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21780 ملا تستفجبه بلعنل ة............................................................................... 

إعالن عن إيدبع  نشر مشر ع قربل  يق�شي بالتخلي عن بلقطع برلض ة بلالزمة 

بجناعة طم  طم  بئ3  ملركز  بلته ئة  بتصن م  بملخططة  بلطريق   لفتح 

 بئ3 طم طم (إقل م صفر )  بملرمفز لها بالرقم BT(8، عرضها 15 مت3 

  طفلها 44.50) مت3  اتع ين بلقطع برلض ة بلالزمة بملربد مزع ملك تها

21781 ملا تستفجبه بلعنل ة............................................................................... 

إعالن عن إيدبع  نشر مشر ع قربل  يق�شي بالتخلي عن بلقطع برلض ة بلالزمة 

بجناعة طم  طم  بئ3  ملركز  بلته ئة  بتصن م  بملخططة  بلطريق   لفتح 

بلجزء    ،BT41 بالرقم  لها  صفر )  بملرمفز  (إقل م  طم  طم  بئ3   

مت3   18( مت3  طفلها   15 عرضها   ،BT27    BT25 بين  بملحصفل 

تستفجبه ملا  ملك تها  مزع  بملربد  بلالزمة  برلض ة  بلقطع    اتع ين 

)2178 بلعنل ة.................................................................................................... 



صفحة صفحة

عدد 5688 - 27 لا ع بر 7 )144 )) مففن 3 2021) الجريدة الرسمية21446  

إعالن عن إيدبع  نشر مشر ع قربل  يق�شي بالتخلي عن بلقطع برلض ة بلالزمة 

بجناعة طم  طم  بئ3  ملركز  بلته ئة  بتصن م  بملخططة  بلطريق   لفتح 

 ،BT42 بئ3 طم طم (إقل م صفر )  بلتي تشنل بلطريق  بملرمفز لها بالرقم 

 جزء من بلطريق بملرمفز لها بالرقم BT49، عرضها 15 مت3  طفلها 

 )25 مت3    5.))2 مت3  اتع ين بلقطع برلض ة بلالزمة بملربد مزع ملك تها

 .............................................................................. 21785 ملا تستفجبه بلعنل ة

إعالن بإيدبع  نشر مشر ع مقرل بلتخلي يق�شي بالتخلي عن ملك ة بلقطعة 

كلن م، بندينة  بملائي  بلحفض  مقر  كالة  إلحدبث  بلالزمة   برلض ة 

21787 (إقل م كلن م) ........................................................................................ 

إعالن عن إيدبع  نشر مشر ع قربل جناعي يق�شي بتحفيل طريق بلته ئة لقم 

42821789 ذبت عرض عشرة أمتال (10م) ....................................................... 

بستدلبك تعديلي ملشر ع بلقربل بملنشفل بالجريدة بلرسن ة عدد 5658 بتاليخ 

بلقامفم ة  بلقضائ ة  بالدبلية  باالعالمات  بلخاصة   2021 أبريل   7

بلصفحات )760 - 7604 - 7605 - 7606 -  7607  بلذي يعلن أن 

بلعامة لتحرير مسال  بلعامة تق�شي بتخط ط حد د بلطرق  بملنفعة 

بملربد برلض ة  بلقطع  BS81/ BS27/AG36  اتع ين  بلع فن   شالع 

21790 مزع ملك تها.............................................................................................. 

إعالن بإيدبع  نشر مشر ع مرسفم يعلن أن بملنفعة تق�شي بإحدبث مدلسة 

بلدبخلة بجناعة أ الد أحسين إقل م س دي سل نان  تنزع بنفجبه 

21794ملك ة بلقطع برلض ة بلالزمة لهذب بلغرض..............................................

إعالن بإيدبع  نشر مشر ع مرسفم يعلن أن بملنفعة تق�شي بإحدبث مصلحة 

بلتجهيز بلقر ي بتا مات  تنزع بنفجبه ملك ة بلقطعة برلض ة بلالزمة 

21805لهذب بلغرض............................................................................................. 
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إعالنات قانونية وقضائية وإدارية

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

 I.  -  إعالنات قانونية

الجريدة الرسمية

إعالنات قانونية وقضائية وإدارية

يلتزم بملعلنفن في م دبن بإلشهال بلقامفني إثبات هفيتهم  بلسلطات بملسندة إليهم.
 ال تتحنل بإلدبلة أية مسؤ ل ة ف نا يتعلق بنضنفن بإلعالمات.

 I.  -  إعالنات قانونية

DAF DEVELOPPEMENT
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة

لأسنالها : 100.000 دلهم

بملقر بالجتناعي : بلرااط حي بلرياض 

)1 إقامة لياض برمدلس، بلهن 3ة، 

شقة 6

تأسيس شركة
إنشاء  تم  عرفي  عقد  بنقت�شى 

 DAF لشركة  برسا�شي  بلقامفن 

ذبت  شركة   DEVELOPPEMENT

بتاليخ بملفقع  محد دة   مسؤ ل ة 

بالرااط  بلتي   2021 سبتن 3   28  

تتصف كنا يلي :

بسنها : 

.DAF DEVELOPPEMENT

ذبت  شركة   : بلقامفني  بلشكل 

مسؤ ل ة محد دة.

حي  بلرااط   : بالجتناعي  مقرها 

بالمدلس  لياض  إقامة   (( بلرياض 

بلهن 3ة شقة 6.

بملحافظ  إدبلة   : هدفها 

 بالستحفبذ على بملشالكات، بملباشرة 

بلعنل ات جن ع  في  بملباشرة  غي3   أ  

شكلها  ري  كان  منها  بلشركات  أ    

غرض كان عن طريق بنشاء بلشركات 

أ  بملشالكة في تكفينها أ  في زيادة لأس 

بملا7 للشركات بلقائنة أ  عن طريق 
برسهم أ  بلحقفق  بلكفالة أ  شربء 

بلشركة أ  غي3 ذلك  بشكل خاص في 

جن ع بملشاليع.

بلتجالية  برعنا7  جن ع  إدبلة 

بلعقالية  بلشركات  أ   بلشركات  أ  

بلصناع ة أ   بملال ة  بلشركات   أ  

 أ  بلتجالية، دلبسة  تقديم بستشالة

بالستثنالبت    تطفير  تنف ذ جن ع 

بلفن ة  بملشاليع  جن ع   كذلك 

 بالقتصادية  بملال ة  بلصناع ة 

 بلتعدين ة،  بلتجالية  بلس اح ة 

 بلزلبع ة  بلعقالية.

بالستشالبت بإلدبلية  بلتنظ ن ة.

بلعنل ات  جن ع  عام   بشكل 

بملال ة  بلتجالية  بلصناع ة 

 بملنقفلة  بلعقالية  بلتي ينكن لاطها 

بالكائن  مباشر  غي3  أ   مباشر  بشكل 

بالش اء  بجن ع  أ   أعاله   بملذكفل 

تطفيرها تعزيز  مثل  بلصلة  ذبت   أ  

 أ  تفس عها.

يفم  من  تبتدأ  سنة   99  : بمدها 

تسج ل بلشركة في بلسجل بلتجالي.

بلس دة  بلشركة  يسي3   : بلتس ي3 

للجنس ة  حاملة  ضريف  فت حة 

بلفطن ة  بلتعريف  بملغرا ة  لبطاقة 
.BJ17097 لقم

كل في  بلشركة  تلتزم   :  بالمضاء 

 ما يخص معامالتها باالمضاء بملسي3ة 

بلس دة فت حة ضريف.
دلهم   100.00.000  : لأسنالها 

بجتناع ة  حصة   1000 إلى  مفزعة 

بق نة 100 دلهم للفبحدة، كنا يلي :

 995 ضريف  فاطنة  بلس دة 

حصة.

 005 ضريف  فت حة  بلس دة 

حصة.

لدى  تم   : بلقامفني  بإليدبع 

بتاليخ بالرااط  بلتجالية   بملحكنة 

سجل  تحت   ،2021 أكتفار   14  

تجالي لقم )1)155.

1 P

STE MAGISTRAL TRAVAUX

SARL

لبسنالها : 100.000 دلهم

بملقر بالجتناعي : حي بلفرد س 

بلشقة لقم 288 تنالة

لقم بلسجل بلتجالي : 128175

بنقت�شى بلجنع بلعام بالستثنائي 

بملنعقد بتاليخ 15 مالس 2021، بنقر 

بلشركة بملذكفلة أعاله تقرل ما يلي :

تففيت 600 حصة بجتناع ة بلتي 

كان ينلكها بلس د يفسف بالقا�شي 

في شركة مجيست3ب7 طربفف إلى بلس د 

بن محند بالقا�شي.

مفزع  بلرأسنا7  أصبح    االتالي 

على بلشكل بلتالي :

1000 حصة  بن محند بالقا�شي 

بجتناع ة من فئة 100 دلهم للحصة 

بلفبحدة.

بستقالة بلس د يفسف بالقا�شي 

من تس ي3 شركة مجيست3ب7 طربفف.

تع ين بلس د بن محند بالقا�شي 

مجيست3ب7  لشركة  مسي3  ح د 

طربفف.

طربفف  مجيست3ب7  تحفيل شركة 

ش ذ م م إلى شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة ذبت بلشريك بلفح د.

تعديل بلقفبمين.

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

أبريل   20 بتاليخ  بتنالة  بالبتدبئ ة 

2021، تحت لقم )87.

2 P

N & KS CORPORATION
SARL AU

الحل املسبق للرشكة
بتاليخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 

بلشريك  قرل   ،2021 15 أغسطس 

بلفح د للشركة ما يلي :

بلحل بملبكر  تصف ة بلشركة.

تع ين بلس د نع م محند بلحامل 

 BH504776 لقم  بلفطن ة  للبطاقة 

كنصفي للشركة.

بالرااط  بلتصف ة  مقر  تع ين  تم 
حي   2 زمقة تركة محل لقم   14 لقم 

بلنهضة.

كتابة  لدى  بلقامفني  بإليدبع  تم 

بندينة  بلتجالية  باملحكنة  بلضبط 

 ،2021 أكتفار   14 بتاليخ  بلرااط 

تحت لقم 42)118.

3 P

ABD MEDICAL CARE
SARL

AU CAPITAL 100.000 DHS

 SIEGE SOCIAL : MAG N°148

 AVENUE MEHDI BEN BARKA

RYAD RABAT

تففيت   قبف7 حصص
 فق ملحضر بلجنع ة بلعامة بلغي3 

 ،2021 سبتن 3   2( بتاليخ  بلعادية 

مقل  على  بالجتناعي  يفبفق  يقرل 

بلحصص بلتي تنلكها بلس دة بديعة 

 ABD في شركة  بالدلي�شي  بلفدغي3ي 

لصالح   MEDICAL CARE SARL

.SHASU SARL شركة
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بلحصص  هذه  تففيت  بثر   على 
من بلنظام برسا�شي   7  6 غي3 بلبند 
مقسم  بلشركة  ما7  لأس   أصبح 

كالتالي :
شركة SHASU SARL 650 حصة.

 (50 بلعنفلي  ف صل  بلس د 
حصة.

بملجنفع : 1000 حصة.
من فئة 100 دلهم للحصة تشكل  

100% من لأس ما7 بلشركة.
كتابة  لدى  بلقامفني  بإليدبع  تم 
بالرااط  بلتجالية  باملحكنة  بلضبط 
تحت لقم   ،2021 أكتفار   1( بتاليخ 

.118266
لقم بلسجل بلتجالي 5)5)14.

4 P

 STE IMMOBILIERE IBNOU
ZIAD
SARL

AU CAPITAL DE 300.000 DHS 
 SIEGE SOCIAL : RUE AL WAFAE

 N°27 BLOC S HAY
BARIED CYM RABAT

مفت بملرحفمة بلس دة حبيبة 
بلناصري

تخص ص بسهنها رصحاب حقفقها 
 بملربجعة بلعامة للقامفن بالسا�شي

بتاليخ  بلجناعي  بملحضر  بنفجب 
22 سبتن 3 2021، أحاطت بلجنع ة 
بلعامة بففاة بلربحلة بلس دة حبيبة 
بلناصري في )2 مففن 3 2014،  تقرل 
بسناد مشالكتها في لأس ما7 بلشركة 
 STE IMMOBILIERE بملسنات 
 (((  ،IBNOU ZIAD SARL
للحصة  دلهم   100 فئة  من  حصة 

للنستف دين كالتالي :
 222 بلهدلبتي  خال ل  بلس د 

حصة.
 111 بلهدلبتي  أم نة  بلس دة 

حصة.
بملجنفع : ))) حصة.

ما7  لأس  فإن  سبق  ملا   مظرب 
دلهم   (00.000 بلبالغ  بلشركة 
 100 حصة بق نة   (000 مقسم إلى 

دلهم مفزعة على بلنحف بلتالي :

بلس د عبد بللط ف بلغربي 1000 
حصة.

 1222 بلهدلبتي  خال ل  بلس د 
حصة.

 611 بلهدلبتي  أم نة  بلس دة 
حصة.

 20 بلبغدبدي  م لفدة  بلس دة 
حصة.

بلس د محند بلناصري 42 حصة.
بلس د مب ل بلناصري 42 حصة.
بلس د مني3 بلناصري 42 حصة.

بلس دة سهام بلناصري 21 حصة.
بملجنفع : 000) حصة.

قرلت  بملحضر  لنفس   فقا 
بلحنع ة بلعامة بصالح عام للنظام 
ذلك  عن  ينتج  أن  د ن  برسا�شي 
من أجل بجربء  كائن بخالقي جديد، 
في  عليها  بملنصفص  بلتعديالت 

بلظفبهر بلتال ة :
قامفن  بإصدبل   2006 ف 3بير   14

.05.21
قامفن بإصدبل   2011 يفم ف   2 

.10-24  
بإصدبل بلقامفن   2019 أبريل   26

.19-21
 96-5 بلقامفن  تعديل  إكنا7 
بملسؤ ل ة  ذبت  بالشركات  بملتعلق 

بملحد دة.
كتابة  بلقامفني لدى   تم بإليدبع 
بالرااط  بلتجالية  باملحكنة  بلضبط 
تحت لقم   ،2021 أكتفار   1( بتاليخ 

.118265
لقم بلسجل بلتجالي : 01)82.

5 P

MAROCADSCOM
SA

لأس مالها : 000.000.) دلهم
بملقر بالجتناعي : 70 شالع بملغرب 
بلعربي شقة لقم 7 بلطابق بلثالث 

بملح ط، بلرااط
مقل بملقر بالجتناعي  تقل ص هدف 

بلشركة
بتاليخ جناعي  قربل   بنفجب 
2021،  ضعت نسخة منه   ) مالس 
بلتجالية  باملحكنة  بلضبط  بكتابة 

 ،2021 أكتفار   12 بتاليخ  بالرااط 

شركاء  قرل   ،118200 لقم  تحت 

لأسنالها  أعاله  بملذكفلة  بلشركة 

دلهم مقرها بالجتناعي   (.000.000

بلعربي،  بملغرب  شالع   70 بالرااط 

بلطابق بلثالث بملح ط   7 شقة لقم 

ما يلي :

مقل بملقر بالجتناعي من بلعنفبن 

 : بلتالي  بلعنفبن  إلى  أعالن  بملذكفل 

زب ية شالع بلعلفيين  شالع بملرين ين 

عنالة ب مني3يز بلطابق بلخامس.

بلرببع  بلفصل  عد7  أجله،   من 

من بلقامفن بالسا�شي.

بلشركة  تحديده  تقل ص هدف 

في ما يلي :

هدف بلشركة. :

باللكت3 م ة  بلصح فة  إصدبل 

 افببة بالمت3ميت.

بالتصاالت  خدمات  تقديم 

 بالعالن  بإلدبلة بلسنع ة بلبصرية.

تطفير  تصن م مظم بملعلفمات.

بلتجالة باللكت3 م ة.

بملشالكة بملباشرة أ  غي3 بملباشرة 

للشركة في أي شركات أ  شركات تم 

بنشاؤها أ  سيتم بنشاؤها على  جه 

شركة  بنشاء  طريق  عن  بلخصفص 

بلشربكات  أ   بملساهنات  أ   جديدة 

بملال ة  بر لبق  شربء  أ    بلرعاية 

بلحقفق  بمدماج  عنل ات  أ  

بالجتناع ة أ  بلتحالفات أ  بلجنع ات 

في بملشالكة.

بلعنل ات  جن ع  عامة   اصفة 

مباشر  بشكل  تتعلق  قد   بلتي 

أ  غي3 مباشر، كل ا أ  جزئ ا بنفضفع 

بلشركة أ  بأي كائنات مناثلة  أ  ذبت 

صلة من بملحتنل أن تسهل أ  تعزز 

تطفير بلشركة  نشاطها.

بلتالث  بلفصل  عد7  أجله   من 

من بلقامفن برسا�شي.

6 P

STE D&D HOLDING
 SARL

IF : 18753201
RC : 345329

ICE : 001551689000055
بلجنع  بملحضر  بنقت�شى 
بتاليخ  بملنعقد  بلعادي  بلغي3  بلعام 
بتخاذ  تم   ،2021 1) أغسطس 

بلقربلبت بلتال ة :
بلعادي  بلغي3  بلعام  بلجنع   بفق 
على تففيت 25.250 حصة بجتناع ة 
ينلكها بلس د محند فائز في للشركة 

لصالح بلسادة :
محند بحند محند بحند بلرش د 

12625 حصة.
عبد  سلنان  خالد صالح  بلس د 

بلحسين بالشفك 12625 حصة.
من  فائز  محند  بلس د  بستقالة 
للشركة  بلحامل  كنسي3  منصبه 
لقم  بلفطن ة  بلتعريف  لبطاقة 

.BE78269
تجديد بلنظام برسا�شي.

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
بتاليخ  بلب ضاء  بالدبل  بلتجالية 
لقم  تحت   ،2021 12 أكتفار 

.796157
7 P

STE EDICOM
SA

RC : 55979
IF : 1020640

بلغي3  بلجنع  بملحضر  بنقت�شى 
سبتن 3   27 بتاليخ  بملنعقد  بلعادي 

2021، تم بتخاذ بلقربلبت بلتال ة :
بنبلغ  بلشركة  لأسنا7  لفع 
من  ل صبح  دلهم   1.000.2(0
 2.299.2(0 إلى  دلهم   1.299.000

دلهم لصالح بملساهم.
 STE EDITION ET
 C O M M U N I C A T I O N

.MEDITERRANEE SA
بلشركة  بملا7  لأس  تخف ض 
دلهم ل صبح من   1.000.2(0 بنبلغ 
1.299.000  ذلك لتعفيض بلخسالة 
من بملرحل  بلحساب  في  بملسجلة 
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يظل  بلعنل تين  هاتين  بعد  جديد   
لأس ما7 بلشركة د ن تغ ي3 في حد د 
 (000 دلهم مقسم إلى   1.299.000
للسهم  دلهم   4(( فئة  من  سهم 

بلفبحد.
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
بتاليخ  بلب ضاء  بالدبل  بلتجالية 
لقم  تحت   ،2021 14 أكتفار 

.79670(
8 P

CASA SIGNATURE
SARL AU

AU CAPITAL DE 24.000 DH
RC : 414079

 IDENTIFIANT FISCAL :
26175670

ICE : 002151463000016
بلحل بملسبق

بلغي3  بلقربلبت  ملحضر   فقا 
بملنعقد  بلفح د  للشريك  بلعادية 
بتاليخ 11 أكتفار 2021، تقرل ما يلي :

بلحل بملسبق للشركة.
بلس د  للشركة  بملصفي  تع ين 
محند لضا بغدبدي بلقاطن بإقامة 
كال ففلم ا بدن ف ال لقم 8) بفسكفلة 
بلب ضاء  بلحامل  بلدبل  بلنفبصر 
لقم  بلفطن ة  بلتعريف  لبطاقة 

.BE760864
للشركة  بلتصف ة  مقر  تحديد 
زمقة ببن   17 بلكائن بالدبل بلب ضاء 

خالقان بلطابق بر 7 حي بلنخ ل.
بنلحقة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
بلب ضاء  بالدبل  بلتجالية  بملحكنة 
تحت لقم   ،2021 أكتفار   15 بتاليخ 

.79678(
9 P

 STE TWIN CAPITAL
GESTION

SA
IF : 37659698
RC : 442659

ICE : 002313360000005
بلجنع  بملحضر  بنقت�شى 
بتاليخ  بملنعقد  بلعادي  بلغي3  بلعام 
)2 أغسطس 2021، تم بتخاذ بلقربل 

بلتالي :

قربل بستنربلية نشاط بلشركة.
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
بتاليخ  بلب ضاء،  بالدبل  بلتجالية 
لقم  تحت   ،2021 12 أكتفار 

.796157
10 P

OBS INTERNATIONAL
SARL

في  بملؤلخ  عرفي  عقد  بنفجب 
بلب ضاء  بالدبل   2021 سبتن 3   24
مسؤ ل ة  ذبت  شركة  تأسيس  تم 

محد دة، تكنن منيزبتها في ما يلي :
 OBS  : بلتسن ة 
ذبت  شركة   ،INTERNATIONAL

مسؤ ل ة محد دة.
أيت  زمقة   ،0(  : بالجتناعي  بملقر 
بلدبل  يفسف  مفالي  شالع   لير 

بلب ضاء.
بلهدف بالجتناعي : 

تسفيق جن ع بملنتجات من بلرخام 
 بلجربميت  برحجال بلطب ع ة أ  أي 

مفبد أخرى.
تصن م جن ع بملنتجات بلزخرف ة 

 بلفن ة.
(طا الت،  بملنتجات  كافة  تصدير 
مدبفئ، أحفبض ....بلخ)  جن ع أمفبع 

بملنتجات من بلرخام  بلجربميت.
بملشالكة بملباشرة أ  غي3 بملباشرة 
بملال ة  بملعامالت  جن ع  في  للشركة 
جن ع  بملنقفلة  في  أ   بلعقالية  أ  
بلشركات بلتجالية أ  بلصناع ة بلتي 
بلشركة  بنشاط  مرتبطة  تكفن   قد 

أ  بأي غرض مشابه أ  ذي صلة.
بملساهنين :

بباحم  بسناع ل  بتري  بلس د 
لقم  بلفطن ة  بلبطاقة  حامل 

.BK510941
حامل  بلسفني  بربدة  بدل  بلس د 

.BK360832 بلبطاقة  بلفطن ة لقم
بلتس ي3  مهام  أسندت   : بلتس ي3 

للس دين :
بباحم  بسناع ل  بتري  بلس د 
لقم  بلفطن ة  بلبطاقة  حامل 

.BK510941

حامل  بلسفني  بربدة  بدل  بلس د 
.BK360832 بلبطاقة بلفطن ة لقم

في  بلشركة  مدة  حددت   : بملدة 
من تسج لها  99 سنة،  ذلك ببتدبء 

بالسجل بلتجالي.
دلهم   10.000  : لأسنا7 بلشركة 
بجتناع ة  حصة   100 إلى  مقسنة 
بلفبحدة  للحصة  دلهم   100 بق نة 

 مفزع على بلشركاء كالتالي :
 50 بلس د بتري بسناع ل بباحم 

حصة بجتناع ة.
 50 بلسفني  بربدة  بدل  بلس د 

حصة بجتناع ة.
من فاتح يناير إلى   : بلسنة بملال ة 

1) ديسن 3.
بنلحقة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
بلب ضاء  بالدبل  بلتجالية  بملحكنة 
لقم  تحت   2021 أكتفار   8 بتاليخ 

.795777
11 P

STE GHALBANE PROD
SARL AU

بلرأسنا7 : 100.000 دلهم
تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة بشريك  ح د
بنقت�شى عقد عرفي بسال بتاليخ 
بلقامفن  تم  ضع   ،2021 أكتفار   8
بملسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 
ذبت  بشريك  ح د  بملحد دة 

بلخصائص بلتال ة :
 : بالجتناع ة  بلتسن ة 

.GHALBANE PROD
مقا 7   : بالجتناعي  بلهدف 
بلتجالي  لالستغال7  بلتس ي3  في 
 بلصناعي  بلفالحي للخدمات بملدم ة 

 بلعسكرية.
شالع   24 لقم   : بالجتناعي  بملقر 
بلرشاد  حي  محند  س دي  برمي3 

بلقرية سال.
99 سنة ببتدب   : بملدة بالجتناع ة 

من تاليخ تأسيسها.
في  حدد   : بالجتناعي  بلرأسنا7 
على  مفزع  دلهم   100.000 مبلغ 
دلهم   100 فئة  من  حصة   1000

للحصة  زعت كنا يلي :

 1000 سع د  بزملاض  بلس د 
حصة.

بلسنة بالجتناع ة : تبدأ من فاتح 
يناير إلى 1) ديسن 3 من كل سنة.

بلتس ي3 : تم تع ين بلس د بزملاض 
ملدة  للشركة  كنسي3  ح د  سع د، 
بلفثائق  على  محد دة  كنفقع  غي3 

بلبنك ة.
تم إيدبع بلسجل بلتجالي بنكتب 
بسال  بالبتدبئ ة  باملحكنة  بلضبط 
تحت لقم   ،2021 أكتفار   14 بتاليخ 

.(4711
12 P

 LES SENTIERS DU SAVOIR
PRIVE
SARL

لأسنا7 : 440.000 دلهم
مقرها بالجتناعي : عنالة لقم 17 
شالع ملد ل، لقم 14 بلطابق 5، 

بلرااط
بلسجل بلتجالي لقم 05)155

بنقت�شى عقد عرفي مؤلخ بالرااط 
2021،  بملسجل  سبتن 3   14 بتاليخ 
بتاليخ 22 سبتن 3 2021، تم تأسيس 
 LES SENTIERS بسم  تحت  شركة 
شركة   DU SAVOIR PRIVE SARL
حسب  محد دة  مسؤ ل ة  ذبت 

بلتفاص ل بلتال ة :
لقم  عنالة   : بالجتناعي  بملقر 
 ،5 بلطابق   14 شالع ملد ل لقم   17

بلرااط.
من تاليخ  سنة ببتدبء   99  : بملدة 

 ضع بلسجل بلتجالي.
بلتعل م   : بالجتناعي  بلهدف 
بملدل�شي  بالبتدبئي  بلثامفي  قبل 
بلتدليب  بلتكفين بملستنر في بإلدبلة 

 بلهندسة بملعلفمات ة.
بملحاسبة  بلسكرتالية  غي3 ذلك، 
تنظ م د لبت دعم في جن ع بملفبد، 

بلتعل م عن بعد  بملربسلة.
دلهم،   440.000  : بملا7  لأس 
سهم ثنن بلفبحد   4400 مقسنا إلى 

100 دلهم.
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لش د  زليرة  بلس د   : بلتس ي3 

لقم  بلفطن ة  للبطاقة  بلحامل 

 1075 برقم  )A47508  بلقاطن 

تجزئة بلففاق 1 تنالة.

بملصطفى  بلفتح  أبف  بلس د 

لقم  بلفطن ة  للبطاقة  بلحامل 

 4 د  بعنالة  A296059  بلقاطن 

2 زمقة ببن حجر منر بر �شي  بلشقة 

أكدب7 بلرااط.

بلتجالي  بالسجل  بلتق  د 

باملحكنة  بملسجل   ،118(17 لقم 

بلتجالية بالرااط.

13 P

DOMAINE DIHAJ LOUZ

تم تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 

أكتفار   15 بملحد دة في فاس بتاليخ 

2021، ذبت بلخصائص بلتال ة :

 DOMAINE DIHAJ  : بلتسن ة 

.LOUZ

168 تجزئة  : لقم  بملقر بالجتناعي 

حدبئق بلبديع طريق عين بلشقف.

بلتس ي3  بالستغال7   : بلهدف 

بلفالحي.

ب ع  شربء بملنتفجات بلفالح ة.

بملدة : 99 سنة.

دلهم،   100.000  : بلرأسنا7 

فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسنة 

100 لكل  بحدة.

بلشريك بلفح د :  بلس د بلعنالي 

ب  حصة   1000 بلدين  جال7 

100.000 دلهم.

تاقي  بلس د   : بلتس ي3  بإلمضاء 

بلعنربني عبد بلقد س.

تم بإليدبع بلقامفني لدى بملحكنة 

 4580 لقم  تحت  بفاس  بلتجالية 

بتاليخ 15 أكتفار 2021.

14 P

FINACS

 BD BORDEAUX ET MLY YOUSSEF 250

RESIDENCE KADMY 7EME ETAGE N°20

بلعنفبن : منطقة بلتصدير بلنفبصر، تجزئة 

لقم 94، 95  96 بلدبل بلب ضاء بملغرب

 NEXANS INTERFACE

MAROC
لأسنا7 : 750.000 أ ل 

بلعام  بلجنع  محضر  على  بناء 

تم بتخاذ   ،2021 سبتن 3   24 بتاليخ 

بلقربل بآلتي :

مزب لة  في  بلشركة  بستنربل 

نشاطها.

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

بتاليخ بلب ضاء  بالدبل   بلتجالية 

 11 أكتفار 2021، تحت لقم 5148).

15 P

FONCIERE OBADIA
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

بالستثنائي  بلعام  بلجنع  إثر  على 

بتاليخ 8 ماي 2021 تقرل ما يلي :

للشركة  بالجتناعي  بملقر  تحفيل 
40 زمقة عبد بملفمن حسان  من لقم 
 9 زمقة فريف بطف شقة   5 بلرااط إلى 

بلطابق بلثاني أكدب7 بلرااط.

 قد تم بإليدبع بلقامفني باملحكنة 

بلتجالية بالرااط يفم 2 يفل ف 2021، 

تحت لقم 115954.

16 P

BEL SON & LUMIERS
SARL

تجزئة شبنات لقم 0)4 يعقفب 

بملنصفل بلرااط

بالستثنائي  بلعام  بلجنع  إثر  على 
تقرل   ،2021 سبتن 3   10 بتاليخ 

ما يلي :

بلس د  حصص  مجنفع  هبة 

عدمان باملجد ب لفائدة أخ ه محند 

باملجد ب.

مجنفع  من  حصة  بحدة  هبة 

باملجد ب  محند  بلس د  حصص 

لفائدة ز جته مريم بلتازي مخا.

تع ين بلس دة مريم بلتازي مخا.

مسي3ة  ح دة للشركة بعد بستقالة 

بلس د محند باملجد ب.

 قد تم بإليدبع بلقامفني باملحكنة 

أكتفار   11 يفم  بالرااط  بلتجالية 

2021، تحت لقم )11819.

17 P

GLOBAL AUTOMOTIVE
SARL

بالستثنائي  بلعام  بلجنع  إثر  على 

تقرل   ،2021 سبتن 3   20 بتاليخ 

ما يلي :

فتح فرع للشركة في بلعنفبن زمقة 

11 حي بملح ط بلرااط  سفيسرب لقم 

 تع ين بلس د محند سي3 مسي3ب له.

 قد تم بإليدبع بلقامفني باملحكنة 

أكتفار   12 يفم  بالرااط  بلتجالية 

2021، تحت لقم 8)1182.

18 P

AIDEN TEX
تأسيس شركة

بتاليخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 

تم  ضع   ،2021 )2  أغسطس 

بلقامفن برسا�شي للشركة.

إدبلة   : بالجتناعي  بملفضفع 

برعنا7.

AIDEN TEX شركة ذبت   : بالسم 

بملسؤ ل ة بملحد دة.

: إقامة مفهة لقم  بملقر بالجتناعي 

7 شاطئ بلصخي3بت.
لأسنا7 بلشركة : 100.000 دلهم 

حصة بجتناع ة   1000 مقسنة إلى 

مسجلة  للفبحدة  دلهم   100 ب 

 محرلة.

بملدة : 99 سنة.

بلتس ي3 : بلس د ل اي3طف بل اس.

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع   تم 

تسج ل  تم  كنا  بتنالة  بالبتدبئ ة 

بلشركة بالسجل بلتجالي تحت لقم 

.1(4(01

19 P

21 COM
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة 

بشريك  بحد
بالستثنائي  بلعام  بلجنع  إثر  على 
 17  ،2021 أغسطس   19 بتاليخ 

سبتن 3 2021، تقرل ما يلي :
بلطالب  بن  بحند  بلس د  تع ين 
مسي3ب  ح دب للشركة بعد بستقالة 

بلس د عبدبلغني ماجح.
للشركة  بالجتناعي  بملقر  تحفيل 
لقم  عنالة  بناصر  أ الد  تجزئة  من 
حي   56 تنالة إلى لقم   1 شقة لقم   1

كيش لفدبية تنالة.
بلس د  حصص  مجنفع  تففيت 
عبد بلغني ماجح لفائدة بلس د بحند 

بن بلطالب.
 قد تم بإليدبع بلقامفني باملحكنة 
أكتفار   4 يفم  بالرااط  بلتجالية 

2021، تحت لقم 118009.
20 P

 ETABLISSEMENT
OUADDANE ET ABOU

EL HAOUL
SARL

AU CAPITAL DE 500.000 DHS
 SIEGE SOCIAL : ANGLE BD

 TADLA ET MOUNASTIR EL ALIA
MOHAMMEDIA

تحفيل بالسهم
تبعا لقربل بلجنع بلعام بالستثنائي 
تم   ،2020 أكتفار   (0 في  بملنعقد 
تقرير عقب  فاة بلس دة فاطنة ببف 

بلفخر بتاليخ 5 أكتفار 2020.
بلبالغة  حصصها  تفزيع  تم 
أدى  منا  لصالح  لثتها   110/1790
إلى تفزيع جديد لألسهم على بلنحف 

بلتالي :
فت حة  دبن  بلس دة 

.2400/52800
عائشة  دبن  بلس دة 

.2400/52800
بلحسين  دبن  بلس د 

.4800/52800
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بلحسن  دبن  بلس د 

.4800/52800

عزيزة  دبن  بلس دة 

.2400/52800

بلسعدية  دبن  بلس دة 

.2400/52800

فاطنة  دبن  بلس دة 

.2400/52800

خد ج  دبن  بلس دة 

.2400/52800

مزهة  دبن  بلس دة 

.2400/52800

بملجنفع : 2400/52800.

بجربئه  تم   : بالمفني  بإليدبع 

باملحكنة بالبتدبئ ة باملحندية بتاليخ 

19 يفل ف 2021، تحت لقم 1668.

21 P

 ETABLISSEMENT

OUADDANE ET ABOU

EL HAOUL
SARL

AU CAPITAL DE 500.000 DHS

 SIEGE SOCIAL : ANGLE BD

 TADLA ET MOUNASTIR EL ALIA

MOHAMMEDIA

تحفيل بالسهم
تبعا لقربل بلجنع بلعام بالستثنائي 

بملنعقد في 10 مالس 2021، تم تقرير 

فاطنة  دبن  بلس دة  عقب  فاة 

بتاليخ )1 ف 3بير 2021.

بلبالغة  حصصها  تفزيع  تم 

2400/52800 لصالح  لثتها منا أدى 

إلى تفزيع جديد لألسهم على بلنحف 

بلتالي :

مزيان  بلشرقا ي  بلس د 

.600/52800

مزيان  حسن  بلس د 

.1200/52800

مزيان  حسناء  بلس د 

.600/52800

بملجنفع : 2400/52800.

بجربئه  تم  بلقامفني  بإليدبع 
باملحكنة بالبتدبئ ة باملحندية بتاليخ 

28 يفل ف 2021، تحت لقم 1674.
22 P

 ETABLISSEMENT
OUADDANE ET ABOU

EL HAOUL
SARL

AU CAPITAL DE 500.000 DHS
 SIEGE SOCIAL : ANGLE BD

 TADLA ET MOUNASTIR EL ALIA
MOHAMMEDIA

تحفيل بالسهم
بنفجب قامفن بلت 3ع  تبعا لقربل 
في  بملنعقد  بالستثنائي  بلعام  بلجنع 

14 يفم ف 2021، تم تقرير :
بت 3ع  لثة  بنفجبه   بلذي 
بملرحفمة فاطنة  دبن لفلثة بملرحفم 
بلتي  لثفها  تحديدب  مبالك  دبن 
أدماه  مفضح  52800/2400  هف 

حسب حصص بلهبة :
بلحامل  بلحسين  دبن  بلس د 
لقم  بلفطن ة  بلتعريف  لبطاقة 
حي بلففا   (82 بلكائن ب   ،T(2759

بملحندية 480/52800.
بلحامل  بلحسن  دبن  بلس د 
لقم  بلفطن ة  بلتعريف  لبطاقة 
T((772 بلكائن بدلب بلشباب بلرقم 

2 بلعال ة بملحندية 480/52800.
بلحامل  خد ج  دبن  بلس دة 
لقم  بلفطن ة  بلتعريف  لبطاقة 
T8476 بلكائنة 01 زمقة بالمام بلغزبلي 

بلسفي�شي بلرااط 240/52800.
بلحامل  مزهة  دبن  بلس دة 
لقم  بلفطن ة  بلتعريف  لبطاقة 
عنالة  تادلة  شالع  بلكائن   T92561
بملحندية  بلعال ة   06 شقة   دبن 

.240/52800
بلحامل  عزيزة  دبن  بلس دة 
لقم  بلفطن ة  بلتعريف  لبطاقة 
بلشباب  دلب  بلكائنة   T4748(
بملحندية   5 بلرقم   5 عنالة  باء 

.240/52800

بلحامل  بلسعدية  دبن  بلس دة 

 T701 لبطاقة بلتعريف بلفطن ة لقم

 5 عنالة  باء  بلشباب  دلب  بلكائنة 

بلرقم 5 بملحندية 240/52800.

بلحامل  عائشة  دبن  بلس دة 

لقم  بلفطن ة  بلتعريف  لبطاقة 

بلشباب  دلب  بلكائنة   T24877

بملحندية   5 بلرقم   5 عنالة  باء 

.240/52800

بلحامل  فت حة  دبن  بلس دة 

لقم  بلفطن ة  بلتعريف  لبطاقة 

بلشباب  دلب  بلكائنة   T22017

بملحندية   5 بلرقم   5 عنالة  باء 

.240/52800

بملجنفع : 2400/52800.

إجربئه  تم  بلقامفني  بإليدبع 

باملحكنة بالبتدبئ ة باملحندية بتاليخ 

8 سبتن 3 2021 تحت لقم 1882.

23 P

STE CAP AZUR

SARL AU

CAPITAL DE 10.000 DHS

بلفح د  بلشريك  قربل  بنفجب 

لشركة   ،2021 يفل ف   27 بتاليخ 

STE CAP AZUR ش ذ م م لشريك 

 10.000  ح د لأس مالها بالجتناعي 

دلهم  مقرها بالجتناعي :  جدة زب ية 

شالع بلفتفبكي  ببن بلخط ب بلطابق 

بلثاني لقم )، قرل ما يلي :

تحفيل بملقر بالجتناعي من  جدة 

شالع بدليس بالك 3 عنالة بلكايد لقم 

بلفتفبكي  شالع  زب ية  إلى  جدة   ،(

 ببن بلخط ب بلطابق بلثاني لقم ).

بكتابة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

بلتجالية  بملحكنة  لدى  بلضبط 

 ،2021 سبتن 3   18 بتاليخ  بفجدة 

تحت لقم 2987.

24 P

PHARMACIE SBATA CASA

SARL AU

لأسنالها : 2.240.000 دلهم

 BD 261-259 : بملقر بالجتناعي

 SAKIA EL HAMRA JAMILA 5

CITE DJEMAA CASABLANCA

بلسجل بلتجالي عدد 517591

تأسيس شركة محد دة بملسؤ ل ة 
ذبت بلشريك بلفح د

بنقت�شى بلعقفد بلعرف ة بملؤلخة 

بالدبل بلب ضاء في فاتح يفم ف 2021، 

بالنسبة لسند بملساهنة بلع ن ة.

ملربقب  بالنسبة   ،2021 يفم ف   2

بلحصص بلع ن ة.

بالنسبة للقامفن   ،2021 يفم ف   (

برسا�شي.

محد دة  شركة  تأسيس  تم 

ذبت  شريك  ح د  ذبت  بملسؤ ل ة 

بلخصائص بلتال ة :

 PHARMACIE SBATA : بلتسن ة

.CASA

تأسيس شركة   : بلشكل بلقامفني 

بلشريك  ذبت  بملسؤ ل ة  محد دة 

بلفح د.

بلغرض : بستغال7 ص دل ة.

 BD  259-261  : بالجتناعي  بملقر 

 SAKIA EL HAMRA JAMILA 5

.CITE DJEMAA CASABLANCA

بملدة : 99 سنة.

في  حدد   : بالجتناعي  بلرأسنا7  

مبلغ 2.240.000 دلهم.

بلسنة بالجتناع ة : من فاتح يناير 

إلى 1) ديسن 3.

بلس دة  بلشركة  تسي3   : بلتس ي3 

RAFIAA TAZI ملدة غي3 محد دة.

بكتابة  تم   : بلقامفني  بإليدبع 

بالدبل  بلتجالية  باملحكنة  بلضبط 

 ،2021 سبتن 3   29 بتاليخ  بلب ضاء 

تحت لقم 794540.

25 P
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LES DOMAINES JAWHARA
شركة مساهنة

لأسنالها : 2.000.000) دلهم
 1-RUE DU : بملقر بالجتناعي

 CAPORAL CORBI AIN SEBAA
CASABLANCA

بلسجل بلتجالي عدد 1)1896
بستقالة  تع ين

بلعامة  بنفجب محضر بلجنع ة 
بستثنائ ة  بصفة  بملنعقدة  بلعادية 
تم بتخاذ   ،2021 أغسطس   2 بتاليخ 

بلقربلبت بلتال ة :
دلي�شي   سني3  بلس د  بستقالة 

بلفدغي3ي من منصبه كنتصرف.
بست فان  بربه م  بلس د  تع ين 
 6 ملدة  جديد  كنتصرف  لعر ي 

سنفبت.
 انفجب محضر بملجلس بإلدبلي 
بملنعقد بتاليخ 2 أغسطس 2021، تم 

بتخاذ بلقربلبت بلتال ة :
دلي�شي  سني3  بلس د  بستقالة 
بلفدغي3ي من منصبه كرئيس مدير 

عام.
ست فان  بربه م  بلس د  تع ين 

بلعر ي كرئيس مدير عام للشركة.
بكتابة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
بالدبل  بلتجالية  باملحكنة  بلضبط 
 ،2021 سبتن 3   ( بتاليخ  بلب ضاء 

تحت لقم 791487.
26 P

TAWZII LESIEUR CRISTAL
شركة مساهنة

لأسنالها : 000.000.) دلهم
 1-RUE DU : بملقر بالجتناعي

CAPORAL CORBI CASABLANCA
بلسجل بلتجالي عدد 425505

بستقالة  تع ين
بلعامة  بنفجب محضر بلجنع ة 
بستثنائ ة  بصفة  بملنعقدة  بلعادية 
تم بتخاذ   ،2021 أغسطس   2 بتاليخ 

بلقربلبت بلتال ة :
دلي�شي   سني3  بلس د  بستقالة 

بلفدغي3ي من منصبه كنتصرف.

بست فان  بربه م  بلس د  تع ين 
 6 ملدة  جديد  كنتصرف  لعر ي 

سنفبت.
 انفجب محضر بملجلس بإلدبلي 
بملنعقد بتاليخ 2 أغسطس 2021، تم 

بتخاذ بلقربلبت بلتال ة :
دلي�شي  سني3  بلس د  بستقالة 
بلفدغي3ي من منصبه كرئيس مدير 

عام.
بست فان  بربه م  بلس د  تع ين 

بلعر ي كرئيس مدير عام للشركة.
بكتابة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
بالدبل  بلتجالية  باملحكنة  بلضبط 
 ،2021 سبتن 3   ( بتاليخ  بلب ضاء 

تحت لقم 791486.
27 P

ASTRA MAROC
شركة مساهنة

 1-RUE DU : بملقر بالجتناعي
CAPORAL CORBI CASABLANCA

بلسجل بلتجالي عدد 0865)
بستقالة  تع ين

بلعامة  بنفجب محضر بلجنع ة 
بستثنائ ة  بصفة  بملنعقدة  بلعادية 
تم بتخاذ   ،2021 أغسطس   2 بتاليخ 

بلقربلبت بلتال ة :
دلي�شي   سني3  بلس د  بستقالة 

بلفدغي3ي من منصبه كنتصرف.
ست فان  بربه م  بلس د  تع ين 
 6 ملدة  جديد  كنتصرف  بلعر ي 

سنفبت.
 انفجب محضر بملجلس بإلدبلي 
بملنعقد بتاليخ 2 أغسطس 2021، تم 

بتخاذ بلقربلبت بلتال ة :
دلي�شي  سني3  بلس د  بستقالة 
بلفدغي3ي من منصبه كرئيس مدير 

عام.
ست فان  بربه م  بلس د  تع ين 

بلعر ي كرئيس مدير عام للشركة.
بكتابة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
بالدبل  بلتجالية  باملحكنة  بلضبط 
 ،2021 سبتن 3   ( بتاليخ  بلب ضاء 

تحت لقم 791491.
28 P

 FINANCIAL BUSINESS CONSULTING
GROUP

 LA COMPETENCE POLYVALENTE AU
SERVICE DE L›ENTREPRISE

STE FIREAL
شركة مساهنة

لبسنالها : 4.000.000 دلهم
مقرها بالجتناعي : 52 شالع بلحسن 

بلثاني بلدبلبلب ضاء
بلسجل بلتجالي لقم : 2007

بستقالة  تع ين
بلعامة  بنفجب محضر بلجنع ة 
بستثنائ ة  بصفة  بملنعقدة  بلعادية 
تم بتخاذ   ،2021 أغسطس   2 بتاليخ 

بلقربلبت بلتال ة :
دلي�شي  سني3  بلس د  بستقالة 

بلفدغي3ي من منصبه كنتصرف.
ست فان  ببربه م  بلس د  تع ين 
 6 ملدة  جديد  كنتصرف  لعر ي 

سنفبت.
 انفجب محضر بملجلس بالدبلي 
بملنعقد بتاليخ 2 أغسطس 2021، تم 

بتخاذ بلقربلبت بلتال ة :
دلي�شي  سني3  بلس د  بستقالة 
بلفدغي3ي من منصبه كرئيس مدير 

عام.
ست فان  ببربه م  بلس د  تع ين 

لعر ي كرئيس مدير عام.
بكتابة  بلقامفني  باليدبع  تم 
بلتجالية  باملحكنة  بلضبط 
سبتن 3   ( بتاليخ  بالدبلبلب ضاء 

2021، تحت لقم 791489.
عن بلنسخة  بلنص 

بملسي3

29 P

 FINANCIAL BUSINESS CONSULTING
GROUP

 LA COMPETENCE POLYVALENTE AU
SERVICE DE L'ENTREPRISE

 GROUPEMENT DES
 INDUSTRIELS OEAGINEUX

DU MAROC
شركة مساهنة

لبسنالها : 00.000) دلهم
 1, RUE DU : مقرها بالجتناعي

-CAPORAL CORBI AIN SEBAA

CASABLANCA
بلسجل بلتجالي  لقم : 08689)

بستقالة  تع ين
بلعامة  بنفجب محضر بلجنع ة 
بستثنائ ة  بصفة  بملنعقدة  بلعادية 
تم بتخاذ   ،2021 أغسطس   2 بتاليخ 

بلقربلبت بلتال ة :
دلي�شي  سني3  بلس د  بستقالة 

بلفدغي3ي من منصبه كنتصرف.
ست فان  بربه م  بلس د  تع ين 
ست  ملدة  جديد  كنتصرف  لعر ي 

)6) سنفبت.
 انفجب محضر بملجلس بإلدبلي 
بملنعقد بتاليخ 2 أغسطس 2021، تم 

بتخاذ بلقربلبت بلتال ة :
دلي�شي  سني3  بلس د  بستقالة 
بلفدغي3ي من منصبه كرئيس مجلس 

بإلدبلة.
ست فان   بربه م  بلس د  تع ين 

لعر ي كرئيس مجلس بإلدبلة.
بكتابة  تم  بلقامفني  بإليدبع 
بالدبل  بلتجالية  باملحكنة  بلضبط 
 2021 سبتن 3   ( بتاليخ  بلب ضاء 

تحت لقم 791485.
عن بلنسخة  بلنص 

بملسي3

30 P

 FINANCIAL BUSINESS CONSULTING
GROUP

 LA COMPETENCE POLYVALENTE AU
SERVICE DE L›ENTREPRISE

 STE D'EXPLOTATION 
DE L'OLIVE
شركة مساهنة

لبسنالها :2.000.000) دلهم
 1RUE : مقرها بالجتناعي

 CAPORAL CORBI
CASABLANCA

بلسجل بلتجالي لقم : 140597
بستقالة  تع ين

بلعامة  بنفجب محضر بلجنع ة 
بستثنائ ة  بصفة  بملنعقدة  بلعادية 
تم بتخاذ   ،2021 أغسطس   2 بتاليخ 

بلقربلبت بلتال ة :
دلي�شي  سني3  بلس د  بستقالة 

بلفدغي3ي من منصبه كنتصرف.
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ست فان  بربه م  بلس د  تع ين 
ملدة جديد  كنتصرف   لعر ي 

 6 سنفبت.
 انفجب محضر بملجلس بالدبلي 
بملنعقد بتاليخ 2 أغسطس 2021، تم 

بتخاذ بلقربلبت بلتال ة :
دلي�شي  سني3  بلس د  بستقالة 
بلفدغي3ي من منصبه كرئيس مدير 

عام.
ست فان  بربه م  بلس د  تع ين 

لعر ي كرئيس مدير عام  للشركة.
بكتابة  تم  بلقامفني  باليدبع 
بلتجالية  باملحكنة  بلضبط 
سبتن 3   ( بتاليخ  بالدبلبلب ضاء 

2021، تحت لقم 791488.
عن بلنسخة  بلنص 

بملسي3

31 P

 FINANCIAL BUSINESS CONSULTING
GROUP

 LA COMPETENCE POLYVALENTE AU
SERVICE DE L’ENTREPRISE

STE OLIVCO
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة

لبسنالها : 100.000 دلهم
 89RUE ABOU : مقرها بالجتناعي
 ALAA ZAHAR QUARTIER DES

HOPITEAUX CASABLANCA
CASABLANCA 

بلسجل بلتجالي لقم : 9)2175
بستقالة  تع ين

بلعامة  بنفجب محضر بلجنع ة 
بستثنائ ة  بصفة  بملنعقدة  بلعادية 
تم بتخاذ   ،2021 أغسطس   2 بتاليخ 

بلقربلبت بلتال ة :
دلي�شي  سني3  بلس د  بستقالة 

بلفدغي3ي من منصبه كنتصرف.
ست فان  ببربه م  بلس د  تع ين 
لعر ي كنسي3  جديد ملدة ) سنفبت.
بكتابة  بلقامفني  باليدبع  تم 
بلتجالية  باملحكنة  بلضبط 
سبتن 3   ( بتاليخ  بالدبلبلب ضاء 

2021، تحت لقم 791490.
عن بلنسخة  بلنص 

بملسي3

32 P

 FINANCIAL BUSINESS CONSULTING
GROUP

 LA COMPETENCE POLYVALENTE AU
SERVICE DE L›ENTREPRISE

 STE LES INDUSTRIES
 ALIMENTAIRES REUNIES

»INDUSALIM«
شركة مساهنة

لبسنالها  : 10.000.000 دلهم
 LOT : مقرها بالجتناعي

 INDUSALIM AVENUE HASSAN
II RP7- SETTAT

بلسجل بلتجالي لقم : )2)
بستقالة  تع ين

بلعامة  بنفجب محضر بلجنع ة 
بستثنائ ة  بصفة  بملنعقدة  بلعادية 
تم بتخاذ   ،2021 أغسطس   2 بتاليخ 

بلقربلبت بلتال ة :
دلي�شي  سني3  بلس د  بستقالة 

بلفدغي3ي من منصبه كنتصرف.
ست فان  ببربه م  بلس د  تع ين 

لعر ي كرئيس مدير عام للشركة.
بكتابة  بلقامفني  باليدبع  تم 
بلضبط باملحكنة بلتجالية بسطات 
بتاليخ فاتح بكتفار 2021، تحت لقم 

.404
عن بلنسخة  بلنص 

بملسي3

33 P

 FINANCIAL BUSINESS CONSULTING
GROUP

 LA COMPETENCE POLYVALENTE AU
SERVICE DE L›ENTREPRISE

STE LESIEUR CRISTAL
شركة مساهنة

لبسنالها  : 15.100).276  دلهم
 ROCHES  : مقرها بالجتناعي

 NOIRES RUE CAPORAL CORBI
CASABLANCA

بلسجل بلتجالي لقم : 4171
بستقالة  تع ين

بلعامة  بنفجب محضر بلجنع ة 
بستثنائ ة  بصفة  بملنعقدة  بلعادية 
بتخاذ  تم   ،2021 يفم ف   29 بتاليخ 

بلقربلبت بلتال ة :
دلي�شي  سني3  بلس د  بستقالة 

بلفدغي3ي من منصبه كندير عام.

ست فان  ببربه م  بلس د  تع ين 

أجل  بلى   لعر ي كندير عام جديد 

غي3 مسمى  ذلك من فاتح أغسطس 

.2021

بكتابة  بلقامفني  باليدبع  تم 

بلضبط باملحكنة بلتجالية بسطات 

تحت لقم   ،2021 سبتن 3   ( بتاليخ 

.79149(
عن بلنسخة  بلنص 

بملسي3

34 P

 FINANCIAL BUSINESS CONSULTING

GROUP

 LA COMPETENCE POLYVALENTE AU

SERVICE DE L’ENTREPRISE

STE HAY AL HABAIB
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة
لبسنالها  : 100.000  دلهم

 1RUE DU  : مقرها بالجتناعي

CAPORAL CORBI CASABLANCA

بلسجل بلتجالي لقم : 9)527

بستقالة  تع ين
بلعامة  بنفجب محضر بلجنع ة 

بستثنائ ة  بصفة  بملنعقدة  بلعادية 

تم بتخاذ   ،2021 أغسطس   2 بتاليخ 

بلقربلبت بلتال ة :

دلي�شي  سني3  بلس د  بستقالة 

بلفدغي3ي من منصبه كنسي3.

ست فان  ببربه م  بلس د  تع ين 

لعر ي كنسي3 جديد ملدة ) سنفبت.

بكتابة  بلقامفني  باليدبع  تم 

بلضبط باملحكنة بلتجالية بسطات 

تحت لقم   ،2021 )سبتن 3  بتاليخ  

.791492
عن بلنسخة  بلنص 

بملسي3

35 P

HOTEL TOUDMA
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة

تعديل
في بملؤلخ  عرفي  عقد   بنقت�شى 

 9 سبتن 3 2021  بملسجل بتاليخ 24 

سبتن 3 2021، بامزكان تقرل ما يلي :

بملصادقة على عقفد بلهبة.
بلس د حركات أمحند يهب الخ ه 
حصص   10 محند  حركات  بلس د 

بلتي ينلكها بالشركة.
تهب  سام ة  محبفب  بلس دة 
 10 بحند  حركات  بلس د  لز جها 

حصص بلتي تنلكها بالشركة.
بلس دة خل جة بز يال تهب الختها 
حصص   10 فاضنة  بز يال  بلس دة 

بلتي تنلكها بالشركة.
الخته  يهب  بزبير  محند  بلس د 
حصص   10 فاضنة  بز يال  بلس دة 

بلتي تنلكها بالشركة.
حركات  بلس د  بستقالة  قبف7 

بمحند  تزك ته.
محند  حركات  بلس د  تع ين 
غي3  ملدة  للشركة  كنسي3  ح د 
جن ع  في  تفق عه  محد دة  بعتناد 

بلعقفد بالدبلية  بلفثائق بلبنك ة.
تح ين بلقامفن بالسا�شي للشركة.

باملحكنة  بلقامفني  باليدبع  تم 
بكتفار   4 بتاليخ  بامزكان  بالبتدبئ ة 

2021، تحت لقم 2060.
36 P

شركة بادوج فزيون 
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة 

بشريك  ح د
مقرها بالجتناعي : زمقة 947 دلب 

علي  حنان تربست بمزكان
بتاليخ مدب التها  بثر   على 
2021، قرلت بلجنع ة   10 سبتن 3 
باد ج  لشركة  بلعادية  غي3  بلعامة 
فزيفن، ش.م.م. ذبت شريك بلفح د، 
دلب   947 زمقة  بالجتناعي  مقرها 
علي  حنان تربست بمزكان  مسجلة 
بالسجل بلتجالي باملحكنة بالبتدبئ ة 
أن  كنا   5(05 لقم  تحت  بامزكان 
بلشركة غي3 منخرطة لدى بلصند ق 

بلفطني للضنان بالجتناعي ما يلي :
حل بلشركة بصفة مبكرة.

باد ج  بلشركة  مصفي  تع ين 
مصطفى.

 947 زمقة   : تحديد مقر بلتصف ة 
دلب علي  حنان تربست بمزكان.
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بكتابة  بلقامفني  باليدبع  تم 

بلضبط باملحكنة بالبتدبئ ة بامزكان 

في 8 سبتن 3 2021، تحت لقم 2012.

37 P

شركة بن اليزيد عبدو ترانس  
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة 

بشريك  ح د

مقرها بالجتناعي : بملجنفعة أ زمقة 
12 لقم 16 حي بلحرش بيت ملف7

 16 بتاليخ  مدب التها  بثر  على 

بلجنع ة  قرلت   ،2021 سبتن 3 

بليزيد  لشركة  بلعادية  غي3  بلعامة 

شريك  ذبت  ش.م.م.  تربنس،  عبد  

بلفح د، مقرها بالجتناعي بملجنفعة 

أ زمقة 12 لقم 16 حي بلحرش بيت 
بلتجالي  بالسجل  ملف7  مسجلة 

تحت  بامزكان  بالبتدبئ ة  باملحكنة 
منخرطة  غي3  بلشركة   ،1751( لقم 

للضنان  بلفطني  بلصند ق  لدى 

بالجتناعي تقرل ما يلي :

حل بلشركة بصفة مبكرة.

بليزيد  بن  بلشركة  تع ين مصفي 

عبد هللا.

تحديد مقر بلتصف ة :  بملجنفعة 

أ زمقة 12 لقم 16 حي بلحرش بيت 

ملف7.

بكتابة  بلقامفني  باليدبع  تم 

بلضبط باملحكنة بالبتدبئ ة بامزكان 

في 8 أكتفار 2021، تحت لقم 2112.

38 P

 STE SAIDLAM SERVICES
SARL AU

مقرها بالجتناعي : 216 حي بلنصر 

سكتفل 8 عين عفدة تنالة

ب ع حصص بجتناع ة
في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 

قرل مسي3 شركة   ،2021 سبتن 3   6

SAIDLAM SERVICES على ما يلي :

ب ع حصص  بجتناع ة : من طرف 

بلس د سع د ملن عي بلى بلس د عبد 

بلفتاح حد دي : 1000 حصة بق نة 

100 دلهم للفبحدة.

سع د  بلس د  بملسي3  بستقالة 

بلفتاح  عبد  بلس د  ملن عي  تسن ة 

حد دي كنسي3  ح د للشركة.

تح ين بلقامفن بالسا�شي للشركة.

تم باليدبع بلقامفني بال 7 بكتابة 

بتنالة  بالبتدبئ ة  باملحكنة  بلضبط 

لقم  تحت   ،2021 أكتفار   7 بتاليخ 

.198(

39 P

بئتنام ة أسفال كفنساي

مقرها بالجتناعي : شقة لقم 4 جنان بلنهضة 

1 بلرااط

بلهاتف : 7.72.97.60).05

بلنقا7 : 7).)06.62.74.4

STE SELF OPTIC
SARL

لبسنالها : 100.000 دلهم

مقرها بالجتناعي : لقم 8 زمقة بسفي 

بلرااط

بالستثنائي  بلعام  بلجنع  بطال  في 

بملنعقد   SELF OPTIC SARL لشركة 

قرل   ،2021 سبتن 3   20 بتاليخ 

بالعضاء  ااالجناع بلتغ ي3بت بلتال ة:

بلس دة  ب ع  بعد   : بالسهم  ب ع 

بلفبفي  لط فة  دمدن  بلس دة  سناء 

تقس م  أصبح  بلشركة،  السهم 

بالسهم كالتالي : 

لحني�شي  بللط ف  عبد  بلس د 

 .......... (B7(6288 ب.ت.  لقم)

 ..... بلشركة  أسهم  من   %  75

75.000 دلهم.

(ب.ت.   بغر ل   يفسف  بلس د 
 .......... (A782628 لقم

 ..... بلشركة  أسهم  من   %  25

25.000 دلهم.

أسهم  %من   100  .... بملجنفع 

بلشركة ...... 100.000 دلهم.

مسي3  بملسي3ة  تع ين  بستقالة 
: قرل بالعضاء باالجناع قبف7  جديد 

بستقالة بملسي3ة بلس دة سناء دمدن  

HA120562)  تع ين  لقم  (ب.ت.  

لقم  (ب.ت.   بغر ل  يفسف  بلس د 

A782628)  مسي3 للشركة.

بلشركاء  يصرح   : بلشركاء  بقربل 
بملنته ة  اليتهم أن بلسجالت بلقامفم ة 
قامفم ة،  في  ضع ة   بلضريب ة 
عنل ات  أي  على  بالرد   يتعهد ن 
تدق ق ضريب ة أ  ديفن تتعلق بقت3ة 

بدبلتهم.
تحديث بلقامفن بالسا�شي للشركة 
بلجديدة  بلتعديالت  مربعاة  مع   :

للشركة.
باملحكنة  بلقامفني  باليدبع  تم 
أكتفار   14 يفم  بالرااط  بلتجالية 

2021، تحت لقم 11)118.
للب ان

40 P

STE THIMAR CONSULTING
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة 

بشريك  ح د
لبسنالها : 10.000 دلهم

مقرها بالجتناعي : )7 زمقة جعفر 
بلصديق أكدب7 بلرااط

بلسجل بلتجالي لقم : ))812
بلفح د  بلشريك  قربل  بنقت�شى 
بتاليخ 15 سبتن 3 2021 قرل ما يلي :

بلحل بملسبق للشركة بملشال بليها 
أعاله.

تع ين بلس د أحند  مب ل بفجندبل 
مصف ا للشركة بملذكفلة.

زمقة   7(  : هف  بلتصف ة  عنفبن 
جعفر بلصديق أكدب7 بلرااط.

