)4 ))حي  لشهد ء)

 لعيون)71111) لعيون  ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيد فيضول  لدرهم عنو نه) ))

شارع)28)فبف 5ر رقم)4 ))حي  لشهد ء)

 لعيون)71111) لعيون  ملغرب

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

5نا5ر) (27 بتاريخ) بالعيون   البتد ئية 

 212)تحت رقم) 911/212 .

274I

LA MAISON DE L’ENTREPRENEUR

GLOMIA
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

 LA MAISON DE
L’ENTREPRENEUR

 ANGLE(RUE(MOZART, BD
 ANFA, RESIDENCE(pETIT
 PARADIS, 7EME(ETAGE ،

20330، CASABLANCA(MAROC
GLOMIA شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي تقاطع 

زنقة موز ر و شارع آنفا إقامة لوبتي 
بار دي طابق 7 - 21111  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

56945 
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) (19
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�شي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.GLOMIA
نقل) (• (: بإ5جاز) غرض  لشركة 
طريق  لسيار ت  لتي) عن   لبضائع 
(
ً
طنا ((5 عن) حمولتها  ملعتمدة  تقل 

)مقاول).
•) لنقل بين  ملدن.

•) لنقل  لبفي  لعام للبضائع مع)
سائق..

تقاطع) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
زنقة موز ر و شارع آنفا إقامة لوبتي)
21111) لد ر)  -  7 طابق) بار دي 

 لبيضاء) ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 (1.111 رأسمال  لشركة:) مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
حصة) ((11 (:  لسيد بدر فرحات)

بقيمة)11))درهم للحصة.)
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و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء):

عنو نه) )) فرحات  بدر   لسيد 
6) لبيضاء) شقة) (( كنميف طابق) ((4

21111) لد ر  لبيضاء) ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) )) فرحات  بدر   لسيد 
6) لبيضاء) شقة) (( كنميف طابق) ((4

21111) لد ر  لبيضاء) ملغرب
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
 25 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

5نا5ر) 212)تحت رقم)855642.
275I

N2M CONSEIL-SARL

 EXTINCTEUR DE
PREVENTION

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسيس شركة

N2M CONSEIL-SARL
 AV(HASSAN(I(RUE 5 N 19, 2
 ETAGE(N 4 ، 62000، NADOR

MAROC
 EXTINCTEUR DE PREVENTION

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي  ملرك4 

 لتجاري بلوك 2 رقم 6 2 - 62111 
 لناضور  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
25(8(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) (( 
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�شي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)
.EXTINCTEUR DE PREVENTION

غرض  لشركة بإ5جاز):)بيع وإعادة)
شحن وصيانة طفا5ات  لحريق

كاميف ت) وتثبيت  وتركي4  بيع 
 ملر قبة

مكافحة) مكافحة  لقو رض,)
 لحشر ت و  لتطهيف.

:) ملرك4) عنو ن  ملقر  ال تماعي)
 62111 -  2 6 2)رقم)  لتجاري بلوك)

 لناضور  ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 511 (: بويالس)  لسيد  لياس 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة.
 لسيد  بر هيم كريم):)511)حصة)

بقيمة)11))درهم للحصة.)
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
عنو نه) )) بويالس   لسيد  لياس 
 62111 حي  لساقية  زغنغان)

 لناضور  ملغرب.
 لسيد  بر هيم كريم عنو نه) ))حي)
لعري  لشيخ زنقة) ))رقم)14 62111 

 لناضور  ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) )) بويالس   لسيد  لياس 
 62111 حي  لساقية  زغنغان)

 لناضور  ملغرب
 لسيد  بر هيم كريم عنو نه) ))حي)
لعري  لشيخ زنقة) ))رقم)14 62111 

 لناضور  ملغرب
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
5نا5ر) (26  البتد ئية بالناضور بتاريخ)

 212)تحت رقم)5225.
276I

N2M CONSEIL-SARL

UNITRAMED
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

N2M CONSEIL-SARL
 AV(HASSAN(I(RUE 5 N 19, 2
 ETAGE(N 4 ، 62000، NADOR

MAROC
UNITRAMED شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي مركز 

 زالف بني توزين -  6225  لدريوش 

 ملغرب.
تفويت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.(8599

بمقت�شى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تمت) (212( نونبف) ((1 في)  ملؤرخ 

 ملصادقة على):
منور) )ة)) الل  تفويت  لسيد)
أصل) من  حصة   تماعية  (511
511)حصة لفائدة  لسيد))ة))محمد)

 السروتي بتاريخ)1))نونبف))212.
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني  (
5نا5ر) (27  البتد ئية بالناضور بتاريخ)

 212)تحت رقم)8 52.

277I

CABINET BADREDDINE

MANA›S PARA
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
قفل  لتصفية

CABINET BADREDDINE
279 أ مسيفة )  قامة هني  لشقة 

رقم ) ، 1، مر كش  ملغرب
MANA’S PARA شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي : دو ر  والد 
بلعقيد و حة سيدي بر هيم دو ر 
 والد بلعقيد و حة سيدي بر هيم 

41111 مر كش  ملغرب.
قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
.878(9

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�شى 
تقرر) (2122 د نبف) (28 في)  ملؤرخ 
ذ ت) شركة  (MANA’S PARA حل)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 
 (11.111 رأسمالها) مبلغ   لوحيد 
درهم وعنو ن مقرها  إل تماعي دو ر)
بر هيم) سيدي  و حة  بلعقيد   والد 
دو ر  والد بلعقيد و حة سيدي بر هيم)
41111)مر كش  ملغرب نتيجة لطبقا)
للبند5ن)  -2 )من  لقانون  السا�شي)

للشركة.

و عين:
 لسيد)ة))منى  لهيتمي و عنو نه) ))
 41111 تاركة) ( 9 رقم) تاركة  رياض 
مر كش  ملغرب كمصفي))ة))للشركة.

و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية)
بتاريخ)28)د نبف)2122)وفي دو ر  والد)
دو ر) بر هيم  سيدي  و حة  بلعقيد 
بر هيم) سيدي  و حة  بلعقيد   والد 

41111)مر كش  ملغرب.
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
5نا5ر) (27 بتاريخ) بمر كش   لتجارية 

 212)تحت رقم)58)44).
278I

CABINET BADREDDINE

 AGIAL PROMOTION
IMMOBILIERE
إعالن متعدد  لقر ر ت

CABINET BADREDDINE
279 أ مسيفة )  قامة هني  لشقة 

رقم ) ، 1، مر كش  ملغرب
 AGIAL PROMOTION

IMMOBILIERE »شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة«

وعنو ن مقرها  ال تماعي: شارع 
محمد  لخامس زنقة  م  لربيع - 

41111 مر كش  ملغرب.
»إعالن متعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 
.(5495

بمقت�شى  لجمع  لعام  الستثنائي)
 ملؤرخ في)9))د نبف)2122

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية:)
قر ر رقم)):) لذي 5نص على ما5لي:)
توزيع  لحصص):)قرر شركاء) لشركة)
توزيع حصص  ملرحوم  لسيد شكري)
9))ماي) بر دة  لعزيزي  ملتوفي بتاريخ)
ولد)) و  )بنت  لقاصرين) و أب  (21(7
رأسمال  لشركة) أصبح  ˓وبالتالي 
حصة لفائدة) (2521 (: موزعا كالتالي)
(˓ بر دة  لعزيزي)  لسيد عبد  لهادي 
2521)حصة لفائدة  لسيد عمربر دة)
2521حصة لفائدة  لسيد) (˓  لعزيزي)
محسن بر دة  لعزيزي)˓)261))حصة)
(˓ لفائدة  لسيدة عبلة بر دة  لعزيزي)
حصة لفائدة  لسيدة ر ضية) ((261
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5281)حصة لفائدة) (˓ بر دة  لعزيزي)

و) بر دة  لعزيزي   لسيد عبد  لعزيز 

2641)حصة لفائدة  آلنسة يسمينة)

 (8111 بمجموع) أي  بر دة  لعزيزي 

حصة.

قر ر رقم)2:) لذي 5نص على ما5لي:)

تم تعيين) (: تعيين مسيف ثاني للشركة)

خد5جة  لطالبي  لحاملة)  لسيدة 

رقم) لبطاقة  لتعريف  لوطنية 

E 875 7)و لساكنة بأبو ب مر كش)

كمسيفة) مركش  (44 فيال) (4  لشطر)

ثانية غيف شريكة مع  لسيد محسن)

بر دة  لعزيزي ملدة سنة مع  عتماد)

من) ودلك  بتد ء)  مضائهما  ملزدوج 

بتاريخ) محضر  لجمع  لعام  تاريخ 

.(9/(2/2122

وتبعا لذلك تم تعد5ل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�شي  لتالية:)

بند رقم)*:) لذي 5نص على ما5لي:)

*

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

5نا5ر) (27 بتاريخ) بمر كش   لتجارية 

 212)تحت رقم)59)44).

279I

MARCHICA CONSEIL

FOLA RENT A CAR
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

MARCHICA CONSEIL

44 ، شارع طوكيو،  لطابق )، شقة 
)،  لناظور. ، 62111،  لناظور 

 ملغرب

FOLA RENT A CAR شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي تعاونية 

 لفتح، زنقة رقم :1 4،  ركمان، 

 لناظور - 52 62  لناظور  ملغرب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.(859 

بمقت�شى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

تمت) 5نا5ر) 212) (14 في)  ملؤرخ 

 ملصادقة على):

رشيد  ملريني) )ة)) تفويت  لسيد)
أصل) من  حصة   تماعية  ((71
)ة)) حمد) 511)حصة لفائدة  لسيد)

بلكناش بتاريخ)14)5نا5ر) 212.
رشيد  ملريني) )ة)) تفويت  لسيد)
أصل) من  حصة   تماعية  (  1
511)حصة لفائدة  لسيد))ة))فيصل)

بلكناش بتاريخ)14)5نا5ر) 212.
فوطة) ( عادل) )ة)) تفويت  لسيد)
أصل) من  حصة   تماعية  ( 41
511)حصة لفائدة  لسيد))ة))محمد)

بلكناش بتاريخ)14)5نا5ر) 212.
فوطة) ( عادل) )ة)) تفويت  لسيد)
أصل) من  حصة   تماعية  ((61
)ة)) حمد) 511)حصة لفائدة  لسيد)

بلكناش بتاريخ)14)5نا5ر) 212.
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني  (
5نا5ر) (21  البتد ئية بالناضور بتاريخ)

 212)تحت رقم)75)5.
281I

MARCHICA CONSEIL

FOLA RENT A CAR
شركة  لتوصية  لبسيطة
تعيين مسيف  د5د للشركة

MARCHICA CONSEIL
44 ، شارع طوكيو،  لطابق )، شقة 

)،  لناظور. ، 62111،  لناظور 
 ملغرب

FOLA RENT A CAR  شركة 
 لتوصية  لبسيطة

وعنو ن مقرها  إل تماعي تعاونية 
 لفتح، زنقة رقم :1 4،  ركمان، 
 لناظور  52 62  لناظور  ملغرب.

تعيين مسيف  د5د للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.(859 
بمقت�شى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تم تعيين) 5نا5ر) 212) (14  ملؤرخ في)
للشركة  لسيد)ة)) مسيف  د5د 

بلكناش  حمد كمسيف وحيد
تبعا لقبول  ستقالة  ملسيف.

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
5نا5ر) (21  البتد ئية بالناضور بتاريخ)

 212)تحت رقم)75)5.
28(I

CANOCAF SARL

MHANI SAKAN
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

قفل  لتصفية

CANOCAF SARL
شارع  لجيش  مللكي زنقة  لخنساء 

رقم 7  لطابق  لثاني رقم  1 
 NADOR ،62111 ،لناظور 

MAROC
MHANI SAKAN شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي : حي 

 بوين بني بويفرور أزغنغان - 62651 
 لناظور  ملغرب.
قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
.(258(

بمقت�شى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تقرر) (2122 د نبف) ((4 في)  ملؤرخ 
ذ ت) شركة  (MHANI SAKAN حل)
رأسمالها) مبلغ   ملسؤولية  ملحدودة 
مقرها) وعنو ن  درهم  (51.111
بويفرور) بني  حي  بوين   إل تماعي 
62651) لناظور  ملغرب) (- أزغنغان)

نتيجة ل-)نها5ة نشاط  لشركة.
و عين:

و) شيحان  ( أحمد)  لسيد)ة))
عنو نه) ))حي  ملطار بوعرورو)62111 
 لناظور  ملغرب كمصفي))ة))للشركة.
و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية)
حي) وفي  (2122 د نبف) ((9 بتاريخ)
 بوين بني بويفرور أزغنغان)-)62651 

 لناظور  ملغرب.
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
5نا5ر) (24  البتد ئية بالناضور بتاريخ)

 212)تحت رقم)97)5.

282I

fiduciaire(capital(orient

 INTERNATIONAL
BUSINESS TRANSPORT

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

قفل  لتصفية

fiduciaire(capital(orient

 RUE(IBN(ROCHD, RESIDENCE
 EL(BARAKA, 3 EME(ETAGE(N° 7
OUJDA ، 60000، oujda(maroc
 INTERNATIONAL BUSINESS

TRANSPORT شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي : و دة 
تجزئة 56 مر انة طريق  لجز ئر - 

61111 و دة  ملغرب.
قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
. 6(57

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�شى 
2122)تقرر حل) 1 )د نبف)  ملؤرخ في)
 INTERNATIONAL BUSINESS
TRANSPORT)شركة ذ ت مسؤولية)
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد مبلغ)
وعنو ن) درهم  ((11.111 رأسمالها)
 56 تجزئة) و دة  مقرها  إل تماعي 
 61111 (- طريق  لجز ئر) مر انة 
تحقق) لعدم  نتيجة  و دة  ملغرب 

هدف
 لشركة..

و عين:
و) فطري  ( 5اسين)  لسيد)ة))
مر انة) (56 تجزئة) و دة  عنو نه) ))
61111)و دة  ملغرب) طريق  لجز ئر)

كمصفي))ة))للشركة.
و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية)
و دة) وفي  (2122 د نبف) ( 1 بتاريخ)
طريق  لجز ئر) مر انة  (56 تجزئة)

و دة)61111)و دة  ملغرب.
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
5نا5ر) (24 بتاريخ) بو دة   لتجارية 

 212)تحت رقم) )24.

28 I

CANOCAF SARL

STE WESTERN MAROC
إعالن متعدد  لقر ر ت

CANOCAF SARL
شارع  لجيش  مللكي زنقة  لخنساء 

رقم 7  لطابق  لثاني رقم  1 
 NADOR ،62111 ،لناظور 

MAROC
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STE WESTERN MAROC »شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة«

وعنو ن مقرها  ال تماعي: 9 زنقة 

) حي  لر اء موالي  لكامل - - فاس 

 ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.574(9

بمقت�شى  لجمع  لعام  الستثنائي)

 ملؤرخ في)22)نونبف)2122

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية:)

على) 5نص  ):) لذي  رقم) قر ر 

تفـويت) على  ما5لي:) ملصادقة 

 لحـصص  ال تمـاعـية  ملقررة بتاريخ)

بين  لسيد رحو عبد) (22/((/2122

5اسين) و  لسيد  من  هة   لسالم،)

 مال من  هة أخرى

قر ر رقم)2:) لذي 5نص على ما5لي:)

تعيين مسيف  د5د

قر ر رقم) :) لذي 5نص على ما5لي:)

تحويل  ملقر  ال تماعي للشركة

على) 5نص  4:) لذي  رقم) قر ر 

ما5لي:)تـغـييف  لشكل  لقـانوني للشركة)

مسـؤولية) ذ ت  شركة  لتصبح 

على  لقانون) و  ملصادقة  محدودة 

 ألسـا�شي  لجد5د للشركة

وتبعا لذلك تم تعد5ل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�شي  لتالية:)

7:) لذي 5نص على) و) (6 بند رقم)

 511 (( 5اسين  مال) ما5لي:) لسيد 

حصة))و  لسيد رحو عبد  لسالم

على) 5نص  6):) لذي  رقم) بند 

5اسين  مال) تعيين  لسيد  ما5لي:)

كمسيف وحيد للشركة

بند رقم)4:) لذي 5نص على ما5لي:)

للشركة) تحويل  ملقر  ال تماعي 

(- سلو ن) صه4   ملنطقة  لصناعية 

 لناظور

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

 لتجارية بفاس بتاريخ)12)5نا5ر) 212 

تحت رقم)5578.

284I

FOUZMEDIA

SALHI PARA
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

SALHI PARA شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي 2) نسيم 

 لحد ئق د  لساكنية - 4111) 

 لقنيطرة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

68145

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) ((2

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�شي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

 SALHI(:(إلقتضاء)بمختصر تسميتها 

.PARA

بيع مو د) (: غرض  لشركة بإ5جاز)

 ملستحضر ت  لطبية.

عنو ن  ملقر  ال تماعي):)2))نسيم)

 (4111 (- د  لساكنية)  لحد ئق 

 لقنيطرة  ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

 لسيد  سامة  لصالحي عنو نه) ))

 (4111  45( أ رقم) حي  ملنزه قطاع 

 لقنيطرة  ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيد  سامة  لصالحي عنو نه) ))
 (4111  45( أ رقم) حي  ملنزه قطاع 

 لقنيطرة  ملغرب
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
 البتد ئية بالقنيطرة بتاريخ)26)5نا5ر)

 212)تحت رقم)-.
285I

FOUZMEDIA

 SOCIETE AYMAN DES
TRAVAUX

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
 SOCIETE AYMAN DES

TRAVAUX شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي 59  قامة 
موالي عبد لعزيز شارع موالي 
عبد لعزيز  لرقم 4 - 4111) 

 لقنيطرة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

68147
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) ((2
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�شي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)
 SOCIETE AYMAN DES  :

.TRAVAUX
:)مقاول في) غرض  لشركة بإ5جاز)

 الشغال  ملختلفة  و  لبناء
في  ميع  الشغال) وسيط  (-
وشر ء) ملز ريع) بيع  في   ملتعلقة 

و لحقول و السو ق.
 59 (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
شارع) عبد لعزيز  موالي   قامة 
 (4111  -  4 موالي عبد لعزيز  لرقم)

 لقنيطرة  ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 
 لشركة):)99)سنة.

 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء):

 لسيد مصطفى بلخيفي عنو نه) ))
بلوك) (41 مجموعة) (2/2 حي  لوحدة)
5حيى) سيدي  ((4251  (97 رقم) ك 

 لغرب  ملغرب.
عنو نه) )) ميلود  لفرجي   لسيد 
 (4251 عامر  لشمالية) دكالة  دو ر 

سيدي 5حيى  لغرب  ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيد مصطفى بلخيفي عنو نه) ))
بلوك) (41 مجموعة) (2/2 حي  لوحدة)
5حيى) سيدي  ((4251  (97 رقم) ك 

 لغرب  ملغرب
عنو نه) )) ميلود  لفرجي   لسيد 
 (4251 عامر  لشمالية) دكالة  دو ر 

سيدي 5حيى  لغرب  ملغرب
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
 البتد ئية بالقنيطرة بتاريخ)26)5نا5ر)

 212)تحت رقم)-.
286I

BELGAZI ALI

KADIRIA HOLDING
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وفاة شريك

BELGAZI ALI
شارع  ميف موالي عبد هللا رقم    
- طبق ) - رقم  ملكت4 6) طنجة، 

91111، طنجة  ملغرب
KADIRIA HOLDING  شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي زنقة 65 , 
مهاتما غاندي - 9111 طنجة  ملغرب.

وفاة شريك
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.6 7 B
بمقت�شى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
5نا5ر) 212)تم  إلعالم) (25  ملؤرخ في)
توزيع) و  قادري  عمر  بوفاة  لشريك 
لرسم) (

ً
تبعا على  لورثة  حصصه 
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 212( فبف 5ر) (26 في)  إلر ثة  ملؤرخ 
بالشكل  ألتي):

 لسيد)ة))فاطمة مر ك�شي))،))61 
حصة.

 8 9 (، ( قادري) ليلى   لسيد)ة))
حصة.

(، قادري) عزيز  محمد   لسيد)ة))
678.))حصة.

 (.678 (، هشام قادري)  لسيد)ة))
حصة.

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
5نا5ر) ( 1 بتاريخ) بطنجة   لتجارية 

 212)تحت رقم)262214.
287I

best control and consulting sarl

BEST WELL
إعالن متعدد  لقر ر ت

best control and consulting sarl
 imm 8 appt 3 av(nehrou(vn
 meknes ، 50000، meknes

maroc
BEST WELL »شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة ذ ت  لشريك  لوحيد«
وعنو ن مقرها  ال تماعي: فبال 

25  لعمر ن )  لحا 4 - 111)5 
 لحا 4  ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

. (859
بمقت�شى  لجمع  لعام  الستثنائي)

 ملؤرخ في)22)د نبف)2122
تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية:)

على) 5نص  )1:) لذي  رقم) قر ر 
ما5لي:) لرفع من ر س مال  لشركة بما)
قدره مليون وثمان مائة  لف درهم)

 ي)8111))حصة  ضافية)
على) 5نص  12:) لذي  رقم) قر ر 
تحيين  لنظام  السا�شي) ما5لي:)

للشركة.
وتبعا لذلك تم تعد5ل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�شي  لتالية:)
على) 5نص  )1:) لذي  رقم) بند 
ما5لي:) لرفع من ر س مال  لشركة بما)
قدره مليون وثمان مائة  لف درهم)

 ي)8111))حصة  ضافية)

بند رقم)12:) لذي 5نص على ما5لي:)
تحيين  لنظام  السا�شي للشركة.

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
5نا5ر) (27 بتاريخ) بمكناس   لتجارية 

 212)تحت رقم))42.

288I

محاس4 خربوش  نو ر

HOLIDAY-RESOTS-AGADIR
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تعيين مسيف  د5د للشركة

محاس4 خربوش  نو ر
صندوق بريد  428) حي سالم 

 AGADIR ،81111 ، أغاد5ر
MAROC

 HOLIDAY-RESOTS-AGADIR
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي  قامة 

5اسمين شقة )71 بلوك )C شارع 
 لقا�شي عياد و ملقاومة - 81111 

 كاد5ر  ملغرب.
تعيين مسيف  د5د للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.5(49(

بمقت�شى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تم تعيين) 5نا5ر) 212) (21  ملؤرخ في)
فان) للشركة  لسيد)ة)) مسيف  د5د 

ال5تيم  وني كمسيف وحيد
تبعا لقبول  ستقالة  ملسيف.

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
5نا5ر) ( ( بتاريخ) باكاد5ر   لتجارية 

 212)تحت رقم)21285).

289I

ETS COMPTA HOUSE

FLORINZA
إعالن متعدد  لقر ر ت

ETS COMPTA HOUSE
 BD(MOHAMED(V(N° 25

 KHENIFRA(KHENIFRA، 54000،
KHENIFRA MAROC

FLORINZA »شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة ذ ت  لشريك  لوحيد«

وعنو ن مقرها  ال تماعي:  5 حي 
 لنسيم  شباروخنيفرة - 54111 

خنيفرة  ملغرب.
»إعالن متعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 
.268 

بمقت�شى  لجمع  لعام  الستثنائي)
 ملؤرخ في)16)د نبف)2122

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية:)
على) 5نص  )1:) لذي  رقم) قر ر 
من) تغييفتسمية  لشركة  ما5لي:)

FLORINZA(لى (TINAGHRIT
على) 5نص  12:) لذي  رقم) قر ر 
تغييفنشاط  لشركة من كر ء) ما5لي:)

 لسيار ت  لى مقهى و مطعم)
وتبعا لذلك تم تعد5ل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�شي  لتالية:)
على) 5نص  12:) لذي  رقم) بند 
تغييفنشاط  لشركة من كر ء) ما5لي:)

 لسيار ت  لى مقهى و مطعم)
على) 5نص  رقم) 1:) لذي  بند 
من) تغييفتسمية  لشركة  ما5لي:)

FLORINZA(لى (TINAGHRIT
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
5نا5ر) ((8 بتاريخ) بخنيفرة   البتد ئية 

 212)تحت رقم))).
291I

ETS COMPTA HOUSE

AFENRI
إعالن متعدد  لقر ر ت

ETS COMPTA HOUSE
 BD(MOHAMED(V(N° 25

 KHENIFRA(KHENIFRA، 54000،
KHENIFRA MAROC

AFENRI »شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة«

وعنو ن مقرها  ال تماعي: 6)مكرر 
زنقة )1 حي و د  لده4 خنيفرة  - 

54111 خنيفرة  ملغرب.
»إعالن متعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 
. 59

بمقت�شى  لجمع  لعام  الستثنائي)
 ملؤرخ في)7))نونبف)2122

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية:)

على) 5نص  )1:) لذي  رقم) قر ر 
ما5لي:) لرفع من ر س مال  لشركة)

على) 5نص  12:) لذي  رقم) قر ر 
ما5لي:)تفويت  لحصص)

وتبعا لذلك تم تعد5ل مقتضيات)
 لنظام  ألسا�شي  لتالية:)

بند رقم)16:) لذي 5نص على ما5لي:)
تفويت  لحصص لكل من محمد  5ت)

 لطال4 و سعيد  5ت  لطال4
على) 5نص  17:) لذي  رقم) بند 
5حصل) محمد  5ت  لطال4  ما5لي:)
 (11 قيمة) من  حصة  (4111 على)
للحصة و سعيد  5ت  لطال4 5حصل)

على)111))حصة من قيمة)11)
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
5نا5ر) (25 بتاريخ) بخنيفرة   البتد ئية 

 212)تحت رقم)28.
29(I

garantis conseil

UN MATIN SUR LA TERRE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

garantis conseil
 بر ج  لكتبية عمارة رقم 8) شقة 

رقم 15 محاميد 9 ، 41111، 
مر كش  ملغرب

 UN MATIN SUR LA TERRE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي ملكية 
مارفن بات )) حانوت  لبقال دو ر 
حمو بن سالم  ماعة  نانات - 

41111 مر كش  ملغرب 
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

( 2497
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) (12
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�شي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 UN (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.MATIN SUR LA TERRE
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غرض  لشركة بإ5جاز):)- ستغالل)

دور  لضيافة و) و تسييف  لرياضات،)

 ملركبات  لسياحية

-)كر ء) لغرف أو لشقق  ملفروشة)

-)إنتاج وتسويق  ألعمال  لفنية.

ملكية) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)

حانوت  لبقال دو ر) ((( مارفن بات)

(- سالم  ماعة  نانات) بن  حمو 

41111)مر كش  ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 511 (: سرج  ميل) شابي   لسيد 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة.

حصة) (511 (: تريز) دبار   لسيدة 

بقيمة)11))درهم للحصة.)

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

 لسيد شابي سرج  ميل عنو نه) ))

لوشريو بلو)41111)سيف ك فرنسا.

عنو نه) )) ( تريز) دبار   لسيدة 

لوشريو بلو)41111)سيف ك فرنسا.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

سرج  ميل) شابي   لسيدة 

عنو نه) ))لوشريو بلو)41111)سيف ك)

فرنسا

 لسيد دبار تريز عنو نه) ))لوشريو)

بلو)41111)سيف ك فرنسا

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

5نا5ر) ((9 بتاريخ) بمر كش   لتجارية 

 212)تحت رقم)9 8 4).

292I

 WORLD ART CONSULTING SARL par

abréviation(WACON(SARL

S PLUS COSMETICS
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 WORLD ART CONSULTING

 SARL(par(abréviation(WACON

SARL

ز وية شارع أبي  رير  لطبفي 
وزنقة عبد  لرحمان ناصر، إقامة 

 ملنصور،  لطابق  ألول،  لشقة رقم 
2 ، 91111، طنجة  ملغرب

S PLUS COSMETICS شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي شارع 
5وسف  بن تاشفين، زنقة رشيد 

رضا، إقامة  لشاوية،  لطابق  لر بع، 
رقم )2 - 91111 طنجة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
( 4  7

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) (( 
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�شي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 S PLUS(:(إلقتضاء)بمختصر تسميتها 

.COSMETICS
:) ستيف د) بإ5جاز) غرض  لشركة 
مستحضر ت  لتجميل) وتوزيع 
(- ومنتجات  لنظافة  لشخصية)
للبضائع)  لنقل  لوطني  لطرقي 

لفائدة  لغيف..
شارع) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
رشيد) زنقة  تاشفين،) 5وسف  بن 
رضا،)إقامة  لشاوية،) لطابق  لر بع،)

رقم))2 - 91111)طنجة  ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 (11 (: بن  فريحة) نبيل   لسيد 

حصة بقيمة)111.))درهم للحصة.)
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
 لسيد نبيل بن  فريحة عنو نه) ))
8ب) 9)46  خو ن) شارع  يولوج 

مونتفو إسبانيا.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيد نبيل بن  فريحة عنو نه) ))

8ب) 9)46  خو ن) شارع  يولوج 

مونتفو إسبانيا

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

5نا5ر) (27 بتاريخ) بطنجة   لتجارية 

 212)تحت رقم)1))262.

29 I

KHM CONSULTING

PROMA INDUSTRIE

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تعيين مسيف  د5د للشركة

KHM CONSULTING

) زنقة  5ت باعمر ن  ملمر ب  لطابق 

 الول  لرقم 16) تقاطع شارع محمد 

 لخامس و  ملقاومة ، 21151،  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب

PROMA INDUSTRIE شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي  لقنيطرة- 

 ملنطقة  لحرة  ملمتدة تجزئة رقم 

I.22-I.2(-I.(6-I.(5-I.(4-I.( -I.(2-

I.((-I.(1-I.19 ك ب )، رن 4/ك 

ب51) لسكة  لحد5د5ة  ماعة 

عامر  لسفلية - 4111)  لقنيطرة 

 ملغرب.

تعيين مسيف  د5د للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.49 59

بمقت�شى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

تم تعيين) 5نا5ر) 212) (19  ملؤرخ في)

للشركة  لسيد)ة)) مسيف  د5د 

مونتيال لويجي كمسيف وحيد

تبعا لقبول  ستقالة  ملسيف.

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

 البتد ئية بالقنيطرة بتاريخ)1 )5نا5ر)

 212)تحت رقم))7)94.

294I

MJ MANAGEMENT

SPLIT MANIASARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

MJ MANAGEMENT

  RUE IBN TOUMART

 RESIDENCES(HIKMAT 2EME

 ETAGE(N4 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC

SPLIT MANIASARL شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة)في طور 

 لتصفية)

وعنو ن مقرها  إل تماعي 21  قامة 

كاسطيا شارع و د زيز طنجة - 

91111 طنجة  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.72895

بمقت�شى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

تقرر) (2122 5وليوز) (27 في)  ملؤرخ 

حل شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة)

SPLIT MANIASARL)مبلغ رأسمالها)

مقرها) وعنو ن  درهم  ((11.111

شارع) كاسطيا  21) قامة   إل تماعي)

و د زيز طنجة)-)91111)طنجة  ملغرب)

نتيجة ل):)نقص حاد في رقم  ملعامالت)

 لتجارية.

و حدد مقر  لتصفية ب)21) قامة)

كاسطيا شارع و د زيز طنجة)-)91111 

طنجة  ملغرب.)

و عين:

و) محمد  لزوكاع   لسيد)ة))

 71(28 لسبانيا) كاديس  عنو نه) ))

طنجة  ملغرب كمصفي))ة))للشركة.

وعند  إلقتضاء) لحدود  ملفروضة)

محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و) تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 21 (: بالتصفية)  لوثائق  ملتعلقة 

 قامة كاسطيا شارع و د زيز طنجة)

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

د نبف) (1( بتاريخ) بطنجة   لتجارية 

2122)تحت رقم)91)4).

295I
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GESTION ALJANOUB

SAHARA ADMIN
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

GESTION ALJANOUB
زنقة تطو ن حي  لسعادة عمارة رقم 
2  لطابق  لثالث  لعيون ، 71111، 

 لعيون  ملغرب
SAHARA ADMIN شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي رقم  2  
بلوك Y مد5نة 25 مارس  لعيون - 

71111  لعيون  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
44475

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) (12
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�شي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.SAHARA ADMIN
أعمال) (: بإ5جاز) غرض  لشركة 
متعددة)،)تنظيف  ملمتلكات  ملنقولة)
،) لتنظيف  لصناعي) وغيف  ملنقولة)
وصيانة  ملباني  لعامة) تطوير  (،
،) ستيف د) تجارة  لعامة) (، و لخاصة)

وتصد5ر....
عنو ن  ملقر  ال تماعي):)رقم) 2  
(- مارس  لعيون) (25 مد5نة) (Y بلوك)

71111) لعيون  ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 (.111 (:  لسيد فيضول  لدرهم)

حصة بقيمة)11))درهم للحصة.)

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

 لسيد فيضول  لدرهم عنو نه) ))

شارع)28)فبف 5ر رقم)4 ))حي  لشهد ء)

 لعيون)71111) لعيون  ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيد فيضول  لدرهم عنو نه) ))

شارع)28)فبف 5ر رقم)4 ))حي  لشهد ء)

 لعيون)71111) لعيون  ملغرب

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

5نا5ر) ( 1 بتاريخ) بالعيون   البتد ئية 

 212)تحت رقم)5)9 .

296I

ACO CONSULTING

MAMALYNA
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

ACO CONSULTING

 rue(libourne - résidence(du ,71

 centre - 4ème(étage- Apt.14- ،

20500، casablanca(maroc

MAMALYNA شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي بوسكورة 

– كاز  كرين تاون - 82)27  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

5692( 

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) ((1

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�شي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.MAMALYNA

و بات) (: بإ5جاز) غرض  لشركة 
ومطاعم) و بات  اهزة  سريعة،)

حس4  لطل4.
عنو ن  ملقر  ال تماعي):)بوسكورة)
82)27) لد ر) (- تاون) كرين  كاز   (–

 لبيضاء) ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 (1.111 رأسمال  لشركة:) مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
 لسيد مالك سعيدي):)11))حصة)

بقيمة)11))درهم للحصة.)
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
عنو نه) )) سعيدي  مالك   لسيد 
 - رقم) 59   ملد5نة  لخضر ء-فيال 
82)27) لد ر  لبيضاء) بوسكورة)

 ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) )) سعيدي  مالك   لسيد 
 - رقم) 59   ملد5نة  لخضر ء-فيال 
82)27) لد ر  لبيضاء) بوسكورة)

 ملغرب
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
 24 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

5نا5ر) 212)تحت رقم) 5 855.

297I

ACO CONSULTING

GOOD DAIRY
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

ACO CONSULTING
 rue(libourne - résidence(du ,71
 centre - 4ème(étage- Apt.14- ،

20500، casablanca(maroc
GOOD DAIRY شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي 29، 
 ملنطقة  لصناعية -  لطابق 

 ألول - د ر بوعزة -  2722  ملغرب 
 لد ر لبيضاء

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
5692(9

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) (16
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�شي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 GOOD(:(إلقتضاء)بمختصر تسميتها 

.DAIRY
صناعة) (: بإ5جاز) غرض  لشركة 

منتجات  أللبان ومشتقاتها.
(،29 (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
-) لطابق)  ملنطقة  لصناعية)
-) 2722) ملغرب) د ر بوعزة) (-  ألول)

 لد ر لبيضاء.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 لسيد محمد حاتمي):)911)حصة)

بقيمة)11))درهم للحصة.
 لسيدة غيتة حاتمي):)11))حصة)

بقيمة)11))درهم للحصة.)
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
عنو نه) )) حاتمي  محمد   لسيد 
 -  2 طابق) (- تجزئة  سماعيلية) (،(5
51)21) لد ر) كاليفورنيا) (- شقة أج)

 لبيضاء) ملغرب.
عنو نه) )) حاتمي  غيتة   لسيدة 
 -  2 طابق) (- تجزئة  سماعيلية) (،(5
51)21) لد ر) كاليفورنيا) (- شقة أج)

 لبيضاء) ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) )) حاتمي  غيتة   لسيدة 
 -  2 طابق) (- تجزئة  سماعيلية) (،(5
51)21) لد ر) كاليفورنيا) (- شقة أج)

 لبيضاء) ملغرب
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
 24 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

5نا5ر) 212)تحت رقم)55 855.

298I
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cabinet jdaini

KHABEE CAR
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

cabinet jdaini

 32BD(BIR(ANZARANE 1 ETAGE

 HAY(EL(HASSANI(BERKANE ،

63300، berkane(maroc

KHABEE CAR شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي رقم 76 
زنقة  ملقاومة  حفيف - 151 6  حفيف 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

889(

في) مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) ((2

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�شي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.KHABEE CAR

كر ء) (: بإ5جاز) غرض  لشركة 

 لسيار ت بدون سائق.
 76 رقم) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
زنقة  ملقاومة  حفيف)-)151 6) حفيف)

 ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

511)حصة) (:  لسيد خليل حر ك)

بقيمة)11))درهم للحصة.

 511 (: سلماني  لبكاي)  لسيد 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة.)

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

 لسيد خليل حر ك عنو نه) ))حي)

عو طف شارع  ملختار بوتشيش رقم)

15) حفيف)151 6) حفيف  ملغرب.

 لسيد سلماني  لبكاي عنو نه) ))
 6 151 زيدور  ماعة  غبال) دو ر 

 حفيف  ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيد سلماني  لبكاي عنو نه) ))
 6 151 زيدور  ماعة  غبال) دو ر 

 حفيف  ملغرب
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
5نا5ر) ( 1 بتاريخ) ببفكان   البتد ئية 

 212)تحت رقم) 56/212.

299I

tob(travaux(divers

 FICAGO FORMULA ONE
BESNES

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

توسيع نشاط  لشركة)

tob(travaux(divers
حي ولي  لعهد زنقة  لليمون رقم 

 لد ر ))  لعيون  لعيون، 71111، 
 لعيون  ملغرب

 FICAGO FORMULA ONE
BESNES شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  ال تماعي تجزئة 
 لوكالة )1 بلوك ف رقم 1)2 - 

71111  لعيون  ملغرب.
توسيع نشاط  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.4(899

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�شى 
 ملؤرخ في)28)5نا5ر) 212)تمت إضافة)
إلى نشاط  لشركة)  ألنشطة  لتالية 

 لحالي):
عن  ملو د) عمليات  لتنقي4  كل 
عنها) و لبحث   ملعدنية  ملحتملة 
,) ميع عمليات  لتفكيز) و ستغاللها)
و لكيميائية) و ملعالجة  ملعدنية 
هذه  ملو د) وتسويق  وتحويل 
ومشتقاتها)،)وكذلك  ميع  لعمليات)
ذ ت  لصلة  لتي تتعلق بشكل مباشر)
أو غيف مباشر باألنشطة  ملدر ة على)

هذ   لنحو.)

تنفذ) أن  أ5ًضا  للشركة  5جوز 

لنفسها  ميع  لعمليات  لتعد5نية)

و لعقارية) و لصناعية  و لتجارية 

و لزر عية و ملالية  لتي من  ملحتمل)

قد) غرضها  ملؤس�شي.) تعزز  أن 

طريق) عن  مصلحة  أ5ًضا  لها  5كون 

 ملساهمة)،)أو  الكتتاب)،)أو  الندماج)

أو بأي شكل) (، أو  ملشاركة  ملالية) (،

آخر)،)في  لشركات أو  ملؤسسات  لتي)

لها هدف مماثل أو مرتبط بها)،)أو من)

 ملحتمل أن تسهل)،)بشكل مباشر أو)

غيف مباشر)،)تطوير نشاطها.

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني  (

5نا5ر) ( 1 بتاريخ) بالعيون   البتد ئية 

 212)تحت رقم) 9/212)9 .

 11I

CAF MANAGEMENT

SAVEUR NATURELLE
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
رفع رأسمال  لشركة

CAF MANAGEMENT

 لزنقة 7   لرقم 7) حي  لهناء ، 

1)212،  لد ر  لبيضاء  ملغرب

SAVEUR NATURELLE شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي )2  قامة 

شلتنهام  لطابق  لخامس رقم 49 

شار زوبيف بن عو م - 1)212 طنجة 

 ملغرب.

رفع رأسمال  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.5777(

بمقت�شى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

تم) 5نا5ر) 212) في) 1)  ملؤرخ 

قدره) بمبلغ  رأسمال  لشركة  رفع 

من) أي  درهم«) ( .911.111«

»11.111).))درهم«)إلى)»5.111.111 

مقاصة) إ ر ء) (: طريق) عن  درهم«)

مع د5ون  لشركة  ملحددة  ملقد ر و)

 ملستحقة.

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

5نا5ر) (24 بتاريخ) بطنجة   لتجارية 

 212)تحت رقم)994)26.

 1(I

M&A CONS

Sté -HM-CAR OUCHEN
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

M&A CONS

حي  لجد5د بني  نصارر لناظور ، 

62111،  لناظور  ملغرب

Sté -HM-CAR(OUCHEN شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي تجزئة 

عمر ن 4)24 سلو ن  لناضور - 

62111  لناضور  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

25(6(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعد د  لقانون) (2122 د نبف) (26

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�شي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

 Sté (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.-HM-CAR OUCHEN
مقاول) (: بإ5جاز) غرض  لشركة 

 لنقل نيابة عن  آلخرين.

تأ يف  لسيار ت.

تجزئة) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)

(- سلو ن  لناضور) (24(4 عمر ن)

62111) لناضور  ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

حصة) (511 (:  لسيد  شن محمد)

بقيمة)11))درهم للحصة.

حصة) (511 (:  لسيد حمزة  شن)

بقيمة)11))درهم للحصة.)
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و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء):

 لسيد  شن محمد عنو نه) ))د ر)
62111) لناضور) دريوش)  لكبد ني 

 ملغرب.
عنو نه) )) حمزة  شن   لسيد 
تجزئة عمر ن)4)24)سلو ن  لناضور)

62111) لناضور  ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيد  شن محمد عنو نه) ))د ر)
62111) لناضور) دريوش)  لكبد ني 

 ملغرب
عنو نه) )) حمزة  شن   لسيد 
تجزئة عمر ن)4)24)سلو ن  لناضور)

62111) لناضور  ملغرب
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
 البتد ئية بالناضور بتاريخ)24)د نبف)

2122)تحت رقم)95)5.
 12I

tob(travaux(divers

TRANS OUACH
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

tob(travaux(divers
حي ولي  لعهد زنقة  لليمون رقم 

 لد ر ))  لعيون  لعيون، 71111، 
 لعيون  ملغرب

TRANS OUACH شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد)في طور  لتصفية)
وعنو ن مقرها  إل تماعي شارع  م 

 لسعد  قامة رقم 48  لطابق  لثالث 
رقم 1) - 71111  لعيون  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.2585 
قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�شى 
تقرر حل) 5نا5ر) 212) ( 1  ملؤرخ في)
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت)
  TRANS OUACH  لشريك  لوحيد)
درهم) ((11.111 رأسمالها) مبلغ 
شارع  م) مقرها  إل تماعي  وعنو ن 
 لسعد  قامة رقم)48) لطابق  لثالث)

71111) لعيون  ملغرب)  -  (1 رقم)
قر ر متفت4 عن  لشريك) (: نتيجة ل)

 لوحيد.
و حدد مقر  لتصفية ب شارع  م)
 لسعد  قامة رقم)48) لطابق  لثالث)

رقم)1) - 71111) لعيون  ملغرب.)
و عين:

و) وشر ر   لسيد)ة)) لحسين 
رقم) أ  بلوك  حي  ساكا  عنو نه) ))
81651) كاد5ر  ملغرب) تيكيوين) ((49

كمصفي))ة))للشركة.
وعند  إلقتضاء) لحدود  ملفروضة)
محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و) تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
5نا5ر) ( 1 بتاريخ) بالعيون   البتد ئية 

 212)تحت رقم) 921/212 .
 1 I

MASTERS CONSULTING

AUTO LOBBY
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

MASTERS CONSULTING
2  زنقة  لبنفسج  قامة  لزيتونة 
مرس  لسلطان  لد ر لبيضاء ، 
41)21،  لد ر لبيضاء  ملغرب
AUTO LOBBY شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي 55 شارع 
 لزرقتوني فضاء  لزرقتوني  لطابق 
) رقم    لد ر  لبيضاء - 21211 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
56 969

في) مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  (2122 نونبف) ((7
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�شي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

 AUTO(:(إلقتضاء)بمختصر تسميتها 

.LOBBY

تأ يف) (: بإ5جاز) غرض  لشركة 

أو) وتشغيل  لعقار ت  ململوكة 

 ملؤ رة.

55)شارع) عنو ن  ملقر  ال تماعي):)

 لزرقتوني فضاء) لزرقتوني  لطابق)) 
21211) لد ر) (- رقم) ) لد ر  لبيضاء)

 لبيضاء) ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

عنو نه) )) طايع  لطفي   لسيد 

تجزئة  لياقوت رقم)5)سيدي معروف)

21211) لد ر  لبيضاء)  لبيضاء)

 ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) )) طايع  لطفي   لسيد 

تجزئة  لياقوت رقم)5)سيدي معروف)

21211) لد ر  لبيضاء)  لبيضاء)

 ملغرب

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

 29 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

نونبف)2122)تحت رقم)-.

 14I

STE FIDUCIAIRE WISLANE

 Sté SMETSERS
CONSULTING

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

STE FIDUCIAIRE WISLANE

 N°42 BIS, LOT(CADEM,

 OUISLANE, MEKNES ، 50080،

MEKNES MAROC

Sté SMETSERS CONSULTING

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي رقم7 

مكرر، زنقة  ملرس، تجزئة بر دة - 

51111 مكناس  ملغرب

مسؤولية) ذ ت  شركة  تأسيس 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد)
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

58(1 

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) ((7

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�شي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

 Sté (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.SMETSERS CONSULTING

خدمات) (: بإ5جاز) غرض  لشركة 

 ملعلوميات.
رقم7  (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
(- بر دة) تجزئة  زنقة  ملرس،) مكرر،)

51111)مكناس  ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

رأسمال  لشركة:) مبلغ 

100.000,00)درهم،)مقسم كالتالي:

مارتنيس)  لسيد  وهانس 

بقيمة) حصة  ((.111 (: سميتسيفس)

11))درهم للحصة.)

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

مارتنيس)  لسيد  وهانس 

(،25 سميتسيفس عنو نه) ))فيال رقم)

 51111 توالل) )،) لضحى،) قطاع)

مكناس  ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

مارتنيس)  لسيد  وهانس 

(،25 سميتسيفس عنو نه) ))فيال رقم)

 51111 توالل) )،) لضحى،) قطاع)

مكناس  ملغرب



2843 الجريدة الرسميةعدد)5755 - 24)ر 4)444) )5))فبف 5ر) 212) 

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
5نا5ر) (26 بتاريخ) بمكناس   لتجارية 

 212)تحت رقم)99 .

 15I

EXCELLENTIA Consulting

 KECH( كش صوليصيون
)SOLUTIONS

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
حل شركة

EXCELLENTIA Consulting
5 زنقة سليمان عزمي  لطابق 
6 مكت4 6) شارع  لزرقطوني 

 لد ر لبيضاء ، 61 21، 
 لد ر لبيضاء  ملغرب

 KECH( كش صوليصيون
SOLUTIONS) شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة)في طور 

 لتصفية)
وعنو ن مقرها  إل تماعي 212 عبد 

 ملومن  لطابق  لسفلي رقم 5 - 
21211  لد ر لبيضاء  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.45997 
بمقت�شى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
 ملؤرخ في)16)5وليوز)2122)تقرر حل)
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة كش)
 (KECH SOLUTIONS((صوليصيون
مبلغ رأسمالها)1.111))درهم وعنو ن)
عبد  ملومن) (212 مقرها  إل تماعي)
 21211  -  5 رقم)  لطابق  لسفلي 
(: ل) نتيجة   لد ر لبيضاء) ملغرب 

توقف  النشطة.
 212 ب) مقر  لتصفية  حدد  و 
 -  5 عبد  ملومن  لطابق  لسفلي رقم)

21211) لد ر لبيضاء) ملغرب.)
و عين:

لويس  اك) أنطوني   لسيد)ة))
لورو و عنو نه) ))8)طريق بون)56271 

بلومور فرنسا كمصفي))ة))للشركة.
وعند  إلقتضاء) لحدود  ملفروضة)
محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و) تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية):)

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
 28 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

5وليوز)2122)تحت رقم)89 25.

 16I

SOFINACTE

JST SPORT
إعالن متعدد  لقر ر ت

SOFINACTE
 BD. ABDELLAH

 CHEFCHAOUNI. IMM. » AL
 ABRAR « N° 44 BUREAU 22.
 5éme(ETAGE ، 30000، FES

MAROC
JST SPORT »شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة ذ ت  لشريك  لوحيد«
وعنو ن مقرها  ال تماعي: تجزئة 

بيل إ5ر رقم 2 إقامة  لنخيل   طريق 
مكناس  لدكار ت.  لطابق  ألر�شي - 

1191  فاس  ملغرب.
»إعالن متعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 
.68 75

بمقت�شى  لجمع  لعام  الستثنائي)
 ملؤرخ في) 2)5نا5ر) 212

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية:)
قر ر رقم)):) لذي 5نص على ما5لي:)
هبة)951)حصة لصالح  لسيدة مريم)

محفوض
قر ر رقم)2:) لذي 5نص على ما5لي:)
ذ ت  ملسؤولية) تحويل  لشركة 
 ملحدودة و ذ ت  لشريك  لوحيدإلى)

شركة  ت  ملسؤولية  ملحدودة)
قر ر رقم) :) لذي 5نص على ما5لي:)

تحيين  لنظام  ألسا�شي للشركة
وتبعا لذلك تم تعد5ل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�شي  لتالية:)
7:) لذي 5نص على) و) (6 بند رقم)
صالح  لد5ن) مصلوحي  (* ما5لي:)
)*)محفوض مريم) ( ( 5.000,00)درهم)

95.000,00)درهم
بند رقم)):) لذي 5نص على ما5لي:)
ذ ت  ملسؤولية) تحويل  لشركة 
 ملحدودة و ذ ت  لشريك  لوحيدإلى)

شركة  ت  ملسؤولية  ملحدودة)

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
 لتجارية بفاس بتاريخ)1 )5نا5ر) 212 

تحت رقم)9 59.

 17I

 ئتمانية فر�شي فاطمة

WRINICH PROMO SARL AU
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 ئتمانية فر�شي فاطمة
شارع  لزرقطوني بلوك ب رقم 6) 
مد5ونة ، 21491، مد5ونة  ملغرب
 WRINICH PROMO SARL AU

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي )6 شارع 
اللة 5اقوت ملتقى مصطفى  ملعاني 
 لطابق  لثاني رقم 62 مركز رياض 

 لد ر لبيضاء - 21111  لد ر لبيضاء 
 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
5711 (

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) ((2
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�شي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.WRINICH PROMO SARL AU
منعش) (: بإ5جاز) غرض  لشركة 

عقاري.
)6)شارع) عنو ن  ملقر  ال تماعي):)
5اقوت ملتقى مصطفى  ملعاني) اللة 
رياض) مركز  (62 رقم)  لطابق  لثاني 
21111) لد ر لبيضاء)  لد ر لبيضاء)-)

 ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 (.111 (:  لسيد مصطفى  لتجلي)
حصة بقيمة)11))درهم للحصة.)

 (111 (:  لسيد مصطفى  لتجلي)
بقيمة)11))درهم.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء):

 لسيد مصطفى  لتجلي عنو نه) ))
عين) شعي4  لدكالي  شارع  با  ((64
 25111 2) لد ر لبيضاء)  لشفاء)

 لد ر لبيضاء) ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيد مصطفى  لتجلي عنو نه) ))
عين) شعي4  لدكالي  شارع  با  ((64
 25111 2) لد ر لبيضاء)  لشفاء)

 لد ر لبيضاء) ملغرب
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
  1 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

5نا5ر) 212)تحت رقم)44 856.
 18I

MSB CONSULTING

PROCALLONE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

قفل  لتصفية

MSB CONSULTING
 Bd(Zerktouni , N° 400, Etage

 4, B22 ، 20000، CASABLANCA
Maroc

PROCALLONE شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي : ) ز وية 
زنقة مو�شى بن نصيف وزنقة دوبوس 
مكت4   - 21111  لبيضاء  ملغرب.

قفل  لتصفية
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

. 2 4( 
بمقت�شى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تقرر) (2122 د نبف) (12 في)  ملؤرخ 
ذ ت) شركة  (PROCALLONE حل)
رأسمالها) مبلغ   ملسؤولية  ملحدودة 
مقرها) وعنو ن  درهم  (5.111
مو�شى) زنقة  ز وية  ((  إل تماعي)
مكت4)   دوبوس  وزنقة  نصيف  بن 



عدد)5755 - 24)ر 4)444) )5))فبف 5ر) 212)الجريدة الرسمية   2844

نتيجة) 21111) لبيضاء) ملغرب   -
بسب4  لوضع) أعمال  و ود  لعدم 

 القتصادي  لحساس.
و عين:

دنيا صبفي و عنو نه) ))  لسيد)ة))
  4RUE AUGUSTE BLANCHE
 92811 PUTEAUX FRANCE

كمصفي))ة))للشركة.
و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية)
ز وية) (( وفي) 5نا5ر) 212) ((6 بتاريخ)
زنقة مو�شى بن نصيف وزنقة دوبوس)

مكت4)  - 21111) لبيضاء) ملغرب.
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
  ( بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

5نا5ر) 212)تحت رقم)856448.
 19I

ML EXPERTS

 SAFRAN AEROSYSTEMS
MOROCCO

إعالن متعدد  لقر ر ت

ML EXPERTS
 GHANDI MALL BD GHANDI
 IMMEUBLE 9 4EME(ETAGE ،

20000، CASABLANCA(MAROC
 SAFRAN AEROSYSTEMS
MOROCCO »شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة«
وعنو ن مقرها  ال تماعي:  ملجمع 

 لسكني رقم 58-59-62 مركز 
 ملنطقة  لصناعية عين  لجوهرة 
عين  وهرة بوخالخل ، تيفلت - - 

تيفلت   ملغرب.
»إعالن متعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 
.2594(

بمقت�شى  لجمع  لعام  الستثنائي)
 ملؤرخ في)17)أكتوبر)2122

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية:)
قر ر رقم)):) لذي 5نص على ما5لي:)

تحول  لشركة إلى شركة مساهمة
قر ر رقم)2:) لذي 5نص على ما5لي:)
مجلس إد رة  لشركة) تعيين أعضاء)
نها5ة) في  تنتهي  سنو ت  ثالث  ملدة 
  تماع  لجمع  لعام  لعادي  لذي)
للسنة) حسابات  لشركة  في  سيبت 

 :2125 ) )ديسمبف)  ملالية  ملنتهية في)

مغربي) (، ملريدي) *) لسيد  مال 

 (956 سبتمبف) (8 مو ليد) (،  لجنسية)

 4 رقم) مجمع  لياسمين  في  مقيم  (،

وحامل) ،) لد ر  لبيضاء) كاليفورنيا)

؛) (B59164 رقم) للبطاقة  لوطنية 

فرن�شي) مارشال  فريد5ريك  *) لسيد 

 لجنسية)،)ولد في)29)ديسمبف)977) 

،)مقيم في)61)شارع بول بار)،)78581 

مول)،)فرنسا وحامل  و ز  لسفر رقم)

*) لسيد بييف أنتوني) ؛) ((5AV689(5

في) ولد  (، فرن�شي  لجنسية) (، فاستف )

شارع) (( مقيم في) (، ((97( أبريل) (21
،)ميدون) (92(91 (، باس دو ال تيف س)

رقم) وحامل  و ز  لسفر  فرنسا  (،

 SAFRAN شركة) (، (( BD22 (2

مساهمة) شركة  (,AEROSYSTEMS

 6( 5قع مكتبها  ملسجل في) (، مبسطة)

(، بليز5ر) (78 71 (، كوري) بييف  شارع 

فرساي) تجارة  في  مسجلة  (، فرنسا)

رقم) تحت  لتسجيل  لشركات 

482615

قر ر رقم) :) لذي 5نص على ما5لي:)

مر  ع  لحسابات  لقانوني) إقر ر 

إرنست ويونغ  ملغرب في مهامه طو ل)

نها5ة) حتى  أي  (، وال5ته  ملتبقية) فتفة 

  تماع  لجمع  لعام  لعادي  لذي)

للسنة) حسابات  لشركة  في  سيبت 

 ملالية  ملنتهية في)) )ديسمبف)،)2122)؛

على) 5نص  4:) لذي  رقم) قر ر 

أسا�شي  د5د) نظام  ما5لي:) عتماد 

للشركة بعد تحول  لشركة إلى شركة)

مساهمة)

على) 5نص  5:) لذي  رقم) قر ر 

 SAFRAN شركة) تعيين  ما5لي:)
ملجلس) رئيًسا  (AEROSYSTEMS

في) وال5تها كعضو  مدة   إلد رة طو ل 

بالسيد) (
ً
ممثال (،  ملجلس  إلد ري)

،) لفرن�شي) بركوت�شي)  ويل 

وحامل  و ز  لسفر رقم) (،  لجنسية)

 rue de   1 و ملقيم في) ((4FV15466

سور) نويي  (the( Church( ،( 92200

سين.

قر ر رقم)6:) لذي 5نص على ما5لي:)

ثالث) ملدة  للشركة  عام  مد5ر  تعيين 

(، -) لسيد مصطفى كيدي) سنو ت:)

 CIN رقم) 5حمل  (، مغربي  لجنسية)

(، (9 رقم) في  ويقيم  (( 546 6 رقم)

،) لطابق) إدريس  ألكبف) ملي  سيتي 

 ألول)،)بوزنيقة)-) ملغرب

وتبعا لذلك تم تعد5ل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�شي  لتالية:)

بند رقم)&:) لذي 5نص على ما5لي:)

&

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

بتاريخ) 2  بالخميسات   البتد ئية 

5نا5ر) 212)تحت رقم)7).

 (1I

fiducon

BEAUTY SEVEN
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تحويل  ملقر  ال تماعي للشركة

fiducon

 3N(rue(tahan ، 20100،

casablanca maroc

BEAUTY SEVEN شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي رقم 

 )مكرر طريقِ 1029سيدي معروف 

- 21511  لد ر  لبيضاء  ملغرب.

تحويل  ملقر  ال تماعي للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.416219

بمقت�شى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

2122)تم تحويل) 27)أبريل)  ملؤرخ في)

من) للشركة   ملقر  ال تماعي  لحالي 

1029ِسيدي) طريق) »رقم) )مكرر 

21511) لد ر  لبيضاء) (- معروف)

 ملغرب)»)إلى)»إقامة  لسالم)2)رقم))  

21511) لد ر) (- مكررسيدي معروف)

 لبيضاء) ملغرب«.

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

 22 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

5وليوز)2122)تحت رقم)69)2 8.

 ((I

fiducon

FRISKA SPORT
إعالن متعدد  لقر ر ت

fiducon
 3N(rue(tahan ، 20100،

casablanca maroc
FRISKA SPORT »شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة«
وعنو ن مقرها  ال تماعي: 26 تجزئة 
 لوفاق  ملنطقة  لصناعية  لولفة 
 لد ر  لبيضاء. - -  لد ر  لبيضاء. 

 ملغرب.
»إعالن متعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 
.(4 219

بمقت�شى  لجمع  لعام  الستثنائي)
 ملؤرخ في)1 )ماي)2122

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية:)
قر ر رقم)):) لذي 5نص على ما5لي:)

تحيين  لقو نين  ألساسية للشركة
وتبعا لذلك تم تعد5ل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�شي  لتالية:)
بند رقم) :) لذي 5نص على ما5لي:)

غرض  لشركة
بند رقم)4:) لذي 5نص على ما5لي:)

 ملقر  ال تماعي  لشركة
بند رقم)7:) لذي 5نص على ما5لي:)

رأس  ملال  لشركة
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
بتاريخ) 2  بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

غشت)2122)تحت رقم)82 5 8.
 (2I

fiducon

 GROUPE MONDIAL
SERVICE

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تفويت حصص

fiducon
 3N(rue(tahan ، 20100،

casablanca maroc
 GROUPE MONDIAL SERVICE

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي  ملركز 

 لتجاري ناد5ة طريق  لجد5دة عمارة 
2 رقم 9 - 111)2  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب.
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تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.(1(7(7
بمقت�شى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تمت) (2122 غشت) ((8 في)  ملؤرخ 

 ملصادقة على):
حفيض مهر ر) )ة)) تفويت  لسيد)
أصل) من  حصة   تماعية  ((.751
)ة)) لفائدة  لسيد) حصة  (  .251
سليم مهر ر بتاريخ)8))غشت)2122.

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني  (
 28 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

شتنبف)2122)تحت رقم)9186 8.

 ( I

les residences ibork

les residence ibork
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تفويت حصص

les residences ibork
 bd princesse lalla aicha 45
settat ، 25700، settat(maroc

les residence ibork شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
 bd 45 وعنو ن مقرها  إل تماعي
 princesse(lalla(aicha(settat 45
 bd princesse lalla aicha settat

.25700 settat(maroc
تفويت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.2547

بمقت�شى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تمت) (2122 د نبف) (19 في)  ملؤرخ 

 ملصادقة على):
 adil ben )ة)) تفويت  لسيد)
rahhal (1.111)حصة   تماعية من)
أصل)111.))حصة لفائدة  لسيد))ة))
 19 بتاريخ) (mohamed haquouch

د نبف)2122.
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني  (
5نا5ر) ( ( بتاريخ) بسطات   البتد ئية 

 212)تحت رقم) 45/2.

 (4I

les residences ibork

ork
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تفويت حصص

les residences ibork

 bd princesse lalla aicha 45

settat ، 25700، settat(maroc

ork شركة ذ ت مسؤولية محدودة 

ذ ت  لشريك  لوحيد

 imm 64 وعنو ن مقرها  إل تماعي

 apt 8 etg 2 rue(des(martyres 45

 bd princesse lalla aicha settat

.25700 settat(maroc

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.266(

بمقت�شى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

تمت) (2122 د نبف) (19 في)  ملؤرخ 

 ملصادقة على):

 adil benrahhal((تفويت  لسيد))ة

حصة   تماعية من أصل) (51.111

)ة)) لفائدة  لسيد) حصة  (51.111

 19 بتاريخ) (mohamed haquouch

د نبف)2122.

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني  (

5نا5ر) ( ( بتاريخ) بسطات   البتد ئية 

 212)تحت رقم) 44/2.

 (5I

فيديسيف بسمة شركة د ت  ملسؤولية  ملحدودة د ت)

 لشريك  لوحيد

سيراج برومو
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

فيديسيف بسمة شركة د ت 

 ملسؤولية  ملحدودة د ت  لشريك 

 لوحيد

تجزئة عثمان زنقة 2) رقم 7 -9  

عين  لشق  لد ر  لبيضاء ، 21471، 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب

سيف ج برومو شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي 1) شارع 
 لحرية  لطابق   شقة 5 - 21471 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
45 565

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  (2121 5نا5ر) (19
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�شي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
:)سيف ج) بمختصر تسميتها)  إلقتضاء)

برومو.
:) النعاش) غرض  لشركة بإ5جاز)

 لعقاري.
1))شارع) عنو ن  ملقر  ال تماعي):)
 21471  -  5 شقة)  لحرية  لطابق) )

 لد ر  لبيضاء) ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 (.111 (: محمد)  لسيد  ملعروفي 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة.)
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
 لسيد  ملعروفي محمد عنو نه) ))
رقم) شارع  لدوحة  تجزئة  لفتح) )
49)طابق) )عين  لشق)21471) لد ر)

 لبيضاء) ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيد  ملعروفي محمد عنو نه) ))
رقم) شارع  لدوحة  تجزئة  لفتح) )
49)طابق) )عين  لشق)21471) لد ر)

 لبيضاء) ملغرب
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
 21 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

5نا5ر)2121)تحت رقم)727571.

 (6I

فيديسيف بسمة شركة د ت  ملسؤولية  ملحدودة د ت)

 لشريك  لوحيد

 سيراج برومو
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
وفاة شريك

فيديسيف بسمة شركة د ت 
 ملسؤولية  ملحدودة د ت  لشريك 

 لوحيد
تجزئة عثمان زنقة 2) رقم 7 -9  
عين  لشق  لد ر  لبيضاء ، 21471، 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب
 سيف ج برومو شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي 1) شارع 
 لحرية  لطابق   شقة 5 - 21)21 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب.
وفاة شريك

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.45 565

بمقت�شى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
 ملؤرخ في)12)د نبف))212)تم  إلعالم)
بوفاة  لشريك محمد  ملعروفي و توزيع)
لرسم) (

ً
تبعا على  لورثة  حصصه 

 212( شتنبف) ((5 في)  إلر ثة  ملؤرخ 
بالشكل  ألتي):

(، محجوبة  لشرقاوي)  لسيد)ة))
24))حصة.

 لسيد)ة))صفو ن  ملعروفي)،)24) 
حصة.

 (24 (، 5ونس  ملعروفي)  لسيد)ة))
حصة.

 (24 (، زكرياء) ملعروفي)  لسيد)ة))
حصة.

 (24 (،  لسيد)ة)) نس  ملعروفي)
حصة.

 64 (، سلمى  ملعروفي)  لسيد)ة))
حصة.

 64 (، أريج  ملعروفي)  لسيد)ة))
حصة.

 6 (، فاطمة  ملعروفي)  لسيد)ة))
حصة.

 6 (، ليلى  ملعروفي)  لسيد)ة))
حصة.

 6 (، ها ر  ملعروفي)  لسيد)ة))
حصة.
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 6 (، أسماء) ملعروفي)  لسيد)ة))
حصة.

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
بتاريخ) 2  بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

فبف 5ر)2122)تحت رقم)4276)8.
 (7I

مستأمنة مو مني

TRANS SIDI MARZAK
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

مستأمنة مو مني
رقم 4 7  لطابق 2 شقة2  قامة 

5وسف شارع موالي عبد هللا 
تاوريرت ، 65811، تاوريرت  ملغرب
TRANS SIDI MARZAK شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي رقم 

2972 زنقة 27 حي  لتقدم - 65811 
تاوريرت  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
(647

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) ((9
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�شي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 TRANS(:(إلقتضاء)بمختصر تسميتها 

.SIDI MARZAK
-نقل) (: بإ5جاز) غرض  لشركة 
 لبضائع لحساب  لغيف-)نقل  المتعة)

غيف  ملصاح4.
رقم) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
 65811 27)حي  لتقدم)-) 2972)زنقة)

تاوريرت  ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):) ملغرب سنة.
 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 511 (: بلقاسم)  لسيد مسعودي 
حصة بقيمة)51.111)درهم للحصة.

 511 (: فر جي) مسعودي   لسيد 
حصة بقيمة)51.111)درهم للحصة.)
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
بلقاسم) مسعودي   لسيد 
حي) (27 زنقة) (2972 رقم) عنو نه) ))

 لتقدم)65811)تاوريرت  ملغرب.
 لسيد مسعودي فر جي عنو نه) ))
حي  لتقدم) (27 زنقة) (2972 رقم)

65811)تاوريرت  ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيد مسعودي عزيز عنو نه) ))
حي  لتقدم) زنقة  لغابة  (49 رقم)

65811)تاوريرت  ملغرب
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
5نا5ر) (26  البتد ئية بتاوريرت بتاريخ)

 212)تحت رقم))51.

 (8I

SIGMA MANAGEMENT PRO SARL AU 

ENI FOOD
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 SIGMA MANAGEMENT PRO
SARL AU
- - ،1 ، -

ENI FOOD شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي 2  مكرر 
6 حي أزلي شارع تارود نت مر كش. - 

41111 مر كش  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
( 28 5

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) (2 
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�شي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

 ENI (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.FOOD

-شركة) (: بإ5جاز) غرض  لشركة 

للمعكرونة) موزعة  و  مصنعة 

بالتقسيط.

- لو بات  لسريعة.

أو) للبسكويت  مصنعة  -شركة 

 لكعك  لجاف.
عنو ن  ملقر  ال تماعي):)2 )مكرر)

(- 6)حي أزلي شارع تارود نت مر كش.)

41111)مر كش  ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 (.111 (: منى  لتيازي)  لسيدة 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة.)

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

عنو نه) )) منى  لتيازي   لسيدة 

218) لطابق) أ) )) لشقة  س) عمارة 

 41111 مر كش)  ألول  لتوحيد 

مر كش  ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) )) منى  لتيازي   لسيدة 

218) لطابق) أ) )) لشقة  س) عمارة 

 41111 مر كش)  ألول  لتوحيد 

مر كش  ملغرب

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

5نا5ر) ( ( بتاريخ) بمر كش   لتجارية 

 212)تحت رقم)5 442).

 (9I

د5و ن  الستاذ إحسان بنسودة

BLUESKY HOMES SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

د5و ن  الستاذ إحسان بنسودة

22 شارع عمر  لخيام بوسجور ، 

21211،  لد ر لبيضاء  ملغرب

BLUESKY HOMES SARL شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي زنقة 
سومية إقامة شهرز د ،  لطابق 

 لخامس رقم22،  لنخيل - 11)21 
 لد ر  لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
5697( 

في) مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) ((2
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�شي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.BLUESKY HOMES SARL
:) إلنعاش) غرض  لشركة بإ5جاز)

 لعقاري.
زنقة) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
شهرز د ،) لطابق) إقامة  سومية 
 21(11 (-  لخامس رقم22،) لنخيل)

 لد ر  لبيضاء) ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
ر�شى  لصقلي  لحسيني)  لسيد 
درهم) ((1.111 بقيمة) حصة  ((11  :

للحصة.
كميل  لصقلي  لحسيني)  لسيد 
درهم) ((1.111 بقيمة) حصة  ((11  :

للحصة.
 لسيد  ملهدي  لصقلي  لحسيني)
درهم) ((1.111 بقيمة) حصة  ((11  :

للحصة.
 (51 (: بن  لون) سعد   لسيد 
حصة بقيمة)5.111))درهم للحصة.

 لسيدة دنيا بنجلون):)75))حصة)
بقيمة)7.511))درهم للحصة.

 لسيد محمد أمين بنمو�شى):)51) 
حصة بقيمة)5.111))درهم للحصة.
 HOUDI INVEST  لشركة)
بقيمة) حصة  (SARLAU : 225

22.511)درهم للحصة.)
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و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء):

ر�شى  لصقلي  لحسيني)  لسيد 
عنو نه) )) لد ر  لبيضاء)11)21) لد ر)

 لبيضاء) ملغرب.
كميل  لصقلي  لحسيني)  لسيد 
11)21) لد ر) فرنسا) عنو نه) ))

 لبيضاء) ملغرب.
 لسيد  ملهدي  لصقلي  لحسيني)
عنو نه) )) لد ر  لبيضاء)11)21) لد ر)

 لبيضاء) ملغرب.
 لسيد سعد بن  لون عنو نه) ))
11)21) لد ر  لبيضاء)  لد ر  لبيضاء)

 ملغرب.
عنو نه) )) بنجلون  دنيا   لسيدة 
11)21) لد ر  لبيضاء)  لد ر  لبيضاء)

 ملغرب.
بنمو�شى) أمين  محمد   لسيد 
عنو نه) )) لد ر  لبيضاء)11)21) لد ر)

 لبيضاء) ملغرب.
 HOUDI INVEST  لشركة)
عنو نه) )) لد ر  لبيضاء) (SARLAU

11)21) لد ر  لبيضاء) ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
ر�شى  لصقلي  لحسيني)  لسيد 
عنو نه) )) لد ر  لبيضاء)11)21) لد ر)

 لبيضاء) ملغرب
 لسيد سعد بن  لون عنو نه) ))
11)21) لد ر  لبيضاء)  لد ر  لبيضاء)

 ملغرب
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
 26 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

5نا5ر) 212)تحت رقم)855818.

 21I

FIDUCIAIRE ZEDDOUK ISMAIL

STE LAMPE-CAR
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE ZEDDOUK ISMAIL
ص.ب 2)) كلميمة  قليم  لرشيد5ة 

ص.ب 2)) كلميمة  قليم 
 لرشيد5ة، 52251،  لر شيدبة 

 ملغرب

STE LAMPE-CAR شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي حي  لجد5د 
قطاع  1  لطابق  لثاني  لشقة 12 - 

52251 كلميمة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

(659(
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) (1 
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�شي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 STE (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.LAMPE-CAR
كر ء) (: بإ5جاز) غرض  لشركة 

 لسيار ت بدون سائق.
حي) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
قطاع) 1) لطابق  لثاني)  لجد5د 
 لشقة)12 - 52251)كلميمة  ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 
 لشركة):)99)سنة.

 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

511)حصة) (:  لسيد سعيد  زو و)
بقيمة)11))درهم للحصة.

حصة) (511 (: مر د  زيك)  لسيد 
بقيمة)11))درهم للحصة.)

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء):

عنو نه) )) سعيد  زو و   لسيد 
قصر كلميمة)52251)كلميمة  ملغرب.
 لسيد مر د  زيك عنو نه) ))قصر)

توغاش)52611)تنجد د  ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) )) سعيد  زو و   لسيد 
قصر كلميمة)52251)كلميمة  ملغرب

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
تحت) (-  البتد ئية بالرشيد5ة بتاريخ)

رقم)-.

 2(I

برتناريا و سرفيس

TIGMI Batiment Sarl Au
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

برتناريا و سرفيس
رقم )8زنقة 5 حي نزهة عين 

 لسبع  لد ر لبيضاء ، 21651، 

 لد ر لبيضاء  ملغرب

TIGMI Batiment Sarl Au شركة 

ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي  8)، زنقة 

  مجموعة RATC  لطابق  ألول، 

 لقدس، سيدي  لبفنو�شي،  لد ر 

 لبيضاء - 21611  لد ر لبيضاء. 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

569 6 

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعد د  لقانون) (2122 د نبف) ((6

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�شي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

 TIGMI(:(إلقتضاء)بمختصر تسميتها 

.Batiment Sarl Au

غرض  لشركة بإ5جاز):)تيهئ وإنجاز)

بصفة) و لتشييد  أعمال  لبناء) ( كل)

بتشييد) كل  ألعمال  ملتعلقة  عامة 

 لعمار ت و ملباني.

إنجاز) (ِ مو د  لبناء) وشر ء) بيع  (-

شقق للبيع بامللكية  ملشتفكة)ِ)وكل ما)

5تعلق باإلنعاش  لعقاري.

وبصفة) و لتصد5ر  -) الستيف د 

بجميع  لعمليات  لتي) عامة  لقيام 

لها عالقة مباشرة أو غيفمباشرة مع)

نماءها) من   ل  ( موضوع  لشركة)

و زدهارها.

عنو ن  ملقر ال تماعي):))8)،)زنقة)
RATC) لطابق  ألول،) مجموعة) ( 
سيدي  لبفنو�شي،  لد ر)  لقدس،)
21611) لد ر لبيضاء.) (-  لبيضاء)

 ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
(: سرحان) عبد  لرحيم   لسيد 
درهم) ((11 بقيمة) حصة  ((.111

للحصة.)
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
سرحان) عبد  لرحيم   لسيد 
مجموعة) ليساسفة،) عنو نه) ))
 (58 رقم) (، 6 زنقة)  لليمون2،)

2 212) لد ر لبيضاء) ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
سرحان) عبد  لرحيم   لسيد 
مجموعة) ليساسفة،) عنو نه) ))
 (58 رقم) (، 6 زنقة)  لليمون2،)

2 212) لد ر لبيضاء) ملغرب
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
 25 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 
5نا5ر) 212)تحت رقم)9))11855.

 22I

Sté Fiduciaire d’Aujourd’hui SARL

 STE CONSTRUYENDO
SARL AU

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

قفل  لتصفية

 Sté Fiduciaire d’Aujourd’hui
SARL

 RUE ABDOLLAH BNO YASSIN
 NO 34 ، 32000، AL(HOCEIMA

MAROC
 STE CONSTRUYENDO SARL
AU شركة ذ ت مسؤولية محدودة 

ذ ت  لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي : حي 

بو يبار - 2111   لحسيمة  ملغرب.
قفل  لتصفية
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رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
. 429

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�شى 
تقرر حل) (2122 نونبف) ( 1  ملؤرخ في)
 STE CONSTRUYENDO SARL
محدودة) مسؤولية  ذ ت  شركة  (AU
ذ ت  لشريك  لوحيد مبلغ رأسمالها)
مقرها) وعنو ن  درهم  (211.111
  2111 (- بو يبار) حي   إل تماعي 
 لحسيمة  ملغرب نتيجة الإلفالس و)

غياب  لنشاط.
و عين:

و) مالكي  مصطفى   لسيد)ة))
بو يبار  لحسيمة) حي  عنو نه) ))
كمصفي) 2111 ) لحسيمة  ملغرب 

)ة))للشركة.
و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية)
بتاريخ)1 )نونبف)2122)وفي حي بو يبار)
 لحسيمة)-)211 ) لحسيمة  ملغرب.

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
 البتد ئية بالحسيمة بتاريخ) 1)5نا5ر)

 212)تحت رقم)12.
 2 I

FIDUBAL CONSEILS

جنرال ميد
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

FIDUBAL CONSEILS
 RUE FRANCOIS PONSARD
 MAARIF(CASABLANCA ،

20420، casablanca(MAROC
 نف ل ميد شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة)في طور  لتصفية)
وعنو ن مقرها  إل تماعي 67 شارع 
شيفالييه با5ارد  لدور  لخامس رقم 
6) - 21211  لد ر  لبيضاء  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.442(8 
بمقت�شى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تقرر) (2122 أكتوبر) ((8 في)  ملؤرخ 
حل شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة)
 (1.111 رأسمالها) مبلغ  ميد   نف ل 
 67 درهم وعنو ن مقرها  إل تماعي)
شارع شيفالييه با5ارد  لدور  لخامس)

21211) لد ر  لبيضاء)  -  (6 رقم)

 ملغرب نتيجة ل):) ألزمة.

و حدد مقر  لتصفية ب)67)شارع)

شيفالييه با5ارد  لدور  لخامس رقم)

6) - 21211) لد ر  لبيضاء) ملغرب.)

و عين:

 لسيد)ة))زكريا))عطي و عنو نه) ))
21251) لد ر  لبيضاء) ))زنقة سمية)

 ملغرب كمصفي))ة))للشركة.

و) منيف  لسعيدي   لسيد)ة))
عبد لرز ق) زنقة  ((96 عنو نه) ))

11 21) لد ر  لبيضاء) ملغرب)  نفا)

كمصفي))ة))للشركة.

وعند  إلقتضاء) لحدود  ملفروضة)

محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و) تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

 16 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

د نبف)2122)تحت رقم)) 8492.

 24I

LABRASS MULTISERVICES SARL

STE SILVER SARL AU
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

LABRASS MULTISERVICES SARL
رقم )2 شارع  الميف موالي عبد هللا ، 

71111،  لعيون  ملغرب

STE SILVER SARL AU شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي شارع 

 لقيفو ن رقم 84  لعيون - 71111 

 لعيون  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

29  (

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعد د  لقانون) (21(9 أكتوبر) ( 1

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�شي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 STE (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.SILVER SARL AU
:) ستغالل) غرض  لشركة بإ5جاز)
(- -) ستيف د  مللح) تصنيع) (- تجارة) (-
 ستخالص ملح  لبحر)-)معالجة ملح)

 لبحر و ميع أنو ع  مللح....) لخ.
شارع) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
 71111 (- 84) لعيون)  لقيفو ن رقم)

 لعيون  ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 لسيدة  لسالكة بوعيطة):)111.) 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة.)
 لسيدة  لسالكة بوعيطة):)111) 

بقيمة)11))درهم.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
بوعيطة)  لسيدة  لسالكة 
عنو نه) )) لحي  الد ري زنقة  لسمارة)
 71111  71111 15) لعيون) رقم)

 ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
بوعيطة)  لسيدة  لسالكة 
عنو نه) )) لحي  الد ري زنقة  لسمارة)
71111) لعيون) 15) لعيون) رقم)

 ملغرب
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
 البتد ئية بالعيون بتاريخ) 1)أكتوبر)

9)21)تحت رقم)) 24.

 25I

GHIZLANE DOUBLANE

FORESPOIR
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
قفل  لتصفية

GHIZLANE DOUBLANE
رقم 5 عمارة  لعبدي شارع محمد 
 لسادس ، 24111،  لجد5دة  ملغرب
FORESPOIR شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي : حي  ملنزه 

عمارة س شقة 9 - 24111  لجد5دة 

 ملغرب.

قفل  لتصفية
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

.(785(

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�شى 

2122)تقرر حل) 2))د نبف)  ملؤرخ في)

شركة ذ ت مسؤولية) (FORESPOIR

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد مبلغ)
وعنو ن) درهم  ((1.111 رأسمالها)

مقرها  إل تماعي حي  ملنزه عمارة س)

24111) لجد5دة  ملغرب)  -  9 شقة)

نتيجة لوقف  لنشاط.

و عين:

و)  لسيد)ة)) ملهدي  لحب�شي 

عنو نه) ))حي  ملنزه عمارة س شقة)9 

24111) لجد5دة  ملغرب كمصفي))ة))

للشركة.

و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية)

بتاريخ)2))د نبف)2122)وفي حي  ملنزه)

عمارة س شقة)9 - 24111) لجد5دة)

 ملغرب.

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

5نا5ر) ((9  البتد ئية بالجد5دة بتاريخ)

 212)تحت رقم)29645.

 26I

شركة  هاد  ملحاس4

شركة بنجديد سالم ش.م.م 

 Sté BENJDID SALAM  ش.و

S.A.R.L AU
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تعيين مسيف  د5د للشركة

شركة  هاد  ملحاس4

 لرقم 12 عمارة نياس شارع  حمد 

 لطي4 بنهيمة  ملد5نة  لجد5دة 

أسفي ، 46111، أسفي  ملغرب

شركة بنجد5د سالم ش.م.م ش.و  

 Sté BENJDID SALAM S.A.R.L AU

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
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وعنو ن مقرها  إل تماعي  قامة 
رقم 15  قامة د موح قلعة  سفي - 

46111 أسفي  ملغرب.

تعيين مسيف  د5د للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري)

.6719

بمقت�شى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

2122)تم تعيين) 1 )د نبف)  ملؤرخ في)

مسيف  د5د للشركة  لسيد)ة))ملباركي))

هشام كمسيف وحيد

تبعا لقبول  ستقالة  ملسيف.

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

5نا5ر) (27 بتاريخ) بآسفي   البتد ئية 

 212)تحت رقم) 62/212).

 27I

LEADER PRESSE

ADDICTIVE MUSIC AFRICA
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

LEADER PRESSE

 RUE MOUSSA IBNOU 9

 NOUSSIR(APP 18 GOUTHIER ،

20000، CASABLANCA(MAROC

 ADDICTIVE MUSIC AFRICA

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي شارع الال 

 ليقوت زنقة  لعرعار  قامة كاليس 

عمارة 9  لطابق 4 شقة 7) - 21111 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

568889

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  (2122 نونبف) ((6

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�شي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.ADDICTIVE MUSIC AFRICA
تسجيل) (: بإ5جاز) غرض  لشركة 

 لصوتيات و  النتاج  ملوسيقي.
عنو ن  ملقر  ال تماعي):)شارع الال)
كاليس) زنقة  لعرعار  قامة   ليقوت 
عمارة)9) لطابق)4)شقة)7) - 21111 

 لد ر  لبيضاء) ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 (1.111 رأسمال  لشركة:) مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
حصة) (5 (: حطاب) نبيل   لسيد 

بقيمة)11))درهم للحصة.
 لشركة)ADDICTIVE : 95)حصة)

بقيمة)11))درهم للحصة.)
بقيمة) (5 (: حطاب) نبيل   لسيد 

11))درهم.
 لشركة)ADDICTIVE : 95)بقيمة)

11))درهم.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
 لسيد نبيل حطاب عنو نه) ))7) 
 8 (71 مودن) (92 61 سيل) شارع 

سيل فرنسا.
عنو نه) )) (ADDICTIVE  لشركة)
مودن) (92 61 الفونيغ) زنقة  ((6

الفوري)71) 8)سيل فرنسا.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيد نبيل حطاب عنو نه) ))7) 
 8 (71 مودن) (92 61 سيل) شارع 

سيل فرنسا
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
 21 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

5نا5ر) 212)تحت رقم)-.
 28I

jamal ait hommad

ام اكراك ج نتراد
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

jamal ait hommad
 lascam(residence(yassir(br(nr 5
 nouveau(quartier(SIDI(KACEM،

16000، SIDI(KACEM(MAROC
 م  كر ك ج نتف د شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي دو ر 

 لسالطنة  لو د زير رة سيدي قاسم 
6111) سيدي قاسم مغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
294(9

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) ( (
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�شي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
:) م) تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

 كر ك ج نتف د.
مقاولة) (: بإ5جاز) غرض  لشركة 

 الشغال  ملختلفة.
دو ر) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
 لسالطنة  لو د زير رة سيدي قاسم)

6111))سيدي قاسم مغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 لسيد بلحاج عمر عبد  للطيف)
درهم) ((11 بقيمة) حصة  (491  :

للحصة.
 5(1 (:  لسيدة بلحاج عمر حليمة)

حصة بقيمة)11))درهم للحصة.)
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
 لسيد بلحاج عمر عبد  للطيف)
عنو نه) ))دو ر  لسالطنة  لو د زير رة)

6111))سيدي قاسم مغرب.
حليمة) عمر  بلحاج   لسيدة 
عنو نه) ))دو ر  لسالطنة  لو د زير رة)

6111))سيدي قاسم مغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
حليمة) عمر  بلحاج   لسيدة 
عنو نه) ))دو ر  لسالطنة  لو د زير رة)

6111))سيدي قاسم مغرب

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
(- بتاريخ) قاسم  بسيدي   البتد ئية 

تحت رقم)-.
 29I

MIX SWEETY

MIX SWEETY
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تحويل  ملقر  ال تماعي للشركة

MIX SWEETY
 HAY(NAJIBA(RUE 88 N 11 RDC

، 90000، TANGER(MAROC
MIX SWEETY شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي حي نجيبة 
شارع 88 رقم ))  لطابق  الر�شي - 

91111 طنجة  ملغرب.
تحويل  ملقر  ال تماعي للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.(2299(

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�شى 
تم تحويل) 5نا5ر) 212) (16  ملؤرخ في)
من) للشركة   ملقر  ال تماعي  لحالي 
»حي نجيبة شارع)88)رقم)))) لطابق)
إلى) 91111)طنجة  ملغرب«) (-  الر�شي)
 5 »5)مجمع  لزموري) )شامة عمارة)
طنجة) (91111  -  49 رقم) ((  لطابق)

 ملغرب«.
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
5نا5ر) (27 بتاريخ) بطنجة   لتجارية 

 212)تحت رقم)57 ).
  1I

NAKHWA STYLE

NAKHWA STYLE
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
قفل  لتصفية

NAKHWA STYLE
 شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة )في 

طور  لتصفية)
وعنو ن مقرها  إل تماعي زنقة )1 

رقم  لد ر 11)  نان  لسر ج فاس - 
1111  فاس  ملغرب.
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حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.61299

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�شى 

تقرر حل) 5نا5ر) 212)  ملؤرخ في) 1)

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة) شركة 

رأسمالها) مبلغ  (NAKHWA STYLE

مقرها) وعنو ن  درهم  ((1.111

 (11 رقم  لد ر) (1(  إل تماعي زنقة)

فاس) ( 1111 (-  نان  لسر ج فاس)

:)ظروف  قتصاد5ة)  ملغرب نتيجة ل)

بسب4 مخلفات كرونا.

 1( و حدد مقر  لتصفية ب زنقة)

رقم  لد ر)11)) نان  لسر ج فاس)-)

1111 )فاس  ملغرب.

و عين:

و) ناد5ة  عليو ت   لسيد)ة))
 (1 رقم  لد ر) (6 زنقة) عنو نه) ))

فاس) ( 1111 تغات) حي   لضيعة 

 ملغرب كمصفي))ة))للشركة.

وعند  إلقتضاء) لحدود  ملفروضة)

محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و) تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

 لتجارية بفاس بتاريخ)7))5نا5ر) 212 

تحت رقم)5777.

  (I

FLASH ECONOMIE

BLACK WOLF CAR
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue(des(Forces(armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

BLACK WOLF CAR شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي 9) زنقة 

غزة حي وفيق - 11)26 برشيد 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

(764(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) ((6

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�شي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

 BLACK(:(إلقتضاء)بمختصر تسميتها 

.WOLF CAR

تأ يف) (: بإ5جاز) غرض  لشركة 

 لسيار ت بدون سائق.

زنقة) ((9 (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)

برشيد) (26(11 (- وفيق) حي  غزة 

 ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 511 (: مجيدي) محمد   لسيد 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة.

 لسيدة  ميلة مريد):)511)حصة)

بقيمة)11))درهم للحصة.)

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

 لسيد محمد مجيدي عنو نه) ))

)7)زنقة غزة حي وفيق)11)26)برشيد)

 ملغرب.

 لسيدة  ميلة مريد عنو نه) ))84 

تجزئة سعد)11)26)برشيد  ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيد محمد مجيدي عنو نه) ))

)7)زنقة غزة حي وفيق)11)26)برشيد)

 ملغرب

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

5نا5ر) (27 بتاريخ) ببفشيد   البتد ئية 

 212)تحت رقم)54).

  2I

مكت4 بوقسري 5وسف للخدمات  الد رية و)

 لقنصلية

 STE J.H MONACO
MEUBLES SARL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسيس شركة

مكت4 بوقسري 5وسف للخدمات 
 الد رية و  لقنصلية

حي  والد  بر هيم زنقة 9 رقم 24 
 لناظور  لناظور، 62111،  لناظور 

 ملغرب
 STE J.H MONACO MEUBLES

SARL شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي حي 
عاريض سكتور    لناضور - 62111 

 لناضور  ملغرب 
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

25(( 
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعد د  لقانون) (2122 أكتوبر) (17
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�شي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 STE J.H(:(إلقتضاء)بمختصر تسميتها 

.MONACO MEUBLES SARL
:) لنجارة) بإ5جاز) غرض  لشركة 

 لعصرية.
حي) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
عاريض سكتور) ) لناضور)-)62111 

 لناضور  ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 411 (:  لسيد  مال  لحر�شي)

حصة بقيمة)11))درهم للحصة.
 لسيد حميد  لنباش):)611)حصة)

بقيمة)11))درهم للحصة.)
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

عنو نه) ))  لسيد  مال  لحر�شي 
 لناضور)62111) لناضور  ملغرب.

عنو نه) )) حميد  لنباش   لسيد 
 لناضور)62111) لناضور  ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 
ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) )) حميد  لنباش   لسيد 
 لناضور)62111) لناضور  ملغرب

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
5نا5ر) ((2  البتد ئية بالناضور بتاريخ)

 212)تحت رقم)9 )5.

   I

Sté quick bridge

BOURIMA P.A
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

Sté quick bridge
 Av(MED 6 guercif ، 35100،

GUERCIF MAROC
BOURIMA P.A شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي  مللك 
 ملسمى » ملهدي 28« حي  لحلفة 
 لشقة رقم 2  لطابق  لثاني - 

11)5   رسيف  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

246(
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) (19
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�شي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.BOURIMA P.A
بيع قطع) (: غرض  لشركة بإ5جاز)

 لسيار ت.
:) مللك) عنو ن  ملقر  ال تماعي)
حي  لحلفة) (»28 » ملهدي)  ملسمى)
 لشقة رقم)2) لطابق  لثاني)-)11)5  

 رسيف  ملغرب.
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أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 
 لشركة):)99)سنة.

 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 لسيد عبد  لرحمان غد ري):)511 
حصة بقيمة)11))درهم للحصة.

511)حصة) (:  لسيد بدر بورزيكي)
بقيمة)11))درهم للحصة.)

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء):

غد ري) عبد  لرحمان   لسيد 
تجزئة  ملهدي حي  لحلفة) عنو نه) ))

11)5 ) رسيف  ملغرب.
عنو نه) )) بورزيكي  بدر   لسيد 
 (54 رقم) ب  مجموعة  حي  لحسني 

5111 )تازة  ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
غد ري) عبد  لرحمان   لسيد 
تجزئة  ملهدي حي  لحلفة) عنو نه) ))

11)5 ) رسيف  ملغرب
عنو نه) )) بورزيكي  بدر   لسيد 
 (54 رقم) ب  مجموعة  حي  لحسني 

5111 )تازة  ملغرب
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
1 )5نا5ر)  البتد ئية بجرسيف بتاريخ)

 212)تحت رقم) 485/212).

  4I

GHIZLANE DOUBLANE

 AMMONIAC PROCESS
INDUSTRY API

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
حل شركة

GHIZLANE DOUBLANE
رقم 5 عمارة  لعبدي شارع محمد 
 لسادس ، 24111،  لجد5دة  ملغرب

 AMMONIAC PROCESS
INDUSTRY API شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة)في طور 

 لتصفية)
وعنو ن مقرها  إل تماعي طريق 
سيدي بوزيد نجمة  لجنوب   

عمارة د  شقة 2 - 24111  لجد5دة 
 ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.(594(
بمقت�شى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تقرر حل) 5نا5ر) 212) (12  ملؤرخ في)
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة) شركة 
 AMMONIAC PROCESS
رأسمالها) مبلغ  (INDUSTRY API
مقرها) وعنو ن  درهم  ((11.111
 إل تماعي طريق سيدي بوزيد نجمة)
 لجنوب) )عمارة د )شقة)2 - 24111 
وقف) (: ل) نتيجة   لجد5دة  ملغرب 

 لنشاط.
طريق) ب  مقر  لتصفية  حدد  و 
سيدي بوزيد نجمة  لجنوب) )عمارة)
د )شقة)2 - 24111) لجد5دة  ملغرب.)

و عين:
و) شاكر  مصطفى   لسيد)ة))
24111) لجد5دة) عنو نه) )) لجد5دة)

 ملغرب كمصفي))ة))للشركة.
وعند  إلقتضاء) لحدود  ملفروضة)
محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و) تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
5نا5ر) (25  البتد ئية بالجد5دة بتاريخ)

 212)تحت رقم)29668.
  5I

GHIZLANE DOUBLANE

ADAM SHIPPING
إعالن متعدد  لقر ر ت

GHIZLANE DOUBLANE
رقم 5 عمارة  لعبدي شارع محمد 
 لسادس ، 24111،  لجد5دة  ملغرب
ADAM SHIPPING »شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة«
وعنو ن مقرها  ال تماعي: 7) زنقة 
أبو عباس  ر وي رقم 5 حي  ملحطة 

- -  لد ر  لبيضاء  ملغرب.
»إعالن متعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 
.422857

بمقت�شى  لجمع  لعام  الستثنائي)
تم  تخاذ) 5نا5ر) 212) ((6  ملؤرخ في)

 لقر ر ت  لتالية:)

على) 5نص  ):) لذي  رقم) قر ر 

ما5لي:)تفويت  ميع حصص  لشركة)

لفائدة  لسيد سعيد  لغو غ

قر ر رقم)2:) لذي 5نص على ما5لي:)

و لسيد) قبلي  فرح   سقالة  لسيدة 

كمال لكميفي وتعيين  لسيد سعيد)

 لغو غ مسيف  وحيد  للشركة

قر ر رقم) :) لذي 5نص على ما5لي:)

توسيع نشاط  لشركة

وتبعا لذلك تم تعد5ل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�شي  لتالية:)

على) 5نص  7-6:) لذي  رقم) بند 

ما5لي:)تحد5د  ملالك  لجد5د لالسهم

بند رقم)2:) لذي 5نص على ما5لي:)

توسيع نشاط  لشركة

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

 27 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

5نا5ر) 212)تحت رقم))1)856.

  6I

 FIDUCIAIRE D ALLIANCE STRATEGIQUE

CONSULTING

STE MILLE ROSE TRAVAUX
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
رفع رأسمال  لشركة

 FIDUCIAIRE D ALLIANCE

STRATEGIQUE CONSULTING

 BOITE(POSTAL(N° 1892 BAM

 FES(ATLAS(FES ، 30000، FES

MAROC

 STE MILLE ROSE TRAVAUX

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي رقـم:57) 

متجـر ) حـي  لسـكـة بنســـــودة فـــــاس. 

- 1111  فـــــــــــــاس  ملغـــــــرب.
رفع رأسمال  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.4799(

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�شى 

تم) 5نا5ر) 212) (21 في)  ملؤرخ 
قدره) بمبلغ  رأسمال  لشركة  رفع 

»11.111))درهم«)أي من)»211.111 

عن) درهم«) ( 11.111« إلى) درهم«)

أو) نقد5ة  حصص  تقد5م  (: طريق)

عينية.

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

 لتجارية بفاس بتاريخ)1 )5نا5ر) 212 

تحت رقم) 4/212 59.

  7I

BUSINESS CENTER.COM

CANNE D’OR
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

BUSINESS CENTER.COM

شارع عبد  ملومن رقم 6 2 إقامة 

ف 8  لطابق  لثاني رقم 6 ، 91 21، 

 لد ر لبيضاء  ملغرب

CANNE D’OR شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي شارع عبد 

 ملومن رقم 6 2 زنقة باسكي  قامة 

ف8  لطابق  لثاني رقم 6 - 21111 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

56979 

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) ( (

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�شي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.CANNE D’OR

غرض) (: بإ5جاز) غرض  لشركة 

 لشركة باملغرب و لخارج:

و ملجمدة) بيع  ألسماك  لطاز ة 

بالتجزئة)؛

منتجات) و ميع  تجارة  ألسماك 

 ملأكوالت  لبحرية.

تسويق  ميع منتجات  ملأكوالت)

وتجهيزها) وتجميدها   لبحرية 

وتصد5رها)؛
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إنتاج وتوزيع  ألسماك  لطاز ة أو)
 ملجمدة أو  ملجمدة)؛

تا ر فو كه مجففة.
شر ء)وبيع وتوزيع  ميع  ملنتجات)

 لغذ ئية.
عن  آلخرين) نيابة  نقل  لبضائع 
وتجميد) ومعالجة  وتخزين  شر ء)
أنو ع  ألسماك) وتسويق  ميع 

و ملأكوالت  لبحرية)؛
تربية  ملحار و ألسماك و ملأكوالت)
وأذن) وبلح  لبحر  و ملحار   لبحرية 

 لبحر)؛
نقل  لبضائع لحساب  لغيف.

 لتكييف و لتغليف.
 الستيف د و لتصد5ر.

تجارة عامة.
 لوساطة و لتعاقد من  لباطن.

و لخدمات) إد رة  لنقل 
 للو ستية)؛

كافة  لخدمات  ملتعلقة) إنجاز 
باألنشطة  ملذكورة أعاله.

بجميع) و الستحو ذ   لدر سة 
و لبيع) و الستغالل  و لبيع  أشكاله 
أو) أو  لتمثيل  ملباشر  وإعادة  لبيع 
بر ء ت  الختف ع) لجميع  غيف  ملباشر 
و لعمليات) و لعالمات  لتجارية 
و لتف خيص  ملتعلقة بغرض  لشركة.

،) ميع  ملعامالت) أعم) وبشكل 
وغيف) و ملنقولة  و ملالية   لتجارية 
أو) مباشر  بشكل   ملنقولة  ملتعلقة 
بأحد) (، أو  زئًيا) كلًيا  (، مباشر) غيف 
 ألشياء) ملحددة أو بأي أشياء)مماثلة)

أو مرتبطة..
عنو ن  ملقر  ال تماعي):)شارع عبد)
زنقة باسكي  قامة) (2 6  ملومن رقم)
 21111  -  6 ف8) لطابق  لثاني رقم)

 لد ر  لبيضاء) ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
حصة) (511 (: نوفل مامو)  لسيد 

بقيمة)11))درهم للحصة.
 511 (: لبار)  لسيد محمد 5اسين 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة.)

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

 (9 عنو نه) )) مامو  نوفل   لسيد 
زنقة  بن حمديس  نفا)21111) لد ر)

 لبيضاء) ملغرب.

لبار) 5اسين  محمد   لسيد 
 4 ز وية زنقة دكالة طابق) عنو نه) ))

21111) لد ر) درب  لتازي) ((6 شقة)

 لبيضاء) ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) )) مريم  لطال4   لسيدة 
شقة) (14 طابق) أكاد5ر  زنقة  (25

بنجد5ة) مارشال  مزيان  عمارة  (42

21111) لد ر  لبيضاء) ملغرب

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

 27 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

5نا5ر) 212)تحت رقم)12)856.

  8I

CANACORP SARL 

CANACORP SARL 
إعالن متعدد  لقر ر ت

CANACORP SARL

 BD(ZERKTOUNI 6 ETG ، ,2(

20500، CASABLNACA(MAROC

 CANACORP SARL »شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة«

وعنو ن مقرها  ال تماعي: 59 شارع 

 لزرقطوني  لطابق   رقم 8 - -  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.499(79

بمقت�شى  لجمع  لعام  الستثنائي)

 ملؤرخ في)2))5نا5ر) 212

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية:)

على) 5نص  ):) لذي  رقم) قر ر 
ما5لي:)زيادة رأس  ملال  لشركة بمبلغ)

درهم) (51.111 (( درهم) (55.111

وليد  ملرني�شي) طرف  لسيد  من 

طرف  لسيد) من  و5.111درهم 

مال) رأس  بنيس)ليصبح  سليمان 

 لشركة)155.000,00درهما

قر ر رقم)2:) لذي 5نص على ما5لي:)

تعيين  لسيد وليد  ملرني�شي كمسيف)

على  لسيد5ن) مع  إلبقاء)  د5د 

بلقا5د) ور�شى  بنيس  سليمان 

كمسيف5ن للشركة

قر ر رقم) :) لذي 5نص على ما5لي:)

بالتوقيع  ملشتفك) تلتزم  لشركة 

الثنين من  ملسيف5ن  لثالثة وفًقا لقر ر)

 لشركاء)على  لنحو لتالي:-) لسيد5ن)

بلقا5د) ر�شى  و  بنيس  سليمان 

وليد) و  بنيس  سليمان  -2 لسيد5ن 

-  لسيد5ن ر�شى بلقا5د و)  ملرني�شي)

وليد  ملرني�شي

قر ر رقم)4:) لذي 5نص على ما5لي:)

تغييف  لنظام)  لذي 5نص على ما5لي:)

مر عاة  لتعد5الت) مع   ألسا�شي 

 ملذكورة أعاله وتبعا لذلك تم تعد5ل)

مقتضيات

وتبعا لذلك تم تعد5ل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�شي  لتالية:)

على) 5نص  6:) لذي  رقم) بند 

أعضاء) لشركة) 5لي  وفيما  ما5لي:)

(, درهم) (55.111 بنيس) :سليمان 
درهم,وليد) بلقا5د51.111) ر�شى 

 ملرني�شي51.111)درهم

على) 5نص  7:) لذي  رقم) بند 

بمبلغ) رأس  ملال  تحد5د  تم  ما5لي:)

إلى) وينقسم  درهم  (155.000,00

درهم) مائة  بقيمة  حصة  (,(.551

بنيس551  حصة:سليمان  لكل 
حصة,وليد) ,ر�شى بلقا5د511) حصة)

 ملرني�شي511)حصة

على) 5نص  4):) لذي  رقم) بند 

ما5لي:)تلتزم  لشركة بالتوقيع  ملشتفك)

الثنين من  ملسيف5ن  لثالثة وفًقا لقر ر)

 لشركاء)على  لنحو لتالي:-) لسيد5ن)

بلقا5د) ر�شى  و  بنيس  سليمان 

وليد) و  بنيس  سليمان  -2 لسيد5ن 

-  لسيد5ن ر�شى بلقا5د و)  ملرني�شي)

وليد  ملرني�شي

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

  ( بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

5نا5ر) 212)تحت رقم))85645.

  9I

فيكاميد

STE MEGACHOIX
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تفويت حصص

فيكاميد
 ، شارع  لوحدة  لطابق  ألول رقم ) 

، 111 9، تطو ن  ملغرب
STE MEGACHOIX شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي شارع 

 للوكوس، إقامة  لحمامة -  لحمامة 
تطو ن tetouan 9 111  ملغرب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.((597
بمقت�شى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تمت) 5نا5ر) 212) ((6 في)  ملؤرخ 

 ملصادقة على):
تفويت  لسيد))ة))محمد  لخشين)
أصل) من  حصة   تماعية  (911
911)حصة لفائدة  لسيد))ة))محمد)
 لعربي أزكط بتاريخ)6))5نا5ر) 212.

فنة  لحد د) )ة)) تفويت  لسيد)
أصل) من  حصة   تماعية  ((11
11))حصة لفائدة  لسيد))ة))محمد)
 لعربي أزكط بتاريخ)6))5نا5ر) 212.

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني  (
5نا5ر) (25 بتاريخ) بتطو ن   البتد ئية 

 212)تحت رقم))274.

 41I

فيكاميد

STE MEGACHOIX
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تحويل  لشكل  لقانوني للشركة

فيكاميد
 ، شارع  لوحدة  لطابق  ألول رقم ) 

، 111 9، تطو ن  ملغرب
STE MEGACHOIX شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
و عنو ن مقرها  ال تماعي شارع 

 للوكوس، إقامة  لحمامة -  لحمامة 
تطو ن 111 9 تطو ن.
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تحويل  لشكل  لقانوني للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.((597

بمقت�شى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

تم تحويل) 5نا5ر) 212) ((6  ملؤرخ في)

 لشكل  لقانوني للشركة من)»شركة)

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة«)إلى)»شركة)

ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك)

 لوحيد«.

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

5نا5ر) (25 بتاريخ) بتطو ن   البتد ئية 

 212)تحت رقم))274.

 4(I

فيكاميد

STE MEGACHOIX

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

تعيين مسيف  د5د للشركة

فيكاميد

 ، شارع  لوحدة  لطابق  ألول رقم ) 

، 111 9، تطو ن  ملغرب

STE MEGACHOIX شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي شارع 

 للكوس إقامة  لحمامة -  لحمامة 

تطو ن 111 9 تطو ن  ملغرب.

تعيين مسيف  د5د للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.((597

بمقت�شى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

تم تعيين) 5نا5ر) 212) ((6  ملؤرخ في)

مسيف  د5د للشركة  لسيد)ة)) زكط)

محمد  لعربي كمسيف وحيد

تبعا لقبول  ستقالة  ملسيف.

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

5نا5ر) (25 بتاريخ) بتطو ن   البتد ئية 

 212)تحت رقم))274.

 42I

FIDUNEWS SARL A.U

MOONFLOWER BEAUTY
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

FIDUNEWS SARL A.U
 BD(BAHMAD(N°10 BELVEDERE

 CASABLANCA 220 ، 20300،
CASABLANCA MAROC

MOONFLOWER BEAUTY شركة 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة)في طور 

 لتصفية)
وعنو ن مقرها  إل تماعي 67, 69 

زنقة عالل بن أحمد أمكيك بلفيد5ر 
 لد ر  لبيضاء - 11 21  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
. 8546 

بمقت�شى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
2122)تقرر حل) 2))شتنبف)  ملؤرخ في)
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة) شركة 
مبلغ) (MOONFLOWER BEAUTY
وعنو ن) درهم  ((11.111 رأسمالها)
زنقة عالل) (69 (,67 مقرها  إل تماعي)
بلفيد5ر  لد ر) أمكيك  أحمد  بن 
11 21) لد ر  لبيضاء) (-  لبيضاء)
:) لحل  ملسبق) ل) نتيجة   ملغرب 

للشركة.
 69 (,67 و حدد مقر  لتصفية ب)
زنقة عالل بن أحمد أمكيك بلفيد5ر)
 لد ر  لبيضاء)-)11 21) لد ر  لبيضاء)

 ملغرب.)
و عين:

و) بصري  حسناء)  لسيد)ة))
عنو نه) ))رقم))4)زنقة لهجا مة م ق)
61)21) لد ر  لبيضاء)  لد ر  لبيضاء)

 ملغرب كمصفي))ة))للشركة.
وعند  إلقتضاء) لحدود  ملفروضة)
محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و) تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
  ( بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

5نا5ر) 212)تحت رقم)856455.

 4 I

د5في  كسبيفتيز

AFRO DIGITS
إعالن متعدد  لقر ر ت

د5في  كسبيفتيز

إقامة  لياسمين ز وية شارع عمر 

 لخيام وزنقة  لبنفسج عمارة 7 

بوسيجور ، 21221،  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب

AFRO DIGITS »شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة«

وعنو ن مقرها  ال تماعي: 265 شارع 

 لزرقطوني رقم 92 - -  لد ر  لبيضاء 

 ململكة  ملغربية.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: -.

بمقت�شى  لجمع  لعام  الستثنائي)

 ملؤرخ في)25)نونبف)2122

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية:)

على) 5نص  ):) لذي  رقم) قر ر 

على  لتحويل  لذي) ما5لي:) ملو فقة 

 Bence IVANCSICS أ ر ه  لسيد)

للوقائع) بمو 4  لضمانات  لعاد5ة 

و لقانون في هذ   لشأن)،)من ثالثمائة)

مائة) بقيمة  سهًما  ((  1( وثالثين)

مملوكة له) (، درهم لكل منها) (((11(

 AFRO( DIGITS«( SARL« شركة) في 

•) لسيد محمد طه) بالنس4  لتالية:)

•) لسيد) سهم) ((71  لشرقاوي......)

سفيان زنيفي.....)61))سهم

قر ر رقم)2:) لذي 5نص على ما5لي:)

تغييف صالحيات  لتوقيع على  لنحو)

صحيح) بشكل  تلتزم  لشركة   لتالي:)

بتوقيع:) لسيد سفيان زنيفي مغربي)

 29/16/(977 مو ليد) (،  لجنسية)

 P(4(421 رقم) (CIN رقم) حامل  (،

،)بريستيجيا) ويقيم في  لد ر  لبيضاء)

 221 مبنى) (، (1(  ولف سيتي شقة)

مدخل)Agate)مر كش.

قر ر رقم) :) لذي 5نص على ما5لي:)

من  لنظام) ((5 و) (6-7 تعد5ل  ملو د)

 ألسا�شي

وتبعا لذلك تم تعد5ل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�شي  لتالية:)

بند رقم)6:) لذي 5نص على ما5لي:)

مائة) مبلغ  للشركة  5حضر  لشركاء)

ألف))100،000.00))درهم توزع على)

 لنحو  لتالي:)•) لسيد سفيان زنيفي…)

•) لسيد محمد طه) درهم) (50،000

 لشرقاوي......)51.111)درهم

بند رقم)7:) لذي 5نص على ما5لي:)

تم تحد5د رأس  ملال بمبلغ مائة ألف)

وهي مقسمة) درهم.) ((100،000.00(

درهم) ((11 بقيمة) سهم  ((111 إلى)

-) لسيد) على  لنحو  لتالي:) موزعة 

سفيان زنيفي))))خمسمائة سهم))511 

-) لسيد محمد طه  لشرقاوي) سهم)

)خمسمائة سهم))511)سهم

على) 5نص  5):) لذي  رقم) بند 

صحيح) بشكل  تلتزم  لشركة  ما5لي:)

بتوقيع:) لسيد سفيان زنيفي مغربي)

 29/16/(977 في) ولد  (،  لجنسية)

 P(4(421 رقم) (CIN رقم) حامل  (،

،)بريستيجيا) ويقيم في  لد ر  لبيضاء)

 221 مبنى) (، (1(  ولف سيتي شقة)

مدخل)Agate)مر كش

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

  ( بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

5نا5ر) 212)تحت رقم)88 856.

 44I

STREET BUSINESS CENTER

GOOD VIBES DEALER
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

STREET BUSINESS CENTER

عمارة رقم 1)، رقم 7، زنقة  لحرية، 

 ليز، مر كش ، 41111، مر كش 

 ملغرب

GOOD VIBES DEALER شركة 

ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي شقة رقم 

1)، رقم 7، شارع  لحرية، غليز، - 

41111 مر كش  ملغرب
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تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

( 271(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) ((1

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�شي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

 GOOD(:(إلقتضاء)بمختصر تسميتها 

.VIBES DEALER

:) إلنتاج) بإ5جاز) غرض  لشركة 

تنظيم  لتظاهر ت،) الستيف د)  لفني،)

و  لتصد5ر.

عنو ن  ملقر  ال تماعي):)شقة رقم)
(- غليز،) شارع  لحرية،) (،7 رقم) (،(1

41111)مر كش  ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 (1.111 رأسمال  لشركة:) مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

 MAXIME,( BRUNO,  لسيد)

HENRY SILVA : (11)حصة بقيمة)

11))درهم للحصة.)

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

 MAXIME,( BRUNO,  لسيد)

شارع) عنو نه) )) (HENRY SILVA

 SAINTE CATHERINE   111  (1

بوغدو  فرنسا.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 MAXIME,( BRUNO,  لسيد)

شارع) عنو نه) )) (HENRY SILVA

 SAINTE CATHERINE   111  (1

بوغدو  فرنسا

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

5نا5ر) (26 بتاريخ) بمر كش   لتجارية 

 212)تحت رقم)44186).

 45I

L EXPERT DE GESTION

 DIFORA REAL ESTATE -
D.R.E- SARL.AU

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

L EXPERT DE GESTION
 PORTES DE MARRAKECH

 ZONE 18 DOJA(IMM 14 APPT
 04 MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

 DIFORA(REAL(ESTATE - D.R.E-
SARL.AU شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي  لتوفيق 

إقامة  لسفيف شقة 24  لطابق 
 لخامس  لسماللية مر كش - 

41111 مر كش  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
( 2825

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) ((9
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�شي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)
 DIFORA REAL ESTATE - D.R.E-

.SARL.AU
-بيت) (: بإ5جاز) غرض  لشركة 

 لضيافة أو رياض
-مطعم

متنوعة) إنشاء ت  أو  -أعمال 
)مقاول).

:) لتوفيق) عنو ن  ملقر  ال تماعي)
24) لطابق) شقة) إقامة  لسفيف 
 لخامس  لسماللية مر كش)-)41111 

مر كش  ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 ANIELLO DIEGO DI  لسيد)
بقيمة) حصة  (MARTINO : (.111

11))درهم للحصة.)
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
 ANIELLO DIEGO DI  لسيد)
 ALZAIA عنو نه) )) (MARTINO
 NAVIGLIO PAVESE  2-21(4 
 MILAN (ITALIE( 41111 MILAN

.ITALIE
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 ANIELLO DIEGO DI  لسيد)
 ALZAIA عنو نه) )) (MARTINO
 NAVIGLIO PAVESE  2-21(4 
 MILAN (ITALIE( 41111 MILAN

ITALIE
 DARIO DI MARTINO  لسيد)
VIA NINO BIXIO (1- عنو نه) ))
 27(11 OAVIA (ITALIE( 41111

PAVIA ITALIE
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
5نا5ر) ( ( بتاريخ) بمر كش   لتجارية 

 212)تحت رقم)1 442).

 46I

LUCA CENTER

PIRAYA
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
رفع رأسمال  لشركة

LUCA CENTER
 BUREAU 2 IMM 786

 ALMASSAR ROUTE DE SAFI
 MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

PIRAYA شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي فيال 

 لسفياني طريق يعقوب  ملريني  لحي 
 لشتوي كيليز مر كش - 41111 

مر كش  ملغرب.
رفع رأسمال  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.(2 8  

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�شى 

تم) (2122 د نبف) (18 في)  ملؤرخ 
قدره) بمبلغ  رأسمال  لشركة  رفع 

من) أي  درهم«) (2.114.111«

 2.(14.111« إلى) درهم«) ((11.111«

تقد5م حصص) (: عن طريق) درهم«)

نقد5ة أو عينية.

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

د نبف) (28 بتاريخ) بمر كش   لتجارية 

2122)تحت رقم)) ) 4).

 47I

G.C.M Consulting group

 STE QUARTZ CO
MINERALS

إعالن متعدد  لقر ر ت

G.C.M Consulting group

 rue(tata(almou(midelt ، 12

51 54، ميدلت  ملغرب

 STE QUARTZ CO MINERALS

»شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة«

وعنو ن مقرها  ال تماعي: تمد 

نيزري  5ت ربع ميدلت - 51 54 

ميدلت  ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.  5 

بمقت�شى  لجمع  لعام  الستثنائي)

 ملؤرخ في)9))5نا5ر) 212

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية:)

على) 5نص  )1:) لذي  رقم) قر ر 

ما5لي:):)بيع)61))سهم في ملك  لسيد)

سانجاي كومار لسيد شارما سند45)

وثمن كل سهم)11))درهم

على) 5نص  12:) لذي  رقم) قر ر 

ما5لي:):)بيع)71))سهم في ملك  لسيد)

سنجاي كومار لسيد كوبطا ر  يش)

وثمن كل سهم)11)

على) 5نص  رقم) 1:) لذي  قر ر 

مسيفي  لشركة) :) لتسييف,) ما5لي:)

 لجدد هما  لسيد شارما سند45 و)

 لسيد كوبطا ر  يش
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وتبعا لذلك تم تعد5ل مقتضيات)
 لنظام  ألسا�شي  لتالية:)

على) 5نص  16:) لذي  رقم) بند 
شارما) ما5لي:) ملساهمات,) لسيد 
سند45 يساهم ب)51)باملئة و  لسيد)

كوبطا ر  يش يساهم ب)51)باملئة
على) 5نص  18:) لذي  رقم) بند 
مسيفي  لشركة) ما5لي:) لتسييف,)
 لجدد هما  لسيد شارما سند45 و)

 لسيد كوبطا ر  يش
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
5نا5ر) (25 بتاريخ) بميدلت   البتد ئية 

 212)تحت رقم)5).
 48I

MFC TEXTILLE

 NOVARTIS PHARMA
MAROC

تعيين مد5ر عام

TARGET PARTNERS
 Cité(Guynemer, N° 45, Rue 1,

 Etage(RDC ، 20410، Casablanca
Maroc

 NOVARTIS PHARMA MAROC
شركة  ملساهمة

وعنو ن مقرها  ال تماعي )) كلم، 
طريق 1)) ، شارع  لشفشاوني، 

حي  لصناعي 21251  لد ر  لبيضاء 
 ملغرب.

تعيين مد5ر عام
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

. 85(9
بمقت�شى  لجمع  لعام  الستثنائي)

 ملؤرخ في)16)5نا5ر) 212
يسمين) تعيين  لسيد)ة)) تقرر 
لشركة) عاما  مد5ر    لعمر ني 
 NOVARTIS PHARMA MAROC

بتاريخ))1)5نا5ر) 212
وتتمثل  لصالحيات  ملخولة فيما)
سلطة) بدون  و لتو يه  5لي:) إلد رة 
و التفاق) وبالتعاون  (،  لتفويض)
(، مع  لرئيس  ملد5ر  لعام)  ملسبق 
5جوز) و  و لجودة  أنشطة  المتثال 
للسيدة يسمين  لعمر ني  لتوقيع مع)
أي شخص مخول له  لتوقيع د خل)
في) أي مستند مدرج  على  (،  لشركة)

وتمثيل  لشركة) تر خيص  لتسويق 
شفهًيا أمام أي سلطة صحية.

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
  ( بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

5نا5ر) 212)تحت رقم)856492.

 49I

FLASH ECONOMIE

PRUNE SALOUA 
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 ئتمانية  سبع عيون
حي نور   رقم  46  شارع  لحسن 

 لثاني
سبع  عيون   مكناس

  SARL-AU « PRUNE(SALOUA«
شركة محدودة  ملسؤولية للشريك 

 لوحيد
رأس مالها 11, 111 11) درهم

حي  5ت مزوز  لجد5دة سبع عيون 
 لحا 4

رقم  لسجل  لتجاري 58187. 
مكناس

 ملوضوع تأسيس شركة)
بمقت�شى) هذه  لشركة  أسست 
بتاريخ) 212/)19/1   لعقد  لعرفي 
 ملتضمن للبيانات  لتالية من طرف)

 لسيد بن  لشيخ زكرياء)
خصائصها كالتالي:)

محدودة) شركة  ( شكل  لشركة)
 ملسؤولية للشريك  لوحيد)»ش.م.م.)

ذ ت  لشريك  لوحيد«.
 PRUNE( SALOUA( »  لتسمية)
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((:(»SARL-AU
 ملوضوع:))بيع  لفو كه  ملجففة با

لتقسيط))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
عامة  ميع  لعمليات) وبصفة 
و ملالية)  ملنقولة  لعقارية  لتجارية 
 لتي 5مكن أن تتصل بصفة مباشرة)
أو) أو غيف مباشرة بموضوع  لشركة 
تطور  لشركة) إلى  تؤدي  آن  5مكن 

 ملذكورة.
مزوز) حي  5ت  ( (  ملقر  ال تماعي)

 لجد5دة سبع عيون  لحا 4

تاريخ) تبتدئ من  سنة  (99 (  ملدة)
تسجيل  لشركة.

 (11  111 (,11 ( ( رأسمال  لشركة)
درهم مقسمة إلى)111))حصة قيمة)
كل و حدة منها)11,)11))درهم منحت)

كالتالي:)
 (111 بن  لشيخ زكرياء) ) لسيد 
حصة)))))))))))))))))11,)111 11))درهم)

5ر ع  لتسييف) تسييف  لشركة 
غيف) ملدة  زكرياء) بن  لشيخ  للسيد 

محدودة.
 إلمضاء)5ر ع  إلمضاء)للسيد بن)

 لشيخ زكرياء)ملدة غيف محدودة.
  ( 5نا5ر إلى) (( سنة  لشركة من)

د نبف.)
توزيع  ألرباح

بعد خصم  ملصاريف و لتحمالت)
في  لقانون) إليها   لقانونية  ملشار 

 لتأسي�شي وبعد خصم)5%)لتكوين)
فان  لربح)  الحتياطي  لقانوني 
 لصافي 5قسم بين  لشركاء)كل حس4)
مال) رأس  في  حصصه  ال تماعية 

 لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري)
5وم) بمكناس  باملحكمة  لتجارية 

 212/)25/1)تحت رقم)58187.
 51I

FLASH ECONOMIE

PROJETS BOIS
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 ئتمانية  سبع عيون
حي نور   رقم  46  شارع  لحسن 

 لثاني
سبع  عيون   مكناس

  SARL-AU « PROJETS(BOIS«
شركة محدودة  ملسؤولية للشريك 

 لوحيد
رأس مالها 11, 111 1) درهم

 ملحل  لتجاري حي  لسعادة سبع 
عيون  لحا 4

رقم  لسجل  لتجاري 9))58 
مكناس

 ملوضوع تأسيس شركة 

بمقت�شى) هذه  لشركة  أسست 

بتاريخ) 212/)1/ )   لعقد  لعرفي 

 ملتضمن للبيانات  لتالية من طرف)

 لسيد  لعسري محمد)

خصائصها كالتالي:)

محدودة) شركة  ( شكل  لشركة)

 ملسؤولية للشريك  لوحيد)»ش.م.م.)

ذ ت  لشريك  لوحيد«.

 PROJETS( BOIS( » (  لتسمية)

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((»(SARL-AU

 ملوضوع:ـ)أشغال  لنجارة)))))

عامة  ميع  لعمليات) وبصفة 

و ملالية)  ملنقولة  لعقارية  لتجارية 

 لتي 5مكن أن تتصل بصفة مباشرة)

أو) أو غيف مباشرة بموضوع  لشركة 

تطور  لشركة) إلى  تؤدي  آن  5مكن 

 ملذكورة.
) ملحل  لتجاري) (  ملقر  ال تماعي)

حي  لسعادة سبع عيون  لحا 4

تاريخ) تبتدئ من  سنة  (99 (  ملدة)

تسجيل  لشركة.
 (1  111 (,11 ( ( رأسمال  لشركة)

حصة قيمة) ((11 درهم مقسمة إلى)

كل و حدة منها)11,)11)درهم منحت)

كالتالي:)

 (11 محمد) ) لسيد  لعسري 

حصة)))))))))))))))))11,)111 1))درهم)

5ر ع) إمضاء) لشركة  تسييفو 
للسيد  لعسري) و إلمضاء)  لتسييف 

محمد ملدة غيف محدودة.

  ( 5نا5ر إلى) (( سنة  لشركة من)

د نبف.)

توزيع  ألرباح

بعد خصم  ملصاريف و لتحمالت)
في  لقانون) إليها   لقانونية  ملشار 

 لتأسي�شي وبعد خصم)5%)لتكوين

فان  لربح)  الحتياطي  لقانوني 

 لصافي 5قسم بين  لشركاء)كل حس4)

مال) رأس  في  حصصه  ال تماعية 

 لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري)

5وم) بمكناس  باملحكمة  لتجارية 

 212/)27/1)تحت رقم)9))58.

 5(I
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FLASH ECONOMIE

HAROUNE LILFILAHA
شركة  لتضامن
 ستدر ك خطٍإ

 HAROUNE LILFILAHA شركة

شركة ذ ت  إلسم  لجماعي «ش. .ج»

رأسمالها 111.11 11) درهم

 5ت  حسا5ن  ماعة  5ت بوبيدمان 

عين تاو د ت  لحا 4

رقم  لسجل  لتجاري ))456

ملحق 

 ستدر ك خطا

في) للخطأ  لذي  اء) تبعا 

بتاريخ) (5727  لجريدة  لرسمية عدد)

بمو 4  لعقد) و  (1 /18/2122

 لعرفي بتاريخ)16/16/2122)و ملسجل)

 (4/16/2122 بتاريخ) بالحا 4 

و ملتعلق ب بإقر ر  لتصفية  لنهائية)

 لتابعة للفسخ  ملسبق)

تم) للفالحة حيت  لشركة هارون 

باملحكمة  لتجارية)  إل5د ع  لقانوني 

تحت) (22/16/2122 5وم) بمكناس 

 2122 5ونيو) (17 بدال من) ( 86 رقم)

تحت عدد)))456

 52I

BELCOMPTA

M.S.J CAR RENTAL SARL
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

BELCOMPTA

رقم 4  لطابق  الول عمارة E تجزئة 

باب  لسالم   ز غة ، 1111 ، فاس 

 ملغرب

M.S.J CAR RENTAL SARL شركة 

ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي متجر رقم 

21 تجزئة  لتالل 2 طريق مكناس - 

1111  فاس  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
752((

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) (1 
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�شي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 M.S.J (: بمختصر تسميتها)  إلقتضاء)

.CAR RENTAL SARL
تا يف) (: بإ5جاز) غرض  لشركة 

 لسيار ت بدون سائق.
عنو ن  ملقر  ال تماعي):)متجر رقم)
(- طريق مكناس) (2 تجزئة  لتالل) (21

1111 )فاس  ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 (.111 (: منيف)  لسيد  لصباري 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة.)
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
 4  لسيد  لصباري منيف عنو نه) ))
كونت روبرت) (77(71 شارع دو بارك)

1111 )باريس فرنسا.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 4  لسيد  لصباري منيف عنو نه) ))
كونت روبرت) (77(71 شارع دو بارك)

1111 )باريس فرنسا
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
 لتجارية بفاس بتاريخ)26)5نا5ر) 212 

تحت رقم) 212/ )59.
 5 I

SOCIETE MAZAGAN COMPTAFISC-SARL-AU

»DAR NJARA SAJIDA«
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 SOCIETE MAZAGAN
COMPTAFISC-SARL-AU

 N°314, lotissement(Al(Qods, El
Jadida ، 24000،  لجد5دة  ملغرب

»DAR NJARA SAJIDA« شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي إقامة 

 لنخيل، عمارة 22، بلوك D،  لشقة 
رقم 7)،  لطابق  لر بع،  لجد5دة - 

24111  لجد5دة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
21269

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) ((2
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�شي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 DAR«(: بمختصر تسميتها)  إلقتضاء)

.»NJARA SAJIDA
تجارة) (- (: بإ5جاز) غرض  لشركة 
بيع  ألثاث  ملصنوعة من) (-  لخش4.)

 لخش4.)-)أشغال مختلفة و لبناء..
إقامة) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
 لنخيل،)عمارة)22،)بلوك)D،) لشقة)
(- 7)،) لطابق  لر بع،) لجد5دة) رقم)

24111) لجد5دة  ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 (.111 (: فقيف)  لسيد  ملصدق 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة.)
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
عنو نه) )) فقيف   لسيد  ملصدق 
شارع موالي عبد هللا،)إقامة  لنخيل،)
 24111 (،(7 رقم) E،) لشقة  عمارة)

 لجد5دة  ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) )) فقيف   لسيد  ملصدق 
شارع موالي عبد هللا،)إقامة  لنخيل،)
 24111 (،(7 رقم) E،) لشقة  عمارة)

 لجد5دة  ملغرب
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
5نا5ر) (26  البتد ئية بالجد5دة بتاريخ)

 212)تحت رقم)29674.
 54I

SOCIETE MAZAGAN COMPTAFISC-SARL-AU

 AYL INVEST ET«
»LOGISTIQUE

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

حل شركة

 SOCIETE MAZAGAN
COMPTAFISC-SARL-AU

 N°314, lotissement(Al(Qods, El
Jadida ، 24000،  لجد5دة  ملغرب

 »AYL INVEST ET LOGISTIQUE«
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد)في طور  لتصفية)

وعنو ن مقرها  إل تماعي   ، تجزئة 
وسط  لجد5دة،  لشقة 2، ملكية 
بسمة 2،  لطابق  ألول،  لجد5دة - 

24111  لجد5دة  ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.(94  

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�شى 
تقرر حل) 5نا5ر) 212) ((6  ملؤرخ في)
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت)
 AYL INVEST«  لشريك  لوحيد)
رأسمالها) مبلغ  (»ET LOGISTIQUE
مقرها) وعنو ن  درهم  ((11.111
وسط) تجزئة   إل تماعي)  ،)
بسمة) ملكية  (،2  لجد5دة،) لشقة)
2،) لطابق  ألول،) لجد5دة)-)24111 
تمت) (: ل) نتيجة   لجد5دة  ملغرب 
 ملصادقة على حل  لشركة لظروف)

مالية.
ب)  ،) مقر  لتصفية  حدد  و 
(،2 وسط  لجد5دة،) لشقة) تجزئة 
2،) لطابق  ألول،) بسمة) ملكية 
 لجد5دة)-)24111) لجد5دة  ملغرب.)

و عين:
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و) ) لتو مة  خد5جة)  لسيد)ة))

24111) لجد5دة) عنو نه) )) لجد5دة)

 ملغرب كمصفي))ة))للشركة.

وعند  إلقتضاء) لحدود  ملفروضة)

محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

 ملخابرة و محل تبليغ  لعقود و  لوثائق)

 ملتعلقة بالتصفية):)  ،)تجزئة وسط)

 لجد5دة،) لشقة)2،)ملكية بسمة)2،)

 لطابق  ألول،) لجد5دة

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

5نا5ر) (26  البتد ئية بالجد5دة بتاريخ)

 212)تحت رقم)29682.

 55I

NACHIT CONSULTING & TRADING

VICTORIA DIGITAL MAROC
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 NACHIT(CONSULTING &

TRADING

 ANGLE BD YACOUB EL (7 

 MANSOUR ET SOCRATE IMM

 ESPACE(AL(ANDALOUSSE 3E

 ETG ، 20100، CASABLANCA

MAROC

  VICTORIA DIGITAL MAROC

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي   زنقة 

 ورير شارع موالي 5وسف - - 

 لد ر لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

571179

في) مؤرخ  حر  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) (2 

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�شي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

. VICTORIA DIGITAL MAROC
غرض  لشركة بإ5جاز):)شر ء)وبيع)
و كر ء) ميع وسائل  لسمع  لبصري)

و لوسائط  ملتعددة
و  ستيف د-مساعدة) تصد5ر 
صيانة  ميع) و   لشركات-تركي4 
و  دو ت)  دو ت  لسمع  لبصري 
شبكات) (- كامر ت  ملر قبة) (-  خرى)
تسويق) و  و لهاتف   ملعلوماتيات 

 للو زم  ملكتبية.....
  (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
(- (- 5وسف) زنقة  ورير شارع موالي 

 لد ر لبيضاء) ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 21.111 رأسمال  لشركة:) مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
 VICTORIA DIGITAL  لشركة)
درهم) ((11 بقيمة) حصة  (: 211

للحصة.)
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
 VICTORIA DIGITAL  لشركة)
درو) (28(19 باريس) زنقة  عنو نه) ))

سدكس)-)درو فرنسا.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 PALANICAOUDEN  لسيد)
باربس) شارع  (4( عنو نه) )) (Wesley

8)751)-)باريس فرنسا
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
  ( بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 
5نا5ر) 212)تحت رقم)11856242.

 56I

مكت4  ملحاماة

HAYAT MOROCCO
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تعيين مسيف  د5د للشركة

مكت4  ملحاماة
615 شارع كلميمة  نفا، 41111، 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب
HAYAT MOROCCO شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

 CASA وعنو ن مقرها  إل تماعي
 TWIN(TOWERS 2 BUSINESS

 CENTER TWIN CENTER
 TOUR(OUEST   ANGLE(BD

 ZERKTOUNI ET BD MASSIRA
 EL(KHADRA 5 ET 6 7TAGES
.20100 CASABLANCA(MAROC

تعيين مسيف  د5د للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

. 12579
قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�شى 
تم تعيين) (2122 نونبف)  ملؤرخ في) 2)
للشركة  لسيد)ة)) مسيف  د5د 

ARSLAN TOLGA)كمسيف وحيد
تبعا إلقالة مسيف.

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
بتاريخ) 2  بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

5نا5ر) 212)تحت رقم)855421.

 57I

gestoria siham

سوماترافلو جنرال 
SOMATRAVLO GENERAL

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

gestoria siham
 EL(JADIDAlot(hakima(N°131 ،

24111،  لجد5دة  ملغرب
 SOMATRAVLO سوماتر فلو  نف ل
GENERAL شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي 74) شارع 
 لزرقطوني ومو�شى بن نصيف شقة 
6)  لطابق  لسابع  لد ر  لبيضاء - 

71 21  لد ر  لبيضاء  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
569 97

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) ((8
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�شي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)
 SOMATRAVLO سوماتر فلو  نف ل)

.GENERAL
بيع مو د) (: غرض  لشركة بإ5جاز)

 لبناء.
و لصيانة) و إلصالح   لتجميع 

و لصيانة وبناء)غرف  لتبف5د)؛
أو) أو  ملر قبة  إ ر ء) لدر سات 
 ملر  عة أو  لتحليالت أو  لخدمات في)

 ميع  ملجاالت)؛
 لتجارة.

ثال ة)،)تدفئة)،)تهوية)؛
 لطاقة  لشمسية.

 للو زم  ملكتبية و ملعد ت  ملكتبية.
و لبذور) بيع  ملنتجات  لزر عية 

و ألسمدة.
صيانة وإنتاج وبيع  لطاقة.

عد د ت ومقاعد مبفدة)؛
و لدعم) و ملساعدة   ملشورة 
من) من  ألفر د  عمل  عن  للباحثين 

حيث  لتوظيف و الندماج  ملنهي
بيع مو د  لصيدلية.

وبيع  أل هزة  ملنزلية) شر ء)
و إللكتفونيات.

تقد5م  لخدمة.
أعمال  لبناء.

 لتطوير  لعقاري.
شر ء)وبيع أي عقار.

نقل  لبضائع.
وسائل  لنقل  لخاصة)

و لشخصية.
تأ يف  ملعد ت.

تأ يف معد ت  ملسح.
(، و لبناء)  إلنشاء ت  ملعدنية 

 ألشغال  لعامة)،) ميع  ملهن)؛
بيع مو د  لسباكة.

بيع  ملو د  لكهربائية.
أعمال  لتفكي4  لكهربائية)

و لسباكة وأعمال  لتفكي4  ألخرى)؛
أعمال  لتبليط.
أعمال  لدهان.
عمل  لجبس.
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تغطية  ألرضيات) أعمال 

و لجدر ن.

بيع  ملو د  لصحية.

بيع وشر ء)مقاطع  ألملنيوم)؛

تعد5ن  ألملنيوم

أعمال  لغال5ات.

إمد د ت مياه  لشرب)؛

قطع غيار.

 الستيف د و لتصد5ر.

أعمال  لصرف  لصحي.

أعمال  لنجارة.

منتج  لتنظيف.

 لتدبيف  ملنزلي)،) لبستنة)،) لحر سة)

،) ألمن)؛

أعمال متنوعة..

عنو ن  ملقر  ال تماعي):)74))شارع)

شقة) نصيف  بن  ومو�شى   لزرقطوني 

(- 6)) لطابق  لسابع  لد ر  لبيضاء)

71 21) لد ر  لبيضاء) ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 (.111 (:  لسيد معاد  بن عي�شى)

حصة بقيمة)11))درهم للحصة.)

 (111 (: معاد  بن عي�شى)  لسيد 

بقيمة)11))درهم.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

 لسيد معاد  بن عي�شى عنو نه) ))

طنجة) (5 رقم) د  زنقة  (2 حي  لركايع)

91181)طنجة  ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيد معاد  بن عي�شى عنو نه) ))

طنجة) (5 رقم) د  زنقة  (2 حي  لركايع)

91181)طنجة  ملغرب

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

 25 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

5نا5ر) 212)تحت رقم)258 .

 58I

gestoria siham

بريكولجديف 
BRICOLAGEDEV

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

gestoria siham
 EL(JADIDAlot(hakima(N°131 ،

24111،  لجد5دة  ملغرب
 BRICOLAGEDEV بريكولجد5ف

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي 44) 
شارع ميد سميحه  القامة  وهرة 
ميد سميحه  لدور  لسادس شقة 
5   لد ر  لبيضاء - 1))21  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
569 95

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) (12
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�شي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.BRICOLAGEDEV(بريكولجد5ف
بيع مو د) (: غرض  لشركة بإ5جاز)

 لبناء.
و لصيانة) و إلصالح   لتجميع 

و لصيانة وبناء)غرف  لتبف5د)؛
 لتجارة.

 لطاقة  لشمسية.
 للو زم  ملكتبية و ملعد ت  ملكتبية.

 لتبف5د وتكييف  لهو ء.
و لبذور) بيع  ملنتجات  لزر عية 

و ألسمدة.
و لدعم) و ملساعدة   ملشورة 
من) من  ألفر د  عمل  عن  للباحثين 

حيث  لتوظيف و الندماج  ملنهي

وبيع  أل هزة  ملنزلية) شر ء)
و إللكتفونيات.

تقد5م  لخدمة.
أعمال  لبناء.

 لتطوير  لعقاري.
شر ء)وبيع أي عقار.

نقل  لبضائع.
وسائل  لنقل  لخاصة)

و لشخصية.
تأ يف  ملعد ت.

تأ يف معد ت  ملسح.
(، و لبناء)  إلنشاء ت  ملعدنية 

 ألشغال  لعامة)،) ميع  ملهن)؛
بيع مو د  لسباكة.

بيع  ملو د  لكهربائية.
أعمال  لتفكي4  لكهربائية)

و لسباكة وأعمال  لتفكي4  ألخرى)؛
أعمال  لتبليط.
أعمال  لدهان.
عمل  لجبس.

تغطية  ألرضيات) أعمال 
و لجدر ن.

بيع  ملو د  لصحية.
بيع وشر ء)مقاطع  ألملنيوم)؛

تعد5ن  ألملنيوم
إمد د ت مياه  لشرب)؛

قطع غيار.
 الستيف د و لتصد5ر.

أعمال  لصرف  لصحي.
أعمال  لنجارة.
منتج  لتنظيف.

 لتدبيف  ملنزلي)،) لبستنة)،) لحر سة)
،) ألمن)؛

أعمال متنوعة..
 (44 (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
سميحه  القامة  وهرة) ميد  شارع 
شقة) سميحه  لدور  لسادس  ميد 
1))21) لد ر) (- 5 ) لد ر  لبيضاء)

 لبيضاء) ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
:   لسيد عبد  للطيف  بن عي�شى)
درهم) ((11 بقيمة) حصة  ((.111

للحصة.)

(:  لسيد عبد  للطيف  بن عي�شى)
111))بقيمة)11))درهم.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء):

عي�شى) عبد  للطيف  بن   لسيد 
عنو نه) ))حي  لركايع)2)زنقة د رقم)5 

طنجة)91181)طنجة  ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عي�شى) عبد  للطيف  بن   لسيد 
عنو نه) ))حي  لركايع)2)زنقة د رقم)5 

طنجة)91181)طنجة  ملغرب
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
 25 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

5نا5ر) 212)تحت رقم)257 .

 59I

CABINET FICOR

NN GROUPE
إعالن متعدد  لقر ر ت

CABINET FICOR
2) زنقة  ألقحو ن إقامة  لناس 

بوسجور ، 21211،  لد ر  لبيضاء 
 ملغرب

NN GROUPE »شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة«

وعنو ن مقرها  ال تماعي: )9) شارع 
 لفو ر ت حي عادل  لطابق    لحي 
 ملحمدي - 21211  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب.
»إعالن متعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 
.4115

بمقت�شى  لجمع  لعام  الستثنائي)
 ملؤرخ في)) )د نبف)2122

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية:)
على) 5نص  )1:) لذي  رقم) قر ر 
تفويت  ميع  لحصص) ما5لي:)
بالسيدة  لعمري  ميلة)  لخاصة 

لفائدة  لسيد بلكاسم نحيلة)
على) 5نص  12:) لذي  رقم) قر ر 
مر د) محمد  إستقالة  لسيد  ما5لي:)
للشركة) كمسيف  مهامه  من  ناجي 
و إلقر ر بالسيد بلكاسم نحيلة كمسيف)

وحيد للشركة ملدة غيف محدودة
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على) 5نص  رقم) 1:) لذي  قر ر 
ما5لي:)تغييف  لشكل  لقانوني للشركة)
د ت  ملسؤولية) شركة  لتصبح 

 ملحدودة و لشريك  لوحيد
على) 5نص  14:) لذي  رقم) قر ر 
تعد5ل  لقانون  السا�شي) (* ما5لي:)

للشركة
وتبعا لذلك تم تعد5ل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�شي  لتالية:)
على) 5نص  6/7:) لذي  رقم) بند 
حوزت) في  ما5لي:) ل  لحصص 
حصة) (5111 بلكاسم) نحيلة   لسيد 

من فئة)11))درهم للحصة)
على) 5نص  41:) لذي  رقم) بند 
ما5لي:) إلقر ر بالسيد نحيلة بلكاسم)

كمسيف وحيد للشركة
بند رقم)):) لذي 5نص على ما5لي:)

تغييف  لشكل  لقانوني للشركة)
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
  ( بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

5نا5ر) 212)تحت رقم) 8 856.
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ML EXPERTS

ORA TECHNOLOGIES
شركة مساهمة مبسطة

تأسيس شركة

ML EXPERTS
 GHANDI MALL BD GHANDI
 IMMEUBLE 9 4EME(ETAGE ،

20000، CASABLANCA(MAROC
 ORA TECHNOLOGIES
شركة مساهمة مبسطة

وعنو ن مقرها  إل تماعي 265 شارع 
 لزرقطوني  لطابق  لثاني عشر - 

21111  لد ر  لبيضاء  ملغرب
تأسيس شركة مساهمة مبسطة

 رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
571( (

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعد د  لقانون) (2122 د نبف) ((6
مبسطة) مساهمة  لشركة   ألسا�شي 

باملميز ت  لتالية:
مساهمة) شركة  (: شكل  لشركة)

مبسطة.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 ORA (: بمختصر تسميتها)  إلقتضاء)

.TECHNOLOGIES
تطوير) (• (: غرض  لشركة بإ5جاز)
خدمات  إلنتفنت) وتوفيف  وتسويق 
تغطي) ) لتجارة  إللكتفونية  لتي 
و لخدمات) (،  لسلع بجميع أنو عها))
 للو ستية)،)و لخدمات  لرقمية وأي)
خدمة دفع تتطل4 تصاريح بمو 4)

 ألحكام  لقانونية)؛
و لتكنولوجي) •) التصال  لرقمي 
على) ومقدمي  لخدمات  بين  لتجار 

 ختالف أنو عهم وعمالئهم.
بالتجزئة) و لتوزيع  •) لتخزين 

للسلع.
•) الستشار ت في  لتحول  لرقمي)

و ستف تيجية  لتكنولو يا.
تطوير وتصميم وتسويق بر مج) (•

 لكمبيوتر.
(، •) لقيام بجميع عمليات  لنقل)
و لعبور) (، و لشحن) (، و للو ستيات)
(، و لبف5د  لسريع) (، و لعمولة) (،
(، و ملناولة) (، و لتخليص  لجمركي)
(، و لتخزين) (، و لتأشيف) (، و لشحن)
ونقل  لبضائع و لبضائع) (، و لشحن)
على  ألر �شي  ملغربية)،)و ميع وسائل)
 لنقل  ملحلية عن طريق  لبحر)،)و لبف)

،)و لجو)،)و لسكك  لحد5د5ة.
صناد5ق  لنقل) تشغيل  ميع  (•
بكافة فروعها و ميع منافذها وعلى)
و ه  لخصوص  ميع  لعمليات)
 لتجارية و لصناعية و ملالية  لبحرية)
و لبف5ة و لجوية و ألور ق  ملالية  لتي)

قد تتعلق بهذه  ألنشطة.
•) لنقل  لدولي للبف5د  لسريع.

•) ستيف د وتصد5ر؛
•)وبصفة عامة)،) ميع  ملعامالت)
 لتجارية و ملالية و لصناعية و ألور ق)
بشكل) ،) ملتعلقة  و لعقارية)  ملالية 
مباشر أو غيف مباشر)،)كلًيا أو  زئًيا)،)
بغرض  لشركة أو بأي أغر ض مماثلة)
أو ذ ت صلة)،)أو حتى من  ملحتمل أن)

تسهل تطبيقها أو تطويرها..
 265 (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
شارع  لزرقطوني  لطابق  لثاني عشر)

- 21111) لد ر  لبيضاء) ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

مبلغ رأسمال  لشركة:)2.211.111 

درهم،)مقسم كالتالي:

 ORA Technologies SA  لشركة)

درهم) ((11 811.)5) :)حصة بقيمة)

للحصة.

 ORA INVEST ( :  لشركة)

درهم) ((11 بقيمة) حصة  (44.111

للحصة.

 ORA INVEST 2 :  لشركة)

درهم) ((11 بقيمة) حصة  (22.111

للحصة.

 OMAR ALAMI : 2.211  لسيد)

حصة بقيمة)11))درهم للحصة.)