تم باليدبع بلقامفني لدى بملحكنة 
بكتفار   6 بتاليخ  بالرااط  بلتجالية 

2021، تحت لقم 9466.
41 P

STE ELMA DIS
SARL

لبسنالها : 14.000.000 دلهم
هبة حصص بجتناع ة

خر ج شريك
تح ين بلقامفن بالسا�شي

بستدلبك خطأ  قع بالجريدة 
بلرسن ةلقم 5686 بتاليخ 20 بكتفار 

2021
بلس د   : كاملة لفائدة   : من  بدال  
حصة   2(((( بملدني  بلشا ي 
منتصر  بلشا ي  بجتناع ة  بلس د 

))))2 حصة بجتناع ة.

بلس د   : لفائدة  كاملة   : يقرأ 

حصة   2((( بملدني  بلشا ي 

منتصر  بلشا ي  بجتناع ة  بلس د 

)))2 حصة بجتناع ة.
بلباقي بد ن تغ ي3

42 P

بئتنام ة ماغتا

ش.م.م.
مقرها بالجتناعي : 12 زمقة بملفحدين شقة لقم 

1 حسان بلرااط

 STE SOUHAIL ZWINE
SARL

تبعا للجنع بلعام بالستثنائي بلذي 

 SOUHAIL بلشركة   بنقر  بنعقد 

سبتن 3   16 بتاليخ   ZWINE SARL

2021، قرل بلشركاء ما يلي :

: مدلسة  تغ ي3 نشاط بلشركة بلى 

أكث3  أ   ق ادة س الة  بحدة  لتعل م 

من س الة.

باملحكنة  بلقامفني  باليدبع  تم 

بلتجالية بالرااط تحت لقم 117976 

بتاليخ 4 بكتفار 2021.

43 P

 STE DELTA FACILITIES
MAROC

SARL

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة

مقرها بالجتناعي : 224 حي بلحرية 1 

بلطابق ) شقة لقم 9 بملحندية

تاسيس شركة
حرل  عرفي  عقد  بنقت�شى 

باملحندية بتاليخ فاتح أكتفار 2021، 

لشركة  بالسا�شي  بلقامفن  بنشاء  تم 

خصائصها  بملسؤ ل ة  محد دة 

كالتالي :

بلتسن ة : دلتا فاس ل تي مغفك.

بملفضفع : مفثق بملنتلكات.

مقا 7 في بلديكفل  بلبناء.

من تاليخ  سنة ببتدبء   99  : بملدة 

بلتاسيس.
في  محدد   : بلشركة  لبسنا7 

10.000 دلهم مقسم بلى 100 حصة 

من فئة 100 دلهم للحصة.
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للس د بدليس بفقنطال 70 حصة.
بلس د محند بيت دبد 0) حصة.

تع ين  تم   : بلشركة    بالدبلة 
بلس د بدليس بفقنطال كنسي3  ح د 

للشركة.
تم باليدبع بلقامفميبكتابة بلضبط  
يفم  باملحندية  بالبتدبئ ة  باملحكنة 

)1 أكتفار 2021، تحت لقم 2152.
44 P

STE ZEIN RESTAURANT
SARL

CAPITAL : 100.000 DHS
 SIEGE SOCIAL : N°193 BD
 EL JAHID HAY EL WAFAA

MOHAMEDIA
حل بلشركة

حرل  عرفي  عقد  بنقت�شى 
 ،2021 16 سبتن 3  باملحندية بتاليخ 
تنت بملصادقة باالجناع على ما يلي :

 ZEIN بلشركة  حل 
RESTAURANT  تصف تها بلطفع ة.

تع ين كنصف ة للشركة بلس دة 
حي   17 برقم  بلقاطنة  لحالي  سهام 
مدة  بمتهاء  بلى  بملحندية  بلشنس 

بلتصف ة.
بكتابة  بلقامفني  باليدبع  تم 
بالبتدبئ ة  بملحكنة  لدى  بلضبط 
 ،2021 28 سبتن 3  باملحندية بتاليخ 

تحت لقم 2026.
45 P

 STE GAMA COST
ISOLATION

SARL AU
مقرها بالجتناعي : 224 حي بلحرية 1 

بلطابق ) لقم 9 بملحندية
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة

بشريك  ح د
تاسيس شركة

حرل  عرفي  عقد  بنقت�شى 
 ،2021 21 سبتن 3  باملحندية بتاليخ 
لشركة  بالسا�شي  بلقامفن  بنشاء  تم 
بشريك  ح د  بملسؤ ل ة  محد دة 

خصائصها كالتالي :

بلتسن ة : كاما كفستايز   الس ف.
بملفضفع : مقا 7 في بلبناء.

مقا 7 في بالملن فم  بملعادن.
 عنفما جن ع بلعنل ات بلتجالية 
 بملال ة  بلصناع ة  بملنقفلة 
 بلعقالية  بلزلبع ة بملتصلة بشكل 
كل ا أ  جزئ ا،  مباشر أ  غي3 مباشر، 
بأحد بالغربض بملذكفلة أعاله أ  بأي 
�شيء ذي صلة أ  �شيء مشابه يحتنل 
بلعنل ات  أن يكفن لصالح بلتنن ة، 
بالجتناع ة للنجتنع لنفسها  لصالح 

بالخرين.
من تاليخ  سنة ببتدبء   99  : بملدة 

بلتاسيس.
في  محدد   : بلشركة  لأسنا7 
 1000 بلى  مقسم  دلهم   100.000

حصة من فئة 100 دلهم للحصة.
 1000 برااش  هللا  عبد  للس د 

حصة.
بالدبلة بلشركة   : تم تع ين بلس د 
عبد هللا برااش كنسي3  ح د للشركة.
بكتابة  بلقامفني  باليدبع  تم 
بالبتدبئ ة  باملحكنة  بلضبط  
باملحندية يفم 5 أكتفار 2021، تحت 

لقم 2074.
46 P

شركة بكا كفمتا

لقم 26 عنالة بملستقبل، شالع ببن بلعربي بلحي 

بلصنبعي بكادير

STE NURITICK MAROC
SARL

بلغي3  بلعام  بلجنع  بنفجب  قرل 
بلعادي بملنعقد بتاليخ فاتح ديسن 3 

2020 ما يلي :
مصفي  تقرير  على  بلتصديق 

للشركة.
بلحساب بلنهائي للتصف ة.
بعفاء بملصفي من مهامه.

بعالن بلتصف ة بلنهائ ة  بالغالق 
بلتام للشركة.

بكتابة  بلقامفني  باليدبع  تم 
بلتجالية  باملحكنة  بلضبط  
 ،2021 أكتفار  فاتح  باكاديراتاليخ 

تحت لقم )2117.
47 P

شركة بكا كفمتا
لقم 26 عنالة بملستقبل، شالع ببن بلعربي بلحي 

بلصنبعي بكادير

STE FEEL INTERIEUR
SARL AU 

بلغي3  بلعام  بلجنع  بنفجب  قرل 
بكتفار   21 بتاليخ  بملنعقد  بلعادي 

2019 ما يلي :
مصفي  تقرير  على  بلتصديق 

للشركة.
بلحساب بلنهائي للتصف ة.
بعفاء بملصفي من مهامه.

بعالن بلتصف ة بلنهائ ة  بالغالق 
بلتام للشركة.

بكتابة  بلقامفني  باليدبع  تم 
بلتجالية  باملحكنة  بلضبط  
2021، تحت  17 يفم ف  باكاديراتاليخ 
بلتجالي  بلسجل   ،100224 لقم 

.29811
48 P

STE SHOUARA
SARL AU

بنشاء شركة
بنقت�شى عقد عرفي مؤلخ بفاس 
بتاليخ 14 سبتن 3 2021، تم تاسيس 
ذبت  بملحد دة  بملسؤ ل ة  شركة 

بلشريك بلفح د خاص تها كالتالي :
.STE SHOURA : بلتسن ة

بلهدف : مصنع بللحفم بلبالدة.
بلصناعي  بلحي   : بالجتناعي  بملقر 
بلدكالبت شالع بفكرع بلتازي ) فاس.

بملدة : 99 سنة.
في  حدد   : بالجتناعي  بلربسنا7 
 100 بلى  مقسنة  دلهم   10.000
للحصة  دلهم   100 فئة  من  حصة 

بلفبحدة.
بنسديرة  بلس د  عين   : بلتس ي3 
عبد بلعزيز مسي3ب للشركة ملدة غي3 

محد دة.
كتابة  لدى  بلقامفني  باليدبع  تم 
بفاس  بلتجالية  باملحكنة  بلضبط 
لقم  تحت   ،2021 بكتفار   8 بتاليخ 

.4416/21
بنثابة مقتطف  ا ان

49 P

STE MEDYAX
SARL

لبسنالها : 100.000 دلهم
مقرها بالجتناعي : لقم 1016 

بلطابق بال 7 شالع محند بلسادس 
خريبكة

بنقت�شى عقد عرفي مؤلخ بخريبكة 
سنت   ،2021 أغسطس   (1 بتاليخ 
ذبت  لشركة  بالساس ة  بلقفبمين 
بملسؤ ل ة محد دة لها بملنيزبت بلتال ة :

.MEDYAX SARL : بلتسن ة
بستشالة  برمجة   : بملفضفع 

 تصن م بملعلفم ات.
 P R O G R A M M A T I O N
 CONSEIL CONCEPTION EN

.INFORMATIQUE
بملقر بالجتناعي : لقم 1016 شالع 

محند بلسادس خريبكة.
بلشركة  بلصالح ات  مدة   : بملدة 
من تاليخ  سنة ببتدبء   99 حددت في 
في  بال  بلتجالي  بلسجل  في  تسج لها 
في  أ   ال بمه  بلسابق  بالمحال7  حالة 

حالة بلتنديد.
 100.000  : بالجتناعي  بلربسنا7 
من  حصة   1000 بلى  مفزعة  دلهم 
للحصة  بملنسفاة  دلهم   100 فئة 

كالتالي بلى :
يحيى بفهال7 .... 500 حصة.

محسن بلشعففي ... 500 حصة.
بفهال7  يحيى  عين   : بلتس ي3 
للشركة  مسي3بن  بلشعففي   محسن 

ملدة غي3 محددة.
كتابة  لدى  بلقامفني  باليدبع  تم 
بلضبط باملحكنة بالبتدبئ ة بخريبكة 
تحت لقم   ،2021 أكتفار   1( بتاليخ 
لقم  تحت  بلتجالي  )49  االسجل 

.7299
50 P

STE DEGENTLE
SARL

لبسنالها : 100.000 دلهم
مقرها بالجتناعي : لقم 1016 

بلطابق بال 7 شالع محند بلسادس 
خريبكة

مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
 ،2021 سبتن 3   2 بتاليخ  بخريبكة 
لشركة  بالساس ة  بلقفبمين  سنت 
ذبت بملسؤ ل ة محد دة لها بملنيزبت 

بلتال ة :
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 STE DEGENTLE  : بلتسن ة 
.SARL

بستشالة  برمجة   : بملفضفع 
 تصن م بملعلفم ات.

 P R O G R A M M A T I O N
 CONSEIL CONCEPTION EN

.INFORMATIQUE
بملقر بالجتناعي : لقم 1016 شالع 

محند بلسادس خريبكة.
بلشركة  بلصالح ات  مدة   : بملدة 
من تاليخ  سنة ببتدبء   99 حددت في 
في  بال  بلتجالي  بلسجل  في  تسج لها 
في  أ   ال بمه  بلسابق  بالمحال7  حالة 

حالة بلتنديد.
 100.000  : بالجتناعي  بلربسنا7 
دلهم مفزعة بلى 1000 حصة من فئة 
100 دلهم للحصة  بملنسفاة كالتالي 

بلى :
سع د بلغزبلي .... 500 حصة.

عبد بلكبي3 خفيل د ... 500 حصة.
بلغزبلي  يسع د  عين   : بلتس ي3 
 عبد بلكبي3 خفيل د مسي3بن للشركة 

ملدة غي3 محددة.
كتابة  لدى  بلقامفني  باليدبع  تم 
بلضبط باملحكنة بالبتدبئ ة بخريبكة 
تحت لقم   ،2021 أكتفار   1( بتاليخ 
لقم  تحت  بلتجالي  492  االسجل 

.7297
51 P

 STE CLICK 2 IN
SARL

لبسنالها :  100.000 دلهم
مقرها بالجتناعي : بلفالية شالع علي 
ياعطا عنالة تكنف ع اد بلفك Cلقم 

4) بلطابق بلرببع تطفبن
بلعام  بلجنع  محضر  بنقت�شى 
بكتفار   4 بتاليخ  بملؤلخ  بالستثنائي 

2021، تقرل ما يلي :
بملصادقة على تففيت جن ع أسهم 
بلس د  لصالح  ب يت  هشام  بلس د 

لش د بغ ض.
قبف7 بستقالة بلس د هشام بيت، 
مديرب  بغ ض  لش د  بلس د   تع ين 

جديدب للشركة لفت3ة غي3 محددة.

تعديل تفق ع بلشركة على بلنحف 
بلتالي :

في  صح ح  بشكل  بلشركة  تلتزم 
بتفق ع  بها  بملتعلقة  بالعنا7  جن ع 

بلس د لش د بغ ض.
تعديل بلقامفن بالسا�شي للشركة.

مكتب  لدى  بلقامفني  باليدبع  تم 
بلضبط باملحكنة بالبتدبئ ة بتطفبن 
لقم  تحت   ،2021 أكتفار   8 بتاليخ 

.(965
مقتطف للنشر  بالشهال

52 P

 STE IZIDEN
SARL AU

CAPITAL : 100.000 DHS
 SIEGE : AV ASFI N°26 SOUS SOL

TETOUAN
بنفجب أحكام بلقربل بالستثنائي 
 (0 في  بملنعقد  بلفح د،  للنساهم 
بلجنع ة  من  بدال  تقرل  صباحا، 

بلعامة غي3 بلعادية ما يلي :
 (20.000 بنقدبل  لبسنا7  زيادة 
 100.000 من  يرتفع  بح ث  دلهم، 

دلهم بلى 420.000 دلهم.
تعديل بلقامفن برسا�شي للشركة

مكتب  لدى  بلقامفني  باليدبع  تم 
بلضبط باملحكنة بالبتدبئ ة بتطفبن  
لقم   تحت   ،2021 أكتفار   5 بتاليخ 

.(929
53 P

STE JOBZILLA
SARL

لبسنالها : 10.000 دلهم
مقرها بالجتناعي : 6 مكرل بلطابق 
بلسفلي بلفك د شالع 21 غشت 

خريبكة
بلعام  بلجنع  محضر  بنقت�شى 
 STE  : بملسناة  للشركة  بالستثنائي 
بخريبكة  مؤلخ   JOBZILLA SARL
على بلساعة    ،2021 سبتن 3   17 في 
عبد   : بلعاشرة صباحا قرل شركائها 
حصة   75 بملالك 7  بلرحنان كربكي 

بجتناع ة (شريك  مسي3).

 25 صالح عبد بمله نن بملالك 7 

حصة بجتناع ة (شريك  مسي3).

 STE بلشركة  حل   : يلي  ما 

لبسنا7  ذبت   ،JOBZILLA SARL

مقرها  دلهم  بلفبقع   10.000

بالجتناعي ب : 6 مكرل بلطابق بلسفلي 

بلفك د شالع 21 غشت خريبكة.

 : بملسناة  بلشركة  تصف ة 

لأسنا7  ذبت   JOBZILLA SARL

مقرها  دلهم  بلفبقع   10.000

بالجتناعي : 6 مكرل، بلطابق بلسفلي 

بلفك د شالع 21 غشت خريبكة.

كتابة  لدى  بلقامفني  باليدبع  تم 

بلضبط باملحكنة بالبتدبئ ة بخريبكة 

تحت لقم   ،2021 أكتفار   1( بتاليخ 

لقم  تحت  بلتجالي  491  االسجل 

.6229
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STE NOBLISSIMO
SARL

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة

لبسنالها : 700.000 دلهم

مقرها بالجتناعي : بلدبلبلب ضاء 8) 

زمقة ب ي3 باغف

بلسجل بلتجالي لقم : 122445

محضر بلجنع بلعام غي3 بلعادي 
NOBLISSIMO SARL لشركة

زيادة في لبسنا7 بلشركة
بلعام  للجنع  محضر  بنقت�شى 

 29 بتاليخ  للشركة  بلعادي  غي3 

ديسن 3 2008 تم تقرير ما يلي :

من  بلشركة  لبسنا7  في  بلزيادة 

 700.000 مبلغ  بلى  دلهم   100.000

دلهم،  ذلك عن طريق تعفيض ديفن 

حالة   بجبة بلدفع على بلشركة.

بلحصص  بلزيادة  لهذه  تبعا 

بالجتناع ة بملكفمة لربسنا7 بلشركة 

بلشركاء  ملك  في  بالن  هي  بملسناة 

كالتالي :

ب  بلجل ل  عبد  بن  مب ل  بلس د 

00)6 حصة بجتناع ة.

700 حصة  لحلف ب  بلس د ل ناء 
بجتناع ة.

بلحصص  مجنفع  يصبح  بح ث 
هف 7000 حصة بجتناع ة.

6  7 من بلقامفن  تعديل بلفصل 
بالسا�شي.

صالح ات.
باملحكنة  بلقامفني  باليدبع  تم 
لقم  تحت  بالدبلبلب ضاء  بلتجالية 

26180) بتاليخ 19 يناير 2009.
مقتطف  ا ان
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 STE PRO FIT ATHLETIC
 CLUB

SARL
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة

لبسنالها : 10.000 دلهم
مقرها بالجتناعي : 0) شقة لقم 8 
زمقة مفالي بحند لفك لي حسان 

بلرااط
بلسجل بلتجالي لقم : 152151

بنقت�شى بلجنع بلعام بالستثنائي 
تقرل   ،2021 سبتن 3   27 في  بملؤلخ 
حل شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة، 
مبلغ لبسنالها 10.000 دلهم  عنفبن 
 8 شقة لقم   (0 مقرها بالجتناعي   
حسان  لفك لي  بحند  مفالي  زمقة 
على  بلقدلة  عدم  مت جة  بلرااط 
بلفبقع  بلض  على  بملشر ع  تفع ل 
قطاع  على  كفل ما  تدبع ات  بسبب 

بالنشطة بلرياض ة.
شقة   (0 حدد مقر بلتصف ة ب  
لفك لي  بحند  مفالي  زمقة   8 لقم 
أيفب  بلس د  بلرااط  عين  حسان 
بلحنزب ي  عنفبمه حي بلسالم بلفك 

)2 لقم 954 سال كنصفي للشركة.
 عند بالقتضاء بلحد د بملفر ضة 
محل  لهم  بملخفلة  بلصالح ات  على 
بملخابرة  محل تبل غ بلعقفد  بلفثائق 

بملتعلقة بالتصف ة.
بالرااط  بلقامفني  باليدبع  تم 
تحت لقم   ،2021 أكتفار   1( بتاليخ 

.D118286
56 P
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SARL

 EXPERTISE COMPTABLE  COMMISAIRIAT

 AUX COMPTES

CONSEILS &EXTERNALISATION

STE MEGZARI EXPERT
شركة ذبت مسفؤل ة محد دة 

بشريك  ح د
لبسنالها : 10.000 دلهم

مقرها بالجتناعي : 6 زمقة ضاية عفب 
شقة لقم 16 أكدب7 بلرااط

بلسجل بلتجالي لقم : )14692 
بلرااط

مقل ملك ة حصص من بلشركة 
تغ ي3 بالسم  مقل بملقر

 24 بتاليخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
بلجنع  بتخذ  بالرااط،   2021 يفم ف 

بلعام بلقربلبت بلتال ة :
 : بلشركة  من  حصص  ب ع 
بنقل  مكزبلي  عثنان  بلس د  قام 
حصة   100 أصل  من  حصص   5
ينلكها في بلشركة بلى بلس دة زينب 
بتأك د  بلجنع  قام  تم  بلحسنا ي 
مهامه  في  مكزبلي  عثنان  بلس د 

كنسي3 للشركة ملدة غي3 محد دة.
قامت   : بلشركة  بسم  تغ ي3 
بتغ ي3  بكسبي3«  »مكزبلي  بلشركة 

بسنها لتصبح »صفف ن غ«.
 MEGZARI EXPERT SARL كامت

.SOFIMAG SARL أصبحت  AU
مقر  أصبح   : بلشركة  مقر  مقل 
زمقة هال ن بلرش د   17 بلشركة هف 
لقم  شقة  بلرش د،  هال ن  شقة  

أكدب7 بلرااط.
تم بلغاء بلنظام بالسا�شي بلقديم 
ل عتند  بنساهم  ح د  كشركة 
تفض ال  مضنفما  بلعام  بلجنع 
كشركة  بملعد7  بالسا�شي  بلنظام 
متعددة  محد دة  مسؤ ل ة  ذبت 

بملساهنين.
 تم باليدبع بلقامفني : تم تسج ل 
شركة  خصت  بلتي  بلتعديالت  هذه 
بالسجل بلتجالي  »مكزبلي بكسبي3« 
بتاليخ  8244 لقم  تحت   بالرااط 

 16 أغسطس 2021.
ملخص منأجل بلنشر  بالشهال

من طرف بلس د بملسي3

57 P

ASMA PRIVATE SCHOOLING

SARL AU

CAPITAL : 100.000.000 DHS

RC N° :504.337

PATENTE : (2100556

IF N° : 50281923

CNSS N° : 268710

ICE N°: 002827190000020

 SIEGE SOCIAL : 127 AV DES FAR ANGLE

 RUE EL BRIHMI EL IDRISSI 9EME ETAGE

CASABLANCA

 STE ASMA PRIVATE

SCHOOLING
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة

بشريك  ح د
لبسنالها بالجتناعي : 100.000 دلهم

مقرها بالجتناعي : 129 محج بلجيش 

بمللكي زب ية زمقة بل 3ه مي بلطابق 

بلتاسع بلدبلبلب ضاء

بلسجل بلتجالي لقم : 7)).504 

بلدبلبلب ضاء

بلتعريف بملفحد : 

002827190000020

بلشريك  قربلبت  بنفجب محضر 

صالح ات  في  بملندلجة  بلفح د 

بلجنع ة بلعامة غي3 بلعادية لشركة 

 ASMA PRIVATE SCHOOLING
بملؤلخ بتاليخ 0) سبتن 3 2021، تقرل 

ما يلي :

بلزيادة في لبسنا7 بلشركة بنبلغ 

99.990.000 دلهم باكتتاب مقدي في 

بالمصبة ع 3 بصدبل 999.900 حصة 

للحصة  دلهم   100 بنبلغ  جديدة 

مبلغ   1/4 من  أكث3  بلفبحدة  تحرير 

عند بالكتتاب لي3تفع لبسنا7 بلشركة 

من 10.000 دلهم بلى 100.000.000 

دلهم.

بلزيادة  تعديل  تحق ق  معاينة 

بالسا�شي  بلنظام  من   9  8 بملادتين 

بثر ذلك.

تم بلق ام بااليدبع بلقامفني بكتابة 

بلتجالية  بملحكنة  لدى  بلضبط 

أكتفار   14 بتاليخ  بالدبلبلب ضاء 

2021، تحت لقم )79669.
عن بدبلة  بلتس ي3 
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 ASMA DEVELOPEMENT
IMMOBILIER

ASDI
شركة مساهنة

لأسنالها بإلجتناعي : 50.000 دلهم
مقرها بإلجتناعي : 129، محج 

بلجيش بمللكي زب ية زمقة بل 3ه مي 
لقم 4 بلدبلبلب ضاء

لقم بلسجل بلتجالي : بلدبلبلب ضاء 
185.615

بلتعريف بملفحد : 
001878(7000046

بنفجب محضر قربلبت بلجنع ة 
 ASMA لشركة  بلعادية  بلعامة 
 DEVELOPEMENT IMMOBILIER
تقرل   ،2021 أبريل   29 بملؤلخ بتاليخ 
تع ين بلس دة شهرزبد شرقي كعضفة 
بنجلس بإلدبلة للفت3ة بملنته ة بامتهاء 
بلعادية  بلعامة  بلجنع ة  بنعقاد 
بلتي ستصادق على حسابات بلسنة 

بملال ة بملنته ة في 1) أكتفار 2022.
تم بلق ام باإليدبع بلقامفني بكتابة 
بلتجالية  بملحكنة  لدى  بلضبط 
أكتفار   14 بتاليخ  بالدبلبلب ضاء 

2021 تحت لقم 796691.
عن بملستخلص  بلب امات
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 ASMA DEVELOPEMENT
IMMOBILIER

ASDI
شركة مساهنة

لأسنالها بإلجتناعي : 50.000 دلهم
مقرها بإلجتناعي : 129، محج 

بلجيش بمللكي زب ية زمقة بل 3ه مي 
لقم 4 بلدبلبلب ضاء

لقم بلسجل بلتجالي : بلدبلبلب ضاء 
185.615

بلتعريف بملفحد : 
001878(7000046

قربلبت  محضر  بنفجب 
 ASMA شركة  إدبلة  مجلس 
 DEVELOPEMENT IMMOBILIER
تقرل   ،2021 يفل ف   12 بملؤلخ بتاليخ 

ما يلي  :

محند  بلس د  بستقالة  تسج ل 

ياقين من منصبه كندير عام منتدب 

بالشركة.

جنا7  بلس د  بستقالة  تسج ل 

بملست3ي من منصبه كعضف بنجلس 

بإلدبلة  منصبه كندير عام منتدب 

بالشركة.

بلربجي  محند  بلس د  بمتدبب 

بلق طفني  بإلدلي�شي  إدليس   بلس د 

كعضفين بنجلس بإلدبلة،  س عرض 

بلعامة  بلجنع ة  على  بالمتدبب  هذب 

بملقبلة للنصادقة على بلقربل.

شرقي  شهرزبد  بلس دة  تع ين 

مع  بالشركة  منتدبة  عامة  كنديرة 

تففيض بلصالح ات.

تم بلق ام باإليدبع بلقامفني بكتابة 

بلتجالية  بملحكنة  لدى  بلضبط 

أكتفار   14 بتاليخ  بالدبلبلب ضاء 

2021 تحت لقم 796692.
عن بملستخلص  بلب امات
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PARAPHARMACIE KACEM
ش.م.م.ش. 

بلرأسنا7 بإلجتناعي : 100.000.00 

دلهم

بملقر بإلجتناعي : بالد بلصب حي زمقة 

تهامت لقم 4 تابريكت سال

بلتأسيس  بنقت�شى بلجنع بلعام 

 ،2021 سبتن 3   16 بتاليخ  مؤلخ 

مسؤ ل ة  ذبت  شركة  تأسيس  تم 

محد دة ذبت شريك  بحد باملنيزبت 

بلتال ة :

شركة   : بلتسن ة 

 PARAPHARMACIE KACEM

ش.م.م.ش. .

ذبت  شركة   : بلقامفني  بلفضع 

مسؤ ل ة محد دة ذبت شريك  ح د.

مستحضربت  ب ع   : بلهدف 

بلتجن ل بالتقس ط.

بلتجالة.

بإلستي3بد  بلتصدير.

بلصب حي  بالد   : بإلجتناعي  بملقر 
زمقة تهامت لقم 4 تابريكت سال.



عدد 5688 - 27 لا ع بر 7 )144 )) مففن 3 2021)الجريدة الرسمية   21458

في بلشركة  مدة  حددت   :  بملدة 

 99 سنة تبتدئ من تاليخ تأسيسها.

حدد   : بإلجتناعي  بلرأسنا7 

بلرأسنا7 بإلجتناعي في 100.000.00 

حصة   1000 على  مقسنة  دلهم، 

مفزعة  دلهم للفبحدة،   100 بق نة 

على بلشكل بلتالي :

 1000 بلسباعي  قاسم  بلس د 

حصة.

بملجنفع : 1000 حصة.

أسندت مهنة بلتس ي3   : بلتس ي3 

كنسي3  بلسباعي،  قاسم  بلس د  إلى 

لشركة  محد دة،  غي3  ملدة   ح د 

 .PARAPHARMACIE KACEM

برسا�شي  بلقامفني  بلفضع  تم 

للشركة حسب بلفصل 05-96.

للشركة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

بالرااط  لإلستثنال  بلجهفي  باملركز 

بلرقم  تحت   2021 أكتفار   11 في 

.(465(
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IWISS شركة
ش.م.م

بلرأسنا7 بإلجتناعي : 100.000.00 

دلهم

بملقر بإلجتناعي : عنالة 6 إقامة 

مسال بلرقم 18 حي بلرحنة سال

بنقت�شى بلجنع بلتأسي�شي مؤلخ 

بتاليخ 28 سبتن 3 2021، تم تأسيس 

محد دة  مسؤ ل ة  ذبت  شركة 

باملنيزبت بلتال ة :

بلتسن ة : شركة IWISS ش.م.م.

ذبت  شركة   : بلقامفني  بلفضع 

مسؤ ل ة محد دة.

بلهدف :

برشغا7 بملختلفة  بلبناء.

بلتجالة.

ب ع بلعقاقي3 بالتقس ط.

6 إقامة  : عنالة  بملقر بإلجتناعي 

مسال بلرقم 18 حي بلرحنة سال.

بملدة : حددت مدة بلشركة في 99 

سنة تبتدئ من تاليخ تأسسيها.

حدد   : بإلجتناعي  بلرأسنا7 

بلرأسنا7 بإلجتناعي في 100.000.00 

حصة   1.000 على  مقسنة  دلهم، 

بق نة 100 دلهنا للفبحدة، مفزعة 

على بلشكل بلتالي :

بلس د بحند بلتاني 750 حصة.

 250 بلفكر ني  فت حة  بلس دة 

حصة.

بملجنفع : 1.000 حصة.

أسندت مهنة بلتس ي3   : بلتس ي3 

كنسي3 ملدة  إلى بلس د بحند بلتاني، 

.IWISS غي3 محد دة، لشركة

برسا�شي  بلقامفني  بلفضع  تم   

للشركة حسب بلفصل 96-05.

للشركة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

بالرااط  لإلستثنال  بلجهفي  باملركز 

بلرقم  تحت   2021 أكتفار   11 في 

.(4669
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 STE. ENERGIE SERVICES

GMA
S.A.R.L

تففيت حصص إجتناع ة
بلعام  بلجنع  محضر  بنقت�شى 

بإلستثنائي بملنعقد بتاليخ 0) سبتن 3 

 ENERGIE بلشركة  بنقر   2021

ذبت   ،SERVICES GMA SARL

بلرأسنا7 بلبالغ 10.000 دلهنا  بلتي 
مقرها هف لقم 7 شقة 11 زمقة مفالي 

لش د حسان بلرااط تقرل ما يلي :

من  إجتناع ة  حصص  تففيت 

بلس دة لفل نس بريج ت طفماسينف 

بنا مجنفعه تسعة  ألبعفن حصة 

إجتناع ة بق نة مائة دلهم للحصة 

فرجني  بلس دة  لفائدة  بلفبحدة 

صففي كالن بلتي قبلت هذب بلتففيت.

كنت جة للتففيت بلسالف بلذكر 

ذبت  بلقامفني  بلشكل  تحفيل  تم 

بملسؤ ل ة بملحد دة.

فرجني  بلس دة  في  بلثقة  تجديد 

غي3  ملدة  كنسي3ة  كالن  صففي 

محد دة.

حسب  برسا�شي  بلنظام  تح ين 
بلتعديالت بلحال ة .

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
بتاليخ بالرااط،  ذلك   بلتجالية 
لقم  تحت   2021 أكتفار   1(  

.118280
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FIDUCIAIRE CABETRAC
TRAVAUX DE COMPTABILITE

 SIEGE SOCIAL : LOT EL MEDOUAZE

 IMM N°1 AV. MED V 2EME ATAGE N°3

TEMARA

TEL : 05.(7.64.06.62
GSM : 06.67.84.92.47
GSM : 06.99.07.81.51

 SAFAA COUTURE
SARL AU

لأسنا7 بلشركة : 100.000 دلهم
بلقر بإلجتناعي : زمقة عين بلشفاء 

لقم 8 حي بلنهضة بلقرية سال
تففيت حصص

ب  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
فاتح أكتفار2021،  مسجل بالرااط 
تففيت  تم   2021 أكتفار   9 بتاليخ 
1000 حصة بلتي كامت في ملك بلس د 
بلحامل  بلحندب ي  بلحن د  عبد 
إلى   AB9556( للبطاقة بلفطن ة لقم 
بلحامل  بملسنا ي  بمل لفدي  بلس د 
 AD20541 لقم  بلفطن ة  للبطاقة 
بالتالي أصبحت جن ع أسهم بلشركة 
بملسنا ي  بمل لفدي  بلس د  ملك  في 
بملسي3  هف  أصبح  كنا  حصة   1000

بلفح د للشركة .
بكتابة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
بإلبتدبئ ة    بملحكنة  لدى  بلضبط 
لقم   2021 أكتفار   14 بتاليخ  بسال 

بإليدبع 2)76).
64 P

MAAMOURA FOOD
SARL

 SOCIETE A RESPONSABILITE
LIMITE

في مؤلخ  عرفي  عقد   بنقت�شى 
 6 يفم ف 2021 بسال، قد تم تأسيس 

شركة تحنل بلخصائص بلتال ة :

 MAAMOURA  : بلتسن ة 

.FOOD SARL

مطعم.

لأس  ما7 بلشركة : 100.000.00 

دلهم   100 حصة   1000 دلهم 

للحصة.

 500 لحسن  حسف  بيت  بلس د 

حصة.

 500 محند  بلحدبدي  بلس د 

حصة.

من  ببتدبء  سنة   99  : بملدة 

بلتأسيس بلنهائي.

معنفلة  إقامة   : بإلجتناعي  بملقر 

 54 محل لقم   (1 عنالة لقم   2 لقم 

ب الد هال7 حصين سال بلجديدة سال.

حسف  بيت  بلس د   : بلتس ي3 

لحسن.

بلتجالي  بالسجل  بلتق  د  لقم 

4571) بسال بتاليخ 4 أكتفار 2021.

65 P

CAFE BELLA CAPSULE
SARL

 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITE

في مؤلخ  عرفي  عقد   بنقت�شى 

 6 يفم ف 2021 بسال، قد تم تأسيس 

شركة تحنل بلخصائص بلتال ة :

 CAFE BELLA  : بلتسن ة 

.CAPSULE SARL

بلهدف بإلجتناعي :

مقهى.

لأس  ما7 بلشركة : 100.000.00 

دلهم   100 حصة   1000 دلهم 

للحصة.

 500 لحسن  حسف  بيت  بلس د 

حصة.

 500 محند  بلحدبدي  بلس د 

حصة.

من  ببتدبء  سنة   99  : بملدة 

بلتأسيس بلنهائي.
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معنفلة  إقامة   : بإلجتناعي  بملقر 

 6 لقم  محل   ( لقم  عنالة   2 لقم 

2ب ب الد هال7 حصين سال  بلشطر 

بلجديدة سال.

بلتس ي3 : بلس د بلحدبدي محند.

بلتجالي  بالسجل  بلتق  د  لقم 

4117) بسال بتاليخ 15 يفل ف 2021.

66 P

BOGJDI BETON

SARL AU

بنقت�شى عقد عرفي مؤلخ بالرااط 

بتاليخ 8 أكتفار 2021 قد تم تأسيس 

بملحد دة  بملسؤ ل ة  ذبت  شركة 

بشريك  بحد.

BOGJDI BETON : بلتسن ة

.SARL AU

بلهدف بإلجتناعي :

مقل بلبضائع.

بملتنفعة.  برعنا7  في  مقا 7 

 بلبناءبستي3بد  تصدير.

لأسنا7 بلشركة : 100.000.00دلهم 

فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسنة 

دلهم للحصة بلفبحدة مفزعة   100

بين بلشركاء على بلشكل بلتالي :

 بلس د عبد بلرحنان بيت بلحسن 

1000 حصة.

من  ببتدبء  سنة   99  : بملدة 

بلتأسيس بلنهائي أي من تاليخ  ضع 

بلسجل بلتجالي.

من فاتح يناير إلى   : بلسنة بملال ة 

1) ديسن 3 من كل سنة ما عدب بلسنة 

بر لى تبتدئ من تاليخ بلتسج ل .

زمقة  بلرااط   : بإلجتناعي  بملقر 

لبنان لقم ) مكرل بملح ط  12.

بملسي3 : بلس د عبد بلرحنان بيت 

بلحسن.

بلتجالي  بالسجل  بلتق  د  لقم 

.155(51

67 P

 AFIFI CONSULTING

TRAVAUX DE COMPTABILTE

GSM : 0661.(55.78(

afifi.consulting@gmail.com

ZAIM PROMOTEUR
SARL AU

تبعا لقربلبت بلجنع بلعام للشركاء 

 2021  ....21 بملسجل بالرااط بتاليخ 

 ZAIM PROMOTEUR لشركة 

محد دة  مسؤ ل ة  ذبت  شركة 

بشريك  ح د عنفبنها بلتجالي إقامة 
 1 شقة   ،2 عنالة  سال  أهال  لياض 

بلعام بلجنع  قرل  سال   تابريكت، 

 ما يلي :

بلتصف ة بلنهائ ة للشركة.

ت 3ئة ذمة مصفي بلشركة.

كتابة  لدى  بلقامفني  بإليدبع  تم 

بسال  بإلبتدبئ ة  باملحكنة  بلضبط 

تحت   2021 أكتفار   11 بتاليخ 
لقم  بلتجالي  بلسجل   (7606 لقم 

.(0227

68 P

MEDICAL VAP
SARL

 5 بنقت�شى عقد عرفي بملؤلخ ب 

تأسيس شركة  تم   2021 أغسطس 

ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة  بلتي تحنل 

بلخصائص بلتال ة :

.MEDICAL VAP : بلتسن ة

ذبت  شركة  بلقامفم ة:  بلصفة 

بملسؤ ل ة بملحد دة.

بلهدف بإلجتناعي : 

بملستشف ات  تنظ ف  تعق م 

 بلع ادبت  بملربكز بلصح ة  غي3ها.
 100.000.00  : بلشركة  لأسنا7 

حصة من   1000 إلى  دلهم مقسنة 

فئة 100 دلهم للحصة بلفبحدة.

 500 بفلعجف7  حنزة  بلس د 

حصة.

بلس د عاد7 فايق 500 حصة.

من  ببتدبء  سنة   99  : بملدة 

بلتأسيس بلنهائي أي من تاليخ  ضع 

بلسجل بلتجالي.

من فاتح يناير إلى   : بلسنة بملال ة 
1) ديسن 3 من كل سنة ما عدب بلسنة 

بر لى تبتدئ من تاليخ بلتسج ل.
بملقر بإلجتناعي : 15 شالع بربطا7 

بلشقة لقم 4 بلرااط.
بملسي3ين : بلس د حنزة بفلعجف7.

 بلس د عاد7 فايق.
بلتجالي  بالسجل  بلتق  د  لقم 

.155285
بملحكنة  لدى  بمللف  إيدبع  لقم 
 9659 لقم  تحت  بالرااط  بلتجالية 

بتاليخ )1 أكتفار 2021.
69 P

 شركة سيميك افريكا
SIMIC AFRICA

شركة ذبت بملسؤ ية بملحد دة
لأسنالها : 100.000.00 دلهم

بلقطعة لقم 24، منطقة كفط ف 
سابقا بلحي بلصناعي س دي إبربه م 

فاس
س.ت عدد 45)66

بلرقم بلجبائي : 50091260
بلعام  بلجنع  محضر  بنفجب 
في   2021 سبتن 3   15 ب  بملؤلخ 
فاس،  بملصادق على تفق عه بفاس 
تم تغ ي3   ،2021 سبتن 3   28 بتاليخ 
س ن ك  لشركة  بإلجتناعي  بملقر 
بفريكا ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة، من 
بلحس نة  41زمقة   : ب  بلكائن  بملقر 
بلشقة  بلثاني  بلطابق  بنزبكفل  إقامة 
إلى بملقر بإلجتناعي  برطلس فاس   (
 ،24 بلقطعة لقم  بلجديد بلكائن ب: 
منطقة كفط ف سابقا بلحي بلصناعي 

س دي إبربه م فاس.
للنسخ  بإلشالة

70 P

 صفكف يست

ش.م.م

ملتقى شالع محند بلديفلي  جنا7 بلدين 

برفغاني بلطابق بر 7 شقة لقم 2 بلقن طرة

سجل تجالي لقم )2598 بلقن طرة

DM BAKERY
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة
لأسنالها : 100.000.00 دلهم

مقرها بإلجتناعي : ملتقى شالع 
محند عبد بلحف ظ  مفالي عبد 
بلعزيز متجر بلطابق بلسفلي باب 

لقم 2

 سجل تجالي لقم 52825 بلقن طرة

بنقت�شى محضر بلجنع ة بلعامة 

 1( بلغي3 بالعت ادية بملنعقدة بتاليخ 

سبتن 3 2021، قرل بلشركاء ما يلي :

ح ث  بإلجتناعي  بإلمضاء  تغ ي3 

تكفن بلشركة ملزمة من بآلن فصاعدب 

بتفق ع أحد بملسي3ين كنت جة لذلك 

تح ين بلنظام برسا�شي للشركة.

تم بإليدبع بلقامفني بكتابة ضبط 

بتاليخ  بإلبتدبئ ةبالقن طرة  بملحكنة 

6 بكتفار 2021، تحت عدد 88555.
للخالصة  بلتذكي3

بلتس ي3

71 P

صفكف يست

ش.م.م

ملتقى شالع محند بلديفلي  جنا7 بلدين 

برفغاني بلطابق بر 7 شقة لقم 2 بلقن طرة

سجل تجالي لقم )2598 بلقن طرة

MOTOLORENZ
شركة محد دة بملسؤ ل ة في طفل 

بلتصف ة
لأسنالها : 100.000.00 دلهم

مقرها بإلجتناعي : مركز كفمتنبف 

لألعنا7 71 مفت3ق شالعي محند 

بلخامس  شالع أزيال7 بلطابق 

بلثالث 20110 بلدبلبلب ضاء

سجل تجالي لقم : )45100

حل مسبق للشركة
بنقت�شى محضر بلجنع ة بلعامة 

يفم ف   7 بإلستثنائ ة بملنعقدة بتاليخ 

2021 تم تقرير ما يلي :

على  بملصادقة  فحص  إقربل 

حسابات بلتصف ة.

من  بملصفي  إبربؤه  ذمة  إخالء 

بملهنة بلتي كلف بها.

إقفا7 عنل ات بلتصف ة.

تم بإليدبع بلقامفني بكتابة ضبط 

بالدبلبلب ضاء  بلتجالية  بملحكنة 

تحت عدد   2021 أكتفار   12 بتاليخ 

 .796(51
للخالصة  بلتذكي3

بملسي3

72 P
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 PRESTIGE ASSURANCE
PRESTASSUR

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة

ذبت لأسنا7 : 100.000.00 دلهم

بملقر بإلجتناعي : 1021 أمل 5 شالع 

بملسي3ة يعقفب بملنصفل بلرااط

تغ ي3
بلجنع  محضر  في  جاء  ملا  تبعا 

 5 بتاليخ  بملنعقد  بإلستثنائي  بلعام 

ماي 2021 تقرل ما يلي :

تبعا لففاة بلس د مسكفلي محند 

تقرل تفزيع   2021 ف 3بير   20 بتاليخ 

741 حصة على  لثته .

 100 حصة بق نة   1000 تففيت 

طرف  من  بلفبحدة  للحصة  دلهم 

 PRESTIGE ASSURANCE شركة 

سهام  بلحنري  بلس دة  لصالح 

 بلس د بلشفقي محند.

سهام  بلحنري  بلس دة  تع ين 

كنسي3ين  محند  بلشفقي   بلس د 

للشركة مع بإلمضاء بلفردي لهنا.

 ضع مظام أسا�شي جديد مرفق 

بنا سبق من بلتعديالت.

بكتابة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

بلتجالية  بملحكنة  لدى  بلضبط 

 ،2021 أكتفار   14 بتاليخ  بالرااط 

تحت لقم 9))118.
 هذب بنثابة مقتطف  ا ان

73 P

SOCIETE ALMERYA ESKANE
تأسيس شركة محد دة بملسؤ ل ة 

ذبت شريك  ح د
عين  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 

 2021 يفل ف   28 بتاليخ  تا جطات 

تم  ضع بلقفبمين برساس ة للشركة 

 بلتي تحنل بلخصائص بلتال ة :

بلصفة بلقامفم ة :  شركة محد دة 

بملسؤ ل ة ذبت شريك  ح د.

 SOCIETE ALMERYA  : إسنها 

.ESKANE

هدفها :

بإلنعاش بلعقالي.

مجزئ.

أشغا7 بلبناء.

برشغا7 بملختلفة.

بلقامفم ة  بلفسائل  بجن ع  شربء 

جن ع برلب�شي فالغة أ  تحتفي على 

برلب�شي  هذه  تجزئة  للهدم  بنايات 

 اناء جن ع بلبنايات بملفجهة للسكن 

أ  للتجالة أ  للنهن أ  لإلدبلة.

جن ع عنل ات بإلنعاش بلعقالي 

بلبناء  بلهدم.

جن ع  برلب�شي  هذه  على  بلبناء 

بلتجزئة بهدف ب عها مجهزة.

تجزئتها   أجل  من  برلب�شي  شربء 

للسكن  بملستعنلة  بلعنالبت  لبناء 

كربء  أ   بلصناعة  ا ع  أ    بلتجالة 

جن ع بلبنايات أ  بلعنالبت.

أشغا7 بلبناء.

بلبناء في جن ع أشكاله بلعامة .

برشغا7 بلعنفم ة.

برشغا7  لجن ع  بلعامة  بلشركة 

جن ع  بناء  بلخاصة  أ   بلعنفم ة 

أخرى  أعنا7  أ   بملعامل  بلعنالبت 

بلته ئة  عنل ات  جن ع   أيضا 

ته ئة  بمل اه  لاط  بملدم ة  بلهندسة 

 تغط ة بلسفلي.

بلعنل ات  جن ع  عامة   اصفة 

بلصناع ة،  بملال ة،  بلتجالية، 

بلتي ترتبط  بلعقالية  بلعقالية،  غي3 

مباشرة  غي3  أ   مباشرة  بصفة 

بكل  أ   أعاله  بملذكفلة  بارهدبف 

هدف آخر مشابه أ  مرتبط أ  قابل 

للنساهنة في تنن ة بلشركة تحت أي 

شكل من برشكا7.

مقرها : شقة بالطابق بلثالث لقم 

196 حي بلرشاد عين تا جطات.

من يفم  سنة ببتدبء   99  : أمدها 

بلتأسيس.

دلهم   100.000  : لأسنالها 

بق نة  حصة   1000 إلى  مقسنة 

100 دلهم للفبحدة، منحت جن عها 

للس د عبد بلسالم حناني.

غي3  بلشركة  ملدة  يدير   : إدبلته 

محددة للس د عبد بلسالم حناني.

من  تبتدئ   : بإلجتناع ة  بلسنة 
فاتح يناير  تنتهي في متم  شهر ديسن 3 

من كل سنة.
يقطع من برلااح   : تفزيع برلااح 
بإلحت اط  أجل  من   5% بلصاف ة 
بلصاف ة  بلباقي من برلااح  بلقامفني 
تفزع على بملشالكين حسب بلحصص 
بها  بملحتفظة  بملبالغ  باستثناء 
بملخصصة  أ   بملتتال ة  للسنفبت 
لإلحت اطات حسب قربلبت بلشركاء.

بإليدبع  تم   : بلقامفني  بإليدبع 
بلتجالية  بملحكنة  لدى  بلقامفني 
 ،2021 أغسطس   2( يفم  بنكناس 

تحت لقم 9)8).
 5414( لقم  بلتجالي  بلسجل 

بتاليخ )2 أغسطس 2021.
74 P

 SOCIETE ANAMO
PROMOTION

ش.م.م ذبت شريك  ح د
ذبت لأسنا7 يقدل ب : 100.000.00 

دلهم
بملقر بإلجتناعي : لقم 50 تجزئة 

بلفتح 2 عين تا جطات
عين  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
 2021 يفل ف   28 بتاليخ  تا جدبت  
للشركة  بلعامة  بلجنع ة  قرلت 
ذبت  بملحد دة  بملسؤ ل ة  ذبت 
 SOCIETE ANAMO شريك  ح د 
PROMOTION، ذبت لأسنا7 يقدل 
دلهم  بلذي يفجد   100.000.00 ب 
50تجزئة  لقم  ب  بإلجتناعي  مقرها 

بلفتح 2 عين تا جطات ما يلي :
إلى  بإلجتناعي  بلهدف  تفس ع 

برنشطة بلتال ة :
بإلستغال7 بلفالحي.

تح ين بلقامفن برسا�شي.
مسائل مختلفة.

كتابة  لدى  بلقامفني  بإليدبع  تم 
بلضبط باملحكنة بلتجالية بنكناس 
لقم  تحت   2021 سبتن 3   15 يفم 

.4116
75 P

SOCIETE DUBAI GSM
ش.م.م

ذبت لأسنا7 يقدل ب 100.000.00 
دلهم

بملقر بإلجتناعي : محل تجالي لقم 
22 شالع بحند بلفك لي بملدينة 

بلجديدة فاس
بنقت�شى عقد عرفي مؤلخ بعين 
 2021 يفم ف   17 بتاليخ  تفجطات 
للشركة  بلعامة  بلجنع ة  قرلت 
 SOCIETE ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة 
ش.م.م ذبت لأسنا7   DUBAI GSM
دلهم   بلذي   100.000.00 يقدل ب 
بنحل  بإلجتناعي  مقرها  يفجد 
شالع أحند بلفك لي   22 تجالي لقم 

بملدينةبلجديدة فاس ما يلي :
بملفبفقة على تقرير بلتصف ة.

من  إمطالقا  بلنهائ ة  بلتصف ة 
بل فم.

محند بفه ففي من مهامه  إعفاء 
كنصفي للشركة  إبربئه.

من  بلشركة  تشط ب  طلب 
بلسجل بلتجالي لقم 61491.

كتابة   لدى  بلقامفني  بإليدبع  تم 
بلضبط باملحكنة بلتجالية بنكناس 
بتاليخ 24 أغسطس 2021 تحت لقم 

.(821
76 P

SOCIETE MELAAF NEGOCE
ش.م.م ذبت شريك  ح د

ذبت لأسنا7 يقدل ب : 100.000.00 
دلهم

بملقر بإلجتناعي : شقة 2 مكرل بحي 
لزق 2  عين تا جطات

عين  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
تا جدبت بتاليخ 19 أغسطس 2021 
للشركة  بلعامة  بلجنع ة  قرلت 
ذبت  بملحد دة  بملسؤ ل ة  ذبت 
 SOCIETE MELAAF شريك  ح د 
ب  يقدل  لأسنا7  ذبت   ،NEGOCE
يفجد  دلهم  بلذي   100.000.00
مقرها بإلجتناعي شقة 2 مكرل بحي 

لزق 2  عين تا جدبت ما يلي :
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 : بلتالي  بلعنفبن  في  بلفرع  بنشاء 
جناعة بلقصي3 دبئرة عين تا جطات. 
إدبلة بلفرع من طرف بلس د محند 

بنحنف ملدة غي3 محددة.
مسائل مختلفة.

كتابة  لدى  بلقامفني  بإليدبع  تم 
بلضبط باملحكنة بلتجالية بنكناس 
لقم  تحت   2021 سبتن 3   2 بتاليخ 

.(967
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 SOCIETE IMD
CONSTRUCTION

تأسيس شركة محد دة بملسؤ ل ة 
ذبت شريك  ح د

بنقت�شى عقد عرفي مؤلخ بعين 
 2021 سبتن 3   15 بتاليخ  تا جطات 
تم  ضع بلقفبمين برساس ة للشركة، 

 بلتي تحنل بلخصائص بلتال ة :
ذبت  شركة   : بلقامفم ة  بلصفة 
شريك  ذبت  بملحد دة  بملسؤ ل ة 

 ح د.
 SOCIETE IMD إسنها: 

.CONSTRUCTION
هدفها:

برشغا7 بملختلفة.
أشغا7 بلبناء.

برشغا7  لجن ع  بلعامة  بملقا لة 
جن ع  بلبناء  بلخاصة  أ   بلعنفم ة 
جن ع  بملعامل  أيضا  بلبنايات 
بملدم ة  بلهندسة  بلتهئ ة  عنل ات 
بلصحي  بمل اه   بلصرف  إمدبدبت 

طالء برلصفة.
أشغا7 بإلصالح.

بلبناء في جن ع أشكاله بلعامة.
برشغا7 بلعنفم ة.

بلعنل ات  جن ع  عامة   اصفة 
بلصناع ة،  بملال ة،  بلتجالية، 
بلتي ترتبط  بلعقالية  بلعقالية،  غي3 
مباشرة  غي3  أ   مباشرة  بصفة 
بكل  أ   أعاله  بملذكفلة  بارهدبف 
هدف آخر مشابه أ  مرتبط أ  قابل 
للنساهنة في تنن ة بلشركة تحت أي 

شكل من برشكا7.

مقرها : محل تجالي لقم 186 حي 
بكدب7 عين تا جطات.

يفم  من  تبدأ  سنة   99  : أمدها 
بلتأسيس.

دلهم   100.000  : لأسنالها 
بق نة  حصة   1000 إلى  مقسنة 
100 دلهم للفبحدة، منحت جن عها 

للس د ببربه م د د ح.
غي3  بلشركة  ملدة  يدير   : إدبلته 

محددة للس د ببربه م د د ح.
من  تبتدئ   : بإلجتناع ة  بلسنة 
شهر  متم   في  يناير  تنتهي  فاتح 

ديسن 3 من كل سنة.
يقطع من برلااح   : تفزيع برلااح 
بإلحت اط  أجل  من   5% بلصاف ة 
بلصاف ة  بلباقي من برلااح  بلقامفني 
تفزع على بملشالكين حسب بلحصص 
بها  بملحتفظة  بملبالغ  باستثناء 
بملخصصة  أ   بملتتال ة  للسنفبت 
لإلحت اطات حسب قربلبت بلشركاء.

بإليدبع  تم   : بلقامفني  بإليدبع 
بلتجالية  بملحكنة  لدى  بلقامفني 
بنكناس يفم 11 أكتفار 2021 تحت 

لقم 4461. 
 54445 لقم  بلتجالي  بلسجل 

بتاليخ 11 أكتفار 2021.
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KOLATRAD
S.A.R.L

شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة
لأسنالها : 100.000.00 دلهم

بملقر بإلجتناعي : تنالة تجزئة فضلي 
حي  بد بلذهب زمقة بفملان لقم 52

بنقت�شى عقد عرفي مؤلخ بتنالة 
تحرير  تم   ،2021 يفل ف   ( بتاليخ 
محضر بلجنع ة بلعامة بإلستثنائ ة 
شركة   KOLATRAD شركة  لشركاء 
بملحد دة،  بلتي  بملسؤ ل ة  ذبت 

قرلت ما يلي :
بإلمحال7 بملسبق للشركة.

تع ين بلس د عبد هللا بلقفل�شي، 
 ،G111814 بلفطن ة  بلبطاقة  لقم 
بلساكن بتنالة، تجزئة فضلي حي  بد 

بلذهب لقم52 مصفي للشركة.

تع ين بملقر تنالة تجزئة فضلي حي 
 بد بلذهب  زمقة بفملان لقم52 مقر 

بلتصف ة.

لقم  بالرااط  بلتجالي  بلسجل 

.8416(

باملحكنة  بلقامفني   بإليدبع  تم 

بلتجالية بالرااط بتاليخ 16 أغسطس 

2021 تحت لقم 116868.
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يالسيم
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة

خاص  صك  شر ط  بنفجب 

بتاليخ 7 سبتن 3 2021،  قد  ضعت 

(ش.م.م)  ب  بلخاصة  بلقفبمين 

خصائصها كنا يلي :

بسم بلشركة : يالس م.

(ش.م.م)   : بلقامفني  بلشكل 

يحكنه بلقامفن 96-5.

جن ع   : بلشركة  من  بلغرض 

عنل ات بلتطفير بلعقالي.

بملكتب بلرئي�شي : 12 شالع فرنسا 

بلطابق ) بلشقة 11 أكدب7 بلرااط.
تحديد  يتم   : بلسهمي  بملا7  لأس 
10.000.00دلهم،  بنبلغ  بملا7  لأس 

سهم  مكتتب فيها   100 مقسنة إلى 

مقدب  مخصصة  بالكامل   مدففعة 

 فقا ملساهناتهم بلخاصة.

بإلدبلة : بإلدبلة منتدبة إلى بلس د 

محند بفحنفش.

بلسنة بإلجتناع ة : من فاتح يناير 

إلى 1) ديسن 3.

99 سنة من يفم بلدستفل   : بملدة 

بملبكر  بلحل  باستثناء   بلنهائي، 

أ  بلتنديد.

إيدبع  تم   : بلقامفني  بإليدبع 

برمامة  قلم  لدى  بلقامفني  بإليدبع 

بالرااط  بلتجالية  للنحكنة  بلعامة 

تم   9726 تحت لقم   R.C بملسجل في 

بلسجل بلتجالي لقم 29)155.
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JET CONTRACTORS
شركة مجهفلة بالسم

لأسنالها : 148.619.000 دلهم
مقرها بإلجتناعي : 78 بملنطقة 

بلصناع ة بلتقدم بلرااط
لقم بلسجل بلتجالي 1)4)5

بلغي3  بلعام  بلجنع  بنقت�شى 
أكتفار  فاتح  بتاليخ  بملنعقد  بلعادي 
 25 بتاليخ  بإلدبلة  2018  مسجل 
بتاليخ  بإلدبلة  2021  مجلس  يفم ف 

27 أغسطس 2021 قرل ما يلي :
على  بإلحاطة  بملصادقة 
في  للزيادة  بلنهائي  بالستكنا7 
بلرأسنا7  اذلك تنت زيادة لأسنا7 
دلهم،   19.999.700 بنبلغ  بلشركة 
شامال منحة بإلصدبل بانشاء 57.142 

سهم بق نة 50 دلهنا للسهم.
بلربسنا7 بلجديد باستثناء منحة 
بإلصدبل سيتحف7 من 148.619.000 

دلهم إلى 151.476.100 دلهم .
برسا�شي  بلقامفن  ص اغة  إعادة 

للشركة.
بكتابة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
بالرااط  بلتجالية  باملحكنة  بلضبط 
برقم   2021 أكتفار   14 بتاليخ 

.118(65
خالصة  ا ان 

بملدير بلعام
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 STE. ABAYAD SK
TRANSFERT

SARL AU
بإلستثنائي  بلعام  بلجنع  قرل 
تغ ي3   2021 أكتفار   28 في  بملنعقد 

بلهدف بإلجتناعي للشركة :
بلقر ض أ   بلسلف  سدبد   من 
 أ  بإليربدبت أ  بملدففعات أ  صند ق 
تحفيل  إلى  بلضنان  أ   بلضنان 

برمفب7 .
أعنا7 متنفعة أ  إنشاءبت.

بكتابة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
بلضبط باملحكنة بإلبتدبئ ة بت فلت 

تحت عدد 840.
 بلنسخ  بلب ان

بلفك ل

82 P
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 STE. LINE TECH SERVICES
MOROCCO
تأسيس شركة

في مؤلخ  عرفي  عقد   بنفجب 
 17 سبتن 3 2021 تم تأسيس شركة 
بشريك  محد دة  مسؤ ل ة  ذبت 

 ح د في بملفبصفات بلتال ة :
 STE. LINE TECH  : بلتسن ة 

.SERVICES MOROCCO
بلهدف بإلجتناعي :

تاجر أجهزة بلكنب فتر.
مز د خدمة بلكنب فتر.

بالستي3بد  أدبء  أ   س ط  تاجر 
 بلتصدير.

بلدبل ة  حي   : بإلجتناعي  بملقر 
Bبلطابق بلثالث بلشقة  بلعالة لقم  

لقم 4) ت فلت.
بملدة : 99 سنة من تاليخ بلتأسيس.
في  بلرأسنا7  حدد   : بلرأسنا7 
 1000 إلى  مقسنة  دلهم   100.000
دلهم   100 من  إجتناع ة  حصة 

للحصة بإلجتناع ة.
1000 حصة  بلس د منصر أحند 

إجتناع ة.
بلس د  عين   : بلشركة  يسي3 
منصر بحندمسي3 للشركة مع جن ع 

بلصالح ات.
بكتابة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
بلضبط باملحكنة بإلبتدبئ ة بت فلت 
أكتفار   7 بتاليخ   10(9 لقم  تحت 

.2021
 بلنسخ  بلب ان

بلفك ل
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ECHAIBI PRODUCTION
SARL AU

تم  ضع  عرفي  عقد  بنقت�شى 
ذبت  لشركة  برسا�شي  بلقامفن 
بشريك  ح د  محد دة  مسؤ ل ة 

بالخصائص بلتال ة :
 ECHAIBI  : بلتسن ة 

.PRODUCTION
ذبت  شركة   : بلقامفني  بلشكل 

مسؤ ية محد دة بشريك  ح د.

بلهدف بإلجتناعي :

إمتاج سيننائي. 

من تاليخ  سنة ببتدبء   99  : بملدة 

تسج لها بالسجل بلتجالي.

بملسي3 : بلس د بلش بي محند.

بلتفق ع : بلس د بلش بي محند.

دلهم   100.000.00  : بلرأسنا7 

مفزعة على بلشكل بلتالي : 

 1000 محند  بلش بي  بلس د 

حصة.

بملجنفع : 1000 حصة.
بلعنفبن بإلجتناعي : 6 زمقة ضاية 

عفب بلطابق 4 شقة 16 أكدب7 بلرااط.

تبتدئ فاتح   : بلسنة بإلجتناع ة 

يناير  تنتهي في 1) ديسن 3.
باملحكنة  بلتجالي  بلسجل  لقم 

بلتجالية بالرااط 155217 بتاليخ 11 

أكتفار 2021.
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CITY STEEL شركة
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة 

بشريك  بحد
لأسنالها 00 ,100.000 دلهم

بملقر بالجتناعي: شالع سن ة إقامة 

شهرزبد لقم ) بلطابق 5 

بلدبل بلب ضاء        

تأسـ ـــس 
بتاليخ   عرفي  عقد  بنفجب 

بملصادقة  تنت   2021 14يفم ف 

ذبت  لشركة  برسا�شي  بلقامفن  على 

بشريك  بحد  محد دة   مسؤ ل ة 

ذبت بلخصائص بآلت ة:

.CITY STEEL  :  بلتسن ة بلتجالية

ذبت  شركة   : بلقامفم ة  بلصفة 

مسؤ ل ة محد دة بشريك  بحد .

بلهدف: 

بلبناء  برشغا7 بملختلفة.

بلعنل ات  جن ع  عامة  بصفة 

غي3  أ   مباشرة  بصفة  بملرتبطة 

مباشرة بنشاط بلشركة.

سن ة  شالع  بالجتناعي:  بملقر 

 5 بلطابق   ( لقم  شهرزبد  إقامة 

بلدبلبلب ضاء  .      

دلهم   100.000.00  : بملا7  لأس 
 1000 (مائة ألف دلهم) مقسنة إلى 
ألف حصة من فئة 100 (مائة) دلهم 

للحصة بلفبحدة.
بملدة: 99 سنة بعد بلتأسيس.

بلتس ي3: بلس دة  عزبلدين  مط ع 
ملدة غي3 محد دة.

 قد تم بإليدبع بلقامفني باملحكنة 
بتاليخ  بالدبلبلب ضاء  بلتجالية 
س.ت  لقم  تحت  أكتفار2021   15

.519541
85 P

AJYAD STEEL شركة
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة 

بشريك  بحد
لأسنالها: 00 ,100.000 دلهم

بملقر بالجتناعي: شالع سن ة إقامة 
شهرزبد لقم ) بلطابق 5 
بلدبل بلب ضاء        

تأسـ ـــس 
بتاليخ   عرفي  عقد  بنفجب 
بملصادقة  تنت   2021 14يفم ف 
ذبت  لشركة  برسا�شي  بلقامفن  على 
بشريك  بحد  محد دة   مسؤ ل ة 

ذبت بلخصائص بآلت ة:
 AJYAD   : بلتجالية   بلتسن ة 

.STEEL
ذبت  شركة   : بلقامفم ة  بلصفة 

مسؤ ل ة محد دة بشريك  بحد .
بلهدف: 

بلبناء  برشغا7 بملختلفة.
بلعنل ات  جن ع  عامة  بصفة 
غي3  أ   مباشرة  بصفة  بملرتبطة 

مباشرة بنشاط بلشركة.
سن ة  شالع  بالجتناعي:  بملقر 
 5 بلطابق   ( لقم  شهرزبد  إقامة 

بلدبلبلب ضاء.        
دلهم   100.000,00 بملا7:  لأس 
إلى  مقسنة  دلهم)  ألف  (مائة 
 100 فئة  من  حصة  1000ألف) 

(مائة) دلهم للحصة بلفبحدة.
بملدة: 99 سنة بعد بلتأسيس.

مازه   عبدبالله  بلس دة   بلتس ي3: 
مط ع ملدة غي3 محد دة.

 قد تم بإليدبع بلقامفني باملحكنة 
بتاليخ  بالدبلبلب ضاء  بلتجالية 
س.ت  لقم  تحت  أكتفار2021   15

.5195((
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 OFFICE OF شركة
 STUDIES SERVICE AND

CONSULTING
 OSSC

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة 
بشريك  بحد

لأسنالها : 00 ,100.000 دلهم
بملقر بالجتناعي:  دكان لقم 54 حي 

بلفتح يعقفب بملنصفل 
بلرااط

تأسـ ـــس 
 04 بتاليخ   عرفي  عقد  بنفجب 
على  بملصادقة  تنت   2021 يفم ف  
ذبت  لشركة  برسا�شي  بلقامفن 
بشريك  بحد   محد دة  مسؤ ل ة 

ذبت بلخصائص بآلت ة:
 OFFICE   : بلتجالية   بلتسن ة 
 OF STUDIES SERVICE AND

.CONSULTING   OSSC
ذبت  شركة   : بلقامفم ة  بلصفة 

مسؤ ل ة محد دة بشريك  ح د.
بلهدف:

-1 بالستشالبت بإلدبلية.
-2 بلبناء أ  برشغا7 بملختلفة.

بلعنل ات  جن ع  عامة  بصفة 
بملرتبطة بصفة مباشرة أ  غي3 مباشرة 

بنشاط بلشركة.
 54 دكان لقم  بملقر بالجتناعي:    

حي بلفتح يعقفب بملنصفل بلرااط.
دلهم   100.000.00 بملا7:  لأس 
 1000 (مائة ألف دلهم) مقسنة إلى 
ألف حصة من فئة 100 (مائة) دلهم 

للحصة بلفبحدة.
بملدة: 99 سنة بعد بلتأسيس.

مت3يب   محند  بلس د   بلتس ي3: 
ملدة غي3 محد دة.

 قد تم بإليدبع بلقامفني باملحكنة 
أغسطس   4 بلتجالية بلرااط بتاليخ  

2021 تحت لقم س.ت 921)15.
87 P
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 NB STEEL شركة
     شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة 

بشريك  بحد    
    لأسنالها : 00‚100.000 دلهم.

بملقر بالجتناعي:حي بلسالم لقم 214      
- بلدبخلة -

تعديالت في بلقامفن برسا�شي
بلعام بالستثنائي  بلجنع  بنفجب 
للشركة   2021 سبتن 3   (0 بتاليخ 
بشريك  بملحد دة  بملسؤ ل ة  ذبت 
لأسنالها   NB STEEL  بحد بملسناة  
00‚100.000 مائة ألف دلهم ٬ مقرها 

بالدبخلة، حي بلسالم لقم 214.
بالجتناع ة  بلحصص  1.ب ع 
بلتي كامت في حفزة بلس د مازه عبد 
بق نة  حصة  (ألف)    1000 بالله  
بلفبحدة.           للحصة  دلهم  100(مائة) 
لفائدة  باع  بالله   عبد  مازه  بلس د 
 1000  : عبدبلرح م  بفغلة  بلس د  
100(مائة)  بق نة  حصة  (ألف)  

دلهم للحصة بلفبحدة.        
بالله   عبد  مازه  بلس د  بستقالة 
من منصبه كنسي3 للشركة مع ت 3ئة 

ذمته ط لة مدة بلتس ي3.  
عبدبلرح م  بفغلة  بلس د  تع ين 
غي3  ملدة  للشركة  جديد   كنسي3 

محد دة. 
بلفصل  6  سيتغي3   بهذب 
برسا�شي  بلقامفن  من   14 16 7 
بلتقس م  هذب  أساس  على  للشركة 

بلجديد.
 قد تم بإليدبع بلقامفني باملحكنة 
 1( بتاليخ  بالدبخلة  بالبتدبئ ة 

أكتفار2021 تحت لقم 1662 .
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 GLOBAL DOUZE
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة 

بشريك  بحد
لأسنالها 00‚100.000 دلهم.

بملقر بالجتناعي:حي بلسالم شالع 
بحند بهناني لقم 1091

- بلدبخلة -
تعديالت في بلقامفن برسا�شي

بلعام بالستثنائي  بلجنع  بنفجب 
للشركة  2021 سبتن 3   (0 بتاليخ 

بشريك  بملحد دة  بملسؤ ل ة  ذبت   

 »GLOBAL DOUZE« بحد بملسناة 
مقرها   ،100.000 لأسنالها 

بحند  شالع  بلسالم  حي  بالدبخلة، 

بهناني لقم 1091.

بالجتناع ة  بلحصص  ب ع 

مط ع  بلس د  حفزة  في  كامت  بلتي 

عزبلدين  1000 (ألف)  حصة بق نة 

100(مائة) دلهم للحصة بلفبحدة.  

بلس د مط ع عزبلدين  باع لفائدة 

 1000  : بحند  بلطالب  بن  بلس د  

100(مائة)  بق نة  حصة  (ألف)  

دلهم للحصة بلفبحدة.        

عزبلدين   مط ع  بلس د  بستقالة 

من منصبه كنسي3 للشركة مع ت 3ئة 

ذمته ط لة مدة بلتس ي3 . 

بحند  بلطالب  بن  بلس د  تع ين 

غي3  ملدة  للشركة  جديد   كنسي3 

محد دة. 

 7  6 بلفصل    سيتغي3  بهذب    

برسا�شي  بلقامفن  من   14  16   

بلتقس م  هذب  أساس  على  للشركة 

بلجديد.

 قد تم بإليدبع بلقامفني باملحكنة 

بالبتدبئ ة بالدبخلة بتاليخ.)1 أكتفار 

2021. تحت لقم 1661.

89 P

 AL WATAN AL ARABI DES

 ETUDES ET D'ingénièrie

SARL AU
للشركة  بلفح د  بلشريك   قرل 

ما يلي :

عبد  باهناني  بلس د  بستقالة 

بلقادل من تس ي3 بلشركة ؛
تع ين بلس د بلقرني عبد بلغففل 

كنسي3 للشركة ملدة غي3 محددة.

تغي3 في بلقامفن بملؤسس للشركة.

كتابة  لدى  بلقامفني  بإليدبع  تم 

بسال  بالبتدبئ ة  باملحكنة  بلضبط 

تحت لقم   2021 سبتن 3   16 بتاليخ 

.(7401

90 P

 HRO TECHNOLOGIE

MAROC SARL AU
في  مسجل  عرفي  عقد  بنقت�شى 

مؤسسة  تم إنشاء   2021 سبتن 3   (

ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت شريك 

 ح د بالخصائص بلتال ة :

 HRO  : بلتسن ة 

 TECHNOLOGIE MAROC SARL

.AU

دلهم،   100.000  : بملا7  لأس 

مقسنة على 1000 حصة.

عنفبن بلشركة : 56 زمقة ببربه م 

بملح ط،   2 لقم   56 بلر دبني عنالة 

بلرااط.

بلت3ك ب  مقا 7   : بلشركة  هدف 

شبكات  (ترك ب  ص امة  بلكهراائي 

بالتصاالت).

بملسي3 : مبالك بن عرفة.

بلضريبة بملهن ة : )0401)26.

بلسجل بلتجالي لقم : 154975.

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع 

بلتجالية بالرااط تحت لقم )11790 

بتاليخ 29 سبتن 3 2021.

91 P

LAWAZIM OFFICE »  ش.م.م. 
تأسيس شركة

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 

فاتح أكتفار 2021 تم إنشاء بلقامفن 

بملسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحد دة لها بملنيزبت بلتال ة :

1 - بلشركاء  

 لش د مالك

بملعتصم باهلل أنس

  LAWAZIM OFFICE : 2 - بلتسن ة

ش.م.م.

أد بت  ب ع   : بلشركة  غرض   -  (

بملكتب بالجنلة

شقة   58 عنالة   : بلرئي�شي  بملقر   

)A زمقة  بد سبف أكدب7 بلرااط

مدة بلشركة : 99 سنة ببتدءب من 

يفم تأسيسها.

في   حدد   : بلشركة  لأسنا7 

 100 إلى   
َ
مقسنا دلهم   10000.00

حصة بق نة 100 دلهم للحصة 
بق نة  حصة   50 مالك...  لش د 

5000.00 دلهم.

أنس....50حصة  باهلل  بملعتصم 

بق نة 5000.00 دلهم

إدبليا  مسي3ة  بلشركة  بلتس ي3:   

لش د  من طرف  غي3 محددة  ملدة    

مالك   بملعتصم باهلل أنس

بلسنة بالجتناع ة: من فاتح  يناير 

إلى 1) دجن 3 من كل سنة.

بإليدبع بلقامفني : 

بالسجل  بلشركة  تسج ل  تم 

بلتجالي للنحكنة بلتجالية بالرااط 

لقم  تحت   2021 أكتفار   18 يفم 

.155(45

92 P

 SOCIETE J2E CONSULTING

SARL
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

125187

عنفبنها لقم 1091 أمل 5 بملسي3ة 

بلرااط

تففيت بلحصص

تغ ي3 بلصفة بلقامفم ة للشركة

بلتس ي3

بنقت�شى عقد عرفي بملؤلخ بتاليخ 

تنت بملصادقة   2021 أغسطس   25

على :

 1000 بلحصص  جن ع  تففيت 

حصة  بلتي ينتلكها بلس د بلشاهدي 
دبل   12 لقم   5 أمل  عنفبمه  جنا7 

بلشباب بملسي3ة، بلرااط، لفائدة :

محند  بلذي  بلشنك طي  بلس د 

حصة  بلساكن   700 ينتلك  أصبح 
بد بل بزيكي دلب بلخضال، لقم 92)1 

مربكش.

نع نة  بلتي  مطهر  بلس دة 

حصة   (00 تنتلك  أصبحت 

دلب  دكالة  باب   112  بلساكنة 

بلدقاق، مربكش:
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للشركة  بلقامفم ة  بلصفة  تغ ي3 
مسؤ ل ة  ذبت  شركة  لتصبح 

محد دة.
محند  بلشنك طي  بلس د  تع ين 

كنسي3 للشركة.
لقد تم بإليدبع بلقامفني باملحكنة 
أبريل   18 بتاليخ  بالرااط  بلتجالية 

2019 تحت لقم 4)86.
93 P

CABINET OFISCONSEIL
 IMM 11 BUREAU N°5 2ème ETAGE RUE

DAYET AOUA AGDAL, RABAT

 FORMEN COORPORATE
TECHNOLOGIE

SARL AU
تأسيس شركة

بالرااط  عرفي  عقد  بنقت�شى 
بملسؤ ل ة  ذبت  شركة  تأسيس  تم 
بملحد دة بشريك  بحد  بلتي تحنل 

بلخصائص بلتال ة :
 FORMEN  : بلتسن ة 
.COORPORATE TECHNOLOGIE

.SARL AU : بلصفة بلقامفم ة
بلهدف بالجتناعي :

مقا 7 أشغا7 مختلفة ؛
مقا 7 إنشاءبت معدم ة ؛

بستي3بد  تصدير.
لأسنا7 بلشركة : 100.000 دلهم 
فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسنة 
دلهم للحصة بلفبحدة مفزعة   100

على بلشكل بلتالي :
 1000 بلس د مصطفى  بشكاط 

حصة.
من  ببتدبء  سنة   99  : بملدة 
بلتأسيس بلنهائي أي من تاليخ  ضع 

بلسجل بلتجالي.
من فاتح يناير إلى   : بلسنة بملال ة 
1) ديسن 3 من كل سنة ما عدب بلسنة 

بر لى تبتدئ من تاليخ بلتسج ل.
بلرااط أكدب7،   : بملقر بالجتناعي 
 2 طابق   11 عنالة  زمقة ضاية عفب، 

بلشقة 5.
بملسي3 : بلس د مصطفى  بشكاط.

بلسجل بلتجالي : 155197.
94 P

CENTRE D’AFFAIRE ADISTANCE CENTER

SARL AU

AU CAPITAL DE 100.000 DHS

 Siège Social : AVENUE ANOUAL IMM

FLEURY 11 BUREAU N° 4 KENITRA

FIX : 05(7 (6 02 59

ANBAR ROADS
SARL AU

بالقن طرة  عرفي  عقد  بنقت�شى 
مسؤ ل ة  ذبت  شركة  تأسيس  تم 
مساهم  بحد  بلتي  مع  محد دة 

تحنل بلخصائص بلتال ة :
.ANBAR ROADS : بلتسن ة

.SARL AU : بلص غة بلقامفم ة
بلهدف بالجتناعي :

مقا 7 مقل بلبضائع ؛
بستي3بد  تصدير ؛

صانع.
لأسنا7 بلشركة : 100.000 دلهم 
فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسنة 
دلهم للحصة بلفبحدة مفزعة   100

بين بلشركاء على بلشكل بلتالي :
بلس دة بنبعي3 عائشة 1000 حصة.

من  ببتدبء  سنة   99  : بملدة 
بلتأسيس بلنهائي أي من تاليخ  ضع 

بلسجل بلتجالي.
من فاتح يناير إلى   : بلسنة بملال ة 
1) ديسن 3 من كل سنة ما عدب بلسنة 

بر لى تبتدئ من تاليخ بلتسج ل.
)2 شالع أمفب7،  بملقر بالجتناعي : 
 ،4 لقم  مكتب   11 فلفلي  إقامة 

م نفزة، بلقن طرة.
بملسي3 : بلس د بنبعي3 عائشة.

بلسجل بلتجالي لقم : 62805.
95 P

M.H PALACE
SARL AU

بعد عقد بلجنع بلعام غي3 بلعادي 
 2021 سبتن 3   27 بتاليخ  للشركة 
تجزئة   1 لقم   : بملفجفدة باملقر بلتالي 
سع د حجي،  لياض سال،   ،1 بلريف 

سال.
1 - تغ ي3 بملقر :

تم تغ ي3 بملقر بالجتناعي من إقامة 
أحند  مفالي  شالع   ،8 شقة   (0
 ،1 لقم  إلى  بلرااط  حسان  لفك لي، 
لياض سال، سع د   ،1 تجزئة بلريف 

حجي، سال.

2 - تغ ي3 بالسم :
من  بلتجالي  بالسم  تغ ي3  تم 

.M.H PALACE إلى AMAR GYM
بلتجالية  باملحكنة  بإليدبع  تم 
 2021 أكتفار   10 بتاليخ  بالرااط 

تحت بلرقم 61)118.
96 P

ARWA MARKET
SARL AU

بعد عقد بلجنع بلعام غي3 بلعادي 
 2021 أكتفار   11 بتاليخ  للشركة 
 4 محل لقم   : بملفجفدة باملقر بلتالي 
 5 مركز تجالي مازبكان، زب ية شالع 
محند حسال  عبد بلرح م بفعب د، 

سال بلجديدة.
1 - ب ع بلحصص بالجتناع ة :

يب ع  سع د  لحسن  بيت  بلس د 
ينتلكها  بجتناع ة  حصة   500
لفائدة   ARWA MARKET بالشركة 

بيت لحسن ببربه م.
2 - تغ ي3 بلشكل بلقامفني :

تم تغ ي3 بلشكل بلقامفني لشركة 
محد دة  مسؤ ل ة  ذبت  شركة  من 
محد دة  مسؤ ل ة  ذبت  شركة  إلى 

بشريك  بحد.
) - تغ ي3 بملقر :

تم تغ ي3 بملقر من لقم 117 مكرل، 
زمقة فرحات حشاد، قبيبات، بلرااط 
تجالي  مركز   ،5  4 لقم  محل  إلى 
حسال  محند  شالع  زب ية  مازبكان، 
 عبد بلرح م بفعب د، سال بلجديدة.

بلتجالية  باملحكنة  بإليدبع  تم 
 2021 أكتفار   14 بتاليخ  بالرااط 

تحت بلرقم 58)118.
97 P

ICTGENCY MOROCCO
بلسجل بلتجالي : 29)4)1
 شركة محد دة بملسؤ ل ة 

ذبت شريك  بحد
تأسيس شركة

برسا�شي  بلقامفن  بنقت�شى   -  I
 2021 أغسطس   2( بتاليخ  بملؤلخ 
بسم  تحنل  شركة  تأسيس  تقرل 
محد دة   ICTGENCY MOROCCO
شريك  ح د  ذبت  بملسؤ ل ة 

خاص تها كالتالي :

 ICTGENCY  : بلتسن ة 
محد دة  شركة   MOROCCO

بملسؤ ل ة ذبت شريك  ح د .
بلشركة تنالس نشاطها   : بلهدف 

باملغرب  خالجه :
خالج ة  بنصادل  بالستعامة 

لخدمات بالتصاالت ؛
بل 3مجة  بالستشالبت  أنشطة 

تكنفلفج ا بملعلفمات برخرى ؛
خالج ة  بنصادل  بالستعامة 
 : (ITO) لعنل ة تكنفلفج ا بملعلفمات 
تطفير  بلتحت ة،  بلبن ة  إدبلة 

بل 3مج ات، ص امة بلتطب ق ؛
خالج ة  بنصادل  بالستعامة 
باملعرفة  بلخ 3ة  بملتعلقة  لألنشطة 
بلسفق،  دلبسة   : بملحددة   بملعرفة 
تحل الت بلب امات، طبعة متخصصة ؛
بملتعلقة  بلخدمات  تصدير 
بلشبكات  بالتصاالت  بنجاالت 

 تكنفلفج ا بملعلفمات ؛
بلخالج  إلى  بلنقل  أعنا7  جن ع 
بلشبكات  بنجاالت  بملتعلقة 
 بالتصاالت  تكنفلفج ا بملعلفمات ؛

إنشاء، ح ازة، تأجي3، إدبلة جن ع 
ترك ب،  تأجي3،  بلتجالية،  برصف7 
برصف7  بملؤسسات،  جن ع  تشغ ل 
بملتعلقة بفبحد أ  أكث3 من  بلتجالية، 

برنشطة برخرى بملحددة ؛
أخذ أ  ح ازة أ  بستغال7 أ  مقل 
بالخت3بع  بلعنل ات  اربءبت  جن ع 

بملتعلقة بهذه برنشطة ؛
بملشالكة بملباشرة أ  غي3 بملباشرة 
بملال ة بملعامالت  جن ع  في   للشركة 
بملال ة  بر لبق  أ   بلعقالية  أ    
بلتجالية بملؤسسات  جن ع    في 
أ  بلصناع ة بلتي قد تكفن مرتبطة 
 بغرض بلشركة أ  أي غرض مشابه 

أ  ذي صلة ؛
بلعنل ات  بجن ع  بلق ام  ينكنها 
بملؤس�شي  بلغرض  بهذب  بملتعلقة 
بلشر ط  ظل  في  معه،   بملتفبفقة 
بلتشريع ة  بلنصفص  تحددها  بلتي 

 بلتنظ ن ة.
بلشركة  مقر   : بالجتناعي  بملقر 
حدد في بلعنفبن بلتالي : شقة لقم 4، 

إقامة قادل، مرس بلخي3، تنالة.
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بملدة بلقامفم ة : تأسست بلشركة 

تاليخ  من  ببتدبء  سنة   99 ملدة 

بلتأسيس بلنهائي لها.
لأسنا7   : بالجتناعي  بلرأسنا7 

10.000 دلهم  بلشركة حدد في مبلغ 

 100 100 حصة من فئة  قسنت إلى 

كل ا  ينثل  دفع  حصة  لكل  دلهم 

مساهنة أمجزت مقدب لفائدة بلشركة 

من طرف :

بلس د كنا7 بملالك 10.000 دلهم.

بالكامل  بلحصص  هذه  تدفع 

 تخصص كلها للشركة.

بلس د  بلشركة  يسي3   : بلتس ي3 

بلقاطن ب بر كس ل،  كنا7 بملالك، 

مزدبد  بلجنس ة،  مغربي  بلج كا، 

حامل   ،1974 يناير   (0 بتاليخ 

.BX80711( للبطاقة بلفطن ة لقم

تم بإليدبع بلقامفني بالسجل   -  II

بالبتدبئ ة  بملحكنة  لدى  بلتجالي 

بتنالة تحت لقم 29)4)1.

98 P

أومبيكي
في  مؤلخ  عرفي  عقد   بنقت�شى 

10 ماي 2021 قد تم تأسيس شركة 

ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة بلتي تحنل 

بلخصائص بلتال ة :

بلتسن ة : أ مب كي.

بلصفة بلقامفم ة : ش.م.م.

بلهدف بالجتناعي : إبدبع بملصنم 

بلحرفي.
لأس بملا7 : 100.000 دلهم مقسنة 

إلى 1000 حصة من فئة 100 دلهم.

بلشريك :

بملكا ي يفسف 500 حصة ؛

ح مي فاطنة بلزهربء 500 حصة.

بملدة : 99 سنة.

من فاتح يناير إلى   : بلسنة بملال ة 

1) ديسن 3 من كل سنة ما عدب بلسنة 

بر لى تبتدئ من تاليخ بلتسج ل.

 بملقر بالجتناعي : عنالة 0) شقة 8 
حسان،  لفك لي،  أحند  مفالي  زمقة 

بلرااط.

بلتس ي3 : بملكا ي محند.

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

سبتن 3   2 بتاليخ  بالرااط  بلتجالية 

2021 تحت لقم 117204.
مقتطف للنشر  بإلشهال

99 P

بئتنام ة تكن ك أسيسطانس

111، شالع  لي بلعهد، طنجة

الشركة ماكسال انفيستمانت
ش.ذ.م.م

  STE MAXAL INVESTMENT SARL

تأسيس بلشركة
بنفجب عقد عرفي بطنجة بتاليخ 
2021، تم  ضع بلقامفن  15 سبتن 3 

مسؤ ل ة  ذبت  للشركة  برسا�شي 

محد دة  بلخصائص بلتال ة :

بلتسن ة : ماكسا7 بمفيستنامت. 

مسؤ ل ة  ذبت  شركة   : بلشكل 

محد دة.

بلتنن ة  بلعقالبت،  كربء   : بلهدف 

بلعقالية بجن ع أشكالها.

بملنطقة  : طنجة،  بملقر بالجتناعي 

تطفبن،  طريق  مغفغة،  بلصناع ة 

بملنر )، بلقطعة لقم 81، بملحل 1.

بملدة : 99 سنة.

بلرأسنا7  حدد   : بلرأسنا7 

دلهم   100.000 في  بالجتناعي 

1000 حصة بجتناع ة  مقسنة على 

من فئة 100 دلهم للحصة بلفبحدة، 

عند  برمتها  تحريرها  تسديدها  تم 

بالكتتاب.

بلشركاء :

بلشركة HIG-TECNIC S.L منثلة 

 HEINZ SCHAER من طرف بلس د 

ALVAREZ 900 حصة بجتناع ة ؛

 HEINZ SCHAER بلس د 

ALVAREZ 10 حصة بجتناع ة.

بلس د  بلشركة  يدير   : بإلدبلة 

HEINZ SCHAER ALVAREZ  ذلك 

ملدة غي3 محد دة.

بلسنة بالجتناع ة : تبتدئ في فاتح 

ديسن 3 من كل    (1 يناير  تنتهي في 

سنة ما عدب بلسنة بر لى تبتدئ عند 

بلتأسيس.

بلقامفني  لالحت اط   %5  : برلااح 
تقتطع إلزبم ا مادبم هذب برخي3 أقل 
بلشركة،  بلباقي  لأسنا7  عشر  من 
يفزع على بلشركاء حسب مساهنتهم 
قربلبت  بلرأسنا7  حسب  في 

بلجنع ات بلعامة.
تم بإليدبع بلقامفني لدى بملحكنة 
أكتفار   14 بتاليخ  بطنجة  بلتجالية 
سجل   246967 لقم  تحت   2021

تجالي لقم  7)1208.
مقتطف  ا ان للنشر

بئتنام ة تكن ك أسيسطانس

100 P

FINEA
SA 

 عنفبن مقرها بالجتناعي : 101 
 شالع عبد بملفمن، بلطابق 4، 

بلدبل بلب ضاء
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

987(9
بنقت�شى بلجنع بلعام بالستثنائي 
تم بتخاذ   2020 مالس   10 بملؤلخ في 

بلقربلبت بلتال ة :
حضفل   : بلذي ينص على ما يلي 
بلس د أمين بلف اللي منثال لصند ق 
بإلدبلي  بملجلس  في  بإليدبع  تدبي3 

م ابة عن بلس د مصطفى لحبفبي.
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
بتاليخ  بلب ضاء  بالدبل   بلتجالية 
14 أكتفار 2021 تحت لقم 2)7966.
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 STE LA FIERTE
D’ASSURANCE

SARL
في  مؤلخ  عرفي  عقد   بنقت�شى 
4 أكتفار 2021 قد تم تأسيس شركة 
ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة  بلتي تحنل 

بلخصائص بلتال ة :
 LA FIERTE  : بلتسن ة 

.D’ASSURANCE
بلصفة بلقامفم ة : ش.م.م.

بلتأمين   : بالجتناعي  بلهدف 
( س ط بلتأمين).

لأس بملا7 : 10.000 دلهم مقسنة 
إلى 100 حصة من فئة 100 دلهم.

بلشركاء :
محند بمجفمي 97 حصة ؛

مفتاحة علفي مدغري ) حصة.
بملدة : 99 سنة.

من فاتح يناير إلى   : بلسنة بملال ة 
1) ديسن 3 من كل سنة ما عدب بلسنة 

بر لى تبتدئ من تاليخ بلتسج ل.
محند  بشالع   : بالجتناعي  بملقر 
أحالم  إقامة  بملطال،  بلحنصالي، 

بلسدة بين بلطابقين، تطفبن.
بلتس ي3 : 

لبطاقة  بلحامل  بمجفمي،  محند 
 C358545 لقم  بلفطن ة  بلتعريف 
س،  بلفك  بلذهب،  بعنالة   ساكن 

شقة 02)، حي بلدبخلة، أكادير ؛
بلحاملة  مفتاحة علفي مدغري، 
لقم  بلفطن ة  بلتعريف  لبطاقة 
 5 بلشقة   15 C647573  ساكن 
بلسالم  عبد  مفالي  زمقة   2  بلطابق 

بن مشيش، مفلمامة، فاس.
باملحكنة  تم   : بلقامفني  بإليدبع 
شركة  بفبسطة  بتطفبن  بالبتدبئ ة 
كفمطا بملض ق، تطفبن بلسجل بلتجالي 

لقم 97)0) بتاليخ 15 أكتفار 2021.
مقتطف للنشر  بإلشهال
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STE YOSRAMINE TRAVAUX
SARL

Capital Social : 500.000 dhs
 Siège Social : QUARTIER

ELKHREB 2 LOT 8551- TANGER
بلعامة  بلجنع ة  أحكام  بنفجب 
في  بملنعقدة  للشركاء  بالستثنائ ة 
 10 في تنام بلساعة   2021 أبريل   1(

صباحا قرل بلشركاء ما يلي :
بنقدبل  بملا7  لأس  زيادة   -  1
من  يرتفع  بح ث  دلهم   1.000.000

500.000 دلهم إلى 1.500.000 دلهم.
برسا�شي  بلقامفن  تعديل   -  2

للشركة.
مكتب  لدى  بلقامفني  بإليدبع  تم 
بطنجة  بلتجالية  باملحكنة  بلضبط 
لقم  تحت   2021 أبريل   28 بتاليخ 

.241777
مقتطف للنشر  بإلشهال
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 ISMAILI GREEN FOOD

FILAHA
شركة محد دة بملسؤ ل ة
لأسنالها : 600.000 دلهم

مقرها : لقم 26 سفق بلحبفب، 

مكناس

بنفجب محضر بلجنع بلعام بملنعقد 

يفم 7 أكتفار 2020 تقرل ما يلي :

محند  بالسناعلي  بلس د  ب ع 

محند  بفع اد  للس د  حصة   2100

بق نة إجنال ة 210.000 دلهم ؛

محند  بالسناعلي  بلس د  ب ع 

بفع اد صادق  للس د  حصة   1800

بق نة إجنال ة 180.000 دلهم ؛

 (0 ب ع بلس د بالسناعلي زيدبن 

بق نة  محند  بفع اد  للس د  حصة 

إجنال ة 000) دلهم ؛

ببربه م  بالسناعلي  بلس د   ب ع 

محند  بفع اد  للس د  حصة   (0

بق نة إجنال ة 000) دلهم.

تعديل بلبند بلسادس من بلنظام 

برسا�شي.

بفع اد  صادق  بلس د  تع ين 

 ISMAILI GREEN كنسي3 أ 7 لشركة

FOOD FILAHA ؛

بفع اد  محند  بلس د  تع ين 

 ISMAILI GREEN كنسي3 أ 7 لشركة

.FOOD FILAHA

بستقالة بلس د بالسناعلي محند 

من منصبه كنسي3.

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

مففن 3   1( بلتجالية بنكناس بتاليخ 

2020 تحت لقم 6)7).

104 P

STE PLOMBIER CONSULT
SARL AU

RC : 38117

تأسيس شركة
بتاليخ  عرفي  عقد   بنقت�شى 

شركة  إنشاء  تم   2021 سبتن 3   22

بشريك  بملحد دة  بملسؤ ل ة  ذبت 

 ح د بالخصائص بلتال ة :

 PLOMBIER  : بلتسن ة 
.CONSULT

بلسباكة  بلكهرااء   : بلنشاط 
 برشغا7 بلعنفم ة.

مدينة بلفحدة،   : بملقر بالجتناعي 
بلفك C بلرقم 4)7، بلع فن.

من تاليخ  سنة ببتدبء   99  : بملدة 
بلتأسيس.

لأس بملا7 : حدد في مبلغ 100.000 
دلهم مقسم إلى 1000 حصة من فئة 

100 دلهم للفبحدة.
تفزيع لأس بملا7 : بلس د عبد بلرح م 

بلكهدة 1000 حصة.
عبد  بلس د  تع ين  تم   : بلتس ي3 

بلرح م بلكهدة كنسي3 للشركة.
باملحكنة  تم   : بلقامفني  بإليدبع 
بالبتدبئ ة بالع فن بتاليخ 22 سبتن 3 

2021 تحت لقم 2021/2945.
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STE BADR PELAGIQUE
SARL AU

تأسيس شركة
بتاليخ  عرفي  عقد   بنقت�شى 
4 أكتفار 2021 تم إنشاء شركة ذبت 
بشريك  ح د  بملحد دة  بملسؤ ل ة 

بالخصائص بلتال ة :
.BADR PELAGIQUE : بلتسن ة

بلشركة  هدف  يتعلق   : بلنشاط 
باملغرب  االخالج ب :

تجالة بلسنك بالجنلة.
 ،408 بلرقم   : بالجتناعي  بملقر 
عنالة سن ة، شالع بلفالء، بلشقة 2، 

بلدبخلة.
من تاليخ  سنة ببتدبء   99  : بملدة 

بلتأسيس.
لأس بملا7 : حدد في مبلغ 100.000 
دلهم مقسم إلى 1000 حصة من فئة 

100 دلهم للفبحدة.
تفزيع لأس بملا7 : بلس د عبد بلرح م 

بلكفا ي 1000 حصة.
عبد  بلس د  تع ين  تم   : بلتس ي3 

بلرح م بلكفا ي كنسي3 للشركة.
من  تبتدئ   : بالجتناع ة  بلسنة 

فاتح يناير  تنتهي في 1) ديسن 3.

باملحكنة  تم   : بلقامفني  بإليدبع 

بتاليخ  بلذهب  بفبد   بالبتدبئ ة 

لقم  تحت   2021 أكتفار   1(
بلتجالي  2021/1656  االسجل 

تحت لقم 7)195.
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BALIZY
لقم 441 سكتفل 6، تنالة بلشاطئ 

هرهفلة

سجل تجالق لقم )65))1

بستثنائي  عام  جنع  بنقت�شى 

2021 تم تفس ع  بتاليخ فاتح أكتفار 

بالستي3بد  بإضافة  بلشركة  نشاط 
 بلتصدير إلى قائنة برنشطة برخرى 

من   2 بلفصل  تح ين  تم   اذلك 

بلقامفن برسا�شي للشركة.

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

 20(5 لقم  تحت  بتنالة  بالبتدبئ ة 

بتاليخ 15 أكتفار 2021.

107 P

RACHEBOUCH
SARL

لبش بفش

 تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 
بملحد دة

تسج له  تم  عرفي  عقد  إثر  على 

 ،2021 سبتن 3   25 بتاليخ  بالرااط 

لشركة  برسا�شي  بلنظام  تم  ضع 
شركة ذبت بملسؤ ل ة  »لبش بفش« 

بملحد دة ذبت بملنيزبت بلتال ة :

ذبت  شركة   : بلقامفم ة  بلصفة 

بملسؤ ل ة بملحد دة.
تجزئة   52 لقم   : بملقر بالجتناعي 

حي بلففاء،  بد بلذهب، تنالة.
بفش  لبش   : بلتسن ة 

.RACHEBOUCH

بلغرض بالجتناعي هف :

بالتقس ط  بلعامة  بلتغذية 

 االجنلة ؛

مقل بلبضائع.

بملدة : 99 سنة ببتدبء من تأسيس 

بلشركة.

من  تبتدئ   : بالجتناع ة  بلسنة 
فاتح يناير  تنتهي يفم 1) ديسن 3 من 
كل سنة ما عدب بلسنة بر لى تبتدئ 

بتاليخ تفق ع قامفن بلشركة.
في  محدد   : بالجتناعي  بلرأسنا7 
 1000 إلى  مقسم  دلهم   100.000
لكل  دلهنا   100 فئة  من  حصة 
 بحدة. حصص لأس بملا7 تتفزع على 

بلشكل بلتالي :
 700 بملحفف�شي  مزهة  بلس دة 

حصة بجتناع ة ؛
حصة   (00 لبشد  بفشتى  بلس د 

بجتناع ة.
: تم إسناد مهام بلتس ي3  بلتس ي3 
إلى بلس دة مزهة بملحفف�شي كنسي3ة 

 ح دة ملدة غي3 محد دة.
تم بإليدبع بلقامفني بكتابة بلضبط 
بتاليخ  بتنالة  بالبتدبئ ة   باملحكنة 
15 أكتفار 2021 تحت لقم 7)44)1.
108 P

جو باتي ديزين
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة

لأسنالها : 100.000 دلهم
بملقر : محل تجالي 11، عنالة لقم 4، 

إقامة معنفلة 2، سال بلجديدة
حل شركة

بلعام  بلجنع  من  مقتطف 
 2021 أكتفار   7 بتاليخ  بالستثنائي 

تقرل ما يلي :
من  ببتدبء  بلشركة  حل   -  1 

7 أكتفار 2021.
- يعين بلس د عبد هللا ب عقى،   2
لقم  بلفطن ة  للبطاقة  بلحامل 
مغرا ة،  جنس ة  ذبت   AB2058(1
 1978 أغسطس   20 بتاليخ  مزدبد 
بخريبكة، كنصفي  يتففر على جن ع 

بلسلطات بلقامفم ة لذلك.
) - مقر حل محدد في محل تجالي 
 ،2 إقامة معنفلة   4 عنالة لقم   11

سال بلجديدة.
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع 
بالبتدبئ ة سال يفم 18 أكتفار 2021 

تحت لقم 9)76).
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VS MEDICAL
بتاليخ  عرفي  عقد   بنقت�شى 
بلرااط  بندينة   2021 أغسطس   2
بملسؤ ل ة  ذبت  شركة  تأسيس  تم 

بملحد دة منيزبتها كالتالي :
 VS  : بالجتناع ة  بلتسن ة   -  1

.MEDICAL
ب ع   : بلشركة  مفضفع   -  2

بملستلزمات بلطب ة  بلجربح ة ؛
بصفة عامة كل بلعنل ات بملال ة، 
بلتجالية  بلصناع ة بملرتبطة بشكل 
مباشر أ  غي3 مباشر بنفضفع بلشركة 
 كذب جن ع بلعنل ات من شأنها تنن ة 

بلشركة. 
 ،61 لقم   : بالجتناعي  بملقر   -  (
ملتقى زمقة فريف بيطف  شالع فرنسا، 

أكدب7، بلرااط.
لأسنا7 بلشركة   : بلرأسنا7   -  4
حدد في 00.000) دلهم مقسنة على 
000) حصة بجتناع ة من فئة 100 

دلهم للحصة.
بدليس  س دي  بلفزبني  بلتهامي 

1500 حصة ؛
محند  س دي  بلفزبني  بلتهامي 

1500 حصة.
: عهد تس ي3 بلشركة  بلتس ي3   -  5
س دي  بلفزبني  بلتهامي  بلس د  إلى 
بلفزبني  بلتهامي  بدليس،  بلس د 

س دي محند.
تبتدئ من   : بلسنة بلتجالية   -  6
1)  ديسن 3 من  فاتح يناير  تنتهي في 

كل سنة.
7 - بملدة : 99 سنة.

8 - لقم بلسجل بلتجالي باملحكنة 
بلتجالية بالرااط  154707.
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      CAFE 50
ش.م.م

مقهى  حلفيات- مطعم -  منف7 
بلحفالت

لقم 68) سكتفل 11 إضافي شالع 20 
غشت حي بلسالم سال

 مص بلتأسيس
بتاليخ  عرفي  عقد   بنقت�شى 
2021 تم تأسيس شركة  15 سبتن 3 
ذبت مسؤ ل ة محد دة  باملفبصفات 

بلتال ة :    

.CAFE 50  بلتسن ة : شركة
مسؤ ل ة  ذبت  شركة   : بلصفة 

محد دة.
 (68 لقم   : بالجتناعي   بملقر 
غشت   20 إضافي شالع   11 سكتفل 

حي بلسالم، سال.
بلغرض : مقهى - حلفيات- مطعم-  

منف7 بلحفالت.
 100.000 في  حدد   : بلرأسنا7 
1000 حصة مفزعة  دلهم مفزع إلى 

على بلشكل بلتالي : 
بملنتفع بمين 500 حصة ؛
بيت بال لش د 500 حصة.

بلتس ي3 : تس ي3 بلشركة من طرف 
بيت  بمين  بلس د  بملنتفع  بلس دبن 

بال لش د  ذلك ملدة غي3 محددة.       
بإليدبع  تم   : بلقامفني  بإليدبع 
بلقامفني للشركة لدى كتابة بلضبط 
بتاليخ  بسال  بالبتدبئ ة  باملحكنة 
 1016 لقم  تحت   2021 أكتفار   14

بلسجل بلتجالي لقم )469). 
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 KHALIDI FRERES
 SARL

مقل مقر شركة
على إثر بلقربل بلذي بتخذه شركاء 

بلشركة أعاله، تم ما يلي : 
1 - مقل مقر بلشركة من بلجناعة 
إلى  عنالة خن فرة،  بلت3بب ة بلقباب، 
بلعنفبن بلتالي : زمقة ببن سينا لقم 9 
مكرل، جناعة بفم ة، عنالة م دلت. 
لدى  بلقامفني  بإليدبع  تم   -  2
باملحكنة  بلتجالي  بلسجل  مصلحة 
بالبتدبئ ة بن دلت تحت لقم  282/2021 
بلسجل   2021 أكتفار   14 بتاليخ 

بلتجالي لقم 2945.
بنثابة إعالن  ا ان
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SEZAR PRO
SARL AU

على إثر قربل بلجنع بلعام بملنعقد 
لشركة   2021 مالس   18 يفم 
شركة   SEZAR PRO SARL AU

لأسنالها  ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة، 
بالجتناعي  دلهم،  مقرها   10.000
حي   2 عنالة  عبد هللا،  مفالي  زمقة 
بل 3كة، قطاع 5، بلقرية، تقرل ما يلي :

تصف ة بلشركة ؛
سع د  بلبفزيدي  بلس د  إعالن 

كنصفي للشركة.
كتابة  لدى  بلقامفني  بإليدبع  تم 
بسال  بالبتدبئ ة  باملحكنة  بلضبط 
لقم  تحت   2021 أبريل   19 بتاليخ 

.(6445
113 P

STE SEZAR PRO
SARL AU

تصف ة بلشركة
على إثر قربل بلجنع بلعام بلعادي 
لشركة   2021 أبريل   1( بملنعقد يفم 
SEZAR PRO SARL AU شركة ذبت 
بشريك  ح د،  بملحد دة  بملسؤ ل ة 
لأسنالها 10.000 دلهم، تقرل ما يلي :
تنت  بملصفي  تقرير  قربءة  بعد 

بملصادقة على حسابات بلتصف ة.
بملصفي  بلنطق  ذمة   إخالء 

بإقفا7 عنل ات بلتصف ة.
بلسجل بلتجالي لقم )1278.

بكتابة  تم  بلقامفني  بإليدبع 
بالبتدبئ ة  بملحكنة  لدى  بلضبط 
بسال بتاليخ 2 أغسطس 2021 تحت 

لقم 7109).
114 P

STE SASOTRAV
SARL

شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة
بنقت�شى بلجنع بلعام بالستثنائي 
لشركة   2021 يفل ف  فاتح  بملؤلخ 
بملسؤ ل ة  ذبت   SASOTRAV
تجزئة   : مقرها بالجتناعي  بملحد دة، 
بملنصفل، لقم 21، مكناس، قد تقرل :
تأك د  فاة بلس د سعفد عبد هللا 
بشهادة بلففاة بتاليخ فاتح ماي 2021 
من  سهم   2550 فاس  تحفيل  في 
عبد  سعفد  بلس د  بلربحل  مصيب 
هللا إلى بلفلثة بلس دة صالحة عسفة 
سعفد  سعفد  مهى  مهى   بآلنسة 

 بلس د ط ب سعفد.

عسفة  صالحة  بلس دة  تع ين 

مسي3ة  ح دة للشركة.

صح ح  بشكل  بلشركة  تلتزم 

بجن ع برعنا7 بملتعلقة بها من خال7 

صالحة  للس دة  بلفردي  بلتفق ع 

عسفة.

 حل بلشركة بملسبق  تع ين بملصف ة : 

مقر  بلس دة صالحة عسفة  تثب ت 

بلتصف ة على مفس بلعنفبن.

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

سبتن 3   20 بلتجالية مكناس بتاليخ 
بلسجل  لقم   (0( لقم  تحت   2021

بلتجالي 5667).
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 AL AMINIYA IMPORT

EXPORT
SARL AU

شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة 

بشريك  بحد

بلعام  بلجنع  قربل  على  بناء 

 AL شريك   2021 سبتن 3   2( بتاليخ 

 AMINIYA IMPORT EXPORT

برسا�شي  بلنظام  رحكام  قرل  فقا 

 بلقفبمين بملنظنة للشركات.

 STE AL AMINIYA فرع  إغالق 

على   IMPORT EXPORT

 AV YAACOUB  : بلتالي  بلعنفبن 

 AL MANSOUR N°58 VN RES

.NAOUFAL MEKNES

بلنشاط : تاجر برغذية بلعامة.

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

أكتفار   18 بلتجالية بنكناس بتاليخ 
2021 تحت لقم 4526 سجل تجالي 

لقم 95)2).

116 P

HANNABO SYSTEME
تأسيس شركة

مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 

 2021 أكتفار   7 بتاليخ  بلرااط  في 

مسؤ ل ة  ذبت  شركة  تأسيس  تم 

محد دة بشريك  بحد.
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 STE HANNABO  : بلتسن ة 

.SYSTEME

بلهدف بالجتناعي :

بالستي3بد  بلتصدير ؛

بلعنل ات  جن ع  عامة   اصفة 

بلتي لها بلتباط مباشر أ  غي3 مباشر 

بأحد برهدبف بملذكفلة أعاله  بلتي 

من شأنها بملساهنة في إمناء بلشركة.
 بملقر بالجتناعي : بلفك ج، لقم 82 

ديف بلحنر، يعقفب بملنصفل، بلرااط.

بملدة بالجتناع ة : 99 سنة ببتدبء 

تاليخ  من  أي  بلنهائي  بلتأسيس  من 

 ضع بلسجل بلتجالي.

يناير  فاتح  من   : بملال ة  بلسنة 

ديسن 3 من كل سنة ما عدب   (1 إلى 

تاليخ  من  تبتدئ  بلتي  بر لى  بلسنة 

بلتسج ل في بلسجل بلتجالي.

دلهم   100.000  : بلرأسنا7 

مقسنة إلى 1000 حصة من فئة 100 

دلهم للحصة بلفبحدة.

بلشركة  تسي3   : بلشركة  تسي3 

مصطفى  بعل في  بلس د  طرف  من 

بصفته مسي3ب للشركة  ذلك ملدة غي3 

محد دة.

كنا تقرل بالتعهد باإلمضاء بلس د 

مصطفى بعل في.

بإليدبع  تم   : بلقامفني  بإليدبع 

بلقامفني بكتابة بلضبط لدى بملحكنة 

بلتجالية بالرااط تحت لقم 77)155 

بتاليخ 18 أكتفار 2021.

117 P

MOUMSA TRANS
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة 

بشريك  ح د
لأسنالها : 100.000 دلهم

بملقر بالجتناعي : 59، شالع مفالي 

عبد بلعزيز، إقامة مفالي عبد بلعزيز، 

مكتب لقم 4، بلقن طرة

تأسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  بنقت�شى 

بالقن طرة، تم  ضع بلقامفن برسا�شي 

بملحد دة  بملسؤ ل ة  ذبت  لشركة 

بشريك  بحد ذبت بملفبصفات بلتال ة :

 MOUMSA TRANS  : بلتسن ة 

.SARL AU

ذبت  شركة   : بلقامفني  بلشكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة بشريك  بحد.

بملقر بالجتناعي : 59، شالع مفالي 

عبد بلعزيز، إقامة مفالي عبد بلعزيز، 

مكتب لقم 4، بلقن طرة.

مفضفع بلشركة :

بملقا لة في مقل برشخاص ؛

بملقا لة في مقل بلبضائع.
لأسنا7  حدد   : بلشركة  لأسنا7 

دلهم   100.000 مبلغ  في  بلشركة 

بجتناع ة  حصة   1000 إلى  مقسم 

محرلة  للفبحدة،  دلهم   100 بق نة 

على  مكتتبة،  مفزعة  بكاملها، 

بلشركاء كالتالي :

 1000 منف  بلسعدية  بلس دة 

حصة.

بملدة : 99 سنة.

بلس دة  إلى  أسند   : بلتس ي3 

بلسعدية منف.
بلتجالي  بالسجل  بلتق  د  تم 

باملحكنة بالبتدبئ ة بالقن طرة تحت 
لقم 11)62 بتاليخ 14 سبتن 3 2021.

118 P

PERMOLIA
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة 

بشريك  ح د
لأسنالها بالجتناعي : 10.000 دلهم

مقرها بالجتناعي : مفطن بالقن طرة 

101 شالع مفالي عبد بلعزيز، إقامة 

بلصنفار، مكتب لقم 4

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة بشريك  ح د

بملؤلخ  بلعرفي  بلعقد  بنفجب 

تأسست   ،2021 سبتن 3   14 بتاليخ 

محد دة  مسؤ ل ة  ذبت  شركة 

بشريك  ح د في بلخصائص بلتال ة :

بسم  بلشركة  تحنل   : بلتسن ة 

PERMOLIA ش.ذ.م.م بشريك  ح د.

لها كنفضفع  بلشركة   : بملفضفع 

بلعنل ات  بلخالج  في  كنا  بملغرب  في 

بلتال ة :

مقا لة في أشغا7 بلبناء  برشغا7 
بملختلفة.

بلرأسنا7   : بالجتناعي  بلرأسنا7 
دلهم   10.000 في  محدد  بالجتناعي 
فئة  من  حصة   100 على  مقسنة 
دلهم للحصة بلفبحدة مكتتبة   100
بلفح د  بلشريك  باسم  بالكامل 

بلس د  بنعر ش حنزة.
بملقر بالجتناعي : مفطن بالقن طرة 
101 شالع مفالي عبد بلعزيز، إقامة 

بلصنفار، مكتب لقم 4.
في محددة  بلشركة  مدة   :  بملدة 

 99 سنة ببتدبء من يفم بلتأسيس.
بلشركة  يسي3ها  يدير   : بإلدبلة 
غي3  ملدة  حنزة  بنعر ش  بلس د 

محددة.
بلقامفني  لالحت اط   %5  : برلااح 
لقربل  تبعا  يضاف  أ   يفزع   بلباقي 

بلشريك بلفح د أ  بلشركاء.
بإليدبع  تم   : بلقامفني  بإليدبع 
بلقامفني باملحكنة بالبتدبئ ة بالقن طرة 
 ق دت بالسجل بلتجالي تحت لقم 

62809 بتاليخ )1 أكتفار 2021.
بنثابة مقتطف  ا ان

بملسي3 بلفح د

119 P

GHARB LUB
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة

لأسنالها بالجتناعي : 100.000 دلهم
مقرها بالجتناعي : بالقن طرة، تجزئة 
لقم 87، بملنطقة بلصناع ة بلبلدية

بتاليخ  بملحرل  بملحضر   بنقت�شى 
8 يفل ف 2021، تقرلت بملصادقة على 

ما يلي :
قرل بلشركاء لفع لأسنا7 بلشركة 
 1.050.000 دلهم إلى   200.000 من 
برلااح  دلهم  ذلك عن طريق دمج 
 8500 إنشاء  أي  للشركة  بملحتجزة 
لكل  دلهم   100 بق نة  سهم جديد 

منها من 2001 إلى 10500.
ل صبح  بلشركة  غرض  تغ ي3 

كالتالي :
تجالية ملؤسسة   مستأجر 

 أ  صناع ة.

تح ين بلنظام برسا�شي للشركة. 
بالسجل  بلقامفني  بإليدبع  تم 
بالبتدبئ ة  للنحكنة  بلتجالي 
 2021 سبتن 3   14 بالقن طرة بتاليخ 

تحت لقم 06)88.
بنثابة مقتطف  ا ان

بملسي3

120 P

B&B PARK
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة

لأسنالها بالجتناعي : 100.000 دلهم
مقرها بالجتناعي : بالقن طرة 52 
شالع بلحسن بلثاني، إقامة زبزية، 

متجر لقم 2
بتاليخ  بملحرل  بملحضر   بنقت�شى 
6 يفل ف 2021، تقرلت بملصادقة على 

ما يلي :
قرل بلشركاء لفع لأسنا7 بلشركة 
 1.(00.000 دلهم إلى   100.000 من 
برلااح  دلهم  ذلك عن طريق دمج 
 12000 بملحتجزة للشركة أي إنشاء 
لكل  دلهم   100 بق نة  سهم جديد 

منها من 1001 إلى 000)1.
تح ين بلنظام برسا�شي للشركة.

بالسجل  بلقامفني  بإليدبع  تم 
بالبتدبئ ة  للنحكنة  بلتجالي 
 2021 سبتن 3   14 بالقن طرة بتاليخ 

تحت لقم 05)88.
بنثابة مقتطف  ا ان

بملسي3

127 P

EMTRADIV AFRIQUE
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة 

بشريك  ح د
لأسنالها : 100.000 دلهم

بملقر بالجتناعي : 1)، زب ية زمقة 
 ،A أمفب7  محند بلقري، إقامة منال

مكتب لقم 5، بلقن طرة
تأسيس شركة

مسجل  عرفي  عقد  بنقت�شى 
بالقن طرة، تم  ضع بلقامفن برسا�شي 
بملحد دة  بملسؤ ل ة  ذبت  لشركة 
بشريك  ح د ذبت بملفبصفات بلتال ة:
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 EMTRADIV  : بلتسن ة 
.AFRIQUE SARL AU

ذبت  شركة   : بلقامفني  بلشكل 
بملسؤ ل ة بملحد دة بشريك  ح د.

زب ية زمقة   ،(1  : بملقر بالجتناعي 
 ،A إقامة منال  أمفب7  محند بلقري، 

مكتب لقم 5، بلقن طرة.
في  بملقا لة   : بلشركة  مفضفع 

برشغا7 بملختلفة أ  بلبناء.
لأسنا7  حدد   : بلشركة  لأسنا7 
دلهم   100.000 مبلغ  في  بلشركة 
بجتناع ة  حصة   1000 إلى  مقسم 
محرلة  للفبحدة،  دلهم   100 بق نة 
على  مكتتبة،  مفزعة  بكاملها، 

بلشركاء كالتالي :
بلس د ل�شى كريدة 1000 حصة.

بملدة : 99 سنة.
إلى بلس د ل�شى  أسند   : بلتس ي3 

كريدة.
بلتجالي  بالسجل  بلتق  د  تم 
باملحكنة بالبتدبئ ة بالقن طرة تحت 

لقم 56979 بتاليخ ) مففن 3 2020.
128 P

MOUKHLIS DIVERS
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

لأسنالها : 100.000 دلهم
بملقر بالجتناعي : 1)، زب ية زمقة 

 ،A أمفب7  محند بلقري، إقامة منال
مكتب لقم 5، بلقن طرة

تأسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  بنقت�شى 
بالقن طرة، تم  ضع بلقامفن برسا�شي 
لشركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة ذبت 

بملفبصفات بلتال ة :
 MOUKHLIS DIVERS : بلتسن ة

.SARL
ذبت  شركة   : بلقامفني  بلشكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.
زب ية زمقة   ،(1  : بملقر بالجتناعي 
 ،A إقامة منال  أمفب7  محند بلقري، 

مكتب لقم 5، بلقن طرة.
في  بملقا لة   : بلشركة  مفضفع 

برشغا7 بملختلفة أ  بلبناء.
لأسنا7  حدد   : بلشركة  لأسنا7 
دلهم   100.000 مبلغ  في  بلشركة 

بجتناع ة  حصة   1000 إلى  مقسم 
محرلة  للفبحدة،  دلهم   100 بق نة 
على  مكتتبة،  مفزعة  بكاملها، 

بلشركاء كالتالي :
 800 بملخل ص  بدليس  بلس د 

حصة ؛
 200 بلبفلقدي  بدليس  بلس د 

حصة.
بملدة : 99 سنة.

بلتس ي3 : أسند إلى بلس د بدليس 
بملخل ص.

بلتجالي  بالسجل  بلتق  د  تم 
باملحكنة بالبتدبئ ة بالقن طرة تحت 

لقم 60689 بتاليخ 24 ماي 2021.
129 P

CAFE COIN D’ACTIVITE
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

لأسنالها : 100.000 دلهم
بملقر بالجتناعي : بملنطقة بلصناع ة، 

شالع بملسي3ة 1، بلقن طرة
تأسيس شركة

بالقن طرة  عرفي  عقد  بنقت�شى 
تم  ضع   ،2021 يفل ف   6 بتاليخ 
ذبت  لشركة  برسا�شي  بلقامفن 
بملسؤ ل ة بملحد دة ذبت بملفبصفات 

بلتال ة :
 CAFE COIN  : بلتسن ة 

.D’ACTIVITE SARL
ذبت  شركة   : بلقامفني  بلشكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.
بملنطقة   : بالجتناعي  بملقر 
بلصناع ة، شالع بملسي3ة 1، بلقن طرة.

مفضفع بلشركة :
مستغل مقهى ؛

مستغل مطعم ؛
منفن حفالت ؛

عالقة  له  ما  كل  عامة   اصفة 
بنشاط بلشركة.

لأسنا7  حدد   : بلشركة  لأسنا7 
دلهم   100.000 مبلغ  في  بلشركة 
بجتناع ة  حصة   1000 إلى  مقسم 
محرلة  للفبحدة،  دلهم   100 بق نة 
على  مكتتبة،  مفزعة  بكاملها، 

بلشركاء كالتالي :

 500 بلعزيز  عبد  كر ج  بلس د 
حصة ؛

 500 محند  بلشر يطي  بلس د 
حصة.

بملدة : 99 سنة.
أسند إلى بلس د كر ج   : بلتس ي3 

عبد بلعزيز  بلس د بلشر يطي محند.
بلتجالي  بالسجل  بلتق  د  تم 
باملحكنة بالبتدبئ ة بالقن طرة تحت 
لقم 62819 بتاليخ 14 أكتفار 2021.
130 P

RAZANIS MR PARA
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة

تأسيس شركة
محرل  عرفي  عقد  بنقت�شى 
 ،2021 0) سبتن 3  بالقن طرة بتاليخ 
مسؤ ل ة  ذبت  شركة  إنشاء  تم 

محد دة ذبت بلخاص ات بلتال ة :
 RAZANIS MR PARA  : بالسم 

.SARL
ذبت  شركة   : بلقامفني  بلشكل 

مسؤ ل ة محد دة.
بملفضفع بالجتناعي :

شبه ص دل ة ؛
تفا ض ؛

بنصف  بائع  مستفلد  تاجر 
بلجنلة.

بملدة : 99 سنة.
بملقر : تجزئة بلحدبدة، لقم 1)20 
 ،2 بر لك د  إقامة   10 لقم  محل 

بلقن طرة.
بلرأسنا7 : 20.000 دلهم مقسنة 
دلهم   100 حصة من فئة   200 إلى 

للحصة بلفبحدة.
بلحصص :

بلس د منصفلي لش د 180 حصة ؛
 بلس دة بلربمي ح اة 20 حصة.

ح اة  بلربمي  بلس دة   : بلتس ي3 
كنسي3ة للشركة ملدة غي3 محد دة.
بلسجل بلتجالي لقم : 62791.

من فاتح يناير إلى   : بلسنة بملال ة 
1) ديسن 3 من كل سنة.

للشركة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
باملحكنة بالبتدبئ ة بالقن طرة بتاليخ 

12 أكتفار 2021 تحت لقم 62791.
131 P

RAYAN DESIGN TRANS
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة 

بشريك  ح د
تأسيس شركة

محرل  عرفي  عقد  بنقت�شى 
 ،2021 27 سبتن 3  بالقن طرة بتاليخ 
مسؤ ل ة  ذبت  شركة  إنشاء  تم 
ذبت  بشريك  ح د  محد دة 

بلخاص ات بلتال ة :
.RAYAN DESIGN TRANS : بالسم
ذبت  شركة   : بلقامفني  بلشكل 

مسؤ ل ة محد دة بشريك  بحد.
بملفضفع بالجتناعي :

مقا 7 مقل برشخاص ؛
مقا 7 أشغا7 مختلفة أ  بناء.

بملدة : 99 سنة.
مكتب  لبنان،  زمقة   65  :  بملقر 

لقم 1، بلقن طرة.
دلهم   100.000  : بلرأسنا7 
فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسنة 

100 دلهم للحصة بلفبحدة.
 1000 لش د  بهربم   : بلحصص 

حصة.
كنسي3  لش د  بهربم   : بلتس ي3 

للشركة ملدة غي3 محد دة.
بلسجل بلتجالي لقم : )6279.

من فاتح يناير إلى   : بلسنة بملال ة 
1) ديسن 3 من كل سنة.

للشركة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
باملحكنة بالبتدبئ ة بالقن طرة بتاليخ 

)1 أكتفار 2021 تحت لقم )6279.
131P مكرر

DELTA INVEST
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة

لأسنالها : 100.000 دلهم
مقرها بالجتناعي : 6 زمقة بلي3مفك، 

مكتب 1، بلقن طرة
بلعام  بلجنع  محضر  بنقت�شى 
سبتن 3   21 يفم  بملنعقد  بالستثنائي 
ذبت  بلشركة  شركاء  قرل   2021
»دلتا أمفيست«  بملسؤ ل ة بملحد دة 
دلهم  بلكائن   100.000 لأسنالها 
زمقة   6 بالقن طرة  مقرها بالجتناعي 

بلي3مفك، مكتب 1 :
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تنق ل بملقر بالجتناعي للشركة من 
6 زمقة بلي3مفك، مكتب 1، بلقن طرة 

إلى 118 بلفك د بكستفنس فن بملغرب 

بلعربي، بلقن طرة.