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

 ORA Technologies  لشركة)

 rue(de(Candolle(26,(( (عنو نه(SA

 c/o(GVA( Tax( Services( SA,( 1205

*****) نيف) (Genève,( enregistré

سويسر ..

 ORA INVEST (  لشركة)

شارع  لزرقطوني) (265 عنو نه) ))

 لطابق)2)) لد ر  لبيضاء)*****) لد ر)

 لبيضاء) ملغرب.

 ORA INVEST2  لشركة)

شارع  لزرقطوني) (265 عنو نه) ))

 لطابق)2)) لد ر  لبيضاء)*****) لد ر)

 لبيضاء) ملغرب.

 لسيد)OMAR ALAMI)عنو نه) ))

 Chemin( de( Fontenay( 15,( 1007,

لوز ن) (***** (Lausanne,( Suisse

سويسر .

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيد)OMAR ALAMI)عنو نه) ))

-) لد ر) (Strelitzias Anfa ممر) ( 

 لبيضاء)*****) لد ر  لبيضاء) ملغرب

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

 (( بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

5نا5ر) 212)تحت رقم)81856269.

 6(I

AEX ET COM MAROC AUDIT ET EXPERTISE

 CENTRE PRIVE ACCENT
FRANCAIS - CPAF

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

قفل  لتصفية

 AEX ET COM MAROC AUDIT
ET EXPERTISE

ز وية شارع محمد  لخامس و شارع 
 بن كثيف إقامة دوس مارس رقم 44 ، 

91111، طنجة  ملغرب
 CENTRE PRIVE ACCENT

FRANCAIS - CPAF شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي : زنقة 
عالل بن عبدهللا إقامة 5اسمين 
 لطابق    ملكت4  ) - 91111 

طنجة  ملغرب.
قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
.92 8 

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�شى 
تقرر) (2122 نونبف) (17 في)  ملؤرخ 
 CENTRE PRIVE ACCENT حل)
ذ ت) شركة  (FRANCAIS - CPAF
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 
 لوحيد مبلغ رأسمالها)1.111))درهم)
وعنو ن مقرها  إل تماعي زنقة عالل)
بن عبدهللا إقامة 5اسمين  لطابق)  
طنجة  ملغرب) (91111  -  ملكت4) ) 
النطالق) النعد م  آلفاق  نتيجة 

 لنشاط.
و عين:

 لسيد)ة))فاني))د5لتيل و عنو نه) ))
إقامة) لبنان  و  شارع  لعر ق  ملتقى 
 91111  29 شقة) (8 طابق) طر كونا 

طنجة  ملغرب كمصفي))ة))للشركة.
و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية)
بتاريخ))2)نونبف)2122)وفي زنقة عالل)
بن عبدهللا إقامة 5اسمين  لطابق)  

 ملكت4) ) - 91111)طنجة  ملغرب.
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
5نا5ر) (26 بتاريخ) بطنجة   لتجارية 

 212)تحت رقم)262156.
 62I
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د5و ن  الستاذ إحسان بنسودة

 MALKI FOOD GROUPE 
SARLAU

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد
تفويت حصص

د5و ن  الستاذ إحسان بنسودة
22 شارع عمر  لخيام بوسجور ، 

21211،  لد ر لبيضاء  ملغرب
 MALKI FOOD GROUPE 

SARLAU شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي ز وية 
 لشارع  ورج ساند و شارع ستند ل 
إقامة بنبف محل 45 - 11)21  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب.
تفويت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري -.
بمقت�شى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تمت) 5نا5ر) 212) (14 في)  ملؤرخ 

 ملصادقة على):
عمر  ملالكي) )ة)) تفويت  لسيد)
أصل) من  حصة   تماعية  ((11
11))حصة لفائدة  لسيد))ة))محمد)

 ملالكي بتاريخ)14)5نا5ر) 212.
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني  (
 26 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

5نا5ر) 212)تحت رقم)855795.
 6 I

BELCOMPTA

YOUSAM TRAVAUX
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

BELCOMPTA
رقم 4  لطابق  الول عمارة E تجزئة 
باب  لسالم   ز غة ، 1111 ، فاس 

 ملغرب
YOUSAM TRAVAUX شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد)في طور  لتصفية)
وعنو ن مقرها  إل تماعي رقم 7 

مسجد عمر  بن  لخطاب حي  لنماء 
بنسودة - 1111  فاس  ملغرب.

حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
. 1 8 

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�شى 
تقرر) (2122 د نبف) ( 1 في)  ملؤرخ 
ذ ت مسؤولية محدودة) حل شركة 
 YOUSAM ذ ت  لشريك  لوحيد)
 511.111 TRAVAUX)مبلغ رأسمالها)
درهم وعنو ن مقرها  إل تماعي رقم)
7)مسجد عمر  بن  لخطاب حي  لنماء)
بنسودة)-)1111 )فاس  ملغرب نتيجة)

ل):)قر ر  لشريك  لوحيد.
 7 رقم) مقر  لتصفية ب  و حدد 
مسجد عمر  بن  لخطاب حي  لنماء)

بنسودة)-)1111 )فاس  ملغرب.)
و عين:

و) 5وسف  ر ضة   لسيد)ة))
تجزئة  لقرويين) (6(8 رقم) عنو نه) ))
فاس) ( 1111 عين  لشقف) طريق 

 ملغرب كمصفي))ة))للشركة.
وعند  إلقتضاء) لحدود  ملفروضة)
محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و) تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 
 7 رقم) (: بالتصفية)  لوثائق  ملتعلقة 
مسجد عمر  بن  لخطاب حي  لنماء)

بنسودة
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
 لتجارية بفاس بتاريخ)26)5نا5ر) 212 

تحت رقم)9)59.

 64I

MK SOLUTIONS

FALACOSA
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

MK SOLUTIONS
 RUE 14 AMAL 2 IMM 2 3EME
 ETAGE(N 8 SIDI(BERNOUSSI ،
20000، CASABLANCA(MAROC
FALACOSA شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي زنقة 4) 
 المل 2 عمارة 2  لطابق    لرقم 

8 سيدي  لبفنو�شي - 21111  لد ر 
 لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

56749 

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) (12

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�شي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.FALACOSA

قطاع) (: بإ5جاز) غرض  لشركة 

و لهندسة) و ألشغال  لعامة   لبناء)

 ملدنية.

 (4 زنقة) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)

2) لطابق) ) لرقم) عمارة) (2  المل)

21111) لد ر) (- سيدي  لبفنو�شي) (8

 لبيضاء) ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

111.))حصة) (:  لسيد سميف فالح)

بقيمة)11))درهم للحصة.)

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

 5 عنو نه) )) فالح  سميف   لسيد 

زنقة دي مين الرميطاج)21111) لد ر)

 لبيضاء) ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 5 عنو نه) )) فالح  سميف   لسيد 

زنقة دي مين الرميطاج)21111) لد ر)

 لبيضاء) ملغرب

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

 16 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

5نا5ر) 212)تحت رقم)))  85.

 65I

TZ CONSULTING

النمري ماترييل لوك
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

TZ CONSULTING

 80BD(MLY(SLIMANE 4EME(ETG

 N°38 AÏN(SEBAÄ(CASABLANCA

 ، 20610، CASABLANCA

MAROC

 لنمري ماترييل لوك شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي 86 

زنقة أوالد زيان طابق ) رقم 49 

 لد ر لبيضاء - 1 212  لد ر لبيضاء  

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

569959

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) ((7

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�شي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

 إلقتضاء)بمختصر تسميتها):) لنمري)

ماترييل لوك.

صنع) (: بإ5جاز) غرض  لشركة 

 ملنتجات  لصناعية.

و إلطار ت) تجميع  ألنابي4 

و ملنشآت  لصناعية)؛

وصيانة  لوحد ت) إنشاء) مقاول 

 لصناعية.

تا ر لألدو ت  آللية آالت كبيفة أو)

معد ت صناعية أو ر ل أعمال.

إنشاء ت) أو  أعمال  مقاول 

مختلفة.
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أعمال  لبناء)لألعمال  لصناعية.
تشييد أعمال  لهندسة  ملدنية.

تطوير وتصنيع وتحويل  ملنتجات)
إلى) و مليكانيكية  لصناعية   ملعدنية 

لد ئن ومو د مطاطية أو غيفها.
-) لقيام في مجال نشاط  لشركة)
بأي نوع من أنو ع  لعمليات  ملتعلقة)

بما 5لي:
و ملو د  ملعدة)  ملو د  لخام 
وقطع  لغيار) و لعناصر  و ملكونات 

و ملنتجات شبه  ملصنعة و ملنتجات.
 86 (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
 49 رقم) (( طابق) زيان  أوالد  زنقة 
1 212) لد ر لبيضاء))  لد ر لبيضاء)-)

 ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 (.111 (: 5وسف)  لسيد  لنمري 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة.)
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
 لسيد  لنمري 5وسف عنو نه) ))
ممر  لحد ئق  لطابق  لسفلي) (214
عين  لسبع) (2 كاردن) إقامة  (2 شقة)
21251) لد ر لبيضاء))  لد ر لبيضاء)

 ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيد  لنمري 5وسف عنو نه) ))
ممر  لحد ئق  لطابق  لسفلي) (214
عين  لسبع) (2 كاردن) إقامة  (2 شقة)
21251) لد ر لبيضاء))  لد ر لبيضاء)

 ملغرب
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
  1 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 
5نا5ر) 212)تحت رقم)11856221.

 66I

NADAEXPERT

عف٠إم للخبرة
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

NADAEXPERT

 RESIDENCE(AL(MANAL -N°

 11 RUE(JAAFAR(BNOU(HABIB

 -BOURGOGNE CASABLANCA

 -MAROC، 20250،

CASABLANCA MAROC

عف٠إم للخبفة شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي رقم )) 
شارع  عفر بن حبي4 بوركون 

21251  لد ر  لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

56(2 9

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعد د  لقانون) (2122 أكتوبر) ((1

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�شي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

عف٠إم للخبفة.

(: بإ5جاز) غرض  لشركة 

 إلستشار ت وخدمات للشركات.
رقم) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
بوركون) بن حبي4  شارع  عفر  (((

21251) لد ر  لبيضاء) ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 لسيدة فاطمة مستغيث):)111.) 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة.)

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

مستغيث) فاطمة   لسيدة 

عنو نه) ))حد ئق  ملحاميد عمارة و)١ 
رقم)24 41111)مر كش  ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

مستغيث) فاطمة   لسيدة 

عنو نه) ))حد ئق  ملحاميد عمارة و)١ 
رقم)24 41111)مر كش  ملغرب

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

 14 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

نونبف)2122)تحت رقم)  68 .
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YBS AGRO

MEDCARE GLOBE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

MEDCARE GLOBE

 imm bouchraya khalil Hay

 Moulay(Rachid(Dakhla ،

73000، DAKHLA(MAROC

MEDCARE GLOBE شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي عمارة 

بشر 5ا خليل حي موالي رشيد 

 لد خلة DAKHLA 73000  لد خلة 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

2(85(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  (2122 5ونيو) ((6

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�شي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.MEDCARE GLOBE

غرض  لشركة بإ5جاز):) ستيف د)/)

وصيانة  ميع) وبيع  وعرض  تصد5ر 

أنو ع  أل هزة و ملعد ت  لطبية.

عمارة) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)

رشيد) موالي  حي  خليل  بشر 5ا 

DAKHLA 7 111) لد خلة)  لد خلة)

 ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 (.111 (: خليل  للوكس)  لسيد 
حصة بقيمة)11))درهم للحصة.

 (.111 (:  لسيدة  سماء) للوكس)
حصة بقيمة)11))درهم للحصة.)

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء):

عنو نه) )) خليل  للوكس   لسيد 
تجزئة)44 )بلوك د )رقم)7)) لعيون)

71111) لعيون  ملغرب.
 لسيدة  سماء) للوكس عنو نه) ))
حي  لهدى  كاد5ر) (66 بلوك ك رقم)

81171.) كاد5ر  ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) )) خليل  للوكس   لسيد 
تجزئة)44 )بلوك د )رقم)7)) لعيون)

71111) لعيون  ملغرب
 لسيدة  سماء) للوكس عنو نه) ))
حي  لهدى  كاد5ر) (66 بلوك ك رقم)

81171.) كاد5ر  ملغرب
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
 (6 بتاريخ) بو دي  لده4   البتد ئية 
5ونيو)2122)تحت رقم)141/2122).
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LEADER FINANCE

ZAIN AL RAWABI
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

LEADER FINANCE
 1ER(ETAGE(N° 2 IMM 520 AL

 MANAR(OPERATION(CHARAF ،
40000، MARRAKECH(MAROC
ZAIN AL RAWABI شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي رقم 2)6 
 لطابق  ألول  لشقة رقم ) تجزئة 

 ملسار طريق  سفي مر كش - 41111 
مر كش  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
( 2527
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في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) (12

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�شي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

 ZAIN (: بمختصر تسميتها)  إلقتضاء)

.AL RAWABI

غرض  لشركة بإ5جاز):)مطعم.

عنو ن  ملقر  ال تماعي):)رقم)2)6 

تجزئة) (( رقم)  لطابق  ألول  لشقة 

 ملسار طريق  سفي مر كش)-)41111 

مر كش  ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 521 (:  لسيد روبيفت عادل بشيف)

حصة بقيمة)11))درهم للحصة.

 481 (: زهيف) عبد  لجبار   لسيد 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة.)

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

بشيف) عادل  روبيفت   لسيد 

شارع) 2) قامة  كار ند   عنو نه) ))

 41111 مر كش) محمد  لسادس 

مر كش  ملغرب.

 لسيد عبد  لجبار زهيف عنو نه) ))

هولند )5 )99)هولند  هولند .

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

بشيف) عادل  روبيفت   لسيد 

شارع) 2) قامة  كار ند   عنو نه) ))

 41111 مر كش) محمد  لسادس 

مر كش  ملغرب

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

5نا5ر) (21 بتاريخ) بمر كش   لتجارية 

 212)تحت رقم)889 4).
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LE LEGALISTE

BRILLANT MOROCCO
إعالن متعدد  لقر ر ت

LE LEGALISTE
ز وية شارع ميسانج و عبد  لرحيم 
بوعبيد  ملكت4 رقم 9  لو زيس ، 
21241،  لد ر  لبيضاء  ملغرب

BRILLANT MOROCCO »شركة 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة«

وعنو ن مقرها  ال تماعي: 14) 
شارع محمد  ود ر  لحي  لصناعي 

موالي رشيد - 21111  لد ر  لبيضاء 
 ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.5(694(
بمقت�شى  لجمع  لعام  الستثنائي)

 ملؤرخ في)15)5نا5ر) 212
تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية:)

حصص:) تفويت  (- (( رقم) قر ر 
 لذي 5نص على ما5لي:) ملصادقة على)
بيع  لسيد كوناى كوموس)225)سهم)
 BRILLANT MOROCCO لشركة)

لفائدة  لسيد خالد ساري.))
وتأكيد) -) ستقالة  (2 رقم) قر ر 
مسيف للشركة:) لذي 5نص على ما5لي:)
 ملو فقة على  ستقالة  لسيد كوناى)
وتأكيد) كمسيف  مهامه  من  كوموس 
وحيد) كمسيف  ساري  خالد   لسيد 

للشركة.
وتبعا لذلك تم تعد5ل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�شي  لتالية:)
بند رقم)6,)7,)4):) لذي 5نص على)

ما5لي:)-
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
 25 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

5نا5ر) 212)تحت رقم)216 .
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FIDUCIAIRE AL QODS

LAZAGHI
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

FIDUCIAIRE AL QODS
ANGLE AV MED V ET  6 

 HASSAN(II 3° ETAGE، 23000،
BENI MELLAL MAROC

LAZAGHI شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة)في طور  لتصفية)

وعنو ن مقرها  إل تماعي محل 
رقم 29) زنقة خد5جة بنت خويلد 
تجزئة  لسمارة حي  بن رشد  لوفاق 

- 2111) تمارة  ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.( 2(95

بمقت�شى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تقرر حل) 5نا5ر) 212) (19  ملؤرخ في)
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة) شركة 
 91.111 رأسمالها) مبلغ  (LAZAGHI
درهم وعنو ن مقرها  إل تماعي محل)
زنقة خد5جة بنت خويلد) ((29 رقم)
تجزئة  لسمارة حي  بن رشد  لوفاق)
- 2111))تمارة  ملغرب نتيجة ل):) زمة)

 لقطاع.
محل) ب  مقر  لتصفية  حدد  و 
زنقة خد5جة بنت خويلد) ((29 رقم)
تجزئة  لسمارة حي  بن رشد  لوفاق)

- 2111))تمارة  ملغرب.)
و عين:

عنو نه) )) و  زهار  زكية   لسيد)ة))
 (2111  4179 رقم) تجزئة  لوفاق 

تمارة  ملغرب كمصفي))ة))للشركة.
وعند  إلقتضاء) لحدود  ملفروضة)
محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و) تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
5نا5ر) ( 1 بتاريخ) بتمارة   البتد ئية 

 212)تحت رقم)9815.
 7(I

Glacier sidi maarouf

Glacier sidi maarouf
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

Glacier sidi maarouf
58-62, زنقة قا�شي إ5اس  ملعارف ، 

11)21،  لد ر  لبيضاء  ملغرب
Glacier sidi maarouf شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي 62-58, 
زنقة قا�شي إ5اس  ملعارف  - 11)21 

 لد ر لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

571(4 

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعد د  لقانون) (2122 د نبف) (17

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�شي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

 Glacier(:(إلقتضاء)بمختصر تسميتها 

.sidi maarouf

بيع) (: بإ5جاز) غرض  لشركة 

 ملتلجات و  ملشروبات.

(,58-62 (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
 21(11 زنقة قا�شي إ5اس  ملعارف))-)

 لد ر لبيضاء) ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 (1.111 رأسمال  لشركة:) مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

(:  لسيدة ر اء) لعمر ني  لجوطي)

25)حصة بقيمة)11))درهم للحصة.

 25 (: 5اسمينة  لعمر ني)  لسيدة 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة.

 25 (: زوهور  لعمر ني)  لسيدة 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة.

 لسيد حسن  لعمر ني):)25)حصة)

بقيمة)11))درهم للحصة.)

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

ر اء) لعمر ني  لجوطي)  لسيدة 

تجزئة  لسعد5ة  لرقم) عنو نه) ))

51)21) لد ر لبيضاء) كالفورنيا) (1 

 ملغرب.

5اسمينة  لعمر ني)  لسيدة 
إقامة بال  ملد5نة) رقم) )) عنو نه) ))

 21(51 كالفورنيا)  لطابق  لسفلي 

 لد ر لبيضاء) ملغرب.



2863 الجريدة الرسميةعدد)5755 - 24)ر 4)444) )5))فبف 5ر) 212) 

 لسيدة زوهور  لعمر ني عنو نه) ))
6))تجزئة بال  ملد5نة  لطابق  لسفلي)
51)21) لد ر لبيضاء) كالفورنيا)

 ملغرب.
 لسيد حسن  لعمر ني عنو نه) ))
لبيسة  لشر كي  لساحل  والد  حريز)

برشيد)11)26)برشيد  ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيد حسن  لعمر ني عنو نه) ))
لبيسة  لشر كي  لساحل  والد  حريز)

برشيد)11)26)برشيد  ملغرب
5اسمينة  لعمر ني)  لسيدة 
إقامة بال  ملد5نة) رقم) )) عنو نه) ))
 21(51 كالفورنيا)  لطابق  لسفلي 

 لد ر لبيضاء) ملغرب
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
  ( بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 
5نا5ر) 212)تحت رقم)71856275.
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Sté Fiduciaire d’Aujourd’hui SARL

 STE SNACK GRILLADINU
SARL AU

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

 Sté Fiduciaire d’Aujourd’hui
SARL

 RUE ABDOLLAH BNO YASSIN
 NO 34 ، 32000، AL(HOCEIMA

MAROC
 STE SNACK GRILLADINU SARL
AU شركة ذ ت مسؤولية محدودة 

ذ ت  لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي حي  لدو لي 
  د5ر  لحسيمة - 2111   لحسيمة 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
 99(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) ((7
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�شي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 STE (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)
.SNACK GRILLADINU SARL AU

مطعم و) (: غرض  لشركة بإ5جاز)
مقهى)

 لتصد5ر و  الستف د.
حي) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
  2111 (-  لدو لي   د5ر  لحسيمة)

 لحسيمة  ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 (.111 (: 5اسين  لصالحي)  لسيد 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة.)
 (111 (: 5اسين  لصالحي)  لسيد 

بقيمة)11))درهم.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
 لسيد 5اسين  لصالحي عنو نه) ))
حي   د5ر  لسفلى   د5ر  لحسيمة)

2111 ) لحسيمة  ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيد 5اسين  لصالحي عنو نه) ))
حي   د5ر  لسفلى   د5ر  لحسيمة)

2111 ) لحسيمة  ملغرب
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
تحت) (- بتاريخ) بالحسيمة   البتد ئية 

رقم)-.

 7 I

SILVER FID

RM HOLDING
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

رفع رأسمال  لشركة

SILVER FID
 ANGLE BD AL QODS ET ROUTE
 ،1029 SIDI(MAAROUF ، 20270

 لد ر لبيضاء  ملغرب
RM HOLDING شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي تجزئة 54) 

 لحي  لصناعي  بن  مسيك سيدي 

عتمان حي موالي رشيد -  2171 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب.
رفع رأسمال  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.54241(

بمقت�شى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

تم) (2122 د نبف) (21 في)  ملؤرخ 
قدره) بمبلغ  رأسمال  لشركة  رفع 

من) أي  درهم«) ( .111.111«

  .211.111« إلى) درهم«) (211.111«

تقد5م حصص) (: عن طريق) درهم«)

نقد5ة أو عينية.

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

 27 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

5نا5ر) 212)تحت رقم)856121.

 74I

RADFID

BARBON
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
وفاة شريك

RADFID

 ROCHES NOIRES

 CASABLANCA ، 20000،

CASABLANCA MAROC

BARBON شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي )  زنقة 
ز 5د  بن  لرفاع - 21111  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب.

وفاة شريك
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.(25697

بمقت�شى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

5نا5ر) 212)تم  إلعالم) (26  ملؤرخ في)

بوفاة  لشريك محمد صدقي و توزيع)

لرسم) (
ً
تبعا على  لورثة  حصصه 

 21(8 د نبف) (24 في)  إلر ثة  ملؤرخ 

بالشكل  ألتي):

 218 (، ( صدقي) نجي4   لسيد)ة))

حصة.

 218 (، ( صدقي) عمر   لسيد)ة))
حصة.

 218 (، ( صدقي) كريم   لسيد)ة))
حصة.

 (14 (، ( صدقي) بشرى   لسيد)ة))
حصة.

 (14 (، ( صدقي) هدى   لسيد)ة))
حصة.

 لسيد)ة))وفاء)مليح)،)68))حصة.
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
  ( بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

5نا5ر) 212)تحت رقم)98 856.
 75I

ORIEN.COMPTA

 LES DOMAINES KISSI
ABDELHAFID

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

ORIEN.COMPTA
52 شارع محمد  لخامس حي 

 لحسني بركان ، 11 61، بركان 
 ملغرب

 LES DOMAINES KISSI
ABDELHAFID شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي شقة  1 
 لطابق  لثاني عمارة مضر ن شارع 
محمد  لخامس - 11 61 بركان 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
8895

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعد د  لقانون) (2122 غشت) ((9
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�شي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 LES (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)
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.DOMAINES KISSI ABDELHAFID

:) لفالحة) بإ5جاز) غرض  لشركة 

 لد ئمة.

:)شقة) 1  عنو ن  ملقر  ال تماعي)

شارع) مضر ن  عمارة   لطابق  لثاني 

بركان) (61 11 (- محمد  لخامس)

 ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

(: عبد  لحفيظ) قي�شي   لسيد 

درهم) ((11 بقيمة) حصة  ((.111

للحصة.)

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

عبد  لحفيظ) قي�شي   لسيد 

و دة) (61111 در ر) بني  عنو نه) ))

 ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عبد  لحفيظ) قي�شي   لسيد 

و دة) (61111 در ر) بني  عنو نه) ))

 ملغرب

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

5نا5ر) ( ( بتاريخ) ببفكان   البتد ئية 

 212)تحت رقم)58.

 76I

AMINE INIBA

MD WAER S.A.R.L.A.U
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

AMINE INIBA

 Temara(Avenue(Tarik(Ibn(Ziad

 Imm(N° 6 App(N°2 ، 12000،

TEMARA MAROC

MD WAER S.A.R.L.A.U شركة 

ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي 2) بيس 

شارع لبنان رقم   حي  ملحيط 

 لرباط. - 1141)  لرباط  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

(6562 

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) ((6

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�شي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

 MD (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.WAER S.A.R.L.A.U

تصنيع) (* (: غرض  لشركة بإ5جاز)

أنو ع) وتسويق  ميع  وبيع  وشر ء)

 ملالبس  لجاهزة.

بيس) ((2 (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)

شارع لبنان رقم) )حي  ملحيط  لرباط.)

- 1141)) لرباط  ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):) ملغرب سنة.

 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 (.111 (:  لسيد محمود بوقصيد)

حصة بقيمة)11))درهم للحصة.)

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

 لسيد محمود بوقصيد عنو نه) ))

تمارة) رقم)))) بلمكي  لغربي  دو ر 

2111))تمارة  ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيد محمود بوقصيد عنو نه) ))

تمارة) رقم)))) بلمكي  لغربي  دو ر 

2111))تمارة  ملغرب

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

5نا5ر) (25 بتاريخ) بالرباط   لتجارية 

 212)تحت رقم) 6562).

 77I

SUPER MARCHE ISWAN

SUPER MARCHE ISWAN
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

توسيع نشاط  لشركة)

SUPER MARCHE ISWAN

 N° 8 , Lotissement(Yassmine 1 ,

 Boulevard(AL(Joulane ، 20450،

CASABLANCA MAROC

SUPER MARCHE ISWAN شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  ال تماعي تجزئة 

 لسكن  النيق شارع 5افا رقم 5) 

عين  لشق -  5)21  لد ر  ببيضاء 

 ملغرب.

توسيع نشاط  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.56 72(

بمقت�شى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

تمت) (2122 د نبف) (22 في)  ملؤرخ 

نشاط) إلى  إضافة  ألنشطة  لتالية 

 لشركة  لحالي):

أو) تا ر  (( و لتصد5ر)  الستيف د 

وسيط 5قوم)).

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني  (

 25 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

5نا5ر) 212)تحت رقم)855676.

 78I

SOFITA

SADEKSAF
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
رفع رأسمال  لشركة

SOFITA

شارع  لعروبة رقم )  ص.ب )26 ، 

46111، آسفــــــي  ملغرب

SADEKSAF شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي شارع 

محمد  لخامس  ملد5نة  لجد5دة - 

46111 آسفي  ملغرب.
رفع رأسمال  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.(2497

بمقت�شى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

تم) 5نا5ر) 212) (27 في)  ملؤرخ 

قدره) بمبلغ  رأسمال  لشركة  رفع 

»51.111))درهم«)أي من)»11.111) 

عن) درهم«) (251.111« إلى) درهم«)

أو) نقد5ة  حصص  تقد5م  (: طريق)

عينية.

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

5نا5ر) ( 1 بتاريخ) بآسفي   البتد ئية 

 212)تحت رقم) 5 ).

 79I

FIDUCIAIRE ZEDDOUK ISMAIL

STE LAMANTE SARL AU

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

تغييف نشاط  لشركة

FIDUCIAIRE ZEDDOUK ISMAIL

ص.ب 2)) كلميمة  قليم  لرشيد5ة 

ص.ب 2)) كلميمة  قليم 

 لرشيد5ة، 52251،  لر شيدبة 

 ملغرب

STE LAMANTE SARL AU شركة 

ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  ال تماعي شارع 

محمد  لخامس تارمست كلميمة - 

52251 كلميمة  ملغرب.

تغييف نشاط  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.768(

بمقت�شى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

تم تغييف) (2122 نونبف) (22  ملؤرخ في)

نشاط  لشركة من)»أشغال مختلفة)

أو  لبناء)

نقل  لبضائع لحساب  لغيف

»)إلى)»محاس4 معتمد«.

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

 15 بتاريخ) بالرشيد5ة   البتد ئية 

د نبف)2122)تحت رقم)2122/)95.

 81I
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JAMILA-BOURCH IMPORT EXPORT SARL

 JAMILA-BORCH IMPORT 

EXPORT
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

 JAMILA-BOURCH IMPORT

EXPORT SARL

 N°5 WIFAK ( RUE (7 OULFA

،(20220،(CASABLANCA(MAROC

 JAMILA-BORCH IMPORT  

ذ ت  ملسؤولية) شركة  (EXPORT

 ملحدودة)في طور  لتصفية)

رقم) مقرها  إل تماعي  وعنو ن 

 21221 (- ولفة) ((7 )) لزنقة) وفاق) (5

 لد ر  لبيضاء) ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري)

. 62469

بمقت�شى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

2122)تقرر حل) 4))د نبف)  ملؤرخ في)

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة) شركة 

 JAMILA-BORCH IMPORT

 (11.111 رأسمالها) مبلغ  (EXPORT

درهم وعنو ن مقرها  إل تماعي رقم)

 21221 (- ولفة) ((7 )) لزنقة) وفاق) (5

:)حل)  لد ر  لبيضاء) ملغرب نتيجة ل)

شركة.

 5 رقم) مقر  لتصفية ب  و حدد 

 21221 (- ولفة) ((7 )) لزنقة) وفاق)

 لد ر  لبيضاء) ملغرب.)

و عين:

و) ) لغفولي   لسيد)ة)) ميلة)

لندن) (NW6 4AR لندن) عنو نه) ))

لندن كمصفي))ة))للشركة.

وعند  إلقتضاء) لحدود  ملفروضة)

محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و) تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 
 5 رقم) (: بالتصفية)  لوثائق  ملتعلقة 

وفاق))) لزنقة)7))ولفة)

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

 (1 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

5نا5ر) 212)تحت رقم)814 85.

 8(I

FLASH ECONOMIE

HPM ENGINEERING
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue(des(Forces(armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

HPM ENGINEERING شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي )8 زنقة 
 لهدهد طابق ) - 22111  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

5674(9
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) ( (
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�شي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 HPM (: بمختصر تسميتها)  إلقتضاء)

.ENGINEERING
صانع) (: بإ5جاز) غرض  لشركة 

ميكانيكي.
زنقة) (8( (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
22111) لد ر)  -  ( طابق)  لهدهد 

 لبيضاء) ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 لسيد رضو ن فتحي):)4  )حصة)

بقيمة)11))درهم للحصة.
:)   )حصة)  لسيد عاطف بتول)

بقيمة)11))درهم للحصة.
    (:  لسيد  ملصطفى خضوري)

حصة بقيمة)11))درهم للحصة.)
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
عنو نه) )) فتحي  رضو ن   لسيد 
تجزئة حمزة رقم)58))سيدي معروف)

21111) لد ر  لبيضاء) ملغرب.

 لسيد عاطف بتول عنو نه) )) 7 

حي  ملنظر  لجميل) شارع  لجمر ت 

 لطابق)  11)26)برشيد  ملغرب.

خضوري)  لسيد  ملصطفى 

ب) 44 9) بوظبي) ص  عنو نه) ))

 المار ت  لعربية  ملتحدة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) )) فتحي  رضو ن   لسيد 

تجزئة حمزة رقم)58))سيدي معروف)

21111) لد ر  لبيضاء) ملغرب

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

 28 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

د نبف)2122)تحت رقم)9)5674.

 82I

SUPER MARCHE ISWAN

SUPER MARCHE ISWAN
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

رفع رأسمال  لشركة

SUPER MARCHE ISWAN

 N° 8 , Lotissement(Yassmine 1 ,

 Boulevard(AL(Joulane ، 20450،

CASABLANCA MAROC

SUPER MARCHE ISWAN شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي تجزئة 

 لسكن  النيق شارع 5افا رقم 5) 

عين  لشق -  5)21  لد ر  ببيضاء 

 ملغرب.
رفع رأسمال  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.56 72(

بمقت�شى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

تم) (2122 د نبف) (22 في)  ملؤرخ 
قدره) بمبلغ  رأسمال  لشركة  رفع 

»411.111)درهم«)أي من)»11.111) 

عن) درهم«) (511.111« إلى) درهم«)

أو) نقد5ة  حصص  تقد5م  (: طريق)

عينية.

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

 25 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

5نا5ر) 212)تحت رقم)855676.

 8 I

AIT TAQI MOULAY SAID

NOJOM MAROC
إعالن متعدد  لقر ر ت

AIT TAQI MOULAY SAID
 AV TARIK IBN ZIAD N° 7

 ETAGE 2 ، 92000، TANGER
MAROC

NOJOM MAROC »شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة«

وعنو ن مقرها  ال تماعي: تجزئة 
 مليز ن  لقطعة 54  لعو مة - - طنجة 

 ملغرب.
»إعالن متعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 
.(287 (

بمقت�شى  لجمع  لعام  الستثنائي)
 ملؤرخ في) 2)د نبف)2122

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية:)
على) 5نص  )1:) لذي  رقم) قر ر 
ما5لي:)تم تفويت  لسيدة حياة  زو غ)
511)حصة   تماعية لفائدة  لسيدة)

5اسمينة  زو غ.
على) 5نص  12:) لذي  رقم) قر ر 
ما5لي:)تحويل  ملقر  ال تماعي للشركة)
12) لطابق  الول) رقم) مكت4  من 
 لزنقة))7)رقم)19)حي  ملنظر  لجميل)
تجزئة) (54 رقم) بطنجة  لى  لقطعة 

 مليز ن  لعو مة بطنجة.
على) 5نص  رقم) 1:) لذي  قر ر 
و) تعيين  لسيدة حياة  زو غ  ما5لي:)
كمسيفتين) 5اسمينة  زو غ   لسيدة 

للشركة ملدة غيف محدودة.
على) 5نص  14:) لذي  رقم) قر ر 
تحويل  لشكل  لقانوني) ما5لي:)
د ت  ملسؤولية) شركة  من  للشركة 
 ملحدودة من شريك وحيد  لى شركة)

د ت  ملسؤولية  ملحدودة.
على) 5نص  15:) لذي  رقم) قر ر 
تحيين  النظمة  الساسية) ما5لي:)
بها) للقو نين  لجاري  طبقا  للشركة 

 لعمل.
وتبعا لذلك تم تعد5ل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�شي  لتالية:)
على) 5نص  14:) لذي  رقم) بند 

ما5لي:) ملقر  ال تماعي.
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بند رقم)16)و)17:) لذي 5نص على)

ما5لي:)توزيع  لحصص ور س  ملال.

على) 5نص  رقم) ):) لذي  بند 

ما5لي:) لتسييف.

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

5نا5ر) (24 بتاريخ) بطنجة   لتجارية 

 212)تحت رقم)979)26.

 84I

FIDUCIAIRE MOHAMMEDIA

HD BIOTECH SARL AU
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE MOHAMMEDIA

 lot wafa residence el (99

 mouahidine(appartement(a2 ،

28820، mohammedia(maroc

HD BIOTECH SARL AU شركة 

ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي 

71) لطابق   شارع  ملقاومة 

 لحسنية )  ملحمد5ة - 1 288 

 ملحمد5ة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

 2(87

في) مؤرخ  حر  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) (19

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�شي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

 HD (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.BIOTECH SARL AU

صيانة) (: بإ5جاز) غرض  لشركة 

مختلف) -مقاول   أل هزة  لطبية)

- الستيف د) أو  لبناء)  ألشغال 

و لتصد5ر.

(: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
شارع  ملقاومة) 71) لطابق) )
 288 1 (- )) ملحمد5ة)  لحسنية)

 ملحمد5ة  ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 لسيد قر وش بدر):)111.))حصة)

بقيمة)11))درهم للحصة.)
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
عنو نه) )) بدر  قر وش   لسيد 
 7 شقة) (2 عمارة)  قامة  لبيضاء)
21412) لد ر لبيضاء) مومن) سيدي 

 ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) )) بدر  قر وش   لسيد 
 7 شقة) (2 عمارة)  قامة  لبيضاء)
21412) لد ر لبيضاء) مومن) سيدي 

 ملغرب
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
 البتد ئية باملحمد5ة بتاريخ)19)5نا5ر)

 212)تحت رقم)) ).
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FIDUCIAIRE INTERNATIONALE JFK

AFRIC REALISATIONS
إعالن متعدد  لقر ر ت

 FIDUCIAIRE INTERNATIONALE
JFK

62 شارع سيدي عبد  لرحمان 
 لشقة ) ، 21211،  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب
AFRIC REALISATIONS »شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة«
وعنو ن مقرها  ال تماعي: 85 زنقة 

مر كش - - و دة  ملغرب.
»إعالن متعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 
.  199

بمقت�شى  لجمع  لعام  الستثنائي)
 ملؤرخ في)27)د نبف)2122

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية:)

على) 5نص  ):) لذي  رقم) قر ر 

ما5لي:)قرر  لجمع  لعام أن رأس  ملال)

سيفتفع) درهم  ((1.111.111  لحالي)

5صل) لكي  درهم  (6.7(1.111 بمبلغ)

درهم وذلك بخلق) ((6.7(1.111 إلى)

 (11 11).67)حصة مقابل) وإصد ر)

تكت4 نقد ) درهم للحصة  لو حدة،)

وقام) ويسرح بأكملها عند  الكتتاب.)

بتحرير  لرأسمال  ملكتت4،)  لشركاء)

درهم عن طريق) (6.7(1.111 بقيمة)

سند ت) في  ممثلة  عينية  تقد5مات 

رأس  ملال.

على) 5نص  2:) لذي  رقم) قر ر 

ما5لي:)قرر  لجمع  لعام أن رأس  ملال)

سيفتفع) درهم  ((6.7(1.111  لحالي)

5صل) لكي  درهم  (8.291.111 بمبلغ)

درهم وذلك بخلق) (25.111.111 إلى)

مقابل) حصة  (82.911 وإصد ر)

تكت4) درهم للحصة  لو حدة،) ((11

نقد  ويسرح بأكملها عند  الكتتاب.)

بتحرير  لرأسمال) وقام  لشركاء)

درهم،) (8.291.111 بقيمة)  ملكتت4،)

بمقاصة مع مستحقات ثابتة وسائلة)

ومستو بة على عاتق  لشركة.

قر ر رقم) :) لذي 5نص على ما5لي:)

صيغة) إعادة  قرر  لجمع  لعام،)

ذ ت) للشركة   لقانون  ألسا�شي 

 ملسؤولية  ملحدودة و  ملصادقة على)

تم) كما   لقانون  ألسا�شي  لجد5د،)

عرضه من طرف  ملسيف5ن.

وتبعا لذلك تم تعد5ل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�شي  لتالية:)

7:) لذي 5نص على) و) (6 بند رقم)

بناء  على ماسبق،)قرر  لجمع) ما5لي:)

من) (7 و) (6 تغييف  لفصلين)  لعام 

 لقانون  ألسا�شي.

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

5نا5ر) ( 1 بتاريخ) بو دة   لتجارية 

 212)تحت رقم)2454.
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Cabinet Smara Consulting

STE AHL KHAIR SECURITE
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

Cabinet Smara Consulting
حي موالي رشيد شارع  لزرقطوني 
رقم 8  مكرر  لسمارة  لسمارة، 

72111،  لسمارة  ملغرب
 STE AHL KHAIR SECURITE

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

 HAY وعنو ن مقرها  إل تماعي
 ESSALAM(II(BLOC(E(NR 56
ESSEMARA - 72000  لسمارة 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
287(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) ((7
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�شي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 STE (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.AHL KHAIR SECURITE
:) ألمن) بإ5جاز) غرض  لشركة 

و لحر سة.
 HAY (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
 ESSALAM II BLOC E NR 56
ESSEMARA - 72111) لسمارة)

 ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 (.111 (:  لسيد  حمد  لصالحي)

حصة بقيمة)11))درهم للحصة.)
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):



2867 الجريدة الرسميةعدد)5755 - 24)ر 4)444) )5))فبف 5ر) 212) 

 لسيد  حمد  لصالحي عنو نه) ))
 54 رقم) بلوك  وه  (12 حي  لسالم)

 لسمارة)72111) لسمارة  ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيد  حمد  لصالحي عنو نه) ))
 54 رقم) بلوك  وه  (12 حي  لسالم)

 لسمارة)72111) لسمارة  ملغرب
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
5نا5ر) (26  البتد ئية بالسمارة بتاريخ)

 212)تحت رقم)4).
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ste FIDOKOM sarl au

BANAMAN IMMO
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

ste FIDOKOM sarl au
 N°163 rue(dakhla(hay(el(amal

 selouane(nador ، 62700، Nador
Maroc

BANAMAN IMMO شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي حي  لوفاق 
سلو ن  لناضور 62711  لناضور 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

25(79
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) (15
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�شي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.BANAMAN IMMO
منعش) (: بإ5جاز) غرض  لشركة 

عقاري.
حي) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
 62711 سلو ن  لناضور)  لوفاق 

 لناضور  ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

511)حصة) (:  لسيد بنعمان علي)
بقيمة)11))درهم للحصة.

حصة) (511 (:  لسيد  زكاغ  مينة)
بقيمة)11))درهم للحصة.)

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء):

عنو نه) )) علي  بنعمان   لسيد 
 ملانيا)464)4)كولن  ملانيا.

عنو نه) ))  لسيدة  زكاغ  مينة 
 ملانيا)464)4)كولن  ملانيا.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 
ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) )) علي  بنعمان   لسيد 
 ملانيا)464)4)كولن  ملانيا

عنو نه) ))  لسيدة  زكاغ  مينة 
 ملانيا)464)4)كولن  ملانيا

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
5نا5ر) (26  البتد ئية بالناضور بتاريخ)

 212)تحت رقم)5224.
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SEGURIBAT

MG MARQUAGE DESIGN
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

SEGURIBAT
 BD TEMARA HAY MLY 26(
 ABDELLAH(AIN(CHOCK ، 0،

CASABLANCA MAROC
 MG MARQUAGE DESIGN

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي ش عبد 
هللا بن 5اسين عمارة بليدون ط 5 ر 
5  لد ر  لبيظاء 1111  لد ر  لبيظاء 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
569915

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) ((7
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�شي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 
باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 MG (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.MARQUAGE DESIGN
:) ملغرب) بإ5جاز) غرض  لشركة 

 ميع  نو ع  لطباعة و لصباغة.
ش عبد) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
ر) (5 هللا بن 5اسين عمارة بليدون ط)
1111) لد ر  لبيظاء) 5) لد ر  لبيظاء)

 ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
عنو نه) ))) فكيكي  ر اء)  لسيدة 
ع  لد ر  لبيظاء) س  ر41)) (4 بلوك)

1111) لد ر  لبيظاء) ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) ))) فكيكي  ر اء)  لسيدة 
ع  لد ر  لبيظاء) س  ر41)) (4 بلوك)

1111) لد ر  لبيظاء) ملغرب
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
 27 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

5نا5ر) 212)تحت رقم)7 )856.
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LK CONSULTING SARL

BVD SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

LK CONSULTING SARL
شارع محمد  لخامس رقم 45 
 لطابق  لثاث رقم 8) تطو ن ، 

111 9، تطو ن  ملغرب
BVD SARL شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي شارع 
 لروضة زنقة  , رقم 9),  لطابق 
 الول - 51) 9 مرتيل  ملغرب 

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

 279 

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعد د  لقانون) (2122 د نبف) (21

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�شي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

 BVD (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.SARL

تثمين و) (: بإ5جاز) غرض  لشركة 

تعلي4  ملو د  لغد ئية.

شارع) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
9),) لطابق) رقم) زنقة) ,)  لروضة 

 الول)-)51) 9)مرتيل  ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 71.111 رأسمال  لشركة:) مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

سيفد ن) فيجا  خو كين   لسيد 

درهم) ((11 بقيمة) حصة  ( 51  :

للحصة.
 لسيد مصطفى  لبقالي  لطاهري)

درهم) ((11 بقيمة) حصة  ( 51  :

للحصة.)

(: سيفد ن) فيجا  خو كين   لسيد 

51 )بقيمة)11))درهم.

 لسيد مصطفى  لبقالي  لطاهري):)

51 )بقيمة)11))درهم.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

سيفد ن) فيجا  خو كين   لسيد 
عنو نه) ))شارع  لروضة زنقة) ,)رقم)

مرتيل) (9 (51 9),) لطابق  الول)

 ملغرب.
 لسيد مصطفى  لبقالي  لطاهري)
زنقة) شارع  لكر مة)  ) عنو نه) ))

فاس) ( 11(4  (  لجابون  لزهور)

 ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:



عدد)5755 - 24)ر 4)444) )5))فبف 5ر) 212)الجريدة الرسمية   2868

 لسيد مصطفى  لبقالي  لطاهري)
زنقة) شارع  لكر مة)  ) عنو نه) ))
فاس) ( 11(4  (  لجابون  لزهور)

 ملغرب)
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
5نا5ر) (21 بتاريخ) بتطو ن   البتد ئية 

 212)تحت رقم)2715.
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FIDUCIAIRE NAJD

CENTRE GUESSOUS
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE NAJD
25 زنقة سوي4  لطابق  لثاني ، 
21116،  لد ر  لبيضاء  ملغرب

CENTRE GUESSOUS شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي زنقة   

 بن  هيفمد ر توفيق  لشقة رقم 2 
 لطابق  ألول بورڭون - 21141  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
568489

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) (15
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�شي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.CENTRE GUESSOUS
مؤسسة) (: غرض  لشركة بإ5جاز)

للعنا5ة بالجمال.
زنقة)   (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
 2 رقم) توفيق  لشقة   بن  هيفمد ر 
 لطابق  ألول بورڭون)-)21141) لد ر)

 لبيضاء) ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 
 لشركة):)99)سنة.

 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 (.111 (: كسوس) نوهاد   لسيدة 
حصة بقيمة)11))درهم للحصة.)

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء):

 لسيدة نوهاد كسوس عنو نه) ))
إقامة كالك�شي زنقة  بن أ5وب طابق)
21141) لد ر) بورڭون) شقة) )) ( 

 لبيضاء) ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيدة نوهاد كسوس عنو نه) ))
إقامة كالك�شي زنقة  بن أ5وب طابق)
21141) لد ر) بورڭون) شقة) )) ( 

 لبيضاء) ملغرب
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
 (8 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

5نا5ر) 212)تحت رقم)854661.
 9(I

ADVISORIS

KS EVENTS LA DIFFERENCE
إعالن متعدد  لقر ر ت

ADVISORIS
 Quartier(des(hôpitaux,

 N°5 avenue(des(pléiades
 résidence IMRANE RDC APPT

 B1, Casablanca ، 20100،
CASABLANCA MAROC

 KS EVENTS LA DIFFERENCE
»شركة  ملساهمة«

وعنو ن مقرها  ال تماعي: 2  شارع 
 لبنفسج إقامة » لزيتونة«  لطابق 

 لثاني رقم )2 - 21251  لد ر 
 لبيضاء  ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.5((427
بمقت�شى  لجمع  لعام  الستثنائي)

 ملؤرخ في)17)نونبف)2122
تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية:)

).تحويل  ملقر ال تماعي) قر ر رقم)
من) للشركة:) لذي 5نص على ما5لي:)

» لزيتونة«) 2 )شارع  لبنفسج إقامة)
)2) لد ر  لبيضاء)  لطابق  لثاني رقم)
أتاسني) 9)) ملنطقة  لصناعية  إلى)

تمارة.
قر ر رقم)2.)توسيع غرض  لشركة:)
ليشمل) ما5لي:) على  5نص   لذي 

عمليات  الستيف د و لتصد5ر.
رقم) .تعد5ل  لنظام) قر ر 
على) 5نص  للشركة:) لذي   ألسا�شي 
من) (4 و) تعد5ل  ملادتين) ) ما5لي:)

 لنظام  ألسا�شي.
وتبعا لذلك تم تعد5ل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�شي  لتالية:)
من  لنظام) (4 و) رقم) ) بند 
على) 5نص  للشركة:) لذي   ألسا�شي 
ما5لي:)تحويل  ملقر ال تماعي للشركة)

و توسيع غرض  لشركة
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
 (8 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

5نا5ر) 212)تحت رقم)854585.
 92I

AIT TAQI MOULAY SAID

G.P.M ALUM
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

AIT TAQI MOULAY SAID
 AV TARIK IBN ZIAD N° 7

 ETAGE 2 ، 92000، TANGER
MAROC

G.P.M ALUM شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي تجزئة 

 ميلة 2-75 شارع عائشة  ملسافر - 
91111 طنجة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
( 4(69

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) (1 
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�شي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 G.P.M(:(إلقتضاء)بمختصر تسميتها 

.ALUM
تجارة) (: بإ5جاز) غرض  لشركة 
إكسسو ر ت  ألملنيوم،) الستيف د)

و لتصد5ر..
تجزئة) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
75-2)شارع عائشة  ملسافر)-)  ميلة)

91111)طنجة  ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 (.111 (: محمد  زو غ)  لسيد 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة.)
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
عنو نه) )) محمد  زو غ   لسيد 
54) لعو مة) قطعة) تجزئة  مليز ن 

91111)طنجة  ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) )) محمد  زو غ   لسيد 
54) لعو مة) قطعة) تجزئة  مليز ن 

91111)طنجة  ملغرب
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
5نا5ر) بتاريخ) 2) بطنجة   لتجارية 

 212)تحت رقم)917)26.

 9 I

FIDUCIAIRE INTERNATIONALE JFK

AOUSS PROMO
إعالن متعدد  لقر ر ت

 FIDUCIAIRE INTERNATIONALE
JFK

62 شارع سيدي عبد  لرحمان 
 لشقة ) ، 21211،  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب
AOUSS PROMO »شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة«
وعنو ن مقرها  ال تماعي: 85 زنقة 

مر كش - - و دة  ملغرب.



2869 الجريدة الرسميةعدد)5755 - 24)ر 4)444) )5))فبف 5ر) 212) 

»إعالن متعدد  لقر ر ت«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.21( 9
بمقت�شى  لجمع  لعام  الستثنائي)

 ملؤرخ في)26)د نبف)2122
تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية:)

قر ر رقم)):) لذي 5نص على ما5لي:)
عالل) قام  لشريك  لسيد  لعلج 
سند ت) في  ممثلة  عينية  بتقد5مات 
رأس  ملال،)حيث قدم  ميع  ألسهم)
 لتي 5متلكها في شركة أوس برومو و)
11).57)حصة لصالح)  لتي تتمثل في)

شركة أفريك غياليز سيون.)
على) 5نص  2:) لذي  رقم) قر ر 
إعادة) قرر  لجمع  لعام،) ما5لي:)
صيغة  لنظام  ألسا�شي للشركة ذ ت)
 ملسؤولية  ملحدودة و  ملصادقة على)
تم)  لنظام  ألسا�شي  لجد5د،) لذي 

عرضه من طرف  ملسيف5ن.
وتبعا لذلك تم تعد5ل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�شي  لتالية:)
7:) لذي 5نص على) و) (6 بند رقم)
بناء  على ماسبق،)قرر  لجمع) ما5لي:)
من) (7 و) (6 تغييف  لفصلين)  لعام 

 لقانون  ألسا�شي.
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
5نا5ر) ( 1 بتاريخ) بو دة   لتجارية 

 212)تحت رقم)2455.

 94I

MERL CONSULTING GROUPE

OTMANE PRINT
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

MERL CONSULTING GROUPE
 7BIS(RUE(ZAGORA 2EME
 ETAGE(APPT(N 6 RABAT

 HASSAN ، 10020، RABAT
MAROC

OTMANE PRINT شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي زنقة 
 لزهور عمارة رقم 56) شقة 7 
 حصين سال سال 111)) سال 

 ملغرب 

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

 7 99

في) مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�شى 

إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) (19

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�شي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.OTMANE PRINT

مطبعة-) (: بإ5جاز) غرض  لشركة 

 ميع  النو ع  لطباعة-) لتجارة..

زنقة) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)

 7 شقة) ((56 رقم) عمارة   لزهور 

 حصين سال سال)111)))سال  ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 (.111 (: عثمان) فيصل   لسيد 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة.)

 (111 (: عثمان) فيصل   لسيد 

بقيمة)11))درهم.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

عنو نه) )) عثمان  فيصل   لسيد 

حي  لرشاد) زنقة  لصمود  (12 رقم)

 لقرية سال)111))سال  ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) )) عثمان  فيصل   لسيد 

حي  لرشاد) زنقة  لصمود  (12 رقم)

 لقرية سال)111)))سال  ملغرب

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

5نا5ر) ( 1 بتاريخ) بسال   البتد ئية 

 212)تحت رقم)41457.

 95I

ZALAR HOLDING

IB FARMS
إعالن متعدد  لقر ر ت

زالغ هولد5نج
فاس حي  لنخيل طريق عين  لسمن 
عمارة 51  لشقة 5 فاس، 1111 ، 

فاس  ملغرب
IB FARMS »شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة«
وعنو ن مقرها  ال تماعي: حي 

 لنخيل طريق عين  لسمن عمارة 
72  لطبق  ألول  لشقة 1) 1111  

فاس  ملغرب.
»إعالن متعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 
.7 855

بمقت�شى  لجمع  لعام  الستثنائي)
تم  تخاذ) 5نا5ر) 212) ( 1  ملؤرخ في)

 لقر ر ت  لتالية:)
قر ر رقم)):) لذي 5نص على ما5لي:)
 إلقر ر بتفويت  ميع حصص  لسيد)
محمد إدريس بجدوب لصالح  لسيد)

عمر وعلي بربيش
قر ر رقم)2:) لذي 5نص على ما5لي:)

تعيين شركاء) دد)
على) 5نص  رقم) :) لذي  قر ر 
تحول  لشركة إلى شركة ذ ت) ما5لي:)

مسؤولية محدودة متعددة  ألفر د
على) 5نص  4:) لذي  رقم) قر ر 
ما5لي:)تعيين  لسيد عمر وعلي بربيش)
تكليف) وتأكيد  مشاركين  مد5رين 

 ملد5ر  لسابق
قر ر رقم)5:) لذي 5نص على ما5لي:)

مر  عة  لنظام  ألسا�شي
وتبعا لذلك تم تعد5ل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�شي  لتالية:)
5-4- -2-):) لذي 5نص) بند رقم)
بتفويت  ميع) ما5لي:) إلقر ر  على 
إدريس) محمد  حصص  لسيد 
وعلي) عمر  لصالح  لسيد  بجدوب 
تحول) (- تعيين شركاء) دد) بربيش-)
مسؤولية) ذ ت  شركة  إلى   لشركة 
تعيين) متعددة  ألفر د-) محدودة 
مد5رين) بربيش  وعلي  عمر   لسيد 
تكليف  ملد5ر) وتأكيد  مشاركين 

 لسابق-)مر  عة  لنظام  ألسا�شي

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
فبف 5ر) (1( بتاريخ) بفاس   لتجارية 

 212)تحت رقم)5966.
 96I

ALALI AUDIT ET CONSEIL

PROBATIM
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

رفع رأسمال  لشركة

ALALI AUDIT ET CONSEIL
 PLACE MOHAMMED V
 RESIDENCE DU CENTRE

 IMMEUBLE(A(N°4 2EME(ETAGE
 ، 28800، MOHAMMEDIA

MAROC
PROBATIM شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي  قامة 

 المان م.س.24 عمارة 92) رقم 5 
عين  لسبع، - 21251  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب.
رفع رأسمال  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.(11(5 

بمقت�شى  لجمع  لعام)
د نبف) في) 2)  إلستثنائي  ملؤرخ 
رأسمال  لشركة) رفع  تم  (2122
درهم«) (24.111.111« قدره) بمبلغ 
إلى) درهم«) (76.111.111« من) أي 
طريق) عن  درهم«) ((11.111.111«
د5ون  لشركة) مع  مقاصة  إ ر ء) (:

 ملحددة  ملقد ر و  ملستحقة.
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
 16 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

5نا5ر) 212)تحت رقم)4)4 85.
 97I

ALALI AUDIT ET CONSEIL

SOGEPAL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

رفع رأسمال  لشركة

ALALI AUDIT ET CONSEIL
 PLACE MOHAMMED V
 RESIDENCE DU CENTRE

 IMMEUBLE(A(N°4 2EME(ETAGE
 ، 28800، MOHAMMEDIA

MAROC



عدد)5755 - 24)ر 4)444) )5))فبف 5ر) 212)الجريدة الرسمية   2870

SOGEPAL شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي ساحة 
محمد  لخامس  قامة  ملركز عمارة 
   لطابق  لثاني رقم   - 28811 

 ملحمد5ة  ملغرب.
رفع رأسمال  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.4767

بمقت�شى  لجمع  لعام)
د نبف) ((9 في)  إلستثنائي  ملؤرخ 
رأسمال  لشركة) رفع  تم  (2122
درهم«) (21.111.111« قدره) بمبلغ 
إلى) درهم«) (51.111.111« من) أي 
(: طريق) عن  درهم«) (71.111.111«
أرباح أو عالو ت) أو  إدماج  حتياطي 

إصد ر في رأس  ملال.
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
 البتد ئية باملحمد5ة بتاريخ) 2)5نا5ر)

 212)تحت رقم)42).
 98I

ALALI AUDIT ET CONSEIL

ENGET
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
رفع رأسمال  لشركة

ALALI AUDIT ET CONSEIL
 PLACE MOHAMMED V
 RESIDENCE DU CENTRE

 IMMEUBLE(A(N°4 2EME(ETAGE
 ، 28800، MOHAMMEDIA

MAROC
ENGET شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي ساحة 
محمد  لخامس  قامة فضالة  ملركز 
عمارة   رقم  ) - 28811  ملحمد5ة 

 ملغرب.
رفع رأسمال  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.(9 17

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�شى 
تم) (2122 د نبف) في) 2)  ملؤرخ 
بمبلغ) رأسمال  لشركة  رفع 
أي) درهم«) (26.711.111« قدره)

إلى) درهم«) (( . 11.111« من)

طريق) عن  درهم«) (41.111.111«

د5ون  لشركة) مع  مقاصة  إ ر ء) (:

 ملحددة  ملقد ر و  ملستحقة.

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

 البتد ئية باملحمد5ة بتاريخ)9))5نا5ر)

 212)تحت رقم)24).

 99I

FLASH ECONOMIE

Al Maghreb L&G
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

»Al Maghreb L&G«

محدودة  ملسؤولية 

درهم 11.111.11) رأسمالها

 ملقر  إل تماعي ، 1) زنقة  لحرية 

 لطابق   شقة 5 بالد ر  لبيضاء

ICE.N° 003224761000011

تأسيس شركة محدودة  ملسؤولية

مسجل) عرفي  عقد  بمقت�شى 

بالد ر  لبيضاء)بتاريخ)4))5نا5ر) 212 

 RE 212 111 87(( 61 مر ع:.)

تم  لتحرير  لقانوني  ألسا�شي لشركة)

محدودة  ملسؤولية مميز تها كاآلتي:

 لتسمية:

محدودة  ملسؤولية))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) شركة  ( (-

»Al Maghreb L&G

 لهدف  ال تماعي:)

 لغرض من  لشركة هو:

بجميع)  ستيف د  لزيوت  ملعدنية 

و ميع  ملنتجات  لبتفولية) أنو عها 

وبد ئلها) ومشتقاتها  و ملحروقات 

وفي) أنحاء) لتف ب  ملغربي  في  ميع 

وبيعها) وتكريرها  وتخزينها  (،  لخارج)

وإعادة بيعها

باالستيف د) 5قوم  لتا رة  لذي 

و لتصد5ر

 ستيف د مو د  لتشحيم

و لشحوم) تجارة  لزيوت 
زيوت  لتشحيم.)  لصناعية.)

وترطي4) المتصاص  مستحضر ت 

)بما في ذلك) ؛) لوقود) وربط  لغبار)

 لبنز5ن

تطوير أو تشغيل أو  الحتفاظ بأي)

شبكة من محطات  لخدمة؛

مو قع) بناء) أو  تأ يف  أو   قتناء)

تخزين للمنتجات  لبتفولية)

بجميع) عمليات  لنقل   ميع 

بجميع) أنو ع  لزيوت  ملعدنية 

و ميع  ملنتجات  لبتفولية) أنو عها 

و ملحروقات ومشتقاتها وبد ئلها.

،) ميع  ملعامالت) أعم) وبشكل 

و ملنقولة) و لصناعية   لتجارية 

بشكل) و ملالية  ملتعلقة  و لعقارية 

مباشر أو غيف مباشر بال�شيء) ملذكور)

آخر مشابه أو ذي) أعاله أو أي �شيء)

صلة وذلك لتسهيل أو تعزيز أو تطوير)

و) تحقيق  لتسهيل  نشاط  لشركة 

تطوير  لشركة.

 لشركاء

 لسيد  حمد وقاص مزد د بتاريخ)

لبطاقة) حامل  مارس) 97)) (26

 T119429R(القلمة  ملغربية رقم 

 لسيد بكري حرد ن مزد د بتاريخ)

حامل لجو ز سفر) فبف 5ر) 98)) ((7

سوري رقم)479  61)1,)

 لسيد باسم صابوني مزد د بتاريخ)

سفر) لجو ز  حامل  5نا5ر986)) (12

سوري رقم))578752)1

(:  ملقر  ال تماعي:) لد ر  لبيضاء)

1))زنقة  لحرية  لطابق) )شقة)5

درهم) ((11.111.11  لرأسمال:)

بقيمة) حصة  ((.111 إلى) مقسمة 

درهم للحصة.مدفوعة من) (100،00

طرف  لشركاء)كالتالي

) لسيد  حمد وقاص)411))حصة

) لسيد بكري حرد ن)211)حصة

صابوني))))))))))))))))))))))))))) باسم  ) لسيد 

411)حصة

))) ملجموع)111.))حصة

تاريخ) من  سنة  بتد ء) (99  ملدة:)

تسجيلها بالسجل  لتجاري.

تبدأ من فاتح)  لسنة  ال تماعية:)

5نا5ر و تنتهي في)) )د نبف من كل سنة.

تسييف  لشركة:

وقاص) تعيين  لسيد  حمد  تم 

مارس) 97)  (26 بتاريخ) مزد د 

حامل لبطاقة  القلمة  ملغربية رقم)

للشركة) وحيد   مسيف   (T119429R.

ملدة غيف محدودة.

و لتسجيل)  ال5د ع  لقانوني 
بالسجل  لتجاري

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

 لتجارية بالد ر  لبيضاء)بتاريخ بتاريخ)

25)5نا5ر 212)تحت عدد)1 8556 

في  لسجل) تسجيل  لشركة  تم 

 25 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجاري 

5نيا5ر) 212)تحت رقم))569.44

قصد  لنشر و  إلعالن

411I

FLASH ECONOMIE

JIHANDO
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

» JIHANDO«

محدودة  ملسؤولية 

درهم 11.111.11) رأسمالها

 ملقر  إل تماعي ، 1) زنقة  لحرية 

 لطابق   شقة 5 بالد ر  لبيضاء

تأسيس شركة محدودة  ملسؤولية

مسجل) عرفي  عقد  بمقت�شى 

بالد ر  لبيضاء)بتاريخ)7))5نا5ر) 212 

 RE 212 11145(9( 61 مر ع:.)

تم  لتحرير  لقانوني  ألسا�شي لشركة)

محدودة  ملسؤولية مميز تها كاآلتي:

محدودة) ( شركة) (  لتسمية:)

(»(JIHANDO«(ملسؤولية 

 لهدف  ال تماعي:) لهدف)

 ال تماعي للشركة هو:

وتطوير  ميع  ألنشطة) تشغيل 

 لزر عية وما 5ماثلها.
 ستيف د وتصد5ر أي منتج تجاري)

بشكل عام.

شر ء)وبيع وتوزيع محلي وتصد5ر)

أي منتج.

و ألر �شي) وإد رة  ملز رع  تشغيل 

و ملز رع  ملبنية أو غيف  ملبنية.



2871 الجريدة الرسميةعدد)5755 - 24)ر 4)444) )5))فبف 5ر) 212) 

وحد ت) وتطوير  وتشغيل  إنشاء)

 لصناعات  لزر عية و لغذ ئية

و ميع) إنجاز  ألعمال  لهندسية 

إلنشاء) ملنشآت)  لخدمات  لالزمة 

 لزر عية و لصناعية.

تسويق  ملعد ت  لصناعية)

توريد  لسلع) و لطبية.) و لزر عية 

في  ملعد ت) و ملعد ت  و لخدمات 

 لزر عية)؛

تطوير  ألر �شي  لزر عية و ملنشآت)

و لصناعات)  لغذ ئية  لزر عية 

 لزر عية.

 ميع  ألعمال  ملتنوعة.

تقد5م  لخدمات

تمثيل أي شركة أ نبية أو وطنية)

تقدم أو تنتج مو د أو مكونات بطريقة)

تعزز هدف  لشركة.

وتأ يف  حتيا ات  لشركة)  قتناء)

من  ميع  لعالمات  لتجارية  أل نبية)

وبر ء ت  الختف ع.

ما) كل  وتصميم  وإدر ك  در سة 

5تعلق بالكائن  ملحدد أعاله وبشكل)

،) ميع  ملعامالت  لتجارية) أعم)

و لعقارية) و ملنقولة  و لصناعية 

و ملالية  ملتعلقة بشكل مباشر أو غيف)

أي) أو  أعاله  بال�شيء) ملذكور  مباشر 

آخر مشابه أو ذي صلة وذلك) �شيء)

نشاط) تطوير  أو  تعزيز  أو  لتسهيل 

تطوير) و  تحقيق  لتسهيل   لشركة 

 لشركة.

 لشركاء

5قطن) معيشة  محمد   لسيد 

بلقصيفي.) بدو ر  لرياحي  لنوير ت 

 (974 6) بريل) بتاريخ) مزد د 

قاسم)) سيدي  بلقصيفي  بمشرع 

لبطاقة  لتعريف  لوطنية) حاملة 

GN59458

5قطن) عزيز  لياقوت   لسيد 

بمسجد) :) لسكن  مللحق  بالرباط)

حي  لرياض.) خد5جة  اللة   الميفة 

شتنبف967)  (8 بتاريخ) مزد دة 

قاسم))) سيدي  بلقصيفي  بمشرع 

لبطاقة  لتعريف  لوطنية) حاملة 

 GN 8( 2

(:  ملقر  ال تماعي:) لد ر  لبيضاء)

1))زنقة  لحرية  لطابق) )شقة)5

درهم) ((11.111.11  لرأسمال:)

بقيمة) حصة  ((.111 إلى) مقسمة 

درهم للحصة.مدفوعة من) (100،00

طرف  لشركاء)كالتالي

 لسيد  لسيد محمد معيشة)511 

حصة

عزيز  لياقوت)511)))حصة

 ملجموع)111.))حصة

تاريخ) من  سنة  بتد ء) (99  ملدة:)

تسجيلها بالسجل  لتجاري.

تبدأ من فاتح)  لسنة  ال تماعية:)

5نا5ر و تنتهي في)) )د نبف من كل سنة.

تسييف  لشركة:

معيشة) محمد  تعيين  لسيد  تم 

بدو ر  لرياحي  لنوير ت) 5قطن 

6) بريل) بتاريخ) مزد د  بلقصيفي.)

سيدي) بلقصيفي  بمشرع  ((974

لبطاقة  لتعريف) حاملة  ( قاسم)

GN59458(لوطنية 

5قطن) عزيز  لياقوت   لسيد 

بمسجد) :) لسكن  مللحق  بالرباط)

حي  لرياض.) خد5جة  اللة   الميفة 

شتنبف967)  (8 بتاريخ) مزد دة 

قاسم))) سيدي  بلقصيفي  بمشرع 

لبطاقة  لتعريف  لوطنية) حاملة 

 GN 8( 2

غيف) ملدة  للشركة  ( مسيف ن)

محدودة.

و لتسجيل)  ال5د ع  لقانوني 

بالسجل  لتجاري

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني  (

 25 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

5نا5ر) 212))تحت عدد)57)855  

في  لسجل) تسجيل  لشركة  تم 

 25 ( بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجاري 

5نا5ر) 212))تحت عدد.)7 569.4

قصد  لنشر و  إلعالن

41(I

LE PREMIER CONSEIL

 TECHNIQUES ET MAITRISE 

 D›› EAU &ENERGIE sigle

TMEE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

LE PREMIER CONSEIL

 APPT 23 3°ETAGE(IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY

 MENARA(MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH(MAROC

 TECHNIQUES ET MAITRISE 

 D’’ EAU &ENERGIE(sigle(TMEE

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي  ملتجر 

 ملتو  د في  النارة بلوك حرف د   
رقم )4  - 41111 مر كش  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

( 2819

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) ((6

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�شي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

 TECHNIQUES ET MAITRISE D’’

.EAU &ENERGIE sigle TMEE

غرض  لشركة بإ5جاز):)* لهندسة)

وإصالح) )در سة  )شركة))  ملدنية)

 ملعد ت  ملائية  مليكانيكية))

*)تجهيز محطات ضخ مياه  لشرب)

و لصرف  لصحي)))))))

*تصليح  ملعد ت

أو) )تا ر  و لتصد5ر) * الستيف د 

منتج ووسيط).

متنوعة) إنشاء ت  أو  *أعمال 

)مقاول)

و لغسيل) *خدمة  لتنظيف 

 لصناعية

:) ملتجر) عنو ن  ملقر  ال تماعي)
 ملتو  د في  النارة بلوك حرف د)  

رقم))4  - 41111)مر كش  ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 811.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 لسيد زكريا  لبيدة):)211. )حصة)

بقيمة)11))درهم للحصة.
 4.811 (: حسنى  لبيدة)  لسيدة 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة.)
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
 لسيد زكريا  لبيدة عنو نه) ))حي)
 41111   4( رقم) د) ) بلوك   النارة 

مر كش  ملغرب.
عنو نه) ))  لسيدة حسنى  لبيدة 
 41111  ((9 رقم) س   ملسيفة) )

مر كش  ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيد زكريا  لبيدة عنو نه) ))حي)
 41111   4( رقم) د) ) بلوك   النارة 

مر كش  ملغرب
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
5نا5ر) ( 1 بتاريخ) بمر كش   لتجارية 

 212)تحت رقم)44221).

412I

ALALI AUDIT ET CONSEIL

LOCAMOB
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

رفع رأسمال  لشركة

ALALI AUDIT ET CONSEIL
 PLACE MOHAMMED V
 RESIDENCE DU CENTRE

 IMMEUBLE(A(N°4 2EME(ETAGE
 ، 28800، MOHAMMEDIA

MAROC
LOCAMOB شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي 59، شارع 
 لزرقطوني  قامة  لزهور  لطابق 
 لثامن رقم 24 - 21111  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب.
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رفع رأسمال  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

. 998(7
بمقت�شى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تم) (2122 د نبف) (2( في)  ملؤرخ 
قدره) بمبلغ  رأسمال  لشركة  رفع 
من) أي  درهم«) ((.151.111«
»7.511.111)درهم«)إلى)»8.551.111 
مقاصة) إ ر ء) (: طريق) عن  درهم«)
مع د5ون  لشركة  ملحددة  ملقد ر و)

 ملستحقة.
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
 (8 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

5نا5ر) 212)تحت رقم)854552.

41 I

ZYD PLUS SARL AU

GHC HOSPITALITY
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

ZYD PLUS SARL AU
تجزئة أسكجور، صوكوما رقم 

1 )2، شقة رقم 5،  لطابق  الول، 
مر كش ، 41111، مر كش  ملغرب
GHC HOSPITALITY شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي تجزئة 
 سكجور ، صوكوما رقم 1 )2 
، شقة رقم 5 ،  لطابق رقم ) ، 
مر كش. - 41111 مر كش.  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

( 2695
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) (1(
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�شي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 GHC (: بمختصر تسميتها)  إلقتضاء)

.HOSPITALITY
مقاول) (: بإ5جاز) غرض  لشركة 

أعمال  لبناء.

تجزئة) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
(، (2( 1 رقم) صوكوما  (،  سكجور)
شقة رقم)5)،) لطابق رقم)))،)مر كش.)

- 41111)مر كش.) ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
511)حصة) (:  لسيد 5اسين غنام)

بقيمة)11))درهم للحصة.
ماغناني) ليليان  أريان   لسيدة 
درهم) ((11 بقيمة) حصة  (511  :

للحصة.)
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
عنو نه) )) غنام  5اسين   لسيد 
 ملسيفة)2)أ رقم)568)مر كش)41111 

مر كش  ملغرب.
ماغناني) ليليان  أريان   لسيدة 
(،74(11 بر لييف) شارع  (5 عنو نه) ))
أنيماس) (74(11 فرنسا) أنيماس،)

فرنسا.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) )) غنام  5اسين   لسيد 
 ملسيفة)2)أ رقم)568)مر كش)41111 

مر كش  ملغرب
ماغناني) ليليان  أريان   لسيدة 
(،74(11 بر لييف) شارع  (5 عنو نه) ))
أنيماس) (74(11 فرنسا) أنيماس،)

فرنسا
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
5نا5ر) (26 بتاريخ) بمر كش   لتجارية 

 212)تحت رقم) 4418).

414I

ABDOU BEAUTY

ABDOU BEAUTY عبدو بوتي 
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تفويت حصص

ABDOU BEAUTY
 CASA(CASA، 20250،
CASABLANCA MAROC

ABDOU BEAUTY عبدو بوتي 

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي 46 شارع 
 لزرقطوني  لطابق    لشقة 6 

 لد ر لبيضاء 21111  لد ر لبيضاء 
 ملغرب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.467759
بمقت�شى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تمت) (2122 غشت) ((5 في)  ملؤرخ 

 ملصادقة على):
عبد  لصمد) )ة)) تفويت  لسيد)
 لشكري)111.))حصة   تماعية من)
أصل)111.))حصة لفائدة  لسيد))ة))
غشت) ((6 بتاريخ) مرو ن  أبو  محمد 

.2122
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني  (
 24 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

غشت)2122)تحت رقم)28215.
415I

FIDUCIAIRE AMER FISC

STE ALOUS CAR SARL
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE AMER FISC
 RUE OUAZZANE IMMEUBLE

 01 ETAGE 02 NADOR ، 62000،
NADOR MAROC

STE ALOUS CAR SARL شركة 
ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي شارع 

 ملقاومة بني شيكر - 62111  لناظور 
 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
25(59

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعد د  لقانون) (2122 شتنبف) (1 
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�شي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 STE (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.ALOUS CAR SARL
كر ء) (* (: بإ5جاز) غرض  لشركة 

 لسيار ت.
شارع) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
 ملقاومة بني شيكر)-)62111) لناظور)

 ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة سنة.
 511.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 (.111 (: ميمون)  لسيد  للوس 

حصة بقيمة)511)درهم للحصة.)
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
عنو نه) )) ميمون   لسيد  للوس 

بني شيكر)62111) لناظور  ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) )) بركاني  صفاء)  لسيدة 
و دة) (61111 و دة) علي  حي  مليف 

 ملغرب
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
5نا5ر)  البتد ئية بالناضور بتاريخ) 2)

 212)تحت رقم)92)5.

416I

STE SIMPLE CONSEIL SARL

SOCIETE MILROSES SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

قفل  لتصفية

STE SIMPLE CONSEIL SARL
 RDC(N°14 RESIDENCE(ATLAS
 RUE 12 OMAR(BENJELLOUN
ATLAS(FES. ، 30000، فاس  ملغرب

  SOCIETE MILROSES SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي : كيلومتف 
2 طريق  موز ر فاس - 1111  فاس 

 ملغرب.
قفل  لتصفية
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رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
.(758 

بمقت�شى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تقرر) (2122 د نبف) ( 1 في)  ملؤرخ 
  SOCIETE MILROSES SARL حل)
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة) شركة 
درهم) ((71.111.111 مبلغ رأسمالها)
كيلومتف) مقرها  إل تماعي  وعنو ن 
1111 )فاس) (- 2)طريق  موز ر فاس)

 ملغرب نتيجة الزمة مالية.
و عين:

و) سنتي�شي  محمد   لسيد)ة))
شارع  لدكتور محمد) ((4 عنو نه) ))
ر سين) حي  (14 طابق)  لسجلما�شي 
21111) لد ر  لبيضاء)  لد ر  لبيضاء)

 ملغرب كمصفي))ة))للشركة.
و) سنتي�شي  (  لسيد)ة)) حمد)
زقاق) قصر  ملنبهي  ((5 عنو نه) ))
فاس) ( 1111 فاس) ق  م   لحجر 

 ملغرب كمصفي))ة))للشركة.
و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية)
2122)وفي كيلومتف) 1 )د نبف) بتاريخ)
1111 )فاس) (- 2)طريق  موز ر فاس)

 ملغرب.
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
 لتجارية بفاس بتاريخ)1 )5نا5ر) 212 

تحت رقم)5 59.
417I

مكت4  ملحاسبة

 STE MARWA NEGOTRAV
SARL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
رفع رأسمال  لشركة

مكت4  ملحاسبة
5 زنقة عبد  ملومن بن علي ، 
52111،  لرشيد5ة  ملغرب

 STE MARWA NEGOTRAV SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي قصر 

 لجد5د مدغرة  لرشيد5ة صندوق 
 لبف5د 5)2 - 52111  لرشيد5ة 

 ملغرب.
رفع رأسمال  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.(2847

بمقت�شى  لجمع  لعام)
5نا5ر) ((9 في)  إلستثنائي  ملؤرخ 
رأسمال  لشركة) رفع  تم  (212 
درهم«) (1.500.000,00« بمبلغ قدره)
إلى) درهم«) (500.000,00« من) أي 
(: عن طريق) درهم«) (2.000.000,00«

تقد5م حصص نقد5ة أو عينية.
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
 1( بتاريخ) بالرشيد5ة   البتد ئية 

فبف 5ر) 212)تحت رقم) 212/)6.

418I

 لعبدالوي لالشغال  ملحاسبتية

 STE GLZ COMPANY SARL
AU

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

 لعبدالوي لالشغال  ملحاسبتية
عمارة نوميد5ا شارع محمد  لخامس 

 لطابق 2 لشقة  تازة ، 5111 ، 
تازة  ملغرب

 STE GLZ COMPANY SARL AU
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي شارع 

محمد  لسادس  قامة  الميف شقة 
رقم 16 تازة - 5111  تازة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
6857

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) (14
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�شي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 STE (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.GLZ COMPANY SARL AU
:) الشغال) غرض  لشركة بإ5جاز)

 ملختلفة  و  لبناء

 لتجارة.

شارع) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)

شقة) محمد  لسادس  قامة  الميف 
رقم)16)تازة)-)5111 )تازة  ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 (.111 (: غسان  لغبار)  لسيد 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة.)

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

عنو نه) )) غسان  لغبار   لسيد 

  8111 غرونوبل) كلود  شارع  ( (

غرونوبل فرنسا.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيد غسان  لغبار عنو نه) )))  

شارع كلودغرونوبل)8111 )غرونوبل)

فرنسا

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

5نا5ر) (24 بتاريخ) بتازة   البتد ئية 

 212)تحت رقم)1 / 212.

419I

audilex(accounting

STUDIO AUGUSTINE
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

audilex(accounting

 rue al mouzdalifa imm sami

 n°17 ، 40000، marrakech

maroc

STUDIO AUGUSTINE شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي شارع عبد 

 لكريم  لخطابي ، شارع حسن بن 

مبارك ،.  قامة  لخطابية ، بنا5ة. ب 

)  لطابق رقم   - 41111 مر كش 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

( 267(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) ((9

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�شي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.STUDIO AUGUSTINE

(- تجارة) (: بإ5جاز) غرض  لشركة 

 ستيف د وتصد5ر.

شارع) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)

شارع حسن) (، عبد  لكريم  لخطابي)

بن مبارك)،.) قامة  لخطابية)،)بنا5ة.)

ب))) لطابق رقم)  - 41111)مر كش)

 ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 SMIT WILLEM  لسيد)

بقيمة) حصة  (ADRIAAN : (.111

11))درهم للحصة.)

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

 SMIT WILLEM  لسيد)

الكسور درب) عنو نه) )) (ADRIAAN

 2 رقم) حسين  بن  هللا  عبد  موالي 

41111)مر كش  ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 SMIT WILLEM  لسيد)

الكسور درب) عنو نه) )) (ADRIAAN

 2 رقم) حسين  بن  هللا  عبد  موالي 

41111)مر كش  ملغرب

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

5نا5ر) ( ( بتاريخ) بمر كش   لتجارية 

 212)تحت رقم)12)44).

4(1I
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GROUPE L.A-CONSEIL ET GESTION

QADDI BOIS DESIGN
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

 GROUPE L.A-CONSEIL ET
GESTION

 RUE SEBOU ET ALLAL BEN 65
 ABDELLAH(RES(ADAM(BUR(N 1

، 14000، KENITRA(MAROC
QADDI BOIS DESIGN شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي زنقة 

26 رقم 2  لبقعة 2  لحي  لصناعي                
- 4111)  لقنيطرة  ملغرب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.6457 
بمقت�شى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تمت) (2122 5ونيو) في) 2)  ملؤرخ 

 ملصادقة على):
قدي) رضو ن  )ة)) تفويت  لسيد)
أصل) من  حصة   تماعية  (511
111.))حصة لفائدة  لسيد))ة))5ونس)

 لصوفي بتاريخ) 2)5ونيو)2122.
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني  (
 البتد ئية بالقنيطرة بتاريخ) 2)5ونيو)

2122)تحت رقم)2856.

4((I

TLC SERVICE SARL

TLC SERVICE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

TLC SERVICE SARL
 LOTISSEMENT(NOUR 1 N°21
 FOUM OUDI OULED MBARK
 BENI(MELLAL، 23006، BENI

MELLAL MAROC
TLC SERVICE شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي تجزئة 
 لنور ) رقم )2 فم  ودي  والد 
 مبارك 116 2 بني مالل  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

( 647

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) ((6

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�شي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

 TLC (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.SERVICE

تأ يف) (: بإ5جاز) غرض  لشركة 

 لسيار ت بدون سائق.

تجزئة) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
 لنور)))رقم))2)فم  ودي  والد  مبارك)

116 2)بني مالل  ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

حصة) (511 (:  لسيد يسين ثابث)

بقيمة)11))درهم للحصة.

511)حصة) (:  لسيد حمزة ملقدم)

بقيمة)11))درهم للحصة.)

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

 لسيد يسين ثابث عنو نه) )) 5ت)

بني) (2 452  بر هيم  والد  مبارك)

مالل  ملغرب.

 لسيد حمزة ملقدم عنو نه) )) 5ت)

بني) (2 452  بر هيم  والد  مبارك)

مالل  ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيد يسين ثابث عنو نه) )) 5ت)

بني) (2 452  بر هيم  والد  مبارك)

مالل  ملغرب

عنو نه) )) ملقدم  رشيدة   لسيدة 

 5ت  بر هيم  والد  مبارك)452 2)بني)

مالل  ملغرب

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

1 )5نا5ر)  البتد ئية ببني مالل بتاريخ)

 212)تحت رقم)8 4).

4(2I

FUTURE CONSEIL

 STE RESIDENCES
BERRECHID

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسيس شركة

FUTURE CONSEIL
51 زنقة 5وسف بن تاشفين  لطابق 

 ألول ، 11)26، برشيد  ملغرب
 STE RESIDENCES BERRECHID

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي  ) شارع 

محمد V تجزئة  ليسر  لطابق  لثالث 
يسار  - 11)26 برشيد  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
(765(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) (26
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�شي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 STE (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.RESIDENCES BERRECHID
منعش) (: بإ5جاز) غرض  لشركة 
وبيع  ميع  ملباني) وتشييد  عقاري 
أو  لتجارية) لالستخد مات  لسكنية 
أو  لصناعية أو  ملهنية،)وشر ء) ملباني)

وبيعها وإد رتها.
وشر ء) للبناء،) بيع  لبقع  ملجهزة 
وغيف) وبيع  ميع  لعقار ت  ملبنية 

 ملبنية...
عنو ن  ملقر  ال تماعي):) ))شارع)
محمد)V)تجزئة  ليسر  لطابق  لثالث)

يسار )-)11)26)برشيد  ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
511)حصة) (:  لسيد فريد فود ل)

بقيمة)11))درهم للحصة.
 511 (: كريشات) رشيد   لسيد 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة.)

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء):

عنو نه) )) فود ل  فريد   لسيد 
 26(11  ( زنقة مكة حي  لتسيف) (89

برشيد  ملغرب.
 لسيد رشيد كريشات عنو نه) ))
حي) شارع  بر هيم  لرود ني  ((27

 لزهر ء)11)26)برشيد  ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) )) فود ل  فريد   لسيد 
 26(11  ( زنقة مكة حي  لتسيف) (89

برشيد  ملغرب
 لسيد رشيد كريشات عنو نه) ))
حي) شارع  بر هيم  لرود ني  ((27

 لزهر ء)11)26)برشيد  ملغرب
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
فبف 5ر) (1( بتاريخ) ببفشيد   البتد ئية 

 212)تحت رقم)64).

4( I

CABINET COMPTABLE SAKKAKI SARL

ZARROUK FRUIT&VEG
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 CABINET COMPTABLE
SAKKAKI SARL

 TANGER ، 90000، TANGER
MAROC

ZARROUK FRUIT&VEG شركة 
ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي  ملنظر 

 لجميل زنقة )7 رقم 9  لطابق  ألول 
رقم 2 - 91111 طنجة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
( 4 27

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) (15
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�شي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:



2875 الجريدة الرسميةعدد)5755 - 24)ر 4)444) )5))فبف 5ر) 212) 

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.ZARROUK FRUIT&VEG
:) لنقل) بإ5جاز) غرض  لشركة 

 لوطني و لدولي للسلع..
:) ملنظر) عنو ن  ملقر  ال تماعي)
 لجميل زنقة))7)رقم)9) لطابق  ألول)

رقم)2 - 91111)طنجة  ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 (.111 (: زروق)  لسيد  ملهدي 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة.)
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
عنو نه) )) زروق   لسيد  ملهدي 
زنقة و د زيز عمارة)9))رقم)4 91111 

طنجة  ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) )) زروق   لسيد  ملهدي 
زنقة و د زيز عمارة)9))رقم)4 91111 

طنجة  ملغرب
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
5نا5ر) (26 بتاريخ) بطنجة   لتجارية 

 212)تحت رقم)49 ).
4(4I

MOUSSAOUI HAJJI

 TOP TRANSPORT
MESSAGERIE

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تفويت حصص

MOUSSAOUI HAJJI
 RUE 08 N°07 NOUVELLE(CITE
 ERFOUD ، 52200، ERFOUD

MAROC
 TOP TRANSPORT MESSAGERIE

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي رقم 4)2 

 لطابق  لسفلي تجزئة مرزوكة أرفود 
- 52211 أرفود  ملغرب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.(6557
بمقت�شى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تمت) 5نا5ر) 212) (21 في)  ملؤرخ 

 ملصادقة على):
)ة)) بر هيم  5ت) تفويت  لسيد)
قدور)491)حصة   تماعية من أصل)
491)حصة لفائدة  لسيد))ة))سعيد)

 طيوي بتاريخ))2)5نا5ر) 212.
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني  (
 البتد ئية بالرشيد5ة بتاريخ)1 )5نا5ر)

 212)تحت رقم)55.
4(5I

مكت4  ملحاسبة

 STE KEYS DOUGLAS MINE
SARL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
حل شركة

مكت4  ملحاسبة
5 زنقة عبد  ملومن بن علي ، 
52111،  لرشيد5ة  ملغرب

 STE KEYS DOUGLAS MINE
SARL شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة)في طور  لتصفية)

وعنو ن مقرها  إل تماعي حي تيزر ر 
قصر  لحارة تاديغوست كلميمة 
 لرشيد5ة - 52111  لرشيد5ة 

 ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.(214(

بمقت�شى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
2122)تقرر حل) 26)د نبف)  ملؤرخ في)
 STE(شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
 KEYS DOUGLAS MINE SARL
درهم) (100.000,00 رأسمالها) مبلغ 
وعنو ن مقرها  إل تماعي حي تيزر ر)
كلميمة) تاديغوست  قصر  لحارة 
 لرشيد5ة)-)52111) لرشيد5ة  ملغرب)

نتيجة ل):)توقف  لنشاط.
و حدد مقر  لتصفية ب حي تيزر ر)
كلميمة) تاديغوست  قصر  لحارة 
52111) لرشيد5ة) (-  لرشيد5ة)

 ملغرب.)

و عين:

 لسيد)ة))حمو  وحينو و عنو نه) ))

تاديغوست) قصر  لحارة  تيزر ر  حي 

52111) لرشيد5ة) كلميمة  لرشيد5ة)

 ملغرب كمصفي))ة))للشركة.

وعند  إلقتضاء) لحدود  ملفروضة)

محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

 ملخابرة و محل تبليغ  لعقود و  لوثائق)

:)حي تيزر ر قصر)  ملتعلقة بالتصفية)

 لحارة تاديغوست كلميمة  لرشيد5ة

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

 1( بتاريخ) بالرشيد5ة   البتد ئية 

فبف 5ر) 212)تحت رقم) 61/212.

4(6I

BELGAZI ALI

ENGOVI SARL
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
خفض رأسمال  لشركة

BELGAZI ALI

شارع  ميف موالي عبد هللا رقم    

- طبق ) - رقم  ملكت4 6) طنجة، 

91111، طنجة  ملغرب

ENGOVI SARL شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي زنقة 6) 

عمر  بن  لعاص - 91111 طنجة 

 ملغرب.

خفض رأسمال  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.(7((

بمقت�شى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

تم) 5نا5ر) 212) ((9 في)  ملؤرخ 

خفض رأسمال  لشركة بمبلغ قدره)

»515.811)درهم«)أي من)»5.811)9 

عن) درهم«) (4(1.111« إلى) درهم«)

طريق):)تخفيض عدد  ألسهم.

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

5نا5ر) ( ( بتاريخ) بطنجة   لتجارية 

 212)تحت رقم) 26224.

4(7I

FIDUCIAIRE DAR DMANA

ETERNEL BATI
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE DAR DMANA
 LOT AL FARAH HAJ FATEH

 IMM 20 APT1 ، 20100،
CASABLANCA MAROC

ETERNEL BATI شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي 1) 
رنقة  لحرية،  لطابق    لشقة 

 لد ر لبيضاء  لد ر لبيضاء 11)21 
 لد ر لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
569487

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعد د  لقانون) فبف 5ر) 212) (1(
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�شي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.ETERNEL BATI
أشغال) (: بإ5جاز) غرض  لشركة 
 لبناء،) لبناء)و  إلنشاء) لعمر ني،)بيع)
و) و شر ء) ميع  ألالت و مو د  لبناء)

 لعقارية..
 (1 (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
رنقة  لحرية،) لطابق) ) لشقة)
 21(11  لد ر لبيضاء) لد ر لبيضاء)

 لد ر لبيضاء) ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
فر طة  إلدري�شي)  لسيد 
بقيمة) حصة  (511 (: عبد لو حد)

51.111)درهم للحصة.
511)حصة) (:  لسيد طارق ميلود)

بقيمة)51.111)درهم للحصة.)
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
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فر طة  إلدري�شي)  لسيد 

حي  لنسيم) عنو نه) )) عبد لو حد 
 9 رقم) ( 54 عمارة) مالك  إقامة 

 21611  لد ر لبيضاء) ملغرب)

 لد ر لبيضاء) ملغرب.

عنو نه) )) ميلود  طارق   لسيد 
))بوسكورة) حي  إلزدهار بلوك) )رقم)

 27 51  لد ر لبيضاء) ملغرب)

 لد ر لبيضاء) ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

فر طة  إلدري�شي)  لسيد 

حي  لنسيم) عنو نه) )) عبد لو حد 
 9 رقم) ( 54 عمارة) مالك  إقامة 

 21611  لد ر لبيضاء) ملغرب)

 لد ر لبيضاء) ملغرب

عنو نه) )) ميلود  طارق   لسيد 
))بوسكورة) حي  إلزدهار بلوك) )رقم)

 27 51  لد ر لبيضاء) ملغرب)

 لد ر لبيضاء) ملغرب

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

 25 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

5نا5ر) 212)تحت رقم)4 8555.

4(8I

FIDCOM SAHARA

YAMASH ZONE
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

FIDCOM SAHARA

شارع  لطبف ني حي  لوحدة )1 رقم 
21  لعيون ، 71111،  لعيون 

 ملغرب

YAMASH ZONE شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي تجزئة 

 لحي  لحجري رقم 26  لعيون - 

71111  لعيون  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

4445(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) (21
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�شي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.YAMASH ZONE
أشغال) (: بإ5جاز) غرض  لشركة 

 لبناء)و لصباغة.
تجزئة) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
(- 26) لعيون) رقم)  لحي  لحجري 

71111) لعيون  ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 لسيد عمر  وحمو):)111.))حصة)

بقيمة)11))درهم للحصة.)
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
عنو نه) )) عمر  وحمو   لسيد 
حي  لوحدة) (28 شارع أبوحنيفة رقم)

)1) لعيون)71111) لعيون  ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) )) عمر  وحمو   لسيد 
حي  لوحدة) (28 شارع أبوحنيفة رقم)

)1) لعيون)71111) لعيون  ملغرب
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
5نا5ر) (26 بتاريخ) بالعيون   البتد ئية 

 212)تحت رقم) 889/212 .
4(9I

FIDUCIAIRE 2116

KASSIMI DECO
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تحويل  ملقر  ال تماعي للشركة

FIDUCIAIRE 2006
 LOT AMINE SIDI MAAROUF 52

N ، 20280، Casablanca(Maroc
KASSIMI DECO شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي  قامة 
 لخيف رقم 26)  ملنطقة  لصناعية 

 والد صالح بوسكورة - 82)27  لد ر 
 لبيضاء  ملغرب.

تحويل  ملقر  ال تماعي للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.52454(
بمقت�شى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تم تحويل) 5نا5ر) 212) (15  ملؤرخ في)
من) للشركة   ملقر  ال تماعي  لحالي 
26)) ملنطقة) رقم) » قامة  لخيف 
(- بوسكورة) صالح   لصناعية  والد 
إلى) 82)27) لد ر  لبيضاء) ملغرب«)
و) (4 رقم) (49 شارع) » قامة  لورود 
92)21) لد ر) (- معروف) سيدي  (6

 لبيضاء) ملغرب«.
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
  ( بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

5نا5ر) 212)تحت رقم)) 8564.
421I

مكت4  ملحاسبة

 STE CENTRE CULTUREL
INTERNATIONAL PRIVE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

مكت4  ملحاسبة
5 زنقة عبد  ملومن بن علي ، 
52111،  لرشيد5ة  ملغرب

 STE CENTRE CULTUREL
INTERNATIONAL PRIVE شركة 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة)في طور 

 لتصفية)
وعنو ن مقرها  إل تماعي قصر 

 لز وية  لبكرية مدغرة  لرشيد5ة - 
52111  لرشيد5ة  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.(4867
بمقت�شى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
2122)تقرر حل) 26)د نبف)  ملؤرخ في)
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة) شركة 
 STE CENTRE CULTUREL
مبلغ) (INTERNATIONAL PRIVE
رأسمالها)100.000,00)درهم وعنو ن)
قصر  لز وية) مقرها  إل تماعي 

 52111 (-  لبكرية مدغرة  لرشيد5ة)

توقف) (:  لرشيد5ة  ملغرب نتيجة ل)

 لنشاط.

قصر) ب  مقر  لتصفية  حدد  و 

(- مدغرة  لرشيد5ة)  لز وية  لبكرية 

52111) لرشيد5ة  ملغرب.)

و عين:

و) هاشمي  ( هشام)  لسيد)ة))
لبيطة) ماي  فاتح  زنقة  عنو نه) ))

كمصفي) 52111) لرشيد5ة  ملغرب 

)ة))للشركة.

وعند  إلقتضاء) لحدود  ملفروضة)

محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و) تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

قصر) (: بالتصفية)  لوثائق  ملتعلقة 

 لز وية  لبكرية مدغرة  لرشيد5ة

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

 1( بتاريخ) بالرشيد5ة   البتد ئية 

فبف 5ر) 212)تحت رقم) 59/212.

42(I

FIDCOM SAHARA

ABI SCHOOL PRIVE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

FIDCOM SAHARA

شارع  لطبف ني حي  لوحدة )1 رقم 
21  لعيون ، 71111،  لعيون 

 ملغرب

ABI SCHOOL PRIVE شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي تجزئة 

 ألمل  1 رقم )8  لعيون - 7111 

 لعيون  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

44197

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعد د  لقانون) (2122 د نبف) ((5

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�شي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
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عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 ABI (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.SCHOOL PRIVE
:) لتعليم) بإ5جاز) غرض  لشركة 

 لخصو�شي.
تجزئة) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
 7111 (- )8) لعيون) رقم)  ألمل) 1)

 لعيون  ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
251)حصة) (:  لسيد محمد عبيد)

بقيمة)11))درهم للحصة.
 لسيد لحسن  لعبد):)251)حصة)

بقيمة)11))درهم للحصة.
 لسيد  ملصطفى تار):)251)حصة)

بقيمة)11))درهم للحصة.
حصة) (251 (:  لسيد محمد موح)

بقيمة)11))درهم للحصة.)
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
 لسيد محمد عبيد عنو نه) ))حي)
717)شارع  المام بنو)  لقدس تجزئة)
 71111 )46) لعيون) أبي طال4 رقم)

 لعيون  ملغرب.
عنو نه) )) لحسن  لعبد   لسيد 
مد5نة  لوحدة) د  بلوك  (6 8 رقم)

 لعيون)71111) لعيون  ملغرب.
عنو نه) )) تار   لسيد  ملصطفر 
د) بلوك  حي  لقدس  تجزئة  لوفاق 
71111) لعيون) رقم) 8))) لعيون)

 ملغرب.
عنو نه) )) موح  محمد   لسيد 
 875 مارس بلوك ي رقم) (25 مد5نة)

 لعيون)71111) لعيون  ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) )) لحسن  لعبد   لسيد 
مد5نة  لوحدة) د  بلوك  (6 8 رقم)

 لعيون)71111) لعيون  ملغرب
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
د نبف) (22  البتد ئية بالعيون بتاريخ)

2122)تحت رقم)597/2122 .

422I

FIDUCIAIRE NAJD

AVACTIONS MOROCCO
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

FIDUCIAIRE NAJD

25 زنقة سوي4  لطابق  لثاني ، 

21116،  لد ر  لبيضاء  ملغرب

AVACTIONS MOROCCO شركة 

ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد)في طور  لتصفية)

وعنو ن مقرها  إل تماعي بارك بالز  

عمارة ف 2  لطابق  ألول رقم 5 - 

1)288  ملحمد5ة  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.(6585

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�شى 

تقرر) (2122 غشت) ( ( في)  ملؤرخ 

ذ ت مسؤولية محدودة) حل شركة 

 AVACTIONS ذ ت  لشريك  لوحيد)

رأسمالها) مبلغ  (MOROCCO

مقرها) وعنو ن  درهم  (411.111

ف) عمارة  بالز   بارك   إل تماعي 

 288(1  -  5 رقم) 2) لطابق  ألول 

سب4) (: ل) نتيجة   ملحمد5ة  ملغرب 

توقف نشاط  لشركة.

و حدد مقر  لتصفية ب بارك بالز )

 -  5 رقم) 2) لطابق  ألول  عمارة ف)

1)288) ملحمد5ة  ملغرب.)

و عين:

و) محمد  لحجام   لسيد)ة))

5ات  ملتحدة  أل) :) لوال  عنو نه) ))

أمريكا) أمريكا  ((1  22(62 مريكية)

كمصفي))ة))للشركة.

وعند  إلقتضاء) لحدود  ملفروضة)

محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و) تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

 (4 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

د نبف)2122)تحت رقم)2464.

42 I

Centre Jamila

مركز جميلة
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

مركز  ميلة
84 شارع محمد 6  لطابق    لرقم 

17 - 91111 طنجة  ملغرب
مركز  ميلة شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي 84 شارع 

محمد 6  لطابق    لرقم 17 - 
91111 طنجة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
( 2(65

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  (2122 نونبف) (22
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�شي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
مركز) (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

 ميلة.
غرض  لشركة بإ5جاز):) لتكوين

 لتجارة
 إلشهار

84)شارع) عنو ن  ملقر  ال تماعي):)
محمد)6) لطابق) ) لرقم)17 - 91111 

طنجة  ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
عنو نه) )) أ ياش  أ5وب   لسيد 
مجمع  ملجد تد رت عمارة)5)) لطابق)

 ) لرقم)7) 91111)طنجة  ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) )) أ ياش  أ5وب   لسيد 

مجمع  ملجد تد رت عمارة)5)) لطابق)

 ) لرقم)7) 91111)طنجة  ملغرب

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

نونبف) ((4 بتاريخ) بطنجة   لتجارية 

2122)تحت رقم)5)) ).

424I

PwC

 OMSAN LOGISTIQUE

MAROC
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

تحويل  ملقر  ال تماعي للشركة

OMSAN LOGISTIQUE MAROC

شركة ذ ت مسؤولية محدودة مع 

مساهم و حد

برأسمال قدره 6،167،000.00 

درهم

 ملقر  لرئي�شي: بلد فيتيحة)، بن 

)، بني عامر،  ماعة  ملنصورية ، 

بوزنيقة

سجل  لتجاري رقم 7897 

رقم  لضريبي: 2)44464)

قر ر  ملساهم) أحكام  بمو 4 

 2121 أغسطس) (21 بتاريخ)  لوحيد 

 OMSAN LOGISTIQUE لشركة)

مسؤولية) ذ ت  شركة  (، (MAROC

محدودة للمساهم  لوحيد برأس مال)

قدره)6،167،000.00)درهم ومسجلة)

في  لسجل  لتجاري لبنسليمان تحت)

على  لقر ر ت) حصلت  (،7897 رقم)

 لتالية:

مقر  لشركة  لرئي�شي) نقل  ((-

من ناصية بوليفارد محمد  لخامس)

هوغو  لدور) فيكتور  شارع  وناصية 

 -  91111 طنجة) (4( رقم)  لثامن 

 ملغرب إلى بلد فتيحة)))بن سليمان،)

بني عامر)))،) ماعة  ملنصورية)،)بن)

سليمان)،)-111 )) ملغرب.

تعد5ل  لنظام  السا�شي) (2-

للشركة لتتو فق مع  لقر ر.
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إلتمام) منح  لصالحيات  ( -

 إل ر ء ت  لقانونية.

تم  إل5د ع  لقانوني في قلم محكمة)

بنسليمان في)9))ديسمبف)2122)تحت)

 لرقم)869.

لالستخر ج و إلشارة.

425I

PREMIUM FINANCE

KECH FITNESS

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تحويل  ملقر  ال تماعي للشركة

PREMIUM FINANCE

 APPARTEMENT(N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE(ANGLE

 SGT LEVET ET FERKLE

 MARRAKECH. ، 40000،

MARRAKECH MAROC

KECH FITNESS شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي عبد 

 لكريم  لخطابي  قامة  و د 

 لعمارة19) شقة رقم  4  لطابق 

  - 41111 مر كش  ملغرب.

تحويل  ملقر  ال تماعي للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.((295(

بمقت�شى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

 ملؤرخ في)4))د نبف)2122)تم تحويل)

من) للشركة   ملقر  ال تماعي  لحالي 

»عبد  لكريم  لخطابي  قامة  و د)

 لعمارة19))شقة رقم) 4) لطابق)  

- 41111)مر كش  ملغرب«)إلى)»متجر)

حي) (2 أ_ب  لطابق  لسفلي  لصفاء)

 41111 (- (  لرويد ت زنقة  ألشجار)

مر كش  ملغرب«.

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

5نا5ر) (26 بتاريخ) بمر كش   لتجارية 

 212)تحت رقم)16)44).

426I

فري كومبطا

 GENERALE D›AUDIOLOGIE

MAROC
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

فري كومبطا
ز وية شارع قاد عياد و مكنولياس 

طابق   رقم 7) ، 91111، طنجة 

 ملغرب

 ينف ل دود5ولوجي  ملغرب شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة)في طور 

 لتصفية)
وعنو ن مقرها  إل تماعي ١٨زنقة 

 بن زيدون حي إ5بيف5ا - ٩٠٠٤٠ 

طنجة  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.٩١٠٥٩

بمقت�شى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

2122)تقرر حل) )2)د نبف)  ملؤرخ في)

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة) شركة 

مبلغ) دود5ولوجي  ملغرب   ينف ل 
وعنو ن) درهم  ((11.111 رأسمالها)
مقرها  إل تماعي)١٨زنقة  بن زيدون)

طنجة  ملغرب) (٩٠٠٤٠ (- إ5بيف5ا) حي 

نتيجة ل):)عدم ممارسة  ألنشاط.
١٨زنقة) و حدد مقر  لتصفية ب)

 بن زيدون حي إ5بيف5ا)-)٩٠٠٤٠)طنجة)

 ملغرب.

و عين:
شيكر  لعربي) رشيدة   لسيد)ة))

شارع) سفياني  تجزئة  عنو نه) )) و 

مارتيل  ملغرب) (٩٠٠٢٤ ودر س)

كمصفي))ة))للشركة.

وعند  إلقتضاء) لحدود  ملفروضة)

محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و) تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 
:)١٨زنقة)  لوثائق  ملتعلقة بالتصفية)

 بن زيدون حي إ5بيف5ا طنجة  ملغرب

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

5نا5ر) ((6 بتاريخ) بطنجة   لتجارية 

 212)تحت رقم)٦٦٥.

427I

PREMIUM FINANCE

 ANNAHDA
DEVELOPPEMENT

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
إنشاء)فرع تابع للشركة

PREMIUM FINANCE
 APPARTEMENT(N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE(ANGLE
 SGT LEVET ET FERKLE

 MARRAKECH. ، 40000،
MARRAKECH MAROC

 ANNAHDA DEVELOPPEMENT
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي شارع 
أكاد5ر دو ر عين د د  - 41111 

مر كش  ملغرب.
إنشاء فرع تابع للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.7687(

بمقت�شى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تقرر) (2122 أكتوبر) ( ( في)  ملؤرخ 
إنشاء)فرع تابع للشركة تحت  لتسمية)
 ANNAHDA DEVELOPPEMENT
رياض) بالعنو ن  ملد5نة  و  لكائن 
مر كش) (41111 (-  لزيتون  لجد5د)
 ملغرب و  ملسيف من طرف  لسيد)ة))

عبد لعالي فتاح.
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
5نا5ر) (26 بتاريخ) بمر كش   لتجارية 

 212)تحت رقم)15)44).

428I

TQG FIDUCIAIRE

JMBER TECH SERVICES
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

TQG FIDUCIAIRE
رقم 111) بن تاشفين  زلي ، 

51)41، مر كش  ملغرب
JMBER TECH SERVICES شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي مكت4 رقم 

ب4)  قامة فجوة شارع حسن 2 
طريق صويرة  ليز مر كش - 41111 

مر كش  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
( 2769

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  (2122 نونبف) (22
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�شي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 JMBER(:(إلقتضاء)بمختصر تسميتها 

.TECH SERVICES
تا ر) (: بإ5جاز) غرض  لشركة 

مستلزمات  ملكات4.
مكت4) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
رقم ب4)) قامة فجوة شارع حسن)2 
 41111 (- طريق صويرة  ليز مر كش)

مر كش  ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
محند) طال4  خد5جة   لسيدة 
درهم) ((11 بقيمة) حصة  (511  :

للحصة.
 511 (: قبعي) عو طف   لسيدة 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة.)
(: محند) طال4  خد5جة   لسيدة 

511)بقيمة)11))درهم.
 511 (: قبعي) عو طف   لسيدة 

بقيمة)11))درهم.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
محند) طال4  خد5جة   لسيدة 
رقم) 6)  درب  ملشاوري  عنو نه) ))

سيبع ش)41111)مر كش  ملغرب.
 لسيدة عو طف قبعي عنو نه) ))
 41111  772 رقم) ب   ملسيفة) 1)

مر كش  ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
محند) طال4  خد5جة   لسيدة 
رقم) 6)  درب  ملشاوري  عنو نه) ))

سيبع ش)41111)مر كش  ملغرب
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 لسيدة عو طف قبعي عنو نه) ))

 41111  772 رقم) ب   ملسيفة) 1)

مر كش  ملغرب

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

5نا5ر) ( 1 بتاريخ) بمر كش   لتجارية 

 212)تحت رقم)86)44).

429I

FIDUCO TANTAN

3B.A IMPORT EXPORT
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

FIDUCO TANTAN

 AVENUE(HASSAN(II ، 82010،

TAN-TAN maroc

B.A IMPORT EXPORT  شركة 

ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد)في طور  لتصفية)

وعنو ن مقرها  إل تماعي  لحي 

 الد ري  لوطية - 1)821 طانطان 

 ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.(24 

بمقت�شى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

تقرر حل) 5نا5ر) 212) ((6  ملؤرخ في)

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت)

  B.A IMPORT  لشريك  لوحيد)

 (1.111 رأسمالها) مبلغ  (EXPORT

درهم وعنو ن مقرها  إل تماعي  لحي)

طانطان) (821(1 (-  الد ري  لوطية)

 ملغرب نتيجة ل):)وقف  لنشاط.

ب  لحي) مقر  لتصفية  حدد  و 

طانطان) (821(1 (-  الد ري  لوطية)

 ملغرب.)

و عين:

 لسيد)ة))أحمد بودهن و عنو نه) ))

فرنسا)Gennevilliers 922 1)فرنسا)

كمصفي))ة))للشركة.

وعند  إلقتضاء) لحدود  ملفروضة)

محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و) تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

5نا5ر) ( 1  البتد ئية بطانطان بتاريخ)

 212)تحت رقم) 8/212).

4 1I

FIDUCO TANTAN

SOCIETE TAOUINKHET
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

FIDUCO TANTAN

 AVENUE(HASSAN(II ، 82010،

TAN-TAN maroc

SOCIETE TAOUINKHET شركة 

ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد)في طور  لتصفية)

وعنو ن مقرها  إل تماعي زنقة 2 حي 

تيكيف5ة - 82111 طانطان  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.4967

بمقت�شى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

تقرر حل) 5نا5ر) 212) ((9  ملؤرخ في)

محدودة) مسؤولية  ذ ت  شركة 

 SOCIETE ذ ت  لشريك  لوحيد)

رأسمالها) مبلغ  (TAOUINKHET

مقرها) وعنو ن  درهم  ((11.111

(- تيكيف5ة) حي  (2 زنقة)  إل تماعي 

(: ل) نتيجة  طانطان  ملغرب  (82111

وقف  لنشاط.

و حدد مقر  لتصفية ب زنقة)2)حي)

تيكيف5ة)-)82111)طانطان  ملغرب.)

و عين:

عنو نه) )) و  عمر  عبي   لسيد)ة))
زنقة)5))حي تيكيف5ة)82111)طانطان)

 ملغرب كمصفي))ة))للشركة.

وعند  إلقتضاء) لحدود  ملفروضة)

محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و) تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

5نا5ر) ( 1  البتد ئية بطانطان بتاريخ)

 212)تحت رقم) 7/212).

4 (I

KISSAN CONSULTING  

LJ PARTNERS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

KISSAN CONSULTING

 47Rue(Othman(Bnou(Affan

 6ème(Etage(N°11 Casablanaca ،

21111،  لد ر  لبيضاء  ملغرب

LJ PARTNERS شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي )6 شارع 

اللة 5اقوت ز وية مصطفى  ملعاني 

 لطابق  لثاني رقم 62 مركز  لرياض 

- 21191  لد ر  لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

5711(7

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) ((6

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�شي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

 LJ (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.PARTNERS

:) ملشورة) بإ5جاز) غرض  لشركة 

، لتشخيص) ، ملساعدة) ، لدر سة)

، لتدري4) ، لتنظيم) ، إلنشاء)

،مر  عة  لحسابات، لتقييم)

،إعادة  لهيكلة و لتنمية للشركات في)

، ال تماعية)  ملجاالت  القتصاد5ة)

، لضريبية)، ملالية)، إلد رية)، ملر قبة)

، الستف تيجية) ،نظام  ملعلومات)

و لقانونية.

)6)شارع) عنو ن  ملقر  ال تماعي):)

مصطفى  ملعاني) ز وية  5اقوت  اللة 

 لطابق  لثاني رقم)62)مركز  لرياض)-)

21191) لد ر  لبيضاء) ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

711)حصة) (:  لسيد خالد  نيني)
بقيمة)11))درهم للحصة.

  11 (: فاطمة  نيني)  لسيدة 
حصة بقيمة)11))درهم للحصة.)

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء):

عنو نه) )) خالد  نيني   لسيد 
46111) سفي)  ملد5نة  لجد5دة)

 ملغرب.
 لسيدة فاطمة  نيني عنو نه) ))
21511) لد ر) شارع  لزرقطوني)

 لبيضاء) ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) )) كيسان  5اسين   لسيد 
تجزئة باب أنا�شي  هل  لغالم سيدي)
1 216) لد ر  لبيضاء)  لبفنو�شي)

 ملغرب
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
  1 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

5نا5ر) 212)تحت رقم)5 8562.
4 2I

IBRA MANAGEMENT

PARA PHARMACIE HAMDI
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

IBRA MANAGEMENT
 AVENUE(MOHAMED 6 IMM
 AILLAL(NR 3223EME(ETAGE
 APPT 05 - LAAYOUNE - BP

2367، 70000، laayoune(maroc
 PARA PHARMACIE HAMDI

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي شارع 
عالل بن عبد هللا رقم  7  ملر�شى 
 لعيون - 71111  لعيون  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
(6917

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعد د  لقانون) (21(5 مارس) (21
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�شي 
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ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 
باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 PARA (: بمختصر تسميتها)  إلقتضاء)

.PHARMACIE HAMDI
:)بيع  ملو د) غرض  لشركة بإ5جاز)
و) و ملعد ت  لطبية  صيدلية  شبه 

مو د  لتجميل و لتجارة  لعامة....
شارع) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
رقم) 7) ملر�شى) هللا  عبد  بن  عالل 

 لعيون)-)71111) لعيون  ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 (.111 (: حمدي)  لسيد  لشيه4 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة.)
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
 لسيد  لشيه4 حمدي عنو نه) ))
بن  لعو م  ملر�شى  لعيون) زبيف  زنقة 

71111) لعيون  ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيد  لشيه4 حمدي عنو نه) ))
بن  لعو م  ملر�شى  لعيون) زبيف  زنقة 

71111) لعيون  ملغرب
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
أبريل) (27 بتاريخ) بالعيون   البتد ئية 

5)21)تحت رقم)512.
4  I

STE FIDUCIAIRE D’AUDIT CHARAKA

AL QADR IMMOBILIER
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

 STE FIDUCIAIRE D’AUDIT
CHARAKA

 AV YAKOUB EL MANSOUR
 RESIDENCE(AHLAM 1 ENTRÉE

 B(BUREAU(N° 10 ETAGE 4
 GUELIZ(MARRAKECH، 40000،

marrakech maroc

AL QADR IMMOBILIER شركة 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي : زنقة 
موسلم ، تجزئة بلكار ،  لطابق 

 لثالث ،  لشقة رقم 4) ، باب دكالة 
- 1 411 مر كش  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
( 2849

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعد د  لقانون) (2122 د نبف) (2 
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�شي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 AL (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.QADR IMMOBILIER
غرض  لشركة بإ5جاز):)-) لتطوير)

 لعقاري
-) ميع  ألعمال  لعامة أو  لخاصة)
و لصرف) وتشييد  ميع  ملباني 

 لصحي وأعمال  لتطوير  لعامة.
زنقة) (: (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
،) لطابق) بلكار) تجزئة  (، موسلم)
 لثالث)،) لشقة رقم)4))،)باب دكالة)-)

1 411)مر كش  ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 951 (: حسن  لعيدودي)  لسيد 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة.
 51 (: ( بنعمر) عبد  لقاد   لسيد 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة.)
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
 لسيد حسن  لعيدودي عنو نه) ))
 ربة تونس)1  19122) ربة تونس.
 لسيد عبد  لقاد بنعمر))عنو نه) ))
عملية باب  لجد5د عمارة أ شقة)2) 

 لعزوزية))71)41)مر كش  ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيد حسن  لعيدودي عنو نه) ))

 ربة تونس)1  19122 1  19122 

تونس

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

5نا5ر) ( ( بتاريخ) بمر كش   لتجارية 

 212)تحت رقم)44256).

4 4I

FINANCE CENTER

DOUAR NOUJOUM

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

FINANCE CENTER

 AV(ALLAL(EL(FASSI(N° 598

 CM(UNITE 5 MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH(MAROC

DOUAR NOUJOUM شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي دو ر 

لعر يش  ماعة أوناغا  لصويرة - 

44111  لصويرة  ملغرب.

تفويت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

. 64(

بمقت�شى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

تمت) (2122 نونبف) ((7 في)  ملؤرخ 

 ملصادقة على):

رينيه  وزيف) )ة)) تفويت  لسيد)

دوكين برنارد)11).))حصة   تماعية)

لفائدة) حصة  ( 8.511 أصل) من 

 لسيد))ة))نطالي بييف نيكوليت بتاريخ)

7))نونبف)2122.

رينيه  وزيف) )ة)) تفويت  لسيد)

دوكين برنارد)2.751)حصة   تماعية)

لفائدة) حصة  ( 8.511 أصل) من 

أغنيس) فار ون  ليتيتيا  )ة))  لسيد)

بتاريخ)7))نونبف)2122.

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني  (

5نا5ر) ((9  البتد ئية بالصويرة بتاريخ)

 212)تحت رقم)6 .

4 5I

PREMIUM FINANCE

 ANNAHDA
DEVELOPPEMENT

عقد تسييف حر ألصل تجاري)) ألشخاص)

 ملعنويون)
عقد تسييف حر ألصل تجاري

ANNAHDA DEVELOPPEMENT
 1( بمقت�شى عقد عرفي مؤرخ قي)
 ANNAHDA أعطى) (2122 أكتوبر)
DEVELOPPEMENT) ملسجل)
بالسجل  لتجاري) )2)1))باملحكمة)
 لتجارية بمر كش حق  لتسييف  لحر)
مر كش) ب  لألصل  لتجاري  لكائن 
(- رياض  لزينون  لجد5د)  ملد5نة 
لفائدة) مر كش  ملغرب  (41111
تبتدئ) سنة  (5 ملدة) (DADA TRADI
  1 و تنتهي في) (2122 أكتوبر) (1( من)
شهري) مبلغ  مقابل  (2127 شتنبف)

قيمته)))درهم.
4 6I

 CK

 OCEAN B4U IMPORT
EXPORT

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
حل شركة

 CK
5  قامة  دم    لطابق  الول شقة 

رقم   شارع  ملحطة سماعلة سطات 
، 26111، سطات  ملغرب

 OCEAN B4U IMPORT EXPORT
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة)في 

طور  لتصفية)
وعنو ن مقرها  إل تماعي ساحة 
محمد 5 عمارة 5 و 6. - 26111 

سطات  ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.6557

بمقت�شى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
2122)تقرر حل) 28)د نبف)  ملؤرخ في)
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة) شركة 
 OCEAN B4U IMPORT EXPORT
مبلغ رأسمالها)61.111)درهم وعنو ن)
 5 محمد) ساحة  مقرها  إل تماعي 
عمارة)5)و)6. - 26111)سطات  ملغرب)

نتيجة ل):) لركود  القتصادي..
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ساحة) ب  مقر  لتصفية  حدد  و 

 26111  -  .6 و) (5 عمارة) (5 محمد)

سطات  ملغرب.)

و عين:

و) رحيم  5وسف   لسيد)ة))

معاشو) بن  صامد  والد  عنو نه) ))

)ة)) برشيد  ملغرب كمصفي) (24111

للشركة.

وعند  إلقتضاء) لحدود  ملفروضة)

محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و) تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

28)د نبف)  البتد ئية بسطات بتاريخ)

2122)تحت رقم)2)4).

4 7I

 لعيون  ستشار ت

TOP SERVICES TRANSIT
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

إنشاء)فرع تابع للشركة

 لعيون  ستشار ت
رقم )  شارع  الميف موالي عبد هللا ، 

71111،  لعيون  ملغرب

TOP SERVICES TRANSIT شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي بلوك س 
رقم  5 حي  لوفاء - 81111  كاد5ر 

 ملغرب.

إنشاء فرع تابع للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.42(((

بمقت�شى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

 ملؤرخ في)27)5نا5ر) 212)تقرر إنشاء)

تحت  لتسمية) للشركة  تابع  فرع 

TOP SERVICES TRANSIT)و  لكائن)

بالعنو ن سوق ملخاخ رقم)59)ساحة)

71111) لعيون  ملغرب) (-  لسمارة)

خر ز) طرف  لسيد)ة)) من  و  ملسيف 

 حمد.

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

فبف 5ر) (1(  البتد ئية بالعيون بتاريخ)

 212)تحت رقم)924 .

4 8I

STE FIDUCIAIRE JBILOU LEYLA SARL

YATRIB MAZAYA RENT CAR
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تغييف نشاط  لشركة

 STE FIDUCIAIRE JBILOU LEYLA

SARL

 AVENUE OMAR IBN

 ABDELAZIZ ENTRE SOL N°1 

IMMEUBLE أبر ج دبي ، 92111، 

 لعر ئش  ملغرب.

 YATRIB MAZAYA RENT CAR

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  ال تماعي تجزئة 

 ملغرب  لجد5د شارع  لياسمين 671 

 لطابق  الر�شي - 92111  لعر ئش 

 ملغرب.

تغييف نشاط  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.454(

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�شى 

تم) (21(9 أكتوبر) ((6 في)  ملؤرخ 

»تأ يف) من) نشاط  لشركة  تغييف 

إلى)»)بيع مو د) سيار ت بدون سائق«)
 لبناء, عمال متنوعة و منعش عقاري)

.«

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

 24 بتاريخ) بالعر ئش   البتد ئية 

أكتوبر)9)21)تحت رقم)715.

4 9I

FOUZMEDIA

BASIC MARKET
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

BASIC MARKET شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي مهد5ة 

س )-2 و س 2-2  لرقم 47)  ملحل 

)  ليانس د رنا - 4111)  لقنيطرة 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

67879

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) (12

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�شي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

 BASIC(:(إلقتضاء)بمختصر تسميتها 

.MARKET

:)-) لتغذ5ة) غرض  لشركة بإ5جاز)

 لعامة

-)نقل  لبضائع.

مهد5ة) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)

47)) ملحل) 2-2) لرقم) و س) ((-2 س)

4111)) لقنيطرة) (- د رنا) )) ليانس 

 ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

عنو نه) )) بدر   لسيد  لسعيدي 

مهد5ة) قصبة  تجزئة  (54  لرقم)

4111)) لقنيطرة  ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) )) بدر   لسيد  لسعيدي 

مهد5ة) قصبة  تجزئة  (54  لرقم)

4111)) لقنيطرة  ملغرب

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

 البتد ئية بالقنيطرة بتاريخ)1))5نا5ر)

 212)تحت رقم)-.

441I

FOUZMEDIA

LE VALLON NEGOCE
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

LE VALLON NEGOCE شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي  لطابق 
 الر�شي  لرقم  2) تجزئة لوفالون 

 والد و يه - 4111)  لقنيطرة 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

6666(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعد د  لقانون) (2122 شتنبف) ((9

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�شي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

 LE (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.VALLON NEGOCE

بيع) (: بإ5جاز) غرض  لشركة 

بالتقسيط  لشاي و  لقهوة

توزيع  ميع  ملو د  الستهالكية) (-

للمقاهي و  ملطاعم.

:) لطابق) عنو ن  ملقر  ال تماعي)
لوفالون) تجزئة   الر�شي  لرقم) 2))

4111)) لقنيطرة) (- و يه)  والد 

 ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
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عنو نه) )) بوعادلي  دنيا   لسيدة 
ساحة  لشهد ء) (( 5 رقم) (27 زنقة)

4111)) لقنيطرة  ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

باملجدوب) باملامون   لسيد 
صدقي) زنقة  ميل  (22 عنو نه) ))

 لزوهاري شقة)4) 4111)) لقنيطرة)

 ملغرب

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

 26 بتاريخ) بالقنيطرة   البتد ئية 

شتنبف)2122)تحت رقم)-.

44(I

Audimi

VITADA
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

Audimi

 Borj(El(yacout, Imm. B, 2éme

 étage, bureau 4, ، 20120،

Casablanca maroc

VITADA شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي شارع 
رحال  ملسكيني ، برج  لياقوت ، 

عمارة ب ، طابق 2 ، رقم 4. - 21111 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

569895

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) (19

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�شي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.VITADA

(- (: بإ5جاز) غرض  لشركة 

مجال) في  و لتدري4   الستشار ت 

و لذكاء) الصطناعي)  لبيانات 

و لرقمية وتجربة  لعمالء.

تطوير  لحلول  لتكنولو ية) (-

و التصاالت) وتكنولو يا  ملعلومات 

و لبفمجيات؛.

شارع) (: عنو ن  ملقر ال تماعي)

(، برج  لياقوت) (، رحال  ملسكيني)

عمارة ب)،)طابق)2)،)رقم)4. - 21111 

 لد ر  لبيضاء) ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 لسيد بدر  ملخنت):)111.))حصة)

بقيمة)11))درهم للحصة.)

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

عنو نه) )) بدر  ملخنت   لسيد 

فوبورغ أنفا،)درج ج،) لطابق) ،)شقة)

ل ج،) لد ر  لبيضاء) عمارة  (، 1(

21111) لد ر  لبيضاء) ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) )) بدر  ملخنت   لسيد 

فوبورغ أنفا،)درج ج،) لطابق) ،)شقة)

ل ج،) لد ر  لبيضاء) عمارة  (، 1(

21111) لد ر  لبيضاء) ملغرب

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

 27 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

5نا5ر) 212)تحت رقم)-.

442I

LA FIDUCIAIRE SARL

TECHNO ZOOM
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

TECHNO ZOOM

شركة ذ ت مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد، رأسمالها 111 1) 

درهم

 ملقر  ال تماعي :  لد ر  لبيضاء، 6 ب 
   قامة بيش هوس –  لد ر بوعزة 

ذ ت  لسجل  لتجاري بالد ر  لبيضاء 
رقم 18455 

موضوع  لنشر  لقانوني: * شركة في 
طور  لتصفية.
* حل شركة.

محضر  لجمع  لعام) بمقت�شى 
 21 تاريخ) في   الستثنائي  ملؤرخ 
قرر  لشريك  لوحيد)  كتوبر2122،)
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة) شركة  في 
مبلغ رأسمالها) ( (TECHNO ZOOM
مقرها) وعنو ن  ( درهم) ((1  111
ب)   (6 (–  ال تماعي  لد ر  لبيضاء)
 قامة بيش هوس  لد ر بوعزة،)نتيجة)

توقيف  لنشاط.
بالد ر) مقر  لتصفية  وحدد 
 لبيضاء)–)6)ب) ) قامة بيش هوس)

 لد ر بوعزة.
5ونس) محمد  كماعين  لسيد 

 لريفي  لساكن بعنو ن:
 DE للشركة.511  كمصفي  (
 GASPE SOUTE  (1 VERDUN

 H3E(1E8(QC(–CANADA(C
وقد تم  إل5د ع  لقانوني باملحكمة)
 24 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

نونبف)2122)تحت رقم)55 847.  
44 I

 العالنات  الد رية للشركات  ملغربية

 STE TRUCK CHASSIS SARL.
A/U

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسيس شركة

 العالنات  الد رية للشركات  ملغربية
 AGADIR ،88111 ، ملغرب 

MAROC
 STE(TRUCK(CHASSIS(SARL. A/U

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي  لطابق 

 لثاني شقة بلوك أ 2 5 حي  لهدى - 
81111 أكاد5ر  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
(212 9

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) (19
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�شي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 STE (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.TRUCK CHASSIS SARL. A/U
غرض  لشركة بإ5جاز):) الشهار.

:) لطابق) عنو ن  ملقر  ال تماعي)
2 5)حي  لهدى)-)  لثاني شقة بلوك أ)

81111)أكاد5ر  ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)عاما سنة.
 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
 لسيد عبد  ملجيد  لهد  عنو نه) ))
حي) (5 2  لطابق  لثاني شقة بلوك أ)

 لهدى)81111)أكاد5ر  ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيد عبد  ملجيد  لهد  عنو نه) ))
حي) (5 2  لطابق  لثاني شقة بلوك أ)

 لهدى)81111)أكاد5ر  ملغرب
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
5نا5ر) (26 بتاريخ) باكاد5ر   لتجارية 

 212)تحت رقم)441.
444I

PREMIUM FINANCE

EL ISBIHANI INVEST
إعالن متعدد  لقر ر ت

PREMIUM FINANCE
 APPARTEMENT(N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE(ANGLE
 SGT LEVET ET FERKLE

 MARRAKECH. ، 40000،
MARRAKECH MAROC

EL ISBIHANI INVEST »شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة«

وعنو ن مقرها  ال تماعي: شقة رقم 
   لطابق  لسفلي  قامة منارة 2 
 يليز - 41111 مر كش  ملغرب.
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»إعالن متعدد  لقر ر ت«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.( 2469
بمقت�شى  لجمع  لعام  الستثنائي)

 ملؤرخ في)24)5نا5ر) 212
تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية:)

على) 5نص  ):) لذي  رقم) قر ر 
شركاء) دد،) على  ما5لي:) ملو فقة 
فاتحي) و لسيد  أمين  فاتحي   لسيد 
عبد  لصادق و رفع ر سمال  لشركة)
درهم عن) ((11111.11 قدره) بمبلغ 
للشركاء) طريق  ملساهمة  لنقد5ة 
 لجدد و بدلك فان ر سمال  لشركة)
حصة   تماعية) (2111 من) 5تكون 
درهم لكل و حدة موزعة على) ((11
 لشركاء)كالتالي): لسيد هشام لحبابي)
لحبابي) , لسيد  الل  حصة) ((75
 88 , لسيدة لبنى لحبابي) 75))حصة)
خد5جة  الصبهاني) , لسيدة  حصة)
,) لسيد فاتحي أمين511  562)حصة)
عبد  لصادق) فاتحي  و لسيد  حصة 

511)حصة
على) 5نص  2:) لذي  رقم) قر ر 
عبد لصادق) تعيين  لسيد  ما5لي:)
فاتحي مسيف د5د للشركة  لى  ان4)
 لسيدة خد5جة  الصبهاني وهذ  ملدة)
وبهد  ستكون  لشركة) غيف محدودة.)
للسيدة) بالتوقيع  ملشتفك  ملزمة 
فاتحي) و  لسيد  خد5جة  الصبهاني 
عبد  لصادق وهذ  ملدة غيف محدودة)
وتبعا لذلك تم تعد5ل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�شي  لتالية:)
بند رقم)6:) لذي 5نص على ما5لي:)
:5قدم  لشركاء) عينية) مساهمة 
مساهمات عينية مقد رها مائة ألف)
درهم)) لسيد) (100,000.00( درهم)
درهم. لسيد) ((7511 لحبابي) هشام 
, لسيدة) 7511))درهم)  الل لحبابي)
,) لسيدة) درهم) (8811 لحبابي) لبنى 
درهم) (56211 خد5جة  إلصبهاني)
عقد) بمو 4  (: نقد5ة) ـمساهمات 
قرر) في) 212/)24/1) مؤرخ  عرفي 
رأس) رفع   لجمع  لعام  الستثنائي 
مال  لشركة من)11.111.11).)درهم)
211.111.11)درهم بزيادة قدرها) إلى)
بمساهمات) درهم  ((11.111.11

حصة) ((111 وإنشاء) نقد    د5دة 
(, حصة) (511 أمين:) فاتحي   لسيد 
 511 عبد  لصادق:) فاتحي  و لسيد 

حصة)
بند رقم)7:) لذي 5نص على ما5لي:)
 2111 من) رسمأل  لشركة  5تكون 
حصة)11))درهم لكل حصة مقسمة)
على  لشكل  لتالي): لسيد  مين فاتحي)
عبد لصادق) و  لسيد  حصة  (511
هشام) ,) لسيد  حصة) (511 فاتحي)
,) لسيد  الل) حصة) لحبابي75))
لبنى) ,) لسيدة  حصة) لحبابي75))
خد5جة) ,) لسيدة  حصة) لحبابي88)

 إلصبهاني562)حصة.
بند رقم)5):) لذي 5نص على ما5لي:)
فاتحي) عبد لصادق  تعيين  لسيد 
و لسيدة خد5جة  الصبهاني مسيف5ن)

للشركة وهذ  ملدة غيف محدودة)
على) 5نص  6):) لذي  رقم) بند 
بالتوقيع) ملزمة  ما5لي:) لشركة 
فاتحي) عبد لصادق  للسيد   ملشتفك 
هد ) و  خد5جة  الصبهاني  و لسيدة 

ملدة غيف محدودة.
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
5نا5ر) ( ( بتاريخ) بمر كش   لتجارية 

 212)تحت رقم)44244).
445I

LEADER PRESSE

MAGHREB INDUSTRIE
إعالن متعدد  لقر ر ت

LEADER PRESSE
 RUE MOUSSA IBNOU 9

 NOUSSIR(APP 18 GOUTHIER ،
20000، CASABLANCA(MAROC
MAGHREB INDUSTRIE »شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد«

وعنو ن مقرها  ال تماعي: 87 تجزئة 
 ملسيفة سيدي بنور - - سيدي بنور 

 ملغرب.
»إعالن متعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 
.(41 

بمقت�شى  لجمع  لعام  الستثنائي)
 ملؤرخ في)8))5نا5ر) 212

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية:)

على) 5نص  ):) لذي  رقم) قر ر 

من) رأسمال  لشركة  رفع  تم  ما5لي:)

تسعون  لف درهم  لى مليون درهم)

لرأسمال) خالل  لدمج  ملباشر  من 

هذ   ملبلغ  ملقتطع نتيجة لذلك);)أربع)

لحساب) درهم  وخمسون  لف  مئة 

مئة) تجميد  تم  (, للمساهم)  لجاري 

وخمسة عشرة  لف درهم لحساب)

 لشركة  لبنك  الفريقي و لذي 5مثل)

 لربع من  لرأسمال),)وثالثة  رباع  لتي)
و ربعون) و خمسة  مئة  ثالث  تعادل 

في  لخمس) سيتم  5د عه  درهم 

سنو ت  لقادمة)

وتبعا لذلك تم تعد5ل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�شي  لتالية:)

بند رقم)6:) لذي 5نص على ما5لي:)

بمبلغ) ساهم  بلفقيه  شفيق   لسيد 

مليون درهم

بند رقم)7:) لذي 5نص على ما5لي:)
مليون) بمبلغ  رأسمال  لشركة حدد 

درهم),)مقسمة علي عشرة آالف سهم)

بقيمة مئة درهم لسهم  لو حد

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

بتاريخ) 2  بنور  بسيدي   البتد ئية 

5نا5ر) 212)تحت رقم)265.

446I

 Groupe Management de Compétence(            

S.A.R.L (A-U

 ASSAINISSEMENT

 MEDITERANIENNE

TRAVAUX SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

رفع رأسمال  لشركة

 Groupe Management de(

Compétence(S.A.R.L (A-U

5، شارع  لحريري،  لطابق  لثالت، 

رقم 2  ، 91111، طنجة  ملغرب

 ASSAINISSEMENT

 MEDITERANIENNE TRAVAUX

SARL  شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي  ملجمع 
 لسكني و لتجاري أمل   ، بلوك رقم 
2  ،  لطابق  لثاني ،رقم 5. - 91111 

طنجة  ملغرب.
رفع رأسمال  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.281 9

بمقت�شى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تم) (2122 د نبف) ((4 في)  ملؤرخ 
قدره) بمبلغ  رأسمال  لشركة  رفع 
»611.111)درهم«)أي من)»441.111 
عن) درهم«) ((.141.111« إلى) درهم«)
إدماج  حتياطي أو أرباح أو) (: طريق)

عالو ت إصد ر في رأس  ملال.
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
5نا5ر) ( 1 بتاريخ) بطنجة   لتجارية 

 212)تحت رقم)1)2622.
447I

FIDUCIAIRE LA REUSSITE

DEVPUB SOLUTION
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تحويل  ملقر  ال تماعي للشركة

FIDUCIAIRE LA REUSSITE
 N 10 RCE(EL(HANNASSI

 AV DES FAR FES ENTREE A
 APPARTEMENT 21 ETGE 6،

30000، FES(MAROC
DEVPUB SOLUTION شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي  مكت4 8 
شارع رقم 99   لطابق  لثاني تجزئة 
 نات  لزيتون ) بنسودة فاس. - 

1111  فاس  ملغرب.
تحويل  ملقر  ال تماعي للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.7(6 9

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�شى 
تم تحويل) 5نا5ر) 212) (19  ملؤرخ في)
من) للشركة   ملقر  ال تماعي  لحالي 
99 ) لطابق) رقم) شارع  (8 مكت4) («
 لثاني تجزئة  نات  لزيتون)))بنسودة)
إلى) فاس  ملغرب«) ( 1111 (- فاس.)
» لشقة رقم)7)) قامة  لعنا�شي)»ب«)
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8)زنقة  حمد  لشبيهي شارع  لجيش)

 مللكي فاس.)-)1111 )فاس  ملغرب«.

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

 لتجارية بفاس بتاريخ)1 )5نا5ر) 212 

تحت رقم)578.

448I

 Groupe Management de Compétence(            

S.A.R.L (A-U

.AFRIKANSA SARL A-U

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

تغييف نشاط  لشركة

 Groupe Management de(

Compétence(S.A.R.L (A-U

5، شارع  لحريري،  لطابق  لثالت، 

رقم 2  ، 91111، طنجة  ملغرب

AFRIKANSA SARL A-U. شركة 

ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  ال تماعي شارع 

موالي  لحسن  ألول ، مرشان ، 

مخيم ميف مونطي.  - 91111 طنجة 

 ملغرب.

تغييف نشاط  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.94 7

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�شى 

تم تغييف) 5نا5ر) 212) (12 في)  ملؤرخ 

-)ميف دور) نشاط  لشركة من)»مخيم)

،) ألنشطة  لسياحية  ملتعلقة)

(، ،) لفنادق) و لتففيه) بالرياضة 

إلى) ،) ملر قص.«) ،) لحانات)  ملطاعم)

»مخيم)-)منتجع)،) ألنشطة  لسياحية)

 ملتعلقة بالرياضة و لتففيه)،) لفنادق)

(، قاعات  ال تماعات) (، ،) ملطاعم)

قاعات  لحفالت.«.

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

5نا5ر) (26 بتاريخ) بطنجة   لتجارية 

 212)تحت رقم)262162.

449I

CAUDIGEF FIDUCIAIRE

DANIA TRAVEL
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

CAUDIGEF FIDUCIAIRE
 AVENUE DES FARS APPT 921

 N°1 CYM(RABAT ، 10000،
RABAT MAROC

DANIA TRAVEL شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي رقم: )), 
إقامة  ملنصورP7 121 ، شقة رقم 
 )  لدور  لثالث ، دو ر  لكورة، 
يعقوب  ملنصور –  لرباط - - 

1111)  لرباط  ملغرب 
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
(65645

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) ((8
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�شي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 DANIA(:(إلقتضاء)بمختصر تسميتها 

.TRAVEL
صناعة) (: بإ5جاز) غرض  لشركة 

 إلشهار،) لبيع و لشر ء).
رقم:) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
شقة) (، (P7 إقامة  ملنصور121  (,((
،)دو ر  لكورة،) رقم) )) لدور  لثالث)
يعقوب  ملنصور)–) لرباط)-)-)1111) 

 لرباط  ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 لسيدة مريم  لتازي موخا):)111.) 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة.)

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

موخا) مريم  لتازي   لسيدة 

رقم) فيال  شبانات  تجزئة  عنو نه) ))

CYM(،(29)-) لرباط)-)1111)) لرباط)

 ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

موخا) مريم  لتازي   لسيدة 

رقم) فيال  شبانات  تجزئة  عنو نه) ))

1111)) لرباط) -) لرباط) (CYM (، (29

 ملغرب

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

5نا5ر) (26 بتاريخ) بالرباط   لتجارية 

.D( 2661(212)تحت رقم 

451I

SAGEST

IVA THERME ENERGIE
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

SAGEST

 N° 9 RUE(IMAM(MALIK 1er

 ETAGE(APPT(N° 4 VN(FES ،

30000، FES(MAROC

IVA THERME ENERGIE شركة 

ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي  ملتجر 
رقم ) أوالد خليفة  لوسطى طريق 

إ5موز ر - 1111  فاس  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

75229

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) (21

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�شي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 IVA (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.THERME ENERGIE
تقني) (: بإ5جاز) غرض  لشركة 
و لتسخين) و البخرة  سخان  ملياه 

و لتدفئة.
:) ملتجر) عنو ن  ملقر  ال تماعي)
أوالد خليفة  لوسطى طريق) (( رقم)

إ5موز ر)-)1111 )فاس  ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 (.111 (: حميد  وهاس)  لسيد 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة.)
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
عنو نه) )) حميد  وهاس   لسيد 
7)زنقة لفقيه سحنون  لشقة)  قامة)
))بورمانة فاس)1111 )فاس  ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) )) حميد  وهاس   لسيد 
7)زنقة لفقيه سحنون  لشقة)  قامة)
))بورمانة فاس)1111 )فاس  ملغرب
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
 لتجارية بفاس بتاريخ)1 )5نا5ر) 212 

تحت رقم)5941.
45(I

NOTAIRE

TERRE DE BALKIS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

د5و ن  ألستاذ  ملصطفى حلي4 
)موثق)

 لحي  لحسني: زنقة  إلمام  لغز لي
 لطابق  ألول، عمارة  4، شقة )

بركان
 STATION DE« شركة

 CONDITIONNEMENT
MADAGH« ش.م.م

هبة حصص إ تماعية
تلقاه) رسمي  عقد  Iبمقت�شى   -  
موثق) حلي4   ألستاذ  ملصطفى 
ببفكان بتاريخ)17)و)19)د نبف)2122،)
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حامل) وه4  لسيد محمد بنسعيد،)
رقم) لبطاقة  لتعريف  لوطنية 
ملجموع) F(545(9) مللكية  لتامة 
في)  لحصص  ال تماعية  ملحدد 
قيمة) إ تماعية،) حصة  ( 7.511
تعود له) درهم،) ((11 كل و حدة منها)
 STATION« (: في  لشركة  ملسماة)
 DE CONDITIONNEMENT
MADAGH«)،)شركة ذ ت مسؤولية)
محدودة،)رأس مالها)12.400.000,00 
ببفكان،) مقرها  إل تماعي  درهم،)
(،26 صندوق  لبف5د)  لحي  لصناعي،)
مسجلة بالسجل  لتجاري  ملمسوك)
لدى  ملحكمة  إلبتد ئية ببفكان تحت)
رقم) تحت  معرفة  بائيا  (، 7 رقم)
ذ ت  لتعريف  ملوحد) (، (5 41144
 11(6(5182111119 للمقاولة رقم)
تاج  لد5ن) لفائدة شقيقه  لسيد  (،
لبطاقة  لتعريف) حامل  بنسعيد،)

F(1(997(لوطنية رقم 
تم) لقد  II) إل5د ع  لقانوني:)  -
هبة  مللكية) مللف   إل5د ع  لقانوني 
 لتامة للحصص  إل تماعية  ملشار)
إليها أعاله باملحكمة  إلبتد ئية ببفكان)
بتاريخ)6))5نا5ر) 212)تحت رقم)  .
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EUREXMA

W.B SOURCING
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

EUREXMA
 BD ABDELMOUMEN (87

 RES(WALIL 3EME(ETAGE 75
 BD ANFA ANGLE CLOS DE

 PROVENCE 9EME(ETG(APPT
 B108، 20000، CASABLANCA

MAROC
W.B SOURCING شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي 2)زنقة 
سارية بن زنيم  لطابق   قم   بالمي 

- 21111  لد ر  لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

571(79

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) (24

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�شي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

 W.B (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.SOURCING

:) لوساطة) غرض  لشركة بإ5جاز)

 لزر عية.

2)زنقة) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)

سارية بن زنيم  لطابق) )قم) )بالمي)-)

21111) لد ر  لبيضاء) ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 (1.111 رأسمال  لشركة:) مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

11))حصة) (:  لسيدة وصال بربر)

بقيمة)1.111))درهم للحصة.)

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

عنو نه) )) بربر  وصال   لسيدة 

 21111 )1)زنقة  ألقحو ن) بوسيجر)

 لد ر  لبيضاء) ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) )) بربر  وصال   لسيدة 

 21111 )1)زنقة  ألقحو ن) بوسيجر)

 لد ر  لبيضاء) ملغرب

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

  ( بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

5نا5ر) 212)تحت رقم) 1185648.
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 Etude Maître Hicham RAHMOUNI ELIDRISSI

Notaire

URBAN LOFT
إعالن متعدد  لقر ر ت

 Etude Maître Hicham
RAHMOUNI ELIDRISSI Notaire

 ESPACE(PALMIER(IMM 34
 2 EME(ETG(N10 ، 20600،
CASABLANCA MAROC

URBAN LOFT »شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة«

وعنو ن مقرها  ال تماعي: 46 شارع 
 لزرقطوني طابق 6 مكت4 5) و 6)  
CO VSI  لد ر  لبيضاء 21611  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب.
»إعالن متعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 
.542717

بمقت�شى  لجمع  لعام  الستثنائي)
 ملؤرخ في)1 )د نبف)2122

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية:)
قر ر رقم)):) لذي 5نص على ما5لي:)
تعيين رشدي شمالي مدقق حسابات

على) 5نص  2:) لذي  رقم) قر ر 
عينية) مساهمات  ترخيص  ما5لي:)
رقم) دي  لرسوم  لعقارية  لألمالك 

6)/5)61)و)6)/ 2)8) 
قر ر رقم) :) لذي 5نص على ما5لي:)
 (11.111.11 من) رأس  ملال  رفع 
درهم) (44.404.500,00 إلى) درهم 
دي) لألمالك  عينية  مساهمة  بعد 
6)/5)61)و) رقم)  لرسوم  لعقارية 

 (8(2 /(6
وتبعا لذلك تم تعد5ل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�شي  لتالية:)
على) 5نص  6:) لذي  رقم) بند 
دي) لألمالك  عينية  مساهمة  ما5لي:)
6)/5)61)و) رقم)  لرسوم  لعقارية 

 (8(2 /(6
بند رقم)7:) لذي 5نص على ما5لي:)
 (11.111.11 من) رأس  ملال  رفع 
درهم) (44.404.500,00 إلى) درهم 
دي) لألمالك  عينية  مساهمة  بعد 
6)/5)61)و) رقم)  لرسوم  لعقارية 

 (8(2 /(6

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
 26 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

5نا5ر) 212)تحت رقم)855897.
454I

FIDUCIAIRE BAMMOU

GHARB AGROLAND FRIGO
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE BAMMOU
 Residence Minate Allah

 36, Angle(Rue(Loubnane(et
 Mustapha(Rifai(N04 ، 14000،

KENITRA Maroc
 GHARB AGROLAND FRIGO
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي  لزنقة 
76) رقم 21 ) لطابق  لسفلي 

عرصة  لقا�شي - 4111)  لقنيطرة 
 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
68127

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) ((6
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�شي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.GHARB AGROLAND FRIGO
غرض  لشركة بإ5جاز):)-مستودع)

 لتبف5د
-مقاولة في  د رة  ملز رع

- لتجارة في  لفو كه و  لخضرو ت)
بالتجزئة.