على إثر ما سبق تم تعديل بلفصل 

5 من بلقامفن برسا�شي للشركة.

كتابة  لدى  بلقامفني  بإليدبع  تم 

بلضبط باملحكنة بالبتدبئ ة بالقن طرة 

لقم  تحت   2021 أكتفار   14 بتاليخ 

.8867(

132 P

MASSARHOUSE
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

لأسنالها : 100.000 دلهم
 بملقر بالجتناعي : 47، زمقة عنر  

بن بلعاص، إقامة بسناع ل، مكتب 
لقم 4، بلقن طرة

تأسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  بنقت�شى 

بالقن طرة، تم  ضع بلقامفن برسا�شي 

لشركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة ذبت 

بملفبصفات بلتال ة :

 MASSARHOUSE  : بلتسن ة 

.SARL

ذبت  شركة   : بلقامفني  بلشكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.
زمقة عنر    ،47  :  بملقر بالجتناعي 

بن بلعاص، إقامة بسناع ل، مكتب 
لقم 4، بلقن طرة.

مفضفع بلشركة : منعش عقالي.
لأسنا7  حدد   : بلشركة  لأسنا7 

دلهم   100.000 مبلغ  في  بلشركة 

بجتناع ة  حصة   1000 إلى  مقسم 

محرلة  للفبحدة،  دلهم   100 بق نة 

على  مكتتبة،  مفزعة  بكاملها، 

بلشركاء.

بملدة : 99 سنة.

بلتس ي3 : أسند إلى بلس د عبد هللا 

أز كاي مسي3  ح د.
بلتجالي  بالسجل  بلتق  د  تم 

باملحكنة بالبتدبئ ة بالقن طرة تحت 
لقم 9)628 بتاليخ 18 أكتفار 2021.

133 P

 STE SOUBELINK
SOLUTIONS

SARL AU
بلرأسنا7 بالجتناعي : 100.000 

دلهم
بملقر بالجتناعي : زب ية شالع 

مصطفى بلربفي  شالع طنجة إقامة 
بالزير 14 مكتب 7 - بلقن طرة

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت شريك  ح د

بلعام  بلجنع  عقد  بنفجب 
 19 بتاليخ  بملؤلخ  بلتأسي�شي 
شركة  تأسست   ،2021 أغسطس 
ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت شريك 

 ح د في بلخصائص بلتال ة :
بسم  بلشركة  تحنل   : بلتسن ة 
 STE SOUBELINK SOLUTIONS«

.»SARL AU
لها كنفضفع  بلشركة   : بملفضفع 
بلعنل ات  بلخالج  في  كنا  بملغرب  في 

بلتال ة :
أشغا7 متنفعة.

بالستي3بد  بلتصدير.
في  محدد   : بالجتناعي  بلرأسنا7 
 1000 دلهم مقسنة على   100.000
للحصة  دلهم   100 فئة  من  حصة 

بلفبحدة على بلشكل بلتالي :
 1000  : بلس د بلسباعي عبد هللا 

حصة
بملقر  يفجد   : بالجتناعي  بملقر 
شالع  زب ية  بالقن طرة،  بالجتناعي 
مصطفى بلربفي  شالع طنجة إقامة 

بالزير 14 مكتب 7.
بملدة : مدة بلشركة محددة في 99 

سنة ببتدبء من يفم بلتأسيس.
بلشركة  يسي3ها  يدير   : بإلدبلة 
عبد هللا  بلسباعي  بلفح د  بملسؤ 7 

ملدة غي3 محد دة.
لالحت اط بلقامفني،   %5  : برلااح 
لقربل  تبعا  يضاف  أ   يفزع   بلباقي 

بلشركاء.
بلقامفني  بإليدبع  تم   : بإليدبع 
بالقن طرة  بالبتدبئ ة  باملحكنة 
2021، تحت لقم  14 سبتن 3  بتاليخ 
4628، بلسجل بلتجالي لقم )1)62 

بلقن طرة.
بنثابة ب ان  مقتطف

134 P

NAHDA AGRO
SARL

بلرأسنا7 بالجتناعي : 200.000 
دلهم

بملقر بالجتناعي : زب ية شالع 
مصطفى بلربفي  شالع طنجة إقامة 

باال زير 14 مكتب 7 - بلقن طرة
تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة
بلعام  بلجنع  عقد  بنفجب 
أكتفار   5 بتاليخ  بملؤلخ  بلتأسي�شي 
ذبت  شركة  تأسست   ،2021
بلخصائص  في  محد دة  مسؤ ل ة 

بلتال ة :
بسم  بلشركة  تحنل   : بلتسن ة 

.»NAHDA AGRO SARL«
لها كنفضفع  بلشركة   : بملفضفع 
بلعنل ات  بلخالج  في  كنا  بملغرب  في 

بلتال ة :
بإلدبلة  بالستغال7 بلزلبعي.

بلرأسنا7   : بالجتناعي  بلرأسنا7 
دلهم   200.000 بالجتناعي محدد في 
فئة  من  حصة   2000 على  مقسنة 
على  بلفبحدة  للحصة  دلهم   100

بلشكل بلتالي :
علفي  إدليس  مفالي  بلس د 

بفحن د : 800 حصة.
جعفر علفي بفحن د : 800 حصة.

صالحي علفي مفالي إدليس : 400 
حصة.

بملقر  يفجد   : بالجتناعي  بملقر 
بالجتناعي بالقن طرة : شالع مصطفى 
بلربفي  شالع طنجة إقامة باال زير 14 

مكتب 7 بلقن طرة.
بملدة : مدة بلشركة محددة في 99 

سنة ببتدبء من يفم بلتأسيس.
بلشركة  يسي3ها  يدير   : بإلدبلة 
بملسؤ 7 صالحي علفي مفالي إدليس 

ملدة غي3 محد دة.
لالحت اط بلقامفني،   %5  : برلااح 
لقربل  تبعا  يضاف  أ   يفزع   بلباقي 

بلشركاء.
بلقامفني  بإليدبع  تم   : بإليدبع 
باملحكنة بالبتدبئ ة بالقن طرة بتاليخ 
14 أكتفار 2021، تحت لقم 5045، 

بلسجل بلتجالي لقم 7)628.
بنثابة ب ان  مقتطف

135 P

G5.S.S
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة

بنفجب محضر بلجنع بلعام غي3 
بلعادي بملنعقد بتاليخ ) يفم ف 2021 
2021 قرل شركاء شركة  26 يفل ف    
مسؤ ل ة  ذبت  شركة   »G5.S.S«
دلهم   100.000 لأسنالها  محد دة 
مقرها تجزئة لقم 1) تجزئة بملغرب 

بلعربي بلحي بلصناعي س بلقن طرة :
للشركة  بلتجالي  بإلسم  تغ ي3 
 GROUPE (« إلى   »G5.S.S« من 

.»GUARDING« sigle »G3G
تغ ي3 بملقر بالجتناعي للشركة من: 
بملغرب  تجزئة   (1 لقم  تجزئة 
بلقن طرة  بلصناعي س  بلحي  بلعربي 
إلى : تجزئة كفلسبكا لقم )20 محل 

لقم 1 بلقن طرة.
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
بتاليخ  بالقن طرة  بالبتدبئ ة 
24 أغسطس 2021 تحت لقم 54)4.

بنثابة  مقت�شى بملسي3

136 P

MUS-HAJ
SARL AU

 بنقت�شى بلعقد بلعرفي بملحرل في 
بلقن طرة بتاليخ 14 ف 3بير 2021، تم 
بالتفاق على بلقامفن برسا�شي لشركة 

ذبت بلخصائص بلتال ة :
.MUS-HAJ SARL AU : بلتسن ة

ذبت  شركة   : بلقامفني  بلشكل 
بملسؤ ل ة بملحد دة.

بلغرض : تاجر د بجن بالتفص ل.
أبف  شالع   48  : بالجتناعي  بملركز 
 2 إينان مكتب  إقامة  بلصديق  بكر 

بلقن طرة.
دلهم   100.000  : بلرأسنا7 
1.000 حصة بجتناع ة  مقسنة إلى 

بق نة 100 دلهم للحصة بلفبحدة.
بلسنة بالجتناع ة : من فاتح يناير 

إلى 1) ديسن 3 من كل سنة.
5 % بالحت اطي بلقامفني   : برلااح 

 بلباقي بعد بملدب لة.
لتس ي3  قامفم ا  عين   : بلتس ي3 
بلس دة  محد دة  غي3  بلشركة  ملدة 

.JBILOU HAJAR
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بملحكنة  في  بلشركة  تسج ل  تم 

بتاليخ  بالقن طرة   بالبتدبئ ة 

14 أكتفار 2021 تحت لقم 62817.

137 P

NIVOSTA
شركة محد دة بملسؤ ل ة

من شريك  بحد
لأسنالها : 100.000 دلهم

مقرها بالجتناعي : 47 شالع عنر بن 

بلعاص إقامة إسناع ل مكتب لقم 

4 بلقن طرة

تأسيس
بنقت�شى عقد عرفي سجل   : أ ال 

سبتن 3  فاتح  بتاليخ  بالقن طرة، 

برسا�شي  بلقامفن  حرل   ،2021

لشركة محد دة بملسؤ ل ة بملحد دة 

بملفبصفات  تحنل  من شريك  بحد 

بلتال ة :

.NIVOSTA : بلتسن ة

بملكفمات  تصن ع   : بلهدف 

بلكهراائ ة.

بالستي3بد  بلتصدير.

بملفبد  جن ع  تصن ع  تسفيق 

بلكهراائ ة.

بلعنفالت،  بلب ع،  بلشربء، 

بملنتجات  بملفبد  لجن ع  بلفساطة 

برمفبع  جن ع  من   بلسلع  غي3ها 

بأي  س لة  منشأ  بلنقل  أي   من 

بملذكفلة  بملفبد  بلسلع  للننتجات 

 غي3ها.

في  بملنفعة  أ   بملشالكة  أخد 

بملتعلقة  بلشركات  بملقا الت  جن ع 

عامة  بملذكفلة  اصفة  بارهدبف 

بملال ة،  بلتجالية،  بلعنل ات  جن ع 

بلعقالية أ  غي3 بلعقالية  بلصناع ة، 

بلتي لها بلتباط مباشر أ  غي3 مباشر 

بارهدبف بلسالفة بلذكر أ  قادلة أن 

تيسر منف بلشركة.

47 شالع عنر   : بالجتناعي  بملقر 

مكتب  إسناع ل  إقامة  بلعاص  بن 
لقم 4 بلقن طرة.

بملدة : 99 سنة.

حدد لأس   : بلرأسنا7 بالجتناعي 
بملا7 في مبلغ 100.000 دلهم مقسنة 
دلهم   100 حصة بق نة   1000 على 
للحصة بلفبحدة مخصصة للشريك 

بلفح د.
 1.000  : علي  بلبلغ تي  بلس د 

حصة.
بملجنفع : 1.000 حصة.

قبل  من  بلشركة  تدبل   : بإلدبلة 
بملسي3.

بلحامل  علي  بلبلغ تي  بلس د 
لقم  بلفطن ة  بلتعريف  لبطاقة 
إقامته  مغرا ة،  جنسيته   FB4267

د بل حكفش س دي بلط بي.
من فاتح يناير إلى   : بلسنة بملال ة 

1) ديسن 3.
إلنشاء   %5 تقتطع   : برلااح 
بلقامفني  يخصص  بالحت اطي  بملا7 
بلشريك  قربل  حسب  بلفائض 

بلفح د.
مبلغ  إيدبع  تم   : بلحصص 
100.000 دلهم في صند ق بلشركة.

ثام ا : بإليدبع بلقامفني :
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
 12 بتاليخ  بالقن طرة  بالبتدبئ ة 
بلشركة  تسج ل  2021  تم  أكتفار 

بالسجل بلتجالي تحت لقم 62767.
138 P

S.A. AUTO
 شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة 

بشريك  ح د
لأسنالها : 100.000 دلهم

بملقر بالجتناعي : شالع محند 
بلديفلي  محند عبد ، إقامة 

كام ل ا، بلطابق بلثاني، مكتب لقم 
24، بلقن طرة

تأسيس
مسجل  عرفي  عقد  بنقت�شى 
بالقن طرة تم  ضع بلقامفن برسا�شي 
بملحد دة  بملسؤ ل ة  ذبت  لشركة 
بملفبصفات  ذبت  بشريك  ح د 

بلتال ة :
.S.A. AUTO SARL AU : بلتسن ة
ذبت  شركة   : بلقامفني  بلشكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة بشريك  ح د.

محند  شالع   : بالجتناعي  بملقر 

إقامة  عبد ،  بلديفلي  محند 

لقم  مكتب  بلثاني،  بلطابق  كام ل ا، 

24، بلقن طرة.

مفضفع بلشركة : 

 Marchand de fruits ou

.légumes en gros

 Entrepreneur de transport de

marchandises
لأسنا7  حدد   : بلشركة  لأسنا7 

دلهم   100.000 مبلغ  في  بلشركة 

 100 1.000 حصة بق نة  مقسم إلى 

دلهم للفبحدة، محرلة :

 : بلصغي3  بلعزيز  عبد  بلس د 

1.000 حصة.

بملدة : 99 سنة.

بلس د  إلى  أسند   : بلتس ي3 

عبد بلعزيز بلصغي3.
بلتجالي  بالسجل  بلتق  د  تم 

باملحكنة بالبتدبئ ة بالقن طرة تحت 
لقم 62861 بتاليخ 18 أكتفار 2021.

139 P

BHP PHARMA
 شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة 

بشريك  ح د
لأسنالها : 100.000 دلهم

بملقر بالجتناعي : شالع محند 

 ،C بلديفلي، إقامة مالينا عنالة

ل ماما مالينا 81 متجر 14، بلقن طرة

تأسيس
مسجل  عرفي  عقد  بنقت�شى 

بالقن طرة تم  ضع بلقامفن برسا�شي 

بملحد دة  بملسؤ ل ة  ذبت  لشركة 

بملفبصفات  ذبت  بشريك  ح د 

بلتال ة :

 BHP PHARMA SARL : بلتسن ة

.AU

ذبت  شركة   : بلقامفني  بلشكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة بشريك  ح د.

محند  شالع   : بالجتناعي  بملقر 

 ،C عنالة  مالينا  إقامة  بلديفلي، 

ل ماما مالينا 81 متجر 14، بلقن طرة.

مفضفع بلشركة : 

 Marchand de produits

.pharmaceutiques

 Marchand importateur  

.vendant en demi gros

.Négociant
لأسنا7  حدد   : بلشركة  لأسنا7 

دلهم   100.000 مبلغ  في  بلشركة 

 100 1.000 حصة بق نة  مقسم إلى 

دلهم للفبحدة، محرلة :

 1.000  : بلس د منصف بلرب�شي 

حصة.

بملدة : 99 سنة.

بلتس ي3 : أسند إلى بلس د منصف 

بلرب�شي.
بلتجالي  بالسجل  بلتق  د  تم 

باملحكنة بالبتدبئ ة بالقن طرة تحت 
لقم 62829 بتاليخ 14 أكتفار 2021.

140 P

M.R CONSEIL
 شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة 

بشريك  ح د
لأسنالها : 100.000 دلهم

بملقر بالجتناعي : زب ية زمقة بحند 

 ،C شفقي  محند غرم ط بلفك

مكتب 7، بلقن طرة

تأسيس
مسجل  عرفي  عقد  بنقت�شى 

بالقن طرة تم  ضع بلقامفن برسا�شي 

بملحد دة  بملسؤ ل ة  ذبت  لشركة 

بملفبصفات  ذبت  بشريك  ح د 

بلتال ة :

 M.R CONSEIL SARL : بلتسن ة

.AU

ذبت  شركة   : بلقامفني  بلشكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة بشريك  ح د.
بملقر بالجتناعي : زب ية زمقة بحند 

شفقي  محند غرم ط بلفك C، مكتب 

7، بلقن طرة.

مفضفع بلشركة : 

.Conseil de Gestion

 Entreprise de gardiennage

.édifices publics ou privés
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 Entrepreneur de la plantation 
 ou de l’entretien des parcs

...jardins avenue etc
لأسنا7  حدد   : بلشركة  لأسنا7 
دلهم   100.000 مبلغ  في  بلشركة 
 100 1.000 حصة بق نة  مقسم إلى 

دلهم للفبحدة، محرلة :
 1.000  : عب دي  بحند  بلس د 

حصة.
بملدة : 99 سنة.

أسند إلى بلس د بحند   : بلتس ي3 
عب دي.

بلتجالي  بالسجل  بلتق  د  تم 
باملحكنة بالبتدبئ ة بالقن طرة تحت 
لقم 62775 بتاليخ 12 أكتفار 2021.
141 P

 NEW LOOK HOUSE
SERVICES

ش.م.م لشريك  ح د
شركة محد دة بملسؤ ل ة

 لشريك بلفح د
بلرأسنا7 بالجتناعي : 100.000 

دلهم
بملقر بالجتناعي : شالع مفالي عبد 

بلعزيز  شالع أبف بكر بلصديق 
إقامة مرجس بملحل لقم 1 - 

بلقن طرة
تأسيس

بلعام  بلجنع  محضر  بنقت�شى 
بلتأسي�شي بتاليخ 26 يفل ف 2021، تم 
 ضع مظام أسا�شي لشركة محد دة 
ذبت  بلفح د  لشريك  بملسؤ ل ة 

بملنيزبت بلتال ة :
بلشكل بلقامفني : شركة محد دة 

بملسؤ ل ة لشريك بلفح د.
بلهدف بالجتناعي : مطعم  مقهى 

للنأكفالت بلسريعة.
 NEW LOOK HOUSE : بلتسن ة

.SERVICES SARL AU
بملقر بالجتناعي : شالع مفالي عبد 
بلعزيز  شالع أبف بكر بلصديق إقامة 

مرجس بملحل لقم 1 - بلقن طرة.
من تاليخ  سنة ببتدبء   99  : بملدة 

تق  دها بالسجل بلتجالي.

في  محدد   : بالجتناعي  بلرأسنا7 
 1000 إلى  مقسنة  دلهم   100.000
للحصة  دلهم   100 فئة  من  حصة 
بلفبحدة جن عها محرلة  مفزعة على 

بلشكل بلتالي :
بلس د  ملك ة  في  حصة   1000

بلفك لي عبد بلعظ م.
بلس د  بلشركة  ع نت   : بلتس ي3 
بلفك لي عبد بلعظ م كنسي3 لها ملدة 

غي3 محد دة.
لالحت اط بلقامفني،   %5  : برلااح 

 بلباقي ينقل.
من فاتح يناير إلى   : بلسنة بملال ة 

1) ديسن 3.
بإليدبع  تم   : بلقامفني  بإليدبع 
باملحكنة  بلضبط  بكتابة  بلقامفني 
لقم  تحت  بالقن طرة  بالبتدبئ ة 
 18 بتاليخ   62849 بلسجل بلتجالي 

أكتفار 2021.
142 P

AY BINARE
SARL AU

بتاليخ 15 أكتفار 2021  انفجب  
عقد بلجنع بلعام بالستثنائي بملسجل 
بالرااط قرل بلشريك بلفح د ما يلي :

تففيت بلس د ملجادلي أيفب 1000 
للس د  بالشركة  ينلكها  بلتي  حصة 
دلهم   100 بـ  محناد  حسف  بيت 

للحصة بلفبحدة.
بستقالة بلس د ملجادلي أيفب من 

تس ي3 بلشركة.
محناد  حسف  بيت  بلس د  تع ين 

كنسي3 للشركة ملدة غي3 محد دة.
بكتابة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
بلتجالية  بملحكنة  لدى  بلضبط 
 2021 أكتفار   18 بتاليخ  بالرااط 

تحت لقم 147017.
143 P

FAMASCO
SARL AU

بتاليخ )1 أكتفار 2021  انفجب  
عقد بلجنع بلعام بالستثنائي بملسجل 
بالرااط قرل بلشريك بلفح د ما يلي :

تففيت بلس د بفدجنفيت لضفبن 

بالشركة  ينلكها  بلتي  حصة   1000

دلهم   100 بـ  لش د  بلد بي  للس د 

للحصة بلفبحدة.

بفدجنفيت  بلس د  بستقالة 
لضفبن  من تس ي3 بلشركة.

لش د  بلد بي  بلس د  تع ين 

كنسي3 للشركة ملدة غي3 محد دة.

بكتابة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

بلتجالية  بملحكنة  لدى  بلضبط 

 2021 أكتفار   18 بتاليخ  بالرااط 

تحت لقم 122889.

144 P

WONDER AUTO
SARL AU

بلشريك   قرل   .14/10/2021

 WONDER AUTO  بلفح د للشركة

ش.م.م ذبت بلشريك بلفح د ما يلي :  

طرف   من  حصة   100 تففيت 

بلس د  إلى  بل 3كفي  سني3ة  بلس دة 

جهاد  بكريم. 
بل 3كفي  بلس دة سني3ة  بستقالة 

من منصبها كنسي3 ة للشركة

تع ين بلس د جهاد  بكريم كنسي3 

 ح د للشركة 

من    1(   .  7   .6 بملفبد  تعديل 

بلقامفن برسا�شي للشركة.

بكتابة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

بلتجالية  باملحكنة  بلضبط 

بتاليخ    118414 بالرااط تحت لقم 

.18/10/2021

145 P

MG.WGN
بم ج. دبل ف ج بن

بتاليخ   عرفي  عقد  بنقت�شى 

تاسيس  تم  بسال   2021/09/07

محد دة  مسؤ ل ة  ذبت  شركة 

باملفبصفات بلتال ة :

بلتسن ة : بم ج. دبل ف ج بن.

ذبت  شركة   : بلقامفم ة  بلصفة 

مسؤ ل ة محد دة.

 بلهدف بالجتناعي : بلتجالة.

دلهم    100.000  : بملا7  لبس 
فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسنة 
دلهم للحصة بلفبحدة مفزعة   100

بين بلشركاء على بلشكل بلتالي :
حصة،   500 غسان عنر   بكنة 
من فئة 100 دلهم للحصة بلفبحدة.

محند  بكنة 500 حصة، من فئة 
100 دلهم للحصة بلفبحدة.

من  ببتدبء  سنة   99  : بملدة 
بلتأسيس بلنهائي أي من تاليخ  ضع 

بلسجل بلتجالي.
من فاتح يناير بلى   : بلسنة بملال ة 
1) دجن 3 من كل سنة ما عدب بلسنة 

بال لى تبتدئ من تاليخ بلتسج ل.
 1001 لقم   : بالجتناعي  بملقر 

تجزئة سال بلجديدة بحصين.
بملسي3  :  غسان عنر   بكنة.

بملحكنة  بلقامفني  باليدبع  تم 
بلتسج ل  لقم  سال  بالبتدبئ ة 

بالسجل بلتجالي 4509).
146 P

شركة صوفاسيمنس
ش.م.م

بلرأسنا7 بالجتناعي : 100.000 دلهم
بملقر بالجتناعي : فاس، قطعة لقم 
)6، تجزئة بلنخ ل، طريق عين 

بلسنن
بلسجل بلتجالي : 25021 -

بلتعريف بلضريبي : 4510807
تأسيس

 24 بتاليخ   بنقت�شى عقد عرفي 
تم تأسيس شركة ذبت   ،2005 ماي 

مسؤ ل ة محد دة :
صففاس ننس  شركة   : بلتسن ة 

ش.م.م.
بالستي3بد   : بالجتناعي  بلهدف 

 بلتصدير جن ع بلبضائع.
بلفحدبت  جن ع  إمتاج  شربء 

للتحفيل  بلصناعة.
بملعامالت  جن ع  عامة  بصفة 
بلصناع ة،  بملال ة،  بلتجالية، 
بملرتبطة مباشرة بالهدف بالجتناعي 
أ  بلتي من شأنها بملساهنة في تطفير 

بلشركة.
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قطعة  فاس،   : بالجتناعي  بملقر 
طريق عين  تجزئة بلنخ ل،   ،6( لقم 

بلسنن.
بملدة : مدة بلشركة محددة في 99 
سنة ببتدبء من تاليخ تسج ل بلشركة 
في بلسجل بلتجالي ما عدب في حالة 

بلفسخ بإلدبلي للشركة.
بلرأسنا7   : بالجتناعي  بلرأسنا7 
دلهم مقسنإلى   100.000 في  محدد 
قدل  بجتناع ة،  حصة   1.000
محرلة  دلهم   100 منها  بلفبحدة 

جن عها مفزعة على بلشكل بلتالي :
 : محند  بلخ اط  بلزكالي  بلس د 

500 حصة.
 : بلس د بلزكالي بلخ اط ببربه م 

500 حصة.
بملجنفع : 1000 حصة.

تسي3   : للشركة  بإلدبلي  بلتس ي3 
بلزكالي  بلس د  طرف  من  بلشركة 
مسي3ب  بصفته  ببربه م  بلخ اط 
تلتزم  محد دة  غي3  ملدة  للشركة 
للس د  بلفح د  باإلمضاء  بلشركة 

بلزكالي بلخ اط ببربه م.
من برلااح   %  5 تقتطع   : برلااح 
صند ق  تكفين  رجل  بلخالصة 

بالحت اط بلقامفني.
بإليدبع  تم   : بلقامفني  بإليدبع 
باملحكنة  بلضبط  بكتابة  بلقامفني 
يفل ف  فاتح  بتاليخ  بفاس  بلتجالية 

2005 تحت لقم 2005/608.
بنثابة مقتطف  ا ان

بملسي3

شركة »صففاس ننس« ش.م.م

147 P

شركة صوفاسيمنس
ش.م.م

بلرأسنا7 بالجتناعي : 100.000 دلهم
بملقر بالجتناعي : فاس، )1 شالع 
صنهاجة، جنان بلقا�شي س دي 

بفج دة
بلسجل بلتجالي : 25021 -

بلتعريف بلضريبي : 4510807
بتاليخ  عرفي  عقد   بنقت�شى 
2006، يتضنن محضر  18 سبتن 3 

لشركة   بالستثنائي  بلعام  بلجنع   

لأسنالها  ش.م.م  »صففاس ننس« 

مقرها  دلهم،   100.000  : بالجتناعي 

بالجتناعي بفاس، )1 شالع صنهاجة، 

تم  بفج دة،  س دي  بلقا�شي  جنان 

تقرير ما يلي :
بلزكالي  بلس د  تع ين  تسن ة 
بلزكالي  محند  بلس د  بلخ اط 

لشركة  كنسي3بن  ببربه م  بلخ اط 

غي3  ملدة  ش.م.م،  »صففاس ننس« 

بلصالح ات  محد دة،  إعطائهنا 

بر لبق  جن ع  لتفق ع  بلكاملة 

بلقامفم ة للشركة.

إضافة »صناعة برحذية« للهدف 

بالجتناعي للشركة.

بإليدبع  تم   : بلقامفني  بإليدبع 

باملحكنة  بلضبط  بكتابة  بلقامفني 

أكتفار   ( بتاليخ  بفاس  بلتجالية 

2006 تحت لقم )2006/110.
بنثابة مقتطف  ا ان

بملسي3

شركة »صففاس ننس« ش.م.م

148 P

شركة صوفاسيمنس
ش.م.م

بلرأسنا7 بالجتناعي : 100.000 دلهم

بملقر بالجتناعي : فاس، )1 شالع 

صنهاجة، جنان بلقا�شي س دي 

بفج دة

بلسجل بلتجالي : 25021 -

بلتعريف بلضريبي : 4510807

 1( بتاليخ   بنقت�شى عقد عرفي 

2007، يتضنن تففيت 500  سبتن 3 

حصة بجتناع ة بلتي ينلكها بلس د 

بشركة   ببربه م  بلخ اط  بلزكالي 

لأسنالها  ش.م.م  »صففاس ننس« 

مقرها  دلهم،   100.000  : بالجتناعي 

بالجتناعي بفاس، )1 شالع صنهاجة، 

بفج دة،  س دي  بلقا�شي  جنان 

بلخ اط  بلزكالي  بلس د  لفائدة 

محند، بالثنن  بلشر ط بملذكفلة في 

عقد تففيت بلحصص بالجتناع ة :

في  بلشركة  لأسنا7  تحديد  تم 
100.000 دلهم كنا يلي :

 : محند  بلخ اط  بلزكالي  بلس د 
100.000 دلهم.

بملجنفع : 100.000 دلهم.
لشركة  برسا�شي  بلقامفن  تح ين 

»صففاس ننس« ش.م.م.
لشركة  بلقامفني  بلشكل  تغ ي3 
ذبت  شركة  من  »صففاس ننس« 
ذبت  شركة  إلى  محد دة  مسؤ ل ة 
بلشريك  ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بلفح د.
بلخ اط  بلزكالي  بلس د  تع ين 
بلقامفني  بملسي3  بصفته  محند، 
غي3  ملدة  بملذكفلة  للشركة  بلفح د 

محد دة.
بإليدبع  تم   : بلقامفني  بإليدبع 
باملحكنة  بلضبط  بكتابة  بلقامفني 
أكتفار   2 بتاليخ  بفاس  بلتجالية 

2007 تحت لقم 9)2007/14.
بنثابة مقتطف  ا ان

بملسي3

شركة »صففاس ننس« ش.م.م

149 P

شركة صوفاسيمنس
ش.م.م ذبت بلشريك بلفح د

بلرأسنا7 بالجتناعي : 100.000 دلهم
بملقر بالجتناعي : فاس، )1 شالع 
صنهاجة، جنان بلقا�شي س دي 

بفج دة
بلسجل بلتجالي : 25021 -

بلتعريف بلضريبي : 4510807
بنقت�شى عقد عرفي بتاليخ  2 ماي 
2008، يتضنن محضر بلجنع بلعام 
بالستثنائي لشركة  »صففاس ننس« 
بلفح د،  بلشريك  ذبت  ش.م.م 
لأسنالها بالجتناعي : 100.000 دلهم، 
شالع   1( بفاس،  بالجتناعي  مقرها 
س دي  بلقا�شي  جنان  صنهاجة، 

بفج دة، تم تقرير ما يلي :
لشركة  جديد  فرع  إحدبث 
بلتالي  بالعنفبن  »صففاس ننس« 
بلصناعي  بلحي   ،270 لقم  قطعة   :

بلنناء، بنسفدة.

برفرشة  شربء  صناعة  إضافة 
 ا ع بالسفنج،  تجالة برثاث للهدف 

بالجتناعي للشركة.
لفع لأسنا7 بلشركة من 100.000 
دلهم إلى 1.000.000 دلهم، بفبسطة 

بلحساب بلجالي للشركاء.
ح ث تم تحديد لأسنا7 بلشركة 
إلى  مقسم  دلهم   1.000.000 في 
قدل  بجتناع ة،  حصة   10.000
محرلة  دلهم   100 منها  بلفبحدة 

جن عها مفزعة على بلشكل بلتالي :
 : محند  بلخ اط  بلزكالي  بلس د 

10.000 حصة.
بملجنفع : 10.000 حصة.

بإليدبع  تم   : بلقامفني  بإليدبع 
باملحكنة  بلضبط  بكتابة  بلقامفني 
يفل ف   21 بتاليخ  بفاس  بلتجالية 

2008 تحت لقم 2008/1179.
بنثابة مقتطف  ا ان

بملسي3

شركة »صففاس ننس« ش.م.م ذبت بلشريك 

بلفح د

150 P

شركة صوفاسيمنس
ش.م.م ذبت بلشريك بلفح د

بلرأسنا7 بالجتناعي : 1.000.000 
دلهم

بملقر بالجتناعي : فاس، )1 شالع 
صنهاجة، جنان بلقا�شي س دي 

بفج دة
بلسجل بلتجالي : 25021 -

بلتعريف بلضريبي : 4510807
يتضنن  عرفي،  عقد  بنقت�شى 
بالستثنائي  بلعام  بلجنع  محضر 
ش.م.م  »صففاس ننس«  لشركة  
لأسنالها  بلفح د،  بلشريك  ذبت 
بالجتناعي : 1.000.000 دلهم، مقرها 
بالجتناعي بفاس، )1 شالع صنهاجة، 
تم  بفج دة،  س دي  بلقا�شي  جنان 

تقرير ما يلي :
لشركة  جديد  فرع  إحدبث 
بلتالي  بالعنفبن  »صففاس ننس« 
بلصناعي  بلحي   ،111 لقم  قطعة   :

بلنناء، بنسفدة.
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بإليدبع  تم   : بلقامفني  بإليدبع 
باملحكنة  بلضبط  بكتابة  بلقامفني 
يفل ف   21 بتاليخ  بفاس  بلتجالية 

2008 تحت لقم 2008/1179.
بنثابة مقتطف  ا ان

بملسي3
شركة »صففاس ننس« ش.م.م ذبت بلشريك 

بلفح د

151 P

شركة صوفاسيمنس
ش.م.م ذبت بلشريك بلفح د

بلرأسنا7 بالجتناعي : 1.000.000 
دلهم

بملقر بالجتناعي : فاس، )1 شالع 
صنهاجة، جنان بلقا�شي س دي 

بفج دة
بلسجل بلتجالي : 25021 -

بلتعريف بلضريبي : 4510807
تأسيس

بتاليخ   عرفي  عقد  بنقت�شى 
محضر  يتضنن   ،201( ماي   14
لشركة   بالستثنائي  بلعام  بلجنع 
ذبت  ش.م.م  »صففاس ننس« 
بلشريك بلفح د، لأسنالها بالجتناعي 
: 1.000.000 دلهم، مقرها بالجتناعي 
جنان  صنهاجة،  شالع   1( بفاس، 
تقرير  تم  بفج دة،  س دي  بلقا�شي 

ما يلي :
لفرع  بالجتناعي  بملقر  تحفيل 
شركة »صففاس ننس« ش.م.م ذبت 
بفاس،  بلكائن  بلفح د،  بلشريك 
بلصناعي  بلحي   ،270 لقم  قطعة 
 : بلتالي  بلعنفبن  إلى  بنسفدة  بلنناء، 
بلقا�شي  جنان  صنهاجة،  شالع   1(

س دي بفج دة.
حذف صناعة برحذية من بلهدف 

بالجتناعي للشركة.
بإليدبع  تم   : بلقامفني  بإليدبع 
باملحكنة  بلضبط  بكتابة  بلقامفني 
يفم ف   18 بتاليخ  بفاس  بلتجالية 

)201 تحت لقم )140/)201.
بنثابة مقتطف  ا ان

بملسي3
شركة »صففاس ننس« ش.م.م ذبت بلشريك 

بلفح د

152 P

شركة صوفاسيمنس
ش.م.م ذبت بلشريك بلفح د

بلرأسنا7 بالجتناعي : 1.000.000 
دلهم

بملقر بالجتناعي : فاس، قطعة لقم 
270، بلحي بلصناعي بلنناء، بنسفدة

بلسجل بلتجالي : 25021 -
بلتعريف بلضريبي : 4510807

تأسيس
بتاليخ  عرفي  عقد   بنقت�شى 
 5 أغسطس )201، يتضنن محضر 
لشركة   بالستثنائي  بلعام  بلجنع 
ذبت  ش.م.م  »صففاس ننس« 
بلشريك بلفح د، لأسنالها بالجتناعي 
: 1.000.000 دلهم، مقرها بالجتناعي 
بفاس، فاس، قطعة لقم 270، بلحي 
تم تقرير  بنسفدة،  بلصناعي بلنناء، 

ما يلي :
من  بلشركة  لأسنا7  بلتفاع 
 (.000.000 إلى  دلهم   1.000.000

دلهم.
ح ث تم تحديد لأسنا7 بلشركة 
إلى  مقسم  دلهم   (.000.000 في 
قدل  بجتناع ة،  حصة   (0.000
محرلة  دلهم   100 منها  بلفبحدة 

جن عها مفزعة على بلشكل بلتالي :
 : محند  بلخ اط  بلزكالي  بلس د 

0.000) حصة.
بملجنفع : 0.000) حصة.

بإليدبع  تم   : بلقامفني  بإليدبع 
باملحكنة  بلضبط  بكتابة  بلقامفني 
سبتن 3   6 بتاليخ  بفاس  بلتجالية 

)201 تحت لقم 1945/)201.
بنثابة مقتطف  ا ان

بملسي3

شركة »صففاس ننس« ش.م.م ذبت بلشريك 

بلفح د

153 P

 OZONE ZEMMOUR
KHEMISSET

SARL
تحفيل بملقر بالجتناعي للشركة

بلتفث قي  بملحضر  بنقت�شى   -  I
لشركة  بلعادي  غي3  بلعام  للجنع 
أ ز ن زمفل بلخنيسات بملؤلخ بتاليخ 
بلشركاء  قرل   ،2021 سبتن 3   14 

ما يلي :

1 - تحفيل بملقر بالجتناعي لشركة 
أ ز ن زمفل بلخنيسات من بلعنفبن 
)1 بلطابق بلتحتي زمقة  : لقم  بلحالي 
 15000 بملركز  بلخنيسات  بمبالك 
بلخنيسات إلى عنفبن بنفس بملدينة، 
بلعنفبن بلجديد : بملنطقة بلصناع ة 
شركة   R/(1540 بلعقالي  بلرسم 
أ ز ن زمفل بلخنيسات قرب بلفقاية 

بملدم ة بلخنيسات.
من بلقامفن   4 تغ ي3 بلفصل   -  2
 : كالتالي  لشركة  يصبح  برسا�شي 
بملقر بالجتناعي بلجديد هف : بملنطقة 
 R/(1540 بلصناع ة بلرسم بلعقالي
شركة أ ز ن زمفل بلخنيسات قرب 

بلفقاية بملدم ة بلخنيسات.
بكتابة  بلقامفني  بإليدبع  تم   -  (
بالبتدبئ ة  بملحكنة  لدى  بلضبط 
بالخنيسات بتاليخ 14 أكتفار 2021 

تحت لقم 1278.
154 P

STE FOOTBALL RABAT
SARL AU

بلحالي : لقم )1 بلطابق بلتحتي زمقة 
بمبالك بلخنيسات بملركز 15000 

بلخنيسات إلى عنفبن بنفس بملدينة  
بلعنفبن

 Ancienne carrière Haj Omar,
 Zone Industrielle  Ouad Ykam,

Ain Atiq - Temara
زيادة في بلرأسنا7 بالجتناعي

بالستثنائي  بملحضر  بنقت�شى 
 2021 يفم ف   14 بتاليخ  بملؤلخ 
 2021 أكتفار   18 بتاليخ   بملسجل 

.RE4((8( بالرااط تحت لقم
للشركة  بلفح د  بملساهم  قرل 

بملذكفلة أعاله ما يلي :
بالجتناعي  بلرأسنا7  في  زيادة 
بالجتناعي  بلرأسنا7  يصبح  بح ث 
1.600.000 دلهم عفض 1.000.000 
بملساهم  دبئنات  بإدماج  دلهم 

بلفح د.
تحديث أصف7 بلشركة.

بكتابة  بلقامفني  بإليدبع  تم  قد 
بالرااط  بلتجالية  باملحكنة  بلضبط 
تحت لقم 118418 بتاليخ 21 أكتفار 

.2021

155 P

SOFI MAROC
SARL

تغ ي3بت مختلفة
على إثر مدب الت بلجنع ة بلعامة 

 20 بتاليخ  بملنعقدة  بالستثنائ ة 

مساهنف شركة  قرل   2021 سبتن 3 

»SOFI MAROC SARL«، بلتي يفجد 

 5 11 مكتب  مقرها بالجتناعي عنالة 

بلطابق بلثاني زمقة ضاية عفب أكدب7 

بلرااط، بلتغ ي3بت بلتال ة :

من   : بالجتناعي  بملقر  تغ ي3   -  1

بلثاني  بلطابق   5 مكتب   11 عنالة 
إلى  بلرااط،  أكدب7  عفب  ضاية  زمقة 

إقامة ليزيريس خاي 9 منر ليز ل مجي 

عين بلسبع بلدبل بلب ضاء.

إدبلة   : تغ ي3 أهدبف بلشركة   -  2

بلخدمات.  تقديم  للنباني.  بملشاليع 

بستي3بد  تصدير.

تع ين   : بلشركة  تغ ي3 مسي3   -  (

بلس د بيفب مهاجري كنسي3 جديد 

للشركة.

برساس ة  بلقفبمين  تغ ي3   -  4

للشركة.

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

أكتفار   14 بتاليخ  بالرااط  بلتجالية 

2021 تحت لقم 46)118.

156 P

 SOCIETE DEUTSHE PRINT

SOLUTION DESIGN
SARL

Sigle : DPSD

شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة
لأسنالها 10.000 دلهم

مقرها بالجتناعي : عنالة 0) شقة 

8 زمقة مفالي بحند لفك لي حسان 

بلرااط

بنقت�شى عقد عرفي بتاليخ فاتح 

تم تأسيس شركة ذبت   2021 يفم ف 

تحنل  بملحد دة  بلتي  بملسؤ ل ة 

بلخصائص بلتال ة :

 DEUTSHE PRINT  : بلتسن ة 

.SOLUTION DESIGN
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.SARL : بلصفة بلقامفم ة
بلطباعة   : بالجتناعي  بلهدف 

بلثالث ة بربعاد - أعنا7 بلطباعة.
دلهم   10.000  : لأسنا7 بلشركة 
مقسنة إلى 100 حصة من فئة 100 

دلهم للحصة بلفبحدة.
من  ببتدبء  سنة   99  : بملدة 
بلتأسيس بلنهائي أي من تاليخ  ضع 

بلسجل بلتجالي.
من فاتح يناير إلى    : بلسنة بملال ة 
1) ديسن 3 من كل سنة ما عدب بلسنة 

بر لى تبتدئ من تاليخ بلتسج ل.
: عنالة 0) شقة  بملقر بالجتناعي 
8 زمقة مفالي بحند لفك لي حسان - 

بلرااط.
بلتس ي3  مهنة  أم طت   : بملسي3 
مهدي  سدلة  بلس د  يفنس  للس د 

خصي3ي لفت3ة غي3 محد دة.
بلتجالي  بالسجل  بلتق  د  لقم 

بالرااط 69)155.
157 P

GALASSIE
SARL AU
تأسيس

مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
شركة  تأسيس  تم  قد  بالرااط، 
محد دة بملسؤ ل ة ذبت شريك  ح د 

 بلتي تحنل بلخصائص بلتال ة :
.GALASSIE : بلتسن ة

ذبت  شركة   : بلقامفم ة  بلصفة 
بملسؤ ل ة بملحد دة بشريك  ح د.

ب ع  تفزيع   : بالجتناعي  بلهدف 
بل ن بالتقس ط.

لأس بملا7 : 60.000 دلهم.
من  ببتدبء  سنة   99  : بملدة 

بلتأسيس بلنهائي.
 4 شالع بربطا7 شقة   15  : بملقر 

أكدب7 - بلرااط.
بلتس ي3 : بيت هنف يفسف.

بإليدبع  تم   : بلقامفني   بإليدبع 
لدى  بلتجالي  بالسجل  بلقامفني 
 2 يفم  بالرااط  بلتجالية  بملحكنة 
 1165(7 2021 تحت لقم  أغسطس 

 لقم بلسجل بلتجالي )88)15.

158 P

 CHINA NORTH INDUSTRIE

 CORPORATION

(NORINCO) MOROCCO

 representation Office

Succursale
بملقر بالجتناعي : 5 زمقة عرب 

بلصباح بملنظر بلجن ل شالع 

بمام مالك منطقة بلسفي�شي 591 

بل فسف ة 10.000 بلرااط

بلسجل بلتجالي بالرااط لقم 

126095

تغ ي3 بملنثل بلقامفني للفرع باملغرب :
 15 بتاليخ  بملسي3  قربل  بنقت�شى 

بلس د  تع ين  تقرل   ،2021 أبريل 

بملنثل  بصفته   LEMIN WANG

بلقامفني للفرع باملغرب عفض بلس د 

Dianke CHEN  ذلك ملدة ) سنفبت 

ببتدبء من 15 أبريل 2021.

بإليدبع  تم   : بلقامفني  بإليدبع 

بلقامفني باملحكنة بلتجالية بالرااط 

لقم  تحت   ،2021 أكتفار   18 في 

.118(08
من أجل بلتلخ ص  بلنشر

بلتس ي3

159 P

 STE MAROC CONTROLE

EXPERTISE
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة 

بشريك  ح د

لأسنالها 100.000 دلهم

عامين  عقدين  بنقت�شى 

بستثنائ ين بر 7 مسجل في 28 يفم ف 

أكتفار   4 في  مسجل  2021  بلثاني 

بنقر  باإلجناع  بإلقربل  تم   2021

بلشركة على ما يلي :

ب ع جن ع حصص بلس د حايدة 

عبد بملالك للس دة لبنى بلفخفل.

بستقالة بملسي3 بلس د حايدة عبد 

بلفخفل  لبنى  بلس دة  بملالك  تع ين 

كنسي3ة  ح دة للشركة.

 46  : من  بلشركة  مقر  مقل 

بلرااط  أكدب7   2 شقة  عقبة  شالع 

 1 لقم  محل   : بلجديد  بلعنفبن  إلى 

بالزب ية حي بالمبعاث زمقة بيت لحا7 
لقم 7 سال.

بلتجالي  بلسجل  إيدبع  تم 

للشركة بكتابة بلضبط لدى بملحكنة 

أكتفار   11 بتاليخ  بالرااط  بلتجالية 

2021 تحت لقم 118168.

160 P

MAJ ENTREPRISE
SARL AU

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة بشريك  بحد

بناء على عقد عرفي أعلن بلقامفن 

برسا�شي لشركة محد دة بملسؤ ل ة 

بشريك  بحد ذبت بملنيزبت بلتال ة :

 MAJ ENTREPRISE  : بإلسم 

بملسؤ ل ة  ذبت  شركة   SARL AU

بملحد دة بشريك  ح د.

بملفضفع : إمتاج بملفس قى.

إمتاج بلعر ض  برحدبث.

أعنا7  بستديفهات  إدبلة 

بلفنامين.

45 شالع فرنسا   : بملقر بالجتناعي 

شقة 8 أكدب7 بلرااط.

من تاليخ  سنة ببتدبء   99  : بملدة 

بلتأسيس بلنهائي.
بلرأسنا7 : 100.000 دلهم مكفن 

كل  بحدة  ق نة  حصة   1.000 من 

منها 100 دلهم.

تس ي3 بلشركة  إدبلتها   : بلتس ي3 

مصطفى  بلس د  تصرف  تحت 

برسا�شي  للقامفن  طبقا  بلطفيل 

بلكاملة  ذلك  بلسلطة  مع  للشركة 

ملدة غي3 محد دة.

بلسنة بالجتناع ة : من فاتح يناير 

إلى 1) ديسن 3.

بلقامفني  بإليدبع  أمجز   : بإليدبع 

باملحكنة بلتجالية بالرااط بتاليخ 18 
أكتفار 2021 تحت بلسجل بلتجالي 

لقم )7)155.

161 P

FIDUCIAIRE T.Z MISSION ET CONSEIL

HERBORISTE TADARIN
 SARL

 تأسيس شركة ذ.م.م. 
تأسيس  تم  بنقت�شى عقد عرفي 
محد دة   مسؤ ل ة  ذبت  شركة 

ش.ذ.م.م.
 HERBORISTE .بللقب بالجتناعي

 TADARIN SARL
بلشركاء  بملساهنفن : 

ب. .ط   , بلس د سع د بحسين  
AB((50(5 : 500  سهم.

بحسين,  بلحف ظ  عبد  بلس د 
ب. .ط AE(5677  : 500 سهم.

بملسي3  بلفح د :    سع د بحسين  
لأس بملا7 :  100.000 دلهم (مائة 

ألف  دلهم)
بلنشاط : برعشاب.

بلتفببل.
ففبكه بملجففة  بملفبد بلغذبئ ة .       

بملدة :  99 سنة
 554 لقم  بشناعف  حي  بلعنفبن: 

زمقة ب د هللا سال.
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
بالبتدبئ ة بسال بتاليخ 14/10/2021 

تحت لقم بلسجل بلتجالي 4685). 
للب ان

161Pمكرر

AMGHOUZ TRAV
SARL

تم تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة، ذبت بملفبصفات بلتال ة :

 »AMGHOUZ TRAV« : بلتسن ة
ش.م.م.

 14 لقم   4 زمقة   17 بلفك   : بملقر 
بلحي بملحندي أكادير.

بناء  أعنا7   : بلتجالي  بلنشاط 
متنفعة (مقا 7).

بلتجالة بلعامة.
بالستي3بد  بلتصدير.

بملدة : 99 سنة.
دلهم   100.000  : بملا7  لأس 
فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسنة 

100 دلهم، مؤدبة كاملة، كالتالي :



عدد 5688 - 27 لا ع بر 7 )144 )) مففن 3 2021)الجريدة الرسمية   21476

500 حصة للس د مبالك بلكبفس
500 حصة للس د محند بفري.

بلس د مبالك بلكبفس   : بلتس ي3 
ملدة غي3 محد دة.

بالسجل  تم   : بلقامفني  بإليدبع 
بأكادير  بلتجالية  للنحكنة  بلتجالي 
لقم  تحت   2021 أكتفار   6 بتاليخ 
بلسجل  في  بلتق  د  لقم   ((06

بلتجالي : 49049.
162 P

 SOS  SECRET OF SUCCESS
PRIVE
SARL

شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة
حل بلشركة

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 
 2021 مالس   12 بتاليخ  بملنعقد 
 SOS SECRET بالرااط قرلت بلشركة
OF SUCCESS PRIVE SARL بلتال ة :
مالس   12 بتاليخ  بلشركة  حل 

.2021
مبالدي  محند  بلس د  تع ين 

كنصفي للشركة.
 9 بالعنالة  بلتصف ة  مقر  حدد 
بلطابق  بلشقق1  2  بلرياض  شالع 

بر 7 حسان بلرااط.
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
سبتن 3   (0 بلتجالية بالرااط بتاليخ 

2021 تحت لقم 117951.
163 P

ADERDIST
SARL
تأسيس

مسجل  عرفي  عقد  بنقت�شى 
تم  ضع   2021 سبتن 3   14 بتاليخ 
ذبت  لشركة  برسا�شي  بلقامفن 
بلصفات  ذبت  بملحد دة  بملسؤ ل ة 

بلتال ة :
بلتسن ة : بديرديست ش.م.م.

بلهدف بإلجتناعي :
بملفبد  في  بلتفزيع  بملتاجرة 
بلشبة بلطب ة  طبع بملالبس بلطب ة

  اصفة عامة كل بلعنل ات بلتجالية 
بلغي3  أ   بملنقفلة  بملال ة  بلصناع ة 
مباشرة  بطريقة  بملتعلقة  بملنقفلة 
بملذكفلة  بارنشطة  مباشرة  غي3  أ  
أعاله أ  من شأنها بملساهنة في تطفير 

بلشركة.
س/1   59 ف ال   : بإلجتناعي  بملقر 
تفال7  لياض  أل�شي  تحت  بلضحى 

مكناس.
يفم  من  ببتدبء  سنة   99  : بملدة 
إذب  إال  بلتجالي  بالسجل  بلتسج ل 
تعرضت بلشركة للحل بملسبق أ  تم 

تنديدها.
لأسنا7 بلشركة : 100000 دلهم 
مقسم إلى 1000 حصة من فئة 100 
دلهم للحصة بلفبحدة  بملفصلة كنا 

يلي :
500 حصة من فئة  ل�شى بلختي3 

100 دلهم للحصة بلفبحدة.
حصة من فئة   500 بلختي3  هناء 

100 دلهم للحصة بلفبحدة.
بين  بملشت3ك  بلتس ي3   : بملسي3 
بلس د بلختي3 ل�شى  بلس دة بلختي3 

هناء ملدة 5 سنفبت.
بفاتح  تبدأ  بإلجتناع ة  بلسنة 
يناير  تنتهي يفم 1) ديسن 3 من مفس 
بلسنة ما عدب بلسنة  بر لى تبتدئ من 

تاليخ بلتسج ل في بلسجل بلتجالي.
بلتجالي  بالسجل  بلتق  د  تم 
بتاليخ  بنكناس  بلتجالية  للنحكنة 

15 أكتفار 2021 تحت لقم 54491.
بنثابة مقتطف  ا ان

164 P

AL DAHRA MOROCCO
SARL AU

بلسجل بلتجالي بالرااط لقم 
74.949

تعديالت في لأسنا7 بلشركة
بلشريك  قربلبت  بنفجب محضر 
يفل ف   26 بتاليخ  بملنعقد  بلفح د 
 AL DAHRA لشركة   2021
شركة   MOROCCO SARL AU
لشريك  محد دة  مسؤ ل ة  ذبت 
 ح د، لأسنالها 20.000.000 دلهم، 
 مقرها بالرااط لقم 10 زمقة قضيب 

حي  ج،  بلفك   ،6 بلقطاع  بلذهب، 

بلرياض، تقرل ما يلي :

بلزيادة في لأسنا7 بلشركة بنبلغ 

مبلغ  إلى  ل صل  دلهم   21.064.700

مع  بنقاصة  دلهم   41.064.700

ديفن أك دة،  سائلة  مستفجبة على 

بلشركة.

بنبلغ  بلشركة  لأسنا7  تخف ض 

21.064.700 دلهم لتحفيله إلى مبلغ 

من بلدلهم باست عاب   20.000.000

سدبد  لغاية  بملجنفعة  بلخسائر 

بملطلفب.

تغ ي3 بلنظام برسا�شي للشركة.

كتابة  لدى  بلقامفني  بإليدبع  تم 

بالرااط  بلتجالية  باملحكنة  بلضبط 

لقم  تحت   2021 أكتفار   1( بتاليخ 

.118282
بملسي3

165 P

 AL DAHRA TRADING

MOROCCO
SARL AU

بلسجل بلتجالي بالرااط لقم 

1((.701

تعديالت في لأسنا7 بلشركة
بلشريك  قربلبت  بنفجب محضر 

يفل ف   26 بتاليخ  بملنعقد  بلفح د 

 AL DAHRA لشركة   2021

شركة   TRADING MOROCCO

لشريك  محد دة  مسؤ ل ة  ذبت 
دلهم،   100.000 لأسنالها   ح د، 
 مقرها بالرااط لقم 10 زمقة قضيب 

حي  ج،  بلفك   ،6 بلقطاع  بلذهب، 

بلرياض، تقرل ما يلي :

بلزيادة في لأسنا7 بلشركة بنبلغ 

مبلغ  إلى  ل صل  دلهم   746.(00

بنقاصة مع ديفن أك دة،   846.(00

 سائلة  مستفجبة على بلشركة.

بنبلغ  بلشركة  لأسنا7  تخف ض 

مبلغ  إلى  لتحفيله  دلهم   746.(00

100.000 دلهم باست عاب بلخسائر 

بملجنفعة لغاية سدبد بملطلفب.

تغ ي3 بلنظام برسا�شي للشركة.

كتابة  لدى  بلقامفني  بإليدبع  تم 
بالرااط  بلتجالية  باملحكنة  بلضبط 
لقم  تحت   2021 أكتفار   1( بتاليخ 

.11828(
بملسي3

166 P

ANFA 3B2I SAS
بلسجل بلتجالي بالدبلبلب ضاء لقم 

294.1((
تغ ي3 بملقر بإلجتناعي للشركة

بنفجب محضر قربلبت بلجنع ة 
 15 بتاليخ  بملنعقد  بإلستثنائ ة 
 ANFA (B2I لشركة   2021 يفل ف 
مبسطة  مساهنة  شركة  إ،  )ب2 
بلدلهم   من   50.000.000 لأسنالها 
محد دة  مقرها  مسؤ ل ة  ذبت 
بالدبلبلب ضاء، 162 زب ية شالع  بمفا 
 ،   20100  8 بلطابق   زمقة مفل ي3، 

تقرل ما يلي :
للشركة  بإلجتناعي  بملقر  تغ ي3 
 ،1 إلى بلعنفبن بلتالي برج كريسطا7 
بلطابق 8، بلدبلبلب ضاء مالينا، شالع 
 200(0 عبد هللا  بن  محند  س دي 

بلدبلبلب ضاء.
تعديل بلنظام برسا�شي للشركة.

تم بإليدبع بلقامفني بكتابة ضبط 
بالدبلبلب ضاء  بلتجالية  بملحكنة 
لقم  تحت   2021 أكتفار   15 بتاليخ 

.796784
بلرئيس
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WEBHELP MAROC SA
بلسجل بلتجالي بالرااط لقم 

5(.977
إغالق فرع بلشركة

بإلدبلة  مجلس  محضر  بنفجب 
 2021 يفم ف   (0 بتاليخ  بملنعقد 
لشركة WEBHELP MAROC شركة 
 7.(00.000 لأسنالها  مساهنة 
دلهم، مقرها بالرااط 28 شالع عال7 
بن عبد هللا، تقرل إغالق فرع بلشركة 
بلكائن بالعنفبن بلتالي بلرااط 4 شالع 
بالمي3 مفالي عبد هللا مع بلتشط ب 
عل ه من بلسجل بلتجالي  بلضريبة 

بملهن ة.
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تم بإليدبع بلقامفني بكتابة ضبط 
بتاليخ بالرااط  بلتجالية   بملحكنة 
لقم  تحت   2021 أكتفار   1(  

.118284
بلرئيس

168 P

STARC SAS
بلسجل بلتجالي بالدبلبلب ضاء لقم 

29.421
تعديالت في لأسنا7 بلشركة

بلعامة  بنفجب محضر بلجنع ة 
يفم ف   18 بإلستثنائ ة بملنعقد بتاليخ 
2021 لشركة STARC شركة مجهفلة 
 10.000.000 لأسنالها  مبسطة، 
 25 بالدبلبلب ضاء  دلهم،  مقرها 

زمقة بلعفليبي ج اللي تقرل ما يلي :
بلزيادة في لأسنا7 بلشركة بنبلغ 
ل صل  دلهم   40.027.000.00
بإنشاء   50.027.000.00 مبلغ  إلى 
ديفن  مع  مقاصة  سهم   40.027
على  أك دة،  سائلة  مستفجبة 

بلشركة.
تأك د بلزيادة بلنهائ ة في لأسنا7 

بلشركة.
بنبلغ  بلشركة  لأسنا7  تخف ض 
إلى  لتحفيله  دلهم   46.027.000.00
بلدلهم  من   4.000.000.00 مبلغ 
باست عاب  سهم   46.027 بإلغاء 
سدبد  لغاية  بملجنفعة  بلخسائر 

بملطلفب.
تغ ي3 بملادة 8 من بلنظام برسا�شي 

للشركة.
لدى  بلقامفني  بإليدبع  تم 
بلتجالية  باملحكنة  بلضبط  كتابة 
أكتفار   15 بتاليخ  بالدبلبلب ضاء 

2021 تحت لقم796787.
بلرئيس
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CONTINENTAL NEWS 
MAROC. CNM

شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة
لأسنالها : 100.000.00دلهم

بملقر بإلجتناعي : 8 تجزئة بلباتف7 
بلحي بلصناعي ليساسفة بلطابق 

بر 7 بلدبلبلب ضاء

بلعام  بلجنع  محضر  بنقت�شى 
 2021 سبتن 3   8 بتاليخ  بإلستثنائي 

قد تقرل  ما يلي :
إجتناع ة  حصة   200 تففيت 
كامت بحفزة بلس د بلشقي3ي بلعربي 

لفائدة أحند أكل ك م.
إجتناع ة  حصة   50 تففيت 
كامت بحفزة بلس د مامادي س دبيي 

لصالح أحند أكل ك م.
بلزيادة في بلهدف بإلجتناعي.

من بلقامفن   3،6،7 تغ ي3 بملادتين 
برسا�شي للشركة.

بلعربي  بلشقي3ي  بلس د  تع ين 
كنسي3 للشركة .

لدى  بلقامفني  بإليدبع  تم   قد 
بالدبلبلب ضاء  بلتجالية  بملحكنة 
لقم  تحت   2021 أكتفار   14 بتاليخ 

.(5728
170 P

ذ. بفسكري محند

مفثق

PRINT A4
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

بنقت�شى محضر بلجنع ة بلعامة 
بلشركة بملسناة  بإلستثنائ ة لشركاء 
21يناير  بتاليخ  بملنعقد  أ4  برمت 
2021 شركة ذبت مسؤ ل ة محد ة 
 1.400.000 برأسنا7 إجتناعي قدله 
زب ية   (25 بإلجتناعي  مقرها  دلهم 
بملعاني  صنعاء  مصطفى  زمقة 
بالسجل  مسجلة  بلدبلبلب ضاء 
بلرقم  تحت  بالدبلبلب ضاء  بلتجالي 

بلتحل لي لقم 01297).
بملصادقة على تففيت 420 حصة 
من  للحصة  دلهم   1000 بق نة 
بلس د  طرف  من  بلشركة  حصص 
بلس د  لفائدة  بفليش  إبربه م 

بلحسين  هبي.
بملسي3  صالح ة  تففيض  تجديد 
غي3  لفت3ة  لحسين  هبي  بلس د 
مغربي  بلشركة  مسي3  محددة، 
 1980 ماي   29 بلجنس ة من مفبل د 
بالدبلبلب ضاء مق م في دلب بلشرفة 
بلدبلبلب ضاء حامل   4 لقم   11 شالع 
لقم  بلفطن ة  بلتعريف  لبطاقة 

.BL(5129

بلعنفبن  إلى  بلشركة  مقر  مقل 

بلجديد إقامة جنان برمدلس عنالة 

لقم 1 بلشقة لقم 2 بفسكفلة مفبصر 

بلدبلبلب ضاء.

بكتابة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

بإلبتدبئ ة  بملحكنة  لدى  بلضبط 

 2021 يفل ف   7 بتاليخ  بالدبلبلب ضاء 

تحت لقم785960.
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 GROUPE SCOLAIRE MAJD

EL MAARIFA 1 PRIVEE
SARL

بنقت�شى بلعقد بلعرفي بملصادق 

 ،2021 سبتن 3   9 بتاليخ  عل ه 

بملسؤ ل ة  ذبت  شركة  إنشاء  تم 

بملحد دة تحنل بلخصائص بلتال ة :

 GROUPE SCOLAIRE : بلتسن ة

 MAJD EL MAARIFA 1 PRIVEE

.SARL

محند  شالع   : بإلجتناعي  بملقر 

بلعالي  عبد  س دي  حي  بلخامس 

بلقصيبة.

مؤسسة   : بإلجتناعي  بلغرض 

بلدعم،  بلخصف�شي،  للتعل م 

لإلمتحامات  بلتقفية،  بلتحضي3 

 بلحالقة  بلتجن ل.

 100.000.00  : لأس ما7 بلشركة 

دلهم.

مدة بلشركة : 99 سنة ببتدبء من 

تاليخ بلق د بالسجل بلتجالي.

 CIN بلس د بحند مزيان  بملسي3: 

محددة. غي3  ملدة  OD7589  ذلك 

: تبتدئ من فاتح يناير  بلسنة بملال ة 

 تنهي في 1) ديسن 3 من كل سنة.

بكتابة  تم   : بلقامفني  بإليدبع 

بإلبتدبئ ة  بملحكنة  لدى  بلضبط 

 ،118 عدد  تحت  تادلة  بقصبة 

بتاليخ   2055 بلتجالي عدد  بلسجل 

11 أكتفار 2021 .

172 P

 AISSA ESSABER PIECE

AUTO
SARL

شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

لأسنالها : 100000.00 دلهم

بملقر بإلجتناعي : محل سكتفل 5 لقم 

128 تجزئة 204 هكتال تنالة

تأسيس
 12 بتاليخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 

بلقامفن  تم  ضع   2021 أكتفار 

بملسؤ ل ة  ذبت  للشركة  برسا�شي 

بملحد دة  بلتي تتنيز بنا يلي :

ب اس  بلصابر  عي�شى   : بلتسن ة 

ب طف ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة.

بلهدف:

غ ال  قطع  أ   ملحقات  تاجر 

بلس البت .

م كام كي.

99سنة بمطالقا من تاليخ   : بملدة 

بلتسج ل في بلسجل بلتجالي.

 5 محل سكتفل   : بملقر بإلجتناعي 

لقم 128 تجزئة 24 هكتال تنالة.

بلرأسنا7 بإلجتاعي: حدد في مبلغ 

100000.00 دلهم مقسنة إلى 1000 

حصة إجتناع ة بثنن 100دلبهم في 

حفزة :

بلس د عي�شى بلنخ لي 500 حصة.

بلس د عنر بلصابر 500 حصة.

من   تبتدئ   : بإلجتناع ة  بلسنة 

كل  من  ديسن 3   (1 إلى  يناير  فاتح  

سنة.

: تسي3 بلشركة من طرف  بلتس ي3 

غي3  ملدة  بلنخ لي  عي�شى  بلس د 

محد دة.

بلراح  من   5% يقتطع   : بلراح 

بلصافي في كل سنة من أجل تكفين 

بإلحت اط بلقامفني.

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

أكتفار   18 في  بتنالة  بإلبتدبئ ة 

لقم  تحت  بلتجالي  بالسجل   2021

.1(445(
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STE. FOOD MA.H
بملنعقد يفم  إثر قربل بإلدبلة  على 

 FOOD لشركة   2021 مالس   20
MA.H، لأسنالها 100.000.00 دلهم 

تقرل ما يلي :

باع بلس د : 

حصة)   500) بلغالي  حافظي 

لفائدة بلس د حافظي سف ان.

تغ ي3 حصص بلشركة:

 حافظي سف ان 500 حصة.

بستقالة بلس د حافظي بلغالي من 

مهامه بالشركة.

سف ان  حافظي  بلس د  تع ين 

كنسي3 مساعد في بلشركة ملدة غي3 

محد دة.

تح ين بلنظام برسا�شي للشركة.

كتابة  لدى  بلقامفني  بإليدبع  تم 

بالرااط  بلتجالية  باملحكنة  بلضبط 

لقم  تحت   2021 أكتفار   12 بتاليخ 

.118251
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 FIDUCIAIRE FISTAR

 IMMB. ATLAS B APPT 7 AVENUE

HOUCINE BEN ALI VN. MEKNES

 TIEDI TRAVAUX
 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE

 AU CAPITAL DE : 100.000.00

DH

 SIEGE SOCIAL : LOT THAMI

RUE 8 N°96 EL HAJEB

مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 

تم   ،2021 أكتفار   4 في  بنكناس 

 ضع بلقامفن برسا�شي لشركة ذبت 

على  بملحد دة  ذلك  بملسؤ ل ة 

برسس بلتال ة :

. TIEDI TRAVAUX : بلتسن ة

بملسؤ ل ة  ذبت  شركة   : بلشكل 

بملحد دة.

بلهدف بإلجتناعي :

 TRAVAUX DIVERS ET  

.CONSTRUCTION

بلتفا ض.

بلعنل ات  جن ع  عامة   اصفة 
بلتجالي،  بلصناعي،  بلهدف  ذبت 
بملتعلقة  بلتجهيزي  بلعقالي  بملالي، 
بصفة مباشرة أ  غي3 مباشرة بالهدف 
في  تساهم  أن  يحتنل  أ   بإلجتناعي 

تنن ة بلشركة.
بملدة : 99 سنة .

: تجزئة بلتهامي زمقة  مقر بلشركة 
8 لقم 96 بلحاجب.

في  حدد   : بلشركة  لأسنا7 
100.000.00 دلهم مقدب، مقسم إلى 
 100 كل حصة  ق نة  حصة   1000

دلهم .
بلتس ي3 : يسي3  يدير بلشركة:
 بلس دبن عبد بلجل ل بلخف .

غي3  ملدة  ديد ح  ذلك   حن د 
محد دة.

فاتح  من  تبتدئ   : بملال ة  بلسنة 
يناير إلى 1) ديسن 3.

:  لدى لئيس  تم بإليدبع بلقامفني 
بلتجالية  باملحكنة  بلضبط  كتابة  
 2021 أكتفار   1( بتاليخ  بنكناس 

 سجل تجالي لقم 54471.
مقتطف للنشر
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TAHAZARA
 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE
 AU CAPITAL DE : 100.000.00

DH
SIEGE SOCIAL ALEM 4
 n°113,GARAGE 1 EL,
BASSATINE MEKNES

بلعامة  بلجنع ة  بنقت�شى 
 2021 أكتفار   1( بتاليخ  بملنعقدة 
لقم   4 بنقر بلشركة بلحي بلعسكري 
بلبساتين مكناس على   1 مربب   11(

ما يلي :
قرل بإلمحال7 للشركة بسبب عدم 

تحق ق بلهدف بإلجتناعي.
من  بلتام  بلكامل  بإلبربء  منح 
محند  للس د  بلتس ي3  إجربءبت 
مصف ا  مقر  برخضر  تع ينه 
بلتصف ة هف لقم )11 بلحي بلعسكري 

4 بلبساتين مكناس.

لئيس  لدى  بلقامفني  بإليدبع  تم 

بلتجالية  باملحكنة  بلضبط  كتابة 

 18 2))، بتاليخ  بنكناس تحت عدد 

لقم  تجالي  2021  سجل  أكتفار 

.((695
مقتطف للنشر
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STE. AUTO LAND RABAT
SARL AU

بلرأسنا7 :100.000.00 دلهم

تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 
بملحد دة

بالرااط  عرفي  عقد  بنقت�شى 

تم  ضع   ،2021 أكتفار   5 بتاليخ 

ذبت  لشركة  برسا�شي  بلقامفن 

بشريك  بحد  بملحد دة  بملسؤ ل ة 

ذبت بلخصائص بلتال ة :

 AUTO  : بإلجتناع ة  بلتسن ة 

.LAND RABAT

بلهدف بإلجتناعي :

 خدمات بملعلفمات بلتجالية.

تاجر س البت مستعنلة أ  جديدة.

حي بملنزه   9 لقم   : بملقر بإلجتناعي 

يعقفب بملنصفل بلرااط.

بملدة بإلجتناع ة : 99 سنة ببتدبء 

من تاليخ تأسيسها.

حدد   : بإلجتناعي  بلرأسنا7 

لأسنا7 بلشركة في مبلغ 100.000.00 

دلهم مفزع على 1000 حصة من فئة 

100 دلهم للحصة  زعت كنا يلي :

بلس د حي3بن هشام 1000 حصة.

بلسنة بإلجتناع ة : تبدأ من فاتح 

يناير إلى 1) ديسن 3 من كل سنة.

تم تع ين بلس د حي3بن   : بلتس ي3 

هشام كنسي3  ح د للشركة  كنفقع 

 ح د على بلفثائق بلبنك ة ملدة غي3 

محد دة.

تم إيدع بلسجل بلتجالي بنكتب 

بالرااط  بلتجالية  باملحكنة  بلضبط 

لقم  تحت   2021 أكتفار   18 بتاليخ 

.155(6(
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FIDUCIAIRE ROCHDI FIRCOFISC NEW

B.P 606 BIOUGRA CHTOUKA AIT BAHA

TEL : 0528.81.96.40

FAX : 0528.81.96.41

STE. NADIPA
SARL AU

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة 
بشريك  بحد

 MODIFICATION
بنقت�شى عقد عرفي للجنع بلعام 
بلغي3 بلعادي للنساهنين في بلشركة 
بشريك  بملحد دة  بملسؤ ل ة  ذبت 
 بحد بتاليخ 6 سبتن 3 2021 قرل ما 

يلي :
بإلجتناعي  بلغرض  تفس ع 

للشركة.
مقل بلبضائع لحساب بلغي3.

إضافة غرض إجتناعي : 
مقل بلبضائع لحساب بلغي3.

تح ين بلنظام برسا�شي.
بإليدبع  تم   : بلقامفني  بإليدبع 
باملحكنة  بلضبط  بكتابة  بلقامفني 
 12 بتاليخ  بامزكان  بإلبتدبئ ة 
بإليدبع  لقم  تحت   2011 أكتفار 

. 2021/2146
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FIDUCIAIRE  FIRCOFISC NEW

B.P 606 BIOUGRA CHTOUKA AIT BAHA

TEL : 0528.81.96.40

FAX : 0528.81.96.41

STE. WEG FOOD
SARL

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة 
بتاليخ  عرفي  عقد   بنقت�شى 
15 سبتن 3 2021 حرل محضر شركة 
ذبت مسؤ ل ة محد دة تقرل ما يلي :
بملصادقة على تصف ة بلشركة .

تحديد مقر تصف ة بلشركة.
بإلجتناعي  باملقر  بلتصف ة  تنت 

بتجزئة بإلصالح لقم 24 ب فكرى.
تع ين بلس د بلط ب بمجال مصفي 

للشركة.
بإليدبع  تم   : بلقامفني  بإليدبع 
باملحكنة  بلضبط  بكتابة  بلقامفني 
أكتفار   12 بتاليخ  بامزكان  بلتجالية 

2021 تحت لقم 2147.
179 P



21479 الجريدة الرسميةعدد 5688 - 27 لا ع بر 7 )144 )) مففن 3 2021) 

CAREC.AS

 CABINET DE REVISION COMPTABLE ET

CONSEILS

 ALAMI SAAD

6RUE IMMAM ALI 1ER ETAGE FES

AKS MONEY

 AKS إعالن عن تأسيس شركة

MONEY ش.ذ.م.م.ش. 

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة

 8 بتاليخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 

تم  ضع  بفاس،   2021 سبتن 3 

قامفن تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 

 AKS بشريك  ح د  محد دة 

MONEY ش.ذ.م.م. منيزبتها كالتالي:

بلشركة ذبت هدف :

تحفيل برمفب7.

بلففبتي3  بلتذبكر  أدبء   كالة 

خدمات بر كس نف تسه الت.

بملدة : 99 سنة.

بلطابق   1 لقم   : بإلجتناعي  بملقر 

برل�شي تجزئة خي3ة ز بغة فاس.

دلهم   100.000.0  : بملا7  لأس 

فئة  من  حصة   1000 على  مفزعة 

100 دلهم تم تحريرها مقدب للشريك 

بلفح د.

بلس د بلباشا علي 1000 حصة.

من  تبتدئ   : بإلجتناع ة  بلسنة 

فاتح يناير  تنتهي في 1) ديسن 3 .

بلس د  بلشركة  يسي3   : بلتدبي3 

بلباشا علي ملدة زمن ة غي3 محد دة.

بإلحت اط  خصم  بعد   : برلااح 

على  برلااح  صافي  تفزع  بلقامفني 

بلشريك بلفح د .

بكتابة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

بندينة  بلتجالية  باملحكنة  بلضبط 

تحت   2021 أكتفار   15 فاس بتاليخ 

لقم بلسجل بلتجالي 69859.
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SOGEFCO L' INFORMATIQUE

AU SERVICE DE LA GESTION 

 STE AIR DE REPOS BAB
IMOUZZER

SARL AU
بلطابق بلثاني بلشقة 4 عنالة إقامة 

سل نة طريق عين بلسنن فاس
تأسيس شركة

بتاليخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
بفاس  مسجل   ،2021 12 أكتفار 
 ،2021 أكتفار   14 بتاليخ  بملدينة  
بملسؤ ل ة  ذبت  شركة  تحل ل  تم 

بملحد دة ، ذبت بملنيزبت بلتال ة :
 AIR DE REPOS BAB  : بلتسن ة 
شركة ذبت مسؤ ل ة   IMOUZZER

محد دة  شريك  بحد.
تحل ل  تم  لقد   : بلشركة  تحل ل 
بلعام  بلجنع  بنفبفقة  بلشركة 
مصطفى  بفغاللة  بلس د   تسن ة 

مصفي للشركة.
كتابة  لدى  بلقامفني  بإليدبع  تم 
بفاس  بلتجالية  باملحكنة  بلضبط 
تحت لقم   ،2021 أكتفار   15 بتاليخ 

.21/4572
بلسجل بلتجالي لقم 52979.

181 P

 STE MOHAMED AMINE
CAR

SARL AU
AU CAPITAL DE 100.000 DHS
 SIEGE SOCIAL HAY SALAM

BLOC 20 N°539 SALE
RC N°20769

بلغي3  بلعام  بلجنع  بنقت�شى 
سبتن 3   20 بتاليخ  بملنعقد  بلعادي 

2021، تقرل ما يلي :
بلبفعف�شي  هشام  بلس د  تففيت 
لفائدة  بجتناع ة  حصة   1000

بلس د أمين بففض ل.
تع ين بلس د بمين بففض ل مسي3 
جديد للشركة عفض بلس د هشام 

بلبفعف�شي ذلك ملدة غي3 محد دة.
تحديث بلقامفن بلدبخلي للشركة.
لقم  تحت  بلقامفني  بإليدبع  تم 
 ،2021 أكتفار   14 بتاليخ   (76(0

لدى بملحكنة بالبتدبئ ة بسال.

182 P

 STE VEDIA FACILITY
MANAGEMENT 1

SARL
تأسيس شركة

مؤلخ  بلعرفي  بلعقد  بنقت�شى 
تم  بسال   ،2021 أكتفار   4 بتاليخ 
 ضع بلقامفن بالسا�شي للشركة ذبت 
بلخصائص  تحنل  بلتي  بملسؤ ل ة 

بلتال ة :
 STE VEDIA FACILITY : بلتسن ة

.MANAGEMENT 1 SARL
بلتنظ ف،  مقا 7   : بملفضفع  

مفا ض.
: إقامة طفبهري  بملقر  بالجتناعي 

12 عنالة 1 شقة 14 حصين سال.
حددفي   : بالجتناعي  بلرأسنا7 
 1000 إلى  مقسم  دلهم   100.000
حصة ذبت ق نة 100 دلهم للحصة 

مقسم بين بلشركاء بالشكل بلتالي :
حصة   450 بلس د خل ل مطربح 
100 دلهم للحصة أي ما  ذبت ق نة 

ق نته 45.000 دلهم.
 (50 مجدي  بلكريم  عبد  بلس د 
حصة ذبت ق نة 100 دلهم للحصة 

أي ما ق نته 5.000) دلهم.
بلس د أمين بففص ل 200 حصة 
100 دلهم للحصة أي ما  ذبت ق نة 

ق نته 20.000 دلهم.
ذبت  شركة   : بلقامفني  بلشكل 

مسؤ ل ة محد دة.
بملسي3 ن : بلس دبن خل ل مطربح 
 عبد بلكريم مجدي ملدة غي3 محد دة.
باملحكنة  تم   : بلقامفني  بإليدبع 
بلسجل  تحت  بسال  بالبتدبئ ة 
بتاليخ  (4677 لقم   بلتجالي 

 11 أكتفار 2021.
183 P

STE BGERMAN
SARL

تأسيس شركة
بملؤلخ  بلعرفي  بلعقد  بنقت�شى 
تم  بسال   ،2021 سبتن 3   15 بتاليخ 
 ضع بلقامفن بالسا�شي للشركة ذبت 
بلخصائص  تحنل  بلتي  بملسؤ ل ة 

بلتال ة :

 STE BGERMAN  : بلتسن ة 
SARL

بالجنلة،  مستفلد   : بملفضفع 
مفا ض.

إقامة طفبهري   : بملقر بالجتناعي 
12 عنالة 1 شقة 14 حصص سال.

في  حدد   : بالجتناعي  بلرأسنا7 
 1000 إلى  مقسم  دلهم   100.000
حصة ذبت ق نة 100 دلهم للحصة 

مقسم بين بلشركاء بالشكل بلتالي :
بلس د محند دلي شاد 950 حصة 
100 دلهم للحصة بي ما  ذبت ق نة 

ق نته 95.000 دلهم.
 50 بلس د عبد بلسالم بلغز بني 
حصة ذبت ق نة 100 دلهم للحصة 

أي ما ق نته 5.000 دلهم.
ذبت  شركة   : بلقامفني  بلشكل 

مسؤ ل ة محد دة.
بلس د محند دلي شاد   : بلتس ي3 

ملدة غي3 محد دة.
باملحكنة  تم   : بلقامفني  بإليدبع 
بلسجل   تحت  بسال  بالبتدبئ ة 
بلتجالي لقم 4607) بتاليخ 7 أكتفار 

.2021
184 P

 STE ELKHADDAR CONSEIL
EN ASSURANCES

SARL
تأسيس شركة

بملؤلخ  بلعرفي  بلعقد  بنقت�شى 
تم  بسال،   2021 سبتن 3   11 بتاليخ 
 ضع بلقامفن برسا�شي للشركةذبت 
بلخصائص  تحنل  بلتي  بملسؤ ل ة 

بلتال ة :
 STE ELKHADDAR  : بلتسن ة 
 CONSEIL EN ASSURANCES

.SARL
بملفضفع :  س ط بلتأمين بلبحري  

أ   بل 3ي يشغل  بحدب أ  أكث3.
بملقر بالجتناعي : 4 عنالة 2 إقامة 

ديال ) سال.
في  حدد   : بالجتناعي  بلرأسنا7 
 1000 إلى  مقسم  دلهم   100.000
حصة ذبت ق نة 100 دلهم للحصة 

مقسم بين بلشركاء بالشكل بلتالي :
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 1000 بلخضال  هشام  بلس د 
حصة ذبت ق نة 100 دلهم للحصة 

أي ما ق نته 100.000 دلهم.
ذبت  شركة   : بلقامفني  بلشكل 
شريك  ذبت  بملحد دة  بملسؤ ل ة 

 ح د.
بملسي3 : بلس د هشام بلخضال ملدة 

غي3 محد دة.
باملحكنة  تم   : بلقامفني  بإليدبع 
بلسجل  تحت  بسال  بالبتدبئ ة 
بتاليخ   (4695 لقم  بلتجالي 

14 أكتفار 2021.
185 P

STE QUARTIER ROUGE
SARL AU

تأسيس شركة
بملؤلخ  بلعرفي  بلعقد  بنقت�شى 
تم  بسال   2020 سبتن 3   1( بتاليخ 
 ضع بلقامفن برسا�شي للشركة ذبت 
بلخصائص  تحنل  بلتي  بملسؤ ل ة 

بلتال ة :
 STE QUARTIER  : بلتسن ة 

.ROUGE SARL AU
بملفضفع : قاعة بلشاي، ب ع تذبكر 

بل امصيب، مفزع بلتبغ بالتقس ط.
بلطابق بلسفلي   : بملقر بالجتناعي 
بفقناد7،   4 ز ل دب7 قطاع   10( لقم 

سال.
في  حدد   : بالجتناعي  بلربسنا7 
 1000 إلى  مقسم  دلهم   100.000
حصة ذبت ق نة 100 دلهم للحصة، 

مقسم بين بلشركاء بالشكل بلتالي :
 1000 بل طف  ز ا دة  بلس دة 
حصة ذبت ق نة 100 دلهم للحصة 

أي ما ق نته 100.000 دلهم.
ذبت  شركة   : بلقامفني  بلشكل 
مسؤ ل ة محد دة ذبت شريك  ح د.
بملسي3 : بلس دة ز ا دة بل طف ملدة 

غي3 محد دة.
باملحكنة  تم   : بلقامفني  بإليدبع 
بلسجل  تحت  بسال  بالبتدبئ ة 
 14 بتاليخ   (4705 لقم  بلتجالي 

أكتفار 2021.
186 P

FELLOUS MABROUK
 AVIS DE RENOUVELLEMENT

DU MANDAT DU GERANT
تجديد  الية بملسي3

لشركة  بلفح د  بلشريك  قرل 
شركة   ،FELLOUS MABROUK
ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت شريك 
دلهم   10.647.000 لأسنالها   ح د 
بملنطقة بلصناع ة   187 مقرها لقم 
ببفزم قة، بملسجلة بالسجل بلتجالي 

تحت لقم 4279 ما يلي :
بعد مالحظة بمتهاء صالح ة مهام 
بملسي3 بلس د محند يفسف بلعلفي 

قرل ما يلي :
تجديد  الية بلس د محند يفسف 
بلعلفي بلحامل للبطاقة بلفطن ة لقم 
للشركة  ذلك  كنسي3   A(06999
سنفبت كنا تلزم   ( ملدة محد دة في 
للس د  بملشت3ك  بالتفق ع  بلشركة 
بغاز، بلعلفي  لا ع  يفسف   محند 
بلعلفي  يفسف  محند  بلس د  أ    

 بلس د ببربه م بيت عنال.
قرل  بلسابقة  للقربلبت  تبعا 
بلشريك بلفح د تعديل بملادة 14 من 

بلقامفن برسا�شي للشركة.
كتابة  لدى  بلقامفني  بإليدبع  تم 
بلضبط باملحكنة بالبتدبئ ة (بلسجل 
)1 أكتفار  لبنسل نان يفم  بلتجالي) 

2021، تحت لقم 548.
187 P

ROSINTER
 AVIS DE DISSOLUTION

ANTICIPEE
تصف ة مسبقة

لشركة  بلفح د  بلشريك  قرل 
مسؤ ل ة  ذبت  شركة   ROSINTER
محد دة ذبت شريك  ح د، لأسنالها 
10.000 دلهم، مقرها بالدبل بلب ضاء 
مفالي  شالع  أ لير،  بيت  زمقة   0(
بلتجالي  بالسجل  بملسجلة  يفسف 

تحت لقم )2)471 ما يلي :
تصف ة مسبقة للشركة  تصف تها 
 ،2021 ماي   (1 تاليخ  من  ببتدبءب 
بملقر  في  بملحدد  بلتصف ة   مقر 

بالجتناعي للشركة.

مدة  طفب7  كنصفي  تحديد  تم 
بلتصف ة للشركة بلس د مني3 لسطان 
لقم  بلفطن ة  للبطاقة  بلحامل 

E178747  تحديد صالح اته.
لسطان  مني3  بلس د  مهام  بمتهاء 

كنسي3 للشركة.
كتابة  لدى  بلقامفني  بإليدبع  تم 
بالدبل  بلتجالية  باملحكنة  بلضبط 
 ،2021 سبتن 3   ( بتاليخ  بلب ضاء 

تحت لقم 791502.
188 P

INTERNATIONAL HYPNO-
HOUSE

مقرها بالجتناعي : 217 حي بفرح 1 
بلخنيسات

بلعام  بلجنع  محضر  بنقت�شى 
بلفح د  بلشريك  قرل  بالستثنائي 
لقم  حسفن  محند  بلس د  للشركة 

.X(4649 بطاقته بلفطن ة
بلتصف ة بلنهائ ة للشركة بلفبقع 
حي بلفرح   217 مقرها بالجتناعي في 
ذمة  بلخنيسات  ت 3ئة  مدينة   ،1

بملصفي.
في  بملسبقة  بلتصف ة  مقر  تحدد 

بملقر بالجتناعي.
بملحكنة  لدى  بإليدبع  تم 
لقم  تحت  بالخنيسات  بالبتجائ ة 

1281 بتاليخ 21 أكتفار 2021.
189 P

EL BAHMI COMPAGNY
SARL
تأسيس

طبقا ملقتض ات بلقامفن برسا�شي 
 ،2021 سبتن 3   21 بتاليخ  بملؤلخ 
تقرل تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة لها بلخصائص بلتال ة :
 EL BAHMI  : بلتسن ة 

.COMAPAGNY SARL
ذبت  شركة   : بلقامفني  بلشكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.
بلغرض بالجتناعي : بلتجالة.

مقا 7 في برعنا7 بملتنفعة  بلبناء.
بلتصدير  بالستي3بد.

بلعنفبن : د بل  الد سب طة كلم 19 

بفقناد7 سال.
لأسنا7 بلشركة : 100.000 دلهم 

مقسم بلى 1000 حصة من فئة 100 

دلهم للحصة بلفبحدة.

 500 بلباهمي  سني3   : بلشركاء 

حصة.

هشام بلدبهمي 500 حصة.

من تاليخ  سنة ببتدبء   99  : بملدة 

 ضع بلسجل بلتجالي.

سني3  بلس د  عين   : بلتس ي3 

بلباهمي  هشام  بلباهمي  بلس د 

مديربن للشركة ملدة غي3 محد دة.
بلتجالي  بالسجل  بلتق  د  تم 

باملحكنة بالبتدبئ ة بسال تحت لقم 

7610) بتاليخ 14 أكتفار 2021.

190 P

LOTISSEUR M.K.S
SARL

لأســــنــــالــــهــا : 100.000  دلهــــم                         

مقرها بالجتناعي:52 شالع عال7

ببن عبد هللا م.ج مكناس

تأسيس شـركـة

مؤلخ  عرفي  عـقد  بـنقـت�شى 

 ،2021 أكتفار   6 بتاليخ  بنكناس 

تم  ضع قامفن تأسيس شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة ذبت بملفصفات 

بلتال ة:

 LOTISSEUR M.K.S:بلتسن ة

.SARL

عال7  شالع   52 بالجتناعي:  بملقر 

بن عبد هللا م.ج مكناس.

 بلهدف : مجزأ  مجهز برلب�شي.

 100000 في  حدد   : بلرأسنا7 

1000 حصة من  دلهم مقسنة على 

فئة 100 دلهم للحصة بلفبحدة.

بلس د مفل د محند 600 حصة.

بلس د مفل د صالح 200 حصة.

بلس د مفل د خالد 200 حصة.

بملدة: 99 سنة.

بلس د  بلشركة  يدير   : بإلدبلة 

مفل د محند  مفل د صالح ملدة غي3 

محد دة. 
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باملحكنة  بلقامفني  بإليـدبع  تم    
15 أكتفار  بتاليخ  بلتجالية بنكناس  
تجالي  سجل   ،4514 عدد   ،2021

لقم 54485. 
191 P

STE OMARI PLANTS
SARL

لأسنـالـهــا : 100000 دلهم                         
مقرها بالجتناعي : تجزئة ياسن نة 

محل لقم 189  يسالن مكناس
  تأسيس شــركــــة

مـــؤلخ  عـــرفـــي  عــقـــد  بـنــــقـتـضــى 
 ،2021 أكتفار   4 بــتــاليــخ  بـــنــكــنـــاس 
تم  ضع قامفن تأسيس شركة ذبت 
بملسؤ ل ة بملحد دة ذبت بملفصفات 

بلتال ة :
 STE OMARI PLANTS : بلتسن ة

.SARL
تجزئة ياسن نة   : بملقر بالجتناعي 

محل لقم 189  يسالن مكناس.   
بلهدف :

تسفيق بلنباتات  بلبذ ل بملنتجة 
 أ  بملستفلدة.

ً
محل ا

بالستي3بد  بلتصدير.
 100000 في  حدد   : بلرأسنا7 
1000 حصة من  دلهم مقسنة على 

فئة 100 دلهم للحصة بلفبحدة.
بلس د عنالي هاشم 700 حصة.
بلس د عنالي بحند 00) حصة.

بملدة : 99 سنة.
بلس د  بلشركة  يدير   : بإلدبلة 
عنالي هاشم ملدة غي3 محد دة.                      
تـــم بإليـــدبع بلـقـــامفمـــي بـــالـــنـــحـــكــنــة 
بلتجالية بنكناس بـــــتـــاليــــخ 15 أكتفار 
تجالي  سجل   ،4515 عدد   ،2021

لقم 54487. 
192 P

IT GUARD
تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة بنساهم  بحد
بتاليخ بلعرفي  للعقد   تبعا 
2021، تم  ضع قفبمين   0) سبتن 3 

بلشركة ذبت بملنيزبت بلتال ة :

.IT GUARD : بلتسن ة

ذبت  شركة   : بلقامفني  بلشكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة بنساهم  بحد.

بملفضفع : بلحربسة  بملربقبة.

بلتفن�شي  أم  حي   : بلرئي�شي  بملقر 

)AB18 بلدبخلة.

بلربسنا7 : حدد في مبلغ 100.000

حصة   1000 إلى  دلهم مقسنة   

عنر  دلهم  ينلكها   100 فئة  من 

لحلف.

بلس د  طرف  من  تسي3   : بإلدبلة 

عنر لحلف.

بكتابة  تم   : بلقامفني  بإليدبع 

بالبتدبئ ة  باملحكنة  بلضبط 

 ،2021 أكتفار   12 بتاليخ  بالدبخلة 

)2021/164،  تم  لقم  تحت 

تحت  بلتجالي  بالسجل  تسج لها 

بلرقم بلتحل لي عدد )1951.

193 P

LABH PRIMEUR
ش م م

بملقر بالجتناعي : لقم 8) بلفك 5 
أكدب7 2 أيت ملف7

حل بلشركة
فاتح  بتاليخ  مدب التها  إثر  على 

بلجنع ة  قرلت   ،2021 أكتفار 

 LABH لشركة  بلعادية  غي3  بلعامة 

PRIMEUR ش م م، مقرها بالجتناعي 
لقم 8) بلفك 5 أكدب7 2 أيت ملف7، 

مسجلة بالسجل بلتجالي باملحكنة 

 ،146(7 بالبتائ ة بامزكان تحت لقم 

ما يلي :

حل بلشركة بصفة مبكرة.

تع ين مصفي بلشركة في شخص 

بلس د بلحنافي بض�شي.
 (8 لقم  بلتصف ة،  مقر  تحديد 

بلفك 5 أكدب7 2 أيت ملف7.

بكتابة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

بلضبط باملحكنة بالبتدبئ ة بامزكان 

لقم  تحت   ،2021 أكتفار   15 في 

.2198

194 P

SOCIETE IJDIGUEN
S.A.R.L AU

  بملقر بإلجتناعي :  حي كفبغردة أيت 
ب لير بلحفز  مربكش.

بلعام بالستثنائي  بنفجب بلجنع  
 ،2021 مالس   15 بتاليخ  بملنعقد 
صادق بلشريك بلفح د للشركة على 

بلتعديالت بلتال ة : 
شركة  »بجديكين«  شركة  حل 
ذبت  بملحد دة  بملسؤ ل ة  ذبت 

بلشريك بلفح د.
بلسفق  ببربه م  بلس د  تع ين 
بلحامل للجنس ة بملغرا ة   بلحامل 
لقم  بلفطن ة  بلتعريف  لبطاقة 
E1(2(28 كنصفي قامفني للشركة.

تحديد مقر بلتصف ة في بلعنفبن 
بلتالي حي كفبغردة أيت ب لير بلحفز 

مربكش.
بكتابة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
بلضبط  للنحكنة بلتجالية بنربكش 
تحت  2021  ذلك  يفل ف   7 بتاليخ 

لقم)12578.
195 P

STE FERROUKH TRAVAUX
S.A.R.L A.U 

  بملقر بالجتناعي : أيت أ لير أزينتف 
طريق س دي لحا7 مربكش 

بلعام بالستثنائي  بلجنع  بنفجب 
  ،2021 يفم ف   14 بتاليخ  بملنعقد 
على  تربفف  فر خ  شركة  صادقت 

بلتعديالت بلتال ة : 
شركة  »فر خ تربفف«  حل شركة 
ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة ذي بلشريك 

بلفح د.
فر خ  بربه م  بلس د  تع ين 
 E18(0 بلحامل للبطاقة بلفطن ة لقم

كنصفي قامفني للشركة.
تحديد مقر بلتصف ة في بلعنفبن 
بلتالي : أيت أ لير أزينتف طريق س دي 

لحا7 مربكش.
بكتابة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
بلضبط  للنحكنة بلتجالية بنربكش 
بتاليخ ) أغسطس 2021  ذلك تحت 

لقم 126547.
196 P

 STE ATELIER O BY OMAR
 OUBAICH
S.A.R.L A.U 

بملقر بالجتناعي :عرصت يحيى 2 
ف ال هال ش بلطابق بال 7 بلنخ ل 

بلشنالي  مربكش 
بلعام بالستثنائي  بلجنع  بنفجب 
  ،2021 سبتن 3   27 بتاليخ  بملنعقد 
عنر  باي  أ   »أتفلي  شركة  صادقت 

أ اايش« على بلتعديالت بلتال ة : 
عنر  باي  أ   »أتفلي  شركة  حل 
بملسؤ ل ة  ذبت  شركة  أ اايش« 

بملحد دة ذي بلشريك بلفح د.
أ اايش  عنر  بلس د  تع ين 
بلحامل للبطاقة   Omar OUBAICH
كنصفي    JB372078 لقم  بلفطن ة 

قامفني للشركة.
تحديد مقر بلتصف ة في بلعنفبن 
بلتالي : 842 بقامة بملسال بلشقة لقم 

5 مربكش.
بكتابة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
بلضبط  للنحكنة بلتجالية بنربكش 
2021،  ذلك تحت  أكتفار   8 بتاليخ 

لقم 61)128.
197 P

STE  VILLA JENJARI
S.A.R.L A.U 

بملقر بالجتناعي :ف ال هال ش منطقة 
الباملفلي بلنخ ل بلشنالي مربكش 

بلعام بالستثنائي  بلجنع  بنفجب 
  2021 سبتن 3   27 بتاليخ  بملنعقد 
صادقت شركة »ف ال ج نجالي« على 

بلتعديالت بلتال ة :
ج نجالي«  »ف ال  شركة  حل 
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة ذي 

بلشريك بلفح د.
هال �شي  أمين  بلس د  تع ين 
بلحامل   Amine HAROUCHI
قامفني  كنصفي  بملغرا ة  للجنس ة 

للشركة.
تحديد مقر بلتصف ة في بلعنفبن 
بلتالي : 842 بقامة بملسال بلشقة لقم 

5 مربكش.
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بكتابة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

بلضبط  للنحكنة بلتجالية بنربكش 

2021،  ذلك تحت  أكتفار   8 بتاليخ 

لقم 62)128.

198 P

STE ODB REAL ESTATE

SARL AU

لبسنالها : 1.000.000 دلهم

مقرها بالجتناعي : لقم 56 برينا دلب 

لهري بملدينة مربكش

بلسجل بلتجالي لقم : 47)28

بلعام بالستثنائي  بلجنع  بنفجب 

 2020 ف 3بير   21 بتاليخ  بملنعقد 

ليا7  بس  دي  أ   شركة  صادقت 

إسط ط على ما يلي :

من  بلشركة  لبسنا7  زيادة 

بلى  ل صل  دلهم   1.000.000

دلهم  ذلك من خال7   11.000.000

من  دلهم   10.000.000 مبلغ  دمج 

بلدبئنين بملرتبطين بالحساب بلجالي.

بلزيادة  هذه  تنف ذ  تم   االتالي، 

من  دلهم   10.000.000 بلبالغة 

 DENIS GEORGES, بلس د  طرف 

.LUCIEN, MARIE BREUIL

بنشاء 100.000 حصة بجتناع ة 

جديدة بق نة 100 دلهم لكل حصة 

بجتناع ة مقدبل بلزيادة في لأسنا7 

أي 10.000.000 دلهم.

بلتفزيع  أن  بلى  بالشالة  تجدل 

بلنحف  على  هف  للحصص  بلجديد 

 DENIS GEORGES, بلس د   : بلتالي 

 LUCIEN, MARIE BREUIL  .....

110.000 حصة بجتناع ة.

بكتابة  بلقامفني  باليدبع  تم 

بلضبط للنحكنة بلتجالية بنربكش 

لقم  تحت   ،2020 مالس   9 بتاليخ 

.112946

199 P

STE AMDRI
SARL

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة
مقرها بالجتناعي :  د بل تلنات آيت 
بمزب7 جناعة تغد ين تفما عنالة 

بلحفز
بلعام بالستثنائي  بلجنع  بنفجب 
 ،2021 يفل ف   29 بتاليخ  بملنعقد 
بلتعديالت  على  بلشركاء  صادق 

بلتال ة :
12 من بلنظام   فقا رحكام بملادة 
تقرل بستنربل بلشركة مع  برسا�شي، 

 لثة بملرحفم بلس د عنر بفسالم.
بلعنفم ة  بلجنع ة  تقرل  كنا 
تفزيع 700 سهم للنتففى بلس د عنر 
بفسالم على  لثته على بلنحف بلتالي :
بلس د جنا7 بفسالم 175 سهم.

 175 بلس د عبد بلصند بفسالم 
سهم.

 89 بفتشناح  فاطنة  بلس دة 
سهم.

بلس دة مظي3ة بفسالم 87 سهم.
بلس دة خديجة بفسالم 87 سهم.
بلس دة عت قة بفسالم 87 سهم.

 هذب يعني ما مجنفعه 700 سهم.
كنا تع ين بلس د جنا7 بفسالم 
غي3  ملدة  للشركة  جديدب  مديرب 

محد دة.
أعاله،  بملتخذة  للقربلبت  مت جة 
أصبح بلتفزيع بلجديد لرأسنا7 على 

بلنحف بلتالي :
بلس د جنا7 بفسالم 75) سهم.

 275 بلس د عبد بلصند بفسالم 
سهم.

 89 بفتشناح  فاطنة  بلس دة 
سهم.

بلس دة مظي3ة بفسالم 87 سهم.
بلس دة خديجة بفسالم 87 سهم.
بلس دة عت قة بفسالم 87 سهم.

 1000  .. مامجنفعه  يعني   هذب 
سهم.

قفبمين منقحة.
بكتابة  بلقامفني  باليدبع  تم 
بلضبط للنحكنة بلتجالية بنربكش 
بتاليخ فاتح أكتفار 2021، تحت لقم 

.128128

200 P

 2 - STE MAHATRI 
SARL

لبسنالها : 100.000 دلهم
مقرها بالجتناعي : حي بلرشاد لقم 

90) شقة لقم 1 بلقن طرة
تأسيس شركة

بتاليخ  عرفي  عقد   بنقت�شى 
تم  ضع بلقامفن   ،2021 أكتفار   14
بالسا�شي لشركة محد دة بملسؤ ل ة 

تحنل بلخصائص بلتال ة :
بلتسن ة :

 2 - STE MAHATRI SARL.
بلهدف : أشغا7 بملختلفة  بلبناء.

حي بلرشاد لقم   : بملقر بالجتناعي 
90) شقة لقم 1 بلقن طرة.
مدة بلشركة : 99 سنة.

لبسنا7  حدد   : بلشركة  لأسنا7 
دلهم   100.000 مبلغ  في  بلشركة 
فئة  من  قسنة   1000 بلى  مقسنة 

100 دلهم.
بلت3يب ة  بلس د  عين   : بلتس ي3 
مفب7 مسي3بن  بفية  بدليس  بلس دة 

للشركة ملدة غي3 محد دة.
فاتح  من  تبتدئ   : بملال ة  بلسنة 

يناير  تنتهي في بلخاتم من ديسن 3.
بلتق  د بالسجل بلتجالي: ق دت 
بملحكنة  لدى  بلتجالي  بالسجل 
لقم  تحت  بالقن طرة  بالبتدبئ ة 

62877 بتاليخ 21 بكتفار 2021.
201 P

 STE EUBIA
INTERNATIONALE PRIVE

SARL AU 
لبسنالها : 100.000 دلهم

مقرها بالجتناعي : عنالة 0) شقة 
لقم 8 زمقة بحند لفك لي حسان 

بلرااط
بالرااط  عرفي  عقد  بنقت�شى 
بتاليخ 21 سبتن 3 2021، قرل شركاء 
بريفي«  بمت3ماس فما7  »ب ا ا  شركة 

ش.ذ.م.م.ش. .
تحفيل بملقر بالجتناعي من »عنالة 
مفالي  زمقة   8 لقم  شقة   (0 لقم 
بلى  بلرااط«  حسان  لفك لي  بحند 

تجزئة بلحسن ة لقم 12 تنالة«.

تعديل بلقامفن بالسا�شي.
باملحكنة  بلقامفني  باليدبع  تم 
بلتجالية بالرااط  تحت لقم 118422 

بتاليخ 21 بكتفار 2021.
202 P

 STE LA VILLE VERTE 2V
SARL AU

لبسنالها : 500.000 دلهم
مقرها بالجتناعي : حي بملنصفل 

بلذهبي بقامة بلنخ لة لقم 25 عنالة 
أ بلشقة لقم 9 تنالة

بنقت�شى عقد عرفي بتنالة بتاليخ 
6 أكتفار2021، قرل شركاء شركة »ال 

ف ل في3ت 2 ف« ش.ذ.م.م.ش. .
حي  من  بالجتناعي  بملقر  تحفيل 
»بملنصفل بلذهبي بقامة بلنخ لة لقم 
بلى  تنالة«   9 عنالة أ بلشقة لقم   25
حي بملح ط زب ية زمقة ل م  ا لكربد 
ساحة بيطال ا بقامة ماليا 2 شقة لقم 

25 بستفديف 2 بلرااط.
تعديل بلقامفن بالسا�شي.

باملحكنة  بلقامفني  باليدبع  تم 
بلتجالية بالرااط  تحت لقم )11842 

بتاليخ 21 بكتفار 2021.
203 P

 STE LA VILLE VERTE 
GARDIENNAGE 

 SARL
لبسنالها : 100.000 دلهم

مقرها بالجتناعي : حي بملنصفل 
بلذهبي بقامة بلنخ لة لقم 25 

عنالةأ بلشقة لقم 9 تنالة
بنقت�شى عقد عرفي بتنالة بتاليخ 
6 أكتفار2021، قرل شركاء شركة »ال 
ف ل في3ت كالديناج« ش.ذ.م.م.ش. . 

ما يلي :
حي  من  بالجتناعي  بملقر  تحفيل 
بملنصفل بلذهبي بقامة بلنخ لة لقم 
بلى  تنالة«   9 عنالةأ بلشقة لقم   25
حي بملح ط زب ية زمقة ل م  ا لكربد 
ساحة بيطال ا بقامة ماليا 2 شقة لقم 

25 بستفديف 2 بلرااط.
تعديل بلقامفن بالسا�شي.
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باملحكنة  بلقامفني  باليدبع  تم 
بلتجالية بالرااط  تحت لقم 118421 

بتاليخ 21 بكتفار 2021.
204 P

STE M.SIMEX NEGOCE
بلعام  بلجنع  محضر  بنفجب 
يفل ف   15 في  بملنعقد  بالستثنائي 
 M.SIMEX 2021، تقرل شركاء شركة

NEGOCE ما يلي :
بملصادقة على تففيت حصص كل 
بفطفل  بلس دة  محند  بلس د  من 
سني3ة شففة لصالح بالنسة هاجر 
بالنسة  بلس د بمين بفطفل،  بفطفل، 
بلس د أحند بفطفل،  بلهام بفطفل، 
مريم  بالنسة  بفطفل،  سالة  بالنسة 

بفطفل.
بفطفل  محند  بلس د  بستقالة 
مهنة  من  شففة  سني3ة   بلس دة 

بلتس ي3.
بفطفل  هاجر  بالنسة  تع ين 

كنسي3ة للشركة.
بلعنفبن  بلى  بلشركة  مقر  تغ ي3 
بلتالي 5 شالع بلحنصالي بقامة لكربكة 
من   4 للنادة  بلرااط طبقا  مكرل   1

بلنظام بالسا�شي.
بعادة تح ين بلقامفن بالسا�شي.

سجل  في  بلقامفني  باليدبع  تم 
بتاليخ بالرااط  بلتجالية   بملحكنة 
لقم  تحت   ،2021 أكتفار   14  

.118(66
205 P

 STE LM CALL
SARL

تغ ي3بت مختلفة
بلجنع ة  مدب الت  بثر  على 
بتاليخ  بملنعقدة  بلعامةبالستثنائ ة 
مساهنف  قرل   ،2021 سبتن 3   1(

.LM CALL شركة
بلتغ ي3بت بلتال ة :

من شركة بلتي   : تغ ي3 بملقر بملنهي 
8 شالع  0) عنالة  سبق تاسيسها في 
بلى  بلرااط  حسان  لفك لي  بحند 
بلشقة   6 بلعنفبن بلجديد في عنالة 

لقم 4 سام ة بلغرببل ة سال.

تغ ي3 بلقفبمين بالساس ة للشركة.

باملحكنة  بلقامفني  باليدبع  تم 

سبتن 3   (0 بلتجالية بالرااط بتاليخ 

2021، تحت لقم 148729.

206 P

STE DECO LUMIERE
SARL AU

بالرااط  عرفي  عقد  بنقت�شى 

تم تكفين   ،2021 21 سبتن 3  بتاليخ 

قفبمين شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة 

بشريك  ح د منيزبتها كالتالي :

 DECO شركة   : بلتسن ة 

LUMIERE ش.م.م بشريك  ح د.

لفبزم  ب ع   : بلشركة  بملفضفع 

مختلفة  بلكهرااء  أشغا7   معدبت 

 بلبناء.

 RUE DE RABAT  : مقر بلشركة 

 NUMERO 21 MAG N°1 HAY EL

.ALAOUINE TEMARA

لأسنا7  حدد   : بلشركة  لبسنا7 

دلهم مقسنة   100.000 بلشركة في 

دلهم   100 بق نة  حصة   1000 بلى 

للحصة بلفبحدة.

 1000  .... بملفدن  محند  بلس د 

حصة.

بلتس ي3 : بلس د هف محند بملفدن 

شركة  في  محد دة  غي3  ملدة  بملسي3 

بشريك  DECO LUMIÈRE  ش.م.م. 

 ح د.

بلسنة بالجتناع ة : من فاتح يناير 

بلى 1) ديسن 3 في كل سنة.

باللااح  من   %  5 تقطع   : باللااح 

بلصاف ة لتكفين بالدخال بالحت اطي 

بلقامفني  يتفزع بلرص د حسب قربل 

بلجنع بلعام بلسنفي.

تم باليدبع بلقامفني لدى بملحكنة 

بالبتدبئ ة بتنالة تحت لقم بلسجل 

أكتفار   14 في   1(44(( بلتجالي 

.2021

207 P

 STE PROMACTIF
SARL AU

لبسنالها : 100.000 دلهم
مقرها بالجتناعي : 201 شالع 

مصطفة بملعاني، طابق 2 شقة لقم 
12 بلدبلبلب ضاء 

بستقالة مسي3
قرل   ،2021 بكتفار   5 بتاليخ 
بلس د عنربني حن�شي عبد بلصند، 
بر مف  لشركة  شريك  ح د  مسي3 
مسؤ ل ة  ذبت  شركة  أكت ف 
 100.000 قدله  بربسنا7  محد دة، 
  : بالعنفبن  بلتجالي  دلهم،  مقرها 
201 شالع مصطفى بملعاني، طابق 2 

شقة لقم 12 بلدبلبلب ضاء  :
بلس د  بملسي3  بستقالة  قبف7 
بلحامل  ياسر،  حن�شي  عنربني 
لقم  بلفطن ة  بلتعريف  للبطاقة 
A4((892  تأك د أمه أصبح بملسي3 
بلفح د للشركة بعد هذه بالستقالة.

بلقامفن  من   15 بملادة  تعديل 
بالسا�شي.

في  بلقامفني  باليدبع  هذب   جاء 
بلتجالية  باملحكنة  بلضبط  كتابة 
أكتفار   14 بتاليخ  بالدبلبلب ضاء 
796722  تعديل  لقم   ،2021

بلسجل بلتجالي لقم 5782).
208 P

STE SQLI MAROC
S.A

شركة مجهفلة بالسم
لبسنالها : 500.000 دلهم

مقرها بالجتناعي : محج بلرياض 
سامت3 عنالة 1  2 بلطابق )-4  5 

حي بلرياض بلرااط 
تبعا لقربلبت بلجنع بلعام بلعادي 
لشركة  بالستثنائي  بلعام   بلجنع 
مجهفلة  شركة   ،SQLI MAROC
يفم ف   (0 بتفبليخ  بملنعقدة  بالسم 
تقرل  2020 سبتن 3   22  2020 

 ما يلي :
 OLIVIER بلس د  تع ين 
كإدبلي  بلس د   STEPHAN
كإدبلي   PHILIPPE DONCHE HAY

 لئيس مدير عام.

باملحكنة  بلقامفني  باليدبع  تم 

بلتجالية بالرااط، تحت  لقم 4)95.

209 P

STE PRO IMAM

SARL AU

لبسنالها : 100.000 دلهم

مقرها بالجتناعي : 14 ساحة بطال ا 

حي بملح ط بلرااط 

بلعام   بلجنع  لقربل   تبعا 

ديسن 3   1( بتاليخ  بالستثنائي 

2019، لشركة PRO IMAM، شركة 

بلشريك  ذبت  بملسؤ ل ة  محد دة 

بلشركة  تصف ة  بقربل  تم  بلفح د 

 تسن ة بلس د محند بيفب كنصفي 

للشركة  تحديد مقر بلتصف ة ب 14 

ساحة بطال ا حي بملح ط بلرااط.

باملحكنة  بلقامفني  باليدبع  تم 

لقم  تحت   بالرااط،  بلتجالية 

)55)10 بتاليخ 18 ديسن 3 2019.

210 P

STE THINK›N FLY

S.A

شركة محد دة بملسؤ ل ة

لبسنالها : 100.000 دلهم

مقرها بالجتناعي : 15 شالع بالبطا7 

شقة لقم 4 بكدب7 بلرااط

بلعام   بلجنع  لقربل   تبعا 

 2019 يناير   18 بتاليخ  بالستثنائي 

شركة   ،THINK’N FLY لشركة 

محد دة بملسؤ ل ة، تم إقربل تصف ة 

بملز ز  زهي3  بلس د  بلشركة  تسن ة 

مقر  للشركة  تحديد  كنصفي 

15 شالع بالبطا7 شقة  بلتصف ة ب 

لقم 4 بكدب7 بلرااط.

باملحكنة  بلقامفني  باليدبع  تم 

لقم  تحت   بالرااط،  بلتجالية 

99679، بتاليخ 19 ف 3بير 2019.

211 P
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STE COFI BAT
SARL AU

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة

بشريك  ح د
لبسنالها : 500.000 دلهم

مقرها بالجتناعي : متجر لقم )4 

تجزئة ليزبما مكناس
لفع لبسنا7 بلشركة

بنقت�شى محضر بلقربل بالستثنائي 

بتاليخ بنكناس  بلفح د   للشريك 

للشركة   ،2021 أغسطس   1(  

بملذكفلة أعاله، تقرل ما يلي :
من  بلشركة  لأسنا7  لفع 

 4.000.000 بلى  دلهم   500.000

دلهم  ذلك بزيادة 500.000.) دلهم 

حصة   (5.000 إصدبل  طريق  عن 

دلهم للفبحدة   100 جديدة من فئة 

لفائدة  بأكنلها  بكتتبت  سددت 
بلشريك بلفح د  ذلك إدماج ديفن 

جالية  مستحقة في حفزة بلشركاء.
6  7 من بلقامفن  تغ ي3 بلفصلين 

بالسا�شي.

كتابة  لدى  بلقامفني  باليدبع  تم 

بلضبط باملحكنة بلتجالية بنكناس، 

2021، تحت لقم  21 سبتن 3  بتاليخ 

.4202
للخالصة  بلنشر بالدبلة

212 P

STE FASLA ELEC
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة

لبسنالها : 600.000 دلهم

مقرها بالجتناعي : لقم 14 زمقة 

بلجزبئر (م.ج) مكناس

للقربل  عرفي  عقد  بنقت�شى 

بنكناس  بملؤلخ  للشركاء  بالستثنائي 

للشركة   ،2021 يفل ف   27 بتاليخ 

بملذكفلة أعاله تقرل ما يلي :

بلس د  من  هبة  عقد  بثبات 

لبطاقة  بلحامل  فاصلة محند لضا 

 ،D968049 لقم  بلفطن ة  بلتعريف 

لبطاقة  بلحامل  فاصلة عنر  بلس د 

 D8718(( لقم  بلفطن ة  بلتعريف 

 بالنسة فاصلة كنزة بلحاملة لبطاقة

 D8718(2 لقم  بلفطن ة  بلتعريف   

600 حصة لكل فرد لفائدة   عددها 

بلدين،  بلس د فاصلة مصر   بلدهم 

بلفطن ة  بلتعريف  لبطاقة  بلحامل 

.D85(526 لقم

تفس ع مفضفع بلشركة للنشاط 

بلتالي : بالشغا7 بملختلفة.

من  بلشركة  لبسنا7  لفع 

 1.600.000 بلى  دلهم   600.000

دلهم  ذلك بزيادة 1.000.000 دلهم 

حصة   10.000 بصدبل  طريق  عن 

دلهم للفبحدة   100 جديدة من فئة 

عن  باكنلها  مقدب  سددت  بكتتبت 

طريق بدماج ديفن جالية  مستحقة 

في حفزة بلشركاء.

من   7  6  ،( بلفصف7  تغ ي3 

بلقامفن بالسا�شي.

إعادة ص اغة بلقامفن بالسا�شي.

بلضبط   كتابة  لدى  باليدبع  تم 

بتاليخ  بنكناس،  بلتجالية  باملحكنة 

21 سبتن 3 2021، تحت  لقم  4205.

213 P

STE OUMAIMA SANITAIRE
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة

لبسنالها : 100.000 دلهم

مقرها بالجتناعي : 18 تجزئة بلتنن ة 

بلحي بلصناعي س دي بفزكري 

مكناس

لفع لبسنا7 بلشركة
بلعام  بلجنع  محضر  بنقت�شى 

بالستثنائي للشركاء بملنعقد بنكناس،  

لشركة  أكتفار2021،   7 بتاليخ 

بملذكفلة أعاله، تقرل ما يلي :

من  بلشركة  لبسنا7  لفع 

 (.000.000 بلى  دلهم   100.000

دلهم  ذلك بزيادة 2.900.000 دلهم 

حصة  إصدبل29.000  طريق  عن 

دلهم للفبحدة   100 جديدة من فئة 

بكتتبت  سددت باكنلها مقدب مفدعة 

 BMCI في حساب بنكي مفقفف ببنك

 كالة فاس.

6  7 من بلقامفن  تغ ي3 بلفصلين 
برسا�شي.

كتابة  لدى  بلقامفني  باليدبع  تم 
بلضبط باملحكنة بلتجالية بنكناس، 
تحت لقم   ،2021 بكتفار   18 بتاليخ 

.4525
للخالصة  بلنشر بالدبلة

214 P

STE M.J.H TRAVAUX
SARL AU

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة
بشريك  ح د

لبسنالها : 100.000 دلهم
مقرها بالجتناعي : زمقة ببن تفمرت 

لقم 7 مشرع بلقصي3ي
تصريح بالتأسيس 

 15 بتاليخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
 20 2021،  بملسجل بتاليخ  سبتن 3 
شركة  تاسيس  تم   ،2021 سبتن 3 

تحنل بلخصائص بلتال ة :
 STE M.J.H TRAVAUX : بلتسن ة

.SARL AU
بلهدف : بالشغا7 بملختلفة.

بملقر بالجتناعي : زمقة ببن تفمرت 
لقم 7 مشرع بلقصي3ي.

مبلغ  في  حدد   : بلشركة  لبسنا7 
100.000 دلهم.

بلجل ل  عبد  بلس د    : بلتس ي3 
لقم  بلفطن ة  بطاقته  بلحجام ة 

.GN11074
مدة بلشركة : 99 سنة.

بلسجل بلتجالي : لقد تم بإليدبع 
باملحكنة  بلضبط  بكتابة  بلقامفني 
بتاليخ  بلقصي3ي  بنشرع  بالبتدبئ ة 
يفم 5 أكتفار 2021،  بلحصف7 على 

بلسجل بلتجالي لقم 719.
215 P

 STE UNIVERS SERVICES
MULTIPLES

مقرها بالجتناعي : 15 شالع بالبطا7 
شقة لقم 4 بكدب7 بلرااط
تففيت حصص بجتناع ة

بلعام  بلجنع  محضر  بنقت�شى 
يفم  بالرااط  بملؤلخ  بالستثنائي 

21 أبريل 2021، قرل شركاء بلشركة 

  UNIVERS SERVICES MULTIPLES

ش.م.م. ما يلي  :

حصة   50 بملصادقة على تففيت 

للفبحدة  دلهم   100 بجتناع ة 

ينتلكها بلس د كفماطي يعقفاا لفائدة 

بلس د ماس كفل بالي.

 7 6 بملادة  على  بملت3تب  بلتعديل 

من بلقامفن بالسا�شي.

للشركة  بلقامفني  بلشكل  تحفيل 

بلى  بملسؤ ل ة  محد دة  شركة  من 

بشريك  بملسؤ ل ة  محد دة  شركة 

 ح د.

ماس  بلس د  أن  على  بلتأك د 

للشركة  بلفح د  بملسي3  هف  كفل بالي 

بجن ع بلصالح ات بملننفحة له.

بالسا�شي  بلقامفن  تحديث 

للشركة.

تم باليدبع بلقامفني لدى بملحكنة 

أكتفار   11 يفم  بالرااط  بلتجالية 

2021، تحت لقم 118195.

216 P

STE SOGEFICOM
في فاس : 2021/10/21.

بلجنع ة  قربل  بنقت�شى 

يفم  بملنعقدة  عادية  بلغي3  بلعامة 

 STE AFAK لشركة   09/09/2021

بالجتناعي  HYDRO SARL  مقرها 

بلط ب  ب الد  بلقر ية  بلجناعة 

 - ب الد بلط ب)   7( بل 3يد  (صند ق 

فاس.

حصة  قدلها   800 تففيت 

80.000 دلهم من بلس دة بلحسنا ي 

مريم إلى بلس د بن علي عبف.

تغ ي3 بلشكل بلقامفني للشركة من 

.SARL AU إلى SARL

لدى  بلقامفني  بإليدبع  تم 

لقم  تحت  بفاس  بلتجالية  بملحكنة 

2021/4488 بتاليخ 2021/10/12.

217P
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STE VECTURADUC
SARL

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة

مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
بتزميت قد   2021 سبتن 3   20 بتاليخ 
مسؤ ل ة  ذبت  شركة  تأسيس  تم 
بلخصائص  تحنل  محد دة  بلتي 

بلتال ة :
STE  VECTURADUC : بلتسن ة

: بلنقل بلفطني  بلهدف بالجتناعي 
 بلد لي للبضائع.

 100.000  : بلشركة  لأسنا7 
دلهم.

 50.000  : بلرحنان  عبد  أتبي3 
دلهم.

 50.000  : بلرحنان  بلرماني عبد 
دلهم.

 99 بلشركة  عنر  مدة   : بملدة 
تاليخ  من  سنة)  (تسعة  تسعفن 

تأسيسها بلنهائي.
مكرل   41( لقم   : بملقر بالجتناعي 

قصبة تيزكي - تيزميت.
أتبي3 عبد بلرحنان : مسي3 للشركة.
أتبي3  بلس د  تع ين  تم   : بلتس ي3 
كنسي3 للشركة ملدة   : عبد بلرحنان 

غي3 محد دة.
 : بلرحنان  عبد  بلرماني  بلس د 

شريك.
مسي3ة   : غزالن  بننزي  بلس دة 

بلنشاط.
إيدبع  تم   : بلقامفني  بإليدبع 
بمللف بلقامفني بنكتب بلضبط لدى 
 777 بملحكنة بالبتدبئ ة بتزميت لقم 

بتاليخ 2021/10/12.
218 P

EVASION MARKET
SARL

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة لشريك  بحد

بنقت�شى عقد عرفي مؤلخ بتاليخ 
11 مففن 3 )201 بس دي بفبلفضايل 
قد تم تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
بلخصائص  تحنل  محد دة  بلتي 

بلتال ة :

 STE EVASION  : بلتسن ة 
.MARKET SARL AU

بلهدف بالجتناعي : سفق منتاز.
 100.000  : بلشركة  لأسنا7 

دلهم.
 Mr THIERRY MICHEL
 MARCEL MARCHAIS : 100.000

دلهم.
) بملجنع  : تجزئة  بملقر بالجتناعي 
بلساحل  بلبعاء  بلسكني  بلس احي 

س دي بف بلفضايل - تيزميت.
 Mr  : تم تع ين بلس د   : بلتس ي3 
 THIERRY MICHEL MARCEL
ملدة  للشركة  كنسي3   MARCHAIS

غي3 محد دة.
إيدبع  تم   : بلقامفني  بإليدبع 
لدى  بلضبط  بنكتب  بمللف 
بتاليخ  بتزميت  بالبتدبئ ة  بملحكنة 
11/20/)201 تحت لقم 408/)201.
219P

WANTED COM
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

شريك  ح د
تأسيس

مسجل  عرفي  عقد  بنقت�شى 
بتنالة قد   2021 سبتن 3   28 بتاليخ 
مسؤ ل ة  ذبت  شركة  تأسيس  تم 
محد دة ذبت شريك  ح د باملنيزبت 

بلتال ة :
 WANTED COM  : بلتسن ة 

.SARL AU
: بستشالبت في  بلهدف بالجتناعي 

بست3بت ج ة بلتسفيق.
في  حدد   : بلشركة  لأسنا7 
10.000 دلهم مفزعة إلى 100 حصة 
قد تم  دلهم،   100 بجتناع ة بق نة 
للس دة  باكنلها  بسنادها  تحريرها 

زينب بإلدلي�شي برزمي.
من  ببتدبء  سنة   99  : بملدة 
بلتأسيس بلنهائي أي من تاليخ  ضع 

بلسجل بلتجالي.
من فاتح يناير إلى   : بلسنة بملال ة 
بر لى  بلسنة  ماعدب  ديسن 3،   (1

تبتدئ من تاليخ بلتسج ل.