:) لزنقة) عنو ن  ملقر  ال تماعي)
21 ) لطابق  لسفلي) رقم) ((76
4111)) لقنيطرة) (- عرصة  لقا�شي)

 ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
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 لسيد 5ونس ساي�شي حسني):)511 
حصة بقيمة)11))درهم للحصة.

 511 (: عصام  لحوزي)  لسيد 
حصة بقيمة)11))درهم للحصة.)

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء):

حسني) ساي�شي  5ونس   لسيد 
 ( 2( رقم) ((76 عنو نه) )) لزنقة)
4111)) لقنيطرة)  ردة  لقا�شي)

 ملغرب.
 لسيد عصام  لحوزي عنو نه) ))

كند )4111)) لقنيطرة  ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
حسني) ساي�شي  5ونس   لسيد 
 ( 2( رقم) ((76 عنو نه) )) لزنقة)
4111)) لقنيطرة)  ردة  لقا�شي)

 ملغرب
 لسيد عصام  لحوزي عنو نه) ))

كند )4111)) لقنيطرة  ملغرب
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
 البتد ئية بالقنيطرة بتاريخ)25)5نا5ر)

 212)تحت رقم) 5 .
455I

FRIEDLAND MOROCCO

FRIEDLAND MOROCCO
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

قفل  لتصفية

FRIEDLAND MOROCCO
) ), شارع أنفا، إقامة أزور مكت4 
رقم )) ب  لد ر  لبيضاء ، 21111، 

 لد ر  لبيضاء فرنسا
FRIEDLAND MOROCCO شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي : ) ), 
شارع أنفا، إقامة أزور مكت4 رقم 

)) ب  لد ر  لبيضاء - 21111  لد ر 
 لبيضاء  ملغرب.
قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
.499657

بمقت�شى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تقرر) (2122 د نبف) (28 في)  ملؤرخ 
 FRIEDLAND MOROCCO حل)
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة مبلغ)

وعنو ن) درهم  ((1.111 رأسمالها)
أنفا،) شارع  (,( ( مقرها  إل تماعي)
ب  لد ر) ((( إقامة أزور مكت4 رقم)
21111) لد ر  لبيضاء) (-  لبيضاء)

 ملغرب نتيجة لغياب أي نشاط
تجاري.
و عين:

د يناوسين) د وناتان   لسيد)ة))
زنقة شون دو مارس) و عنو نه) )) ))
)ة)) كمصفي) فرنسا  باريس  (75117

للشركة.
و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية)
(,( ( وفي) (2122 د نبف) (28 بتاريخ)
رقم) مكت4  أزور  إقامة  أنفا،) شارع 
21111) لد ر) (- )))ب  لد ر  لبيضاء)

 لبيضاء) ملغرب.
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
بتاريخ) 2  بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

5نا5ر) 212)تحت رقم)2866.
456I

فيد5تاكو ش م م

 STE AYARIF IMPORT
EXPORT

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

قفل  لتصفية

فيد5تاكو ش م م
شارع موالي علي  لشريف رقم  ) 
لعري  لشيخ ، 62111،  لناظور 

 ملغرب
 STE AYARIF IMPORT EXPORT
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي : حي 

لعر �شي - 62111  لناظور  ملغرب.
قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
.(6969

بمقت�شى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
2122)تقرر حل) 7))د نبف)  ملؤرخ في)
 STE AYARIF IMPORT EXPORT
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت)
رأسمالها) مبلغ   لشريك  لوحيد 
مقرها) وعنو ن  درهم  ((11.111
 62111 (- لعر �شي) حي   إل تماعي 

لضعف) نتيجة   لناظور  ملغرب 

 لنشاط  لتجاري.

و عين:

و) ) لطالبي  سليمة)  لسيد)ة))

 8( رقم) طوكيو  شارع  عنو نه) ))

 62111  (( عمارة)  لطابق  لثالث 

 لناظور  ملغرب كمصفي))ة))للشركة.

و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية)

حي) وفي  (2122 د نبف) ((7 بتاريخ)

لعر �شي)-)62111) لناظور  ملغرب.

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

5نا5ر) (24  البتد ئية بالناضور بتاريخ)

 212)تحت رقم)1)52.

457I

مكت4  لرياني للمحاسبة

STE PALMARES-AGZIEL-

SARL AU
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

مكت4  لرياني للمحاسبة

شارع محمد د ود رقم1 2 تطو ن ، 

141 9، تطو ن  ملغرب

 STE PALMARES-AGZIEL-SARL

AU شركة ذ ت مسؤولية محدودة 

ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي تجزئة 

كولخيو  نطرنادو زنقة    طريق 

 لركايع  لطابق  ألول طنجة - 91111 

طنجة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

( 4447

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) (21

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�شي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 STE (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.PALMARES-AGZIEL-SARL AU
(: بإ5جاز) غرض  لشركة 
 Commerce de détail en magasin

-non spécialise
.Import(Et(Export

تجزئة) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
طريق) زنقة)  ) كولخيو  نطرنادو 
 لركايع  لطابق  ألول طنجة)-)91111 

طنجة  ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
5وسف  غزيل  ملجاهد)  لسيد 
درهم) ((11 بقيمة) حصة  ((.111  :

للحصة.)
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
5وسف  غزيل  ملجاهد)  لسيد 
زنقة) د ود  محمد  شارع  عنو نه) ))
تطو ن) (91111 تطو ن) ((4 رقم) (2

 ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
5وسف  غزيل  ملجاهد)  لسيد 
زنقة) د ود  محمد  شارع  عنو نه) ))
تطو ن) (91111 تطو ن) ((4 رقم) (2

 ملغرب
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
5نا5ر) ( ( بتاريخ) بطنجة   لتجارية 

 212)تحت رقم))26224.
458I

CABINET CAGECمكت4 كا يك

PALMICHT
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
رفع رأسمال  لشركة

CABINET CAGECمكت4 كا يك
18), زنقة رحال بن  حمد 21 21 

 لد ر  لبيضاء، 21 21،  لد ر 
 لبيضاء  ملغرب

PALMICHT شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد
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وعنو ن مقرها  إل تماعي شارع عبد 
هللا  بن 5اسين عمارة بلدون  لطابق 
5 رقم 5 - 197)2)  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب.
رفع رأسمال  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.56 ( 7

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�شى 
تم) 5نا5ر) 212) (19 في)  ملؤرخ 
قدره) بمبلغ  رأسمال  لشركة  رفع 
»288.111)درهم«)أي من)»11.111) 
عن) درهم«) ( 88.111« إلى) درهم«)
أو) نقد5ة  حصص  تقد5م  (: طريق)

عينية.
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
  ( بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

5نا5ر) 212)تحت رقم) 85641.
459I

LEON TECHNOLOGIES sarl(ليون تيكنولوجي

ووركفورسيا اكسباند 
WORKFORCIA EXPAND

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

WORKFORCIA EXPAND sarl au
 Rue Soumaya Résidence

 Shehrazade 3, 5ème(étage,
 n° 22 Palmiers, 20340

 CASABLANCA ، 20340،
CASABLANCA MAROC
ووركفورسيا  كسباند 

WORKFORCIA EXPAND شركة 
ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي زنقة 
سومية  قامة شهرز د    لطابق 
5 رقم 22  لنخيل - 41 21  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
571195

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) ((2
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�شي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 
باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
متبوعة) تسمية  لشركة 
بمختصر) عند  إلقتضاء)
ووركفورسيا  كسباند) (: تسميتها)

.WORKFORCIA EXPAND
هدف) (: بإ5جاز) غرض  لشركة 
 لشركة في  ملغرب وفي  ميع  لدول):)
•)خدمات وتكنولو يا  ملعلومات؛
) لبفمجة،) علوم  لكومبيوتر) (•

 لتحليل،) لتمصميم)؛
•) إلشر ف على أنظمة  لكومبيوتر)

للشركة و لشركات  لتابعة؛
مكات4) أعمال  بجميع  •) لقيام 

 لكومبيوتر و لتصميم؛)
نظم  ملعلومات) درأسة  (•

و لتيظيم؛
و لوساطة) و لعمولة  •) إلرسالية 
وتطوير وتنفيذ  ميع  ألعمال  ملتعلقة)

بمجال تكنولو يا  ملعلومات؛
تكنولو يا  ملعلومات) تطوير  (•

و لحلول  لتقنية؛
•)تدري4 و ستشار ت متنوعة؛

تكنولو يا) وتطوير  تعليم  (•
 ملعلومات؛

بر ء ت  الختف ع) در سة  ميع  (•
و لعمليات) و لعالمات  لتجارية 
و المتياز ت  لخاصة) و لتف خيص 
للشركة) بالحساب  لحصري 
وحفظها) وتمثيلها  عليها  و لحصول 

و ستغاللها؛
أو) مصالح  على  •) الستحو ذ 
مشاركات في  ميع  لشركات  لقائمة)
5كون) و لتي  إنشاؤها  سيتم  أو  لتي 
سو ء) (، موضوعها مشابها أو مرتبطا)
بأي وسيلة) بمفردها أو في  معيات،)

وبأي شكل؛
أعم،) ميع  ملعامالت) وبشكل  (•
أو) أو  لصناعية  أو  لتجارية   ملدنية 
 ملالية أو  ملنقولة أو  لعقارية  لتي قد)
غيف) أو  مباشر  بشكل  مرتبطة  تكون 
تحقيقها) تعزيز  أو  باألهد ف  مباشر 

أوتطويرها..

زنقة) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)

شهرز د) ) لطابق) سومية  قامة 
41 21) لد ر) (- 22) لنخيل) رقم) (5

 لبيضاء) ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 (.111 (: كوثر) بوقادم   لسيدة 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة.)

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

عنو نه) )) كوثر  بوقادم   لسيدة 
طابق)   (2 رقم) (4 زنقة) (2 خليل)

2111) لد ر) الفيليت  لحي  ملحمدي)

 لبيضاء) ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيدة مر دي خد5جة عنو نه) ))
طابق)   (2 رقم) (4 زنقة) (2 خليل)

الفيليت  لحي  ملحمدي)21111) لد ر)

 لبيضاء) ملغرب

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

  ( بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

5نا5ر) 212)تحت رقم))1185624.

461I

CABINET CAGECمكت4 كا يك

CAROUBE DE L’ANTI ATLAS
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
رفع رأسمال  لشركة

CABINET CAGECمكت4 كا يك

18), زنقة رحال بن  حمد 21 21 

 لد ر  لبيضاء، 21 21،  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب

 CAROUBE DE L’ANTI ATLAS

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي 5 شارع 
عبد هللا  بن 5اسين عمارة بلدون 

 لطابق 5 رقم 5 - 197)2)  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب.
رفع رأسمال  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.56 51 

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�شى 

تم) 5نا5ر) 212) (19 في)  ملؤرخ 
قدره) بمبلغ  رأسمال  لشركة  رفع 

»96.811))درهم«)أي من)»11.111) 

عن) درهم«) (296.811« إلى) درهم«)

أو) نقد5ة  حصص  تقد5م  (: طريق)

عينية.

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

  ( بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

5نا5ر) 212)تحت رقم)856412.

46(I

My Business Management

SALLE DE FETE CLEOPATRE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

My Business Management

 n°14 2ème(Etage(Place(Florence

 Avenue(HassanII(VN ، 30000،

Fès Maroc

 SALLE DE FETE CLEOPATRE

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة)في 

طور  لتصفية)

وعنو ن مقرها  إل تماعي رقم 2) 
زنقة تونس عمارة  لبقالي  لطابق 

2 مكت4 رقم 4) - 21111 فاس 

 ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.52869

بمقت�شى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

تقرر حل) 5نا5ر) 212) (12  ملؤرخ في)

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة) شركة 

SALLE DE FETE CLEOPATRE)مبلغ)
وعنو ن) درهم  (211.111 رأسمالها)
مقرها  إل تماعي رقم)2))زنقة تونس)

مكت4 رقم) (2 عمارة  لبقالي  لطابق)

4) - 21111)فاس  ملغرب نتيجة ل):)

ظروف  قتصاد5ة حر ة.

 (2 و حدد مقر  لتصفية ب رقم)
 2 زنقة تونس عمارة  لبقالي  لطابق)

مكت4 رقم)4) - 21111)فاس  ملغرب.)



عدد)5755 - 24)ر 4)444) )5))فبف 5ر) 212)الجريدة الرسمية   2888

و عين:
و) محمد  لزنيدي   لسيد)ة))
عنو نه) ))فاس)21111)فاس  ملغرب)

كمصفي))ة))للشركة.
وعند  إلقتضاء) لحدود  ملفروضة)
محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و) تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
 لتجارية بفاس بتاريخ)6))5نا5ر) 212 

تحت رقم) 5746/12.

462I

aice compta

HS GESTION
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

aice compta
 lissasfa 3 bloc(d(n 199 ، 20190،

casablanca maroc
HS GESTION شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي زنقة 

كلميمة إقامة لو لوفغ رقم  إلقامة 
 65  لطابق 4  لشقة رقم )) 

 لبيضاء 21111  لبيضاء  ملغرب 
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
56976 

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعد د  لقانون) فبف 5ر) 212) (1(
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�شي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 HS (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.GESTION
إد رة) (: بإ5جاز) غرض  لشركة 
 ملحافظ و ملشاركة في رأس  ملال في)

 لشركات.

زنقة) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
لوفغ رقم  إلقامة) لو  إقامة  كلميمة 
 (( رقم) 4) لشقة   65) لطابق)

 لبيضاء)21111) لبيضاء) ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 (.111 (: حما5ني) سهيل   لسيد 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة.)
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
عنو نه) )) حما5ني  سهيل   لسيد 
5اسين  لطابق) بن  عبدهللا  شارع  (4
إقامة  مللك هلل ص س) ((9 شقة) ( 

91)21) لبيضاء) ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) )) حما5ني  سهيل   لسيد 
5اسين  لطابق) بن  عبدهللا  شارع  (4
إقامة  مللك هلل ص س) ((9 شقة) ( 

91)21) لبيضاء) ملغرب)
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
 27 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

5نا5ر) 212)تحت رقم)856158.
46 I

LEON TECHNOLOGIES sarl(ليون تيكنولوجي

 LEON ليون تيكنولوجي
TECHNOLOGIES sarl

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
قفل  لتصفية

 LEON ليون تيكنولوجي
TECHNOLOGIES sarl

 Rue Soumaya Résidence
 Shehrazade 3, 5ème(étage,

 n° 22 Palmiers, 20340
 CASABLANCA ، 20340،
CASABLANCA MAROC
 LEON ليون تيكنولوجي

TECHNOLOGIES sarl شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي : شارع 
 يني، تجزئة ر طك، حي  لقدس، 
سيدي  لبفنو�شي - - 21111  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب.

قفل  لتصفية
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

. 59787
بمقت�شى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تقرر) (2122 د نبف) (12 في)  ملؤرخ 
 LEON تيكنولوجي) ليون  حل 
شركة) (TECHNOLOGIES sarl
مبلغ) ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 
وعنو ن) درهم  ((1.111 رأسمالها)
مقرها  إل تماعي شارع  يني،)تجزئة)
ر طك،)حي  لقدس،)سيدي  لبفنو�شي)
21111) لد ر  لبيضاء) ملغرب)  -  -
نتيجة لتفاقم  لخسائر على  لشركة)

وعجزها عن تحقيق أهذ فها..
و عين:

كنزة أفر ح و عنو نه) ))  لسيد)ة))
حي  لرحمة زنقة)22)رقم) 9  21111 
)ة)) كمصفي)  لد ر  لبيضاء) ملغرب 

للشركة.
و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية)
شارع) وفي  (2122 د نبف) (12 بتاريخ)
حي  لقدس،) ر طك،) تجزئة   يني،)
21111) لد ر) (- (- سيدي  لبفنو�شي)

 لبيضاء) ملغرب.
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
 1( بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

فبف 5ر) 212)تحت رقم)856625.

464I

AFC PARTENAIRE

A.S.H SALON
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

AFC PARTENAIRE
 APP 16 IMM(F218 OPERATION

 NAJD RTE DE SIDI GHANEM
 MARRAKECH(MARRAKECH،
40000، MARRAKECH(maroc

A.S.H SALON شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي مركز 
 العمال زينيث شارع مسلم تقسيم 
بكار لطابق  لثالث شقة رقم 4) 

باب دكالة مر كش مر كش 41111 
مر كش  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

(28 27

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعد د  لقانون) (2122 غشت) (18

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�شي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

 A.S.H (: بمختصر تسميتها)  إلقتضاء)

.SALON
صالون) (: بإ5جاز) غرض  لشركة 

حالقة

 لعنا5ة بالجمال

تجارة منتجات  لتجميل.

مركز) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)

 العمال زينيث شارع مسلم تقسيم)

 (4 رقم) شقة  بكار لطابق  لثالث 

 41111 مر كش) مر كش  دكالة  باب 

مر كش  ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

1  )حصة) (:  لسيدة هند عبيبو)

بقيمة)11))درهم للحصة.

   1 (: لشه4) سميفة   لسيدة 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة.

عبد  لرؤوف)  لسيد  لجو بره 

درهم) ((11 بقيمة) حصة  ( 41  :

للحصة.)

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

عنو نه) )) عبيبو  هند   لسيدة 
سيبع) ( 81 رقم) (2 تسلطنت) تجزئة 

مر كش)41111)مر كش  ملغرب.

 لسيدة سميفة لشه4 عنو نه) ))

مر كش) دو ر  لشويطر  لويد ن 

41111)مر كش  ملغرب.

عبد  لرؤوف)  لسيد  لجو بره 

41111) سر ئيل) عنو نه) )) سر ئيل)

 سر ئيل.
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و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 
ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) )) عبيبو  هند   لسيدة 
سيبع) ( 81 رقم) (2 تسلطنت) تجزئة 

مر كش)41111)مر كش  ملغرب
 لسيدة سميفة لشه4 عنو نه) ))
مر كش) دو ر  لشويطر  لويد ن 

41111)مر كش  ملغرب
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
غشت) ((9 بتاريخ) بمر كش   لتجارية 

2122)تحت رقم) )87 ).

465I

CONSEILS PODER FIDUSAHARA SARL AU

J.FEN IMMO
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 CONSEILS PODER
FIDUSAHARA SARL AU

 HAY(EL(MASSIRA(BP 5523
 LAAYOUNE ، 70000، Laayoune

maroc
J.FEN IMMO شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي 4  شارع 
 لساقية  لحمر ء - 71111  لعيون 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
44489

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) ( (
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�شي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 J.FEN (: بمختصر تسميتها)  إلقتضاء)

.IMMO
:) النعاش) غرض  لشركة بإ5جاز)

 لسكني.

4 )شارع) عنو ن  ملقر  ال تماعي):)
71111) لعيون) (-  لساقية  لحمر ء)

 ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
محمد  لجماني) سيدي   لسيد 
درهم) ((11 بقيمة) حصة  ((.111  :

للحصة.)
(: محمد  لجماني) سيدي   لسيد 

111))بقيمة)11))درهم.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
محمد  لجماني) سيدي   لسيد 
عنو نه) ))قطاع)4)بلوك   رقم)7)زنقة)
1111)) لرباط)  لطريس حي  لرياض)

 ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
محمد  لجماني) سيدي   لسيد 
عنو نه) ))قطاع)4)بلوك   رقم)7)زنقة)
1111)) لرباط)  لطريس حي  لرياض)

 ملغرب
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
فبف 5ر) (1(  البتد ئية بالعيون بتاريخ)

 212)تحت رقم)926 .
466I

H.MANAGEST

 AUTO ECOLE DRISS
YOUSAF

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
قفل  لتصفية

H.MANAGEST
 AVENUE KENNEDY IMM

 ESSALAM(APPT(N° 07 ، 46000،
SAFI MAROC

 AUTO ECOLE DRISS YOUSAF
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي :  لرقم 19 
تجزئة  لريحان  لطابق  لثاني حي 
 لجريفات - 46111  سفي  ملغرب.

قفل  لتصفية
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

.6777

بمقت�شى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
2122)تقرر حل) 29)د نبف)  ملؤرخ في)
 AUTO ECOLE DRISS YOUSAF
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة مبلغ)
وعنو ن) درهم  (21.111 رأسمالها)
تجزئة) (19 مقرها  إل تماعي  لرقم)
 لريحان  لطابق  لثاني حي  لجريفات)
- 46111) سفي  ملغرب نتيجة لعدم)

تحقيق  الهد ف  ملرتقبة.
و عين:

و) بالحسبي  ( 5وسف)  لسيد)ة))
حي) زنقة  لشام  (5 رقم) عنو نه) ))
46111) سفي  ملغرب) زين  لعابد5ن)

كمصفي))ة))للشركة.
و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية)
وفي  لرقم) (2122 د نبف) (29 بتاريخ)
19)تجزئة  لريحان  لطابق  لثاني حي)

 لجريفات)-)46111) سفي  ملغرب.
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
5نا5ر) (21 بتاريخ) بآسفي   البتد ئية 

 212)تحت رقم)7) ).
467I

H.MANAGEST

AGRO EARTH EXPANSION
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
قفل  لتصفية

H.MANAGEST
 AVENUE KENNEDY IMM

 ESSALAM(APPT(N° 07 ، 46000،
SAFI MAROC

 AGRO EARTH EXPANSION
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي :  لشقة 
18 طابق  1  قامة و د  ملخازن 

 لزنقة 15 تجزئة تانكر 12 - 46111 
 سفي  ملغرب.
قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
.(2657

بمقت�شى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تقرر) (2122 د نبف) (29 في)  ملؤرخ 
 AGRO EARTH EXPANSION حل)
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت)

رأسمالها) مبلغ   لشريك  لوحيد 
مقرها) وعنو ن  درهم  ((11.111
 إل تماعي  لشقة)18)طابق) 1) قامة)
تجزئة تانكر) (15 و د  ملخازن  لزنقة)
نتيجة) 46111) سفي  ملغرب   -  12

لعدم تحقيق  الهد ف  ملرتقبة.
و عين:

معطوف) ( عز  لد5ن)  لسيد)ة))
و د) 18) قامة  عنو نه) )) لشقة) و 
حي  ملد5نة) (12  ملخازن تجزئة تانكر)
46111) سفي  ملغرب)  لجد5دة)

كمصفي))ة))للشركة.
و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية)
وفي  لشقة) (2122 د نبف) (29 بتاريخ)
و د  ملخازن) طابق) 1) قامة  (18
 46111 - تجزئة تانكر12  (15  لزنقة)

 سفي  ملغرب.
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
5نا5ر) (21 بتاريخ) بآسفي   البتد ئية 

 212)تحت رقم)24 ).
468I

H.MANAGEST

GARAGE RACHID
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
قفل  لتصفية

H.MANAGEST
 AVENUE KENNEDY IMM

 ESSALAM(APPT(N° 07 ، 46000،
SAFI MAROC

GARAGE RACHID شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي : رقم 44 
تجزئة غانم طريق سيدي و صل - 

46111  سفي  ملغرب.
قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
.679 

بمقت�شى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
2122)تقرر حل) 29)د نبف)  ملؤرخ في)
ذ ت) شركة  (GARAGE RACHID
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 
 لوحيد مبلغ رأسمالها)1.111))درهم)
 44 رقم) مقرها  إل تماعي  وعنو ن 
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(- و صل) سيدي  طريق  غانم  تجزئة 

لعدم) نتيجة  46111) سفي  ملغرب 

تحقيق  الهد ف  ملرتقبة.

و عين:

 لسيد)ة))عبد  لجليل))لحمودي و)
زنقة) )1) لشقة) 1) عنو نه) )) لرقم)

 لنملي حي  نس)46111) سفي  ملغرب)

كمصفي))ة))للشركة.

و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية)

 44 وفي رقم) (2122 29)د نبف) بتاريخ)

(- و صل) سيدي  طريق  غانم  تجزئة 

46111) سفي  ملغرب.

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

5نا5ر) (21 بتاريخ) بآسفي   البتد ئية 

 212)تحت رقم)9) ).

469I

PREMIUM FINANCE

HELLO MANAGEMENT
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

PREMIUM FINANCE

 APPARTEMENT(N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE(ANGLE

 SGT LEVET ET FERKLE

 MARRAKECH. ، 40000،

MARRAKECH MAROC

HELLO MANAGEMENT شركة 

ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي مركز 

 ألعمال زنيت شارع مسلم تجزئة 

بوكار  لطابق  لثالث شقة رقم 4) 

باب دكالة - 41111 مر كش  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

( 229(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) (1 

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�شي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

 HELLO(:(إلقتضاء)بمختصر تسميتها 

.MANAGEMENT

:) ستغالل) غرض  لشركة بإ5جاز)

مطعم.

مركز) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)

تجزئة) مسلم  شارع  زنيت   ألعمال 

 (4 رقم) شقة  بوكار  لطابق  لثالث 

باب دكالة)-)41111)مر كش  ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 (.111 (: توفيق  لغفولي)  لسيد 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة.)

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

توفيق  لغفولي عنو نه) ))  لسيد 

مدخل) ((( فيال) بريستيجيا  إقامة 

مر كش) (41111 ستي) غولف   وهر 

 ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

توفيق  لغفولي عنو نه) ))  لسيد 

مدخل) ((( فيال) بريستيجيا  إقامة 

مر كش) (41111 ستي) غولف   وهر 

 ملغرب

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

5نا5ر) ((2 بتاريخ) بمر كش   لتجارية 

 212)تحت رقم)579 4).

471I

H.MANAGEST

MARN DISTRIBUTION
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
قفل  لتصفية

H.MANAGEST

 AVENUE KENNEDY IMM

 ESSALAM(APPT(N° 07 ، 46000،

SAFI MAROC

MARN DISTRIBUTION شركة 
ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي :  لرقم 

14 زنقة المارن حي  لرباط - 46111 
 سفي  ملغرب.
قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
.258(

بمقت�شى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
2122)تقرر حل) 29)د نبف)  ملؤرخ في)
شركة) (MARN DISTRIBUTION
ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك)
 (11.111 رأسمالها) مبلغ   لوحيد 
درهم وعنو ن مقرها  إل تماعي  لرقم)
 46111 (- 14)زنقة المارن حي  لرباط)
تحقيق) لعدم  نتيجة   سفي  ملغرب 

 الهد ف  ملرتقبة.
و عين:

 لسيد)ة))محمد فكري و عنو نه) ))
حي  لرباط) المارن  زنقة  (14  لرقم)
)ة)) كمصفي) 46111) سفي  ملغرب 

للشركة.
و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية)
وفي  لرقم) (2122 د نبف) (29 بتاريخ)
 46111 (- 14)زنقة المارن حي  لرباط)

 سفي  ملغرب.
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
5نا5ر) (21 بتاريخ) بآسفي   البتد ئية 

 212)تحت رقم)8) ).
47(I

PREMIUM FINANCE

MANAGEMENT 101
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

PREMIUM FINANCE
 APPARTEMENT(N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE(ANGLE
 SGT LEVET ET FERKLE

 MARRAKECH. ، 40000،
MARRAKECH MAROC

)MANAGEMENT (1 شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي مركز 
 ألعمال زنيت شارع مسلم تجزئة 
بوكار  لطابق  لثالث شقة رقم 4) 
باب دكالة - 41111 مر كش  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
( 251(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) (1 
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�شي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 (1( (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.MANAGEMENT
:) ستغالل) غرض  لشركة بإ5جاز)

مطعم).
مركز) (: عنو ن  ملقر ال تماعي)
تجزئة) مسلم  شارع  زنيت   ألعمال 
 (4 رقم) شقة  بوكار  لطابق  لثالث 
باب دكالة)-)41111)مر كش  ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 
 لشركة):)99)سنة.

 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 (.111 (: توفيق  لغفولي)  لسيد 
حصة بقيمة)11))درهم للحصة.)

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء):

توفيق  لغفولي عنو نه) ))  لسيد 
مدخل) ((( فيال) بريستيجيا  إقامة 
مر كش) (41111 ستي) غولف   وهر 

 ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
توفيق  لغفولي عنو نه) ))  لسيد 
مدخل) ((( فيال) بريستيجيا  إقامة 
مر كش) (41111 ستي) غولف   وهر 

 ملغرب
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
5نا5ر) ((9 بتاريخ) بمر كش   لتجارية 

 212)تحت رقم))84 4).
472I
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Finconseil

 LA TRADITIONNELLE
 PATISSERIE CONFISERIE
 FROMAGERIE SALON DE

THE
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

Finconseil
 bd(zerktouni ، 20200، (41

casablanca maroc
 LA TRADITIONNELLE

 PATISSERIE CONFISERIE
 FROMAGERIE SALON DE THE
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد)في طور  لتصفية)
وعنو ن مقرها  إل تماعي 56 شقة 

رو أبو  ملحاسين  لعرو ني شقة 
صوفيا 4 - 21211  لد ر  لبيضاء، 

 ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.44 (

قر ر  لشريك) بمقت�شى 
5نا5ر) 212  ((7 في)  لوحيد  ملؤرخ 
مسؤولية) ذ ت  شركة  حل  تقرر 
 LA ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 
 TRADITIONNELLE PATISSERIE
 CONFISERIE FROMAGERIE
رأسمالها) مبلغ  (SALON DE THE
مقرها) وعنو ن  درهم  ((11.111
56)شقة رو أبو  ملحاسين)  إل تماعي)
 21211  -  4  لعرو ني شقة صوفيا)
(: ل) نتيجة   لد ر  لبيضاء،) ملغرب 

معدل دور ن منخفض.
56)شقة) و حدد مقر  لتصفية ب)
شقة) أبو  ملحاسين  لعرو ني  رو 
21211) لد ر  لبيضاء،)  -  4 صوفيا)

 ملغرب.)
و عين:

 لسيد)ة))لحلو شكي4 و عنو نه) ))
أبو  ملحاسين  لعرو ني) رو  (56
 21211  4 أبت) صوفيا  ريزيدنس 
)ة))  لد ر  لبيضاء،) ملغرب كمصفي)

للشركة.

وعند  إلقتضاء) لحدود  ملفروضة)

محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و) تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

 1( بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

فبف 5ر) 212)تحت رقم)846756.

47 I

VISION AUDIT

MEKKA CERAME

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

VISION AUDIT

 B421 BD(ABDELMOUMEN

 RIAD ABDELMOUMEN ETG N°

 2 N° 7 ، 20100، CASABLANCA

MAROC

MEKKA CERAME شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي 46-41 

محج  نو ل A  نو ل مطول - 12)21 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب.

تفويت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.(66 15

بمقت�شى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

تمت) (2122 نونبف) (28 في)  ملؤرخ 

 ملصادقة على):

لحلو) 5ونس  )ة)) تفويت  لسيد)

51 )حصة   تماعية من أصل)51  

)ة))سعد لحلو) حصة لفائدة  لسيد)

بتاريخ)28)نونبف)2122.

تفويت  لسيد))ة))عثمان لحلو)51 

حصة   تماعية من أصل)51)حصة)

سعد لحلو بتاريخ) )ة)) لفائدة  لسيد)

28)نونبف)2122.

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني  (

 27 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

5نا5ر) 212)تحت رقم)15)856.

474I

FIDACTIVE

JADMIR
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
توسيع نشاط  لشركة)

FIDACTIVE

 Lot(N°545 N° 3 &4 2éme(etage

 hay(mohammadi(AGADIR ،

80000، AGADIR(MAROC

JADMIR شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  ال تماعي دو ر 

إفريان  لجماعة  لقروية إنشادن 

بلفاع ماسا إقليم شتوكة أ5ت باها - 

11)87 شتوكة أ5ت باها  ملغرب.

توسيع نشاط  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.729 

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�شى 

 ملؤرخ في) 2)5نا5ر) 212)تمت إضافة)

إلى نشاط  لشركة)  ألنشطة  لتالية 

 لحالي):

و إلشر ف  لتقني) -) ملساعدة 

و ملشورة  لزر عية.

-)ترويج تقنيات زر عية  د5دة.

-) لتدري4 و لدعم في مجال إد رة)

وإنتاج وتسويق  ملنتجات  لزر عية)؛

وتركي4  لبيوت  ملحمية) بيع  (-

و ملالجئ لألشجار  ملثمرة.

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني  (

فبف 5ر) (1( بتاريخ) بانزكان   البتد ئية 

 212)تحت رقم)5 2.

475I

AGC CONSEIL

POLLA CONSTRUCTION
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

AGC CONSEIL

 لد ر  لبيضاء ، 111)2،  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب

POLLA CONSTRUCTION شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي 7)) زنقة 
 بن منيف  قامة  لزرقاء  لطابق  الول 

 لرقم 2  ملعاريف - 111)2  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

569475

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) ((7

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�شي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

 POLLA(:(إلقتضاء)بمختصر تسميتها 

.CONSTRUCTION
مطور) (: بإ5جاز) غرض  لشركة 

عقار ت.
عنو ن  ملقر  ال تماعي):)7)))زنقة)
 بن منيف  قامة  لزرقاء) لطابق  الول)

111)2) لد ر) (- 2) ملعاريف)  لرقم)

 لبيضاء) ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 511 (: وهاب) بوشعي4   لسيد 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة.

 لسيد  ملا�شي هشام):)511)حصة)

بقيمة)11))درهم للحصة.)

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

 لسيد بوشعي4 وهاب عنو نه) ))

111)2) لد ر  لبيضاء)  لد ر  لبيضاء)

 ملغرب.

عنو نه) )) هشام   لسيد  ملا�شي 

111)2) لد ر  لبيضاء)  لد ر  لبيضاء)

 ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيد بوشعي4 وهاب عنو نه) ))

111)2) لد ر  لبيضاء)  لد ر  لبيضاء)

 ملغرب
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عنو نه) )) هشام   لسيد  ملا�شي 
111)2) لد ر  لبيضاء)  لد ر  لبيضاء)

 ملغرب
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
 25 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

5نا5ر) 212)تحت رقم)855526.
476I

FIDUCO TANTAN

PRO-FISHING TANTAN
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

FIDUCO TANTAN
 AVENUE(HASSAN(II ، 82010،

TAN-TAN maroc
PRO-FISHING TANTAN شركة 

ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي محل 
رقم 2 حي  المل  لوطية - 1)821 

طانطان  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
717 

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعد د  لقانون) (2122 غشت) ((1
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�شي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
PRO- (: بمختصر تسميتها)  إلقتضاء)

.FISHING TANTAN
:) لصيد و) غرض  لشركة بإ5جاز)
بيع  لسمك و نقل  لبضائع لحساب)

 لغيف.
عنو ن  ملقر  ال تماعي):)محل رقم)
2)حي  المل  لوطية)-)1)821)طانطان)

 ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

(: عبد لكريم  لفولدي)  لسيد 

درهم) ((11 بقيمة) حصة  ((.111

للحصة.)

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

عبد لكريم  لفولدي)  لسيد 

عنو نه) ))حي  لسالم  لوطية)1)821 

طانطان  ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عبد لكريم  لفولدي)  لسيد 

عنو نه) ))حي  لسالم  لوطية)1)821 

طانطان  ملغرب

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

 البتد ئية بطانطان بتاريخ)5))غشت)

2122)تحت رقم)46).

477I

MON BUREAU COMPTABLE

جولد طرافو دو نور
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

MON BUREAU COMPTABLE

 AV(DES(FAR(RES(HNIA 2.2EME

 ETAGE(APPART(N°6 TETOUAN،

93000، TETOUAN(MAROC

 ولد طر فو دو نور شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي شارع 

 لجيش  مللكي إقامة هنية 2  لطابق 

2 شقة 6 تطو ن  تطو ن 111 9 

تطو ن  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

 271 

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعد د  لقانون) (2122 د نبف) (21

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�شي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

:) ولد) بمختصر تسميتها)  إلقتضاء)

طر فو دو نور.

:) ألشغال) غرض  لشركة بإ5جاز)

 لعامة للبناء.

شارع) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)

2) لطابق)  لجيش  مللكي إقامة هنية)

 9 111 تطو ن) ( تطو ن) (6 شقة) (2

تطو ن  ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

رأسمال  لشركة:) مبلغ 

100.000,00)درهم،)مقسم كالتالي:

 لسيد مولى  لجمال عبد  لرحمان)

درهم) ((11 بقيمة) حصة  (5(1  :

للحصة.

 491 (: 5وسف) بالقاسم   لسيد 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة.)

 لسيد مولى  لجمال عبد  لرحمان)

: ))إلى)1)5)بقيمة)11))درهم.

 لسيد بالقاسم 5وسف):)))5)إلى)

111))بقيمة)11))درهم.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

 لسيد مولى  لجمال عبد  لرحمان)

عنو نه) )) لعيون زنقة  لكريش رقم)

8) 111 9)تطو ن  ملغرب.

 لسيد بالقاسم 5وسف عنو نه) ))

 9 111 (2  لعيون درب كريش رقم)

تطو ن  ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيد مولى  لجمال عبد  لرحمان)

عنو نه) )) لعيون زنقة  لكريش رقم)

8) 111 9)تطو ن  ملغرب

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

د نبف) (28  البتد ئية بتطو ن بتاريخ)

2122)تحت رقم)2591.

478I

CTC CONSULTING

TAMMA ALLIANCES
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تحويل  ملقر  ال تماعي للشركة

CTC CONSULTING

 10RUE(DE(LIBERTE 3EME

 ETG(APPT(N°6 ، 20130،

CASABLANCA MAROC

TAMMA ALLIANCES شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي زنقة 

 لسيف في إقامة  لجزيرة  كد د 

2 لطابق  لسفلي مرس سلطان 

 لفد ء - 21512  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب.

تحويل  ملقر  ال تماعي للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

. 94119

بمقت�شى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

تم تحويل) (2122 نونبف) (2(  ملؤرخ في)

 ملقر  ال تماعي  لحالي للشركة من)»)
إقامة  لجزيرة  كد د) زنقة  لسيف في 

سلطان) مرس  2 لطابق  لسفلي 

21512) لد ر  لبيضاء) (-  لفد ء)

رقم) »تجزءة  لعالية  إلى)  ملغرب«)
أوكيمدن  لطابق  لسفلي) زنقة  (5(

-) 2722) لد ر  لبيضاء) بوعزة) د ر 

 ملغرب«.

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

 21 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

د نبف)2122)تحت رقم)176)85.

479I

FINANCE CENTER

 RESSOURCEMENT

NOUJOUM
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

FINANCE CENTER

 AV(ALLAL(EL(FASSI(N° 598

 CM(UNITE 5 MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH(MAROC

 RESSOURCEMENT NOUJOUM

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة



2893 الجريدة الرسميةعدد)5755 - 24)ر 4)444) )5))فبف 5ر) 212) 

وعنو ن مقرها  إل تماعي دو ر 
لعر يش  ماعة  وناغا  لصويرة - 

44111  لصويرة  ملغرب.
تفويت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
. 915

بمقت�شى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تمت) (2122 نونبف) ((7 في)  ملؤرخ 

 ملصادقة على):
رينيه  وزيف) )ة)) تفويت  لسيد)
2)حصة   تماعية من) دوكين برنارد)
)ة)) لفائدة  لسيد) حصة  (71 أصل)
نونبف) ((7 نطالي بييف نيكوليت بتاريخ)

.2122
رينيه  وزيف) )ة)) تفويت  لسيد)
5)حصة   تماعية من) دوكين برنارد)
)ة)) لفائدة  لسيد) حصة  (71 أصل)
 (7 بتاريخ) أغنيس  فار ون  ليتيتيا 

نونبف)2122.
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني  (
5نا5ر) ((9  البتد ئية بالصويرة بتاريخ)

 212)تحت رقم)7 .

481I

AFC PARTENAIRE

G&G FASHION DESIGN
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

AFC PARTENAIRE
 APP 16 IMM(F218 OPERATION

 NAJD RTE DE SIDI GHANEM
 MARRAKECH(MARRAKECH،
40000، MARRAKECH(maroc

G&G FASHION DESIGN شركة 
ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي شقة رقم 
 .  لطابق 2 تقسيم  ملسار طريق 
 ملسار صافي رقم  68 مر كش 
مر كش 41111 مر كش  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
((  6

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعد د  لقانون) (2122 شتنبف) (26

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�شي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

 G&G (: بمختصر تسميتها)  إلقتضاء)

.FASHION DESIGN

تقد5م) (: بإ5جاز) غرض  لشركة 

و لدعم) و ملشورة   لخدمات 

و لتطوير  لصناعي) و لتصميم 

ملنتجات  ملالبس  لجاهزة  ملصنعة

وتصميم) تصميم  ألزياء)

أثاث  ملنسو ات) لعناصر   ألنماط 

و ملجوهر ت

تمثيل أي عالمة تجارية وطنية أو)

دولية.

شقة) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
تقسيم  ملسار) (2 رقم) .) لطابق)

طريق  ملسار صافي رقم) 68)مر كش)

مر كش)41111)مر كش  ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

  1.111 رأسمال  لشركة:) مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

  11 (: غفر ن)  لسيدة  بتسام 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة.)

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

 لسيدة  بتسام غفر ن عنو نه) ))
قو م  لد5ن  لطو�شي  لد ر) زنقة  ( 

 لبيضاء)41111)مر كش  ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيدة  بتسام غفر ن عنو نه) ))
قو م  لد5ن  لطو�شي  لد ر) زنقة  ( 

 لبيضاء)41111)مر كش  ملغرب

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

أكتوبر) (26  لتجارية بمر كش بتاريخ)

2122)تحت رقم))4175).

48(I

AGC CONSEIL

AFAAQ BATIMENT
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

AGC CONSEIL
111)2،) لد ر) (،  لد ر  لبيضاء)

 لبيضاء) ملغرب
AFAAQ BATIMENT)شركة ذ ت)

 ملسؤولية  ملحدودة
 58 مقرها  إل تماعي) وعنو ن 
 -  5 شارع أنو ل  لطابق  لثاني  لرقم)

111)2) لد ر  لبيضاء) ملغرب.
تفويت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري)
. 5577(

بمقت�شى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تمت) 5نا5ر) 212) ((8 في)  ملؤرخ 

 ملصادقة على):
لياقوت) )ة)) تفويت  لسيد)
حصة   تماعية من) (511  لعبا�شي)
لفائدة  لسيد) حصة  ((.111 أصل)
)ة))محمد  د منصور بتاريخ)8))5نا5ر)

.212 
تفويت  لسيد))ة))حياة رفيق)511 
 (.111 أصل) من  حصة   تماعية 
محمد  د) )ة)) لفائدة  لسيد) حصة 

منصور بتاريخ)8))5نا5ر) 212.
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني  (
 25 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

5نا5ر) 212)تحت رقم)9)8555.
482I

CTC CONSULTING

 ETIQUETTES ACCESOIRES
MAROC

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

حل شركة

CTC CONSULTING
 10RUE(DE(LIBERTE 3EME
 ETG(APPT(N°6 ، 20130،
CASABLANCA MAROC

 ETIQUETTES ACCESOIRES
MAROC شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد)في 
طور  لتصفية)

وعنو ن مقرها  إل تماعي حي  لنسيم 
إقامة كتبية عمارة رقم 2 شقة 

) سيدي معروف - 21281  لد ر 
 لبيضاء  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.2957 7
بمقت�شى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تقرر حل) (2122 نونبف) ( 1  ملؤرخ في)
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت)
 ETIQUETTES  لشريك  لوحيد)
مبلغ) ( (ACCESOIRES MAROC
وعنو ن) درهم  (((7.111 رأسمالها)
إقامة) مقرها  إل تماعي حي  لنسيم 
سيدي) (( شقة) (2 كتبية عمارة رقم)
21281) لد ر  لبيضاء) (- معروف)
:) نخفاض كبيف في)  ملغرب نتيجة ل)
 ملبيعات ال يسمح لنا بدفع مصاريف)
فيما) مع  لعمالء) و ملشكلة   لشركة 

5تعلق بالدفع.
حي) ب  مقر  لتصفية  حدد  و 
 2 رقم) عمارة  كتبية  إقامة   لنسيم 
 21281 (- معروف) سيدي  (( شقة)

 لد ر  لبيضاء) ملغرب.)
و عين:

و) زر د  عبد  لوهاب   لسيد)ة))
عنو نه) ))تونس)21111)تونس تونس)

كمصفي))ة))للشركة.
وعند  إلقتضاء) لحدود  ملفروضة)
محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و) تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 
حي) (: بالتصفية)  لوثائق  ملتعلقة 
 2 رقم) عمارة  كتبية  إقامة   لنسيم 
شقة)))سيدي معروف  لد ر  لبيضاء)
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
 25 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

5نا5ر) 212)تحت رقم)9)8556.
48 I

FORAFRIC MAROC

LADIS.SA
إعالن متعدد  لقر ر ت

FORAFRIC MAROC
 rue(Bab(Mansour, espace ,29

 porte(d’Anfa(casablanca،
20100، casablanca(maroc
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LADIS.SA »شركة  ملساهمة«
وعنو ن مقرها  ال تماعي: قطعة 7)-
7   ملنطقة  لصناعية أوالد صالح 
بوسكورة - - Casablanca  ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.94 25
بمقت�شى  لجمع  لعام  الستثنائي)

 ملؤرخ في)2))مارس)8)21
تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية:)

قر ر رقم)):) لذي 5نص على ما5لي:)
مقت�شى  لجمع  لعام  الستثنائي)
تم  تخاذ) (21(8 مارس) ((2  ملؤرخ في)
):) لذي) رقم) قر ر   لقر ر ت  لتالية:)
5نص على ما5لي:) لجمعية  لعامة غيف)
 لعاد5ة  لتي عقدت في)8)21/ 2/1) 
أعضاء) باستقالة  علما  أحاطت  (،
5اريف  لباز) مجلس  إلد رة  لسيد 
د5فيد  لكسندر) (، ميكائيل  لباز) (،
 FORAFRIC شركة) (، سالمة)
خالد  لعساري) ممثلها  (MAROC
،FINASEED)ممثلها مصطفى  مال)
ميكائيل  لباز) عين  لسيد   لد5ن.)
شركة) (، مصطفى  مال  لد5ن) (،
مكانهم) (، (FORAFRIC MAROC
نها5ة) في  تنتهي  سنو ت  ملدة ست  (،
  تماع  لجمعية  لعامة  لعاد5ة.)
 لتي ستبت في حسابات  لسنة  ملالية)

2122.)عام) 212.
قر ر رقم)2:) لذي 5نص على ما5لي:)
بتاريخ) حاط مجلس  إلد رة  ملنعقد 
8)21/ 2/1))علما باستقالة  لسيد)
كنائ4) منصبه  من  خالد  لعساري 
للمد5ر  لعام)،)وعّين  لسيد مصطفى)
ملجلس) (

ً
رئيسا  مال  لد5ن كمد5رو 

 إلد رة.
وتبعا لذلك تم تعد5ل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�شي  لتالية:)
في) تعد5ل  أي  5تم  لم  رقم  بند 
للشركة:) لذي)  لقانون  ألسا�شي 
5نص على ما5لي:)لم 5تم أي تعد5ل في)

 لقانون  ألسا�شي للشركة
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
 18 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

ماي)8)21)تحت رقم)11665476.
484I

CAGERE

ALIAS CONSULT
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

CAGERE

258 زنقة مصطفى  ملعاني ، 

1 )21،  لد ر  لبيضاء  ملغرب

ALIAS CONSULT شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي 2   شارع 

إبر هيم  لرود ني  لطابق  لخامس 

شقة )2 - 1  21  لد ر  لبيضاء 

 ململكة  ملغربية

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

569719

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) ((2

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�شي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

 ALIAS (:  إلقتضاء)بمختصر تسميتها)

.CONSULT

تقد5م) (: بإ5جاز) غرض  لشركة 

 ملشورة في  إلد رة و  لتسييف.

عنو ن  ملقر  ال تماعي):)2  )شارع)

إبر هيم  لرود ني  لطابق  لخامس)

1  21) لد ر  لبيضاء)  -  2( شقة)

 ململكة  ملغربية.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

مبلغ رأسمال  لشركة:)70.000,00 

درهم،)مقسم كالتالي:

711)حصة) (:  لسيد علي  شليكي)

بقيمة)11))درهم للحصة.)

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

عنو نه) )) علي  شليكي   لسيد 

د) إقامة صبح  ر بعة  لعدوية  شارع 

 21511 ال يفوند) ((8 شقة) (6  لدور)

 لد ر  لبيضاء) ململكة  ملغربية.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) )) علي  شليكي   لسيد 

د) إقامة صبح  ر بعة  لعدوية  شارع 

 21511 ال يفوند) ((8 شقة) (6  لدور)

 لد ر  لبيضاء) ململكة  ملغربية

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

 26 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

5نا5ر) 212)تحت رقم)6)8559.

485I

AL HISBA FISC

ENJAAZ TRAVEL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تعيين ممثل قانوني للشركة

AL HISBA FISC

 AMAL 4 RUE 55 2 EME(ETAGE

 N 6 SIDI(BERNOUSSI ، 20600،

CASABLANCA MAROC

ENJAAZ TRAVEL »شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة«

وعنو ن مقرها  ال تماعي: حي  النارة 

) شارع  لقدس  لرقم 548  لطابق 

 الر�شي عين  لشق -  5)21  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب.

»تعيين ممثل قانوني للشركة«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.4269 (

بمقت�شى  لجمع  لعام  الستثنائي)

وتبعا) (2122 د نبف) (26 في)  ملؤرخ 

تعيين) تقرر  لتعيين مسيف)5ن)) دد 

 ملمثل)5ن)) لقانوني)5ن):)

-)صالح  لد5ن رشد5ة

-) مين رشد5ة)

شركة ذ ت) (ENJAAZ TRAVEL  -

مقرها)  ملسؤولية  ملحدودة  لكائن 

شارع) (( حي  النارة) ب:)  إل تماعي 

548) لطابق  الر�شي)  لقدس  لرقم)

عين  لشق) 5)21) لد ر  لبيضاء)

 ملغرب

عند) رقم  لسجل  لتجاري 
 القتضاء:)) 4269

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
 (7 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

5نا5ر) 212)تحت رقم)854447.
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AL HISBA FISC

EL BAZ FOOD
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

قفل  لتصفية

AL HISBA FISC
 AMAL 4 RUE 55 2 EME(ETAGE
 N 6 SIDI(BERNOUSSI ، 20600،

CASABLANCA MAROC
EL BAZ FOOD شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي : شارع 
 با شعي4  لدكالي  لطابق  الول 

حي  لفرح - 71111  لد ر  لبيضاء 
 ملغرب.

قفل  لتصفية
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

. 59777
بمقت�شى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تقرر) (2122 د نبف) ( 1 في)  ملؤرخ 
ذ ت) شركة  (EL BAZ FOOD حل)
رأسمالها) مبلغ   ملسؤولية  ملحدودة 
مقرها) وعنو ن  درهم  ((11.111
شعي4  لدكالي) شارع  با   إل تماعي 
 71111 (- حي  لفرح)  لطابق  الول 
 لد ر  لبيضاء) ملغرب نتيجة لتوقف)

نشاط  لشركة.
و عين:

و) محمد  سعيدي   لسيد)ة))
محج  لحز م  لكبيف) (217 عنو نه) ))
71111) لد ر  لبيضاء) حي  لفرح)

 ملغرب كمصفي))ة))للشركة.
و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية)
شارع) وفي  (2122 د نبف) ( 1 بتاريخ)
 با شعي4  لدكالي  لطابق  الول حي)
 لفرح)-)71111) لد ر  لبيضاء) ملغرب.
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
بتاريخ) 2  بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

5نا5ر) 212)تحت رقم)7 8552.
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CABINET RAMI EXPERTISE

ATOURRATE
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
رفع رأسمال  لشركة

CABINET RAMI EXPERTISE
 Espace(Rihab(Fés, Avenue(Allal
 ben(Abdellah(Immb(D, N°56,

 5ème(étage(Bureau 30 ، 30000،
Fés, Maroc

ATOURRATE شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي قطعة 
رقم 2) تجزئة مطاحن  إلدريسية 
، لطابق  لثاني مكت4 7)  ألطلس - 

1111  فاس مغرب.
رفع رأسمال  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.28(6(

بمقت�شى  لجمع  لعام)
د نبف) ( 1 في)  إلستثنائي  ملؤرخ 
رأسمال  لشركة) رفع  تم  (2122
درهم«) (6.111.111« قدره) بمبلغ 
إلى) درهم«) (((.111.111« من) أي 
طريق) عن  درهم«) ((7.111.111«
د5ون  لشركة) مع  مقاصة  إ ر ء) (:

 ملحددة  ملقد ر و  ملستحقة.
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
 لتجارية بفاس بتاريخ)25)5نا5ر) 212 

تحت رقم)5888.
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EUROMED COMPTA-SARL

OUFAINA TRAVEL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

EUROMED COMPTA-SARL
 Bureau(N° 4 1er(etage(Imm

 N° 1106 Lot(Al(Massar
 QI(Marrakech ، 40000،
MARRAKECH MAROC

OUFAINA TRAVEL شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي عمارة 
 ملسار رقم 16))  لطابق  لتالت

 لحي  لصناعي مر كش - 41111 
مر كش  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
( 25(7

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) ((1
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�شي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.OUFAINA TRAVEL
:) لنقل) بإ5جاز) غرض  لشركة 

 لسياحي.
عمارة) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
 ملسار رقم)16))) لطابق  لتالت  لحي)
مر كش) (41111 (-  لصناعي مر كش)

 ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 511 (:  لسيد  لحسا5ن   اهوك)

حصة بقيمة)11))درهم للحصة.
511)حصة) (:  لسيد زكرياء) وفينا)

بقيمة)11))درهم للحصة.)
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
 لسيد  لحسا5ن   اهوك)
عنو نه) ))سعادة)))رقم)))) ملحاميد)

مر كش)41111)مر كش  ملغرب.
عنو نه) )) زكرياء) وفينا   لسيد 
 22111 تبانت  زيالل) تاغوليت  دو ر 

 زيالل  ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيد  لحسا5ن   اهوك)
عنو نه) ))سعادة)))رقم)))) ملحاميد)

مر كش)41111)مر كش  ملغرب
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
5نا5ر) (21 بتاريخ) بمر كش   لتجارية 

 212)تحت رقم)884 4).
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CABINET SEDDIK & ASSOCIES

موروكو دومستيك تكنولوجي 

 MOROCCO DOMESTIC

TECHNOLOGIES

إعالن متعدد  لقر ر ت

 MOROCCO DOMESTIC

TECHNOLOGIES SA

موروكو دومستيك تكنولوجي

شركة مساهمة رأسمالها 

111.111.) درهم

 ملقر  ال تماعي: 9 زنقة تيلولز - نفا − 

 لد ر لبيضاء

مصادقة على تفويت أسهم

 ستقالة عضو من مجلس  إلد رة و 

تعيين عضو  د5د

محضر   تماع) بمقت�شى  (I/

نونبف) (24 بتاريخ) مجلس  إلد رة 

موروكو) شركة  ملساهمي  (2122

 MOROCCO تكنولوجي) دومستيك 

 DOMESTIC TECHNOLOGIES SA

،)تمت  ملصادقة على ما 5لي):

طرف) من  سهم  (499 تفويت) (•

شركة) لفائدة  سليم  لناجي   لسيد 

GLEN INVEST SARL)كلين  نفيست

طرف) من  و حد  سهم  تفويت  (•

 لسيد سليم  لناجي لفائدة  لسيدة)

نور  5كن

•) ستقالة  لسيد سليم  لناجي من)

منصبه كعضو مجلس  إلد رة و مد5ر)

عام للشركة

نور  5كن) تعيين  لسيدة  (•

كعضو د5د ملجلس  لالد رة

بكتابة  لضبط) /IIتم  إل5د ع 

باملحكمة  لتجارية بالد ر  لبيضاء)5وم)

24)5نا5ر 212)تحت رقم)7 8554

بتعد5ل) إ5د ع  لتصريح  /IIIتم 

5وم)  لسجل  لتجاري بالد ر  لبيضاء)

524نا5ر 212)تحت رقم)148 .

بمثابة  عالن
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إطال كونصاي

 PEDAGOGY INNOVATION
LAB

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

قفل  لتصفية

إطال كونصاي
حي  لنهضة رقم 286  لطابق  لتاني 
سيدي عالل  لبحر وي ، 111))، 

سال  ملغرب
 PEDAGOGY INNOVATION LAB
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي :  لشقة 

رقم 6  لطابق 2 رياض  السماعيلية 
قطاع ه مكناس - 51111 مكناس 

 ملغرب.
قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
.5(7(9

بمقت�شى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تقرر) (2122 د نبف) (28 في)  ملؤرخ 
 PEDAGOGY INNOVATION حل)
شركة ذ ت مسؤولية محدودة) (LAB
ذ ت  لشريك  لوحيد مبلغ رأسمالها)
مقرها) وعنو ن  درهم  ((11.111
 2 6) لطابق) رقم)  إل تماعي  لشقة 
رياض  السماعيلية قطاع ه مكناس)
نتيجة) مكناس  ملغرب  (51111  -
للم تحقق  لشركة  5ة مبيعات مند)

تاسيسها.
و عين:

) بوتاج  لد5ن و)  لسيد)ة))محمد)
عنو نه) ))حي  الشر ق رقم)66)سيدي)
تيفلت) ((5252 عالل  لبحر وي)

 ملغرب كمصفي))ة))للشركة.
و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية)
وفي  لشقة) (2122 د نبف) (28 بتاريخ)
رياض  السماعيلية) (2 6) لطابق) رقم)
مكناس) (51111 (- قطاع ه مكناس)

 ملغرب.
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
5نا5ر) ( 1 بتاريخ) بمكناس   لتجارية 

 212)تحت رقم)569).
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AMOURI CONSULTING

 URBANISME ET
 TECHNOLOGIE DE

CONSTRUCTION SARLAU
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

AMOURI CONSULTING
 Fès(Lotissement(Belair 2

 Dokkarat(Bureau 2 Immeuble
 Espace(Bureaux(des(Champs،

30000، FES(MAROC
 URBANISME ET TECHNOLOGIE
 DE CONSTRUCTION SARLAU
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي رقم 2  
زنقة 218 عين قادوس حي ملصال 

فاس - 1111  فاس  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
75217

في) مؤرخ  حر  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) ((9
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�شي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)
 URBANISME ET TECHNOLOGIE
.DE CONSTRUCTION SARLAU

:) نتاج) بإ5جاز) غرض  لشركة 
وصناعة مو د  لبناء.

  2 رقم) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
ملصال) حي  قادوس  عين  (218 زنقة)

فاس)-)1111 )فاس  ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 (.111 (: بلحجرية) علي   لسيد 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة.)

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء):

عنو نه) )) بلحجرية  علي   لسيد 
زنقة ترند د) ((11 شارع موالي رشيد)
تجزئة هشام)) 1111 )فاس  ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) )) بلحجرية  علي   لسيد 
زنقة ترند د) ((11 شارع موالي رشيد)
تجزئة هشام)) 1111 )فاس  ملغرب

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
 لتجارية بفاس بتاريخ)26)5نا5ر) 212 

تحت رقم)7 5.
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AGC CONSULTING

VERSO CAPITAL ڢرسو كپيتال
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
قفل  لتصفية

AGC CONSULTING
251، ز وية شارع موالي 5وسف 
وبوردو،  لطابق 4، شقة )) ، 
21141،  لد ر  لبيضاء  ملغرب

 VERSO 100.000 ڢرسو كپيتال
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي :  لطابق 

 ألر�شي عمارة  لليمون ب،  بن 
خلدون، حي  لحسني - 21111  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب.
قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
.41(7 7

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�شى 
2122)تقرر حل) 12)د نبف)  ملؤرخ في)
 VERSO (11.111 كپيتال) ڢرسو 
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت)
رأسمالها) مبلغ   لشريك  لوحيد 
مقرها) وعنو ن  درهم  ((11.111
عمارة)  إل تماعي  لطابق  ألر�شي 
 لليمون ب،) بن خلدون،)حي  لحسني)
- 21111) لد ر  لبيضاء) ملغرب نتيجة)
لغياب أي نشاط للشركة من تاريخ)
 لتأسيس و رغبة  لشريك في  لتخلي)

على مشروعه.

و عين:

و) كزيز  (  لسيد)ة)) لصد5ق)

تجزئة  لنسيم) لساسفة  عنو نه) ))

 سالن رقم)646 2111) لد ر  لبيضاء)

 ملغرب كمصفي))ة))للشركة.

و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية)

وفي  لطابق) (2122 د نبف) (12 بتاريخ)

ب،) بن) عمارة  لليمون   ألر�شي 

21111) لد ر) خلدون،)حي  لحسني)-)

 لبيضاء) ملغرب.

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

 26 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

5نا5ر) 212)تحت رقم))85588.
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CABINET CAGECمكت4 كا يك

MARAISUD
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
رفع رأسمال  لشركة

CABINET CAGECمكت4 كا يك

18), زنقة رحال بن  حمد 21 21 

 لد ر  لبيضاء، 21 21،  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب

MARAISUD شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي 5 شارع 
عبد هللا  بن 5اسين عمارة بلدون 

 لطابق 5 رقم 5 - 197)2)  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب.
رفع رأسمال  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.56 ( 5

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�شى 

تم) (2122 د نبف) (29 في)  ملؤرخ 
قدره) بمبلغ  رأسمال  لشركة  رفع 

»294.411)درهم«)أي من)»11.111) 

عن) درهم«) ( 94.411« إلى) درهم«)

أو) نقد5ة  حصص  تقد5م  (: طريق)

عينية.

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

 1( بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

فبف 5ر) 212)تحت رقم)856626.
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ACHTAINI AUDIT ET EXPERTISE

املأوى ايموبيليي
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

ACHTAINI AUDIT ET EXPERTISE
 BD SIDI MOHAMED BEN ((
 ABDELLAHRES DAR SALAM
 BORGOGNE(CASABLANCA ،
20000، CASABLANCA(MAROC

 ملأوى  5موبيليي شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي  ) شارع 
أحمد  ملججاتي  قامة  ألل4 شارع 
) ن 8 حى  ملعاريف  لد ر  لبيضاء 

2111  لد ر  لبيضاء  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
5697((

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) (12
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�شي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
:) ملأوى) بمختصر تسميتها)  إلقتضاء)

 5موبيليي.
:) النعاش) غرض  لشركة بإ5جاز)

 لعقاري.
عنو ن  ملقر  ال تماعي):) ))شارع)
شارع) أحمد  ملججاتي  قامة  ألل4 
حى  ملعاريف  لد ر  لبيضاء) (8 ن) ((

2111) لد ر  لبيضاء) ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):) ملغرب سنة.
 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
(: تدالوي) حسين  ناصر   لسيد 
درهم) ((11 بقيمة) حصة  ((.111

للحصة.)
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و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
تدالوي) حسين  ناصر   لسيد 

زنقة) و  روزفلت  شارع  ((4 عنو نه) ))

2111) لد ر) بوركون)  ملر ك�شي 

 لبيضاء) ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
تدالوي) حسين  ناصر   لسيد 

زنقة) و  روزفلت  شارع  ((4 عنو نه) ))

2111) لد ر) بوركون)  ملر ك�شي 

 لبيضاء) ملغرب

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

 26 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

5نا5ر) 212)تحت رقم)856111.

495I

STE FES MODIS

STE FES MODIS
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

STE FES MODIS
رقم 5  زقاق رو ح بنصافي  ملد5نة 

 لقد5مة فاس ، 1111 ، فاس 

 ملغرب

STE FES MODIS شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي رقم 5  
زقاق رو ح بنصافي  ملد5نة  لقد5مة 

فاس فاس 1111  فاس  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

7524(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) (( 

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�شي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 STE (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.FES MODIS
صنع) ((- (: غرض  لشركة بإ5جاز)

 ملالبس  لتقليد5ة و لحد5ثة.
وبيع  ملالبس  لتقليد5ة) شر ء) (2-

و لحد5ثة.
- )نقل  لبضائع.

  5 رقم) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
زقاق رو ح بنصافي  ملد5نة  لقد5مة)

فاس فاس)1111 )فاس  ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 لسيد كمال و لي  دري�شي):)111.) 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة.)
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
و لي  دري�شي) كمال   لسيد 
عنو نه) ))رقم)5 )زقاق رو ح بنصافي)
فاس) ( 1111  ملد5نة  لقد5مة فاس)

 ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
و لي  دري�شي) كمال   لسيد 
عنو نه) ))رقم)5 )زقاق رو ح بنصافي)
فاس) ( 1111  ملد5نة  لقد5مة فاس)

 ملغرب
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
 لتجارية بفاس بتاريخ)1 )5نا5ر) 212 

تحت رقم)5958.
496I

PLANK

LA TABLENVIE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

PLANK
)2، ساحة  بو بكر  لصد5ق شقة 8 

 كد ل ، 1191)،  لرباط  ملغرب
LA TABLENVIE شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي )2 ساحة 
 بو بكر  لصد5ق شقة رقم 8  كد ل 

 لرباط 1191)  لرباط  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

(6572 

في) مؤرخ  حر  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) (16

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�شي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

 LA (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.TABLENVIE

مطعم) (: بإ5جاز) غرض  لشركة 

بتمن محدد.

عنو ن  ملقر  ال تماعي):))2)ساحة)

8) كد ل)  بو بكر  لصد5ق شقة رقم)

 لرباط)1191)) لرباط  ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):) ملغرب سنة.

 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 5(1 (: ناهد  الرناوي)  لسيدة 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة.

 491 (: نورة  لخودي)  لسيدة 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة.)

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

عنو نه) )) ناهد  الرناوي   لسيدة 

قطاع5))بلوك  ي رقم)7))حي  لرياض)

 لرباط)1111)) لرباط  ملغرب.

عنو نه) )) نورة  لخودي   لسيدة 

شارع  لحسن  لتاني عمارة    لشقة)

1111)) لرباط) 7)) كد ل  لرباط)

 ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) )) ناهد  الرناوي   لسيدة 

قطاع5))بلوك  ي رقم)7))حي  لرياض)

 لرباط)1111)) لرباط  ملغرب

عنو نه) )) نورة  لخودي   لسيدة 

شارع  لحسن  لتاني عمارة    لشقة)

1111)) لرباط) 7)) كد ل  لرباط)

 ملغرب

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

5نا5ر) ( 1 بتاريخ) بالرباط   لتجارية 

 212)تحت رقم)7)27 ).

497I

CONSEILS EVERNAGE

DAR DIAFA FAIZA
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

CONSEILS EVERNAGE

 AV ALLA EL FASSI N°(7

 IMM(JAWHARA ، 40000،

MARRAKECH maroc

DAR DIAFA FAIZA شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي تعاونية 

 الطلس تسلطانت سعادة مر كش - 

41111 مر كش  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

( 276 

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) ((1

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�شي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

 DAR (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.DIAFA FAIZA

مشغل) (• (: غرض  لشركة بإ5جاز)

مطعم.

•)ممون  لحفالت

توفيف  لخدمات  إلد رية) (•

و لتشغيلية))بيت  لضيافة)،)و لرياض)

كرة) ومالع4  (، وحوض  لسباحة) (،

 لقدم)،)وما إلى ذلك)

•) ستيف د و تصد5ر.
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تعاونية) (: عنو ن  ملقر ال تماعي)

(-  الطلس تسلطانت سعادة مر كش)

41111)مر كش  ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 لسيد مسكين ي 5وسف):)111.) 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة.)

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

5وسف) ي  مسكين   لسيد 

عنو نه) ))تعاونية  الطلس تسلطانت)

مر كش) (41111 مر كش) سعادة 

 ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

5وسف) ي  مسكين   لسيد 

عنو نه) ))تعاونية  الطلس تسلطانت)

مر كش) (41111 مر كش) سعادة 

 ملغرب

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

5نا5ر) ( 1 بتاريخ) بمر كش   لتجارية 

 212)تحت رقم) 8)44).

498I

nador conseil sarl au

EL KHADRI IMMOBILIER
إعالن متعدد  لقر ر ت

nador conseil sarl au

 res(gourougou(b1 av(des(far ،

62000، nador(maroc

  EL KHADRI IMMOBILIER

»شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

ذ ت  لشريك  لوحيد«

وعنو ن مقرها  ال تماعي: تقاطع 

شارع  ملسيفة و لطريق  لرئيسية 

تويمة - 62111  لناظور  ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.57 9

بمقت�شى  لجمع  لعام  الستثنائي)

 ملؤرخ في) 2)د نبف)2122

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية:)

على) 5نص  ):) لذي  رقم) قر ر 
رأسمال  لشركة) من  ما5لي:) لرفع 
درهم  لى) (200.000,00 من)
مقاضة) با ر ء) (4.500.000,00
د5ون  لشركة  ملحددة  ملقد ر) مع 

و ملستحقة
قر ر رقم)2:) لذي 5نص على ما5لي:)

 DELTA-AIS(تغييف  سم  لشركة
قر ر رقم) :) لذي 5نص على ما5لي:)

تحيين  لنضام  السا�شي للشركة
وتبعا لذلك تم تعد5ل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�شي  لتالية:)
بند رقم)2:) لذي 5نص على ما5لي:)

 DELTA-AIS(تسمية  لشركة
5نص) :) لذي  (7 و) (6 رقم) بند 
ر سمال  لشركة) ما5لي:) على 
 45111 مقسمة  لى) (4.500.000,00
حصة   تماعية كلها في ملك  لسيد)

 لخضري عي�شى
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
5نا5ر) (27  البتد ئية بالناضور بتاريخ)

 212)تحت رقم)6 52.
499I

nador conseil sarl au

HOTEL GIRALDA SA
شركة  ملساهمة

تحويل  لشكل  لقانوني للشركة

nador conseil sarl au
 res(gourougou(b1 av(des(far ،

62000، nador(maroc
HOTEL GIRALDA SA شركة 

 ملساهمة
و عنو ن مقرها  ال تماعي 211 شارع 

 لجيش  مللكي - 62111  لناظور.
تحويل  لشكل  لقانوني للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.2 95

بمقت�شى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
 ملؤرخ في)21)د نبف)2122)تم تحويل)
 لشكل  لقانوني للشركة من)»شركة)
 ملساهمة«)إلى)»شركة ذ ت  ملسؤولية)

 ملحدودة«.
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
5نا5ر) ( (  البتد ئية بالناضور بتاريخ)

 212)تحت رقم))525.
511I

HAWK SOLUTION COMPANY

اطوال املنيوم
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

HAWK SOLUTION COMPANY

 AMAL 2 RUE 14 IMM 2 ETG 3

 BUREAU 8 SIDI(BERNOUSSI

 CASA، 20160، CASABLANCA

MAROC

 طو ل  ملنيوم شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي زنقة 4) 

أمل 2 عمارة 2  لطابق    ملكت4 8 

 لبفنو�شي  لبيضاء )4)  لبيضاء 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

56942 

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) ((8

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�شي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

:) طو ل) بمختصر تسميتها)  إلقتضاء)

 ملنيوم.

نجارة) (: بإ5جاز) غرض  لشركة 

 أللومنيوم)-)مقاول أعمال متنوعة.
 (4 زنقة) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)

 8 2) لطابق) ) ملكت4) عمارة) (2 أمل)

)4)) لبيضاء)  لبفنو�شي  لبيضاء)

 ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

بوعزة  ملومني  لبطاقة)  لسيد 

TA((52 5 : (.111)حصة)  لوطنية)

بقيمة)11))درهم للحصة.)

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء):

بوعزة  ملومني  لبطاقة)  لسيد 
دو ر) TA((52 5)عنو نه) ))  لوطنية)
بني كرز ز أوالد 5حيى لوطا بنسليمان)

)4))بنسليمان  ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
بوعزة  ملومني  لبطاقة)  لسيد 
دو ر) TA((52 5)عنو نه) ))  لوطنية)
بني كرز ز أوالد 5حيى لوطا بنسليمان)

)4))بنسليمان  ملغرب
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
 25 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 
5نا5ر) 212)تحت رقم)54)11855.

51(I

STE MOUDIAN IMPORT

STE MOUDIAN IMPORT
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

STE MOUDIAN IMPORT
مكت4 رقم 28  لطابق 4 مكت4 

 لصفاء طريق صفرو موالي رشيد 
فاس ، 1111 ، فاس  ملغرب

STE MOUDIAN IMPORT شركة 
ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي مكت4 رقم 
28  لطابق 4 مكت4  لصفاء طريق 
صفرو موالي رشيد فاس - 1111  

فاس  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
752 9

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) ((2
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�شي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
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عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 STE (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.MOUDIAN IMPORT
:) ستيف د) بإ5جاز) غرض  لشركة 
و لنظار ت  لبصرية)  لنظار ت 

و آلالت  لبصرية.
بيع  لنظار ت و لنظار ت  لبصرية.
 ستيف د  لعاب  لكتفونية)

لالطفال..
مكت4) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
مكت4  لصفاء) (4 28) لطابق) رقم)
(- فاس) رشيد  موالي  صفرو  طريق 

1111 )فاس  ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 (.111 (:  لسيدة رشيدة  مروس)

حصة بقيمة)11))درهم للحصة.)
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
 لسيدة رشيدة  مروس عنو نه) ))
حي  حدوشن  مزورن  لحسيمة)

1111 )فاس  ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيدة رشيدة  مروس عنو نه) ))
حي  حدوشن  مزورن  لحسيمة)

1111 )فاس  ملغرب
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
 لتجارية بفاس بتاريخ)1 )5نا5ر) 212 

تحت رقم)5956.

512I

AEX ET COM MAROC AUDIT ET EXPERTISE

 VAMVENTILATEURS
INTERNATIONAL

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

 AEX ET COM MAROC AUDIT
ET EXPERTISE

ز وية شارع محمد  لخامس و شارع 
 بن كثيف إقامة دوس مارس رقم 44 ، 

91111، طنجة  ملغرب

 VAMVENTILATEURS
INTERNATIONAL شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي موطنة 

لدى إ5زي دوم بيزنس سنتف 8 شارع 
 لكندي إقامة سانتا كالر  2  لطابق 
7 مكت4 رقم 7) - 91111 طنجة 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
( 4 77

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) ((9
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�شي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)
 VAMVENTILATEURS  :

.INTERNATIONAL
توزيع) (: بإ5جاز) غرض  لشركة 

مر وح لالستخد م  ملنزلي و لصناعي.
موطنة) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
شارع) (8 لدى إ5زي دوم بيزنس سنتف)
2) لطابق)  لكندي إقامة سانتا كالر )
طنجة) (91111  -  (7 رقم) مكت4  (7

 ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 (1.111 رأسمال  لشركة:) مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
حصة) (VAM UG : (11  لشركة)

بقيمة)11))درهم للحصة.)
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
عنو نه) )) (VAM UG  لشركة)
 22187 (, 9 شتف سه) إ5كهوف 

هامبورغ)22187)هامبورغ أملانيا.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

روثاليا) إفون  ميينز   لسيدة 

 2542( (,72 هيندنبورغ) عنو نه) ))

هيندنبورغ) (2542( أملانيا) بينبيفج 

أملانيا

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

5نا5ر) ( 1 بتاريخ) بطنجة   لتجارية 

 212)تحت رقم)64)262.
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SOKNAT JENNA

SOKNAT JENNA
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

SOKNAT JENNA

4)) إقامة  ملغرب  لجد5د،  لحي 

 لحسني، طابق 2،  لدر آلبيضاء 

4)) إقامة  ملغرب  لجد5د،  لحي 

 لحسني، طابق 2،  لدر آلبيضاء، 

Casablanca MAROC ،21(11

SOKNAT JENNA شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي 4)) إقامة 

 ملغرب  لجد5د،  لحي  لحسني، 

طابق 2،  لدر آلبيضاء - 91)21  لدر 

آلبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

569597

في) مؤرخ  حر  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) (1(

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�شي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.SOKNAT JENNA

:) إلنعاش) غرض  لشركة بإ5جاز)

 لعقاري وخدمات  لبناء.

 ((4 (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)

إقامة  ملغرب  لجد5د،) لحي  لحسني،)

طابق)2،) لدر آلبيضاء)-)91)21) لدر)

آلبيضاء) ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 (1.111 رأسمال  لشركة:) مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

  4 (:  لسيد  لدهبي عبد  لرز ق)

حصة بقيمة)11))درهم للحصة.

 لسيد  لدهبي عثمان):)  )حصة)

بقيمة)11))درهم للحصة.

حصة) (  (:  لسيد  لدهبي أ5وب)

بقيمة)11))درهم للحصة.)

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

عبد  لرز ق)  لسيد  لدهبي 

إقامة  لخز مة) ليساسفة،) عنو نه) ))

5 )،) لد ر  لبيضاء) رقم) (،E/4

91)21) لدر آلبيضاء) ملغرب.

عنو نه) )) عثمان   لسيد  لدهبي 

E/4،)رقم) إقامة  لخز مة) ليساسفة،)

91)21) لدر) 5 )،) لد ر  لبيضاء)

آلبيضاء) ملغرب.

عنو نه) )) أ5وب   لسيد  لدهبي 

E/4،)رقم) إقامة  لخز مة) ليساسفة،)

91)21) لدر) 5 )،) لد ر  لبيضاء)

آلبيضاء) ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عبد  لرز ق)  لسيد  لدهبي 

إقامة  لخز مة) ليساسفة،) عنو نه) ))

5 )،) لد ر  لبيضاء) رقم) (،E/4

91)21) لدر آلبيضاء) ملغرب

عنو نه) )) عثمان   لسيد  لدهبي 

E/4،)رقم) إقامة  لخز مة) ليساسفة،)

91)21) لدر) 5 )،) لد ر  لبيضاء)

آلبيضاء) ملغرب

عنو نه) )) أ5وب   لسيد  لدهبي 

E/4،)رقم) إقامة  لخز مة) ليساسفة،)

91)21) لدر) 5 )،) لد ر  لبيضاء)

آلبيضاء) ملغرب

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

 لتجارية بالد ر  لبيضاء)بتاريخ)-)تحت)

رقم)-.
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مكت4 أخيار خد5جة

MEDOLLA PROMO
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

مكت4 أخيار خد5جة
شارع  لجيش  مللكي  قامة  5مان 
طابق 4 رقم 7 تطو ن ، 111 9، 

تطو ن  ملغرب
MEDOLLA PROMO شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي شارع 

 لبوزيدي حي موالي  لحسن  قامة 
سندس  ملحل رقم ) تطو ن - 

111 9 تطو ن  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
 2827

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) ((9
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�شي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.MEDOLLA PROMO
منعش) (: بإ5جاز) غرض  لشركة 

عقاري-أعمال مختلفة  لبناء.
شارع) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
موالي  لحسن  قامة) حي   لبوزيدي 
سندس  ملحل رقم)))تطو ن)-)111 9 

تطو ن  ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 (.111 (: أ5وب)  لسيد  لتخرفة 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة.)
 (111 (: أ5وب)  لسيد  لتخرفة 

بقيمة)11))درهم.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء):

عنو نه) )) أ5وب   لسيد  لتخرفة 
زنقة) محمد  لصفار  شارع  لوزير 
تطو ن) (9 111 تطو ن) (24 رقم) ج 

 ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) )) أ5وب   لسيد  لتخرفة 
زنقة) محمد  لصفار  شارع  لوزير 
تطو ن) (9 111 تطو ن) (24 رقم) ج 

 ملغرب
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
5نا5ر) (25 بتاريخ) بتطو ن   البتد ئية 

 212)تحت رقم)7 27.
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ECOGEF

JAFAR CARGO
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

قفل  لتصفية

ECOGEF
 ROUTE SIDI BOUZID NAJMAT
 AL(JANOB(I(BLOC(D(APPT 15

 ELJADIDA ROUTE SIDI BOUZID
 NAJMAT AL JANOB I BLOC D
 APPT 15 ELJADIDA، 24000،

ELJADIDA MAROC
JAFAR CARGO شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي :  قامة  م 
 لربيع عمارة 5) رقم 4  لجد5دة - 

1 241  لجد5دة  ملغرب.
قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
.7859

بمقت�شى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تقرر) (2122 د نبف) (27 في)  ملؤرخ 
ذ ت) شركة  (JAFAR CARGO حل)
رأسمالها) مبلغ   ملسؤولية  ملحدودة 
مقرها) وعنو ن  درهم  ((11.111
 (5  إل تماعي  قامة  م  لربيع عمارة)
1 241) لجد5دة) (- 4) لجد5دة) رقم)
لتوقف  ألنشطة) نتيجة   ملغرب 
تعد) لم  حيث  (، للشركة)  ملختلفة 

 لشركة تمارس أي نشاط

وتر كم) سلبية  نتيجة  تحقيق 
عجوز ت  لسنو ت  ملالية

مال  لشركة) رأس   متصاص 
عجز  لنتيجة) خالل  من  بالكامل 

 لصافية)
و عد د) إقفال حسابات  لشركة 

 إلقر ر ت  لضريبية.
و عين:

و) نشيط   لسيد)ة)) دريس 
شوقي) شارع  حمد  عنو نه) )) 1)
24111) لجد5دة  ملغرب)  لجد5دة)

كمصفي))ة))للشركة.
و) مشيش  ناد5ة   لسيد)ة))
شوقي) شارع  حمد  عنو نه) )) 1)
24111) لجد5دة  ملغرب)  لجد5دة)

كمصفي))ة))للشركة.
و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية)
بتاريخ)27)د نبف)2122)وفي  قامة  م)
(- 4) لجد5دة) رقم) ((5 عمارة)  لربيع 

1 241) لجد5دة  ملغرب.
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
5نا5ر) (26  البتد ئية بالجد5دة بتاريخ)

 212)تحت رقم))1).
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KARIMA EL HAUZI

AMASSIA RENT CAR
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

KARIMA EL HAUZI
 RUE(BATAILLE(ISLI(N° 3 ،
90050، ASSILAH(MAROC

AMASSIA RENT CAR شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي نور 8)-95 
عمارة 78  لشطر 8)  لطابق  ألر�شي 

 لسفلي بني توزين بني مكادة - 
91111 طنجة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
( 421(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) (14
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�شي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.AMASSIA RENT CAR

تأ يف) (: بإ5جاز) غرض  لشركة 

 لسيار ت بدون سائق.

(8- نور) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)

8)) لطابق) 78) لشطر) عمارة) (95

 ألر�شي  لسفلي بني توزين بني مكادة)

- 91111)طنجة  ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 511 (:  لسيدة سمية  لتلمساني)

حصة بقيمة)11))درهم للحصة.

 511 (: خطابي) خد5جة   لسيدة 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة.)

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

سمية  لتلمساني)  لسيدة 

 5( مسنانة كولف عمارة) عنو نه) ))

طنجة) (91111  2(7 رقم) (7 طابق)

 ملغرب.

 لسيدة خد5جة خطابي عنو نه) ))

حي  لجيف ري) )شارع عائشة  ملسافر)

رقم) 7 91111)طنجة  ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

سمية  لتلمساني)  لسيدة 

 5( مسنانة كولف عمارة) عنو نه) ))

طنجة) (91111  2(7 رقم) (7 طابق)

 ملغرب

 لسيد مصطفى ملسيح عنو نه) ))

 ملجمع  لحسني  قامة  لسعادة)

 لشطر) )مجموعة)7)رقم))) 91111 

طنجة  ملغرب

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

5نا5ر) (24 بتاريخ) بطنجة   لتجارية 

 212)تحت رقم) 95)26.
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SACF MONDIAL

 MEDK DISTRIBUTION 
SARL

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

SACF MONDIAL
 HAY(SANIA(RUE 01 N18

 TANGER ، 90000، TANGER
MAROC

 MEDK DISTRIBUTION SARL 
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي )) مكرر 

تجزئة  لتهضة زنقة )   لطابق  الول 
رقم  لشقة  1 طنجة - 91111 

طنجة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
( 4(5(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) ((2
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�شي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 MEDK(:(إلقتضاء)بمختصر تسميتها 

.DISTRIBUTION SARL
:) ستيف د) بإ5جاز) غرض  لشركة 
وتصد5ر وتسويق  ملنتجات  لغذ ئية)

و لصناعية.
عنو ن  ملقر  ال تماعي):))))مكرر)
تجزئة  لتهضة زنقة)) ) لطابق  الول)
 91111 (- طنجة) رقم  لشقة) 1)

طنجة  ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 511 (: محمد  لبصر وي)  لسيد 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة.

 511 (: خالد  لخشاني)  لسيد 
حصة بقيمة)11))درهم للحصة.)

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء):

 لسيد محمد  لبصر وي عنو نه) ))
حي أعزيزبو زنقة محمد  لقادري رقم)

2) 91111)طنجة  ملغرب.
عنو نه) ))  لسيد خالد  لخشاني 
  58 رقم) فيال  حد ئق  كم  تجزئة 

52)2))سيدي 5حيى زعيف  ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيد محمد  لبصر وي عنو نه) ))
حي أعزيزبو زنقة محمد  لقادري رقم)

2) 91111)طنجة  ملغرب
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
5نا5ر) بتاريخ) 2) بطنجة   لتجارية 

 212)تحت رقم)897)26.
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LGR CONSEILLE SARL AU

IMINCOM AGENCY
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

LGR CONSEILLE SARL AU
 MAG SIS A QUARTIER

 BOUITKAN LKASBA TAHTANYA
 IMINTANOUTE ، 41050،
IMINTANOUTE MAROC

IMINCOM AGENCY شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي زنقة رقم 

19 حي  فالنثالت  منتانوت - 151)4 
 منتانوت  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
2 2(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) (15
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�شي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.IMINCOM AGENCY
مقاول) (: بإ5جاز) غرض  لشركة 
)وكالة) عمليات  لخدمة) إد رة 

 إلتصال و لتسويق)
)وكالة) إد رة  لخدمة) مقاول 

 إلنتاج  لسمعي  لبصري)
مفاوض

مقاول  الشغال  لعمومية و لبناء).
زنقة رقم) (: عنو ن  ملقر ال تماعي)
19)حي  فالنثالت  منتانوت)-)151)4 

 منتانوت  ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 لسيد نبيل  حليق):)111.))حصة)

بقيمة)11))درهم للحصة.)
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
عنو نه) )) نبيل  حليق   لسيد 
زنقة رقم)19)حي  فالنثالت  منتانوت)

151)4) منتانوت  ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) )) نبيل  حليق   لسيد 
زنقة رقم)19)حي  فالنثالت  منتانوت)

151)4) منتانوت  ملغرب
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
 البتد ئية بامنتانوت بتاريخ) 2)5نا5ر)

 212)تحت رقم) 7/212).
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LGR CONSEILLE SARL AU

STE AUTO ECOLE OUAHIB 
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

LGR CONSEILLE SARL AU
 MAG SIS A QUARTIER

 BOUITKAN LKASBA TAHTANYA
 IMINTANOUTE ، 41050،
IMINTANOUTE MAROC

 STE AUTO ECOLE OUAHIB 
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي ود د5ة 
 لخيف  لركادة تيزنيت - 85111 

تيزنيت  ملغرب 
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
54 5

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) (12
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�شي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 STE ( (: بمختصر تسميتها)  إلقتضاء)

.AUTO ECOLE OUAHIB
مؤسسة) (: غرض  لشركة بإ5جاز)

 لتعليم  لسياقة.
ود د5ة) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
 لخيف  لركادة تيزنيت)-)85111)تيزنيت)

 ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 (.111 (: وهي4) بو معة   لسيد 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة.)
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
 لسيد بو معة وهي4 عنو نه) ))
تزيتونت  منتانوت) عين  دو ر  غال 

151)4) منتانوت  ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيد بو معة وهي4 عنو نه) ))
تزيتونت  منتانوت) عين  دو ر  غال 

151)4) منتانوت  ملغرب
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
5نا5ر) ( 1 بتاريخ) بتيزنيت   البتد ئية 

 212)تحت رقم) 212/)4.
5(1I
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FINANCIAL CONSULTING PARTNERS

 HARDWARE AND
 DEVELOPMENT
 SOFTWARE FOR

TECHNOLOGY »HDST«
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 FINANCIAL CONSULTING
PARTNERS

 RUE(IBNOU(MOUNIR, ((7
 RESIDENCE AZZARKA
 1ER(ETAGE(N2 MAARIF,
 CASABLANCA- MAROC ،
20330، Casablanca(Maroc

 HARDWARE AND
 DEVELOPMENT SOFTWARE
 »FOR(TECHNOLOGY »HDST

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي 77 زنقة 
محمد سميحة طا بق 1) ،شقة 57 

- 21111  لد ر لبيضاء  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
56871(

في) مؤرخ  حر  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) (1 
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�شي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
متبوعة) تسمية  لشركة 
بمختصر) عند  إلقتضاء)
 HARDWARE AND (: تسميتها)
 DEVELOPMENT SOFTWARE

.»FOR(TECHNOLOGY(»HDST
غرض  لشركة بإ5جاز):)بيع وشر ء)
و للو زم  لحاسوبية)  ميع  ملعد ت 

و إللكتفونية.
زنقة) (77 (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
محمد سميحة طا بق)1))،شقة)57 - 

21111) لد ر لبيضاء) ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 
 لشركة):)99)سنة.

 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 (.111 (: بياض)  لسيد نور لد5ن 
حصة بقيمة)11))درهم للحصة.)

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء):

 لسيد نور لد5ن بياض عنو نه) ))
دو ر  لحيسنات  لغيات  سفي)

46111) سفي  ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيد نور لد5ن بياض عنو نه) ))
 46111 دو ر  لحيسنات  لغيات)

 سفي  ملغرب
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
 (9 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

5نا5ر) 212)تحت رقم)2459.

5((I

AXE GESTION SARL

ASYNC
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

AXE GESTION SARL
 ((ZONE INDUSTRIELLE
 ATTASNIA MAGASIN N 

 TEMARA ، 12000، TEMARA
MAROC

ASYNC شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي رقم )1 
 لعمارة ج  قامة  إلكليل  لهرهورة - 

2111) تمارة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
( 82((

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) (19
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�شي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.ASYNC

تصميم) (: بإ5جاز) غرض  لشركة 

وبيع بر مج  ملعلوميات)-) الستشار ت)

-) لهندسة و) -) لدر سة) في  لتسييف)

-) لتكوين  ملستمر) تطوير لبفمجة)

نظم  ملعلومات) في  و الد رة 

و إلتصاالت.)

عامة  ميع  ملعامالت) وبصفة 

و القتصاد5ة) و لتجارية   لصناعية 

بشكل) ربطها  و لعقارية  ملمكن 

مباشرأو غيف مباشر بما سبق.

 1( رقم) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)

(-  لعمارة ج  قامة  إلكليل  لهرهورة)

2111))تمارة  ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 (.111 (:  لسيد شهاب  لعثماني)

حصة بقيمة)11))درهم للحصة.)

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

 لسيد شهاب  لعثماني عنو نه) ))

حي  الكليل) ج  )1) لعمارة  رقم)

 لهرهورة)2111))تمارة  ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيد شهاب  لعثماني عنو نه) ))

حي  الكليل) ج  )1) لعمارة  رقم)

 لهرهورة)2111))تمارة  ملغرب

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

5نا5ر) (27 بتاريخ) بتمارة   البتد ئية 

 212)تحت رقم))981.

5(2I

STE FIDMEK

NISMA CASH
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

STE FIDMEK

Diour(Assalam(Av.Nasr(Res.

 Safae(et(Hajar(n°23 Appt14 ،

50050، Meknes(Maroc

NISMA CASH شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي زنقة 

تامشاشات  كور ي  لحا 4 - 

151)5  كور ي  ململكة  ملغربية

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

58( 9

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) ((6

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�شي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.NISMA CASH

-تحويل) (: بإ5جاز) غرض  لشركة 

 المو ل.

زنقة) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)

(- تامشاشات  كور ي  لحا 4)

151)5) كور ي  ململكة  ملغربية.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 (.111 (: حمدي) نجي4   لسيد 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة.)

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
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عنو نه) )) حمدي  نجي4   لسيد 

7شارع  لنصر) شقة) زهيفة  عمارة 

مكناس  ململكة) (51111 مكناس)

 ملغربية.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) )) حمدي  نجي4   لسيد 

7شارع  لنصر) شقة) زهيفة  عمارة 

مكناس  ململكة) (51111 مكناس)

 ملغربية

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

فبف 5ر) (1( بتاريخ) بمكناس   لتجارية 

 212)تحت رقم)577).

5( I

AXE GESTION SARL

MAIN ALGO
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

AXE GESTION SARL

 ((ZONE INDUSTRIELLE

 ATTASNIA MAGASIN N 

 TEMARA ، 12000، TEMARA

MAROC

MAIN ALGO شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي مكت4   

عمارة 2 د5ار  ملنصور شارع مصطفى 

 لسا5ح - 21)1)  لرباط  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

(65669

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) (14

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�شي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

 MAIN(:(إلقتضاء)بمختصر تسميتها 

.ALGO

(: بإ5جاز) غرض  لشركة 

بر مج  ملعلوميات) وبيع  تصميم 

- لدر سة) في  لتسييف) - الستشار ت 

- لتكوين) - لهندسة وتطوير  لبفمجة)

نظم  ملعلومات) في  و الد رة   ملستمر 

و التصاالت.)

عامة  ميع  ملعامالت) وبصفة 

و القتصاد5ة) و لتجارية   لصناعية 

و لعقارية  ملمكن ربطها بشكل مباشر)

أو غيف مباشر بما سبق.

:)مكت4)   عنو ن  ملقر  ال تماعي)

عمارة)2)د5ار  ملنصور شارع مصطفى)

 لسا5ح)-)21)1)) لرباط  ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 لسيد محمد أمين  لعثماني):)511 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة.

511)حصة) (:  لسيدة مريم بنيس)

بقيمة)11))درهم للحصة.)

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

أمين  لعثماني) محمد   لسيد 

ج  قامة) عمارة  (28 رقم) عنو نه) ))

تمارة) ((2141 هرهورة)  الكليل 

 ملغرب.

 لسيدة مريم بنيس عنو نه) ))رقم)

عمارة ج  قامة  الكليل هرهورة) (28

2141))تمارة  ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

أمين  لعثماني) محمد   لسيد 

ج  قامة) عمارة  (28 رقم) عنو نه) ))

 الكليل هرهورة)2141))تمارة  ملغرب

 لسيدة مريم بنيس عنو نه) ))رقم)

عمارة ج  قامة  الكليل هرهورة) (28

2141))تمارة  ملغرب

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

5نا5ر) (26 بتاريخ) بالرباط   لتجارية 

 212)تحت رقم)2687 ).

5(4I

STE FIDMEK

ASSURPRO.COM S.A.S
شركة  لتوصية باألسهم 

إنشاء)فرع تابع للشركة

STE FIDMEK
Diour(Assalam(Av.Nasr(Res.

 Safae(et(Hajar(n°23 Appt14 ،
50050، Meknes(Maroc

ASSURPRO.COM S.A.S شركة 
 لتوصية باألسهم 

وعنو ن مقرها  إل تماعي 
عمارةماتيس 214 شارع كوملار - 

11)67 ستف سبورك فرنسا.
إنشاء فرع تابع للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.58(4(

بمقت�شى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
 ملؤرخ في)19)5نا5ر) 212)تقرر إنشاء)
تحت  لتسمية) للشركة  تابع  فرع 
 MOUNA PROFESSIONNELS ET
و  لكائن) (PARTICULIERS ASSUR
عمارة) (2 ))) لطابق) بالعنو ن شقة)
(- مكناس) م.ج  زنقة  لقنيطرة  ((2
و) مكناس  ململكة  ملغربية  (51111
فار�شي) طرف  لسيد)ة)) من   ملسيف 

مونة.
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
فبف 5ر) (1( بتاريخ) بمكناس   لتجارية 

 212)تحت رقم)578).
5(5I

Gescompte

STE: SUDTRAB
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تفويت حصص

Gescompte
 bd(Zerktouni 9 me(étage 265

 n°92 casablanca ، 20050،
Casablanca Maroc

STE: SUDTRAB شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي ز وية علي 
يعتة و لخليل إبن  لوليد شقة ) 
طابق2 عين  لسبع - 21151  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.24 869

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�شى 

تمت) 5نا5ر) 212) ((2 في)  ملؤرخ 

 ملصادقة على):
نبيل خضر وي) )ة)) تفويت  لسيد)

11))حصة   تماعية من أصل)11) 

رضو ن)) )ة)) لفائدة  لسيد) حصة 

عمري بتاريخ)2))5نا5ر) 212.

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني  (

 1( بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

فبف 5ر) 212)تحت رقم)5)8567.

5(6I

STE TIB COMPT SARL AU

SORICONS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

STE TIB COMPT SARL AU

وزنقة) شارع  ملر بطين  ملتقى 

رقم) مكت4  بغد دي  إقامة   لبخاري 

15)،)61111،)و دة  ملغرب

ذ ت) شركة  (SORICONS

 ملسؤولية  ملحدودة

شارع) مقرها  إل تماعي  وعنو ن 

طارق  بن زياد عمارة  لسالم  لطابق)

 الول)-)2111 ) لحسيمة  ملغرب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري)

.(6(

بمقت�شى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

تمت) (2122 د نبف) (21 في)  ملؤرخ 

 ملصادقة على):

وفاء) السروثي) )ة)) تفويت  لسيد)

776)حصة   تماعية من أصل)776 

سفيان) )ة)) لفائدة  لسيد) حصة 

 السروثي بتاريخ)21)د نبف)2122.

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني  (

 البتد ئية بالحسيمة بتاريخ)26)5نا5ر)

 212)تحت رقم)26.

5(7I
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JAD BUSINESS & WORKSHOP

AKRATI TRAVAUX
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تفويت حصص

JAD(BUSINESS & WORKSHOP

 RES AL HOUDA RUE

 MOHAMED BALFREJ GH

 2 IMM 90 ETG 3 APT 15

 SIDI(MOUMEN ، 20000،

CASABLANCA MAROC

AKRATI TRAVAUX شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي بر ج 

سيدي عبد  لرحمان قياد ت حد 

حر رة  سفي - 61)21  سفي  ملغرب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.(2685

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�شى 

تمت) 5نا5ر) 212) (19 في)  ملؤرخ 

 ملصادقة على):

)ة)) ملصطفى) تفويت  لسيد)

من) حصة   تماعية  (511  كر تي)

)ة)) حصة لفائدة  لسيد) (511 أصل)

 كر تي 5وسف بتاريخ)19)5نا5ر) 212.

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني  (

5نا5ر) ((8 بتاريخ) بآسفي   البتد ئية 

 212)تحت رقم))) ).

5(8I

KTS CONSEIL

OUSSAMA ATLAS GROUPE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تحويل  ملقر  ال تماعي للشركة

KTS CONSEIL

 Angle(Immam(Chafii(et(Rue(My

 Hassan(Premier, Jnane(El(Harti,

 N° 55, Complexe(Commercial

 Kawkab, Guéliz، 40000،

MARRAKECH MAROC

 OUSSAMA ATLAS GROUPE

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي فن  لبيت 
 لعتيق ).عمارة 2  لطابق 4 رقم 8) 
طريق  لد ر  لبيضاء مر كش. فن 
 لبيت  لعتيق ).عمارة 2  لطابق 4 

رقم 8) طريق  لد ر  لبيضاء مر كش. 
11)41 مر كش  ملغرب.

تحويل  ملقر  ال تماعي للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.8(859
بمقت�شى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
 ملؤرخ في))1)فبف 5ر))212)تم تحويل)
من) للشركة   ملقر  ال تماعي  لحالي 
»فن  لبيت  لعتيق)).عمارة)2) لطابق)
طريق  لد ر  لبيضاء) ((8 رقم) (4
).عمارة) فن  لبيت  لعتيق) مر كش.)
طريق  لد ر) ((8 رقم) (4 2) لطابق)
مر كش) (41(11 مر كش.)  لبيضاء)
 ملغرب«)إلى)» ماعة تسلطانت طريق)
 وريكة كيلومتف)-1)مر كش)-)41165 

مر كش  ملغرب«.
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
مارس) (18 بتاريخ) بمر كش   لتجارية 

)212)تحت رقم)444)2).
5(9I

BOUKHRIS &ASSOCIES

MUTEO
إعالن متعدد  لقر ر ت

MUTEO
شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة رأسمالها محدد في 
100.000.000,00 درهما

 ملقر ال تماعي: حي بالطو، ز وية 
عبد  ملومن زنقة موريو،  لطابق 

 لخامس،  لد ر  لبيضاء 
 لسجل  لتجاري رقم: )7916)

 IF(n°40178121 - ICE(n°
11(5(1476111122

محضر  لجمع  لعام) بمقت�شى  (-
د نبف) (29  الستثنائي  ملنعقد بتاريخ)

2221)تقرر ما 5لي:
•)معا5نة تفويت حصص  لشركة)
من مجموعة أود5ربي لفائدة شركة)
إلى شركة) وتحويلها  (Saham Immo
ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت شريك)

وحيد؛

حي) (« إلى) نقل  ملقر  لرئي�شي  (•
بالطو،)ز وية عبد  ملومن زنقة موريو،)

 لطابق  لخامس،) لد ر  لبيضاء)».
•)تعد5ل  لنظام  ألسا�شي للشركة)

و عتماد  لنظام  ألسا�شي  لجد5د.
بالسجل) تم  إل5د ع  لقانوني 
لدى  ملحكمة  لتجارية)  لتجاري 
تحت عدد) 85666  بالد ر  لبيضاء)

بتاريخ))1)فبف 5ر 212.
ملخص قصد  لنشر

521I

EL ADARISSA CONSEILS

 PERFECT PROFESSIONAL
SERVICE

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

EL ADARISSA CONSEILS
 BD(HASSAN 2 IMM(SALWA

 N4 2EME(ETAGE(BENI(MELLAL
 BENI(MELLAL، 23000، BENI

MELLAL MAROC
 PERFECT PROFESSIONAL

SERVICE  شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي تجزئة 
 لعثمانية،  ملنطقة  إلد رية،  لطابق 
 لثالث، )توطين) بني مالل 111 2 

بني مالل  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
( 64(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) ((1
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�شي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)
 PERFECT PROFESSIONAL

. SERVICE

غرض  لشركة بإ5جاز):)تا رأ هزة)
 ملر قبة و لحما5ة من  لسرقة)-)مقاول)
 ألعمال أو  إلنشاء ت  ملختلفة)-)تا ر)

أ هزة  لكمبيوتر.
تجزئة) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
 لعثمانية،) ملنطقة  إلد رية،) لطابق)
 2 111 مالل) بني  )توطين))  لثالث،)

بني مالل  ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
111.))حصة) (:  لسيد رشيد ترى)

بقيمة)11))درهم للحصة.)
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
حي) عنو نه) )) ترى  رشيد   لسيد 
مالل) بني  (24 رقم) (( بلوك)  لجبلية 

111 2)بني مالل  ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
حي) عنو نه) )) ترى  رشيد   لسيد 
مالل) بني  (24 رقم) (( بلوك)  لجبلية 

111 2)بني مالل  ملغرب
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
1 )5نا5ر)  البتد ئية ببني مالل بتاريخ)

 212)تحت رقم)  4).
52(I

FIDUCIAIRE BENSAID SARL

 ETABLISSEMENT
AMIRAMAN

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تعيين مسيف  د5د للشركة

FIDUCIAIRE BENSAID SARL
تجزئة ر حة  لبال عمارة ))س شارع 
و د تانسيفت ، 111))، سال  ملغرب
 ETABLISSEMENT AMIRAMAN

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي  7 زنقة 
 إلمام مالك سانية بالمين خارج 

باب سبتة  ملكينسية - 111)) سال 
 ملغرب.

تعيين مسيف  د5د للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.(((57
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بمقت�شى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
2122)تم تعيين) 26)د نبف)  ملؤرخ في)
للشركة  لسيد)ة)) مسيف  د5د 

بورحيي أ5من كمسيف وحيد
تبعا لقبول  ستقالة  ملسيف.

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
5نا5ر) ((8 بتاريخ) بسال   البتد ئية 

 212)تحت رقم))9 41.
522I

COMPTAELISSAOUI

تأمينات زيد
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

COMPTAELISSAOUI
طريق  لعر ئش عمارة أ عون رقم 
7  لطابق  لثاني  لقصر  لكبيف ، 
51)92،  لقصر  لكبيف  ملغرب

تأمينات زيد شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي 49) مكرر 
طريق  لعر ئش  لقصر  لكبيف - 
51)92  لقصر  لكبيف  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
 595

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعد د  لقانون) (2122 د نبف) ( (
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�شي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 إلقتضاء)بمختصر تسميتها):)تأمينات)

زيد.
وكيل) (: بإ5جاز) غرض  لشركة 

 لتأمينات.
 (49 (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
مكرر طريق  لعر ئش  لقصر  لكبيف)-)

51)92) لقصر  لكبيف  ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

مبلغ رأسمال  لشركة:)211.111.) 
درهم،)مقسم كالتالي:

 468 (: 5وسف) بنسليمان   لسيد 
حصة بقيمة)11))درهم للحصة.)

 لسيد بنسليمان 5وسف):)2 5)) 
بقيمة)11))درهم.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء):

5وسف) بنسليمان   لسيد 
د) مجموعة  حي  ألندلس  عنو نه) ))
شارع)2)رقم)24) لقصر  لكبيف)51)92 

 لقصر  لكبيف  ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
5وسف) بنسليمان   لسيد 
د) مجموعة  حي  ألندلس  عنو نه) ))
شارع)2)رقم)24) لقصر  لكبيف)51)92 

 لقصر  لكبيف  ملغرب
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
  1 بتاريخ) بالقصر  لكبيف   البتد ئية 

5نا5ر) 212)تحت رقم)86.

52 I

fiduconsejo

BTP BELA PLAN
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

fiduconsejo
 av(allal(fassi(res(yasmina(bloc

 b1 n 3 wilaya(tetouan ، 93000،
tetouan maroc

BTP BELA PLAN شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي بشارع 
 لعيون درب بوسلهام رقم 2) 

 لطابق  الر�شي تطو ن. - 111 9 
تطو ن  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
 2785

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) (19
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�شي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

 BTP (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.BELA PLAN

:)أعمال أو) غرض  لشركة بإ5جاز)

تشييد متنوعة.

بشارع) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)

 لعيون درب بوسلهام رقم)2)) لطابق)

تطو ن) (9 111 (- تطو ن.)  الر�شي 

 ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

511)حصة) (:  لسيدة  5مان عكار)

بقيمة)11))درهم للحصة.

 لسيد عبد  لرحمان  ملدن):)511 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة.)

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

عنو نه) )) عكار   لسيدة  5مان 

مرك4  لياقوتة) ىاالسماعلية  شارع 

 (1 شقة) ط12) عمارة     لشطر   

بوسافو)111 9)تطو ن  ملغرب.

عبد  لرحمان  ملدن)  لسيد 

عنو نه) )) لعيون سيدي  حمد بنعمر)

 9 111   (16  لحومة  لجد5دة رقم)

تطو ن  ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) )) عكار   لسيدة  5مان 

مرك4  لياقوتة) ىاالسماعلية  شارع 

 (1 شقة) ط12) عمارة     لشطر   

مرك4) ىاالسماعلية  شارع  بوسافو 

 لياقوتة  لشطر   عمارة   ط12)شقة)

1))بوسافو تطو ن  ملغرب

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

5نا5ر) ((8 بتاريخ) بتطو ن   البتد ئية 

 212)تحت رقم)2696.

524I

فيكاميد

CONTRAST STUDIO
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تحويل  ملقر  ال تماعي للشركة

فيكاميد
 ، شارع  لوحدة  لطابق  ألول رقم ) 

، 111 9، تطو ن  ملغرب
CONTRAST STUDIO شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي شارع 
محمد حمد د ود  قامة ها ر 

 لطابق  لر بع شقة رقم 18 تطاون - 
111 9 تطو ن  ملغرب.

تحويل  ملقر  ال تماعي للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

. 155(
بمقت�شى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تم تحويل) 5نا5ر) 212) (21  ملؤرخ في)
من) للشركة   ملقر  ال تماعي  لحالي 
»شارع محمد حمد د ود  قامة ها ر)
تطاون) (18  لطابق  لر بع شقة رقم)
»شارع) إلى) تطو ن  ملغرب«) (9 111  -
2)) لطابق) سالم حدو  ليون�شي رقم)
 9 111 (-  الول مكت4 رقم) )تطو ن)

تطو ن  ملغرب«.
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
5نا5ر) ( 1 بتاريخ) بتطو ن   البتد ئية 

 212)تحت رقم)2757.
525I

‘Entreprise(assisstance(*ENTASS*

BEST AVENIR
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
قفل  لتصفية

 Entreprise assisstance*
‘*ENTASS

 ongle(rue(berkane(et(melila ،
60000، oujda(maroc

BEST AVENIR شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي : شقة 
رقم 7) طابق 4 25) شارع محمد 

 لخامس تجزئة بالوي و دة - 
61111 و دة  ملغرب.
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قفل  لتصفية
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

. 461 
بمقت�شى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
2122)تقرر حل) 28)شتنبف)  ملؤرخ في)
BEST AVENIR)شركة ذ ت مسؤولية)
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد مبلغ)
وعنو ن) درهم  ((11.111 رأسمالها)
مقرها  إل تماعي شقة رقم)7))طابق)
شارع محمد  لخامس تجزئة) ((25  4
61111)و دة  ملغرب) (- بالوي و دة)

نتيجة ملشاكل مالية.
و عين:

 لسيد)ة))ليفوي))كز فييه سيلفان)
إميل و عنو نه) )) ))شارع كاردوت�شي)
9)751)باريس فرنسا)9)751)باريس)

فرنسا كمصفي))ة))للشركة.
و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية)
شقة) وفي  (2122 شتنبف) (28 بتاريخ)
شارع محمد) ((25  4 طابق) ((7 رقم)
 لخامس تجزئة بالوي و دة)-)61111 

و دة  ملغرب.
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
5نا5ر) ((7 بتاريخ) بو دة   لتجارية 

 212)تحت رقم)79 2.
526I

 ملحاس4 إلياس عمر ني

LOS SANTOS MOTOS
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 ملحاس4 إلياس عمر ني
تجزئة  ألميفة شارع  ملوحد5ن  لطابق 

 ألول رقم 12 ، 11) 9،  لفنيدق 
MAROC

LOS SANTOS MOTOS شركة 
ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي حومة 
 ملر ة  لعليا زنقة  بل  وكيمدن 
رقم 1) - 11) 9  لفنيدق  ملغرب 

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
 254 

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعد د  لقانون) (2122 أكتوبر) (( 
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�شي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 LOS (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.SANTOS MOTOS
كر ء) (: بإ5جاز) غرض  لشركة 

 لدر  ات  لنارية.
حومة) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
 ملر ة  لعليا زنقة  بل  وكيمدن رقم)

1) - 11) 9) لفنيدق  ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 (.111 (:  لسيد بن 5وسف بالل)

حصة بقيمة)11))درهم للحصة.)
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
 لسيد بن 5وسف بالل عنو نه) ))
زنقة  بل) حومة  ملر ة  لعليا 
11) 9) لفنيدق)  (1 رقم)  وكيمدن 

 ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيد بن 5وسف بالل عنو نه) ))
زنقة  بل) حومة  ملر ة  لعليا 
11) 9) لفنيدق)  (1 رقم)  وكيمدن 

 ملغرب)
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
نونبف) ( 1 بتاريخ) بتطو ن   البتد ئية 

2122)تحت رقم)77 2.

527I

CABINET CHAOUI

 ASSISTANCE OPTIQUE
MEDICALE

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
حل شركة

CABINET CHAOUI

 Avenue(des(FAR(Résidence ,(1

 RIF, 2ème(Étage(Appartement

 203 10, Avenue(des(FAR

 Résidence(RIF, 2ème(Étage

 Appartement 203، 20000،

Casablanca Maroc

 ASSISTANCE OPTIQUE

MEDICALE شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة)في طور  لتصفية)

وعنو ن مقرها  إل تماعي 2 تقسيم 

 لسعادة رقم 7 بوسكورة  لنو صر - 

21111  لد ر  لبيضاء  ملغرب.

حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.852595

بمقت�شى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

2122)تقرر حل) 4))د نبف)  ملؤرخ في)

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة) شركة 

 ASSISTANCE OPTIQUE

 21.111 مبلغ رأسمالها) (MEDICALE

 2 مقرها  إل تماعي) وعنو ن  درهم 

بوسكورة) (7 رقم) تقسيم  لسعادة 

21111) لد ر  لبيضاء) (-  لنو صر)

 ملغرب نتيجة ل):)أزهة إقتصاد5ة.

شارع) (2 و حدد مقر  لتصفية ب)

محمد حياني شقة) ))فرنسا  ملد5نة)

2 - 21111) لد ر  لبيضاء) ملغرب.)

و عين:

و) شاوي  رقي  ( 5وسف)  لسيد)ة))

رقم) تقسيم  لسعادة  (2 عنو نه) ))

21111) لد ر) بوسكورة  لنو صر) (7

 لبيضاء) ملغرب كمصفي))ة))للشركة.

وعند  إلقتضاء) لحدود  ملفروضة)

محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و) تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

  1 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

د نبف)2122)تحت رقم) 4)44.

528I

CABINET CHAOUI

DENTAL SELF SERVICES
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

CABINET CHAOUI
 Avenue(des(FAR(Résidence ,(1
 RIF, 2ème(Étage(Appartement

 203 10, Avenue(des(FAR
 Résidence(RIF, 2ème(Étage
 Appartement 203، 20000،

Casablanca Maroc
DENTAL SELF SERVICES شركة 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة)في طور 

 لتصفية)
وعنو ن مقرها  إل تماعي 2 تقسيم 
 لسعادة رقم 7 بوسكورة  لنو صر - 

21111  لد ر  لبيضاء  ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.852544

بمقت�شى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تقرر حل) (2122 نونبف) ((4  ملؤرخ في)
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة) شركة 
مبلغ) (DENTAL SELF SERVICES
وعنو ن) درهم  ((11.111 رأسمالها)
تقسيم  لسعادة) (2 مقرها  إل تماعي)
 21111 (- بوسكورة  لنو صر) (7 رقم)
 لد ر  لبيضاء) ملغرب نتيجة ل):)أزهة)

إقتصاد5ة.
و حدد مقر  لتصفية ب))1))شارع)
 بو  لعالء)حي  ملستشفيات)-)21111 

 لد ر لبيضاء) ملغرب.)
و عين:

شاوي) رقي  ( 5وسف)  لسيد)ة))
تقسيم  لسعادة) (2 عنو نه) )) و 
 21111 بوسكورة  لنو صر) (7 رقم)
)ة)) كمصفي)  لد ر لبيضاء) ملغرب 

للشركة.
وعند  إلقتضاء) لحدود  ملفروضة)
محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و) تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
  1 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

د نبف)2122)تحت رقم)2 9 4.
529I
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CABINET CHAOUI

TIGER EYES COMPANY
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

CABINET CHAOUI
 Avenue(des(FAR(Résidence ,(1
 RIF, 2ème(Étage(Appartement

 203 10, Avenue(des(FAR
 Résidence(RIF, 2ème(Étage
 Appartement 203، 20000،

Casablanca Maroc
TIGER EYES COMPANY شركة 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة)في طور 

 لتصفية)
وعنو ن مقرها  إل تماعي 2 تقسيم 
 لسعادة رقم 7 بوسكورة  لنو صر - 

21111  لد ر  لبيضاء  ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.852541

بمقت�شى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تقرر حل) (2122 نونبف) ((4  ملؤرخ في)
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة) شركة 
مبلغ) (TIGER EYES COMPANY
وعنو ن) درهم  ((11.111 رأسمالها)
تقسيم  لسعادة) (2 مقرها  إل تماعي)
 21111 (- بوسكورة  لنو صر) (7 رقم)
 لد ر  لبيضاء) ملغرب نتيجة ل):)أزهة)

إقتصاد5ة.
و حدد مقر  لتصفية ب)22)شارع)
 21111 (- طارق  لبفنو�شي) حي  ( (

 لد ر  لبيضاء) ملغرب.)
و عين:

و) شاوي  رقي  ( 5وسف)  لسيد)ة))
رقم) تقسيم  لسعادة  (2 عنو نه) ))
21111) لد ر) بوسكورة  لنو صر) (7
 لبيضاء) ملغرب كمصفي))ة))للشركة.
وعند  إلقتضاء) لحدود  ملفروضة)
محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و) تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
  1 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

د نبف)2122)تحت رقم)) 9 4.

5 1I

LE PREMIER CONSEIL

NADIM SALMAN ARAIBI
عقد تسييف حر ألصل تجاري)) ألشخاص)

 لطبيعيون)

عقد تسييف حر ألصل تجاري

NADIM SALMAN ARAIBI

 15 بمقت�شى عقد عرفي مؤرخ في)

ند5م) أعطى  لسيد)ة)) (2122 5وليوز)

للبطاقة) )ة)) عريبي  لحامل) سلمان 

5189945 ) ملسجل) ( رقم)  لوطنية 

بالسجل  لتجاري)4 211))باملحكمة)

 لتجارية بمر كش حق  لتسييف  لحر)

 (( رقم) ب  لألصل  لتجاري  لكائن 

عبد) سيدي  قند5ل  سمارة  درب 

مر كش  ملغرب) (41111 (-  لعزيز)

)ة)) زرو لي  لحامل) أحمد  للسيد)ة))

للبطاقة  لوطنية رقم))E (82 4)ملدة)

 5))سنة تبتدئ من))1)غشت)2122

مقابل) (2124 5نا5ر) ( ( في) تنتهي  و  (

مبلغ شهري)5.111)درهم.

5 (I

LE PREMIER CONSEIL

NADIM SALMAN ARAIBI
عقد تسييف حر ألصل تجاري)) ألشخاص)

 لطبيعيون)

عقد تسييف حر ألصل تجاري

NADIM SALMAN ARAIBI

 15 بمقت�شى عقد عرفي مؤرخ في)

ند5م) أعطى  لسيد)ة)) (2122 5وليوز)

للبطاقة) )ة)) عريبي  لحامل) سلمان 

 لوطنية رقم)) و ز سفر)5189945  

 (211 4  ملسجل بالسجل  لتجاري)

حق) بمر كش  باملحكمة  لتجارية 

 لتسييف  لحر لألصل  لتجاري  لكائن)

من) 25)) ملستخرج  رقم) متجر  ب 

 لد ر)27))بوطويل  لقصبة)-)41111 

خالد) للسيد)ة)) مر كش  ملغرب 

 رمون  لحامل))ة))للبطاقة  لوطنية)
2)سنة تبتدئ) EE(48(67)ملدة) ( رقم)

  1 و تنتهي في) (2122 5وليوز) (1( من)
شهري) مبلغ  مقابل  (2124 5ونيو)

2.111)درهم.

5 2I

LE LEGALISTE

 EQUATION TRADE ET
CONSULTING
إعالن متعدد  لقر ر ت
LE LEGALISTE

ز وية شارع ميسانج و عبد  لرحيم 
بوعبيد  ملكت4 رقم 9  لو زيس ، 
21241،  لد ر  لبيضاء  ملغرب
 EQUATION TRADE ET

CONSULTING »شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد«
وعنو ن مقرها  ال تماعي: 21 شارع 
د ود  لظاهري  لدور  لثالث شقة 5 

- 21111  لد ر  لبيضاء  ملغرب.
»إعالن متعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 
.(69 9(

بمقت�شى  لجمع  لعام  الستثنائي)
 ملؤرخ في)1 )5نا5ر) 212

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية:)
حصص:) تفويت  (- (( رقم) قر ر 
 625 تفويت)  لذي 5نص على ما5لي:)
فروج  حمد) تخص  لسيد  حصة 

لصالح فروج محمد.
تغييف  لشكل) (- (2 رقم) قر ر 
على) 5نص  للشركة:) لذي   لقانوني 
من) تحويل  لشكل  لقانوني  ما5لي:)
ذ ت  ملسئولية  ملحدودة) شركة 
ذ ت  لشريك  لوحيد إلى شركة ذ ت)

 ملسئولية  ملحدودة.
وتبعا لذلك تم تعد5ل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�شي  لتالية:)
بند رقم)-:) لذي 5نص على ما5لي:)-
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
 1( بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

فبف 5ر) 212)تحت رقم)856667.
5  I

ADVALORIS 

CONFORT MASTER
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة
ADVALORIS

 IMM(COLLABORATION 3ETG 9
 SIDI MAAROUF CASABLANCA

 N ، 22000، CASABLANCA
MAROC

CONFORT MASTER شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي 1) شارع 

 لحرية،  لطابق  لثالث ، شقة رقم 5 
 لد ر لبيضاء 21111  لد ر لبيضاء 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
5694(7

 (9 في) مؤرخ  حر  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  (2122 د نبف)
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�شي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.CONFORT MASTER
:) ميع) بإ5جاز) غرض  لشركة 
أعمال  لخاصة بتشييد  ملباني بجميع)
(، ،) لطرق) أعمال  لحفر) (- أنو عها)
،) لنجارة) ،) لسباكة) ،) لطالء)  لختم)
،) لصرف  لصحي)،) لطالء)،) لتز يج)
،) لعزل) ،) لتكييف) كهرباء) ملباني) (،

 لحر ري)،) لتشغيل  آللي للمنزل.
1))شارع) عنو ن  ملقر  ال تماعي):)
 لحرية،) لطابق  لثالث)،)شقة رقم)5 
21111) لد ر لبيضاء)  لد ر لبيضاء)

 ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 لسيدة عائشة  ليوسفي):)111.) 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة.)
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
عائشة  ليوسفي)  لسيدة 
 629 2) لرقم) أونا) تجزئة  عنو نه) ))
 26(11 برشيد) 2) لدروة   لطابق)

برشيد  ملغرب.
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و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عائشة  ليوسفي)  لسيدة 

 629 2) لرقم) أونا) تجزئة  عنو نه) ))

 26(11 برشيد) 2) لدروة   لطابق)

برشيد  ملغرب

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

 25 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

5نا5ر) 212)تحت رقم)46)855.

5 4I

SOCIETE FIRDAWS BEAUTY SARL AU

FIRDAWS BEAUTY
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 SOCIETE FIRDAWS BEAUTY

SARL AU

 BD MAHDAOUI BENSAID LOT

 HAJ(HMIDA(RUE(B 5 NR 37 ،

60000، OUJDA(MAROC

FIRDAWS BEAUTY شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي شارع 

5وسف بن تاشفين  لياسمين 18 

 لطابق  ألول ف 4) - 61111 و دة 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

41449

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) (12

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�شي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.FIRDAWS BEAUTY

غرض  لشركة بإ5جاز):))))صالون)
مؤسسة) ((2– تصفيف  لشعر)
إنشاء) ((4– – )) لتدليك) تجميل)
مركز تدري4 للتجميل)–5)) الستيف د)

و لتصد5ر.
شارع) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
 18 تاشفين  لياسمين) بن  5وسف 
4) - 61111)و دة)  لطابق  ألول ف)

 ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 (.111 (: طاهري) أسماء)  لسيدة 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة.)
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
طاهري عنو نه) ))  لسيدة أسماء)
62111) لناظور) حي  لنهضة سلو ن)

 ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
طاهري عنو نه) ))  لسيدة أسماء)
62111) لناظور) حي  لنهضة سلو ن)

 ملغرب
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
5نا5ر) بتاريخ) 2) بو دة   لتجارية 

 212)تحت رقم)2412.
5 5I

FIDIRECTE

PRO-JET OFFICE
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تفويت حصص

FIDIRECTE
ساحة آل 5اسر، إقامة  ملنصورية، 

طابق  لثالث رقم 6، بيلفيد5ر ، 
11 21،  لد ر  لبيضاء  ملغرب

PRO-JET OFFICE شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي 4) زنقة 

لوسيفن  قامة لطيفة طابق ) رقم   
-  2151  لد ر  لبيضاء  ملغرب.

تفويت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.271425

بمقت�شى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

تمت) (2122 د نبف) (26 في)  ملؤرخ 

 ملصادقة على):

حر ق) فهد  )ة)) تفويت  لسيد)

أصل) من  حصة   تماعية  ((.111

)ة)) لفائدة  لسيد) حصة  ((.111

سعيد وعيد بتاريخ)1))5نا5ر) 212.

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني  (

 (7 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

5نا5ر) 212)تحت رقم)2119.

5 6I

fiduconsejo

MACHHIDAN POULET
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

fiduconsejo

 av(allal(fassi(res(yasmina(bloc

 b1 n 3 wilaya(tetouan ، 93000،

tetouan maroc

MACHHIDAN POULET شركة 

ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي شارع 

 لحاج محمد بركة زنقة )) رقم 2) 

تطو ن - 11 9 تطو ن  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

 281(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  (2122 نونبف) (2 

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�شي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.MACHHIDAN POULET

غرض  لشركة بإ5جاز):)تربية و بيع)
 لد اج.

شارع) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
 (2 رقم) (((  لحاج محمد بركة زنقة)

تطو ن)-)11 9)تطو ن  ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 لسيد محمد مشحيد ن):)111.) 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة.)
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
مشحيد ن) محمد   لسيد 
بركة) محمد  شارع  لحاج  عنو نه) ))
زنقة)7)رقم)2)تطو ن)111 9)تطو ن)

 ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
مشحيد ن) محمد   لسيد 
بركة) محمد  شارع  لحاج  عنو نه) ))
شارع  لحاج) تطو ن  (2 رقم) (7 زنقة)
تطو ن) (2 رقم) (7 زنقة) بركة  محمد 

تطو ن  ملغرب
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
5نا5ر) (21 بتاريخ) بتطو ن   البتد ئية 

 212)تحت رقم)2719.
5 7I

JIYAR JAOUAD

LUX CASTLES
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

JIYAR JAOUAD
 N°5 3EME(ETAGE(IMM(N°86
 RUE SIDI AHMED ABERKANE
HAY(DAKHLA ، 63300، بركان 

 ملغرب
LUX CASTLES شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي شقة تقع 
في  لطابق  الول شارع موالي عبد 
هللا حي  لحسني رقم 75 - 11  6 

بركان  ملغرب
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تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

8885

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) (19

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�شي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

 LUX (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.CASTLES

:) لتطوير) بإ5جاز) غرض  لشركة 

 لعقاري.

تجارة.

تصد5ر و ستيف د.

عنو ن  ملقر  ال تماعي):)شقة تقع)

في  لطابق  الول شارع موالي عبد هللا)

- 11  6)بركان)  75 حي  لحسني رقم)

 ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

(: عبد لصمد) عمر ني   لسيد 

درهم) ((11 بقيمة) حصة  ((.111

للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

عبد لصمد) عمر ني   لسيد 
حي فلسطين زنقة ميسور) عنو نه) ))

رقم)61 11  6)بركان  ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عبد لصمد) عمر ني   لسيد 
حي فلسطين زنقة ميسور) عنو نه) ))

رقم)61 11  6)بركان  ملغرب

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

5نا5ر) بتاريخ) 2) ببفكان   البتد ئية 

 212)تحت رقم) 45/212.

5 8I

WINIUM(Expertوينيوم إكسبيف

KIMM CAFE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

WINIUM(Expertوينيوم إكسبيف
رقم 1) مبنى تاشفين نهج يعقوب 
 ملريني  يليز، 41121، مر كش 

 ملغرب
KIMM CAFE شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي  ليز حي 
مبفوكة عمارة ريحانة 4 رقم مبنى 

4تس  لطابق  ألول - 41111 مر كش 
 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
919

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) (12
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�شي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 KIMM(:(إلقتضاء)بمختصر تسميتها 

.CAFE
غرض  لشركة بإ5جاز):)مقهى وبيع)

أكالت خفيفة.
:) ليز حي) عنو ن  ملقر  ال تماعي)
مبنى) رقم  (4 ريحانة) عمارة  مبفوكة 
4تس  لطابق  ألول)-)41111)مر كش)

 ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 251 (:  لسيدة  ملسك  لخنساء)

حصة بقيمة)11))درهم للحصة.
حصة) (251 (: بنار) لبنى   لسيدة 

بقيمة)11))درهم للحصة.
 لسيدة  ملسك دعاء):)251)حصة)

بقيمة)11))درهم للحصة.
251)حصة) (:  لسيدة  ملسك أالء)

بقيمة)11))درهم للحصة.)

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء):

 لسيدة  ملسك  لخنساء)عنو نه) ))
 75 رقم) فيال  تاركة  أمكالة  تجزئة 

41111)مر كش  ملغرب.
 لسيدة لبنى بنار عنو نه) ))تجزئة)
 41111  75 رقم) فيال  تاركة  أمكالة 

مر كش  ملغرب.
عنو نه) )) دعاء)  لسيدة  ملسك 
 75 رقم) فيال  تاركة  أمكالة  تجزئة 

41111)مر كش  ملغرب.
عنو نه) )) أالء)  لسيدة  ملسك 
 75 رقم) فيال  تاركة  أمكالة  تجزئة 

41111)مر كش  ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيدة  ملسك  لخنساء)عنو نه) ))
 75 رقم) فيال  تاركة  أمكالة  تجزئة 

41111)مر كش  ملغرب
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
فبف 5ر) (24 بتاريخ) بمر كش   لتجارية 

 212)تحت رقم) 99 4).
5 9I

مستامنة شامة

ELECTROMER
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تحويل  ملقر  ال تماعي للشركة

مستامنة شامة
شارع  ملسيفة رقم 42)  لطابق  الول 

 لناظور شارع  ملسيفة رقم 42) 
 لطابق  الول  لناظور، 62111، 

 لناظور  ملغرب
ELECTROMER شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي 12  
صوناصيد سلو ن  لناظور - 62111 

 لناظور  ملغرب.
تحويل  ملقر  ال تماعي للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.(176 

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�شى 
 ملؤرخ في)5))د نبف)2122)تم تحويل)
من) للشركة   ملقر  ال تماعي  لحالي 

(- سلو ن  لناظور) صوناصيد  ( 12«
62111) لناظور  ملغرب«)إلى)»حد5قة)
سلو ن)22) لعمر ن  لناظور)-)62111 

 لناظور  ملغرب«.
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
 البتد ئية بالناضور بتاريخ)27)د نبف)

2122)تحت رقم))1)5.
541I

مستامنة شامة

ELECTROMER
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
رفع رأسمال  لشركة

مستامنة شامة
شارع  ملسيفة رقم 42)  لطابق  الول 

 لناظور شارع  ملسيفة رقم 42) 
 لطابق  الول  لناظور، 62111، 

 لناظور  ملغرب
ELECTROMER شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي 12  
صوناصيد سلو ن  لناظور - 62111 

 لناظور  ملغرب.
رفع رأسمال  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.(176 

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�شى 
تم) (2122 د نبف) ((5 في)  ملؤرخ 
قدره) بمبلغ  رأسمال  لشركة  رفع 
»411.111)درهم«)أي من)»11.111) 
عن) درهم«) (511.111« إلى) درهم«)
أو) نقد5ة  حصص  تقد5م  (: طريق)

عينية.
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
 البتد ئية بالناضور بتاريخ)27)د نبف)

2122)تحت رقم))1)5.
54(I

FA ADVISING EXPERTS SARL

DILLON ASTORIA
فسخ عقد تسييف حر ألصل تجاري)

) ألشخاص  ملعنويون)
فسخ عقد تسييف حر ألصل تجاري

د5لون أستوريا



عدد)5755 - 24)ر 4)444) )5))فبف 5ر) 212)الجريدة الرسمية   2910

بمقت�شى  لجمع  لعام  الستثنائي)
لشركة سكينف ستيفن روبرت د5لون)
دو ر) (: ب) مقرها  ال تماعي   لكائن 
توريرت قيادة أوريكا د ئرة تحناوت)ء)
41111)مر كش  ملغرب  ملؤرخ في)12 

5نا5ر) 212)تقرر ما5لي:
لألصل) عقد  لتسييف  لحر  فسخ 
توريرت) دو ر  (: ب)  لتجاري  لكائن 
 ماعة أوريكا د ئرة  لحوز)ء)41111 
طرف) من  ،) ملوقع  مر كش  ملغرب)
شركة د5لون أستوريا بصفتها مالكة)
برومهام) شركة  و  لألصل  لتجاري 

بصفتها مسيفة حرة
542I

AMIATIS CONSEIL

TARBIATCOM PRIVE
إعالن متعدد  لقر ر ت

AMIATIS CONSEIL
 قامة  لحد5قة ٬ لطابق  لثالث٬ 
مكت4  5 ٬طريق  لرباط ٬عين 
 لسبع ، 21111،  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب
TARBIATCOM PRIVE »شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة«
وعنو ن مقرها  ال تماعي: كلم 9 ، 
 لطريق رقم )  لر بطة بين  لد ر 
 لبيضاء و  لرباط، عين  لسبع - - 

 لد ر لبيضاء  ملغرب.
»إعالن متعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 
.(76 6(

بمقت�شى  لجمع  لعام  الستثنائي)
 ملؤرخ في)2))د نبف)2122

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية:)
قر ر رقم))1:) لذي 5نص على ما5لي:)
بمبلغ) رأسمال  لشركة  في  •) لزيادة 
طريق) عن  درهم  (28.812.000,00
في) للشركاء) دمج  لد5ون  ملستحقة 
 5.000.000,00 لينتقل من)  لشركة 
درهم إلى)33.812.000,00)من خالل)
حصة) (288.(21 وإصد ر) إنشاء)
 (11.11 بقيمة) إ تماعية  د5دة 
مرقمة) للحصة  لو حدة،) درهم 
ومحررة) (  8.(21 إلى) (51.11( من)

بالكامل.)

على) 5نص  12:) لذي  رقم) قر ر 

رأسمال  لشركة) تخفيض  (• ما5لي:)

عن طريق تقليص  لخسائر  ملتف كمة)

درهم) (28.8(2.111.11 بمبلغ)

 288.(21 تخفيض) طريق  عن 

فإن) (، وبالتالي) إ تماعية.) حصة 

حدود) في  سيبقى  رأسمال  لحالي 

إلى) مقسم  درهم  (5.111.111.11

بقيمة) إ تماعية  حصة  (51.111

11.11))درهم لكل منها مرقمة من)) 

إلى)51.111)درهم مدفوعة بالكامل.

على) 5نص  رقم) 1:) لذي  قر ر 

تفويضات) على  •) لتأكيد  ما5لي:)

وصالحيات  ملسيف5ن ملدة غيف محددة)

-) لسيد عبد  لكريم) (: وهم كتالي) (،

للبطاقة  لوطنية رقم) لعلج  لحامل 

B9756)؛) لسيد لطفي لعلج  لحامل)

؛) (B694 86 رقم) للبطاقة  لوطنية 

 لسيد عبد  لعزيز لحلو ميمي  لحامل)

(- ؛) (C(5729 للبطاقة  لوطنية رقم)

للبطاقة) بناني  لحامل  ر اء)  لسيد 

.B(1228(لوطنية رقم 

على) 5نص  14:) لذي  رقم) قر ر 

تحد5ث) على  -) ملصادقة  ما5لي:)

 لقانون  السا�شي للشركة.

وتبعا لذلك تم تعد5ل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�شي  لتالية:)

بند رقم)7:) لذي 5نص على ما5لي:)

 ملساهمات

بند رقم)8:) لذي 5نص على ما5لي:)

 لر سمال

على) 5نص  6):) لذي  رقم) بند 

ما5لي:) لتسييف)

بند رقم)7):) لذي 5نص على ما5لي:)

تفويضات وصالحيات  ملسيف5ن

على) 5نص  9):) لذي  رقم) بند 

ما5لي:) لتوقيع

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

 26 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

5نا5ر) 212)تحت رقم)855871.

54 I

شركة فيدوسو

STE SM CASH
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

قفل  لتصفية

شركة فيدوسو
12) شارع  ملوحد5ن  لحسيمة ، 

2111 ،  لحسيمة  ملغرب
STE SM CASH شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي : محطة 

شيل مركز  ساكن تار يست 
 لحسيمة - 2111   لحسيمة 

 ملغرب.
قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
.2149

بمقت�شى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تقرر) (2122 د نبف) ((5 في)  ملؤرخ 
ذ ت) شركة  (STE SM CASH حل)
رأسمالها) مبلغ   ملسؤولية  ملحدودة 
مقرها) وعنو ن  درهم  (100.000,00
 إل تماعي محطة شيل مركز  ساكن)
  2111 (- تار يست  لحسيمة)
للمنافسة) نتيجة   لحسيمة  ملغرب 

 لحادة و تر  ع  سعار  ملناقصات.
و عين:

و) محمد  ملساتي   لسيد)ة))
رقم) شارع) ) حي  لخيف) ) عنو نه) ))
طنجة  ملغرب) (91111 طنجة) ((4

كمصفي))ة))للشركة.
و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية)
وفي محطة) (2122 د نبف) ((5 بتاريخ)
(- تار يست) مركز  ساكن  شيل 

2111 ) لحسيمة  ملغرب.
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
 البتد ئية بالحسيمة بتاريخ)1))5نا5ر)

 212)تحت رقم)1).
544I

مستامنة شامة

EURO LOGISTIC TRANS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

مستامنة شامة
شارع  ملسيفة رقم 42)  لطابق  الول 

 لناظور شارع  ملسيفة رقم 42) 

 لطابق  الول  لناظور، 62111، 

 لناظور  ملغرب

EURO LOGISTIC TRANS شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي شارع 
 ملسيفة رقم 42)  لطابق  الول 

 لناظور - 62111  لناظور  ملغرب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.2  89

بمقت�شى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

تمت) (2122 شتنبف) (1( في)  ملؤرخ 

 ملصادقة على):
رشيد سوكيلي) )ة)) تفويت  لسيد)

أصل) من  حصة   تماعية  (251

)ة))مليكة) 511)حصة لفائدة  لسيد)

سوكيلي بتاريخ))1)شتنبف)2122.

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني  (

 البتد ئية بالناضور بتاريخ)27)د نبف)

2122)تحت رقم)11)5.

545I

M&A CONS

STE HIMICH TRANS
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تعيين مسيف  د5د للشركة

M&A CONS

حي  لجد5د بني  نصارر لناظور ، 

62111،  لناظور  ملغرب

STE HIMICH TRANS شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي توريرت 

بوسته سلو ن  لناظور - 62111 

 لناظور  ملغرب.

تعيين مسيف  د5د للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.2 (65

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�شى 

تم تعيين) 5نا5ر) 212)  ملؤرخ في) ))

للشركة  لسيد)ة)) مسيف  د5د 

 لناصري عبد  لصمد كمسيف وحيد

تبعا لقبول  ستقالة  ملسيف.
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باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
5نا5ر) ( (  البتد ئية بالناضور بتاريخ)

 212)تحت رقم)5251.
546I

مستامنة شامة

 ALLIANCES AL OMRANE
IMMO

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسيس شركة

مستامنة شامة
شارع  ملسيفة رقم 42)  لطابق  الول 

 لناظور شارع  ملسيفة رقم 42) 
 لطابق  الول  لناظور، 62111، 

 لناظور  ملغرب
 ALLIANCES AL OMRANE
IMMO شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي حي 

لعر �شي تجزئة  لحليمي  لناظور - 
62111  لناظور  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
25(5(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) (12
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�شي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)
 ALLIANCES AL OMRANE

.IMMO
منعش) (: بإ5جاز) غرض  لشركة 

عقاري
 لتجزئة و بيع  لقطع  الرضية

 شغال مختلفة  و  لبناء.
حي) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
(- تجزئة  لحليمي  لناظور) لعر �شي 

62111) لناظور  ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 لسيد حاجي ميمون):)511)حصة)
بقيمة)11))درهم للحصة.

 لسيد صالح  ملر بط):)511)حصة)
بقيمة)11))درهم للحصة.)

 51111 (: ميمون) حاجي   لسيد 
بقيمة)11))درهم.

 51111 (: صالح  ملر بط)  لسيد 
بقيمة)11))درهم.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء):

عنو نه) )) ميمون  حاجي   لسيد 
سلو ن  لناظور) (12 ضرضورة) حي 

62111) لناظور  ملغرب.
عنو نه) )) صالح  ملر بط   لسيد 
85)) لناظور) رقم) شارع  ملسيفة 

62111) لناظور  ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) )) ميمون  حاجي   لسيد 
سلو ن  لناظور) (12 ضرضورة) حي 

62111) لناظور  ملغرب
عنو نه) )) صالح  ملر بط   لسيد 
85)) لناظور) رقم) شارع  ملسيفة 

62111) لناظور  ملغرب
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
5نا5ر)  البتد ئية بالناضور بتاريخ) 2)

 212)تحت رقم)89)5.
547I

مستامنة شامة

ELECTROMER
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تغييف نشاط  لشركة

مستامنة شامة
شارع  ملسيفة رقم 42)  لطابق  الول 

 لناظور شارع  ملسيفة رقم 42) 
 لطابق  الول  لناظور، 62111، 

 لناظور  ملغرب
ELECTROMER شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد

وعنو ن مقرها  ال تماعي صوناصيد 
سلو ن  لناظور - 62111  لناظور 

 ملغرب.
تغييف نشاط  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.(176 

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�شى 
تم تغييف) (2122 5))د نبف)  ملؤرخ في)
»مقاول  شغال) من) نشاط  لشركة 

 لكهرباء)»)إلى)»عقاقيف«.
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
 البتد ئية بالناضور بتاريخ)27)د نبف)

2122)تحت رقم))1)5.
548I

 ملستامنة  لشرقية لتقنيات  ملحاسبة

MONDE ORIENT
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
قفل  لتصفية

 ملستامنة  لشرقية لتقنيات 
 ملحاسبة

شارع محمد عبده  قامة حمزة رقم 
8) مكرر  لطابق  لثاني رقم 7 ، 

61111، و دة  ملغرب
MONDE ORIENT شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي : حي  لفتح 
ب  4 رقم 2  ظهر ملحلى حي  لفتح 
ب  4 رقم 2  ظهر ملحلى 61111 

و دة  ملغرب.
قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
.2511 

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�شى 
تقرر) (2122 د نبف) (26 في)  ملؤرخ 
MONDE ORIENT)شركة ذ ت) حل)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 
درهم) (2.111  لوحيد مبلغ رأسمالها)
وعنو ن مقرها  إل تماعي حي  لفتح)
ب) 4)رقم)2 )ظهر ملحلى حي  لفتح ب)
 4)رقم)2 )ظهر ملحلى)61111)و دة)

 ملغرب نتيجة ل- زمة  لقطاع
-عدم توفر  المكانيات.

و عين:
 لسيد)ة)) مال)) عر ب و عنو نه) ))
  1 رقم) بولويز  تجزئة  حي  لقدس 
)ة)) كمصفي) و دة  ملغرب  (61111

للشركة.

و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية)

بتاريخ)26)د نبف)2122)وفي حي  لفتح)

ب) 4)رقم)2 )ظهر ملحلى حي  لفتح ب)

 4)رقم)2 )ظهر ملحلى)61111)و دة)

 ملغرب.

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

5نا5ر) (26 بتاريخ) بو دة   لتجارية 

 212)تحت رقم)  24.

549I

مستامنة شامة

MED RIF TRANS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

مستامنة شامة
شارع  ملسيفة رقم 42)  لطابق  الول 

 لناظور شارع  ملسيفة رقم 42) 

 لطابق  الول  لناظور، 62111، 

 لناظور  ملغرب

MED RIF TRANS شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي شارع 

موسكو رقم 14  لطابق  لثاني 

 لشقة رقم 14 لعري  لشيخ  لناظور 

- 62111  لناظور  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

25(4(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعد د  لقانون) (2122 د نبف) ((4

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�شي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

 MED (: بمختصر تسميتها)  إلقتضاء)

.RIF TRANS

نقل) (: بإ5جاز) غرض  لشركة 

 لود ئع و  الرساليات  لوطني و  لدولي

و  لدولي) نقل  لبضائع  لوطني 

لحساب  لغيف)

 لتصد5ر و  الستيف د.
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شارع) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
موسكو رقم)14) لطابق  لثاني  لشقة)
(- لعري  لشيخ  لناظور) (14 رقم)

62111) لناظور  ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 511 (:  لسيد  حميدو  لبوعيادي)

حصة بقيمة)11))درهم للحصة.
حصة) (511 (:  لسيد محمد  شن)

بقيمة)11))درهم للحصة.)
(:  لسيد  حميدو  لبوعيادي)

51111)بقيمة)11))درهم.
 51111 (: محمد  شن)  لسيد 

بقيمة)11))درهم.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
 لسيد  حميدو  لبوعيادي)
دو ر  بوعيادن  5ت ما5ت) عنو نه) ))

 لدريوش)62111) لناظور  ملغرب.
عنو نه) )) محمد  شن   لسيد 
 62111 مركز د ر  لكبد ني  لدريوش)

 لناظور  ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيد  حميدو  لبوعيادي)
دو ر  بوعيادن  5ت ما5ت) عنو نه) ))

 لدريوش)62111) لناظور  ملغرب
عنو نه) )) محمد  شن   لسيد 
 62111 مركز د ر  لكبد ني  لدريوش)

 لناظور  ملغرب
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
5نا5ر) (21  البتد ئية بالناضور بتاريخ)

 212)تحت رقم)76)5.
551I

TIMEWORK CONSULTING

OUMA›S CAKE DESIGN
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

TIMEWORK CONSULTING
 HAY(ESSAFA(RUE 21 N°48
 EL(OULFA - CASABLANCA ،
21261،  لد ر  لبيضاء  ململكة 

 ملغربية

OUMA’S CAKE DESIGN شركة 
ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي  29، عبد 
 ملومن،  لطابق 5 - 41 21  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
56815 

 29 في) مؤرخ  حر  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  (2122 د نبف)
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�شي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.OUMA’S CAKE DESIGN
:)*)تحضيف) غرض  لشركة بإ5جاز)

وبيع  ميع  نو ع  لحلويات و لخبز)
*) ستغالل قاعات  لشاي و لقهوة)

و ميع  نو ع  ملشروبات  ملشروعة
*)بيع وتوزيع  ملو د  لغذ ئية.