إقامة   ،11  : بالجتناعي  بملقر 

بلفبئل، عنالة ف بلطابق بلثاني زب ية 

 - غزة  بلثاني  شالع  بلحسن  شالع 

تنالة.

من  بلشركة  تسي3   : بلتس ي3 

طرف بلس دة زينب بإلدلي�شي برزمي 

لقم  بلفطن ة  للبطاقة  بلحاملة 

)AB26654  ذلك ملدة غي3 محد دة.

باملحكنة  بلتجالي  بلسجل  لقم 

بالبتدبئ ة بتنالة : )447)1.
مقتطف من أجل بإلشهال

220P

HAPPY MEDIC  

SARL

 ش.م.م.

بملقر بالجتناعي : 8)1 حي بملغرب 

بلعربي سكتفل 1 تنالة

بلغي3  بلعام  بالجتناع  إثر  على 

بتاليخ بلرااط   بندينة   بلعادي 

 6 سبتن 3 2021 قرل شركاء شركة   

ش.م.م   HAPPY MEDIC SARL

ما يلي :

ذبت  للشركة  بملسبق  بلحل 

 HAPPY بملسؤ ل ة بملحد دة بملسناة

.MEDIC SARL

تتم   06/09/2021 من  بعتبالب 

بملسجل  هف:  بملكتب  في  بلتصف ة 

 01 بلعربي سكتفل  بملغرب  حي   1(8

تنالة.

بملعين كنصفي  بلفح د  بلشريك 

  HAPPY MEDIC SARL للشركة 

بلحاملة   . بم نة  بدلي�شي  بلس دة  

 AD22(195 للبطاقة بلفطن ة

تتم بلتصف ة في بملكتب بملسجل   

 هف : 8)1 حي بملغرب بلعربي سكتفل 

01 تنالة

2 - تم بإليدبع بلقامفني باملحكنة 

بالبتدبئ ة تنالة  بتاليخ 12/10/2021 

تحت  لقم  6605.

221P

 RAISSI SERVICE RAIL
MOROCCO

S.A.R.L AU
بلتأسيس

بنفجب عقد عرفي بالرااط بتاليخ 
2021 تم تاسيس شركة  22 سبتن 3 
بشريك  محد دة  مسؤ ل ة  ذبت 

 ح د، بالصفات بلتال ة :
لبيل  سي3فيس  لئي�شي   : بلتسن ة 

بملغرب
بملقربالجتناعي : عنالة 0) ، شقة 
 8 ، زمقة مفالي بحند بلفك لي حسانـ 

بلرااط
مقا 7   /1  : بالجتناعي  بلغرض 

بشغا7 بلبناء   بشغا7 مختلفة
بملدة : 99 سنة

بلرأسنا7 : 10.000 دلهم مقسنة 
دلهم   100 حصة من فئة   100 بلى 

للحصة بلفبحدة بكتتبت كالتالي :
بلس د : لئي�شي عناد  100 حصة 

بلشركة  تس ي3  يتفلى   : بلتس ي3 
بلس د لئي�شي عناد

للشركة  بلقامفني  باليدبع  تم 
يفم  بالرااط  بلتجالية  باملحكنة 
18/10/2021 تحت لقم 9788، لقم 

بلسجل بلتجالي )5)155.
222P

LE PETIT COLLEGE
SARL AU

تغ ي3
بلعام  بلجنع  محضر  بنقت�شى 
بتاليخ  بالرااط  بملنعقد  بالستثنائي 
بلشريكة  قرلت   2021/10/04
 LE PETIT لشركة  بلفح دة 

.COLLEGE SARL AU
ما يلي :

بيديت  جلبي3  بلس دة  بستقالة 
مالي لفيز غزالن من تس ي3 بلشركة 
 تع ين بلس د بنحنزة ببربه م مسي3ب 
بالجتناعي ملدة  للشركة مع بإلمضاء 

غي3 محددة.
لدى  بلقامفني  بإليدبع  تم   قد 
بلتجالية  باملحكنة  بلضبط  كتابة 
تحت   2021/10/11 بتاليخ  بالرااط 

عدد 118175.

223P
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بئتنام ة ماغتا ش.م.م
12، زمقة بملفحدين شقة 01 - حسان - بلرااط.

DOLCE CAPPUCCINO
مسجل  عرفي  عقد  بنقت�شى 
تم  قد  بالرااط   2021/01/21 في 
بملسؤ ل ة  ذبت  شركة  تأسيس 
بملحد دة تحنل بلخصائص بلتال ة :

 DOLCE  : بلتسن ة 
 CAPPUCCINO

بلهدف بالجتناعي : مقهى، مطعم، 
تفص ل بلطلبات.

دلهم   20.000  : لأسنا7 بلشركة 
مقسنة إلى 200 حصة من فئة 100 
دلهم للحصة بلفبحدة مقسنة على 

بلشكل بلتالي :
بلس د عبد بلكريم بلعنري : 100 
 100  : حصة  بلس د سع د بلعطال 

حصة.
من  ببتدبء  سنة   99  : بملدة 

بلتأسيس بلنهائي.
بلسنة بملال ة : من فاتح سناير إلى 
1) ديسن 3 من كل سنة ماعدب بلسنة 

بر لى تبتدئ من تاليخ بلتسج ل.
زمقة  زب ية   1  : بالجتناعي  بملقر 

بلدبلسة  بملرين ين حسان - بلرااط.
بلكريم  عبد  بلس د   : بملسي3ين 

بلعنري  بلس د سع د بلعطال.
 : بلتجالي  بالسجل  بلتق  د  لقم 

.155(71
224P

برستاذ محند لش د بلتدال ي
مفثق بالدبل بلب ضاء

67/69 شالع مفالي بدليس بر 7 - بلطابق بر 7 
بلشقة لقم )

05.22.82.25.25.88 / 05.22.82.18.99
بلفاكس : 05.22.82.15.42.

ARMASHIP
SARL AU

شركة محد دة بملسؤ ل ة
 بشريك  ح د

لأسنا7 بجتناعي : 100.000 دلهم.
زمقة بن مج د بلبحال عنالة بلجديدة 

لقم 27  - بلدبل بلب ضاء.
بلسجل بلتجالي 4481)1

بلتعريف بلضريبي : 01068927
تففيت حصص بجتناع ة

تلقاه  تفث قي  عقد  بنقت�شى 
برستاذ محند لش د بلتدال ي مفثق 
أغسطس   ( بتاليخ  بلب ضاء  بالدبل 
مستاتي  فؤبد  بلس د  ففت   2021
بلتي  بالجتناع ة  حصصه  جن ع 
 ARMASHIP شركة  في  ينتلكها 
SARL AU شركة محد دة بملسؤ ل ة 
بلس د  لفائدة  بشريك  ح د  ذلك 

بحند بملسعفدي.
متج عن هذب بلتففيت في بلحصص 

ما يلي :
بملسعفدي،  بحند  بلس د  تق  د 
لبطاقة  بلجنس ة،  بلحامل  مغربي 
بلتعريف بلفطن ة B(142(0 صالحة 
بصفته   ،2021 ف 3بير   10 غاية  إلى 

مسي3  ح د للشركة.
 ARMASHIP SARL تلتزم بلشركة
بملسؤ ل ة  محد دة  شركة   AU
بلتفق عات  بتلقي  بشريك  ح د 
بشكل فردي من طرف بلس د بحند 

بملسعفدي ملدة غي3 محد دة.
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
بتاليخ  بلب ضاء  بالدبل  بلتجالية 

14/10/2021 تحت عدد 796670.
للخالصة  بلب ان
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برستاذ محند لش د بلتدال ي

مفثق بالدبل بلب ضاء
67/69 شالع مفالي بدليس بر 7 - بلطابق بر 7 

بلشقة لقم )

05.22.82.25.25.88 / 05.22.82.18.99

بلفاكس : 05.22.82.15.42.

TOL BAT
SARL AU

شركة محد دة بملسؤ ل ة
لأسنا7 بجتناعي : 000.000.) 

دلهم.
7 إقامة لبمي زمقة سبتة - بلطابق 

بلثاني - مكتب 8 بملعاليف 
 بلدبل بلب ضاء

بلسجل بلتجالي 9657))
بلتعريف بلضريبي : 85))02)15

تففيت حصص بجتناع ة
تلقاه  تفث قي  عقد  بنقت�شى 
برستاذ محند لش د بلتدال ي مفثق

)1 أغسطس  بتاليخ  بالدبل بلب ضاء   

2021 ففت كل من بلس د عبد بلقادل 
بلطا ي  بدليس  بلطا ي  بلس د 

حصصهم  من   25% مجنفعه  ما 

بالجتناع ة بلتي ينتلكفنها في شركة 

محد دة  شركة   TOL BAT SARL

بملسؤ ل ة.

 ذلك لفائدة بلس د محند دبعلي 

بلفطن ة  بلتعريف  لبطاقة  بلحامل 
.W2627( لقم

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

بتاليخ  بلب ضاء  بالدبل  بلتجالية 

12/10/2021 تحت عدد 26)796.
للخالصة  بلب ان

226P

برستاذ محند لش د بلتدال ي

مفثق بالدبل بلب ضاء
67/69 شالع مفالي بدليس بر 7 - بلطابق بر 7 

بلشقة لقم )

05.22.82.25.25.88 / 05.22.82.18.99

بلفاكس : 05.22.82.15.42.

H&R CAPITAL
SARL

شركة محد دة بملسؤ ل ة

 بشريك  ح د
لأسنا7 بجتناعي : 2.000.000 

دلهم.

62 زب يةشالع بمفا  شالع مفالي 

يفسف بلطابق بلثالث شقة ) 

بلدبل بلب ضاء.

بلسجل بلتجالي : 155029

بلتعريف بلضريبي : 2860599.

تففيت حصص بجتناع ة
تلقاه  تفث قي  عقد  بنقت�شى 

برستاذ محند لش د بلتدال ي مفثق 

سبتن 3   2( بتاليخ  بلب ضاء  بالدبل 

2021 ففت بلس د عبد بملفلى حصة 

جن ع  في  بالمتفاع  بجتناع ة  حق 

حصصه بالجتناع ة بلتي ينتلكها في 

شركة H&R CAPITAL SARL شركة 

لفائدة  بملسؤ ل ة  ذلك  محد دة 

بلس دة هند لتيب.

متج عن هذب بلتففيت في بلحصص 

ما يلي:

بستقالة بلس د عبد بملفلى لتيب 
للشركة  تبعا  كنسي3  مهامه  من 
لتيب  هند  بلس دة  تع ين  تم  لذلك 
بلفطن ة  بلتعريف  لبطاقة  بلحاملة 
 4 غاية  إلى  صالحة   BE84(586
كنسي3ة  ح دة   ،202( سبتن 3 

للشركة.
 انفجب هذب بلتففيت تم تغ ي3 
بلقامفني للشركة من شركة  بلشكل 
شركة  إلى  بملسؤ ل ة  محد دة 

محد دة بملسؤ ل ة بشريك  ح د.
 H&R بلشركة  تلتزم   عل ه 
محد دة  شركة   CAPITAL SARL
بالتفق ع  بشريك  ح د  بملسؤ ل ة 
ملسي3تها  عقفدها  جن ع  في  بملنفرد 
بلس دة هند لتيب ملدة غي3 محد دة.

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
بتاليخ  بلب ضاء  بالدبل  بلتجالية 

2021/10/12 تحت عدد 28)796.
للخالصة  بلب ان

227P

برستاذ محند لش د بلتدال ي

مفثق بالدبل بلب ضاء

67/69 شالع مفالي بدليس بر 7 - بلطابق بر 7 

بلشقة لقم )

05.22.82.25.25.88 / 05.22.82.18.99

بلفاكس : 05.22.82.15.42.

CONDIMAT
SARL AU

شركة محد دة بملسؤ ل ة بشريك 
 ح د

لأسنا7 بجتناعي : 10.000 دلهم.
11 زمقة عزيز بال7  شالع 

بلزلقطفني بلطابق بلخامس 
بلدبل بلب ضاء.

بلسجل بلتجالي : 247487
بلتعريف بلضريبي : )4044291.

تففيت حصص بجتناع ة
تلقاه  تفث قي  عقد  بنقت�شى 
برستاذ محند لش د بلتدال ي مفثق 
بالدبل بلب ضاء بتاليخ 26 يفل ف 2021 
جن ع  مستاتي  فؤبد  بلس د  ففت 
ينتلكها  بلتي  بالجتناع ة  حصصه 
 CONDIMAT SARL AU شركة  في 
بشريك  بملسؤ ل ة  محد دة  شركة 
بحند  بلس د  لفائدة   ح د  ذلك 

بملسعفدي :
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متج عن هذب بلتففيت في بلحصص 

ما يلي :

تق  د بلس د بحند بملسعفدي ببن 

بلس د بن بلحاج  بلس دة بالدليس ة، 

لبطاقة  بلجنس ة،  بلحامل  مغربي 

بلتعريف بلفطن ة B(142(0 صالحة 

بصفته   ،2021 ف 3بير   10 غاية  إلى 

مسي3  ح د للشركة.

 CONDIMAT عل ه تلتزم بلشركة 

SARL AU شركة محد دة بملسؤ ل ة 

عقفدها  جن ع  في  بشريك  ح د 

بالتفق ع بملنفرد ملسي3ها بلس د بحند 

بملسعفدي ملدة غي3 محد دة.

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

بتاليخ  بلب ضاء  بالدبل  بلتجالية 

2021/10/12 تحت عدد 27)796.
للخالصة  بلب ان

228P

FIT BEES
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

عنفبن مقرها بالجتناعي : إقامة 

لياض برمدلس بلعن 3ة 4، عنالة 

8)، محل تجالي لقم )، حي بلرياض 

- بلرااط.

بملق دة في بلسجل بلتجالي ملدينة 

بلرااط، تحت بلرقم 4409)1.

بنقت�شى بلجنع بلعام بالستثنائي 

تنت   ،2021 سبتن 3   1( في  بملؤلخ 

بملصادقة على :

قربل بستنربل بستغال7 بلشركة   -

برسا�شي،  مظامها  في  بلفبلدة  ملدتها 

للخسائر بملثبتة  بعد معاينة بلشركاء 

مصادقتهم  حين  بلت3ك ب ة  بقفبئنها 

بملحاسب ة  بلسنة  حسابات  على 

بملنته ة في 1) ديسن 3 2021،

ع 3  بلشركة،  في لأسنا7  بلزيادة 

غ ثة  بلس دة  بلشريكة  بكتتاب 

حسابها  ديفن  من  لجزء  بلشامي 

في  بلشركة  على  بملستحقة  بلجالي 

يبلغ  لكي  دلهم،   1.240.000 مبلغ 

 1.250.000 مبلغ  بلشركة  لأسنا7 

دلهم حال ا ؛

تخلي كل من بلشريكتين بلس دة 

بلشامي  ليم  بلشامي  بلس دة  مريم 

بالكتتاب  أفضل ة  حقفق  عن 

بلخاصة بكل منهنا ؛

للشركة  برسا�شي  بلنظام  تعديل 

من جربء تلك بلتغ ي3بت.

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

14 أكتفار  بلتجالية بالرااط في تاليخ 

2021، تحت بلرقم 52)118.

229P

مكتب برستاذ ل�شى ملين مفثق بتنالة

28 ملتقى شالع بلحسن بلثاني  شالع بملي3 مفالي 

لش د بلطابق بلف7 لقم 2 - تنالة بملركز.

شركة بيفد واي

PAVED WAY

SARL

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة 

لأسنالها 1.600.000 دلهم.

بملقر بالجتناعي بزمقة ببففالس 

بملريني لقم 26 بلشقة لقم 7 حسان 

- بلرااط.

لفع لأسنا7 بلشركة
محرل  لسمي  عقد  بنقت�شى 

مفثق  ل�شى  ملين  برستاذ  بنكتب 

قرل   2021/09/07 بتاليخ  بتنالة 

شركة  مسي3  بفلمان  محند  بلس د 

بف د  بي  بملحد دة  بملسؤ ل ة  ذبت 

لأسنا7  لفع   PAVED WAY SARL

إلى  دلهم   100.000 من  بلشركة 

 16.000 بإنشاء  دلهم   1.600.000

للحصة  دلهم   100 فئة  من  حصة 

بلفبحدة.

تعديل بلقامفن برسا�شي للشركة.

تبعا لذلك تم تعديل بملفبد لقم 6 

  7 من بلقامفن برسا�شي للشركة.

بكتابة  تم   : بلقامفني  بإليدبع 

بالرااط  بلتجالية  باملحكنة  بلضبط 

لقم  تحت   2021/10/21 بتاليخ 

بلسجل بلتجالي عدد )15019.
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SAND COM
SARL AU

شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة  
ذبت بلشريك بلفح د

 بلرأسنا7 قدله 100.000 دلهم
مقرها : 24 شالع برمي3 محند حي 

بلرشاد بلقرية - سال
تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة
بتاليخ  بلعرفي  للعقد  تبعا 
بسال  بملسجل   (0/09/2021
بتاليخ.0/09/2021) تم  ضع قفبمين 

شركة م.م ذبت بملنيزبت بلتال ة :
 SAND COM SARL بلتسن ة: 

.AU
ذبت  شركة   : بلقامفني  بلشكل 
بلشريك  ذبت  بملحد دة  بملسؤ ل ة 

بلفح د
برمي3  شالع   24  : بلرئي�شي  بملقر 

محند حي بلرشاد بلقرية - سال
بلهدف بالجتناعي : 

تفل د  محطات  بناء  مقا 7   -
بلطاقة أ  بلهاتف.

- مقا 7 أعنا7 عامة أ  إنشاءبت 
بلرأسنا7 : حدد لأسنا7 بلشركة 
في 100.000 دلهم مقسنة إلى 1000 
للحصة  دلهم   100 فئة  من  حصة 

مفزعة على بلشكل بلتالي:
 1000  : بلج كفني محند  بلس د 

حصة.
تسي3 بلشركة من طرف  بلتس ي3: 
غي3  ملدة  محند  بلج كفني  بلس د 

محد دة.
 : بلتجالي  بالسجل  بلتق  د  لقم 

.(4689
231P

فكتوري فود
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة

يقدل لأسنالها ب : 100.000.00 
دلهم

تأسيس شركة
مؤلخ  عرفي  عقد   بنقت�شى 
9 يفل ف 2021 تم تأسيس شركة ذبت 
مسؤ ل ة محد دة شريك  ح د يقدل 

لأسنالها ب 100.000.00 دلهم.

بلتسن ة : شركة فكتفلي ففد.

بلهدف :

 تفزيع منتجات طازجة مجندة.

بستي3بد  تصدير.
بملقر بإلجتناعي : بلفك 47 لقم 2، 

بل فسف ة بلشرق ة بلرااط.

مدة  بلشركة : 99 سنة ببتدبء من 

يفم بلتأسيس.

حدد   : بإلجتناعي  بلرأسنا7 

بلرأسنا7 بإلجتناعي في 100.000.00 

حصة   1000 إلى  مقسم  دلهم 

لكل  دلهم   100 بنقدبل  إجتناع ة 

حصة.

بلسنة بإلجتناع ة : من فاتح يناير 

إلى 1) ديسن 3.

تم تع ين بلس د   : تس ي3 بلشركة 

محند جال7 غزيف7 بربدة.

 بلس د عبد هللا لشاد كنسي3بن 

للشركة ملدة غي3 محددة.

تفزيع برلااح : من برلااح بلصاف ة 

تؤخذ 5 % لتكفين بإلحت اط بلقامفني 

 بلباقي يفزع بين بلشركاء.

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

بلتجالية بالرااط تحت لقم 118294 

بتاليخ 14 أكتفار 2021.

232 P

ARCADE HEALTH
بلكاد ه لت

إنهاء تصف ة
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة 

لشريك  ح د

يقدل لأسنالها ب : 10.000.00 دلهم

بلعنفبن : تجزئة 42 عنالة 42 محل 

2 سكتفل 1 بملسي3ة تنالة

بنقت�شى عقد عرفي مؤلخ بتاليخ 

بالرااط بتفق بلجنع   2021 ماي   17

بلعام لشركة ألكاد هلت شركة ذبت 

لشريك  ح د  محد دة  مسؤ ل ة 

دلهم   10.000.00 يقدل لأسنالها ب 

بالعنفبن  بإلجتناعي  مقرها   يفجد 

 2 محل   42 عنالة   42 تجزئة  بلتالي 

سكتفل 1 بملسي3ة تنالة على ما يلي :
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تنت   : بملصفي  تقرير  مصادقة 
بملصادقة على تقرير بلتصف ة بلذي 
في  ه لت  بلكاد  شركة  أن  يفضح 
 ضع ة مال ة قامفم ة تجاه بآلخرين 
منفليها  تجاه  دين  أي  لها   ليس 

 بلخفبص.
بلجنع  قرل  بملصفي:  صالح ة 
بلكاملة  بلصالح ة  إعطاء  بلعام 
للس دة فرحات ل لى بصفتها بملصف ة 

لشركة بلكاد هلت.
بلجنع  قرل   : بلتصف ة  إغالق 
بلكاد  لشركة  بلنهائي  بإلغالق  بلعام 

هلت.
بكتابة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
بلضبط باملحكنة  بإلبتدبئ ة بتنالة 

21 أكتفار 2021 تحت لقم6648.
233 P

ف طا كفم
مكتب بلحسابات  بلجبايات

 بستشالة بملقا الت
0) زمقة لبنان بلشقة 8 لقم 8 حي بملح ط 

بلرااط
بلهاتف : 0.12).7.72)0

STE. AG LAW
SARL AU

STE. AGLAW تأسيس شركة
SARL AU

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة 
من شريك  بحد
ب 10.000 دلهم

 BLOC J N°82 3EME : بلعنفبن
 ETAGE DIOUR ELHOMR CYM

RABAT
بنقت�شى عقد عرفي مؤلخ بتاليخ 
12 أغسطس2021 تم تأسيس شركة 
محد دة بملسؤ ل ة من شريك  بحد 

ذبت بلخصائص بلتال ة :
ذبت  شركة   : بلقامفم ة  بلصفة 
مسؤ ل ة محد دة من شريك  بحد.

.AG LAW : بلتسن ة
بلهدف :

 مستشال قامفني.
 BLOC J N°82  : بملقر بإلجتناعي 
 3EME ETAGE DIOUR ELHOMR

.CYM RABAT

يفم  من  ببتدبء  سنة   99 بملدة: 
بلتأسيس.

حدد   : بإلجتناعي  بلرأسنا7 
 10.000.00 في  بلرأسنا7 بإلجتناعي 
100 حصة بق نة  دلهم مقسنة إلى 
بحفزة  حصة  لكل  دلهم   100.00

بلس د حن دب كر ب.
بلسنة بإلجتناع ة : من فاتح يناير 

إلى 1) ديسن 3 .
تم تع ين بلس د   : تس ي3 بلشركة 
حن د ب كر ب مسي3ب للشركة ملدة غي3 

محددة.
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
بلتجالية بالرااط بتاليخ 14 سبتن 3 

2021  بالرااط.
 15459 بلتجالي  بلسجل  لقم 

بلرااط .
لإلستشالة  بلتنب ه

ف طا كفم

234 P

ف طا كفم

مكتب بلحسابات  بلجبايات

 بستشالة بملقا الت
0) زمقة لبنان بلشقة 8 لقم 8 حي بملح ط 

بلرااط

بلهاتف : 0.12).7.72)0

STE. FJMO EVENTS
SARL

 AU CAPITAL DE : 100.000.00
DHS

 SIEGE SOCIAL : 29 RUE DES
 SAADIENNES PLAGE DE

 GAYVILLE 12000 HAROURA
TEMARA

RC : 122521/RABAT
بلحل بملسبق للشركة

بلعام  بملحضر  بنقت�شى 
بلشركة  بنقر  بملنعقد  بإلستثنائي 
قرل   2021 أكتفار   11 بتنالة بتاليخ 
FJMO EVENTS SARL شركاء شركة

 ما يلي :
بلحل بملسبق للشركة.

مالك  جان  ديا  بلس د  تع ين 
كنصفي للشركة.

فسخ عقد كربء بلشركة.

تحديد مقر بلتصف ة في بلعنفبن 

 29RUE DES SAADIENNES : بلتالي

 PLAGE DE GAYVILLE 12000

.HAROURA TEMARA

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

أكتفار   21 بتاليخ  بالرااط  بلتجالية 

2021  تحت لقم 7)1184.
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MAX HOLDING شركة
ش.م.م

بلرأسنا7 بإلجتناعي :  1.000.000.00 

دلهم

بملقر بإلجتناعي : إقامة بلنفل لقم 9 

تابريكت سال

بنقت�شى بلجنع بلعام بلتأسي�شي 

 ،2021 أكتفار   8 بتاليخ  مؤلخ 

مسؤ ل ة  ذبت  شركة  تأسيس  تم 

محد دة باملنيزبت بلتال ة:

 MAX شركة   : بلتسن ة 

HOLDING ش.م.م.

ذبت  شركة  بلقامفني:  بلفضع 

مسؤ ل ة محد دة.

بلهدف :

برشغا7 بملختلفة  بلبناء.

مقا 7 في مقل بلبضائع.

بلتجالة.

بملقر بإلجتناعي : إقامة بلنفل لقم 

9 تابريكت سال.

بملدة : حددت  مدة بلشركة في 99 

سنة تبتدئ من تاليخ تأسيسها.

 : بإلجتناعي  بلرأسنا7 

بإلجتناعي  بلرسنا7  حدد 

مقسنة  دلهم  في1.000.000.000 

 100 بق نة  حصة   10.000 على 

بلشكل  على  للفبحدة،مفزعة  دلهنا 

بلتالي :

بفدلاالة  بإلله  عبد  بلس د 

2000حصة.

 5000 بفدلاالة  ل لى  بلس دة 

حصة.

 (000 بلعفني  يفسف  بلس د 

حصة.

بملجنفع : 10.000 حصة.

بلتس ي3  مهنة  أسندت  بلتس ي3: 
بلعفني،كنسي3  يفسف  بلس د  إلى 
 MAX لشركة  محد دة  غي3  ملدة 

.HOLDING
برسا�شي  بلقامفني  بلفضع  تم 

للشركة حسب بلفصل 96-05.
للشركة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
 18 في  بسال  بإلبتدبئ ة  باملحكنة 

أكتفار 2021 تحت بلرقم 9)47).
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 COMPAGNIE MAROCAINE
 DE TRANSPORT ET
 D’AFFRETEMENT

MARITIMES COMATAM
شركة مساهنة

لأسنالها : 14.500.000 دلهم
بملقر بإلجتناعي : 4-2 زمقة بربطا7، 

حي بلربحة، بلدبلبلب ضاء
بلسجل بلتجالي عدد 60981 

بلدبلبلب ضاء
بلزيادة في بلرأسنا7 

بلعام  بلجنع  محضر  بنقت�شى 
سبتن 3   20 بلغي3 بلعادي بملنعقد في 

2021 تقرلما يلي :
بإلجتناعي  بلرأسنا7  في  بلزيادة 
 14.000.000 بنبلغ  للشركة 
 500.000 من  يرتفع  دلهم،  اذلك 
بإصدبل  دلهم،   14.500.000 إلى 
من  عادية  جديدة  أسهم   140.000
بإلسن ة  للق نة  دلهم   100 فئة 

بلفبحدة، صادلة بالتكافؤ.
أفضل ة  حق  على  بلحفاظ 

بالكتتاب للنساهنين.
بلالزمة  بلصالح ات  إعطاء 
في  بلزيادة  لتحق ق  بإلدبلة  ملجلس، 

بلرأسنا7.
تعديل مفبزي  مشر ط للفصل 6 

من بلقامفن برسا�شي.
بإلدبلة  مجلس  محضر  بنقت�شى 
تقرل   ،2021 أكتفار   11 في  بملنعقد 

ما يلي :
في  بلنهائ ة  بلزيادة  تحق ق 
بلرأسنا7 ل نتقل لأسنا7 بلشركة إلى 

14.500.000 دلهم.
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من   6 للفصل  مفبزي  تعديل 
بلقامفن برسا�شي.

بكتابة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
بلتجالية  بملحكنة   لدى  بلضبط 
أكتفار   14 بتاليخ  بالدبلبلب ضاء 

2021 تحت لقم 796695.
قصد بلنشر  بإلعالن

237 P

MAFAZ INGENIERIE
تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة بشريك  بحد
بنقت�شى عقد عرفي بسال بتاليخ 
فاتح أكتفار 2021،تم  ضع بلقامفن  
بملسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 
ذبت  بشريك  بحد  بملحد دة 

بلخصائص بلتال ة :
 MAFAZ  : بإلجتناع ة  بلتسن ة 

.INGENIERIE
بلهدف بإلجتناعي :

طفافغربفي أ  خبي3 هند�شي.
 ،2 لقم  شقة   : بإلجتناعي  بملقر 
عنالة د، إقامة سال بلجديدة بحصين 

سال.
بملدة بإلجتناع ة : 99 سنة.

حدد   : بإلجتناعي  بلرأسنا7 
لأسنا7 بلشركة في مبلغ 100.000.00 
دلهم مفزع على1000 حصة من فئة 

100 دلهم للحصة  زعت كنا يلي :
 1000 بلس د بجكا  مفالي بحند 

حصة.
بملجنفع : 1000 حصة.

تم تع ين بلس د بجكا    : بلتس ي3 
مفالي بحند، كنسي3 للشركة ملدة غي3 

محد دة.
تم بلتسج ل في بلسجل بلتجالي 
باملحكنة  بلضبط  كتابة  لدى 

بإلبتدبئ ة بسال تحت لقم )475).
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 STE. HOUBBAN OPTIC
SARL AU

مسجل  عرفي  عقد  بنقت�شى 
تأسيس  تم   ،2020 مالس   10 في 

ش.م.م.ش. .

 STE.  : بلتجالي  بالسم 

.HOUBBAN OPTIC SARL AU
بلكائن   1 لقم   : بإلجتناعي  بملقر 

برش د  علي  مفالي  بزمقة  بنلتقى 

 شالع محند بلخامس لقم حي بل 3كة 

بلقرية سال.

بلنشاط :

تقديم  تجالة  مظالبت،  بخصائي 

خدمات.

بستي3بد تصدير.

أعنا7 متنفعة.
 100000.00  : بلشركة  لأسنا7 

بلس د  لفائدة  حصة  ح دة  دلهم 

مفعاد هبان.

بملسي3 : بلس د مفعاد هبان.

كتابة  لدى  بلقامفني  بإليدبع  تم 

بسال  بلتجالية  باملحكنة  بلضبط 

لقم  تحت   2021 سبتن 3   9 بتاليخ 

.(4(77
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ISA DECO
S.A.R.L

 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE

 AU CAPITAL DE :

100.000.00DHS

 SIEGE SOCIAL : BLED

 BOUROUAYAL N°24 RUE KSAR

EL KEBIR TABRIQUET SALE

I.C.E : 002906545000068

تأسيس شركة
بسال  على عقد عرفي مفقع  بناء 

تم  ضع    ،2021 أغسطس   (0 يفم 

محد دة  لشركة  برسا�شي  بلقامفن 

بملسؤ ل ة تنيزها بلخاص ات بآلت ة :

بلتسن ة : إزب ديكف.

بلهدف : 

بلتزيين  أثاث  بستي3بد  تصدير 

بلتجهيزبت  للنناز7  كل  بلدبخلي 

بلتكن ل ة.

بملقر بالجتناعي : بالد بفل بيل لقم 
24 زمقة بلقصر بلكبي3 ت 3يكت سال.

دلهم   100.000  : بلرأسنا7 

فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسنة 

على  لكل  بحدة  زعت  دلهم   100

بلشكل بلتالي :

 (40 أ دم ة  بلفتاح  عبد  بلس د 

حصة.

بس د بمشيشف محند 0)) حصة.

بلس د أبالب هشام 0)) حصة.

من  سنة   99  : بلصالح ة  مدة 

تأسيسها.

بلس د  تعين  تم   : بلشركة  تس ي3 

عبد بلفتاح  دم ة  بمشيشف محند 

 أبالب هشام كنسي3ين للشركة.

: من فاتح يناير  بلسنة بلحساب ة 

إلى 1) ديسن 3 من كل سنة.

بنكتب  تم  بلقامفني  بإليدبع 

بإلبتدبئ ة  بملحكنة  لدى  بلضبط 

تحت   2021 أكتفار   7 بتاليخ  بسال 

لقم 7519).
عن بلشركة 

عبد بلفتاح أ دينة

مسي3
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2R2M HOLDING
 SARL

شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

لأسنالها : 100.000.00 دلهم

 28AVENUE : مقرها بإلجتناعي

 IBN SINA REZ DE CHAUSSEE

AGDAL RABAT

RC : 68041

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 

شركاء  قرل   2020 مالس   ( بتاليخ 

شركة   2R2M HOLDING شركة 

لأسنالها  بملحد دة  بملسؤ ل ة  ذبت 

100.000.00 ما يلي :

بلس د  ت 3ع  على  بملصادقة 

100 حصة لفائدة  عزبلدين بالبشي3 

بلس د محند بالبشي3.

بملصادقة على تففيت 800 حصة 

من طرف بملساهنين في بلشركة كنا 

يلي :

 200 غنام  مربد  محند  بلس د 
حصة.

بلس د محند بالبشي3 400 حصة.

بلس دة صل حة شهي3 100 حصة.
 100 بفعنر  لط فة  بلس دة 

حصة.
لفائدة ج ل ه هفلدينك.

بستقالة بلس د محند مربد غنام 
من منصبه كنسي3 للشركة.

دحنان  بن  جنا7  بلس د  تع ين 
غي3  ملدة  للشركة  جديد  كنسي3 

محددة.
 19 تغ ي3 مقر بلشركة بلكائن ب 
زمقة ضاية إفربح أكدب7 بلرااط إلى 
برل�شي  بلطابق  ببن سينا   28 شالع 

أكدب7 بلرااط.
 15  7  6  4 بلفصف7  تعديل 

 فق بلقامفن برسا�شي للشركة.
كتابة  لدى  بلقامفني  بإليدبع  تم 
بالرااط  بلتجالية  باملحكنة  بلضبط 
لقم  تحت   2021 أكتفار   14 بتاليخ 

.118(56
من أجل بإليدبع  بلنشر
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شركة ف ديتنا
ش.م.م

لقم 6)1 شالع بلقاهرة كفمطربف 1 تنالة

ENVIREAUSAN
SARL 

إعالن عن تصف ة بلشركة
مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
شركة  قرلت   2021 ف 3بير   28 في 
ENVIREAUSAN SARL على ما يلي :

 ENVIREAUSAN تصف ة لشركة 
.CONSEIL SARL

 تع ين بلس دة بينان بلشرقا ي 
للشركة  عنفبن  كنصف ة  بلدقاقي 
شالع  برمدلس  حي  هف  بلتصف ة 
 1 شقة لقم   50 محند عفبد عنالة 

سال.
بإليدبع  تم   : بلقامفني  بإليدبع 
بلضبط  بكتابة  بر 7  بلقامفني 
بتاليخ بسال  بلتجالية   باملحكنة 

 7 أكتفار 2021 تحت لقم 7576).
242 P
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مكتب بإلستشالة

FIDUTEMA ش.م.م

لقم 6)1 شالع بلقاهرة بلطابق بر 7 شقة لقم 

1 كفمطربف 1 تنالة

بلهاتف : 7644248)05

بلفاكس : 7644764)05

SYBYY
SARL AU

إعالن عن تصف ة بلشركة
في  مؤلخ  عرفي  عقد   بنقت�شى 

شركة  قرلت   2021 سبتن 3   20

SYBYY SARL AU  على ما يلي :

 SYBYY SARL لشركة  تصف ة 

بفكامة  حسن  بلس د  AU  تع ين 

بلتصف ة  للشركة  عنفبن  كنصفي 

لقم  بلنفل  إقامة   21 بملجنفعة  هف 

248 بملحل 2 تامسنا تنالة.

بإليدبع  تم   : بلقامفني  بإليدبع 

بلضبط  بكتابة  بر 7  بلقامفني 

 6 بتاليخ  بتنالة  بلتجالية  باملحكنة 

أكتفار 2021 تحت لقم 6575. 
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مكتب بإلستشالة

FIDUTEMA ش.م.م

لقم 6)1 شالع بلقاهرة بلطابق بر 7 شقة لقم 

1 كفمطربف 1 تنالة

بلهاتف : 7644248)05

بلفاكس : 7644764)05

AIT TADARTE
SARL

ش.م.م

بلكائن مقرها : بلطابق بر 7 تجزئة 

بلسعادة شقة لقم 2 بلعنالة 51 

عين عت ق تنالة

إعالن عن تأسيس بلشركة
في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 

تأسيس  تم  قد   2021 سبتن 3   28

ذبت   AIT TADARTE SARL شركة 

تحنل  بملحد دة  بلتي  بملسؤ ل ة 

بلخصائص بلتال ة :

.AIT TADARTE SARL : بلتسن ة

ذبت  شركة   : بلقامفم ة  بلصفة 

مسؤ ل ة محد دة.
 100.000.00  : بلشركة  لأسنا7 

دلهم .

بلهدف بإلجتناعي :

بملختلفة  برشغا7  في  مقا 7 

 أشغا7 بلبناء.

ب ع مفبد بلبناء.

بلشركاء :

 2500 فرحات  هفدى  بلس دة  

حصة.

جابر  بلزهربء  فاطنة  بلس دة 

1250 حصة.

بلس د حسن جابر 1250 حصة.

بلتس ي3 : بلس د حسن جابر مسي3 

للشركة.

بلسنة بملال ة : من فاتح يناير إلى 

1) ديسن 3 من كل سنة ما عدب بلسنة 

بال لى تبتدئ من تاليخ بلتسج ل.

بلتق د  تم  بلقامفني   بإليدبع 

بالسجل بلتجالي باملحكنة بلتجالية 

بتنالة بتاليخ 18 أكتفار 2021 تحت 
لقم 4451)1.
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SOCIETE SAPRA
SARL

بلعام  بلجنع  محضر  بنقت�شى 

 2021 27سبتن 3  بتاليخ  بإلستثنائي 

ثم بإلتفاق على ما يلي :

بلس د  طلب  على  بملفبفقة  تنت 
حصة   400 بب ع  بمحشام  لش د 

بلصد قي  نع نة  بلس دة  لفائدة 

للسهم  دلهم   100 بثنن  بلسل ناني 

بلجنع  بملناقشة  بفق  بعد  بلفبحد 

بلعام على ب ع برسهم.

للحصص  بلجديد  بلتقس م 

يصبح على بلشكل بلتالي :

بلس د لش د بمحشام 200 حصة 

من فئة 100 دلهم.

بلصد قي  نع نة  بلس دة 

 100 800 حصة من فئة  بلسل ناني 

دلهم.

فئة  من  حصة   1000  : بملجنفع 

100 دلهم للسهم بلفبحد.
بلقامفن  من   6.7 بلفصل  تعديل 

برسا�شي للشركة.

باملحكنة  بلقامفني   بإليدبع  تم 
بلتجالية بالرااط بتاليخ 27 سبتن 3 
بلتجالي  بلسجل  لقم  تحت   2021

.28845
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STE. CAFE BORA
SARL

في  مسجل  عرفي  عقد  بنقت�شى 
12 أكتفار 2021 بالرااط تم تأسيس 
بملحد دة  بملسؤ ل ة  ذبت  شركة 

بالخصائص بلتال ة :
.CAFE BORA SARL : بلتسن ة

ذبت  شركة   : بلقامفم ة  بلصفة 
بملسؤ ل ة بملحد دة.

هدفها بإلجتناعي :
مقهى.

لأس بملا7 : 100000 دلهم.
من  ببتدبء  سنة   99  : بملدة 

بلتأسيس بلنهائي.
بلسنة بملال ة: من فاتح يناير إلى 1) 
ما عدب بلسنة  ديسن 3 من كل سنة  

بر لى تبتدئ من تاليخ بلتسج ل.
 4 لقم  محل   : بإلجتناعي  بملقر 
بلرحنة  بحي  قطاع  برل�شي  بلطابق 

سال.
:تسي3 بلشركة من طرف  بلتس ي3 

بلس د خالد أعنرة.
بإليدبع  تم   : بلقامفني  بإليدبع 

بلقامفني بسال تحت لقم 4727).
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 TRANS INTERNATIONNAL
KARICHAD

SARL AU
بنقت�شى جنع عام مسجل بتاليخ 
بتخذ  بالرااط   2021 أغسطس   22
بلقربلت  بلشدبدي  كريم  بلس د 

بلتال ة:
تغ ي3 مقر بلشركة من زمقة عبد 
بلعزيز بفطالب عناة أ لقم 7 بلعكالي 
 27 عنالة  جن ف  شالع  إلى  بلرااط 
بلطابق 2 شقة 4 حي بملح ط بلرااط.
بالتصدير  تفس ع هدف بلشركة 

 بإلستي3بد  بلتجالة.

جفبد  بلس د  تعين  تم   : بلتس ي3 
بلشدبدي  كريم  بلحقفني  بلس د 

مسي3بن للشركة ملدة غي3 محددة.
بلتجالي  بالسجل  بلتق  د  تم 
باملحكنة بلتجالية بالرااط تحت لقم 

118056 بتاليخ 5 أكتفار 2021.
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 AM RESTAURATION
 SERVICE

شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة 
20زمقة بكلنان س دي علي شقة 

لقم 2 أكدب7 بلرااط بملغرب
لقم بلتق د في بلسجل بلتجالي 

155(61
تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة
في  مؤلخ  مفثق  عقد  بنقت�شى 
تم إعدبد بلقامفن   2021 سبتن 3   2
بملسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحد دة باملنيزبت بلتال ة :
ذبت  شركة  بلشركة  شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.
عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 
 AM تسن تها  بنختصر  بإلقتضاء 

.RESTAURATION SERVICE
غرض بلشركة بإيجاز :

 خدمات بملطاعم.
20 زمقة   : عنفبن بملقر بإلجتناعي 
 2 لقم  شقة  علي  س دي  بكلنان 

أكدب7 بلرااط بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.
 : بلشركة  لأسنا7  مبغ 
1.000.000.00 دلهم مقسم كالتالي :
بلس د محند بلرياح 5000 حصة 

بق نة 100 دلهم للحصة.
حصة   5000 بادة  علي  بلس د 

بق نة 100 دلهم للحصة.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات   مفبطن بلشركاء :
عنفبمه  بلرياح  محند  بلس د 
بلشقة   7 طابق  بمزلبن  بئ3  شالع   5
بملعاليف   2 ل مامدي   5 برج   72

بلدبلبلب ضاء.
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بلس د علي بادة  عنفبن 22 شالع 
فاس حسان بلرااط.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 
 مفبطن مسي3ي  بلشركة :

بلس د علي بادة  عنفبن 22 شالع 
فاس حسان بلرااط.

باملحكنة   : بلقامفني  بإليدبع  تم 
أكتفار   18 بتاليخ  بلتجالية بالرااط  

2021 تحت لقم 9766.
248 P

شركة بلحسابات بلتس ي3 بلدلبسات  بلجبايات
SOCIETE DE GESTION

ETUDES FISCALITES&COMPTABILITE
SOGEFCO

 L’INFORMATION AU SERVICE DE LA 
GESTION

SOCIETE FORUM BOIS
S.A.R.L

18زمقة زبمب ا فاس
 1( بتاليخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
2021 مسجل بنفس بملدينة  أكتفار 
تحل ل  تم   2021 أكتفار   15 بتاليخ 
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة ذبت 

بملنيزبت بلتال ة:
بلتسن ة : FORUM BOIS شركة 

ذبت مسؤ ل ة محد دة.
تحل ل  تم  لقد   : بلشركة  تحل ل 
بلعام  بلجنع  بنفبفقة  بلشركة 
محند  بلح اني  بلس د   تسن ة 

مصفي للشركة.
لدى كتابة   : تم بإليدبع بلقامفني 
بفاس   بلتجالية  باملحكنة  بلضبط  
لقم  تحت   2021 أكتفار   18 بتاليخ 

.21/4584
 بلسجل بلتجالي 85)17.

249 P

CACTUS TRAVAUX
ش.م.م
تأسيس

بتنالة  عرفي  عقد  بنقت�شى 
2021،تم  أكتفار  فاتح   اتاليخ 
لشركة  برسا�شي   بلقامفن  تأسيس 
لها  بملحد دة  بلتي  بملسؤ ل ة  ذبت 

بملنيزبت بلتال ة :

CACTUS TRAVAUX  : بلتسن ة 
ش.م.م.

بملفضفع : بلشركة ذبت هدف :
بلبناء  برشغا7  أشغا7  جن ع 

بملختلفة.
لصاص  لخام  كهرااء  جبص 

تسخين.
أشغا7 بلصباغة.

بلبناء  مفبد  جن ع  ب ع  شربء 
 بلخشب  بالملن فم  بلزجاج 

 بلصباغة.
برشغا7  جن ع  عامة   اصفة 
لها  بلتي  بالبناء  بلعقال  بملتعلقة 
بأحد  مباشر  غي3  أ   مباشر  بلتباط 
من  أعاله  بلتي  بملذكفلة  برهدبف 

شأنها بملساهنة في إمناء بلشركة.
 4 لقم  شقة   : بإلجتناعي  مقره 
بلطابق بر 7 إقامة قادل مرس بلخي3 

تنالة.
بملدة: 99 سنة.

0.000) دلهم مقسم   : بلرأسنا7 
دلهم   100 بق نة  حصة   (00 إلى 

للفبحدة حسب ما يلي :
 150 بلعنربني  يفسف  بلسد 

حصة.
بلس دة مرففق سهام 150 حصة.
للشركة  مشت3ك  تس ي3  بلتس ي3: 
بلعنربني  يفسف  بلس د  طرف  من 
غي3  ملدة  سهام  مرففق   بلس دة 

محد دة.
كتابة  لدى  بلقامفني  بإليدبع  تم 
بتنالة  بإلبتدبئ ة  باملحكنة  بلضبط 
لقم  تحت   2021 أكتفار   18 بتاليخ 

6646 لقم سجل تجالي 4459)1.
مقتطف من أجل بإلشهال

بملسي3

250 P

 TIMA SERVICES TRADUCTION &

INTERPETATION

PRESFICO SARL

بريسف كف

ش.م.م

 PEULAT
بفالت

 ش.م.م
ذبت شريك  ح د

 SARL
D’ASSOCIE INIQUE

مقل بملقر بإلجتناعي للشركة

بنقت�شى محضر بإلجتناع بملؤلخ 
قرل   2021 أغسطس  من  بر 7  في 
بي3ي  أالن   PERRET ALAIN بلس د 

بلفح د  بلفح د  بملدير  بلشريك 

بفالت  باسم  بملعر فة  للشركة 

ش.م.م PEULAT SARL ذبت بلشريك 

 700000 قدله  برأسنا7  بلفح د 

دلهم مقل بملقر بإلجتناعي بلذي كان 

شالع   20 بلدبلبلب ضاء  في  سابقا 

بعده  بلجديد  بلعنفبن  إلى  بلربشدي 
59 شالع زلقطفني بلطابق 8 لقم 24 

بلدبلبلب ضاء بملغرب .
بلقامفن  من   4 بملادة   تعديل 

برسا�شي تبعا لذلك.

بضابطة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

بملحكنة بلتجالية بالدبلبلب ضاء في 8 

أكتفار 2021 تحت عدد )495).
بنثابة مقتطف  ا ان

بملسي3 بلفح د

251 P

STE TIMA SERVICES

TRADUCTION & INTRERPRETATION

شركة بريسف كف

ش.م.م.

ج.د تيام 

ش.م.م.
تفق ف أنشطة بلشركة  تصف تها 

بصفة مبكرة
بنقت�شى محضر بالجتناع بملؤلخ 

بجتناع  فان   ،2021 يفم ف   (0 في 

بستثنائي  عام  جنع  في  بلشركاء 

 JD للشركة بملعر فة باسم ج د ت ام

مسؤ ل ة  ذبت  شركة  TEAM،  هي 

 10.000 قدله  بربسنا7  محد دة 

دلهم  مقرها بلرئي�شي بالدبلبلب ضاء 

بشكل  قرل ب  بلربشدي،  شالع   20

بلشركة،  أنشطة  :  قف  خاص 

 حلها بملبكر،  تحديد بملقر للتصف ة 

بلربشدي،  شالع   20 بالدبلبلب ضاء 

 ح ث تم تع ين بلس د ديغفب برمالد 

جن ع  للشركة  تخفيله  كنصفي 

بلغرض،  هف  لهذب  بلصالح ات 

بفرنسا مزدبد  بلجنس ة،  فرن�شي 

 BEO حامل لبطاقة بالقامة لقم  
08768Q  قاطن بالدبلبلب ضاء ف ال 
أمهى  أ.ماس ط،  قد  نهاية  مالكي3ياز 
بلس د ديجفب جفل ان بصفته  مهام 

مديرب للشركة.
تم باليدبع بلقامفني لدى ضابطة 
في بالدبلبلب ضاء  بلتجالية   بملحكنة 
 8 أكتفار 2021، تحت لقم 4954).

بنثابة مقتطف  ا ان
بملصفي 

252 P

 STE 2 Z K TRANS
SARL AU

 SIEGE : RUE IDRISS I-4 RES
 AL KHEIR B ENTRESOL N°24

TANGER
شركة ذبت مسفؤل ة محد دة

بشريك  ح د
تاسيس شركة

سجل  عرفي  عقد  بنقت�شى 
تم   ،2021 أكتفار   4 بتاليخ  بطنجة 
 2 Z  ضع بلقامفن بالسا�شي لشركة 
بملنيزبت  K TRANS SARL AUذبت 

بلتال ة :
بلزااير  خل ل  بلس د   : بلشريك 
 24 بتاليخ  مزدبد  بلجنس ة  مغربي 
ف 3بير 1971 بطنجة أصل ة  بلساكن 
جامع بملقربع   75 بس دي بعنال لقم 
بلتعريف  لبطاقة  طنجة  بلحامل 
صالحة بلى   K196823 بلفطن ة لقم 

غاية 14 أبريل 2026.
 2Z K TRANS SARL  : بلتسن ة 

.AU
 TRANSPORT DE  : بلغرض 

.PERSONNEL DES ENTREPRISE
بلربسنا7 : حدد لبسنا7 بلشركة 
في 100.000 دلهم مقسنة بلى 1000 
للحصة  دلهم   100 فئة  من  حصة 

بلفبحدة بكتتبت  سددت كنا يلي :
 1000  .... بلزااير  خل ل  بلس د 

حصة.
 RUE IDRISS  : بالجتناعي  بملقر 
 I-4 RES AL KHEIR B ENTRESOL

.N°24 TANGER
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بملدة : 99 سنة.
تم تع ين بلس د خل ل   : بلتس ي3 
غي3  ملدة  للشركة  مسي3ب  بلزااير 

محد دة.
باملحكنة  بلقامفني  باليدبع  تم 
بكتفار   7 بتاليخ  بطنجة  بلتجالية 

2021، تحت لقم 246727.
بنثابة مقتطف  ا ان

253 P

STE RIVER GARDEN
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة

لبسنالها : 100.000 دلهم
مقرها بالجتناعي : طنجة لقم 47 
شالع حسن بلثاني طابق 2 لقم 5

تكفين شركة
مؤلخ  عرفي  سند  بنقت�شى 
سبتن 3   24 بتاليخ  بطنجة، 
أكتفار   4 بتاليخ  2021،  مسجل 
باليدبع  لقم  2021،  تحت 
تم  فقد   ،202100847257049
بنشاء  بقامة شركة ذبت مسؤ ل ة 
بملنيزبت  تتضنن  محد دة  بلتي 

بلتال ة :
 STE RIVER GARDEN : بلتسن ة

ش.ذ.م.م.
 : بلى  إن بلشركة تهدف   : بلهدف 

تخص ص باللب�شي بشكل عام.
جن ع بلعقالبت بملبن ة أ   بقتناء 

بملزمع بنشاؤها  ا عها.
بلت3 يج بلعقالي.

الستحفبذ على حصة أ  مصلحة 
أ   مناثلة  أعنا7  أ   شركات  أي  في 

مختلفة.
بلشربء  بلب ع  بالستي3بد 
 بلتصدير  بلتنث ل  بلسنسرة 
دبخل  خالج جن ع بملنتجات  بملفبد 

 بملعدبت   الالت.
شركة بالعنا7 بملختلفة  تقس م 
بلطرق  بلسباكة  بملباني  أعنا7 
دلبسة  بمجاز   بللفحات  كذلك 
بلتقس نات بلفرع ة  بلطرق  بنشاء 
بالخرى  بالعنا7  بملسالبت  جن ع 
بملدم ة  بلهندسة  للنباني  معدبت 

بشكل عام.

لالستخدبم  بملباني  جن ع  بنشاء 

بلسكني  أ   بلصناعي  أ   بلتجالي 

 تشغ ل هذه بملباني سفبء عن طريق 

أخرى  على  طريقة  باي  أ   باليجال 

حسب  تقس نها  بلخصفص   جه 

بلطفببق  بلشقق بهدف تشغ لها في 

ينظم  بلذي  بلنافذة،  بلقفبمين  بطال 

بلنظام بالسا�شي للفحدبت بلسكن ة 

في بملغرب.
بلتقديم أ  بملشالكة في أي سفق 

باالش اء  تتعلق  عطاءبت  طلب  أ  

بملذكفلة أعاله.

بلعنل ات  كل   : عنفما  أكث3 

بملال ة  بلصناع ة،  بلتجالية، 

 بلعقالية أ  بلغي3 بلعقالية  خصفصا 

بلسنسرة بلتي لها عالقة مباشرة أ  

غي3 مباشرة باحد بالهدبف بلسالفة 

بلذكر أ  كل هدف مناثل ب  مشابه.

يفم  من  تنطلق  سنة   99  : بملدة 

بلتاسيس.
ب  حدد   : بالجتناعي  لبسنا7 

 1000 بلى  مجزئ  دلهم   100.000

 100 ق نة  ذبت  بجتناع ة  حصة 

دلهم للفبحد خصصت 7 :

بلس د زيفن سع د ... 500 حصة 

بجتناع ة.

بلس د  زبني صغي3 سف ان ... 200 

حصة بجتناع ة.

 ... نسرين  صغي3  بلس دة  زبني 

100 حصة بجتناع ة.

 100 سالة  صغي3  بلس دة  زبني 

حصة بجتناع ة.

بلس دة  زبني صغي3 سناء ... 100 

حصة بجتناع ة.

بلق نة مقدب ملا   لكل مقابل بدبء 

مجنفعه 100.000 دلهم.

بلتس ي3 :  بحد ب  بكث3 من بملسي3ين 

بصالح ة  بسع.

ع نا بلس د زيفن سع د  بلس د 

مسي3بن  بلكريم  عبد  صغي3   زبني 

للشركة ملدة غي3 محد دة.

من  تنطلق   : بالجتناع ة  بلسنة 

فاتح يناير بلى 1) ديسن 3.

بلصاف ة  بلنتائج  بن   : بلنتائج 
بلقامفم ة  بالقتطاعات  بعد  للشركة 
بلشركاء  بين  تقس م   بلتنظ ن ة، 
على حسب عدد بلحصص بملنلفكة 

لكل  بحد منهم.
لدى  بمجازه  تم  بلقامفني  باليدبع 
بلتجالية  باملحكنة  بلضبط  كتابة 
2021، تحت  بكتفار   7 يفم  بطنجة، 
)12064  تحت  سجل بلتجالي لقم 

لقم باليدبع 5)2467.
مستخلص مطابق لالصل

بلتس ي3

254 P

 STE EUROPAFRICA
FINANCIAL CONSULTING

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة
بشريك  ح د

لبسنالها : 10.000 دلهم
مقرها بالجتناعي : طنجة 48 شالع 

بمفب7 
بلسجل بلتجالي لقم : 52947

فسخ بلشركة
للشركة  بلفح د  بلشريك  بن 
 EUROPACIFICA  : بملسناة 
 ،FINANCIAL CONSULTING
مسؤ ل ة  ذبت  شركة  ش.ذ.م.م.، 
ذبت  بشريك  ح د،  محد دة 
10.000 دلهم  مقرها  لبسنا7 قدله 
شالع   48 لقم  بطنجة  بالجتناعي 
أغسطس   16 بتاليخ  قرل ب  بمفب7 

2021، ما يلي :
بلكاملة  بلكلي  بلتصف ة  بالمتهاء 
 EUROPAFRICA بملسناة  للشركة 
 FINANCIAL CONSULTING
تم  قد  أن  مالحظة  بعد  ش.ذ.م.م.، 
 ،2021 يفل ف   28 بتاليخ  فسخها 
لقم  بلتجالي  بلسجل   شطب 

.52947
لدى  بمجازه  تم  بلقامفني  باليدبع 
بلتجالية  باملحكنة  بلضبط  كتابة 
2021، تحت  بكتفار   6 يفم  بطنجة، 

لقم 246680.
مستخلص مطابق لالصل

بملصفي

255 P

STE SMARTSOURCE
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة

بشريك  ح د

لبسنالها : 10.000 دلهم

مقرها بالجتناعي : طنجة 48 شالع 

أمفب7 

بلسجل بلتجالي لقم : 71955

فسخ بلشركة
للشركة  بلفح د  بلشريك  إن 

 ،SMARTSOURCE  : بملسناة 

مسؤ ل ة  ذبت  شركة  ش.ذ.م.م.، 

ذبت  بشريك  ح د،  محد دة 

10.000 دلهم  مقرها  لبسنا7 قدله 

شالع   48 لقم  بطنجة  بالجتناعي 

أغسطس   16 بتاليخ  قرل ب  بمفب7 

2021، ما يلي :

بلكاملة  بلكلي  بلتصف ة  بالمتهاء 

 SMARTSOURCE بملسناة  للشركة 

تم  قد  أن  مالحظة  بعد  ش.ذ.م.م.، 

 ،2021 يفل ف   29 بتاليخ  فسخها 

لقم  بلتجالي  بلسجل   شطب 

.71955

تم باليدبع بلقامفني تم بمجازه لدى 

بلتجالية  باملحكنة  بلضبط  كتابة 

2021، تحت  بكتفار   6 يفم  بطنجة، 

لقم 246679.
مستخلص مطابق لالصل

بملصفي

255P مكرر

STE ALLIANCE PROPERTY
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة

ربسنالها : 100.000 دلهم
مقرها بالجتناعي : طنجة 64 شالع 

17 بلنصر ز، أ ))1 طابق 1 

بلسجل بلتجالي لقم : 118979

تففيت بلحصص بالجتناع ة
  24 بتاليخ  خاص  سند  بنفجب 

 28 بتاليخ  2021،  مسجل  سبتن 3 

باليدبع  لقم  2021،  تحت  سبتن 3 

شركاء  يقرل   202100825167049

بل فم مفس  في  بملذكفلة   بلشركة 

 ما يلي :
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قد ل  ملكر ف  بلس د  ففت 
 166 بالجتناع ة،  حصصه  مجنفع 
بلس د  لصالح  بجتناع ة  حصة 
شفامج مربك�شي محند  ففت أيضا 
بلس د أبردة عبد بلسالم 167 حصة 
بلس د  أيضا  لصالح  بجتناع ة 
بلحصص  محند،  مربك�شي  شفامج 
بالجتناع ة بلتي كان يتففر ن عليها 
دبخل شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة 
 ALLIANCE PROPRETY  : بملسناة 
قدله  لبسنا7  ذبت  ش.ذ.م.م. 
بالجتناعي  دلهم  مقرها   100.000
أ  ز،  بلنصر   17 شالع   64 بطنجة 
بملساهنفن قرل ب أن   ،1 طابق   1((

بلشركة :
بلجالي  بل فم  حتى  مستففى 

بلقامفن بالسا�شي للشركة.
بلقامفن  من   7  6 بملفبد  تعديل 

بالسا�شي.
بن باليدبع بلقامفني تم بمجازه لدى 
بلتجالية  باملحكنة  بلضبط  كتابة 
بطنجة يفم 0) سبتن 3 2021، تحت 

لقم باليدبع 246492.
مستخلص مطابق لالصل

بلتس ي3

256 P

STE SOMECOTRAD
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة
لبسنالها : 10.000.000 دلهم

مقرها بالجتناعي : تجزئة بالمل، 
بلطابق بالل�شي لقم 65، ص.ب 172 

طنجة 
بلسجل بلتجالي لقم : 95)17

تحفيل بملقر بالجتناعي
للشركة  بلفح د  بلشريك  بن 
 ،SOMECOTRAD  : بملسناة 
مسؤ ل ة  ذبت  شركة  ش.ذ.م.م.، 
قدله  لبسنا7  ذبت  محد دة، 
دلهم  مقرها   10.000.000
بلطابق  بالمل،  تجزئة  بالجتناعي 
بالل�شي لقم 65، ص.ب 172 طنجة، 

قرل ب بتاليخ 5 ماي 2021، ما يلي :
 (( تحفيل بملقر بالجتناعي طنجة 

شالع  بد زيز، ص.ب 172.

بلقامفن  من   4 بلفصل  تعديل 

بالسا�شي.

 (( طنجة،  بالجتناعي  بملقر  بن 

شالع  بد زيز، ص.ب 172.

تحديث بالمظنة بالساس ة.

بمجازه  تم   بلقامفني  باليدبع  تم 

باملحكنة  بلضبط  كتابة  لدى 

سبتن 3    29 يفم  بطنجة،  بلتجالية 

2021، تحت لقم )24645.
مستخلص مطابق لالصل

بلتس ي3

257 P

DAHMAN EL MOZARIAHI

NOTAIRE

مقرها : 2 ملتقى شالع محند بلخامس  شالع 

بلزلقطفني بقامة بلجفهرة بلزلقاء لقم 6 طنجة

 STE TANJA MARINA & F&B
SARL AU

تحفيل بملقر بالجتناعي للشركة
تح ين بلقامفن بالسا�شي للشركة

تلقاه  تفث قي  عقد  بنقت�شى 

مفثق  بملزلياحي،  دحنان  بالستاذ 

 ،2021 أغسطس   19 بطنجة بتاليخ 

بملسناة  للشركة  بلعام  بلجنع  قرل 

 ،TANJA MARINA F&B SARL AU

شركة ذبت بملسفؤل ة بملحد دة ذبت 

 1.000.000 لبسنالها  مسي3  ح د، 

بطنجة،  بالجتناعي  مقرها  دلهم، 

بملق دة   1 لقم  باي  مرينا  طنجة 

بالسجل بلتجالي بطنجة تحت لقم 

29)75 ما يلي :

للشركة  بالجتناعي  بملقر  تحفيل 

من بلعنفبن بلحالي طنجة زمقة اللة 

بلعزيزية شالع  جدة  فاطنة بلزهربء 

سابقا بلى بلعنفبن طنجة مرينا باي 

لقم 1.

تح ين بلقامفن بالسا�شي للشركة.

تم بلتق  د بالسجل بلتجالي يفم 

 8818 تحت بلرقم   ،2021 بكتفار   8

للسجل بلت3ت بي.
بالستاذ دحنان بملزلياحي

مفثق بطنجة

258 P

بئتنام ة ج ت

ش.م.م.

زمقة أم بلرا ع ج لز مربكش 4 

بلهاتف : )47.6.)05.24.4

معتندة من طرف بلد لة

 STE CHELKHAOUI &
 ELHMADI PIECES AUTO

SARL
تاسيس شركة

بنربكش  عرفي  عقد  بنقت�شى 
ح ث   ،2020 أكتفار  فاتح  بتاليخ 
تم  ضع بلقامفن بلتاسي�شي لشركة 
من  بملسؤ ل ة  بلتي  محد دة 

خصائصها ما يلي :
 STE  : بلشركة  تسن ة 
 CHELKHAOUI & ELHMADI

.PIECES AUTO SARL
 100.000  : بالجتناعي  بلربسنا7 

دلهم.
عين   1 بلزهفل   : بالجتناعي  بملقر 

بطي لقم 594 بلنخ ل بلشنالي.
قطع  ب ع   : بالجتناعي  بملفضفع 

بلغ ال  بكسسفبلبت بلس البت.
: تسي3 بلشركة من طرف  بلتس ي3 

مسي3ين شريكين ملدة غي3 محد دة :
 Mr.LAHMADI ALI ET بلس دبن

.CHELKHAOUI ADNANE
حد د  في  يخصم   :  بالحت اطات 
من ألااح بلشركة في كل سنة   %  5
10 % من بلربسنا7  بلى أن تصل بلى 

بالجتناعي.
بكتابة  بلقامفني  باليدبع  تم 
بلتجالي  بلسجل  قسم  بلضبط 
بتاليخ  بنربكش  بلتجالية  باملحكنة 
27 مفم 3 2020، تحت لقم 117840.

قصد بلنشر بلقامفني

بئتنام ة ج ت 

ش.م.م.

259 P

بئتنام ة ج ت ش.م.م.

زمقة أم بلرا ع ج لز مربكش 4 

بلهاتف : )47.6.)05.24.4

معتند من طرف بلد لة

 STE BEST AUTO
ACCESSOIRES

SARL AU 
تاسيس شركة

بنربكش  عرفي  عقد  بنقت�شى 
ح ث تم  ،2020 سبتن 3   17 بتاليخ 

لشركة  بلتاسي�شي  بلقامفن   ضع 
من  بملسؤ ل ة  بلتي  محد دة 

خصائصها ما يلي :
 STE BEST  : بلشركة  تسن ة 

..AUTO ACCESSOIRES SARL AU
 100.000  : بالجتناعي  بلربسنا7 

دلهم.
بملقر بالجتناعي : بملسي3ة 1 س لقم 

95 بقامة عكالي.
قطع  ب ع   : بالجتناعي  بملفضفع 

بلغ ال  بكسسفبلبت بلس البت.
: تسي3 بلشركة من طرف  بلتس ي3 

مسي3 بحد ملدة غي3 محد دة :
 Mr.EZITOUNI بلس د 

.ABDELLATIF
حد د  في  يخصم   : بالحت اطات 
5 % من برلااح بلشركة في كل سنة 
10 % من بلربسنا7  بلى أن تصل بلى 

بالجتناعي.
بكتابة  بلقامفني  باليدبع  تم 
بلتجالي  بلسجل  قسم  بلضبط 
بتاليخ بنربكش  بلتجالية   باملحكنة 
 6 أكتفار 2020، تحت لقم 116052.

قصد بلنشر بلقامفني

بئتنام ة ج ت 

ش.م.م.

260 P

بئتنام ة ج ت

ش.م.م.

زمقة أم بلرا ع ج لز مربكش 4 

بلهاتف : )47.6.)05.24.4

معتند من طرف بلد لة

EMAIL: jetfiduciaire@gmail.com

 STE BEST AUTO
 ACCESSOIRES

SARL AU
تغ ي3 بلقامفن بالسا�شي للشركة

بضافة شعال بلشركة
بلعام  بلجنع  محضر  بنقت�شى 
بتاليخ  بنربكش  بملؤلخ  بالستثنائي 
2021، بضافت بلشركة  10 ديسن 3 

.B-OSCAR شعالب بسنته
بكتابة  بلقامفني  باليدبع  تم 
بلضبط باملحكنة بلتجالية بنربكش 
لقم  تحت   ،2021 يناير   29 بتاليخ 

.1101
قصد بلنشر بلقامفني

بئتنام ة ج ث

261P
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بئتنام ة ج ت

ش.م.م.

زمقة أم بلرا ع ج لز مربكش 4 

بلهاتف : )47.6.)05.24.4

معتندة من طرف بلد لة

شركة سافورمي
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة 

بشريك  ح د
تاسيس شركة

بنربكش  عرفي  عقد  بنقت�شى 
بتاليخ 15 يناير 2021، ح ث تم  ضع 
بلتاسي�شي لشركة محد دة  بلقامفن 
بلفح د  بلشريك  ذبت  بملسؤ ل ة 

 بلتي من خصائصها ما يلي :
ساففلمي   : بلشركة  تسن ة 

ش.م.م.ش. .
 100.000  : بالجتناعي  بلربسنا7 

دلهم.
 6 مربكش لقم   : بملقر بالجتناعي 

بملركز بلتجالي )27 بالمي 1 تالكة.
بملفبد  ب ع   : بالجتناعي  بملفضفع 

بلغذبئ ة بالتقس ط، متجر فاين.
: تسي3 بلشركة من طرف  بلتس ي3 
مسي3 بحد ملدة غي3 محد دة بلس د 

بلعلفي بلحسني حنزة.
حد د  في  يخصم   : بالحت اطات 
5 % من باللااح بلشركة في كل سنة 
10 % من بلربسنا7  بلى أن تصل بلى 

بالجتناعي.
بكتابة  بلقامفني  باليدبع  تم 
بلتجالي  بلسجل  قسم  بلضبط 
بتاليخ  بنربكش  بلتجالية   باملحكنة 
2 أكتفار 2021، تحت لقم 120167.

قصد بلنشر بلقامفني

بئتنام ة ج ت 

ش.م.م.

262 P

بئتنام ة ج ت

ش.م.م.

زمقة أم بلرا ع ج لز مربكش 4 

بلهاتف : )47.6.)05.24.4

معتند من طرف بلد لة

شركة بيراميد اوبتيك
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة 

بشريك  ح د
تاسيس شركة

بنربكش  عرفي  عقد  بنقت�شى 
ح ث تم  ،2021 بتاليخ فاتح مالس 

لشركة  بلتاسي�شي  بلقامفن   ضع 
بلشريك  ذبت  بملسؤ ل ة  محد دة 
بلفح د  بلتي من خصائصها ما يلي :

بي3بم د ب ات ك   : تسن ة بلشركة 
ش.م.م.ش. .

 100.000  : بالجتناعي  بلربسنا7 
دلهم.

 7 مربكش لقم   : بملقر بالجتناعي 
مكرل تجزئة بلزهربء 1 بلسنالل ة.

تر يض   : بالجتناعي  بملفضفع 
 ترا ة  ا ع بلكالب.

: تسي3 بلشركة من طرف  بلتس ي3 
مسي3 بحد ملدة غي3 محد دة بلس د 

بنيس زهي3.
حد د  في  يخصم   : بالحت اطات 
5 % من باللااح بلشركة في كل سنة 
10 % من بلربسنا7  بلى أن تصل بلى 

بالجتناعي.
بكتابة  بلقامفني  باليدبع  تم 
بلتجالي  بلسجل  قسم  بلضبط 
باملحكنة بلتجالية بنربكش بتاليخ 19 

ف 3بير 2021، تحت لقم 111557.
قصد بلنشر بلقامفني

بئتنام ة ج ت 

ش.م.م.

263 P

بئتنام ة ج ت

ش.م.م.

زمقة أم بلرا ع ج لز مربكش 4 

بلهاتف : )47.6.)05.24.4

معتند من طرف بلد لة

EMAIL: jetfiduciaire@gmail.com

STE  GLOBAL DISTRIBUTER
   SARL AU

SARL AU
تغ ي3 بلقامفن بالسا�شي للشركة

بضافة شعال بلشركة
بلعام  بلجنع  محضر  بنقت�شى 
 4 بالستثنائي بملؤلخ بنربكش بتاليخ 
2021، بضافت بلشركة شعالب  يناير 

.LORENZA بسنته
بكتابة  بلقامفني  باليدبع  تم 
بلضبط باملحكنة بلتجالية بنربكش 
تحت لقم   ،2021 ف 3بير   24 بتاليخ 

.221(
قصد بلنشر بلقامفني

بئتنام ة ج ث

264P

بئتنام ة ج ت

ش.م.م.

زمقة أم بلرا ع ج لز مربكش 4 

بلهاتف : )47.6.)05.24.4

معتند من طرف بلد لة

 STE MADBAGHATE
ESSALAM DE MARRAKECH

 SARL 
تغ ي3بت في بلقامفن بالسا�شي للشركة
بلعام  بلجنع  محضر  بنقت�شى 
بتاليخ  بنربكش  بملؤلخ  بالستثنائي 
مالحضة  فاة  تم   ،2021 يناير   4
بلى  بالجتناع ة  بلحصص   تحفيل 

 لثة بملتففين :
 FEU CHAARE EL

.MOUTAOUAKKIL HOUCINE
 FEU CHAARE EL.
..MOUTAOUAKKIL KHADDOUJ

 FEU CHAARE EL
.MOUTAOUAKKIL MOHAMED

 FEU CHAARE EL
.MOUTAOUAKKIL ABDELAZIZ

بلى  لثتهم.
تع ين مسي3ين  شريكين للشركة 

 هنا بلس دبن :
 Mr. ABDELHAY CHAARE EL

.MOUTAOUAKKIL
 Mr. OMAR CHAARE EL

.MOUTAOUAKKIL
ملدة سنة فقط.

 7  ،6 بهذب بلتغ ي3 تكفن بلفصف7 
 11 من بلقامفن بالسا�شي قد غي3 ب.

بكتابة  بلقامفني  باليدبع  تم 
بلضبط باملحكنة بلتجالية بنربكش 
2021، تحت لقم  بتاليخ فاتح مالس 

.121160
قصد بلنشر  بالطالع

بئتنام ة ح ت

265 P

بئتنام ة ج ت

ش.م.م.

زمقة أم بلرا ع ج لز مربكش 4 

بلهاتف : )47.6.)05.24.4

معتندة من طرف بلد لة

EMAIL: jetfiduciaire@gmail.com

 STE BEST AUTO
 ACCESSOIRES

SARL AU

تغ ي3في  بلقامفن بالسا�شي للشركة
تفس ع بملفضفع بالجتناعي للشركة

بلعام  بلجنع  محضر  بنقت�شى 

بتاليخ  بنربكش  بملؤلخ   بالستثنائي 

) مففن 3 2021، تم تفس ع بملفضفع 

بالجتناعي للشركة باضافة :

بكسسفبلبت  ب ع  بلى  بالستي3بد 

 قطع غ ال بلس البت.

من   2 بهذب بلتغ ي3 يكفن بلفصل 

بلقامفن بالسا�شي قد غي3.

بكتابة  بلقامفني  باليدبع  تم 

بلضبط باملحكنة بلتجالية بنربكش 

لقم  تحت  مفم 20203،   (0 بتاليخ 

.117880
قصد بلنشر  الطالع

بئتنام ة ج ث

266 P

بئتنام ة ج ت

ش.م.م.

زمقة أم بلرا ع ج لز مربكش 4 

بلهاتف : )47.6.)05.24.4

معتند من طرف بلد لة

EMAIL: jetfiduciaire@gmail.com

 STE NOBALAA POUR LE

 LIVRE
SARL AU

تغ ي3في  بلقامفن بالسا�شي للشركة
بلعام  بلجنع  محضر  بنقت�شى 

بالستثنائي بملؤلخ بنربكش بتاليخ22  

ف 3بير2021 تقرل تنديد مدة بلتس ي3 

بلغي3 بلشريك :

بلس د بلزاي3ي لش د  ذلك ملدة 2 

بلى   2020 6 أكتفار  سنفبت تبدأ من 

5 بكتفار 2022، بهذب حصل تغ ي3 في 

بلتاسي�شي  بلقامفن  من   11 بلفصل 

للشركة.

بكتابة  بلقامفني  باليدبع  تم 

بلضبط باملحكنة بلتجالية بنربكش 

لقم  تحت   ،2021 مالس   24 بتاليخ 

.122190
قصد بلنشر بلقامفني

بئتنام ة ج ث

267 P
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بئتنام ة ج ت
ش.م.م.

زمقة أم بلرا ع ج لز مربكش 4 
بلهاتف : )47.6.)05.24.4

 STE KE SC
SARL

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة 
تاسيس شركة

بنربكش  عرفي  عقد  بنقت�شى 
تم  ح ث  مالس2021،   17 بتاليخ 
لشركة  بلتاسي�شي  بلقامفن   ضع 
من  بملسؤ ل ة  بلتي  محد دة 

خصائصها ما يلي :
 STE KE SC  : بلشركة  تسن ة 

.SARL
 100.000  : بالجتناعي  بلربسنا7 

دلهم.
 2 بملسال   285  : بالجتناعي  بملقر 

طريق أسفي مربكش.
في  بملقا لة   : بالجتناعي  بملفضفع 

بلبناء  بالشغا7 بلعنفم ة.
: تسي3 بلشركة من طرف  بلتس ي3 
بلس د  محد دة  غي3  ملدة  مسي3ين 

بسربل حسن  بلس د قدي محند.
حد د  في  يخصم   : بالحت اطات 
5 % من باللااح بلشركة في كل سنة 
10 % من بلربسنا7  بلى أن تصل بلى 

بالجتناعي.
بكتابة  بلقامفني  باليدبع  تم 
بلتجالي  بلسجل  قسم  بلضبط 
 6 باملحكنة بلتجالية بنربكش بتاليخ 

أبريل 2021، تحت لقم 122850.
قصد بلنشر بلقامفني

بئتنام ة ج ت 
ش.م.م.

268 P

بئتنام ة ج ت
ش.م.م.

زمقة أم بلرا ع ج لز مربكش 4 
بلهاتف : )47.6.)05.24.4

EMAIL: jetfiduciaire@gmail.com

  STE KITED
SARL AU

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة 
تاسيس شركة

بنربكش  عرفي  عقد  بنقت�شى 
تم  ح ث   ،2021 ببريل   21 بتاليخ 

لشركة  بلتاسي�شي  بلقامفن   ضع 
بلشريك  ذبت  بملسؤ ل ة  محد دة 
بلفح د،   بلتي من خصائصها ما يلي :

 STE LITED  : بلشركة  تسن ة 
.SARL AU

 100.000  : بالجتناعي  بلربسنا7 
دلهم.

 (0 مربكش    : بالجتناعي  بملقر 
بقامة بل 3جين تالكة مربكش.

بستغال7   : بالجتناعي  بملفضفع 
 حدة فندق ة.

: تسي3 بلشركة من طرف  بلتس ي3 
مسي3  بحد ملدة غي3 محد دة بلس د 

بلضريس محند أمين.
حد د  في  يخصم   : بالحت اطات 
5 % من باللااح بلشركة في كل سنة 
10 % من بلربسنا7  بلى أن تصل بلى 

بالجتناعي.
بكتابة  بلقامفني  باليدبع  تم 
بلتجالي  بلسجل  قسم  بلضبط 
بتاليخ  بنربكش  بلتجالية  باملحكنة 

21  أبريل 2021، تحت لقم 5071.
قصد بلنشر بلقامفني

بئتنام ة ج ت 

ش.م.م.

269 P

STE MONONET
تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ملساهم  ح د
بنقت�شى عقد عرفي محرل بسال في 
25 ف 3بير 2021، فقد بنشأت شركة 
ملساهم  محد دة  مسؤ ل ة  ذبت 

 ح د  بلتي تتصف كالتالي :
.MONONET : بلتسن ة
بلهدف : أعنا7 بلنظافة.

أشغا7 مختلفة.
ب ع مفبد بلنظافة  لفبزم بلحربسة.
إقامة سني3 أمين   : بملر بالجتناعي 

عنالة 1 شقة 6 سع د حجي سال.
سنة تنطلق من يفم   99  : بلفت3ة 

بلتأسيس.
 100.000  : بالجتناعي  بلرأسنا7 
حصة من   1000 إلى  دلهم مقسنة 

فئة 100 دلهم مفزعة كالتالي :

بلس دة لف ق فاطنة 1000 حصة.
بلتس ي3  مهنة  يتفلى   : بلتس ي3 

بلس دة لف ق فاطنة.
بلسنة بالجتناع ة : من فاتح يناير 

إلى 1) ديسن 3.
بالمجاز  لتكفين   %5  : برلااح 
إشالة  لهن  يبقى  بلقامفني  بلحاضر 

بلجنع بلعام.
بإليدبع بلقامفني : تم لدى محكنة 
بسال  بالبتدبئ ة  باملحكنة  بلضبط 
لقم  تحت   ،2021 أبريل   26 بتاليخ 
هف  بلتجالي  بلسجل  411  لقم 

.((429
270 P

بدليب  شركاؤه ذ م م
شركة لتدق ق بلحسابات، بالستشالة  بلخ 3ة

62، شالع بملقا مة، عنالة كازب بيزميس
بلدبل بلب ضاء

بلهاتف : 0522451091/92

بلفاكس : )052245109

 MILYASSE MEDIA
SARL AU

لبسنالها : 10.000 دلهم
بملقر بالجتناعي : 26، محج مرس 

بلسلطان، بلطابق بر 7 بلشقة )، 
بلدبل بلب ضاء

تحفيل بملقر بالجتناعي
بلفح د  للشريك  قربل  بنقت�شى 
للشركة   ،2021 يفل ف   7 في  بملؤلخ 
شركة   MILYASSE MEDIA بملسناة 
ذبت  بملحد دة  بملسؤ ل ة  ذبت 
 10.000 لأسنالها  بلشريك بلفح د، 
بلدبل  في  بالجتناعي  مقرها  دلهم، 
بلسلطان  مرس  محد   ،26 بلب ضاء 
بتخاذ  تم   ،( بلشقة  بر 7  بلطابق 

ما يلي :
للشركة  بالجتناعي  بملقر  تحفيل 
محج مرس بلسلطان،   26 بلكائن في 
بلدبل   ،( بلشقة  بر 7  بلطابق 

بلب ضاء.
إلى حي مفالي عبد هللا شالع تازة 
عين  بلثالث  بلطابق   ،109 بلرقم 

بلشق بلدبل بلب ضاء.
من   4 بلفصل  لذلك  تبعا  تغ ي3 

بلقفبمين برساس ة للشركة.

بكتابة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
بالدبل  بلتجالية  باملحكنة  بلضبط 
 ،2021 أكتفار   1( بتاليخ  بلب ضاء 

تحت لقم 5)7964.
271 P

بدليب  شركاؤه ذ م م
شركة لتدق ق بلحسابات، بالستشالة  بلخ 3ة

62، شابع بملقا مة، عنالة كازب بيزميس
بلدبل بلب ضاء

بلهاتف : 0522451091/92

بلفاكس : )052245109

ZINE CONSULTING
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

ذبت بلشريك بلفح د
لأسنالها : 10.000 دلهم

بملقر بالجتناعي : 71، زب ية شالع 
محند بلخامس  زمقة أزيال7 بلطابق 

بلثالث، بلدبل بلب ضاء
بلحل بملسبق للشركة

إخالء طرف بملسي3 من مهنة بلتس ي3
تع ين مصفي  تحديد مقر بلتصف ة

بلفح د  للشريك  قربل  بنقت�شى 
بملؤلخ في فاتح سبتن 3 2021، للشركة 
 ZINE CONSULTING بملسناة 
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة ذبت 

بلشريك بلفح د.
تحديد مقر بلتصف ة في 71، زب ية 
أزيال7  بلخامس  زمقة  شالع محند 

بلطابق بلثالث بلدبل بلب ضاء.
بكتابة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
بالدبل  بلتجالية  باملحكنة  بلضبط 
 ،2021 أكتفار   2 بتاليخ  بلب ضاء 

تحت لقم 54)748.
272 P

بدليب  شركاؤه ذ م م
شركة لتدق ق بلحسابات، بالستشالة  بلخ 3ة

62، شابع بملقا مة، عنالة كازب بيزميس
بلدبل بلب ضاء

بلهاتف : 0522451091/92

بلفاكس : )052245109

MAFRICAIT
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

لأسنالها : 10.000 دلهم
بملقر بالجتناعي : 59، شالع 
بلزلقطفني، بلدبل بلب ضاء
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بملفبفقة على تففيت حصص 
بجتناع ة

تغ ي3 إشالة ش ذ م - بإشالة 
ش ذ م م

 ذبت بلشريك بلفح د
إعادة  تح ين بلقفبمين برساس ة

بنقت�شى بلجنع بلعام بالستثنائي 

قرل شركاء   ،2021 ماي   5 بملؤلخ في 

شركة   mafricait بملسناة  بلشركة 
لأسنالها  محد دة،  مسؤ ل ة  ذبت 

مقرها بالجتناعي في  دلهم،   10.000

بلزلقطفني  شالع   59 بلب ضاء  بلدبل 

ما يلي :

حصة   50 تففيت  على  بملفبفقة 

عبد  بلس د خزلبجي  بين  بجتناع ة 

هللا  بلس د فالف ف مالزي.

تغ ي3 إشالة شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة بتلك شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بلفح د.

إعادة  تح ين بلقفبمين بالساس ة 

للشركة.

بكتابة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

بالدبل  بلتجالية  باملحكنة  بلضبط 

 ،2021 أكتفار   12 بتاليخ  بلب ضاء 

تحت لقم 796252.

273 P

بدليب  شركاؤه ذ م م

شركة لتدق ق بلحسابات، بالستشالة  بلخ 3ة

62، شابع بملقا مة، عنالة كازب بيزميس

بلدبل بلب ضاء

بلهاتف : 0522451091/92

بلفاكس : )052245109

MOYARE
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

ذبت بلشريك بلفح د
لأسنالها : 10.000 دلهم

بملقر بالجتناعي : إقامة برمان 

) بملجنفعة 14 بلرقم 119 عين 

بلسبع، بلدبل بلب ضاء

بلحل بملسبق للشركة
إخالء طرف بملسي3 من مهنة بلتس ي3
تع ين مصفي  تحديد مقر بلتصف ة

بلفح د  للشريك  قربل  بنقت�شى 

بملؤلخ في 0) سبتن 3 2021، للشركة

ذبت  شركة   MOYARE بملسناة 

بلشريك  ذبت  بملحد دة  بملسؤ ل ة 
دلهم،   10.000 لأسنالها  بلفح د، 

بلب ضاء  بلدبل  في  بالجتناعي  مقرها 

بلرقم   14 بملجنفعة   ( إقامة برمان 

119 عين بلسبع، تم بتخاذ ما يلي :

بلحل بملسبق للشركة  ذلك طبقا 

للفصل 40 من بلقفبمين برساس ة.

حرية  قادلي  بلس دة  تع ين 

شركة   MOYARE لشركة  كنصف ة 

ذبت  بملحد دة  بملسؤ ل ة  ذبت 

بلشريك بلفح د.

إقامة  في  بلتصف ة  مقر  تع ين 

 ،119 بلرقم   14 بملجنفعة   ( برمان 

عين بلسبع بلدبل بلب ضاء.

بكتابة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

بالدبل  بلتجالية  باملحكنة  بلضبط 

 ،2021 أكتفار   12 بتاليخ  بلب ضاء 

تحت لقم 796245.

274 P

بدليب  شركاؤه ذ م م

شركة لتدق ق بلحسابات، بالستشالة  بلخ 3ة

62، شابع بملقا مة، عنالة كازب بيزميس

بلدبل بلب ضاء

بلهاتف : 0522451091/92

بلفاكس : )052245109

STE BEAUTIFUL WEAR-B W
SARL

لبسنالها : 1.500.000 دلهم

بملقر بالجتناعي : 71 زب ثة شالع 

محند بلخامس  زمقة أزيال7

 بلطابق بلثالث، بلدبل بلب ضاء

بلحل بملسبق للشركة
إخالء طرف بملسي3 من مهنة بلتس ي3
تع ين مصفي  تحديد مقر بلتصف ة

بنقت�شى بلجنع بلعام بالستثنائي 
قرل   ،2021 سبتن 3   1( في  بملؤلخ 

 BEAUTIFUL شركاء بلشركة بملسناة

شركة ذبت   B W باختصال   WEAR
لأسنالها  بملحد دة،  بملسؤ ل ة 

1.500.000 دلهم، مقرها بالجتناعي 
شالع  زب ية   ،71 بلب ضاء  بلدبل  في 

محند بلخامس  زمقة أزيال7 بلطابق 

بلثالث، تم بتخاذ ما يلي :

طبقا  للشركة  بملسبق  بلحل 
للقفبمين برساس ة  بلقامفن.

بلكامل  بلنهائي  بلطرف  إخالء 
لحنام�شي  محند  كريم  للس دين 
مهامهنا  من  بلحفم دي  ياسر 

كنسي3ين مساعين للشركة.
لحنام�شي  كريم  للس د  تع ين 
 BEAUTIFUL لشركة  كنصفي 

.BW باختصال WEAR
تحديد مقر بلتصف ة في 71، زب ية 
أزيال7  بلخامس  زمقة  شالع محند 

بلطابق بلثالث بلدبل بلب ضاء.
بكتابة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
بالدبل  بلتجالية  باملحكنة  بلضبط 
 ،2021 أكتفار   12 بتاليخ  بلب ضاء 

تحت لقم 796251.
275 P

بدليب  شركاؤه ذ م م
شركة لتدق ق بلحسابات، بالستشالة  بلخ 3ة

62، شابع بملقا مة، عنالة كازب بيزميس
بلدبل بلب ضاء

بلهاتف : 0522451091/92

بلفاكس : )052245109

2L CONSULTING
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

ذبت بلشريك بلفح د
لأسنالها : 10.000 دلهم

بملقر بالجتناعي : 26 محج مرس 
بلسلطان، بلطابق بر 7 بلشقة )، 

بلدبل بلب ضاء
تقرير بملصفي حف7 مجنفع عنل ات 

بلتصف ة
فحص  بملصادقة على حساب 

بلتصف ة.
إخالء طرف بملصف تين  بمتدببهنا

تسج ل قفل بلتصف ة
بالستثنائي  بلقربل  بنقت�شى 
في بملؤلخ  بلفح د   للشريك 
 2 أغسطس 2021، للشركة بملسناة 
ذبت  شركة   2L CONSULTING
بلشريك  ذبت  بملحد دة  بملسؤ ل ة 
دلهم،   10.000 لأسنالها  بلفح د، 
مقرها بالجتناعي في بلدبل بلب ضاء 26 
بلطابق بر 7  محج مرس بلسلطان، 

بلشقة )، تم بتخاذ ما يلي :

مأمفل  تقرير  على  بملصادقة 
عنل ات  مجنفع  حف7  بلتصف ة 
بلحساب  إلى  إضافة  بلتصف ة، 
بلنهائي بلتصف ة بملتعلق به بلذي أبان 
لص دب سلب ا بق نة 6.777.68 دلهم.
من  للنصفي  صالح ات  منح 
أجل لصد بلرص د بلسلبي للتصف ة 
(مدين)  سلبي  جديد  من  مرحل  في 

بملفقفف في 1) يفل ف 2021.
بلتصريح بالقفل بلنهائي لتصف ة 
بلتي   2L CONSULTING شركة 
عن  بملعنفي  شخصها  يتفقف 
منالسة نشاطه ببتدبء من هذب بل فم.
إخالء طرف بملصفي بلس د عناد 

كابي من مهنة تس ي3ه  بمتدببه.
بكتابة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
بالدبل  بلتجالية  باملحكنة  بلضبط 
 ،2021 سبتن 3   1( بتاليخ  بلب ضاء 

تحت لقم 702405.
276 P

بدليب  شركاؤه ذ م م
شركة لتدق ق بلحسابات، بالستشالة  بلخ 3ة

62، شابع بملقا مة، عنالة كازب بيزميس
بلدبل بلب ضاء

بلهاتف : 0522451091/92

بلفاكس : )052245109

MY ASSISTANCE
SARL

لبسنالها بالجتناعي : 100.000 
دلهم

مقرها بالجتناعي : 26 محج مرس 
بلسلطان بلطابق بر 7، بلشقة )، 

بلدبل بلب ضاء
تغ ي3 بلتسن ة بالجتناع ة

بنقت�شى بلجنع بلعام بالستثنائي 
 ،2021 أغسطس   16 في  بملؤلخ 
 MY بملسناة  بلشركة  شركاء  قرل 
ASSISTANCE شركة ذبت بملسؤ ل ة 
بملحد دة، لأسنالها 100.000 دلهم، 
مقرها بالجتناعي في بلدبل بلب ضاء 26 
بلطابق بر 7  شالع مرس بلسلطان، 

بلشقة )، ما يلي :
من  بالجتناع ة  بلتسن ة  تغ ي3 
 WAFA لتصبح   MY ASSISTANCE

ASSISTANCE SERVICES ش م.
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من   2 بملادة  تغ ي3  لذلك  تبعا 

بلقفبمين بالساس ة للشركة.

بكتابة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

بالدبل  بلتجالية  باملحكنة  بلضبط 

 ،2021 سبتن 3   15 بتاليخ  بلب ضاء 

تحت لقم 792760.

277 P

بدليب  شركاؤه ذ م م

شركة لتدق ق بلحسابات، بالستشالة  بلخ 3ة

62، شابع بملقا مة، عنالة كازب بيزميس

بلدبل بلب ضاء

بلهاتف : 0522451091/92

بلفاكس : )052245109

ULTIMATE NEGOCE
SARL AU

لبسنالها بالجتناعي : 10.000 دلهم

مقرها بالجتناعي : 26 محج مرس 

بلسلطان، بلطابق بر 7 بلرقم ) 

بلدبل بلب ضاء

بالستثنائي  بلقربل  بنقت�شى 

 (1 في  بملؤلخ  بلفح د  للشريك 

بملسناة  لشركة   ،2021 أغسطس 

ذبت  شركة   ULTIMATE NEGOCE

بلشريك  ذبت  بملحد دة  بملسؤ ل ة 

دلهم،   10.000 لأسنالها  بلفح د، 

بلب ضاء  بلدبل  في   مقرها بالجتناعي 

بلطابق  بلسلطان  مرس  محج   26

بر 7 بلرقم )، تقرل ما يلي :

تنديد بلهدف بالجتناعي للشركة 

إلى :

بلتجالة،  بلتصدير،  بالستي3بد، 

بلتخزين،  بلتفزيع،  بلتسفيق، 

بإليجاز، شربء  ا ع جن ع بملنتفجات 

ذلك،  د ن  أ   بملحفلة  بلبحرية، 

بملجندة أ  بلطرية.

بلقفبمين  من   ( بملادة  تغ ي3 

برساس ة للشركة.

بكتابة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

بالدبل  بلتجالية  باملحكنة  بلضبط 

 ،2021 سبتن 3   2( بتاليخ  بلب ضاء 

تحت لقم 761)79.

278 P

بدليب  شركاؤه ذ م م
شركة لتدق ق بلحسابات، بالستشالة  بلخ 3ة
62، شابع بملقا مة، عنالة كازب بيزميس بلدبل 

بلب ضاء
بلهاتف : 0522451091/92

بلفاكس : )052245109

TOPOLIS
SARL AU

لبسنالها بالجتناعي : 600.000 
دلهم

مقرها بالجتناعي : 197 شالع 
بملقا مة، بلطابق 6، بلدبل بلب ضاء

بالستثنائي  بلقربل  بنقت�شى 
في  بملؤلخ  بلفح د  للشريك 
للشركة   ،2021 18 أغسطس 
ذبت  شركة   TOPOLIS بملسناة 
بلشريك  ذبت  بملحد دة  بملسؤ ل ة 
دلهم،   600.000 لأسنالها  بلفح د، 
بلب ضاء  بلدبل  في   مقرها بالجتناعي 
تقرل   6 بلطابق  بملقا مة  شالع   197

ما يلي :
للشركة  بالجتناعي  بملقر  تحفيل 
بلكائن في 197 شالع بملقا مة، بلطابق 
6 بالدبل بلب ضاء إلى كازب مالينا مركز 
بلطابق   1 كريستا7  تفل  برعنا7، 
بلدبل   DES ALMOHADES بلعاشر 

بلب ضاء.
من   4 بلفصل  لذلك  تبعا  تغ ي3 

بلقفبمين برساس ة للشركة.
بكتابة  بلقامفني   بإليدبع  تم 
بالدبل  بلتجالية  باملحكنة  بلضبط 
 ،2021 سبتن 3   24 بتاليخ  بلب ضاء 

تحت لقم 2)7940.
279 P

بدليب  شركاؤه ذ م م
شركة لتدق ق بلحسابات، بالستشالة  بلخ 3ة

62، شابع بملقا مة، عنالة كازب بيزميس
بلدبل بلب ضاء

بلهاتف : 0522451091/92

بلفاكس : )052245109

TRUSTED ADVISORS
SARL

لأسنالها : 200.000 دلهم
بملقر بالجتناعي : عنالة أتريفم

لقم 74) تجزئة مناز7 بمل نفن 
بلطابق 5 شالع عبد بملفمن،

بلدبل بلب ضاء

بملفبفقة على هبة حصص بجتناع ة
بستقالة مسي3 من مهنة بلتس ي3

تع ين مسي3 جديد للشركة
إعادة  تح ين بلقفبمين برساس ة

بنقت�شى بلجنع بلعام بالستثنائي 
قرل   ،2021 أغسطس   16 بملؤلخ في 
 TRUSTED بملسناة  بلشركة  شركاء 
مسؤ ل ة  ذبت  شركة   ADVISORS
دلهم   200.000 لأسنالها  محد دة، 
 مقرها بالجتناعي في بلدبل بلب ضاء 2 
تجزئة مناز7   (74 عنالة أتريفم لقم 
شالع عبد بملفمن   5 بمل نفن بلطابق 

ما يلي :
فريد  بلس د  هبة  على  بملفبفقة 
بجتناع ة  حصة   1800  7 بند ز 
لفائدة بلس دة خديجة ف اللي حديق.
فريد  بلس د  بستقالة  تسج ل 
للشركة  كنسي3  مهامه  من  بند ز 
مهام  من  بلنهائي  طرفه   إخالء 

بلتس ي3.
لفك لي  مريم  بلس دة  تع ين 
غي3  ملدة  للشركة  كنسي3ة  ح دة 

محددة.
بلقفبمين  إعادة  تح ين 

بلتأسيس ة للشركة.
بكتابة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
بالدبل  بلتجالية  باملحكنة  بلضبط 
 ،2021 أكتفار   18 بتاليخ  بلب ضاء 

تحت لقم 796995.
280 P

COBAZIN
نسخة مفجزة من محضر بلقربل 

بالستثنائي للشريك بلفح د بملتخذ 
يفم 9 سبتن 3 2020

إل ه  بملشال  بملحضر  بنقت�شى 
بلس د  بلفح د  بلشريك  قرل  أعاله، 
لبطاقة  بلحامل  بمحند  بلدين   لي 
 E54781 لقم  بلفطن ة  بلتعريف 
لأسنالها   COBAZIN لشركة 
بلفحدة   21 مقرها  دلهم،   100.000
مربكش،  بملحندي  بلحي  بلخامسة 
ض   15429 لقم  بلتجالي  سجلها 
 ،6505((7 ج  ت   ،45(210(7 م 
م  م  ت   6516994 إ  ض  ص   

000016)00020079 قرل ما يلي :

إضاف ة  مسي3ة  تع ين 

COGERANTE  هي بلس دة نها7  لي 

بلدين مغرا ة مزدبدة يفم 12 أكتفار 

بلتعريف  لبطاقة  حاملة   ،199(

.EE6026(2 بلفطن ة لقم

تم بإليدبع بلقامفني لدى بملحكنة 

أكتفار   7 يفم  بنربكش  بلتجالية 

2020، تحت لقم 116066.

281 P

STE PROSHIELD 
بتاليخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 

تأسيس شركة  تم   ،2021 9 أكتفار 

ذبت مسؤ ل ة محد دة باملفبصفات 

بلتال ة :

.STE PROSHIELD : بلتسن ة

ذبت  شركة   : بلقامفم ة  بلصفة 

مسؤ ل ة محد دة.

 ACTIVITES  : بالجتناعي  بلهدف 

.SPECIALISE DE DESIGN
لأس بملا7 : 100.000 دلهم.

بملدة : 99 سنة.

بلسنة بملال ة : 2021.

 15 AVENUE AL : بملقر بالجتناعي

.ABTAL APP 4 AGDAL RABAT

بلتس ي3 : محند أمين بفليا7.

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

بلتجالية بالرااط تحت لقم 0))117 

2021،  بملسجل  سبتن 3   9 بتاليخ 

بالسجل بلتجالي لقم 154525.

282 P

 STE ABDELHANINE

COUTURE
SARL AU

بلعادي  بلغي3  بلعام  بلجنع  قرل 

أغسطس   4 بتاليخ  بملنعقد 

 ABDELHANINE لشركة   ،2021

بملسؤ ل ة  ذبت  شركة   COUTURE

بشريك  ح د  لأسنالها  بملحد دة 

بالجتناعي  مقرها  دلهم،   10.000
حي   10 زمقة أجاص س كتفل   9 هاء 

بلرياض بلرااط تقرل ما يلي :
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بملصفي  تقرير  على  بملفبفقة  بعد 
تقرل إنهاء عنل ة بلتصف ة.

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
أكتفار   21 بتاليخ  بالرااط  بلتجالية 

2021 تحت لقم 0)1484.
283 P

RED TAG
SARL

بلجناعي  بلقربل  ملحضر  طبقا 
يفل ف   15 بتاليخ  بملنعقد  للشركاء 
م  م  ش  طاغ  ليد  لشركة   ،2021
لأسنالها  بملسؤ ل ة  شركة محد دة 
بالجتناعي  مقرها  دلهم،   150.000
175 زمقة بفكربع حي  بالدبل بلب ضاء 
بلتجالي  بالسجل  بفلكفن  مسجلة 
 ،277041 تحت لقم  بلب ضاء  للدبل 

قرل شركاء بلشركة ما يلي :
بملصادقة على تففيت 150 حصة 
إلى  أيكفدبتا  شركة  تنتلكها  بلتي 

بلس دة كنزة عبابف.
هبة  ع 3  تففيت  على  بملصادقة 
بلس د  ينتلكها  بلتي  حصة   150  7
محند علي عبابف للس دة كنزة عبابف.
شركة  من  بلشركة  تحفيل 
شركة  إلى  بملسؤ ل ة  محد دة 
بلشريك  ذبت  بملسؤ ل ة  محد دة 

بلفح د.
إطال  في  جديدة  قفبمين  بعتناد 

بلشكل بلقامفني بلجديد.
بكتابة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
بلضبط لدى بملحكنة بلتجالية بالدبل 
تحت   ،2021 أكتفار   7 في  بلب ضاء 

لقم 795747.
284 P

AKSU ARMATUR
SARL

بلجناعي  بلقربل  ملحضر  طبقا 
سبتن 3   22 بتاليخ  بملنعقد  للشركة 
2021، لشركة أكسف أغناتي3 للشركة 
لأسنالها  بملسؤ ل ة  بملحد دة 
بالجتناعي  مقرها  دلهم،   90.000
محند  زمقة   144 بلب ضاء  بالدبل 
سن حة إقامة جفهرة محند سن حة

بلدبل بلب ضاء   ،(5 لقم   ،6 بلطابق   
للدبل  بلتجالي  بالسجل    مسجلة 
قرل   ،494425 لقم  تحت  بلب ضاء 

شركاء بلشركة ما يلي :
حصة   90 بملصادقة على تففيت 
بلتي ينتلكها بلس د أنس بن أ حفد 

إلى بلس د محند  بلي علمي.
حصة   90 بملصادقة على تففيت 
بن  محند  بلس د  ينتلكها  بلتي 
شقر ن إلى بلس د محند  بلي علمي.

بلجديد  بلتفزيع  على  بملصادقة 
لرأس ما7 بلشركة.

أ حفد  بن  أنس  بلس د  بستقالة 
من منصبه كنسي3 مشت3ك للشركة 

 إبربء ذمته.
علمي  محند  بلي  بلس د  تع ين 
غي3  ملدة  للشركة  مشت3ك  كنسي3 

محد دة.
تغ ي3 بلتفق ع بالجتناعي.

بعتناد قفبمين جديدة للشركة.
بكتابة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
بلضبط لدى بملحكنة بلتجالية بالدبل 
 ،2021 أكتفار   1( في تاليخ  بلب ضاء 

تحت لقم 796450.
285 P

 NOUVELLE CLINIQUE
COCHAIN

SARL
بلجناعي  بلقربل  ملحضر  طبقا 
للشركاء بملنعقد بتاليخ 10 أغسطس 
2021، لشركة كل ن ك كفشن ش م م 
شركة محد دة بملسؤ ل ة، لأسنالها 
2.000.000 دلهم، مقرها بالجتناعي 
بالدبل بلب ضاء تجزئة فا7 أمفا شالع 
بلتجالي  بالسجل  تنالة  مسجلة 
 (51415 لقم  تحت  بلب ضاء  للدبل 

قرل شركاء بلشركة ما يلي :
بستنربلية بلشركة على بلرغم من 

خسالة 4/) بلرأسنا7 بالجتناعي.
بكتابة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
بلضبط لدى بملحكنة بلتجالية بالدبل 
 2021 أكتفار   6 تاليخ  في  بلب ضاء 

تحت لقم )79544.
286 P

CHEZ FRED
SARL AU

طبقا ملحضر قربل بلشريك بلفح د 
 ،2021 سبتن 3   1( بتاليخ  بملنعقد 
لشركة �شي فريد ش م م ش   شركة 
بلشريك  ذبت  بملسؤ ل ة  محد دة 
 1.800.000 لأسنالها  بلفح د، 
دلهم، مقرها بالجتناعي )2-25 زمقة 
بحند مكري، بلدبل بلب ضاء  مسجلة 
بلب ضاء  بالدبل  بلتجالي  بالسجل 
شركاء  قرل   ،105125 لقم  تحت 

بلشركة ما يلي :
بستنربلية بلشركة على بلرغم من 

خسالة 4/) بلرأسنا7 بالجتناعي.
بكتابة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
بالبتدبئ ة  بملحكنة  لدى  بلضبط 
أكتفار   7 تاليخ  في  بلب ضاء  بالدبل 

2021، تحت لقم 795655.
287 P

HQL INVEST
SARL

طبقا ملحضر قربل بلشريك بلفح د 
 ،2021 سبتن 3   1( بتاليخ  بملنعقد 
لشركة ش ك 7 أمفيست ش م م، 
مقرها  دلهم،   100.000 لأسنالها 
بالجتناعي بلطريق بلرئيس ة 7 تجزئة 
برش د  بلصناع ة  بملنطقة   15 لقم 
للدبل  بلتجالي  بالسجل   مسجلة 
قرل   ،14(55 لقم  تحت  بلب ضاء 

شركاء بلشركة ما يلي :
بستنربلية بلشركة على بلرغم من 

خسالة 4/) بلرأسنا7 بالجتناعي.
بكتابة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
بالبتدبئ ة  بملحكنة  لدى  بلضبط 
أكتفار   4 تاليخ  في  بلب ضاء  بالدبل 

2021، تحت لقم 55)14.
288 P

RAZYNA
SARL

بلشريك  قربل  ملحضر  طبقا 
)2 أغسطس  بلفح د بملنعقد بتاليخ 
2021، لشركة لبزينا شركة محد دة 
 700.000 لأسنالها  بملسؤ ل ة، 
زمقة  15 بالجتناعي  مقرها  دلهم، 

قا�شي ياس معاليف بلدبل بلب ضاء   
بلدبل   ، بلتجالي  بالسجل   مسجلة 
بلب ضاء  مسجلة بالسجل بلتجالي 
 ،219667 تحت لقم  بالدبل بلب ضاء 

قرل شركاء بلشركة ما يلي :
بستنربلية بلشركة على بلرغم من 

خسالة 4/) بلرأسنا7 بالجتناعي.
بكتابة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
بالبتدبئ ة  بملحكنة  لدى  بلضبط 
أكتفار   7 تاليخ  في  بلب ضاء  بالدبل 

2021، تحت لقم 795654.
289 P

LA ROUTE
SARL

بلجناعي  بلقربل  ملحضر  طبقا 
سبتن 3   29 بتاليخ  بملنعدق  للشركة 
م  م  ش  الل ت  لشركة   ،2021
مقرها  دلهم   (.500.000 لأسنالها 
تجزئة  بلب ضاء  بالدبل  بالجتناعي 
بلثاني  بلطبق   (40 لقم  فاتح  مجاح 
بلتجالي  بالسجل  بلفلفة  مسجلة 
للدبل بلب ضاء تحت لقم 62245، قرل 

شركاء بلشركة ما يلي :
تخف ض بلرأسنا7 بالجتناعي من 

500.000.) دلهم إلى 0 دلهم.
بلزيادة في بلرأسنا7 بالجتناعي من 

0 دلهم إلى 2.500.000 دلهم.
6  7 من بلقامفن  تعديل بملادتين 

برسا�شي.
تحديث بلقفبمين برساس ة  فقا 
 21-19 بلقامفن  لذلك  مالءمتها مع 

بتاليخ 29 أبريل 2019.
بكتابة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
بلضبط لدى بملحكنة بلتجالية بالدبل 
 ،2021 أكتفار   12 بتاليخ  بلب ضاء 

تحت لقم 40)796.
290 P

RESTAURANT LAFAYETTE
SARL

بلجناعي  بلقربل  ملحضر  طبقا 
16 أغسطس  للشركة بملنعقد بتاليخ 
لفاييت مطعم  لشركة   ،2021 
دلهم،  (00.000 ش م م لأسنالها   
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بلب ضاء  بالدبل  بالجتناعي  مقرها   

بالسجل  بفمديفنغ  مسجلة  ساحة 

لقم  تحت  لب ضاء  ب  للدبل  بلتجالي 

)587)، قرل شركاء بلشركة ما يلي :

بستنربلية بلشركة على بلرغم من 

خسالة 4/) بلرأسنا7 بالجتناعي.

بكتابة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

بلضبط لدى بملحكنة بلتجالية بالدبل 

بلب ضاء في تاليخ 6 أكتفار 2021.

تحت لقم 795442.

291 P

ATELIER JIJANE FRERES
SARL

زمقة 02 لقم 251 حي متش فسان، 

خن فرة

بلتأسيس
بتاليخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 

29 سبتن 3 2021، تم تأسيس شركة 

ذبت مسؤ ل ة محد دة باملفبصفات 

بلتال ة :

 ATELIER شركة   : بلتسن ة 

.JIJANE FRERES

مسؤ ل ة  ذبت  شركة   : بلصفة 

محد دة.
لقم   02 زمقة   : بالجتناعي  بملقر 

251 حي متش فسان.

بلغرض : م كاني ب ع قطاع بلغ ال.

 100.000 في  حدد   : بلرأسنا7 

1000 حصة مفزعة  دلهم مفزع إلى 

على بلشكل بلتالي :

عزيز ج جان 500 حصة.

محند ج جان 500 حصة.

بلتس ي3 : تس ي3 بلشركة من طرف 

بلس د عزيز ج جان  ذلك ملدة غي3 

محددة.

تم لدى كتابة   : بإليدبع بلقامفني 

بلضبط باملحكنة بالبتدبئ ة بخن فرة 

تحت   ،2021 أكتفار   1( بتاليخ 

بالسجل  71)/2021  بملسجل  لقم 

بلتجالي لقم 4045.

292 P

STE PARAPOX
SARL

ب ع  تفزيع بملنتجات شبه بلطب ة 
 شبه بلص دل ة

مقل بلبضائع  بلخدمات 
بللفجستك ة، بلتصدير  بالستي3بد
تجزئة بملهتد ن لقم 18 خن فرة

غي3  بجتناع  محضر  بنقت�شى 

تم   ،2021 أكتفار   11 بتاليخ  عادي 

بتخاذ بلقربلبت بلتال ة :

1000 حصة من حصص  تففيت 

بلس د زياد برحف لفائدة بلس د جفبد 

بفمعزة.

من  برحف  زياد  بلس د  بستقالة 

للشركة  تع ين  كنسي3  منصبه 

جديد  كنسي3  بفمعزة  أيفب  بلس د 

للشركة ذلك ملدة غي3 محد دة.

تم لدى كتابة   : بإليدبع بلقامفني 

بلضبط باملحكنة بالبتدبئ ة بخن فرة 

تحت لقم   ،2021 أكتفار   14 بتاليخ 

لقم  بلتجالي  بلسجل   ،2021/(72

.(189

293 P

STE FYOGOCE
SARL

برشغا7 بملختلفة أ  بلبناء، 

مفا ضة، بالستي3بد  بلتصدير

بلطابق بر 7 شقة لقم 40 بلفرح 

بلطريق بلفطن ة لقم 08 خن فرة

غي3  بجتناع  محضر  بنقت�شى 

تم   ،2021 أكتفار   4 بتاليخ  عادي 

بتخاذ بلقربل بلتالي :

بلقربل 1 : إضافة بلنشاط بلتالي :

بلتنق ب  بلتعدين.

تم لدى كتابة   : بإليدبع بلقامفني 

بلضبط باملحكنة بالبتدبئ ة بخن فرة 

تحت لقم   ،2021 أكتفار   1( بتاليخ 

.(68/2021

بلسجل بلتجالي لقم 667).

294 P

BABIA CAR
SARL AU

تعديالت قامفم ة
بلفبحد  بملساهم  قربل  إثر  على 
ملساهم   2021 أكتفار   14 بتاليخ 
ذبت  شركة   BABIA CAR شركة 
بنساهم  بحد  بملحد دة  بملسؤ ل ة 
دلهم   100.000 لأسنالها  بلبالغ 
 بلكائن مقرها إقامة بلجناني شالع 
بلزلقطفني بلرقم 90 بلع فن، تقرل :

ليشتنل  بلشركة  نشاط  تفس ع 
بلبضائع  مقل   : بلتال ة  برنشطة 

لحساب بلغي3.
لجن ع  بملحلي  بلد لي  بلنقل 
بملحلي  بمل 3د  بلنقل  بلبضائع، 

 بلد لي.....بلخ.
كتابة  لدى  بلقامفني  بإليدبع  تم 
بلضبط باملحكنة بالبتدبئ ة بالع فن 
تحت لقم   ،2020 أكتفار   18 بتاليخ 

.2021/(241
295 P

NOUN TRAVAUX 
DE CONSTRUCTION 

EST SERVICES
تأسيس شركة

بتاليخ  بلعرفي  للعقد  تبعا 
قفبمين  تم  ضع   ،2021 15 أكتفار 

بلشركة ذبت بملنيزبت بلتال ة :
 NOUN TRAVAUX  : بلتسن ة 
 DE CONSTRUTION EST

.SERVICES
ذبت  شركة   : بلقامفني  بلشكل 
بلشريك  بملحد دة  ذبت  بملسؤ ل ة 

بلفح د.
يتعلق نشاط بلشركة   : بملفضفع 
جن ع  خالجه،  أ   باملغرب  سفبء 

برنشطة بملتعلقة بالبناء.
: بلحي بإلدبلي زمقة  بملقر بلرئي�شي 

بلسنربء لقم 18 بلع فن.
 100.000 في  حدد   : بلرأسنا7 
حصة من   1000 إلى  دلهم مقسنة 
ملك  في  للفبحدة  دلهم   100 فئة 

بلس د حسنن بدبني.

بلس د  طرف  من  تسي3   : بإلدبلة 
حسنن بدبني.

بكتابة  تم   : بلقامفني  بإليدبع 
بلضبط باملحكنة بالبتدبئ ة بالع فن 
لقم  تحت   2021 أكتفار   18 بتاليخ 

.(244/2021
سجل تجالي لقم ))85).

296 P

STE MINI OMAR
SARL AU

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
إنشاء  تم  فقد   ،2021 10 سبتن 3 
بملحد دة  بملسؤ ل ة  ذبت  شركة 
تحنل  بلفح د  بلتي   بلشريك 

بلخصائص بلتال ة :
 STE MNIN OMAR  : بلتسن ة 

.SARL AU
بلتجالة   : بالجتناعي  بلهدف 
تجالة  بلتغذية،  مفبد  في  بالتقس ط 

بلتبغ  بلجربئد.
 100.000  : بلشركة  لأسنا7 

دلهم.
عنر،  إقامة   : بالجتناعي  بملقر 
سال   7  6 لقم  متجر  ب  عنالة 

بلجديدة.
مدة بلشركة : 99 سنة ببتدبء من 

تاليخ بلتأسيس.
بلتس ي3 : تم تع ين بلس دة ببتسام 

بفاكال كنسي3ة للشركة.
بإليدبع بلقامفني : تم لدى بملحكنة 
أكتفار   7 بتاليخ  بسال  بالبتدبئ ة 

2021، تحت لقم 7518).
297 P

ITS CONSULTING
SARL

تأسيس شركة
بملؤلخ  بلعقدبلعرفي  بنقت�شى 
تم  قد   ،2021 سبتن 3   16 بتاليخ 
بملسؤ ل ة  ذبت  بلشركة  تأسيس 
بلخصائص  تحنل  بلتي  بملحد دة 

بلتال ة :
 ITS CONSULTING  : بلتسن ة 

.SARL
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بلصفة بلقامفم ة : شركة محد دة 
بملسؤ ل ة.

تاجر، خدمة   : بلهدف بالجتناعي 
تكنفلفج ة بمللفمات.

لأسنا7 بلشركة 60.000.
من  ببتدبء  سنة    99  : بملدة 

بلتأسيس بلنهائي.
من فاتح يناير إلى   : بلسنة بملال ة 
1) ديسن 3 من كل سنة ما عدب بلسنة 

بر لى تبتدئ من تاليخ بلتسج ل.
زمقة  بد زيز،   4  : بملقر بالجتناعي 
7، أكدب7،   بلطابق بلثالث شقة لقم 

بلرااط.
بلتس ي3 : بلس د سع د هادي.

قد تم بإليدبع بلقامفني بالسجل 
بلتجالية  بملحكنة  لدى  بلتجالي 
 ،2021 أكتفار   18 بتاليخ  بالرااط 

تحت لقم 79)155.
298 P

STE LA GARDE FDALATE
SRAL AU

تأسيس شركة
2021،  ضع  يفل ف   28 تم بتاليخ 
قامفن منظم  لشركة ذبت مسؤ ل ة 
باملنيزبت  بشريك   ح د  محد دة 

بلتال ة :
 STE LA GARDE  : بلتسن ة 

.FDALATE SRAL AU
بلهدف : تجالة منتجات ص دالم ة 

بالتقس ط.
بلطابق بلسفلي   : بملقر بالجتناعي 

لقم 6)2 فضاالت بن سل نان.
بملدة : 99 سنة تبتدئ من تاليخ 6 

يناير 2021.
 100.000  : بالجتناعي  بلرأسنا7 
دلهم مقسم على 1000 سهم من فئة 

100 دلهم مفزع كاالتي :
بلس د يحيى سد ن 100 حصة.

من فاتح يناير إلى   : بلسنة بملال ة 
1) ديسن 3.

بلس د  طرف  من  تسي3   : بإلدبلة 
يحيى سد ن.

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
يفم  سل نان  البن  بالبتدبئ ة 

)1 أكتفار 2021، تحت لقم 546.
لقم بلسجل بلتجالي )716.

299 P

I.L.E.F
بستدلبك خطإ  قع بالجريدة 

 بلرسن ة عدد )567 بتاليخ
21 يفل ف 2021 باإلعالن بلذي يحنل 

لقم P 176 بلصفحة 14962
بدال من :

I.L.E.F
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

لأسنالها : 100.000 دلهم
يقرأ :

I.L.E.F
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة
لأسنالها : 1.100.000 دلهم

(بلباقي بد ن تغ ي3.)

BRASSERIE DE LA VILLE
شركـة محد دة بملسؤ ل ة 
لأسنالها 00.000) دلهم

بملقر بالجتناعي : 19، شالع محند 
بلسادس 6، بلجديدة

 لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
17(9

تففيت حصص بجتناع ة
تلقته  مفثق  عقد  بنقت�شى 
مفثقة  بلسفي3،  هدى  برستاذة 
 ،2021 يفل ف   0( بتاليخ  بالجديدة، 
بلرزبق  عبد  بلسادة  ففت  مسجل 
بلبفعبدلي  عبد  مفتفح  افشع ب 
 50 حنين  بفعبدلي  ثفلية  بلجل ل 
ينلكفنها  بلتي  بلحصص  من  حصة 
بعاله  بملذكفلة  بلشركة  لأسنا7  في 

لفائدة بلس د طالق مصل ة. 
تلقته  مفثق  عقد  بنقت�شى 
مفثقة  بلسفي3،  هدى  برستاذة 
يفل ف   05    0( بتاليخ   ، بالجديدة 
بملذكفلة  بلشركة  قام شركاء   2021

بعاله بجنع عام.
تلقته  مفثق  عقد  بنقت�شى 
مفثقة  بلسفي3  هدى  برستاذة 
يفل ف   05    0( بتاليخ  بالجديدة، 
بملعن ة  بلشركة  شركاء  أعاد   2021

ص اغة بلقامفن برسا�شي للشركة.
بإليدبع  تم   : بلقامفني  باليدبع 
بلقامفني بالسجل بلتجالي باملحكنة 
بتاليخ بالجديدة   بالبتدبئ ة 
لقم  تحت   2021 أغسطس   19  

.26849
خالصة  ا ان

1C

 CAMASTAR 
شركـة محد دة بملسؤ ل ة 
لأسنالها 100.000 دلهم

بملقر بالجتناعي : كربج بالطابق 
بلسفلي، 57، بملنطقة 7، حي بملنال 

بلجديدة
 لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

18671
تأسيس شركـة

بنقت�شى عقد عرفي محرل بتاليخ 
بتاليخ مسجل   ،2021 سبتن 3   17 
20 سبتن 3 2021، تم إعدبد بلقامفن 
برسا�شي لشركة محد دة بملسؤ ل ة 

باملنيزبت بلتال ة : 
محد دة  شركـة   : بلشركة  شكل 

بملسؤ ل ة. 
.CAMASTAR : تسن ة بلشركة

غـرض بلشركة : بالنعاش بلعقالي. 
كربج   : بالجتناعي  بملقر  عنفبن 
بالطابق بلسفلي، 57، بملنطقة 7، حي 

بملنال بلجديدة.
محدد  بملبلغ   : بلشركة  لأسنا7   
إلى  مقسم  دلهم   100.000 في 
 100 حصة بجتناع ة بق نة   1000
على  بلفبحدة مفزعة  للحصة  دلهم 

بلشريكين كالتالي : 
 500  : بلس د مصطفى بلعرش   -

حصة بجتناع ة.
 500  : مرز ق  حسن  بلس د   -

حصة بجتناع ة.
بلشركة  يسي3ها  يدير   : بلتس ي3 
مصطفى  بلس د  مشت3كة  بصفة 

بلعرش  بلس د حسن مرز ق.
بإليدبع  تم   : بلقامفني  بإليدبع 
لدى  بلضبط  بكتابة  بلقامفني 
بملحكنة بالبتدبئ ة بالجديدة بتاليخ 

12 أكتفار 2021 تحت لقم 27018.
خالصة  ا ان

2C

 LH PRO DENT 
شركـة محد دة بملسؤ ل ة

 ذبت شريك  ح د.
لأسنالها 100.000 دلهم.

بملقر بالجتناعي : شالع محند 
بلخامس، مركز ياسين، بلطابق 

بلرببع، بلشقة )2، بلجديدة.
 لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

11561

تحفيل بملقر بالجتناعي للشركة 
بلعام  بلجنع  محضر  بنقت�شى 

 ،2021 سبتن 3   ( بالستثنائي بتاليخ 

 ،2021 سبتن 3   16 بتاليخ  مسجل 

تقرل ما يلي : 

تحفيل بملقر بالجتناعي للشركة.

بالسا�شي  بلقامفن  ص اغة  إعادة 

للشركة.

بإليدبع  تم   : بلقامفني  بإليدبع 

لدى  بلضبط  بكتابة  بلقامفني 

بملحكنة بالبتدبئ ة بالجديدة بتاليخ 

05 أكتفار 2021 تحت لقم 26988.
خالصة  ا ان

3C

 WARZ FOURNITURES ET

MATERIAUX
شركـة محد دة بملسؤ ل ة.

لأسنالها 100.000 دلهم.

بملقر بالجتناعي : شالع عبد بلرحنان 

بلدكالي، تجزئة بمخل، عنالة 9، 

شقة 2، بلجديدة.

 لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

158((

تعديالت
 بنقت�شى محضر بلقربلبت بتاليخ

 : للشريكين   2021 سبتن 3   20

بلحاملة  مرينة  بلزبمن  بلس دة 

لقم  للتعريف  بلفطن ة  للبطاقة 

أ هنف  حن د  JB374036،  بلس د 

للتعريف  بلفطن ة  للبطاقة  بلحامل 

لقم JC188214، تقرل ما يلي : 

للشركة  بالجتناعي  بملقر  مقل   -  

إلى بلعنفبن بلتالي : د بل ب الد مبالك، 

 ،7106(/08 لقم  بلعقالي  بلرسم 

دبئرة مفالي عبد هللا، بلجديدة.