(،29 (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
عبد  ملومن،) لطابق)5 - 41 21) لد ر)

 لبيضاء) ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 (.111 (: مغفول) أميمة   لسيدة 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة.)
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
 لسيدة أميمة مغفول عنو نه) ))
(،( عمارة) (،7 بقعة) (،( منزه  لرحمة)
21661) لد ر) بوعزة) د ر  (،2 شقة)

 لبيضاء) ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيدة أميمة مغفول عنو نه) ))
(،( عمارة) (،7 بقعة) (،( منزه  لرحمة)
21661) لد ر) بوعزة) د ر  (،2 شقة)

 لبيضاء) ملغرب

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
بتاريخ) )  بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

5نا5ر) 212)تحت رقم)-.

55(I

FIDUCIAIRE EL HAFIDI SARL AU

)ZIMA AGRO زيما اكرو
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE EL HAFIDI SARL AU
 HAY(BARAKA(SOFIA »B«
 BUREAU(N°01 ، 50300،
 BOUFEKRENE MEKNES

MAROC
زيما  كرو ZIMA AGRO) شركة 

ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي  ملحل 
 لكائن بتجزئة  5وب رقم 92 

بوفكر ن مكناس مكناس 111)5 
مكناس  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
58195

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) (1 
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�شي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
زيما) (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.(ZIMA AGRO(كرو 
غرض  لشركة بإ5جاز):)-)بيع أالت)

 لزر عية)
-) الستف د و لتصد5ر)

-) الشغال  ملختلفة))مقاول)).
:) ملحل) عنو ن  ملقر  ال تماعي)
 لكائن بتجزئة  5وب رقم)92)بوفكر ن)
مكناس) (5(111 مكناس) مكناس 

 ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 (.111 (:  لسيد  لعربي  5وب)

حصة بقيمة)11))درهم للحصة.)

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

 لسيد  لعربي  5وب عنو نه) )) 5ت)

11 51) لحا 4) بورزوين  لحا 4)

 ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيد  لعربي  5وب عنو نه) )) 5ت)

11 51) لحا 4) بورزوين  لحا 4)

 ملغرب

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

5نا5ر) (27 بتاريخ) بمكناس   لتجارية 

 212)تحت رقم)85 .

552I

Medall Project

فيتي ديزاين
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

Medall Project

 AGADIR(AGADIR، 80000،

 AGADIR - IDA(OU(TANANE

 ملغرب

فيتي د5ز 5ن شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي رقم 84  

 متد د تيليال  كاد5ر - 81111 أكاد5ر 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

5 899

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعد د  لقانون) (2122 أكتوبر) (27

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�شي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
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عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

فيتي) (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

د5ز 5ن.

:.أشغال) بإ5جاز) غرض  لشركة 

 لتجهيز)، لبناء، لد5كور و  لتز5ين.

عنو ن  ملقر  ال تماعي):)رقم)84  

 متد د تيليال  كاد5ر)-)81111)أكاد5ر)

 ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 41.111 رأسمال  لشركة:) مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

نيوكويزيجيف ) إ5مانويل   لسيد 

درهم) ((11 بقيمة) حصة  (211  :

للحصة.

 211 (: فينوز ر )  لسيدة شارميال 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة.)

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

فينوز ر ) شارميال   لسيدة 

  56 شقة) (2 عنو نه) )) لنجاح)

4))،حي  يت ساكان أكاد5ر.) ،عمارة)

81111)أكاد5ر  ملغرب.

نيوكويزيجيف ) إ5مانويل   لسيد 

  56 شقة) (2 عنو نه) )) لنجاح)

 81111 ،بنسركاو أكاد5ر.) ((4 ،عمارة)

أكاد5ر  ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

فينوز ر ) شارميال   لسيدة 

  56 شقة) (2 عنو نه) )) لنجاح)

 81111 ،بنسركاو أكاد5ر.) ((4 ،عمارة)

أكاد5ر  ملغرب

نيوكويزيجيف ) إ5مانويل   لسيد 

  56 شقة) (2 عنو نه) )) لنجاح)

4))،حي  يت ساكان أكاد5ر.) ،عمارة)

81111)أكاد5ر  ملغرب

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

د نبف) (2( بتاريخ) باكاد5ر   لتجارية 

2122)تحت رقم)9766)).

55 I

STE OUIJDANE SERVITE CMPT

 SOCIETE MOROCCO’S
TRANS SARL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
قفل  لتصفية

STE OUIJDANE SERVITE CMPT

 IMM(HAMMOUTI 4EME (8

 ETAGE(NUMERO 8 BD(IMAM

 GHAZALI(OUJDA ، 60000،

OUJDA MAROC

 SOCIETE MOROCCO’S TRANS

SARL شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي : زنقة 

 لعدنان رقم5  حي  المل بركان زنقة 

 لعدنان رقم5  حي  المل بركان 

11  6 بركان  ملغرب.

قفل  لتصفية
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

.74 9

بمقت�شى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

2122)تقرر حل) 28)د نبف)  ملؤرخ في)

 SOCIETE MOROCCO’S TRANS

ذ ت  ملسؤولية) شركة  (SARL

 (11.111 رأسمالها) مبلغ   ملحدودة 

درهم وعنو ن مقرها  إل تماعي زنقة)

 لعدنان رقم5 )حي  المل بركان زنقة)

بركان) حي  المل  رقم5 )  لعدنان 

الزمة) نتيجة  بركان  ملغرب  (6  11

 قتصاد5ة.

و عين:

و) ملوكي  محمد   لسيد)ة))
سيدي) زنقة  لبفج لهبيل)) عنو نه) ))

11  6)بركان  ملغرب) سليمان بركان)

كمصفي))ة))للشركة.

و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية)

زنقة) وفي  (2122 د نبف) (28 بتاريخ)

بركان) حي  المل  ( 5 رقم)  لعدنان 
زنقة  لعدنان رقم5 )حي  المل بركان)

11  6)بركان  ملغرب.

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

5نا5ر) (21 بتاريخ) ببفكان   البتد ئية 

 212)تحت رقم)41.

554I

موروكو كومبتونس  كاونت

MADA VENTURA
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

خفض رأسمال  لشركة

موروكو كومبتونس  كاونت
شقة 7)  لطابق 4 برج منارة 2 

مدخل   شارع عبد  لكريم  لخطابي 
، 41111، مر كش  ملغرب

MADA VENTURA شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي تجزئة 
 لحسناء د ر  لتون�شي  لنخيل 

مر كش - 41111 مر كش  ملغرب.
خفض رأسمال  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.846 7

بمقت�شى  لجمع  لعام)
أكتوبر) (17 في)  إلستثنائي  ملؤرخ 
رأسمال  لشركة) خفض  تم  (2122
درهم«) (9. 51.111« قدره) بمبلغ 
إلى) درهم«) (((. 51.111« من) أي 
(: طريق) عن  درهم«) (2.111.111«

تخفيض عدد  ألسهم.
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
5نا5ر) (27 بتاريخ) بمر كش   لتجارية 

 212)تحت رقم)71)44).
555I

لوكسر للحسابات

DIVA MODE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

قفل  لتصفية

لوكسر للحسابات
)4 شارع بركان  لطابق  لثاني رقم 4 

، 61111، و دة  ملغرب
DIVA MODE شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي : شارع 
عالل بن عبد هللا رقم 14) كريمة 

9 - 61111 و دة  ملغرب.
قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
.28277

بمقت�شى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
2122)تقرر حل) 22)د نبف)  ملؤرخ في)
DIVA MODE)شركة ذ ت  ملسؤولية)

 (11.111 رأسمالها) مبلغ   ملحدودة 

درهم وعنو ن مقرها  إل تماعي شارع)

 9 14))كريمة) عالل بن عبد هللا رقم)

- 61111)و دة  ملغرب نتيجة لعدم)

 لوصول للمبتغى.

و عين:
 لسيد)ة))رفيق عماري و عنو نه) ))
2)رقم) )  حي  لربيع النقة  لقستناء)

)ة)) كمصفي) و دة  ملغرب  (61111

للشركة.

و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية)

شارع) وفي  (2122 د نبف) (22 بتاريخ)

(- 14))كريمة) عالل بن عبد هللا رقم)

61111)و دة  ملغرب.

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

5نا5ر) (27 بتاريخ) بو دة   لتجارية 

 212)تحت رقم)2459.

556I

ALTERNATIVES AUDIT & EXPERTISE

 OFFSHORING BACK
OFFICE SERVICES MAROC
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

 ALTERNATIVES(AUDIT &

EXPERTISE

شارع  لسالم طابق 6 رقم 4) ، 

91111، طنجة  ملغرب

 OFFSHORING BACK OFFICE

SERVICES MAROC شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي 5 شارع 

5وسف  بن تاشفين طابق 2 شقة   

طنجة - 91111 طنجة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

( 4 4 

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) (1(

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�شي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
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عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

 OFFSHORING BACK OFFICE

.SERVICES MAROC

-نقل) (: بإ5جاز) غرض  لشركة 

نشاط  لتعهيد إلى  لخارج:) الستعانة)

بمصادر خار ية للعمليات  لتجارية

/) لوظائف  إلد رية) - ألنشطة)

 لعامة)؛

-أنشطة تجارية محددة)؛.

شارع) (5 (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)

2)شقة)   5وسف  بن تاشفين طابق)

طنجة)-)91111)طنجة  ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

حصة) (511 (:  لسيد مو�شى سني)

بقيمة)511)درهم للحصة.

 511 (: عمر) بن  هشام   لسيد 

حصة بقيمة)511)درهم للحصة.)

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

 لسيد مو�شى سني عنو نه) ))زنقة)

 لناظور فيال  لسالم)5 91111)طنجة)

 ملغرب.

عنو نه) )) بن عمر   لسيد هشام 

1 )شارع الفييت  لطابق)5) لشقة)  

91111)طنجة  ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيد مو�شى سني عنو نه) ))زنقة)

 لناظور فيال  لسالم)5 91111)طنجة)

 ملغرب

عنو نه) )) بن عمر   لسيد هشام 

1 )شارع الفييت  لطابق)5) لشقة)  

91111)طنجة  ملغرب

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

5نا5ر) (27 بتاريخ) بطنجة   لتجارية 

 212)تحت رقم)64 4).

557I

GOLDEN PARTNERSHIP

ONESYNC
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

GOLDEN PARTNERSHIP
 AV ABDELKRIM KHATTABI

 RESIDENCE(IMANE(APPT 18 ،
40000، MARRAKECH(MAROC
ONESYNC شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي رقم 8) 
 قامة  5مان )))شارع عبد  لكريم 
 لخطابي - 41111 مر كش  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
(2916 

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعد د  لقانون) (2122 شتنبف) (1(
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�شي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.ONESYNC
خدمات) (: بإ5جاز) غرض  لشركة 

 العالميات.
 (8 رقم) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
عبد  لكريم) )))شارع   قامة  5مان)

 لخطابي)-)41111)مر كش  ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 (.111 (: 5اسر  المكاري)  لسيد 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة.)
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
عنو نه) )) 5اسر  المكاري   لسيد 
 41111  (26 رقم) (( عباد) سيدي 

مر كش  ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) )) 5اسر  المكاري   لسيد 

 41111  (26 رقم) (( عباد) سيدي 

مر كش  ملغرب

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

شتنبف) (21 بتاريخ) بمر كش   لتجارية 

2122)تحت رقم) 957 ).

558I

gest consultants

AZROC BTP

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

تفويت حصص

gest consultants

5) زنقة  لقا�شي إلياس  ملعاريف 

 لد ر  لبيضاء، 11)21،  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب

AZROC BTP شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي تجزئة 6  

زنقة 2)  قامة  وهرة سفلي سيدي 

مومن - 21412  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب.

تفويت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.2 28

بمقت�شى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

تمت) 5نا5ر) 212) ((2 في)  ملؤرخ 

 ملصادقة على):

مهدي) عزمي  )ة)) تفويت  لسيد)

أصل) من  حصة   تماعية  ((.111

)ة)) لفائدة  لسيد) حصة  ((.111

حد دي رشيد بتاريخ)2))5نا5ر) 212.

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني  (

 (9 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

5نا5ر) 212)تحت رقم)854698.

559I

gest consultants

AZROC BTP
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تحويل  ملقر  ال تماعي للشركة

gest consultants
5) زنقة  لقا�شي إلياس  ملعاريف 

 لد ر  لبيضاء، 11)21،  لد ر 
 لبيضاء  ملغرب

AZROC BTP شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي 42 زنقة 
 فر ن سيال -  2121  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب.
تحويل  ملقر  ال تماعي للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.4  91

بمقت�شى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
 ملؤرخ في)16)د نبف)2122)تم تحويل)
من) للشركة   ملقر  ال تماعي  لحالي 
»42)زنقة  فر ن سيال)-) 2121) لد ر)
 لبيضاء) ملغرب«)إلى)»تجزئة)6 )زنقة)
2)) قامة  وهرة سفلي سيدي مومن)

- 21412) لد ر  لبيضاء) ملغرب«.
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
 27 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

د نبف)2122)تحت رقم)888)85.
561I

CABINET AFRICAIN DE CONSEIL

ELAN EXPO MAROC
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 CABINET AFRICAIN DE
CONSEIL

55  شارع محمد  لخامس فضاء 
يسرى  لطابق 1) ، 11 21،  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب
ELAN EXPO MAROC شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي 1  شارع 
رحال  ملسكيني  لطابق  لتاني شقة 

رقم 5 - 11)21  لد ر  لبيضاء 
 ملغرب
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تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

566785

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  (2122 نونبف) (22

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�شي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

 ELAN (: بمختصر تسميتها)  إلقتضاء)

.EXPO MAROC

تنظيم) (: بإ5جاز) غرض  لشركة 

 لفعاليات و  ملعارض.

1 )شارع) عنو ن  ملقر  ال تماعي):)
رحال  ملسكيني  لطابق  لتاني شقة)
رقم)5 - 11)21) لد ر  لبيضاء) ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 (1.111 رأسمال  لشركة:) مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

 AY NIHAT SUER : (11  لسيد)

حصة بقيمة)11))درهم للحصة.)

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

 AY NIHAT SUER  لسيد)

 SISLI  4 87 ISTANBUL(( (عنو نه

تركيا.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 AY NIHAT SUER  لسيد)

 SISLI  4 87 ISTANBUL(( (عنو نه

تركيا

 لسيدة مريم حميد عنو نه) ))2) 
زنقة عبد  لسالم  لخطابي  لطابق)) 

شقة)2 21411) لد ر  لبيضاء) ملغرب

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

 28 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

د نبف)2122)تحت رقم)51)852.

56(I

مكت4  لدر سات  لقانونية و لجبائية

BEST DREAM BUILDING
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

مكت4  لدر سات  لقانونية 
و لجبائية

 6، شارع الكورنيش  لعمارة ب 
 لطابق 5 ، 21111،  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب
BEST DREAM BUILDING شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي   تجزئة 

لوفا حميد، تجزئة رقم  2،  لطابق 
 لثاني،  ملكت4 رقم  ،  ماعة 

 لساحل، حد  لسو لم - 11)26 
برشيد  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
(762 

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) ((9
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�شي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 BEST (: بمختصر تسميتها)  إلقتضاء)

.DREAM BUILDING
:) النعاش) غرض  لشركة بإ5جاز)

 لعقاري.
تجزئة) ( ( (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
تجزئة رقم) 2،) لطابق) لوفا حميد،)
رقم) ،) ماعة)  لثاني،) ملكت4 
 26(11 (- حد  لسو لم)  لساحل،)

برشيد  ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 (1.111 رأسمال  لشركة:) مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
 ASTERIA IMMOBILIER(لشركة 
99 :)حصة بقيمة)11))درهم للحصة.
))حصة) (:  لسيد عبد  ملولى فتاح)

بقيمة)11))درهم للحصة.)
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

 ASTERIA IMMOBILIER(لشركة 
عنو نه) )))تجزئة لوفا حميد،)تجزئة)
رقم) 2،) لطابق  لثاني،) ملكت4 رقم)
حد  لسو لم)  ،) ماعة  لساحل،)

11)26)برشيد  ملغرب.
 لسيد عبد  ملولى فتاح عنو نه) ))
طريق  لجد5دة،)كلم)8)،) والد عزوز،)
21111) لد ر لبيضاء)  لنو صر)

 ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيد عبد  ملولى فتاح عنو نه) ))
طريق  لجد5دة،)كلم)8)،) والد عزوز،)
21111) لد ر لبيضاء)  لنو صر)

 ملغرب
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
5نا5ر) (27 بتاريخ) ببفشيد   البتد ئية 

 212)تحت رقم)41).

562I

مكت4  لدر سات  لقانونية و لجبائية

 RESIDENCES LES
FLANELLES

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسيس شركة

مكت4  لدر سات  لقانونية 
و لجبائية

 6، شارع الكورنيش  لعمارة ب 
 لطابق 5 ، 21111،  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب
 RESIDENCES LES FLANELLES

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي تجزئة 

لوفا حميد، تجزئة رقم  2،  لطابق 
 لثاني،  ملكت4 رقم  ،  ماعة 

 لساحل، حد  لسو لم - 11)26 
برشيد  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
(7629

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) ((9
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�شي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.RESIDENCES LES FLANELLES

:) النعاش) غرض  لشركة بإ5جاز)

 لعقاري.

تجزئة) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)

تجزئة رقم) 2،) لطابق) لوفا حميد،)

رقم) ،) ماعة)  لثاني،) ملكت4 

 26(11 (- حد  لسو لم)  لساحل،)

برشيد  ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 (1.111 رأسمال  لشركة:) مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

 ASTERIA IMMOBILIER(لشركة 

99 :)حصة بقيمة)11))درهم للحصة.

))حصة) (:  لسيد عبد  ملولى فتاح)

بقيمة)11))درهم للحصة.)

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

 ASTERIA IMMOBILIER(لشركة 

تجزئة) تجزئة لوفا حميد،) عنو نه) ))

رقم) 2،) لطابق  لثاني،) ملكت4 رقم)

حد  لسو لم)  ،) ماعة  لساحل،)

11)26)برشيد  ملغرب.

 لسيد عبد  ملولى فتاح عنو نه) ))

طريق  لجد5دة،)كلم)8)،) والد عزوز،)

21111) لد ر لبيضاء)  لنو صر)

 ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيد عبد  ملولى فتاح عنو نه) ))

طريق  لجد5دة،)كلم)8)،) والد عزوز،)

21111) لد ر لبيضاء)  لنو صر)

 ملغرب

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

5نا5ر) (27 بتاريخ) ببفشيد   البتد ئية 

 212)تحت رقم) 4).

56 I
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مكت4  لدر سات  لقانونية و لجبائية

NORDIC BAY
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

مكت4  لدر سات  لقانونية 
و لجبائية

 6، شارع الكورنيش  لعمارة ب 
 لطابق 5 ، 21111،  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب
NORDIC BAY شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي تجزئة 

لوفا حميد، تجزئة رقم  2،  لطابق 
 لثاني،  ملكت4 رقم  ،  ماعة 

 لساحل، حد  لسو لم - 11)26 
برشيد  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
(7625

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) ((9
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�شي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.NORDIC BAY
:) النعاش) غرض  لشركة بإ5جاز)

 لعقاري.
تجزئة) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
تجزئة رقم) 2،) لطابق) لوفا حميد،)
رقم) ،) ماعة)  لثاني،) ملكت4 
 26(11 (- حد  لسو لم)  لساحل،)

برشيد  ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 (1.111 رأسمال  لشركة:) مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
 ASTERIA IMMOBILIER(لشركة 
99 :)حصة بقيمة)11))درهم للحصة.
 لسيد عبد  ملولى فتاح)))):)))حصة)

بقيمة)11))درهم للحصة.)
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

 ASTERIA IMMOBILIER(لشركة 
تجزئة) تجزئة لوفا حميد،) عنو نه) ))
رقم) 2،) لطابق  لثاني،) ملكت4 رقم)
حد  لسو لم)  ،) ماعة  لساحل،)

11)26)برشيد  ملغرب.
 لسيد عبد  ملولى فتاح))))عنو نه) ))
طريق  لجد5دة،)كلم)8)،) والد عزوز،)
21111) لد ر لبيضاء)  لنو صر)

 ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيد عبد  ملولى فتاح))))عنو نه) ))
طريق  لجد5دة،)كلم)8)،) والد عزوز،)
21111) لد ر لبيضاء)  لنو صر)

 ملغرب
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
5نا5ر) (27 بتاريخ) ببفشيد   البتد ئية 

 212)تحت رقم))4).
564I

CADES SARL

RH LAND
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
قفل  لتصفية

CADES SARL
 --46BD(ZERKTOUNI 1ER
 ETAGE(N°3 CASA ، 20000،
CASABLANCA MAROC

RH LAND شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي : 46 

شارع  لزرقطوني طابق ) رقم   
 لد ر لبيضاء 4)211  لد ر لبيضاء 

 ملغرب.
قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
.469969

بمقت�شى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
2122)تقرر حل)  ملؤرخ في) 2)د نبف)
مسؤولية) ذ ت  شركة  (RH LAND
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد مبلغ)
وعنو ن) درهم  ((1.111 رأسمالها)
مقرها  إل تماعي)46)شارع  لزرقطوني)
 211(4 ))رقم) ) لد ر لبيضاء) طابق)
نتيجة ل لحل)  لد ر لبيضاء) ملغرب 

مسبق للشركة.

و عين:
و) هرمو�شي  ( ر ضية)  لسيد)ة))
عنو نه) )) 1)تجزئة سلوى طابق))1 
 211(4  211(4 كليفورنيا) (19 شقة)
)ة)) كمصفي)  لد ر لبيضاء) ملغرب 

للشركة.
و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية)
بتاريخ) 2)د نبف)2122)وفي)46)شارع)
رقم)  46)شارع) ((  لزرقطوني طابق)
 211(4 رقم)   (( طابق)  لزرقطوني 

 لد ر لبيضاء) ملغرب.
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
 24 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

5نا5ر) 212)تحت رقم)855497.

565I

مكت4  لدر سات  لقانونية و لجبائية

SILVER DOM
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

مكت4  لدر سات  لقانونية 
و لجبائية

 6، شارع الكورنيش  لعمارة ب 
 لطابق 5 ، 21111،  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب
SILVER DOM شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي تجزئة 

لوفا حميد، تجزئة رقم  2،  لطابق 
 لثاني،  ملكت4 رقم  ،  ماعة 

 لساحل، حد  لسو لم  - 11)26 
برشيد  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
(7627

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) ((9
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�شي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 SILVER(:(إلقتضاء)بمختصر تسميتها 

.DOM

:) النعاش) غرض  لشركة بإ5جاز)
 لعقاري.

تجزئة) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
تجزئة رقم) 2،) لطابق) لوفا حميد،)
رقم) ،) ماعة)  لثاني،) ملكت4 
 26(11 (- ( حد  لسو لم)  لساحل،)

برشيد  ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 (1.111 رأسمال  لشركة:) مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
 ASTERIA IMMOBILIER(لشركة 
99 :)حصة بقيمة)11))درهم للحصة.
 لسيد عبد  ملولى فتاح)))):)))حصة)

بقيمة)11))درهم للحصة.)
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
 ASTERIA IMMOBILIER(لشركة 
تجزئة) تجزئة لوفا حميد،) عنو نه) ))
رقم) 2،) لطابق  لثاني،) ملكت4 رقم)
حد  لسو لم))  ،) ماعة  لساحل،)

11)26)برشيد  ملغرب.
 لسيد عبد  ملولى فتاح))))عنو نه) ))
طريق  لجد5دة،)كلم)8)،) والد عزوز،)
21111) لد ر لبيضاء)  لنو صر)

 ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيد عبد  ملولى فتاح))))عنو نه) ))
طريق  لجد5دة،)كلم)8)،) والد عزوز،)
21111) لد ر لبيضاء)  لنو صر)

 ملغرب
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
5نا5ر) (27 بتاريخ) ببفشيد   البتد ئية 

 212)تحت رقم)42).
566I

مكت4  لدر سات  لقانونية و لجبائية

LILOC BUILDING
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

مكت4  لدر سات  لقانونية 
و لجبائية

 6، شارع الكورنيش  لعمارة ب 
 لطابق 5 ، 21111،  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب
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LILOC BUILDING شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي تجزئة 
لوفا حميد، تجزئة رقم  2،  لطابق 

 لثاني،  ملكت4 رقم  ،  ماعة 
 لساحل، حد  لسو لم - 11)26 

برشيد  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

(76 (
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) ((9
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�شي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 LILOC(:(إلقتضاء)بمختصر تسميتها 

.BUILDING
:) النعاش) غرض  لشركة بإ5جاز)

 لعقاري.
تجزئة) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
تجزئة رقم) 2،) لطابق) لوفا حميد،)
رقم) ،) ماعة)  لثاني،) ملكت4 
 26(11 (- حد  لسو لم)  لساحل،)

برشيد  ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 (1.111 رأسمال  لشركة:) مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
 ASTERIA IMMOBILIER(لشركة 
99 :)حصة بقيمة)11))درهم للحصة.
 لسيد عبد  ملولى فتاح)))):)))حصة)

بقيمة)11))درهم للحصة.)
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
 ASTERIA IMMOBILIER(لشركة 
تجزئة) تجزئة لوفا حميد،) عنو نه) ))
رقم) 2،) لطابق  لثاني،) ملكت4 رقم)
حد  لسو لم)  ،) ماعة  لساحل،)

11)26)برشيد  ملغرب.
 لسيد عبد  ملولى فتاح))))عنو نه) ))
طريق  لجد5دة،)كلم)8)،) والد عزوز،)
21111) لد ر لبيضاء)  لنو صر)

 ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيد عبد  ملولى فتاح))))عنو نه) ))

طريق  لجد5دة،)كلم)8)،) والد عزوز،)

21111) لد ر لبيضاء)  لنو صر)

 ملغرب

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

5نا5ر) (27 بتاريخ) ببفشيد   البتد ئية 

 212)تحت رقم)44).

567I

marrakech(externalisation

DAHC
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

قفل  لتصفية

marrakech(externalisation

 angle(rue(tarik(ibn(ziad &ibn

 aicha(résidence(excel(sior(imm

 18 appt 6 guéliz ، 40000،

marrakech maroc

DAHC شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي : د ر  ميلي 

رميلة شارع فاطمة  لزهر ء مر كش - 

41111 مر كش  ملغرب.

قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

.(1286 

بمقت�شى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

تقرر) (2122 نونبف) ( 1 في)  ملؤرخ 

ذ ت  ملسؤولية) شركة  (DAHC حل)

 21.111 رأسمالها) مبلغ   ملحدودة 

درهم وعنو ن مقرها  إل تماعي د ر)

فاطمة  لزهر ء) شارع  رميلة   ميلي 

مر كش  ملغرب) (41111 (- مر كش)

نتيجة لعدم و ود نشاط  لشركة.

و عين:

 DAVID ALEXENDRE  لسيد)ة))

 CHE  6 6 عنو نه) )) و  (HAZOT

 ROQUES 16551 LA ROQUETTE

 SUR SIAGNE FRANCE 16551

 LA ROQUETTE SUR SIAGNE

FRANCE)كمصفي))ة))للشركة.

و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية)
وفي د ر  ميلي) (2122 نونبف) ( 1 بتاريخ)
رميلة شارع فاطمة  لزهر ء)مر كش)-)

41111)مر كش  ملغرب.
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
5نا5ر) (15 بتاريخ) بمر كش   لتجارية 

 212)تحت رقم)414 4).

568I

M&A CONS

STE HIMICH TRANS
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تفويت حصص

M&A CONS
حي  لجد5د بني  نصارر لناظور ، 

62111،  لناظور  ملغرب
STE HIMICH TRANS شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي توريرت 
بوسته سلو ن  لناظور - 62111 

 لناظور  ملغرب.
تفويت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.2 (65

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�شى 
تمت) 5نا5ر) 212) في) ))  ملؤرخ 

 ملصادقة على):
بو معة) )ة)) تفويت  لسيد)
حصة   تماعية) ((.111  حمد ش)
من أصل)111.))حصة لفائدة  لسيد)
بو معةعبد  لصمد  حمد ش) )ة))

 لناصري بتاريخ) ))5نا5ر) 212.
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني  (
5نا5ر) ( (  البتد ئية بالناضور بتاريخ)

 212)تحت رقم)5251.

569I

 ملستامنة  لشرقية لتقنيات  ملحاسبة

SHAGG
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

 ملستامنة  لشرقية لتقنيات 
 ملحاسبة

شارع محمد عبده  قامة حمزة رقم 
8) مكرر  لطابق  لثاني رقم 7 ، 

61111، و دة  ملغرب
SHAGG شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة)في طور  لتصفية)
وعنو ن مقرها  إل تماعي شارع 
محمد عبدو رقم 8) بيس  قامة 

حمزة  لطابق  الول رقم 6 - 61111 
و دة  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.  6  
بمقت�شى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تقرر حل) (2122 نونبف) (24  ملؤرخ في)
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة) شركة 
 (1.111 رأسمالها) مبلغ  (SHAGG
درهم وعنو ن مقرها  إل تماعي شارع)
بيس  قامة) ((8 رقم) عبدو  محمد 
 61111 -  6 حمزة  لطابق  الول رقم)
و دة  ملغرب نتيجة ل):) زمة  لقطاع.
شارع) ب  مقر  لتصفية  حدد  و 
بيس  قامة) ((8 رقم) عبدو  محمد 
6) ملغرب) رقم) حمزة  لطابق  الول 

61111)و دة  ملغرب.)
و عين:

و) عياط  5وسف   لسيد)ة))
خان) زنقة  حي  لقدس  عنو نه) ))
5ونس رقم) 8 61111)و دة  ملغرب)

كمصفي))ة))للشركة.
وعند  إلقتضاء) لحدود  ملفروضة)
محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و) تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
5نا5ر) (26 بتاريخ) بو دة   لتجارية 

 212)تحت رقم)2442.

571I

JURISMAG SARL

 ENGLISH HOME
MOROCCO SARL-AU

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

JURISMAG SARL
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5، زنقة بلياد ، إقامة عمر ن، 
)مقابل  ملدرسة  البتد ئية عبد 

 ملومن)،  لشقة رقم 5 ، 91 21، 
 لد ر  لبيضاء  ملغرب

 ENGLISH HOME MOROCCO
SARL-AU شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي 46، شارع 
 لزرقطوني ،  لطابق 2،  لشقة رقم 

6 - 21111  لد ر  لبيضاء  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
56999(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) ((9
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�شي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)
 ENGLISH HOME MOROCCO

.SARL-AU
تجارة) (: بإ5جاز) غرض  لشركة 
و ملنتجات) في  ميع  لسلع   لتجزئة 
للمنازل) و ملنسو ات   لنسيجية 

وتسويق مو د  لد5كور.
عنو ن  ملقر  ال تماعي):)46،)شارع)
2،) لشقة رقم) ،) لطابق)  لزرقطوني)

6 - 21111) لد ر  لبيضاء) ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 EHM MAGAZACILIK  لشركة)
 SANAYI VE TICARET A.S : (.111

حصة بقيمة)11))درهم للحصة.)
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
 EHM MAGAZACILIK  لشركة)
SANAYI VE TICARET A.S)عنو نه) ))

تركيا)99218)تركيا تركيا.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) )) (Cenk Laçin  لسيد)

تركيا)99218)تركيا تركيا
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
  1 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 
5نا5ر) 212)تحت رقم)11856227.

57(I

CDH AUDIT ET CONSEILS

EFKAM
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
رفع رأسمال  لشركة

CDH AUDIT ET CONSEILS
 RUE(D’AZILAL 34 ، 20110،
CASABLANCA MAROC

EFKAM شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي 26 زنقة 
 لوطنية - 21181  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب.
رفع رأسمال  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
. 82887

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�شى 
تم) 5نا5ر) 212) ((1 في)  ملؤرخ 
قدره) بمبلغ  رأسمال  لشركة  رفع 
من) أي  درهم«) (2.511.111«
 2.611.111« إلى) درهم«) ((11.111«
مقاصة) إ ر ء) (: طريق) عن  درهم«)
مع د5ون  لشركة  ملحددة  ملقد ر و)

 ملستحقة.
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
  1 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

5نا5ر) 212)تحت رقم))2 .856.

572I

CDH AUDIT ET CONSEILS

BABORD MAROC-
BABMARSA

إعالن متعدد  لقر ر ت

CDH AUDIT ET CONSEILS
 RUE(D’AZILAL 34 ، 20110،
CASABLANCA MAROC

BABORD MAROC-BABMARSA

»شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة«
وعنو ن مقرها  ال تماعي: 44 زنقة 

محمد سميحة - 1))21  لد ر 
 لبيضاء  ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.5 287
بمقت�شى  لجمع  لعام  الستثنائي)

 ملؤرخ في)27)د نبف)2122
تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية:)

قر ر رقم)):) لذي 5نص على ما5لي:)
تفويت حصص

على) 5نص  2:) لذي  رقم) قر ر 
ما5لي:) لـمـصـادقة على إذ بـة  لـقـانـون)

 ألسـا�شي للشركة.
وتبعا لذلك تم تعد5ل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�شي  لتالية:)
بند رقم)):) لذي 5نص على ما5لي:)
تفويت  لحصص) على   ملصادقة 
و صبح) (27/(2/2122  ملؤرخ بتاريخ)
 M. Bennet Thor- ر س  ملال كاالتي)
حصة) (Wamraak KJELDSEN
 Mme Anne Dominique  -  4151
حصة) (DUPONT ép KJELDSEN

                 951
بند رقم)2:) لذي 5نص على ما5لي:)
إذ بـة  لـقـانـون) على   لـمـصـادقة 

 ألسـا�شي للشركة.
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
  1 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

5نا5ر) 212)تحت رقم)22 856.

57 I

CAGECO

 BUREAU SERVICE
INTERMÉDIAIRE MAROC

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

CAGECO
29 شارع محمد  لسادس عمارة ف2 
 لرقم 1)  لد ر  لبيضاء ، 21511، 

 لد ر لبيضاء  ملغرب
 BUREAU SERVICE

INTERMÉDIAIRE MAROC

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي رقم 

276 شارع  بن تاشفين  لطابق   - 

21251  لد ر  لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

5696 5

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) ((2

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�شي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

متبوعة) تسمية  لشركة 

بمختصر) عند  إلقتضاء)

 BUREAU SERVICE (: تسميتها)

.INTERMÉDIAIRE MAROC

:) لتسويق) غرض  لشركة بإ5جاز)

و لتجارة.
عنو ن  ملقر  ال تماعي):)رقم)276 

شارع  بن تاشفين  لطابق)  - 21251 

 لد ر  لبيضاء) ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

(: بنزكور)  لسيد  مال  لد5ن 

درهم) ((11 بقيمة) حصة  ((.111

للحصة.)

 لسيد  مال  لد5ن بنزكور):)111) 

بقيمة)11))درهم.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

بنزكور)  لسيد  مال  لد5ن 

عنو نه) ))تجزئة عرصة  لكبيف إقامة)

1)) ملعاريف) شقة) (4 شيماء) لطابق)

71 21) لد ر  لبيضاء) ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
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بنزكور)  لسيد  مال  لد5ن 
عنو نه) ))تجزئة عرصة  لكبيف إقامة)
1)) ملعاريف) شقة) (4 شيماء) لطابق)

71 21) لد ر  لبيضاء) ملغرب
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
 26 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 
5نا5ر) 212)تحت رقم)11855766.

574I

CABINET KOLINZ CONSEILS SARL

BAHJA HM BRODE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

 CABINET KOLINZ CONSEILS
SARL

 RUE ABOUDARDAE
 RESIDENCE(BOUCHRA 1

 ETAGE(N°21 ، 90000، TANGER
MAROC

BAHJA HM BRODE شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي حي 
مسنانة تجزئة  لخيف  لشطر 2 
 لقطعة 215 - 91111 طنجة 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

( 4(25
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعد د  لقانون) (2122 د نبف) (27
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�شي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 BAHJA(:(إلقتضاء)بمختصر تسميتها 

.HM BRODE
:) لتطريز) بإ5جاز) غرض  لشركة 

 لعصري و  لتقليدي.
حي) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
 2 تجزئة  لخيف  لشطر) مسنانة 
 لقطعة)215 - 91111)طنجة  ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 لسيدة حياة بنمنصور):)51.111 
حصة بقيمة)11))درهم للحصة.

 51.111 (:  لسيد  5ت علي محمد)
حصة بقيمة)11))درهم للحصة.)

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء):

 لسيدة حياة بنمنصور عنو نه) ))
 7 رقم) (( 9) لطابق) زنقة) بليف  حي 

91111)طنجة  ملغرب.
 لسيد  5ت علي محمد عنو نه) ))
 7 رقم) (( 9) لطابق) زنقة) بليف  حي 

91111)طنجة  ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيدة حياة بنمنصور عنو نه) ))
 7 رقم) (( 9) لطابق) زنقة) بليف  حي 

91111)طنجة  ملغرب
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
5نا5ر) (21 بتاريخ) بطنجة   لتجارية 

 212)تحت رقم)982.

575I

FIDU ALIMTYAZ

STE RIAD AL ATIK SARL 
عقد تسييف حر ألصل تجاري)) ألشخاص)

 ملعنويون)

عقد تسييف حر ألصل تجاري
STE RIAD AL ATIK SARL 

مؤرخ) موثق  عقد  بمقت�شى 
 STE أعطى) (2122 د نبف) (2( قي)
RIAD AL ATIK SARL) ملسجل)
باملحكمة) ( 42(7 بالسجل  لتجاري)
حق  لتسييف  لحر) بفاس   لتجارية 
رقم) ب  لألصل  لتجاري  لكائن 
شربليين  ملد5نة) منيا  لوسطى  (9
فاس  ملغرب لفائدة) ( 1111 (- فاس)
 STE FEZ RENOVATION AND
 HOSPITALITY MANAGEMENT
SARL)ملدة)2)سنة تبتدئ من))1)5نا5ر)
 2125 د نبف) ( ( في) تنتهي  و  (212 
 5.111 قيمته) شهري  مبلغ  مقابل 

درهم.

576I

YATEK AUDIT & CONSEIL SARL AU

4.9.9MA 
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

 YATEK(AUDIT & CONSEIL(SARL
AU

 IMMEUBLE 104 N° 3
 LOTISSEMENT IGUIDER
 2 ROUIDATE ، 40000،
MARRAKECH MAROC

 4.9.9MA شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي مساكنة 
في رقم   عمارة 14) تجزئة  5كيدر2 
 لرويضات 41111 مر كش  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

( 26 5
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) ((7
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�شي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.4.9.9MA
-خدمات) (: غرض  لشركة بإ5جاز)
و) معلوماتية  محاسباتية,) مساندة,)

إد رية للشركات)
في  لشركات) مسيف  و  مساهم  (-

 لعقارية
-تصد5ر خدمات..

مساكنة) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
في رقم) )عمارة)14))تجزئة  5كيدر2 

 لرويضات)41111)مر كش  ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
991)حصة) (: سغل) (499  لشركة)

بقيمة)11))درهم للحصة.
 (1 (: سرفي) دديي  مارتان   لسيد 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة.)

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

عنو نه) )) سغل  (499  لشركة)

و فر) 247)س11 )) شو�شي دو نمور)

11 ))و فر بلجيكا.

سرفي) دديي  مارتان   لسيد 

 7 نوف) ال  لوفرين  (( 48 عنو نه) ))

بتو)  111 )لوفرين بلجيكا.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

سرفي) دد5ار  مرتان   لسيد 

 7 نوف) ال  لوفرين  (( 48 عنو نه) ))

بتو)  111 )لوفرين بلجيكا

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

5نا5ر) (25 بتاريخ) بمر كش   لتجارية 

 212)تحت رقم)44124).

577I

NEW CHALLENGE CONSULTING

LOQJAIS
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 NEW CHALLENGE

CONSULTING

86) شارع  بر هيم  لرود ني حي 

 لهدى ، 25111، خريبكة  ملغرب

LOQJAIS شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي 86) شارع 

 بر هيم  لرود ني حي  لهدى  لطابق 

 لثالث - 25111 خريبكة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

81(9

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) (15

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�شي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
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عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.LOQJAIS
:) لتجارة) بإ5جاز) غرض  لشركة 
و شغال) و لتصد5ر  و الستيف د 

متنوعة.
عنو ن  ملقر  ال تماعي):)86))شارع)
 بر هيم  لرود ني حي  لهدى  لطابق)

 لثالث)-)25111)خريبكة  ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 (.111 (: 5اسين) كباص   لسيد 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة.)
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
عنو نه) )) 5اسين  كباص   لسيد 
طريق) (  6 رقم) عرصة سال  تجزئة 

مهد5ة)111)))سال  ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) )) 5اسين  كباص   لسيد 
طريق) (  6 رقم) عرصة سال  تجزئة 

مهد5ة)111)))سال  ملغرب)
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
5نا5ر)  البتد ئية بخريبكة بتاريخ) ))

 212)تحت رقم)7).

578I

بروفيد خدمات متعددة ش.م.م ش و

NORDIPACK SARL
إعالن متعدد  لقر ر ت

بروفيد خدمات متعددة ش.م.م 
ش و

شارع محمد د ود  قامة بدرطابق 
فوق  ر�شي رقم   تطو ن ، 141 9، 

تطو ن  ملغرب
NORDIPACK SARL »شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة«
وعنو ن مقرها  ال تماعي:  قامة 

بريما  وفس رقم 15) ملتقى شارع 
مصطفى معاني و شارع )) 5نا5ر 

طتبق   شقة 6) - -  لد ر  لبيضاء 
 ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري:)

.555775

بمقت�شى  لجمع  لعام  الستثنائي)

 ملؤرخ في)1 )د نبف)2122

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية:)

قر ر رقم)):) لذي 5نص على ما5لي:)

محمد) حصص  لسيد  مجموع  بيع 

مجموع) من  (51% عزوز  لبالغة)

 51  111.11 حصص  لشركة بقيمة)

درهم لفائدة  لسيد حسن كركيش)

قر ر رقم)2:) لذي 5نص على ما5لي:)

 ستقالة  لسيد محمد عزوز بطاقة)

ساكن بشارع) (L477477 وطنية رقم)

مع  بر ئه) تطو ن  (((5 رقم) دمشق 

تعيين) مع  تسييفه  لسابقة  مدة  من 

 لسيد حسن كركيش بطاقة وطنية)

ساكن بشارع عثمان  بن) (L5(8(82

تطو ن مسيف ) ((2 عفان زنقة د رقم)

 د5د  و ملدة غيف محدودة

وتبعا لذلك تم تعد5ل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�شي  لتالية:)

بند رقم)6:) لذي 5نص على ما5لي:)

 ن ر سمال  لشركة محدد في)111.11 

مقسمة  لى) درهم  مائة  لف  ((11

درهم) خمسون  لف  (51  111.11

 111.11 للسيد عبد  لصمد  يد و)

51)خمسون  لف درهم للسيد حسن)

كركيش

بند رقم)7:) لذي 5نص على ما5لي:)
 (111 مقسم  لى) ر سمال  لشركة 

حصة مقسمة  لى)511)حصة لفائدة)

 511 و) عبد  لصمد  يد   لسيح 

حصة لفائدة  لسيد حسن كركيش

على) 5نص  5):) لذي  رقم) بند 

كركيش) تعيين  لسيد حسن  ما5لي:)

ساكن) (L5(8(82 وطنية) بطاقة 

بشارع عثمان  بن عفان زنقة د رقم)

تطو ن مسيف   د5د  و ملدة غيف) ((2

محدودة

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

 25 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

5نا5ر) 212)تحت رقم)855591.

579I

بروفيد خدمات متعددة ش.م.م ش و

FRIT CHAMAL SARL AU
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

بروفيد خدمات متعددة ش.م.م 

ش و

شارع محمد د ود  قامة بدرطابق 

فوق  ر�شي رقم   تطو ن ، 141 9، 

تطو ن  ملغرب

FRIT CHAMAL SARL AU شركة 

ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد)في طور  لتصفية)

وعنو ن مقرها  إل تماعي حي 
 لنقاطة  لسفلى سكتور) رقم 262 

- 111 9 تطو ن  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.2477 

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�شى 

2122)تقرر حل) 1))فبف 5ر)  ملؤرخ في)

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت)

 FRIT CHAMAL  لشريك  لوحيد)

 51.111 رأسمالها) مبلغ  (SARL AU

درهم وعنو ن مقرها  إل تماعي حي)
 262 رقم)  لنقاطة  لسفلى سكتور))

(: تطو ن  ملغرب نتيجة ل) (9 111  -

ركود  لقطاع.

حي) ب  مقر  لتصفية  حدد  و 
 لنقاطة  لسفلى سكتور))رقم)262 - 

111 9)تطو ن  ملغرب.)

و عين:

و)  لسيد)ة)) و د  لفح�شي 

 262 رقم) حي  لنسيم  عنو نه) ))

)ة)) تطو ن  ملغرب كمصفي) (9 111

للشركة.

وعند  إلقتضاء) لحدود  ملفروضة)

محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و) تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

مارس) (17  البتد ئية بتطو ن بتاريخ)

2122)تحت رقم)9 7.

581I

 AL WARAYNI MEDICAL & LAB SUPPLIES

S.A.R.L

 AL WARAYNI MEDICAL &
LAB SUPPLIES S.A.R.L

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

 AL(WARAYNI(MEDICAL & LAB
SUPPLIES S.A.R.L

7 زنقة سبتة  قامة ر مي  لطابق 
2 مكت4 رقم 8 ، 21111،  لد ر  

لبيضاء  ملغرب
 AL(WARAYNI(MEDICAL & LAB

SUPPLIES S.A.R.L شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي  7زنقة 

سبتة  قامة ر مي  لطابق 2 مكت4 8 
- 21111  لد ر  بيضاء  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
56958(

في) مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) ((6
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�شي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 AL (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)
 WARAYNI MEDICAL & LAB

.SUPPLIES S.A.R.L
:)تصد5ر و) غرض  لشركة بإ5جاز)

 5ر د كل  للو زم  لطبية.
7زنقة) ( (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
 8 2)مكت4) سبتة  قامة ر مي  لطابق)

- 21111) لد ر  بيضاء) ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
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5اسين) بوطجطط   لسيد 
عنو نه) ))مجموعة رياض  الندلوس)
عين  لشق) (8 ب) ) لطابق) درج 

21111) لد ر  بيضاء) ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
5اسين) بوطجطط   لسيد 
عنو نه) ))مجموعة رياض  الندلوس)
عين  لشق) (8 ب) ) لطابق) درج 

21111) لد ر  بيضاء) ملغرب
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
 25 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

5نا5ر) 212)تحت رقم)855718.
58(I

FOUZMEDIA

B B ALUM
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
B B ALUM شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي 48 زنقة 

 بو بكر  لصد5ق  قامة  5مان مكت4 
2 - 4111)  لقنيطرة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
67 79

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعد د  لقانون) (2122 أكتوبر) (21
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�شي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 B B (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.ALUM
:)مقاول في) غرض  لشركة بإ5جاز)

نجارة  ألملنيوم و بيع سلع  ألملنيوم.
زنقة) (48 (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)

 بو بكر  لصد5ق  قامة  5مان مكت4)
2 - 4111)) لقنيطرة  ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 
 لشركة):)99)سنة.

 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء):

عنو نه) )) بوشان  فؤ د   لسيد 
 495 رقم) (9 زنقة) تجزئة  لشعبي 

 طلس)2 4111)) لقنيطرة  ملغرب.
عنو نه) )) بر ق  محمد   لسيد 
6 ) لنخاخصة) رقم) كوماكري  حي 

4111)) لقنيطرة  ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) )) بوشان  فؤ د   لسيد 
 495 رقم) (9 زنقة) تجزئة  لشعبي 

 طلس)2 4111)) لقنيطرة  ملغرب
عنو نه) )) بر ق  محمد   لسيد 
6 ) لنخاخصة) رقم) كوماكري  حي 

4111)) لقنيطرة  ملغرب
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
 البتد ئية بالقنيطرة بتاريخ))2)نونبف)

2122)تحت رقم)-.
582I

CABINET BCA SARL

شركة اوالد املير
إعالن متعدد  لقر ر ت

CABINET BCA SARL
 Angle Bd Sidi Mohamed ben
 Abdellah(et(Bd(des(FAR, 1er
 étage(n°2 ، 60000، OUJDA

MAROC
شركة  والد  مليف »شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة«
وعنو ن مقرها  ال تماعي: عين بني 
مطهر  ملريجة - 22)64  ملريجة 

 ملريجة.
»إعالن متعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 
. 48(7

بمقت�شى  لجمع  لعام  الستثنائي)
 ملؤرخ في))1)غشت)2122

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية:)

على) 5نص  ):) لذي  رقم) قر ر 
ما5لي:) لجمع  لعام  الستثنائي)
5رخص للسيد سليمان ميفي  ملولود)
بطاقة) صاح4  (.12/12/(988 في)
 FD(84(8 ( رقم)  لتعريف  لوطنية 
غزييل) بدو ر  لحومر  والد   ملقيم 
سهم) ((111( سهم) ((111 لنقل)
كالتالي) درهم لكل سهم)) ((11 بسعر)
من) ميفي  للسيد  مليف  سهم  (711
بطاقة) صاح4  (.(/(/(949 مو ليد)
 F((2 17 رقم)  لتعريف  لوطنية 
،)مقيم في دو ر  لحومر  والد غزيل و)
11 )سهم للسيد عبد  للطيف ميفي)
حامل بطاقة) (.(2/12/(994 ولد في)
(، (FD2 (69  لتعريف  لوطنية رقم)
مقيم بدو ر  لحومر  والد غزيل.)قيمة)
100،000.00درهم)  ألسهم  ملباعة)
درهم).) ألسهم  ملنقولة) ألف  )مائة 
درهم) ((11 بسعر بيع) سهم)) ((111(
للسهم.)بعد عملية نقل  ألسهم)،)5قر)
 لجمع  لعام  الستثنائي ويو فق على)
تخصيص  ألسهم  ملباعة إلى:) لسيد)
و لسيد عبد) سهم)) (711(  مليف ميفي)

 للطيف ميفي))11 )سهم)
قر ر رقم)2:) لذي 5نص على ما5لي:)
إلغاء) قرر  لجمع  لعام  الستثنائي 
 لنشاط  لتالي:)-)سيار ت))تا ر لو زم)

أو قطع غيار للسيار ت)
قر ر رقم) :) لذي 5نص على ما5لي:)
قرر  لجمع  لعام  الستثنائي إضافة)
مقاول أعمال أو) (-  ألنشطة  لتالية:)
كافيتيف5ا تشغل) (- إنشاء ت مختلفة.)

شخصين أو أكثف
على) 5نص  4:) لذي  رقم) قر ر 
قرر  لجمع  لعام  الستثنائي) ما5لي:)
ميفي) للسيد  مليف  تخصيص  إلد رة 
بطاقة  لتعريف  لوطنية) صاح4 
ومنحه  لصالحيات) (F((2 17 رقم)
وإد رتها.) إلد رة  لشركة   لكاملة 
بجميع  ألعمال) 5ُلزم  ألخيف  لشركة 

 ملتعلقة بها بتوقيع و حد.
وتبعا لذلك تم تعد5ل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�شي  لتالية:)
بند رقم)):) لذي 5نص على ما5لي:)
(، أدناه) بين  ملوقعين  تشكيل  تم 
ومالكي  ألسهم  لتي تم إنشاؤها فيما)

بعد وتلك  لتي 5مكن إنشاؤها الحًقا)،)
شركة ذ ت مسؤولية محدودة تخضع)
لهد   لنظام  السا�شي،)وكذلك  لظهيف)
شو ل) (5 في) 49-97-)) لصادر  رقم)
997))) ملعدل) فبف 5ر) ((  (  (4(7
بشأن  لشركات) (5-96 رقم) للقانون 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة وتعد5الته)
وتكميله بالقانون رقم)15-)2.)5مكن)
للشركة أن تأخذ طابع شركة عضو)
بعد) محدودة  مسؤولية  ذ ت  و حد 

دمج  ميع  ألسهم في 5د و حدة.
بند رقم)2:) لذي 5نص على ما5لي:)
تأخذ  لشركة  السم  لتالي والد  مليف)
أو) أو  إلعالنات  في  ميع  ألعمال 
أو  ملنشور ت) أو  لخطابات   لفو تيف 
عن) أو  ملستند ت  ألخرى  لصادرة 
5كون) أن  د ئًما  5ج4  (،  لشركة)
ا أو متبوًعا على)

ً
 السم أعاله مسبوق

 لفور بالكلمات  لتالية:)»شركة ذ ت)
مسؤولية محدودة«)أو  ألحرف  ألولى)
بالكامل.) مكتوبة  من  سم س. .ر.ل 
مقر) وكذلك  رأس  ملال  مبلغ  وبيان 
في  لسجل) ورقم  لقيد   لشركة 

 لتجاري.
بند رقم)6:) لذي 5نص على ما5لي:)
نقد  رأس مال قدره) 5جل4  لشركاء)
مائة ألف))100،000.00))درهم)،)5تم)
 (100،000.00( دفع مبلغ مائة ألف)
باسم) بنكي  حساب  في  درهم 
حس4  لشروط  ملعمول)  لشركة 
هذ ) بمو 4  5قدم  لشركاء) بها.)
 ملساهمات  لنقد5ة  لتالية:) لسيد)
درهم  لسيد) (71.111.11  مليف ميفي:)
  1.111.11 ميفي:) عبد  للطيف 
ألف) مائة  مجموعه  ما  أي  درهم 

)100،000.00))درهم
بند رقم)7:) لذي 5نص على ما5لي:)
ألف) مائة  5بلغ   لرأس  ملال  لذي 
إلى) مقسم  (، درهم) ((100،000.00(
 ((11( بمائة) سهم  (((111( ألف)
درهم لكل منها)،)مدفوعة ومخصصة)
5تم توزيع) لتمثيل مساهمة  لشركاء.)
رأس  ملال على  لنحو  لتالي:) لسيد  مليف)
ميفي))711)سهم  لسيد عبد  للطيف)
(..…………………………………… ميفي)
…… 11 )سهم أي ما مجموعه ألف)



عدد)5755 - 24)ر 4)444) )5))فبف 5ر) 212)الجريدة الرسمية   2922

)111)))سهم.)تم  الكتتاب في  أللف)
لرأس  ملال) سهم  ملكونة  (((111(

ودفعها بالكامل من قبل  لشركاء.
على) 5نص  رقم) :) لذي  بند 
(• هو:) من  لشركة  ما5لي:) لغرض 
باإلضافة) (، محطة خدمة للسيار ت)
بشكل) إلى  ميع  ألنشطة  ملرتبطة 
مباشر أو غيف مباشر بهذ   لغرض)؛)•)
أعمال متنوعة أو إنشاء ت)،)وكذلك)
بشكل)  ميع  ألنشطة  ملرتبطة 
(• مباشر أو غيف مباشر بهذ   لغرض.)
(، أكثف) أو  كافيتيف5ا تشغل شخصين 
باإلضافة إلى  ميع  ألنشطة  ملرتبطة)
بهذ ) مباشر  غيف  أو  مباشر  بشكل 
 لغرض)؛)•)تشغيل مؤسسة لصيانة)
وكذلك  ميع  ألنشطة) (،  لسيار ت)
 ملرتبطة بشكل مباشر أو غيف مباشر)
قطع) أو  لو زم  تا ر  (• بهذ   لغرض.)
وكذلك  ميع) (، للسيار ت) غيار 
أو) مباشر  بشكل   ألنشطة  ملرتبطة 
•)غسيل) ؛) غيف مباشر بهذ     لغرض)
وكذلك  ميع  ألنشطة) (،  لسيار ت)
 ملرتبطة بشكل مباشر أو غيف مباشر)
وبيع وتمثيل) شر ء) (• ؛) بهذ   لغرض)
وتصد5ر  ميع) و ستيف د  وتد ول 
وكذلك) و لخدمات  أنو ع  ملنتجات 
بشكل)  ميع  ألنشطة  ملرتبطة 
بهذ   لغرض) مباشر  غيف  أو  مباشر 
في  ميع) بيع  لشهرة و ملشاركة  (• ؛)
 لشركات  لتي تسعى لتحقيق أهد ف)
بجميع  لعمليات) تتعلق  أو  مماثلة 
 ملتعلقة بشكل مباشر أو غيف مباشر)
كلًيا أو  زئًيا بإحدى  لعمليات  ملشار)
إليها أعاله)،)وذلك لتسهيل أو تعزيز أو)
أعم) وبشكل  نشاط  لشركة.) تطوير 
بشكل) ،) ميع  لعمليات  ملتعلقة 
كلًيا أو  زئًيا) (، مباشر أو غيف مباشر)
،)بالغرض  ملذكور أعاله أو أي غرض)
مشابه أو مرتبط أو 5حتمل أن يعزز)

تطويره.
على) 5نص  رقم) ):) لذي  بند 
ما5لي:)تتم إد رة  لشركة وتسييفها من)
قبل و حد أو أكثف من  ملسيف5ن،)سو ء)
(، أم ال) كانو  أشخاًصا ذ تيين شركاء)
تفويضهم.) بدون تحد5د مدة  أو  مع 
د ئًما) مؤهلون  ) ملسيف5ن))  ملسيف و)

إلعادة  النتخاب.)5تم تعيين  ملسيف5ن)
بقر ر من  لشريك  لوحيد أو  لشركاء)
 لذ5ن 5مثلون أكثف من نصف  ألسهم.)
5جوز للمسيف5ن إنهاء)مهامهم)،)ولكن)
(، إخطار  لشركاء) طريق  عن  فقط 
إقر ر  الستالم.) مع  مسجل  بكتاب 
من) بقر ر  تسريح  ملسيف5ن  5مكن 
أو  لشركاء) لذ5ن)  لشريك  لوحيد 
في) نصف  ألسهم.) من  أكثف  5مثلون 
5ُمنح) (، ثالثة) أطر ف  مع   لعالقات 
إذ ) من  ملسيف5ن  كل  أو  (،  ملسيف)
أوسع) (، منهم) هناك  لعد5د  كان 
 لصالحيات للعمل في  ميع  لظروف)
نيابة عن  لشركة.) ملسيف فقط لد5ه)
توقيع  لشركة و لقدرة على  إلد رة.)
(، قر ر  د5د) من  آلن وحتى صدور 
وظائف) لشغل  تعيين  لشركاء) تم 
(، مع  لصالحيات  ملوضحة)  ملسيف 
(، لذلك) ونتيجة  لفتفة غيف محدودة.)
مغربي) (، تم تعيين  لسيد  مليف ميفي)
 لجنسية)،)من مو ليد)))5نا5ر)949) 
في ملريجة  ر دة  ملقيم في دو ر  لحومر)
أوالد غزيل)،)وحامل بطاقة  لتعريف)
مسيًف ) (F((2 17 رقم)  لوطنية 
ستكون  لشركة) (، وبالتالي) منفرًد .)
ملزمة قانوًنا بجميع  ألعمال  ملتعلقة)
بها وكذلك بالنسبة لسح4  ألمو ل)
و ألور ق  ملالية)،)أو  لتفويضات على)
أو  ملودعين) أو  ملد5نين   ملصرفيين 
أو  لقبول) أو  ملصادقات  و ملكتتبين 
من) (، إ5صاالت  ألور ق  لتجارية) أو 
للمسيف  مليف) خالل  لتوقيع  لفريد 
أي تغييف 5تم تحد5ده في إد رة) ميفي.)
للغيف إال بعد) (

ً
 لشركة سيكون ملزما

)للقانون.)في  لعالقات مع)
ً
نشره)،)وفقا

5مثل  ملسيف  لشركة) (، أطر ف ثالثة)
للتصرف) أوسع  لصالحيات  ولد5ه 
دون) في  ميع  لظروف  عنها  نيابة 
 لحا ة إلى تبف5ر  لصالحيات  لخاصة)
حق) عقار  و  شر ء) للمسيف  ويمكن 
عقاري بالشروط وباألسعار  لتي 5ر ها)
بأفعال) حتى  تلتزم  لشركة  مناسبة.)
 ملسيف  لتي ال تدخل في نطاق غرض)
ما علم  لطرف  لثالث أن) (،  لشركة)
 لفعل تجاوز هذ   لغرض أو أنه ال)
5مكن أن 5كون على غيف علم به)،)مع)

أن) مع  ستبعاد  (، مر عاة  لظروف)
5كفي) نشر  لنظام  ألسا�شي  مجرد 
في حالة تعدد) لتشكيل هذ   لدليل.)
بشكل) 5تمتعون  فإنهم  (،  ملسيف5ن)
بالصالحيات  ملنصوص) منفصل 
فإن  ملعارضة) (، عليها في هذه  ملادة)
 لتي يشكلها  ملسيف ألفعال مسيف آخر)
ال 5كون لها تأثيف فيما 5تعلق باألطر ف)
ما لم 5ثبت أنهم قد أخذو ) (،  لثالثة)
على  ملسيف  لقيام) 5حظر  بها.) علم 
لنشاط  لشركة) مشابه  نشاط  بأي 
أو  لشركاء.) به  لشريك  5أذن  لم  ما 
ألحكام  ملادة) وفًقا  (، تعتبف  إلد رة)
في) من  لظهيف  لشريف  لصادر  (67
بشكل) مسؤولة  (، ((997 فبف 5ر) (( 
(، حس4  لحالة) (، أو  ماعي) فردي 
إما) (، تجاه  لغيف) أو  تجاه  لشركة 
مخالفة  ألحكام  لقانونية  لتي) عن 
ذ ت  ملسؤولية) تحكم  لشركات 
 لقانونية.)أو تجاه  لغيف)،)سو ء)كانت)
مخالفة لألحكام  لقانونية  لتي تحكم)
 لشركات ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة)،)
أو  نتهاكات هذه  ألنظمة)،)أو  ألخطاء)
 لتي 5رتكبها في إد رته.)في تعامالته مع)
ومن  ملفهوم) (، أو  لشركاء)  لشريك 
ملزمة) ليست  أن  ألحكام  لتالية 
لألطر ف  لثالثة وال 5مكن  الحتجاج)
على) 5ج4  (، إد رة  لشركة) بها ضد 
(، توقيعه) توقيع  أو   ملسيف  لتصرف 
لتنفيذ  ألعمال  إلد رية ذ ت  لصلة)
على  ملسيف) 5ج4  بغرض  لشركة.)
و لرعا5ة) 5كرس  لوقت  لالزمين  أن 
مخول) لكنه  (، للشؤون  ال تماعية)
صر حة ملمارسة أي نشاط منهي آخر.)
 ملسيف د ئًما قابل ل  لتسريح بقر ر من)
 لشريك أو  لشركاء.)إذ  تقرر  لتسريح)
إلى) 5ؤدي  فقد  (، عادل) بدون سب4 
فإن) (، باإلضافة إلى ذلك) تعويضات.)
من) بقر ر  ل  لتسريح  قابل   ملسيف 
على) بناًء) (، مشروع) لسب4   ملحاكم 
له) 5جوز  أو  لشركاء.) طل4  لشريك 
إنهاء)مهامه)،)ولكن فقط بعد إخطار)
 ( ( ثالثة) قبل  أو  لشركاء)  لشريك 
أشهر على  ألقل.)يعتبف  ملسيف  لذي لم)
5تمكن من أد ء)و  باته ملدة ستة))6) 
(، أشهر متتالية بسب4  لعجز  لبدني)

إذ  كان) قد  ستقال وتم  ستبد له.)
هناك  لعد5د من  ملسيف5ن)،)في حالة)
إنهاء)مهام أحدهم)،)سيقرر  لشريك)
ومن  ملحتمل) أو  لشركاء) ستبد له 
أن 5حدد أ ر  ملسيف  لجد5د.)في حالة)
(، و حد) مسيف  قبل  من  إنهاء) ملهام 
سيتم  الحتفاظ مؤقًتا بجميع  لوكالء)
 لذ5ن منحتهم  إلد رة مسبًقا وسيحل)
محله ويحددون)  لشريك أو  لشركاء)
للمسيف) 5جوز  مسيف  د5د.) أ ر 
وكالء) تعيين  (، مسؤوليته) تحت  (،
لو حد أو أكثف من  ألغر ض  ملحددة)
بدقة.)5مكن للمسيف)) ملسيف5ن))أ5ًضا)
 ختيار و حد أو أكثف من  ملسيف5ن من)
بين  لشركاء)أو من خار هم)،)و لذ5ن)
5حددون صالحياتهم.) ملعاملة وكذلك)

شروط  لتعيين و لفصل.
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
د نبف) (18 بتاريخ) بو دة   لتجارية 

2122)تحت رقم)694 .
58 I

sté ENNAKHILE CONSEIL SARL AU

شركة اكسسوار اوطو ميد
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 sté ENNAKHILE CONSEIL SARL
AU

رقم 84)  لحي  لحسني ورز ز ت 
رقم 84)  لحي  لحسني ورز ز ت، 

 4511، ورز ز ت  ملغرب
شركة  كسسو ر  وطو ميد شركة 

ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي رقم 45 
تجزئة  لحز م ورز ز ت - 45111 

ورز ز ت  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
(22 9

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) ((7
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�شي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
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ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

شركة) (: بمختصر تسميتها)  إلقتضاء)

 كسسو ر  وطو ميد.

تا ر) (: بإ5جاز) غرض  لشركة 

إكسسو ر ت  لسيار ت..
 45 رقم) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)

 45111 (- ورز ز ت) تجزئة  لحز م 

ورز ز ت  ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة سنة.

 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 لسيد محمد  زكاو):)111.))حصة)

بقيمة)11))درهم للحصة.)

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
 لسيد محمد  زكاو عنو نه) ))رقم)

 45111 ورز ز ت) تجزئة  لحز م  (45

ورز ز ت  ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيد محمد  زكاو عنو نه) ))رقم)

 45111 ورز ز ت) تجزئة  لحز م  (45

ورز ز ت  ملغرب

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

5نا5ر) (21  البتد ئية بورز ز ت بتاريخ)

 212)تحت رقم)29.

584I

STE BENSELLAOU SARL AU 

الحبا�شي ديكور
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

STE BENSELLAOU SARL AU

 DOUAR TIFIRASINE RAS

 LAKSAR(GUERCIF ، 35100،

GUERCIF MAROC

 لحبا�شي د5كور شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي  ملحل 

 ملتو  د بامللك  ملسمى ملك  لحرية 

47   رسيف - 11)5   رسيف 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

(486

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعد د  لقانون) (2122 د نبف) (17

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�شي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

 لحبا�شي د5كور.

- عمال) (: بإ5جاز) غرض  لشركة 

 لد5كور)) لجبص،) لصباغة...))

- الشغال  ملختلفة و لبناء

- لوساطة.

:) ملحل) عنو ن  ملقر  ال تماعي)

 ملتو  د بامللك  ملسمى ملك  لحرية)

11)5 ) رسيف) (- 47 ) رسيف)

 ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 (.111 (:  لسيد حكيم  لحبا�شي)

حصة بقيمة)11))درهم للحصة.)

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

 لسيد حكيم  لحبا�شي عنو نه) ))

  5(11 تجزئة  لحرية  رسيف)

 رسيف  ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيد حكيم  لحبا�شي عنو نه) ))

  5(11 تجزئة  لحرية  رسيف)

 رسيف  ملغرب

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

1 )5نا5ر)  البتد ئية بجرسيف بتاريخ)

 212)تحت رقم) 486/212).

585I

STE DOMICILE CONSEIL

 STE TRANS DIAMOND
SARL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
قفل  لتصفية

STE DOMICILE CONSEIL

AV(MED(V ، 35100،  رسيف 

 ملغرب

 STE TRANS DIAMOND SARL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي : 2 ) 

مكت4 رقم ) شارع محمد  لخامس 

 رسيف - 11)5   رسيف  ملغرب.

قفل  لتصفية
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

.(527

بمقت�شى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

تقرر حل) 5نا5ر) 212) (21  ملؤرخ في)

 STE TRANS DIAMOND SARL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة مبلغ)
وعنو ن) درهم  ((11.111 رأسمالها)

رقم) مكت4  (( 2 مقرها  إل تماعي)

(- شارع محمد  لخامس  رسيف) ((

11)5 ) رسيف  ملغرب نتيجة لعدم)

و ود نشاط.

و عين:

و) لعسيكري  (  لسيد)ة)) بر هيم)

تاد رت) ( 2 دو ر  لساقية) عنو نه) ))

11)5 ) رسيف  ملغرب)  رسيف)

كمصفي))ة))للشركة.

و) خزرون  محمد   لسيد)ة))

بدر  رسيف) تجزئة  عنو نه) ))

كمصفي) 11)5 ) رسيف  ملغرب 

)ة))للشركة.

و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية)

 ( 2 وفي) 5نا5ر) 212) (21 بتاريخ)

شارع محمد  لخامس) (( مكت4 رقم)

 رسيف)-)11)5 ) رسيف  ملغرب.

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

1 )5نا5ر)  البتد ئية بجرسيف بتاريخ)

 212)تحت رقم) 212/ 48).

586I

STE DOMICILE CONSEIL

STE IRRI VERT SARL AU
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
قفل  لتصفية

STE DOMICILE CONSEIL

AV(MED(V ، 35100،  رسيف 

 ملغرب

STE IRRI VERT SARL AU شركة 

ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي : مز نين 
رقم 2 ملك  لخمار طي4 كناد 

 رسيف - 11)5   رسيف  ملغرب.

قفل  لتصفية
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

.(889

بمقت�شى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

تقرر حل) 5نا5ر) 212) (21  ملؤرخ في)

شركة) (STE IRRI VERT SARL AU

ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك)

 (11.111 رأسمالها) مبلغ   لوحيد 

مقرها  إل تماعي) وعنو ن  درهم 

مز نين رقم)2)ملك  لخمار طي4 كناد)

11)5 ) رسيف  ملغرب) (-  رسيف)

نتيجة لعدم و ود نشاط.

و عين:

و) لعسيكري  (  لسيد)ة)) بر هيم)

تاد رت) ( 2 دو ر  لساقية) عنو نه) ))

11)5 ) رسيف  ملغرب)  رسيف)

كمصفي))ة))للشركة.

و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية)

بتاريخ)21)5نا5ر) 212)وفي مز نين رقم)

2)ملك  لخمار طي4 كناد  رسيف)-)

11)5 ) رسيف  ملغرب.

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

1 )5نا5ر)  البتد ئية بجرسيف بتاريخ)

 212)تحت رقم) 484/212).

587I
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SOCIETE FIDU SOUMAYA SARL-AU

SEZA SHORE
إعالن متعدد  لقر ر ت

 SOCIETE FIDU SOUMAYA
SARL-AU

 FES, AV(DES(FAR(IMM(SAIDI
 BUREAU(FATH 2EME(ETAGE
 APPT(N °7 VN ، 30000، fès

Maroc
SEZA SHORE »شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد«

وعنو ن مقرها  ال تماعي: شارع 
عالل بن عبد هللا شارع عبد  لعزيز 
 لطالبي إقامة رقم 6)  لطابق  لر بع 

 ملكت4 رقم 28 - 1111  فاس 
 لنغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.72 9 
بمقت�شى  لجمع  لعام  الستثنائي)

 ملؤرخ في)9))5نا5ر) 212
تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية:)

قر ر رقم  ألول:) لذي 5نص على)
ما5لي:)رفع رأسمال  لشركة من مبلغ)
51111)درهم خمسون ألف درهم إلى)
51111))مائة و خمسون ألف درهم

5نص) رقم  لثاني:) لذي  قر ر 
تحويل  لشكل  لقانوني) ما5لي:) على 
د ت  ملسؤولية) شركة  من  للشركة 
إلى) د ت  لشريك  لوحيد   ملحدودة 

شركة د ت  ملسؤولية  ملحدودة
قر ر رقم  لثالت:) لذي 5نص على)
إعادة تعيين  لسيد  لحمد ني) ما5لي:)

أحمد كمسيف وحيد للشركة)
وتبعا لذلك تم تعد5ل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�شي  لتالية:)
على) 5نص  رقم  ألول:) لذي  بند 
ما5لي:)رفع رأسمال  لشركة من مبلغ)
51111)درهم خمسون ألف درهم إلى)
51111))مائة و خمسون ألف درهم

5نص) رقم  لثاني:) لذي  بند 
تحويل  لشكل  لقانوني) ما5لي:) على 
د ت  ملسؤولية) شركة  من  للشركة 
إلى) د ت  لشريك  لوحيد   ملحدودة 

شركة د ت  ملسؤولية  ملحدودة

بند رقم  لثالت:) لذي 5نص على)
إعادة تعيين  لسيد  لحمد ني) ما5لي:)

أحمد كمسيف وحيد للشركة)
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
 لتجارية بفاس بتاريخ)1 )5نا5ر) 212 

تحت رقم)5957.

588I

FIDWAY CONSEIL

ABRAJE ADAM
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

FIDWAY CONSEIL
 AVENUE ESSAADIYNE

 RESIDENCE(L’OLIVIER 1er
 ETAGE(APPT(N°2 (EN(FACE

 CAFE(LA(TERRASSE(، 50000،
MEKNES MAROC

ABRAJE ADAM شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي محل رقم 
) تجزئة  ملدرسة رقم 5  ويسالن - 

51111 مكناس  ملغرب.
تفويت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.5495(

بمقت�شى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تمت) (212( غشت) (1( في)  ملؤرخ 

 ملصادقة على):
5ونس  لعريف) )ة)) تفويت  لسيد)
أصل) من  حصة   تماعية  (511
)ة)) لفائدة  لسيد) حصة  ((.111
لبطاقة) عريف  لحامل  بو معة 
وتعيينه) (D469 5 (عدد  لتعريف 
محدودة) غيف  ملدة  للشركة  مسيف 
غشت) (1( بتاريخ) مزدوج  بتوقيع 

.212(
5ونس  لعريف) )ة)) تفويت  لسيد)
حصة) (511 من  لتسييف) و نسحابه 
حصة) ((.111 أصل) من    تماعية 
لفائدة  لسيد))ة))عزيز عريف  لحامل)
 D7(1 11 عدد) لبطاقة  لتعريف 
غيف) ملدة  للشركة  مسيف  وتعيينه 
 1( بتاريخ) مزدوج  بتوقيع  محدودة 

غشت)2122.

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني  (
د نبف) ((5 بتاريخ) بمكناس   لتجارية 

)212)تحت رقم)5414.

589I

شركة فيدوسو

SMART ECOLE RIMASSE
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

شركة فيدوسو
12) شارع  ملوحد5ن  لحسيمة ، 

2111 ،  لحسيمة  ملغرب
SMART ECOLE RIMASSE شركة 

ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي 5   لطابق 
 الول و لثاني شارع موريتانيا حي 

ثانوية  مزورن - 2111   لحسيمة 
 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
 989

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) (21
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�شي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.SMART ECOLE RIMASSE
-)مدرسة) (: غرض  لشركة بإ5جاز)
قبل  لتمدرس) للتعليم  خاصة 

) لروض)
-) لدعم و لتقويم.

  5 (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
 لطابق  الول و لثاني شارع موريتانيا)
حي ثانوية  مزورن)-)2111 ) لحسيمة)

 ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 (.111 (: روبيو) فاطمة   لسيدة 
حصة بقيمة)11))درهم للحصة.)

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء):

عنو نه) )) روبيو  فاطمة   لسيدة 
2111 ) لحسيمة)  مزورن  لحسيمة)

 ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) )) روبيو  فاطمة   لسيدة 
2111 ) لحسيمة)  مزورن  لحسيمة)

 ملغرب
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
 البتد ئية بالحسيمة بتاريخ)24)5نا5ر)

 212)تحت رقم)96.

591I

mohammed boumzebra

STE TAMNATE ELEC
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

mohammed boumzebra
 N° 8 BD(ALLAL(BEN(ABDELLAH
 FKIH(BEN(SALAH، 23200، FKIH

BEN SALAH MAROC
STE TAMNATE ELEC شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي تجزئة 

 لسالم  لرقم 1)5 - 211 2  لفقيه 
بن صالح  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
522 

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) ((2
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�شي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 STE (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.TAMNATE ELEC
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مقاول) (: بإ5جاز) غرض  لشركة 
في  لتفكيبات) مقاول  (- في  لبناء)

 لكهربائية.
تجزئة) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
- 211 2) لفقيه)  5(1  لسالم  لرقم)

بن صالح  ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
رأسمال  لشركة:) مبلغ 

100.000,00)درهم،)مقسم كالتالي:
 لسيد رحابلي محمد):)511)حصة)

بقيمة)11))درهم للحصة.
 511 (: رحابلي  لحسن)  لسيد 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة.)
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
عنو نه) )) محمد  رحابلي   لسيد 
211 2) لفقيه بن)  لفقيه بن صالح)

صالح  ملغرب.
 لسيد رحابلي  لحسن عنو نه) ))
211 2) لفقيه بن)  لفقيه بن صالح)

صالح  ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) )) محمد  رحابلي   لسيد 
211 2) لفقيه بن)  لفقيه بن صالح)

صالح  ملغرب
 لسيد رحابلي  لحسن عنو نه) ))
211 2) لفقيه بن)  لفقيه بن صالح)

صالح  ملغرب
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
بتاريخ) بن صالح  بالفقيه   البتد ئية 
25)5نا5ر) 212)تحت رقم) 212/) .

59(I

STE FIDUTRA-COM

THE BLUE MAN CAMP
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

STE FIDUTRA-COM
عمارة  لبفكة  لطابق   رقم 9) شارع 

عالل  لفا�شي ، 41111، مر كش 
 ملغرب

THE BLUE MAN CAMP شركة 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي دو ر  5ت 
 لشيخ  ماعة  كفاي - 41254 

مر كش  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

( 2799
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) (15
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�شي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 THE (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.BLUE MAN CAMP
:) إلقامة) بإ5جاز) غرض  لشركة 

 لسياحية قصيفة  ملدى.
دو ر) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
 41254 (-  5ت  لشيخ  ماعة  كفاي)

مر كش  ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
  41 (:  لسيد  حمد  ملصو ب)

حصة بقيمة)11))درهم للحصة.
   1 (:  لسيد عبد  لرحيم لعنا5ة)

حصة بقيمة)11))درهم للحصة.
 لسيد عبد  للطيف حر ت):)1   

حصة بقيمة)11))درهم للحصة.)
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
 لسيد  حمد  ملصو ب عنو نه) ))
 41111 مر كش) تجزئة  الزدهار  (79

مر كش  ملغرب.
لعنا5ة) عبد  لرحيم   لسيد 
د ود  كفاي) دو ر  5ت  عنو نه) ))
مر كش) (41111 مر كش)  الود 5ة 

 ملغرب.
حر ت) عبد  للطيف   لسيد 
57) الزدهار  متد د) رقم) عنو نه) ))
 41111 مر كش) (( 2) لطابق)  لشقة)

مر كش  ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيد  حمد  ملصو ب عنو نه) ))

 41111 مر كش) تجزئة  الزدهار  (79

مر كش  ملغرب

لعنا5ة) عبد  لرحيم   لسيد 

د ود  كفاي) دو ر  5ت  عنو نه) ))

مر كش) (41111 مر كش)  الود 5ة 

 ملغرب

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

5نا5ر) ( 1 بتاريخ) بمر كش   لتجارية 

 212)تحت رقم)44217).

592I

STE CROWN CONSULTING SARL

 STÉ HAUTE MARINA SARL
AU

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 STE CROWN CONSULTING

SARL

 ANGLE RUE ALGERIE N°12

 ET RUE HAJRAT NEKOUR

 N°166,3EME(ETAGE

 B,ALHOCEIMA ، 32000،

ALHOCEIMA MAROC

 STÉ HAUTE MARINA SARL AU

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي كر ج 

بالبنا5ة  لكائنة بأ5ت 5وسف و علي 

بني ورياغل - 2111   لحسيمة 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

 979

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  (2122 نونبف) (2 

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�شي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

 STÉ (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.HAUTE MARINA SARL AU

:)مقاول في) غرض  لشركة بإ5جاز)

أشغال  لبناء)

كر ء) ألالت)

بيع  ملعد ت و كسسو ر  لسيار ت.

كر ج) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)

بالبنا5ة  لكائنة بأ5ت 5وسف و علي)

2111 ) لحسيمة) (- ورياغل) بني 

 ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 لسيد نور لد5ن  لعالطي):)111.) 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة.)

 لسيد نور لد5ن  لعالطي):)111) 

بقيمة)11))درهم.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

نور لد5ن  لعالطي)  لسيد 
زنقة  بل  لحمام) (16 عنو نه) ))

2111 ) لحسيمة  ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

نور لد5ن  لعالطي)  لسيد 
زنقة  بل  لحمام) (16 عنو نه) ))

2111 ) لحسيمة  ملغرب

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

 29 بتاريخ) بالحسيمة   البتد ئية 

د نبف)2122)تحت رقم)64 .

59 I

TAX CONSULTING AND ACCOUNTING

ك. داري
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 TAX CONSULTING AND

ACCOUNTING

 AV(HASSANII(IMM(SALHI 2

 ETAGE(BENI(MELLAL ، 23000،

BENI MELLAL maroc
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ك. د ري شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي  2 شارع 
بوريد  لطابق   رقم 5  لصخور 
 لسود ء  لد ر  لبيضاء - 21111 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
569945

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) (15
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�شي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
ك.) (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

د ري.
منعش) (: بإ5جاز) غرض  لشركة 

عقاري.
عنو ن  ملقر  ال تماعي):) 2)شارع)
5) لصخور) رقم) بوريد  لطابق) )
 21111 (-  لسود ء) لد ر  لبيضاء)

 لد ر  لبيضاء) ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):) ملغرب سنة.
 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 لسيد كد ري فهد):)111.))حصة)

بقيمة)11))درهم للحصة.)
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
عنو نه) )) فهد  كد ري   لسيد 
82 )بوسكورة  لد ر) كولف ستي فال)
21111) لد ر  لبيضاء)  لبيضاء)

 ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) )) فهد  كد ري   لسيد 
82 )بوسكورة  لد ر) كولف ستي فال)
21111) لد ر  لبيضاء)  لبيضاء)

 ملغرب

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

 27 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

5نا5ر) 212)تحت رقم)68)11856.

594I

marrakech(externalisation

FADAG
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

marrakech(externalisation

 angle(rue(tarik(ibn(ziad &ibn

 aicha(résidence(excel(sior(imm

 18 appt 6 guéliz ، 40000،

marrakech maroc

FADAG شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي محل ) 

وحدة رقم 45  عملية  لكرم طريق 

 سفي مر كش - 41111 مر كش 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

( 2519

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) ((7

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�شي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.FADAG

*تخزين) (: بإ5جاز) غرض  لشركة 

 ميع  ملنتجات  لزر عية)) لطاز ة

* لتكييف),) الستيف د و لتصد5ر,
من  لسوق) كل  في   لتسويق 

 لوطنية و لدولية

لجميع  ملنتجات  لزر عية

و) محطات  لتعبئة  *تشغيل 

 لتغليف

و لنقل) * لعمل  للو ستيكي 

 لدولي للبضائع)

* ستيف د و تصد5ر

وتغليف  ميع) وتعبئة  *تجهيز 

و لفو كه)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) أنو ع  لخضرو ت 

.

 ( محل) (: عنو ن  ملقر ال تماعي)

عملية  لكرم طريق) ( 45 وحدة رقم)

مر كش) (41111 (- مر كش)  سفي 

 ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 (.111 (: فضالم) محمد   لسيد 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة.)

 (111 (: فضالم) محمد   لسيد 

بقيمة)11))درهم.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

عنو نه) )) فضالم  محمد   لسيد 

  7 رقم) فيال  مر انة  تاركة  قامة 

مر كش)41111)مر كش  ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) )) فضالم  محمد   لسيد 

  7 رقم) فيال  مر انة  تاركة  قامة 

مر كش)41111)مر كش  ملغرب

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

5نا5ر) ((9 بتاريخ) بمر كش   لتجارية 

 212)تحت رقم)858 4).

595I

مكت4  ملحاسبة  غز ل

نصرام نيكوص
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

مكت4  ملحاسبة  غز ل

درب  لقريعة زنقة 5 رقم  17) ، 

21551،  لد ر  لبيضاء  ملغرب

نصر م نيكوص شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي 24 تجزئة 

 ملستقبل - 21271  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

571(15

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) (15

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�شي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

 إلقتضاء)بمختصر تسميتها):)نصر م)

نيكوص.

:) لتجارة) بإ5جاز) غرض  لشركة 

و الستيف د و لتصد5ر بصفة عامة.

عنو ن  ملقر  ال تماعي):)24)تجزئة)

21271) لد ر  لبيضاء) (-  ملستقبل)

 ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 411.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 4.111 (:  لسيد عبد  الله ناصح)

حصة بقيمة)11))درهم للحصة.)

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

 لسيد عبد  الله ناصح عنو نه) ))

)28)شارع بن تاشفين  قامة  لياقوت)

21591) لد ر  لبيضاء) ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيد عبد  الله ناصح عنو نه) ))

)28)شارع بن تاشفين  قامة  لياقوت)

21591) لد ر  لبيضاء) ملغرب

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

  ( بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

5نا5ر) 212)تحت رقم)856252.

596I
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 لناظور للحسابات

EMADIOUAN TRANS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

 لناظور للحسابات

شارع  الميف سيدي محمد  لحي 

 الد ري سيتي  ملحمد5ة بلوك د 

 لطابق  لثاني رقم 5 ، 62111، 

 لناظور  ملغرب

EMADIOUAN TRANS شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي شارع 

سيفيا عمارة 1) تجزئة غا5مو 

 لطابق  لر بع  لشقة رقم 4 د 

 لناظور 62111  لناظور  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

25(97

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) (( 

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�شي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.EMADIOUAN TRANS

نقل) (- (: بإ5جاز) غرض  لشركة 

 لبضائع لصالح  لغيف.

شارع) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)

سيفيا عمارة)1))تجزئة غا5مو  لطابق)
د  لناظور) (4 رقم)  لر بع  لشقة 

62111) لناظور  ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 51.111 رأسمال  لشركة:) مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

251)حصة)  لسيد بعيش  مال):)

بقيمة)11))درهم للحصة.

 251 (: حسا5ن)  لسيد  وهرى 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة.)

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

عنو نه) )) بعيش  مال   لسيد 

دو ر  والد علي وعمرو فرخانة)62124 

 لناظور  ملغرب.

 لسيد  وهرى حسا5ن عنو نه) ))

فرخانة) وعلي  مسعود  دو ر  والد 

62124) لناظور  ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) )) بعيش  مال   لسيد 

دو ر  والد علي وعمرو فرخانة)62124 

 لناظور  ملغرب

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

5نا5ر) ( 1  البتد ئية بالناضور بتاريخ)

 212)تحت رقم)5244.

597I

 لناظور للحسابات

RIFRAM
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

قفل  لتصفية

 لناظور للحسابات

شارع  الميف سيدي محمد  لحي 

 الد ري سيتي  ملحمد5ة بلوك د 

 لطابق  لثاني رقم 5 ، 62111، 

 لناظور  ملغرب

RIFRAM شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي : شارع 

5وسف  بن تاشفين 62) مكرر شقة 
رقم ))  لناظور 62111  لناظور 

 ملغرب.

قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

.( 47 

بمقت�شى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

تقرر حل) 5نا5ر) 212) ((2  ملؤرخ في)

ذ ت  ملسؤولية) شركة  (RIFRAM

 91.111 رأسمالها) مبلغ   ملحدودة 

درهم وعنو ن مقرها  إل تماعي شارع)

5وسف  بن تاشفين)62))مكرر شقة)
62111) لناظور) ))) لناظور) رقم)
عدم  لوصول) ل-) نتيجة   ملغرب 

ملبتغى  لشركة..

و عين:
و) بلخريف  ( رشيد)  لسيد)ة))

شارع  لحسن  لثاني زنقة) عنو نه) ))
111)5) لحا 4  ملغرب) 2رقم)

كمصفي))ة))للشركة.

و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية)

شارع) وفي  (2122 د نبف) (26 بتاريخ)

5وسف  بن تاشفين)62))مكرر شقة)
62111) لناظور) ))) لناظور) رقم)

 ملغرب.

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

5نا5ر) ( (  البتد ئية بالناضور بتاريخ)

 212)تحت رقم)5252.

598I

 ئتمانية  لر حة

BOYOUT EL MNIAI
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

 ئتمانية  لر حة

48 شارع محمد  لخامس تجزئة 

 لصافي برشيد برشيد، 11)26، 

MAROC برشيد

BOYOUT EL MNIAI شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي 21 تجزئة 

 لقونة  لطابق  لثاني برشيد 11)26 

برشيد  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

(756(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) (16

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�شي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.BOYOUT EL MNIAI

منعش) (: بإ5جاز) غرض  لشركة 

عقاري)-)بيع وشر ء) الر �شي)-)مقاولة)

 شغال مختلفة)-) لتجارة.

عنو ن  ملقر  ال تماعي):)21)تجزئة)
 26(11  لقونة  لطابق  لثاني برشيد)

برشيد  ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 911 (: كبفدي)  لسيد  ملصطفى 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة.
 لسيد محمد كبفدي):)11))حصة)

بقيمة)11))درهم للحصة.)
 911 (: كبفدي)  لسيد  ملصطفى 

بقيمة)11))درهم.
 لسيد محمد كبفدي):)11))بقيمة)

11))درهم.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
 لسيد  ملصطفى كبفدي عنو نه) ))
 26(11 تجزئة  لقونة) (6   ) لزنقة)

برشيد  ملغرب.
عنو نه) )) كبفدي  محمد   لسيد 
 26(11 تجزئة  لقونة) (6   ) لزنقة)

برشيد  ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيد  ملصطفى كبفدي عنو نه) ))
 26(11 تجزئة  لقونة) (6   ) لزنقة)

برشيد  ملغرب
عنو نه) )) كبفدي  محمد   لسيد 
 26(11 تجزئة  لقونة) (6   ) لزنقة)

برشيد  ملغرب
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
5نا5ر) ((9 بتاريخ) ببفشيد   البتد ئية 

 212)تحت رقم)85.
599I

 ئتمانية  لر حة

JADMED PROMO
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

 ئتمانية  لر حة
48 شارع محمد  لخامس تجزئة 
 لصافي برشيد برشيد، 11)26، 

MAROC برشيد
JADMED PROMO شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
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وعنو ن مقرها  إل تماعي  ) شارع 
محمد  لخامس  لطابق  لثالث 

تجزئة  ليسر برشيد 11)26 برشيد 
 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
(7615

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) ((8
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�شي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.JADMED PROMO
منعش) (: بإ5جاز) غرض  لشركة 
عقاري)-)بيع وشر ء) الر �شي)-)مقاولة)

 شغال مختلفة)-) لتجارة.
عنو ن  ملقر  ال تماعي):) ))شارع)
محمد  لخامس  لطابق  لثالث تجزئة)
 ليسر برشيد)11)26)برشيد  ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 
 لشركة):)99)سنة.

 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 411 (:  لسيد عبد  لسالم رشدي)
حصة بقيمة)11))درهم للحصة.

211)حصة) (:  لسيد كمال رشدي)
بقيمة)11))درهم للحصة.

211)حصة) (:  لسيد  مين رشدي)
بقيمة)11))درهم للحصة.

 211 (: ما دي)  لسيد  مليلودي 
حصة بقيمة)11))درهم للحصة.)

 411 (:  لسيد عبد  لسالم رشدي)
بقيمة)11))درهم.

211)بقيمة) (:  لسيد كمال رشدي)
11))درهم.

بقيمة) (211 (:  لسيد  مين رشدي)
11))درهم.

 211 (: ما دي)  لسيد  مليلودي 
بقيمة)11))درهم.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء):

رشدي) عبد  لسالم   لسيد 
عنو نه) ))تجزئة نازك  لزنقة رقم))2 

عين  لشق) 5)21) لبيضاء) ملغرب.
عنو نه) )) رشدي  كمال   لسيد 
تجزئة نازك  لزنقة رقم)62)عين  لشق)

 5)21) لبيضاء) ملغرب.
عنو نه) )) رشدي   لسيد  مين 
تجزئة نازك  لزنقة رقم))2)عين  لشق)

 5)21) لبيضاء) ملغرب.
 لسيد  مليلودي ما دي عنو نه) ))
 (8 رقم) ((8 ع) (1( محسن)  قامة 

11)21) لبيضاء) ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
رشدي) عبد  لسالم   لسيد 
عنو نه) ))تجزئة نازك  لزنقة رقم))2 

عين  لشق) 5)21) لبيضاء) ملغرب
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
5نا5ر) (26 بتاريخ) ببفشيد   البتد ئية 

 212)تحت رقم)25).
611I

AMDE

BETAFLEX
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

AMDE
 ANGLE RUE SOUMAYA ET BD
 ABDELMOUMEN ، 20000،

CASABLANCA MAROC
BETAFLEX شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد)في 

طور  لتصفية)
وعنو ن مقرها  إل تماعي زنقة سمية 
 قامة شهرز د    لطابق 5 رقم 22 
 لنخيل  لد ر لبيضاء زنقة سمية 
 قامة شهرز د    لطابق 5 رقم 

22  لنخيل  لد ر لبيضاء 41 21 
 لد ر لبيضاء  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

. 92477
قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�شى 
تقرر حل) (2122 نونبف) (25  ملؤرخ في)
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت)

مبلغ) (BETAFLEX  لشريك  لوحيد)
وعنو ن) درهم  ((11.111 رأسمالها)
مقرها  إل تماعي زنقة سمية  قامة)
22) لنخيل) 5)رقم) شهرز د) ) لطابق)
سمية  قامة) زنقة   لد ر لبيضاء)
22) لنخيل) 5)رقم) شهرز د) ) لطابق)
41 21) لد ر لبيضاء)  لد ر لبيضاء)

 ملغرب نتيجة ل):)أزمة في  لقطاع.
زنقة) ب  مقر  لتصفية  حدد  و 
 5 شهرز د) ) لطابق) سمية  قامة 
رقم)22) لنخيل  لد ر لبيضاء) ملغرب)

41 21) لد ر لبيضاء) ملغرب.)
و عين:

و) ) عفر  محمد)  لسيد)ة))
زهر حي) زنقة أبو  لعالء) (2 عنو نه) ))
41 21) لد ر لبيضاء)  ملستشفيات)

 ملغرب كمصفي))ة))للشركة.
وعند  إلقتضاء) لحدود  ملفروضة)
محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و) تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 
زنقة) (: بالتصفية)  لوثائق  ملتعلقة 
سمية  قامة شهرز د) ) لطابق)5)رقم)

22) لنخيل  لد ر لبيضاء
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
 25 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

نونبف)2122)تحت رقم)852891.

61(I

EKILIBRE CONSULTING

 NOUN نون هوصبيطاليتي
HOSPITALITE

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

EKILIBRE CONSULTING
 BD MOUHAMED BOUZIANE
 RES(FARHITINE 16 1ETG(APPT
 3 BD(MOUHAMED(BOUZIANE
 RES(FARHITINE 16 1ETG(APPT

 3، 20450، CASABLANCA
MAROC

 NOUN نون هوصبيطاليتي
HOSPITALITE شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي 75 

شارع  لشفشاوني  لطابق  لثالث 

مكت4 رقم) عين  لسبع - 21451 

 لد ر لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

 568115

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) (12

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�شي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

 NOUN هوصبيطاليتي) نون 

.HOSPITALITE

تجزئة) (: بإ5جاز) غرض  لشركة 

 الر �شي ومنعش عقاري.

 75 (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)

شارع  لشفشاوني  لطابق  لثالث)

 21451 (- عين  لسبع) رقم)) مكت4 

 لد ر لبيضاء) ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 لسيدة بد ع ملياء):)111.))حصة)

بقيمة)11))درهم للحصة.)

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

 (5 عنو نه) ))  لسيدة بد ع ملياء)
7)ر سين) 7)ش) زنقة  حمد  ملقري ط)

11)21) لد ر لبيضاء)  لبيضاء)

 ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) ))  لسيد سميف  بو لعالء)
 7 ش) (7 ط) زنقة  حمد  ملقري  ((5
ر سين  لبيضاء)11)21) لد ر لبيضاء)

 ملغرب
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باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
بتاريخ) )  بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 
5نا5ر) 212)تحت رقم)11859678.

612I

expert(comptable

S&N BEAUTY 21 Sarl
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

قفل  لتصفية

expert(comptable
nador ، 62000، nador(maroc

S&N(BEAUTY 21 Sarl شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي : حي لعري 
 لشيخ - شارع روما - رقم 24 - 

62111  لناظور  ملغرب.
قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
.2(51(

بمقت�شى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تقرر حل) 5نا5ر) 212) (14  ملؤرخ في)
S&N BEAUTY 2( Sarl)شركة ذ ت)
رأسمالها) مبلغ   ملسؤولية  ملحدودة 
مقرها) وعنو ن  درهم  ((11.111
شارع) (- لعري  لشيخ)  إل تماعي حي 
62111) لناظور)  -  24 رقم) (- روما)
بد 5ة  لنشاط) لعدم  نتيجة   ملغرب 

 لتجاري.
و عين:

هللا) عبد  أ5ت  نعمان   لسيد)ة))
-) قامة) طريق  لعشاق) عنو نه) )) و 
 91181 رقم) 5  (- (6 ط) (-  لعشاق)

طنجة  ملغرب كمصفي))ة))للشركة.
و) زركد ن  سعد5ة   لسيد)ة))
(- ند وبيال) تاكد5رت  دو ر  عنو نه) ))
در ركا)81111)أكاد5ر  ملغرب كمصفي)

)ة))للشركة.
و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية)
وفي حي لعري) 5نا5ر) 212) (14 بتاريخ)
 -  24 رقم) (- روما) شارع  (-  لشيخ)

62111) لناظور  ملغرب.
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
5نا5ر) ( (  البتد ئية بالناضور بتاريخ)

 212)تحت رقم)5254.

61 I

GLOBE FIDUCIAIRE

MAYAR BUSINESS
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

GLOBE FIDUCIAIRE
4) شارع  لزرقطوني  لطابق 9 رقم 
8) ، 11)21،  لد ر  لبيضاء  ملغرب
MAYAR BUSINESS شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي 86 شارع 
أوالد زيان, طابق  ألول, متجر رقم 
49, درب عمر,  لد ر  لبيضاء. - 
21111  لد ر  لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
571 19

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) (1 
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�شي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.MAYAR BUSINESS
شر ء) (- (: بإ5جاز) غرض  لشركة 

وبيع سلع  لتز5ين.)
-)شر ء)وبيع أصناف  لد5كور...

86)شارع) عنو ن  ملقر  ال تماعي):)
أوالد زيان,)طابق  ألول,)متجر رقم)49,)
 21111 (- درب عمر,) لد ر  لبيضاء.)

 لد ر  لبيضاء) ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 لسيد زهيف محمد):)111.))حصة)

بقيمة)11))درهم للحصة.)
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

عنو نه) )) محمد  زهيف   لسيد 
تجزئة  لسانية رقم))))مد5ونة  لد ر)
21111) لد ر  لبيضاء)  لبيضاء)

 ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) )) محمد  زهيف   لسيد 
تجزئة  لسانية رقم))))مد5ونة  لد ر)
21111) لد ر  لبيضاء)  لبيضاء)

 ملغرب
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
 1( بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 
فبف 5ر) 212)تحت رقم))1185657.
614I

SOS GESTION COMPTABILITE ET CONSEIL

MERZOUGA FILMS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

 SOS GESTION COMPTABILITE
ET CONSEIL

 92MOHAMED VI ANG BD
 OMAR(EL(IDRISSI(IMM 3

 APPT8 ، 20553، CASABLANCA
MAROC

MERZOUGA FILMS شركة 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة)في طور 

 لتصفية)
وعنو ن مقرها  إل تماعي 92 شارع 
محمد  لسادس ز وية شارع عمر 
 الدر�شي  عمارة رقم    لطابق   
 لشقة 9  - 21111  لد ر لبيضاء 

 ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.49957(

بمقت�شى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تقرر حل) (2122 نونبف) (22  ملؤرخ في)
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة) شركة 
مبلغ) ( (MERZOUGA FILMS
وعنو ن) درهم  ((11.111 رأسمالها)
محمد) شارع  (92 مقرها  إل تماعي)
عمر  الدر�شي)) شارع  ز وية   لسادس 
 -   9 عمارة رقم) ) لطابق) ) لشقة)
21111) لد ر لبيضاء) ملغرب نتيجة)
و لودي) :) لفسح  ملسبق  الر دي  ل)

 بتد  من)2122/))/1 .

 92 ب) مقر  لتصفية  حدد  و 
شارع) ز وية  محمد  لسادس  شارع 
عمارة رقم) ) لطابق) ( عمر  الدر�شي)
21111) لد ر لبيضاء)  -   9  ) لشقة)

 ملغرب.)
و عين:

و) محمد  لكغاط   لسيد)ة))
ولي) شارع  حمزة  عنو نه) )) قامة 
فاس  ملغرب) ( 1((1  7  لعهد شقة)

كمصفي))ة))للشركة.
وعند  إلقتضاء) لحدود  ملفروضة)
محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و) تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
 (9 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

5نا5ر) 212)تحت رقم)854812.
615I

PRECIS COMPTE

TAI CONNECT
إعالن متعدد  لقر ر ت

PRECIS COMPTE
 BD KHOURIBGA RES NASR A N
 38 ETAGE 5، 20000، casablanca

MAROC
TAI CONNECT »شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد«

وعنو ن مقرها  ال تماعي: 46 شارع 
 لزرقطوني  لطابق  لتالت رقم 6 - - 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب.
»إعالن متعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 
.4978((

بمقت�شى  لجمع  لعام  الستثنائي)
 ملؤرخ في)9))د نبف)2122

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية:)
قر ر رقم)):) لذي 5نص على ما5لي:)
مائة) بمبلغ  مال  لشركة  رأس  زيادة 
درهم لرفعه من) ( (((11  111 (( ألف)
مائة ألف درهم))111 11)))إلى مائتي)
خالل) من  ((211  111( درهم) ألف 
سهم  د5د) (((111( ألف) إنشاء)
مكتت4) منها،) لكل  درهم  ((11 من)
بالكامل ومخصص للشريك  لوحيد.)
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هذه  ألسهم  لجد5دة) تم  كتتاب 
بالكامل نقًد .

قر ر رقم)2:) لذي 5نص على ما5لي:)
شارع) (46 (: من) مقر  لشركة  نقل 
 6 رقم)  لزرقطوني  لطابق  لتالت 
إلى حي سطرفور فيال)  لد ر  لبيضاء)

برث  ملحمد5ة))))
وتبعا لذلك تم تعد5ل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�شي  لتالية:)
بند رقم)4:) لذي 5نص على ما5لي:)
مقر  لشركة مسجل في):)حي سطرفور)
فيال برث  ملحمد5ة))ويجوز نقله إلى أي)
مكان آخر بقر ر من  لشريك  لوحيد.)))
بند رقم)7:) لذي 5نص على ما5لي:)
عند) رأس  ملال  لشركة  تثبيت  تم 
ألفي) إلى  وينقسم  درهم.) (211111
درهم) (((11( من فئة) ((2111( سهم)
بالكامل) ويكتتبها ويدفعها  لكل منها،)
تخصيصها) ويتم   ملساهم  لوحيد،)
سعيد،) طهري  للسيد  بالكامل 

 ملساهم  لوحيد)
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
 (9 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

5نا5ر) 212)تحت رقم)2261.

616I

ELYX CONSULTING

DAHBI & AMIMI BUILDING
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

ELYX CONSULTING
 5Rue mohammed fakir

 Immeuble Sémiramis-Appt
 n°32-Etage(n°10 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

 DAHBI & AMIMI(BUILDING
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي 46 ، شارع 
 لزرقطوني مكت4 5)-6)  لطابق 
 لسادس - 21111  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

5699 7

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) ((1
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�شي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 DAHBI(:(إلقتضاء)بمختصر تسميتها 

.& AMIMI BUILDING
-نشاط) (: بإ5جاز) غرض  لشركة 
وبيع  ميع) وبناء)  لتطوير  لعقاري 
أو) لالستخد مات  لسكنية   ملباني 
(- أو  ملهنية؛) أو  لصناعية   لتجارية 
-تطوير  ألرض،) (; عقارية) صفقات 
وتنفيذ) وتقسيمها،) وتطويرها،)
من  ميع)  ميع  ملشاريع  لعقارية،)
و لسياحية،)  ملنشآت  لصناعية،)
أو  لتففيهية؛) و لسكنية  و لزر عية،)
- الستحو ذ على) تجارة  لعقار ت؛) (-
 ألر �شي وحقوق  لعقار ت و لحقوق)
في  لبناء)و)/)أو  لحجم و)/)أو  مللكية)
إلى  الستحو ذ) باإلضافة   ملشتفكة،)
على  ميع  لسلع و لحقوق  لتي قد)
وكذلك) لها،) ملحًقا  أو  تبعية  تشكل 
 ميع  لسلع و لحقوق  لتي قد تكون)
(- لتحقيق غرض  لشركة؛) ضرورية 

شر ء) ملباني وبيعها وإد رتها..
عنو ن  ملقر  ال تماعي):)46)،)شارع)
6)-5)) لطابق) مكت4)  لزرقطوني 
21111) لد ر  لبيضاء) (-  لسادس)

 ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
511)حصة) (:  لسيدة إلهام دهبي)

بقيمة)11))درهم للحصة.
 لسيد 5ونس عميمي):)511)حصة)

بقيمة)11))درهم للحصة.)
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
 لسيدة إلهام دهبي عنو نه) ))حي)
موالي رشيد))111 7) لد خلة مغرب.
عنو نه) )) عميمي  5ونس   لسيد 
دو ر  لبف همة  لسو لم  لطريفية)

11)26)برشيد مغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 
ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيدة إلهام دهبي عنو نه) ))حي)
موالي رشيد))111 7) لد خلة مغرب

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
 27 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

5نا5ر) 212)تحت رقم)-.
617I

STE ALYASSAMINE DE COMPTABILITE

اوبتيك تيغسالين
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تعيين مسيف  د5د للشركة

 STE ALYASSAMINE DE
COMPTABILITE

 BD MED V IMM YASMINE
 3EME(ETAGE(N°10 BENI

 MELLAL ، 20300، BENI(MELLAL
MAROC

 وبتيك تيغسالين شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي شارع 

محمد  لخامس حي  ملسيفة -  5411 
تيغسالين  ملغرب.

تعيين مسيف  د5د للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.46 9
قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�شى 
تم تعيين) 5نا5ر) 212) (15  ملؤرخ في)
للشركة  لسيد)ة)) 5ت) مسيف  د5د 

قسو محمد كمسيف وحيد
تبعا إلقالة مسيف.

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
5نا5ر) بتاريخ) 2) بخنيفرة   البتد ئية 

 212)تحت رقم)6).
618I

NOBLACTION

C2J ATLAS
شركة  لتوصية  لبسيطة

تأسيس شركة

NOBLACTION
نهج يعقوب  ملنصور إقامة  ألميفة 
   لطابق  ألول رقم 5)، 41111، 

مر كش  ملغرب

C2J ATLAS شركة  لتوصية 

 لبسيطة

وعنو ن مقرها  إل تماعي شارع 

عالل  لفا�شي عمارة 2) شقة 5 

تجزئة زين - 41111 مر كش  ملغرب

تأسيس شركة  لتوصية  لبسيطة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

 6215

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعد د  لقانون) (2118 د نبف) ((8

 ألسا�شي لشركة  لتوصية  لبسيطة)

باملميز ت  لتالية:

شركة  لتوصية) (: شكل  لشركة)

 لبسيطة.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

 C2J (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.ATLAS

مد5ر) (: بإ5جاز) غرض  لشركة 

وتأ يف) وبناء) )شر ء)  ملمتلكات)

 لعقار ت).

شارع) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)

 5 شقة) ((2 عمارة) عالل  لفا�شي 

تجزئة زين)-)41111)مر كش  ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 (1.111 رأسمال  لشركة:) مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

لكوتولكس) كرستين   لسيدة 

 (11 بقيمة) حصة  (71 (: كومونت)

درهم للحصة.

لكوتولكس) كاليبسو   لسيدة 

 (11 بقيمة) حصة  ( 1 (: كومونت)

درهم للحصة.)

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

لكوتولكس) كرستين   لسيدة 

شارع) عنو نه) )) ))) كومونت 

فيليكس فور)5)751)باريس فرنسا.

لكوتولكس) كاليبسو   لسيدة 

شارع) ((9 عنو نه) )) كومونت 

ديسكوم4)5)751)باريس فرنسا.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
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لكوتولكس) كرستين   لسيدة 
شارع) عنو نه) )) ))) كومونت 

فيليكس فور)5)751)باريس فرنسا
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
5نا5ر) (18 بتاريخ) بمر كش   لتجارية 

2119)تحت رقم))955 .
619I

NOBLACTION

C2J ATLAS
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تحويل  ملقر  ال تماعي للشركة

NOBLACTION
نهج يعقوب  ملنصور إقامة  ألميفة 
   لطابق  ألول رقم 5)، 41111، 

مر كش  ملغرب
C2J ATLAS شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي شارع 
عالل  لفا�شي عمارة 2) شقة 5 

تجزئة زين - 41111 مر كش  ملغرب.
تحويل  ملقر  ال تماعي للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
. 6215

بمقت�شى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
2119)تم تحويل) )2)أبريل)  ملؤرخ في)
من) للشركة   ملقر  ال تماعي  لحالي 
 (2 عمارة) عالل  لفا�شي  »شارع 
41111)مر كش) 5)تجزئة زين)-) شقة)
 ملغرب«)إلى)» مللك بريستيج)  ) ليز)
شارع حفيظ  بر هيم  لطابق) )شقة)

   - 41111)مر كش  ملغرب«.
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
ماي) ((( بتاريخ) بمر كش   لتجارية 

2119)تحت رقم)8)8).
6(1I

MOHAMED SAFRIOUI

BACHPRO
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

MOHAMED SAFRIOUI
 GHANDI MALL BD GHANDI
 IMM 9 4EME(ETAGE ، 20200،

CASABLANCA MAROC

BACHPRO شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي ) ) شارع 
أنفا  لطابق 6 شقة 6 س  - 21211 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب.
تفويت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.492(55

بمقت�شى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تمت) (2122 د نبف) (22 في)  ملؤرخ 

 ملصادقة على):
عبد  لحق) )ة)) تفويت  لسيد)
من) حصة   تماعية  (511  لبديع)
أصل)2.111)حصة لفائدة  لسيد))ة))
محمد 5اسين  لبديع بتاريخ)22)د نبف)

.2122
عبد  لحق) )ة)) تفويت  لسيد)
من) حصة   تماعية  (511  لبديع)
لفائدة  لسيد) حصة  (2.111 أصل)
د نبف) (22 محمود  لبديع بتاريخ) )ة))

.2122
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني  (
 1( بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

فبف 5ر) 212)تحت رقم)856554.

6((I

AMDE

BUSINESS INSIGHTERS
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

AMDE
 ANGLE RUE SOUMAYA ET BD
 ABDELMOUMEN ، 20000،

CASABLANCA MAROC
BUSINESS INSIGHTERS شركة 

ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد)في طور  لتصفية)
وعنو ن مقرها  إل تماعي زنقة 

سمية  قامة شهرز د    لطابق 5 
رقم 22  لنخيل  لد ر لبيضاء  ملغرب 

41 21  لد ر لبيضاء  ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.418 55

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�شى 
تقرر) (2122 د نبف) ((5 في)  ملؤرخ 

ذ ت مسؤولية محدودة) حل شركة 

 BUSINESS ذ ت  لشريك  لوحيد)

رأسمالها) مبلغ  (INSIGHTERS

مقرها) وعنو ن  درهم  ((11.111

سمية  قامة) زنقة   إل تماعي 
22) لنخيل) 5)رقم) شهرز د) ) لطابق)

 21 41  لد ر لبيضاء) ملغرب)

أزمة) (:  لد ر لبيضاء) ملغرب نتيجة ل)

مالية.

زنقة) ب  مقر  لتصفية  حدد  و 

 5 شهرز د) ) لطابق) سمية  قامة 
رقم)22) لنخيل  لد ر لبيضاء) ملغرب)

41 21) لد ر لبيضاء) ملغرب.)

و عين:

و) 5زمي  ( 5وسف)  لسيد)ة))
لعلج  قامة) زنقة  لبشيف  عنو نه) ))

5)) لد ر لبيضاء) ش) الباستيل ط) )

2111) لد ر لبيضاء) ملغرب كمصفي)

)ة))للشركة.

وعند  إلقتضاء) لحدود  ملفروضة)

محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و) تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

 (1 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

5نا5ر) 212)تحت رقم)757 85.

6(2I

KHEIR-CONSULTING

 ORIENTAL FIVE STAR
GLOBAL IMPORT-EXPORT

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تحويل  ملقر  ال تماعي للشركة

KHEIR-CONSULTING

57 شارع  لدرفوفي عمارة  لدوحي 

 لطابق 2 رقم 6 و دة ، 61111، 

و دة  ملغرب

 ORIENTAL FIVE STAR GLOBAL

IMPORT-EXPORT شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي  8 شارع 
محمد  لخامس  لطابق  الول و دة 

- 61111 و دة  ملغرب.
تحويل  ملقر  ال تماعي للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
. 6485

بمقت�شى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تم تحويل) 5نا5ر) 212) (15  ملؤرخ في)
من) للشركة   ملقر  ال تماعي  لحالي 
محمد  لخامس  لطابق) شارع  (8 «
 الول و دة)-)61111)و دة  ملغرب«)
قيسارية) ((55 رقم) ») لدكان  إلى)
طريق)  لجمعية  لخيف5ة  السالمية 
 -  12 مطهر  لشطر  لثاني) بني  عين 

61111)و دة  ملغرب«.
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
فبف 5ر) (1( بتاريخ) بو دة   لتجارية 

 212)تحت رقم)2475.
6( I

CABINET KOLINZ CONSEILS SARL

 TANGIER INSTALLATION
INDUSTRIAL

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

 CABINET KOLINZ CONSEILS
SARL

 RUE ABOUDARDAE
 RESIDENCE(BOUCHRA 1

 ETAGE(N°21 ، 90000، TANGER
MAROC

 TANGIER INSTALLATION
INDUSTRIAL شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي 2) زنقة 
خالد  بن  لوليد  لطابق   رقم 8 - 

91111 طنجة  ملغرب 
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
( 4 2 

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) ((9
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�شي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
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ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)
 TANGIER INSTALLATION

.INDUSTRIAL
و) تهيئة  (: بإ5جاز) غرض  لشركة 

تركي4 و تفكيك  الالت  لصناعية.
زنقة) ((2 (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
 -  8 رقم) خالد  بن  لوليد  لطابق) )

91111)طنجة  ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 لسيدة سامية لحميدري):)111.) 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة.)
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
لحميدري) سامية   لسيدة 
شارع موالي رشيد  قامة) عنو نه) ))
 91111  4( رقم)  لشاطئ  لذهبي) )

طنجة  ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
لحميدري) سامية   لسيدة 
شارع موالي رشيد  قامة) عنو نه) ))
 91111  4( رقم)  لشاطئ  لذهبي) )

طنجة))) ملغرب)
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
5نا5ر) (26 بتاريخ) بطنجة   لتجارية 

 212)تحت رقم)47 ).
6(4I

best control and consulting sarl

COREBYTES
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

best control and consulting sarl
 imm 8 appt 3 av(nehrou(vn
 meknes ، 50000، meknes

maroc
COREBYTES شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي  لطابق 
 ألر�شي رقم99)  متد د IV  لبساتين 

- 51111 مكناس  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
58(( 

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) (2 
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�شي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.COREBYTES
:) ستف د و) غرض  لشركة بإ5جاز)

تصد5ر و  لتجارة.
:) لطابق) عنو ن  ملقر  ال تماعي)
IV) لبساتين)  ألر�شي رقم99)) متد د)

- 51111)مكناس  ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 (1.111 رأسمال  لشركة:) مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
حصة) ((11 (:  لسيدة ليلى كرين)

بقيمة)11))درهم للحصة.)
بقيمة) ((11 (:  لسيدة ليلى كرين)

11))درهم.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
 لسيدة ليلى كرين عنو نه) ))دو ر)
موالي) قنصرة  عين  بومرشد  عين 

يعقوب فاس)1111 )فاس  ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيدة ليلى كرين عنو نه) ))دو ر)
موالي) قنصرة  عين  بومرشد  عين 

يعقوب فاس)1111 )فاس  ملغرب
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
5نا5ر) (27 بتاريخ) بمكناس   لتجارية 

 212)تحت رقم)424 .

6(5I

FIDIRECTE

INDU MAQUINARIAS
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تفويت حصص

FIDIRECTE
ساحة آل 5اسر، إقامة  ملنصورية، 

طابق  لثالث رقم 6، بيلفيد5ر ، 
11 21،  لد ر  لبيضاء  ملغرب

INDU MAQUINARIAS شركة 
ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي ز وية 
يعقوب منصور   زنقة  سحاق 
بن حنين طابق ) - 11)21  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب.
تفويت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
. 5(277

بمقت�شى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تمت) 5نا5ر) 212) ((6 في)  ملؤرخ 

 ملصادقة على):
تفويت  لسيد))ة))مصطفى رحيبي)
أصل) من  حصة   تماعية  ((.111
111.))حصة لفائدة  لسيد))ة))صالح)
 لد5ن سعيد بتاريخ)6))5نا5ر) 212.

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني  (
 24 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

5نا5ر) 212)تحت رقم)185 .
6(6I

مكت4  لدر سات  ملحاسباتية و لتسييف

BENKAJJI
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
رفع رأسمال  لشركة

مكت4  لدر سات  ملحاسباتية 
و لتسييف

شارع محمد  لخامس عمارة بنطال4 
 لطابق  لثاني  ملكت4 رقم 6 ، 

11)5 ،  رسيف  ملغرب
BENKAJJI شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي دو ر 

 والد  دريس ر س لقصر  رسيف - 
11)5   رسيف  ملغرب.

رفع رأسمال  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.(28(
قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�شى 
تم) 5نا5ر) 212) (25 في)  ملؤرخ 
قدره) بمبلغ  رأسمال  لشركة  رفع 
»811.111)درهم«)أي من)»711.111 
عن) درهم«) ((.511.111« إلى) درهم«)
أو) نقد5ة  حصص  تقد5م  (: طريق)

عينية.
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
 البتد ئية بجرسيف بتاريخ)12)فبف 5ر)

 212)تحت رقم) 487/212).
6(7I

fidcc

PRIMEIRO INDUSTRIES
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

fidcc
 rue adjudant mohamed 94
 ouakili(imm(tachfine(offices
 appt 10 etage 3 ain(porja ،

20350، CASABLANCA(MAROC
PRIMEIRO INDUSTRIES شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي 5 شارع 
د5كسمود  لطابق ) مكت4 رقم 

2 بنجد5ة - 21111  لد ر  لبيضاء 
 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
5145 5

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  (212( ماي) (21
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�شي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.PRIMEIRO INDUSTRIES
تا ر) (: بإ5جاز) غرض  لشركة 
و آلالت  لكبيفة) في  ألدو ت  آللية 

و ملعد ت  لصناعية.
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شارع) (5 (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
 2 رقم) مكت4  (( د5كسمود  لطابق)
21111) لد ر  لبيضاء) (- بنجد5ة)

 ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 551 (: فاطمة) برباش   لسيدة 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة.
عبد  لفتاح)  لسيد  لر شدي 
درهم) ((11 بقيمة) حصة  (451  :

للحصة.)
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
 لسيدة برباش فاطمة عنو نه) ))
 9 رقم) (59 ل) عمارة   قامة  لكوثر 

21111) لد ر  لبيضاء) ملغرب.
عبد  لفتاح)  لسيد  لر شدي 
مجموعة د زنقة) (( سالم) عنو نه) ))
21111) لد ر  لبيضاء) 5) لبفنو�شي)

 ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيدة برباش فاطمة عنو نه) ))
 9 رقم) (59 ل) عمارة   قامة  لكوثر 

21111) لد ر  لبيضاء) ملغرب
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
 27 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

ماي))212)تحت رقم)44)781.
6(8I

QUALICIA EXPERTISE

FOOD GROUP TRADING
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

رفع رأسمال  لشركة

QUALICIA EXPERTISE
 Rue(FARHAT(HACHAD,2ème
 Etage(APPT(N°35 Résidence
 City، 20250، CASABLANCA

MAROC
FOOD GROUP TRADING شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي 26 

شارع  ملسيفة  لخضر ء - 11)21 
 لد ر لبيضاء  ملغرب.

رفع رأسمال  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.75269

بمقت�شى  لجمع  لعام)

د نبف) (26 في)  إلستثنائي  ملؤرخ 

رأسمال  لشركة) رفع  تم  (2122

درهم«) (5.111.111« قدره) بمبلغ 

إلى) درهم«) ((1.111.111« من) أي 

(: طريق) عن  درهم«) ((5.111.111«

أرباح أو عالو ت) أو  إدماج  حتياطي 

إصد ر في رأس  ملال.

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

 12 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

فبف 5ر) 212)تحت رقم)856914.

6(9I

FIDUCIARE DES PROFESSIONNELS

 NAOULI COIFFURE SARL
AU

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIARE DES

PROFESSIONNELS

 N°2. 5 EME(ETAGE(RES

 YOUSSEF BEN TACHFINEE RUE

 YOUSSEF(BEN(TACHFINE88،

900020، TANGER(MAROC

 NAOULI COIFFURE SARL AU

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي شارع 

موالي 5وسف إقامة  لفتح بلوك أ 

 لطابق  لخامس رقم سبعة عشر - 

91111 طنجة  ملغرب 

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

(  985

في) مؤرخ  حر  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) (1 

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�شي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.NAOULI COIFFURE SARL AU
صالون) (: بإ5جاز) غرض  لشركة 

 لحالقة للر ال.
شارع) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
أ) بلوك  إقامة  لفتح  5وسف  موالي 
(-  لطابق  لخامس رقم سبعة عشر)

91111)طنجة  ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 (1.111 رأسمال  لشركة:) مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
حصة) ((11 (: نولي) خليد   لسيد 

بقيمة)11))درهم للحصة.)
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
 لسيد خليد نولي عنو نه) ))حومة)
 لزيدي طنجة)91111)طنجة  ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيد خليد نولي عنو نه) ))حومة)
 لزيدي طنجة)91111)طنجة  ملغرب

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
5نا5ر) ((7 بتاريخ) بطنجة   لتجارية 

 212)تحت رقم))71)26.
621I

مركز  العمال د ي

بلوس كونصيبت
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

مركز  العمال د ي
 لحي  الد ري  قامة  لعثمانية 

 لطابق  لثالث بني مالل ، 111 2، 
بني مالل  ملغرب

بلوس كونصيبت شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي موطن 

لدي مركز  العمال د ي  لحي  الد ري 
تجزئة  لعثمانية  لطابق  لثالث بني 

مالل 111 2 بني مالل  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
(278 

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  (2122 5نا5ر) ((8
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�شي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
بلوس) (: بمختصر تسميتها)  إلقتضاء)

كونصيبت.
(: بإ5جاز) غرض  لشركة 
 لتجارة  لعامة/بيع  ملستلزمات)
ممون) و  ملستحضر ت  لطبية/)

حفالت.
موطن) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
لدي مركز  العمال د ي  لحي  الد ري)
تجزئة  لعثمانية  لطابق  لثالث بني)

مالل)111 2)بني مالل  ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 (.111 (: نورة) ريسولي   لسيدة 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة.)
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
عنو نه) )) نورة  ريسولي   لسيدة 
زنقة دو بالي  قامة  الستقر ر طابق)
21111) لد ر) )4) لبيضاء) شقة) (4

 لبيضاء) ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) )) نورة  ريسولي   لسيدة 
زنقة دو بالي  قامة  الستقر ر طابق)
21111) لد ر) )4) لبيضاء) شقة) (4

 لبيضاء) ملغرب
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
 البتد ئية ببني مالل بتاريخ)12)5ونيو)

2122)تحت رقم)9)5.
62(I
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FIDUNEWS SARL A.U

OCEAN FROZEN
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

FIDUNEWS SARL A.U
 BD(BAHMAD(N°10 BELVEDERE

 CASABLANCA 220 ، 20300،
CASABLANCA MAROC

OCEAN FROZEN شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي إقامة 
مكات4 بريما رقم 15) تقاطع 

مصطفى  ملعاني و)) 5نا5ر  لطابق 
  شقة 6) - 1 )21  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
569(5 

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) ((2
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�شي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.OCEAN FROZEN
غرض  لشركة بإ5جاز):)تا ر

 الستيف د و لتصد5ر
للفو كه) و لدولي   لنقل  ملحلي 

و لخضرو ت و ملنتجات  لغذ ئية.
إقامة) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
تقاطع) ((15 رقم) بريما  مكات4 
5نا5ر  لطابق) و))) مصطفى  ملعاني 
1 )21) لد ر  لبيضاء)  -  (6 شقة) ( 

 ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 VETRANO SALVATORE(لسيد 
درهم) ((11 بقيمة) حصة  (: (.111

للحصة.)
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
 VETRANO SALVATORE(لسيد 
عنو نه) )) نوة إ5طاليا)11111) نوة)

إ5طاليا.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 VETRANO SALVATORE(لسيد 
عنو نه) )) نوة إ5طاليا)11111) نوة)

إ5طاليا
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
 24 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 
5نا5ر) 212)تحت رقم)5  11855.

622I

SOS GESTION COMPTABILITE ET CONSEIL

RUI XING LONG
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

 SOS GESTION COMPTABILITE
ET CONSEIL

 92MOHAMED VI ANG BD
 OMAR(EL(IDRISSI(IMM 3

 APPT8 ، 20553، CASABLANCA
MAROC

RUI XING LONG شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد)في طور  لتصفية)
وعنو ن مقرها  إل تماعي شارع اللة 

 ليقوت  لز وية مصطفى معاني 
 ملركز  لتجاري رياض 56  لطابق 

 الول - 21111  لد ر لبيضاء  ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.42 26(

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�شى 
تقرر حل) (2122 نونبف) (24  ملؤرخ في)
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت)
 RUI XING LONG  لشريك  لوحيد)
درهم) ( 11.111 رأسمالها) مبلغ 
وعنو ن مقرها  إل تماعي شارع اللة)
 ليقوت  لز وية مصطفى معاني  ملركز)

(- 56) لطابق  الول) رياض)  لتجاري 

21111) لد ر لبيضاء) ملغرب نتيجة)

و الر دي) :) لفسخ  ملسبق  لودي  ل)

 بتد  من1 /))/2122.

و حدد مقر  لتصفية ب شارع اللة)

 ليقوت  لز وية مصطفى معاني  ملركز)

(- 56) لطابق  الول) رياض)  لتجاري 

21111) لد ر لبيضاء) ملغرب.)

و عين:

و) (WANG  LEIBING  لسيد)ة))

 HEBEI  (7111 عنو نه) )) لصين)

 لصين كمصفي))ة))للشركة.

وعند  إلقتضاء) لحدود  ملفروضة)

محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و) تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

 (8 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

5نا5ر) 212)تحت رقم)854614.

62 I

CABINET HAMZAOUI

NEW TECH PHARMA
إعالن متعدد  لقر ر ت

CABINET HAMZAOUI

 (9BIS AVENUE OMAR IBN AL

 KHATTAB 2E(ETAGE(NO 8 ،

90000، TANGER(MAROC

NEW TECH PHARMA »شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة«

وعنو ن مقرها  ال تماعي: 6  شارع 

ولي  لعهد عمارة  الهر م  لطابق 2 
رقم 5 - 91111 طنجة  ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.26785

بمقت�شى  لجمع  لعام  الستثنائي)

 ملؤرخ في)6))د نبف)2122

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية:)

على) 5نص  ):) لذي  رقم) قر ر 

وفاة) (= (25/16/212 5وم) ما5لي:)

 لسيد محمد  لفجيفي شريك و مسيف)

بمئة) حصة  ( 16 ل) تتشركة  ملالك 

درهم للو حدة)

على) 5نص  2:) لذي  رقم) قر ر 
على  لورثة) تفريق  لحصص  ما5لي:)
بتاريخ) لعقد  الر ثة  ملؤرخ  طبقا 

16/17/2122
قر ر رقم) :) لذي 5نص على ما5لي:)
من  لقانون  السا�شي) (7 تغييف  لبند)

 لخاص بر سمال  لشركة
قر ر رقم)4:) لذي 5نص على ما5لي:)
محمد  لقجيفي) وفاة  ملسيف  بعد 
منى  لتمسماني) تسمية  لسيدة  تم 
 K(711(9 رقم) و  ت  ب  ل  حاملة 
غيف) ملدة  و  للشركة  مسيفة  د5دة 

محددة.
قر ر رقم)5:) لذي 5نص على ما5لي:)
عقودها) في  ميع  ملتزمة   لشركة 
من  لشاوي) لكل  مشتفك  بامضاء)
دريس مامون مع  مال  لتمسماني  و)

مع منية  لتمسماني.
قر ر رقم)6:) لذي 5نص على ما5لي:)

تحيين  لقانون  السا�شي للشركة
وتبعا لذلك تم تعد5ل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�شي  لتالية:)
بند رقم)7:) لذي 5نص على ما5لي:)

 لقانون  السا�شي
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
5نا5ر) (27 بتاريخ) بطنجة   لتجارية 

 212)تحت رقم)68 ).

624I

 ئتمانية ماهر

EUROMATRAV أوروماتراف
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

قفل  لتصفية

 ئتمانية ماهر
) عمارة  لعبا�شي شارع عالل بن 
عبد هللا ، 26151،  بن أحمد 

 ملغرب
أوروماتر ف EUROMATRAV شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي :  4) زنقة 
طرفا5ة تجزئة  إلصالح - 26151  بن 

 حمد  ملغرب.
قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
.(1(7
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بمقت�شى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تقرر حل) 5نا5ر) 212) ((8  ملؤرخ في)
EUROMATRAV)شركة) أوروماتر ف)
مبلغ) ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 
وعنو ن) درهم  ((11.111 رأسمالها)
زنقة طرفا5ة) مقرها  إل تماعي) 4))
26151) بن  حمد) (- تجزئة  إلصالح)
منذ) مالية  لعر قيل  نتيجة   ملغرب 

 لتأسيس.
و عين:

و) ) ملعطاوي  محمد)  لسيد)ة))
تجزئة) طرفا5ة  زنقة  عنو نه) )) 4))
26151) بن  حمد  ملغرب)  إلصالح)

كمصفي))ة))للشركة.
و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية)
بتاريخ)8))5نا5ر) 212)وفي) 4))زنقة)
طرفا5ة تجزئة  إلصالح)-)26151) بن)

 حمد  ملغرب.
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
 البتد ئية ببن  حمد بتاريخ))1)فبف 5ر)

 212)تحت رقم) 18/212.
625I

 YUHM INDUSTRIALE S.A.R.(5وهم  ندستف5ال

L. AU

يهوم اندستريال
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 YUHM 5وهم  ندستف5ال
INDUSTRIALE(S.A.R. L. AU

2) زنقة سارية بن زنيم  لطابق 
  شقة   بالمي  لد ر  لبيضاء 

 (2RUE SARIA BEN ZOUNAIM
 ETAGE 3 APPT 3 PALMIER–
CASABLANCA، 20340،  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب
يهوم  ندستف5ال شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي 2) زنقة 
سارية بن زنيم  لطابق   شقة   

بالمي  لد ر  لبيضاء - 41 21  لد ر 
 لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
56969(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) (( 
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�شي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
يهوم) (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

 ندستف5ال.
تركي4) (: بإ5جاز) غرض  لشركة 
وأسالك) وصيانة  آلالت  لصناعية 

 لخز نات  لكهربائية
إصالح  ألشغال  ملعدنية و آلالت)

و ملعد ت
.

زنقة) ((2 (: عنو ن  ملقر ال تماعي)
شقة)   زنيم  لطابق) ) بن  سارية 
41 21) لد ر) (- بالمي  لد ر  لبيضاء)

 لبيضاء) ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 (.111 (: حمامة) لحسن   لسيد 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة.)
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
عنو نه) )) حمامة  لحسن   لسيد 
دو ر والد سدي مسعود سيدي حجاج)
والد حصار تيط مليل  لد ر  لبيضاء)

21111) لد ر  لبيضاء) ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) )) حمامة  لحسن   لسيد 
دو ر والد سدي مسعود سيدي حجاج)
والد حصار تيط مليل  لد ر  لبيضاء)

21111) لد ر  لبيضاء) ملغرب
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
 26 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 
5نا5ر) 212)تحت رقم)11855919.

626I

universal(gestion

ROUGE JADOU
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

universal(gestion
 قامة  بن عطية  لطابق  لثاني رقم 
7  ليز مر كش ، 41111، مر كش 

 ملغرب
ROUGE JADOU شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي مركززنيث 

بزنس ,شارع مسلم تجزئة بوكار 
 لطابق   شقة رقم 4) باب دكالة 
مر كش - 41111 مر كش  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

( 2(77
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعد د  لقانون) (2122 د نبف) ((9
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�شي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.ROUGE JADOU
تا ر) (: بإ5جاز) غرض  لشركة 

عقار ت.
)تشغيل بيوت  لضيافة.

عنو ن  ملقر  ال تماعي):)مركززنيث)
بوكار) تجزئة  مسلم  ,شارع  بزنس)
دكالة) باب  ((4 شقة رقم)  لطابق) )

مر كش)-)41111)مر كش  ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
فر نسيسك) بيفجي  ون   لسيد 
درهم) ((11 بقيمة) حصة  (991  :

للحصة.
 لسيدة  بن عبد  ملومن سابرينا):)
1))حصة بقيمة)11))درهم للحصة.)
(:  لسيد بيفجي  ون فر نسيسك)

991)بقيمة)11))درهم.

 لسيدة  بن عبد  ملومن سابرينا):)

1))بقيمة)11))درهم.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

فر نسيسك) بيفجي  ون   لسيد 

باريس) (78115 فرنسا) عنو نه) ))

فرنسا.

 لسيدة  بن عبد  ملومن سابرينا)

باريس) (78115 فرنسا) عنو نه) ))

فرنسا.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيدة  بن عبد  ملومن سابرينا)

باريس) (78115 فرنسا) عنو نه) ))

فرنسا

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

5نا5ر) (16 بتاريخ) بمر كش   لتجارية 

 212)تحت رقم)477 4).

627I

 ئتمانية زهيف

ESSAKINE CLEAN
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 ئتمانية زهيف
زنقة  بن عائشة عمارة باريس 

 لطابق  لتالت مكت4 رقم )) كيليز 

مر كش ، 41111، مر كش  ملغرب

ESSAKINE CLEAN شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي تجزئة 

 ألحباس صقر رقم 59) محل رقم ) 

د ود5ات - 41111 مر كش  ملغرب 

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

( 248 

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) (12

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�شي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
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ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.ESSAKINE CLEAN

غسل) (: بإ5جاز) غرض  لشركة 

 لسيار ت

و) في  إلستيف د  وسيط  أو  تا ر 

تصد5ر.

تجزئة) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)

 ( 59))محل رقم)  ألحباس صقر رقم)

د ود5ات)-)41111)مر كش  ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 (.111 (: عدنان  لسكين)  لسيد 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة.)

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

 لسيد عدنان  لسكين عنو نه) ))

 (59 رقم) صقر  تجزئة  ألحباس 

41111)مر كش  ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيد عدنان  لسكين عنو نه) ))

 (59 رقم) صقر  تجزئة  ألحباس 

41111)مر كش  ملغرب)

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

5نا5ر) ((9 بتاريخ) بمر كش   لتجارية 

 212)تحت رقم)2)7.

628I

global audit partners

E-PICERIE VERTE
تعيين أعضاء)مجلس  إلد رة

global audit partners

شارع  لحسن  لثاني ،مد ر ) ،سانت 

إكسوبيفي وشارع عالل  لفا�شي ، 

 لطابق   ، شقة 9) ، 21111،  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب

E-PICERIE VERTE »شركة 

 ملساهمة«

وعنو ن مقرها  ال تماعي: إقامة 
مليكة 7  شارع  الل  لد5ن 

 لسيوطي  لطابق   - -  لد ر  لبيظاء 
 ملغرب.

»تعيين أعضاء مجلس  إلد رة«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

. 8781(
بمقت�شى  لجمع  لعام  الستثنائي)

 ملؤرخ في)8))5نا5ر) 212
تقرر تعيين أعضاء)مجلس  إلد رة)

خالل  لسنو ت  ملالية  لتالية:)
2122-212 -2124-2125-  -

2126-2127
 ألشخاص  لطبيعيون:)

 لسيد)ة))فالفيا غالوني بصفته) ))
عام) مد5ر  (- مجلس  إلد رة) عضو 
كاستلفر نكو) ب:) عنو نه) )) و لكائن 
إميليا) كاستلفر نكو  (- إ5طاليا) إميليا 

إ5طاليا
 لسيد)ة))ماتيو دوبيش بصفته) ))
و لكائن) مجلس  إلد رة  عضو 
5))شارع بر غ)-)باريس) عنو نه) ))ب:)

فرنسا
كتاني)  لسيد)ة)) دريس  دري�شي 
مجلس  إلد رة) عضو  بصفته) ))
و لكائن عنو نه) ))ب:)2 )شارع  حمد)
-) لد ر  لبيظاء) (4  لوكيلي  لطابق)

 ملغرب
 ألشخاص  ملعنويون:)

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني  (-
 12 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

فبف 5ر) 212)تحت رقم)856879.
629I

EXPERT FIDUCIAIRE

BAYTDEAL AGENCY
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

EXPERT FIDUCIAIRE
 DERB JAMILA BLOC C N

 1300 HAY(HASSANI ، 20200،
CASABLANCA MAROC

BAYTDEAL AGENCY شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد)في طور  لتصفية)

وعنو ن مقرها  إل تماعي تجزئة 
سيدي عبد  لرحمان زنقة )  رقم 
52  اللفة - 1 212  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.529189

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�شى 
تقرر) (2122 د نبف) (2( في)  ملؤرخ 
ذ ت مسؤولية محدودة) حل شركة 
 BAYTDEAL ذ ت  لشريك  لوحيد)
 (11.111 رأسمالها) مبلغ  (AGENCY
مقرها  إل تماعي) وعنو ن  درهم 
زنقة) عبد  لرحمان  سيدي  تجزئة 
1 212) لد ر) (- 52) اللفة) رقم) ( (
 لبيضاء) ملغرب نتيجة ل):)عدم تلبية)

غرض  لشركة.
تجزئة) ب  مقر  لتصفية  حدد  و 
سيدي عبد  لرحمان زنقة)) )رقم)52 
1 212) لد ر  لبيضاء)  اللفة  ملغرب)

 ملغرب.)
و عين:

فاطمة  لزهره كندي و)  لسيد)ة))
عنو نه) ))تجزئة سيدي عبد  لرحمان)
زنقة)) )رقم)52) اللفة)1 212) لد ر)
 لبيضاء) ملغرب كمصفي))ة))للشركة.
وعند  إلقتضاء) لحدود  ملفروضة)
محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و) تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
 12 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

فبف 5ر) 212)تحت رقم))85678.
6 1I

FAD CONSULTING

انفا عقار
إعالن متعدد  لقر ر ت

FAD CONSULTING
 rue(ROUISSI, Espace ,22

 HOUSSAM 3°Etage, Appt 5,
 Quartier(BEAUSEJOUR, Route

 d’El(Jadida, Hay(Hassani ،
20200، Casablanca(MAROC

 نفا عقار »شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة ذ ت  لشريك  لوحيد«

وعنو ن مقرها  ال تماعي: 22، 
زنقة  لروي�شي، فضاء حسام، 

 لطابق  لثالث، شقة رقم 5، حي 
بوسيجور،طريق  لجد5دة،  لحي 
 لحسني  لد ر  لبيضاء - 21211 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب.
»إعالن متعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 
.44748(

بمقت�شى  لجمع  لعام  الستثنائي)
 ملؤرخ في)1))5نا5ر) 212

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية:)
قر ر رقم)):) لذي 5نص على ما5لي:)
تفويت)11)حصة إ تماعية مملوكة)
للسيد فذ ني محمد لفائدة  لسادة)
فذ ني عبد  لرحمان و عبد  للطيف)

فكري
قر ر رقم)2:) لذي 5نص على ما5لي:)
إستقالة  لسيد فذ ني محمد بصفته)
مسيف  وحيد  للشركة وتعيين  لسادة)
فذ ني عبد  لرحمان و عبد  للطيف)
فكري كمسيف5ن للشركة بصفة آنية)

وملدة غيف محددة
قر ر رقم) :) لذي 5نص على ما5لي:)
من) للشركة  تغييف  لشكل  لقانوني 
ذ ت  ملسؤولية  لوحيدة) شركة 
ذ ت) شركة  إلى  وحيد  شريك  من 

 ملسؤولية  لوحيدة
قر ر رقم)4:) لذي 5نص على ما5لي:)

تحيين  لقانون  ألسا�شي للشركة
وتبعا لذلك تم تعد5ل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�شي  لتالية:)
بند رقم)7:) لذي 5نص على ما5لي:)
:) لسيد) مساهمات  لشركاء) لنقذ5ة)
بمبلغ) ساهم  عبد  لرحمان  فذ ني 
عبد  للطيف) درهم  لسيد  (5111
درهم)) (5111 بمبلغ) ساهم  فكري 
مجموع  ملساهمات مو فق ملبلغ رأس)

 ملال  ملحدد في مبلغ)1111))درهم
على) 5نص  8:) لذي  رقم) بند 
في) محدد  رأسمال  لشركة  ما5لي:)
مبلغ)1111))درهم)،)مقسم إلى)11) 
حصة إ تماعية من فئة)11))درهم،)
مكتتبة،)محررة وموزعة على  لشركاء)
فذ ني) للنس4  لتالية:) لسيد  وفقا 
51)حصة إ تماعية) (: عبد  لرحمان)
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: فكري) عبد  للطيف    لسيد 
 (11 (: 51)حصة إ تماعية  ملجموع)

حصة إ تماعية
على) 5نص  4 :) لذي  رقم) بند 
ما5لي:) لسادة فذ ني عبد  لرحمان و)
عبد  للطيف فكري مسيف5ن للشركة)
 مللتزمة تجاه  ألغيار بالتوقيع  ملشتفك)

للمسيف5ين)
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
  ( بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

5نا5ر) 212)تحت رقم)856468.
6 (I

SAHEL

RIAZMI
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
قفل  لتصفية

SAHEL
LAAYOUNE ، 70000،  لعيون 

 ملغرب
RIAZMI شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي : شارع 
 لشهيد بشريا قسارية  لسالم رقم 
6)  لعيون 71111  لعيون  ملغرب.

قفل  لتصفية
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

.4( 5
قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�شى 
تقرر) (2122 د نبف) (28 في)  ملؤرخ 
شركة ذ ت مسؤولية) (RIAZMI حل)
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد مبلغ)
وعنو ن) درهم  ((11.111 رأسمالها)
شارع  لشهيد) مقرها  إل تماعي 
بشريا قسارية  لسالم رقم)6)) لعيون)
71111) لعيون  ملغرب نتيجة لتفاقم)

 لخسائر و لد5ون و لعجز  ملالي.
و عين:

و) عز  لد5ن  لزعيمي   لسيد)ة))
 71111 رشيد) موالي  حي  عنو نه) ))
 لعيون  ملغرب كمصفي))ة))للشركة.

و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية)
شارع) وفي  (2122 د نبف) (28 بتاريخ)
رقم) قسارية  لسالم  بشريا   لشهيد 

6) - 71111) لعيون  ملغرب.

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
5نا5ر) (21 بتاريخ) بالعيون   البتد ئية 

 212)تحت رقم) 9/2 8 .
6 2I

GHIZLANE DOUBLANE

GET INTOUCH CENTER
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

GHIZLANE DOUBLANE
رقم 5 عمارة  لعبدي شارع محمد 
 لسادس ، 24111،  لجد5دة  ملغرب
GET INTOUCH CENTER شركة 

ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد)في طور  لتصفية)

وعنو ن مقرها  إل تماعي مكت4 رقم 
5 من  لسدة في  لعمارة 24)  لحاج 
بعمر ني 2 شارع محمد 5 - 24111 

 لجد5دة  ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.(8715

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�شى 
تقرر حل) 5نا5ر) 212) (15  ملؤرخ في)
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت)
 GET INTOUCH  لشريك  لوحيد)
 (11.111 رأسمالها) مبلغ  (CENTER
مقرها  إل تماعي) وعنو ن  درهم 
من  لسدة في  لعمارة) (5 مكت4 رقم)
شارع محمد) (2 24)) لحاج بعمر ني)
5 - 24111) لجد5دة  ملغرب نتيجة ل)

:)وقف  لنشاط.
مكت4) ب  مقر  لتصفية  حدد  و 
 (24 في  لعمارة) من  لسدة  (5 رقم)
 -  5 محمد) شارع  (2 بعمر ني)  لحاج 

24111) لجد5دة  ملغرب.)
و عين:

و) معا�شي  نزهة   لسيد)ة))
عبد  للطيف) زنقة  ((6 عنو نه) ))
24111) لجد5دة) ك.ب.د) قدور  بن 

 ملغرب كمصفي))ة))للشركة.
وعند  إلقتضاء) لحدود  ملفروضة)
محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و) تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
5نا5ر) (26  البتد ئية بالجد5دة بتاريخ)

 212)تحت رقم)29676.

6  I

socomif sarl

KAMEL TRANS
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

socomif sarl
زنقة محمد  لحصالي عمارة 5  شقة 

رقم 2 ، 4111)،  لقنيطرة  ملغرب
KAMEL TRANS شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي 59 إقامة 
موالي عبد  لعزيز شارع موالي عبد 

 لعزيزرقم 4  لقنيطرة 4111) 
 لقنيطرة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
6818 

 12 في) مؤرخ  حر  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  فبف 5ر) 212)
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�شي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.KAMEL TRANS
مقاول) (: بإ5جاز) غرض  لشركة 

نقل  لبضائع.
عنو ن  ملقر  ال تماعي):)59)إقامة)
موالي عبد  لعزيز شارع موالي عبد)
 (4111 4) لقنيطرة)  لعزيزرقم)

 لقنيطرة  ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 (.111 (: بوعز وي) كامل   لسيد 
حصة بقيمة)11))درهم للحصة.)

 (111 (: بوعز وي) كامل   لسيد 
بقيمة)11))درهم.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء):

عنو نه) )) بوعز وي  كامل   لسيد 
 5(111 عالل  كور ي  لحا 4) حي 

 لحا 4  ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) )) بوعز وي  كامل   لسيد 
 5(111 عالل  كور ي  لحا 4) حي 

 لحا 4  ملغرب
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
 البتد ئية بالقنيطرة بتاريخ))1)فبف 5ر)

 212)تحت رقم)92)94.

6 4I

FIDUCIAIRE SIDI GHANEM  

 LA MAISON DE LA
PERFECTION

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE SIDI GHANEM
 APPT(N° 1 RDC  IMM(G58

 RES AL IHSSANE RTE DE SAFI
 MARRAKECH ، 400000،
MARRAKECH MAROC
 LA MAISON DE LA

PERFECTION شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي تجزئة 
 زيكي   رقم 56  ملحل رقم ) - 
41111 مر كش  ململكة  ملغربية
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

( 2697
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) ((6
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�شي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
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عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 LA (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)
.MAISON DE LA PERFECTION
غرض  لشركة بإ5جاز):)-تأثيث)

- ميع  ألشغال  لعامة و أشغال)
 لبناء

- ستيف د و تصد5ر.
تجزئة) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
 زيكي) )رقم)56) ملحل رقم)) - 41111 

مر كش  ململكة  ملغربية.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 لسيد عبد  للطيف عالوي):)511 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة.
 511 (: ( ( ( عالوي)  لسيد  لتهامي 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة.)
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
عالوي) للطيف  عبد    لسيد 
 56 رقم) تجزئة  زيكي) ) عنو نه) ))

41111)مر كش  ململكة  ملغربية.
عنو نه) )) عالوي   لسيد  لتهامي 
 41111  57 رقم) تجزئة  زيكي) )

مر كش  ململكة  ملغربية.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عالوي) للطيف  عبد    لسيد 
 56 رقم) تجزئة  زيكي) ) عنو نه) ))

41111)مر كش  ململكة  ملغربية
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
5نا5ر) (26 بتاريخ) بمر كش   لتجارية 

 212)تحت رقم)44184).
6 5I

FIBEN

 ECOLE EL MALAK
ESSAGHIR PRIVE SARL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسيس شركة

FIBEN
 BD(Riad(FB 14 Hay(El(Massira
 Etg 01 Appt 01 Mohammedia

 ، 28830، MOHAMMEDIA
MAROC

 ECOLE EL MALAK ESSAGHIR
PRIVE SARL شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي تجزئة 

ود د5ة  لنصر رقم 67)  ملحمد5ة - 
21811  ملحمد5ة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
 (279

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعد د  لقانون) (2122 فبف 5ر) (2 
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�شي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 ECOLE(:(إلقتضاء)بمختصر تسميتها 
 EL MALAK ESSAGHIR PRIVE

.SARL
غرض  لشركة بإ5جاز):) لحضانة.

تجزئة) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
(- 67)) ملحمد5ة) ود د5ة  لنصر رقم)

21811) ملحمد5ة  ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 811 (:  لسيد  دريس  لعيناوي)

حصة بقيمة)11))درهم للحصة.
11))حصة) (:  لسيدة  مال كر مي)

بقيمة)11))درهم للحصة.
 (11 (: هدى  لعيناوي)  لسيدة 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة.)
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
 لسيد  دريس  لعيناوي عنو نه) ))
 (67 رقم) ود د5ة  لنصر  تجزئة 

 ملحمد5ة)21811) ملحمد5ة  ملغرب.
 لسيدة  مال كر مي عنو نه) ))55 
تجزئة  لوفاء) لطابق  لسفلي شقة)2 

 ملحمد5ة)21811) ملحمد5ة  ملغرب.
 لسيدة هدى  لعيناوي عنو نه) ))
 (67 رقم) ود د5ة  لنصر  تجزئة 

 ملحمد5ة)21811) ملحمد5ة  ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 
ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيد  دريس  لعيناوي عنو نه) ))
 (67 رقم) ود د5ة  لنصر  تجزئة 

 ملحمد5ة)21811) ملحمد5ة  ملغرب
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
 24 بتاريخ) باملحمد5ة   البتد ئية 

غشت) 212)تحت رقم)889).

6 6I

CABINET CHAOUI

ASH CALL
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

CABINET CHAOUI
 Avenue(des(FAR(Résidence ,(1
 RIF, 2ème(Étage(Appartement

 203 10, Avenue(des(FAR
 Résidence(RIF, 2ème(Étage
 Appartement 203، 20000،

Casablanca Maroc
ASH CALL شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي ز وية شارع 
أنفا وشارع إغالق دي بروفانس رقم 
2  لطابق 6 - 21111  لد ر لبيضاء 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
56991(

في) مؤرخ  حر  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) (1 
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�شي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 ASH (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.CALL
نشاط) (: بإ5جاز) غرض  لشركة 

تشغيل مركز  التصال.

عنو ن  ملقر  ال تماعي):)ز وية شارع)
أنفا وشارع إغالق دي بروفانس رقم)
21111) لد ر لبيضاء)  -  6 2) لطابق)

 ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
سعد) هللا  حمد  حبي4   لسيد 
 21111 بلد5ة  لقصر) عنو نه) ))

نو كشوط موريتانيا.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
سعد) هللا  حمد  حبي4   لسيد 
 21111 بلد5ة  لقصر) عنو نه) ))

نو كشوط موريتانيا
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
 27 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

5نا5ر) 212)تحت رقم)-.
6 7I

مكت4  لحموتي

 AYMAN-RAYAN
CONSTRUCTION

إعالن متعدد  لقر ر ت

مكت4  لحموتي
شارع  لخرطوم رقم )5 ، 62111، 

 لناظور  ملغرب
 AYMAN-RAYAN

CONSTRUCTION »شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة«

وعنو ن مقرها  ال تماعي: حي 
 لثانوية  لجد5دة شارع  ملسيفة 
 لخضر ء بني أنصار - 62151 

 لناظور  ملغرب.
»إعالن متعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 
.24145

بمقت�شى  لجمع  لعام  الستثنائي)
 ملؤرخ في)12)5نا5ر) 212

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية:)
قر ر رقم)):) لذي 5نص على ما5لي:)
تفويت  لسيد5ن) على  تم  ملصادقة 
عبد  لرحمان  مجاهد و محمد بنتال)
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حصة   تماعية) مجموعه)   ) ما 

بتاريخ) حميد  بلعربي  لفائدة  لسيد 

تعيين  لسيد) تم  (- 5نا5ر) 212) (12

حميد بلعربي مسيف  للشركة ملدة غيف)

تحيين  لنظام  ألسا�شي) (- محدودة)

للشركة..

وتبعا لذلك تم تعد5ل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�شي  لتالية:)

7و2):) لذي 5نص على) بند رقم)
ما5لي:)رأس مال  لشركة و  لتسييف.

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

 البتد ئية بالناضور بتاريخ))1)فبف 5ر)

 212)تحت رقم)5256.

6 8I

CORPOCONSULT SARL

NKJ IMMO
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

CORPOCONSULT SARL

 RUE BANAFSAJ RES YASAMINE

 B(N°18 BEAUSEJOUR ، 20200،

CASABLANCA MAROC

NKJ IMMO شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي 64 زنقة 
عبد هللا  ملد5وني ،  لطابق  ألول 

، شقة 2 - 21251  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

5715 (

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) ((6

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�شي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

 NKJ (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.IMMO

:) لتسويق) غرض  لشركة بإ5جاز)

و لتطوير  لعقاري و د رة  لعقار ت.

زنقة) (64 (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
،) لطابق  ألول) هللا  ملد5وني) عبد 
21251) لد ر  لبيضاء)  -  2 شقة) (،

 ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 (1.111 رأسمال  لشركة:) مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
حصة) (21 (:  لسيد نبيل  لعمري)

بقيمة)11))درهم للحصة.
بقيمة) حصة  (81 (: أتي)  لشركة 

11))درهم للحصة.)
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
عنو نه) )) نبيل  لعمري   لسيد 
بوزنيقة) ((1111 عثمان) حي  ( (7

 ملغرب.
68))شارع)  لشركة أتي عنو نه) ))
أوكسيف) (94491 أوليفيي دورميسون)

فرنسا.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) )) نبيل  لعمري   لسيد 
بوزنيقة) ((1111 عثمان) حي  ( (7

 ملغرب
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
 12 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

فبف 5ر) 212)تحت رقم)856822.

6 9I

MOHAMED SAFRIOUI

J.L CONSEIL ET SERVICES
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تغييف  لسنة  ملالية

MOHAMED SAFRIOUI
 GHANDI MALL BD GHANDI
 IMM 9 4EME(ETAGE ، 20200،

CASABLANCA MAROC
  J.L CONSEIL ET SERVICES

»شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد«

وعنو ن مقرها  ال تماعي: ) ) شارع 
أنفا إقامة أزور مكت4 رقم )) ب - - 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب.

»تغييف  لسنة  ملالية«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.4(8(5(

بمقت�شى  لجمع  لعام  الستثنائي)

 ملؤرخ في)12)5نا5ر) 212

تقرر تغييف  لسنة  ملالية:)إلى من)) 

5نا5ر إلى)) )د نبف.

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني  (

 1( بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

فبف 5ر) 212)تحت رقم)856549.

641I

somadik

Ste ait bal trans
إعالن متعدد  لقر ر ت

somadik

 hay(el(massira(rue 18 nr 5

 laayoune ، 70000، laayoune

maroc

Ste ait bal trans »شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة«

وعنو ن مقرها  ال تماعي: تجزئة 

 لوفاق بلوك ج رقم 157) - - 

 لعيون  ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

. 2477

بمقت�شى  لجمع  لعام  الستثنائي)

 ملؤرخ في)26)5نا5ر) 212

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية:)

قر ر رقم)):) لذي 5نص على ما5لي:)

تصفية  لشركة من  لسجل  لتجاري)

وتبعا لذلك تم تعد5ل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�شي  لتالية:)

بند رقم)):) لذي 5نص على ما5لي:)

تصفية  لشركة

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

5نا5ر) ( 1 بتاريخ) بالعيون   البتد ئية 

 212)تحت رقم)))9 .

64(I

BEMACOM

PEDDLE CAR
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

BEMACOM
 BD(FOUARAT(IMM 3 ETAGE 3
 APPT(N° 7 HAY(MOHAMMADI

 ، 20570، CASABLANCA
MAROC

PEDDLE CAR شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي 7 زنقة 
 بن منيف قيسارية مروى رقم 81 
 ملعاريف - 71 21  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

5712( 
في) مؤرخ  حر  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) (21
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�شي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.PEDDLE CAR
كر ء) (: بإ5جاز) غرض  لشركة 

 لسيار ت بدون سائق.
عنو ن  ملقر  ال تماعي):)7)زنقة  بن)
منيف قيسارية مروى رقم)81) ملعاريف)

- 71 21) لد ر  لبيضاء) ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 611 (:  لسيد  حمد ر�شى صاوتي)

حصة بقيمة)11))درهم للحصة.
 لسيد مهدي صاوتي):)411)حصة)

بقيمة)11))درهم للحصة.)
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
صاوتي) ر�شى   لسيد  حمد 
عنو نه) )) قامة ناد5ة إ شقة)))طريق)
71 21) لد ر  لبيضاء)  لجد5دة)

 ملغرب.
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عنو نه) )) صاوتي  مهدي   لسيد 
71 21) لد ر)  (  قامة ناد5ة إ شقة)

 لبيضاء) ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
صاوتي) ر�شى   لسيد  حمد 
عنو نه) )) قامة ناد5ة إ شقة)))طريق)
71 21) لد ر  لبيضاء)  لجد5دة)

 ملغرب
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
  ( بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 
5نا5ر) 212)تحت رقم))1185651.

642I

بروفيد خدمات متعددة ش.م.م ش و

THE SEVEN DOORS SARL
إعالن متعدد  لقر ر ت

بروفيد خدمات متعددة ش.م.م 
ش و

شارع محمد د ود  قامة بدرطابق 
فوق  ر�شي رقم   تطو ن ، 141 9، 

تطو ن  ملغرب
 THE SEVEN DOORS SARL

»شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة«
وعنو ن مقرها  ال تماعي: وال5ة سنتف 

شارع  لجوالن بلوك  1 عمارة ) - 
111 9 تطو ن  ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

. 1 19
بمقت�شى  لجمع  لعام  الستثنائي)

 ملؤرخ في) 2)شتنبف)2122
تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية:)

قر ر رقم)):) لذي 5نص على ما5لي:)
 ستقالة  ملسيفة  ملساعدة  لسيدة)
مدة) من  مع  بر ءها  ناد5ة  الزعر 
تسييفها قبل تاريخ  الستقالة لتكون)
 لسيدة منار مارصو  ملسيفة  لقانونية)

 لوحيدة للشركة
وتبعا لذلك تم تعد5ل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�شي  لتالية:)
على) 5نص  5):) لذي  رقم) بند 
ما5لي:) ستبد ل مسيف5ن  ثنين بتوقيع)
و) وحيد  بمسيف  للشركة  مشتفك 

بتوقيعه  لوحيد

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
شتنبف) (27  البتد ئية بتطو ن بتاريخ)

2122)تحت رقم)988).
64 I

FIDUCIAIR AL MOUSTATMIR SARL AU

 LA PAZ DES TRAVAUX
DIVERS

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

قفل  لتصفية

 FIDUCIAIR AL MOUSTATMIR
SARL AU

 AV(EL(MOUTANABI(RUE 1
 N°183 2EME(ETAGE ، 23000،

BENI MELLAL MAROC
 LA PAZ DES TRAVAUX DIVERS
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي : زنقة 1) 
رقم 49 قصر غز فات - 111 2 بني 

مالل  ملغرب.
قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
.6485

بمقت�شى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تقرر حل) (2122 5نا5ر) ((7  ملؤرخ في)
 LA PAZ DES TRAVAUX DIVERS
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت)
رأسمالها) مبلغ   لشريك  لوحيد 
مقرها) وعنو ن  درهم  ((11.111
قصر) (49 رقم) ((1 زنقة)  إل تماعي 
بني مالل  ملغرب) (2 111 (- غز فات)

نتيجة لتوقف  لنشاط.
و عين:

و) عنا5ة  حسنة   لسيد)ة))
تجزئة) ((8 زنقة) (7 رقم) عنو نه) ))
24111) لجد5دة  ملغرب)  حكيمة)

كمصفي))ة))للشركة.
و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية)
بتاريخ)28)د نبف)2122)وفي رقم)82) 
(- )) لطابق  الول شارع  ملتنبي) زنقة)

111 2)بني مالل  ملغرب.
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
6))5نا5ر)  البتد ئية ببني مالل بتاريخ)

 212)تحت رقم)71 ).
644I

socomif sarl

TRANS LILKOL
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

socomif sarl
زنقة محمد  لحصالي عمارة 5  شقة 

رقم 2 ، 4111)،  لقنيطرة  ملغرب
TRANS LILKOL شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي 59 إقامة 
موالي عبد  لعزيز شارع موالي عبد 

 لعزيزرقم 4  لقنيطرة 4111) 
 لقنيطرة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
68155

 1( في) مؤرخ  حر  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  فبف 5ر) 212)
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�شي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 TRANS(:(إلقتضاء)بمختصر تسميتها 

.LILKOL
مقاول) (: بإ5جاز) غرض  لشركة 

نقل  لبضائع.
عنو ن  ملقر  ال تماعي):)59)إقامة)
موالي عبد  لعزيز شارع موالي عبد)
 (4111 4) لقنيطرة)  لعزيزرقم)

 لقنيطرة  ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
(: بلحمرة) عبد  لصمد   لسيد 
درهم) ((11 بقيمة) حصة  ((.111

للحصة.)
(: بلحمرة) عبد  لصمد   لسيد 

111))بقيمة)11))درهم.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

بلحمرة) عبد  لصمد   لسيد 

فركان) دو ر  والد   ميل  عنو نه) ))

 (4111 عرباوة سوق  ربعاء) لغرب)

 لقنيطرة  ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

بلحمرة) عبد  لصمد   لسيد 

فركان) دو ر  والد   ميل  عنو نه) ))

عرباوة سوق  ربعاء)4111)) لقنيطرة)

 ملغرب

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

 البتد ئية بالقنيطرة بتاريخ)1 )5نا5ر)

 212)تحت رقم)74)94.

645I

marrakech(finance

flash vente
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

marrakech(finance

 Av(Allal(el(fassi(imm(atlassi

 A1 n 15 marrakech، 40000،

Marrakech maroc

flash(vente شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي زنيت 

بزنس سونتف زنقة مسلم تجزئة بوكار 

 لطابق  لثالث شقة رقم 4) باب 

دكالة - 41111 مر كش  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

( 2567

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) (15

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�شي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
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عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 flash (: بمختصر تسميتها)  إلقتضاء)

.vente
:) لتجارة) بإ5جاز) غرض  لشركة 

 اللكتفونية.
زنيت) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
بزنس سونتف زنقة مسلم تجزئة بوكار)
باب) ((4 رقم) شقة   لطابق  لثالث 

دكالة)-)41111)مر كش  ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 (1.111 رأسمال  لشركة:) مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
حصة) ((11 (:  لسيد عمار رشيد)

بقيمة)11))درهم للحصة.)
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
 8 عنو نه) )) رشيد  عمار   لسيد 
 مباس دو د5مستال رقم)))5 67211 

ستف سبورغ فرنسا.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 8 عنو نه) )) رشيد  عمار   لسيد 
 مباس دو د5مستال رقم)))5 67211 

ستف سبورغ فرنسا
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
5نا5ر) بتاريخ) 2) بمر كش   لتجارية 

 212)تحت رقم)942 4).
646I

مكت4 د ر  لحكمة

SOON NEGOCE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

مكت4 د ر  لحكمة
 9 شارع عبد  ملومن،  لطابق 6، 
رقم 25) ، 21111،  لد ر لبيضاء 

 ملغرب
SOON NEGOCE شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي 1)، زنقة 

 لحرية،  لطابق   شقة رقم 5. 
 لد ر لبيضاء. 21111  لد ر لبيضاء 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

568679

في) مؤرخ  حر  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) (14

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�شي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

 SOON(:(إلقتضاء)بمختصر تسميتها 

.NEGOCE

غرض) (: بإ5جاز) غرض  لشركة 

 لشركة بشكل مباشر أو غيف مباشر)

في  ملغرب و لخارج:) ستيف د وتصد5ر)

توزيع) و لعطور.) و ألحذ5ة   ملالبس 

وإنتاج  ميع  ملنتجات) وتسويق 

ومنتجات  لتجميل)  لغذ ئية 

و لنظافة و ميع  لعمليات  ملرتبطة)

بها بشكل مباشر أو غيف مباشر.

(،(1 (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
 .5 زنقة  لحرية،) لطابق) )شقة رقم)

21111) لد ر لبيضاء)  لد ر لبيضاء.)

 ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 (.111 (: فاطمة  ك�شي)  لسيدة 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة.)

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

عنو نه) )) فاطمة  ك�شي   لسيدة 
 الدريسية)2)زنقة)26)رقم)21 21111 

 لد ر لبيضاء) ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) )) فاطمة  ك�شي   لسيدة 
 الدريسية)2)زنقة)26)رقم)21 21111 

 لد ر لبيضاء) ملغرب

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

 (9 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

5نا5ر) 212)تحت رقم)-.

647I

Bureau de La competences consultation

 LAAYOUNE YARA
COMPANY

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسيس شركة

 Bureau de La competences
consultation

 Angle(bvd(ALBAAT(ET(BVD
 ALFOURSSANE RUE ALQADRE

 IMM(ALBOUCHRA(APP 03
 2EME(ETAGE(LAAYOUNE ،

71111،  لعيون  ملغرب
 LAAYOUNE YARA COMPANY

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي مشروع 
مد5نة 25 مارس رقم ي 4)1) - 

71111  لعيون  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

44465
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) (27
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�شي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)
.LAAYOUNE YARA COMPANY

تقد5م) (: بإ5جاز) غرض  لشركة 
 ميع  لخدمات  لخاصة بالتجميل)،)
بيع وشر ء) ميع منتو ات  لتجميل)
من  ملعد ت  لخاصة) وغيفها 
،) ال5ر د) ،) لتجارة  لعامة) بالتجميل)

و لتصد5ر....
مشروع) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
 -  (1(4 ي) رقم  مارس  (25 مد5نة)

71111) لعيون  ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 لسيدة فاطمة  لزهر ء)5ارة):)711 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة.

حصة) ( 11 (: 5ارة) زين4   لسيدة 

بقيمة)11))درهم للحصة.)

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

5ارة) فاطمة  لزهر ء)  لسيدة 
71111) لعيون) عنو نه) )) لعيون)

 ملغرب.

عنو نه) )) 5ارة  زين4   لسيدة 

 لعيون)71111) لعيون  ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

5ارة) فاطمة  لزهر ء)  لسيدة 
71111) لعيون) عنو نه) )) لعيون)

 ملغرب

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

5نا5ر) (27 بتاريخ) بالعيون   البتد ئية 

 212)تحت رقم) 916/212 .

648I

CAFIGEC

AVIA CONSORTIUM
مجموعة ذ ت  لنفع  القتصادي

تأسيس شركة

CAFIGEC

 rue(al, fourat 2éme(etage  9

 maarif 39 rue(al, fourat 2éme

 etage(maarif، 20100، casa

maroc

AVIA CONSORTIUM مجموعة 

ذ ت  لنفع  القتصادي

وعنو ن مقرها  إل تماعي عمارة ال 

متيل تجزئة  لتوفيق22/21 سيدي 

معروف - 21521  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب 

تأسيس مجموعة ذ ت  لنفع 

 القتصادي 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

1111

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) (( 

ذ ت  لنفع) ملجموعة   ألسا�شي 

 القتصادي باملميز ت  لتالية:

ذ ت) مجموعة  (: شكل  لشركة)

 لنفع  القتصادي.
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عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

 AVIA (: بمختصر تسميتها)  إلقتضاء)

.CONSORTIUM

توريد) (: بإ5جاز) غرض  لشركة 

معد ت) وصيانة  وتشغيل  وتركي4 

 لطقس و لحلول.

:)عمارة ال) عنو ن  ملقر  ال تماعي)

سيدي) تجزئة  لتوفيق21/22) متيل 

21521) لد ر  لبيضاء) (- معروف)

 ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)5)سنة.

رأسمال  لشركة:) مبلغ 

100.000,00)درهم،)مقسم كالتالي:

AVIAMET : 511)حصة)  لشركة)

بقيمة)11))درهم للحصة.

 لشركة)AVIACOM : 511)حصة)

بقيمة)11))درهم للحصة.)

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

عنو نه) )) (AVIAMET  لشركة)

شارع  لزرقطوني  لطابق  لثالت) (46

11)21) لد ر  لبيضاء)  6 رقم) شقة 

 ملغرب.

عنو نه) )) (AVIACOM  لشركة)

عمارة ال متيل تجزئة  لتوفيق21/22 

21521) لد ر) معروف) سيدي 

 لبيضاء) ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيد عبد  لهادي عزيز كرئيس)

 AVIACOM شركة) إد رة  ملجلس 

 (5 عنو نه) ))غولف سيتي فيال رقم)

82)27.) لد ر) بوسكورة  لنو صر)

 لبيضاء) ملغرب

 لسيد لغيتي سعد كمد5ر وحيد)

إقامة) عنو نه) )) (AVIAMET لشركة)

أنو ل) شارع  (2 شقة) (25 أندلسية)

91 21) لد ر  لبيضاء) ملغرب

(- بتاريخ) تم  إل5د ع  لقانوني ب-)

تحت رقم)-.

649I

 STE CONFORMITE DISPONIBILITE

INTEGRITE ET CONSULTING

 EL HAK DE TRANSPORT DE
MARCHANDISE

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

تحويل  ملقر  ال تماعي للشركة

 STE CONFORMITE
 DISPONIBILITE INTEGRITE ET

CONSULTING
 5RUE GHASSAN KANAFANI
 RCE ESPACE JARDIN LALLA

 MERYEM 4EME(ETAGE
 BUREAU 29 V.N، 30000، FES

MAROC
 EL HAK DE TRANSPORT DE
MARCHANDISE شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي محل رقم 
9  و )4 تجزئة  لوفاء 4 زنقة  ده 
نر س طريق صفرو - 1111  فاس 

 ملغرب.
تحويل  ملقر  ال تماعي للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.59(5 

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�شى 
تم تحويل) 5نا5ر) 212) (1(  ملؤرخ في)
من) للشركة   ملقر  ال تماعي  لحالي 
تجزئة  لوفاء) (4( و) ( 9 رقم) »محل 
(- زنقة  ده نر س طريق صفرو) (4
/ 4 »رقم) إلى) فاس  ملغرب«) ( 1111
ر س  ملا  لجماعة) زليليك  مركز  (S(
 لقروية عين  لشقف)-)1111 )فاس)

 ملغرب«.
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
 لتجارية بفاس بتاريخ)21)5نا5ر) 212 

تحت رقم))584.
651I

L EXPERT DE GESTION

 ITALIAN FOOD CONCEPT
SARL.AU

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

تعيين مسيف  د5د للشركة

L EXPERT DE GESTION
 PORTES DE MARRAKECH

 ZONE 18 DOJA(IMM 14 APPT
 04 MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

 ITALIAN FOOD CONCEPT
SARL.AU شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي شارع 
موالي عبد هللا  لتوفيق إقامة 

 لسفيف شقة 4)  لطابق 24 مر كش 
- 41111 مر كش  ملغرب.
تعيين مسيف  د5د للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.(26719

بمقت�شى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تم تعيين) 5نا5ر) 212) ( 1  ملؤرخ في)
 OSTI((مسيف  د5د للشركة  لسيد)ة

FANTI MARCO)كمسيف وحيد
تبعا لقبول  ستقالة  ملسيف.

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
فبف 5ر) (12 بتاريخ) بمر كش   لتجارية 

 212)تحت رقم)74 44).
65(I

لكسيون  ملطار  لعروي  لناضور

لكسيون املطار العروي الناضور
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

لكسيون  ملطار  لعروي  لناضور
شارع  لحسن 2 حي  لسكة 

 لحد5د5ة  لعروي، 62111، 
 لناضور  ملغرب

لكسيون  ملطار  لعروي  لناضور 
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي شارع 
 لحسن 2 حي  لسكة  لحد5د5ة 
 لعروي 62111  لناضور  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

25(67
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  (2122 نونبف) (1(
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�شي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

لكسيون  ملطار  لعروي  لناضور.
كر ء) (: بإ5جاز) غرض  لشركة 

 لسيار ت بدون سائق.
شارع) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
حي  لسكة  لحد5د5ة) (2  لحسن)

 لعروي)62111) لناضور  ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 511.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
(: بناصر) عبد  لحكيم   لسيد 
درهم) ((11 بقيمة) حصة  (2.511

للحصة.
 2.511 (:  لسيد محمد  ملوساوي)

حصة بقيمة)11))درهم للحصة.)
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
بناصر) عبد  لحكيم   لسيد 
 62111 وز ج  لعروي) عنو نه) ))

 لناضور  ملغرب.
 لسيد محمد  ملوساوي عنو نه) ))
62111) لناضور) وز ج  لعروي)

 ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) )) مجيد  وهر   لسيد 
62111) لناضور) وز ج  لعروي)

 ملغرب
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
5نا5ر) (24  البتد ئية بالناضور بتاريخ)

 212)تحت رقم)5215.

652I

LE LEGALISTE

AEDIFICE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

LE LEGALISTE
ز وية شارع ميسانج و عبد  لرحيم 
بوعبيد  ملكت4 رقم 9  لو زيس ، 
21241،  لد ر  لبيضاء  ملغرب
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AEDIFICE شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي 26 شارع 

مرس  لسلطان  لطابق  ألول شقة 

  - 21111  لد ر  لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

5715((

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) (2 

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�شي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.AEDIFICE

منعش) (: بإ5جاز) غرض  لشركة 

عقاري)؛

 ستيف د و تصد5ر..

26)شارع) عنو ن  ملقر  ال تماعي):)

مرس  لسلطان  لطابق  ألول شقة)  

- 21111) لد ر  لبيضاء) ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

حصة) (911 (:  لسيدة مريم ميما)

بقيمة)11))درهم للحصة.

حصة) ((11 (:  لسيد أمين قند5ل)

بقيمة)11))درهم للحصة.)

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

عنو نه) )) ميما  مريم   لسيدة 

 (2 شقة) 9) بريل  لطابق) ) شارع)

 قامة  لجنوب)21111) لد ر  لبيضاء)

 ملغرب.

عنو نه) )) قند5ل  أمين   لسيد 

 (2 شقة) 9) بريل  لطابق) ) شارع)

 قامة  لجنوب)21111) لد ر  لبيضاء)

 ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) )) ميما  مريم   لسيدة 
 (2 شقة) 9) بريل  لطابق) ) شارع)
 قامة  لجنوب)21111) لد ر  لبيضاء)

 ملغرب
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
 12 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

فبف 5ر) 212)تحت رقم)2)8568.

65 I

CENTRE D’AFFAIRES IBNOU SINA

BK10
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 CENTRE D’AFFAIRES IBNOU
SINA

4)2 شارع إبن سينا ، 1)212،  لد ر 
 لبيضاء  ملغرب

BK(1 شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي 4)2 شارع 
إبن سينا - 1)212  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
5671((

 (5 في) مؤرخ  حر  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  (2122 د نبف)
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�شي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
.BK(1(:(إلقتضاء)بمختصر تسميتها 

غرض  لشركة بإ5جاز):) الستعانة)
للخدمات  ملتعلقة) بمصادر خار ية 

بأعمال  لنقل إلى  لخارج.
عنو ن  ملقر  ال تماعي):)4)2)شارع)
1)212) لد ر  لبيضاء) (- سينا) إبن 

 ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 (1.111 رأسمال  لشركة:) مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

حصة) ((11 (: قمر) فريد   لسيد 

بقيمة)11))درهم للحصة.)

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

 N°4  لسيد فريد قمر عنو نه) ))

 Rue Alain colas  9( 11 Massy

.France

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 N°4  لسيد فريد قمر عنو نه) ))

 Rue Alain colas  9( 11 Massy

France

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

 لتجارية بالد ر  لبيضاء)بتاريخ)-)تحت)

رقم)-.

654I

Cabinet Comptable Azmani Mounsef

MEDI CASH
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

قفل  لتصفية

 Cabinet Comptable Azmani

Mounsef

 Rue(Anoual(N°46 ، 32000، AL

Hoceima Maroc

MEDI CASH شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي : 85 شارع 

محمد  لخامس - 2111   لحسيمة 

 ملغرب.

قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

.449

بمقت�شى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

تقرر حل) 5نا5ر) 212) (21  ملؤرخ في)

MEDI CASH)شركة ذ ت  ملسؤولية)

 511.111 رأسمالها) مبلغ   ملحدودة 

مقرها  إل تماعي) وعنو ن  درهم 

  2111 (- شارع محمد  لخامس) (85

اللتوقف) نتيجة   لحسيمة  ملغرب 

 لنهائي للنشاط  لتجاري للشركة.

و عين:

و) أزماني  منصف   لسيد)ة))
حجرة  لنكور) زنقة  ((5 عنو نه) ))

كمصفي) 2111 ) لحسيمة  ملغرب 

)ة))للشركة.

و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية)

85)شارع) وفي) 5نا5ر) 212) (21 بتاريخ)

محمد  لخامس بني بوعياش)2111  

 لحسيمة  ملغرب.

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

 البتد ئية بالحسيمة بتاريخ)1 )5نا5ر)

 212)تحت رقم)27.

655I

AC CONSEIL

ن ا س ف بريفي
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

AC CONSEIL
زنقة عبد  لكريم بنجلون مكات4 

 شرف  لطابق  لخامس مكت4 رقم 

)4  ملد5نة  لجد5دة فاس ، 1111 ، 

فاس  ملغرب

ن   س ف بريفي شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي مكت4 
رقم 9) لطابق  لر بع مكات4 موالي 

سليمان شارع سان لويس  ملد5نة 

 لجد5دة - 1111  فاس  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

7525 

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعد د  لقانون) (2122 د نبف) ( 1

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�شي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

 إلقتضاء)بمختصر تسميتها):)ن   س)

ف بريفي.

:) لتدري4) غرض  لشركة بإ5جاز)

 ملنهي.
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مكت4) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
9) لطابق  لر بع مكات4 موالي) رقم)
لويس  ملد5نة) سان  شارع  سليمان 

 لجد5دة)-)1111 )فاس  ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 761 (: بوعبدالوي  حمد)  لسيد 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة.
241)حصة) (:  لسيدة  ملريني نورة)

بقيمة)11))درهم للحصة.)
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
بوعبدالوي  حمد)  لسيد 
 Z تجزئة  لبفج  قامة) عنو نه) ))
عين) طريق  ((( شقة)  ) لطابق) )

 لشقف)1111 )فاس  ملغرب.
عنو نه) )) نورة   لسيدة  ملريني 
تجزئة  لبفج  قامة)  Z) لطابق)  
شقة))))طريق عين  لشقف)1111  

فاس  ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
سعيدة) بوعبدالوي   لسيدة 
2) نان  حجيج) زنقة) (52 عنو نه) ))

عين  لنقبي)1111 )فاس  ملغرب
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
فبف 5ر) (1( بتاريخ) بفاس   لتجارية 

 212)تحت رقم)5975.
656I

 STE CONFORMITE DISPONIBILITE

INTEGRITE ET CONSULTING

ALTIFOR
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 STE CONFORMITE
 DISPONIBILITE INTEGRITE ET

CONSULTING
 5RUE GHASSAN KANAFANI
 RCE ESPACE JARDIN LALLA

 MERYEM 4EME(ETAGE
 BUREAU 29 V.N، 30000، FES

MAROC

ALTIFOR شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي رقم 4  

 قامة مارينا شقة رقم 5  لطابق 
رقم 2 مكتA 4 شارع  بن  لخطي4 

 ألطلس - 1111  فاس  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

75247

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) ((7

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�شي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.ALTIFOR

مركز) (• (: بإ5جاز) غرض  لشركة 

 لتكوين  ملنهي.

•) الستشار ت  إلد رية.

•) لبفمجة و الستشار ت وأنشطة)

تكنولو يا  ملعلوميات..
  4 رقم) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)

5) لطابق) رقم) شقة  مارينا   قامة 
شارع  بن  لخطي4) (A مكت4) (2 رقم)

 ألطلس)-)1111 )فاس  ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 لسيد هشام خصال):)11))حصة)

بقيمة)111.))درهم للحصة.)

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

عنو نه) )) خصال  هشام   لسيد 
 2 5) لطابق رقم) شقة رقم) ( 4 رقم)

  1111 شارع  بن  لخطي4  ألطلس)

فاس  ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيدة نسرين خصال عنو نه) ))
شقة)8)) قامة كنوز) )شارع  لجيش)

 مللكي)1111 )مكناس  ملغرب
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
 لتجارية بفاس بتاريخ)) )5نا5ر) 212 

تحت رقم)7)6.

657I

EXCEL COMPTA SARL AU

 CAFE RESTAURANT
BOUGUINVILLE

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
توسيع نشاط  لشركة)

EXCEL COMPTA SARL AU
 قامة وردة ب  لشقة 9 زنقة 

 المام علي  لحي  لشتوي ، 41111، 
مر كش  ملغرب

 CAFE RESTAURANT
BOUGUINVILLE شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  ال تماعي 84) 

 ملو سين  ملد5نة - 41111 مر كش 
 ملغرب.

توسيع نشاط  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.(78( 
بمقت�شى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
 ملؤرخ في) 2)5نا5ر) 212)تمت إضافة)
إلى نشاط  لشركة)  ألنشطة  لتالية 

 لحالي):
 لبيع و لشر ء)و لتجارة  لعامة
بيع  ملو د و ملنتو ات  لفنية.

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني  (
فبف 5ر) (12 بتاريخ) بمر كش   لتجارية 

 212)تحت رقم)77 44).

658I

STE ANGLE DE GESTION SARL

اكرسان رنت كار
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

STE ANGLE DE GESTION SARL
شارع أحمد  لحريزي تجزئة 

 لتمسماني رقم 6  قامة باريس- أ 
تطو ن ، 111 9، تطو ن  ملغرب

 كرسان رنت كار شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي شارع 
محمد بنونة زنقة  نصار رقم 7) 
بوسافو - 111 9 تطو ن مغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

 28 7
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) ((1
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�شي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 إلقتضاء)بمختصر تسميتها):) كرسان)

رنت كار.
كر ء) (: بإ5جاز) غرض  لشركة 

سيار ت بدون سائق.
شارع) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
 (7 رقم) زنقة  نصار  بنونة  محمد 

بوسافو)-)111 9)تطو ن مغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 521.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 (. 11 (:  لسيد عزد5ن  لحمودي)

حصة بقيمة)11))درهم للحصة.
 لسيد مصطفى منتصر  الدري�شي)
درهم) ((11 بقيمة) حصة  ((. 11  :

للحصة.
منتصر  الدري�شي) 5ونس   لسيد 
درهم) ((11 بقيمة) حصة  (651  :

للحصة.
حصة) (651 (:  لسيدة د5نا  لباي)

بقيمة)11))درهم للحصة.
منتصر  الدري�شي) على   لسيد 
درهم) ((11 بقيمة) حصة  ((. 11  :

للحصة.)
 (11 (: عزد5ن  لحمودي)  لسيد 

بقيمة)11))درهم.
 لسيد مصطفى منتصر  الدري�شي)

: 11))بقيمة)11))درهم.
(:  لسيد 5ونس منتصر  الدري�شي)

11))بقيمة)11))درهم.
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بقيمة) ((11 (:  لسيدة د5نا  لباي)
11))درهم.

(: منتصر  الدري�شي) على   لسيد 
11))بقيمة)11))درهم.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء):

 لسيد عزد5ن  لحمودي عنو نه) ))
زيتون) معاصم  ماعة  زال  دو ر 

111 9)تطو ن مغرب.
 لسيد مصطفى منتصر  الدري�شي)
عنو نه) ))شارع حسن بنو نعمان رقم)

4) 111 9)تطو ن مغرب.
منتصر  الدري�شي) 5ونس   لسيد 
عنو نه) ))شارع حسن بنو نعمان رقم)

4) 111 9)تطو ن مغرب.
 لسيدة د5نا  لباي عنو نه) ))شارع)
 9 111  (4 رقم) نعمان  بنو  حسن 

تطو ن مغرب.
منتصر  الدري�شي) على   لسيد 
عنو نه) ))شارع حسن بنو نعمان رقم)

4) 111 9)تطو ن مغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيد عزد5ن  لحمودي عنو نه) ))
زيتون) معاصم  ماعة  زال  دو ر 

111 9)تطو ن مغرب
منتصر  الدري�شي) 5ونس   لسيد 
عنو نه) ))شارع حسن بنو نعمان رقم)

4) 111 9)تطو ن مغرب
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
5نا5ر) ( ( بتاريخ) بتطو ن   البتد ئية 

 212)تحت رقم)271.
659I

ACCOMPT CONSULTING

L›égale Food
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

ACCOMPT CONSULTING
 BD(MOHAMED(ABDOU(N° 18
 BIS(RESIDENCE(HAMZA 3EME
 ETAGE(BUREAU(N° 11 OUJDA ،

60000، OUJDA(MAROC
L’égale Food شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي مسجد 
عبدهللا بن عمر كر ج رقم   و دة - 

61111 و دة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
4141 

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعد د  لقانون) (2122 د نبف) (2 
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�شي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 L’égale(:(إلقتضاء)بمختصر تسميتها 

.Food
-تا ر) (: بإ5جاز) غرض  لشركة 

 ملة للمو د  لغذ ئية  لعامة
- ستيف د وتصد5ر

-تا ر.
مسجد) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
عبدهللا بن عمر كر ج رقم) )و دة)-)

61111)و دة  ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 (.111 (: بوعاز) سعيد   لسيد 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة.)
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
عنو نه) )) بوعاز  سعيد   لسيد 
 (9 51)رقم) حي  ل�شي لخضر زنقة ب)

و دة)61111)و دة  ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) )) بوعاز  سعيد   لسيد 
 (9 51)رقم) حي  ل�شي لخضر زنقة ب)

و دة)61111)و دة  ملغرب
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
5نا5ر) (19 بتاريخ) بو دة   لتجارية 

 212)تحت رقم)9  2.

661I

FAEC SARL

LINAPROM

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

FAEC SARL

رقم 2) شارع  لحسن  لتاني م.ح ، 

1111 ، فاس  ملغرب

LINAPROM شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة)في طور  لتصفية)

وعنو ن مقرها  إل تماعي شارع 

غسان كنفاني عمارة طيبة شقة 6  

ط 6 - 1111  فاس  ملغرب.

حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

. 768(

بمقت�شى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

تقرر) (21(9 أكتوبر) (1( في)  ملؤرخ 

حل شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة)

رأسمالها) مبلغ  (LINAPROM

مقرها) وعنو ن  درهم  ((11.111

 إل تماعي شارع غسان كنفاني عمارة)

فاس) ( 1111 -  6 6 )ط) طيبة شقة)

 ملغرب نتيجة ل):)قر ر  لشركاء.

شارع) ب  مقر  لتصفية  حدد  و 

  6 غسان كنفاني عمارة طيبة شقة)

ط)6 - 1111 )فاس  ملغرب.)

و عين:

بنعبد) عبد  لرحيم   لسيد)ة))

تجزئة  ملهدي) عنو نه) )) و   لنور 

فاس  ملغرب) ( 1111 طريق  5موز ر)

كمصفي))ة))للشركة.

وعند  إلقتضاء) لحدود  ملفروضة)

محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و) تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

 لتجارية بفاس بتاريخ)14)5نا5ر) 212 

تحت رقم)5614.

66(I

cabinet(fiduciaire(jalal

زاجودا
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

cabinet(fiduciaire(jalal

 rue khalid ibn el walid n(5  1

 tanger(tanger، 90000، tanger

maroc
ز  ود  شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي  بو رير 

 لطباري  قامة فلوريا بلوك ب رقم 

)7 - 91111 طنجة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

( 4(59

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) (14

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�شي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 إلقتضاء)بمختصر تسميتها):)ز  ود .

نشاط) (: بإ5جاز) غرض  لشركة 

 لتفويج للعقار.

:) بو رير) عنو ن  ملقر  ال تماعي)

 لطباري  قامة فلوريا بلوك ب رقم)

)7 - 91111)طنجة  ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):) ملغرب سنة.

 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

 لسيد سعيدي رضو ن عنو نه) ))

 ( مجمع كو مر  بيتش بلوك أ2)شقة)

كبونكرو)51) 9)مرتيل  ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
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 لسيد سعيدي رضو ن عنو نه) ))
 ( مجمع كو مر  بيتش بلوك أ2)شقة)

كبونكرو)51) 9)مرتيل  ملغرب
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
5نا5ر) بتاريخ) 2) بطنجة   لتجارية 

 212)تحت رقم))91)26.

662I

STE SIMPLE CONSEIL SARL

 STE DU DU BARCELONA
SARL AU

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

قفل  لتصفية

STE SIMPLE CONSEIL SARL
 RDC(N°14 RESIDENCE(ATLAS
 RUE 12 OMAR(BENJELLOUN
ATLAS(FES. ، 30000، فاس  ملغرب
 STE DU DU BARCELONA SARL
AU شركة ذ ت مسؤولية محدودة 

ذ ت  لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي : رقم 89 
 5ت سقاطو 2 فاس - 1111  فاس 

 ملغرب.
قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
. 77( 

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�شى 
2122)تقرر حل) ) )د نبف)  ملؤرخ في)
 STE DU DU BARCELONA SARL
محدودة) مسؤولية  ذ ت  شركة  (AU
ذ ت  لشريك  لوحيد مبلغ رأسمالها)
مقرها) وعنو ن  درهم  ((11.111
 2 سقاطو) 89) 5ت  رقم)  إل تماعي 
فاس  ملغرب نتيجة) ( 1111 (- فاس)

الزمة مالية.
و عين:

و) ) لبزوي  حسن)  لسيد)ة))
عنو نه) ))رقم)))شارع  ركانة نر يس)
فاس  ملغرب) ( 1111 فاس) ب 

كمصفي))ة))للشركة.
و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية)
 89 وفي رقم) (2122 ) )د نبف) بتاريخ)
1111 )فاس) (- 2)فاس)  5ت سقاطو)

 ملغرب.

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
فبف 5ر) (12 بتاريخ) بفاس   لتجارية 

 212)تحت رقم)5986.
66 I

BUMACOF SARL

AROMDI
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
رفع رأسمال  لشركة

BUMACOF SARL
55 شارع محمد  لخامس  لطابق 
4رقم 57، 11 21،  لد ر  لبيضاء 

 ململكة  ملغربية
AROMDI شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي تقسيم 

لنى رقم 6)  ط )  والد حدو سيدي 
معروف - 21521  لد ر لبيضاء 

 ململكة  ملغربية.
رفع رأسمال  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.  657 

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�شى 
تم) (2122 د نبف) ((2 في)  ملؤرخ 
قدره) بمبلغ  رأسمال  لشركة  رفع 
من) أي  درهم«) ((.511.111«
»2.511.111)درهم«)إلى)»4.111.111 
درهم«)عن طريق):)إدماج  حتياطي أو)
أرباح أو عالو ت إصد ر في رأس  ملال.

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
  ( بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

5نا5ر) 212)تحت رقم)856496.
664I

 برتون محمد

HACHIM
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 برتون محمد
49) حي  زلي بلوك 2 زنقة سطات 
مر كش ، 41111، مر كش  ململكة 

 ملغربية
HACHIM شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي عمارة نور 
2 متجر رقم ) شارع  لحسن  لثاني 

 ليز مر كش - 41111 مر كش 
 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
( 295 

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) ((2
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�شي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.HACHIM
مطعم) (- (: غرض  لشركة بإ5جاز)

حس4  لطل4.
-) ستغالل بر نشسز.

-)ممون حفالت)،
مقاهي) (- دور  لضيافة) إد رة  (-

و ملطاعم و ملجمعات  لسياحية
-) ستيف د وتصد5ر.

عمارة) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
شارع  لحسن) (( رقم) متجر  (2 نور)
 لثاني  ليز كر كش)-)41111)مر كش)

 ملفرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 (.111 (: كعيني خد5جة)  لسيدة 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة.)
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
 لسيدة كعيني خد5جة عنو نه) ))
 8 رقم) قيال  نوريا  ليفيفجي  تجزئة 

تسلطانت)41111)مر كش  ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيدة كعيني خد5جة عنو نه) ))
 8 رقم) قيال  نوريا  ليفيفجي  تجزئة 

تسلطانت)41111)مر كش  ملعرب

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
فبف 5ر) (12 بتاريخ) بمر كش   لتجارية 

 212)تحت رقم) 5 44).

665I

SAGEST

EL HALLAOUI AUTO
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

SAGEST
 N° 9 RUE(IMAM(MALIK 1er
 ETAGE(APPT(N° 4 VN(FES ،

30000، FES(MAROC
EL HALLAOUI AUTO شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي  قامة 
 لطي4 ب   قطعة  رض ب 18) 

تجزئة  لسالم طريق صفرو - 1111  
فاس  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
7525(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) (26
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�شي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 EL (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.HALLAOUI AUTO
تا ر) (: بإ5جاز) غرض  لشركة 

سيار ت.
:) قامة) عنو ن  ملقر  ال تماعي)
 (18 ب) قطعة  رض  ب) )  لطي4 
تجزئة  لسالم طريق صفرو)-)1111  

فاس  ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
قدور  لهالوي) ولد  أمين   لسيد 
درهم) ((11 بقيمة) حصة  (  1  :

للحصة.
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:   لسيدة زهور ولد قدور  لهالوي)
1  )حصة بقيمة)11))درهم للحصة.
:   لسيد حمزة ولد قدور  لهالوي)
41 )حصة بقيمة)11))درهم للحصة.)
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
قدور  لهالوي) ولد  أمين   لسيد 
عنو نه) ))زنقة حسان بن تابت  قامة)
  1111 م ج فاس) (8 فردوس شقة)

فاس  ملغرب.
قدور  لهالوي) ولد  زهور   لسيدة 
تابت) بن  حسان  زنقة  (( عنو نه) ))
 قامة فردوس  لطابق ) لشقة)8)م ج)

فاس)1111 )فاس  ملغرب.
قدور  لهالوي) ولد  حمزة   لسيد 
فرنسا) (9(551 فرنسا) عنو نه) ))

فرنسا.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
قدور  لهالوي) ولد  أمين   لسيد 
عنو نه) ))زنقة حسان بن تابت  قامة)
  1111 م ج فاس) (8 فردوس شقة)

فاس  ملغرب
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
فبف 5ر) (1( بتاريخ) بفاس   لتجارية 

 212)تحت رقم))597.

666I

SAGEST

BRICO IMEX
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

SAGEST
 N° 9 RUE(IMAM(MALIK 1er
 ETAGE(APPT(N° 4 VN(FES ،

30000، FES(MAROC
BRICO IMEX شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي رقم 45 

تجزئة مهدي طريق  موز ر - 1111  
فاس  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
7526 

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) (26
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�شي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 BRICO(:(إلقتضاء)بمختصر تسميتها 

.IMEX
بيع مو د) (: غرض  لشركة بإ5جاز)

 لبناء)بالتقسيط.
 45 رقم) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
  1111 تجزئة مهدي طريق  موز ر)-)

فاس  ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 251 (:  لسيد  سماعيل  لعابدي)

حصة بقيمة)11))درهم للحصة.
 251 (: 5ونس  لعابدي)  لسيد 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة.
 لسيد أ5وب  لعابدي):)25))حصة)

بقيمة)11))درهم للحصة.
 (25 (:  لسيد  بر هيم  لعابدي)

حصة بقيمة)11))درهم للحصة.
 لسيد معاد  لعابدي):)25))حصة)

بقيمة)11))درهم للحصة.
 (25 (: محمد  لعابدي)  لسيد 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة.)
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
عنو نه) )) أ5وب  لعابدي   لسيد 
زو غة) مبفوكة  تجزئة  ( 7 رقم) فيال 

فاس)1111 )فاس  ملغرب.
عنو نه) )) معاد  لعابدي   لسيد 
بوعبيد  لساقية  والد) دو ر  والد 

 لطي4 فاس)1111 )فاس  ملغرب.
 لسيد 5ونس  لعابدي عنو نه) ))
زنقة  ملهدي  ملنعي حي طارق) رقم)7)

))فاس)1111 )فاس  ملغرب.
 لسيد  سماعيل  لعابدي)
عنو نه) )))))تجزئة رياض  لياسمين)
1111 )فاس) ب طريق عين  لشقف)

 ملغرب.

 لسيدة  بر هيم  لعابدي)

محمد  لسادس) مسجد  عنو نه) ))

و دة)61111)و دة  ملغرب.

 لسيد محمد  لعابدي عنو نه) ))

بوعبيد  لساقية  والد) دو ر  والد 

 لطي4 فاس)1111 )فاس  ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيد 5ونس  لعابدي عنو نه) ))
زنقة  ملهدي  ملنعي حي طارق) رقم)7)

))فاس)1111 )فاس  ملغرب

 لسيد  سماعيل  لعابدي)

عنو نه) )))))تجزئة رياض  لياسمين)

1111 )فاس) ب طريق عين  لشقف)

 ملغرب

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

فبف 5ر) (1( بتاريخ) بفاس   لتجارية 

 212)تحت رقم)5985.

667I

SAGEST

MO.RI CAR
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تفويت حصص

SAGEST

 N° 9 RUE(IMAM(MALIK 1er

 ETAGE(APPT(N° 4 VN(FES ،

30000، FES(MAROC

MO.RI CAR شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي ) تجزئة 

هجر عين عميف محل 4 - 1111  

فاس  ملغرب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.712 7

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�شى 

تمت) (2122 د نبف) (29 في)  ملؤرخ 

 ملصادقة على):
)ة))محمد بنجلون) تفويت  لسيد)

أصل) من  حصة   تماعية  ((.111

11))حصة لفائدة  لسيد))ة))سكينة)

بنجلون بتاريخ)29)د نبف)2122.

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني  (
 لتجارية بفاس بتاريخ)15)5نا5ر) 212 

تحت رقم)9 56.

668I

AL YAKOUT SPORT EQUIPMENT

 AL YAKOUT SPORT
EQUIPMENT

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسيس شركة

 AL YAKOUT SPORT
EQUIPMENT

 MENARA QUARTIER TARGUA
 LOT ESPACE VILLA TRANCHE

 1 LOT 45 1ER(ETAGE(APPT
 » ESPACE 2 « MARRAKECH،
40000، marrakech(MAROC

 AL YAKOUT SPORT
EQUIPMENT شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي مر كش 

منارة شارع تاركة تجزئة فضاء فيال 
شطر ) تجزئة 45 طابق ) شقة 
فضاء 2 - 41111 مر كش  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

( 281 
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) ((1
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�شي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 AL (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)
.YAKOUT SPORT EQUIPMENT

غرض  لشركة بإ5جاز):)بيع و شر ء)
 الالت  لرياضية)

و  لتصد5ر  الالت)  الستيف د 
 لرياضية.

مر كش) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
فيال) منارة شارع تاركة تجزئة فضاء)
شقة) (( طابق) (45 تجزئة) (( شطر)

فضاء)2 - 41111)مر كش  ملغرب.
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أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 
 لشركة):)99)سنة.

 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 511 (: عدنان  لقطبي)  لسيد 
حصة بقيمة)11))درهم للحصة.

511)حصة) (:  لسيدة سناء) ور غ)
بقيمة)11))درهم للحصة.)

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء):

عنو نه) )) عدنان  لقطبي   لسيد 
 42 1))عمارة)  بو ب مر كش منطقة)
41111)مر كش) 5))مر كش) ب شقة)

 ملغرب.
عنو نه) )) سناء) ور غ   لسيدة 
دو ر  لحرش رقم)9 )مر كش)41111 

مر كش  ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) )) عدنان  لقطبي   لسيد 
 42 1))عمارة)  بو ب مر كش منطقة)
41111)مر كش) 5))مر كش) ب شقة)

 ملغرب
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
5نا5ر) ( 1 بتاريخ) بمر كش   لتجارية 

 212)تحت رقم)44219).
669I

cabinet(fiduciaire(jalal

اكسبوميد ش.ذ.م.م
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

cabinet(fiduciaire(jalal
 rue khalid ibn el walid n(5  1
 tanger(tanger، 90000، tanger

maroc
 كسبوميد ش.ذ.م.م شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة)في طور 
 لتصفية)

وعنو ن مقرها  إل تماعي  ملنطقة 
 لصناعية بغزينا5ا قطعة 

56  لطابق  لسفلي مكت4 رقم ) - 
11)91 طنجة  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.48787

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�شى 

تقرر حل) 5نا5ر) 212) (21  ملؤرخ في)

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة) شركة 

رأسمالها) مبلغ  ش.ذ.م.م   كسبوميد 

مقرها) وعنو ن  درهم  ((.961.111

 إل تماعي  ملنطقة  لصناعية)

56  لطابق  لسفلي) قطعة) بغزينا5ا 

مكت4 رقم)) - 11)91)طنجة  ملغرب)

نتيجة ل):)بيع.

و حدد مقر  لتصفية ب  ملنطقة)

 لصناعية بغزينا5ا قطعة)56  لطابق)

 لسفلي مكت4 رقم)) - 11)91)طنجة)

 ملغرب.)

و عين:

و) ولقا�شي   لسيد)ة)) ملختار 

عنو نه) ))لال فاطمة  لزهر ء) لعزيزية)
  71 رقم) (8 طابق) (2  قامة  لصفاء)

)ة)) طنجة  ملغرب كمصفي) (91171

للشركة.

وعند  إلقتضاء) لحدود)

على  لصالحيات  ملخولة)  ملفروضة 

تبليغ) محل  و  محل  ملخابرة  لهم 

 لعقود و  لوثائق  ملتعلقة بالتصفية)

بغزينا5ا قطعة) :) ملنطقة  لصناعية 

 ( رقم) مكت4  56  لطابق  لسفلي 

-طنجة

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

فبف 5ر) (1( بتاريخ) بطنجة   لتجارية 

 212)تحت رقم)262294.

671I

etablissement darwinier

 STE ARAEED EL AKHDAR
SARL AU

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

etablissement darwinier

 HAY(EL(MASSIRA 02 RUE(SAKIA

 EL(HAMRA(N° 20 DAKHLA ،

73000، dakhla(maroc

 STE ARAEED EL AKHDAR SARL

AU شركة ذ ت مسؤولية محدودة 

ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي حي رحمة 
12 شارع  ملر بطين 1) رقم 27 

 لد خلة - 111 7  لد خلة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
2 51(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعد د  لقانون) (2122 د نبف) (16
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�شي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 STE (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)
.ARAEED EL AKHDAR SARL AU

غرض  لشركة بإ5جاز):) ملحاصيل)
 لد ئمة؛

حيازة وبيع وتأ يف وإد رة وتشغيل)
 ميع  ألر �شي  لعارية أو  لزر عية أو)
من  ميع  ملباني  لسكنية) (،  ملباني)
أو  ملهنية أو  لتجارية أو  لصناعية أو)

 لزر عية أو غيفها)؛.
عنو ن  ملقر  ال تماعي):)حي رحمة)
 27 رقم) ((1 شارع  ملر بطين) (12

 لد خلة)-)111 7) لد خلة  ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
 لسيد  لحسين شكر د عنو نه) ))
 49 19)رقم) حي  ملوحد5ن بلوك زنقة)

كلميم)111 7) لد خلة  ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيد  لحسين شكر د عنو نه) ))
 49 19)رقم) حي  ملوحد5ن بلوك زنقة)

كلميم)111 7) لد خلة  ملغرب
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
بتاريخ) )  بو دي  لده4   البتد ئية 
د نبف)2122)تحت رقم)56/2122)2.
67(I

FIDUNION-MAROC

L›EAU DE L›AIR
شركة  ملساهمة

إنشاء)فرع تابع للشركة

FIDUNION-MAROC

 RUE EL AMRAOUI BRAHIM ,2 

 CASABLANCA ، 20000،

CASABLANCA MAROC

L’EAU DE L’AIR شركة  ملساهمة

وعنو ن مقرها  إل تماعي 1)، ساحة 

فيندوم - )7511 باريس فرنسا.

إنشاء فرع تابع للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.57155 

بمقت�شى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

 ملؤرخ في)21)د نبف)2122)تقرر إنشاء)

تحت  لتسمية) للشركة  تابع  فرع 

و  لكائن بالعنو ن) (L’EAU DE L’AIR

1) لد ر  لبيضاء) (- شارع  نفا) (،7 

 ملغرب و  ملسيف من طرف  لسيد)ة))

آ5يف  ندرو.

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

 12 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

فبف 5ر) 212)تحت رقم)5 8568.

672I

CABINET EL KOUHEN

VENTURE CAPITAL
إعالن متعدد  لقر ر ت

CABINET EL KOUHEN

 BD. ZERKTOUNI ، 20330، 52

CASABLANCA MAROC

VENTURE CAPITAL »شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة«

وعنو ن مقرها  ال تماعي: 7  قامة 

ر مي زنقة سبتة  لد ر  لبيضاء - 

1  21  لد ر  لبيضاء  ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.45545(

بمقت�شى  لجمع  لعام  الستثنائي)

 ملؤرخ في)19)5نا5ر) 212

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية:)
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قر ر رقم)):) لذي 5نص على ما5لي:)
طبقا لعقد عرفي بتاريخ)9)5نا5ر) 212 
 لسيد عمر شهاب  لد5ن منح الخيه)
حصص) (511 شهاب  لد5ن) مهدي 
 VENTURE في  لشركة) 5ملكها   لتي 
مسؤولية) د ت  شركة  (CAPITAL
درهم) ((11.111 ر سمال) محدودة 
بالد ر) بالسجل  لتجاري  مسجلة 

 لبيضاء)تحت رقم))45545 
على) 5نص  2:) لذي  رقم) قر ر 
لقر ر ت  لجمع  لعام) طبقا  ما5لي:)
5نا5ر) 212  (9 بتاريخ)  الستتنائي 
قررو ) (VENTURE CAPITAL شركاء)
و  ستقالة) منح  لحصص   عتف ف 
كٌمَسيف) شهاب  لد5ن  عمر   لسيد 
 د ري)-)تغييف  لفصول)6)و)7)للقانون)
د ت) شركة  تحويل  (-  السا�شي)
د ت) شركة  محدودة  لى  مسؤولية 
(- و حد) لشريك  محدودة  مسؤولية 
للشركة)  عتماد  لقانون  السا�شي 
د ت مسؤولية محدودة لشريك و حد)
و تاكيد  لسيد مهدي شهاب  لد5ن)

كُمَسيف وحيد و ملدة غيف محدودة)
وتبعا لذلك تم تعد5ل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�شي  لتالية:)
بند رقم)):) لذي 5نص على ما5لي:)
طبقا لعقد عرفي بتاريخ)9)5نا5ر) 212 
 لسيد عمر شهاب  لد5ن منح الخيه)
حصص) (511 شهاب  لد5ن) مهدي 
 VENTURE في  لشركة) 5ملكها   لتي 
مسؤولية) د ت  شركة  (CAPITAL
درهم) ((11.111 ر سمال) محدودة 
بالد ر) بالسجل  لتجاري  مسجلة 

 لبيضاء)تحت رقم))45545 
على) 5نص  2:) لذي  رقم) بند 
لقر ر ت  لجمع  لعام) طبقا  ما5لي:)
5نا5ر) 212  (9 بتاريخ)  الستتنائي 
قررو ) (VENTURE CAPITAL شركاء)
و  ستقالة) منح  لحصص   عتف ف 
كٌمَسيف) شهاب  لد5ن  عمر   لسيد 
 د ري)-)تغييف  لفصول)6)و)7)للقانون)
د ت) شركة  تحويل  (-  السا�شي)
د ت) شركة  محدودة  لى  مسؤولية 
(- و حد) لشريك  محدودة  مسؤولية 
للشركة)  عتماد  لقانون  السا�شي 
د ت مسؤولية محدودة لشريك و حد)

و تاكيد  لسيد مهدي شهاب  لد5ن)

كُمَسيف وحيد و ملدة غيف محدودة)

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

 12 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

فبف 5ر) 212)تحت رقم)856871.

67 I

FIDUCIAIRE INOVA

OB TISS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

FIDUCIAIRE INOVA
رقم 8) زنقة    لطابق  ألول 

تجزئة  لنقل  لحضري حي  لقدس 

 لبفنو�شي  لد ر  لبيضاء ، 1)216، 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب

OB TISS شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة)في طور  لتصفية)

وعنو ن مقرها  إل تماعي رقم )) 
زنقة عزيز بالل  لطابق  لخامس 

 ملعاريف  لد ر  لبيضاء - 71 21 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

. 87519

بمقت�شى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

2122)تقرر حل) ) )د نبف)  ملؤرخ في)

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة) شركة 

 (11.111 رأسمالها) مبلغ  (OB TISS

درهم وعنو ن مقرها  إل تماعي رقم)
زنقة عزيز بالل  لطابق  لخامس) (((

 21 71 (-  ملعاريف  لد ر  لبيضاء)

 لد ر  لبيضاء) ملغرب نتيجة ل):)عدم)

إ5جاد  لزبناء.

 (( و حدد مقر  لتصفية ب رقم)
بالل  لطابق  لخامس) عزيز  زنقة 

 21 71 (-  ملعاريف  لد ر  لبيضاء)

 لد ر  لبيضاء) ملغرب.)

و عين:

و) وناس  بن  (  لسيد)ة)) لبشيف)

شارع) تجزئة  السماعلية  عنو نه) ))
51)21) لد ر) كاليفورنيا) (4( رقم) (5

 لبيضاء) ملغرب كمصفي))ة))للشركة.

وعند  إلقتضاء) لحدود  ملفروضة)
محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و) تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
 1( بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

فبف 5ر) 212)تحت رقم)856676.
674I

nadorligneconsulting

ترنسبور قشاوي
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

nadorligneconsulting
 لناضور ، 62111،  لناضور  ملغرب

ترنسبور قشاوي شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي حي 
عاريض مجموعة )1 شارع تاويمة 
رقم 514  لطابق  الول,  لناظور - 

62111  لناظور  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

25215
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) (2 
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�شي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

ترنسبور قشاوي.
:) الستيف د) غرض  لشركة بإ5جاز)

و لتصد5ر.
حي) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
تاويمة) شارع  (1( مجموعة) عاريض 
(- 514) لطابق  الول,) لناظور) رقم)

62111) لناظور  ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 511 (: قشاوي) محمد   لسيد 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة.

 511 (: قشاوي) منتصر   لسيد 
حصة بقيمة)11))درهم للحصة.)

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء):

عنو نه) )) قشاوي  محمد   لسيد 
تمسمان  لدريوش) دو ر  غريبن 

 6225) لدريوش  ملغرب.
 لسيد منتصر قشاوي عنو نه) ))

فرنسا)1611 )فرنسا فرنسا.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) )) قشاوي  محمد   لسيد 
تمسمان  لدريوش) دو ر  غريبن 

 6225) لناظور  ملغرب
 لسيد منتصر قشاوي عنو نه) ))

فرنسا)1611 )فرنسا فرنسا
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
 البتد ئية بالناضور بتاريخ)12)فبف 5ر)

 212)تحت رقم)5258.
675I

FOUZMEDIA

KITCHEN STYLE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
KITCHEN STYLE شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي 59 شارع 

موالي عبد لعزيز إقامة موالي 
عبد لعزيز  لرقم 4  لقنيطرة 4111) 

 لقنيطرة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

6819(
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) (19
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�شي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)
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.KITCHEN STYLE

:)مقاول في) غرض  لشركة بإ5جاز)

 لنجارة.

 59 (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)

شارع موالي عبد لعزيز إقامة موالي)

عبد لعزيز  لرقم)4) لقنيطرة)4111) 

 لقنيطرة  ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

سليمان)  لسيد  ملصطفى 

عنو نه) )) لحوزية بلوك ب  لرقم)82 

4111)) لقنيطرة  ملغرب.

عنو نه) )) 5ونس  موعلي   لسيد 

معمورة) حي  (22 9) لرقم)  لزنقة)

4111)) لقنيطرة  لقنيطرة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

سليمان)  لسيد  ملصطفى 

عنو نه) )) لحوزية بلوك ب  لرقم)82 

4111)) لقنيطرة  لقنيطرة

عنو نه) )) 5ونس  موعلي   لسيد 

 (4111  82  لحوزية بلوك ب  لرقم)

 لقنيطرة  لقنيطرة

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

 البتد ئية بالقنيطرة بتاريخ)12)فبف 5ر)

 212)تحت رقم)-.

676I

CABINET ANAMAE-AFFAIRES

TANGER CONSOMMABLE
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

CABINET ANAMAE-AFFAIRES
زنقة مليلية  قامة  طلس  لطابق 

 لثالث شقة رقم 4) حمرية ، 

51111، مكناس  ملغرب

 TANGER CONSOMMABLE

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي تقاطع 
شارع محمد  لخامس مع شارع 
طانطان زنقة لبنان  قامة لينا 

 لطابق 5  لشقة رقم 57 طنجة - 
91111 طنجة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
( 4 95

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  (2122 5نا5ر) ((7
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�شي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.TANGER CONSOMMABLE
:) لتجارة) بإ5جاز) غرض  لشركة 

بجميع  نو عها
مقاولة في  لخدمات  ملعلوماتية

بيع  ثات  ملكت4.
تقاطع) (: عنو ن  ملقر ال تماعي)
شارع) مع  محمد  لخامس  شارع 
طانطان زنقة لبنان  قامة لينا  لطابق)
 91111 (- طنجة) (57 رقم) 5) لشقة 

طنجة  ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 511.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 5.111 (: عثمان  لبقالي)  لسيد 
درهم) (511.111 بقيمة) حصة 

للحصة.)
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
عنو نه) )) عثمان  لبقالي   لسيد 
سيدي) تجزئة  لد خلة  (278 رقم)
سعيد مكناس)91111)طنجة  ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) )) عثمان  لبقالي   لسيد 
سيدي) تجزئة  لد خلة  (278 رقم)
سعيد مكناس)91111)طنجة  ملغرب

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
5نا5ر) ( 1 بتاريخ) بطنجة   لتجارية 

 212)تحت رقم)448).

677I

CABINET ANAMAE-AFFAIRES

TONER SERVICES ECO
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

CABINET ANAMAE-AFFAIRES
زنقة مليلية  قامة  طلس  لطابق 
 لثالث شقة رقم 4) حمرية ، 

51111، مكناس  ملغرب
TONER SERVICES ECO شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي  لطابق 
 الر�شي رقم 545 حي مر ان 2 
مكناس - 51151 مكناس  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

58(2 
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) (2 
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�شي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.TONER SERVICES ECO
بيع) (: بإ5جاز) غرض  لشركة 
 ملعد ت  ملعلوماتية و مو د  لطباعة)

مقاولة في  لخدمات  ملعلوماتية
 لتجارة بجميع  نو عها.

:) لطابق) عنو ن  ملقر  ال تماعي)
 2 مر ان) حي  (545 رقم)  الر�شي 

مكناس)-)51151)مكناس  ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
مبلغ رأسمال  لشركة:)111.111.) 

درهم،)مقسم كالتالي:
 8.111 (:  لسيد  لبقالي  لتهامي)
درهم) (811.111 بقيمة) حصة 

للحصة.

 لسيد  لبقالي عمر):)2.111)حصة)
بقيمة)211.111)درهم للحصة.)

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء):

عنو نه) ))  لسيد  لبقالي  لتهامي 
سيدي) تجزئة  لد خلة  (278 رقم)
مكناس) (51151 مكناس) سعيد 

 ملغرب.
 لسيد  لبقالي عمر عنو نه) ))رقم)
سعيد) سيدي  تجزئة  لد خلة  (278

مكناس)51151)مكناس  ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) ))  لسيد  لبقالي  لتهامي 
سيدي) تجزئة  لد خلة  (278 رقم)
مكناس) (51151 مكناس) سعيد 

 ملغرب
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
5نا5ر) (27 بتاريخ) بمكناس   لتجارية 

 212)تحت رقم)568).
678I

STE FIACCOF 

STE ZINEB PROMO
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

STE FIACCOF
 RUE(IFNI ,RESIDENCE(ANASS
 60 ,APPT 6 ,HAY(NAJAH,SIDI
BRAHIM ، 30080، fes(maroc

STE ZINEB PROMO شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي رقم 41) 
محل رقم 5 تجزئة  هال - 1111  

فاس  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
75267

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) ((9
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�شي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:



2951 الجريدة الرسميةعدد)5755 - 24)ر 4)444) )5))فبف 5ر) 212) 

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 STE (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.ZINEB PROMO
منعش) (: بإ5جاز) غرض  لشركة 

عقاري.
عنو ن  ملقر  ال تماعي):)رقم)41) 
  1111 (- تجزئة  هال) (5 رقم) محل 

فاس  ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 (.111 (: مستقيم) محمد   لسيد 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة.)
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
 لسيد محمد مستقيم عنو نه) ))
بلوك ب) (2 تجزئة زهرة  ملد ئن) (85

1111 )فاس  ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيد محمد مستقيم عنو نه) ))
بلوك ب) (2 تجزئة زهرة  ملد ئن) (85

1111 )فاس  ملغرب
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
فبف 5ر) (12 بتاريخ) بفاس   لتجارية 

 212)تحت رقم)5992.

679I

FLASH ECONOMIE

SOCIETE TAOUZAHIRTE 
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

FLASH ECONOMIE
 Avenue(des(Forces(armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

 SOCIETE TAOUZAHIRTE شركة 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي حي 
 لغفر ن رقم 52 - 111 7  لد خلة 

 ملغرب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.(1225
بمقت�شى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تمت) 5نا5ر) 212) ( 1 في)  ملؤرخ 

 ملصادقة على):
لالحسناء) )ة)) تفويت  لسيد)
حصة   تماعية) (2.511 و لشريف)
من أصل)2.511)حصة لفائدة  لسيد)
5نا5ر) ( 1 بتاريخ) طه  لجوهري  )ة))

.212 
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني  (
  1 بتاريخ) بو دي  لده4   البتد ئية 
5نا5ر) 212)تحت رقم) 2/212 ).

681I

FLASH ECONOMIE

FATNA ABDA
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue(des(Forces(armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

FATNA ABDA شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي رقم 5 

بلوك 18 حي كاوكي - 61)21  سفي 
 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
( 589

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) ((6
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�شي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 FATNA(:(إلقتضاء)بمختصر تسميتها 

.ABDA

:) إلنعاش) غرض  لشركة بإ5جاز)
 لعقاري

مطور
أعمال متنوعة أو  لبناء)؛

 الستيف د.
 5 رقم) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
61)21) سفي) (- حي كاوكي) (18 بلوك)

 ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 لسيد صالح بادرة):)111.))حصة)

بقيمة)11))درهم للحصة.)
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
 15  لسيد صالح بادرة عنو نه) ))
61)21) سفي) كاوكي) حي  (18 بلوك)

 ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 15  لسيد صالح بادرة عنو نه) ))
61)21) سفي) كاوكي) حي  (18 بلوك)

 ملغرب
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
5نا5ر) (25 بتاريخ) بآسفي   البتد ئية 

 212)تحت رقم)589 ).

68(I

FLASH ECONOMIE

BEL PROMO
إعالن متعدد  لقر ر ت

 SOCIETE BEL PROMO sarl
تفويت حصص   تماعية

تعد5الت قانونية 
بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 
شركة) شركاء) قرر  ( 1/18/2122
BEL PROMO)شركة ذ ت  ملسؤولية)
 100.000,00 رأسمالها)  ملحدودة،)
بنعمار) :إقامة  ب) درهم،) ملتو  دة 
رقم)7)زنقة أبو عبد هللا  لنخعي  لد ر)

 لبيضاء)ما 5لي):)
أي) كامل  لحصص  تفويت  (•
ملك  لشركاء) آلتية) في  حصة  (251

أسماهم):)

-) يهان بنيس)51)حصة.
-)ملياء)بنيس)51)حصة.

-)5اسمين بنيس)51)حصة.
-)أمين بنيس)11))حصة.)

خد5جة) بنمليح  لفائدة  لسيدة 
شريكة في  لشركة ذ تها.)

تمت) •) ستقالة  لشركاء) لتي 
عن) و لتشطي4  حصصهم  تفويت 
من  لقو نين  لتأسيسية) أسمائهم 

للشركة.
للشركة) تغييف  لشكل  لقانوني  (•
مسؤولية  ملحدودة) ذ ت  شركة  إلى 

لشريك وحيد.
بنمليح خد5جة) تعيين  لسيدة  (•
غيف) ملدة  للشركة  وحيدة  مسيفة 

محدودة.))
وتحيين) قانونية  تعد5الت  (•

 لقو نين  لتأسيسية للشركة.
بكتابة) تم  إل5د ع  لقانوني 
بالد ر) باملحكمة  لتجارية   لضبط 
تحت) ((7/((/2122 بتاريخ)  لبيضاء)

رقم)845912. 
682I

FLASH ECONOMIE

MULTI-SAMO
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue(des(Forces(armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

MULTI-SAMO شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة)في طور 

 لتصفية)
وعنو ن مقرها  إل تماعي شارع 
 لتهامي  لوز ني زنقة ) رقم 1  - 

111 9 تطو ن  ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.22195

بمقت�شى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
2122)تقرر حل) 5))د نبف)  ملؤرخ في)
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة) شركة 
رأسمالها) مبلغ  (MULTI-SAMO
مقرها) وعنو ن  درهم  (51.111
 إل تماعي شارع  لتهامي  لوز ني زنقة)
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تطو ن  ملغرب) (9 111  -   1 رقم) ((
نشاط) و ود  ي  عدم  (: ل) نتيجة 

تجاري.
شارع) ب  مقر  لتصفية  حدد  و 
 -   1 رقم) (( زنقة)  لتهامي  لوز ني 

111 9)تطو ن  ملغرب.)
و عين:

و) سعيد  مزي4   لسيد)ة))
شارع) زنقة  لصفا  ((6 عنو نه) ))
تطو ن) (9 111  لتهامي  لوز ني)

 ملغرب كمصفي))ة))للشركة.
وعند  إلقتضاء) لحدود  ملفروضة)
محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و) تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
د نبف) (27  البتد ئية بتطو ن بتاريخ)

2122)تحت رقم) 69 .
68 I

FUDICAIRE ISMAILI

STE TG CIVIL SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

FUDICAIRE ISMAILI
حي  لتقدم بلوك 2 رقم 17  لسمارة 
ES-SMARA MAROC ،72111 ،
STE TG CIVIL SARL شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي زنقة قصر 

صغيف رقم 57  لسمارة - 72111 
 لسمارة  ملغرب.
تفويت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.(76 

بمقت�شى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تمت) (212( د نبف) ((7 في)  ملؤرخ 

 ملصادقة على):
)ة)) سماعيل  زيل) تفويت  لسيد)
حصة   تماعية من أصل) ( 1.111
)ة)) لفائدة  لسيد) حصة  (61.111
عثمان  زيل بتاريخ)7))د نبف))212.

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني  (
 البتد ئية بالسمارة بتاريخ))2)د نبف)

)212)تحت رقم))212/)27.

684I

L.2.J PRO BAT(ل.دو.جي برو بات 

 L.2.J PRO ال.دو.جي برو بات
BAT

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسيس شركة

L.2.J PRO BAT ل.دو.جي برو بات 

)2 زنقة  بو عبد هللا نافع  قامة  بن 

عمر  لطابق 4 شقة 1) ، 21111، 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب

 L.2.J PRO BAT ل.دو.جي برو بات 

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي زنقة  بو 

عبد هللا نافع  قامة  بن عمر  لطابق 

4 شقة 1)  ملعاريف - 21111  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

569619

في) مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) ((7

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�شي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

:) ل.دو. بمختصر تسميتها)  إلقتضاء)

.L.2.J PRO BAT(جي برو بات

منعش) (: بإ5جاز) غرض  لشركة 

عقاري.
زنقة  بو) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)

عبد هللا نافع  قامة  بن عمر  لطابق)

21111) لد ر) (- 1)) ملعاريف) 4)شقة)

 لبيضاء) ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 511 (:  لسيد عبد لكريم لغفاري)

حصة بقيمة)51.111)درهم للحصة.

 511 (:  لسيد  و د مسك  لليل)

حصة بقيمة)51.111)درهم للحصة.)

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

لغفاري) عبد لكريم   لسيد 
رقم) (2 عنو نه) )) قامة ماسة عمارة)
 21281 معروف  لبيضاء) سيدي  ((

 لد ر  لبيضاء)) ملغرب.
مسك  لليل)  لسيد  و د 
عنو نه) ))تجزئة  لحسنية)))زنقة)54 
1 212) لد ر) 8 ) لحي  لحسني) رقم)

 لبيضاء) ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
لغفاري) عبد لكريم   لسيد 
رقم) (2 عنو نه) )) قامة ماسة عمارة)
 21281 معروف  لبيضاء) سيدي  ((

 لد ر  لبيضاء) ملغرب
مسك  لليل)  لسيد  و د 
عنو نه) ))تجزئة  لحسنية)))زنقة)54 
1 212) لد ر) 8 ) لحي  لحسني) رقم)

 لبيضاء) ملغرب
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
 26 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

5نا5ر) 212)تحت رقم)2 8558.
685I

EVASION SEJOUR

EVASION SEJOUR
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

EVASION SEJOUR
 N47 RUE(MUSTAPHA
 EL MANFALOUTI RDC
 CASABLANCA ، 20102،

Casablanca Maroc
EVASION SEJOUR شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي 47 زنقة 
مصطفى  ملنفلوطي  لطابق  لسفلي 

 لد ر  لبيضاء - 21251  لد ر 
 لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
57114(

في) مؤرخ  حر  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) ((6
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�شي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.EVASION SEJOUR

إد رة) (: بإ5جاز) غرض  لشركة 

 ملساكن  لعقارية للتفويج  لسياحي.

زنقة) (47 (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)

مصطفى  ملنفلوطي  لطابق  لسفلي)

 لد ر  لبيضاء)-)21251) لد ر  لبيضاء)

 ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 51 (: إبر هيمي)  لسيد  لسعيد 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة.

51)حصة) (:  لسيد عمر إبر هيمي)

بقيمة)11))درهم للحصة.)

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

إبر هيمي)  لسيد  لسعيد 

رقم) تجزئة أمرود زنقة) ) عنو نه) ))

4))كاليفورنيا)51)21) لد ر  لبيضاء)

 ملغرب.

عنو نه) )) إبر هيمي  عمر   لسيد 

زنقة) (6 تجزئة  ملنار مجموعة م رقم)

أنفا  لد ر  لبيضاء) محمد  لفا�شي 

61)21) لد ر  لبيضاء) ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) )) إبر هيمي  عمر   لسيد 

زنقة) (6 تجزئة  ملنار مجموعة م رقم)

أنفا  لد ر  لبيضاء) محمد  لفا�شي 

61)21) لد ر  لبيضاء) ملغرب

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

  1 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

5نا5ر) 212)تحت رقم) 5 856.

686I
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ALLEGEANCE CONSULTING

HEMPOTEC
إعالن متعدد  لقر ر ت

ALLEGEANCE CONSULTING

ساحة  لرودني تقاطع شارع طانطان 

و شارع لبنان  قامة لينى رقم )5&51 

، 91111، طنجة  ملغرب

HEMPOTEC »شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة«

وعنو ن مقرها  ال تماعي: 2) شارع 

خالد  بن وليد  لطابق   رقم 8 - 

91111 طنجة  ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.(  9 5

بمقت�شى  لجمع  لعام  الستثنائي)

 ملؤرخ في)1 )5نا5ر) 212

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية:)

حصص:) -)تفويت  رقم) قر ر 

 لذي 5نص على ما5لي:)تفويت  لسيد)

51حصة   تماعية) شمليخ) محمد 

لفائدة  لسيد) من  صل11)حصة 

 SMITS BRYAN WILHELMUS

MARTINUS HENRICUS

-2تحويل  لشكل) رقم) قر ر 

على) 5نص  للشركة:) لذي   لقانوني 

تحويل  لشكل  لقانوني) ما5لي:)

ذ ت مسؤولية) »شركة  للشركة من)

إلى) محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد«)

»شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة«.

وتبعا لذلك تم تعد5ل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�شي  لتالية:)

5نص) 6و7:) لذي  رقم) بند 

محمد) تفويت  لسيد  ما5لي:) على 

من) 51حصة   تماعية  شمليخ)

لفائدة  لسيد)  صل11)حصة 

 SMITS BRYAN WILHELMUS

MARTINUS HENRICUS

بند رقم)) :) لذي 5نص على ما5لي:)

تحويل  لشكل  لقانوني للشركة من)

»شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت)

ذ ت) »شركة  إلى)  لشريك  لوحيد«)

 ملسؤولية  ملحدودة«.

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
فبف 5ر) (1( بتاريخ) بطنجة   لتجارية 

 212)تحت رقم)262284.

687I

CRB CONSEIL

MAPARA
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

CRB CONSEIL
حي  لهناء شارع  بن سينا رقم 4)2 ، 

21281،  لد ر  لبيضاء  ملغرب
MAPARA شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة)في طور  لتصفية)
وعنو ن مقرها  إل تماعي 87, شارع 

 لنحاس  لنهاوي - 21111  لد ر 
 لبيضاء  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.(6686 
بمقت�شى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
2122)تقرر حل) 15)د نبف)  ملؤرخ في)
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة) شركة 
 (11.111 مبلغ رأسمالها) (MAPARA
(,87 درهم وعنو ن مقرها  إل تماعي)
شارع  لنحاس  لنهاوي)-)21111) لد ر)
 لبيضاء) ملغرب نتيجة ل):)قر ر  إلد رة)
بعد توقف نشاط  لشركة منذ عام)

.21(2
و حدد مقر  لتصفية ب)87,)شارع)
21111) لد ر) (-  لنحاس  لنهاوي)

 لبيضاء) ملغرب.)
و عين:

 لسيد)ة))5اسين لحلو و عنو نه) ))
 21111  8 رقم) قطعة  إقامة عزيزة,)
)ة)) كمصفي)  لد ر  لبيضاء) ملغرب 

للشركة.
وعند  إلقتضاء) لحدود  ملفروضة)
محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و) تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
  1 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

5نا5ر) 212)تحت رقم))  856.

688I

شركة محاسبة صا5م

D.A ORIENT SARL AU
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

شركة محاسبة صا5م
شارع  لدرفوفي عمارة  لسعادة 
 لطابق  لثالث رقم 6 ، 61111، 

و دة مغرب
D.A ORIENT SARL AU شركة 
ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي 22 حي 

 المل بني در ر و دة - 51 61 و دة 
 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
4151(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) ((7
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�شي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 D.A (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.ORIENT SARL AU
غرض  لشركة بإ5جاز):) الستف د و)

 لتصد5ر.
حي) (22 (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
51 61)و دة) (-  المل بني در ر و دة)

 ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 (.111 (:  لسيد نور  لد5ن شنافة)

حصة بقيمة)11))درهم للحصة.)
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
 لسيد نور  لد5ن شنافة عنو نه) ))
حي  المل بني در ر  ملركز عمالة و دة)

51 61)و دة  ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيد نور  لد5ن شنافة عنو نه) ))

حي  المل بني در ر  ملركز عمالة و دة)

51 61)و دة  ملغرب

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

5نا5ر) ( 1 بتاريخ) بو دة   لتجارية 

 212)تحت رقم) 246.

689I

DIMAEXPRESS

ديما اكسبريس
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

DIMAEXPRESS

 57BD DERFOUFI IMM DOUHI

 ETAGE 1 APPT(N°2 ، 60000،

OUJDA MAROC

د5ما  كسبفيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي 57 شارع 

 لدرفوفي عمارة  لدوحي  لطابق ) 

 لشقة 2 - 61111 و دة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

41489

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) ((1

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�شي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

د5ما) (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

 كسبفيس.

:) لتجارة) بإ5جاز) غرض  لشركة 

 إللكتفونية

 لبيع بالتقسيط عبف  إلنتفنت

 الستيف د و لتصد5ر

مفاوض.
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57)شارع) عنو ن  ملقر  ال تماعي):)
 ( عمارة  لدوحي  لطابق)  لدرفوفي 

 لشقة)2 - 61111)و دة  ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
أمين) محمد  قرعاوي   لسيد 
 (5 رقم) زنقة  لكويت  عنو نه) ))

61111)و دة  ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
أمين) محمد  قرعاوي   لسيد 
 (5 رقم) زنقة  لكويت  عنو نه) ))

61111)و دة  ملغرب)
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
5نا5ر) (26 بتاريخ) بو دة   لتجارية 

 212)تحت رقم)2449.
691I

SNACK COLLEGA

 SNACK « سناك كوليكا
« COLLEGA

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

SNACK COLLEGA
 6COMPLEXE NOUARA TR

 1 IMM 6 MA 126 GZENAYA
 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC
 SNACK COLLEGA « سناك كوليكا

» شركة ذ ت مسؤولية محدودة 
ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي 6 مجمع 
 لنو رة ) عمارة رقم 6 متجر رقم 

26) كزنا5ة طنجة - 91111 طنجة 
 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
( 446 

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) (2 

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�شي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
:)سناك) بمختصر تسميتها)  إلقتضاء)

.«(SNACK COLLEGA(«(كوليكا
سناك و) (: غرض  لشركة بإ5جاز)

 لو بات  لخفيفة.
6)مجمع) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
رقم) متجر  (6 رقم) عمارة  ((  لنو رة)
طنجة) (91111 (- كزنا5ة طنجة) ((26

 ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 (.111 (: ملياء)  لسيدة  لهر مي 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة.)
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
عنو نه) )) ملياء)  لسيدة  لهر مي 
شارع موالي رشيد تجزئة  ملجاهد5ن)
طنجة) (91111 طنجة) فيال  لبكاري 

 ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) )) ملياء)  لسيدة  لهر مي 
شارع موالي رشيد تجزئة  ملجاهد5ن)
طنجة) (91111 طنجة) فيال  لبكاري 

 ملغرب
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
فبف 5ر) (1( بتاريخ) بطنجة   لتجارية 

 212)تحت رقم)262264.
69(I

ENTREPRISE TAHIRI OUTILLAGE

 ENTREPRISE TAHIRI
OUTILLAGE

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

 ENTREPRISE TAHIRI
OUTILLAGE

شارع موالي  سماعيل إقامة وليلي 
 لطابق  الول رقم  5 طنجة ، 

91111، طنجة  ملغرب
 ENTREPRISE TAHIRI

OUTILLAGE شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي شارع 
موالي  سماعيل إقامة وليلي  لطابق 

 الول رقم  5 - 91111 طنجة 
 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
( 4 9 

في) مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) (1 
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�شي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)
 ENTREPRISE TAHIRI  :

.OUTILLAGE
بيع) (: بإ5جاز) غرض  لشركة 

 لعقاقيف
بيع مو د  لبناء.

شارع) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
موالي  سماعيل إقامة وليلي  لطابق)
 الول رقم) 5 - 91111)طنجة  ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
(:  لسيد  سماعيل  لطاهري)
درهم) ((11 بقيمة) حصة  ((.111

للحصة.)
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
 لسيد  سماعيل  لطاهري)
عنو نه) ))تجزئة عو طف)12) لقطعة)
 91111 ( ب) رقم  (1( )4)) لطابق)

طنجة  ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 
ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيد  سماعيل  لطاهري)
عنو نه) ))تجزئة عو طف)12) لقطعة)
 91111 ( ب) رقم  (1( )4)) لطابق)

طنجة  ملغرب
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
5نا5ر) ( 1 بتاريخ) بطنجة   لتجارية 

 212)تحت رقم)447).

692I

SILVER FID

EXGROW
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

SILVER FID
 ANGLE BD AL QODS ET ROUTE
 ،1029 SIDI(MAAROUF ، 20270

 لد ر لبيضاء  ملغرب
EXGROW شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد)في 

طور  لتصفية)
وعنو ن مقرها  إل تماعي عمارة 21 
زنقة غانا  لطابق ) - 1181)  لرباط 

 ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.(48569

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�شى 
تقرر حل) (2122 نونبف) ( 1  ملؤرخ في)
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت)
مبلغ) (EXGROW  لشريك  لوحيد)
وعنو ن) درهم  ((11.111 رأسمالها)
مقرها  إل تماعي عمارة)21)زنقة غانا)
1181)) لرباط  ملغرب)  -  (  لطابق)

نتيجة ل):)عدم تحقيق  لهدف.
و حدد مقر  لتصفية ب عمارة)21 
زنقة غانا  لطابق)) - 1181)) لرباط)

 ملغرب.)
و عين:

 لسيد)ة))5وسف))ألفا و عنو نه) ))
 985 حي  للبيات زنقة أم كرين رقم)
)ة)) كمصفي) سال  ملغرب  (((111

للشركة.
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وعند  إلقتضاء) لحدود  ملفروضة)

محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و) تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

5نا5ر) ((1 بتاريخ) بالرباط   لتجارية 

 212)تحت رقم)66)2 ).

69 I

 F2Z CONSEIL JURIDIQUE FISCAL ET

COMPTABLE SARL

LAZRAQ STUDIO
إعالن متعدد  لقر ر ت

 F2Z CONSEIL JURIDIQUE

FISCAL ET COMPTABLE SARL

 N 2 RUE(ABOU(HASSAN

 ALACHAARI 5EME(ETAGE(BD

 ANFA ، 20070، CASABLANCA

MAROC

LAZRAQ STUDIO »شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد«

وعنو ن مقرها  ال تماعي: رقم 

6) زنقة علي عبد  لرز ق - -  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

. 6877(

بمقت�شى  لجمع  لعام  الستثنائي)

 ملؤرخ في)6))د نبف)2122

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية:)

قر ر رقم)):) لذي 5نص على ما5لي:)

تحويل)51)حصة   تماعية في ملكية)

 لسيدة نافخ لزرق منى لفائدة  لسيد)

نافخ لزرق عثمان

على) 5نص  2:) لذي  رقم) قر ر 

تغييف تسمية  لشركة لتصبح) ما5لي:)

LAZRAQ STUDIO

قر ر رقم) :) لذي 5نص على ما5لي:)

للشركة) توسيع  لنشاط  ال تماعي 

بإضافة  لهندسة  ملعمارية  لد خلية)

و  لتصميم

على) 5نص  4:) لذي  رقم) قر ر 
ما5لي:)تغييف  لشكل  لقانوني للشركة)
محدودة) مسؤولية  ذ ت  شركة  من 
محدودة) مسؤولية  ذ ت  شركة  إلى 

بشريك وحيد
وتبعا لذلك تم تعد5ل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�شي  لتالية:)
بند رقم)):) لذي 5نص على ما5لي:)
تم تشكيلها من قبل  ملوقع)  لشكل:)
تم) صاح4  ألسهم  لتي  (، أدناه)
إنشاؤها فيما بعد وتلك  لتي 5مكن)
ذ ت) شركة  وهي  (، الحًقا) إنشاؤها 
مسؤولية محدودة مع شريك و حد)
و للو ئح  لسارية) للقو نين  تخضع 
من) (49  (-97- وال سيما  لظهيف رقم)
فبف 5ر) (( (  (4(7 شو ل) (5 شو ل)
 5-96 رقم) بإصد ر  لقانون  (((997
نظًر ) وكذلك بمو 4 هذه  ألنظمة.)
ألن هذه  لشركة لديها شريك و حد)
هذ   لنظام) وضع  تم  فقد  (، فقط)
لألحكام  ملحددة) وفًقا   ألسا�شي 
حالة) في  أعاله.) في  لقانون  ملذكور 
(، شركاء) عدة  إلى   نضمام  لشركة 
هذه  ألحكام  ملحددة) سيتم  عتبار 
تلقائًيا) ويتم  ستبد لها  مكتوبة  غيف 
باألحكام  لعامة للقانون رقم)5-96.

بند رقم)2:) لذي 5نص على ما5لي:)
تأخذ  لشركة)  لتسمية  ال تماعية:)
شركة) (LAZRAQ STUDIO  سم:)
بشريك) محدودة  مسؤولية  ذ ت 

وحيد
على) 5نص  رقم) :) لذي  بند 
ما5لي:) لغرض  ال تماعي:) لغرض)
أو) في  ملغرب  سو ء) (، من  لشركة)
عن) وبالنيابة  لنفسها  (، في  لخارج)
-) لهندسة  ملعمارية  لد خلية)  لغيف:)
(، و لخارجي) و لد5كور  لد خلي  (،
و لتأثيث) (، (، وتصميم  ملساحات)
ومهام  لدر سة) (، و لتخطيط) (،
وإد رة  ملشاريع) (، و الستشار ت)
وتجهيز) تطوير  (- ؛) وإد رة  ملوقع.) (،
 ملساحات  لد خلية  لتي قد تشمل)
و لغطاء) (،  ألعمال  ملتعلقة بالهيكل)
(- ؛) للمباني) و لتجهيز ت  لخار ية 
ورسم  لتصميم) نشاط  لتصميم 
وتسويق  ألشياء) وإنشاء) ألثاث 

وإعادة بيع) شر ء)  ملتعلقة بالنشاط.)
عبف) (،  ألثاث وإكسسو ر ت  لد5كور)
 إلنتفنت أو في  ملتجر)؛)-)كتابة ونشر)
محتوى تحريري في مجال  لتصميم)
تبقى بقية  لبند)  لد خلي و لد5كور.)

دون تغييف.
على) 5نص  6:) لذي  رقم) بند 
قدم  لشريك) ما5لي:) ملساهمات:)
لزرق عثمان) نافخ  (:  لوحيد  لسيد)
آالف) قدرها عشرة  نقد5ة  مساهمة 

)10.000,00))درهم.
بند رقم)7:) لذي 5نص على ما5لي:)
مال) رأس  بلغ   لرأسمال  ال تماعي:)
 (10.000,00( آالف) عشرة   لشركة 
 ((11( مائة) إلى  وهي مقسمة  درهم.)
درهم) (((11( مائة) بقيمة  حصة 
(، بالكامل) بها  مكتت4  للحصة،)
مدفوعة بالكامل ومخصصة بالكامل)
نافخ لزرق عثمان،) ملساهم) للسيد 

 لوحيد.
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
 24 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

5نا5ر) 212)تحت رقم)9) 855.

694I

مكت4 بو لعلف و مكاوي

 SAMTA« سمتا موروكو
« »MOROCCO
إعالن متعدد  لقر ر ت

مكت4 بو لعلف و مكاوي
 Forum Bab Abdelaziz Forum

 Bab(Abdelaziz، 20020،
Casablanca  ملغرب

 SAMTA« سمتا موروكو
MOROCCO« » »شركة  ملساهمة«
وعنو ن مقرها  ال تماعي: 44 شارع 

عبد  للطيف بن قدور،  لطابق 
 لثالث،  لشقة رقم 6، حي ر سين، 

- -  لد ر لبيضاء  ملغرب.
»إعالن متعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 
.54(219

بمقت�شى  لجمع  لعام  الستثنائي)
تم  تخاذ) (2122 نونبف) ((4  ملؤرخ في)

 لقر ر ت  لتالية:)

على) 5نص  ):) لذي  رقم) قر ر 
تغييف  ملقر  ال تماعي للشركة) ما5لي:)
للد ر لبيضاء) برج  لقط4  ملالي  من 
-) لحي) أنفا) حي  (،57 -CFC-) إلقامة)
44)شارع) إلى) -) لد ر لبيضاء)  لحسني)
قدور،) لطابق) بن  عبد  للطيف 
حي ر سين،) (،6  لتالت،) لشقة رقم)

 لد ر لبيضاء
قر ر رقم)2:) لذي 5نص على ما5لي:)
ونها5ة  لسنة) بد 5ة  تو ريخ  في  تغييف 

 ملالية
قر ر رقم) :) لذي 5نص على ما5لي:)
من  لنظام) ((8 و) (5 تعد5ل  ملادتين)

 ألسا�شي
قر ر رقم)4:) لذي 5نص على ما5لي:)

 لصالحيات و لشكليات
وتبعا لذلك تم تعد5ل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�شي  لتالية:)
بند رقم)1:) لذي 5نص على ما5لي:)

1
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
 24 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

5نا5ر) 212)تحت رقم)855498.
695I

مكت4 بو لعلف و مكاوي

 APS AIRPORT PASSENGER
 SERVICES INTERNATIONAL

MOROCCO
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

مكت4 بو لعلف و مكاوي
 Forum Bab Abdelaziz Forum

 Bab(Abdelaziz، 20020،
Casablanca  ملغرب

 APS AIRPORT PASSENGER
 SERVICES INTERNATIONAL

MOROCCO شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي تجزئة 
الكولين،  لرقم ) ،  لطابق  لتالت، 
 لرقم )2، سيدي معروف - 21281 

 لد ر لبيضاء  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
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رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
566189

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعد د  لقانون) (2122 أكتوبر) (1(
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�شي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 APS (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)
 AIRPORT PASSENGER SERVICES
.INTERNATIONAL MOROCCO

إد رة) (: بإ5جاز) غرض  لشركة 
وتشغيل أ هزة تسييفعربات  ألمتعة)
لتخزين) موقع  في  ملطار ت  لدولية،)

 لبضائع..
تجزئة) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
) ،) لطابق  لتالت،) الكولين،) لرقم)
 21281 (- )2،)سيدي معروف)  لرقم)

 لد ر لبيضاء) ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 
من تاريخ) سنة  بتد ء) (99 (:  لشركة)

 لتقييد في  لسجل  لتجاري سنة.
رأسمال  لشركة:) مبلغ 

100.000,00)درهم،)مقسم كالتالي:
 APS AIRPORT  لشركة)
 PASSENGER SERVICES
 INTERNATIONAL SA : (.111

حصة بقيمة)11))درهم للحصة.)
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
 APS AIRPORT  لشركة)
 PASSENGER SERVICES
عنو نه) )) (INTERNATIONAL SA
211)) نيف) كانتون  نيف)

سويسر .
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيد خو�شي أنطونيو باز ريسوينو)
José Antonio Baz Risueno)مسيف )
عنو نه) )) مسمى  غيف  أل ل  للشركة 
كالي فيا دي لوس بوبالدوس)))،) ملبنى)
 B( ،( 28033 ،) لباب) (5 ،) لطابق) (B

مدريد  سبانيا

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
 21 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

د نبف)2122)تحت رقم)55))85.
696I

CABINET BAHMAD

TOURNEBELLE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

CABINET BAHMAD
إقامة مر كش بالز  عمارة د ) شقة 
ب )2  لطابق  لثاني  ليز مر كش 
إقامة مر كش بالز  عمارة د ) شقة 
ب )2  لطابق  لثاني  ليز مر كش، 

41111، مر كش  ملغرب
TOURNEBELLE شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي مكت4 رقم 
2 في  ليمين، شقة رقم 6، ز وية زنقة 
طارق  بن زياد و  بن عائشة، إقامة 
 كسال سيور، عمارة 8)، - 41111 

مر كش  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

( 275(
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) (14
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�شي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.TOURNEBELLE
غرض  لشركة بإ5جاز):)كر ء)شقق)

وفيالت مفروشة.
مكت4) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
6،)ز وية) 2)في  ليمين،)شقة رقم) رقم)
عائشة،) و  بن  زياد  زنقة طارق  بن 
(- (،(8 عمارة) سيور،) إقامة  كسال 

41111)مر كش  ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء):

مارهيوند ) إ5ز بيل   لسيدة 
ري دي) ( ( زو ة بارسالو عنو نه) ))

نوتيكاردس))11))))ناربون فرنسا.
 لسيد  ون لويس فيلي4 بارسالو)
نوتيكاردس)) دي  ري  ( ( عنو نه) ))

11))))ناربون فرنسا.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
مارهيوند ) إ5ز بيل   لسيدة 
ري دي) ( ( زو ة بارسالو عنو نه) ))

نوتيكاردس))11))))ناربون فرنسا
 لسيد  ون لويس فيلي4 بارسالو)
نوتيكاردس)) دي  ري  ( ( عنو نه) ))

11))))ناربون فرنسا
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
5نا5ر) (27 بتاريخ) بمر كش   لتجارية 

 212)تحت رقم)56)44).
697I

MOSTACHARCOM

HAZIMETER
إعالن متعدد  لقر ر ت

MOSTACHARCOM
 BD(ZERKTOUNI(IMM 265
 ETAGE 9 N° 92 ، 20100،
CASABLANCA MAROC

HAZIMETER »شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد«
وعنو ن مقرها  ال تماعي: رقم 

عمارة 265 شارع  لزرقطوني  لطابق 
 لتاسع رقم  لشقة 92 - 21151 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب.
»إعالن متعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 
.(754 

بمقت�شى  لجمع  لعام  الستثنائي)
 ملؤرخ في))))نونبف)2122

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية:)
قر ر رقم)):) لذي 5نص على ما5لي:)
5قرر  ملساهم  لوحيد تعد5ل نشاط)
على  لنحو  لتالي:) ستيف د)  لشركة 
أعمال) وتسويقها.) عد د ت  لكهرباء)
إنشاء ت.) ميع) أو  متنوعة   لبناء)

في  لخطوط)  ألعمال  لكهربائية 
 MT(و(HT(و(THT(و ملحطات  لفرعية
و لخرسانة) و لهندسة  ملدنية  (BT و)
 ملسلحة و ميع  لحرف وما إلى ذلك.)
 لتا ر  لذي 5قوم باستيف د وتصد5ر)
و لخدمات.) أنو ع  ملنتجات   ميع 

 الستشارة و لتدري4 لجميع  ملهن.
قر ر رقم)2:) لذي 5نص على ما5لي:)
صالح) مد5ر  لشركة  لسيد  5قرر 
نقل  للشركة) حازم   لد5ن  لغياتي 
رقم  لعمارة) بالد ر  لبيضاء)  لكائن 
265)شارع زرقطوني  لطابق  لتاسع)
برشيد) مد5نة  إلى  (92 رقم  لشقة)
زنقة  ملسجد) تجزئة فاطمة  لزهر ء)

رقم  ملكت4)65
قر ر رقم) :) لذي 5نص على ما5لي:)
5قرر  ملساهم  لوحيد زيادة رأس مال)
 50،000.00 من) ليصبح   لشركة 
أي) درهم  (100،000.00 إلى) درهم 
درهم عن) بزيادة قدرها)50،000.00)
طريق  ملساهمة نقًد  وذلك بإصد ر)
خمسمائة سهم  د5د بقيمة  سمية)
مائة درهم لكل منهما.)سيتم) و حدة.)
 ستيعاب هذه  ألسهم  لجد5دة  لتي)
تمثل زيادة رأس  ملال  ملقررة أعاله)

مع  ألسهم  لقد5مة.
قر ر رقم)4:) لذي 5نص على ما5لي:)
(، العتماد  لقر ر ت  لسابقة) نتيجة 
5قرر  ملساهم  لوحيد تعد5ل  لنظام)

 ألسا�شي للشركة وتحد5ثه
على) 5نص  5:) لذي  رقم) قر ر 
5منح  ملساهم  لوحيد  ميع) ما5لي:)
 لصالحيات لحامل أصل أو نسخة أو)
مجلس) رئيس  من محضر  مستخرج 
 إلد رة إلتمام  إل ر ء ت  ملنصوص)
عند) بإ5د عها  في  لقانون  عليها 

 لضرورة
وتبعا لذلك تم تعد5ل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�شي  لتالية:)
بند رقم) :) لذي 5نص على ما5لي:)
هو:) ستيف د) من  لشركة  غرض 
أعمال) وتسويقها.) عد د ت  لكهرباء)
؛) ميع  ألعمال) بناء) أو  متنوعة 
و ملحطات) في  لخطوط   لكهربائية 
 BT و) (MT و) (HT و) (THT  لفرعية)
و لخرسانة) و لهندسة  ملدنية 
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إلى) وما  و ميع  لحرف   ملسلحة 

ذلك.)5قوم  لتا ر باستيف د وتصد5ر)

و لخدمات.) أنو ع  ملنتجات   ميع 

لجميع  ملهن.)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) و لتدري4   ملشورة 

،) ميع  ملعامالت) أعم) وبصورة 

و لعقارية) و لصناعية   لتجارية 

بشكل) ،) ملتعلقة  و ملالية) و ملنقولة 

مباشر أو غيف مباشر باألشياء) ملذكورة)
تعزز) أن  من  ملحتمل  أو  (، أعاله)

أي) وكذلك  (، وتطويرها) تحقيقها 

مشاركة مباشرة أو غيف مباشرة)،)بأي)

في  لشركات) (، أو) شكل من  ألشكال.)

 لتي تسعى لتحقيق أهد ف مماثلة أو)

ذ ت صلة.

على) 5نص  4:) لذي  رقم) بند 

ما5لي:)5قع  ملكت4  لرئي�شي في:)مد5نة)
زنقة) فاطمة  لزهر ء) تجزئة  برشيد 

5جوز نقلها) (65  ملسجد رقم  ملكت4)

إلى أي مكان آخر في  ملغرب بقر ر من)

إنشاء) ويمكن  (،  ملساهم  لوحيد)

فروع أو وكاالت في نفس  ملد5نة بقر ر)

بسيط من  إلد رة.

على) 5نص  6:) لذي  رقم) بند 

بمبلغ) رأس  ملال  تحد5د  تم  ما5لي:)

100،000.00)درهم نقًد  مقسًما إلى)

لكل) درهم  ((11 بقيمة) سهم  ((111

(- سهم مخصص للمساهم  لوحيد:)

 لسيد صالح  لد5ن  لغياتي حازم

على) 5نص  1 :) لذي  رقم) بند 

كات4) إلى  رفع  للو ئح  5تم  ما5لي:)

محكمة  لدر ة  ألولى في برشيد

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

5نا5ر) ((7 بتاريخ) ببفشيد   البتد ئية 

 212)تحت رقم)66.

698I

GHIZLANE DOUBLANE

NIZ FAR
إعالن متعدد  لقر ر ت

GHIZLANE DOUBLANE
رقم 5 عمارة  لعبدي شارع محمد 

 لسادس ، 24111،  لجد5دة  ملغرب

NIZ FAR »شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة ذ ت  لشريك  لوحيد«

وعنو ن مقرها  ال تماعي: 1) زنقة 
شر ردة  لطابق  الر�شي درب لوبيلة 

بوركون - -  لد ر  لبيضاء  ملغرب.
»إعالن متعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 
.4( 1(5

بمقت�شى  لجمع  لعام  الستثنائي)
 ملؤرخ في)6))5نا5ر) 212

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية:)
على) 5نص  ):) لذي  رقم) قر ر 
ما5لي:)تفويت  ميع حصص  لشركة)

لفائدة  لسيد عبد  للطيف  لقبابي
قر ر رقم)2:) لذي 5نص على ما5لي:)
بالطي) هللا  عبد   ستقالة  لسيد 
وتعيين  لسيد عبد  للطيف  لقبابي)

مسيف  وحيد  للشركة
وتبعا لذلك تم تعد5ل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�شي  لتالية:)
على) 5نص  7-6:) لذي  رقم) بند 

ما5لي:)تحد5د  مللك  لجد5د لالسهم
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
 1( بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

فبف 5ر) 212)تحت رقم)856624.
699I

FIDUSCAL

PRO SPEED
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

FIDUSCAL
 BD OUED DAOURA LOT  2(
 CHAHDIA(EL(OULFA ، 20240،

CASABLANCA MAROC
PRO SPEED شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة)في طور  لتصفية)
وعنو ن مقرها  إل تماعي ليساسفة 
) بالقرب من محطة بتفوم طريق 

 لجد5دة كيلو متف 9  لد ر  لبيضاء - 
2 212  لد ر  لبيضاء  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.(7(997
بمقت�شى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تقرر حل) 5نا5ر) 212)  ملؤرخ في) ))
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة) شركة 
رأسمالها) مبلغ  ( (PRO SPEED

مقرها) وعنو ن  درهم  ((21.111
من) بالقرب  (( ليساسفة)  إل تماعي 
كيلو) طريق  لجد5دة  بتفوم  محطة 
2 212) لد ر) (- 9) لد ر  لبيضاء) متف)
توقف) (: ل) نتيجة   لبيضاء) ملغرب 

 لنشاط  لتجاري.
و حدد مقر  لتصفية ب ليساسفة)
طريق) بتفوم  محطة  من  بالقرب  ((
(- 9) لد ر  لبيضاء)  لجد5دة كيلو متف)

2 212) لد ر  لبيضاء) ملغرب.)
و عين:

و) شعنان  ( فاطنة)  لسيد)ة))
رقم) تانسيفت  و د  شارع  عنو نه) ))
21221) لد ر) 14) آللفة  لبيضاء)
 لبيضاء) ملغرب كمصفي))ة))للشركة.
وعند  إلقتضاء) لحدود  ملفروضة)
محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و) تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
 27 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

5نا5ر) 212)تحت رقم)855824.
711I

CTC CONSULTING

TECHNO MENAGE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

CTC CONSULTING
 10RUE(DE(LIBERTE 3EME
 ETG(APPT(N°6 ، 20130،
CASABLANCA MAROC

TECHNO MENAGE شركة 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة)في طور 

 لتصفية)
وعنو ن مقرها  إل تماعي   زنقة 

 ملقاطعات شارع 2 مارس حي 
 ملستشفيات - 21512  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
. 47685

بمقت�شى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
2122)تقرر حل) 19)شتنبف)  ملؤرخ في)
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة) شركة 
TECHNO MENAGE)مبلغ رأسمالها)

مقرها) وعنو ن  درهم  ((11.111
شارع) زنقة  ملقاطعات   إل تماعي) )
 21512 (- مارس حي  ملستشفيات) (2
 لد ر  لبيضاء) ملغرب نتيجة ل):)عدم)
قدرة  لشركاء)تحقيق غرض  لشركة.
ب)   مقر  لتصفية  حدد  و 
حي) مارس  (2 شارع) زنقة  ملقاطعات 
 ملستشفيات)-)21512) لد ر  لبيضاء)

 ملغرب.)
و عين:

و) عبد  لكافي  شكري   لسيد)ة))
عنو نه) ))تونس)21111)تونس تونس)

كمصفي))ة))للشركة.
وعند  إلقتضاء) لحدود)
على  لصالحيات  ملخولة)  ملفروضة 
تبليغ) محل  و  محل  ملخابرة  لهم 
 لعقود و  لوثائق  ملتعلقة بالتصفية)
:  )زنقة  ملقاطعات شارع)2)مارس حي)

 ملستشفيات  لد ر  لبيضاء
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
 16 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

أكتوبر)2122)تحت رقم)841582.
71(I

MOSTACHARCOM

BOUSSATTI
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

MOSTACHARCOM
 BD(ZERKTOUNI(IMM 265
 ETAGE 9 N° 92 ، 20100،
CASABLANCA MAROC

BOUSSATTI شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد)في 

طور  لتصفية)
وعنو ن مقرها  إل تماعي 265 شارع 
زرقطوني  لطابق 9 رقم 92 - 21151 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.468725

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�شى 
تقرر) (2122 د نبف) ( 1 في)  ملؤرخ 
ذ ت مسؤولية محدودة) حل شركة 
 BOUSSATTI ذ ت  لشريك  لوحيد)
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درهم) ((1.111 رأسمالها) مبلغ 
 265 مقرها  إل تماعي) وعنو ن 
 -  92 رقم) (9 شارع زرقطوني  لطابق)
21151) لد ر  لبيضاء) ملغرب نتيجة)
:)صعوبة  لحصول على طلبات في) ل)

 لسوق بسب4  لوباء)و ملنافسة)
 لكبيفة..

و حدد مقر  لتصفية ب)265)شارع)
زرقطوني  لطابق)9)رقم)92 - 21151 

 لد ر  لبيضاء) ملغرب.)
و عين:

و) بوستي  ( أ5وب)  لسيد)ة))
مجموعة  لتوت) عنو نه) )) ملشروع 
21571) لد ر) )))ح م) 4)رقم) مدخل)
 لبيضاء) ملغرب كمصفي))ة))للشركة.
وعند  إلقتضاء) لحدود  ملفروضة)
محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و) تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
  1 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

5نا5ر) 212)تحت رقم)856294.
712I

MOSTACHARCOM

FOOD CONSULTING
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

MOSTACHARCOM
 BD(ZERKTOUNI(IMM 265
 ETAGE 9 N° 92 ، 20100،
CASABLANCA MAROC

FOOD CONSULTING شركة 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة)في طور 

 لتصفية)
وعنو ن مقرها  إل تماعي 55 شارع 
زرقطوني فضاء زرقطوني طابق )1 

- 21111  لد ر  لبيضاء  ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.41756(

بمقت�شى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
2122)تقرر حل) 26)د نبف)  ملؤرخ في)
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة) شركة 
مبلغ) (FOOD CONSULTING
وعنو ن) درهم  ((1.111 رأسمالها)

55)شارع زرقطوني) مقرها  إل تماعي)
 21111  -  1( زرقطوني طابق) فضاء)
(: ل) نتيجة   لد ر  لبيضاء) ملغرب 
في) طلبات  على  صعوبة  لحصول 

 لسوق بسب4  لوباء)و ملنافسة)
 لكبيفة..

و حدد مقر  لتصفية ب)55)شارع)
زرقطوني فضاء)زرقطوني طابق))1 - 

21111) لد ر  لبيضاء) ملغرب.)
و عين:

و) هللا  ملدهون  عبد   لسيد)ة))
 4 طابق) روما  زنقة  (44 عنو نه) ))
شقة)8 21111) لد ر  لبيضاء) ملغرب)

كمصفي))ة))للشركة.
و) مروة  ملدهون   لسيد)ة))
 4 طابق) روما  زنقة  (44 عنو نه) ))
شقة)8 21111) لد ر  لبيضاء) ملغرب)

كمصفي))ة))للشركة.
وعند  إلقتضاء) لحدود  ملفروضة)
محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و) تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
  1 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

5نا5ر) 212)تحت رقم)856295.
71 I

 MOGADOR(موكادور أسيست آند سيففيس

ASSIST AND SERVICES SARL

بوتمنت ألومينيوم
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

موكادور أسيست آند سيففيس 
 MOGADOR ASSIST AND

SERVICES SARL
رقم 2 حي باب دكالة شارع و د 
 ملخازن  لشقة رقم   بالطابق 

 لثاني  لصويرة  لصويرة، 44111، 
 لصويرة  ملغرب

بوتمنت ألومينيوم شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي  ملحل 

 لتجاري  لكائن بدو ر تبوين تمنار 
إقليم  لصويرة - 44111  لصويرة 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

65 9

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعد د  لقانون) (2122 أكتوبر) (15

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�شي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

 إلقتضاء)بمختصر تسميتها):)بوتمنت)

ألومينيوم.
غرض  لشركة بإ5جاز):)-)))مقاول)

تا ر بصفة) ((2 (- في نجارة  ألملنيوم)

عامة.

:) ملحل) عنو ن  ملقر  ال تماعي)

تمنار) تبوين  بدو ر   لتجاري  لكائن 

44111) لصويرة) (- إقليم  لصويرة)

 ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 (.111 (: بوتمنت)  لسيد  دريس 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة.)

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

 لسيد  دريس بوتمنت عنو نه) ))
رياض) (5( رقم) شارع عباس  لقباج 

44111) لصويرة) أكاد5ر)  لسالم 

 ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيد  دريس بوتمنت عنو نه) ))
رياض) (5( رقم) شارع عباس  لقباج 

44111) لصويرة) أكاد5ر)  لسالم 

 ملغرب

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

5نا5ر) ((7  البتد ئية بالصويرة بتاريخ)

 212)تحت رقم)) .

714I

KARIMI CONSEIL

 BUREAU WIZLNE DE
 CONSEIL D›ETUDE ET

SUIVI TECHNIQUE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

KARIMI CONSEIL
9) زنقة  بل هابري  لخيام 2 ، 

81111،  كاد5ر  ملغرب
 BUREAU WIZLNE DE CONSEIL
 D’ETUDE ET SUIVI TECHNIQUE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة)في 

طور  لتصفية)
وعنو ن مقرها  إل تماعي رقم 

5)2 بلوك د  حي  لد خلة أكاد5ر - 
81111 أكاد5ر  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.29175
بمقت�شى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تقرر حل) (2122 نونبف) ( 1  ملؤرخ في)
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة) شركة 
 BUREAU WIZLNE DE CONSEIL
 D’ETUDE ET SUIVI TECHNIQUE
درهم) ((11.111 رأسمالها) مبلغ 
 2(5 رقم) وعنو ن مقرها  إل تماعي 
بلوك د )حي  لد خلة أكاد5ر)-)81111 
أكاد5ر  ملغرب نتيجة ل):)أسباب مالية)

و قتصاد5ة.
و حدد مقر  لتصفية ب رقم)5)2 
بلوك د )حي  لد خلة أكاد5ر)-)81111 

أكاد5ر  ملغرب.)
و عين:

و)  لسيد)ة)) بر هيم  دبر 5م 
حي) (2(5 رقم) د ) بلوك  عنو نه) ))
 لد خلة أكاد5ر)81111)أكاد5ر  ملغرب)

كمصفي))ة))للشركة.
وعند  إلقتضاء) لحدود  ملفروضة)
محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و) تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
5نا5ر) (21 بتاريخ) باكاد5ر   لتجارية 

 212)تحت رقم)41)21).

715I
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 MOGADOR(موكادور أسيست آند سيففيس

ASSIST AND SERVICES SARL

سليم تور
إعالن متعدد  لقر ر ت

موكادور أسيست آند سيففيس 
 MOGADOR ASSIST AND

SERVICES SARL
رقم 2 حي باب دكالة شارع و د 
 ملخازن  لشقة رقم   بالطابق 

 لثاني  لصويرة  لصويرة، 44111، 
 لصويرة  ملغرب

سليم تور »شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة ذ ت  لشريك  لوحيد«

وعنو ن مقرها  ال تماعي: 6)2 12- 
 لبحيفة  لشطر4  لصويرة - 44111 

 لصويرة  ملغرب.
»إعالن متعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 
.48( 

بمقت�شى  لجمع  لعام  الستثنائي)
 ملؤرخ في)4))نونبف)2122

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية:)
على) 5نص  )1:) لذي  رقم) قر ر 
ما5لي:)تفويت حصص):)تفويت)6111 
للحصة) در هم  ((1 فئة) من  حصة،)
أي مجموع  لحصص  لتي)  لو حدة 
سليماني) :) دريس  5متلكها  لسيد)
لبطاقة  لتعريف  لوطنية)  لحامل 
رقم)N91(27):،)لفائدة  لسيد محمد)
لبطاقة  لتعريف) شعر  لحامل   د 

N 6( 68(لوطنية رقم 
على) 5نص  :) لذي  (12 رقم) قر ر 
ما5لي:) ستقالة  ملسيف وتعيين مسيف)
(: : ستقالة  لسيد) للشركة)  د5د 
لبطاقة) سليماني  لحامل   دريس 
(،: (N91(27 رقم)  لتعريف  لوطنية 
وتعيين) للشركة  كمسيف  مهامه  من 
 لسيد محمد  د شعر  لحامل لبطاقة)

N 6( 68(لتعريف  لوطنية رقم 
على) 5نص  :) لذي  رقم) 1) قر ر 
ما5لي:)تحويل  ملقر  إل تماعي للشركة)
12-6)2) لبحيفة) (: من  لعنو ن) (:
(: إلى  لعنو ن  لتالي)  لشطر  لر بع 
بالطابق  ألر�شي)  ملحل  لتجاري 
بدو ر  5ت  دريس) باملنزل  لكائن 

لحسينات  لصويرة

على) 5نص  14:) لذي  رقم) قر ر 
تغييف  السم  لتجاري للشركة) ما5لي:)

:من سليم تور إلى):)ماي فان تور.
وتبعا لذلك تم تعد5ل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�شي  لتالية:)
على) 5نص  12:) لذي  رقم) بند 
ما5لي:)تسمية  لشركة تحمل  لشركة)

 لتسمية  لتالية):)ماي فان تور
بند رقم)14:) لذي 5نص على ما5لي:)
عنو ن  ملقر  إل تماعي للشركة):) ملقر)
 إل تماعي  ملحل  لتجاري  لكائن)
دريس) بدو ر  5ت  بالطابق  ألر�شي 

 ماعة  لحسينات  قليم  لصويرة.
بند رقم)17-16):) لذي 5نص على)
 (  61.111 (: رأسمال  لشركة) ما5لي:)
ستون ألف درهم)))،)مقسم إلى)6111 
للحصة) در هم  ((1 فئة) من  حصة 
 6111 إلى) (( من) مرقمة  (،  لو حدة)

لفائدة  لشريك  لوحيد
على) 5نص  4):) لذي  رقم) بند 
بمهام) 5قوم  (: تسييف  لشركة) ما5لي:)
تسييف  لشركة  لسيد):)محمد  د شعر)
لبطاقة  لتعريف  لوطنية) ، لحامل 

رقم):N6( 68)ملدة غيف محددة.
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
 البتد ئية بالصويرة بتاريخ)21)د نبف)

2122)تحت رقم) 52.

716I

MFC TEXTILLE

ERGUNBAS MAROC
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

ERGUNBAS MAROC
 1 زنقة آ5ت آورير شارع موالي 
5وسف، 21281،  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب
ERGUNBAS MAROC شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي  1 زنقة 
أ5ت  ورير, شارع موالي 5وسف, 
 لد ر  لبيضاء - 21281  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
571(75

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) (2 
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�شي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.ERGUNBAS MAROC
شر ء) (• (: بإ5جاز) غرض  لشركة 
وتوزيع  ملنتجات) وتسويق  وبيع 

 لصحية ولو زمها.
و  لبيع) و لشر ء) •) لتصنيع 
بالتجزئة أو  لبيع بالجملة)،)و لتوزيع)
و لتصد5ر) (، و الستيف د) (، و لنقل) (،
و أل هزة) (، و لعقاقيف) ملو د  لبناء)
أو  ملو د) مو د  ملباني  و  (،  لعامة)
(، و لصل4) (، ) لحد5د)  لصناعية)
و ألملنيوم) (، و ملساميف) (، و لنحاس)
(، و لطوب) (، ومنتجات  ألملنيوم)
و لبالط)،)و لجيف)،) لنجارة)،) لجبص)
،) السمنت)،)رمال مطبوخة)،)رخام)،)
فسيفساء)،)خزف)،)سيف ميك)،)بالط)
إطار ت) (، باركيه) أرضيات  (، مزجج)
من) أنابي4 وأ ز ء) (، (PVC صفائح) (،
(، أنابي4 مياه  لشرب) (، (PVC رو بط)
مو د مانعة للتسرب)،)مو د الصقة)،)
ورق حائط)،)دهانات)،)إكسسو ر ت)
للحمامات و ملطابخ و ألبو ب  لجاهزة)

و لساللم و ملعد ت  لكهربائية)؛
أنو ع) وتصد5ر  ميع  •) ستيف د 
 لسلع أو  ملنتجات،) لبضائع،) لحلول)

أو  لخدمات.
أو) بالتجزئة  و لبيع  •) لشر ء)
فحم) وتصد5ر  و ستيف د   لجملة 

 لكوك و لفحم و لفحم  لحجري.
و  لبيع) و لشر ء) •) لتصنيع 
بالتجزئة أو  لبيع بالجملة)،)تجميع)،)
 ستيف د وتصد5ر  ملنتجات  لخشبية)
،) ألسطح  لخشبية) (MDF ألو ح) (،
(، ،) لخز ئن) ،) لكر �شي) ،) لطاوالت)

 ألر ئك)،)غرف  لنوم)،)غرف  ملعيشة)
مجموعات) (، نوم  لفتيان) غرف  (،
(، و  هات  لفنادق) (،  لجلوس)
 ملحالت  لتجارية و لشركات)،)وكذلك)
 ميع أنو ع  ملعد ت و ملو د و أل ز ء)
أو) (PVC أو) أو  ملعدن  )من  لخش4 

 لبالستيك)) ملتعلقة بها)؛

•) لشر ء)و لبيع بالتجزئة أو  لبيع)
و الستيف د) (، و لتوزيع) (، بالجملة)
لألشياء) لبالستيكية) و لتصد5ر 
 ملخصصة للزر عة وزر عة  لنباتات)،)
مثل  ألنابي4)،)و ألغطية)،)و لقماش)،)
و ألنابي4)،)و لصمامات)،)و ملفاصل)،)
وأنظمة  لري)،)و لقنو ت)،)و ملرفقات)

،)و لبف غي)،)و لشبكات)؛
و لتصميم) خدمة  لد5كور  (•

للسكن.
•) الستعانة بمصادر خار ية على)

بيع هذه  ملنتجات.
بجميع) •) لخدمات  لتجارية 
أنو عها:)وكيل)،)مزود باألعمال)،)إلخ)؛
و التجار) و لبيع  •) لشر ء)
و لتسويق) و لتمثيل  و لسمسرة 
و ملنتجات) لجميع  ألشياء) و لتوزيع 

 ملاد5ة و لسلع.
و لبيع) عمليات  لشر ء) •) ميع 
و لدولية) أو  لتجارة  لوطنية  (/ و)
و الستيف د و لتصد5ر و لتوزيع لجميع)

 ملنتجات و لسلع غيف  ملحظورة)؛
•)خدمات  الستشارة و لدعم.

مو قع  لتجارة) مشغل  (•
مو قع) وتشغيل  )نشر   إللكتفونية)
 إلنتفنت)،) لبيع بالتجزئة عبف  إلنتفنت)

،)نشر  ملحتوى  إللكتفوني)،)إلخ))؛
و لخدمات  ملتعلقة) •) ألشغال 

بالكائن أعاله.
بجميع) رأس  ملال  في  •) ملشاركة 
 لوسائل وفي  ميع أنو ع  ألعمال أو)

 لشركات.
،) ميع  ملعامالت) وبشكل عام) (•
 لتجارية و ملنقولة و لعقارية و ملالية)
 لتي قد تكون مرتبطة بشكل مباشر)
باألنشطة  ملذكورة) مباشر  غيف  أو 
أعاله أو من  ملحتمل أن تعزز تنفيذها)

وتطويرها..



عدد)5755 - 24)ر 4)444) )5))فبف 5ر) 212)الجريدة الرسمية   2960

زنقة) (1 (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
أ5ت  ورير,)شارع موالي 5وسف,) لد ر)
21281) لد ر  لبيضاء) (-  لبيضاء)

 ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 ERGUNBAS YAPI  لشركة)
 SANAYI ANONIM SIRKETI :
درهم) ((11 بقيمة) حصة  ((.111

للحصة.)
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
 ERGUNBAS YAPI  لشركة)
 SANAYI ANONIM SIRKETI
شارع رسالتى) رسالتي ماه.) عنو نه) ))
كيف5خان) ( (441 هاتاي) أ،) ( 8 رقم)

تركيا.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 SEDAT ERGUNBAS  لسيد)
كيف5خان) ( (441 كيف5خان) عنو نه) ))

تركيا
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
  ( بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 
5نا5ر) 212)تحت رقم)11856482.

717I

AL ASSASSE AFFAIRES

AHLATRADINE
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تفويت حصص

AL ASSASSE AFFAIRES
 لشقة 5 أ  لعمارة 5)  لطابق  لثاني 
زنقة سبو  ملد5نة  لجد5دة مكناس ، 

MEKNES MAROC ،775
AHLATRADINE شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي حي 
 لرياض زنقة 6) رقم 1   لبساتين 
مكناس - 51111 مكناس  ملغرب.

تفويت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.54187

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�شى 
تمت) (2122 5ونيو) ((1 في)  ملؤرخ 

 ملصادقة على):
)ة)) حالم لعمرتي) تفويت  لسيد)
أصل) من  حصة   تماعية  ((.111
نور) )ة)) 111.))حصة لفائدة  لسيد)
 لد5ن  نعيمة بتاريخ)1))5ونيو)2122.
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني  (
شتنبف) (12 بتاريخ) بمكناس   لتجارية 

2122)تحت رقم)71) .

718I

sacofi

 DECA WORKS
CONSTRUCTION

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

sacofi
 4RUE ROCROIX RES EL
 JADIDI ETG   N  9 BELVÉDÈRE
 CASABLANCA،( 20300،

CASABLANCA Maroc
 DECA WORKS
ذ ت) شركة  (CONSTRUCTION
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد
 26 مقرها  إل تماعي) وعنو ن 
شارع مرس  لسلطان شقة) ) لطابق)
11)21) لد ر) (- )) لد ر  لبيضاء)

 لبيضاء) ملغرب
مسؤولية) ذ ت  شركة  تأسيس 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد)
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري):)

571279
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) (25
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�شي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 DECA (:  إلقتضاء)بمختصر تسميتها)

.WORKS CONSTRUCTION
:) لتفويج) بإ5جاز) غرض  لشركة 

 لعقاري،
تا ر  ميع  ملمتلكات  ملنقولة) (•

وغيف  ملنقولة.
•)مطور،

على) و الستحو ذ  •) لبحث 
أر �شي  ملباني ودر سة وإنشاء) ملباني)
و أل نحة و لفيالت و ملباني و ملر فق.

لجميع  إلنشاء ت) •) لشركة 
أو  الستخد م) لالستخد م  لسكني 
باألصالة عن) (،  لصناعي أو  لتجاري)

نفسها أو نيابة عن أطر ف ثالثة.
بكافة  ألعمال) تقوم  لشركة  (•
 لعامة و لخاصة وتوصيل  ملنتجات)
بما في)  لجاهزة و ميع أعمال  لبناء)

ذلك  ألعمال  لكبفى.
تحسين  ميع  ألر �شي و ملباني) (•
و ألشغال) بكافة  ألعمال  لصالحة 

 ألخرى.
لتصنيع  لجبس) ورش  إنشاء) (•
و لتدخل) وغيفها  و لكهرباء) و لنجارة 

في مجال  لبناء..
26)شارع) عنو ن  ملقر  ال تماعي):)
 ( شقة) ) لطابق) مرس  لسلطان 
 لد ر  لبيضاء)-)11)21) لد ر  لبيضاء)

 ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 لسيد عبد  لسالم بناني):)111.) 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة.)
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
بناني) عبد  لسالم   لسيد 
در 5ف) د لتون  (561(C عنو نه) ))

كند )T A2E2))د لتون كند .
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
بناني) عبد  لسالم   لسيد 
در 5ف) د لتون  (561(C عنو نه) ))

كند )T A2E2))د لتون كند )

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

 1( بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

فبف 5ر) 212)تحت رقم)846766.

719I

 MOGADOR(موكادور أسيست آند سيففيس

ASSIST AND SERVICES SARL

كونطوار ميلتيطاش دو موكادور

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

تغييف نشاط  لشركة

موكادور أسيست آند سيففيس 

 MOGADOR ASSIST AND

SERVICES SARL

رقم 2 حي باب دكالة شارع و د 

 ملخازن  لشقة رقم   بالطابق 

 لثاني  لصويرة  لصويرة، 44111، 

 لصويرة  ملغرب

كونطو ر ميلتيطاش دو موكادور 

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  ال تماعي  ملحل 

 لتجاري  لكائن بالطابق  الر�شي 

منزل ود د رقم 57)  لتجزئة 4 

 لصويرة - 44111  لصويرة  ملغرب.

تغييف نشاط  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.2(75

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�شى 

تم تغييف) 5نا5ر) 212) (17 في)  ملؤرخ 

تجارة) (((« من) نشاط  لشركة 

 (-2 بالتقسيط)  للو زم  ملدرسية 

بالجملة) تجارة  أل هزة  لكهربائية 

 ((« إلى) تجارة  للو زم  ملكتبية.«) ((- 

تجارة) ((-2 تجارة  لعقاقيف بالتقسيط)

 أل هزة  لكهربائية بالجملة) -))تجارة)

 للو زم  ملكتبية.«.

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

5نا5ر) ((9  البتد ئية بالصويرة بتاريخ)

 212)تحت رقم)7 .

7(1I
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CABINET AMALI ET ASSOCIES

 SOCIETE IMMOBILIERE
ROSTAND

شركة  لتضامن
تحويل  لشكل  لقانوني للشركة

CABINET AMALI ET ASSOCIES
 BD(MD(V 3EME(ETAGE 625
BUREAU 29 ، 20000،  لد ر 

 لبيضاء.
 SOCIETE IMMOBILIERE
ROSTAND شركة  لتضامن

و عنو ن مقرها  ال تماعي 7 زنقة 
 لكارة عين  لسبع  لبيضاء - 11)21 

 لد ر لبيضاء.
تحويل  لشكل  لقانوني للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.57121(

بمقت�شى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
 ملؤرخ في) ))5وليوز)2122)تم تحويل)
 لشكل  لقانوني للشركة من)»شركة)
 لتضامن«)إلى)»شركة ذ ت  ملسؤولية)

 ملحدودة«.
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
  ( بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

5نا5ر) 212)تحت رقم))8)4.
7((I

محمد بنان

LABIB CASH
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

محمد بنان
٦٥ شارع  الميف موالي عبد هللا 
 لطابق  لثاني  لشقة رقم ١  بن 
أحمد ، 26151،  بن أحمد  ملغرب

LABIB CASH شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي  لرقم 5 
 ملرك4  لتجاري 5اسمينة برشيد - 

11)26 برشيد  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
(7659

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) ((9
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�شي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 LABIB (:  إلقتضاء)بمختصر تسميتها)

.CASH
تحويل) (: بإ5جاز) غرض  لشركة 

 المو ل وخدمات مالية  خرى.
 5 :) لرقم) عنو ن  ملقر  ال تماعي)
(- برشيد) 5اسمينة   ملرك4  لتجاري 

11)26)برشيد  ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 لسيد لبي4 سعيد):)111.))حصة)

بقيمة)11))درهم للحصة.)
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
عنو نه) )) سعيد  لبي4   لسيد 

 5طاليا)palerme 26(11) 5طاليا.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) )) سعيد  لبي4   لسيد 

 5طاليا)palerme 26(11) 5طاليا
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
فبف 5ر) (12 بتاريخ) ببفشيد   البتد ئية 

 212)تحت رقم)71).
7(2I

MED-INFO

 STE BABA MENUISERIE
ARTISANALE

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
حل شركة

MED-INFO
 AVENUE JOULANE LIDO FES (6

، 0، fes(maroc
 STE BABA MENUISERIE
ARTISANALE شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة)في طور 

 لتصفية)

وعنو ن مقرها  إل تماعي رقم  1) 
شارع  بن  لهيتم  لحي  لصناعي 
سيدي  بر هيم - 1111  فاس 

 ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.4(287

بمقت�شى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تقرر) (2122 أكتوبر) (2( في)  ملؤرخ 
حل شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة)
 STE BABA MENUISERIE
رأسمالها) مبلغ  (ARTISANALE
مقرها) وعنو ن  درهم  (51.111
 إل تماعي رقم) 1))شارع  بن  لهيتم)
(- سيدي  بر هيم)  لحي  لصناعي 
1111 )فاس  ملغرب نتيجة ل):) لحل)

 ملبكر للشركة
محضر  لجمع  لعام) بمقت�شى 

 لغيف  لعادي لشركة)
 STE BABA MENUISERIE

ARTISANALE
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة) شركة 

تقرر ما 5لي:
على  لحل  ملبكر)  ملصادقة 
عبد) بابا  تعيين  لسيد  للشركة 
للشركة) مصفي  بصفته   لرحمان 
.C26581((لحامل للبطاقة  لوطنية 
رقم) ب  مقر  لتصفية  حدد  و 
 1))شارع  بن  لهيتم  لحي  لصناعي)
1111 )فاس) (- سيدي  بر هيم فاس)

 ملغرب.)
و عين:

و) بابا  عبد  لرحمان   لسيد)ة))
زنقة) شارع  سماعيلية  عنو نه) ))
8) لزهور) بلوك) بر زيلية  قامة  من 
)ة)) فاس  ملغرب كمصفي) ( 111  2

للشركة.
وعند  إلقتضاء) لحدود  ملفروضة)
محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و) تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 
رقم) (: بالتصفية)  لوثائق  ملتعلقة 
 1))شارع  بن  لهيتم  لحي  لصناعي)

سيدي  بر هيم فاس  ملغرب
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
نونبف) ((5 بتاريخ) بفاس   لتجارية 

2122)تحت رقم)1 47.
7( I

gest consultants

PAYN

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

gest consultants

5) زنقة  لقا�شي إلياس  ملعاريف 

 لد ر  لبيضاء، 11)21،  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب

PAYN شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة)في طور  لتصفية)

وعنو ن مقرها  إل تماعي 59 شارع 

 لزرقطوني طابق   رقم 8 - 21151 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب.

حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.44 4

بمقت�شى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

2122)تقرر حل) 18)د نبف)  ملؤرخ في)

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة) شركة 

1.111))درهم) مبلغ رأسمالها) (PAYN

شارع) (59 مقرها  إل تماعي) وعنو ن 

 21151 -  8  لزرقطوني طابق) )رقم)

 لد ر  لبيضاء) ملغرب نتيجة ل):) زمة)

 قتصاد5ة.

و حدد مقر  لتصفية ب)59)شارع)

 21151 -  8  لزرقطوني طابق) )رقم)

 لد ر  لبيضاء) ملغرب.)

و عين:

و) صقلي  ( مهدي)  لسيد)ة))

 2 طابق) (6 مول) غاندي  عنو نه) ))

شقة)4 21126) لد ر  لبيضاء) ملغرب)

كمصفي))ة))للشركة.

وعند  إلقتضاء) لحدود  ملفروضة)

محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و) تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية):)5))زنقة)

قا�شي  لياس  ملعاريف  لد ر  لبيضاء

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

 12 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

فبف 5ر) 212)تحت رقم)856785.

7(4I
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 ئتمانية فيد كا،)شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

DAKHLA BEACH
إعالن متعدد  لقر ر ت

 ئتمانية فيد كا، شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

شارع  لعركوب رقم )7724-1 
صندوق  لبف5د رقم 46)، 111 7، 

 لد خلة  ملغرب
DAKHLA BEACH »شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة«
وعنو ن مقرها  ال تماعي: شارع 

 لعركوب رقم )1-8)7 - -  لد خلة 
 ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.2417
بمقت�شى  لجمع  لعام  الستثنائي)

 ملؤرخ في)5))د نبف))212
تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية:)

قر ر رقم)):) لذي 5نص على ما5لي:)
طريق  ملز د) عن  حصة  (5111 بيع)
بابتد ئة و ذي  لذه4)  لعلني  ملقام 
بتاريخ) (41(-212( رقم) حكم  تحت 
2122-))-29)رقم  مللف))8-212 6 

للسيد حمة  هل بابا
قر ر رقم)2:) لذي 5نص على ما5لي:)
تعيين  لسيد حمة  هل بابا كمسيف)

للشركة
على) 5نص  رقم) :) لذي  قر ر 
تحوييل عنو ن  ملقر  لتجاري) ما5لي:)
رقم) شارع  لعركوب  من  للشركة 
-8)7-)1 لد خلة  لى شارع  لعركوب)

رقم)-7724-)1 لد خلة
وتبعا لذلك تم تعد5ل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�شي  لتالية:)
على) 5نص  16:) لذي  رقم) بند 

ما5لي:)تقسيم ر س  ملال بالدرهم
على) 5نص  17:) لذي  رقم) بند 

ما5لي:)تقسيم  لحصص)
على) 5نص  5):) لذي  رقم) بند 

ما5لي:)تعيين مسيف  د5د
على) 5نص  14:) لذي  رقم) بند 

ما5لي:)تغييف  لعنو ن
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
 (7 بتاريخ) بو دي  لده4   البتد ئية 

د نبف))212)تحت رقم))217.
7(5I

FIBEN

RISNIABOY
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تعيين مسيف  د5د للشركة

FIBEN
 BD(Riad(FB 14 Hay(El(Massira
 Etg 01 Appt 01 Mohammedia

 ، 28830، MOHAMMEDIA
MAROC

RISNIABOY  شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي )27 
 Hassania(I(Rue 17 El(Alia

Mohammedia - 20800  ملحمد5ة 
 ملغرب.

تعيين مسيف  د5د للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.241 (
بمقت�شى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تم تعيين) 5نا5ر) 212) (17  ملؤرخ في)
ميفي) مسيف  د5د للشركة  لسيد)ة))

أمال كمسيف وحيد
تبعا لقبول  ستقالة  ملسيف.

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
 البتد ئية باملحمد5ة بتاريخ))1)فبف 5ر)

 212)تحت رقم)9)2.
7(6I

FIBEN

RISNIABOY
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

FIBEN
 BD(Riad(FB 14 Hay(El(Massira
 Etg 01 Appt 01 Mohammedia

 ، 28830، MOHAMMEDIA
MAROC

RISNIABOY شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي )27 
 Hassania(I(Rue 17 El(Alia

Mohammedia 20800  ملحمد5ة 
 ملغرب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.241 (

بمقت�شى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تمت) 5نا5ر) 212) (17 في)  ملؤرخ 

 ملصادقة على):
عبد) رسني  )ة)) تفويت  لسيد)
حصة   تماعية من) (511  لرحمان)
)ة)) حصة لفائدة  لسيد) (511 أصل)

أمال ميفي بتاريخ)17)5نا5ر) 212.
أسامة) رسني  )ة)) تفويت  لسيد)
511)حصة   تماعية من أصل)511 
أمال ميفي) )ة)) حصة لفائدة  لسيد)

بتاريخ)17)5نا5ر) 212.
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني  (
 البتد ئية باملحمد5ة بتاريخ))1)فبف 5ر)

 212)تحت رقم)9)2.
7(7I

LEADER FINANCE

مقهى ومطعم
عقد تسييف حر ألصل تجاري)) ألشخاص)

 ملعنويون)
عقد تسييف حر ألصل تجاري

مقهى ومطعم 
قي) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
 PIERRE ET أعطى) 5نا5ر) 212) (1(
 CONFORT CONSTRUCTION
 541(9 بالسجل  لتجاري)  ملسجل 
حق) بمر كش  باملحكمة  لتجارية 
 لتسييف  لحر لألصل  لتجاري  لكائن)
أبوبكر  لصد5ق) زنقة  ز وية  ((5 ب)
(- مر كش) بن  لخطاب  عمر  وزنقة 
 ZAIN(41111)مر كش  ملغرب لفائدة
AL RAWABI)ملدة) )سنة تبتدئ من)
)1)5نا5ر) 212)و تنتهي في)) )د نبف)
قيمته) شهري  مبلغ  مقابل  (2126

51.111)درهم.
7(8I

FIBEN

RISNIABOY
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تحويل  لشكل  لقانوني للشركة

FIBEN
 BD(Riad(FB 14 Hay(El(Massira
 Etg 01 Appt 01 Mohammedia

 ، 28830، MOHAMMEDIA
MAROC

RISNIABOY شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

و عنو ن مقرها  ال تماعي )27 

 Hassania(I(Rue 17 El(Alia

Mohammedia - 20800  ملحمد5ة.

تحويل  لشكل  لقانوني للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.241 (

بمقت�شى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

تم تحويل) 5نا5ر) 212) (17  ملؤرخ في)

 لشكل  لقانوني للشركة من)»شركة)

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة«)إلى)»شركة)

ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك)

 لوحيد«.

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

 البتد ئية باملحمد5ة بتاريخ))1)فبف 5ر)

 212)تحت رقم)9)2.

7(9I

CABINET SEDDIK & ASSOCIES

موروكو دومستيك تكنولوجي
 MOROCCO DOMESTIC

TECHNOLOGIES SA
تعيين مد5ر عام

 MOROCCO DOMESTIC

TECHNOLOGIES SA

موروكو دومستيك تكنولوجي

شركة مساهمة رأسمالها 

111.111.) درهم

 ملقر  ال تماعي: 9 زنقة تيلولز - نفا − 

 لد ر لبيضاء

تعيين رئيس مد5ر عام للشركة

محضر   تماع) بمقت�شى  (I/  

د نبف) (15 بتاريخ) مجلس  إلد رة 

موروكو) شركة  ملساهمي  (2122

 MOROCCOتكنولوجي دومستيك 

 DOMESTIC TECHNOLOGIES

تعيين) على  تمت  ملصادقة  (، (SA

 لسيد حسن بنيس كرئيس مد5ر عام)

لصالحياته) للمدة  ملتبقية  للشركة 

و  ملنتهية) ملجلس  إلد رة  كعضو 

بانعقاد  لجمع  لعام  لعادي  لذي)

حسابات  لسنة  ملالية) في  سيبت 

 ملحصورة في) )د نبف) 212



2963 الجريدة الرسميةعدد)5755 - 24)ر 4)444) )5))فبف 5ر) 212) 

بكتابة  لضبط) /IIتم  إل5د ع 
باملحكمة  لتجارية بالد ر  لبيضاء)5وم)
24)5نا5ر 212)تحت رقم)8 8554

بتعد5ل) إ5د ع  لتصريح  /IIIتم 
5وم)  لسجل  لتجاري بالد ر  لبيضاء)

524نا5ر 212)تحت رقم)148 .
بمثابة  عالن

721I

FIBEN

YAKAPLAST 
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
رفع رأسمال  لشركة

FIBEN
 BD(Riad(FB 14 Hay(El(Massira
 Etg 01 Appt 01 Mohammedia

 ، 28830، MOHAMMEDIA
MAROC

 YAKAPLAST شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي 2)7 
حسنية )  ملحمد5ة - 21811 

 ملحمد5ة  ملغرب.
رفع رأسمال  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.(646(

بمقت�شى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تم) (2122 د نبف) (28 في)  ملؤرخ 
قدره) بمبلغ  رأسمال  لشركة  رفع 
من) أي  درهم«) (2.111.111«
 4.211.111« إلى) درهم«) (211.111«
مقاصة) إ ر ء) (: طريق) عن  درهم«)
مع د5ون  لشركة  ملحددة  ملقد ر و)

 ملستحقة.
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
 البتد ئية باملحمد5ة بتاريخ)14)5نا5ر)

 212)تحت رقم)) .

72(I

KAMA SERVICE

2SJA BATIMENT
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

KAMA SERVICE

شقة رقم 2 إقامة أميفة سيدي بنور 

، 51 24، سيدي بنور  ملغرب

2SJA BATIMENT شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي مرأب 

 لكائن ب رقم  5 تجزئة  لساقي  1 

مركز  لعونات سيدي بنور - 51 24 

سيدي بنور  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

 465

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) (24

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�شي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

 2SJA (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.BATIMENT

-تجزيئ) (: بإ5جاز) غرض  لشركة 

-بيع مو د) منعش عقاري) (-  ألر �شي)

 لبناء.

مرأب) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)

تجزئة  لساقي) 1   لكائن ب رقم) 5)

 24 51 (- مركز  لعونات سيدي بنور)

سيدي بنور  ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

211)حصة) (:  لسيد محمد سليم)

بقيمة)11))درهم للحصة.

 لسيدة أمينة سالك):)211)حصة)

بقيمة)11))درهم للحصة.

211)حصة) (:  لسيد غانم  ود ر)

بقيمة)11))درهم للحصة.

 211 (:  لسيد عبد  لفتاح  لعمال)

حصة بقيمة)11))درهم للحصة.

211)حصة) (:  لسيد خليد سالك)

بقيمة)11))درهم للحصة.)

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

عنو نه) )) سليم  محمد   لسيد 
دو ر  والد  لتون�شي  لعونات سيدي)

بنور)51 24)سيدي بنور  ملغرب.
 4  لسيدة أمينة سالك عنو نه) ))
تجزئة حناني و فا5ز أربعاء) لعونات)
بنور) سيدي  (24 51 بنور) سيدي 

 ملغرب.
 4 عنو نه) )) غانم  ود ر   لسيد 
تجزئة حناني و فا5ز أربعاء) لعونات)
بنور) سيدي  (24 51 بنور) سيدي 

 ملغرب.
عبد  لفتاح  لعمال)  لسيد 
رقم) 5  تجزئة  لساقي) 1) عنو نه) ))
51 24)سيدي)  لعونات سيدي بنور)

بنور  ملغرب.
عنو نه) )) سالك  خليد   لسيد 
دو ر  والد رحال  لعونات سيدي بنور)

51 24)سيدي بنور  ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) )) سليم  محمد   لسيد 
دو ر  والد  لتون�شي  لعونات سيدي)

بنور)51 24)سيدي بنور  ملغرب)
 4  لسيدة أمينة سالك عنو نه) ))
تجزئة حناني و فا5ز أربعاء) لعونات)
بنور) سيدي  (24 51 بنور) سيدي 

 ملغرب)
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
 12 بتاريخ) بنور  بسيدي   البتد ئية 

فبف 5ر) 212)تحت رقم))27.
722I

SAGEST

DTR SOLUTIONS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

رفع رأسمال  لشركة

SAGEST
 N° 9 RUE(IMAM(MALIK 1er
 ETAGE(APPT(N° 4 VN(FES ،

30000، FES(MAROC
DTR SOLUTIONS شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي  ملكت4 

رقم 6  لكائن بالطابق  لثاني طريق 
عين  لسمن حي طارق بياضة 2 

 قامة  هل فاس بلوك ب - 1111  
فاس  ملغرب.

رفع رأسمال  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.74 25
بمقت�شى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تم) 5نا5ر) 212) (25 في)  ملؤرخ 
قدره) بمبلغ  رأسمال  لشركة  رفع 
»411.111)درهم«)أي من)»11.111) 
عن) درهم«) (511.111« إلى) درهم«)
أو) نقد5ة  حصص  تقد5م  (: طريق)

عينية.
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
فبف 5ر) (1( بتاريخ) بفاس   لتجارية 

 212)تحت رقم)5968.
72 I

CEDECOM

Y2S PHARMA
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

قفل  لتصفية

CEDECOM
 CITE(ASSALAM(IMM 44 GH6

 APPT 2 OULFA(CASABLANCA ،
20200، CASABLANCA(MAROC

Y2S PHARMA شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي : 6 زنقة 
22 مجموعة 5  لطابق  لسفلي 
 نان  للوز  لحي  لحسني  لد ر 
 لبيضاء - 21211 118  ملغرب.

قفل  لتصفية
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

.462885
بمقت�شى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تقرر) فبف 5ر) 212) (1( في)  ملؤرخ 
ذ ت) شركة  (Y2S PHARMA حل)
رأسمالها) مبلغ   ملسؤولية  ملحدودة 
مقرها) وعنو ن  درهم  ((11.111
 5 مجموعة) (22 زنقة) (6  إل تماعي)
 لطابق  لسفلي  نان  للوز  لحي)
 لحسني  لد ر  لبيضاء)-)21211 118 

 ملغرب نتيجة الملنافسة.
و عين:

 لسيد)ة))محمد فائل و عنو نه) ))
6 ) أللفة) رقم) (5 بلوك) عزوز  أوالد 
21211) لد ر  لبيضاء)  لد ر  لبيضاء)

 ملغرب كمصفي))ة))للشركة.
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و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية)
وفي  لد ر) فبف 5ر) 212) (1( بتاريخ)
21211) لد ر  لبيضاء) (-  لبيضاء)

 ملغرب.
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
 1( بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

فبف 5ر) 212)تحت رقم)856686.
724I

DK PARTNERS MAROC

VO2 MAROC
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

DK PARTNERS MAROC
 Boulevard(Ghandi - Ghandi ,

 Mall - Immeuble 9, 2ème(ETG,
 N°5 ، 20100، CASABLANCA

MAROC
VO2 MAROC شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي 9)) 

شارع عبد  ملومن ، عدد 21 طابق 
- 41 21  لد ر  لبيضاء  ململكة 

 ملغربية.
تفويت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.85 179

بمقت�شى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تمت) (2122 نونبف) (28 في)  ملؤرخ 

 ملصادقة على):
فلورو) )ة)) تفويت  لسيد)
61))حصة   تماعية من) د فيفسان)
أصل)111.))حصة لفائدة  لسيد))ة))
نونبف) (28 إد5رن  يف رد كال5ن بتاريخ)

.2122
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني  (
 15 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

5نا5ر) 212)تحت رقم) 44.
725I

DK PARTNERS MAROC

SOLARITY MAROC
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

رفع رأسمال  لشركة

DK PARTNERS MAROC
 Boulevard(Ghandi - Ghandi ,

 Mall - Immeuble 9, 2ème(ETG,
 N°5 ، 20100، CASABLANCA

MAROC
SOLARITY MAROC شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي ) ) ، 
شارع أنفا ، إقامة أزور ، مكت4 

رقم )) ب - 71 21  لد ر لبيضاء 
 ملغرب.

رفع رأسمال  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.856912
بمقت�شى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تم) 5نا5ر) 212) (12 في)  ملؤرخ 
قدره) بمبلغ  رأسمال  لشركة  رفع 
»911.111)درهم«)أي من)»11.111) 
عن) درهم«) ((.111.111« إلى) درهم«)
أو) نقد5ة  حصص  تقد5م  (: طريق)

عينية.
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
 12 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

فبف 5ر) 212)تحت رقم)4566.

726I

FIBEN

COEUR DE VILLE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

FIBEN
 BD(Riad(FB 14 Hay(El(Massira
 Etg 01 Appt 01 Mohammedia

 ، 28830، MOHAMMEDIA
MAROC

COEUR DE VILLE شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي )27 
 Hassania(I(Rue 17 El(Alia

Mohammedia - 20800  ملحمد5ة 
 ملغرب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.25 17
بمقت�شى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تمت) (212( أكتوبر) (29 في)  ملؤرخ 

 ملصادقة على):

) لزعيم) )ة))محمد) تفويت  لسيد)
51))حصة   تماعية من أصل)75  
محمد علي) )ة)) حصة لفائدة  لسيد)

 لزعيم بتاريخ)29)أكتوبر))212.
محمد  لزعيم) )ة)) تفويت  لسيد)
  75 حصة   تماعية من أصل) (75
مصطفى) )ة)) لفائدة  لسيد) حصة 

 لزعيم بتاريخ)29)أكتوبر))212.
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني  (
 29 بتاريخ) باملحمد5ة   البتد ئية 

د نبف))212)تحت رقم)2756.

727I

 F2Z CONSEIL JURIDIQUE FISCAL ET

COMPTABLE SARL

PROFEC IMMO
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

 F2Z CONSEIL JURIDIQUE
FISCAL ET COMPTABLE SARL

 N 2 RUE(ABOU(HASSAN
 ALACHAARI 5EME(ETAGE(BD
 ANFA ، 20070، CASABLANCA

MAROC
PROFEC IMMO شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي رقم 2   
شارع إبر هيم  لرود ني إقامة ريحان 
 لطابق 5 رقم )2  ملعاريف - 71 21 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

571 29
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) (26
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�شي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.PROFEC IMMO
:) إلنعاش) غرض  لشركة بإ5جاز)

 لعقاري.

عنو ن  ملقر  ال تماعي):)رقم)2   

شارع إبر هيم  لرود ني إقامة ريحان)
 لطابق)5)رقم))2) ملعاريف)-)71 21 

 لد ر  لبيضاء) ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 لسيد أحمد تور بي):)451)حصة)

بقيمة)11))درهم للحصة.

 451 (: شاكر  لسليماني)  لسيد 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة.

(:  لسيد عبد  لرحيم بن  لجربوح)

51)حصة بقيمة)11))درهم للحصة.

 51 (: بن  لجربوح) حسن   لسيد 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة.)

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

عنو نه) )) تور بي  أحمد   لسيد 

2)حي  ملاز إقامة  لعنبف م س)  لنسيم)

)  91)21) لد ر) 1))عمارة ج شقة)

 لبيضاء) ملغرب.

 لسيد شاكر  لسليماني عنو نه) ))

 (( عمارة) (2 إقامة رياض  لبفنو�شي)
 21611 م س ألف  لبفنو�شي) (7 رقم)

 لد ر  لبيضاء) ملغرب.

بن  لجربوح)  لسيد عبد  لرحيم 

رياض  لبفنو�شي) تجزئة  عنو نه) ))
 21611 4) لبفنو�شي) رقم) عمارة) ) (2

 لد ر  لبيضاء) ملغرب.

بن  لجربوح) حسن   لسيد 
رقم) (4 بلوك  لرياض زنقة) عنو نه) ))

21571) لد ر) 215) لحي  ملحمدي)

 لبيضاء) ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) )) تور بي  أحمد   لسيد 

2)حي  ملاز إقامة  لعنبف م س)  لنسيم)

)  91)21) لد ر) 1))عمارة ج شقة)

 لبيضاء) ملغرب

 لسيد شاكر  لسليماني عنو نه) ))

 (( عمارة) (2 إقامة رياض  لبفنو�شي)
 21611 م س ألف  لبفنو�شي) (7 رقم)

 لد ر  لبيضاء) ملغرب
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باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
 1( بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

فبف 5ر) 212)تحت رقم))85672.
728I

COFISK

MELTAN TRANS
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

COFISK
 لطابق  ألول حي أساكا تكيوين بلوك 
س رقم 16) أكاد5ر ، 81111، أكاد5ر 

 ملغرب
MELTAN TRANS شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي توطين في 
رقم 2 زنقة ) بلوك ب شارع  لحسن 
 لثاني حي  لعرب أ5ت ملول - 81561 

إنزكان  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
2785(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) (27
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�شي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.MELTAN TRANS
نقل) (: بإ5جاز) غرض  لشركة 

 لبضائع للغيف.
عنو ن  ملقر  ال تماعي):)توطين في)
رقم)2)زنقة)))بلوك ب شارع  لحسن)
 لثاني حي  لعرب أ5ت ملول)-)81561 

إنزكان  ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

كيالني) سلطان  شامل   لسيد 

درهم) ((11 بقيمة) حصة  ((.111  :

للحصة.)

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

كيالني) سلطان  شامل   لسيد 

عنو نه) ))عمارة)  57) لحي  ملحمدي)

أكاد5ر)81111)أكاد5ر  ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيدة  لعبدلي فاطمة عنو نه) ))

حي  لد خلة) (51 رقم) غاندي  شارع 

أكاد5ر)81111)أكاد5ر  ملغرب

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

فبف 5ر) (12 بتاريخ) بانزكان   البتد ئية 

 212)تحت رقم)9 2.

729I

ف ر لالستشارة

LINGOT METAL
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
رفع رأسمال  لشركة

ف ر لالستشارة

  لد ر  لبيضاء ز وية شارع 2 مارس

 و  لقدس  قامة  ملجد عمارة J رقم 8 

عين  لشق ، 21461،  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب

LINGOT METAL شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي دو ر والد 

ملوك لهر ويين تيط مليل - 29114 

 لد ر لبيضاء  ملغرب.
رفع رأسمال  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.91925

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�شى 

رفع) تم  (2115 ماي) (14 في)  ملؤرخ 
قدره) بمبلغ  رأسمال  لشركة 

»611.111)درهم«)أي من)»211.111 

عن) درهم«) (611.111« إلى) درهم«)
د5ون) مع  مقاصة  إ ر ء) (: طريق)

 لشركة  ملحددة  ملقد ر و  ملستحقة.

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
 (6 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

5ونيو)2115)تحت رقم)264248.
7 1I

MELIUS CONSULTING

LEANPACK S.A
تأسيس شركة  ملساهمة

MELIUS CONSULTING
رقم 49 ، زنقة سعد إبن أبي وقاص ، 
 لطابق  لثاني ، مكت4 رقم   ألز س 

لورين، 21)21،  لد ر  لبيضاء 
 ملغرب

LEANPACK S.A »شركة  ملساهمة« 
وعنو ن مقرها  ال تماعي: تجزئة 

رقم 7 ، ملنطقة  لصناعية 
بالصخيف ت،  لصخيف ت تمارة -، 
2151)  لصخيف ت تمارة  ملغرب

إعالن عن تأسيس » شركة 
 ملساهمة«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.( 82 9

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) (( 
 ألسا�شي لشركة  ملساهمة باملميز ت)

 لتالية:
شكل  لشركة):)شركة  ملساهمة.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.LEANPACK S.A
تصنيع) (- (: غرض  لشركة بإ5جاز)

وتصميم  لكرتون و لورق للتغليف.
-)إعادة تدوير  لورق و لكرتون.

(: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
، ملنطقة  لصناعية) (7 رقم) تجزئة 
(- تمارة) بالصخيف ت،) لصخيف ت 

2151)) لصخيف ت تمارة  ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة:)99)سنة.
  11.111 ويبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،
مقسم كالتالي:

 ( (: قادري) عزيز  محمد   لسيد 
حصة بقيمة)11))درهم للحصة.

  لسيد  ان لوك د5نيس مارثيني):
))حصة بقيمة)11))درهم للحصة.

حصة) (899 (:  لسيد 5ونس بناني)

بقيمة)11))درهم للحصة.

 لسيد محمد شكري):)899)حصة)

بقيمة)11))درهم للحصة.

 UNION  لشركة)

 D ’ E X P L O I T A T I O N

 INDUSTRIELLE DU MAROC

 (11 بقيمة) حصة  (SARL : (.(98

درهم للحصة.

 SMART PLV S.A.R.L : ((لشركة 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة.

 PERFORMANCE PLV  لشركة)

11))درهم) ) : S.A.R.L)حصة بقيمة)

للحصة.

مجلس) أعضاء) أو  ) ملتصرفون 

 لرقابة:)
قادري) عزيز  محمد   لسيد 
مجلس  إلد رة) رئيس  بصفته) ))

المشيشية) تجزئة  (، (59 عنو نه) ))

81)21) لد ر) أنفا) (، عين  لذئاب) (،

 لبيضاء) ملغرب

 لسيد  ان لوك د5نيس مارثيني)

مجلس  إلد رة) عضو  بصفته) ))

،)عين) ،)تجزئة بار نفة) (47 عنو نه) ))

81)21) لد ر  لبيضاء) أنفا) (،  لذئاب)

 ملغرب

 SMART PLV S.A.R.L  لشركة)

5مثلها  لسيد 5ونس بناني بصفته) ))

(، ( 6 عضو مجلس  إلد رة عنو نه) ))
إقامة أنافي ب)،) لطابق  لثامن)،)رقم)

84)،)شارع أنفا)11)21) لد ر  لبيضاء)

 ملغرب

 PERFORMANCE PLV  لشركة)

5مثلها محمد شكري  لسيد) (S.A.R.L

مجلس  إلد رة) عضو  بصفته) ))

شارع) (7 محل توفيق رقم) عنو نه) ))

 21251  لقطية عكاشة عين  لسبع)

 لد ر  لبيضاء) ملغرب

بصفته) )) شكري  محمد   لسيد 

إقامة  ألوركيد) مد5ر عام عنو نه) ))

 ،) لعمارة)O،) لطابق) ،) لشقة رقم)

28821) ملحمد5ة) شارع  لرياض) (،9

 ملغرب



عدد)5755 - 24)ر 4)444) )5))فبف 5ر) 212)الجريدة الرسمية   2966

بصفته) )) بناني  5ونس   لسيد 
نائ4  ملد5ر  لعام عنو نه) ))6)،)زنقة)
هنفي مور يت)،)إقامة إ5دن،طابق)5 
،)شقة) ))،)فال فلوري)91 21) لد ر)

 لبيضاء) ملغرب
مر ق4 أو مر قبي  لحسابات):

 MELIUS  لشركة)
5مثلها  لسيد عابد) (CONSULTING
أزناك)) )بصفته شريك عنو نه) ))49 
شارع سعد بن أبي وقاس)،) لطابق)2 
،)مكت4 رقم)  21)21) لد ر  لبيضاء)

 ملغرب
مقتضيات  لنظام  ألسا�شي)
توزيع) و  بتكوين  الحتياطي   ملتعلقة 

 ألرباح):
ويبقى) (، لالحتياطي  لقانوني) (5٪

 لباقي تحت تصرف  لشركاء.
 إلمتياز ت  لخاصة  ملنصوص)

عليها لكل شخص):
ال�شيء.

بقبول) متعلقة  مقتضيات 
تفويت) لهم   ألشخاص  ملخول 
 ألسهم وتعيين  هاز  لشركة  ملخول)

له  لبث في طلبات  لقبول):
ال�شيء.

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
فبف 5ر) (1( بتاريخ) بتمارة   البتد ئية 

 212)تحت رقم)9826.
7 (I

 ETUDE MAITRE KAMAL OUTAGHANI 

NOTAIRE

MTABAT
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

 ETUDE MAITRE KAMAL
OUTAGHANI NOTAIRE

 RUE(ALI(BEN(HRAZEM ، 1 
20160، CASABLANCA(MAROC
MTABAT شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي 

 لد ر لبيضاء )6 شارع اللة  لياقوت 
ز وية مصطفى  ملعاني  لطابق  لتاني 

رقم 62 مرك4 رياض - 21251 
 لد ر لبيضاء  ملغرب 

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
571287

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعد د  لقانون) (2122 د نبف) ((9
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�شي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.MTABAT
:) النعاش) غرض  لشركة بإ5جاز)

 لعقاري.
(: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
)6)شارع اللة  لياقوت)  لد ر لبيضاء)
ز وية مصطفى  ملعاني  لطابق  لتاني)
 21251 (- رياض) مرك4  (62 رقم)

 لد ر لبيضاء) ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 (51 (:  لسيد  بو بكر  بن كيف ن)

حصة بقيمة)11))درهم للحصة.
علوي) سكوري   لسيد  لطي4 
درهم) ((11 بقيمة) حصة  (851  :

للحصة.)
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
علوي) سكوري   لسيد  لطي4 
زنقة  بن  هيز  قامة) (6( عنو نه) ))
بوركون) ((4 شقة) طلبق) )  لياس 
61)21) لد ر لبيضاء)  لد ر لبيضاء)

 ملغرب.
 لسيد  بو بكر  بن كيف ن عنو نه) ))
كاليفورنيا  لد ر لبيضاء) شارع  (( 

51)21) لد ر لبيضاء) ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
علوي) سكوري   لسيد  لطي4 
زنقة  بن  هيز  قامة) (6( عنو نه) ))
بوركون) ((4 شقة) طلبق) )  لياس 
61)21) لد ر لبيضاء)  لد ر لبيضاء)

 ملغرب

 لسيد  بو بكر  بن كيف ن عنو نه) ))
كاليفورنيا  لد ر لبيضاء) شارع  (( 

51)21) لد ر لبيضاء) ملغرب
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
 1( بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

فبف 5ر) 212)تحت رقم)856654.
7 2I

 ثتمانية صال ح  لد5ن

META ENERGIES
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تحويل  ملقر  ال تماعي للشركة

 ثتمانية صال ح  لد5ن
عمارة  42 شقة    بو ب مر كش 
زون 9  مر كش ، 41111، مر كش 

 ملغرب
META ENERGIES شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي مركز 

كتبية رقم ) شقة رقم 7)  لطابق 
 لتالت شا رع  لزرقطو ني  ليز 
مر كش - 41111 مر كش  ملغرب.
تحويل  ملقر  ال تماعي للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
. 547

بمقت�شى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تم تحويل) (2122 نونبف)  ملؤرخ في) 2)
من) للشركة   ملقر  ال تماعي  لحالي 
 (7 رقم) شقة  (( رقم) كتبية  »مركز 
 لطابق  لتالت شا رع  لزرقطو ني  ليز)
مر كش)-)41111)مر كش  ملغرب«)إلى)
»دو ر لر �شي  ماعة طيا ميم  لشما)
عية  ليو سفية  سفي  سفي) 4615 

 سفي  ملغرب«.
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
 29 بتاريخ) باليوسفية   البتد ئية 

د نبف)2122)تحت رقم)   .
7  I

FIDUCIAIRE EL IDRISSI KHADIJA

 Société ESPACE KINE
.SPORT S.A.R.L

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE EL IDRISSI
KHADIJA

 APPT(N°1 IMM(F(NAJMAT

 JANOUB(II(EL(JADIDA ، 24000،

EL JADIDA MAROC

 Société ESPACE KINE SPORT

S.A.R.L.  شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي  قامة 

5حيى )1 شقة رقم 17  لطابق  1 

مد رة حي  ملطار - 24111  لجد5دة 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

21267

في) مؤرخ  حر  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) (1 

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�شي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

 Société(:(إلقتضاء)بمختصر تسميتها 

. .ESPACE KINE SPORT S.A.R.L

:) لعالج) بإ5جاز) غرض  لشركة 

 لطبيعي،

)لياقة

 لشر ء)و لبيع)،

كافة  ملنتجات) وتوزيع  تسويق 

,و الستيف د و لتصد5ر.

:) قامة) عنو ن  ملقر  ال تماعي)

17) لطابق) 1  شقة رقم) (1( 5حيى)

24111) لجد5دة) (- مد رة حي  ملطار)

 ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 لسيدة عصري يسر ):)911)حصة)

بقيمة)11))درهم للحصة.

 لسيد عصري محمد):)11))حصة)

بقيمة)11))درهم للحصة.)

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
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عنو نه) )) يسر   عصري   لسيدة 
شقة) (2 زنقة  مينة بنت وه4 طابق)

 21221 سلطانة  ملعاريف) 4) قامة 

 لد ر لبيضاء) ملغرب.

عنو نه) )) محمد  عصري   لسيد 
شقة) (2 زنقة  مينة بنت وه4 طابق)

21221) لد ر لبيضاء) ر سين) حي  (4

 ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) )) يسر   عصري   لسيدة 
شقة) (2 زنقة  مينة بنت وه4 طابق)

 21221 سلطانة  ملعاريف) 4) قامة 

 لد ر لبيضاء) ملغرب

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

5نا5ر)  البتد ئية بالجد5دة بتاريخ) 2)

 212)تحت رقم) 2967.

7 4I

STE FSMC SARL AU

 SUD-EST ATLAS DES
TRAVAUX DIVERS SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

STE FSMC SARL AU

 AV(HASSAN(II(MIDELT 08 18

 AV(HASSAN(II(MIDELT، 54350،

MIDELT maroc

 SUD-EST ATLAS DES TRAVAUX

DIVERS SARL شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي حي 

تامالحت ز 5دة ميدلت - 51 54 

ميدلت  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

  59

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) ((1

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�شي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
SUD- (: بمختصر تسميتها)  إلقتضاء)
 EST ATLAS DES TRAVAUX

.DIVERS SARL
أشكال) (: بإ5جاز) غرض  لشركة 

مختلفة
نقل  لسلع و لبضائع

مفاوض.
حي) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
 54 51 (- ميدلت) ز 5دة  تامالحت 

ميدلت  ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
:)   )حصة)  لسيد  ومو  بر هيم)

بقيمة)11))درهم للحصة.
    (:  لسيد بارحال محمد  مين)

حصة بقيمة)11))درهم للحصة.
حصة) (  4 (: عزيز)  لسيد  رحو 

بقيمة)11))درهم للحصة.)
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
ميدلت) عنو نه) ))  لسيد  ملغرب 

MIDELT 54 51) ملغرب.
محمد  مين) بارحال   لسيد 
 MIDELT  54 51 ميدلت) عنو نه) ))

 ملغرب.
عنو نه) )) عزيز   لسيد  رحو 

ميدلت)51 54)ميدلت  ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) )) عزيز   لسيد  رحو 

ميدلت)51 54)ميدلت ميدلت
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
5نا5ر) (27 بتاريخ) بميدلت   البتد ئية 

 212)تحت رقم)7).
7 5I

MOMEN EVENT

 AMINA IMMOBILIER
TANGER

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

AMINA IMMOBILIER TANGER

 ملحل في  لدور  ألر�شي رقم 6 حي 
 لزويد5ة ) تجزئة رقم 66  طنجة ، 

91111، طنجة  ملغرب
 AMINA IMMOBILIER TANGER
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي  ملحل في 
 لدور  ألر�شي رقم 6 حي  لزويد5ة 
) تجزئة رقم 66  طنجة - 91111 

طنجة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
( 45(5

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) (( 
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�شي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)
.AMINA IMMOBILIER TANGER

:) إلنعاش) غرض  لشركة بإ5جاز)
 لعقاري.

:) ملحل في) عنو ن  ملقر  ال تماعي)
حي  لزويد5ة) (6 رقم)  لدور  ألر�شي 
 91111 (- طنجة) ( 66 تجزئة رقم) ((

طنجة  ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
مبلغ رأسمال  لشركة:)4.511.111 

درهم،)مقسم كالتالي:
 -

فيال) (: مصطفى  لزيدي)  لسيد 
بقيمة)4.511.111)درهم.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء):

 لسيد مصطفى  لزيدي عنو نه) ))
حمان  لفطو كي) زنقة  فلوريال  حي 
رقم)4))طنجة)91111)طنجة  ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيد مصطفى  لزيدي عنو نه) ))
حمان  لفطو كي) زنقة  فلوريال  حي 
رقم)4))طنجة)91111)طنجة  ملغرب
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
فبف 5ر) (1( بتاريخ) بطنجة   لتجارية 

 212)تحت رقم)15 262.
7 6I

 F2Z CONSEIL JURIDIQUE FISCAL ET

COMPTABLE SARL

ZAARIA
إعالن متعدد  لقر ر ت

 F2Z CONSEIL JURIDIQUE
FISCAL ET COMPTABLE SARL

 N 2 RUE(ABOU(HASSAN
 ALACHAARI 5EME(ETAGE(BD
 ANFA ، 20070، CASABLANCA

MAROC
ZAARIA »شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة«
وعنو ن مقرها  ال تماعي: رقم 2 
زنقة أبو حسن  ألشعري  لطابق 
 لر بع شارع  نفا - 21171  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب.
»إعالن متعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 
.568989

بمقت�شى  لجمع  لعام  الستثنائي)
 ملؤرخ في)22)د نبف)2122

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية:)
على) 5نص  ):) لذي  رقم) قر ر 
ما5لي:)تشطي4  لسجل  لتجاري رقم)
/) لرباط تبعا لتحويل  ملقر) (78717
 ال تماعي وقيده باملحكمة  لتجارية)
بالد ر  لبيضاء)تحت عدد)568989.

وتبعا لذلك تم تعد5ل مقتضيات)
 لنظام  ألسا�شي  لتالية:)

بند رقم)4:) لذي 5نص على ما5لي:)
 ملقر  ال تماعي:)حدد  ملقر  ال تماعي)
حسن  ألشعري) أبو  زنقة  (2 برقم)
شارع  نفا  لد ر)  لطابق  لر بع 

 لبيضاء.
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
فبف 5ر) (1( بتاريخ) بالرباط   لتجارية 

 212)تحت رقم)752.
7 7I
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AJBAR CONSULTING

STE TECHBIBLE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

AJBAR CONSULTING

 Bureaux(Nour(Rue(EL(Houssine

 AL(Khadar(N°2 ، 30000، FES

 ملغرب

STE TECHBIBLE شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي 6 مكرر 

شارع أحمد شوقي فضاء الفونطين 

 لطابق  لر بع مكت4 رقم 44 - 

1111  فاس  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

75249

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) ((7

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�شي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

 STE (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.TECHBIBLE

غرض  لشركة بإ5جاز):) ستشار ت)

وتطوير تكنولو يا  ملعلومات

وإد رة  ملو قع و لشبكات) إنشاء) (-

 ال تماعية.

نظم) وتدقيق  -) ستشار ت 

 ملعلومات.

-)تصد5ر لخدمات.
مكرر) (6 (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)

الفونطين) شارع أحمد شوقي فضاء)

 -  44 رقم) مكت4   لطابق  لر بع 

1111 )فاس  ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 لسيدة غيثة  لهيتمي):)911)حصة)

بقيمة)11))درهم للحصة.

:   لسيدة مجد  لعين  لدريويشة)
11))حصة بقيمة)11))درهم للحصة.)
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
عنو نه) )) غيثة  لهيتمي   لسيدة 
تجزئة أمنية رقم)8)طريق عين  لسمن)

1111 )فاس  ملغرب.
مجد  لعين  لدريويشة)  لسيدة 
طريق) (8 تجزئة أمنية رقم) عنو نه) ))

عين  لسمن)1111 )فاس  ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) )) غيثة  لهيتمي   لسيدة 
تجزئة أمنية رقم)8)طريق عين  لسمن)

1111 )فاس  ملغرب
مجد  لعين  لدريويشة)  لسيدة 
طريق) (8 تجزئة أمنية رقم) عنو نه) ))

عين  لسمن)1111 )فاس  ملغرب
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
فبف 5ر) (1( بتاريخ) بفاس   لتجارية 

 212)تحت رقم)5969.
7 8I

BCMF

اسرود
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تحويل  ملقر  ال تماعي للشركة

BCMF
زنقة إبن عائشة عمارة ثمان نخالت 
رقم  لشقة ) كليز مر كش، 41111، 

مر كش  ملغرب
 سرود شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي  لحد5قة 
 لكبفى شقة رقم 18  إقامة عائشة 
 بن شارع - 41111 مر كش  ملغرب.

تحويل  ملقر  ال تماعي للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.84  9
قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�شى 
 ملؤرخ في)14)مارس)9)21)تم تحويل)
من) للشركة   ملقر  ال تماعي  لحالي 
  18 رقم) شقة  » لحد5قة  لكبفى 
 41111 (- شارع) عائشة  بن  إقامة 
مر كش  ملغرب«)إلى)»عمارة)47) قامة)

 دم)2)شقة)6)رياض صوفيا ليساسفا)
 لد ر  لبيضاء)-)21111) لد ر  لبيضاء)

 ملغرب«.
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
 12 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

فبف 5ر) 212)تحت رقم)2)45.
7 9I

MFC TEXTILLE

MFC TEXTILLE
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

MFC TEXTILLE
 1 زنقة آ5ت آورير شارع موالي 
5وسف، 21281،  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب
MFC TEXTILLE شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي  1 زنقة 
أ5ت  ورير, شارع موالي 5وسف, 

 لد ر  لبيضاء 21281  لد ر  لبيضاء 
 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
571(7 

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) (2 
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�شي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 MFC (: بمختصر تسميتها)  إلقتضاء)

.TEXTILLE
بيع) (• (: بإ5جاز) غرض  لشركة 

 للو زم و ملو د ومعد ت  لنسيج.
•) ستيف د وتصد5ر أي منتج ومو د)
بمجال  لنسيج) تتعلق  ومعد ت 

و ملالبس.
•)تسويق كافة  ملنتجات في مجال)

 ملنسو ات.

من) أصناف  ملالبس  تصنيع  (•

 ملنسو ات وغيفها من  ملو د بجميع)

و لعمل) و لحياكة  و لقص  أشكالها 

 ملخصص على  ملو د  لعائدة لآلخرين)

و لجاهزة لالرتد ء.

•)صناعة  لنسيج و لغزل و لنسيج)

و لحياكة و لطباعة و لصباغة.

أصناف) وتجهيز  ميع  تصنيع  (•

 ملالبس للر ال و لنساء)و ألطفال.

•)تمثيل وتوزيع  ملاركات  لتجارية.

خار ية) بمصادر  •) الستعانة 

لتنفيذ) لصالح  لشركات  لزميلة 

 ألعمال.

و لخدمات  ملتعلقة) •) ألشغال 

باملوضوع أعاله.

بجميع) •) لخدمات  لتجارية 

أنو عها:)وكيل)،)مزود باألعمال)،)إلخ)؛

وتوزيع) وبيع  وتصد5ر  •) ستيف د 

 ميع أنو ع  لبضائع.

•) لتجارة  إللكتفونية.

و لدر سات) •) لتكوين 

باألنشطة) و الستشار ت  ملتعلقة 

 ملذكورة أعاله.

•)خدمات  الستشارة و لدعم.

بجميع) رأس  ملال  في  •) ملشاركة 

 لوسائل وفي  ميع أنو ع  ألعمال أو)

 لشركات.

،) ميع  ملعامالت) وبشكل عام) (•

 لتجارية و ملنقولة و لعقارية و ملالية)

 لتي قد تكون مرتبطة بشكل مباشر)

باألنشطة  ملذكورة) مباشر  غيف  أو 

أعاله أو من  ملحتمل أن تعزز تنفيذها)

وتطويرها..
زنقة) (1 (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)

5وسف,) موالي  شارع  أ5ت  ورير,)

21281) لد ر  لبيضاء)  لد ر  لبيضاء)

 ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

  1.111 رأسمال  لشركة:) مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

 MEHMET FATIH ÇIÇEK(لسيد 

درهم) ((11 بقيمة) حصة  (:  11

للحصة.)
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و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء):

 MEHMET FATIH ÇIÇEK(لسيد 
عنو نه) )..)ماالطيا تركيا.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 
ومو طن مسيفي  لشركة:

 MEHMET FATIH ÇIÇEK(لسيد 
عنو نه) )..)ماالطيا تركيا

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
  ( بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 
5نا5ر) 212)تحت رقم))1185648.

741I

HTA CONSEIL

CITISTRIB
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

HTA CONSEIL
ملتقى شارع محمد  لخامس و شارع 

ألبيف  ألول مبنى محمد  لخامس 
 ملدخل ’ب’  لطابق  لثالث  ملكت4 
14  -، 21161،  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب
CITISTRIB شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي 59 شارع 
 لزرقطوني  قامة  لزهور  لطابق 
))  ملكت4 رقم 2  - 61 21  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

57141(
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) (( 
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�شي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.CITISTRIB
تجارة) (: بإ5جاز) غرض  لشركة 
-) ستيف د و)  ملو د  لغذ ئية و  لسلع)

تصد5ر.

59)شارع) عنو ن  ملقر  ال تماعي):)
 لزرقطوني  قامة  لزهور  لطابق)
61 21) لد ر)  -   2 ))) ملكت4 رقم)

 لبيضاء) ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
رأسمال  لشركة:) مبلغ 

100.000,00)درهم،)مقسم كالتالي:
 (.875 (: ر يس) محمد   لسيد 

حصة بقيمة)10,00)درهم للحصة.
875.))حصة) (:  لسيد علي ر يس)

بقيمة)10,00)درهم للحصة.
 (.875 (: ر يس)  لسيد  مفضل 

حصة بقيمة)10,00)درهم للحصة.
 (.251 (: ماها  لحد 5بي)  لسيدة 

حصة بقيمة)10,00)درهم للحصة.
251.))حصة) (:  لسيد خليل تامر)

بقيمة)10,00)درهم للحصة.
 لسيد نوفل  لتاقي):)875.))حصة)

بقيمة)10,00)درهم للحصة.)
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
 لسيد محمد ر يس عنو نه) ))14 
زنقة أبو بكر  لعربي  ملعاريف)71 21 

 لد ر  لبيضاء) ملغرب.
 (95  لسيد علي ر يس عنو نه) ))
 besserer street APT 2(15 ottawa
 ON K(N1B6 Canada K(A 1B6

Ottawa)كند .
 لسيد  مفضل ر يس عنو نه) ))) 
 21(51 تجزئة كاليفورنيا شارع مكة)

 لد ر  لبيضاء) ملغرب.
عنو نه) )) مها  لحد 5بي   لسيدة 
حي  لسالم  لصرور مجموعة)4)عمارة)
21) أللفة  لد ر  لبيضاء) شقة) ( 6

21451) لد ر  لبيضاء) ملغرب.
حي) عنو نه) )) تامر  خليل   لسيد 
21571) لد ر)  8 رقم) ((( عادل زنقة)

 لبيضاء) ملغرب.
عنو نه) )) نوفل  لتاقي   لسيد 
شقة) (( بركاتطابق) أحمد  زنقة  (44
71 21) لد ر  لبيضاء) 2)) ملعاريف)

 ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 (95  لسيد علي ر يس عنو نه) ))
 besserer street APT 2(15 ottawa
 ON K(N1B6 Canada K(A 1B6

Ottawa)كند 
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
 1( بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 
فبف 5ر) 212)تحت رقم)11856616.
74(I

مكت4  لحسابات ح ل

BTM BUILDING
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

مكت4  لحسابات ح ل
21 شارع  لد خلة  لطابق  الول قرية 
 لجماعة ، 1 214،  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب
BTM BUILDING شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي )6 محج 

اللة 5اقوت  لرقم 9   لطابق  الول - 
21111  لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
5688 7

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) ((6
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�شي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 BTM (: بمختصر تسميتها)  إلقتضاء)

.BUILDING
منعش) (: بإ5جاز) غرض  لشركة 

عقاري.
)6)محج) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
اللة 5اقوت  لرقم)9 ) لطابق  الول)-)

21111) لبيضاء) ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

 لسيد 5وسف بو لر س عنو نه) ))
 لبيضاء)21611) لبيضاء) ملغرب.

فاطمة  لزهر ء) لتومي)  لسيد 
21611) لبيضاء) عنو نه) )) لبيضاء)

 ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيد 5وسف بو لر س عنو نه) ))

 لبيضاء)21611) لبيضاء) ملغرب
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
بتاريخ) 2  بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

5نا5ر) 212)تحت رقم) 1)855 .
742I

BT CONSEIL

MERCURIA TRADE
إعالن متعدد  لقر ر ت

BT CONSEIL
 Espace maarif Rue abouishak al
 marouni angle bd roudanie etg
4 N° 12، 20000، CASA(MAROC
MERCURIA TRADE »شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد«
وعنو ن مقرها  ال تماعي: 

9))،عبد  ملومن، لطابق 2، لرقم 
8)، لد ر لبيضاء - 21111 

 لد ر لبيضاء  ملغرب.
»إعالن متعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 
. (617 

بمقت�شى  لجمع  لعام  الستثنائي)
تم  تخاذ) (2122 مارس) (18  ملؤرخ في)

 لقر ر ت  لتالية:)
قر ر رقم  ألول:) لذي 5نص على)
هو) يعد  سم  لشركة  لم  ما5لي:)
 MERCURIA«(بل(»LNH CONSEIL«

»TRADE
قر ر رقم  لثاني:) لذي 5نص على)
تعد5ل) 5قرر لجمع  لعام  ما5لي:)
بجميع) غرض  لشركة  لتجارة 
أشكالها)،)في  ميع  ملنتجات أو  ملو د)
 لخام أو  لبضائع أو  ملعد ت لجميع)
؛) و لتعد5ن)  لقطاعات:) لصناعة 
بناء…) ستيف د وتصد5ر  ميع  ملو د)
تقد5م) ء) و ملو د؛) و لسلع.) ملعد ت 



عدد)5755 - 24)ر 4)444) )5))فبف 5ر) 212)الجريدة الرسمية   2970

بيع) ( و لتدقيق.) و ملشورة   لخدمات 

و ألدو ت) و آلالت  وتأ يف  ملعد ت 

و ملعد ت.

5نص) رقم  لثالت:) لذي  قر ر 

قر ر  لجمع  لعام تعد5ل) على ما5لي:)

 لشكل  لقانوني للشركة):)من شركة)

ذ ت مسؤولية محدودة إلى  لشركة)

ذ ت) ذ ت  ملسؤولية  لوحيدة 

 لشريك  لوحيد

5نص) رقم  لر بع:) لذي  قر ر 

إلى) نقل  ملكت4  ملسجل  على ما5لي:)

عقد) مر عاة  مع  (،  لعنو ن  لتالي)

 إل5جار  ملوقع من قبل  ملسيف)9)))ب)

ء) ((8 عبد  ملؤمن  لطابق  لثاني رقم)

 لد ر  لبيضاء

وتبعا لذلك تم تعد5ل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�شي  لتالية:)

على) 5نص  رقم  ألول:) لذي  بند 

تعد5ل) قر ر  لجمع  لعام  ما5لي:)

 لشكل  لقانوني للشركة):)من شركة)

ذ ت مسؤولية محدودة إلى  لشركة)

ذ ت) ذ ت  ملسؤولية  لوحيدة 

 لشريك  لوحيد

بند رقم  لثاني:) لذي 5نص على)

هو) يعد  سم  لشركة  لم  ما5لي:)

 MERCURIA«(بل(»LNH CONSEIL«

»TRADE

5نص) رقم  لثالت:) لذي  بند 

5قرر لجمع  لعام تعد5ل) على ما5لي:)

بجميع) غرض  لشركة  لتجارة 

أشكالها)،)في  ميع  ملنتجات أو  ملو د)

 لخام أو  لبضائع أو  ملعد ت لجميع)

؛) و لتعد5ن)  لقطاعات:) لصناعة 

بناء…) ستيف د وتصد5ر  ميع  ملو د)

تقد5م) ء) و ملو د؛) و لسلع.) ملعد ت 

بيع) ( و لتدقيق.) و ملشورة   لخدمات 

و ألدو ت) و آلالت  وتأ يف  ملعد ت 

و ملعد ت.

بند رقم  لر بع:) لذي 5نص على)

إلى) نقل  ملكت4  ملسجل  ما5لي:)

عقد) مر عاة  مع  (،  لعنو ن  لتالي)

 إل5جار  ملوقع من قبل  ملسيف)9)))ب)

ء) ((8 عبد  ملؤمن  لطابق  لثاني رقم)

 لد ر  لبيضاء

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
 27 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

5نا5ر) 212)تحت رقم)856144.

74 I

 MOGADOR(موكادور أسيست آند سيففيس

ASSIST AND SERVICES SARL

تفضنا كار
إعالن متعدد  لقر ر ت

موكادور أسيست آند سيففيس 
 MOGADOR ASSIST AND

SERVICES SARL
رقم 2 حي باب دكالة شارع و د 
 ملخازن  لشقة رقم   بالطابق 

 لثاني  لصويرة  لصويرة، 44111، 
 لصويرة  ملغرب

تفضنا كار »شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة«

وعنو ن مقرها  ال تماعي: محل 
تجاري بمركز سميمو  قليم  لصويرة 

- 44111  لصويرة  ملغرب.
»إعالن متعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 
.5 4 

بمقت�شى  لجمع  لعام  الستثنائي)
 ملؤرخ في)2))5وليوز))212

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية:)
على) 5نص  ):) لذي  رقم) قر ر 
بمبلغ) حصة  (661 تفويت) تم  ما5لي:)
11)) ململوكة للسيد رشيد بيكوركار)
بنسبة) غافور  محمد  لفائدة  لسيد 
1  )حصة و للسيد) في  ملائة أي) (  
في  ملائة) إبر هيم أسد دي بنسبة)  )

أي)1  )حصة)
قر ر رقم)2:) لذي 5نص على ما5لي:)
من) بيكوركار  رشيد   ستقالة  لسيد 
تسييف  لشركة و إسناد تسيف لشركة)
للسيد محمد غافور ملدة غيف محددة

على) 5نص  رقم) :) لذي  قر ر 
ما5لي:)تغييف  لشكل  لقانوني للشركة)
محدودة) مسؤولية  د ت  شركة  من 
د ت) شركة  إلى  وحيد  بشريك 

مسؤولية محدودة
وتبعا لذلك تم تعد5ل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�شي  لتالية:)

بند رقم)):) لذي 5نص على ما5لي:)
6))من) و) (7 6 ( تم تعد5ل  بند رقم)

 لقانون  السا�شي للشركة
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
 البتد ئية بالصويرة بتاريخ)28)5وليوز)

)212)تحت رقم)248.
744I

 STE AGROALIMENTAIRE SANTE

 COSMETIQUE ET AGRICULTURE

CONSULTING

 STE AGROALIMENTAIRE
 SANTE COSMETIQUE

 ET AGRICULTURE
CONSULTING

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

حل شركة

 STE AGROALIMENTAIRE
 SANTE COSMETIQUE ET

AGRICULTURE CONSULTING
تجزئة  لصحر ء 2 رقم 79  تو ركة 
مكناس ، 1111 ، مكناس  ملغرب

 STE AGROALIMENTAIRE
 SANTE COSMETIQUE ET

 AGRICULTURE CONSULTING
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد)في طور  لتصفية)
وعنو ن مقرها  إل تماعي تجزئة 

 لصحر ء 2 رقم 79  تو ركة مكناس 
- 51111 مكناس  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

. 9675
بمقت�شى  لجمع  لعام)
19)5نا5ر) 212   إلستثنائي  ملؤرخ في)
مسؤولية) ذ ت  شركة  حل  تقرر 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 
 STE AGROALIMENTAIRE
 SANTE COSMETIQUE ET
 AGRICULTURE CONSULTING
مبلغ رأسمالها)1.111))درهم وعنو ن)
تجزئة  لصحر ء) مقرها  إل تماعي 
 51111 (- 79) تو ركة مكناس) 2)رقم)
وقف) (- (: ل) نتيجة  مكناس  ملغرب 

 ألنشطة

تجزئة) ب  مقر  لتصفية  حدد  و 
79) تو ركة مكناس) رقم) (2  لصحر ء)

- 51111)مكناس  ملغرب.)
و عين:

و) ناد5ة  لعالوي   لسيد)ة))
رقم) (2 تجزئة  لصحر ء) عنو نه) ))
مكناس) (51111 79) تو ركة مكناس)

 ملغرب كمصفي))ة))للشركة.
وعند  إلقتضاء) لحدود  ملفروضة)
محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و) تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
5نا5ر) (24 بتاريخ) بمكناس   لتجارية 

 212)تحت رقم)1 5).
745I

CABINET SEDDIK & ASSOCIES

فيليون
إعالن متعدد  لقر ر ت

VILION SA
شركة مساهمة 

رأسمالها 8.111.111 درهم
 ملقر  ال تماعي:9 شارع تيلولز-  نفا−

 لد ر  لبيضاء
مصادقة على تفويت أسهم

 ستقالة عضو من مجلس  إلد رة
 و تعيين عضو  د5د

محضر   تماع) بمقت�شى  (I/
مجلس  إلد رة بتاريخ)24)نونبف)2122 
(،(VILION SAملساهمي شركة فيليون

تمت  ملصادقة على ما 5لي):
طرف) من  999. سهم  تفويت) (•
شركة) لفائدة  سليم  لناجي   لسيد 
GLEN INVEST SARL)كلين  نفيست
طرف) من  و حد  سهم  تفويت  (•
 لسيد سليم  لناجي لفائدة  لسيدة)

نور  5كن
•) ستقالة  لسيد سليم  لناجي من)
منصبه كعضو مجلس  إلد رة و مد5ر)

عام للشركة
•)تعيين  لسيدة نور  5كن كعضو)

 د5د ملجلس  الد رة
بكتابة  لضبط) /IIتم  إل5د ع 
باملحكمة  لتجارية بالد ر  لبيضاء)5وم)
24)5نا5ر 212)تحت رقم)855414
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بتعد5ل) إ5د ع  لتصريح  /IIIتم 
5وم)  لسجل  لتجاري بالد ر  لبيضاء)

24)5نا5ر 212)تحت رقم)116 .
بمثابة  عالن

746I

CABINET SEDDIK & ASSOCIES

 AGILIS اجيلس ادفيزوري
ADVISORY

إعالن متعدد  لقر ر ت

 AGILIS ADVISORY SARL
  يلس  دفيزوري ش.م.م
رأسمالها 11.111) درهم

 ملقر  ال تماعي: 9 زنقة تيلولز - نفا − 
 لد ر لبيضاء

تفويت حصص
 ستقالة مسيفي  لشركة

 تعيين مسيف وحيد للشركة 
 لتوقيع  ال تماعي

محضر  لجمع) بمقت�شى  (-I
لشركاء) لشركة)  لعام  الستثنائي 
 AGILIS ش.م.م)   يلس  دفيزوري 
بتاريخ24  (ADVISORY SARL

نونبف2122،)تم ما 5لي:
طرف) من  حصة  ((51 تفويت) (•
لفائدة  لسيد) بنيس  نوفل   لسيد 

سليم  لناجي
طرف) من  حصة  ((51 تفويت) (•
لفائدة  لسيد) بنيس  حكيم   لسيد 

سليم  لناجي
طرف) من  حصة  (211 تفويت) (•
كلين) (GLEN INVEST SARL شركة)
 نفيست لفائدة  لسيد سليم  لناجي

من  لقانون) (2-2 تعد5ل  لبند) (•
 ألسا�شي للشركة

نوفل) من  لسيد  كل  •) ستقالة 
بنيس و  لسيدة مليكة  لعمر ني من)

منصبهم كمسيفي للشركة
سليم  لناجي) تعيين  لسيد  (•
غيف) ملدة  للشركة  وحيد  كمسيف 

محدودة)
•) لتوقيع  ال تماعي

بكتابة  لضبط) تم  إل5د ع  (-II
باملحكمة  لتجارية بالد ر لبيضاء)5وم)
25)5نا5ر) 212)تحت رقم)2 8556. 

بتعد5ل) إ5د ع  لتصريح  تم  (-III

5وم) بالد ر لبيضاء)  لسجل  لتجاري 

25)5نا5ر) 212)تحت رقم)219 .

بمثابة إعالن

747I

YBS AGRO

YBS AGRO
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

YBS AGRO

 HAY(EL(MASSIRA 1 RUE

 CHIEKH OULD MED BAKKAR

 NR 6 DAKHLA ، 73000،

DAKHLA MAROC

YBS AGRO شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي حي  ملسيفة 

) زنقة  لشيخ ولد محمد بكار  لرقم 

16  لد خلة - 111 7  لد خلة 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

2 727

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) ((7

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�شي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

 YBS (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.AGRO

:) ميع) بإ5جاز) غرض  لشركة 

 نو ع  النشطة  ملرتبطة بالفالحة و)

و  ستغالل) تجهيز  (،  لغد ء) لزر عي)

و) شر ء) و  بيع   الر �شي  لفالحية،)

تخزين و تعلي4 كل ما سبق ذكره،بيع)

و  ستيف د و تصد5ر  الليات) و شر ء)

سبق) ما  كل  و  و  ال هزة  لفالحية 

تخزين كل  ملو د  لفالحية و) (، ذكره)

 ملنتو ات  لزر عية.

حي) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
 ملسيفة)))زنقة  لشيخ ولد محمد بكار)

 لرقم)16) لد خلة)-)111 7) لد خلة)

 ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 (1.111 رأسمال  لشركة:) مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

51)حصة) (:  لسيد 5وسف بركا5و)

بقيمة)11))درهم للحصة.

 لسيدة عائشة  سويد):)51)حصة)

بقيمة)11))درهم للحصة.)

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

عنو نه) )) بركا5و  5وسف   لسيد 
حي  ملسيفة))1)زنقة  لشيخ ولد محمد)

 71111 16) لد خلة) بكار  لرقم)

 لد خلة  ملغرب.

 لسيدة عائشة  سويد عنو نه) ))
))زنقة  بل بوناصر رقم) حي  ملسيفة)

4 ) لد خلة)71111) لد خلة  ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) )) بركا5و  5وسف   لسيد 
حي  ملسيفة))1)زنقة  لشيخ ولد محمد)

 71111 16) لد خلة) بكار  لرقم)

 لد خلة  ملغرب

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

 (7 بتاريخ) بو دي  لده4   البتد ئية 

5نا5ر) 212)تحت رقم) 65/212.

748I

CABINET SEDDIK & ASSOCIES

شركة باسم مشترك البيوميد
 LABIOMED SOCIETE EN

NOM COLLECTIF
إعالن متعدد  لقر ر ت

 LABIOMED SOCIETE EN NOM 

 COLLECTIF

شركة باسم مشتفك البيوميد

 رأسمالها 1.111) درهم

  ملقر  ال تماعي 22) شارع  نفا  لد ر 

 لبيضاء

تغييف  لشكل  لقانوني للشركة 

 /I)طبقا ملحضر  لجمع  لعام  لغيف)
 لعادي بتاريخ))2)نونبف)2122)لشركاء)
البيوميد) (LABIOMED  لشركة)
محدودة  ملسؤولية،رأسمالها) شركة 
مقرها) و لكائن  درهم  ((1.111
 ال تماعي بالد ر  لبيضاء،)22))شارع)

 نفا)،)ما 5لي):
للشركة) تغييف  لشكل  لقانوني  (•

لتصبح شركة محدودة  ملسؤولية
•)تأكيد  لسيد عبد  لعزيز  ملسفر)
كمسيف ن) و  لسيد  ليل  ملنجرة 

للشركة ملدة غيف محدودة.
•) لتوقيع  ال تماعي

•) عتماد  لقانون  ألسا�شي)
 لجد5د للشركة

بكتابة  لضبط) /IIتم  إل5د ع   
بالد ر  لبيضاء) باملحكمة  لتجارية 
رقم) تحت  5نا5ر) 212) (24 5وم)

 8554(6
بالسجل) تقييد  لشركة  تم  (III/
بالد ر) باملحكمة  لتجارية   لتجاري 
 24 بتاريخ) ( 1 8 تحت رقم)  لبيضاء)

5نا5ر) 212.
بمثابة إعالن

749I

 centre(de(developpment(profesionnel(des

competences

 TRANSMISE TOURS GR
SARL AU

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

 centre(de(developpment
profesionnel des competences

 n° 129 avenue(omar(el
 mokhrtar(laayoune، 70000،

laayoune maroc
 TRANSMISE TOURS GR SARL
AU شركة ذ ت مسؤولية محدودة 

ذ ت  لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي شارع عمر 
 ملختارحي  لقدس رقم 29) شقة 
رقم 14  لعيون  لعيون 71111 

 لعيون  ملغرب
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تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

445(7

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) ( 1

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�شي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

 TRANSMISE TOURS GR SARL

.AU

نقل) (: بإ5جاز) غرض  لشركة 

لحساب) و لدولية   لبضائع  لوطنية 

شخ�شي./ لنقل) ولحساب   لغيف 

(، تصد5ر) و الستيف د-)  للو ستي 

متنوعة./ ميع  ألنشطة) خدمات 

عام./ لنقل) بشكل  بالنقل   ملتعلقة 

و لبضائع) و ألشياء) للبضائع   لبفي 

من أي نوع  لنقل  لدولي من  ميع)

و لسكك) طريق  لبف  عن   لفئات 

 لحد5د5ة و لجو و لبحري...

عنو ن  ملقر  ال تماعي):)شارع عمر)

 ملختارحي  لقدس رقم)29))شقة رقم)
71111) لعيون) 14) لعيون  لعيون)

 ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 لسيد عبد  لفتاح بوز 5د):)111.) 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة.)

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

بوز 5د) عبد  لفتاح   لسيد 

شقة)   هبة  تجزئة  عنو نه) )) 4)

 24111  لطابق  الول  لجد5دة)

 لجد5دة  ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

بوز 5د) عبد  لفتاح   لسيد 
شقة)   هبة  تجزئة  عنو نه) )) 4)
 24111  لطابق  الول  لجد5دة)

 لجد5دة  ملغرب
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
فبف 5ر) (1(  البتد ئية بالعيون بتاريخ)

 212)تحت رقم)949 .
751I

FIDUCIAIRE EL IDRISSI KHADIJA

HERON IMMO SARL AU
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE EL IDRISSI
KHADIJA

 APPT(N°1 IMM(F(NAJMAT
 JANOUB(II(EL(JADIDA ، 24000،

EL JADIDA MAROC
HERON IMMO SARL AU شركة 

ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي 26 شارع 
مرس سلطان شقة   طابق ) - 
21221  لد ر  لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
569975

في) مؤرخ  حر  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) (1 
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�شي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.HERON IMMO SARL AU
منعش) (: بإ5جاز) غرض  لشركة 

عقاري
 عمال مختلفة.

26)شارع) عنو ن  ملقر  ال تماعي):)
 -  ( طابق) شقة) ) سلطان  مرس 

21221) لد ر  لبيضاء) ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 (.111 (: محمد)  لسيد  قيسرى 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة.)

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

 لسيد  قيسرى محمد عنو نه) ))

4))تجزئة  لنجوم  لسبع حي  لسالم)

24111) لجد5دة  ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيد  قيسرى محمد عنو نه) ))

4))تجزئة  لنجوم  لسبع حي  لسالم)

24111) لجد5دة  ملغرب

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

  1 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

5نا5ر) 212)تحت رقم)11856224.

75(I

MOMEN EVENT

ALAMI PRINT COM
إعالن متعدد  لقر ر ت

ALAMI PRINT COM
رقم 2) خالد بن  لوليد  لطابق 

 لثالث رقم 8 طنجة ، 91111، 

طنجة  ملغرب

ALAMI PRINT COM »شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد«

وعنو ن مقرها  ال تماعي: رقم 2) 

خالد بن  لوليد  لطابق  لثالث رقم 8 

طنجة  - 9111 طنجة  ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.((2845

بمقت�شى  لجمع  لعام  الستثنائي)

 ملؤرخ في))))نونبف)2122

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية:)

قر ر رقم  ألول:) لذي 5نص على)

 100٪ تحويل) على  ما5لي:) ملو فقة 

من  سهم  لشريك  لسيد  لزباخ)

 سماعيل  لى  لسيد  لز هيف محمد

قر ر رقم  لثاني:) لذي 5نص على)

 BR من) تغييف  سم  لشركة  ما5لي:)

ALAMI PRINT COM(لى (MARBRE

5نص) رقم  لثالث:) لذي  قر ر 

ما5لي:) ستقالة  لسيد  لزباخ) على 

للبطاقة  لوطنية) إسماعيل  لحامل 
رقم)LB(16769))من تسيف  لشركة

قر ر رقم  لر بع:) لذي 5نص على)

تعيين  لسيد  لز هيفمحمد) ما5لي:)

رقم) للبطاقة  لوطنية   لحامل 

)CD( 9 1))كمسيفوحيد للشركة

5نص) رقم  لخامس:) لذي  قر ر 

على ما5لي:)تغييفغرض  لشركة  لى بيع)

 للو زم  ملكتبية و ملدرسية)

5نص) رقم  لسادس:) لذي  قر ر 

عنو ن  ملقر) تحويل  تم  ما5لي:) على 

2))خالد)  ال تماعي للشركة  لى رقم)

 8 رقم) بن  لوليد  لطابق  لثالث 

طنجة)

5نص) رقم  لسابع:) لذي  قر ر 

تحيين  لنظام  ألسا�شي) ما5لي:) على 

للشركة)

وتبعا لذلك تم تعد5ل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�شي  لتالية:)

7:) لذي 5نص على) بند رقم  ملادة)

بمبلغ) رأس  ملال  تحد5د  تم  ما5لي:)

(( (- درهم) مائة ألف درهم)11.111))

نصي4) (((111( ألف) إلى  مقسمة 

على) موزعة  درهم)) (-.(11( بمائة)

محمد)  لنحو  لتالي:) لسيد  لز هيف 

111))نصي4

2:) لذي 5نص على) بند رقم  ملادة)

 ALAMI PRINT«(:ما5لي:) سم  لشركة

)للشهادة  لسلبية رقم)
ً
COM)»)طبقا

 18/((/2122 بتاريخ) (261 (11

تحمل  لتعريف  ملوحد) و لتي 

للمقاولة رقم)112727978111189.

بند رقم  ملادة) ):) لذي 5نص على)

ما5لي:) لسيد  لز هيفمحمد  لحامل)

 (CD( 9 1( رقم) للبطاقة  لوطنية 

تعيينه) تم  (، ،) لشريك  لوحيد)

كمسيفوحيد للشركة ودلك لفتفة غيف)

محدودة)
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5نص) رقم  ملادة) :) لذي  بند 
على ما5لي:) لغرض من  لشركة هو:)
بيع  للو زم) (- بيع  للو زم  ملكتبية.) (-
(- بيع أ هزة  لكمبيوتر.) (-  ملدرسية.)
تصميم وطباعة  لكت4 أو  إلعالنات)

-) الستيف د و لتصد5ر و لتجارة.
4:) لذي 5نص على) بند رقم  ملادة)
ثابت) للشركة  ما5لي:) ملقر  لرئي�شي 
خالد بن  لوليد) ((2 رقم) (: في طنجة)

 لطابق  لثالث رقم)8)طنجة.)
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
5نا5ر) (27 بتاريخ) بطنجة   لتجارية 

 212)تحت رقم)44)262.
752I

fiduciaire(abrouki(khadija

MOHAMED SHOFAR
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

fiduciaire(abrouki(khadija
 bab doukkala imm habouss N°7
 marrakech ، 40000، marrakech

maroc
MOHAMED SHOFAR شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد)في طور  لتصفية)

وعنو ن مقرها  إل تماعي دو ر  مزرو 
سيدي عبد هللا غياث مر كش - 

41111 مر كش  ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.(2 7(7

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�شى 
تقرر حل) 5نا5ر) 212) (19  ملؤرخ في)
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت)
 MOHAMED  لشريك  لوحيد)
 (11.111 رأسمالها) مبلغ  (SHOFAR
درهم وعنو ن مقرها  إل تماعي دو ر)
 مزرو سيدي عبد هللا غياث مر كش)
(: مر كش  ملغرب نتيجة ل) (41111  -

عدم  لربح.
هيالنة) مقر  لتصفية ب  حدد  و 
 41111 (- مر كش) (((4 بوطويل رقم)

مر كش  ملغرب.)
و عين:

و) كحلوس  محمد   لسيد)ة))

 ((4 هيالنة بوطويل رقم) عنو نه) ))

)ة)) 41111)مر كش  ملغرب كمصفي)

للشركة.

وعند  إلقتضاء) لحدود  ملفروضة)

محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و) تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

5نا5ر) بتاريخ) 2) بمر كش   لتجارية 

 212)تحت رقم)959 4).

75 I

ZMH CONSULTANTS

ONEIRIS ANIMATION
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

ZMH CONSULTANTS

 hay(riad ، 20110، RABAT

MAROC

ONEIRIS ANIMATION شركة 

ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي )4) 

 ملنطقة  لصناعية - 1)288 

 ملحمد5ة  ململكة  ملغربية

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

 2285

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) (24

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�شي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.ONEIRIS ANIMATION

:) إلنتاج) بإ5جاز) غرض  لشركة 

 لسينمائي.

 (4( (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
 288(1 (-  ملنطقة  لصناعية)

 ملحمد5ة  ململكة  ملغربية.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 21.111 رأسمال  لشركة:) مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
 211 (: صوفية  لخياري)  لسيدة 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة.)
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
صوفية  لخياري)  لسيدة 
 75115 بوفون) زنقة  ( ( عنو نه) ))

باريس فرنسا.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
صوفية  لخياري)  لسيدة 
 75115 بوفون) زنقة  ( ( عنو نه) ))

باريس فرنسا
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
 البتد ئية باملحمد5ة بتاريخ)12)فبف 5ر)

 212)تحت رقم)5 2.
754I

FIDUCIAIRE DAR DMANA

STUDIO KONTRAST
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE DAR DMANA
 LOT AL FARAH HAJ FATEH

 IMM 20 APT1 ، 20100،
CASABLANCA MAROC

STUDIO KONTRAST شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي 1) 
رنقة  لحرية،  لطابق    لشقة 

 لد ر لبيضاء  لد ر لبيضاء 11)21 
 لد ر لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
569489

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعد د  لقانون) فبف 5ر) 212) (12
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�شي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.STUDIO KONTRAST
:) ألعمال) بإ5جاز) غرض  لشركة 
تعليم  ملوسيقى) و   لفنية،) لتقافية 
و) تنظيم  لحفالت  و  لرقص،)

 ملهر انات  ملوسيقية..
 (1 (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
رنقة  لحرية،) لطابق) ) لشقة)
 21(11  لد ر لبيضاء) لد ر لبيضاء)

 لد ر لبيضاء) ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 (1.111 رأسمال  لشركة:) مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
 لسيدة بر شو كستيلو خنيسيس)
كرولين):)51)حصة بقيمة)11))درهم)

للحصة.
فيالنوفا  ليمبيفطي)  لسيدة 
د5بوره أليكساندر ):)51)حصة بقيمة)

11))درهم للحصة.)
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
 لسيدة بر شو كستيلو خنيسيس)
 (C( ملزية) إقامة  عنو نه) )) كرولين 
زنقة) ((( رقم  لشقة)  لطابق  لر بع 
11)21) لد ر لبيضاء)  بال بوركون)

 ملغرب.
فيالنوفا  ليمبيفطي)  لسيدة 
إقامة) عنو نه) )) أليكساندر   د5بوره 
)C)) لطابق  لر بع رقم  لشقة) ملزية)
 21(11 بوركون) زنقة  بال  (((

 لد ر لبيضاء) ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيدة بر شو كستيلو خنيسيس)
 (C( ملزية) إقامة  عنو نه) )) كرولين 
زنقة) ((( رقم  لشقة)  لطابق  لر بع 
11)21) لد ر لبيضاء)  بال بوركون)

 ملغرب
فيالنوفا  ليمبيفطي)  لسيدة 
إقامة) عنو نه) )) أليكساندر   د5بوره 
)C)) لطابق  لر بع رقم  لشقة) ملزية)
 21(11 بوركون) زنقة  بال  (((

 لد ر لبيضاء) ملغرب
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باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
 25 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

5نا5ر) 212)تحت رقم)855678.

755I

fiduciaire(amaali(sarl(ئتمانية  معلي ش.م.م 

NK LOGISTICS NEGOCE
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

 fiduciaire ئتمانية  معلي ش.م.م 
amaali sarl

رقم )   لطابق  الول شارع  المام 
 لبخاري   5ر ك بو ركان  كاد5ر ، 

81141،  كاد5ر  ملغرب
NK LOGISTICS NEGOCE شركة 

ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد)في طور  لتصفية)

وعنو ن مقرها  إل تماعي حي  لفتح 
بلوك 2 رقم  8 مكرر - 51)81  5ت 

ملول  ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.22767

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�شى 
تقرر حل) (2122 نونبف) (18  ملؤرخ في)
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت)
 NK LOGISTICS  لشريك  لوحيد)
 (11.111 )مبلغ رأسمالها) (NEGOCE
درهم وعنو ن مقرها  إل تماعي حي)
 لفتح بلوك)2)رقم) 8)مكرر)-)51)81 
:) الزمة)  5ت ملول  ملغرب نتيجة ل)

 القتصاد5ة.
و حدد مقر  لتصفية ب حي  لفتح)
51)81) 5ت) (- 2)رقم) 8)مكرر) بلوك)

ملول  ملغرب.)
و عين:

 لسيد)ة))نبيل))قيوح و عنو نه) ))
9) لطابق)  قامة بيتي سكن عمارة ج)
5)288) ملحمد5ة) 5خلف) بني   لتاني 

 ملغرب كمصفي))ة))للشركة.
وعند  إلقتضاء) لحدود  ملفروضة)
محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و) تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

5نا5ر) (21 بتاريخ) بانزكان   البتد ئية 

 212)تحت رقم)55).

756I

 EL FRKACHI ZAKARIAA (CABINET

(COMPTABLE C.C.N

GOLDEN M.I PROMO
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

 EL FRKACHI ZAKARIAA

((CABINET COMPTABLE C.C.N

شارع  ملوحد5ن تجزئة  الميفة 

 لطابق  الول رقم 12، لفنيدق ، 

11) 9،  لفنيدق  ملغرب

GOLDEN M.I PROMO شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي  ملنظر 

 لجميل زنقة )7 رقم 9  لطابق 

 الول رقم 12 طنجة - 91111 طنجة 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

( 4449

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) ((7

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�شي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.GOLDEN M.I PROMO

منعش) (- (: غرض  لشركة بإ5جاز)

عقاري.

-)تجارة وتأ يف وتشغيل  لعقار ت.

:) ملنظر) عنو ن  ملقر  ال تماعي)

9) لطابق) رقم) (7( زنقة)  لجميل 

 الول رقم)12)طنجة)-)91111)طنجة)

 ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 لسيد عماد  دري�شي عالمي):)51  

حصة بقيمة)11))درهم للحصة.

حصة) ( 51 (: طا5ا) منعم   لسيد 

بقيمة)11))درهم للحصة.

 (51 (: سكينة  لوكيلي)  لسيدة 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة.

 (51 (: فاطمة  زمري)  لسيدة 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة.)

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

عالمي) عماد  دري�شي   لسيد 

رقم) سبتة  باب  تجزئة  عنو نه) ))

عبد  لخالق  لطوريس) شارع  ((7

 9 (11 ( ))شقة)  قامة نز ر  لطابق)

 لفنيدق  ملغرب.

حي) عنو نه) )) طا5ا  منعم   لسيد 

موالي  لعربي  لعلوي) زنقة   لنز هة 

رقم)19 91111)طنجة  ملغرب.

 لسيدة سكينة  لوكيلي عنو نه) ))

حي  لنز هة زنقة موالي  لعربي  لعلوي)

رقم)19 91111)طنجة  ملغرب.

عنو نه) )) فاطمة  زمري   لسيدة 

7))شارع عبد) تجزئة باب سبتة رقم)

 لخالق  لطوريس  قامة نز ر  لطابق)

))شقة)) 11) 9) لفنيدق  ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عالمي) عماد  دري�شي   لسيد 

رقم) سبتة  باب  تجزئة  عنو نه) ))

عبد  لخالق  لطوريس) شارع  ((7

 9 (11 ( ))شقة)  قامة نز ر  لطابق)

 لفنيدق  ملغرب

حي) عنو نه) )) طا5ا  منعم   لسيد 

موالي  لعربي  لعلوي) زنقة   لنز هة 

رقم)19 91111)طنجة  ملغرب

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

5نا5ر) ( ( بتاريخ) بطنجة   لتجارية 

 212)تحت رقم))56).

757I

fiduciaire(amaali(sarl(ئتمانية  معلي ش.م.م 

INEAST

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

قفل  لتصفية

 fiduciaire ئتمانية  معلي ش.م.م 

amaali sarl

رقم )   لطابق  الول شارع  المام 

 لبخاري   5ر ك بو ركان  كاد5ر ، 

81141،  كاد5ر  ملغرب

INEAST شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي : دو ر 

توكيمت  ماعة  نشادن - 87272 

شتوكة  5ت بها  ملغرب.

قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

.(7975

بمقت�شى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

تقرر) (2122 غشت) في) 1)  ملؤرخ 

شركة ذ ت  ملسؤولية) (INEAST حل)

 (11.111 رأسمالها) مبلغ   ملحدودة 

درهم وعنو ن مقرها  إل تماعي دو ر)

 87272 (- توكيمت  ماعة  نشادن)

شتوكة  5ت بها  ملغرب نتيجة الالزمة)

 القتصاد5ة.

و عين:

و) مح4  ( خد5جة)  لسيد)ة))

 (76 عمارة) عنو نه) )) قامة  سالن 

شقة)9) لحي  ملحمدي)81181) كاد5ر)

 ملغرب كمصفي))ة))للشركة.

و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية)

دو ر) وفي  (2122 غشت) بتاريخ) 1)

 87272 (- توكيمت  ماعة  نشادن)

شتوكة  5ت بها  ملغرب.

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

5نا5ر) (14 بتاريخ) بانزكان   البتد ئية 

 212)تحت رقم)24.

758I
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 لشـركـة  لصـحر ويـة للمحـاسبة و الستشـار ت)

 لقـانـونيـة

 SOCIETE DE«

 PRODUCTION

 AUDIOVISUELLE DU SUD«

» » SPAS
إعالن متعدد  لقر ر ت

 لشـركـة  لصـحر ويـة للمحـاسبة 

و الستشـار ت  لقـانـونيـة

221 شـارع مكـة عمـارة صـومأصيـل 

 لطـابق  ألول ص,ب 8 5  لعيـون ، 

71111،  لعيـون  ملغـرب

 SOCIETE DE PRODUCTION«

 AUDIOVISUELLE(DU(SUD« »

SPAS « »شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة«

وعنو ن مقرها  ال تماعي: شـارع 

أبـو بكـر  لصـد5ـق زنقـة  لحلفـة رقـم 
 1 حـي  ملسيـرة  لعيـون - -  لعيــون 

 ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: -.

بمقت�شى  لجمع  لعام  الستثنائي)

 ملؤرخ في)2))5نا5ر) 212

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية:)

على) 5نص  )1:) لذي  رقم) قر ر 
رأسمـال  لشـركـة  لـى) رفــع  ما5لي:)

مبلـغ)300.000،00)درهـم عـن طـريـق)

تعيـيـن سيـدي) خلـق حصص نقـد5ـة.)

محمـود  بـريـه كمسيـر للشـركـة

وتبعا لذلك تم تعد5ل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�شي  لتالية:)

بند رقم  لبند6)رألسمـال  لشـركـة:)

 لذي 5نص على ما5لي:)حدد في مبلغ)

إلى) مقسمة  درهـم  (300.000،00

درهـم) ((11 فئة) من  حصة  ( 111

مـوزعـة كـالتـالـي:)سيـدي محمـود  بـريـه)

وخطـاري  ملجـاهـدي) حصـة)) (21(1(

)991)حصـة))

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

5نا5ر) (25 بتاريخ) بالعيون   البتد ئية 

 212)تحت رقم)884 / 2.

759I

CHAOUER CONSEIL

GOLF DAK GREEN
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

CHAOUER CONSEIL

 BD MY YOUSSEF RES YASSINE

 II(N°11 ، 90000، TANGER

MAROC

GOLF DAK GREEN شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي حي  لقسم 

) زنقة 7 رقم 1)  لطابق  لعلوي - 

111 7  لد خلة  ململكة  ملغربية

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

2 597

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعد د  لقانون) (2122 د نبف) ((9

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�شي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

 GOLF (:  إلقتضاء)بمختصر تسميتها)

.DAK GREEN

أشغال) (: بإ5جاز) غرض  لشركة 

 لبناء) ملختلفة.

عنو ن  ملقر  ال تماعي):)حي  لقسم)
(- 1)) لطابق  لعلوي) رقم) (7 زنقة) ((

111 7) لد خلة  ململكة  ملغربية.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 (.111 (:  لسيد  لليبك  حمد ناه)

حصة بقيمة)11))درهم للحصة.)

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

 لسيد  لليبك  حمد ناه عنو نه) ))
1)) لطابق) 7)رقم) ))زنقة) حي  لقسم)
111 7) لد خلة  ململكة)  لعلوي)

 ملغربية.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيد  لليبك  حمد ناه عنو نه) ))
1)) لطابق) 7)رقم) ))زنقة) حي  لقسم)
111 7) لد خلة  ململكة)  لعلوي)

 ملغربية
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
 26 بتاريخ) بو دي  لده4   البتد ئية 
د نبف)2122)تحت رقم)2/2122 22.
761I

ALTIS CONSEILS

ترانسيمار ش م م 
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وفاة شريك

ALTIS CONSEILS
 rue(Haj(Omar(Riffi 3é(étage , (1

 appartementN°31 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

تر نسيمار ش م م  شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي 298 شارع 
محمد  لخامس  لدور  لر بع شقة 

رقم 44 ------  2155  لد ر  لبيضاء 
 ملغرب.

وفاة شريك
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.25264
بمقت�شى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
7)21)تم  إلعالم) 5نا5ر) ((1  ملؤرخ في)
بوفاة  لشريك عبد  لرحيم بنجلون)
(
ً
تبعا على  لورثة  حصصه  توزيع  و 
نونبف) ((2 في) لرسم  إلر ثة  ملؤرخ 

4)21)بالشكل  ألتي):
(، (  لسيد)ة))عبد  لسالم بنجلون)

87,50)حصة.
(، ( بنجلون) لطيفة   لسيد)ة))

37,50)حصة.
 لسيد)ة))ناد5ة بنجلون))،)43,75 

حصة.
 لسيد)ة))إلهام بنجلون))،)43,75 

حصة.

 لسيد)ة))سميفة بنجلون))،)43,75 

حصة.

 لسيد)ة))كريمة بنجلون))،)43,75 

حصة.

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

 24 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

أكتوبر)7)21)تحت رقم)647262.

76(I

 ALI OULHAJ ( SIMOTIC( BUREAU DE

COMPTABILITE

 EL CANTO DE

MARRUECOS
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 ALI(OULHAJ ( SIMOTIC(

BUREAU DE COMPTABILITE

صندوق  لبف5د 1)   لرئيسية 

 لرشيد5ة ، 52111،  لرشيد5ة 

 ملغرب

 EL CANTO DE MARRUECOS

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي قصر 

 لحا�شي  البيض  لطاوس  لريصاني 

- 52451  لريصاني  ملغرب 

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

212 /(664(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) ((9

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�شي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

 EL (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.CANTO DE MARRUECOS
مقاول) (: بإ5جاز) غرض  لشركة 

 لنقل  لسياحي)
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تنظيم  لدو ئر  لسياحية)
كر ء) لخيام  ملفروشة.

قصر) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
 لحا�شي  البيض  لطاوس  لريصاني)-)

52451) لريصاني  ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
(: تيمغارين  سماعيل)  لسيد 
درهم) ((11 بقيمة) حصة  ((.111

للحصة.)
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
تيمغارين  سماعيل)  لسيد 
حي) رقم) 5) (2( عنو نه) )) ملجموعة)
52111) لرشيد5ة)  لقدس  لرشيد5ة)

 ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
تيمغارين  سماعيل)  لسيد 
حي) رقم) 5) (2( عنو نه) )) ملجموعة)
52111) لرشيد5ة)  لقدس  لرشيد5ة)

 ملغرب)
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
 البتد ئية بالرشيد5ة بتاريخ)1 )5نا5ر)

 212)تحت رقم))2).

762I

centre copie

castle graph
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

centre copie
oulfa  اللفة، 21291،  لد ر لبيضاء 

maroc
castle graph شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد
 N° 10 وعنو ن مقرها  إل تماعي
 LIBERTI 3ème(ETAGE(APPT 5

 CASABLANCA(MAROC - 20350
 لد ر لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
569589

في) مؤرخ  حر  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) (24
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�شي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 castle (: بمختصر تسميتها)  إلقتضاء)

.graph
 la (: بإ5جاز) غرض  لشركة 

.publicité
 N° (1 (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
 LIBERTI  ème ETAGE APPT 5
 CASABLANCA MAROC - 21 51

 لد ر لبيضاء) ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
 لسيد محمد مكرم عنو نه) ))حي)
 لسالم م س)76)عمارة)14)) لشقة)4 
 اللفة  لبيضاء)21291) لد ر لبيضاء)

 ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيد محمد مكرم عنو نه) ))حي)
 لسالم م س)76)عمارة)14)) لشقة)4 
 اللفة  لبيضاء)21291) لد ر لبيضاء)

 ملغرب
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
 25 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

5نا5ر) 212)تحت رقم)-.
76 I

LEADER PRESSE

ADDICTIVE MUSIC AFRICA
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

 ستدر ك خطٍإ

 ستدر ك خطٍإ وقع بالجريدة 
 لرسمية

LEADER PRESSE
 RUE MOUSSA IBNOU 9

 NOUSSIR(APP 18 GOUTHIER ،
20000، CASABLANCA(MAROC
 ADDICTIVE MUSIC AFRICA
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
 وعنو ن مقرها  إل تماعي شارع 
الال ليقوت زنقة  لعرعار  قامة 

كاليس عمارة 9  لطابق 4 شقة 7) - 
21111  لد ر لبيضاء  ملغرب.

بالجريدة) وقع  خطٍإ) إستدر ك  (
 لرسمية عدد)5755)بتاريخ)) )5نا5ر)

.212 
شركة ذ ت مسؤولية) (: بدال من)

محدودة ذ ت شريك وحيد
مسؤولية) ذ ت  شركة  (: 5قرأ)

محدودة
 لباقي بدون تغييف.

764I

MOMEN EVENT

MOMEN EVENT
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

MOMEN EVENT
4 شارع  بن شهيد تجزئة بر نس ) 

شطر أول تجزئة )74 بالدور  ألر�شي 
- طنجة ، 91111، طنجة  ملغرب
MOMEN EVENT شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي 4 شارع 

 بن شهيد تجزئة بر نس ) شطر أول 
تجزئة )74 بالدور  ألر�شي - طنجة - 

91111 طنجة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
( 45(7

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) ((2
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�شي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.MOMEN EVENT
تنظيم) (: بإ5جاز) غرض  لشركة 

 ملناسبات و لحفالت.
شارع) (4 (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
))شطر أول)  بن شهيد تجزئة بر نس)
)74)بالدور  ألر�شي)-)طنجة)-) تجزئة)

91111)طنجة  ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 (.111 (: مومن) محمد   لسيد 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة.)
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
عنو نه) )) مومن  محمد   لسيد 
5)طنجة) 21)رقم) حي لال شافية زنقة)

1)911)طنجة  ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) )) مومن  محمد   لسيد 
5)طنجة) 21)رقم) حي لال شافية زنقة)

1)911)طنجة  ملغرب
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
فبف 5ر) (1( بتاريخ) بطنجة   لتجارية 

 212)تحت رقم)16 262.

765I

 ALI OULHAJ ( SIMOTIC( BUREAU DE

COMPTABILITE

ERRAMAIL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

 ALI(OULHAJ ( SIMOTIC(
BUREAU DE COMPTABILITE
صندوق  لبف5د 1)   لرئيسية 
 لرشيد5ة ، 52111،  لرشيد5ة 

 ملغرب
ERRAMAIL شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة



2977 الجريدة الرسميةعدد)5755 - 24)ر 4)444) )5))فبف 5ر) 212) 

وعنو ن مقرها  إل تماعي  لطابق 

 الر�شي رقم 84 تجزئة  لو حة 

 لرشيد5ة - 52111  لرشيد5ة 

 ملغرب 

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

(664 

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) ((9

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�شي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.ERRAMAIL

:)مقاول في) غرض  لشركة بإ5جاز)

 لخدمات  ملعلوماتية  لتجارية)

علوم  لكومبيوتر و  لبفمجة)

) الستيف د و لتصد5ر.

:) لطابق) عنو ن  ملقر  ال تماعي)

تجزئة  لو حة) (84 رقم)  الر�شي 

52111) لرشيد5ة) (-  لرشيد5ة)

 ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 511 (: لحسن)  لسيد  ولحاج 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة.

ز كي)  لسيد  ملحمدي  لعلوي 

درهم) ((11 بقيمة) حصة  (511  :

للحصة.)

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

 لسيد  ولحاج لحسن عنو نه) ))

رقم)  ) لرشيد5ة) تجزئة  لبلد5ة 

52111) لرشيد5ة  ملغرب.

ز كي)  لسيد  ملحمدي  لعلوي 

عنو نه) ))قصر موالي محمد  لخنك)

 لرشيد5ة)52111) لرشيد5ة  ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيد  ولحاج لحسن عنو نه) ))
رقم)  ) لرشيد5ة) تجزئة  لبلد5ة 

52111) لرشيد5ة  ملغرب)
ز كي)  لسيد  ملحمدي  لعلوي 
عنو نه) ))قصر موالي محمد  لخنك)
 لرشيد5ة)52111) لرشيد5ة  ملغرب)

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
 البتد ئية بالرشيد5ة بتاريخ)1 )5نا5ر)

 212)تحت رقم)22).
766I

ALTIS CONSEILS

ترانسيمار ش م م 
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

ALTIS CONSEILS
 rue(Haj(Omar(Riffi 3é(étage , (1

 appartementN°31 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

تر نسيمار ش م م  شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي 298 شارع 
محمد  لخامس  لدور  لر بع  لشقة 
رقم 44 ------  2155  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب.
تفويت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.25264

بمقت�شى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تمت) (21(7 5نا5ر) ((1 في)  ملؤرخ 

 ملصادقة على):
تفويت  لسيد))ة))لطيفة بنجلون)
حصة   تماعية من أصل) (337,50
)ة)) لفائدة  لسيد) حصة  ((.111
1))5نا5ر) عبد  لسالم بنجلون بتاريخ)

.21(7
ناد5ة بنجلون) )ة)) تفويت  لسيد)
أصل) من  حصة   تماعية  (43,75
)ة)) لفائدة  لسيد) حصة  ((.111
1))5نا5ر) عبد  لسالم بنجلون بتاريخ)

.21(7
بنجلون) إلهام  )ة)) تفويت  لسيد)
أصل) من  حصة   تماعية  (43,75
)ة)) لفائدة  لسيد) حصة  ((.111
1))5نا5ر) عبد  لسالم بنجلون بتاريخ)

.21(7

)ة))سميفة بنجلون) تفويت  لسيد)

أصل) من  حصة   تماعية  (43,75

)ة)) لفائدة  لسيد) حصة  ((.111

1))5نا5ر) عبد  لسالم بنجلون بتاريخ)

.21(7
)ة))كريمة بنجلون) تفويت  لسيد)

أصل) من  حصة   تماعية  (43,75

)ة)) لفائدة  لسيد) حصة  ((.111

1))5نا5ر) عبد  لسالم بنجلون بتاريخ)

.21(7

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني  (

 24 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

أكتوبر)7)21)تحت رقم)647262.

767I

UNION BEST SOLUTIONS

PHARMACIE AL KHABIR
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

UNION BEST SOLUTIONS

 N°14 LOTISSEMENT(SAFSAF

 ،TARGA(MARRAKECH ، 40000

مر كش  ملغرب

PHARMACIE AL KHABIR شركة 

ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي رقم  21 

مسيفة   أ - 41111 مر كش  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

( 242 

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) ((1

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�شي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.PHARMACIE AL KHABIR

غرض  لشركة بإ5جاز):)صيدلية.
عنو ن  ملقر  ال تماعي):)رقم) 21 

مسيفة) )أ)-)41111)مر كش  ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 71 .111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 لسيدة ماريا تيف5ز  ر موس سيال)
درهم) ((11 بقيمة) حصة  (7.1 1  :

للحصة.)
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
 لسيدة ماريا تيف5ز  ر موس سيال)
تعاونية) تجزئة  لحمر ء) عنو نه) ))
مر كش) (41111  44  بن طفيل رقم)

 ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيدة ماريا تيف5ز  ر موس سيال)
تعاونية) تجزئة  لحمر ء) عنو نه) ))
مر كش) (41111  44  بن طفيل رقم)

 ملغرب
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
5نا5ر) ((7 بتاريخ) بمر كش   لتجارية 

 212)تحت رقم)  7 4).
768I

UNION BEST SOLUTIONS

 CENTRE D›HEMODIALYSE
DE MARRAKECH
إعالن متعدد  لقر ر ت

UNION BEST SOLUTIONS
 N°14 LOTISSEMENT(SAFSAF

 ،TARGA(MARRAKECH ، 40000
مر كش  ملغرب

 CENTRE D’HEMODIALYSE
DE MARRAKECH »شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد«
وعنو ن مقرها  ال تماعي: حي 

 ملستشفى  ملدني ز وية زنقة عالل 
بن  حمد و أبو حيان  لتوحيدي - 

4111 مر كش  ملغرب.
»إعالن متعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 
.(149 



عدد)5755 - 24)ر 4)444) )5))فبف 5ر) 212)الجريدة الرسمية   2978

بمقت�شى  لجمع  لعام  الستثنائي)
 ملؤرخ في)18)د نبف)2122

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية:)
على) 5نص  ):) لذي  رقم) قر ر 
بمبلغ) رأسمال  لشركة  رفع  ما5لي:)
درهم«) (((.((1.111« قدره)
إلى) درهم«) ( .811.111« من) أي 

»1.111)4.9))درهم«)
على) 5نص  2:) لذي  رقم) قر ر 
رأسمال  لشركة) خفض  ما5لي:)
درهم«) (9.448.111« قدره) بمبلغ 
إلى) درهم«) ((4.9(1.111« من) أي 

»5.462.111)درهم«
وتبعا لذلك تم تعد5ل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�شي  لتالية:)
بند رقم)6:) لذي 5نص على ما5لي:)

ر سمال  لشركة
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
5نا5ر) ( 1 بتاريخ) بمر كش   لتجارية 

 212)تحت رقم)95)44).

769I

FIDGECODIT

ACCESSOIERS ANAS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

FIDGECODIT
 IMM(N 528 APPT(N 02 HAY
 CHARAF -MARRAKECH ،

40100، MARRAKECH(MAROC
ACCESSOIERS ANAS شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي عمارة 

528 شقة 12 حي  لشرف مر كش - 
41111 مر كش  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
( 2767

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) (12
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�شي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.ACCESSOIERS ANAS

تصميم) (: بإ5جاز) غرض  لشركة 

وتجهيز مخازن و  لو  هات  لكبيفة.

عمارة) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)

(- 12)حي  لشرف مر كش) 528)شقة)

41111)مر كش  ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 لسيد  لسماللي ريان):)411)حصة)

بقيمة)11))درهم للحصة.

 لسيد  لسماللي أنس):)411)حصة)

بقيمة)11))درهم للحصة.

 لسيدة رياض سهام):)211)حصة)

بقيمة)11))درهم للحصة.)

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

عنو نه) )) ريان   لسيد  لسماللي 

تمنصورت مر كش) (7 رقم) 4)شطر)

41111)مر كش  ملغرب.

عنو نه) )) أنس   لسيد  لسماللي 

تمنصورت مر كش) (7 رقم) 4)شطر)

41111)مر كش  ملغرب.

عنو نه) )) سهام  رياض   لسيدة 

دو ر  كد ون أوالد 5حيى لكر 5ر ز كورة)

47911)ز كورة  ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عبد  الله)  لسيد  لسماللي 

حي) (12 شقة) (528 عمارة) عنو نه) ))

مر كش) (41111 مر كش)  لشرف 

 ملغرب

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

5نا5ر) ( 1 بتاريخ) بمر كش   لتجارية 

 212)تحت رقم)48)).

771I

BUSINESS CONSULT CABINE & ASSOCIES

ULTRAPRO CONFEC
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 BUSINESS(CONSULT(CABINE &

ASSOCIES

مكناس ، 1111)، مكناس  ملغرب

ULTRAPRO CONFEC شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي شقة 

))،  لطابق  لثاني،عمارة 2)، زنقة 

 لقنيطرة م.ج - 51151 مكناس 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

58(49

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) (27

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�شي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.ULTRAPRO CONFEC

أعمال) (: بإ5جاز) غرض  لشركة 

 لخياطة  ملخصصة

صنع  ملالبس)

 ملتا رة.

شقة) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
زنقة) (،(2 ))،) لطابق  لثاني،عمارة)

مكناس) (51151 (- م.ج)  لقنيطرة 

 ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 (.111 (: بشرى) رحيم   لسيدة 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة.)

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء):

عنو نه) )) بشرى  رحيم   لسيدة 
 ( زنقة فاس  قامة  لسالم) رقم) ))
شقة)8)م ج)51151)مكناس  ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 
ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيد رحيم بشرى عنو نه) ))رقم)
 ))زنقة فاس  قامة  لسالم)))شقة)8 

م ج)51151)مكناس  ملغرب
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
فبف 5ر) (12 بتاريخ) بمكناس   لتجارية 

 212)تحت رقم)588).

77(I

TZ CONSULTING

إڤاميك
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
رفع رأسمال  لشركة

TZ CONSULTING
 80BD(MLY(SLIMANE 4EME(ETG
 N°38 AÏN(SEBAÄ(CASABLANCA

 ، 20610، CASABLANCA
MAROC

إڤاميك شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي 67 زنقة 
عزيز بالل طابق 2 رقم  1 معاريف 

 لد ر لبيضاء - 21161  لد ر لبيضاء 
 ملغرب.

رفع رأسمال  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.52219(
قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�شى 
تم) (2122 د نبف) ( 1 في)  ملؤرخ 
قدره) بمبلغ  رأسمال  لشركة  رفع 
من) أي  درهم«) (4.111.111«
»111.111.))درهم«)إلى)»5.111.111 
تقد5م حصص) (: عن طريق) درهم«)

نقد5ة أو عينية.
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
  1 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

5نا5ر) 212)تحت رقم)856218.

772I
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 ALI OULHAJ ( SIMOTIC( BUREAU DE

COMPTABILITE

 VIAJES MARRUECOS
FANTASTICO

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

 ALI(OULHAJ ( SIMOTIC(
BUREAU DE COMPTABILITE
صندوق  لبف5د 1)   لرئيسية 
 لرشيد5ة ، 52111،  لرشيد5ة 

 ملغرب
 VIAJES MARRUECOS

FANTASTICO شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي قصر 
تفر وت  لجد5دة سيدي علي 
 لريصاني  - 52451  لريصاني 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
(66 7

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  (2122 5نا5ر) (2 
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�شي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 VIAJES(:(إلقتضاء)بمختصر تسميتها 

.MARRUECOS FANTASTICO
تنظيم) (: بإ5جاز) غرض  لشركة 

 لدو ئر  لسياحية)
تا يف  لخيام  ملفروشة)

) لنقل  لسياحي.
قصر) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
علي) سيدي  تفر وت  لجد5دة 
 لريصاني))-)52451) لريصاني  ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 لسيد بوغررة علي):)111.))حصة)
بقيمة)11))درهم للحصة.)

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء):

عنو نه) )) علي  بوغررة   لسيد 
محمد) زنقة  هللا  عبد  بن  عالل  حي 
77)) لريصاني)) رقم)  لزرقطوني 

52451) لريصاني  ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) )) علي  بوغررة   لسيد 
محمد) زنقة  هللا  عبد  بن  عالل  حي 
77)) لريصاني) رقم)  لزرقطوني 

52451) لريصاني  ملغرب)
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
 البتد ئية بالرشيد5ة بتاريخ)1 )5نا5ر)

2122)تحت رقم)9)).
77 I

FIDUBAC SARL

KRANTECH
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

رفع رأسمال  لشركة

FIDUBAC SARL
62) مكرر شارع 5وسف  بن تاشفين 
 لشقة رقم ))  لناضور ، 62111، 

 لناضور  ملغرب
KRANTECH شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي شارع 
 شبيلية عمارة 1)تجزئة غا5مو 
 لطابق  لر بع  لشقة 4  لناظور - 

62111  لناظور  ملغرب.
رفع رأسمال  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.24((7

بمقت�شى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تم) 5نا5ر) 212) ((7 في)  ملؤرخ 
قدره) بمبلغ  رأسمال  لشركة  رفع 
»411.111)درهم«)أي من)»11.111) 
عن) درهم«) (511.111« إلى) درهم«)
أو) نقد5ة  حصص  تقد5م  (: طريق)

عينية.
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
5نا5ر) ( 1  البتد ئية بالناضور بتاريخ)

 212)تحت رقم)5249.
774I

MEHRAJ INVEST

MEHRAJ INVEST
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

MEHRAJ INVEST
 MAG 163 CENTRE

 COMMERCIAL MAARID SALA
AL(JADIDA(SALE ، 11000، سال 

 ملغرب
MEHRAJ INVEST شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي  6)  ملركز 

 لتجاري  ملعريض سال  لجد5دة - 
11))) سال  لجد5دة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
 7 9 

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) ((6
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�شي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.MEHRAJ INVEST
تنظيم) (: بإ5جاز) غرض  لشركة 

 ملهر انات و مللتقيات و لحفالت
تسييف  لفضاء ت  لخاصة)

باالطفال و اللعاب و لرياضات
خدمات  ملطعم و ملتعلقة بها.

 (6 (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
 ملركز  لتجاري  ملعريض سال  لجد5دة)

- 11))))سال  لجد5دة  ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 لسيدة ر اء)ماليكي):)511)حصة)

بقيمة)11))درهم للحصة.

 511 (: برحيوي) مهدي   لسيد 
حصة بقيمة)11))درهم للحصة.)

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء):

عنو نه) )) ماليكي  ر اء)  لسيدة 
عمارة) 2)شقة))))شارع  لوحدة سال)

 لجد5دة)11))))سال  ملغرب.
عنو نه) )) برحيوي  مهدي   لسيد 
8) قامة  لجلنار شارع  لدل4) قطاع)
حي  لرياض  لرباط) (8 س) عمارة 

11)1)) لرباط  ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) )) برحيوي  مهدي   لسيد 
8) قامة  لجلنار شارع  لدل4) قطاع)
حي  لرياض  لرباط) (8 س) عمارة 

11)1)) لرباط  ملغرب
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
5نا5ر) (26 بتاريخ) بسال   البتد ئية 

 212)تحت رقم)66.
775I

Fiduciaire la clarté

SOMAHYPRO
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

قفل  لتصفية

Fiduciaire la clarté
4)تجزئة بلعباس رقم   طريق 

عين  لشقف فاس ، 1151 ، فاس 
 ملغرب

SOMAHYPRO شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي : 8) زنقة 
 بن رشد فضاء  ال5مان  لطابق   
 لرقم 7)  ملد5نة  لجد5دة 1111  

فاس  ملغرب.
قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
.6 (4(

بمقت�شى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تقرر) (2122 شتنبف) ((9 في)  ملؤرخ 
ذ ت) شركة  (SOMAHYPRO حل)
رأسمالها) مبلغ   ملسؤولية  ملحدودة 
مقرها) وعنو ن  درهم  ((11.111
زنقة  بن رشد فضاء) ((8  إل تماعي)
7)) ملد5نة)  ال5مان  لطابق) ) لرقم)
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فاس  ملغرب) ( 1111  لجد5دة)
لغياب) لنها5ة  لنشاط  ملنهي  نتيجة 
رقم أعمال و  لتشطي4 على  لسجل)

 لتجاري.
و عين:

و) خالد  محيدو   لسيد)ة))
5وسف) تجزئة  ( 9 رقم) عنو نه) ))
زو غة)1111 )فاس  ملغرب كمصفي)

)ة))للشركة.
و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية)
8))زنقة) 2122)وفي) 9))شتنبف) بتاريخ)
فضاء) ال5مان  لطابق)   رشد   بن 
  1111 7)) ملد5نة  لجد5دة)  لرقم)

فاس  ملغرب.
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
 لتجارية بفاس بتاريخ)26)5نا5ر) 212 

تحت رقم)5898.
776I

مكت4 محاسبة محسين

CLOTHES STYLE sarl
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

مكت4 محاسبة محسين
 قامة  لزموري 2عمارة سعيد رقم 

67 ، 91111، طنجة  ملغرب
CLOTHES STYLE sarl شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
 PLACE وعنو ن مقرها  إل تماعي
 BRAHIM ROUDANI RUE LA

 SENA(RESID. BEETTHOVEN(II
 3EME(ETAGE(N°82 TANGER. -

90000 TANGER(maroc
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

(  965
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) (1 
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�شي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.CLOTHES STYLE sarl

 LA (• (: بإ5جاز) غرض  لشركة 

 CONFECTION,( L’ACHAT( ET( LA

..VENTE DE VETEMENTS

 PLACE (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)

 BRAHIM ROUDANI RUE LA

 SENA RESID. BEETTHOVEN II

  EME ETAGE N°82 TANGER. -

.91111 TANGER maroc

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 (1.111 رأسمال  لشركة:) مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

 51 (: سعيد  شرموحن)  لسيد 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة.

 لسيد  لغازي بلعباس):)51)حصة)

بقيمة)11))درهم للحصة.)

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

سعيد  شرموحن)  لسيد 
عنو نه) ))حي  لزر 45 زنقة)2 )رقم)9 

91111)طنجة  ملغرب.

 لسيد  لغازي بلعباس عنو نه) ))

 57 مجموعة)  ملجع  لحسني  لنور 
طنجة) (91111  (84 رقم) (6 طابق)

 ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيد  لغازي بلعباس عنو نه) ))

 57 مجموعة)  ملجع  لحسني  لنور 
طنجة) (91111  (84 رقم) (6 طابق)

 ملغرب

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

5نا5ر) ((6 بتاريخ) بطنجة   لتجارية 

 212)تحت رقم)669.

777I

CHAOUER CONSEIL

JALAL DECO
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

CHAOUER CONSEIL

 BD MY YOUSSEF RES YASSINE

 II(N°11 ، 90000، TANGER

MAROC

JALAL DECO شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة)في طور 

 لتصفية)
وعنو ن مقرها  إل تماعي شارع 
موالي  سماعيل رقم 4)  قامة 

موالي  سماعيل  لطابق   رقم 9 - 
91111 طنجة  ململكة  ملغربية.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.( (125
بمقت�شى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
2122)تقرر حل) 2))د نبف)  ملؤرخ في)
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة) شركة 
رأسمالها) مبلغ  (JALAL DECO
مقرها) وعنو ن  درهم  ((11.111
 إل تماعي شارع موالي  سماعيل رقم)
موالي  سماعيل  لطابق) 4)) قامة 
طنجة  ململكة) (91111  -  9 رقم) ( 
عدم  شتغال) (: ل) نتيجة   ملغربية 

 لشركة.
شارع) ب  مقر  لتصفية  حدد  و 
موالي  سماعيل رقم)4)) قامة موالي)
 91111 - 9  سماعيل  لطابق) )رقم)

طنجة  ململكة  ملغربية.)
و عين:

 لسيد)ة))دنيا  لكموز و عنو نه) ))
 (8 رقم) 84أ  زنقة) (2 حي  لجيف ري)
طنجة  ململكة  ملغربية) (91111

كمصفي))ة))للشركة.
وعند  إلقتضاء) لحدود  ملفروضة)
محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و) تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
5نا5ر) ((9 بتاريخ) بطنجة   لتجارية 

 212)تحت رقم)822)26.
778I

مكت4 محاسبة محسين

P- CENTRE PRIVE
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

مكت4 محاسبة محسين
 قامة  لزموري 2عمارة سعيد رقم 

67 ، 91111، طنجة  ملغرب

P- CENTRE(PRIVE شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي 

 AVENUE AL ARABIA SAOUDIA
 LOTISSEMENT LAAYOUN
 LOT.25 4EME(ETAGE(N°7,
 TANGER - 90000 TANGER

maroc
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
( 4 65

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  (2122 نونبف) ( 1
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�شي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 P- (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.CENTRE PRIVE
(: بإ5جاز) غرض  لشركة 
 ACTIVITES DE SOUTIEN A

.L’ENSEIGNEMENT
(: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
 AVENUE AL ARABIA SAOUDIA
 LOTISSEMENT LAAYOUN
 LOT.25( 4EME( ETAGE( N°7,
 TANGER - 91111 TANGER

.maroc
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 (1.111 رأسمال  لشركة:) مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
 (11 (:  لسيدة  ضرضور نسرين)

حصة بقيمة)11))درهم للحصة.)
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
نسرين)  لسيدة  ضرضور 
فال) مجموعة  لضحى  عنو نه) ))
 (4 رقم) طابق) ) (7 عمارة) فلوري 

91111)طنجة  ملغرب.



2981 الجريدة الرسميةعدد)5755 - 24)ر 4)444) )5))فبف 5ر) 212) 

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 
ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) )) سا د  لريجي   لسيد 
 (14 رقم) ((9 زنقة) (5 مبفوكة) حي 

91111)طنجة  ملغرب
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
5نا5ر) (27 بتاريخ) بطنجة   لتجارية 

 212)تحت رقم)417).
779I

Fiduciaire la clarté

CLIMAT ENVIRONNEMENT
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

قفل  لتصفية

Fiduciaire la clarté
4)تجزئة بلعباس رقم   طريق 

عين  لشقف فاس ، 1151 ، فاس 
 ملغرب

 CLIMAT ENVIRONNEMENT
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي : 8) زنقة 
 بن رشد فضاء  ال5مان  لطابق   
 لرقم 7)  ملد5نة  لجد5دة 1111  

فاس  ملغرب.
قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
.57449

بمقت�شى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تقرر حل) (2122 4))مارس)  ملؤرخ في)
 CLIMAT ENVIRONNEMENT
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة مبلغ)
وعنو ن) درهم  ((11.111 رأسمالها)
زنقة  بن رشد) ((8 مقرها  إل تماعي)
 (7 فضاء) ال5مان  لطابق) ) لرقم)
 ملد5نة  لجد5دة)1111 )فاس  ملغرب)
لغياب) إلنهاء) لنشاط  ملنهي  نتيجة 
رقم  ألعمال و  لتشطي4 على  لسجل)

 لتجاري.
و عين:

و) خالد  محيدو   لسيد)ة))
5وسف) تجزئة  ( 9 رقم) عنو نه) ))
زو غة)1111 )فاس  ملغرب كمصفي)

)ة))للشركة.
و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية)
8))زنقة) 2122)وفي) 4))مارس) بتاريخ)
فضاء) ال5مان  لطابق)   رشد   بن 

  1111 7)) ملد5نة  لجد5دة)  لرقم)
فاس  ملغرب.

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
 لتجارية بفاس بتاريخ)6))ماي)2122 

تحت رقم)61)2.

781I

CHAOUER CONSEIL

2H ONLINE
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

CHAOUER CONSEIL
 BD MY YOUSSEF RES YASSINE

 II(N°11 ، 90000، TANGER
MAROC

2H ONLINE شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد)في 

طور  لتصفية)
وعنو ن مقرها  إل تماعي شارع 

موالي 5وسف إقامة 5اسين 2 رقم 
)) - 91111 طنجة  ململكة  ملغربية.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.(14(4(
بمقت�شى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
2122)تقرر حل) 27)د نبف)  ملؤرخ في)
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت)
مبلغ) (2H ONLINE  لشريك  لوحيد)
وعنو ن) درهم  ((1.111 رأسمالها)
مقرها  إل تماعي شارع موالي 5وسف)
 91111  -  (( رقم) (2 5اسين) إقامة 
(: ل) نتيجة  طنجة  ململكة  ملغربية 
مع مصادفة) عدم  شتغال  لشركة 

تأسيسها لجائحة كوفيد)9)
.

شارع) ب  مقر  لتصفية  حدد  و 
موالي 5وسف إقامة 5اسين)2)رقم))) 

- 91111)طنجة  ململكة  ملغربية.)
و عين:

و) حمي  عبد  للطيف   لسيد)ة))
عنو نه) ))شارع موالي 5وسف عمارة)
5اسين)2) لطابق)1))رقم)69 91111 
)ة)) طنجة  ململكة  ملغربية كمصفي)

للشركة.

وعند  إلقتضاء) لحدود  ملفروضة)
محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و) تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
5نا5ر) ((9 بتاريخ) بو دة   لتجارية 

 212)تحت رقم))82)26.

78(I

Atlas Valora Conseil

AFROMARKETING
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

Atlas Valora Conseil
 N°8, Immeuble 186, Ibn
 Tachfine - Azli ، 40150،

MARRAKECH  ملغرب
AFROMARKETING شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي 29 شارع 
 الميف موالي عبد هللا، إقامة  لسالم 
 لطابق رقم 2 شقة رقم 22 - 1 411 

مر كش  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

( 2467
 (8 في) مؤرخ  حر  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  (2122 أكتوبر)
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�شي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.AFROMARKETING
وكالة) (: بإ5جاز) غرض  لشركة 
و  لتو صل) و  لتسويق  لالشهار 

و لعالقات  لعامة.
29)شارع) عنو ن  ملقر  ال تماعي):)
إقامة  لسالم)  الميف موالي عبد هللا،)
 لطابق رقم)2)شقة رقم)22 - 1 411 

مر كش  ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 21.111 رأسمال  لشركة:) مبلغ 
درهم،)مقسم كالتالي:

 (11 (:  لسيد عبد  لعالي باملد ني)
حصة بقيمة)11))درهم للحصة.

 51 (:  لسيد محمد أمين باملد ني)
حصة بقيمة)11))درهم للحصة.

حصة) (51 (:  لسيد حمزة نشاش)
بقيمة)11))درهم للحصة.)

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء):

باملد ني) عبد  لعالي   لسيد 
درب) شكر   بن  عنو نه) )) نان 
مر كش) (411 4  4 رقم)  لصومعة 

 ملغرب.
باملد ني) أمين  محمد   لسيد 
درب) شكر   بن  عنو نه) )) نان 
مر كش) (411 4  4 رقم)  لصومعة 

 ملغرب.
عنو نه) )) نشاش  حمزة   لسيد 
 41(71  2541 تجزئة  لعزوزية رقم)

مر كش  ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
باملد ني) عبد  لعالي   لسيد 
درب) شكر   بن  عنو نه) )) نان 
مر كش) (411 4  4 رقم)  لصومعة 

 ملغرب
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
5نا5ر) ((8 بتاريخ) بمر كش   لتجارية 

 212)تحت رقم)657.

782I

SIRIVS COMMERCE SARL AU

 SIRIVS COMMERCE SARL
AU

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

حل شركة

SIRIVS COMMERCE SARL AU
26، محج مرس  لسلطان  لطابق 

)  لشقة رقم   ، 71 21، 
 لد ر لبيضاء  ملغرب

 SIRIVS COMMERCE SARL AU
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد)في طور  لتصفية)
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وعنو ن مقرها  إل تماعي 26, محج 
مرس  لسلطان  لطابق )  لشقة 
رقم   - 71 21  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.47 847

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�شى 
تقرر حل) (2122 نونبف) ( 1  ملؤرخ في)
محدودة) مسؤولية  ذ ت  شركة 
 SIRIVS ذ ت  لشريك  لوحيد)
مبلغ) (COMMERCE SARL AU
وعنو ن) درهم  ((11.111 رأسمالها)
مرس) محج  (,26 مقرها  إل تماعي)
 - )) لشقة رقم)    لسلطان  لطابق)
71 21) لد ر  لبيضاء) ملغرب نتيجة)
ل):)عدم و ود رؤية و فاق و ضحين)
أي) وعدم  نجاز  ملستقبل  لشركة 

نشاط مند تأسيسها.
و حدد مقر  لتصفية ب)26,)محج)
مرس  لسلطان  لطابق))) لشقة رقم)

  - 71 21) لد ر  لبيضاء) ملغرب.)
و عين:

و) ) لحسين  مزوز)  لسيد)ة))
إقامة) مومن  سيدي  عنو نه) ))
 لبستان عمارة  لف)6)رقم)5 21411 
)ة)) كمصفي)  لد ر  لبيضاء) ملغرب 

للشركة.
وعند  إلقتضاء) لحدود  ملفروضة)
محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و) تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
 (2 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

5نا5ر) 212)تحت رقم)956 85.

78 I

SIRIVS COMMERCE SARL AU

AESTHEMED SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

SIRIVS COMMERCE SARL AU
26، محج مرس  لسلطان  لطابق 

)  لشقة رقم   ، 71 21، 
 لد ر لبيضاء  ملغرب

AESTHEMED SARL شركة 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة)في طور 

 لتصفية)
وعنو ن مقرها  إل تماعي 26, محج 
مرس  لسلطان  لطابق )  لشقة 
رقم   - 71 21  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.4( ( 9

بمقت�شى  لجمع  لعام  إلستثن)
تقرر) (2122 نونبف) ( 1 في)  ئياملؤرخ 
حل شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة)
AESTHEMED SARL)مبلغ رأسمالها)
مقرها) وعنو ن  درهم  ((11.111
26,)محج مرس  لسلطان)  إل تماعي)
 21 71  - رقم)   )) لشقة   لطابق)
 لد ر  لبيضاء) ملغرب نتيجة ل):)عدم)
و ود رؤية و فاق و ضحين ملستقبل)
 لشركة وعدم  نجاز أي نشاط مند)

مدة.
و حدد مقر  لتصفية ب)26,)محج)
مرس  لسلطان  لطابق))) لشقة رقم)

  - 71 21) لد ر  لبيضاء) ملغرب.)
و عين:

هرماك) فاطمة  لزهر ء)  لسيد)ة))
تجزئة  لزوبيف لطابق) عنو نه) )) و 
21221) لد ر) 1)) أللفة)  ) لرقم)
 لبيضاء) ملغرب كمصفي))ة))للشركة.
وعند  إلقتضاء) لحدود  ملفروضة)
محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و) تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
 (2 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

5نا5ر) 212)تحت رقم)955 85.
784I

ALTIS CONSEILS

ترانسيمار ش م م 
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

ALTIS CONSEILS
 rue(Haj(Omar(Riffi 3é(étage , (1

 appartementN°31 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

تر نسيمار ش م م  شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي 298 شارع 

محمد  لخامس  لدور  لر بع  لشقة 
رقم 44 ------  2155  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.25264

بمقت�شى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

تمت) (21(7 5نا5ر) ((1 في)  ملؤرخ 

 ملصادقة على):

عبد  لرحيم) )ة)) تفويت  لسيد)

حصة   تماعية) (487,50 بنجلون)

من أصل)111.))حصة لفائدة  لسيد)

 (1 بتاريخ) بنجلون  عبد  لسالم  )ة))

5نا5ر)7)21.

عبد  لرحيم) )ة)) تفويت  لسيد)

حصة   تماعية) (337,50 بنجلون)

من أصل)111.))حصة لفائدة  لسيد)

5نا5ر) ((1 بتاريخ) لطيفة بنجلون  )ة))

.21(7

عبد  لرحيم) )ة)) تفويت  لسيد)

بنجلون)43,75)حصة   تماعية من)

أصل)111.))حصة لفائدة  لسيد))ة))

ناد5ة بنجلون بتاريخ)1))5نا5ر)7)21.

عبد  لرحيم) )ة)) تفويت  لسيد)

بنجلون)43,75)حصة   تماعية من)

أصل)111.))حصة لفائدة  لسيد))ة))

إلهام بنجلون بتاريخ)1))5نا5ر)7)21.

عبد  لرحيم) )ة)) تفويت  لسيد)

بنجلون)43,75)حصة   تماعية من)

لفائدة  لسيد) حصة  ((.111 أصل)

5نا5ر) ((1 بتاريخ) بنجلون  سميفة  )ة))

.21(7

عبد  لرحيم) )ة)) تفويت  لسيد)

بنجلون)43,75)حصة   تماعية من)

لفائدة  لسيد) حصة  ((.111 أصل)

5نا5ر) ((1 بتاريخ) بنجلون  كريمة  )ة))

.21(7

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني  (

 24 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

أكتوبر)7)21)تحت رقم)647262.

785I

N.FOUAD & ASSOCIES

MOBI DEAL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

رفع رأسمال  لشركة

N.FOUAD & ASSOCIES

 RUE SOUMAYA RES

 SHEHRAZADE 3 ETG 5 N 22

 PALMIERS CASABLANCA RUE

 SOUMAYA RES SHEHRAZADE

 3 ETG 5 N 22 PALMIERS

 CASABLANCA، 20000،

Casablanca Maroc

MOBI DEAL شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي رقم 4  

شارع  بن  لحكم ، بور وندي - 

21141  لد ر  لبيضاء  ملغرب.
رفع رأسمال  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.265 75

بمقت�شى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

تم) 5نا5ر) 212) (26 في)  ملؤرخ 
قدره) بمبلغ  رأسمال  لشركة  رفع 

»511.111)درهم«)أي من)»11.111) 

عن) درهم«) (611.111« إلى) درهم«)

إدماج  حتياطي أو أرباح أو) (: طريق)

عالو ت إصد ر في رأس  ملال.

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

 1( بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

فبف 5ر) 212)تحت رقم)856622.

786I

A&P INTERIORS

أ ب أنتريورس
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

A&P INTERIORS

1) زنقة مابيلون حي فال فلوري 

 لد ر  لبيضاء ، 21111،  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب

أ ب أنتف5ورس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد)في 

طور  لتصفية)
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وعنو ن مقرها  إل تماعي 1) زنقة 
مابيلون حي فال فلوري  لد ر 

 لبيضاء - 21111  لد ر  لبيضاء 
 ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.28684 
بمقت�شى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
 ملؤرخ في)21)أكتوبر)2122)تقرر حل)
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت)
 لشريك  لوحيد أ ب أنتف5ورس مبلغ)
درهم وعنو ن) ((.111.111 رأسمالها)
مابيلون) زنقة  ((1 مقرها  إل تماعي)
(- فلوري  لد ر  لبيضاء) فال  حي 
21111) لد ر  لبيضاء) ملغرب نتيجة)

ل):) لنشاط غيف مربح.
1))زنقة) و حدد مقر  لتصفية ب)
مابيلون حي فال فلوري  لد ر  لبيضاء)

- 21111) لد ر  لبيضاء) ملغرب.)
و عين:

فركرويس) مانويل  بييف   لسيد)ة))
زنقة  ابر  بن حيان) ( 5 و عنو نه) ))
)1) لد ر  لبيضاء) )1) لشقة)  لطابق)
21111) لد ر  لبيضاء) ملغرب)

كمصفي))ة))للشركة.
وعند  إلقتضاء) لحدود  ملفروضة)
محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
 ملخابرة و محل تبليغ  لعقود و  لوثائق)
 ملتعلقة بالتصفية):)1))زنقة مابيلون)

حي فال فلوري  لد ر  لبيضاء
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
بتاريخ) 2  بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

د نبف)2122)تحت رقم)579)85.

787I

ALTIS CONSEILS

ترانسيمار ش م م
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تحويل  لشكل  لقانوني للشركة

ALTIS CONSEILS
 rue(Haj(Omar(Riffi 3é(étage , (1

 appartementN°31 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

تر نسيمار ش م م شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

و عنو ن مقرها  ال تماعي 298 
شارع محمد  لخامس  لدور  لر بع 
شقة رقم 44 --------  2155  لد ر 

 لبيضاء.
تحويل  لشكل  لقانوني للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.25264

بمقت�شى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تم تحويل) (21(7 5نا5ر) ((1  ملؤرخ في)
 لشكل  لقانوني للشركة من)»شركة)
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة«)إلى)»شركة)
ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك)

 لوحيد«.
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
 24 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

أكتوبر)7)21)تحت رقم)647262.

788I

FINANCIAL CONSULTING PARTNERS

ALJADIDA VIEW
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

 FINANCIAL CONSULTING
PARTNERS

 RUE(IBNOU(MOUNIR, ((7
 RESIDENCE AZZARKA
 1ER(ETAGE(N2 MAARIF,
 CASABLANCA- MAROC ،
20330، Casablanca(Maroc
ALJADIDA VIEW شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي 2   شارع 
إبر هيم رود ني، إقامة ريحان، طابق 
5، شقة )2 - 21111  لد ر لبيضاء 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

5695  
في) مؤرخ  حر  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) (15
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�شي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.ALJADIDA VIEW
منعش) (: بإ5جاز) غرض  لشركة 

عقاري.
عنو ن  ملقر  ال تماعي):)2  )شارع)
إبر هيم رود ني،)إقامة ريحان،)طابق)
21111) لد ر لبيضاء)  -  2( شقة) (،5

 ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 511 (: بلكامل)  لسيدة  سماء)

حصة بقيمة)11))درهم للحصة.
حصة) (511 (: نز ر  لتباع)  لسيد 

بقيمة)11))درهم للحصة.)
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
بلكامل عنو نه) ))  لسيدة  سماء)
7 )عمارة بودو  شارع محمد)  لشقة)

 لر فعي)24111) لجد5دة  ملغرب.
عنو نه) )) نز ر  لتباع   لسيد 
تجزئة  لنخيل  متد د لطابق)  (24

24111) لجد5دة  ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
بلكامل عنو نه) ))  لسيدة  سماء)
7 )عمارة بودو  شارع محمد)  لشقة)

 لر فعي)24111) لجد5دة  ملغرب
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
 25 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

5نا5ر) 212)تحت رقم)-.
789I

EUREXMA

ARGA ZONE
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تحويل  ملقر  ال تماعي للشركة

EUREXMA
 BD ABDELMOUMEN (87

 RES(WALIL 3EME(ETAGE 75
 BD ANFA ANGLE CLOS DE

 PROVENCE 9EME(ETG(APPT
 B108، 20000، CASABLANCA

MAROC

ARGA ZONE شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي 65 زنقة 
 حمد  ملجاطي معاريف - 21111 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب.
تحويل  ملقر  ال تماعي للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.544129

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�شى 
 ملؤرخ في) 1)فبف 5ر) 212)تم تحويل)
من) للشركة   ملقر  ال تماعي  لحالي 
(- زنقة  حمد  ملجاطي معاريف) (65«
إلى) 21111) لد ر  لبيضاء) ملغرب«)
c)مجمع موريطانيا سيدي) »48)زنقة)
21111) لد ر  لبيضاء) (- ( برنو�شي)

 ملغرب«.
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
 12 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

فبف 5ر) 212)تحت رقم)856884.

791I

BODAGENCY

BODAGENCY
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

BODAGENCY
-  لد ر  لبيضاء  ملغرب -  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب، 11 21، 
CASABLANCA MAROC

BODAGENCY شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي  ) زنقة 
أحمد  ملجاتي إقامة لز ل4  لطابق 
) رقم 8 - 11)21  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

5711((
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) ((6
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�شي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
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عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.BODAGENCY
وكالة) (: بإ5جاز) غرض  لشركة 

 التصال و لتو صل  لرقمي.
زنقة) (( (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
لز ل4  لطابق) إقامة  أحمد  ملجاتي 
11)21) لد ر  لبيضاء)  -  8 رقم) ((

 ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 YAHIA OUAZZANI  لسيد)
TOUHAMI : 411)حصة بقيمة)11) 

درهم للحصة.
 لسيدة ر ضية بناني):)11 )حصة)

بقيمة)11))درهم للحصة.
  11 (: دحمان) إدريس   لسيد 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة.)
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
 YAHIA OUAZZANI  لسيد)
 RES FADH عنو نه) )) (TOUHAMI
 ALLAH ( IMM   APPT 5 (1211

سال  ملغرب.
عنو نه) )) بناني  ر ضية   لسيدة 
تجزئة كونطو ر بلوك أ درج))) لطابق)
21211) لد ر  لبيضاء) شقة)   (2

 ملغرب.
إدريس دحمان عنو نه) ))  لسيد 
سيدي) بنكيف ن  6) نان  زنقة) ((1

بو يدة)1611))فاس  ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 YAHIA OUAZZANI  لسيد)
 RES FADH عنو نه) )) (TOUHAMI
 ALLAH ( IMM   APPT 5 (1211

سال  ملغرب
عنو نه) )) بناني  ر ضية   لسيدة 
تجزئة كونطو ر بلوك أ درج))) لطابق)
21211) لد ر  لبيضاء) شقة)   (2

 ملغرب
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
  1 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

5نا5ر) 212)تحت رقم)29 856.
79(I

MONDIALE GEST

ESPACE KHARBOUCH
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

MONDIALE GEST
 IMM 202 APT 01A(PORTES(DE
 MARRAKECH 2 - MARRAKECH

 MARRAKECH، 40000،
MARRAKECH MAROC

ESPACE KHARBOUCH شركة 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي  ملكرونات 
دو ر  ملحارير  لجماعة  لثف بية أوالد 
دليم  لبور مر كش  ملغرب - 41111 

مر كش  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

( 26 9
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) (1 
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�شي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.ESPACE KHARBOUCH
:) ستغالل) غرض  لشركة بإ5جاز)

محطة  لوقود مقهى ومطعم.
عنو ن  ملقر  ال تماعي):) ملكرونات)
أوالد) دو ر  ملحارير  لجماعة  لثف بية 
 41111 (- دليم  لبور مر كش  ملغرب)

مر كش  ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 251 (: خربوش)  لسيد  محمد 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة.
: خربوش) عبد للطيف    لسيد 
251)حصة بقيمة)11))درهم للحصة.
 لسيد عبد لرحيم خربوش):)251 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة.
 لسيد عبد لها دي خربوش):)251 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة.)

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

خربوش) دي  عبد لها   لسيد 

عنو نه) ))دو ر  لشناغلة مالسة أوالد)

دليم)41111)مر كش  ملغرب.

خربوش) عبد لرحيم   لسيد 

عنو نه) ))دو ر  لشناغلة مالسة أوالد)

دليم)41111)مر كش  ملغرب.

خربوش) عبد للطيف   لسيد 

عنو نه) ))دو ر  لشناغلة مالسة أوالد)

دليم)41111)مر كش  ملغرب.

 لسيد  محمد خربوش عنو نه) ))

دليم) أوالد  مالسة  دو ر  لشناغلة 

41111)مر كش  ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

خربوش) عبد للطيف   لسيد 

عنو نه) ))دو ر  لشناغلة مالسة أوالد)

دليم)41111)مر كش  ملغرب

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

5نا5ر) (25 بتاريخ) بمر كش   لتجارية 

 212)تحت رقم)251 4).

792I

GHIZLANE DOUBLANE

OM COMPANY
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

GHIZLANE DOUBLANE
رقم 5 عمارة  لعبدي شارع محمد 

 لسادس ، 24111،  لجد5دة  ملغرب

OM COMPANY شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي زنقة سمية 

 قامة شهرز د )  لطابق   رقم  ) - 

21111  لد ر  لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

571219

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) (26

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�شي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

 OM (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.COMPANY

(: بإ5جاز) غرض  لشركة 

.promoteur immobilier

زنقة) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)

سمية  قامة شهرز د))) لطابق) )رقم)

 ) - 21111) لد ر  لبيضاء) ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 511 (:  لسيد محمد زكرياء)قمري)

حصة بقيمة)11))درهم للحصة.

 511 (: بنجلون)  لسيد  سامة 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة.)

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

قمري) زكرياء) محمد   لسيد 

عنو نه) ))فيال)287)شارع  بن باديس)

24111) لجد5دة) تجزئة  لقدس)

 ملغرب.

بنجلون عنو نه) ))  لسيد  سامة 

5))تجزئة بستيجيا  طلنتيك  لجد5دة)

24111) لجد5دة  ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

قمري) زكرياء) محمد   لسيد 

عنو نه) ))فيال)287)شارع  بن باديس)

24111) لجد5دة) تجزئة  لقدس)

 ملغرب

بنجلون عنو نه) ))  لسيد  سامة 

5))تجزئة بستيجيا  طلنتيك  لجد5دة)

24111) لجد5دة  ملغرب

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

 1( بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

فبف 5ر) 212)تحت رقم)846769.
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AFIDACOM

سيكووارما
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

قفل  لتصفية
 فيدكوم 

7 و 7) تجزئة السيكون  ألطلس 
طريق صفرو ، 1111 ، فاس 

 ملغرب.
إعالن عن قفل  لتصفية.

  شركة سيكوو رما  شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة في طور 

 لتصفية
وعنو ن مقرها  ال تماعي  ) شارع 
خالد  بن  لوليد بورمانة - 1111  

فاس  ملغرب
مبلغ رأسمالها 11.111) درهم 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
. 994(

عنو ن  ملصفي:) لسيد) و   سم 
،) لحامل) مغربي) (، منيف)  لو ر 5ني 
 45(2 9C رقم) لبطاقة  لتعريف 
 2 تجزئة صولونا) ((( ب) و  لساكن 
  1111 2)فاس) طريق  موز ر  لزهور)

فاس  ملغرب
بمقت�شى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
 ملؤرخ في)25)نونبف)2122)تقرر ما 5لي:
مصفي) تقرير  على  •) ملصادقة 
بعمليات  لتصفية)  لشركة  ملتعلق 

 لتي قام بها.
•)تسليم وصل إبر ء)للمصفية عن)

عمليات  لتصفية.
لشركة) قفل  لتصفية  تقرير  (•
ذ ت  ملسؤولية) شركة  ( سيكوو رما)
تاريخ  لجمع) من  ،) بتد ء)  ملحدودة)

 لعام  الستثنائي  ملذكور أعاله.
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
 لتجارية بفاس بتاريخ)1 )5نا5ر) 212 

تحت رقم) 212/)595.  
794I

CHAOUER CONSEIL

LABED
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تحويل  ملقر  ال تماعي للشركة
CHAOUER CONSEIL

 BD MY YOUSSEF RES YASSINE
 II(N°11 ، 90000، TANGER

MAROC

LABED شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي رقم ) 
شارع  لنجدة - 111 9 تطو ن 

 ململكة  ملغربية.
تحويل  ملقر  ال تماعي للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.(1(6 

بمقت�شى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
 ملؤرخ في)24)أكتوبر)2122)تم تحويل)
من) للشركة   ملقر  ال تماعي  لحالي 
»رقم)))شارع  لنجدة)-)111 9)تطو ن)
6) لطابق) »رقم) إلى)  ململكة  ملغربية«)
شارع عبد) (2-(2 إقامة عالية مار) (2
تطو ن) (9 111 (- هللا  لفخار كويلمة)

 ململكة  ملغربية«.
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
د نبف) ( 1  البتد ئية بتطو ن بتاريخ)

2122)تحت رقم)2615.

795I

 ئتمانية  لفضيلة

TDIMPERIAL
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 ئتمانية  لفضيلة
رقم 529 شقة رقم 4  لطابق 

2  لوحدة 5 شارع عالل  لفا�شي 
مر كش ، 41171، مر كش  ملغرب

TDIMPERIAL شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي رقم 529 
 لطابق  ألر�شي محل رقم 2  ملنار 
تجزئة  لشرف   - 46111 مر كش 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
5826 

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعد د  لقانون) 5وليوز) )21) (( 
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�شي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.TDIMPERIAL
صاح4) (: بإ5جاز) غرض  لشركة 

مقهى.
عنو ن  ملقر  ال تماعي):)رقم)529 
2) ملنار) رقم) محل   لطابق  ألر�شي 
مر كش) (46111 (- ( ( تجزئة  لشرف)

 ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 (.111 (:  لسيد ضضوش توفيق)

حصة بقيمة)11))درهم للحصة.)
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
 لسيد ضضوش توفيق عنو نه) ))
 41 عمارة) (( س) هكتار  (24 تجزئة)

 لشقة)8 11111)تمارة  ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيد ضضوش توفيق عنو نه) ))
 41 عمارة) (( س) هكتار  (24 تجزئة)

 لشقة)8 11111)تمارة  ملغرب
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
5وليوز) (25  لتجارية بمر كش بتاريخ)

 )21)تحت رقم)62752.
796I

FIDUCOMPETENCES

نارمور
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

FIDUCOMPETENCES
 RUE MUSTAPHA EL MAANI
 ETAGE 3 N(IMMEUBLE 219،

20140، CASABLANCA(MAROC
نارمور شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي 9)2 شارع 
مصطفى  ملعاني  لطابق  لثالث 

 لد ر  لبيضاء - 21111  لد ربيضاء 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

571427

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) (25

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�شي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

 إلقتضاء)بمختصر تسميتها):)نارمور.

صناعة) (: بإ5جاز) غرض  لشركة 

 لنسيج ومستلزمات  أل هزة  لطبية.

عنو ن  ملقر ال تماعي):)9)2)شارع)

مصطفى  ملعاني  لطابق  لثالث)

21111) لد ربيضاء) (-  لد ر  لبيضاء)

 ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 لسيد  5ت بنكر   لحسين):)111.) 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة.)

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

بنكر   لحسين)  لسيد  5ت 

زوال  قامة) شارع  ميل  عنو نه) ))

 الحفاد مدخل  لف  لطابق)4)شقة)8 

بلفد5ر)21111) لد ر لبيضاء) ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

بنكر   لحسين)  لسيد  5ت 

زوال  قامة) شارع  ميل  عنو نه) ))

 الحفاد مدخل  لف  لطابق)4)شقة)8 

بلفد5ر)21111) لد ر لبيضاء) ملغرب

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

 12 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

فبف 5ر) 212)تحت رقم)856795.

797I
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AGIN SARL

 qui veut boir un café Sarl à
associé unique

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

AGIN SARL
 RUE(RABIA(APT 2 AGDAL (7

 RABAT ، 12000، RABAT
MAROC

 qui(veut(boir(un(café(Sarl(à
associé unique شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي عند تيك 
إكيبومو عمارة 1  شقة 8 زنقة 

موالي  حمد لوكيلي حسان  لرباط - 
1121)  لرباط  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
(65819

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعد د  لقانون) (2122 د نبف) (28
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�شي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 qui (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)
 veut(boir(un(café(Sarl( à(associé

.unique
-)إد رة) (: بإ5جاز) غرض  لشركة 

 لعمليات  لتجارية
-2مطعم

-)قهوة.
عند) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
8)زنقة) 1 )شقة) تيك إكيبومو عمارة)
موالي  حمد لوكيلي حسان  لرباط)-)

1121)) لرباط  ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 (.111 (:  لسيدة فتيحة بنمبارك)
حصة بقيمة)11))درهم للحصة.)

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء):

 لسيدة فتيحة بنمبارك عنو نه) ))
4) ملحيط) شقة) طونكان  زنقة  ( 2

 لرباط)1141)) لرباط  ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيدة فتيحة بنمبارك عنو نه) ))
4) ملحيط) شقة) طونكان  زنقة  ( 2

 لرباط)1141)) لرباط  ملغرب
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
فبف 5ر) (12 بتاريخ) بالرباط   لتجارية 

 212)تحت رقم)2825 ).
798I

beta conseil

SIMARCO
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تحويل  ملقر  ال تماعي للشركة

beta conseil
 149BD(LALLA(YACOUT(N° 58
 DERB(OMAR(CASABLANCA ،

20000، casablanca(maroc
SIMARCO شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي 6   شارع 
بوردو  لطابق  لثالت شقة رقم 1) 
بوركون. - 11 21  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب.
تحويل  ملقر  ال تماعي للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.277965

بمقت�شى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تم تحويل) (2122 نونبف) (17  ملؤرخ في)
من) للشركة   ملقر  ال تماعي  لحالي 
بوردو  لطابق  لثالت) شارع  (  6«
شقة رقم)1))بوركون.)-)11 21) لد ر)
 لبيضاء) ملغرب«)إلى)»رقم)4))تجزئة)
  (115 (- حى رفا5ف صفرو) رقم) )

صفرو  ملغرب«.
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
 12 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

فبف 5ر) 212)تحت رقم)8 8569.
799I

FIDUNION-MAROC

KY PROMO
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

FIDUNION-MAROC

 RUE EL AMRAOUI BRAHIM ,2 

 CASABLANCA ، 20000،

CASABLANCA MAROC

KY PROMO شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي  2، زنقة 

 لعمر وي  بر هيم - 21111  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

571677

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) (21

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�شي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

 KY (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.PROMO

:) إلنعاش) غرض  لشركة بإ5جاز)

 لعقاري.
عنو ن  ملقر  ال تماعي):) 2،)زنقة)

21111) لد ر) (-  لعمر وي  بر هيم)

 لبيضاء) ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 (1.111 رأسمال  لشركة:) مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

 لسيد 5وسف عماري):)51)حصة)

بقيمة)11))درهم للحصة.

حصة) (51 (:  لسيدة كوثر عماري)

بقيمة)11))درهم للحصة.)

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

عنو نه) )) عماري  5وسف   لسيد 
(،( زكية) (، 1 رقم) شارع  طالنتيد،)

بولو)1) لد ر  لبيضاء) ملغرب.

عنو نه) )) عماري  كوثر   لسيدة 
 1 كاليفورنيا) فلوريد ،) تجزئة  (،46

 لد ر  لبيضاء) ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) )) عماري  5وسف   لسيد 
(،( زكية) (، 1 رقم) شارع  طالنتيد،)

بولو)1) لد ر  لبيضاء) ملغرب
عماري) عبد  لرحيم   لسيد 
(، 1 رقم) شارع  طالنتيد،) عنو نه) ))
زكية))،)بولو)1) لد ر  لبيضاء) ملغرب

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
بتاريخ) 1  بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

فبف 5ر) 212)تحت رقم)857115.

811I

 العالنات  الد رية للشركات  ملغربية

SYRINE TRAD SARL AU
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 العالنات  الد رية للشركات  ملغربية
 AGADIR ،88111 ، ملغرب 

MAROC
SYRINE TRAD SARL AU شركة 

ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي  لحي 
 إلد ري  لوطية - 82111 طانطان 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
 7(77

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) (21
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�شي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.SYRINE TRAD SARL AU
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(: بإ5جاز) غرض  لشركة 
.TRAVEAUX DIVERS

:) لحي) عنو ن  ملقر  ال تماعي)
طانطان) (82111 (-  إلد ري  لوطية)

 ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)عاما سنة.
 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
عنو نه) )) بوشرور  ر اء)  لسيدة 
 لحي  إلد ري  لوطية)82111)طانطان)

 ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) )) بوشرور  ر اء)  لسيدة 
 لحي  إلد ري  لوطية)82111)طانطان)

 ملغرب
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
 البتد ئية بطانطان بتاريخ)12)فبف 5ر)

 212)تحت رقم)48.
81(I

 العالنات  الد رية للشركات  ملغربية

YNACONCEPTION
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 العالنات  الد رية للشركات  ملغربية
 AGADIR ،88111 ، ملغرب 

MAROC
YNACONCEPTION شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي شقة رقم 
5  لطابق  لثالث تجزئة تيليال تمد5د 

رقم 712   - 81111 أكاد5ر  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
5422 

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) (24
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�شي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.YNACONCEPTION
وكالة) (: بإ5جاز) غرض  لشركة 

 التصال  لرقمي.
عنو ن  ملقر  ال تماعي):)شقة رقم)
5) لطابق  لثالث تجزئة تيليال تمد5د)

رقم)712) )-)81111)أكاد5ر  ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)عاما سنة.
 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
مفيفو) أنجريد  طتيانا   لسيدة 
 5 رقم) شقة  عنو نه) )) بابوندم 
تمد5د) تيليال  تجزئة   لطابق  لثالث 

رقم)712) )81111)أكاد5ر  ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
مفيفو) أنجريد  طتيانا   لسيدة 
 5 رقم) شقة  عنو نه) )) بابوندم 
تمد5د) تيليال  تجزئة   لطابق  لثالث 

رقم)712) )81111)أكاد5ر  ملغرب
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
5نا5ر) ( ( بتاريخ) باكاد5ر   لتجارية 

 212)تحت رقم)21288).

812I

 العالنات  الد رية للشركات  ملغربية

 STE RESIDENCE YACINE
SARL

إعالن متعدد  لقر ر ت

 العالنات  الد رية للشركات  ملغربية
 AGADIR ،88111 ، ملغرب 

MAROC
 STE RESIDENCE YACINE SARL
»شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة«
وعنو ن مقرها  ال تماعي: رقم 

 6 شارع  لشافعي ، حي  لقدس - 
81111  كاد5ر  ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

. 96 

بمقت�شى  لجمع  لعام  الستثنائي)

 ملؤرخ في)25)نونبف)6)21

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية:)

قر ر رقم)):) لذي 5نص على ما5لي:)

-)بعد  قر ر بوفاة  لسيد فر ية صالح)

من  رث  لسيد) حصة  (511 -توزيع)

وهم:)) ورثة  لفائدة  فر ية  صالح 

 51 ( ( ( ناد5ة حبيبة)  لسيدة فر ية 

 51 ( ( ( ) لسيدة فر ية ناد5ة) (- حصة)

حصة))-)) لسيد فر ية توفيق))11) 

عبد  لحق)))) فر ية  ) لسيد  حصة)

-) لسيد فر ية رشيد)))) ( حصة) ((11

) لسيد فر ية  حمد) (- حصة) ((11

11))حصة)-)هيبة)451)حصة كل من)

 لسيدة فر ية حبيبة,) لسيد فر ية)

عبد  لحق,) فر ية  توفيق,) لسيد 

 لسيد فر ية رشيد,) لسيد فر ية)

 حمد,)لفائدة  لسيدة فر ية)

قر ر رقم)2:) لذي 5نص على ما5لي:)

-تعيين  لسيد نوري عبد هللا كمسيف)

وحيد لشركة لفتفة غيف محدودة.

قر ر رقم) :) لذي 5نص على ما5لي:)

من) لشركة  شكل  لقانوني  -تغييف 

شركة تضامن  لى شركة ش.م.م)

وتبعا لذلك تم تعد5ل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�شي  لتالية:)

على) 5نص  ):) لذي  رقم) بند 

من) حصة  ((711 -تفويت) ما5لي:)

 لسيد نوري 5اسين على شكل  لتالي:)))))

حصة لفائدة  لسيدة فر ية) (+711

حصة لفائدة  لسيد) ((111 ناد5ة و)

نورى عبد هللا.) لسيدة فر ية ناد5ة)))))))))

711))حصة)))))))))71111.11))درهم)

 6811 ( ( ( ( ( ( ( (  لسيد نوري عبدهللا)

در هم) (681111.11 ( ( ( ( ( ( ( ( ( حصة)

حصة)))))))))) (8511 ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (  ملجموع)

851111.11)درهم

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

 لتجارية باكاد5ر بتاريخ) 2)ماي)2122 

تحت رقم))1997).

81 I

4ALL CONSULTING

شركة توزيع املشروبات الغازية 
ناجي

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسيس شركة

4ALL CONSULTING
 LOT RES JASMA IMM G

 BUREAU 3 BENI(YAKHLEF
 MOHAMMEDIA، 28815،
MOHAMMEDIA MAROC

شركة توزيع  ملشروبات  لغازية ناجي 
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي 47) شارع 
 ملقاومة إقامة أفا  لطابق 2  لشقة 
22 - 21111  لد ر  لبيضاء  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

569129
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعد د  لقانون) (2122 د نبف) (16
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�شي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
شركة) (: بمختصر تسميتها)  إلقتضاء)

توزيع  ملشروبات  لغازية ناجي.
توزيع) (: بإ5جاز) غرض  لشركة 

 ملشروبات  لغازية.
 (47 (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
 2 أفا  لطابق) إقامة  شارع  ملقاومة 
21111) لد ر  لبيضاء)  -  22  لشقة)

 ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
حصة) (511 (:  لسيد ناجي أحمد)

بقيمة)11))درهم للحصة.
 511 (:  لسيد سليماني نور لد5ن)

حصة بقيمة)11))درهم للحصة.)
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
 لسيد ناجي أحمد عنو نه) ))دو ر)

 لحساسنة)11)26)برشيد  ملغرب.
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نور لد5ن) سليماني   لسيد 
عنو نه) ))حي  لوحدة))61111)و دة)

 ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
صالح  لد5ن) ناجي   لسيد 
و دة) (61111 حي حسني) عنو نه) ))

 ملغرب
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
بتاريخ) 2  بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

5نا5ر) 212)تحت رقم)))8552.
814I

موثقة

COMFY DESIGN
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

موثقة
شارع فلسطين  قامة  لحرية عمارة 
رقم 8 شقة رقم 2  لطابق  الول 

فاس ، 1111 ، فاس  ملغرب
COMFY DESIGN شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي فاس 
 لطابق  لسادس مكت4  شرف 

رقم 42 شارع عبد  لكريم بنجلون - 
1111  فاس  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
7527(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) (21
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�شي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.COMFY DESIGN
منعش) (: بإ5جاز) غرض  لشركة 

عقاري و  الستيف د و  لتصد5ر.

فاس) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
مكت4  شرف)  لطابق  لسادس 
(- 42)شارع عبد  لكريم بنجلون) رقم)

1111 )فاس  ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
(: عبد  لرحمن)  لسيد  ملالكي 
درهم) ((11 بقيمة) حصة  ((.111

للحصة.)
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
عبد  لرحمن)  لسيد  ملالكي 
و د) حي  (7 رقم) ( 4 زنقة) عنو نه) ))

فاس)1111 )فاس  ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عبد  لرحمن)  لسيد  ملالكي 
و د) حي  (7 رقم) ( 4 زنقة) عنو نه) ))

فاس)1111 )فاس  ملغرب
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
فبف 5ر) (12 بتاريخ) بفاس   لتجارية 

 212)تحت رقم) 6111/212.

815I

EL FACHTALI CONSEIL

 JMJ BLUE STONE
CONSTRUCTIONS CO

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تعيين مسيف  د5د للشركة

EL FACHTALI CONSEIL
رياض نو ل حي سينكو شارع مزدلفة 

عمارة ج  لطابق 4  لشقة د 8 ، 
MARRAKECH ،41111  ملغرب

 JMJ BLUE STONE
CONSTRUCTIONS CO شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي تماريس 
ب2 شارع موالي عبدهللا  لطابق 
 لتاني  لشقة 27 مكت4 ب) - 

41171 مر كش  ملغرب.
تعيين مسيف  د5د للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.(2 795

بمقت�شى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

2122)تم تعيين) 26)د نبف)  ملؤرخ في)

للشركة  لسيد)ة)) مسيف  د5د 

أبوزبي4  وزيف كمسيف آخر

تبعا لقبول  ستقالة  ملسيف.

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

5نا5ر) ((8 بتاريخ) بمر كش   لتجارية 

 212)تحت رقم)746 4).

816I

EL FACHTALI CONSEIL

PRIMA OLIVE
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

EL FACHTALI CONSEIL

رياض نو ل حي سينكو شارع مزدلفة 

عمارة ج  لطابق 4  لشقة د 8 ، 

MARRAKECH ،41111  ملغرب

PRIMA OLIVE شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي رياض 

نو ل حي سينكو شارع مزدلفة عمارة 

ج  لطابق    لشقة س 8 مكت4 ب4 

- 41111 مر كش  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

( 2449

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) ((1

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�شي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

 PRIMA(:(إلقتضاء)بمختصر تسميتها 

.OLIVE

تا ر) (: بإ5جاز) غرض  لشركة 

 لزيوت و ملنتجات  ملشتقة.

رياض) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
نو ل حي سينكو شارع مزدلفة عمارة)
ج  لطابق) ) لشقة س)8)مكت4 ب4 - 

41111)مر كش  ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
  11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
  .111 (: ز وي) فاطمة   لسيدة 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة.)
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
عنو نه) )) ز وي  فاطمة   لسيدة 
2111 ) لحسيمة) كيمادو) ممر  (12

 ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيد دليل شور ق عنو نه) ))15 
كولوم4) (72911 موني) شارع  ون 

فرنسا
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
5نا5ر) ((8 بتاريخ) بمر كش   لتجارية 

 212)تحت رقم)777 4).
817I

EL FACHTALI CONSEIL

CENTRE KADDOURI
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

EL FACHTALI CONSEIL
رياض نو ل حي سينكو شارع مزدلفة 

عمارة ج  لطابق 4  لشقة د 8 ، 
MARRAKECH ،41111  ملغرب

CENTRE KADDOURI شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي شارع 
عالل  لفا�شي مرك4  لحبوس 

2 عمارة أ  لشقة )2  لطابق 5 - 
41111 مر كش  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
( 274 

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
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إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) (( 
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�شي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.CENTRE KADDOURI
عال ات) (: بإ5جاز) غرض  لشركة 
مو د) بيع  و لجسم.) للو ه   لتجميل 

 لتجميل.
شارع) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
 2 مرك4  لحبوس) عالل  لفا�شي 
عمارة أ  لشقة))2) لطابق)5 - 41111 

مر كش  ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 (1.111 رأسمال  لشركة:) مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
 (11 (: قدوري)  لسيد  محمد 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة.)
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
 لسيد  محمد قدوري عنو نه) ))
 ALL GUTENBERG 78 11  6

POISSY)فرنسا.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيد  محمد قدوري عنو نه) ))
 ALL GUTENBERG 78 11  6

POISSY)فرنسا
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
5نا5ر) (27 بتاريخ) بمر كش   لتجارية 

 212)تحت رقم)52)44).
818I

SMCDE

DALI
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

خفض رأسمال  لشركة

SMCDE
 CASABLANCA ، 20000،
CASABLANCA MAROC

DALI شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي مجمع 
 ملباني د لي, ملنطقة  لصناعية 
ليساسفة  لد ر  لبيضاء مجمع 
 ملباني د لي, ملنطقة  لصناعية 

ليساسفة  لد ر  لبيضاء 2 212 
 لد ر  لبيضاء  ملغرب.

خفض رأسمال  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.4(7 
بمقت�شى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تم) (2121 د نبف) (24 في)  ملؤرخ 
بمبلغ) رأسمال  لشركة  خفض 
من) أي  درهم«) (5.711.111« قدره)
»7.611.111)درهم«)إلى)»911.111.) 
عدد) تخفيض  (: طريق) عن  درهم«)

 ألسهم.
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
 22 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

أبريل)2122)تحت رقم)822225.
819I

MOGA CONSEIL

PERLE D›EAU
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

MOGA CONSEIL
 APPRT(AU 1ER(ETGAE(LOTIS(LA
 LAGUNE(N 468 ESSAOUIRA ،

44111،  لصويرة  ملغرب
PERLE D’EAU شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة)في طور 

 لتصفية)
وعنو ن مقرها  إل تماعي رقم 64 
شارع  لكويت - 44111  لصويرة 

 ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.( 65

بمقت�شى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تقرر حل) (2122 نونبف) ((5  ملؤرخ في)
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة) شركة 
رأسمالها) مبلغ  (PERLE D’EAU
مقرها) وعنو ن  درهم  ( .521.111
(- شارع  لكويت) (64 رقم)  إل تماعي 
(: 44111) لصويرة  ملغرب نتيجة ل)

عدم تحقيق  لنشاط أرباح كافية.
 64 و حدد مقر  لتصفية ب رقم)
44111) لصويرة) (- شارع  لكويت)

 ملغرب.)
و عين:

موريس)  لسيد)ة)) رنيست 
شارع) (64 رقم) فوشست و عنو نه) ))
44111) لصويرة  ملغرب)  لكويت)

كمصفي))ة))للشركة.
هيلين) فرونسو ز  كليز   لسيد)ة))
 64 رقم) عنو نه) )) و  بيلو  فوشست 
44111) لصويرة) شارع  لكويت)

 ملغرب كمصفي))ة))للشركة.
وعند  إلقتضاء) لحدود  ملفروضة)
محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و) تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
5نا5ر) (24  البتد ئية بالصويرة بتاريخ)

 212)تحت رقم)45.
8(1I

فيسكونت خدمات

Sté;Cognise Soft sarl au
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

فيسكونت خدمات
شارع محمد حجاج تطو ن، 141 9، 

تطو ن  ملغرب
Sté;Cognise Soft sarl au شركة 

ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد)في طور  لتصفية)

وعنو ن مقرها  إل تماعي شارع خالد 
بن  لوليد رقم.8 ) مرك4  لتجاري 
 الندلس - 111 9  تطو ن  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

. 1887
قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�شى 
2122)تقرر حل) 5))د نبف)  ملؤرخ في)
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت)
 Sté;Cognise Soft  لشريك  لوحيد)
sarl au)مبلغ رأسمالها)1.111))درهم)
وعنو ن مقرها  إل تماعي شارع خالد)
مرك4  لتجاري) بن  لوليد رقم.8 ))

تطو ن  ملغرب) ( (9 111 (-  الندلس)

نتيجة ل):) لظروف  ملاد5ة  لصعبة..

شارع) ب  مقر  لتصفية  حدد  و 

مرك4) رقم.8 )) بن  لوليد  خالد 

 9 111 (- تطو ن)  لتجاري  الندلس 

تطو ن  ملغرب.)

و عين:

عبد) عبد  لغني  مازن   لسيد)ة))

كطالن) عنو نه) )) و   لقادر  لعريقي 

 9 211  2 رشد  لطابق) شارع  بن 

مرتيل  ملغرب كمصفي))ة))للشركة.

وعند  إلقتضاء) لحدود  ملفروضة)

محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و) تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

د نبف) (27  البتد ئية بتطو ن بتاريخ)

2122)تحت رقم)719 .

8((I

CORPOCONSULT SARL

HAMCO
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

CORPOCONSULT SARL

 RUE BANAFSAJ RES YASAMINE

 B(N°18 BEAUSEJOUR ، 20200،

CASABLANCA MAROC

HAMCO شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة)في طور  لتصفية)

وعنو ن مقرها  إل تماعي  لطريق 

 لرئي�شي )،  لطابق  ألر�شي ، بن 

5خلف - 1111)  ملحمد5ة  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.(7655

بمقت�شى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

2122)تقرر حل) 5))د نبف)  ملؤرخ في)

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة) شركة 

 711.111 رأسمالها) مبلغ  (HAMCO

مقرها  إل تماعي) وعنو ن  درهم 

 لطريق  لرئي�شي))،) لطابق  ألر�شي)،)

بن 5خلف)-)1111)) ملحمد5ة  ملغرب)

نتيجة ل):)صعوبات  قتصاد5ة.
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و حدد مقر  لتصفية ب  لطريق)
بن) (، )،) لطابق  ألر�شي)  لرئي�شي)
5خلف)،)-)1111)) ملحمد5ة  ملغرب.)

و عين:
 لسيد)ة))مريم حمري و عنو نه) ))
زنقة كومبيان برج أ شقة) )إقامة  بن)
بطوطة بلفد5ر)21251) لد ر  لبيضاء)

 ملغرب كمصفي))ة))للشركة.
وعند  إلقتضاء) لحدود  ملفروضة)
محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و) تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
 البتد ئية باملحمد5ة بتاريخ)12)فبف 5ر)

 212)تحت رقم)227.
8(2I

FLASH ECONOMIE

NEW INVEST
إعالن متعدد  لقر ر ت

NEW INVEST
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
رأسمالها :1111) درهم

 مقرها  ال تماعي: 2 عملية بارك 
 لرحمة  لطابق  الر�شي  لشقة   
بارك  لرحمة ج -  لد ر  لبيضاء

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 
274865

 29 بمقت�شى عقد عرفي مؤرخ في)
قرر  لشريك  لوحيد) (2122 د نبف)

 لسيد ربعي عبد  لغني)
 تخاذ  لقر ر ت  لتالية

بمبلغ) رأسمال  لشركة  رفع 
1.111))درهم أي من)1.111))درهم)

 لى)21.111)درهم
عبد) عطر د  بالسيد  و العتف ف 

 لرز ق كشريك  د5د للشركة
تم توزيع رأسمال  لشركة كالتالي):
 لسيد ربعي عبد  لغني)11))حصة
 (11 عبد  لرز ق) عطر د   لسيد 

حصة
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
 (7 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

5نا5ر) 212)تحت رقم))85428
8( I

FLASH ECONOMIE

AL BOUGHAZE GIE
 نفصال أوإدماج)

 AL BOUGHAZE تسمية  لشركة
  GIE

 لشكل  لقانوني للشركة 
مجموعة د ت  لنفع  القتصادي

 ملقر  ال تماعي 2) صابري بو معة 
 لطابق  ألول شقة رقم 6  لد ر 

 لبيضاء 
 رقم  لسجل  لتجاري 515987

بمقت�شى  لجمع  لعام  الستثنائي)
 ملؤرخ في)2122/)14/1 

ذ ت مسؤولية) تقرر ضم شركة 
 SANITAIRE AL محدودة)

BOUGHAZE
 ملسجلة في  لسجل  لتجاري تحت)

رقم))1197) 
)كعضو  د5د

8(4I

etablissement darwinier

STE RAKIDAK SARL
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تفويت حصص

etablissement darwinier
 HAY(EL(MASSIRA 02 RUE(SAKIA

 EL(HAMRA(N° 20 DAKHLA ،
73000، dakhla(maroc

STE RAKIDAK SARL شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي حي أم 
تون�شي رقم )2  لد خلة - 111 7 

 لد خلة  ملغرب.
تفويت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.755(

بمقت�شى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تمت) 5نا5ر) 212) (26 في)  ملؤرخ 

 ملصادقة على):
)ة)) سماعيل) تفويت  لسيد)
حصة   تماعية)  لعربي عاللي)   )
من أصل)111.))حصة لفائدة  لسيد)
5نا5ر) (26 بتاريخ) )ة)) لزروك  لحاج 

.212 

)ة)) سماعيل) تفويت  لسيد)
حصة   تماعية)  لعربي عاللي)   )
من أصل)111.))حصة لفائدة  لسيد)
)ة))سيدي  لزين  ليز5د  لطلحة بتاريخ)

26)5نا5ر) 212.
)ة)) سماعيل) تفويت  لسيد)
حصة   تماعية) (  4  لعربي عاللي)
من أصل)111.))حصة لفائدة  لسيد)
 26 بتاريخ) سيدي عبدي  لبيهي  )ة))

5نا5ر) 212.
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني  (
  ( بتاريخ) بو دي  لده4   البتد ئية 
5نا5ر) 212)تحت رقم) 42/212).

8(5I

FIDUCIAIRE DE MARRAKECH FIDUMAR

SHALATHA
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تحويل  ملقر  ال تماعي للشركة

 FIDUCIAIRE DE MARRAKECH
FIDUMAR

 (5(RUE MOHAMED EL
 BEQUAL(GUELIZ ، 40000،
MARRAKECH MAROC

SHALATHA شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي 55 عمارة 
 كار شارع محمد  لخامس  لشقة 

    لطابق  لخامس 41111 مر كش 
 ملغرب.

تحويل  ملقر  ال تماعي للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.((7(( 
بمقت�شى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تم تحويل) 5نا5ر) 212) (12  ملؤرخ في)
للشركة)  ملقر  ال تماعي  لحالي 
محمد) شارع  عمارة  كار  (55« من)
 لخامس  لشقة)  ) لطابق  لخامس)
 491« إلى) مر كش  ملغرب«) (41111
2)) لحي) رقم) س   لطابق  لثاني 
 41111 غانم) سيدي   لصناعي 

مر كش  ملغرب«.
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
فبف 5ر) (1( بتاريخ) بمر كش   لتجارية 

 212)تحت رقم)5) 44).
8(6I

ibtihal(fiduciaire

 SOCIETE LION
PROTECTION SARL A AU

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

ibtihal(fiduciaire

 bloc(h(n 62 ,ouled(oujih(kenitra

، 14000، kenitra(maroc

 SOCIETE LION PROTECTION

SARL A AU شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي بلوك س 
رقم 12   والد  و يه  لقنيطرة 

4111)  لقنيطرة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

681(9

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) (19

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�شي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

 SOCIETE LION PROTECTION

.SARL A AU

غرض  لشركة بإ5جاز):)بيع طفا5ة)

 لحريق.

بلوك) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)

12 ) والد  و يه  لقنيطرة) س رقم)

4111)) لقنيطرة  ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 (.111 (: مر د  لضريف)  لسيد 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة.)

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
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عنو نه) )) مر د  لضريف   لسيد 
12 ) والد  و يه) رقم) س  بلوك 

4111)) لقنيطرة  ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) )) مر د  لضريف   لسيد 
12 ) والد  و يه) رقم) س  بلوك 

4111)) لقنيطرة  ملغرب
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
 البتد ئية بالقنيطرة بتاريخ)25)5نا5ر)

 212)تحت رقم)9)681.

8(7I

ماتريس و ن كونسلتين

DELISOUK
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

ماتريس و ن كونسلتين
شارع عالل  لفا�شي مجمع  لحابوس 

2 عمارة أ شقة )2 مر كش ، 
41111، مر كش  ملغرب

DELISOUK شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي شارع 
عالل  لفا�شي مجمع  لحبوس 2 

عمارة أ  لشقة )2 - مر كش مر كش 
41111 مر كش  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
( 2659

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) ((1
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�شي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.DELISOUK
-) لشر ء) (: غرض  لشركة بإ5جاز)

و لبيع عبف  إلنتفنت.

شارع) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
 2 مجمع  لحبوس) عالل  لفا�شي 
عمارة أ  لشقة))2)-)مر كش مر كش)

41111)مر كش  ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 (1.111 رأسمال  لشركة:) مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
 لسيد مجاهد فرطاوش عنو نه) ))
5 ) قامة) تجزئة  ملحيطة  لشقة)

هجر)41111)مر كش  ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيد مجاهد فرطاوش عنو نه) ))
5 ) قامة) تجزئة  ملحيطة  لشقة)

هجر)41111)مر كش  ملغرب
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
5نا5ر) (25 بتاريخ) بمر كش   لتجارية 

 212)تحت رقم)6 441).
8(8I

CABINET COMPTABLE SAKKAKI SARL

CHAMAR IMMOBILIERE
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تحويل  ملقر  ال تماعي للشركة

 CABINET COMPTABLE
SAKKAKI SARL

 TANGER ، 90000، TANGER
MAROC

CHAMAR IMMOBILIERE شركة 
ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي 61 زنقة 
عمر  بن  لخطاب رقم 2 - 91111 

طنجة  ملغرب.
تحويل  ملقر  ال تماعي للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.58477

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�شى 
تم تحويل) 5نا5ر) 212) (16  ملؤرخ في)
من) للشركة   ملقر  ال تماعي  لحالي 
 -  2 »61)زنقة عمر  بن  لخطاب رقم)
»تجزئة) إلى) طنجة  ملغرب«) (91111

(- 276)مسنانة) 2) لقطعة رقم)  لخيف)
91111)طنجة  ملغرب«.

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
فبف 5ر) (12 بتاريخ) بطنجة   لتجارية 

 212)تحت رقم)727).
8(9I

LA VIE FISCALE

MANAZIL ACHARK ILYAS
إعالن متعدد  لقر ر ت

LA VIE FISCALE
 RUE LAKHDAR GHILANE IMM
 MEHDAOUI 2EME(ETAGE(N°05

، 60000، OUJDA(MAROC
 MANAZIL ACHARK ILYAS

»شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة«
وعنو ن مقرها  ال تماعي: طريق 

 لعونية  نان  والد 5حيى - 61111 
و دة  ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.28527
بمقت�شى  لجمع  لعام  الستثنائي)

 ملؤرخ في) ))5نا5ر) 212
تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية:)

قر ر رقم)):) لذي 5نص على ما5لي:)
تفويت  لسيد  لهياللي  لهاشمي)
ر سمال  لشركة) من  حصة  ( 41
وتفويت) عبد  لرز ق  للسيد لهياللي 
حصة) (  1 لعايش  لهياللي)  لسيد 

للسيد عبد  لرز ق  لهياللي
قر ر رقم)2:) لذي 5نص على ما5لي:)

تغييف  لشكل  لقانوني للشركة)
قر ر رقم) :) لذي 5نص على ما5لي:)
عبد  لرز ق  لهياللي) تعيين  لسيد 

مسيفوحيد للشركة
وتبعا لذلك تم تعد5ل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�شي  لتالية:)
بند رقم)6:) لذي 5نص على ما5لي:)

حصص  لشركة
بند رقم)):) لذي 5نص على ما5لي:)

 لشكل  لقانوني للشركة
على) 5نص  4):) لذي  رقم) بند 

ما5لي:)تسييف  لشركة
على) 5نص  5):) لذي  رقم) بند 

ما5لي:) المضاء ت

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
فبف 5ر) بتاريخ) 1) بو دة   لتجارية 

 212)تحت رقم)2492.

821I

M&T OFFICE

INOVALAB
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

M&T OFFICE
 RUE MOHAMED SEMIHA

 IMM 77 ETG 10 N 57 ، 20000،
casablanca maroc

INOVALAB شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي 77 زنقة 
محمد سميحة طابق  لعاشر رقم 57 

- 21511  لذ ر  لبيضاء  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
5661(7

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  (2122 نونبف) (28
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�شي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.INOVALAB
توزيع) (: بإ5جاز) غرض  لشركة 

 ملستلزمات  لطبية.
زنقة) (77 (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
محمد سميحة طابق  لعاشر رقم)57 

- 21511) لذ ر  لبيضاء) ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 (.111 (: عادل  الزرق)  لسيد 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة.)
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و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء):

عنو نه) )) عادل  الزرق   لسيد 
21511) لد ر  لبيضاء)  لد ر  لبيضاء)

 ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) )) عادل  الزرق   لسيد 
21511) لد ر  لبيضاء)  لد ر  لبيضاء)

 ملغرب
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
 21 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

د نبف)2122)تحت رقم)851955.

82(I

LE LEGALISTE

 ETABLISSEMENT
APPRENDRE ET AGIR

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
إنشاء)فرع تابع للشركة

LE LEGALISTE
ز وية شارع ميسانج و عبد  لرحيم 
بوعبيد  ملكت4 رقم 9  لو زيس ، 
21241،  لد ر  لبيضاء  ملغرب

 ETABLISSEMENT APPRENDRE
ET AGIR شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي 264 شارع 
إبر هيم  لرود ني و أكاسياس  قامة 
 لوفاق  لطابق   شقة 27 - 21111 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب.
إنشاء فرع تابع للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.4 9 (5

بمقت�شى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
 ملؤرخ في)17)نونبف)2122)تقرر إنشاء)
و) (- فرع تابع للشركة تحت  لتسمية)
 لكائن بالعنو ن فيال) )تجزئة  لفنون)
حي دمنات)-)1)288) ملحمد5ة  ملغرب)
بناني) طرف  لسيد)ة)) من  و  ملسيف 

أمينة.
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
 (2 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

5نا5ر) 212)تحت رقم)  8 85.

822I

ste stci

 ste technique de

construction immobilier
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تفويت حصص

ste stci

 av(otman(ibn(affan(immb(A(appt

16 fes، 30000، fes(maroc

 ste technique de construction

immobilier شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي  لدكان ) 

زنقة  بي حنيفة  قامة كوتر محطة 

قطار فاس 1111  فاس  ملغرب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.26(27

بمقت�شى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

تمت) 5نا5ر) 212) ((9 في)  ملؤرخ 

 ملصادقة على):

بحار) محمد  )ة)) تفويت  لسيد)

أصل) من  حصة   تماعية  ((.111

)ة)) لفائدة  لسيد) حصة  ((.111

5ونس سفيف بتاريخ)9))5نا5ر) 212.

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني  (

فبف 5ر) (1( بتاريخ) بفاس   لتجارية 

 212)تحت رقم)5971.

82 I

STE TIB COMPT SARL AU

 PHARMACIE NOUVELLE

OUJDA
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

STE TIB COMPT SARL AU

ملتقى شارع  ملر بطين وزنقة 

 لبخاري إقامة بغد دي مكت4 رقم 

15 ، 61111، و دة  ملغرب

 PHARMACIE NOUVELLE

OUJDA شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي 75 شارع 

 لدرفوفي - 61111 و دة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

4152(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

تم إعد د  لقانون) (2122 أكتوبر) ((5

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�شي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

 PHARMACIE NOUVELLE

.OUJDA

غرض  لشركة بإ5جاز):)صيدلية.

75)شارع) عنو ن  ملقر  ال تماعي):)

 لدرفوفي)-)61111)و دة  ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 211.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 لسيدة حاج سعيد خيفة):)2.111 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة.)

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

خيفة) سعيد  حاج   لسيدة 

 (4 رقم) شارع  لحنصالي  عنو نه) ))

61111)و دة  ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

خيفة) سعيد  حاج   لسيدة 

 (4 رقم) شارع  لحنصالي  عنو نه) ))

61111)و دة  ملغرب

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

فبف 5ر) (12 بتاريخ) بو دة   لتجارية 

 212)تحت رقم)2484.

824I

MODULA FORMATIONS PRIVE

 MODULA FORMATIONS
PRIVE

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

حل شركة

MODULA FORMATIONS PRIVE
 لطابق 4 إقامة  لسالم مكت4 رقم 
8) شارع محمد  لسالوي  ملد5نة 
 لجد5دة، 1111 ، فاس  ململكة 

 ملغربية
 MODULA FORMATIONS PRIVE
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد)في طور  لتصفية)

وعنو ن مقرها  إل تماعي  لطابق 4 
إقامة  لسالم مكت4 رقم 8) شارع 
محمد  لسالوي  ملد5نة  لجد5دة 

1111  فاس  ململكة  ملغربية.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.6(2 7

بمقت�شى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تقرر) (2122 د نبف) (26 في)  ملؤرخ 
ذ ت مسؤولية محدودة) حل شركة 
 MODULA ذ ت  لشريك  لوحيد)
مبلغ) (FORMATIONS PRIVE
وعنو ن) درهم  ((11.111 رأسمالها)
إقامة) (4 مقرها  إل تماعي  لطابق)
شارع محمد) ((8  لسالم مكت4 رقم)
  1111  لسالوي  ملد5نة  لجد5دة)
أن) (: فاس  ململكة  ملغربية نتيجة ل)
 لشركة لم تستطع تحقيق  ألهد ف)

 لتي أنشئت من أ لها.
و حدد مقر  لتصفية ب  لطابق)
4)إقامة  لسالم مكت4 رقم)8))شارع)
محمد  لسالوي  ملد5نة  لجد5دة)

1111 )فاس  ململكة  ملغربية.)
و عين:

و) بلقومي  ( خالد)  لسيد)ة))
درب  لسرغيني) (69 عنو نه) ))
فاس  ململكة) ( 1(21  لفخارين)

 ملغربية كمصفي))ة))للشركة.
وعند  إلقتضاء) لحدود  ملفروضة)
محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
 ملخابرة و محل تبليغ  لعقود و  لوثائق)
4)إقامة) :) لطابق)  ملتعلقة بالتصفية)
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شارع محمد) ((8  لسالم مكت4 رقم)
 لسالوي  ملد5نة  لجد5دة فاس

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
 لتجارية بفاس بتاريخ)24)5نا5ر) 212 

تحت رقم)5874.

825I

CABINET NORD ASSISTANCE

SAKI
إعالن متعدد  لقر ر ت

CABINET NORD ASSISTANCE
 AV(MOHAMED(V, RÉSD. 41

 DOUNIA, BLOC(B, Bureau 8 ،
TANGER ،90000  ملغرب

SAKI »شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة«

وعنو ن مقرها  ال تماعي: 4 زنقة 
عمر  بن عبد  لعزيز - 91141 طنجة 

 ملغرب.
»إعالن متعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 
.21((

بمقت�شى  لجمع  لعام  الستثنائي)
 ملؤرخ في)7))شتنبف)4)21

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية:)
قر ر رقم)):) لذي 5نص على ما5لي:)
سعيد) وفاة  ملرحوم  وإثبات  إخبار 
كوش  لشريك  لوحيد ومد5ر  لشركة)
ما5و) (21 في) حدثت  و لتي   ملذكورة 

.21((
قر ر رقم)2:) لذي 5نص على ما5لي:)
بعد  الطالع على  إلر ثة  ملؤرخة في)6 
قرر توزيع  لحصص) (، (21(( 5ونيو)
 لتي تخص  ملتوفى  ملذكور أعاله)،)أي)
ألف))111)))حصة  لتي تشكل رأس)
,تؤسس) ورثته) لصالح  مال  لشركة 
لرأس  ملال:) لسيد)  لتوزيع  لتالي 
من) (K6 187(:  /9( منصف كوش)
فوزي) , لسيد  حصة) (1،000 أصل)
أصل) من  (K582 5(:  /9( كوش)
إسماعيل) , لسيد  حصة) (1،000
أصل) من  (K 8921 (: 2/9( كوش)
كوش) مريم  , لسيدة  حصة) (1،000
 1،000 من أصل) (K 97662(: (/9(

حصة.

قر ر رقم) :) لذي 5نص على ما5لي:)

ليحلو ) (، مسيف5ن  د5د5ن) تعيين 

أشخاص) في  (، محل  ملسيف  ملتوفى)

 لسيد فوزي كوش و لسيد إسماعيل)

مسيف5ن) كالهما  سيكون  (، كوش)

مشاركين لفتفة غيف محدودة وبتوقيع)

مشتفك.

وتبعا لذلك تم تعد5ل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�شي  لتالية:)

7:) لذي 5نص على) و) (6 بند رقم)

بمبلغ) رأس  ملال  تحد5د  تم  ما5لي:)

 100،000.00( درهم) ألف  مائة 

درهم).)وهي مقسمة إلى ألف))111)) 

حصة من مائة درهم))11.11))درهم))

للحصة)،)مدفوعة بالكامل)،)و كتت4)

أي:) لسيد) (، بالكامل) بها  لشركاء)

من) (K6 187(:  /9( منصف كوش)

فوزي) , لسيد  حصة) (1،000 أصل)

أصل) من  (K582 5(:  /9( كوش)

إسماعيل) , لسيد  حصة) (1،000

أصل) من  (K 8921 (: 2/9( كوش)

كوش) مريم  , لسيدة  حصة) (1،000

 1،000 من أصل) (K 97662(: (/9(

حصة.

على) 5نص  5):) لذي  رقم) بند 

في) للشركة  مسيف5ن  تعيين  ما5لي:)

أشخاص  لسيد فوزي كوش و لسيد)

كالهما) سيكون  (، كوش) إسماعيل 

مسيف5ن مشاركين لفتفة غيف محدودة)

وبتوقيع مشتفك.

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

غشت) ((7 بتاريخ) بطنجة   لتجارية 

5)21)تحت رقم)484 .

826I

ACTIONS FINANCE CONSEILS

LE DEPART IMMOBILIER
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

ACTIONS FINANCE CONSEILS

6 زنـقـة قــدمــاء  لــمــر كـــشـيــيـن مــكــتــ4 
رقـــم 4  ليز ، 41111، مر كش 

 ملغرب

LE DEPART IMMOBILIER شركة 

ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد)في طور  لتصفية)

وعنو ن مقرها  إل تماعي 2 2 عمارة 

عبد  لرحمان  لطابق  لثاني رقم 17 

شارع محمد  لخامس  ليز - 41111 

مر كش  ملغرب.

حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.(1218 

بمقت�شى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

تقرر حل) 5نا5ر) 212) (21  ملؤرخ في)

محدودة) مسؤولية  ذ ت  شركة 

 LE DEPART ذ ت  لشريك  لوحيد)

رأسمالها) مبلغ  ( (IMMOBILIER

مقرها) وعنو ن  درهم  (20.200,00

2 2)عمارة عبد  لرحمان)  إل تماعي)

شارع محمد) (17  لطابق  لثاني رقم)

مر كش) (41111 (-  لخامس  ليز)

:) لصعوبات  لتي) ل) نتيجة   ملغرب 

تو  هها  لشركة في تطوير نشاطها..

 2 2 ب) مقر  لتصفية  حدد  و 

عبد  لرحمان  لطابق  لثاني) عمارة 

رقم)17)شارع محمد  لخامس  ليز)-)

41111)مر كش  ملغرب.)

و عين:

و) بنحفصية  ( حسن)  لسيد)ة))

عمارة عبد  لرحمان) (2 2 عنو نه) ))

شارع محمد) (17  لطابق  لثاني رقم)

مر كش) (41111  لخامس  ليز)

 ملغرب كمصفي))ة))للشركة.

وعند  إلقتضاء) لحدود  ملفروضة)

محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

 ملخابرة و محل تبليغ  لعقود و  لوثائق)

 ملتعلقة بالتصفية):)2 2)عمارة عبد)

 لرحمان  لطابق  لثاني رقم)17)شارع)

محمد  لخامس  ليز)

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

5نا5ر) (26 بتاريخ) بمر كش   لتجارية 

 212)تحت رقم)44196).

827I

 ADIL ANOIR COMPTABILITE & TAX

SOLUTIONS SARL

JK ATLAS
عقد تسييف حر ألصل تجاري)) ألشخاص)

 لطبيعيون)

عقد تسييف حر ألصل تجاري
JK ATLAS

بمقت�شى عقد عرفي مؤرخ في) 2 
خالد) أعطى  لسيد)ة)) 5نا5ر) 212)
للبطاقة  لوطنية) )ة)) فالح  لحامل)
بالسجل) C758675) ملسجل  ( رقم)
باملحكمة  لتجارية) (48 65  لتجاري)
لألصل) حق  لتسييف  لحر  بفاس 
بن) عالل  شارع  ب   لتجاري  لكائن 
ب) عمارة  فضاء) لرحاب  عبدهللا 
فاس  ملغرب) ( 1111 فاس) رقم) 2)
بنمبارك) علي  للسيد)ة)) بوبكر 
رقم)) للبطاقة  لوطنية  )ة))  لحامل)
من) تبتدئ  سنة  (5 ملدة) (CD8(419
)1)5وليوز)2122)و تنتهي في)1 )5ونيو)
 7.111 شهري) مبلغ  مقابل  (2127

درهم.
828I

STE SELEVISION SARL AU

STE SELEVISION
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
قفل  لتصفية

STE SELEVISION SARL AU
 MAG(N°16 RUE(NIPAL(HAY
 AL(OUAFAE2 RTE(SEFROU ،

30000، FES(MAROC
STE SELEVISION شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي :  ملحل 
 لتجاري رقم 6) زنقة  لنيبال حي 
 لوفاء 2 طريق صفرو - 1111  

فاس  ملغرب.
قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
.57989

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�شى 
تقرر) (2122 د نبف) (24 في)  ملؤرخ 
شركة ذ ت) (STE SELEVISION حل)
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ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 
 (11.111 رأسمالها) مبلغ   لوحيد 
مقرها  إل تماعي) وعنو ن  درهم 
زنقة  لنيبال) ((6  ملحل  لتجاري رقم)
  1111 (- طريق صفرو) (2 حي  لوفاء)
فاس  ملغرب نتيجة لعدم  لتوفيق في)

 نجاز  ملشروع..
و عين:

) مر كنة و) عبد  لغني)  لسيد)ة))
زنقة) شارع  السكندرية  عنو نه) ))
  1111  2 24) لزهور) رقم)  ليونان 

فاس  ملغرب كمصفي))ة))للشركة.
و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية)
شارع) وفي  (2122 د نبف) (27 بتاريخ)
 24 رقم) زنقة  ليونان   السكندرية 

 لزهور)2 - 1111 )فاس  ملغرب.
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
 لتجارية بفاس بتاريخ)24)5نا5ر)2122 

تحت رقم) 587.

829I

NJ BUSINESS

zourass.travaux
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تعيين ممثل قانوني للشركة

NJ BUSINESS
مكات4 مرينا مكت4 رقم 9)  لطابق 
 لتالث شارع عبد  لكريم بنجلون 
 ملد5نة  لجد5دة فاس  ملغرب، 

1111 ، فاس  ملغرب
zourass.travaux »شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة«
وعنو ن مقرها  ال تماعي: مكات4 

زين4 شقة 8)  لطابق  لثالت 
شارع عبد لعالي بنشقرون  ملد5نة 
 لجد5دة - 1111  فاس  ملغرب.
»تعيين ممثل قانوني للشركة«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 
.6 (69

بمقت�شى  لجمع  لعام  الستثنائي)
وتبعا) 5نا5ر) 212) (25 في)  ملؤرخ 
تعيين) تقرر  لتعيين مسيف)5ن)) دد 

 ملمثل)5ن)) لقانوني)5ن):)
-)ر سيمي فؤ د

-)زهري عبد لقادر

ذ ت) شركة  (zourass.travaux  -
مقرها)  ملسؤولية  ملحدودة  لكائن 
شقة) زين4  مكات4  ب:)  إل تماعي 
عبد لعالي) 8)) لطابق  لثالت شارع 
  1111 بنشقرون  ملد5نة  لجد5دة)

فاس  ملغرب
عند) رقم  لسجل  لتجاري 

 القتضاء:)69) 6
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
فبف 5ر) (12 بتاريخ) بفاس   لتجارية 

 212)تحت رقم)6115.
8 1I

y.o.r.comptabilite

 SOCIETE BAS PRIX CAR
SARL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
قفل  لتصفية

y.o.r.comptabilite
 printemps(bureaux(angle

 rue abdelkhalek torres et rue
 brahim(roudani 6eme(etage
N°40 ، 30100، FES(MAROC

 SOCIETE BAS PRIX CAR SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي : رقم 2  
فضاء  ملسيفة مكت4 رقم 4)  لطابق 
 لخامس شارع محمد  لخامس فاس 

- 1111  فاس  ملغرب.
قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
. 541(

بمقت�شى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
2122)تقرر حل) )2)د نبف)  ملؤرخ في)
 SOCIETE BAS PRIX CAR SARL
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة) شركة 
درهم) ((11.111 رأسمالها) مبلغ 
  2 رقم) مقرها  إل تماعي  وعنو ن 
فضاء) ملسيفة مكت4 رقم)4)) لطابق)
 لخامس شارع محمد  لخامس فاس)
ل نتيجة  فاس  ملغرب  ( 1111  -

.covid-19
و عين:

سبيت و) ( عبد  لكريم)  لسيد)ة))
عنو نه) ))رقم) 2 )تجزئة  بل تغاث)
)ة)) كمصفي) فاس  ملغرب  ( 1111

للشركة.

و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية)
  2 وفي رقم) (2122 )2)د نبف) بتاريخ)
فضاء) ملسيفة مكت4 رقم)4)) لطابق)
 لخامس شارع محمد  لخامس فاس)

- 1111 )فاس  ملغرب.
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
 لتجارية بفاس بتاريخ)1 )5نا5ر) 212 

تحت رقم) 5952/12.
8 (I

FINANCIAL CONSULTING PARTNERS

BMN BUILDING
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 FINANCIAL CONSULTING
PARTNERS

 RUE(IBNOU(MOUNIR, ((7
 RESIDENCE AZZARKA
 1ER(ETAGE(N2 MAARIF,
 CASABLANCA- MAROC ،
20330، Casablanca(Maroc

BMN BUILDING شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي 2   شارع 
إبر هيم رود ني، إقامة ريحان، طابق 
5 ،شقة )2 - 21111  لد ر لبيضاء 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
5695 5

في) مؤرخ  حر  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) (1 
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�شي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 BMN (: بمختصر تسميتها)  إلقتضاء)

.BUILDING
منعش) (: بإ5جاز) غرض  لشركة 

عقاري.

عنو ن  ملقر  ال تماعي):)2  )شارع)
إبر هيم رود ني،)إقامة ريحان،)طابق)
21111) لد ر لبيضاء)  -  2( ،شقة) (5

 ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
(: عبد  لفتاح  لعيا�شي)  لسيد 
درهم) ((11 بقيمة) حصة  ((.111

للحصة.)
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
عبد  لفتاح  لعيا�شي)  لسيد 
زين4  سحاق) زنقة  (1( عنو نه) ))
تاشفين) شارع  بن  (4 شقة) (( طابق)

21111) لد ر لبيضاء) ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عبد  لفتاح  لعيا�شي)  لسيد 
زين4  سحاق) زنقة  (1( عنو نه) ))
تاشفين) شارع  بن  (4 شقة) (( طابق)

21111) لد ر لبيضاء) ملغرب
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
 25 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

5نا5ر) 212)تحت رقم)-.

8 2I

AMJAD ANOUAR

WAVES SERVICES
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

AMJAD ANOUAR
 HAY(ESSALAM(BLOC 10 N°

 APPT 05 ، 14200، SIDI 84-8 
SLIMANE MAROC

WAVES SERVICES شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي تجزئة 
أكد ل رقم 45  - 4211) سيدي 

سليمان  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

 429
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في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

تم إعد د  لقانون) (2122 5وليوز) (17

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�شي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.WAVES SERVICES

تحويل) (: بإ5جاز) غرض  لشركة 

 ألمو ل.

تجزئة) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)

سيدي) ((4211  -   45 رقم) أكد ل 

سليمان  ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

511)حصة) (:  لسيد بنحمو رشيد)

بقيمة)11))درهم للحصة.

حصة) (511 (:  لسيد زمرو مفدي)

بقيمة)11))درهم للحصة.)

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

عنو نه) )) رشيد  بنحمو   لسيد 

 (4211  811 رقم) (22 حي بام بلوك)

سيدي سليمان  ملغرب.

حي)  لسيد زمرو مفدي عنو نه) ))

 لسالم  قامة  لنخيل رقم) ) 4211) 

سيدي سليمان  ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) )) رشيد  بنحمو   لسيد 

 (4211  811 رقم) (22 حي بام بلوك)

سيدي سليمان  ملغرب

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

 البتد ئية بسيدي سليمان بتاريخ)14 

غشت)2122)تحت رقم)49/2122).

8  I

ABOUZAID PARTNERS AUDIT ET CONSEIL

 ELECTROMENAGER

FATAHNA

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

قفل  لتصفية

 ABOUZAID PARTNERS AUDIT

ET CONSEIL

 RES(MIMOUZA(IMM(D 3EME

 ETAGE(APP 10, CITE(FOUNTY,

 AGADIR ، 80000، AGADIR

MAROC

 ELECTROMENAGER FATAHNA

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي : رقم 6) 

 ملنطقة  لصناعية - 52)86  5ت 

ملول  ملغرب.

قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

.25969

بمقت�شى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

2122)تقرر حل) ) )د نبف)  ملؤرخ في)

 ELECTROMENAGER FATAHNA

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة مبلغ)

درهم وعنو ن) ((.111.111 رأسمالها)

6)) ملنطقة) رقم) مقرها  إل تماعي 

ملول) 52)86) 5ت  (-  لصناعية)

 ملغرب نتيجة لتصفية  ر د5ة.

و عين:

و) بوزيان  عز لد5ن   لسيد)ة))

68)زنقة  لر شيد5ة موالي) عنو نه) ))

رشيد) 5 86) نزكان  ملغرب كمصفي)

)ة))للشركة.

و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية)

 (6 وفي رقم) (2122 ) )د نبف) بتاريخ)

52)86) 5ت) (-  ملنطقة  لصناعية)

ملول  ملغرب.

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

فبف 5ر) بتاريخ) 1) بانزكان   البتد ئية 

 212)تحت رقم)256.

8 4I

fiducinfo(sarlau

Le linge de Sofie
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

fiducinfo(sarlau
 N° B12, Résidence(FAJWA,

 Boulevard(Hassan(II
 MARRAKECH ، 40000،

Marrakech Maroc
Le(linge(de(Sofie شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي محل رقم 
5  قامة  تر ني 2 زنقة  ابر بن حيان 
شارع حسن 2 طريق صويرة  ليز - 

41111 مر كش  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
( 2765

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) (19
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�شي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 Le (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.linge(de(Sofie
تا ر) (: بإ5جاز) غرض  لشركة 

بالجملة
تا ر مستورد.

عنو ن  ملقر  ال تماعي):)محل رقم)
5) قامة  تر ني)2)زنقة  ابر بن حيان)
(- طريق صويرة  ليز) (2 شارع حسن)

41111)مر كش  ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 (.111 (:  لسيد عثمان  لجو هري)

حصة بقيمة)11))درهم للحصة.)

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
عثمان  لجو هري)  لسيد 

84) قامة  تر ني) عنو نه) ))شقة رقم)

مر كش) (41111  2 حسن) شارع  (2

 ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عثمان  لجو هري)  لسيد 

84) قامة  تر ني) عنو نه) ))شقة رقم)

2)شارع حسن)2)شقة رقم)84) قامة)

مر كش) (2 حسن) شارع  (2  تر ني)

 ملغرب.

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

5نا5ر) ( 1 بتاريخ) بمر كش   لتجارية 

 212)تحت رقم)84)44).

8 5I

PME CONSULTING GROUP

 AMINE AL ADARISSA
TRAVAUX

إعالن متعدد  لقر ر ت

PME CONSULTING GROUP
رقم 66،  ملكت4 ))،  لطابق  لثاني، 

مرك4  لجو هر، شارع  لسالوي، 

 ملد5نة  لجد5دة، فاس ، 1111 ، 

فاس  ملغرب

 AMINE AL ADARISSA TRAVAUX

»شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة«

وعنو ن مقرها  ال تماعي:  لزنقة 28 
رقم 7) حي و د فاس - 1111  فاس 

 ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.58255

بمقت�شى  لجمع  لعام  الستثنائي)

 ملؤرخ في)1))5نا5ر) 212

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية:)

قر ر رقم)):) لذي 5نص على ما5لي:)

درهم  ملتبقى) (225111 مبلغ) تحرير 

تقررت) رأس  ملال  لتي  زيادة  من 

عن) وذلك  (2122 أكتوبر) (5 بتاريخ)

طريق دفع هذ   ملبلغ في حساب بنكي)

باسم  لشركة.
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قر ر رقم)2:) لذي 5نص على ما5لي:)
من  لقانون) (7 و) (6 تعد5ل  ملادتين)

 ألسا�شي للشركة.
وتبعا لذلك تم تعد5ل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�شي  لتالية:)
على) 5نص  6:) لذي  رقم) بند 
ما5لي:)حدد رأسمال  لشركة في مبلغ)
بالكامل) تحريره  تم  درهم  (511111

نقد .
بند رقم)7:) لذي 5نص على ما5لي:)
 5111 من) رأسمال  لشركة  5تكون 
درهم) ((11 بقيمة) حصة   تماعية 

للو حدة محررة بالكامل نقد .
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
فبف 5ر) (12 بتاريخ) بفاس   لتجارية 

 212)تحت رقم)5996.
8 6I

fiducinfo(sarlau

XTRA INTERNATIONAL
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

fiducinfo(sarlau
 N° B12, Résidence(FAJWA,

 Boulevard(Hassan(II
 MARRAKECH ، 40000،

Marrakech Maroc
XTRA INTERNATIONAL شركة 

ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي مجوريل 5 
عمارة E 9  لشقة ) لطابق  لسفلي  

- 41111 مر كش  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
( 2599

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) ((6
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�شي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 XTRA (: بمختصر تسميتها)  إلقتضاء)

.INTERNATIONAL
مقاول) (: بإ5جاز) غرض  لشركة 
)تصد5ر) عمليات  لخدمة) إد رة 

 لخدمات)،
وسيط في  لتوظيف)..

:)مجوريل) عنو ن  ملقر  ال تماعي)
5)عمارة)E 9) لشقة)) لطابق  لسفلي))

- 41111)مر كش  ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 41.111 رأسمال  لشركة:) مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
حصة) (411 (: خان) علي   لسيد 

بقيمة)11))درهم للحصة.)
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
عنو نه) )) خان  علي   لسيد 
مجوريل)5)عمارة)E 9) لشقة)) لطابق)

 لسفلي)41111)مر كش  ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) )) خان  علي   لسيد 
مجوريل)5)عمارة)E 9) لشقة)) لطابق)

 لسفلي))41111)مر كش  ملغرب
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
5نا5ر) (24 بتاريخ) بمر كش   لتجارية 

 212)تحت رقم)986 4).

8 7I

BOULAHYA MOHAMED SARL-AU

SOBLTRAV
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

رفع رأسمال  لشركة

BOULAHYA MOHAMED SARL-
AU

ص.ب : 895 مكناس ، 51111، 
مكناس  ملغرب

SOBLTRAV شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي  لطابق 
 لسفلي رقم 6 س97 - س 98 رياض 
 لزيتون  - 51171 مكناس  ملغرب.

رفع رأسمال  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.25457

بمقت�شى  لجمع  لعام)
د نبف) (26 في)  إلستثنائي  ملؤرخ 
رأسمال  لشركة) رفع  تم  (2122
درهم«) (5.511.111« قدره) بمبلغ 
إلى) درهم«) (8.511.111« من) أي 
طريق) عن  درهم«) ((4.111.111«
د5ون  لشركة) مع  مقاصة  إ ر ء) (:

 ملحددة  ملقد ر و  ملستحقة.
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
فبف 5ر) (12 بتاريخ) بمكناس   لتجارية 

 212)تحت رقم) 48.

8 8I

TCF CONSEIL

DAKIR BATIMENT
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

TCF CONSEIL
 AV(MERS(SULTAN 1ER 26
 ETG(N°3 CASABLANCA 26
 AV(MERS(SULTAN 1ER(ETG
 N°3 CASABLANCA، 20490،

CASABLANCA MAROC
DAKIR BATIMENT شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي تجزيئة 

 لطبي4 رقم 8 زنقة قا�شي بكار شارع 
غاندي  لد ر  لبيضاء - 21111  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
569955

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) ((2
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�شي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 DAKIR(:(إلقتضاء)بمختصر تسميتها 

.BATIMENT
منعش) (: بإ5جاز) غرض  لشركة 

عقاري.
تجزيئة) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
 لطبي4 رقم)8)زنقة قا�شي بكار شارع)
غاندي  لد ر  لبيضاء)-)21111) لد ر)

 لبيضاء) ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
111.))حصة) (:  لسيد عزيز دكيف)

بقيمة)11))درهم للحصة.)
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
عنو نه) )) دكيف  عزيز   لسيد 
رقم) ((4 زنقة) سعيدة  ر اء) تجزيئة 
1))عين  لشق  لبيضاء)21111) لد ر)

 لبيضاء) ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) )) دكيف  عزيز   لسيد 
رقم) ((4 زنقة) سعيدة  ر اء) تجزيئة 
1))عين  لشق  لبيضاء)21111) لد ر)

 لبيضاء) ملغرب
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
  1 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 
5نا5ر) 212)تحت رقم)71)11856.

8 9I

CABINET COMPTABLE AMRAOUI

S.I.K IMMO
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تعيين مسيف  د5د للشركة

 CABINET COMPTABLE
AMRAOUI

 Bur. 09 2ème(étage(Plataux
 Bureau(Hatim(n°02 rue(Melilia
VN(SAFI، 46000، SAFI(MAROC

S.I.K IMMO شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي  لرقــم )2 
مكرر زنقة  نين حي  لقدس طريق 

مـــر كش - 46111  سفي  ملغـــرب.



2997 الجريدة الرسميةعدد)5755 - 24)ر 4)444) )5))فبف 5ر) 212) 

تعيين مسيف  د5د للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.7419
بمقت�شى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تم تعيين) 5نا5ر) 212) ((9  ملؤرخ في)
للشركة  لسيد)ة)) مسيف  د5د 

 نحياــة عبد  لعضيــم كمسيف وحيد
تبعا لقبول  ستقالة  ملسيف.

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
5نا5ر) (24 بتاريخ) بآسفي   البتد ئية 

 212)تحت رقم)7  ).
841I

o’conseil

 GO « »گو أدڤيسوري
ADVISORY

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

تأسيس شركة »گو أدڤيسوري« » 
 »GO ADVISORY

شركة محدودة  ملسؤولية 
بمقت�شى  لعقد  لعرفي  ملؤرخ)

بالد ر  لبيضاء)في) 212/)1/ ) 
محدودة) شركة  تأسيس  تم 

 ملسؤولية مميز تها كالتالي:)))
 لهدف  ال تماعي:)

هدف  لشركة مباشرة أو عن بعد)
أل لها أو مع شركاء)ما 5لي:)

-) ستف تيجية  لتسويق و لبيع.)
-) ستف تيجية تجارية.)

-) لتو صل.)
-)رقمي)) لرقمنة).)
-)حدثي))حدث).)

)مر فقة لتحقيق نجاح) مر فقة) (-
 ملشروع).)

كولف) كاليفورنيا   ملقر  لرئي�شي:)
2) ملد5نة) شقة) ريسور عمارة س) )

 لخضر ء)بوسكورة  لنو صر.)
وتسعون) تسعة  مدة  لشركة:)
]99[)سنة بد 5ة من تاريخ تسجيلها.)
 10.000,00 حدد في) -) لرأسمال:)
11))حصة بقيمة) درهم مقسمة إلى)
100,00)درهم لحصة  لو حدة،)كلها)
 OUZZI في ملك: لسيدة أوزي غيثة)
 (11 بقيمة) حصة  (GHITA: (11

درهم=)10.000,00درهم)
فاتح) من  تبتدئ   لسنة  ملالية:)

5نا5ر وتنتهي في) )د نبف.)
فرد5ة:) بصفة  5تم   لتسييف:)
 لسيدة غيثة أوزي،) لحاملة لبطاقة)
 BE844(69(:لتعريف  لوطنية عدد 

كولف) كاليفورنيا  بـ:)  لساكنة 
2) ملد5نة) شقة) ريسور عمارة س) )

 لخضر ء)بوسكورة  لنو صر)
بكتابة) تم  إل5د ع  لقانوني 
بالد ر) للمحكمة  لتجارية   لضبط 
 لبيضاء)بتاريخ)1 )5نا5ر) 212)تحت)
عدد)911 )وسجلت  لشركة بالسجل)

 لتجاري تحت رقم)5)5691. 
بمثابة مقتطف وبيان  ملسيف)

84(I

MAÏTRE CUISINE

MAÏTRE CUISINE
إعالن متعدد  لقر ر ت

MAÏTRE CUISINE
 ملحل  لتجاري  ملتو  د بشارع 

عالل بن عبد هللا رقم 62) سطات ) 
سفلي) ، 26111، مر كش  ملغرب
MAÏTRE CUISINE »شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة«
وعنو ن مقرها  ال تماعي:  ملحل 
 لتجاري  ملتو  د بشارع عالل بن 

عبد هللا رقم 62) سطات ) سفلي) - 
26111 سطات  ملغرب.
»إعالن متعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 
.628 

بمقت�شى  لجمع  لعام  الستثنائي)
 ملؤرخ في)12)د نبف)2122

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية:)
على) 5نص  )1:) لذي  رقم) قر ر 
ما5لي:)تحويل مقر  لشركة من  ملحل)
بن) عالل  بشارع   لتجاري  ملتو  د 
عبد هللا رقم)62))سطات)))سفلي)) لى)
)) لكائن بالحي  لصناعي)  ملحل رقم)

سيدي غانم)59)مر كش
على) 5نص  12:) لذي  رقم) قر ر 
ما5لي:) لجمع  لعام يعلن بيع  لسيد)
وبيع) سهما  ( 41 سهيل) خموش 
سهما) (  1  لسيدة خموش  بتسام)

لصالح  لسيدة خموش سناء
على) 5نص  رقم) 1:) لذي  قر ر 
ما5لي:)تغييف  لشكل  لقانوني للشركة)
من شركة د ت  ملسؤولية  ملحدودة)
د ت  ملسؤولية  لوحيدة) شركة   لى 

د ت  لشريك  لوحيد
على) 5نص  14:) لذي  رقم) قر ر 
قبول) يعلن  ما5لي:) لجمع  لعام 
و) سهيل  خموش   ستقالة  لسيد 
مد5رة) تعيين  لسيدة خموش سناء)

للشركة لفتفة غيف محدودة
وتبعا لذلك تم تعد5ل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�شي  لتالية:)
على) 5نص  17:) لذي  رقم) بند 
مال  لشركة) ر س  مبلغ  ما5لي:)
مقسمة) درهم  ((11111.11 هو)
خموش) للسيدة  كالتالي:111)سهم 

سناء)بمبلغ)11))درهم للسهم
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
5نا5ر) ( 1 بتاريخ) بسطات   البتد ئية 

 212)تحت رقم) 41/2.
842I

BETA FIDUCIAIRE

MAGHREB LITHOTRICIE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

قفل  لتصفية

BETA FIDUCIAIRE
 N° 2 1er(ETAGE, 18 PLACE(DU

 16 AOUT ، 60000، OUJDA
MAROC

MAGHREB LITHOTRICIE شركة 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي : 4) زنقة 
عبد  لعزيز  لثعالبي - 61111 و دة 

 ملغرب.
قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
.(6719

بمقت�شى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تقرر) (2122 د نبف) ((5 في)  ملؤرخ 
 MAGHREB LITHOTRICIE حل)
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة مبلغ)
درهم وعنو ن) ((.111.111 رأسمالها)
مقرها  إل تماعي)4))زنقة عبد  لعزيز)
و دة  ملغرب) (61111 (-  لثعالبي)

نتيجة النهاء)عقد  لشركة.

و عين:

و) سعيد  بوزيد   لسيد)ة))

شارع عالل بن عبد) ((11 عنو نه) ))
و دة) (61111  4 رقم) (2 هللا  لطابق)

 ملغرب كمصفي))ة))للشركة.

و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية)
4))زنقة) 2122)وفي) 5))د نبف) بتاريخ)

و دة) (61111 (- عبد  لعزيز  لثعالبي)

 ملغرب.

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

5نا5ر) (25 بتاريخ) بو دة   لتجارية 

 212)تحت رقم)7 24.

84 I

FIDUCIAIRE KAMAL MASSIOUI

ASSURANCES MAQBOUB
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

رفع رأسمال  لشركة

FIDUCIAIRE KAMAL MASSIOUI

 RUE BRAHIM ROUDANI 44

 N°17 VN(FES ، 30000، FES

MAROC

 ASSURANCES MAQBOUB

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي تجزية 

 لوفاء 4,شارع  المل محل رقم )   

طرق صفرو فاس. - 1111  فاس 

 ملغرب.
رفع رأسمال  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.62979

بمقت�شى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

تم) (2122 أكتوبر) (26 في)  ملؤرخ 
قدره) بمبلغ  رأسمال  لشركة  رفع 

من) أي  درهم«) ((.511.111«

»111.111.))درهم«)إلى)»2.511.111 

مقاصة) إ ر ء) (: طريق) عن  درهم«)

مع د5ون  لشركة  ملحددة  ملقد ر و)

 ملستحقة.

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

 لتجارية بفاس بتاريخ)7))5نا5ر) 212 

تحت رقم)44 .

844I



عدد)5755 - 24)ر 4)444) )5))فبف 5ر) 212)الجريدة الرسمية   2998

GHIZLANE DOUBLANE

BIG VAL BUILDING
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

GHIZLANE DOUBLANE
رقم 5 عمارة  لعبدي شارع محمد 
 لسادس ، 24111،  لجد5دة  ملغرب
 BIG VAL BUILDING شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي زنقة سمية 
 قامة شهرز د )  لطابق   رقم  ) - 

21111  لد ر  لبيضاء  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
571217

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) (24
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�شي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 BIG (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.VAL BUILDING
منعش) بإ5جاز:) غرض  لشركة 

عقاري.
زنقة) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
سمية  قامة شهرز د))) لطابق) )رقم)

 ) - 21111) لد ر  لبيضاء) ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 (.111 (: معاوية) فؤ د   لسيد 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
عنو نه) )) معاوية  فؤ د   لسيد 

 سبانيا)24111) لجد5دة  سبانيا.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) )) معاوية  فؤ د   لسيد 
 سبانيا)24111) لجد5دة  سبانيا

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
 1( بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

فبف 5ر) 212)تحت رقم)-:846771
845I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

DHB PROPERTIES III
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 شارع موريتانيا صندوق  لبف5د 
2619 ، 41111، مر كش  ملغرب

DHB PROPERTIES III شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي 57 شارع 
موريتانيا صندوق  لبف5د 2619 - 

41111 مر كش  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

( 2899
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) ((6
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�شي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 DHB (: بمختصر تسميتها)  إلقتضاء)

.PROPERTIES III
:) عمال) بإ5جاز) غرض  لشركة 
 ي مشروع لتطوير  لعقار ت بما في)
دلك تشييد  و حيازة  و بيع  و تا يف)
 ر �شي  و مساكن  و مساحات تجارية)

 و مكات4  و فيالت..
57)شارع) عنو ن  ملقر  ال تماعي):)
 -  2619 صندوق  لبف5د) موريتانيا 

41111)مر كش  ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 لسيد عبد  لرحيم بوعمري):)1   

حصة بقيمة)11))درهم للحصة.

  41 (:  لسيد موالي  حمد دليل)
حصة بقيمة)11))درهم للحصة.

   1 (:  لسيد حمزة  بن شقرون)
حصة بقيمة)11))درهم للحصة.)

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء):

بوعمري) عبد  لرحيم   لسيد 
)))زنقة لوكسوس  لحقل) عنو نه) ))

 لطويل)21111) لبيضاء) ملغرب.
دليل) موالي  حمد   لسيد 
عنو نه) )) قامة رياض  لغزالن عمارة)
 41111 17  وه  لطابق  الول  لشقة)

مر كش  ملغرب.
شقرون) حمزة  بن   لسيد 
عنو نه) ))))) قامة  نان علي عمارة)

س مبفوكة)41111)مر كش  ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
دليل) موالي  حمد   لسيد 
عنو نه) )) قامة رياض  لغزالن عمارة)
 41111 17  وه  لطابق  الول  لشقة)

مر كش  ملغرب
شقرون) حمزة  بن   لسيد 
عنو نه) ))))) قامة  نان علي عمارة)

س مبفوكة)41111)مر كش  ملغرب
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
فبف 5ر) (1( بتاريخ) بمر كش   لتجارية 

 212)تحت رقم)25 44).
846I

MARCHICA CONSEIL

MERIEM CAR
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

MARCHICA CONSEIL
44 ، شارع طوكيو،  لطابق )، شقة 

)،  لناظور. ، 62111،  لناظور 
 ملغرب

MERIEM CAR شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد)في طور  لتصفية)
وعنو ن مقرها  إل تماعي 75) شارع 
  مارس  لناظور تكملة  لعنو ن : - 

62111  لناظور  ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.8825

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�شى 
تقرر حل) (2122 نونبف) ((8  ملؤرخ في)
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت)
 MERIEM CAR  لشريك  لوحيد)
درهم) ((.111.111 رأسمالها) مبلغ 
75))شارع) وعنو ن مقرها  إل تماعي)
(- (: مارس  لناظور تكملة  لعنو ن) ( 
(: ل) نتيجة  62111) لناظور  ملغرب 

 لحجز على  لشركة.
 (75 ب) مقر  لتصفية  حدد  و 
 62111 (- مارس  لناظور) شارع) )

 لناظور  ملغرب.)
و عين:

و) نجيم  زعيمي   لسيد)ة))
 (5411 تيفلت) سجن  عنو نه) ))

تيفلت  ملغرب كمصفي))ة))للشركة.
وعند  إلقتضاء) لحدود  ملفروضة)
محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و) تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
5نا5ر) ( 1  البتد ئية بالناضور بتاريخ)

 212)تحت رقم)5246.

847I

MULTI EXPERTISE

VIZIR HOTEL
إعالن متعدد  لقر ر ت

MULTI EXPERTISE
97 شارع حسن  لصغيف  لطابق 
 ألول رقم )8 ، 21111،  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب
VIZIR HOTEL »شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة«
وعنو ن مقرها  ال تماعي: 9  زنقة 

د ود  لضاهري - 21111  لد ر 
 لبيضاء  ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.((1475
بمقت�شى  لجمع  لعام  الستثنائي)

 ملؤرخ في) ))5نا5ر) 212
تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية:)



2999 الجريدة الرسميةعدد)5755 - 24)ر 4)444) )5))فبف 5ر) 212) 

على) 5نص  )1:) لذي  رقم) قر ر 
مهام  ملسيف  لقانوني) توسيع  ما5لي:)
للشركة لتمكينه من بيع فنق  لشركة)
وتبعا لذلك تم تعد5ل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�شي  لتالية:)
على) 5نص  5):) لذي  رقم) بند 
ما5لي:)5مكن للمسيف  لقانوني للشركة)
باسم  لشركة) قبول  و  بيع  و  شر ء)
بجميع  لوسائل  لقانونية  ميع)
 نو ع  لعقار ت و  لبنا5ات و  الر �شي)

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
 12 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

فبف 5ر) 212)تحت رقم)856929.
848I

CABINET BADREDDINE

NOUR CHAM FOODS
عقد تسييف حر ألصل تجاري)) ألشخاص)

 ملعنويون)
عقد تسييف حر ألصل تجاري
NOUR CHAM FOODS

قي) 2  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�شى 
 NOUR CHAM(د نبف)2122)أعطى
FOODS) ملسجل بالسجل  لتجاري)
باملحكمة  لتجارية بمر كش) (952(7
لألصل  لتجاري) حق  لتسييف  لحر 
 لكائن ب محل رقم)14)و)15) لطابق)
عبد) شارع  بين  (16 عمارة)  لسفلي 
عالل  لفا�شي) و   لكريم  لخطابي 
لفائدة) مر كش  ملغرب  (41111  -
سنة) (( ملدة) (DAMASCUS HOUSE
تبتدئ من))1)5نا5ر) 212)و تنتهي في)
مقابل مبلغ شهري) د نبف) 212) ( (

قيمته)55.111)درهم.
849I

ACTIONS FINANCE CONSEILS

AF MANAGEMENT HOTELS
شركة  ملساهمة

 ستمر ر نشاط  لشركة

ACTIONS FINANCE CONSEILS
6 زنـقـة قــدمــاء  لــمــر كـــشـيــيـن مــكــتــ4 

رقـــم 4  ليز ، 41111، مر كش 
 ملغرب

 AF MANAGEMENT HOTELS
»شركة  ملساهمة«

وعنو ن مقرها  ال تماعي: شارع عبد 
 لكريم  لخطابي عمارة  5مان 28 

 لطابق  لثاني شقة رقم 47 مكت4 
رقم 1) مر كش - 41111 مر كش 

 ملغرب.
» ستمر ر نشاط  لشركة«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 
.48699

بمقت�شى  لجمع  لعام  الستثنائي)
 ملؤرخ في)1 )نونبف)2122)تقرر ما 5لي:
-)قر ر باستمر ر  ستغالل  لشركة)

رغم خسارة) /4)رأسمالها.
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
5نا5ر) (26 بتاريخ) بمر كش   لتجارية 

 212)تحت رقم)18)44).
851I

MOORE CASABLANCA

درومادير هولدينج
شركة  ملحاصة
تأسيس شركة

MOORE CASABLANCA
 ORIGIN(OFFICE(OASIS 78
 BIS RUE DES PAPILLONS

 EXTENSION ، 20410،
CASABLANCA MAROC

دروماد5ر هولد5نج شركة  ملحاصة
وعنو ن مقرها  إل تماعي زنقة 
سوميا إقامة شهرز د    لطابق 
5 رقم 22 بالمي - 21251  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب
تأسيس شركة  ملحاصة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
559427

 (2 في) مؤرخ  حر  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  (2122 شتنبف)
باملميز ت) لشركة  ملحاصة   ألسا�شي 

 لتالية:
شكل  لشركة):)شركة  ملحاصة.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

دروماد5ر هولد5نج.
نشاط) (- (: غرض  لشركة بإ5جاز)
نيابة) تعمل   لشركات  لقابضة  لتي 
عنها في وضع أو إد رة  ألور ق  ملالية)
معامالت) في  أو  للتحويل   لقابلة 
 ألور ق  ملالية أو في سيطرة  لشركات؛

رأس  ملال) في  -) ملشاركة 
و الستثمار.

و لخبفة) و لتدري4  -) لدر سة 
للشركات) و لدعم  و لتحليل 

و ملنظمات)؛
،) ميع  ملعامالت) وبصفة عامة)
أو) أو  ملالية  أو  لتجارية   لصناعية 
أو  لعقارية  لتي) أو  ملنقولة   ملدنية 
أو) مباشر  بشكل  مرتبطة  تكون  قد 
غيف مباشر بأحد  ألشياء) ملشار إليها)
أعاله أو بأي أشياء)مماثلة أو مرتبطة)

أو مكملة.
زنقة) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
 5 شهرز د) ) لطابق) إقامة  سوميا 
رقم)22)بالمي)-)21251) لد ر  لبيضاء)

 ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 (1.111 رأسمال  لشركة:) مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
 (11 (:  لسيد محمد حمزة دباغ)

حصة بقيمة)11))درهم للحصة.)
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
دباغ) حمزة  محمد   لسيد 
شارع محمد  لخامس) (27 عنو نه) ))

ط)5 21251) لد ر  لبيضاء) ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
دباغ) حمزة  محمد   لسيد 
شارع محمد  لخامس) (27 عنو نه) ))

ط)5 21251) لد ر  لبيضاء) ملغرب
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
 2( بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

أكتوبر)2122)تحت رقم)7 8428.

85(I

MOORE CASABLANCA

3WA
إعالن متعدد  لقر ر ت

MOORE CASABLANCA
 ORIGIN(OFFICE(OASIS 78
 BIS RUE DES PAPILLONS

 EXTENSION ، 20410،
CASABLANCA MAROC

WA  »شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة«

وعنو ن مقرها  ال تماعي: 7) شارع 

كارلس إقامة بسطور بويلد  لشقة 

2  لطابق 7 - 11)21  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.421895

بمقت�شى  لجمع  لعام  الستثنائي)

 ملؤرخ في)19)ماي)2122

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية:)

قر ر رقم)):) لذي 5نص على ما5لي:)

أربع) (» W GROUP« شركة) تبيع 

شركة) في  لها  مملوك  حصص  مائة 

لصالح شركة أو ر شركة ذ ت) ( WA

ذ ت  لشريك)  ملسؤولية  ملحدودة 

 100،000.00 مال) برأس   لوحيد 

إقامة) في  ومقرها  لجتماعي  (، درهم)

 لقصر ز وية شارع غاندي و يعقوب)

،) لد ر  لبيضاء) ((  ملنسور لطابق)

للد ر) في  لسجل  لتجاري  مسّجل 

  4888( رقم) تحت   لبيضاء)

تحت) ضريبية  ألغر ض  و ملحّدد 
بمد5ره) (

ً
ممثال ((8769721 رقم)

مغربي  لجنسية)) دباغ  حمزة   لسيد 

بالد ر) ((986 5وليو) مو ليد) )) من 

 227 بالد ر  لبيضاء) مقيم   لبيضاء)

5صرح) ط.) (5 شارع محمد  لخامس)

(، لهذ   لغرض) (، ويو فقون)  لشركاء)

على هذ   لتفويت

قر ر رقم)2:) لذي 5نص على ما5لي:)

بعد هذ   لتفويت)،)أشار  لجمع  لعام)

ذ ت) شركة  من  إلى  نتقال  لشركة 

إلى شركة ذ ت)  ملسوولية  ملحدودة 

ذ ت  لشريك)  ملسوولية  ملحدودة 

 لوحيد

قر ر رقم) :) لذي 5نص على ما5لي:)

وتحد5ث) مر  عة  قرر  لجمع  لعام 

في) بما  (، للشركة)  لنظام  ألسا�شي 

على  لنظام) ذلك  ميع  لتغييف ت 

 ألسا�شي  لتي تم إ ر ؤها حتى  آلن

وتبعا لذلك تم تعد5ل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�شي  لتالية:)
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بند رقم)6:) لذي 5نص على ما5لي:)

بتقد5م  ملساهمة) 5قوم  لشركاء)

تأسيس  لشركة) عند  وهي:)  لنقد5ة 

عن طريق  ملساهمة  لنقد5ة)ء)شركة)

  W ء) لشركة) درهم) (61111 أو ر)

كروب)41111)درهم أي ما مجموعه)

 100،000.00 درهم) ألف  مائة 

بتاريخ) تفويت  لحصص  بعد  درهم,)

 (11111 2122)ء)شركة أو ر) 9)ماي)

ألف) مائة  مجموعه  ما  أي  درهم,)

تم إ5د ع) درهم,) (100،000.00 درهم)

 ألمو ل  ملقابلة للمساهمات  لنقد5ة)

آالف) عشرة  أي  أعاله  إليها   ملشار 

)للشركة.)
ً
)100،000.00))درهم نقد 

بند رقم)7:) لذي 5نص على ما5لي:)

5بلغ رأس مال  لشركة مبلغ مائة ألف)

وهي مقسمة) درهم.) ((100،000.00(

إلى ألف))1،000))حصص بقيمة مائة)

)11.11)))درهم)،)مكتت4 بها بالكامل)

ومخصصة) بالكامل  مدفوعة  (،

أو ر) شركة  وهي:) (، للشريك  لوحيد)

1،000)حصص)))))ءءءءءءءءءءءءءءء)

فاملجموع:)ألف حصص بمائة))11)) 

درهم لكل)111))حصص

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

 25 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

أكتوبر)2122)تحت رقم)121 84.

852I

tensiftconsultant

 MOROCCAN ART & LIFE BY
HATTABOU

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

tensiftconsultant

 ملكت4 2 عمارة  لطنطاوي زنقة 

 لصناعة ، 46111، آسفي  ملغرب

 MOROCCAN(ART & LIFE(BY

HATTABOU شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي حي  2 

عمارة 2  لشقة رقم 6 بالد  لجد - 

46111  سفي  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

( 467

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  (2122 نونبف) (2 

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�شي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

 MOROCCAN ART & LIFE BY

.HATTABOU

-)تصد5ر) (: غرض  لشركة بإ5جاز)

 ميع  ملو د و ملنتجات  لحرفية.

بر ء ت) على  ميع  -) لحصول 

 الختف ع و لعالمات  لتجارية لألقمشة)

إلينا) و ستغاللها  عليها  و الستحو ذ 

وترخيص أعمال  لتعاقد من  لباطن.

تمثيل  لشركات في  ملغرب أو في) (-

 لخارج..

حي) 2  (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)

(- بالد  لجد) (6 2) لشقة رقم) عمارة)

46111) سفي  ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 (.111 (: حطابو) محمد   لسيد 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة.)

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

عنو نه) )) حطابو  محمد   لسيد 

 46111  ( وريدة) حي  ((1 بلوك) ((7

 سفي  ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) )) حطابو  محمد   لسيد 

 46111  ( وريدة) حي  ((1 بلوك) ((7

 سفي  ملغرب

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

نونبف) (28 بتاريخ) بآسفي   البتد ئية 

2122)تحت رقم)169).

85 I

 ئتمانية فر�شي فاطمة

RITALCIM SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

 ئتمانية فر�شي فاطمة

شارع  لزرقطوني بلوك ب رقم 6) 

مد5ونة ، 21491، مد5ونة  ملغرب

RITALCIM SARL شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة)في طور 

 لتصفية)

وعنو ن مقرها  إل تماعي )6 شارع 

اللة 5اقوت ملتقى مصطفى  ملعاني 

 لطابق  لثاني رقم 62 مركز رياض 

 لد ر لبيضاء - 21111  لد ر لبيضاء 

 ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.559587

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�شى 

تقرر) (2122 أكتوبر) ( ( في)  ملؤرخ 

حل شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة)

رأسمالها) مبلغ  (RITALCIM SARL

مقرها) وعنو ن  درهم  ((11.111

5اقوت) اللة  شارع  (6(  إل تماعي)

ملتقى مصطفى  ملعاني  لطابق  لثاني)

(- مركز رياض  لد ر لبيضاء) (62 رقم)

21111) لد ر لبيضاء) ملغرب نتيجة)

ل):)خسارة بدون ربح.

و حدد مقر  لتصفية ب))6)شارع)

5اقوت ملتقى مصطفى  ملعاني) اللة 

رياض) مركز  (62 رقم)  لطابق  لثاني 

21111) لد ر لبيضاء)  لد ر لبيضاء)-)

 ملغرب.)

و عين:

و) ) لصبحي  هشام)  لسيد)ة))

 (44 رقم) تجزئة  ملسيفة  عنو نه) ))

 لدروة برشيد)26212)برشيد  ملغرب)

كمصفي))ة))للشركة.

وعند  إلقتضاء) لحدود  ملفروضة)
محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و) تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 
تجزئة) (: بالتصفية)  لوثائق  ملتعلقة 

 ملسيفة رقم)44)) لدروة برشيد
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
 29 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

نونبف)2122)تحت رقم)15 848.

854I

 ئتمانية فيد كا،)شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

NOLES TRANSPORT
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

 ئتمانية فيد كا، شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

شارع  لعركوب رقم )7724-1 
صندوق  لبف5د رقم 46)، 111 7، 

 لد خلة  ملغرب
NOLES TRANSPORT شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي حي  لسالم 
شارع محمد فاضل  لسماللي رقم 54 

- 111 7  لد خلة  ملغرب.
تفويت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.((467

بمقت�شى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تمت) (2122 نونبف) ((6 في)  ملؤرخ 

 ملصادقة على):
تفويت  لسيد))ة))لحسن بلحسن)
أصل) من  حصة   تماعية  (511
)ة)) لفائدة  لسيد) حصة  ((.111
محمد بلحسن بتاريخ)6))نونبف)2122.
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني  (
 (9 بتاريخ) بو دي  لده4   البتد ئية 
د نبف)2122)تحت رقم)2122/)9)2.

855I

 ئتمانية فيد كا،)شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

NOLES TRANSPORT
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تحويل  لشكل  لقانوني للشركة

 ئتمانية فيد كا، شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة
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شارع  لعركوب رقم )7724-1 

صندوق  لبف5د رقم 46)، 111 7، 

 لد خلة  ملغرب

NOLES TRANSPORT شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

و عنو ن مقرها  ال تماعي حي  لسالم 

شارع محمد فاضل  لسماللي رقم 54 

- 111 7  لد خلة.

تحويل  لشكل  لقانوني للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.((467

بمقت�شى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

تم تحويل) (2122 نونبف) ((6  ملؤرخ في)

 لشكل  لقانوني للشركة من)»شركة)

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة«)إلى)»شركة)

ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك)

 لوحيد«.

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

 (9 بتاريخ) بو دي  لده4   البتد ئية 

د نبف)2122)تحت رقم)2122/)9)2.

856I

 ئتمانية فيد كا،)شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

NOLES TRANSPORT
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تعيين مسيف  د5د للشركة

 ئتمانية فيد كا، شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

شارع  لعركوب رقم )7724-1 

صندوق  لبف5د رقم 46)، 111 7، 

 لد خلة  ملغرب

NOLES TRANSPORT شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي حي  لسالم 

شارع محمد فاضل  لسماللي رقم 54 

- 111 7  لد خلة  ملغرب.

تعيين مسيف  د5د للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.((467

بمقت�شى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

تم تعيين) (2122 نونبف) ((6  ملؤرخ في)

للشركة  لسيد)ة)) مسيف  د5د 

بلحسن محمد كمسيف وحيد

تبعا لقبول  ستقالة  ملسيف.

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
 (9 بتاريخ) بو دي  لده4   البتد ئية 
د نبف)2122)تحت رقم)2122/)9)2.

857I

BREFMA

DISARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

BREFMA
 N°3 IMM 20 AV(MASSAOUD

 AL WIFKAOUI SALAM AGADIR
 AGADIR، 80000، AGADIR

MAROC
DISARL شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي رقم 25 
زنقــة )1 بلوك ) تجزئــة  ملستقبــل 

أ5ت ملــول - 81111  5ت ملول 
 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
2748(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعد د  لقانون) (2122 أكتوبر) (14
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�شي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.DISARL
تا ر) (: بإ5جاز) غرض  لشركة 

وموزع  ميع  ملنتجات  لغذ ئية.
 25 رقم) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
تجزئــة  ملستقبــل) (( بلوك) (1( زنقــة)
ملول) 81111) 5ت  (- ملــول) أ5ت 

 ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 511 (: خـالد  لركــر كــي)  لسيد 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة.

 لسيد  بــر هيم بنبلــة):)511)حصة)

بقيمة)11))درهم للحصة.)

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

 لسيد خـالد  لركــر كــي عنو نه) ))
 كدوز ز كورة)47911)ز كورة  ملغرب.

عنو نه) )) بنبلــة   لسيد  بــر هيم 

سيدي بيبي  شتوكة  5ت باها)11)87 

 شتوكة  5ت باها  ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيد خـالد  لركــر كــي عنو نه) ))
 كدوز ز كورة)47911)ز كورة  ملغرب

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

نونبف) (29 بتاريخ) بانزكان   البتد ئية 

2122)تحت رقم)86 2.

858I

TR-GESTION

IKAJIAN
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

TR-GESTION

 AGDAL ، 12000، RABAT

MAROC

IKAJIAN شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد)في 

طور  لتصفية)

وعنو ن مقرها  إل تماعي 1  ، شقة 

8 ، شارع موالي أحمد  لوكيلي ، 

حسان - 1111)  لرباط  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.(21295

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�شى 

تقرر حل) (2122 نونبف) (19  ملؤرخ في)

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت)

مبلغ) (IKAJIAN  لشريك  لوحيد)
وعنو ن) درهم  ((11.111 رأسمالها)

(، (8 شقة) (، ( 1 مقرها  إل تماعي)

شارع موالي أحمد  لوكيلي)،)حسان)-)

1111)) لرباط  ملغرب نتيجة ل):)حل)

 لشركة..

(، ( 1 ب) مقر  لتصفية  حدد  و 
8)،)شارع موالي أحمد  لوكيلي) شقة)
1111)) لرباط) (- حسان  لرباط) (،

 ملغرب.)
و عين:

عبد  لناصر) ( طارق)  لسيد)ة))
مجموعة  لصفصاف) عنو نه) )) و 
1211)) لرباط) 27) لتقدم)  لرقم)

 ملغرب كمصفي))ة))للشركة.
وعند  إلقتضاء) لحدود  ملفروضة)
محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و) تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
5نا5ر) ((1 بتاريخ) بالرباط   لتجارية 

 212)تحت رقم)72)2 ).
859I

 ئتمانية فيد كا،)شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

TECHMATIVE
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 ئتمانية فيد كا، شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

شارع  لعركوب رقم )7724-1 
صندوق  لبف5د رقم 46)، 111 7، 

 لد خلة  ملغرب
TECHMATIVE شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي شارع 
 لعركوب رقم )7724-1 - 111 7 

 لد خلة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
2 66 

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعد د  لقانون) د نبف) 212) (2 
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�شي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
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عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.TECHMATIVE
ورشة) (- (: بإ5جاز) غرض  لشركة 
و ألتمتة) أ هزة  لكمبيوتر  إصالح 

 ملكتبية)؛
ولو زم) أ هزة  وبيع  شر ء) (-

 لكمبيوتر.
وبيع  ملعد ت  ملكتبية) شر ء) (-
و للو زم) و لكابالت  و لحو سي4 

و ألثاث و ملعد ت  ملكتبية..
شارع) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
 7 111  -  1(-7724 رقم)  لعركوب 

 لد خلة  ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
(: طاهري) عبد  لفتاح   لسيد 
درهم) ((11 بقيمة) حصة  ((.111

للحصة.)
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
طاهري) عبد  لفتاح   لسيد 
12) قامة  لجناح  الزرق) عنو نه) ))
24111) لجد5دة) مركز سيدي بوزيد)

 ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
طاهري) عبد  لفتاح   لسيد 
2) قامة  لجناح  الزرق) عنو نه) ))
24111) لجد5دة) مركز سيدي بوزيد)

 ملغرب
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
 19 بتاريخ) بو دي  لده4   البتد ئية 

5نا5ر) 212)تحت رقم) 1/212).

861I

 ئتمانية فيد كا،)شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

 PYRAMID PALMA
COMPANY

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسيس شركة

 ئتمانية فيد كا، شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

شارع  لعركوب رقم )7724-1 
صندوق  لبف5د رقم 46)، 111 7، 

 لد خلة  ملغرب
 PYRAMID PALMA COMPANY

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي حي 

 ملسجد رقم 18 - 111 7  لد خلة 
 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
2 675

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعد د  لقانون) (2122 د نبف) (2(
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�شي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)
.PYRAMID PALMA COMPANY

غرض  لشركة بإ5جاز):)-) لفنادق)
و إلقامة.

-) ستقبال أو عرض  ألحد ث.
-)تشغيل وإنشاء)وإد رة  ملعسكر ت)

و لنزل و ملوتيالت و لبناغل)؛
(، و لعملي) -) لتعليم  لنظري 
و لتدري4  لسريع على رياضة ركوب)
 ألمو ج بالطائرة  لورقية و لرياضات)

 ملائية  ألخرى)؛.
حي) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
111 7) لد خلة)  -  18  ملسجد رقم)

 ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 511 (:  لسيدة  لخليفية  لهماز)

حصة بقيمة)11))درهم للحصة.
 لسيد  ملهدي فكري):)511)حصة)

بقيمة)11))درهم للحصة.)
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
 لسيدة  لخليفية  لهماز عنو نه) ))
 12 رقم) ((7 بلوك) (1( حي  المل)

111 7) لد خلة  ملغرب.

عنو نه) )) فكري   لسيد  ملهدي 

حي موالي رشيد زنقة  نفافن عمارة)

111 7) لد خلة)  6 رقم)  لوحدة 

 ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيدة  لخليفية  لهماز عنو نه) ))
 12 رقم) ((7 بلوك) (1( حي  المل)

111 7) لد خلة  ملغرب

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

 (1 بتاريخ) بو دي  لده4   البتد ئية 

5نا5ر) 212)تحت رقم) 21/212.

86(I

MOORISH

 FLORIENT FRAGRANCES
AND MORE

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
قفل  لتصفية

MOORISH

9  شارع لال 5اقوت  لطابق 5 شقة د 

، 21181،  لد ر  لبيضاء  ملغرب

 FLORIENT FRAGRANCES AND

MORE شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي : ز وية 

شارع عبد  ملومن و زنقة سمية، 

إقامة شهرز د    لطابق 4  لرقم 

21  لنخيل - 41 21   لد ر  لبيضاء 

 ملغرب.

قفل  لتصفية
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

.4  58 

بمقت�شى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تقرر) (2122 أكتوبر) في) 1)  ملؤرخ 

 FLORIENT FRAGRANCES حل)

AND MORE)شركة ذ ت  ملسؤولية)

 (1.111 رأسمالها) مبلغ   ملحدودة 

درهم وعنو ن مقرها  إل تماعي ز وية)

سمية،) زنقة  و  عبد  ملومن  شارع 

4) لرقم) شهرز د) ) لطابق) إقامة 

) لد ر  لبيضاء) (21 41 (- 21) لنخيل)

 ملغرب نتيجة اللتوقف  لتام لنشاط)

 لشركة.

و عين:
) 5ت  لعباس) خالد)  لسيد)ة))
 69 رقم) درب  لدردوبة  عنو نه) )) و 
عرصة  هيفي))41111)مر كش  ملغرب)

كمصفي))ة))للشركة.
و) بوتكوريت  ( مريم)  لسيد)ة))
زنقة موالي علي  لشريف) عنو نه) ))
 لحي  الد ري  لقباب)54111)خنيفرة)

 ملغرب كمصفي))ة))للشركة.
و) بوتكوريت  ( رضا)  لسيد)ة))
زنقة موالي علي  لشريف) عنو نه) ))
 لحي  الد ري  لقباب)54111)خنيفرة)

 ملغرب كمصفي))ة))للشركة.
و) بوتكوريت  ( زهيف)  لسيد)ة))
زنقة موالي علي  لشريف) عنو نه) ))
 لحي  الد ري  لقباب)54111)خنيفرة)

 ملغرب كمصفي))ة))للشركة.
و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية)
ز وية) وفي  (2122 5ونيو) ((7 بتاريخ)
سمية،) زنقة  و  عبد  ملومن  شارع 
4) لرقم) شهرز د) ) لطابق) إقامة 
41 21) لد ر  لبيضاء) (- 21) لنخيل)

 ملغرب.
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
 29 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

د نبف)2122)تحت رقم)26 852.

862I

karama conseil

STE AZERHOUNI CAR
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

karama conseil
رقم     لشقة رقم ) زنقة  سامة 
 بن زيد شارع  لجيش  مللكي فاس 
رقم     لشقة رقم ) زنقة  سامة 
 بن زيد شارع  لجيش  مللكي فاس، 

1111 ، فاس  ملغرب
STE AZERHOUNI CAR شركة 

ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي دكان 4 
رقم ) تجزىة ها ر عين عميف فاس - 

1111  فاس  ملغرب
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تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

7516(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) (14

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�شي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

 STE (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.AZERHOUNI CAR

كر ء) (: بإ5جاز) غرض  لشركة 

 لسيار ت بدون سائق.

 4 دكان) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)

رقم)))تجزىة ها ر عين عميف فاس)-)

1111 )فاس  ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة سنة.

 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 (.111 (: كريم)  لسيد  لزرهوني 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة.)

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

 لسيد  لزرهوني كريم عنو نه) ))

بنشقرون) عبد لعزيز  شارع  ((5 رقم)

م ج فاس) 1)) لطابق) )  لشقة رقم)

1111 )فاس  ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

أمين) محمد   لسيد  لزرهوني 

شارع عبد لعزيز) ((5 رقم) عنو نه) ))

1)) لطابق) بنشقرون  قامة لينا رقم)

 )م ج فاس)1111 )فاس  ملغرب

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

 لتجارية بفاس بتاريخ)2))5نا5ر) 212 

تحت رقم) 5719/212.

86 I

 يسطر كو

TA BURO
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

 يسطر كو
حي  لعمارية، حد ئق  لقدس 
 ،GH8 كاليفورنيا ))5، عمارة

 لطابق  ، رقم 24 شارع  لقدس، 
عين  لشق،، 21481،  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب
TA BURO شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي رقم )52، 

شارع  بر هيم  لرود ني،  لطابق 
 لسفلي - 61121  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب.
تفويت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.(6 66(

بمقت�شى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تمت) (2122 نونبف) (1( في)  ملؤرخ 

 ملصادقة على):
مهدي حسني) )ة)) تفويت  لسيد)
أصل) من  حصة   تماعية  (2.111
)ة)) لفائدة  لسيد) حصة  ((9.811
رقم) سفر  د ود،) و ز  بشيف  محمد 
 1215555 )بتاريخ))1)نونبف)2122.
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني  (
 (7 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

5نا5ر) 212)تحت رقم)854462.
864I

segex

RAPID -LOCA ERRAFIK
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تعيين مسيف  د5د للشركة

segex
 N°28 avenue(saint(louis(rte(ain
 chkef 1er(etage -fes ، 30000،

fes MAROC
RAPID -LOCA(ERRAFIK شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي متجر رقم 
) قطعة رقم 8 ) حي فرح  ملسيفة 

فاس - 1111  فاس  ملغرب.
تعيين مسيف  د5د للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.72645

بمقت�شى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

تم تعيين) (2122 نونبف) (24  ملؤرخ في)

للشركة  لسيد)ة)) مسيف  د5د 

 لعرو�شي فدوى كمسيف وحيد

تبعا لقبول  ستقالة  ملسيف.

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

د نبف) (1( بتاريخ) بفاس   لتجارية 

2122)تحت رقم)4998.

865I

 ئتمانية فيد كا،)شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

LAGON D›OR
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

 ئتمانية فيد كا، شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

شارع  لعركوب رقم )7724-1 

صندوق  لبف5د رقم 46)، 111 7، 

 لد خلة  ملغرب

LAGON D’OR شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي شارع 

 لزرقطوني رقم 269 - 111 7 

 لد خلة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

2 7 7

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) ((1

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�شي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.LAGON D’OR

غرض  لشركة بإ5جاز):)•) لفنادق)

و إلقامة.

وإد رة) وإنشاء) تشغيل  (•

و ملوتيالت) و لنزل   ملعسكر ت 

و لبناغل.

•)تشغيل وإد رة وتأ يف وشر ء)وبيع)
أو غيف منقولة) أي ممتلكات منقولة 
أو) أو  لسياحية  لألغر ض  لتجارية 

 لسكنية.
شارع) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
 7 111  -  269 رقم)  لزرقطوني 

 لد خلة  ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
حصة) (511 (: بالو) والد   لسيد 

بقيمة)11))درهم للحصة.
بوعيلة) محمود   لسيد  حمد 
درهم) ((11 بقيمة) حصة  (511  :

للحصة.)
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
حي) عنو نه) )) بالو  والد   لسيد 
 7 111  (244/( رقم)  غريبيالت 

 لد خلة  ملغرب.
بوعيلة) محمود   لسيد  حمد 
عنو نه) ))حي  ملسجد زنقة)6)رقم)56 

111 7) لد خلة  ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
حي) عنو نه) )) بالو  والد   لسيد 
 7 111  (244/( رقم)  غريبيالت 

 لد خلة  ملغرب
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
 (8 بتاريخ) بو دي  لده4   البتد ئية 

5نا5ر) 212)تحت رقم) 77/212.
866I

 ئتمانية فيد كا،)شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

SOUCHTRAV INVEST
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

 ئتمانية فيد كا، شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

شارع  لعركوب رقم )7724-1 
صندوق  لبف5د رقم 46)، 111 7، 

 لد خلة  ملغرب
SOUCHTRAV INVEST شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي حي  لنهضة 
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) رقم 7)6) - 111 7  لد خلة 
 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
2 7 9

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) ((2
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�شي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.SOUCHTRAV INVEST
أعمال) (- (: غرض  لشركة بإ5جاز)

متنوعة أو بناء)؛
-)تصنيع وتسويق مو د  لبناء.

-)لو زم ومعد ت متنوعة)؛
-) ألعمال  إلنشائية  لعامة وحفر)

 آلبار..
حي) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
 7 111  -  (6(7 رقم) ((  لنهضة)

 لد خلة  ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 511 (: بوشلكة) حسن   لسيد 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة.
 511 (: هللا  شبوق) عبد   لسيد 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة.)
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
بوشلكة عنو نه) ))  لسيد حسن 
حي  لقدس تجزئة  لوفاق بلوك   رقم)

229) 71111) لعيون  ملغرب.
 لسيد عبد هللا  شبوق عنو نه) ))
مد5نة  لوحدة) و  بلوك  (6 9 رقم)

71111) لعيون  ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
بوشلكة عنو نه) ))  لسيد حسن 
حي  لقدس تجزئة  لوفاق بلوك   رقم)

229) 71111) لعيون  ملغرب

 لسيد عبد هللا  شبوق عنو نه) ))
مد5نة  لوحدة) و  بلوك  (6 9 رقم)

71111) لعيون  ملغرب
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
 (8 بتاريخ) بو دي  لده4   البتد ئية 

5نا5ر) 212)تحت رقم) 78/212.

867I

COMPTA FINANCE DETROIT SARL

SAFE LINE LOGISTIC
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

 COMPTA FINANCE DETROIT
SARL

 قامة لينا  لرقم 76 ز وية شارع 
طانطان وشارع لبنان لطابق  لتاسع 

طنجة ، 91111، طنجة  ملغرب
SAFE LINE LOGISTIC شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي شارع 

 ملنصور إبن أبي عامر حي دريسيا 
طابق ٣ رقم ٦ طنجة - 1 911 

طنجة  ملغرب 
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

( 4197
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعد د  لقانون) (2122 د نبف) (15
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�شي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 SAFE (: بمختصر تسميتها)  إلقتضاء)

.LINE LOGISTIC
:) لنقل) بإ5جاز) غرض  لشركة 

 لطرقي  لوطني و  لدولي للبضائع)
ستيف د و تصد5ر.

شارع) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
دريسيا) حي  عامر  أبي  إبن   ملنصور 
طابق)٣)رقم)٦)طنجة)-)1 911)طنجة)

 ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

: أنو ر  ملصوري  لهروش)   لسيد 
درهم) ((11 بقيمة) حصة  ((.111

للحصة.)
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
أنو ر  ملصوري  لهروش)  لسيد 
5)رقم) زنقة لبنان طابق) (5 عنو نه) ))

 ))طنجة)91111)طنجة  ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
أنو ر  ملصوري  لهروش)  لسيد 
5)رقم) زنقة لبنان طابق) (5 عنو نه) ))

 ))طنجة)91111)طنجة  ملغرب)
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
5نا5ر) ((9 بتاريخ) بطنجة   لتجارية 

 212)تحت رقم))84)26.
868I

SACO CONSEIL

LAS PREMIUM SARL AU
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تحويل  ملقر  ال تماعي للشركة

SACO CONSEIL
 LOT(I-13 HOMMANE(EL

 FATOUAKI(APPARTEMENT(N 8
 2EME ETAGE LAMHAMID EN

 FACE CAFE TAIBA MARRAKECH
 ، 40000، MARRAKECH

MAROC
LAS PREMIUM SARL AU شركة 

ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي مركز 
 عمال زينيت زنقة مسلم تجزئة 

بوكار  لطابق  لثالث شقة 4) باب 
دكالة مر كش - 41111 مر كش 

 ملغرب.
تحويل  ملقر  ال تماعي للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.( 1875

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�شى 
تم تحويل) 5نا5ر) 212) (16  ملؤرخ في)
من) للشركة   ملقر  ال تماعي  لحالي 

مسلم) زنقة  زينيت  »مركز  عمال 
شقة) بوكار  لطابق  لثالث  تجزئة 
 41111 (- مر كش) دكالة  باب  ((4
 5 رقم) »مكت4  إلى) مر كش  ملغرب«)
 لطابق  لثاني  قامة بنحفصية ز وية)
محمد  لخامس و زنقة سبو مر كش)-)

41111)مر كش  ملغرب«.
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
5نا5ر) ( ( بتاريخ) بمر كش   لتجارية 

 212)تحت رقم)44248).

869I

ORENJI

2F ENTRETIEN
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

ORENJI
2  شارع محمد  لخامس  لشقة 

رقم 4 حي  لحسني بركان ، 111 6، 
بركان  ملغرب

2F ENTRETIEN شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي دو ر بني 
عطية بلد5ة بوغريبة - 11  6 بركان 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

8899
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) (2 
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�شي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 2F (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.ENTRETIEN
خدمات) (: بإ5جاز) غرض  لشركة 

مختلفة
 شغال مختلفة

تا ر.
دو ر بني) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
عطية بلد5ة بوغريبة)-)11  6)بركان)

 ملغرب.



3005 الجريدة الرسميةعدد)5755 - 24)ر 4)444) )5))فبف 5ر) 212) 

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 
 لشركة):)99)سنة.

 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

حصة) (511 (: ( بالي فوزي)  لسيد 
بقيمة)11))درهم للحصة.

 511 (: فوزي) بوكط4   لسيد 
حصة بقيمة)11))درهم للحصة.)

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء):

حي) عنو نه) )) فوزي  بالي   لسيد 
)1)رقم)))) 251 6) كليم  ملغرب.

عنو نه) ))) فوزي  بوكط4   لسيد 
 6 251 شر عة) شارع  (1( حي) (97

 كليم  ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
حي) عنو نه) )) فوزي  بالي   لسيد 

)1)رقم)))) 251 6) كليم  ملغرب
عنو نه) ))) فوزي  بوكط4   لسيد 
 6 251 شر عة) شارع  (1( حي) (97

 كليم  ملغرب
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
فبف 5ر) (12 بتاريخ) ببفكان   البتد ئية 

 212)تحت رقم)61.
871I

fiduciaire(le(point

YOUNJA IMMOBILIER
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

fiduciaire(le(point
 BD(OUED(OUM(RABII(N 311

 OULFA(CASABLANCA ، 23000،
casablanca maroc

YOUNJA IMMOBILIER شركة 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي )9) محج 
ه 4 تجزئة موالي  لتهامي ألفة - 
21211  لد ر  لبيضاء  ملغرب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.28292(
بمقت�شى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تمت) (2122 د نبف) ((6 في)  ملؤرخ 

 ملصادقة على):

تفويت  لسيد))ة))خد5جة لشه4)

أصل) من  حصة   تماعية  (2.111

)ة)) لفائدة  لسيد) حصة  (21.111

 لحسن  عفر بتاريخ)6))5نا5ر)2122.

5ونس  عفر) )ة)) تفويت  لسيد)

أصل) من  حصة   تماعية  (2.111

)ة)) لفائدة  لسيد) حصة  (21.111

د نبف) ((6 بتاريخ)  لحسن  عفر 

.2122

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني  (

 21 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

5نا5ر) 212)تحت رقم)855147.

87(I

STE FIDUCAT

STE HAIR MOMO
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

قفل  لتصفية

STE FIDUCAT

 BOULEVARD ZERKTOUNI

 2 eme(ETAGE(N°43 GUELIZ

 MARRAKECH ، 40000،

Marrakech MAROC

STE HAIR MOMO شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي : 247 

تجزئة  لصفصاف حي  النارة 

مر كش - 41111 مر كش  ملغرب.

قفل  لتصفية
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

.(1 5( 

بمقت�شى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

2122)تقرر حل) 5))د نبف)  ملؤرخ في)

ذ ت) شركة  (STE HAIR MOMO

رأسمالها) مبلغ   ملسؤولية  ملحدودة 

مقرها) وعنو ن  درهم  ((11.111

تجزئة  لصفصاف) (247  إل تماعي)

41111)مر كش) (- حي  النارة مر كش)

 ملغرب نتيجة لقفل  لتصفية.

و عين:

و) هبهاب  محمد   لسيد)ة))

  9 أبو ب مر كش منطقة) عنو نه) ))

م عمارة)9)4)شقة)6)مر كش))41111 

مر كش  ملغرب كمصفي))ة))للشركة.

و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية)
 247 وفي) (2122 د نبف) ((5 بتاريخ)
تجزئة  لصفصاف حي  النارة مر كش)

- 41111)مر كش  ملغرب.
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
5نا5ر) (21 بتاريخ) بمر كش   لتجارية 

 212)تحت رقم))94 4).

872I

omnium management

PETER’S HAVEN
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

omnium management
 rce 52 av(hassane 22 vn(fes ، 82

30100، fes(maroc
PETER’S HAVEN شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي  لشقة 7 
 قامة 6 ب زنقة  مام  لشت4  ملد5نة 

 لجد5دة - 1111  فاس  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
75(77

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) (19
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�شي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.PETER’S HAVEN
غرض  لشركة بإ5جاز):)كر ء)شقق)

مفروشة.
 7 عنو ن  ملقر  ال تماعي):) لشقة)
 قامة)6)ب زنقة  مام  لشت4  ملد5نة)

 لجد5دة)-)1111 )فاس  ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 (.111 (: خولة  ملجرب)  لسيد 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة.)

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

عنو نه) )) خولة  ملجرب   لسيدة 

لبيطا) (18 أبو بكر  لصد5ق) شارع  (5

 لدكار ت)1111 )فاس  ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) )) خولة  ملجرب   لسيدة 

لبيطا) (18 أبو بكر  لصد5ق) شارع  (5

 لدكار ت)1111 )فاس  ملغرب)

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

 لتجارية بفاس بتاريخ) 2)5نا5ر) 212 

تحت رقم)467.

87 I

 لفيفوز

MOORG TRANS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تغييف نشاط  لشركة

 لفيفوز

 لزنقة 2  لرقم ) حي  لصافي برشيد 

، 11)26، برشيد  ملغرب

MOORG TRANS شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  ال تماعي  ) شارع 

محمد  لخامس.  لطابق  لثالث 

تجزئة  ليسر.11)26 برشيد - 

11)26 برشيد  ملغرب.

تغييف نشاط  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.(6 (5

بمقت�شى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

تم تغييف) 5نا5ر) 212) في) ))  ملؤرخ 

(« »نقل  لبضائع) نشاط  لشركة من)

إلى)»نقل  لبضائع لحساب  لغيف«.

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

5نا5ر) (25 بتاريخ) ببفشيد   البتد ئية 

 212)تحت رقم)17).

874I



عدد)5755 - 24)ر 4)444) )5))فبف 5ر) 212)الجريدة الرسمية   3006

FIDUCIAIRE MOGADOR

RIAD SOUIRI
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

قفل  لتصفية

FIDUCIAIRE MOGADOR
 N 46 BD(AL(MASSIRA

 ESSAOUIRA(Essaouira، 44000،
Essaouira Maroc

RIAD SOUIRI شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي : رقم 9   
تجزئة  لرونق - 44111  لصويرة 

 ملغرب.
قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
.(29 

بمقت�شى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تقرر) (2121 فبف 5ر) ((7 في)  ملؤرخ 
ذ ت) شركة  (RIAD SOUIRI حل)
رأسمالها) مبلغ   ملسؤولية  ملحدودة 
مقرها) وعنو ن  درهم  ((11.111
(- تجزئة  لرونق) (  9  إل تماعي رقم)
44111) لصويرة  ملغرب نتيجة لعدم)

تحقيق  هد ف  لشركة.
و عين:

و) نور  ( عبد  لكريم)  لسيد)ة))
تجزئة  لرونق) (  9 رقم) عنو نه) ))
44111) لصويرة  ملغرب كمصفي))ة))

للشركة.
و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية)
بتاريخ)6))د نبف)2122)وفي رقم)9   
44111) لصويرة) (- تجزئة  لرونق)

 ملغرب.
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
5نا5ر) ((8  البتد ئية بالصويرة بتاريخ)

 212)تحت رقم) 2/212 .
875I

FIDUCIAIRE MOGADOR

TTABTA FISH
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE MOGADOR
 N 46 BD(AL(MASSIRA

 ESSAOUIRA(Essaouira، 44000،

Essaouira Maroc
TTABTA FISH شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي رقم 
2) شارع  دريس  لحارتي  ملر�شى - 

71111  لعيون  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
4441 

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) (19
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�شي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.TTABTA FISH
تسويق) (- (: غرض  لشركة بإ5جاز)
و ستيف د وتصد5ر  ميع) )بيع وشر ء)

أنو ع  ألسماك  لطاز ة و ملجمدة)
وشبه  لجملة) بالجملة  -) لبيع 
لألسماك  لطاز ة أو  ملجمدة و ميع)

 ملنتجات  ألم
-)نقل  ألسماك  لطاز ة و ملجمدة)

و ميع أنو ع  لبضائع.
-)تجميد  ألسماك و ميع منتجات)

 ملأكوالت  لبحرية
-) ستيف د وتصد5ر  ميع  ملنتجات)

أو  لبضائع من أي نوع.
-)تسويق  ميع أنو ع  لبضائع

-) لتمثيل  لتجاري..
رقم) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
(- شارع  دريس  لحارتي  ملر�شى) ((2

71111) لعيون  ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 (.111 (:  لسيد  لشاوي  حمد)

حصة بقيمة)11))درهم للحصة.)

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

عنو نه) ))  لسيد  لشاوي  حمد 
 5 عمارة  لجوهري  لتجزئة) (6 رقم)

44111) لصويرة  ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) ))  لسيد  لشاوي  حمد 
   5 عمارة  لجوهري  لتجزئة) (6 رقم)

44111) لصويرة  ملغرب

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

5نا5ر) (21 بتاريخ) بالعيون   البتد ئية 

 212)تحت رقم) 849/212 .

876I

FIDUCIAIRE MOGADOR

BASSAM FISH
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE MOGADOR

 N 46 BD(AL(MASSIRA

 ESSAOUIRA(Essaouira، 44000،

Essaouira Maroc

BASSAM FISH شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي رقم 

2) شارع  دريس  لحارتي  ملر�شى - 

71111  لعيون  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

4441(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) (19

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�شي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.BASSAM FISH

تسويق) (- (: غرض  لشركة بإ5جاز)

و ستيف د وتصد5ر  ميع) )بيع وشر ء)

أنو ع  ألسماك  لطاز ة و ملجمدة.

بالجملة) وشبه  بالجملة  -) لبيع 

لألسماك  لطاز ة أو  ملجمدة و ميع)

 ملنتجات  ألم

-)نقل  ألسماك  لطاز ة و ملجمدة)

و ميع أنو ع  لبضائع.

-)تجميد  ألسماك و ميع منتجات)

 ملأكوالت  لبحرية

-) ستيف د وتصد5ر  ميع  ملنتجات)

أو  لبضائع من أي نوع.

-)تسويق  ميع أنو ع  لبضائع

-) لتمثيل  لتجاري...

رقم) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)

(- شارع  دريس  لحارتي  ملر�شى) ((2

71111) لعيون  ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 لسيد زكرياء) شريط):)511)حصة)

بقيمة)11))درهم للحصة.

 لسيد عادل دريوش):)511)حصة)

بقيمة)11))درهم للحصة.)

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

عنو نه) )) زكرياء) شريط   لسيد 

 44111 تجزئة  لسقالة) ((4(9

 لصويرة  ملغرب.

عنو نه) )) دريوش  عادل   لسيد 

44111) لصويرة) 19)تجزئة  لسقالة)

 ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) )) دريوش  عادل   لسيد 

44111) لصويرة) 19)تجزئة  لسقالة)

 ملغرب

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

5نا5ر) (21 بتاريخ) بالعيون   البتد ئية 

 212)تحت رقم) 848/212 .

877I
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 ئتمانية فيد كا،)شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

 SOCIETE RAHHAL
DEVELOPPEMENT

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسيس شركة

 ئتمانية فيد كا، شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

شارع  لعركوب رقم )7724-1 

صندوق  لبف5د رقم 46)، 111 7، 

 لد خلة  ملغرب

 SOCIETE RAHHAL

DEVELOPPEMENT شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي شارع 

 لعركوب رقم )7724-1 - 111 7 

 لد خلة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

2 715

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعد د  لقانون) (2122 د نبف) (( 

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�شي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

متبوعة) تسمية  لشركة 

بمختصر) عند  إلقتضاء)

 SOCIETE RAHHAL (: تسميتها)

.DEVELOPPEMENT

:) ميع) بإ5جاز) غرض  لشركة 

 شغال  لبناء)و  شغال مختلفة.

شارع) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)

 7 111  -  1(-7724 رقم)  لعركوب 

 لد خلة  ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

مبلغ رأسمال  لشركة:)111.111.) 

درهم،)مقسم كالتالي:

(: عبد لجليل  دري�شي)  لسيد 

درهم) ((11 بقيمة) حصة  (5.511

للحصة.

 (.511 (: سيف  دري�شي)  لسيد 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة.

(: ر 4  دري�شي)  لسيد  لغالي 

درهم) ((11 بقيمة) حصة  ((.511

للحصة.

 (.511 (: غيثة  دري�شي)  لسيدة 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة.)

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

عبد لجليل  دري�شي)  لسيد 

طابق) زنقة  لكنزرة  فيال  عنو نه) ))

سفلي  كد ل)1111)) لرباط  ملغرب.

عنو نه) )) سيف  دري�شي   لسيد 

 لرباط)1111)) لرباط  ملغرب.

ر 4  دري�شي)  لسيد  لغالي 

1111)) لرباط) عنو نه) )) لرباط)

 ملغرب.

عنو نه) )) غيثة  دري�شي   لسيدة 

 لرباط)1111)) لرباط  ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عبد لجليل  دري�شي)  لسيد 

طابق) زنقة  لكنزرة  فيال  عنو نه) ))

سفلي  كد ل)1111)) لرباط  ملغرب

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

بتاريخ) )  بو دي  لده4   البتد ئية 

5نا5ر) 212)تحت رقم) 4.

878I

MARCHICA CONSEIL

MHOGAR
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

MARCHICA CONSEIL

44 ، شارع طوكيو،  لطابق )، شقة 

)،  لناظور. ، 62111،  لناظور 

 ملغرب

MHOGAR شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي 581، 

شارع  ملسيفة ، لطابق  لثاني ، لشقة 

رقم  ،  لناظور - 62111  لناظور 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

25((9

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

تم إعد د  لقانون) (2122 د نبف) ((6

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�شي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.MHOGAR

:) النعاش) غرض  لشركة بإ5جاز)

 لعقاري.

(،581 (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)

شارع  ملسيفة)، لطابق  لثاني)، لشقة)
62111) لناظور) (- رقم) ،) لناظور)

 ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

رأسمال  لشركة:) مبلغ 

2.111.111))درهم،)مقسم كالتالي:

 -

 (21111 (:  لسيد ميمون  محمد)

بقيمة)11))درهم.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

عنو نه) )) ميمون  محمد   لسيد 

،بويفرور) بني) ، حد د   دو ر  ريمام)

، لناظور)62672) لناظور  ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) )) ميمون  محمد   لسيد 

،بويفرور) بني) ، حد د   دو ر  ريمام)

، لناظور)62672) لناظور  ملغرب

 لسيد  و د  محمد  زير ر)

بني) ، حد د   دو ر  ريمام) عنو نه) ))

62672) لناظور) ، لناظور) ،بويفرور)

 ملغرب

ميمون  حميدة)  لسيد  حمد 

بني) ، حد د   دو ر  ريمام) عنو نه) ))

،بويفرور)، لناظور)62672) لناظور ر

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

 البتد ئية بالناضور بتاريخ)9))د نبف)

2122)تحت رقم)52)5.

879I

ALFAZINE EXPERT

 TRANSPORT HICHAM
NASSIH

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

ALFAZINE EXPERT

 BD CHECHAOUNI BUREAU

 CHEFCHAOUNI(ETG 3

 BUREAU 2 AIN(SEBAA، 20590،

CASABLANCA Maroc

 TRANSPORT HICHAM NASSIH

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي إقامة 

 لكرم عمارة 21 رقم 5)سيدي 

مومن - 21412  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب 

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

56(897

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعد د  لقانون) (2122 شتنبف) (( 

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�شي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.TRANSPORT HICHAM NASSIH

:) لنقل) بإ5جاز) غرض  لشركة 

 لطرقي ألي بضاعة أو منتج من أي)

نوع كان.
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إقامة) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)

 لكرم عمارة)21)رقم)5)سيدي مومن)

- 21412) لد ر  لبيضاء) ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 (.111 (: نصيح) هشام   لسيد 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة.)

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

عنو نه) )) نصيح  هشام   لسيد 

إقامة  لكرم عمارة)21)رقم)5)سيدي)

مومن)21412) لد ر  لبيضاء) ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) )) نصيح  هشام   لسيد 

إقامة  لكرم عمارة)21)رقم)5)سيدي)

مومن)21412) لد ر  لبيضاء) ملغرب)

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

  ( بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

أكتوبر)2122)تحت رقم)7617 .

881I

CABINET K.BUSINESS

A CARS 33
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

CABINET K.BUSINESS

 IMM SAPHIR ANGLE HASSAN

 I AV KHALID IBN AL WALID

 2EME(ETAGE(BUREAU 4 CITE

 DAKHLA(AGADIR(AGADIR،

80000، AGADIR(Maroc

   A CARS شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي دو ر 

تكد5رت نعبدو رقم 4)  لدر ركة 

 كاد5ر - 81111  كاد5ر  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

541  

في) مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�شى 

تم إعد د  لقانون) (2122 د نبف) (27

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�شي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

 A    (: بمختصر تسميتها)  إلقتضاء)

.CARS

كر ء) (: بإ5جاز) غرض  لشركة 

 لسيار ت.

دو ر) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)

4)) لدر ركة) رقم) نعبدو  تكد5رت 

 كاد5ر)-)81111) كاد5ر  ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 (.111 (: ربيع  لخطابي)  لسيد 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة.)

 (111 (: ربيع  لخطابي)  لسيد 

بقيمة)11))درهم.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

عنو نه) )) ربيع  لخطابي   لسيد 

 2 (1 75)شقة)  قامة  لنهضة عمارة)

بنسركاو  كاد5ر)81111) كاد5ر  ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) )) ربيع  لخطابي   لسيد 

 2 (1 75)شقة)  قامة  لنهضة عمارة)

بنسركاو  كاد5ر)81111) كاد5ر  ملغرب

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

5نا5ر) ((2 بتاريخ) باكاد5ر   لتجارية 

 212)تحت رقم)9 211).

88(I

 ئتمانية فيد كا،)شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

L’ETERNEL AMOUR
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

 ئتمانية فيد كا، شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

شارع  لعركوب رقم )7724-1 

صندوق  لبف5د رقم 46)، 111 7، 

 لد خلة  ملغرب

L’ETERNEL AMOUR شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي حي موالي 
رشيد شارع محمد  لخامس عمارة 

 النصاري رقم  1 - 111 7  لد خلة 

 ملغرب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.2((47

بمقت�شى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

تمت) 5نا5ر) 212) (21 في)  ملؤرخ 

 ملصادقة على):

تفويت  لسيد))ة))صبفنا لعلج)251 

 (.111 أصل) من  حصة   تماعية 

فاتحة) )ة)) لفائدة  لسيد) حصة 

 ملساوي بتاريخ)21)5نا5ر) 212.

تفويت  لسيد))ة))ميكائيل فيلي4)

من) حصة   تماعية  (251 ليفس) د 

لفائدة  لسيد) حصة  ((.111 أصل)

5نا5ر) (21 فاتحة  ملساوي بتاريخ) )ة))

.212 

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني  (

 24 بتاريخ) بو دي  لده4   البتد ئية 

5نا5ر) 212)تحت رقم) 11/212).

882I

 ئتمانية فيد كا،)شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

L’ETERNEL AMOUR
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تعيين ممثل قانوني للشركة

 ئتمانية فيد كا، شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

شارع  لعركوب رقم )7724-1 

صندوق  لبف5د رقم 46)، 111 7، 

 لد خلة  ملغرب

L’ETERNEL AMOUR »شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة«

وعنو ن مقرها  ال تماعي: حي موالي 

رشيد شارع محمد  لخامس عمارة 

 النصاري رقم  1 - 111 7  لد خلة 

 ملغرب.

»تعيين ممثل قانوني للشركة«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.2((47

بمقت�شى  لجمع  لعام  الستثنائي)

وتبعا) 5نا5ر) 212) (21 في)  ملؤرخ 

تعيين) تقرر  الستقالة  ملسيف  لحالي 

 ملمثل)5ن)) لقانوني)5ن):)

-) ملساوي فاتحة

-)ليفس ميكائيل فيلي4 د

-)-)شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة)

 لكائن مقرها  إل تماعي ب:)-)-)-)-

عند) رقم  لسجل  لتجاري 

 القتضاء:)-

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

 24 بتاريخ) بو دي  لده4   البتد ئية 

5نا5ر) 212)تحت رقم) 11/212).

88 I

 ئتمانية فيد كا،)شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

L’ETERNEL AMOUR
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

توسيع نشاط  لشركة)

 ئتمانية فيد كا، شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

شارع  لعركوب رقم )7724-1 

صندوق  لبف5د رقم 46)، 111 7، 

 لد خلة  ملغرب

L’ETERNEL AMOUR شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  ال تماعي حي موالي 

رشيد شارع محمد  لخامس عمارة 

 النصاري رقم  1 - 111 7  لد خلة 

 ملغرب.

توسيع نشاط  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.2((47
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بمقت�شى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

 ملؤرخ في)21)5نا5ر)2122)تمت إضافة)

إلى نشاط  لشركة)  ألنشطة  لتالية 

 لحالي):

 لبيع  لكلي أو  لجزئي للمباني أو)

(، ،) ملبنية أو  ملزمع بناؤها)  ملساكن)

على مخطط)،)قبل أو بعد  كتمالها)؛)

 لتقسيم و لتجهيز و لصرف  لصحي)

لألر �شي الستخد مها في  لبناء)؛)شر ء)

وبيع وتأ يف  ميع  ملباني لالستخد م)

حيازة) ؛)  لسكني أو  ملنهي أو  لتجاري)

وتشغيل) وإد رة  وتأ يف  وتأ يف  وبيع 

أو  لزر عية)  ميع  ألر �شي  لعارية 

أو  ملباني)،)من  ميع  ملباني  لسكنية)

أو  لصناعية) أو  لتجارية  أو  ملهنية 

وبيع) بناء) ؛) غيفها) أو  أو  لزر عية 

وتسويق  ميع  ملساكن  القتصاد5ة)

؛) لوساطة  لعقارية  لتطوير  لعقاري)

بجميع أشكاله..

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني  (

 24 بتاريخ) بو دي  لده4   البتد ئية 

5نا5ر) 212)تحت رقم) 11/212).

884I

 ئتمانية فيد كا،)شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

VILLA FARO

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

 ئتمانية فيد كا، شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

شارع  لعركوب رقم )7724-1 

صندوق  لبف5د رقم 46)، 111 7، 

 لد خلة  ملغرب

VILLA FARO شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي شارع 

محمد  لخامس حي  ملسيفة ) رقم 57 

- 111 7  لد خلة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

2 767

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) ((9

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�شي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

 VILLA (:  إلقتضاء)بمختصر تسميتها)

.FARO

غرض  لشركة بإ5جاز):)-) لفنادق)

و إلقامة.

-) ستقبال أو عرض  ألحد ث.

-)تشغيل وإد رة مقهى ومطعم.

-)تشغيل وإنشاء)وإد رة  ملعسكر ت)

و لنزل و ملوتيالت و لبناغل)؛

(، و لعملي) -) لتعليم  لنظري 

و لتدري4  لسريع على رياضة ركوب)

 ألمو ج بالطائرة  لورقية و لرياضات)

 ملائية  ألخرى)؛

(، و لعملي) -) لتعليم  لنظري 

على  ليخوت) و لتدري4  لسريع 

(، و لدر  ات  لشر عية) (،  لرملية)

و لقو رب  لشر عية)؛.

شارع) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
محمد  لخامس حي  ملسيفة)))رقم)57 

- 111 7) لد خلة  ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 (.111 (: عمر  وبال) عمر   لسيد 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة.)

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

عنو نه) )) عمر  وبال  عمر   لسيد 
))زنقة  بل بوناصر فيال) حي  ملسيفة)

رقم))4 111 7) لد خلة  ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) )) عمر  وبال  عمر   لسيد 

))زنقة  بل بوناصر فيال) حي  ملسيفة)

رقم))4 111 7) لد خلة  ملغرب

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

 24 بتاريخ) بو دي  لده4   البتد ئية 

5نا5ر) 212)تحت رقم) 212/)1).
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ALEXANDRIS COMPTA - SARL

TC CONCEPT - SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

ALEXANDRIS(COMPTA - SARL

 BD DE LA LIBERTE IMMEUBLE

 LIBERTE(N° 97 - CASABLANCA

 20.000 ----، 20، CASABLANCA

MAROC

TC(CONCEPT - SARL شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي 1) شــارع 

 لحــريـــة  لطــابــق   شقـــة رقــم 5 -- 

21)21  لد ر  لبيضاء  ملغرب 

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

569.797

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) ((1

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�شي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

 TC (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.CONCEPT - SARL

:) ملتــــا ــــرة) غرض  لشركة بإ5جاز)

فــي كـــل لــو زم  لفـنــــادق و  ملـطـــاعــــم و)

 لجمـــاعــات.

عنو ن  ملقر  ال تماعي):)1))شــارع)

 --  5 رقــم) شقـــة   لحــريـــة  لطــابــق) )

21)21) لد ر  لبيضاء) ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

  51 (: نـجـيــ4  لـشــد دي)  لسيد 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة.

 251 (: نعســـانـــي) محمـــد   لسيد 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة.

 لسيد أحــمــــد عــــز م  لنبهـــان):)251 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة.

 (51 (: مــرو ن  لنبهــــان)  لسيد 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة.)

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

 لسيد نـجـيــ4  لـشــد دي عنو نه) ))

رقـم) منـزه  لـرحمــة  حـد ئـق  فيالت 

 27(82 بـوعــزة  لنــو صــر) د ر  (21(

 لد ر  لبيضاء) ملغــرب.

 لسيد محمـــد نعســـانـــي عنو نه) ))

سينــا) و  بن  زالقــة  زنقــتي  ز ويـة  (55

1181)) لــربـــاط) أكــد ل) ((4 شقـة)

 ملغـــرب).

عــــز م  لنبهـــان) أحــمــــد   لسيد 

محمـد  لغـــازي) زنقـة  (21 عنو نه) ))

 (1(71 أسمــاء) لسـويـسـي) فيــال 

 لــربـــاط  ملـغـــرب.

مــرو ن  لنبهــــان عنو نه) ))  لسيد 

زنقـة محمـد  لغـــازي فيــال أسمــاء) (21

 لسـويـسـي)71)1)) لــربـــاط  لـمـغــــرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيد محمـــد نعســـانـــي عنو نه) ))

سينــا) و  بن  زالقــة  زنقــتي  ز ويـة  (55

1181)) لــربـــاط) أكــد ل) ((4 شقـة)

 ملغـــرب)

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

 27 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

5نا5ر) 212)تحت رقم)5 855.9.

886I
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CFCIM

Ateq Maroc أتيك ماروك
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

CFCIM

5) شارع مرس  لسلطان ، 1 )21، 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب

أتيك ماروك Ateq Maroc شركة 

ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي 44) 

شارع محمد سميحة ،  لطابق 6 ، 

شقة 5  - درب عمر - 21181  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

5699(9

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) (15

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�شي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

أتيك) (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.Ateq Maroc(ماروك

تصنيع) (- (: غرض  لشركة بإ5جاز)

بعد  لبيع) ما  خدمة  (، بيع) شر ء،) (،

(، وتجميع  ميع  أل هزة) ،) ستيف د 

 ألدو ت ومعد ت  لقياس و الختبار.

(، عمليات  لتمثيل) -) ميع 

و لتوكيالت) ،) لسمسرة   لعموالت)

 لعامة  ملتعلقة بذلك.

بيع،) تطوير،) حيازة،) إنشاء،) (-

تأ يف أو إد رة  ميع  ملباني،) لعقار ت)

،) لعقار ت  لصناعية)  لتجارية)

لألغر ض  ملذكورة) و ملباني  لالزمة 

أعاله.

و ملعد ت) حيازة  ميع  ألشياء) (-

على  ميع  المتياز ت) ،) لحصول 

أو  ستغالل  ميع) أخذ  شر ء،) (،

و لتف خيص و ميع) بر ء ت  الختف ع 

 لعالمات  لتجارية  ملعدة الستغالل)

أو تحقيق هذ   لغرض..

 (44 (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)

(، (6 ،) لطابق) شارع محمد سميحة)

شقة)5 )-)درب عمر)-)21181) لد ر)

 لبيضاء) ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
زنقة) ((5  لشركة أتيك عنو نه) ))

بو ) سو  كالي  لي  (78 41 د م) دي 

فرنسا.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

برنار) (، لور ن)  لسيد  يف ر 
  75112 ميل) دو  زنقة  (27 عنو نه) ))

باريس فرنسا

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

 لتجارية بالد ر  لبيضاء)بتاريخ)-)تحت)
رقم)-.

887I

AMDE

RIHABPRO
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

AMDE

 ANGLE RUE SOUMAYA ET BD

 ABDELMOUMEN ، 20000،

CASABLANCA MAROC

RIHABPRO شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي زنقة 

سمية، إقامة شهرز د  ،  لطابق 5، 
رقم 22،  لد ر  لبيظاء 41 21  لد ر 

 لبيظاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

569687

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) ((6

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�شي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.RIHABPRO

:) لتطوير) بإ5جاز) غرض  لشركة 

 لعقاري.

زنقة) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)

(،5 سمية،)إقامة شهرز د) ،) لطابق)

رقم)22،) لد ر  لبيظاء)41 21) لد ر)

 لبيظاء) ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 (.111 (: طون�شي) توفيق   لسيد 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة.)

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

عنو نه) )) توفيق طون�شي   لسيد 

 5طاليا)21111) لد ر  لبيظاء) ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) )) توفيق طون�شي   لسيد 

 5طاليا)21111) لد ر  لبيظاء) ملغرب

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

 26 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

5نا5ر) 212)تحت رقم)11855915.

888I

AMDE

MORIDAR
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

AMDE

 ANGLE RUE SOUMAYA ET BD

 ABDELMOUMEN ، 20000،

CASABLANCA MAROC

MORIDAR شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي زنقة 

سمية، إقامة شهرز د  ،  لطابق 5، 

رقم 22،  لد ر  لبيظاء 41 21  لد ر 

 لبيظاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

569447

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) ((6

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�شي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.MORIDAR

:) لتطوير) بإ5جاز) غرض  لشركة 

 لعقاري.

زنقة) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)

(،5 سمية،)إقامة شهرز د) ،) لطابق)

رقم)22،) لد ر  لبيظاء)41 21) لد ر)

 لبيظاء) ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 (.111 (: طون�شي) توفيق   لسيد 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة.)



3011 الجريدة الرسميةعدد)5755 - 24)ر 4)444) )5))فبف 5ر) 212) 

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

عنو نه) )) توفيق طون�شي   لسيد 

 5طاليا)21111) لد ر  لبيظاء) ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) )) توفيق طون�شي   لسيد 

 5طاليا)21111) لد ر  لبيظاء) ملغرب

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

 25 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

5نا5ر) 212)تحت رقم)4 8556.

889I

Menara Trade

Menara Trade

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

Menara Trade

تجزئة  لنخيل 2 تاركة مر كش، 

41111، مر كش  ملغرب

Menara Trade شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي تجزئة 

 لنخيل 2 تاركة - 41111 مر كش 

 ملغرب.

تفويت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.7 6  

بمقت�شى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

تمت) (2122 نونبف) (28 في)  ملؤرخ 

 ملصادقة على):

موالي  رشيد) )ة)) تفويت  لسيد)

من) حصة   تماعية  (511  المر ني)

لفائدة  لسيد) حصة  ((.111 أصل)

)ة))سيد محمد صدقي عبد  للطيف)

شريف بتاريخ)28)نونبف)2122.

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني  (

5نا5ر) (25 بتاريخ) بمر كش   لتجارية 

 212)تحت رقم)985.

891I

AMDE

PLASTITECH

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

تفويت حصص

AMDE

 ANGLE RUE SOUMAYA ET BD

 ABDELMOUMEN ، 20000،

CASABLANCA MAROC

PLASTITECH شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي زنقة 

سمية، إقامة شهرز د  ،  لطابق 5، 

رقم 22، زنقة سمية، إقامة شهرز د 

 ،  لطابق 5، رقم 22، 41 21  لد ر 

 لبيظاء  ملغرب.

تفويت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

. 6 1 7

بمقت�شى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

تمت) 5نا5ر) 212) (14 في)  ملؤرخ 

 ملصادقة على):

تفويت  لسيد))ة))فيصل عمر وي)

11))حصة   تماعية من أصل)11) 

حصة لفائدة  لسيد))ة))رشيد  لنويكا)

بتاريخ)14)5نا5ر) 212.

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني  (

بتاريخ بالد ر  لبيضاء)   لتجارية 

 7))5نا5ر) 212)تحت رقم)15 854.

89(I

BREFMA

TINAGAGRI 

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

تحويل  ملقر  ال تماعي للشركة

BREFMA

 N°3 IMM 20 AV(MASSAOUD

 AL WIFKAOUI SALAM AGADIR

 AGADIR، 80000، AGADIR

MAROC

 TINAGAGRI شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي بلوك 2 حي 

توهمو  لبحر ني  ملز ر  5ت ملــول - 

81111  5ت ملــول  ملغرب.

تحويل  ملقر  ال تماعي للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.2228 

بمقت�شى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

تم تحويل) 5نا5ر) 212)  ملؤرخ في) 2)

من) للشركة   ملقر  ال تماعي  لحالي 

توهمو  لبحر ني  ملز ر) حي  (2 »بلوك)

ملــول) 81111) 5ت  (- ملــول)  5ت 

79 /)2)زنقة رقم) إلى)»رقم)  ملغرب«)

)) لقبالني) حي توهمو) (( بلوك) (429

ملــول) 81111) 5ت  (- ملــول)  5ت 

 ملغرب«.

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

5نا5ر) (26 بتاريخ) بانزكان   البتد ئية 

 212)تحت رقم)217.

892I

SOLUCIA EXPERTISE

EXCEL LIFT

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

SOLUCIA EXPERTISE

 N°3 RUE(IBN(EL(ARIF 2EME

 ETAGE(BUREAU(N°8 MAARIF

 CASABLANCA-MAROC ،

20330، CASABLANCA(MAROC

EXCEL LIFT شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي زنقة 

أطلس  القامة رقم 45  لطابق  لر بع 

 لشقة رقم 6)  ملعاريف - 21111 

 لد ر لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

571 (9

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

إعد د  لقانون) تم  5نا5ر) 212) (15

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�شي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

 EXCEL(:(إلقتضاء)بمختصر تسميتها 

.LIFT

بناء،) (: بإ5جاز) غرض  لشركة 

بيع،) شر ء،) إنشاء،) تصنيع،) تطوير،)

تسويق وتركي4  ملصاعد و لر فعات)

ووسائل  لنقل) و لساللم  ملتحركة 

 ألخرى.

زنقة) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)

أطلس  القامة رقم)45) لطابق  لر بع)

 21111 (- 6)) ملعاريف) رقم)  لشقة 

 لد ر لبيضاء) ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 751 (: نجي4) عبد لكريم   لسيد 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة.

251)حصة) (:  لسيد حمزة نجي4)

بقيمة)11))درهم للحصة.)

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

نجي4) عبد لكريم   لسيد 

درب) س  شارع  ((42 رقم) عنو نه) ))

21111) لد ر لبيضاء) م) ح   لتقدم 

 ملغرب.

عنو نه) )) نجي4  حمزة   لسيد 

42))شارع س درب  لتقدم ح م) رقم)

21111) لد ر لبيضاء) ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
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نجي4) عبد لكريم   لسيد 
درب) شارع س  ((42 رقم) عنو نه) ))
21111) لد ر لبيضاء) م) ح   لتقدم 

 ملغرب.
عنو نه) )) نجي4  حمزة   لسيد 
42))شارع س درب  لتقدم ح م) رقم)

21111) لد ر لبيضاء) ملغرب
باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 
 1( بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

فبف 5ر) 212)تحت رقم)856575.
89 I

 ئتمانية فيد كا،)شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

BELLEZZA SAHARA
شركة ذ ت مسؤولية محدودة 

ذ ت  لشريك  لوحيد
تحويل  ملقر  ال تماعي للشركة

 ئتمانية فيد كا، شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

شارع  لعركوب رقم )7724-1 
صندوق  لبف5د رقم 46)، 111 7، 

 لد خلة  ملغرب
BELLEZZA SAHARA

 شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي شارع 
محمد  لخامس  قامة منصور 

 لشقة رقم )1 - 111 7  لد خلة 
 ملغرب.

تحويل  ملقر  ال تماعي للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.(6555
بمقت�شى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تم تحويل) 5نا5ر) 212) (26  ملؤرخ في)
من) للشركة   ملقر  ال تماعي  لحالي 

»شارع محمد  لخامس  قامة منصور)

111 7) لد خلة)  -  1( رقم)  لشقة 

رقم »شارع  لعركوب  إلى)   ملغرب«)

 7724-)1 - 111 7) لد خلة  ملغرب«.

باملحكمة) تم  إل5د ع  لقانوني 

بتاريخ بو دي  لده4    البتد ئية 

رقم) تحت  5نا5ر) 212) ( 1  

.(2 /212 

894I

 NLS ACADEMY PRIVE

 SARL AU
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

 ذ ت شريك وحيد

مبلغ رأسمال  لشركة 1.111) درهم         

 ملقر  ال تماعي : شارع عبد  لسالم 

 لقباج عمارة 8 شقة رقم )  لطابق 

 ألول حسان  لرباط

ملحضر  لجمع  لعام)  عتبار  

 الستثنائي  ملنعقد في)2))5نا5ر) 212 

 NLS ACADEMY شركة) قررت 

PRIVE)))ما 5لي):

))-)حل مبكر للشركة):

قرر  لجمع  لعام  الستثنائي حل)

 لشركة.

2)-)تعيين  ملصفي-)مقر  لتصفية.

نبيل  لعرومي) تعيين  لسيد 

لبطاقة  لتعريف  لوطنية)  لحامل 

للشركة) مصفيا  (A6((978 رقم)

محمد) شارع  (28( رقم) ومقرها 

)4) لطابق  لر بع) شقة)  لخامس 

حسان  لرباط.

 -)حل عقد  لكر ء):

قرر  لجمع  لعام  الستثنائي حل)

عقد كر ء) ملقر إل تماعي للشركة.

4)-)وصل إبر ء):

نبيل) للسيد  أعطى  لجمع  لعام 

بدون) بالكامل   لعرومي  إلبر ء)

تحفظ.

مقر  لتصفية) عين  لشركاء) (- (5

محمد) شارع  (28( رقم) (: كالتالي)

)4) لطابق  لر بع) شقة)  لخامس 

حسان  لرباط.

باملحكمة) تم  إلد ع  لقانوني 

 لتجارية بالرباط تحت رقم))2259 ).

4 8 P

 ستدر ك خطٍإ)وقع بالجريدة)

 لرسمية

FEDEX EXPRESS MAROC

شركة مساهمة مبسطة 

ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  ال تماعي 49 شارع 

 ان  وريس  لطابق  لسادس شقة 

2) غوتييه 21161  لد ر  لبيضاء 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب

بالجريدة) وقع  خطٍإ)  ستدر ك 

بتاريخ (5748 عدد)   لرسمية 

 28)د نبف)2122.

بدال من :

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

564715

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

إعد د  لقانون) تم  (2122 5ونيو) ((6

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�شي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

يقرأ :

تأسيس شركة مساهمة مبسطة 

ذ ت  لشريك  لوحيد

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

564715

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

إعد د  لقانون) تم  (2122 5ونيو) ((6

مبسطة) مساهمة  لشركة   ألسا�شي 

باملميز ت) ذ ت  لشريك  لوحيد 

 لتالية):

مساهمة) شركة  (: شكل  لشركة)

مبسطة ذ ت  لشريك  لوحيد.

) لباقي بدون تغييف.)

895I
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 II. - إعالنات قضائية

املحكمة التجارية بمراكش
مكت4 صعوبات  ملقاولة

 ملصادقة على مشروع توزيع شركة 
 كتينوت
إشعار

أصدر  لقا�شي  ملنتدب باملحكمة)
5نا5ر) ((9 بتاريخ) بمر كش   لتجارية 
 212)في  مللف رقم) 14/2 8/ 212 
ق�شى باملصادقة) ((6 أمر  تحت رقم)
على مشروع توزيع منتوج  لتصفية)

 لقضائية شركة  كتينوت.
668)من مدونة) و نه طبقا للمادة)
شركة) د ئني  كافة  نشعر   لتجارة 
بالتوزيع) أمر   صدر  بأنه   كتينوت 
وأن مشروع) 5نا5ر) 212) ((9 بتاريخ)
بكتابة  لضبط وبأنه)  لتوزيع مودع 
من حق  ألطر ف  لطعن باالستئناف)
5وما) (((5( د خل أ ل خمسة عشر)

من تاريخ  لنشر.
عن رئيس مصلحة كتابة  لضبط

67

 ملحكمة  لتجارية بمر كش
مكت4 صعوبات  ملقاولة

 ملصادقة على مشروع توزيع شركة 
مصبف ت سامية

إشعار
أصدر  لقا�شي  ملنتدب باملحكمة)
5نا5ر) ((9 بتاريخ) بمر كش   لتجارية 
 212)في  مللف رقم))14/4 8/ 212 
ق�شى باملصادقة) ((5 أمر  تحت رقم)
على مشروع توزيع منتوج  لتصفية)

 لقضائية شركة مصبف ت سامية.
668)من مدونة) و نه طبقا للمادة)
شركة) د ئني  كافة  نشعر   لتجارة 
أمر ) صدر  بأنه  سامية  مصبف ت 
وأن) 5نا5ر) 212) ((9 بالتوزيع بتاريخ)
مشروع  لتوزيع مودع بكتابة  لضبط)
حق  ألطر ف  لطعن) من  وبأنه 
باالستئناف د خل أ ل خمسة عشر)

)5)))5وما من تاريخ  لنشر.
عن رئيس مصلحة كتابة  لضبط

68

 ملحكمة  لتجارية بمر كش

مكت4 صعوبات  ملقاولة

فتح مسطرة  لتصفية  لقضائية

في مو  هة شركة  والمبيس  ستا5ت 

في شخص م.ق

 ملف صعوبات  ملقاولة 
رقم 16/98 2122/8

إشعار
 2122/2 رقم) بمقت�شى  لحكم 

5نا5ر) 212  ((1 بتاريخ)  لصادر 

رقم) صعوبات  ملقاولة  ملف  في 

قضت  ملحكمة) (2122/8 16/98

مسطرة) بفتح  بمر كش   لتجارية 

مو  هة) في   لتصفية  لقضائية 

شركة  والمبيس  ستا5ت في شخص)

م.ق  ملسجلة بالسجل  لتجاري لدى)

تحت) بمر كش    ملحكمة  لتجارية 
رقم)27279.

وتحد5د تاريخ  لتوقف عن  لدفع)

فتح) لحكم  شهر   لسابقة  ((8 في)

مسطرة  لتسوية  لقضائية.

وعينت  لسيد عبد  لرحيم  سميح)

عبد  لعاطي) و لسيد  منتدبا  قاضيا 

عبد) و لسيد  عنه،) نائبا   الزهري 

  لو حد بنسينان سند5كا و لكائن ب):)
محمد  لخامس) شارع  ز وية  (255

2)،) ليز،) وزنقة  بن حبوس شقة)

مر كش.

من  لد ئنين) فاملطلوب  وعليه،)

للسند5ك  ملعين) بد5ونهم   لتصريح 

ضمن قائمة موقعة تتضمن  ملبالغ)

وذلك) بالوثائق  مرفقة   ملطلوبة 

نشر) تاريخ  من  شهرين  أ ل  د خل 

هذ   إلشعار بالجريدة  لرسمية طبقا)

 721 و) (7(9 (،584 ملقتضيات  ملو د)

من مدونة  لتجارة.

5مدد هذ   أل ل بشهرين بالنسبة)

خارج  ململكة) للد ئنين  لقاطنين 

 ملغربية.
عن رئيس مصلحة كتابة  لضبط

69

 ملحكمة  لتجارية بمر كش

مكت4 صعوبات  ملقاولة

فسخ مخطط  الستمر رية وفتح 
مسطرة  لتصفية  لقضائية في 

مو  هة  لسادة  لطيبي  لعلوي عبد 
 لعزيز و لطيبي  لعلوي  سماعيل 
و لطيبي  لعلوي المين و لطيبي 
 لعلوي موالي سليمان بصفتهم 

شركاء فعليين لفندق قصبة  سماء
ملف صعوبات  ملقاولة رقم 

2122/8 18/(56
إشعار

 212 /6 رقم) بمقت�شى  لحكم 

5نا5ر) 212  ((1 بتاريخ)  لصادر 

رقم) صعوبات  ملقاولة  ملف  في 

قضت  ملحكمة) (2122/8 18/(56

 لتجارية بمر كش):

بفسخ مخطط  الستمر رية وفتح)

في) مسطرة  لتصفية  لقضائية 

مو  هة  لسادة  لطيبي  لعلوي عبد)

و لطيبي  لعلوي  سماعيل)  لعزيز 

و لطيبي) المين  و لطيبي  لعلوي 

بصفتهم) سليمان  موالي   لعلوي 

فعليين لفندق قصبة  سماء) شركاء)

لدى  بالسجل  لتجاري   ملسجلين 

 ملحكمة  البتد ئية بز كورة تحت رقم 

.(42

وتحد5د  تاريخ  لتوقف عن  لدفع 

بمو 4  سابقا  في  ملدة  ملحددة 

مسطرة  بفتح   لحكم  لقا�شي 

وعينت  لسيد   لتسوية  لقضائية. 

عبد  لرحيم  سميح قاضيا منتدبا.

سند5كا  أمزيل  محمد  و لسيد 

محمد  شارع   (5  : و لكائن  مصفيا 

تصومعت   (1  : ص.ب   لخامس 

ورز ز ت.

من  لد ئنين  فاملطلوب  وعليه 
للسند5ك  ملعين  بد5ونهم   لتصريح 
ضمن قائمة موقعة تتضمن  ملبالغ 
وذلك  بالوثائق  مرفقة   ملطلوبة 
نشر  تاريخ  من  شهرين  أ ل  د خل 
هذ   الشعار بالجريدة  لرسمية طبقا 
ملقتضيات  ملو د 584 و 9)7 و 721 

من مدونة  لتجارة.
5مدد هذ   أل ل بشهرين بالنسبة 
خارج  ململكة  للد ئنين  لقاطنين 

 ملغربية.
عن رئيس مصلحة كتابة  لضبط

70

 ملحكمة  لتجارية بمر كش
تقد5م أصل تجاري حصة في شركة

ملف رقم 2/ 212
حساب 5659

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
بتاريخ) ومسجل  (2122 ديسمبف) ( (
هشام) قدم  لسيد  5نا5ر) 212،) (6
لحبابي  ملسجل في  لسجل  لتجاري)
تحت) بمر كش  للمحكمة  لتجارية 
و لسيد  الل) (،( 8882 رقم)
لحبابي  ملسجل في  لسجل  لتجاري)
تحت) بمر كش  للمحكمة  لتجارية 
لبنى) و لسيدة  (،( 8878 رقم)
لحبابي  ملسجلة في  لسجل  لتجاري)
تحت) بمر كش  للمحكمة  لتجارية 
خد5جة) و لسيدة  (،( 8884 رقم)
في  لسجل)  الصبهاني  ملسجلة 
 لتجاري للمحكمة  لتجارية بمر كش)
لشركة) (،( 8881 رقم) تحت 
ذ ت) شركة  » الصبهاني  نفست«)
مقرها) محدودة  لكائن  مسؤولية 
رقم) ) لطابق) بشقة   ال تماعي 
2) يليز،)شركة)  لسفلي  قامة منارة)
في طور  لتأسيس،)كل  ألصل  لتجاري)
و ملعنوية) عناصره  ملاد5ة  بجميع 
رقم) ) لطابق  لثاني) بشقة   لكائن 
تجزئة  ملسار طريق آسفي) (95( رقم)
مر كش،)وذلك بثمن قدره)11.111) 

درهم.
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أن) أعاله  د ئني  ملذكورين  فعلى 
5تقدمو  بتعرضاتهم  لى قسم  لسجل)
 لتجاري باملحكمة  لتجارية بمر كش)
د خل أ ل 5بتدئ من تاريخ  إلعالن)
 ألول وينتهي في  ليوم  لخامس عشر)

من نشر  العالن  لثاني.
 لنشرة  ألولى

عن رئيس مصلحة كتابة  لضبط

71 مكرر

 ملحكمة  لتجارية بمر كش
بيع أصل تجاري
ملف رقم 4/ 212
حساب )567

بمقت�شى عقد موثق أمام  ألستاذ)
علي  5ت لحسن مؤرخ بتاريخ)5)5نا5ر)
5نا5ر) بتاريخ) )) ومسجل  (212 
 212،)سجل  إل5د ع رقم)-)17)))
باالستخالص) أمر  (111 82-212 

رقم)286 / 212.
باعت شركة)»لوتس رياض«)شركة)
 (.911.111 رأسمالها) مساهمة،)
مقرها  ال تماعي) 5و د  و لتي  درهم 
برقم)22)درب فحل  لزفريتي لقصور)
باملحكمة  لتجارية)) مر كش،) ملقيدة 
بمر كش بالسجل  لتجاري  لتحليلي)

رقم)))67).
»كوس  نفيست«) شركة) لفائدة 
 (11.111 رأسمالها) شركة مساهمة 
بمر كش) مقرها  ال تماعي  درهم،)
فيال رقم)  )عملية مسك  لليل شارع)
باب  يغلي  ملقيدة) محمد  لسادس 
باملحكمة  لتجارية بمر كش بالسجل)

 لتجاري  لتحليلي رقم) 8925.
مجموع  ألصل تحت  سم)»لوتس)
تجزئة) بفيال  ولغا  كلوب«) لكائن 
و ملسجل) مر كش   لحي  لشتوي 
شركة) »لوتس رياض«) كفرع لشركة)
برقم) مقرها  ال تماعي  مساهمة،)
لقصور) فحل  لزفريتي  درب  (22
باملحكمة  لتجارية)) مر كش،) ملقيدة 
بمر كش بالسجل  لتجاري  لتحليلي)
من) يشمل  ما  بكل  (.(67(( رقم)
قدره) بثمن  ومعنوية  ماد5ة  عناصر 

22.111.111)درهم.

فعلى د ئني  لبائع  ملذكور أعاله أن)
5تقدمو  بتعرضاتهم  لى قسم  لسجل)
 لتجاري باملحكمة  لتجارية بمر كش)
د خل أ ل 5بتدئ من تاريخ  إلعالن)
 ألول وينتهي في  ليوم  لخامس عشر)

من نشر  العالن  لثاني.
 لنشرة  ألولى

عن رئيس مصلحة كتابة  لضبط

72 مكرر

 ملحكمة  لتجارية بمر كش
بيع أصل تجاري
ملف رقم 5/ 212
حساب 5685

في) مؤرخ  توثيقي  عقد  بمقت�شى 
5وسف) باع  لسيد  5نا5ر) 212) (6
أبو ب) بمر كش،) بنفضيل،) لساكن 
مر كش شطر)8)ب رقم))7،) لحامل)
رقم) لبطاقة  لتعريف  لوطنية 

.E484588
 BENHAYOUN« شركة) لفائدة 
ذ ت  ملسؤولية) شركة  (»PHARM
وحيد،) شريك  ذ ت   ملحدودة 
درهم،) لكائن) ((11.111 رأسمالها)
بمر كش  يليز) مقرها  ال تماعي 
شارع) ز وية  )ب  مركز) كتبية  إقامة 
 لزرقطوني ومحمد  لبقال شقة رقم)

9) لطابق  لثاني.
 ميع  ألصل  لتجاري  لكائن)
دو ر  لشويطر  لجماعة) بمر كش،)
لصيدلية،)  لقروية  لويد ن،) ملعد 
 PHARMACIE« تحت  سم)
بالسجل) و ملقيد  (،»CHOUITER
بجميع) (.58( 2 رقم) تحت   لتجاري 
بثمن) و ملعنوية  عناصره  ملاد5ة 
تم) درهم  ((.(11.111 قدره) إ مالي 

 إلبر ء)منه في  لعقد.
فعلى د ئني  لبائع  ملذكور أعاله أن)
5تقدمو  بتعرضاتهم  لى قسم  لسجل)
 لتجاري باملحكمة  لتجارية بمر كش)
د خل أ ل 5بتدئ من تاريخ  إلعالن)
 ألول وينتهي في  ليوم  لخامس عشر)

من نشر  العالن  لثاني.
 لنشرة  ألولى

عن رئيس مصلحة كتابة  لضبط

73 مكرر

 ملحكمة  لتجارية بمر كش
بيع أصل تجاري

رقم  مللف : 6/ 212
حساب رقم : 5687

بتاريخ) موثق  عقد  بمقت�شى 
بمر كش) مسجل  5نا5ر) 212) ((2
تحت  ملر  ع) 5نا5ر) 212) ((7 بتاريخ)
(: رقم) سجل  إل5د ع  (:  لتالية)
 212/)76 )-)أمر باستخالص تحت)
عدد):) توصيل  (- رقم) 226/212 )
باع  لسيد) (،71(112(7822 9
كلود5و كارتيلي و لسيد هنية نيستفي)
شركة ذ ت) »كارفالد«) لفائدة شركة)

مسؤولية محدودة.
 ميع  ألصل  لتجاري  لكائن)
 9( باب دكالة رقم) بمر كش  ملد5نة،)
مسعود) سيدي  درب  سابقا)) ((21(
أعده  لسيد كلود5و) عرصة  يهيفي،)
نيستفي) هنية  و لسيدة  كارتيلي 
 ملقيد ن بالسجل  لتجاري تحت رقم)
لد ر  لضيافة) و24 16)،) ((16 22

بجميع عناصره  ملاد5ة و ملعنوية.
  51.111 قدره) إ مالي  بثمن 

درهم تم  إلبر ء)منه في  لعقد.
د ئني  لبائعان  ملذكور ن) فعلى 
إلى) بتعرضاتهم  5تقدمو   أن  أعاله 
باملحكمة) قسم  لسجل  لتجاري 
 لتجارية بمر كش،)د خل أ ل 5بتدئ)
من تاريخ نشر  إلعالن  ألول وينتهي في)
من نشر) (((5(  ليوم  لخامس عشر)

 إلعالن  لثاني.
 لنشرة  ألولى

عن رئيس مصلحة كتابة  لضبط

74 مكرر

 ملحكمة  لتجارية بمر كش
بيع أصل تجاري

رقم  مللف : 7/ 212
حساب رقم : 5699

في مؤرخ  عدلي  عقد   بمقت�شى 
)2)ديسمبف)2122)ومسجل بمر كش)
باعت) (2122 ديسمبف) (28 بتاريخ)
فاطمة  لكرماوي،) لحاملة)  لسيدة 
رقم) لبطاقة  لتعريف  لوطنية 

.E262  (

 لساكنة بباب  حمر درب  لقا5د)

رحال رقم)81)مر كش.

عبد  لهادي) لفائدة  لسيد 

لبطاقة  لتعريف)  لبوز وي  لحامل 

.EE2(9119(لوطنية رقم 

 ميع  ألصل  لتجاري  لكائن)

بالسويقة باب  حمر رقم)54)مر كش)

و ملعد لبيع  ملو د  لغذ ئية بالتقسيط)

تحت) بالسجل  لتجاري  و ملسجل 

بجميع عناصره  ملاد5ة) (51272 رقم)

و ملعنوية بمبلغ)41.111))درهما.

فعلى د ئني  لبائعة  ملذكورة أعاله)

قسم) إلى  بتعرضاتهم  5تقدمو   أن 

باملحكمة  لتجارية)  لسجل  لتجاري 

بمر كش،)د خل أ ل 5بتدئ من تاريخ)

في  ليوم) وينتهي  نشر  إلعالن  ألول 

 لخامس عشر))5)))من نشر  إلعالن)

 لثاني.

 لنشرة  ألولى
عن رئيس كتابة  لضبط

75 مكرر

 ملحكمة  لتجارية بمر كش

بيع أصل تجاري

ملف رقم )/ 212

حساب 4 56

بمقت�شى عقد موثق أمام  ألستاذ))

5وم بمر كش  موثق  محد     مال 

2122،)باعت شركة)»س) 1))نوفمبف)

مسؤولية) ذ ت  شركة  م  طلس«)

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة،)

بمر كش) بالسجل  لتجاري  مسجلة 

تحت رقم)77 41،)مقرها  ال تماعي)

بن) كات  درب اللة  زونة  (( مر كش)

ممثلة من طرف) نهيد رد5ت  ملد5نة،)

 لسيد  يف ر  ندري برنكيت  لحامل)

 (9DI98661 رقم) سفر  لجو ز 

زنقة) مكرر  ((6 بفرنسا)  لساكن 

»د) لشركة) 27111) فرو   سمبارد)

ذ ت مسؤولية) شركة  دونيا«) س ن 

محدودة،) ملسجلة بالسجل  لتجاري
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)رقم)5 14 )) لكائن مقرها بمر كش)
عالل  لفا�شي) شارع  ج  س  م  �شي 
سين،) تجزئة  (5 شقة) ((2 عمارة)
 لتي 5نوب عنها  لسيد د فيد هو رد)
نيلسن  لساكن  ململكة  ملتحدة)
سفر) لجو ز  شورن  لحامل  هارت 
و لسيدة سوز ن) ((229 2( 5 رقم)
باململكة) نيلسون  لساكنة  دوبور ه 
 ملتحدة هارت شورن  لحاملة لجو ز)
كل  ألصل) ((22242645 رقم) سفر 
دنيا«) لكائن) »د ر   لتجاري  ملسمى)
قاعة) عزووة  اللة  درب  بمر كش 
الستغالل) بناهيض  ملد5نة،) ملعد 
مسجل) وهو  رياض،) منزل  لضيافة 
بالسجل  لتجاري بمر كش تحت رقم)
وذلك) بالسجل  لتحليلي،) (41 77

بثمن قدره)511.111)درهما.
أعاله) د ئني  لبائع  ملذكور  فعلى 
قسم) إلى  بتعرضاتهم  5تقدمو   أن 
باملحكمة  لتجارية)  لسجل  لتجاري 
بمر كش د خل أ ل 5بتدئ من تاريخ)
في  ليوم) وينتهي  نشر  إلعالن  ألول 
 لخامس عشر من نشر  إلعالن  لثاني.

 لنشرة  لثانية
عن رئيس مصلحة كتابة  لضبط

2 مكرر

املحكمة التجارية بوجدة
إشهار مستخرج عقد بيع أصل 

تجاري
ملف عدد 12/ 212
حساب عدد 296 

حرره) رسمي  عقد  بمقت�شى 
سد دي،) ملوثق) محمد   ألستاذ 
5نا5ر) 212،) 4و)9) بتاريخ) بو دة 
باع) 5نا5ر) 212،) (9 بتاريخ) مسجل 

 لسادة):
عيادي،) لساكنة) فاطمة  (- ((
 81 رقم) أ4) بشارع  ملنصور  لذهبي 

و دة.
بحي) عيادي،) لساكنة  زهر   (- (2
 (6 رقم)  لحسني  لوفاق زنقة ب)2)

و دة.
5مينة عيادي،) لساكنة بحي) (- ( 
 51 رقم) ( 1  لوحدة طريق تازة زنقة)

و دة.

عيادي،) لساكنة) كريمة  (- (4
بتعاونية  لحرشة بني خالد.

بحي) عيادي،) لساكن  حماد  (- (5
شارع  مبارك) تازة  طريق   لوحدة 
أصالة) و دة،) (5 رقم) لهبيل   لبكاي 

عن نفسه ونيابة عن):
-)تورية عيادي.

-) ميلة عيادي.
عيادي،) لساكن) أحمد  (- (6

بتعاونية  لحرشة بني خالد.
بحي) بنعزة،) لساكنة  فاتحة  (- (7
شارع  مبارك) تازة  طريق   لوحدة 

 لبكاي لهبيل رقم)5)و دة.
محمد عيادي،) لساكن بحي) (- (8
شارع  مبارك) تازة  طريق   لوحدة 

 لبكاي لهبيل رقم)5)و دة.
-)فاطمة عيادي،) لساكنة بحي) (9

 ملنار زنقة أ9))رقم)22)و دة.
1))-)حنان عيادي،) لساكنة بحي)
شارع  مبارك) تازة  طريق   لوحدة 

 لبكاي لهبيل رقم)5)و دة.
)))-)حليمة عيادي،) لساكنة)7) 

زنقة إفر ن حي  ألندلس بركان.
-) لعالية  لعمر ني،) لساكنة) ((2
بحي  لوحدة طريق تازة شارع  مبارك)

 لبكاي لهبيل رقم)5)و دة.
للسيد):

بنسعيد،) لساكن) محمد  (- (( 
تازة زنقة) بو دة حي  لوحدة طريق 
ف7)رقم)21،)بصفته نائبا عن  لسيد)

ميمون بنسعيد.
 ميع  ألصل  لتجاري  ملعد)
الستغالل مقهى،) لكائن بو دة بقعة)
رقم)5)تجزئة بريكين طريق تازة،) ملقيد)
بالسجل  لتجاري تحت عدد)89722 
مليون) قدره  إ مالي  بثمن  تحليلي،)

درهم))111.111.))درهم).
أمام  ملحكمة) تقبل  لتعرضات 
 لتجارية بو دة د خل أ ل أقصاه)
للنشرة) 5وما  ملو لية  عشر  خمسة 
84)من مدونة)  لثانية تطبيقا للمادة)

 لتجارة.
 لنشرة  ألولى

رئيس مصلحة كتابة  لضبط

97 مكرر

 ملحكمة  لتجارية بو دة

مستخرج عقد تفويت أصل تجاري

ملف رقم )/ 212

حساب رقم : 268 

حرره) رسمي  عقد  بمقت�شى 

بو دة،) عابد،) ملوثق  زهيف   ألستاذ 

مسجل) (،212( ديسمبف) (28 بتاريخ)

(،212( ديسمبف) (29 بتاريخ) بو دة 

فوت  لسيد):

:) لساكن) عفيف) عبد  لسالم 

بالد ر  لبيضاء)إقامة رياض  لحد5قة)

سيدي) (2 شطر) ((8 رقم) ((2 عمارة)

مومن.

للسيد5ن):

بو دة) :) لساكن  ميفي) محمد 

إقامات) عبد هللا  لشفشاوني  شارع 

عمارة) ) لطابق) (( كايس  لخضر ء)

 ألول شقة) .

معاذ ميفي):) لساكن بو دة شارع)

إقامات كايس) عبد هللا  لشفشاوني 

عمارة) ) لطابق  ألول) ((  لخضر ء)

شقة) .

 ميع  ألصل  لتجاري  ملعد)

لحالقة  لر ال،) لكائن بو دة شارع)

بلكا5د،) ملقيد) عمارة  إدريس  ألكبف 

 2  76 بالسجل  لتجاري تحت رقم)

تحليلي،)بثمن إ مالي قدره)451.111 

درهم.

أمام  ملحكمة) تقبل  لتعرضات 

 لتجارية بو دة د خل أ ل أقصاه)

للنشرة) 5وما  ملو لية  عشر  خمسة 

 لثانية)-)تطبيقا للمادة)84)من مدونة)

 لتجارة.

 لنشرة  لثانية
رئيس مصلحة كتابة  لضبط

3 مكرر

املحكمة االبتدائية بطنجة
تفويت أصل تجاري عن طريق  لبيع

ملف عدد )4/212

كتابة) مصلحة  رئيس  يعلن 

بطنجة) باملحكمة  لتجارية   لضبط 

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  أنه 

بيع  ألصل) تم  (،2122 ديسمبف) (22

 لتجاري  لكائن بطنجة كم)2))طريق)

و ململوك)  لرباط  ملنطقة  لحرة 

 STE MAROCAINE DE« لشركة)

((»L’HOTELERIE ECONOMIQUE

بالد ر) بالسجل  لتجاري   ملسجلة 

رقم) 2)214  تحت   لبيضاء)

بطنجة) بالسجل  لتجاري  وفرعها 

بو سطة) (،5276( مسجل تحت رقم)

5وسف) ممثليها  لقانونيين  لسيد 

إلهام) و لسيدة  ((D621(67(  لر قي)

شركة) لفائدة  (،(BE75((27( ملك)

(»NOYA OPERATION SASU«

بالرباط) بالسجل  لتجاري   ملسجلة 

تحت رقم)897 6))و ملمثلة من طرف)

(،(A75666(( بنزوبيف) عزيز   لسيد 

 911.111 إ مالي قدره) بثمن  وذلك 

درهم.

فإن  ميع  لتعرضات) وعليه 

تفدم بكتابة  لضبط بهذه  ملحكمة)

5))5وما  بتد ء)من تاريخ) د خل أ ل)

وما) (84 للفصل) طبقا   لنشر  لثاني 

5ليه من مدونة  لتجارة.

 لنشرة  ألولى
عن رئيس كتابة  لضبط

كمال معطاكة

96 مكرر

 ملحكمة  لتجارية بطنجة

ملف تقد5م أصل تجاري كحصة

في شركة في طور  لتأسيس

ملف رقم :  1/ 212

كتابة) مصلحة  رئيس  يعلن 

 لضبط باملحكمة  لتجارية بطنجة،)

مصحح) عرفي  عقد  بمقت�شى  أنه 

(،2122 ديسمبف) ((9 في)  إلمضاء)

عبد  لحق  لسعيدي قدم  لسيد 
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لبطاقة  لتعريف  لوطنية) ) لحامل 
بالسجل) و ملسجل  (L244 (4 رقم)

(،21894  لتجاري بطنجة تحت رقم)

 91 بطنجة)  ألصل  لتجاري  لكائن 

في) كحصة  سليمان،) موالي  شارع 

 FEEL(شركة في طور  لتأسيس مسماة

.HOME SARL-AU

وبناء)على تقرير مر ق4  لحصص)

2122،)فقد تم) 9)ديسمبف)  ملؤرخ في)

تقييم  ألصل  لتجاري  ملذكور أعاله)

بقيمة)411.111)درهم.

فإن  ميع  لتعرضات) وعليه 

تقدم بكتابة  لضبط بهذه  ملحكمة)

من) 5وما  بتد ء) ((5 أ ل) د خل 

84  تاريخ  لنشر  لثاني طبقا للفصل)

وما 5ليه من مدونة  لتجارة.

 لنشرة  ألولى
عن رئيس كتابة  لضبط

كمال معطاكة

49 مكرر

 ملحكمة  لتجارية بطنجة
 ملف تفويت أصل تجاري 

عن طريق  لبيع

ملف رقم : 12/ 212

كتابة) مصلحة  رئيس  يعلن 

 لضبط باملحكمة  لتجارية بطنجة،)

أنه بمقت�شى عقد5ن عرفيين مصادقي)

 2121 مارس) ((7 بتاريخ)  إلمضاء)

وعقد) (،212( مارس) وتاريخ) 2)

مصادق) لهما  ملحق  تصحيحي 

باع) 5نا5ر) 212،) (5 بتاريخ)  إلمضاء)

عدالني،) لحامل) محمد   لسيد 

رقم) لبطاقة  لتعريف  لوطنية 
و ملسجل بالسجل  لتجاري) (،L7(57

مجموع) (،22914 رقم) بطنجة تحت 

 66 بطنجة)  ألصل  لتجاري  لكائن 

شارع محمد  لخامس،)عمارة بالوما،)
6،)لفائدة  لسيد)  لطابق  ألول،)رقم)

لبطاقة) فؤ د  لبفموني،) لحامل 

 K217492 رقم)  لتعريف  لوطنية 
قيمة  ألصل  لتجاري) وحددت 

في مبلغ إ مالي قدره) موضوع  لبيع 

91.111)درهم.

وعليه فإن  ميع  لتعرضات تقدم)
بكتابة  لضبط بهذه  ملحكمة د خل)
5وما  بتد ء) (((5( أ ل خمسة عشر)
من تاريخ  لنشر  لثاني طبقا للفصل)

84)وما 5ليه من مدونة  لتجارة.
 لنشرة  لثانية
 لنشرة  لثانية

عن رئيس كتابة  لضبط

4 مكرر

املحكمة التجارية بالرباط
 بيع أصل تجاري 

ملف رقم : 12/ 212
حساب رقم : 6149

بر هيم،) بنلبعل  (:  لطرف  ألول)
(،A2896(2 رقم  لبطاقة  لوطنية)

 لجنسية مغربي.
بنلبعل سعد5ة،) (:  لطرف  لثاني)
(،A565747 رقم  لبطاقة  لوطنية)

 لجنسية مغربية.
أ هزة) بيع  (:  ألصل  لتجاري)

 لر د5و وكاسيط.
 لعنو ن):)بلوك د  لقو س،)يعقوب)

 ملنصور،)رقم)7)،) لرباط.
رقم  لسجل  لتجاري):)49548.

بمصلحة) وستقبل  لتعرضات 
باملحكمة  لتجارية)  لسجل  لتجاري 
 ((5( بالرباط إلى غا5ة خمسة عشر)

5وما من صدور  إلعالن  لثاني.
 لنشرة  لثانية

79 مكرر

 ملحكمة  لتجارية بالرباط
تقد5م حصة في شركة
ملف رقم : )111/ 212
حساب رقم : 2)61

عقد  تفاقية مساهمة) بمقت�شى 
2122)تلقاه) ) )أكتوبر) عينية بتاريخ)
محاس4) خبيف  كرويت  نبيل   لسيد 

بالرباط):
شركة) في  حصة  تقد5م  تم 
محدودة) مسؤولية  ذ ت  (»M5M«
مع شريك و حد و لكائنة ب)48)شارع)
أكد ل  لرباط) (( فال ولد عميف شقة)
5مثلها  ملسيف  لسيد محمد موها يف

لبطاقة  لتعريف  لوطنية) ) لحامل 

بشارع) B46 (52) لساكن  رقم)

تجزئة) (7.611 كلم) محمد  لسادس 

4)) لسوي�شي  لرباط.) رقم) سعيدة 

باملحكمة) بالسجل  لتجاري  و ملقيد 

 لتجارية بالرباط تحت رقم)17976).

تقرر ما 5لي):

من) تحويل  لشكل  لقانوني 

شخص طبيعي إلى شخص معنوي.

ستقبل  لتعرضات) وعليه 

بمصلحة  لسجل  لتجاري باملحكمة)

 لتجارية بالرباط د خل أ ل أقصاه))

صدور  إلعالن  لثاني) من  5وما  ((5

مدونة) من  (84 للمادة) طبقا  وذلك 

 لتجارة.

 لنشرة  لثانية

76 مكرر

املحكمة التجارية بفاس
إشهار بيع أصل تجاري
ملف بيع رقم )1/ 212

حساب خاص : )515

توثيقي منجز من) بمقت�شى عقد 

موثقة) حنان  لد5وري  )ذة.) طرف)

بفاس)) ملؤرخ بفاس بتاريخ)4)أكتوبر)

 21 بتاريخ) بفاس  و ملسجل  (2122

أكتوبر)2122.

عبد  لحي  لر يس،) باع  لسيد 

 C((975 بطاقته  لوطنية) رقم 

 OMNI« لشركة) مصفيا  بصفته 

AGRICOLE«)شركة ذ ت  ملسؤولية)

 ملحدودة في طور  لتصفية.

رقم) بنمو�شى،) محمد  للسيد 

و لساكن) (C76891 بطاقته  لوطنية)

بفاس)7))شارع نو كشط  لزهور)).

لشركة)  ميع  ألصل  لتجاري 

لبيع  آلالت) (،»OMNI AGRICOLE«

مختلفة) أشغال  مقاول   لفالحية،)

وبيع قطع  لغيار.) ملستغل في) )شارع)

موالي رشيد  قامة  لنصر فاس.

رقم) بالسجل  لتجاري   ملقيد 

.(9(15

بثمن قدره)11.111 )درهم حس4)

 لشروط  ملنصوص عليها بعقد  لبيع.

وتقبل  لتعرضات بكتابة  لضبط)

باملحكمة  لتجارية بفاس د خل أ ل)

ال 5تعدى خمسة عشر 5وما  بتد ء)من)

 لنشرة  لثانية.

 لنشرة  لثانية
عن رئيس كتابة  لضبط

سعيد  لسباعي

77 مكرر

املحكمة التجارية بمكناس
بيع أصل تجاري

ملف رقم :  1/ 212

تلقاه) توثيقي  عقد  بمقت�شى 

حسام) كنون   ألستاذ  إلدري�شي 

 لد5ن،)موثق بمكناس بتاريخ)26)ماي)

2122،)باع غنامي  سماعيل  لحامل)

.D981779(للبطاقة  لوطنية رقم

أ5وب،) لحامل) مز لة  للسيد 

 VA85727 رقم) للبطاقة  لوطنية 

 ميع  ألصل  لتجاري  ملسمى)

مقهى) عن  عبارة  (CATANIACOF

 2 بسمة) (2-52(  لكائنة بعمارة رقم)

رياض  لزيتون مكناس،)ذ ت  لسجل)

قدره) بثمن  (،85571 رقم)  لتجاري 

61.111))درهم،)موزعة على  لشكل)

 لتالي):

بثمن) للعناصر  ملعنوية  بالنسبة 

قدره):)11.111))درهم.

بالنسبة للعناصر  ملاد5ة):)61.111 

درهم.

أن) 5ج4  فإن  لتعرضات  لذلك 

باملحكمة) بكتابة  لضبط  توضع 

 لتجارية بمكناس د خل أ ل خمسة)

تاريخ صدور  لنشرة) من  5وما  عشر 

 لثانية.

 لنشرة  ألولى
عن رئيس كتابة  لضبط

هشام  لحساني

50 مكرر



3017 الجريدة الرسميةعدد)5755 - 24)ر 4)444) )5))فبف 5ر) 212) 

 ملحكمة  لتجارية بمكناس
بيع أصل تجاري

ملف رقم : 14/ 212
بتاريخ توثيقي  عقد   بمقت�شى 
قام  لسيد) (،2122 ديسمبف) (27 و) (8
أحمد  مو،) لحامل لبطاقة  لتعريف)
 لوطنية رقم)J812(26)بصفته مسيف)
ش.م.م.) (SAFIA INVEST شركة)
مقرها) درهم،) ((11.111 رأسمالها)
عمارة) (( رقم) بمكناس   ال تماعي 
بالسجل) مقيدة  شارع  لشاوية،) ((1
 لتجاري تحت رقم))4268)بالتفويت)
لفائدة  لسيد أسامة خمال،) لحامل)
رقم) لبطاقة  لتعريف  لوطنية 
D852841)و لسيدة رشيدة بوعزى،)
لبطاقة  لتعريف  لوطنية)  لحاملة 
لكل) (%51 بنسبة) (D489945 رقم)
وهو) منهما،) ألصل  لتجاري  و حد 
عبارة عن مقهى و لكائن بمكناس رقم)
))عمارة)1))شارع  لشاوية،)و ملسجل)
ملكناس) باملحكمة  بالسجل  لتجاري 
)4268)وذلك مقابل مبلغ) تحت رقم)
451.111)درهم موزعة) إ مالي قدره)
على  لشكل  آلتي):)بالنسبة للعناصر)

 ملاد5ة):)211.111)درهم.
(: للعناصر  ملعنوية) بالنسبة 

251.111)درهم.
أن) 5ج4  فإن  لتعرضات  لذلك 
باملحكمة) بكتابة  لضبط  توضع 
 لتجارية بمكناس د خل أ ل خمسة)
تاريخ صدور  لنشرة) من  5وما  عشر 

 لثانية.
 لنشرة  ألولى

عن رئيس كتابة  لضبط
) ملحكمة  لتجارية بمكناس

هشام  لحساني

51 مكرر

 ملحكمة  لتجارية بمكناس
إشهار بيع أصل تجاري

 في حدد  لنصف 
ملف بيع رقم 12/ 212
حساب خاص :  297

تلقته) توثيقي  عقد  بمقت�شى 
موثقة) شهبون  مريم   ألستاذة 
،2122 )2)ديسمبف) بتاريخ) بمكناس،)

حسيني،) صقلي  باع  لسيد  لو في  (
إقامة  لسالم) بمكناس   لساكن 
ج،) م  تلمسان  زنقة  (،(1 شقة) (،6
لبطاقة  لتعريف  لوطنية)  لحامل 
سعاد) للسيدة  (،C 78252 رقم)
بمكناس،)  السماعيلي،) لساكنة 
شارع) (،67 شقة) إسماعيل،) إقامة 
نهرو م.ج،) لحاملة لبطاقة  لتعريف)
) ألصل) نصف) (،D819 72  لوطنية)
محل) عن  عبارة  هو   لتجاري  لذي 
لبيع  ملجوهر ت،) لكائن بمكناس رقم)
للمركز  لتجاري البل) (1 25) ملستوى)
بالسجل  لتجاري) و ملسجل  غالري،)
بثمن) (، 88(2 رقم) تحت  بمكناس 
قدره)211.111)درهم موزعة كاآلتي):
 لعناصر  ملعنوية)51.111))درهم.
 لعناصر  ملاد5ة):)51.111)درهم.

لذلك فإن  ميع  لتعرضات 5ج4)
باملحكمة) بكتابة  لضبط  أن توضع 
أ ل د خل  بمكناس    لتجارية 
صدور  لنشرة) تاريخ  من  5وما  ((5  

 لثانية.
 لنشرة  لثانية

عن رئيس مصلحة كتابة  لضبط

78 مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء
مكت4  لتسوية و لتصفية  لقضائية

إشعار
 فتح مسطرة  لتصفية  لقضائية
في حق شركة  ملتحدة للمنا م

عدد : 14
227) لصادر) بمقت�شى حكم عدد)
بتاريخ)22)ديسمبف)2122)بامللف عدد)
لدى  ملحكمة) (2122/8 (8/( 4
 لتجارية بالد ر  لبيضاء) لذي ق�شى)
مسطرة  لتصفية  لقضائية) بفتح 
للمنا م) شركة  ملتحدة  حق  في 
 5857( ذ ت  لسجل  لتجاري عدد)
 21 برقم) مقرها  ال تماعي  و لكائن 
مومن) سيدي  د هلياس  طريق  زنقة 

 لد ر  لبيضاء.
خصي4) أبو  وعين  لسيد  نس 
بدر) ونائبه  لسيد  منتدبا  قاضيا 

 لد5ن مؤدب.

صفادي) عبد  لكبيف  و لسيد 

باملحكمة) مكتبه  سند5كا  لكائن 

 لتجارية بالد ر  لبيضاء.

من  لد ئنين) فاملطلوب  وعليه 

للسند5ك  ملعين) بد5ونهم   لتصريح 

ضمن قائمة موقعة تتضمن  ملبالغ)

 ملطلوبة مرفقة بالوثائق وذلك د خل)

نشر) تاريخ  من  شهرين  بتد ء) أ ل 

مع) بالجريدة  لرسمية  هذ   الشعار 

بالنسبة) بشهرين  هذ   أل ل  تمد5د 

إلى  لد ئنين  لقاطنين خارج  ململكة)

 7(9 و) (584 للمو د) طبقا   ملغربية 

و)721)من مدونة  لتجارة.
عن رئيس مصلحة كتابة  لضبط

52

 ملحكمة  لتجارية بالد ر  لبيضاء

مكت4  لتسوية و لتصفية  لقضائية

إشعار

 فتح مسطرة  لتصفية  لقضائية

في حق شركة بينما

عدد : )1

7)2) لصادر) بمقت�شى حكم عدد)

2122)بامللف عدد) 28)نوفمبف) بتاريخ)

لدى  ملحكمة) (2122/8 12/242

 لتجارية بالد ر  لبيضاء) لذي ق�شى)

مسطرة  لتصفية  لقضائية) بفتح 

ذ ت  لسجل) بينما  شركة  حق  في 

 لتجاري عدد)71265)و لكائن مقرها)

 ال تماعي برقم)79))زنقة  لحاج عمر)

شارع  ملقاومة  لد ر) وز وية   لريفي 

 لبيضاء.

محمد  مين  البي) وعين  لسيد 

قاضيا منتدبا ونائبه  لسيد  نس  بو)

خصي4.

 و لسيد محمد  مان سند5كا  لكائن

شارع  اللز س  لطابق) ((8( مكتبه بـ)

 ألول مرس  لسلطان بالد ر  لبيضاء.

من  لد ئنين) فاملطلوب  وعليه 

للسند5ك  ملعين) بد5ونهم   لتصريح 

ضمن قائمة موقعة تتضمن  ملبالغ)

 ملطلوبة مرفقة بالوثائق وذلك د خل)

نشر تاريخ  من  شهرين  بتد ء) أ ل 

هذ   الشعار بالجريدة  لرسمية مع) (

بالنسبة) بشهرين  هذ   أل ل  تمد5د 

إلى  لد ئنين  لقاطنين خارج  ململكة)

 7(9 و) (584 للمو د) طبقا   ملغربية 

و)721)من مدونة  لتجارة.
عن رئيس مصلحة كتابة  لضبط

53

 ملحكمة  لتجارية بالد ر  لبيضاء

مكت4  لتسوية و لتصفية  لقضائية

إشعار

 فتح مسطرة  لتصفية  لقضائية

في حق شركة دوالتر ال فيفي ماروك

عدد :  1

16) لصادر) عدد) بمقت�شى حكم 

بامللف عدد) 5نا5ر) 212) ((9 بتاريخ)

لدى  ملحكمة) (2122/8 (8/252

 لتجارية بالد ر  لبيضاء) لذي ق�شى)

مسطرة  لتصفية  لقضائية) بفتح 

في حق شركة دوالتر الفيفي ماروك)

 (8169 ذ ت  لسجل  لتجاري عدد)

بكلم) مقرها  ال تماعي  و لكائن 

عين  لسبع  لد ر) طريق  لرباط  (9

 لبيضاء.

محمد  مين  البي) وعين  لسيد 

ونائبه  لسيد  نس منتدبا   قاضيا 

 بو خصي4.

و لسيد محمد  لعمر وي سند5كا)

بـالحكمة  لتجارية) مكتبه   لكائن 

بالد ر  لبيضاء.

من  لد ئنين) فاملطلوب  وعليه 

للسند5ك  ملعين) بد5ونهم   لتصريح 

ضمن قائمة موقعة تتضمن  ملبالغ)

 ملطلوبة مرفقة بالوثائق وذلك د خل)

نشر) تاريخ  من  شهرين  بتد ء) أ ل 

مع) بالجريدة  لرسمية  هذ   الشعار 

بالنسبة) بشهرين  هذ   أل ل  تمد5د 

إلى  لد ئنين  لقاطنين خارج  ململكة)

 7(9 و) (584 للمو د) طبقا   ملغربية 

و)721)من مدونة  لتجارة.
عن رئيس مصلحة كتابة  لضبط

54
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 ملحكمة  لتجارية بالد ر  لبيضاء
مكت4  لتسوية و لتصفية  لقضائية

إشعار
 فتح مسطرة  إلنقاذ

في حق شركة  نجاد تر نس
عدد : 12

17) لصادر) عدد) بمقت�شى حكم 
عدد) بامللف  5نا5ر) 212) (9 بتاريخ)
لدى  ملحكمة) (2122/8 (5/266
 لتجارية بالد ر  لبيضاء) لذي ق�شى)
بفتح مسطرة  إلنقاد في حق شركة)
 نجاد تر نس ذ ت  لسجل  لتجاري)
مقرها) و لكائن  (41252( عدد)
 ال تماعي بشارع محمد زيان إقامة)
8) لطابق) 84) لرقم)  لهدى  لعمارة)

 لر بع  لد ر  لبيضاء.
مؤذب) بدر  لد5ن  وعين  لسيد 
ونائبه  لسيد  نس منتدبا   قاضيا 

 بو خصي4.
سند5كا) محمد  مان  و لسيد 
شارع  اللز س) ((8( بـ)  لكائن مكتبه 
 لطابق  ألول مرس  لسلطان بالد ر)

 لبيضاء.
من  لد ئنين) فاملطلوب  وعليه 
للسند5ك  ملعين) بد5ونهم   لتصريح 
ضمن قائمة موقعة تتضمن  ملبالغ)
 ملطلوبة مرفقة بالوثائق وذلك د خل)
نشر) تاريخ  من  شهرين  بتد ء) أ ل 
مع) بالجريدة  لرسمية  هذ   الشعار 
بالنسبة) بشهرين  هذ   أل ل  تمد5د 
إلى  لد ئنين  لقاطنين خارج  ململكة)
 7(9 و) (584 للمو د) طبقا   ملغربية 

و)721)من مدونة  لتجارة.
عن رئيس مصلحة كتابة  لضبط

55

 ملحكمة  لتجارية بالد ر  لبيضاء
مكت4  لتسوية و لتصفية  لقضائية

إشعار
 فتح مسطرة  لتسوية  لقضائية

في حق شركة در بور
عدد : ))

7 2) لصادر) بمقت�شى حكم عدد)
بتاريخ)29)ديسمبف)2122)بامللف عدد)
لدى  ملحكمة (2122/8 (9/226

) لتجارية بالد ر  لبيضاء) لذي ق�شى)

مسطرة  لتسوية  لقضائية) بفتح 

ذ ت  لسجل) در بور  شركة  حق  في 

 لتجاري عدد) 96 4)و لكائن مقرها)

زنقة شجرة  لدر (5   ال تماعي برقم)

حي  لنخيل  لد ر  لبيضاء.

محمد  مين  البي) وعين  لسيد 

قاضيا منتدبا و ملهدي سالم نائبه.

عبد  لرحمان  المالي) و لسيد 

شارع) (625 بـ) سند5كا  لكائن مكتبه 

محمد  لخامس  لد ر  لبيضاء.

من  لد ئنين) فاملطلوب  وعليه 

للسند5ك  ملعين) بد5ونهم   لتصريح 

ضمن قائمة موقعة تتضمن  ملبالغ)

 ملطلوبة مرفقة بالوثائق وذلك د خل)

نشر) تاريخ  من  شهرين  بتد ء) أ ل 

مع) بالجريدة  لرسمية  هذ   الشعار 

بالنسبة) بشهرين  هذ   أل ل  تمد5د 

إلى  لد ئنين  لقاطنين خارج  ململكة)

 7(9 و) (584 للمو د) طبقا   ملغربية 

و)721)من مدونة  لتجارة.
عن رئيس مصلحة كتابة  لضبط

56

 ملحكمة  لتجارية بالد ر  لبيضاء

مكت4  لتسوية و لتصفية  لقضائية

إشعار

 فتح مسطرة  لتسوية  لقضائية

في حق شركة فوديس

عدد : 2)

بمقت�شى حكم عدد)  2) لصادر)

بتاريخ)22)ديسمبف)2122)بامللف عدد)

لدى  ملحكمة) (2122/8 12/259

 لتجارية بالد ر  لبيضاء) لذي ق�شى)

مسطرة  لتسوية  لقضائية) بفتح 

في حق شركة فوديس ذ ت  لسجل)

و لكائن مقرها) (2965  لتجاري عدد)

عين) بجماعة  لساحل   ال تماعي 

 لشكا  لخيا5طة حد  لسو لم برشيد)

 لد ر  لبيضاء.

مادب) بدر  لد5ن  وعين  لسيد 

خصي4) وأنس  بو  منتدبا  قاضيا 

نائبه.

و لسيد فهد  ملجبف سند5كا  لكائن)
شارع) سانتف  كابيتال  بـأنو ل  مكتبه 
عبد  ملومن ز وية شارع  نو ل  لطابق)
 لر بع  ملكت4 رقم)1 ) لد ر  لبيضاء.

من  لد ئنين) فاملطلوب  وعليه 
للسند5ك  ملعين) بد5ونهم   لتصريح 
ضمن قائمة موقعة تتضمن  ملبالغ)
 ملطلوبة مرفقة بالوثائق وذلك د خل)
نشر) تاريخ  من  شهرين  بتد ء) أ ل 
مع) بالجريدة  لرسمية  هذ   الشعار 
بالنسبة) بشهرين  هذ   أل ل  تمد5د 
إلى  لد ئنين  لقاطنين خارج  ململكة)
 7(9 و) (584 للمو د) طبقا   ملغربية 

و)721)من مدونة  لتجارة.
عن رئيس مصلحة كتابة  لضبط
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 ملحكمة  لتجارية بالد ر  لبيضاء
مكت4  لتسوية و لتصفية  لقضائية

إشعار
 فتح مسطرة  لتصفية  لقضائية
في حق  ملسيف  لسيد  حمد  مين 

قند5ل
عدد : 62

4 2) لصادر) بمقت�شى حكم عدد)
بتاريخ)26)ديسمبف)2122)بامللف عدد)
لدى  ملحكمة) (2122/8 2(/(89
 لتجارية بالد ر  لبيضاء) لذي ق�شى)
بفتح مسطرة  لتصفية  لقضائية في)
حق  ملسيف  لسيد  حمد  مين قند5ل)
ذ ت  لسجل  لتجاري عدد)79119) 
26)شارع  بو  لوقت خلف) و لكائن بـ)
ز وية شارع محمد  بن عبد هللا  لعنق)

بوركون  لد ر  لبيضاء.
محمد  مين  البي) وعين  لسيد 
ونائبه  لسيد  نس منتدبا   قاضيا 

 بو خصي4.
و لسيد محمد  لعمر وي سند5كا)
بـاملحكمة  لتجارية) مكتبه   لكائن 

بالد ر  لبيضاء.
من  لد ئنين) فاملطلوب  وعليه 
للسند5ك  ملعين) بد5ونهم   لتصريح 
ضمن قائمة موقعة تتضمن  ملبالغ)
 ملطلوبة مرفقة بالوثائق وذلك د خل)
نشر تاريخ  من  شهرين  بتد ء) أ ل 

هذ   الشعار بالجريدة  لرسمية مع) (

بالنسبة) بشهرين  هذ   أل ل  تمد5د 

إلى  لد ئنين  لقاطنين خارج  ململكة)

 7(9 و) (584 للمو د) طبقا   ملغربية 

و)721)من مدونة  لتجارة.
عن رئيس مصلحة كتابة  لضبط
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 ملحكمة  لتجارية بالد ر  لبيضاء

مكت4  لتسوية و لتصفية  لقضائية

إشعار

 فتح مسطرة  لتسوية  لقضائية

في حق شركة ريمان تورس

عدد : 1)

5)) لصادر) عدد) بمقت�شى حكم 

بامللف عدد) 5نا5ر) 212) بتاريخ) 2)

لدى  ملحكمة) (2122/8 12/1(

 لتجارية بالد ر  لبيضاء) لذي ق�شى)

بفتح مسطرة  لتسوية  لقضائية في)

حق شركة ريمان تورس ذ ت  لسجل)

و لكائن) ((4761( عدد)  لتجاري 

بابوم) زنقة  (7 بـ) مقرها  ال تماعي 

بلفد5ر  لد ر  لبيضاء.

خصي4) أنس  بو  وعين  لسيد 

ونائبه بدر  لد5ن مادب.

سند5كا) محمد  مان  و لسيد 

كلميمة) زنقة  بـ) )6) مكتبه   لكائن 

 لطابق)2)شقة كودوف بوركون  لد ر)

 لبيضاء.

من  لد ئنين) فاملطلوب  وعليه 

للسند5ك  ملعين) بد5ونهم   لتصريح 

ضمن قائمة موقعة تتضمن  ملبالغ)

 ملطلوبة مرفقة بالوثائق وذلك د خل)

نشر) تاريخ  من  شهرين  بتد ء) أ ل 

مع) بالجريدة  لرسمية  هذ   الشعار 

بالنسبة) بشهرين  هذ   أل ل  تمد5د 

إلى  لد ئنين  لقاطنين خارج  ململكة)

 7(9 و) (584 للمو د) طبقا   ملغربية 

و)721)من مدونة  لتجارة.
عن رئيس مصلحة كتابة  لضبط
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 ملحكمة  لتجارية بالد ر  لبيضاء
مكت4  لتسوية و لتصفية  لقضائية

إشعار
 فتح مسطرة  إلنقاذ

في حق شركة علف  لجودة 
عدد : 18

7)) لصادر) عدد) بمقت�شى حكم 
بامللف عدد) 5نا5ر) 212) بتاريخ) 2)
لدى  ملحكمة) (2122/8 (5/17
بالد ر  لبيضاء) لذي)  لتجارية 
في حق) بفتح مسطرة  إلنقاد  ق�شى 
)ذ ت  لسجل) شركة علف  ملحمد5ة)
و لكائن) (((8495 عدد)  لتجاري 
باريس) شارع  بـ) ) مقرها  ال تماعي 

 لد ر  لبيضاء.
مؤذب) بدر  لد5ن  وعين  لسيد 
ونائبه  لسيد  نس منتدبا   قاضيا 

 بو خصي4.
عاي�شي) عبد  للطيف  و لسيد 
شارع) ((1 بـ) مكتبه  سند5كا  لكائن 
 لجيش  مللكي إقامة  لريف  لطابق)7 

 لرقم) 71)بالد ر  لبيضاء.
من  لد ئنين) فاملطلوب  وعليه 
للسند5ك  ملعين) بد5ونهم   لتصريح 
ضمن قائمة موقعة تتضمن  ملبالغ)
 ملطلوبة مرفقة بالوثائق وذلك د خل)
نشر) تاريخ  من  شهرين  بتد ء) أ ل 
مع) بالجريدة  لرسمية  هذ   الشعار 
بالنسبة) بشهرين  هذ   أل ل  تمد5د 
إلى  لد ئنين  لقاطنين خارج  ململكة)
 7(9 و) (584 للمو د) طبقا   ملغربية 

و)721)من مدونة  لتجارة.
عن رئيس مصلحة كتابة  لضبط

60

 ملحكمة  لتجارية بالد ر  لبيضاء
مكت4  لتسوية و لتصفية  لقضائية

إشعار
 فتح مسطرة  لتصفية  لقضائية

في حق شركة كوبامار
عدد : 15

))) لصادر) عدد) بمقت�شى حكم 
بامللف عدد) 5نا5ر) 212) ((9 بتاريخ)
لدى  ملحكمة) (2122/8 18/(9(
 لتجارية بالد ر  لبيضاء) لذي ق�شى

مسطرة  لتصفية  لقضائية) بفتح  (

كوبامار ذ ت  لسجل) في حق شركة 

 لتجاري عدد)9 54)))و لكائن بـرقم)

يعقوب  ملنصور  لد ر) شارع  (24(

 لبيضاء.

محمد  مين  البي) وعين  لسيد 

ونائبه  لسيد  نس منتدبا   قاضيا 

 بو خصي4.

صفادي) عبد  لكبيف  و لسيد 

بـالحكمة) مكتبه  سند5كا  لكائن 

 لتجارية بالد ر  لبيضاء.

من  لد ئنين) فاملطلوب  وعليه 

للسند5ك  ملعين) بد5ونهم   لتصريح 

ضمن قائمة موقعة تتضمن  ملبالغ)

 ملطلوبة مرفقة بالوثائق وذلك د خل)

نشر) تاريخ  من  شهرين  بتد ء) أ ل 

مع) بالجريدة  لرسمية  هذ   الشعار 

بالنسبة) بشهرين  هذ   أل ل  تمد5د 

إلى  لد ئنين  لقاطنين خارج  ململكة)

 7(9 و) (584 للمو د) طبقا   ملغربية 

و)721)من مدونة  لتجارة.
عن رئيس مصلحة كتابة  لضبط
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 ملحكمة  لتجارية بالد ر  لبيضاء

مكت4  لتسوية و لتصفية  لقضائية

إشعار

 فتح مسطرة  لتسوية  لقضائية

في حق شركة بانتكو

عدد : 6

2)) لصادر) عدد) بمقت�شى حكم 

بامللف عدد) 5نا5ر) 212) ((9 بتاريخ)

لدى  ملحكمة) (2122/8 16/276

 لتجارية بالد ر  لبيضاء) لذي ق�شى)

مسطرة  لتسوية  لقضائية) بفتح 

ذ ت  لسجل) بانتكو  شركة  حق  في 

 لتجاري عدد) )465)و لكائن مقرها)

بـاملنطقة  لصناعية)  ال تماعي 

سيدي معروف  ماعة بوسكورة.

محمد  مين  البي) وعين  لسيد 

قاضيا منتدبا.

سند5كا) محمد  لتوكاني  و لسيد 

76)شارع عبد)  لكائن مكتبه بـمكت4)

 ملومن  لد ر  لبيضاء.

من  لد ئنين) فاملطلوب  وعليه 

للسند5ك  ملعين) بد5ونهم   لتصريح 

ضمن قائمة موقعة تتضمن  ملبالغ)

 ملطلوبة مرفقة بالوثائق وذلك د خل)

نشر) تاريخ  من  شهرين  بتد ء) أ ل 

مع) بالجريدة  لرسمية  هذ   الشعار 

بالنسبة) بشهرين  هذ   أل ل  تمد5د 

إلى  لد ئنين  لقاطنين خارج  ململكة)

 7(9 و) (584 للمو د) طبقا   ملغربية 

و)721)من مدونة  لتجارة.
عن رئيس مصلحة كتابة  لضبط
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 ملحكمة  لتجارية بالد ر  لبيضاء

مكت4  لتسوية و لتصفية  لقضائية

إشعار

 فتح مسطرة  إلنقاذ

في حق شركة  5مادريليك

عدد : 7

1)) لصادر) عدد) بمقت�شى حكم 

بامللف عدد) 5نا5ر) 212) ((9 بتاريخ)

لدى  ملحكمة) (212 /8 (5/15

 لتجارية بالد ر  لبيضاء) لذي ق�شى)

بفتح مسطرة  إلنقاد في حق شركة)

ذ ت  لسجل  لتجاري)  5مادريليك 

مقرها) و لكائن  (((28(9 عدد)

 - بـتجزئة  لحد5قة) 5)   ال تماعي 

عين) (87 ب  لطابق  لر بع شقة رقم)

 لسبع  لد ر  لبيضاء.

مؤذب) بدر  لد5ن  وعين  لسيد 

ونائبه  لسيد  نس منتدبا   قاضيا 

 بو خصي4.

سند5كا) بوخار  شكري  و لسيد 

 لكائن مكتبه بـ) )زنقة عدي  لحركي)

عبد) شارع  ز وية  (/ سابقا) كلفان  (/

 ملومن ونقة نبيل))بالد ر  لبيضاء.

من  لد ئنين) فاملطلوب  وعليه 

للسند5ك  ملعين) بد5ونهم   لتصريح 

ضمن قائمة موقعة تتضمن  ملبالغ)

 ملطلوبة مرفقة بالوثائق وذلك د خل)

نشر) تاريخ  من  شهرين  بتد ء) أ ل 

مع) بالجريدة  لرسمية  هذ   الشعار 

بالنسبة) بشهرين  هذ   أل ل  تمد5د 

إلى  لد ئنين  لقاطنين خارج  ململكة)

 7(9 و) (584 للمو د) طبقا   ملغربية 

و)721)من مدونة  لتجارة.
عن رئيس مصلحة كتابة  لضبط
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املحكمة التجارية بالدار البيضاء
مكت4  لتسوية و لتصفية  لقضائية

إشعار

فتح مسطرة  لتسوية  لقضائية في 

 LUFTHANSA CITY حق شركة

CENTER BUSINESS TRAVEL 

عدد : 19

6)) لصادر) عدد) بمقت�شى حكم 

بامللف عدد) 5نا5ر) 212) بتاريخ) 2)

لدى  ملحكمة) (212 /8 12/12

 لتجارية بالد ر  لبيضاء) لذي ق�شى)

بفتح مسطرة  لتسوية  لقضائية في)

 Lufthansa city center حق شركة)

ذ ت  لسجل) (business( travel

 لتجاري رقم)59 58 )و لكائن مقرها)
 ال تماعي)7)زنقة بابوم بلفد5ر،) لد ر)

 لبيضاء.

مادب) بدر  لد5ن  وعين  لسيد 

أبو) أنس  ( ونائبه) منتدبا  قاضيا 

بدر  لد5ن) منتدبا  قاضيا  خصي4 

أمان سند5كا) محمد  و لسيد  مادب 
كومليمة) زنقة  مكتبه) )6)  لكائن 

 لطابق)2)شقة كودوف بوركون  لد ر)

 لبيضاء.

من  لد ئنين) فاملطلوب  وعليه 

للسند5ك  ملعين) بد5ونهم   لتصريح 

ضمن قائمة موقعة تتضمن  ملبالغ)

 ملطلوبة مرفقة بالوثائق وذلك د خل)

نشر) تاريخ  من  شهرين  بتد ء) أ ل 

مع) بالجريدة  لرسمية  هذ   إلشعار 

بالنسبة) بشهرين  هذ   أل ل  تمد5د 

إلى  لد ئنين  لقاطنين خارج  ململكة)

 7(9 و) (584 للمو د) طبقا   ملغربية 

و)721)من مدونة  لتجارة.
عن رئيس مصلحة كتابة  لضبط
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 ملحكمة  لتجارية بالد ر  لبيضاء

ملف رقم : 1888 )

حساب 64)24

بيع أصل تجاري

فوت):

 لسيد مر د زين  لعابد5ن  لحامل)

رقم) لبطاقة  لتعريف  لوطنية 

.BE7(4157

لفائدة):

 PHARMACIE JALILA K شركة)

تمثلها  لسيدة سلمى بوزيد  لحاملة)

رقم) لبطاقة  لتعريف  لوطنية 

.BE719982

مجموع  ألصل  لتجاري) بيع 

صيدلية) لصيدلية  ملسماة 

 PHARMACIE ZINE EL ABIDINE

طريق) بالد ر  لبيضاء)  ملتو  دة 

در بوعزة أوالد عزوز) ((4  زمور كلم)

تحت بالسجل  لتجاري   و ملسجل 

رقم)):)416896.

تسجل) فإن  لتعرضات  وبذلك 

باملحكمة  لتجارية) بمكت4  لضبط 

بالد ر) مكت4  لسجل  لتجاري 

عشرة) خمسة  أ ل  د خل   لبيضاء)

للنشرة  ألولى) )5))) ملو لي  5وما)

و لثانية.

 لنشرة  ألولى
عن رئيس كتابة  لضبط

65 مكرر

 ملحكمة  لتجارية بالد ر  لبيضاء

ملف رقم : 1891 )

حساب رقم : )8)24

عقد تقدمة

تازي،) لحاملة) سلمى   لسيدة 

 BE684825 رقم) للبطاقة  لوطنية 

للشخص  لطبيعي) ممثلة  بصفتها 

بالد ر) بالسجل  لتجاري  ومسجلة 

 لبيضاء)تحت رقم)442862)وبصفتها)

طور) في  لشركة  وحيدة  مسيفة 

 لتكوين،)خصائصها كالتالي):

تم تصريح على ما 5لي):

تم  لقيام بتقدمة طبيعية لشركة)

 PHARMACIE MERCURE SARL

محدودة) مسؤولية  ذ ت  شركة  (AU

مقرها  ال تماعي) و حد،)  بشريك 

2)زنقة  لورود،) لد ر  لبيضاء.

تم مساهمة في  لشركة  ملذكورة)

أعاله بجميع عناصر أصول وخصوم)

للشخص  لطبيعي)  ألصل  لتجاري 

للعناصر) مالكة  وتصبح  لشركة 

 ملساهم بها  بتد ء)من 5وم تسجيلها)

في  لسجل  لتجاري.

من) للشركة  ملستفيدة  سيكون 

لألصل) كامل  مللكية  هذه  لتقدمة 

من) تقدمته  بتد ء)  لتجاري  لحال 

توقيع هذ   لعقد وسيكون لها أ5ضا)

من  إلنشاء) لنهائي)  النتفاع  بتد ء)

لهذه  لشركة  ألصل  لتجاري  لكائن)

2)زنقة  لورود،) لد ر) بالد ر  لبيضاء)

و ملسجل بالسجل  لتجاري)  لبيضاء)

بالد ر  لبيضاء)تحت رقم)442862.

وبذلك فالتعرضات تسجل بمكت4)

مكت4) باملحكمة  لتجارية   لضبط 

 لسجل  لتجاري بالد ر  لبيضاء)د خل)

)5))) ملو لي) 5وما) أ ل خمسة عشر 

للنشرة  ألولى و لثانية.

 لنشرة  ألولى
رئيس كتابة  لضبط

66 مكرر

املحكمة االبتدائية بتازة
إشهار عقد شر ء مفتاح دكان

ملف رقم : )1/ 212

بتاريخ)  بمقت�شى  لعقد  ملنجز 

من طرف  لعدلين) (2122 نوفمبف) (8

وعمر  لصو ن) مقصد  عبد  لعزيز 

رقم) بمذكرة حفظ  و ملسجل  بتازة،)

)5،) شتفت) سجل  ألمالك) (224

بنت  حميدة،)  لسيدة  منة  لربع 

 (967 5وليو) (9 بتاريخ)  ملزد دة 

بدو ر   بل) و لساكنة  بالطا5فة 

إقليم حلفة،) ماعة  لطا5فة،)

من  لبائعة) (Z  (552 تازة ب.ت.و) (

بنت) رحمة  لبفوحي  لها  لسيدة 

بكاف) ((954  حميدة،) ملزد دة سنة)

رقم) تعريفها  لوطنية  بطاقة   لغار،)

Z(48 49) لساكنة رقم))7)مجموعة)

س حي وريدة تازة،)مفتاح دكان  ألصل)

 لتجاري  ملستخرج من  لد ر  لكائنة)

 بساحة  لطيف ن مجموعة)4)رقم) 26 
بالسجل  لتجاري) و ملسجلة  تازة 

للمحكمة  البتد ئية بتازة تحت رقم)

24191)بثمن قدره)1.111)))درهم.

وستقبل  ميع  لتعرضات  ملمكنة)

من مدونة  لتجارة،) (84 طبقا للمادة)

باملحكمة) بمكت4  لسجل  لتجاري 

خمسة) أ ل  د خل  بتازة   البتد ئية 

صدور) تاريخ  من  5وما  (((5( عشر)

 لنشرة  لثانية بالجريدة  لرسمية.

 لنشرة  ألولى
عن رئيس كتابة  لضبط

87 مكرر

 ملحكمة  البتد ئية بتازة
إشهار عقد شر ء  أصل تجاري

ملف رقم 12/ 212

بتاريخ  بمقت�شى  لعقد  ملنجز 

 )2)نوفمبف)2122)من طرف  لعدلين)

عبد حسان  كو يل وسعيد لكحل)

محكمة) بد ئرة  لإلشهاد   ملنتصبين 

بمذكرة) و ملسجل  بتازة،)  الستئناف 

رقم) سجل  ألمالك  ( 5 رقم) حفظ 

 5،) شتفى  لسيد  لحسن  لشحمي)

بن  لتهامي،)مغربي  لجنسية،) ملزد د)

بتاريخ)28)نوفمبف)976))بتازة  لحامل)

رقم) لبطاقة  لتعريف  لوطنية 

عبد) من  لبائع  لسيد  (،Z216154

مغربي) محمد،) بن   لرز ق  لوردي 

5نا5ر) فاتح  بتاريخ   لجنسية،) ملزد د 

بطاقة  لتعريف  لوطنية) ((961

 25 رقم) )Z44(1،) لساكن  رقم)

تازة،) ألصل) (2 6) لقدس) مجموعة)

 لتجاري  لثانوي للمحل  لكائن بحي)

عبارة عن) تازة،) (A ( 52(  لجيارين)

»مقهى  ريزونا«) شعار) 5حمل  مقهى 

و ملعنوية،) عناصره  ملاد5ة  بجميع 

و ملسجل بالسجل  لتجاري باملحكمة)

(،( 214 رقم) تحت  بتازة   البتد ئية 

بثمن قدره)11.111 )درهم.

وستقبل  ميع  لتعرضات)

84)من مدونة)  ملمكنة طبقا للفصل)
بمكت4  لسجل  لتجاري)  لتجارة،)

باملحكمة  البتد ئية بتازة د خل أ ل)

صدور  لنشرة) تاريخ  من  5وما  ((5

 لثانية بالجريدة  لرسمية.

 لنشرة  ألولى
عن رئيس كتابة  لضبط

88 مكرر

 ملحكمة  البتد ئية بتازة

إشهار عقد هبة بين  ألحياء ألصل 
تجاري

ملف رقم 15/ 212

منجز) رسمي  عقد  بمقت�شى 

طرف) من  (2122 نوفمبف) (4 بتاريخ)

 ألستاذ سعيد  لخفيف موثق بتازة،)

دندن  بن) عبد  لعزيز  وه4  لسيد 

مغربي  لجنسية،) ملزد د) لحسن،)

بالرباط،) ((965 فبف 5ر) (21 بتاريخ)

لبطاقة  لتعريف  لوطنية)  لحامل 

بحي  لرشاد) سكناه  (،Z818(9 رقم)

مع  لتز مه) (،(42 رقم) (2 مجموعة)

و وسع  لضمانات  لعاد5ة) بجميع 

هذ ) مثل  في  بها  و لقانونية  ملعمول 

تميمونت  لعلمي) للسيدة   لشأن،)

مغربية  لجنسية،) عالل،) بنت 

 (976 أبريل) فاتح  بتاريخ  مزد دة 

لبطاقة) تازة،) لحاملة  وسلي  بتيزي 

(،Z2(6115 رقم)  لتعريف  لوطنية 

 2 مجموعة) بحي  لرشاد  سكناها 

رقم)42))) ألصل  لتجاري  ملخصص)

عالل) شارع  بز وية  للمقهى  لكائنة 

  7 رقم) أنو ل  وزنقة  هللا  عبد  بن 

» لفردوس«)) و ملعروفة بتسمية) تازة،)

مسجلة بالسجل  لتجاري باملحكمة)

(،8118 رقم) تحت  بتازة   البتد ئية 

درهم) (711.111 قدره) إ مالي  بثمن 

مفصل كالتالي):
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عن  لعناصر) درهم  ( 11.111

 ملاد5ة.

عن  لعناصر) درهم  (411.111

 ملعنوية.

وستقبل  ميع  لتعرضات  ملمكنة)

طبقا للفصل)84)من مدونة  لتجارة،)

باملحكمة) بمكت4  لسجل  لتجاري 

5وما) ((5  البتد ئية بتازة د خل أ ل)

من تاريخ صدور  لنشرة  لثانية.

 لنشرة  ألولى
عن رئيس كتابة  لضبط

89 مكرر

املحكمة االبتدائية بالجديدة
إعالن عن بيع أصل تجاري

ملف رقم 2122/28

حساب رقم 799)4

بمقت�شى عقد عرفي مؤرخ في فاتح)

أبريل)2122)ومسجل بتاريخ))2)أبريل)

باع  لسيد عبد هللا  بوسليم) (2122

لبطاقة  لتعريف  لوطنية)  لحامل 
محمد) إلى  لسيد  (M27(6 8 رقم)
لبطاقة  لتعريف) زغلول  لحامل 

ملجموع) (M585754 رقم)  لوطنية 

بالسجل)  ألصل  لتجاري  ملسجل 

 لتجاري تحت رقم)12 4 .

و لكيفية) وذلك حس4  لشروط 

 ملذكورة في  لعقد.

تقبل) فإن  لتعرضات  وعليه 

باملحكمة  البتد ئية) بكتابة  لضبط 

من) 5وما  ((5 أ ل) د خل  بالجد5دة 

تاريخ  لنشرة  لثانية.

 لنشرة  ألولى
عن رئيس كتابة  لضبط

94 مكرر

املحكمة االبتدائية بسيدي بنور
إشهار تقد5م أصل تجاري كحصة 

في شركة
ملف  إلشهار رقم : )1/ 212

حساب رقم : 1641)

إن رئيس كتابة  لضبط باملحكمة)

 البتد ئية بسيدي بنور  ملوقع أسفله)

5صرح):

مبفم) عرفي  عقد  بمقت�شى  أنه 

و ملؤدى) (،2122 ديسمبف) ((6 بتاريخ)

5نا5ر) (4 عنه رسوم  لتسجيل بتاريخ)

 212)قام  لسيد مونيف كريم،)مغربي)

 لجنسية مزد د بتاريخ)21)ماي)978)،)

(،T(62484 رقم) بطاقته  لوطنية 

بتقد5م  ميع عناصر  ألصل  لتجاري)

 لكائن مركز لعكاكشة خميس زمامرة)

سيدي بنور،)ويستغل ملمارسة نشاط)

بالسجل  لتجاري) )صيدلي)) ملسجل 

بنور) بسيدي  باملحكمة  البتد ئية 

بثمن) و ملقدر  (،(1641 رقم) تحت 

كحصة) وذلك  درهم،) ((.(62.111

في  لشركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة)

 STE« طور  لتأسيس  ملسماة) في 

 PHARMACIE AMINE MED SARL

.»AU

وعليه فعلى  لد ئنين أن 5تقدمو )

مكت4  لسجل) إلى  بتعرضاتهم 

أ ل) د خل  بهذه  ملحكمة   لتجاري 

هذ   إلعالن) نشر  تاريخ  من  5بتدئ 

 ألول وينتهي في  ليوم  لخامس عشر)

من نشر  إلعالن  لثاني.

 لنشرة  لثانية
عن رئيس مصلحة كتابة  لضبط

 إلمضاء):)هناء) ملسكيني

1 مكرر

املحكمة االبتدائية بورزازات

تقد5م أصل تجاري حصة في شركة
يعلن رئيس مصلحة كتابة  لضبط)

أنه) بورز ز ت،) باملحكمة  إلبتد ئية 

بمقت�شى عقد عرفي محرر بتاريخ)6) 

بورز ز ت) ومسجل  (،2122 ديسمبف)

قدم) (،2122 ديسمبف) بتاريخ) 2)

شليح،) ألصل) عبد  لرحيم   لسيد 

بالسوق) ((1 برقم)  لتجاري  لكائن 

 ملغطى بورز ز ت،)و ملسجل بالسجل)

رقم) تحت  بهذه  ملحكمة   لتجاري 

 STE شركة) في  حصة  (،(1 86

.»DISERT(BRIDGE«(SARL

وبناء)عليه فإن  ميع  لتعرضات)
تقدم بكتابة  لضبط))مكت4  لسجل)
 لتجاري))د خل أ ل)5))5وما  ملو لية)

للنشرة  لثانية.
 لنشرة  ألولى

رئيس مصلحة كتابة  لضبط

95 مكرر

 ملحكمة  البتد ئية بورز ز ت
إعالن عن بيع أصل تجاري

يعلن رئيس مصلحة كتابة  لضبط)
أنه) بورز ز ت،) باملحكمة  البتد ئية 
بتاريخ) توثيقي محرر  بمقت�شى عقد 
22)ديسمبف)2122)ومسجل بورز ز ت)
بتاريخ)26)ديسمبف)2122)فوت  لسيد)
فاتح بنزرو ل للسيد محمد  لعمر ني،)
 ميع  ألصل  لتجاري  ملعد)
الستغالل مطعم،)و لكائن ب):)رقم)  
و4)عمارة د دس،)شارع موالي رشيد،)
ورز ز ت و ملسجل بالسجل  لتجاري)
بهذه  ملحكمة تحت رقم)4992)وذلك)

بجميع عناصره  ملاد5ة و ملعنوية.
وبناء)عليه فإن  ميع  لتعرضات)
تقدم بكتابة  لضبط بهذه  ملحكمة)
5وما) (((5( د خل أ ل خمسة عشر)

 ملو لية للنشر  لثانية.
 لنشرة  لثانية

5 مكرر

املحكمة االبتدائية بسال
ملف رقم : 45

حساب رقم : 91)67
عرفي  ملسجل) عقد  بمقت�شى 
و لذي) (2122 سبتمبف) ((5 بتاريخ)
بمقتضاه تم تحويل  لشكل  لقانوني):
من صيغة شخص طبيعي باسم)
مغربي  لجنسية،) عامر،) سفيان 
لبطاقة  لتعريف  لوطنية)  لحامل 
رقم) )A7848) لقاطن):)فيال)6،)زنقة)
(،2  لبحر  ألبيض  ملتوسط،) ملنطلق)
ح ي م،) لرباط.)صاح4) حي  لفتح،)
(،4 محل) (: مقره) محل تجاري مقهى،)
شارع) و،) ألف،) ملنطقة  عمارة) 4)
سال  لجد5دة،) محمد  لخامس،)
سال.)ذ ت  لسجل  لتجاري باملحكمة)
.47592 رقم) تحت  بسال   البتد ئية 

إلى صيغة شخص معنوي باسم)
ذ ت) شركة  هاوس  لوغيونطال 
و حد) بشريك   ملسؤولية  ملحدودة 
(: في طور  لتأسيس مقرها  ال تماعي)
4،)عمارة) 4)ألف،) ملنطقة و،) محل)
شارع محمد  لخامس،)سال  لجد5دة،)

سال.
تسجل) فإن  لتعرضات  وبذلك 
ضبط  ملحكمة  البتد ئية) بكتابة 
تاريخ) من  5بتدئ  أ ل  د خل  بسال 
 لنشر  ألولى وينتهي في)5))5وما  ملو لي)

للنشرة  لثانية لهذ   إلعالن.
 لنشرة  لثانية

6 مكرر

 ملحكمة  البتد ئية بسال
ملف رقم):)12/ 212

بيع  لحق في  لكر ء  لتجاري 
مؤرخ في (  بمقت�شى عقد توثيقي)
)باع ورثة  لسيد) (2122  27)ديسمبف)
 مال  ملعتمد،) لساكن قيد حياته)
زنقة) تجزئة  غالف،) (7 رقم) بسال،)
عبدة بطانة،) لذي كان 5حمل بطاقة)
(،A5(6(6( (  لتعريف  لوطنية رقم)
أحمد  لجلوطي،) لساكن) للسيد 
حي يعقوب) (،J5 قطاع) (7(1 بالرباط)
لبطاقة  لتعريف)  ملنصور،) لحامل 

.N 1(27((لوطنية رقم 
 لحق في  لكر ء) لتجاري  ملنص4)
 2 شارع) بسال،) على  ملحل  لكائن 
(،( مارس،)سانية عيا�شي،)دكان رقم)
أمام سينما  مللكي،)و لذي كان 5مارس)
حرفته) فيه  ملرحوم  مال  ملعتمد 
بالسجل  لتجاري) ومقيد  كحالق 
باملحكمة  البتد ئية بسال تحت رقم)
414 .)بثمن إ مالي قدره):)11.111  

درهم،)تم  البر ء)منه في  لعقد.
أعاله) د ئني  لبائع  ملذكور  فعلى 
قسم) بتعريضاتهم  لى  5تقدمو   أن 
 لسجل  لتجاري باملحكمة  البتد ئية)
تاريخ) من  5بتدئ  أ ل  د خل  بسال 
في  ليوم) وبنتهي  نشر  العالن  الول 
 لخامس عشر من نشر  العالن  لثاني.

 لنشرة  لثانية
عن رئيس كتابة  لضبط

80 مكرر
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املحكمة  االبتدائية بقلعة 
السراغنة

ملف عدد):)12/ 212
حساب):)9552

تنازل عن أصل تجاري 
يعلن رئيس مصلحة كتابة  لضبط)
باملحكمة  البتد ئية بقلعة  لسر غنة)
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  أنه 
بتاريخ) ومسجل  (،2122 ماي) ((7 
بقلعة  لسر عنة،) (2122 نوفمبف) (((
وهني  لساكن) سعيد  تنازل  لسيد 
قلعة) (،((2 رقم) (12 بتجزئة  لنور)
 لسر غنة،) لحامل لبطاقة  لتعريف)
لفائدة) (،Y(51569 عدد)  لوطنية 
وهني،) لساكنة) أمينة   لسيدة 
قلعة) (18 رقم) بو  هة  ملرس 
 لسر غنة و لحامل لبطاقة  لتعريف)
عن  ميع) (،Y( 95(5  لوطنية رقم)
نصيبه في  رث  الصل  لتجاي  لكائن)
قلعة  لسر غنة) (17 بحي  ملرس رقم)
و ملعنوية،) عناصره  ملاد5ة  بجميع 
لتعليم) »مدرسة  ل)  ملخصص 
 لسياقة«)و ملسجل بالسجل  لتجاري)
بهذه  ملحكمة تحت عدد)1)  )بثمن)

  مالي قدره)8751)درهم.
تسجل) فإن  لتعرضات  وبذلك 
بمكت4  لضبط باملحكمة  البتد ئية)
بقلعة  لسر غنة د خل أ ل)5))5وما)

 ملو لية للنشرة  ألولى و لثانية.
 لنشرة  ألولى

عن رئيس كتابة  لضبط

 1 مكرر

 ملحكمة   البتد ئية بقلعة  لسر غنة
ملف عدد):) 1/ 212

حساب):) 955

تنازل عن أصل تجاري 
يعلن رئيس مصلحة كتابة  لضبط)
باملحكمة  البتد ئية بقلعة  لسر غنة)
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  أنه 
بتاريخ ومسجل  (،2122 ماي) ((7 
بقلعة  لسر عنة،) (2122  )))نوفمبف)
نعيمة وهني) (: تنازل كل من  لسادة)
وهني) وفتيحة  (Y(9287 (وطنيتها
وهني) ونزهة  (Y(25 75 وطنيتها)
وهني) وفاطمة  (Y211128 وطنيتها)

وهني) ورشيدة  (،Y85612 وطنيتها)

وعبد  لرحيم) (Y((8741 وطنيتها)

بمو 4) (،IW816278 وهني وطنيته)

للسيدة) مصححة  المضاء) وكالة 

نزهة وهني تحت عدد)  2)/)212 

ووكالة) وهني  نعيمة  طرف  من 

مصححة  المضاء)من طرف  لسيدة)

 216/218 عدد) تحت  وهني  فتيحة 

للسيدة نزهة وهني ووكالة مصححة)

وهني) رشيدة  من  لسيدة   المضاء)

تحت عدد)9 7 /55))للسيدة نزهة)

من) وهني ووكالة مصححة  المضاء)

 لسيد عبد  لرحيم وهني تحت عدد)

وهني،) نزهة  للسيدة  ((5(/ 681

وطنيتها) وهني  لفائدة  لسيدة  مينة 

Y( 95(5،)عن  ميع نصيبهم) عدد)

في إرث  ألصل  لتجاري  لكائن ببلوك)

قلعة  لسر غنة بجميع) (7  ملرس رقم)

عناصره  ملاد5ة و ملعنوية،) ملخصص)

لتعليم  لسياقة«) »مدرسة  ل)

بهذه) بالسجل  لتجاري  و ملسجل 

بثمن) (  (1 عدد) تحت   ملحكمة 

نصي4) درهم،) (4 75 قدره)   مالي 

منهن) و حدة  لكل   لورثة  الناث 

بمبلغ) وهني  فاطمة  ونصي4  الم 

درهم ونصي4  الخ عبد) (6251 قدره)

 لرحيم بمبلغ قدره)8751)درهم.

تسجل) فإن  لتعرضات  وبذلك 

بمكت4  لضبط باملحكمة  البتد ئية)

بقلعة  لسر غنة د خل أ ل)5))5وما)

 ملو لية للنشرة  ألولى و لثانية.

 لنشرة  ألولى

عن رئيس كتابة  لضبط

 2 مكرر

 ملحكمة   البتد ئية بقلعة  لسر غنة
ملف عدد):)14/ 212

حساب):)9554

تنازل عن أصل تجاري 
يعلن رئيس مصلحة كتابة  لضبط)

باملحكمة  البتد ئية بقلعة  لسر غنة)

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  أنه 

بتاريخ ومسجل  (،2122 ماي) ((7 

بقلعة  لسر عنة، (2122  )))نوفمبف)

وهني  لساكن) تنازل  لسيد محمد  (

قلعة) (،18 رقم) بو  هة  ملرس 

 لسر غنة،) لحامل لبطاقة  لتعريف)

لفائدة) (،Y7 927 عدد)  لوطنية 

وهني،) لساكنة) أمينة   لسيدة 

قلعة) (18 رقم) بو  هة  ملرس 

 لسر غنة و لحامل لبطاقة  لتعريف)

عن  ميع) (،Y( 95(5  لوطنية رقم)

نصيبه في  رث  الصل  لتجاي  لكائن)

قلعة  لسر غنة) (17 بحي  ملرس رقم)

و ملعنوية،) عناصره  ملاد5ة  بجميع 

لتعليم) »مدرسة  ل)  ملخصص 

 لسياقة«)و ملسجل بالسجل  لتجاري)

بهذه  ملحكمة تحت عدد)1)  )بثمن)

  مالي قدره)8751)درهم.

تسجل) فإن  لتعرضات  وبذلك 

بمكت4  لضبط باملحكمة  البتد ئية)

بقلعة  لسر غنة د خل أ ل)5))5وما)

 ملو لية للنشرة  ألولى و لثانية.

 لنشرة  ألولى

عن رئيس كتابة  لضبط

 3 مكرر

املحكمة  االبتدائية بالقنيطرة
ملف عدد):)12/ 212

حساب):)696) 

عقد بيع أصل تجاري 
حرر) رسمي  عقد  بمقت�شى 

فاطمة) بمكت4  ألستاذة  بالقنيطرة 

بالقنيطرة) موثقة   لزهر ء) لحالوي 

بتاريخ)4)5نا5ر) 212.

باع):

 لسيد  لكرد عبد  لسالم  لحامل)

رقم) لبطاقة  لتعريف  لوطنية 

.G2(49(

(: ب)  الصل  لتجاري  لكائن 

و 5لز بيت) معمورة  زنقة  ز وية  ((2

 لقنيطرة و ملستغل كمقهى.

لدى) بالسجل  لتجاري  و ملقيد 

بالقنيطرة تحت)  ملحكمة  البتد ئية 

ب) تقد5ره  تم  و لذي  (5 (54 رقم)

111.111.))درهم.

طال4  ملر بط  لحامل) (: لفائدة)

لبطاقة  لتعريف  لوطنية)

.LS812794

فعلى د ئني  لبائعة  ملذكورة أعاله)

أن 5تقدمو  بتعرضهم لدى  ملحكمة)

أ ل د خل  بالقنيطرة    البتد ئية 

تاريخ  لنشرة) من  5وما  بتد ء) ((5  

من مدونة) (84  لثانية طبقا للفصل)

 لتجارة.

 لنشرة  ألولى

عن رئيس كتابة  لضبط

 5 مكرر

املحكمة االبتدائية بالقصر 

الكبير
عقد بيع أصل تجاري

ملف رقم : )1/ 212

حساب رقم : 819 

بمقت�شى  لعقد  لعرفي  ملؤرخ)

و ملسجل) (2122 ديسمبف) (22 في)

ديسمبف) بتاريخ) 2) بإد رة  لتسجيل 

تنازل) (،6 91 رقم) تحت  (2122

 لسيد  لهاشمي عبد  ملجيد،)وطنيته)

لفائدة  لسيد  بر هيم) (،GN4 572

(،LB(82664 رقم) وطنيته   لعطار،)

بجميع) و ألصل  لتجاري  عن  لحق 

و ملتعلق) و ملعنوية  عناصره  ملاد5ة 

بحي  لسالم) باملحل  لتجاري  لكائن 

رقم  لقصر) بدون  مخلوف  سيدي 

 لكبيف سابقا وحاليا حي  لسالم مج أ)

زنقة) )رقم)6)) لقصر  لكبيف و ملسجل)

بالقصر  لكبيف) باملحكمة  البتد ئية 

ثمن) حدد  وقد  (،(9 28 رقم) تحت 

 لبيع في مبلغ قدره)281.111)درهم.

تقد5م) د ئن  كل  فعلى  وعليه 

أ ل) د خل  لهذه  ملحكمة  تعرضه 

أقصاه)5))5وما من  لنشرة  لثانية.

 لنشرة  ألولى
إمضاء

عن رئيس مصلحة كتابة  لضبط

 نس  ملصباحي

76 مكرر
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 ملحكمة  البتد ئية بالقصر  لكبيف

تقد5م أصل تجاري حصة في شركة

ملف رقم : 12/ 212

حساب رقم : 859 

بمقت�شى  لعقد  لعرفي  ملؤرخ)

بإد رة) و ملسجل  5نا5ر) 212) ((6 في)

5نا5ر) 212،)) ((7 بتاريخ)  لتسجيل 

بنسليمان،)) 5وسف  قدم  لسيد 

شركة) لفائدة  (،LB45218 وطنيته)

 ASSURANCES ZAID تأمينات زيد)

شركة في طور  لتأسيس،) (SARLAU

عناصره) بجميع   ألصل  لتجاري 

بطريق) و ملعنوية  لكائن   ملاد5ة 

بالقصر) مكرر  ((49 رقم)  لعر ئش 

 لكبيف و ملسجل باملحكمة  البتد ئية)

(،4654 رقم) تحت  بالقصر  لكبيف 

مبلغ) في  قوم  شركة  في  كحصة 

211.111.))درهم.

تقد5م) د ئن  كل  فعلى  وعليه 

أ ل) د خل  لهذه  ملحكمة  تعرضه 

أقصاه)5))5وما من  لنشرة  لثانية.

 لنشرة  ألولى
إمضاء

عن رئيس مصلحة كتابة  لضبط

أنس  ملصباحي

77 مكرر

املحكمة االبتدائية ببني مالل
إعالن عن بيع عقار باملز د  لعلني

ملف  لتنفيذ رقم : 

2122/6(1(/2278

لفائدة):) لنوري  حمد.

عتيق) :) ألساتذة  عنه) 5نوب 

بوعزة وعلي عماري ورشيدة  ملرباح)

 ملحامون بهيئة بني مالل.

ضد):) ملصطفى  لنوري ومن معه.

كتابة) مصلحة  رئيس  يعلن 

 لضبط لدى  ملحكمة  البتد ئية بني)

مالل أنه بتاريخ)4))مارس) 212)على)

 لساعة  لو حدة بعد  لزو ل بقاعة)

بيع) سيقع  بهذه  ملحكمة   لبيوعات 

باملز د  لعلني للعقار و لذي هو عبارة

)عن منزل  لكائن بحي  ألميفة لالعائشة)

متف) (51 حو لي) مساحته  مالل  ببني 

 2 و لذي 5تكون من سفلي به) مربع،)

2)بيوت) بيوت وبهو،)وطابق علوي به)

وبهو وسطح به مرحاض.

لبيع) حدد  لثمن  الفتتاحي  وقد 

مبلغ) في  طرف  لخبيف  من   لعقار 

221.111)درهم.

وعلى من رست عليه  ملز 5دة أن)

5ؤدي  لثمن فور  مع زيادة) %)و  4)

 لخزينة  لعامة.

5مكن) من  ملعلومات  وللمزيد 

 التصال بقسم  لتنفيذ ت  لقضائية)

دفتف) على  لالطالع  بهذه  ملحكمة 

 لشروط و لتحمالت.
رئيس مصلحة كتابة  لضبط

83

 ملحكمة  البتد ئية ببني مالل
صدقة لنصف أصل تجاري

ملف رقم : )1/ 212

حساب رقم : 57 4)

بمقت�شى عقد عرفي منجز بتاريخ)

بتاريخ) و ملسجل  (2122 ديسمبف) ( 1

تصدق  لسيد) 5نا5ر) 212) فاتح 

لبطاقة) نكزولن  لحامل  حسن 

 I476815 رقم)  لتعريف  لوطنية 

على) مالل  بني  حي  وربيع   لساكن 

 لسيد حميد نكزولن  لحامل لبطاقة)

 I6 94 9 رقم)  لتعريف  لوطنية 

تجاري  ملخصص) أصل  بنصف 

 لبيع  للحوم  لكائن حي  ربيع  ملركز
بالسجل  لتجاري) مالل  ملقيد  بني 

عناصره) بجميع  (267 6 رقم) تحت 

قومت) بحيث  و ملعنوية   ملاد5ة 

 لصدقة بثمن)25.111)درهم.

تقد5م) هذه  ألخيفة  د ئني  فعلى 
تعرضاتهم إلى مكت4  لسجل  لتجاري)

باملحكمة  البتد ئية بني مالل د خل)

5وما  ملو لية) ((5 5تعدى) ال  أ ل 

للنشرة  لثانية.

 لنشرة  ألولى
عن رئيس مصلحة كتابة  لضبط

78 مكرر

 ملحكمة  البتد ئية ببني مالل
بيع أصل تجاري

ملف رقم : 12/ 212

حساب رقم : 92 4)

بتاريخ مؤرخ  عقد   بمقت�شى 

1 )ديسمبف)2122)مسجل ببني مالل)

بتاريخ)9)5نا5ر) 212)منجز من طرف)

5اسر) فإن  لسيد  ذ/) حمد  لهر م 

شم�شي مغربي ر شد  لحامل لبطاقة)

 I721858 رقم)  لتعريف  لوطنية 
 22 رقم) (2 تجزئة  لهدى)  لساكن 
بالسجل  لتجاري) بني مالل مسجل 

قد) (26(74 بهذه  ملحكمة تحت رقم)

شارع) و لكائن  باع  ألصل  لتجاري 

69 رقم) بناري  عمارة  خلدون    بن 

بني مالل))و ملستعمل كمكتبة لفائدة)

ر شد) مغربي  شميشة  خالد   لسيد 

لبطاقة  لتعريف  لوطنية)  لحامل 
رقم)I5((817)وقد حدد ثمن  لبيع في)

مبلغ قدره)11.111 )درهم.

تقد5م) هذ   ألخيف  د ئني  فعلى 
تعرضاتهم إلى مكت4  لسجل  لتجاري)

باملحكمة  البتد ئية بني مالل د خل)

5وما  ملو لية) ((5 5تعدى) ال  أ ل 

للنشرة  لثانية.

 لنشرة  ألولى
عن رئيس مصلحة كتابة  لضبط

79 مكرر

 ملحكمة  البتد ئية ببني مالل
بيع أصل تجاري

ملف رقم :  1/ 212

حساب رقم : 924 4)

بتاريخ مؤرخ  عقد   بمقت�شى 

21)ديسمبف)2122)مسجل ببني مالل)

فإن  لسيد) 5نا5ر) 212) (2 بتاريخ)

مغربي) أبو  سحاق  عبد  لحكيم 
لبطاقة  لتعريف) ر شد  لحامل 

I 99571) لساكن) رقم)  لوطنية 

شارع محمد لخامس ر)25 )بني مالل)

بهذه) بالسجل  لتجاري  مسجل 

باع) قد  ((9 58 رقم)  ملحكمة تحت 

بلوك) (51 و لكائن)  ألصل  لتجاري 

و ملستعمل مالل  بني  ميمونة  حي  ((

نخال) سميف  لفائدة  لسيد  كمطعم 
لبطاقة) ر شد  لحامل  مغربي 
 I265547 رقم)  لتعريف  لوطنية 
قدره) مبلغ  في  ثمن  لبيع  حدد  وقد 

211.111)درهم.
تقد5م) هذ   ألخيف  د ئني  فعلى 
تعرضاتهم إلى مكت4  لسجل  لتجاري)
باملحكمة  البتد ئية بني مالل د خل)
5وما  ملو لية) ((5 5تعدى) ال  أ ل 

للنشرة  لثانية.
 لنشرة  ألولى

عن رئيس مصلحة كتابة  لضبط

80 مكرر

 ملحكمة  البتد ئية ببني مالل
تقد5م أصل تجاري حصة في شركة

ملف رقم : 14/ 212
حساب رقم : 4429)

طرف) من  رسمي  تقرير  بمقت�شى 
 لخبيف  لحيسوبي  بر هيم شاوي بالد ر)
 لبيضاء)بتاريخ فاتح 5ونيو)2122)قدم)
 لسيد أبها  بر هيم،) لحامل للبطاقة)
و ملسجل) (I72191 رقم)  لوطنية 
بالسجل  لتجاري باملحكمة  البتد ئية)
7214،) ميع) تحت رقم) ببني مالل،)
 ألصل  لتجاري  لذي هو عبارة عن)
و لكائن) بالتقسيط  للبقالة  محل 
 296 رقم) محمد  لخامس،) بشارع 
في  لشركة) كحصة  مالل،) بني 
 TRIOMPHE BEAUTE  ملدعوة)
في شخص ممثلها  لقانوني،) (،SARL
باملحكمة) بالسجل  لتجاري  مقيدة 
رقم) تحت  مالل  ببني   البتد ئية 
درهم) ((11.111 رأسمالها) ((2299
وقد قوم  ألصل  لتجاري  ملذكور في)

مبلغ)936.973,51)درهم.
أعاله) د ئني مقدم  لحصة  فعلى 
بمكت4  لسجل) تعرضاتهم  وضع 
ببني) باملحكمة  البتد ئية   لتجاري 
د خل أ ل ال 5تجاوز خمسة) مالل،)
للنشرة) 5وما  ملو لية  (((5( عشر)

 لثانية.
 لنشرة  ألولى

رئيس مصلحة كتابة  لضبط

81 مكرر
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 ملحكمة  البتد ئية ببني مالل
إعالن عن بيع أصل تجاري
ملف رقم : 15/ 212
حساب رقم : 4446)

بتاريخ) مؤرخ  عقد   بمقت�شى 
ببني) مسجل  (2122 ديسمبف) (21
فإن) 5نا5ر) 212) (5 بتاريخ) مالل 
مغربي ر شد،)  لسيد محمد كعيش،)
لبطاقة  لتعريف  لوطنية)  لحامل 
زنقة) (44 B 156 7) لساكن) رقم)
طابق) ،) ملعاريف،) لد ر) فارس،)
بالسجل  لتجاري) مسجل   لبيضاء)
قد) (28 26 بهذه  ملحكمة تحت رقم)
 (62 و لكائن) باع  ألصل  لتجاري 
مالل) بني  شارع  لعيون،) ملر بطين،)
لبيع  ملشروبات) كمحل  و ملستعمل 
 لغازية و لكحول لفائدة  لسيد أ5وب)
5اسني،)مغربي ر شد،) لحامل لبطاقة)
 IC95648 رقم)  لتعريف  لوطنية 
قدره) مبلغ  في  ثمن  لبيع  حدد  وقد 

51.111))درهم.
تقد5م) هذه  ألخيف  د ئني  فعلى 
تعرضاتهم إلى مكت4  لسجل  لتجاري)
مالل،) ببني  باملحكمة  البتد ئية 
د خل أ ل ال 5تعدى خمسة عشر)

)5)))5وما  ملو لية للنشرة  لثانية.
 لنشرة  ألولى

عن رئيس مصلحة كتابة  لضبط

82 مكرر

املحكمة االبتدائية بتطوان
مصلحة كتابة  لضبط
مكت4  لسجل  لتجاري

إعالن عن تنازل على أصل تجاري
إن رئيس مصلحة كتابة  لضبط)

باملحكمة  البتد ئية بتطو ن.
تطبيقا ملقتضيات  لفصل) 8)من)
مدونة  لتجارة  لقانون رقم)9.95).

يعلن أنه بمقت�شى  لرسم  لعدلي)
طرف  لعدالن  ملختار) من   ملحرر 
ورضا  لسهلي  مللحقان)  لسماللي 
قسم) محكمة  الستئناف  بد ئرة 
  لتوثيق بتطو ن بتاريخ)4)أبريل)9)21 
تنازل  لسيد ن كلوح رشيد،) لحامل)
(،L 82499(لبطاقة  لتعريف  لوطنية
لبطاقة) فريد،) لحامل  و ملويشني 

L(55 19،) ميع أصلهما)  لتعريف)

 لتجاري  لو قع شارع  لبف5د)) لساقية)

بتطو ن،) مكرر  (2 رقم)  لفوقية))

و ملخصص لبيع  ملجوهر ت،)و ملقيد)

بالسجل  لتجاري) على  لتو لي 

تحت) بتطو ن  باملحكمة  البتد ئية 

وذلك لفائدة) و42722) (45464 رقم)

 لسيد كلوح حسين،) لحامل لبطاقة)

.L  24(2(لتعريف  لوطنية 

بمصلحة) وستقبل  لتعرضات 

 لسجل  لتجاري باملحكمة  البتد ئية)

5وما من) ((5 بتطو ن وذلك إلى غا5ة)

صدور  إلعالن  لثاني.

 لنشرة  ألولى

84 مكرر

 ملحكمة  البتد ئية بتطو ن
مصلحة كتابة  لضبط

مكت4  لسجل  لتجاري

إعالن هبة أصل تجاري

إن رئيس مصلحة كتابة  لضبط)

باملحكمة  البتد ئية بتطو ن.

تطبيقا ملقتضيات  لفصل) 8)من)

مدونة  لتجارة  لقانون رقم)9.95).

عدلي) عقد  بمقت�شى  أنه  يعلن 

عمار) طرف  ألستاذ ن  من  محرر 

 لصادق ومحمد عماد  لد5ن  غربي)

محكمة  الستئناف) بد ئرة   لعدالن 

5نا5ر) 212،) (4 بتاريخ) بتطو ن 

محمد  لصمدي،) وه4  لسيد 

لبطاقة  لتعريف  لوطنية)  لحامل 

L22( (8،) ميع  ألصل  لتجاري)

قرب  ملخبزة) شارع  لريف،)  لو قع 

خندق  لزربوح بتطو ن،)و ملخصص)

بالسجل  لتجاري) و ملقيد  ملقهى،)

تحت) بتطو ن  باملحكمة  البتد ئية 

لفائدة  لسيدة) وذلك  (55861 رقم)

لبطاقة) شيماء) لصمدي،) لحاملة 

 L625 24  لتعريف  لوطنية)

كوثر  لصمدي،) لحاملة) و لسيدة 

.L625 2((لبطاقة  لتعريف  لوطنية

بمصلحة) وستقبل  لتعرضات 

 لسجل  لتجاري باملحكمة  البتد ئية)

5وما من) ((5 بتطو ن وذلك إلى غا5ة)

صدور  إلعالن  لثاني.

 لنشرة  ألولى
رئيس مصلحة كتابة  لضبط

85 مكرر

املحكمة االبتدائية أبي الجعد
إعالن عن بيع أصل تجاري

لألستاذ) عدلي  عقد  بمقت�شى 

عبد  لنبي لهاللي و ألستاذ بصطرين)

بد ئرة) لإلشهاد  5وسف  ملنتصبين 

بخريبكة  بتد ئية  بي)  الستئناف 

(،2122 نوفمبف) (2( في)  لجعد مؤرخ 

باع  لسيد هشام  لحنبلي،) لساكن)

محمد  لخامس،) ساحة  ((82 رقم)

 بي  لجعد،) لحامل لبطاقة  لتعريف)

.IA412 ((لوطنية 

سميحة  صقيطة،) لفائدة 

222)تجزئة  لعيون،) بي)  لساكنة ب)

لبطاقة  لتعريف) و لحاملة   لجعد،)

.Q24877((لوطنية 

مناصفة مع):

 لسيد  لشرقاوي برطوط،) لساكن)

ب رقم)97)تجزئة  لنخيل،) بي  لجعد،)

لبطاقة  لتعريف  لوطنية)  لحامل 

.QA8911(رقم

بعناصره)  ميع  ألصل  لتجاري 

باملحكمة) و ملعنوية  ملسجل   ملاد5ة 

  البتد ئية بأبي  لجعد تحت رقم)1 6) 

شارع) ب  بالسجل  لتحليلي  لكائن 

قرب محطة  لوقود)  لحسن  لثاني،)

زيز،)أبي  لجعد عبارة عن مقهى بثمن)

إ مالي قدره)81.111 )درهم.

وتبعا لذلك فإن  لتعرضات تسجل)

باملحكمة  البتد ئية) بكتابة  لضبط 

بأبي  لجعد د خل أ ل خمسة عشر)

صدور  لنشرة) تاريخ  من  5وما  (((5(

 لثانية.

 لنشرة  ألولى
رئيس كتابة  لضبط

86 مكرر

محكمة االستئناف بأكادير

مصلحة كتابة  لضبط

إعالن بتصفية  لحسابات 

 لخصوصية  ملتقادمة بم�شي 5) 

سنة وتحويلها لحساب  لخزينة 

 لعامة

بيان رقم 4)لسنة 2117

يعلن  لسيد رئيس مصلحة كتابة)

 لضبط بمحكمة  الستئناف بأكاد5ر)

أنه بناء)على ظهيف) )ربيع  آلخر)55 ) 

و) ( 8( و لفصلين) (((9 6 5ونيو) (2 (

من قانون  اللتز مات و لعقود) ( 82

فإن  ميع  ملبالغ  ملالية  ملودعة)

و ملتقادمة) بالحسابات  لخصوصية 

بم�شي)5))سنة عن تاريخ آخر عملية)

قد) عليها  أ ريت  إ5د ع  أو  صرف 

قو ئم) في  وتضمينها  إحصاؤها  تم 

تفصيلية بلغت نسخة منها إلى  لنيابة)

بأكاد5ر) بمحكمة  الستئناف   لعامة 

 699.100,00 مجموعها) و لبالغ 

درهم.

وعلى كل من له  لحق في سح4)

أو  ستف اع مبلغ من  ملبالغ  لسالفة)

كتابة) بمصلحة  5تصل  أن   لذكر 

 لضبط بمحكمة  الستئناف بأكاد5ر)

في أ ل ال 5تعدى ستة أشهر  بتد ء)من)

تاريخ  لنشر وعند مرور  أل ل  ملذكور)

في  لحسابات) تصيف  ملبالغ  ملودعة 

 لخصوصية  ملتقادمة كسبا لخزينة)

 لدولة وسيعمل على تحويلها للخزينة)

 لعامة طبقا للقانون و لسالم.

عن رئيس مصلحة كتابة  لضبط
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3025 الجريدة الرسميةعدد)5755 - 24)ر 4)444) )5))فبف 5ر) 212) 

وكالة الحوض املائي لسبو
ملخص قر ر

 فتتاح  لبحث  لعلني
وكالة) ( بمو 4 قر ر أصدره مد5ر)

ح.ج) رقم  لسبو    لحوض  ملائي 

5نا5ر) 212  ((2 بتاريخ) (212 /55

على  لعقار  ملسمى) سيجرى   لذي 
»ذي  لرسم  لعقاري) ( بوكرين) حمو 

R/(6885) لكائن بقبيلة أوالد) عدد)

بالجماعة  لتف بية) 5حيى،) ملتو  د 

بلعامري،) د ر  قيادة  بلعامري  د ر 

إقليم سيدي) د ئرة سيدي سليمان،)

5نا5ر) ( ( من تاريخ) سليمان،) بتد ء)

9)فبف 5ر) 212)بحث)  212)إلى غا5ة)

مشروع  لتفخيص) شأن  في  علني 

من) منه،) و ل4  ملاء) ثق4  بإنجاز 

لفائدة) (1. 267 أ ل سقي مساحة)

 لسيد قاسم شويبة)) لحامل لبطاقة)

.GA( 266(لتعريف  لوطنية 

6

وكالة  لحوض  ملائي لسبو

ملخص قر ر

 فتتاح  لبحث  لعلني
وكالة) ( بمو 4 قر ر أصدره مد5ر)

ح.ج) رقم  لسبو    لحوض  ملائي 

5نا5ر) 212  ((2 بتاريخ) (212 / 8

على  لعقار  ملسمى) سيجرى   لذي 
»ذي  لرسم  لعقاري) ( بلووي) لي 

نوفمبف) ((6 بتاريخ) (R/ 9168 عدد)

بالجماعة  لتف بية) 2122،) ملتو  د 

د ئرة) (،(  لقنيطرة،) مللحقة  إلد رية)

إقليم  لقنيطرة،) بتد ء)  ملعمورة،)

غا5ة) إلى  ) )5نا5ر) 212) تاريخ) من 

شأن) في  علني  بحث  5نا5ر) 212) (9

ثق4) بإنجاز  مشروع  لتفخيص 

و ل4  ملاء)منه،)قصد  غر ض غسل)

بو ة) لفائدة  لسيد عمر   لسيار ت 

لبطاقة  لتعريف  لوطنية)  لحامل 

.A264549

7

وكالة  لحوض  ملائي لسبو

ملخص قر ر
 فتتاح  لبحث  لعلني

وكالة) ( بمو 4 قر ر أصدره مد5ر)
ح.ج) رقم  لسبو    لحوض  ملائي 
)6/ 212)بتاريخ) ))5نا5ر) 212) لذي)
سيجرى على  لعقار  لجماعي  ملدعو)
» والد  دلم«)باملكان  ملسمى دو ر  والد)
لجماعة  لساللية)  حمامة  لتابع 
شهادة  الستغالل) ذي   والد  دليم 
(،2122 1 )أغسطس) بتاريخ) ((8 رقم)
زكوطة) بالجماعة  لتف بية   ملتو  د 
قيادة زكوطة،)د ئرة  لشر ردة،)إقليم)
سيدي قاسم،) بتد ء)من تاريخ فاتح)
فبف 5ر) ((1 غا5ة) إلى  فبف 5ر) 212)
مشروع) شأن  في  علني  بحث  (212 
و ل4  ملاء) ثق4  بإنجاز   لتفخيص 
منه،)من أ ل سقي مساحة) )هكتار )
بنضحاوية)) لفائدة  لسيد  دريس 
لبطاقة  لتعريف  لوطنية)  لحامل 

.G( 7(6(
8

وكالة  لحوض  ملائي لسبو

ملخص قر ر
 فتتاح  لبحث  لعلني

وكالة) ( بمو 4 قر ر أصدره مد5ر)
ح.ج) رقم  لسبو    لحوض  ملائي 

5نا5ر) 212  بتاريخ  )) (212 /67

على  لعقار  ملسمى) سيجرى   لذي 

   519 باملطل4) فالحية  أرض 

أوالد  مسلم) دو ر  بمز رع  و لكائنة 

رقم94 /2122  إد رية  شهادة  ذي 

2122،) ملتو  د) نوفمبف) ((4 بتاريخ)

بالجماعة  لتف بية بيف  لطال4 قيادة)

د ئرة  لشر ردة،) بيف  لطال4،) ثكنة 

إقليم سيدي قاسم،) بتد ء)من تاريخ)

فاتح فبف 5ر) 212)إلى غا5ة)1))فبف 5ر)

مشروع) شأن  في  علني  بحث  (212 

و ل4  ملاء) ثق4  بإنجاز   لتفخيص 

منه،)من أ ل سقي مساحة) )هكتار )

لفائدة  لسيد عالل  لصبار)) لحامل)

.G62(27(لبطاقة  لتعريف  لوطنية

9

وكالة  لحوض  ملائي لسبو

ملخص قر ر
 فتتاح  لبحث  لعلني

وكالة) ( بمو 4 قر ر أصدره مد5ر)
ح.ج) رقم  لسبو    لحوض  ملائي 
5نا5ر) 212  بتاريخ) )) (212 /69
على  لعقار  ملسمى) سيجرى   لذي 
قطعة  ألرضية فالحية بورية  لكائنة)
أوالد  ابر) بوركيبة مشيخة  بمز رع 
عدد) لالستغالل  إد رية  شهادة  ذي 
(،2122 نوفمبف) (7 بتاريخ) (2122/(1
 ملتو  د بالجماعة  لتف بية  لحو فات)
بني) د ئرة  لغرب  قيادة  لحوفات،)
قاسم،) بتد ء) سيدي  إقليم  مالك،)
من تاريخ فاتح مارس) 212)إلى غا5ة)
مارس) 212)بحث علني في شأن) ((1
مشروع  لتفخيص بإنجاز ثق4 و ل4)
مساحة) سقي  أ ل  من  منه،)  ملاء)
بوعالالت) لفائدة  لسيد  هكتار   (5
لبطاقة  لتعريف)  لعربي  لحامل 

.G26577(لوطنية 
10

وكالة  لحوض  ملائي لسبو

ملخص قر ر
 فتتاح  لبحث  لعلني

وكالة) ( بمو 4 قر ر أصدره مد5ر)
ح.ج) رقم  لسبو    لحوض  ملائي 
5نا5ر) 212  ((6 بتاريخ) (212 /9 
على  لعقار  ملسمى) سيجرى   لذي 
ذي  لرسم) (»271( بقعة) »حد دة 
عدد1194))/ )) لكائن)  لعقاري 
طريق) حد دة  تجزئة  بالقنيطرة 
بالجماعة  لتف بية) مهد5ة،) ملتو  د 
د ئرة) (،5  لحد دة  مللحة  إلد رية)
أوالد أو يه،)إقليم  لقنيطرة،) بتد ء)
غا5ة) إلى  فبف 5ر) 212) (4 تاريخ) من 
 ))فبف 5ر) 212)بحث علني في شأن)
مشروع  لتفخيص بإنجاز ثق4 و ل4)
نباتات) سقي  أ ل  من  منه،)  ملاء)
هكتار ) (1.117 مساحتها)  لحد5قة 
) لحامل) ر�شى) توزر  لفائدة  لسيد 
.U86919(لبطاقة  لتعريف  لوطنية
11

وكالة  لحوض  ملائي لسبو

ملخص قر ر

 فتتاح  لبحث  لعلني
وكالة) ( بمو 4 قر ر أصدره مد5ر)

ح.ج) رقم  لسبو    لحوض  ملائي 

5نا5ر) 212  ((6 بتاريخ) (212 /88

على  لعقار  ملسمى) سيجرى   لذي 

ذي  لرسم) (»2 »بالد  لسكنى)

4986)/52،) لكائن) (  لعقاري)

بالجماعة) معاتقة،) ملتو  د  بدو ر 
قيادة)  لتف بية سوق  لثالثاء) لغرب،)
سوق) د ئرة  سوق  لثالثاء) لغرب،)
إقليم  لقنيطرة،)  لثالثاء) لغرب،)
إلى) 4)فبف 5ر) 212) تاريخ) من   بتد ء)
علني) بحث  فبف 5ر) 212) غا5ة) ))
بإنجاز) مشروع  لتفخيص  شأن  في 
ثق4 و ل4  ملاء)منه،)من أ ل سقي)
هكتار  لفائدة  لسادة) (1. 5 مساحة)
إلهام) وبوشو كة  محمد  بوشو كة 
 لحامالن لبطاقتي  لتعريف  لوطنية)

.GB79419و(G211 29
12

وكالة  لحوض  ملائي لسبو

ملخص قر ر
 فتتاح  لبحث  لعلني

وكالة) ( بمو 4 قر ر أصدره مد5ر)
ح.ج) رقم  لسبو    لحوض  ملائي 
5نا5ر) 212  بتاريخ) )) (212 /72
 لذي سيجرى على  لعقار  لكائن بحي)
رقم) (48  لسالم مجموعة  لد خلة ز)
ذي شهادة إد رية) سوق  ألربعاء) (2 
عدد)4)))بتاريخ)21)ديسمبف)2122،)
سوق) بالجماعة  لتف بية   ملتو  د 
باشوية)  ألربعاء) مللحقة  إلد رية) ،)

إقليم  لقنيطرة،) سوق  ألربعاء،)

فبف 5ر) 212  فاتح  تاريخ  من   بتد ء)

1))فبف 5ر) 212)بحث علني) إلى غا5ة)

في شأن مشروع  لتفخيص بحفر بئف)

أغر ض) أ ل  من  منه،) و ل4  ملاء)

لفائدة  لسيد)  الستعماالت  ملنزلية 

لبطاقة) محمد  لحامل   لبكري 

.G(( ( 1(لتعريف  لوطنية 

13

 III. - إعالنات إدارية
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وكالة  لحوض  ملائي لسبو

ملخص قر ر

 فتتاح  لبحث  لعلني
وكالة) ( بمو 4 قر ر أصدره مد5ر)

ح.ج) رقم  لسبو    لحوض  ملائي 

5نا5ر) 212  ((6 بتاريخ) (212 /86

على  لعقار  ملسمى) سيجرى   لذي 

ذي  لرسم  لعقاري) (»2 » لغازي)

R/28954،) لكائن بقبيلة  والد) عدد)

بالجماعة  لتف بية) 5حيى،) ملتو  د 

بلعامري،) د ر  قيادة  بلعامري  د ر 

إقليم سيدي) د ئرة سيدي سليمان،)

فبف 5ر) (4 تاريخ) من  سليمان،) بتد ء)

فبف 5ر) 212  غا5ة) )) إلى  (212 

بحث علني في شأن مشروع  لتفخيص)

من) منه،) و ل4  ملاء) ثق4  بإنجاز 

هكتار  لفائدة) (( أ ل سقي مساحة)

 لسيد خالد  لبكري  لحامل لبطاقة)

.GA2 287(لتعريف  لوطنية 

14

وكالة  لحوض  ملائي لسبو

ملخص قر ر

 فتتاح  لبحث  لعلني
وكالة) ( بمو 4 قر ر أصدره مد5ر)

ح.ج) رقم  لسبو    لحوض  ملائي 

5نا5ر) 212  بتاريخ) )) (212 /75

على  لعقار  ملسمى) سيجرى   لذي 

ذي  لرسم  لعقاري عدد) ((  مبف5ك)

بالجماعة) )15/8195،) ملتو  د 

مول) سليمان  سيدي   لتف بية 

 لكيفان،)د ئرة  حو ز مكناس،)إقليم)

فبف 5ر) ((1 من تاريخ) مكناس،) بتد ء)

6))فبف 5ر) 212  غا5ة) إلى  (212 

بحث علني في شأن مشروع  لتفخيص)

بإنجاز ثق4 و ل4  ملاء)منه،)من أ ل)

لفائدة) هكتار ت  (5 مساحة) سقي 

 لسيد عبيدي سعيد  لحامل لبطاقة)

.D657981(لتعريف  لوطنية 

15

وكالة  لحوض  ملائي لسبو

ملخص قر ر

 فتتاح  لبحث  لعلني
وكالة) ( بمو 4 قر ر أصدره مد5ر)

ح.ج) رقم  لسبو    لحوض  ملائي 

5نا5ر) 212  بتاريخ) )) (212 /76

على  لعقار  ملسمى) سيجرى   لذي 

ذي  لرسم  لعقاري عدد) ((  عناوي)

بالجماعة) 8 24)/67،) ملتو  د 

أكور ي،) د ئرة  يعزم،)  لتف بية  5ت 

تاريخ) من  إقليم  لحا 4،) بتد ء)

فبف 5ر) ((6 إلى غا5ة) 1))فبف 5ر) 212)

مشروع) شأن  في  علني  بحث  (212 

منه،)  لتفخيص بحفر بئف و ل4  ملاء)

 4.52(1 مساحة) سقي  أ ل  من 

هكتار ت لفائدة  لسيد  ور م محمد)

لبطاقة  لتعريف) معه  لحامل  ومن 

.BE92 (77(لوطنية 

16

وكالة  لحوض  ملائي لسبو

ملخص قر ر

 فتتاح  لبحث  لعلني
وكالة) ( بمو 4 قر ر أصدره مد5ر)

ح.ج) رقم  لسبو    لحوض  ملائي 

5نا5ر) 212  بتاريخ) )) (212 /78

على  لعقار  ملسمى) سيجرى   لذي 

عدد) ذي  لرسم  لعقاري  ((  هروي)

بالجماعة) 2682)/67،) ملتو  د 

أكور ي،) د ئرة  يعزم،)  لتف بية  5ت 

تاريخ) من  إقليم  لحا 4،) بتد ء)

فبف 5ر) ((6 إلى غا5ة) 1))فبف 5ر) 212)

مشروع) شأن  في  علني  بحث  (212 

منه،)  لتفخيص بحفر بئف و ل4  ملاء)

هكتار ت) (5 أ ل سقي مساحة) من 

فضيلة) ولحيان  لفائدة  لسيد 

لبطاقة  لتعريف  لوطنية)  لحامل 

.D715692

17

وكالة  لحوض  ملائي لسبو

ملخص قر ر

 فتتاح  لبحث  لعلني
وكالة) ( بمو 4 قر ر أصدره مد5ر)

ح.ج) رقم  لسبو    لحوض  ملائي 

5نا5ر) 212  بتاريخ) )) (212 /79

على  لعقار  ملسمى) سيجرى   لذي 

عدد) ذي  لرسم  لعقاري  كريم 

بالجماعة) 2714)/67،) ملتو  د 

د ئرة) بورزوين،) آ5ت   لتف بية 

إقليم  لحا 4،) بتد ء)  لحا 4،)

إلى غا5ة) فبف 5ر) 212) ((1 من تاريخ)

في) علني  بحث  فبف 5ر) 212) ((6

شأن مشروع  لتفخيص بإنجاز ثق4)

سقي) أ ل  من  منه،) و ل4  ملاء)

مساحة))4.4)هكتار ت لفائدة  لسيد)

لبطاقة)  لعود تي  لحسن  لحامل 

.R (484((لتعريف  لوطنية 

18

وكالة  لحوض  ملائي لسبو

ملخص قر ر

 فتتاح  لبحث  لعلني
وكالة) ( بمو 4 قر ر أصدره مد5ر)

ح.ج) رقم  لسبو    لحوض  ملائي 

5نا5ر) 212  بتاريخ) )) (212 /74

على  لعقار  ملسمى) سيجرى   لذي 

ذي) ((6 رقم) فالحية  أرضية  قطعة 

(،((5 18))ص) عقد شر ء)ض بعدد)

إقد ر،) بالجماعة  لتف بية   ملتو  د 

إقليم  لحا 4،) د ئرة  لحا 4،)

إلى) 1))فبف 5ر) 212)  بتد ء)من تاريخ)

علني) بحث  فبف 5ر) 212) ((6 غا5ة)

بإنجاز) مشروع  لتفخيص  شأن  في 

ثق4 و ل4  ملاء)منه،)من أ ل سقي)

لفائدة  لسيد) هكتار ت  (5 مساحة)

عبدو) ورشيد  عبد  لقادر   عفار 

لبطاقة  لتعريف  لوطنية)  لحامل 

.D491(5 (ورقم(C414( 1

19

وكالة  لحوض  ملائي لسبو

ملخص قر ر

 فتتاح  لبحث  لعلني
وكالة) ( بمو 4 قر ر أصدره مد5ر)

ح.ج) رقم  لسبو    لحوض  ملائي 

5نا5ر) 212  بتاريخ) )) (212 /81

على  لعقار  ملسمى) سيجرى   لذي 

ذي  لرسم  لعقاري)) ((-( هللا) عبد 

) 67/254،) ملتو  د) عدد)

بالجماعة  لتف بية لقصيف،)د ئرة عين)

إقليم  لحا 4،) بتد ء) تاو د ت،)

إلى غا5ة) 1))فبف 5ر) 212) تاريخ) من 

6))فبف 5ر) 212)بحث علني في شأن)

و ل4) بئف  بحفر  مشروع  لتفخيص 

 ملاء)منه،)من أ ل  الستعمال  ملنزلي)

وسقي مساحة)))هكتار لفائدة  لسيد)

لبطاقة)  ملعزوزي  دريس  لحامل 

.D49666((لتعريف  لوطنية 

20

وكالة  لحوض  ملائي لسبو

ملخص قر ر

 فتتاح  لبحث  لعلني
وكالة) ( بمو 4 قر ر أصدره مد5ر)

ح.ج) رقم  لسبو    لحوض  ملائي 

5نا5ر) 212  بتاريخ) )) (212 /8(

على  لعقار  ملسمى)) سيجرى   لذي 

موضوع  لرسم  لعقاري) بيف و رزيز،)

إدارية  شهادة  ذي   K/2576 عدد)

بالجماعة) 121،) ملتو  د  عدد 

 لتف بية أ5ت نعمان،)د ئرة  لحا 4،)

تاريخ) من   قليم  لحا 4،) بتد ء)

فبف 5ر) ((6 إلى غا5ة) 1))فبف 5ر) 212)

مشروع) شأن  في  علني  بحث  (212 

و ل4) ثق4  بإنجاز   لتفخيص 

مساحة سقي  أ ل  من  منه،)   ملاء)

لفائدة  لسيد  ملعروفي) هكتار ت  (  

لبطاقة  لتعريف) عزيز  لحامل 

.D71(281(لوطنية 

21



3027 الجريدة الرسميةعدد)5755 - 24)ر 4)444) )5))فبف 5ر) 212) 

وكالة  لحوض  ملائي لسبو

ملخص قر ر

 فتتاح  لبحث  لعلني
وكالة) ( بمو 4 قر ر أصدره مد5ر)

ح.ج) رقم  لسبو    لحوض  ملائي 

5نا5ر) 212  بتاريخ) )) (212 /82

على  لعقار  ملسمى) سيجرى   لذي 

ملك  لدولة موضوع  لرسم  لعقاري))

عدد  كراء  عقد  ذي   K/(46( عدد)

ديسمبف)) (6 بتاريخ) املحرر   ،2/2007

بالجماعة  لتف بية) ))21،) ملتو  د 

آ5ت بورزوين،)د ئرة  لحا 4،)إقليم)

 لحا 4،) بتد ء)من تاريخ)1))فبف 5ر)

 212)إلى غا5ة)6))فبف 5ر) 212)بحث)

مشروع  لتفخيص) شأن  في  علني 

بإنجاز ثق4 و ل4  ملاء)منه،)من أ ل)

لفائدة) هكتار ت  (5 مساحة) سقي 

تعاونية ثكورث للفالحين  لشباب في)

شخص ممثلها  لقانوني.

22

وكالة  لحوض  ملائي لسبو

ملخص قر ر

 فتتاح  لبحث  لعلني
وكالة) ( بمو 4 قر ر أصدره مد5ر)

ح.ج) رقم  لسبو    لحوض  ملائي 

5نا5ر) 212  بتاريخ) )) (212 /8 

على  لعقار  ملسمى) سيجرى   لذي 

عدد) ذي  لرسم  لعقاري  معروفة 

بالجماعة) 966 )/67،) ملتو  د 

أكور ي،) د ئرة  تامشاشاط،)  لتف بية 

تاريخ) من  إقليم  لحا 4،) بتد ء)

فبف 5ر) ((6 إلى غا5ة) 1))فبف 5ر) 212)

مشروع) شأن  في  علني  بحث  (212 

و ل4  ملاء) ثق4  بإنجاز   لتفخيص 

منه،)من أ ل سقي مساحة)2.4644 

هكتار ت لفائدة  لسيد زروق 5وسف)

لبطاقة  لتعريف  لوطنية)  لحامل 

.IB((5866

23

وكالة  لحوض  ملائي لسبو

ملخص قر ر

 فتتاح  لبحث  لعلني
وكالة) ( بمو 4 قر ر أصدره مد5ر)

ح.ج) رقم  لسبو    لحوض  ملائي 

5نا5ر) 212  بتاريخ) )) (212 /85

على  لعقار  ملسمى) سيجرى   لذي 

عدد) ذي  لرسم  لعقاري  ((-( زيد)

بالجماعة) 1 67/256،) ملتو  د 

د ئرة  كور ي،) يعزم،)  لتف بية  5ت 

تاريخ) من  إقليم  لحا 4،) بتد ء)

فبف 5ر) ((6 إلى غا5ة) فبف 5ر) 212) ((1

مشروع) شأن  في  علني  بحث  (212 

و ل4  ملاء) ثق4  بإنجاز   لتفخيص 

  .42 مساحة) سقي  أ ل  من  منه،)

عبد) برقي  لفائدة  لسيد  هكتار ت 

لبطاقة  لتعريف)  ملجيد  لحامل 

.UC96( ((لوطنية 

24

وكالة  لحوض  ملائي لسبو

ملخص قر ر

 فتتاح  لبحث  لعلني
وكالة) ( بمو 4 قر ر أصدره مد5ر)

ح.ج) رقم  لسبو    لحوض  ملائي 

5نا5ر) 212  ((1 بتاريخ) (212 /51

على  لعقار  ملسمى) سيجرى   لذي 

))و2)ذي شهادة  مللكية عدد)  ملر ة)

بالجماعة) 46)9/)2،) ملتو  د 

تازة،) د ئرة  مرزوقة،) باب   لتف بية 

8)فبف 5ر) إقليم تازة،) بتد ء)من تاريخ)

فبف 5ر) 212  ((4 غا5ة) إلى  (212 

بحث علني في شأن مشروع  لتفخيص)

بإنجاز ثق4 و ل4  ملاء)منه،)من أ ل)

هكتار ت) ( .1661 مساحة) سقي 

سافو) عبد  لحميد  لفائدة  لسيد 

لبطاقة  لتعريف) معه  لحامل  ومن 

.Z662  (لوطنية 

25

وكالة  لحوض  ملائي لسبو

ملخص قر ر

 فتتاح  لبحث  لعلني

وكالة) ( بمو 4 قر ر أصدره مد5ر)

ح.ج) رقم  لسبو    لحوض  ملائي 

5نا5ر) 212  ((1 بتاريخ) (212 /49

على  لعقار  ملسمى) سيجرى   لذي 

عدد) شهادة  مللكية  ذي  زريول 

بالجماعة) 6826 /)2،) ملتو  د 

تازة،) د ئرة  مرزوقة،) باب   لتف بية 

8)فبف 5ر) إقليم تازة،) بتد ء)من تاريخ)

فبف 5ر) 212  ((4 غا5ة) إلى  (212 

بحث علني في شأن مشروع  لتفخيص)

من أ ل) منه،) بإنجاز بئف و ل4  ملاء)

مساحة) وسقي   الستعمال  ملنزلي 

 7)).1)هكتار  لفائدة  لسيد زريول)

لبطاقة  لتعريف) محمد  لحامل 

.Z24849(لوطنية 

26

وكالة  لحوض  ملائي لسبو

ملخص قر ر

 فتتاح  لبحث  لعلني

وكالة) ( بمو 4 قر ر أصدره مد5ر)

ح.ج) رقم  لسبو    لحوض  ملائي 

5نا5ر) 212  ((1 بتاريخ) (212 /48

على  لعقار  ملسمى) سيجرى   لذي 

مطل4  لتحفيظ) ذي  بوعنان  ر س 

بالجماعة)  62)5/)2،) ملتو  د 

تا5ناست،) د ئرة  فتح،) بني   لتف بية 

8)فبف 5ر) إقليم تازة،) بتد ء)من تاريخ)

فبف 5ر) 212  ((4 غا5ة) إلى  (212 

بحث علني في شأن مشروع  لتفخيص)

من أ ل) منه،) بإنجاز بئف و ل4  ملاء)

4.66)هكتار ت لفائدة) سقي مساحة)

 لسيد  لهيسوفي علي  لحامل لبطاقة)

.Z28171(لتعريف  لوطنية 

27

وكالة  لحوض  ملائي لسبو

ملخص قر ر

 فتتاح  لبحث  لعلني

وكالة) ( بمو 4 قر ر أصدره مد5ر)

ح.ج) رقم  لسبو    لحوض  ملائي 

47/ 212)بتاريخ)1))5نا5ر) 212) لذي)

»حمرية) سيجرى على  لعقار  ملسمى)

45)،) ملتو  د) ذي ملكية عدد) (»1(

بالجماعة  لتف بية أوطابوعبان،)د ئرة)

تيسة،)إقليم تاونات،) بتد ء)من تاريخ)

فبف 5ر) ((4 غا5ة) إلى  فبف 5ر) 212) (8

مشروع) شأن  في  علني  بحث  (212 

و ل4  ملاء) ثق4  بإنجاز   لتفخيص 

منه،)من أ ل سقي مساحة)2.7918 

هكتار  لفائدة  لسيد  مال سويس)

وعبد  لكريم سويس  لحامل لبطاقة)

ورقم) (CD79952  لتعريف  لوطنية)

.C96 6 1
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وكالة  لحوض  ملائي لسبو

ملخص قر ر

 فتتاح  لبحث  لعلني

وكالة) ( بمو 4 قر ر أصدره مد5ر)

ح.ج) رقم  لسبو    لحوض  ملائي 

ديسمبف) 212  ((1 بتاريخ) (212 /52

على  لعقار  ملسمى) سيجرى   لذي 

بعدد) ضمن  شر ء) عقد  ذي  لكرم 

بالجماعة  لتف بية) 264،) ملتو  د 

إقليم) تيسة،) د ئرة  عيشة،) عين 

فبف 5ر) (8 تاريخ) من  تاونات،) بتد ء)

فبف 5ر) 212  ((4 غا5ة) إلى  (212 

بحث علني في شأن مشروع  لتفخيص)

من أ ل) منه،) بإنجاز بئف و ل4  ملاء)

4.99)هكتار ت لفائدة) سقي مساحة)

 لسيد سعيد سهل  لحامل لبطاقة)

.C642667(لتعريف  لوطنية 
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عدد)5755 - 24)ر 4)444) )5))فبف 5ر) 212)الجريدة الرسمية   3028

وكالة  لحوض  ملائي لسبو

ملخص قر ر

 فتتاح  لبحث  لعلني
وكالة) ( بمو 4 قر ر أصدره مد5ر)

ح.ج) رقم  لسبو    لحوض  ملائي 

5نا5ر) 212  ((1 بتاريخ) (212 /44

على  لعقار  ملسمى) سيجرى   لذي 

للجماعة) تابعة  أرض  ماعية 

أوحريرة) سغروشن  آ5ت   لساللية 

عدد) موضوع  لرسم  لعقاري 

رقم) إ5جار  عقد  ذي  (54999/2(

471/22،) ملتو  د بالجماعة  لتف بية)

إقليم) د ئرة تاهلة،)  5ت سغروشن،)

تازة،) بتد ء)من تاريخ)8)فبف 5ر) 212 

4))فبف 5ر) 212)بحث علني) إلى غا5ة)

بإنجاز) مشروع  لتفخيص  شأن  في 

ثق4 و ل4  ملاء)منه،)من أ ل سقي)

مساحة)5)هكتار ت بالتنقيط لفائدة)

عبد  لسالم  لحامل)  لسيد  مالل 

.Z7 174(لبطاقة  لتعريف  لوطنية

30

وكالة  لحوض  ملائي لسبو

ملخص قر ر

 فتتاح  لبحث  لعلني
وكالة) ( بمو 4 قر ر أصدره مد5ر)

ح.ج) رقم  لسبو    لحوض  ملائي 

5نا5ر) 212  ((1 بتاريخ) (212 /5 

على  لعقار  ملسمى) سيجرى   لذي 

بالد حوز  ملشتى ذي عقد شر ء)حرر)

وشهادة) (2117 أغسطس) (8 بتاريخ)

2122/  )،) ملتو  د) عدد) إد رية 

د ئرة) لعجا رة،) بالجماعة  لتف بية 

موالي) إقليم  ملطة،) أوالد  امع 

فبف 5ر) (8 تاريخ) من  يعقوب،) بتد ء)

فبف 5ر) 212  ((4 غا5ة) إلى  (212 

بحث علني في شأن مشروع  لتفخيص)

من) منه،) و ل4  ملاء) ثق4  بإنجاز 

باملاء) ساكنة  لدو ر  تزويد  أ ل 

لفائدة  لسيد  لكموني عبد  لرحمان)

لبطاقة  لتعريف  لوطنية)  لحامل 

.C724482
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وكالة  لحوض  ملائي لسبو

ملخص قر ر

 فتتاح  لبحث  لعلني
مد5ر) أصدره  قر ر  بمو 4 

رقم) لسبو  وكالة  لحوض  ملائي 

5نا5ر)) ((1 بتاريخ) ح.ج/45/ 212)

على  لعقار) سيجرى   212) لذي 

باملحل) أرضية  قطعة   ملسمى 

نسخة) ذي  موكة  بطالقة   ملعروف 

575) ملتو  د) صدقة ضمنت بعدد)

د ئرة) بوهودة،) بالجماعة  لتف بية 

من) تاونات،) بتد ء) إقليم  تاونات،)

 (4 غا5ة) إلى  فبف 5ر) 212) (8 تاريخ)

شأن) في  علني  بحث  فبف 5ر) 212)

و ل4) بئف  بإنجاز  مشروع  لتفخيص 

أ ل  الستعمال) من  منه،)  ملاء)

هكتار ) (1.(1 مساحة) وسقي   ملنزلي 

لفائدة  لسيد  شلياح بدر ومن معه،)

لبطاقة  لتعريف  لوطنية)  لحامل 

.BJ214761
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وكالة  لحوض  ملائي لسبو

ملخص قر ر

 فتتاح  لبحث  لعلني
مد5ر) أصدره  قر ر  بمو 4 

رقم) لسبو  وكالة  لحوض  ملائي 

5نا5ر)) ((2 بتاريخ) ح.ج/2122/5882)

على  لعقار) سيجرى   212) لذي 

 (7 إلى) ((  ملسمى ملكية مشتفكة من)

 17/9 275 ذي شهادة  مللكية عدد)

عين) بالجماعة  لتف بية   ملتو  د 

عين  لشقف،) باشوية   لشقف،)

من) يعقوب،) بتد ء) موالي  إقليم 

غا5ة إلى  فبف 5ر) 212) ((1  تاريخ)

 6))فبف 5ر) 212)بحث علني في شأن)

مشروع  لتفخيص بإنجاز ثق4 و ل4)

مساحة) سقي  أ ل  من  منه،)  ملاء)

5وسف) لفائدة  لسيد  هكتار ت  (5

 مليسوري ومن معه،) لحامل لبطاقة)

.ZT2778 (لتعريف  لوطنية 
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وكالة  لحوض  ملائي لسبو

ملخص قر ر

 فتتاح  لبحث  لعلني
مد5ر) أصدره  قر ر  بمو 4 

رقم) لسبو  وكالة  لحوض  ملائي 

5نا5ر)) ((1 بتاريخ) ح.ج/2122/46)

على  لعقار) سيجرى   212) لذي 

 ملسمى خربة لكحل ذي شهادة  مللكية)

))424/)2) ملتو  د بالجماعة) عدد)

 لتف بية أتربة،)د ئرة تا5ناست،)إقليم)

تازة،) بتد ء)من تاريخ)8)فبف 5ر) 212 

4))فبف 5ر) 212)بحث علني) إلى غا5ة)

في شأن مشروع  لتفخيص بإنجاز بئف)

و ل4  ملاء)منه،)من أ ل  الستعمال)

 ملنزلي وإرو ء) ملاشية وسقي مساحة)

99 1.7)هكتار  لفائدة  لسيد محمد)

لبطاقة)  لحسني ومن معه،) لحامل 

.Z28944((لتعريف  لوطنية 
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وكالة  لحوض  ملائي لسبو

ملخص قر ر

 فتتاح  لبحث  لعلني
مد5ر) أصدره  قر ر  بمو 4 

رقم) لسبو  وكالة  لحوض  ملائي 

5نا5ر)) ((2 بتاريخ) ح.ج/58/ 212)

على  لعقار) سيجرى   212) لذي 

ذي) سيدي  محمد  قبالت   ملسمى 

عقد شر ء)ضمن بعدد)) 6) ملتو  د)

بالجماعة  لتف بية حد  مسيلة،)د ئرة)

تا5ناست،)إقليم تازة،) بتد ء)من تاريخ)

فبف 5ر) ((6 إلى غا5ة) فبف 5ر) 212) ((1

مشروع) شأن  في  علني  بحث  (212 

و ل4  ملاء) ثق4  بإنجاز   لتفخيص 

منه،)من أ ل سقي مساحة)176 .2 

لفائدة  لسيد  مليلس) هكتار ت 

مصطفى،) لحامل لبطاقة  لتعريف)

.Z484812(لوطنية 
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وكالة  لحوض  ملائي لسبو

ملخص قر ر

 فتتاح  لبحث  لعلني
مد5ر) أصدره  قر ر  بمو 4 

رقم) لسبو  وكالة  لحوض  ملائي 

5نا5ر)) بتاريخ) )) ح.ج/ 6/ 212)

على  لعقار) سيجرى   212) لذي 

ذي شهادة) (5 (-  ملسمى ملك كرننش)

عدد) 95)7/)2) ملتو  د)  مللكية 

بالجماعة  لتف بية مكناسة  لغربية،)

من) تازة،) بتد ء) إقليم  تازة،) د ئرة 

 (6 إلى غا5ة) فبف 5ر) 212) ((1 تاريخ)

شأن) في  علني  بحث  فبف 5ر) 212)

و ل4) بئف  بإنجاز  مشروع  لتفخيص 

 ملاء)منه،)من أ ل  الستعمال  ملنزلي)

هكتار ) ((.9487 مساحة) وسقي 

لفائدة  لسيد  لقلعي عبد  لرحمان،)

لبطاقة  لتعريف  لوطنية)  لحامل 

.Z(46189
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وكالة  لحوض  ملائي لسبو

ملخص قر ر

 فتتاح  لبحث  لعلني
مد5ر) أصدره  قر ر  بمو 4 

رقم) لسبو  وكالة  لحوض  ملائي 

5نا5ر)) بتاريخ) )) ح.ج/68/ 212)

على  لعقار) سيجرى   212) لذي 

 ملسمى  لعباد5ة)8)ذي شهادة  مللكية)

عدد) 7/2161 ) ملتو  د بالجماعة)

تيسة،) د ئرة  عياد،) أوالد   لتف بية 

 (1 تاريخ) من  تاونات،) بتد ء) إقليم 

فبف 5ر) ((6 غا5ة) إلى  فبف 5ر) 212)

مشروع) شأن  في  علني  بحث  (212 

 لتفخيص بإنجاز بئف و ل4  ملاء)منه،)

هكتار ت) (5 أ ل سقي مساحة) من 

لفائدة  لسيد  لوكيلي  حمد،)

لبطاقة  لتعريف  لوطنية)  لحامل 

.D489 19

37



3029 الجريدة الرسميةعدد)5755 - 24)ر 4)444) )5))فبف 5ر) 212) 

وكالة  لحوض  ملائي لسبو

ملخص قر ر

 فتتاح  لبحث  لعلني
مد5ر) أصدره  قر ر  بمو 4 

رقم) لسبو  وكالة  لحوض  ملائي 

5نا5ر)) (4 بتاريخ) ح.ج/9)/ 212)

على  لعقار) سيجرى   212) لذي 

شهادة  مللكية) ذي   ملسمى  حمد 

عدد) 4657/)2) ملتو  د بالجماعة)

 لتف بية  5ت سغروشن،)د ئرة تاهلة،)

إقليم تازة،) بتد ء)من تاريخ)24)5نا5ر)

2)فبف 5ر) 212)بحث)  212)إلى غا5ة)

مشروع  لتفخيص) شأن  في  علني 

بإنجاز ثق4 و ل4  ملاء)منه،)من أ ل)

مساحة) وسقي   الستعمال  ملنزلي 

هكتار  لفائدة  لسيد  لدي�شي) ( .51

لبطاقة  لتعريف) محمد،) لحامل 

.Z6627((لوطنية 
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وكالة  لحوض  ملائي لسبو

ملخص قر ر

 فتتاح  لبحث  لعلني
مد5ر) أصدره  قر ر  بمو 4 

رقم) لسبو  وكالة  لحوض  ملائي 

5نا5ر)) (4 بتاريخ) ح.ج/5891/ 212)

على  لعقار) سيجرى   212) لذي 

عقد) ذي  (( قصبة  لر 5بة)  ملسمى 

7  )وذي  تفاقية) شر ء)ضمن بعدد)

شر كة مبفمة بين  ملد5رية  القليمية)

و ملد5رية  لجهوية) بتازة  للفالحة 

فاس) لجهة   الستشارة  لفالحية 

و لتنظيم  ملنهي  ملتو  د) مكناس 

بالجماعة  لتف بية باب مرزوقة،)د ئرة)

تازة،)إقليم تازة،) بتد ء)من تاريخ)24 

2)فبف 5ر) 212  إلى غا5ة) 5نا5ر) 212)

بحث علني في شأن مشروع  لتفخيص)

بإنجاز ثق4 و ل4  ملاء)منه،)من أ ل)

لفائدة) هكتار ت  (5 مساحة) سقي 

شخص) في  مسرور  سيدي  تعاونية 

ممثلها  لقانوني.

39

وكالة  لحوض  ملائي لسبو

ملخص قر ر

 فتتاح  لبحث  لعلني
مد5ر) أصدره  قر ر  بمو 4 

رقم) لسبو  وكالة  لحوض  ملائي 

5نا5ر)) بتاريخ) )) ح.ج/ 7/ 212)

على  لعقار) سيجرى   212) لذي 

ذي  لرسم)  ملسمى  لسحيمية 

K/5 42) ملتو  د) عدد)  لعقاري 

د ئرة) لقصيف،) بالجماعة  لتف بية 

إقليم  لحا 4،) تاو د ت،) عين 

1))فبف 5ر) 212)إلى)  بتد ء)من تاريخ)

علني) بحث  فبف 5ر) 212) ((6 غا5ة)

بإنجاز) مشروع  لتفخيص  شأن  في 

ثق4 و ل4  ملاء)منه،)من أ ل سقي)

لفائدة) هكتار ت  ( . (2( مساحة)

 لسيد شنان  لخياط  لحامل لبطاقة)

.D(266 5(لتعريف  لوطنية 
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وكالة  لحوض  ملائي لسبو

ملخص قر ر

 فتتاح  لبحث  لعلني
مد5ر) أصدره  قر ر  بمو 4 

رقم) لسبو  وكالة  لحوض  ملائي 

 212 ( 5نا5ر) بتاريخ) ) ح.ج/ / 212)

 لذي سيجرى على  لعقار  ملسمى رمل)

ذي  لرسم  لعقاري عدد) 6/6169) 

مجمع) بالجماعة  لتف بية   ملتو  د 

إقليم) د ئرة  لخميسات،)  لطلبة،)

تاريخ) 2  من   لخميسات،) بتد ء)

فبف 5ر) فاتح  غا5ة  إلى  5نا5ر) 212)

مشروع) شأن  في  علني  بحث  (212 

و ل4  ملاء) بئف  بإنجاز   لتفخيص 

 1.61 مساحة) سقي  أ ل  من  منه،)

هكتار لفائدة  لسيدة مقاس  ميلة)

لبطاقة  لتعريف  لوطنية)  لحاملة 

.X((6874
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وكالة  لحوض  ملائي لسبو

ملخص قر ر

 فتتاح  لبحث  لعلني
مد5ر) أصدره  قر ر  بمو 4 

رقم) لسبو  وكالة  لحوض  ملائي 

 212 ( 5نا5ر) بتاريخ) ) ح.ج/)/ 212)

 لذي سيجرى على  لعقارين  ملسميين)

فد ن  لو د وفد ن  لو د ذي عقدي)

52))ص) 24)وعدد) شر ء)ض بعدد)

9) )ص)  4) ملتو  د5ن بالجماعة)

د ئرة)  لتف بية سيدي عالل  ملصدر،)

إقليم  لخميسات،)  لخميسات،)

إلى) 5نا5ر) 212) من تاريخ) 2)  بتد ء)

بحث علني) غا5ة فاتح فبف 5ر) 212)

في شأن مشروع  لتفخيص بإنجاز بئف)

و ل4  ملاء)منه،)من أ ل  السعمال)

 ملنزلي وسقي مساحة)61 1.7)هكتار)

حتيتي) نور  لد5ن  لفائدة  لسيد 

لبطاقة  لتعريف  لوطنية)  لحامل 

.X28 522

42

وكالة  لحوض  ملائي لسبو

ملخص قر ر

 فتتاح  لبحث  لعلني
مد5ر) أصدره  قر ر  بمو 4 

رقم) لسبو  وكالة  لحوض  ملائي 

 212 ( 5نا5ر) بتاريخ) ) ح.ج/6/ 212)

على  لعقار  ملسمى) سيجرى   لذي 

فد ن د5با ذي عقد شر ء)ض بعدد)

بالجماعة) 27)) ملتو  د  ص) (( 5

بويحيى  لحجامة،)  لتف بية  5ت 

إقليم  لخميسات،) تيفلت،) د ئرة 

إلى) 5نا5ر) 212) من تاريخ) 2)  بتد ء)

بحث علني) غا5ة فاتح فبف 5ر) 212)

بإنجاز) مشروع  لتفخيص  شأن  في 

من أ ل سقي) منه،) بئف و ل4  ملاء)

مساحة)1.4787)هكتار لفائدة  لسيد)

لبطاقة) كمال  لحامل   لعثماني 

.AB218965(لتعريف  لوطنية 
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وكالة  لحوض  ملائي لسبو

ملخص قر ر

 فتتاح  لبحث  لعلني
مد5ر) أصدره  قر ر  بمو 4 

رقم) لسبو  وكالة  لحوض  ملائي 

5نا5ر)) بتاريخ) )) ح.ج/65/ 212)

على  لعقار) سيجرى   212) لذي 

 ملسمى فد ن  ملغيسالت ذي عقد بيع)

 (76 4 ))ص) عقار فالحي ض بعدد)

سيدي) بالجماعة  لتف بية   ملتو  د 

د ئرة  لخميسات،) عالل  ملصدر،)

تاريخ) من  إقليم  لخميسات،) بتد ء)

فبف 5ر) ((6 إلى غا5ة) فبف 5ر) 212) ((1

مشروع) شأن  في  علني  بحث  (212 

 لتفخيص بإنجاز بئف و ل4  ملاء)منه،)

 1. 2 2 مساحة) سقي  أ ل  من 

هكتار لفائدة  لسيد  لذهبي سفيان)

لبطاقة  لتعريف  لوطنية)  لحامل 

.X298722
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وكالة  لحوض  ملائي لسبو

ملخص قر ر

 فتتاح  لبحث  لعلني
مد5ر) أصدره  قر ر  بمو 4 

رقم) لسبو  وكالة  لحوض  ملائي 

5نا5ر)) بتاريخ) )) ح.ج/64/ 212)

على  لعقار) سيجرى   212) لذي 

ذي  لرسم) فد ن  خريط   ملسمى 

7 27 /6)) ملتو  د) عدد)  لعقاري 

سيدي  لغندور،) بالجماعة  لتف بية 

د ئرة  لخميسات،)إقليم  لخميسات،)

إلى) 1))فبف 5ر) 212)  بتد ء)من تاريخ)

علني) بحث  فبف 5ر) 212) ((6 غا5ة)

بإنجاز) مشروع  لتفخيص  شأن  في 

من أ ل سقي) منه،) بئف و ل4  ملاء)

لفائدة  لسيدة) هكتار  (( مساحة)

لبطاقة) خد5جة  لحاملة  دغوغي 

.V75786(لتعريف  لوطنية 

45



عدد)5755 - 24)ر 4)444) )5))فبف 5ر) 212)الجريدة الرسمية   3030

وكالة  لحوض  ملائي لسبو

ملخص قر ر

 فتتاح  لبحث  لعلني
مد5ر) أصدره  قر ر  بمو 4 

رقم) لسبو  وكالة  لحوض  ملائي 

5نا5ر)) بتاريخ) )) ح.ج/2122/62)

على  لعقار) سيجرى   212) لذي 

 ملسمى فد ن بن  لشارف ذي عقد)

شر ء)ض بعدد)297)ص)17 )موضوع)

 424 ص) (294 ض بعدد) عقد شر ء)

سيدي) بالجماعة  لتف بية   ملتو  د 

د ئرة  لخميسات،) عالل  ملصدر،)

تاريخ) من  إقليم  لخميسات،) بتد ء)

فبف 5ر) ((6 إلى غا5ة) فبف 5ر) 212) ((1

مشروع) شأن  في  علني  بحث  (212 

 لتفخيص بإنجاز بئف و ل4  ملاء)منه،)

هكتار) (1.51 من أ ل سقي مساحة)

لفائدة  لسيد مصطفى عبد  لكريم)

لبطاقة  لتعريف  لوطنية)  لحامل 

.AB 52465

46

وكالة  لحوض  ملائي لسبو

ملخص قر ر

 فتتاح  لبحث  لعلني
مد5ر) أصدره  قر ر  بمو 4 

رقم) لسبو  وكالة  لحوض  ملائي 

5نا5ر)) بتاريخ) )) ح.ج/42/ 212)

على  لعقار) سيجرى   212) لذي 

 ملسمى  5ت مليس ذي عقد شر ء)ض)

61) ملتو  د بالجماعة 52)ص) بعدد)

إقليم) د ئرة بوملان،) ) لتف بية كيكو،)
فبف 5ر) ((1 تاريخ) من  بوملان،) بتد ء)
فبف 5ر) 212  ((6 غا5ة) إلى  (212 
بحث علني في شأن مشروع  لتفخيص)
بإنجاز ثق4 و ل4  ملاء)منه،)من أ ل)
9 1.18)هكتار لفائدة) سقي مساحة)
 لسيد شوكري حميد  لحامل لبطاقة)

.CB5((6((لتعريف  لوطنية 
47

وكالة  لحوض  ملائي لسبو

ملخص قر ر
 فتتاح  لبحث  لعلني

مد5ر) أصدره  قر ر  بمو 4 
رقم) لسبو  وكالة  لحوض  ملائي 
5نا5ر)) بتاريخ) )) ح.ج/59/ 212)
على  لعقارين  212) لذي سيجرى 

مطلبي) ذي  بئف  لشارف  ) ملسميين 

 (6/42654 عدد)  لتحفيظ 

 ملتو  د5ن بالجماعة  لتف بية سيدي)

د ئرة  لخميسات،) عالل  ملصدر،)

تاريخ) من  إقليم  لخميسات،) بتد ء)

فبف 5ر) ((6 إلى غا5ة) فبف 5ر) 212) ((1

مشروع) شأن  في  علني  بحث  (212 

و ل4  ملاء) ثق4  بإنجاز   لتفخيص 

منه،)من أ ل سقي مساحة))1)6.) 

لفائدة  لسيد  لحكماوي) هكتار 

لبطاقة  لتعريف) محمد  لحامل 

.J(57882(لوطنية 

48



3031 الجريدة الرسميةعدد)5755 - 24)ر 4)444) )5))فبف 5ر) 212) 

يعهد إىل وزير الداخلية ورئيس مجلس جامعة عني مديونة، بتنفيذ ماجاء يف مرشوع هذا املرسوم الذي ينرش يف الجريدة الرسمية 

كل واحد منهام فيام يخصه.

4



عدد)5755 - 24)ر 4)444) )5))فبف 5ر) 212) الجريدة الرسمية3032  



3033 الجريدة الرسميةعدد)5755 - 24)ر 4)444) )5))فبف 5ر) 212) 



عدد)5755 - 24)ر 4)444) )5))فبف 5ر) 212) الجريدة الرسمية3034  



3035 الجريدة الرسميةعدد)5755 - 24)ر 4)444) )5))فبف 5ر) 212) 



عدد)5755 - 24)ر 4)444) )5))فبف 5ر) 212) الجريدة الرسمية3036  



3037 الجريدة الرسميةعدد)5755 - 24)ر 4)444) )5))فبف 5ر) 212) 



عدد)5755 - 24)ر 4)444) )5))فبف 5ر) 212) الجريدة الرسمية3038  



3039 الجريدة الرسميةعدد)5755 - 24)ر 4)444) )5))فبف 5ر) 212) 

يف الجريدة الرسمية.
رش 

ي ين
رشوع هذا القرار الذ

يف م
ق تنفيذ ماجاء 

يب رقرا
ي أ

ضفت
ىل مدير وكالة تهيئة 

سند إ
املادة الثالثة : ي
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عدد)5755 - 24)ر 4)444) )5))فبف 5ر) 212) الجريدة الرسمية3040  



3041 الجريدة الرسميةعدد)5755 - 24)ر 4)444) )5))فبف 5ر) 212) 

بناء سد تغزيرت بإقليم بني مالل

منطقة األشغال )تكميلي)
املالك

92



عدد)5755 - 24)ر 4)444) )5))فبف 5ر) 212) الجريدة الرسمية3042  



3043 الجريدة الرسميةعدد)5755 - 24)ر 4)444) )5))فبف 5ر) 212) 

93



عدد)5755 - 24)ر 4)444) )5))فبف 5ر) 212) الجريدة الرسمية3044  

الفصل الثالث :

يعهد إىل رئيسة مجلس جامعة الرباط، بتنفيذ ما جاء يف مرشوع هذا القرار الذي ينرش يف الجريدة الرسمية.

98



3045 الجريدة الرسميةعدد)5755 - 24)ر 4)444) )5))فبف 5ر) 212) 



عدد)5755 - 24)ر 4)444) )5))فبف 5ر) 212) الجريدة الرسمية3046  



3047 الجريدة الرسميةعدد)5755 - 24)ر 4)444) )5))فبف 5ر) 212) 



عدد)5755 - 24)ر 4)444) )5))فبف 5ر) 212) الجريدة الرسمية3048  



3049 الجريدة الرسميةعدد)5755 - 24)ر 4)444) )5))فبف 5ر) 212) 



عدد)5755 - 24)ر 4)444) )5))فبف 5ر) 212) الجريدة الرسمية3050  



3051 الجريدة الرسميةعدد)5755 - 24)ر 4)444) )5))فبف 5ر) 212) 



عدد)5755 - 24)ر 4)444) )5))فبف 5ر) 212) الجريدة الرسمية3052  



3053 الجريدة الرسميةعدد)5755 - 24)ر 4)444) )5))فبف 5ر) 212) 



عدد)5755 - 24)ر 4)444) )5))فبف 5ر) 212) الجريدة الرسمية3054  
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3055 الجريدة الرسميةعدد)5755 - 24)ر 4)444) )5))فبف 5ر) 212) 

100



عدد)5755 - 24)ر 4)444) )5))فبف 5ر) 212) الجريدة الرسمية3056  

101



3057 الجريدة الرسميةعدد)5755 - 24)ر 4)444) )5))فبف 5ر) 212) 

املادة الرابعة. - يعهد إلى وزير الداخلية ورئيس مجلس مؤسسة التعاون بين الجماعات »العاصمة« بتنفيذ ما جاء في مشروع هذا 

املرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية كل واحد منهما فيما يخصه.

102



عدد)5755 - 24)ر 4)444) )5))فبف 5ر) 212) الجريدة الرسمية3058  

103

واإلداريــــــة واملعــــدل ألصــــل مشــــروع الـمــرســوم الصـــــــادر