 - بستقالة بلس دة مرينة  بلزبمن 

بلشركة،  تسن تها  تس ي3  مهنة  من 

كنسي3ة مشالكة.

أ هنف  حن د  بلس د  تسن ة   -  

كنسي3 جديد.

حذف نشاط : تاجر للفبزم بملكاتب 

بالتقس ط. 
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بإليدبع  تم   : بلقامفني  بإليدبع 
لدى  بلضبط  بكتابة  بلقامفني 
بملحكنة بالبتدبئ ة بالجديدة بتاليخ 

12 أكتفار 2021 تحت لقم 27017.
خالصة  ا ان

4C

 STE FRERES BIB DES
 TRAVAUX DIVERS SARL
بلعنفبن :مستفطن لدى مؤسسة 
لفكس بلخصفص ة (ش.م.م) في 

شالع بملتنبي حي بلحسني لقم 296 
بني مال7

لقم بلتق  د بالسجل بلتجالي 
11467

بتاليخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
شركة  بنشاء  تم   2021 ف 3بير  فاتح 
تحنل  بملحد دة  بملسؤ ل ة  ذبت 

بلخصائص بلتال ة : 
 STE FRERES BIB DES : بلتسن ة

.TRAVAUX DIVERS SARL
بلعنفبن : مستفطن لدى مؤسسة 
في  (ش.م.م)  بلخصفص ة  لفكس 
 296 لقم  بلحسني  حي  بملتنبي  شالع 

بني مال7.
 لأس بملــا7 : 10000 دلهم.

 بلغرض : بالشغا7 بلعامة  بلبناء. 
بلسنة بملـال ة : بلسنة بمل الدية.

مدة بلشركة : 99 سنة.
بملسي3 : بفضاض بفجنعة.

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
 519 بالبتدبئ ة بني مال7 تحت لقم 

بتاليخ 7 ماي 2021.
5C

STE ZINAYA&RAYAN
SARL AU

بلعنفبن : تجزئة بلكبي3 1 لقم 04 بني 
مال7

لقم بلتق  د بالسجل بلتجالي  
11947

 14 بتاليخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
تم بنشاء شركة ذبت   2021 سبتن 3 
بلشريك  ذبت  بملحد دة  بملسؤ ل ة 

بلفح د تحنل بلخصائص بلتال ة : 

 STE ZINAYA&RAYAN : بلتسن ة

.SARL AU
بلعنفبن : تجزئة بلكبي3 1 لقم 04 

بني مال7.
لأس بملــا7 : 100.000 دلهم.

 بلغرض : بلبناء ب  برشغا7 بلعامة 

– بالستي3بد  بلتصدير.

بلسنة بملـال ة : بلسنة بمل الدية.

مدة بلشركة : 99 سنة.

بملسي3 : مفل بلدين بلعرفا ي.

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

 1008 بالبتدبئ ة بني مال7 تحت لقم 

تاليخ 28 سبتن 3 2021.

6C

STE FACILITY.CASH 

 STE MRKETING SYSTEME

 INFORMATIQUE ET

STRATEGIE MSIS SARL
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تأسيس شركة

STE FACILITY.CASH

 AV MED V QUARTIER SIDI

 MOUSSA N° 13 GUERCIF

 AV MED V QUARTIER SIDI

 MOUSSA N° 13 GUERCIF،

35100، GUERCIF MAROC

 STE MRKETING SYSTEME

 INFORMATIQUE ET STRATEGIE

MSISʺSARLʺ شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة

 عنفبن مقرها بإلجتناعي حي س دي 

 V مف�شى لقم )1 شالع محند

جرس ف - 5100) جرس ف بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
تم إعدبد بلقامفن   2020 يفل فز   16

بملسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحد دة باملنيزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.

عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 
 : تسن تها  بنختصر  بإلقتضاء 
 STE MRKETING SYSTEME
 INFORMATIQUE ET STRATEGIE

.ʺMSISʺSARL
خدمات   : بإيجاز  بلشركة  غرض 
 ، بملعلفماتي  معلفمات ة  بلتطفير 
برشغا7   ، بلتسفيق  بإلعالمات 

بملختلفة.
حي   : بالجتناعي  بملقر  عنفبن 
 V س دي مف�شى لقم )1 شالع محند
جرس ف - 5100) جرس ف بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 
بلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 
دلهم، مقسم كالتالي:

بلس د بنا ي مر بن : 500 حصة 
بق نة 100 دلهم للحصة.

بلس د حجفبي بشرى : 500 حصة 
بق نة 100 دلهم للحصة.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 
 صفات  مفبطن بلشركاء :

عنفبمه(ب)  مر بن  بنا ي  بلس د 
 (5000 جرس ف  فض لة  تجزئة 

جرس ف بملغرب.
عنفبمه(ب)  بشرى  حجفبي  بلس د 
جرس ف  هللا  عبد  ملك  تجزئة 

5100) جرس ف بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:
عنفبمه(ب)  مر بن  بنا ي  بلس د 
 (5000 جرس ف  فض لة  تجزئة 

جرس ف بملغرب
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
 17 بتاليخ  بجرس ف  بالبتدبئ ة 

غشت 2020 تحت لقم 844.
1I

BMA PARTNERS

UNIBOY
إعالن متعدد بلقربلبت

BMA PARTNERS
 CONSEIL JURIDIQUE ، 20000،

CASABLANCA MAROC
UNIBOY »شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة«

 عنفبن مقرها بالجتناعي: 20 زب ية 
زمقة بلنصر  زمقة ج ل سيزبل محل 
لقم )1 بلصخفل بلسفدبء بلدبل 

بلب ضاء - - بلدبل بلب ضاء بملغرب.

»إعالن متعدد بلقربلبت«
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي: -.

بنقت�شى بلجنع بلعام بالستثنائي 

بملؤلخ في 28 يفل فز 2020

تم بتخاذ بلقربلبت بلتال ة: 

قربل لقم 1: بلذي ينص على مايلي: 

في  بحصص  بلت 3ع  على  بملصادقة 

مفم ة  بربدة  بلس دة  بين  بلشركة 

 بلس دة تلنساني عثناني نع نة 

على  ينص  بلذي   :  2 لقم  قربل 

 20  : مقل بملقر بالجتناعي إلى  مايلي: 
زب ية زمقة بلنصر  زمقة ج ل سيزبل 

محل لقم )1 بلصخفل بلسفدبء بلدبل 

بلب ضاء

قربل لقم ): بلذي ينص على مايلي: 

من  مفم ة  بربدة  بلس دة  بستقالة 

مهامها كنسي3ة 

على  ينص  بلذي   :4 لقم  قربل 
مايلي: تعديل  إعادة ص اغة بلقامفن 

أرسا�شي 

 تبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

بلنظام برسا�شي بلتال ة: 

بند لقم 4: بلذي ينص على مايلي: 
بملقر بالجتناعي : 20 زب ية زمقة بلنصر 

 1( لقم  محل  سيزبل  ج ل   زمقة 

بلصخفل بلسفدبء بلدبل بلب ضاء

بند لقم 6: بلذي ينص على مايلي: 

بملبالغ بملقدمة من طرف بلشركاء هي 

كالتلي : بلس د بربدة محند 950.000 

نع نة  تلنساني  بلس دة   - دلهم 

 1.000.000 بملجنفع  دلهم.   50.000

دلهم 

بند لقم 7: بلذي ينص على مايلي: 

حدد لأسنا7 بلشركة في 1.000.000 

حصة   10.000 إلى  مقسنة  دلهم 

بلفبحدة  للحصة  دلهم   100 بق نة 

بلس د   : بلتالي  بلشكل  على  مفزعة 

بلس دة   - بربدة محند.9.500 حصة 

500 حصة بملجنفع  تلنساني نع نة 

10.000 حصة.
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باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
 17 بتاليخ  بلب ضاء  بالدبل  بلتجالية 

شتن 3 2020 تحت لقم 6))746.

2I

VISION VASTE CONSULTING

LA MAISON DE L›EVEIL
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تأسيس شركة

VISION VASTE CONSULTING
 Tanger, Avenue Abi Lhassan

 Chadili Immeuble Warda
 N°2, RDC ، 90000، TANGER

MAROC
LA MAISON DE L›EVEIL شركة 

ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة
 عنفبن مقرها بإلجتناعي قطاع 
بلصفاء طريق بلرفق 1ج مركب 

مسك بلل ل ج1 بلطابق بلسفلي لقم 
16 بملغرب 90000 طنجة بملغرب
تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

111419
في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
تم إعدبد بلقامفن   2020 دجن 3   08
بملسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحد دة باملنيزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.
عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 
 LA  : تسن تها  بنختصر  بإلقتضاء 

.MAISON DE L’EVEIL
بلحضامة   : غرض بلشركة بإيجاز 

 بلتعل م بر لي.
قطاع   : بالجتناعي  بملقر  عنفبن 
مركب  1ج  بلرفق  طريق  بلصفاء 
مسك بلل ل ج1 بلطابق بلسفلي لقم 

16 بملغرب 90000 طنجة بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.
 10.000 بلشركة:  لأسنا7  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
بلس دة مزيان صل حة : 50 حصة 

بق نة 100 دلهم للحصة.

بلس دة سعفد كن ل ة : 50 حصة 
بق نة 100 دلهم للحصة.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 
 صفات  مفبطن بلشركاء :

بلس دة مزيان صل حة عنفبمه(ب) 
28 شالع مفالي لش د 90000 طنجة 

بملغرب.
بلس دة سعفد كن ل ة عنفبمه(ب) 
 90000 بعنال  س دي  شالع   26

طنجة بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:
بلس دة مزيان صل حة عنفبمه(ب) 
28 شالع مفالي لش د 90000 طنجة 

بملغرب
بلس دة سعفد كن ل ة عنفبمه(ب) 
 90000 بعنال  س دي  شالع   26

طنجة بملغرب
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
دجن 3   (0 بتاليخ  بطنجة  بلتجالية 

2020 تحت لقم 7798)2.
(I

kamil affaires consulting group sarl au

 ABDOU NORMAL
TRAVAUX

شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة
تأسيس شركة

 kamil affaires consulting group
sarl au

 jnanat 3 operation erac n°19
 1er etage ainitti marrakech ،

40000، marrakech maroc
 ABDOU NORMAL TRAVAUX

شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة
 عنفبن مقرها بإلجتناعي د بل 

سلطان لقم )11 تسلطامت مربكش 
- 40000 مربكش بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 
بملحد دة 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
112527

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
تم إعدبد بلقامفن   2021 ف 3بير   22
بملسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحد دة باملنيزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بملسؤ ل ة بملحد دة.

عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 
 : تسن تها  بنختصر  بإلقتضاء 

.ABDOU NORMAL TRAVAUX
بعنا7   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

متنفعة للبناء.
د بل   : بالجتناعي  بملقر  عنفبن 
)11 تسلطامت مربكش  سلطان لقم 

- 40000 مربكش بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 

دلهم، مقسم كالتالي:
بلس د عبد بلكبي3 بملفدن : 1.000 

حصة بق نة 100 دلهم للحصة.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :
بملفدن  بلكبي3  عبد  بلس د 
 11( لقم  سلطان  د بل  عنفبمه(ب) 
مربكش   40000 مربكش  تسلطامت 

بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:
بملفدن  بلكبي3  عبد  بلس د 
 40000 عنفبمه(ب) عبد بلكبي3 بملفدن 

مربكش بملغرب
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
مالس   18 بتاليخ  بنربكش  بلتجالية 

2021 تحت لقم 121796.
4I

AZ CONSULATNTS

MFI MAROC
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تحفيل بملقر بالجتناعي للشركة

AZ CONSULATNTS
 AVENUE HASSAN PREMIER

 4EME ETAGE IMM 141
 CASABLACA ، 20000،
CASABLANCA MAROC
MFI MAROC شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة
 عنفبن مقرها بإلجتناعي زمقة ببن 
جهي3 إقامة مفم ة بلطابق برل�شي 

بلشقة م ج بفلكفن - 20000 
بلدبلبلب ضاء بملغرب.

تحفيل بملقر بالجتناعي للشركة

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.26582(

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 

بملؤلخ في 08 مالس 2021 تم تحفيل 

من  للشركة  بلحالي  بالجتناعي  بملقر 

»زمقة ببن جهي3 إقامة مفم ة بلطابق 

برل�شي بلشقة م ج بفلكفن - 20000 

بلدبلبلب ضاء بملغرب« إلى ») زمقة دي 

 20000  20000  - بلفبزيس  ميز مج 

بملغرب«.

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

 27 بتاليخ  بلب ضاء  بالدبل  بلتجالية 

أبريل 2021 تحت لقم 775969.

5I

MATAHRI ABDERRAHIM

STE JBS CAR

شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تع ين مسي3 جديد للشركة

MATAHRI ABDERRAHIM

105 زمقة  ل لي حي بلسالم بركان ، 

00))6، بركان بملغرب

STE JBS CAR شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة

 عنفبن مقرها بإلجتناعي لقم 8) 

زمقة بم بلرا ع حي بلحرية بركان - 

00))6 بركان بملغرب.

تع ين مسي3 جديد للشركة

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.7489

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 

2021 تم تع ين  15 يفل فز  بملؤلخ في 

مسي3 جديد للشركة بلس د(ة) جنان 

محند كنسي3  ح د

تبعا إلقالة مسي3.

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

غشت   1( بتاليخ  ب 3كان  بالبتدبئ ة 

2021 تحت لقم 2021/)47.

6I
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عبد بلعزيز خرشفف

MAKBOUL FRERES
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تففيت حصص

عبد بلعزيز خرشفف

ص ب : 86 ، لقم 168 شالع بلحسن 

بلثاني بمللعب بلبلدي تنجدبد 

بلرش دية ، 52600، تنجدبد بملغرب

MAKBOUL FRERES شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة

 عنفبن مقرها بإلجتناعي لقم 

94 زمقة بغبالف - 52600 تنجدبد 

بلرش دية.

تففيت حصص
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.2009/7509

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 

تنت   2018 0) من غشت  بملؤلخ في 

بملصادقة على :

حفلة  للة  (ة)  بلس د  تففيت 

من  بجتناع ة  حصة   40 بلعنالي 

(ة)  بلس د  لفائدة  حصة   40 أصل 

من   04 بتاليخ  مقبف7  بلكريم  عبد 

شتن 3 2018.

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم   

من   19 بالبتدبئ ة بالرش دية بتاليخ 

شتن 3 2018 تحت لقم 1208.

7I

عبد بلعزيز خرشفف

MAKBOUL FRERES
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تع ين مسي3 جديد للشركة

عبد بلعزيز خرشفف

ص ب : 86 ، لقم 168 شالع بلحسن 

بلثاني بمللعب بلبلدي تنجدبد 

بلرش دية ، 52600، تنجدبد بملغرب

MAKBOUL FRERES شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة

 عنفبن مقرها بإلجتناعي لقم 

94 زمقة بغبالف - 52600 تنجدبد 

بملغرب.

تع ين مسي3 جديد للشركة

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.2009/7591

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 

تم   2018 من غشت   (0 في  بملؤلخ 

تع ين مسي3 جديد للشركة بلس د(ة) 

مقبف7 عبد بلكريم كنسي3  ح د

تبعا لقبف7 بستقالة بملسي3.

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

من   19 بالبتدبئ ة بالرش دية بتاليخ 

شتن 3 2018 تحت لقم 1208.

8I

عبد بلعزيز خرشفف

LA PREMIERE -DOF PRIVEE
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تأسيس شركة

عبد بلعزيز خرشفف

ص ب : 86 ، لقم 168 شالع بلحسن 

بلثاني بمللعب بلبلدي تنجدبد 

بلرش دية ، 52600، تنجدبد بملغرب

 LA PREMIERE -DOF PRIVEE

شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

 عنفبن مقرها بإلجتناعي حي بلففاء 
لقم 8) - 45800 تنغي3 بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

255

 24 بنقت�شى عقد عرفي مؤلخ في 
تم إعدبد بلقامفن   2019 من يفل فز 

بملسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحد دة باملنيزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.

عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 

 LA  : تسن تها  بنختصر  بإلقتضاء 

.PREMIERE -DOF PRIVEE

مدلسة   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بلخصف�شي  دعم  بملدل�شي  بلتعل م 

بملتندليسن.

عنفبن بملقر بالجتناعي : حي بلففاء 
لقم 8) - 45800 تنغي3 بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.

 90.000 بلشركة:  لأسنا7  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

بلس د ب حتي محند : 00) حصة 

بق نة 100 دلهم للحصة.

 (00  : بلفر قي  سع دة  بلس دة 

حصة بق نة 100 دلهم للحصة.

 (00  : بلس د عبد بلغني بلفر قي 

حصة بق نة 100 دلهم للحصة.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :

عنفبمه(ب)  محند  ب حتي  بلس د 
52600 تنجدبد  76 زمقة بسرير  لقم 

بملغرب.

بلس دة سع دة بلفر قي عنفبمه(ب) 

تنغي3   45800 بلففاء  حي   294 لفم 

بملغرب.

بلفر قي  بلغني  عبد  بلس د 
تغرماتين  زمقة   42 لقم  عنفبمه(ب) 

52600 تنجدبد بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:

عنفبمه(ب)  محند  ب حتي  بلس د 
52600 تنجدبد  76 زمقة بسرير  لقم 

بملغرب

تم بإليدبع بلقامفني ب- بتاليخ 16 

من غشت 2019 تحت لقم -.

9I

عبد بلعزيز خرشفف

ALUMINIUM TINEJDAD
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
تأسيس شركة

عبد بلعزيز خرشفف

ص ب : 86 ، لقم 168 شالع بلحسن 

بلثاني بمللعب بلبلدي تنجدبد 

بلرش دية ، 52600، تنجدبد بملغرب

ALUMINIUM TINEJDAD شركة 

ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د

 عنفبن مقرها بإلجتناعي لقم 10 

زمقة بملرببطين تنجدبد 52600 

تنجدبد بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بلفح د 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

14241

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
بلقامفن  إعدبد  تم   2020 مفم 3   06

مسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بلفح د  بلشريك  ذبت  محد دة 

باملنيزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بلفح د.

عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 

 : تسن تها  بنختصر  بإلقتضاء 

.ALUMINIUM TINEJDAD

مجالة   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بالملن فم.

ـ ب ع  شربء بالملن فم  بلزجاج.

  بصفة عامة كل مايتعلق بشكل 

مباشر ب  غي3 مباشر بغرض بلشركة.
لقم   : بالجتناعي  بملقر  عنفبن 
 52600 تنجدبد  بملرببطين  زمقة   10

تنجدبد بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 

دلهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : عرااني  يفسف  بلس د 

حصة بق نة 100 دلهم للحصة.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :

عنفبمه(ب)  عرااني  يفسف  بلس د 
 52600 بملرببطين  زمقة   16 لقم 

تنجدبد بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:

عنفبمه(ب)  عرااني  يفسف  بلس د 
 52600 بملرببطين  زمقة   16 لقم 

تنجدبد بملغرب

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

 21 بتاليخ  بالرش دية  بالبتدبئ ة 

أكتفار 2020 تحت لقم -.

10I
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WAREG MARCHANDISE

WAREG MARCHANDISE
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
تأسيس شركة

WAREG MARCHANDISE
 RUE ZERKTOUNI IMM

 32 APPT N° 29 1ER ETAGE
 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC
WAREG MARCHANDISE شركة 

ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 
بلشريك بلفح د

 عنفبن مقرها بإلجتناعي شالع 
بلزلقطفني عنالة 2) شقة لقم 

29 بلطابق بال 7 - 90000 طنجة 
بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بلفح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
119255

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
تم إعدبد بلقامفن   2021 غشت   0(
مسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 
بلفح د  بلشريك  ذبت  محد دة 

باملنيزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بلفح د.
عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 
 : تسن تها  بنختصر  بإلقتضاء 

.WAREG MARCHANDISE
بلنقل   : بإيجاز  بلشركة  غرض 
لحساب  للبضائع  بملحلي  بلد لي 

بلغي3.
شالع   : بالجتناعي  بملقر  عنفبن 
 29 شقة لقم   (2 بلزلقطفني عنالة 
بلطابق بال 7 - 90000 طنجة بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 

دلهم، مقسم كالتالي:
بلس د محند لزعر : 1.000 حصة 

بق نة 100 دلهم للحصة.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :

 66 بلس د محند لزعر عنفبمه(ب) 
 25 لقم   4 شالع محند بلخامس ط 

90000 طنجة بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:
 66 بلس د محند لزعر عنفبمه(ب) 
 25 لقم   4 شالع محند بلخامس ط 

90000 طنجة بملغرب
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
غشت   11 بتاليخ  بطنجة  بلتجالية 

2021 تحت لقم -.
11I

BMA PARTNERS

CENTRE DADAM
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
تأسيس شركة

BMA PARTNERS
 CONSEIL JURIDIQUE ، 20000،

CASABLANCA MAROC
CENTRE DADAM شركة ذبت 
مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 

بلفح د
 عنفبن مقرها بإلجتناعي 12 زمقة 
ص 3ي بفجنعة شقة 6 بلطابق 
1 بلدبل بلب ضاء - 20110 بلدبل 

بلب ضاء بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بلفح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
512(25

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
تم إعدبد بلقامفن   2021 يفل فز   12
مسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 
بلفح د  بلشريك  ذبت  محد دة 

باملنيزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بلفح د.
عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 
 : تسن تها  بنختصر  بإلقتضاء 

.CENTRE DADAM
بستغال7   : غرض بلشركة بإيجاز 
لجن ع  تقن ة  فحص  مربقبة  مركز 

أمفبع بملركبات ؛

جن ع بلعنل ات   ، ʺ  بشكل أعم 

بلصناع ة  بلتجالية  بملال ة  غي3ها 

في جن ع بلبلدبن  خاصة في بملغرب 

 بلتي قد تكفن مرتبطة بشكل مباشر 

بهدف بلشركة..

زمقة   12  : عنفبن بملقر بالجتناعي 

 1 بلطابق   6 شقة  بفجنعة  ص 3ي 

بلدبل بلب ضاء - 20110 بلدبل بلب ضاء 

بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 

دلهم، مقسم كالتالي:

بلس د محند لبئد بلرغاي : 1.000 

حصة بق نة 100 دلهم للحصة.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :

بلرغاي  لبئد  محند  بلس د 
بلب ضا ي  أحند  زمقة   ( عنفبمه(ب) 

 10170 بلسفي�شي  عق ل  تجزئة 

بلرااط بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:

بلرغاي  لبئد  محند  بلس د 
بلب ضا ي  أحند  زمقة   ( عنفبمه(ب) 

 10170 بلسفي�شي  عق ل  تجزئة 

بلرااط بملغرب

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

 02 بتاليخ  بلب ضاء  بالدبل  بلتجالية 

غشت 2021 تحت لقم -.
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ZIANI LNC

امهيمر مختلف الخدمات
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د

تأسيس شركة

ZIANI LNC

حي بلسالم بلزمقة 6) بلرقم 49 

 ،DAKHLA، 73000 بلدبخلة

بلدبخلة بملغرب

بمه نر مختلف بلخدمات شركة

ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د

 عنفبن مقرها بإلجتناعي حي 

بلغفربن بلرقم 292 مكرل بلدبخلة - 

000)7 بلدبخلة بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بلفح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

17985

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 

تم إعدبد بلقامفن   2021 مالس   22

مسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بلفح د  بلشريك  ذبت  محد دة 

باملنيزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بلفح د.

عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 

بإلقتضاء بنختصر تسن تها : بمه نر 

مختلف بلخدمات.

تقديم   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

مختلف بلخدمات.

حي   : بالجتناعي  بملقر  عنفبن 

 - 292 مكرل بلدبخلة  بلغفربن بلرقم 

000)7 بلدبخلة بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 

دلهم، مقسم كالتالي:

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :

بلس دة مجاة بمه نر عنفبمه(ب) حي 

بلغفربن 000)7 بلدبخلة بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:

بلس دة مجاة بمه نر عنفبمه(ب) حي 

بلغفربن 000)7 بلدبخلة بملغرب

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

 21 بتاليخ  بلدهب  بفبدي  بالبتدبئ ة 

أبريل 2021 تحت لقم 2021/)65.

1(I



21505 الجريدة الرسميةعدد 5688 - 27 لا ع بر 7 )144 )) مففن 3 2021) 

ZIANI LNC

هباد خدمات
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
تأسيس شركة

ZIANI LNC
حي بلسالم بلزمقة 6) بلرقم 49 
 ،DAKHLA، 73000 بلدبخلة

بلدبخلة بملغرب
هباد خدمات شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بلفح د
 عنفبن مقرها بإلجتناعي حي 
بلغفربن بلرقم 292 بلدبخلة - 

000)7 بلدبخلة بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بلفح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
1797(

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
تم إعدبد بلقامفن   2021 مالس   22
مسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 
بلفح د  بلشريك  ذبت  محد دة 

باملنيزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بلفح د.
عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 
هباد   : تسن تها  بنختصر  بإلقتضاء 

خدمات.
تقديم   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

مختلف بلخدمات.
حي   : بالجتناعي  بملقر  عنفبن 
 - بلدبخلة   292 بلرقم  بلغفربن 

000)7 بلدبخلة بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 

دلهم، مقسم كالتالي:
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :
حي  عنفبمه(ب)  هباد  بيفب  بلس د 

بلغفربن 000)7 بلدبخلة بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:
حي  عنفبمه(ب)  هباد  بيفب  بلس د 

بلغفربن 000)7 بلدبخلة بملغرب

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
 20 بتاليخ  بلدهب  بفبدي  بالبتدبئ ة 

أبريل 2021 تحت لقم 645/2021.

14I

BMA PARTNERS

IRRITOP
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

حل شركة

BMA PARTNERS
 CONSEIL JURIDIQUE ، 20000،

CASABLANCA MAROC
IRRITOP شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة(في طفل بلتصف ة)
 عنفبن مقرها بإلجتناعي 140 

تجزئة ياسن نة بملحندية - 20650 
بملحندية بملغرب.

حل شركة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.152(7
بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 
تقرل حل   2021 08 مالس  بملؤلخ في 
بملحد دة  بملسؤ ل ة  ذبت  شركة 
 100.000 لأسنالها  مبلغ   IRRITOP
 140 دلهم  عنفبن مقرها بإلجتناعي 
 20650  - تجزئة ياسن نة بملحندية 
تصف ة   : بملحندية بملغرب مت جة 7 

مسبقة.
 140 ب  بلتصف ة  مقر  حدد    
بملغرب  بملحندية  ياسن نة  تجزئة 

20650 بملحندية بملغرب. 
  عين:

بلس د(ة) بين ل جفن مالي كفكان 
ياسن نة  تجزئة   140  عنفبمه(ب) 
بملغرب  بملحندية   20650 بملحندية 

كنصفي (ة) للشركة.
 عند بإلقتضاء بلحد د بملفر ضة 
محل  لهم  بملخفلة  بلصالح ات  على 
بملخابرة  محل تبل غ بلعقفد  بلفثائق 
تجزئة   140  : بالتصف ة  بملتعلقة 

ياسن نة بملحندية
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
ماي   24 بالبتدبئ ة باملحندية بتاليخ 

2021 تحت لقم 1224.

15I

KHALIFI AUDIT ET CONSEIL

 LOADLINE TRANSIT SARL
AU

إعالن متعدد بلقربلبت

KHALIFI AUDIT ET CONSEIL
 bd abdelmoumen 185

 walili parc 3eme etg N°11
 CASABLANCA، 20360،
CASABLANCA MAROC

 LOADLINE TRANSIT SARL AU
»شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة 

ذبت بلشريك بلفح د«
 عنفبن مقرها بالجتناعي: بقامة أ 

لقم 1006 بلطابق بلعاشر زب ية زمقة 
بيت باعنربن  شالع محند بلخامس 

- 20070 بلدبلبلب ضاء بملغرب.
»إعالن متعدد بلقربلبت«

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي: 
.(69719

بنقت�شى بلجنع بلعام بالستثنائي 
بملؤلخ في 0) غشت 2021

تم بتخاذ بلقربلبت بلتال ة: 
على  ينص  بلذي   :1 لقم  قربل 
 • بين:  برسهم  بنقل  تففيض  مايلي: 
لقم   CIN، بلس د سني3 بن منصفل 
 BENSAM لصالح شركة   BJ99386
 CAPITAL INVEST SARL AU، RC
700 سهم.  N° 455899 ، بملتعلقة بـ 
 CIN بلس د سني3 بن منصفل ، لقم •
 MMGO لصالح شركة N° BJ99386
INVEST ، RC N° 397417 ، بملتعلقة 

بـ 00) سهم. 
قربل لقم 2: بلذي ينص على مايلي: 
تغ ي3 بلشكل بلقامفني للشركة ، بلتي 
تصبح شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة 

»SARL«
على  ينص  بلذي   :( لقم  قربل 
سني3  بلس د  بستقالة  قبف7  مايلي: 
بن منصفل ، CIN لقم BJ99386 من 

مهامه كنسي3  ح د
قربل لقم 4: بلذي ينص على مايلي: 
• تع ين بلس د محند  مادي ، مغربي 
 ، BJ 220966 بلجنس ة ، حامل لقم
19/10/1978،بلقاطن  مزدبد بتاليخ 
زمقة ببربه م مفس لي بلطابق  ب:16 
)0 بلف دير ، كنسي3  ح د  02 شقة 

جديد ملدة عامين.

 تبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 
بلنظام برسا�شي بلتال ة: 

بند لقم 1: بلذي ينص على مايلي: 
بلشكل بلقامفني

بند لقم 6: بلذي ينص على مايلي: 
بملساهنة  شكل لأس بملا7

بند لقم 7: بلذي ينص على مايلي: 
لأس بملا7

على  ينص  بلذي   :12 لقم  بند 
مايلي: تع ين بملسي3  صالح اته

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
 17 بتاليخ  بلب ضاء  بالدبل  بلتجالية 

شتن 3 2021 تحت لقم 792976.
16I

S.H EXPERTISE

POTENTIEL TRAV
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
حل شركة

S.H EXPERTISE
 Rue Chrarda RDC ,10

 Derb Loubila Bourgogne
 Casablanca– MAROC ، 20400،

CASABLANCA MAROC
POTENTIEL TRAV شركة ذبت 
مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 

بلفح د(في طفل بلتصف ة)
 عنفبن مقرها بإلجتناعي 10 شالع 

شربلدة دلب لفا ال بفلكفن - 20400 
بلدبل بلب ضاء بملغرب.

حل شركة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.4027(5
بلفح د  بلشريك  قربل  بنقت�شى 
تقرل   2021 يفل فز   27 في  بملؤلخ 
ذبت مسؤ ل ة محد دة  حل شركة 
 POTENTIEL بلفح د  بلشريك  ذبت 
TRAV مبلغ لأسنالها 100.000 دلهم 
شالع   10 بإلجتناعي  مقرها   عنفبن 
شربلدة دلب لفا ال بفلكفن - 20400 
 :  7 مت جة  بملغرب  بلب ضاء  بلدبل 

صعفاة بإلستثنال.
  حدد مقر بلتصف ة ب 10 شالع 
شربلدة دلب لفا ال بفلكفن - 20400 

بلدبل بلب ضاء بملغرب. 
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  عين:

خشاف  محند  بلس د(ة) 

أ الد  بلحفضان  د بل   عنفبمه(ب) 

بلجديدة   1512( بلشنال ة  بفعزيز 

بملغرب كنصفي (ة) للشركة.

  عند بإلقتضاء بلحد د بملفر ضة 

محل  لهم  بملخفلة  بلصالح ات  على 

بملخابرة  محل تبل غ بلعقفد  بلفثائق 

بملتعلقة بالتصف ة : -

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

 07 بتاليخ  بلب ضاء  بالدبل  بلتجالية 

شتن 3 2021 تحت لقم 791909.

17I

S.H EXPERTISE

TEX TEX YASSIR
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
حل شركة

S.H EXPERTISE

 Rue Chrarda RDC ,10

 Derb Loubila Bourgogne

 Casablanca– MAROC ، 20400،

CASABLANCA MAROC

TEX TEX YASSIR شركة ذبت 

مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 

بلفح د(في طفل بلتصف ة)

 عنفبن مقرها بإلجتناعي منطقة 

بفلكفن شالع لجربجا إقامة 

الكفلميش بلشقة لقم 1 بملبنى 2 - 

20040 بلدبل بلب ضاء بملغرب.

حل شركة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.471289

بلفح د  بلشريك  قربل  بنقت�شى 
تقرل   2021 يفل فز   04 في  بملؤلخ 

ذبت مسؤ ل ة محد دة  حل شركة 

 TEX TEX بلفح د  بلشريك  ذبت 

 100.000 لأسنالها  مبلغ   YASSIR

بإلجتناعي  مقرها  دلهم  عنفبن 

منطقة بفلكفن شالع لجربجا إقامة 

 -  2 بملبنى   1 بلشقة لقم  الكفلميش 

بلدبل بلب ضاء بملغرب مت جة   20040

7 : صعفاة بإلستثنال.

  حدد مقر بلتصف ة ب منطقة 
إقامة  لجربجا  شالع  بفلكفن 
 -  2 بملبنى   1 بلشقة لقم  الكفلميش 

20040 بلدبل بلب ضاء بملغرب. 
  عين:

عاد7 شهبا  عنفبمه(ب)  بلس د(ة) 
لقم   26( زمقة  عبد هللا  مفالي  حي 
بملغرب  بلب ضاء  بلدبل   20480  65

كنصفي (ة) للشركة.
  عند بإلقتضاء بلحد د بملفر ضة 
محل  لهم  بملخفلة  بلصالح ات  على 
بملخابرة  محل تبل غ بلعقفد  بلفثائق 

بملتعلقة بالتصف ة : -
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
 07 بتاليخ  بلب ضاء  بالدبل  بلتجالية 

شتن 3 2021 تحت لقم 791895.
18I

S.H EXPERTISE

IP WIN
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
قفل بلتصف ة

S.H EXPERTISE
 Rue Chrarda RDC ,10

 Derb Loubila Bourgogne
 Casablanca– MAROC ، 20400،

CASABLANCA MAROC
IP WIN شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بلفح د

 عنفبن مقرها بإلجتناعي : شالع 
152 لقم 2 مفالي عبد هللا بلقدس 

عين بلشق - 20602 بلب ضاء 
بملغرب.

قفل بلتصف ة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

.(5626(
بلفح د  بلشريك  قربل  بنقت�شى 
تقرل   2021 يفل فز   08 في  بملؤلخ 
شركة ذبت مسؤ ل ة   IP WIN حل 
محد دة ذبت بلشريك بلفح د مبلغ 
دلهم  عنفبن   100.000 لأسنالها 
 2 لقم   152 مقرها بإلجتناعي شالع 
بلشق  بلقدس عين  مفالي عبد هللا 
مت جة  بملغرب  بلب ضاء   20602  -

لصعفاة بإلستثنال.

  عين:

شاكر  مصطفى  بلس د(ة) 

سان  زمقة  مكرل   109  عنفبمه(ب) 

 26 ش   8 ط  بلففاق  إقامة  سانس 

بملغرب  بلب ضاء   20(00 بلف دل 

كنصفي (ة) للشركة.

  قد تم بنعقاد بلجنع ة بلختام ة 

شالع  2021  في  يفل فز   08 بتاليخ 
مفالي عبد هللا بلقدس   2 لقم   152

عين بلشق - 20602 بلب ضاء بملغرب.

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

 07 بتاليخ  بلب ضاء  بالدبل  بلتجالية 

شتن 3 2021 تحت لقم 791896.

19I

GROUPE L.A-CONSEIL ET GESTION

BAKRIM TRANS
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
تأسيس شركة

 GROUPE L.A-CONSEIL ET

GESTION

 RUE SEBOU ET ALLAL BEN 65

 ABDELLAH RES ADAM BUR N 1

، 14000، KENITRA MAROC

BAKRIM TRANS شركة ذبت 

مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 

بلفح د

 عنفبن مقرها بإلجتناعي 51 بيس 

شالع مفالي عبد بلعزيز بقامة بمل 

مكتب لقم 7 - 14000 بلقن طرة 

بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بلفح د 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

61591

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
بلقامفن  إعدبد  تم   2021 يفم ف   2(

مسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بلفح د  بلشريك  ذبت  محد دة 

باملنيزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بلفح د.

عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 

 : تسن تها  بنختصر  بإلقتضاء 

.BAKRIM TRANS

مقل   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بلنقل   - مقل بلبضائع   - بملستخدمين 

بملدل�شي.

بيس   51  : عنفبن بملقر بالجتناعي 

بمل  بقامة  بلعزيز  شالع مفالي عبد 

بلقن طرة   14000  -  7 لقم  مكتب 

بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 

دلهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : بكريم  بلحسان  بلس د 

حصة بق نة 100 دلهم للحصة.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :

بلس د بلحسان بكريم عنفبمه(ب) 

07) طابق  2 ب قطعة  تجزئة بلخي3 

2 90000 طنجة بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:

بلس د بلحسان بكريم عنفبمه(ب) 

07) طابق  2 ب قطعة  تجزئة بلخي3 

2 90000 طنجة بملغرب

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

بتاليخ  بالقن طرة  بالبتدبئ ة 

لقم  تحت   2021 يفل فز   15

.22911121027608

20I

S.H EXPERTISE

GO AMENAGEMENT
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

حل شركة

S.H EXPERTISE

 Rue Chrarda RDC ,10

 Derb Loubila Bourgogne

 Casablanca– MAROC ، 20400،

CASABLANCA MAROC

GO AMENAGEMENT شركة 
ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة(في طفل 

بلتصف ة)
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 عنفبن مقرها بإلجتناعي 10 شالع 

شربلدة دلب لفا ال بفلكفن - 20400 

بلدبل بلب ضاء بملغرب.

حل شركة

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.4(97(7

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 

2021 تقرل حل  12 غشت  بملؤلخ في 

بملحد دة  بملسؤ ل ة  ذبت  شركة 

مبلغ   GO AMENAGEMENT

دلهم  عنفبن   100.000 لأسنالها 

شربلدة  شالع   10 بإلجتناعي  مقرها 

بلدبل   20400  - دلب لفا ال بفلكفن 

صعفاة   : مت جة 7  بملغرب  بلب ضاء 

بإلستثنال.

  حدد مقر بلتصف ة ب 10 شالع 

شربلدة دلب لفا ال بفلكفن - 20400 

بلدبل بلب ضاء بملغرب. 

  عين:

شاكر  مصطفى  بلس د(ة) 

سان  زمقة  مكرل   109  عنفبمه(ب) 

 26 ش   8 ط  بلففاق  إقامة  سانس 

بلف دل 00)20 بلدبل بلب ضاء بملغرب 

كنصفي (ة) للشركة.

بلريسفني  طه  محند  بلس د(ة) 

سد  شالع  بلهناء  تجزئة   عنفبمه(ب) 

بلنخلة لقم 12 150)9 مرت ل بملغرب 

كنصفي (ة) للشركة.

بلزا دي  محند  بلس د(ة) 

 1( لقم  جفلج  زمقة   عنفبمه(ب) 

عين  طفطف  بحند  بن  لحسن  حي 

بل 3جة 20)20 بلدبل بلب ضاء بملغرب 

كنصفي (ة) للشركة.

  عند بإلقتضاء بلحد د بملفر ضة 

محل  لهم  بملخفلة  بلصالح ات  على 

بملخابرة  محل تبل غ بلعقفد  بلفثائق 

بملتعلقة بالتصف ة : -

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

 06 بتاليخ  بلب ضاء  بالدبل  بلتجالية 

أكتفار 2021 تحت لقم 795421.

21I

SOFIDACE

STJG TOURS
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تففيت حصص

SOFIDACE
 SCTEUR 9 IMM. 16 RESIDENCE

 AMAL HAY RIAD ، 10100،
RABAT MAROC

STJG TOURS شركة ذبت 
بملسؤ ل ة بملحد دة

 عنفبن مقرها بإلجتناعي 16 زمقة 
سبف شقة لقم ) بكدب7 بلرااط - 

10090 بلرااط بملغرب.
تففيت حصص

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 
.1(55((

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 
تنت   2021 غشت   16 في  بملؤلخ 

بملصادقة على :
غ تي  س دي  (ة)  بلس د  تففيت 
بلجناني 2.999 حصة بجتناع ة من 
بلس د  لفائدة  حصة   (.000 أصل 
(ة) شركة جناني بلقابضة بتاليخ 16 

غشت 2021.
جفان  مفلة  (ة)  بلس د  تففيت 
أصل  من  بجتناع ة  حصة   1.500
(ة)  بلس د  لفائدة  حصة   1.500
 16 بتاليخ  بلقابضة  جناني  شركة 

غشت 2021.
بلجناني  طه  (ة)  بلس د  تففيت 
500 حصة بجتناع ة من أصل 500 
حصة لفائدة بلس د (ة) شركة جناني 

بلقابضة بتاليخ 16 غشت 2021.
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم   
شتن 3   14 بتاليخ  بالرااط  بلتجالية 

2021 تحت لقم 117455.
22I

SOFIDACE

RABMO GROUP
إعالن متعدد بلقربلبت

SOFIDACE
 SCTEUR 9 IMM. 16 RESIDENCE

 AMAL HAY RIAD ، 10100،
RABAT MAROC

RABMO GROUP »شركة ذبت 
بملسؤ ل ة بملحد دة«

 عنفبن مقرها بالجتناعي: لقم 4 
زمقة  بد زيز بلطابق ) شقة 7 بكدب7 

بلرااط - 10090 بلرااط بملغرب.
»إعالن متعدد بلقربلبت«

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي: 
.1427(5

بنقت�شى بلجنع بلعام بالستثنائي 
بملؤلخ في 04 غشت 2020

تم بتخاذ بلقربلبت بلتال ة: 
قربل لقم 1: بلذي ينص على مايلي: 

تففيت بلحصص
قربل لقم 2: بلذي ينص على مايلي: 

تغ ي3 بلشكل بلقامفني
قربل لقم ): بلذي ينص على مايلي: 

لفع من لبسنا7 بلشركة 
قربل لقم 4: بلذي ينص على مايلي: 

تع ين مسي3
 تبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

بلنظام برسا�شي بلتال ة: 
بند لقم 1: بلذي ينص على مايلي: 

بلشكل بلقامفني 
بند لقم 2: بلذي ينص على مايلي: 

بلتسن ة بلقامفم ة
بند لقم 6: بلذي ينص على مايلي: 

بلحصص
بند لقم 7 : بلذي ينص على مايلي: 

لبسنا7 بالجتناعي 
على  ينص  بلذي   :1( لقم  بند 

مايلي: تع ين مسي3
على  ينص  بلذي   :15 لقم  بند 

مايلي: تففيض بلصالح ات 
على  ينص  بلذي   :16 لقم  بند 

مايلي: بالمضاء 
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
شتن 3   14 بتاليخ  بالرااط  بلتجالية 

2021 تحت لقم 117458.
2(I

SOFIDACE

RABMO GROUP
إعالن متعدد بلقربلبت

SOFIDACE
 SCTEUR 9 IMM. 16 RESIDENCE

 AMAL HAY RIAD ، 10100،
RABAT MAROC

RABMO GROUP »شركة ذبت 
بملسؤ ل ة بملحد دة«

 عنفبن مقرها بالجتناعي: لقم 4 
زمقة  بد زيز بلطابق ) شقة 7 بكدب7 

بلرااط - 10090 بلرااط بملغرب.

»إعالن متعدد بلقربلبت«
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي: 

.1427(5

بنقت�شى بلجنع بلعام بالستثنائي 

بملؤلخ في 09 غشت 2021

تم بتخاذ بلقربلبت بلتال ة: 

قربل لقم 1: بلذي ينص على مايلي: 

تففيت بلحصص

قربل لقم 2: بلذي ينص على مايلي: 

بستقالة بملسي3ة  تع ين مسي3 

قربل لقم ): بلذي ينص على مايلي: 

تحفيل بملقر بالجتناعي 

 تبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

بلنظام برسا�شي بلتال ة: 

بند لقم 6: بلذي ينص على مايلي: 

بلحصص

بند لقم 7 : بلذي ينص على مايلي: 

بلربسنا7 بالجتناعي 

على  ينص  بلذي   :1( لقم  بند 

مايلي: تع ين مسي3

على  ينص  بلذي   :15 لقم  بند 

مايلي: تففيض بلصالح ات 

على  ينص  بلذي   :16 لقم  بند 

مايلي: بالمضاء 

بند لقم 4: بلذي ينص على مايلي: 

بملقر بالجتناعي 

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

شتن 3   17 بتاليخ  بالرااط  بلتجالية 

2021 تحت لقم 117567.

24I

SOFIDACE

TASKALA EVENEMENT
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تحفيل بملقر بالجتناعي للشركة

SOFIDACE

 SCTEUR 9 IMM. 16 RESIDENCE

 AMAL HAY RIAD ، 10100،

RABAT MAROC

TASKALA EVENEMENT شركة 

ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة
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 عنفبن مقرها بإلجتناعي عنالة لقم 
8 شقة لقم )1 محاج بلرياض حي 
بلرياض بلرااط - 10100 بلرااط 

بملغرب.
تحفيل بملقر بالجتناعي للشركة

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 
.78887

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 
بملؤلخ في 29 غشت 2021 تم تحفيل 
من  للشركة  بلحالي  بالجتناعي  بملقر 
محاج   1( شقة لقم   8 »عنالة لقم 
بلرياض حي بلرياض بلرااط - 10100 
17 زمقة  إلى »قطاع  بلرااط بملغرب » 
شقة  ب  عنالة  سفساف  بلي  ب ن ا 
لقم 75 حي بلرياض - 10100 بلرااط 

بملغرب«.
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
شتن 3   17 بتاليخ  بالرااط  بلتجالية 

2021 تحت لقم 117566.

25I

SOFIDACE

 BEN YAAKOUB GRAND
TRAVAUX MINIER

إعالن متعدد بلقربلبت

SOFIDACE
 SCTEUR 9 IMM. 16 RESIDENCE

 AMAL HAY RIAD ، 10100،
RABAT MAROC

 BEN YAAKOUB GRAND
TRAVAUX MINIER »شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة«
 عنفبن مقرها بالجتناعي: لقم 12 

شالع بدلي�شي حي بلصناعي مربكش - 
40110 مربكش بملغرب.
»إعالن متعدد بلقربلبت«

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي: 
.(064(

بنقت�شى بلجنع بلعام بالستثنائي 
بملؤلخ في 25 يناير 2021

تم بتخاذ بلقربلبت بلتال ة: 
قربل لقم 1: بلذي ينص على مايلي: 

تففيت بلحصص
قربل لقم 2: بلذي ينص على مايلي: 

تع ين مسي3 

قربل لقم ): بلذي ينص على مايلي: 
تغ ي3  تح ين بلقامفن برسا�شي

 تبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 
بلنظام برسا�شي بلتال ة: 

بند لقم 1 : بلذي ينص على مايلي: 
بلحصص

بند لقم 2: بلذي ينص على مايلي: 
بستقالة مسي3 

بند لقم 6 : بلذي ينص على مايلي: 
بلحصص

بند لقم 7: بلذي ينص على مايلي: 
لبسنا7 

على  ينص  بلذي   :14 لقم  بند 
مايلي: تس ي3 بدبلة بلشركة 

على  ينص  بلذي   :16 لقم  بند 
مايلي: بمضاء 

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
شتن 3   1( بتاليخ  بنربكش  بلتجالية 

2021 تحت لقم 10217.

26I

SOFIDACE

STJG MAITENANCE
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تففيت حصص

SOFIDACE
 SCTEUR 9 IMM. 16 RESIDENCE

 AMAL HAY RIAD ، 10100،
RABAT MAROC

STJG MAITENANCE شركة ذبت 
بملسؤ ل ة بملحد دة

 عنفبن مقرها بإلجتناعي لقم 16 
زمقة سبف شقة 4 بكدب7 بلرااط - 

10090 بلرااط بملغرب.
تففيت حصص

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 
.142851

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 
تنت   2021 غشت   20 في  بملؤلخ 

بملصادقة على :
غ تي  س دي  (ة)  بلس د  تففيت 
من  بجتناع ة  حصة   599 بلجناني 
(ة)  حصة لفائدة بلس د   600 أصل 
 20 بتاليخ  بلقابضة  جناني  شركة 

غشت 2021.

جفان  مفلة  (ة)  بلس د  تففيت 
00) حصة بجتناع ة من أصل 00) 
حصة لفائدة بلس د (ة) شركة جناني 

بلقابضة بتاليخ 20 غشت 2021.
بلجناني  طه  (ة)  بلس د  تففيت 
100 حصة بجتناع ة من أصل 100 
حصة لفائدة بلس د (ة) شركة جناني 

بلقابضة بتاليخ 20 غشت 2021.
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم   
شتن 3   15 بتاليخ  بالرااط  بلتجالية 

2021 تحت لقم 117460.
27I

LMT AUDITING

YOUTAC TRANS
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
تأسيس شركة

LMT AUDITING
 N°404 4ème étage, espace

 paquet Avenue Mohamed V ،
20000، CASABLANCA MAROC

YOUTAC TRANS شركة ذبت 
مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 

بلفح د
 عنفبن مقرها بإلجتناعي زمقة 

سن ة، إقامة شهرزبد)، بلطابق5 
بلرقم22,بلدبل بلب ضاء، بملغرب - 

20000 بلدبل بلب ضاء بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بلفح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
51751(

 22 في  مؤلخ  حر  عقد  بنقت�شى 
بلقامفن  إعدبد  تم   2021 شتن 3 
مسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 
بلفح د  بلشريك  ذبت  محد دة 

باملنيزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بلفح د.
عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 
 : تسن تها  بنختصر  بإلقتضاء 

.YOUTAC TRANS
بلنقل   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بلفطني  بلد لي للبضائع.

زمقة   : بالجتناعي  بملقر  عنفبن 
بلطابق5  شهرزبد)،  إقامة  سن ة، 
 - بملغرب  بلب ضاء،  بلرقم22,بلدبل 

20000 بلدبل بلب ضاء بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 

دلهم، مقسم كالتالي:
بلس د عبدبلرحنان شاب : 1.000 

حصة بق نة 100 دلهم للحصة.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :
شاب  عبدبلرحنان  بلس د 
 2042 لقم  تل ال  حي  عنفبمه(ب) 
بكادير   80000 بكادير  ت ك فين 

بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:
شاب  عبدبلرحنان  بلس د 
 2042 لقم  تل ال  حي  عنفبمه(ب) 
ت ك فين بكادير 80000 بكادير بملغرب
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
 28 بتاليخ  بلب ضاء  بالدبل  بلتجالية 

شتن 3 2021 تحت لقم )79440.
28I

MEGAINDUS ZF

MEGAINDUS ZF
إعالن متعدد بلقربلبت

MEGAINDUS ZF
بملنطقة بلحرة للتصدير بطنجة، 
بلجزء لقم 14،بلقطعة لقم 1 

،بملكتب لقم 6) ، 90000، طنجة 
بملغرب

MEGAINDUS ZF »شركة ذبت 
بملسؤ ل ة بملحد دة ذبت بلشريك 

بلفح د«
 عنفبن مقرها بالجتناعي: بملنطقة 
بلحرة للتصدير بطنجة، بلجزء لقم 
14، بلقطعة لقم 1، ببملكتب لقم 6) 

- 90000 طنجة بملغرب.
»إعالن متعدد بلقربلبت«

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي: 
.1144(5

بنقت�شى بلجنع بلعام بالستثنائي 
بملؤلخ في 22 شتن 3 2021
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تم بتخاذ بلقربلبت بلتال ة: 
قربل لقم 1: بلذي ينص على مايلي: 
من  بجتناع ة  حصة   100 تففيت 
للحصة  م.ع.ص  دلهم   1.000 فئة 
قدلها  بجنال ة  بق نة  بلفبحدة، 
م.ع.ص  بملكتتبة  دلهم   100.000
بلرح م  عبد  بلس د  لفائدة  سلفا 
 MEGAINDUS ZF بلزااخ في شركة 
SARL-AU لصالح بلس د عبد بلسالم 
بلجنس ة،  مغربي   ،MRE بلحنزي، 
حصة   60) بفرنسا   بلساكن 
محسن،  محند  بجتناع ة)  بلس د 
بطنجة  بلجنس ة  بلساكن  مغربي 

)40 حصة بجتناع ة).
قربل لقم 2: بلذي ينص على مايلي: 
تجديد ثقة تس ي3 بلشركة في بلس د 
محند محسن بصفته بملسي3 بلفح د 
 ،MEGAINDUS ZF SARL لشركة 
 ذلك ملدة غي3 محد دة. تلزم بلشركة 
في جن ع معامالتها بالتفق ع بلفح د 
محند  بلس د  بلشريك  للنسي3 

محسن.
على  ينص  بلذي   :( لقم  قربل 
تح ين  بعادة ص اغة بلنظام  مايلي: 
بالسا�شي للشركة في شكل شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة بعدة شركاء.
 تبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

بلنظام برسا�شي بلتال ة: 
بند لقم 0: بلذي ينص على مايلي: 
إعادة ص اغته في شكل شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة بعدة شركاء
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
أكتفار   14 بتاليخ  بطنجة  بلتجالية 

2021 تحت لقم )24694.

29I

MATUTEC SARL 

MATUTEC
إعالن متعدد بلقربلبت

MATUTEC SARL
بملنطقة بلحرة للتصدير 

 ،24A2 بفخالف،بلقطعة لقم
بلجزءلقم 24B،بلطابق 

 ،13C ، 90000 بال 7،بملكتب لقم
طنجة بملغرب

MATUTEC »شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة«

 عنفبن مقرها بالجتناعي: بملنطقة 

بلحرة للتصدير بفخالف،بلقطعة 
لقم 24A2،بلجزء لقم 24B ،بلطابق 

 13C - 90000 بال 7، بملكتب لقم

طنجة بملغرب.

»إعالن متعدد بلقربلبت«
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي: 

.92957

بنقت�شى بلجنع بلعام بالستثنائي 

بملؤلخ في 21 شتن 3 2021

تم بتخاذ بلقربلبت بلتال ة: 

قربل لقم 1: بلذي ينص على مايلي: 

من  بجتناع ة  حصص   7 تففيت 

للحصة  م.ع.ص  دلهم   1.000 فئة 

قدلها  بجنال ة  بق نة  بلفبحدة، 

7.000 دلهم م.ع.ص  بملكتتبة سلفا 

لفائدة بلس د محند سف ان بلقربطي 

)4 حصص بجتناع ة)  بلس د عنر 

بجتناع ة)  حصص   () بملقدم ني 

لصالح   MATUTEC SARL في شركة 

تفن�شي  برك ة،  بلسالم  عبد  بلس د 
زمقة  بتفنس،  بلجنس ة،  بلساكن 

بلجامعة، بليامة

قربل لقم 2: بلذي ينص على مايلي: 

من  للشركة  بالجتناعي  بملقر  تحفيل 

مقرها بلحالي بلكائن بطنجة ،بملنطقة 

بلقطعة  بفخالف،  للتصدير  بلحرة 
لقم 24A2، بلجزء لقم 24B، بلطابق 

مقرها  بلى   13C لقم  بملكتب  بال 7، 

بملنطقة  بطنجة،  بلكائن  بلجديد 

بلقطعة  بفخالف،  للتصدير  بلحرة 
لقم 24A2، بلجزء لقم 24B، بلطابق 

.24A بلثاني، بملكتب لقم

قربل لقم ): بلذي ينص على مايلي: 

تجديد ثقة تس ي3 بلشركة في بلس د 

بملسي3  بصفته  برك ة  بلسالم  عبد 

 ،MATUTEC SARL بلفح د لشركة 

 ذلك ملدة غي3 محد دة. تلزم بلشركة 

بملسي3  بتفق ع  معامالتها  جن ع  في 

برك ة  بلسالم  عبد  بلس د  بلفح د 

عبد  بلس د  سفر  جفبز  لقم  (تغ ي3 

بلسالم برك ة  ذلك تبعا لتجديده).

على  ينص  بلذي   :4 لقم  قربل 

تح ين  إعادة ص اغة بلنظام  مايلي: 

بلتغ ي3بت  مجنفع  ليشنل  برسا�شي 

بلجديدة.

 تبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

بلنظام برسا�شي بلتال ة: 

بند لقم 0: بلذي ينص على مايلي: 

تنت بعادة ص اغة بلقامفن بالسا�شي 

بالكامل 

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

أكتفار   12 بتاليخ  بطنجة  بلتجالية 

2021 تحت لقم 246846.

(0I

CAGECO

M.G.S TRANSMISSION
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
تففيت حصص

CAGECO

29 شالع محند بلسادس عنالة ف2 

بلرقم 10 بلدبل بلب ضاء ، 20500، 

بلدبلبلب ضاء بملغرب

M.G.S TRANSMISSION شركة 

ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د

 عنفبن مقرها بإلجتناعي 92 زمقة 

8 حي ألسالن عين بل 3جة - 20)20 

بلدبلبلب ضاء بملغرب.

تففيت حصص
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.147755

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 

تنت   2021 شتن 3   20 في  بملؤلخ 

بملصادقة على :

عربقي  أديبة  (ة)  بلس د  تففيت 

8.000 حصة بجتناع ة من  حس ني 

بلس د  لفائدة  حصة   8.000 أصل 

شتن 3   20 بلغالي لحري�شي بتاليخ  (ة) 

.2021

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم   

 06 بتاليخ  بلب ضاء  بالدبل  بلتجالية 

أكتفار 2021 تحت لقم )79541.

(1I

CAGECO

TOULAL INOX
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تحفيل بملقر بالجتناعي للشركة

CAGECO
29 شالع محند بلسادس عنالة ف2 
بلرقم 10 بلدبل بلب ضاء ، 20500، 

بلدبلبلب ضاء بملغرب
TOULAL INOX شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة
 عنفبن مقرها بإلجتناعي 57 مكرل 
شالع بلشفشا ني 2 عين بلسبع - 

20250 بلدبلبلب ضاء بملغرب.
تحفيل بملقر بالجتناعي للشركة

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 
.147871

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 
بملؤلخ في 20 شتن 3 2021 تم تحفيل 
من  للشركة  بلحالي  بالجتناعي  بملقر 
 2 بلشفشا ني  شالع  مكرل   57  «
بلدبلبلب ضاء   20250  - بلسبع  عين 
بلزلقطفني  شالع   41« إلى  بملغرب« 
 28810  -  (7 بلشقة   7 بلطابق 

بلدبلبلب ضاء بملغرب«.
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
 01 بتاليخ  بلب ضاء  بالدبل  بلتجالية 

أكتفار 2021 تحت لقم 794897.

(2I

JURIS INVEST PARTNERS

 JEAN BUSNOT(
 MAROC (Intermédiaire

d›assurances
إعالن متعدد بلقربلبت

JURIS INVEST PARTNERS
ج ت بزنس كالص لقم 16ـ18 

تجزئة بلتفف ق س دي معر ف بلدبل 
بلب ضاء، 20270، بلدبل بلب ضاء 

بملغرب
 JEAN BUSNOT MAROC(

 (Intermédiaire d›assurances
»شركة بملساهنة«

 عنفبن مقرها بالجتناعي: )255-25 
شالع بملسي3ة بلخضربء - 0))20 

بلدبل بلب ضاء بملغرب.
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»إعالن متعدد بلقربلبت«

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي: 

.200781

بنقت�شى بلجنع بلعام بالستثنائي 

بملؤلخ في 06 يفل فز 2021

تم بتخاذ بلقربلبت بلتال ة: 

على  ينص  بلذي   :1 لقم  قربل 

بتاليخ  بالدبلة  مجلس  قرل  مايلي: 

سهم   (000 بتففيت   05/07/2021

لتصبح   AFMA SA شركة  لفائدة 

مساهم جديد 

قربل لقم 2: بلذي ينص على مايلي: 

مجلس  متصرفي  جن ع  بستقالة 

جدد:  متصرفين  بالدبلة  تع ين 

 CIN A203856 محند فريد بنسع د

بملدير  منثلها   AFMA SA  شركة 

بلعام بملنتدب بلس د محسن بدلي�شي 

بلتفزبني  اللي CIN C545772  شركة 

 HOLDING PARTNERS GOURP

 CIN بلس د عبد بلفتاح بنسع د  JB

بلعام  بلجنع  غاية  بلى   CD340546

بلعادي بلسنفي للحسابات بملنته ة في 

(1/12/2026

على  ينص  بلذي   :( لقم  قربل 

بالدبلة  مجلس  قربل  حسب  مايلي: 

محند  نع ين   06/07/2021 بتاليخ 

بلى  عام  مدير  لئيس  بنسع د  فريد 

بلسنفي  بلعادي  بلعام  بلجنع  غاية 

للحسابات بملنته ة في 1/12/2026)

قربل لقم 4: بلذي ينص على مايلي: 

نع ين محسن بدلي�شي بلتفزبني  اللي 

بلس د  منتدب  تع ين  عام  مدير 

عبد بلفتاح بنسع د منثل مسؤ 7 

للشركة

 تبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

بلنظام برسا�شي بلتال ة: 

بند لقم 1: بلذي ينص على مايلي: 

تح ين بلنظام بالسا�شي 

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

 2( بتاليخ  بلب ضاء  بالدبل  بلتجالية 

غشت 2021 تحت لقم )79049.

((I

G.MAO.CCF

STE IKHLAS NEW
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تأسيس شركة

G.MAO.CCF
 AVENUE HASSAN II VILLE 24

 NOUVELLE ، 30000، FES
MAROC

STE IKHLAS NEW شركة ذبت 
بملسؤ ل ة بملحد دة

 عنفبن مقرها بإلجتناعي لقم 8 
عنالة د إقامة برمان بملسي3ة فاس 
لقم 8 عنالة د إقامة برمان بملسي3ة 

فاس 0000) فاس بملغرب
تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

69759
في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
تم إعدبد بلقامفن   2021 شتن 3   2(
بملسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحد دة باملنيزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.
عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 
 STE  : تسن تها  بنختصر  بإلقتضاء 

.IKHLAS NEW
: مقا 7 في  غرض بلشركة بإيجاز 
ب ع  في  بلتجالة  بملختلفة+  برشغا7 

لفبزم بملكتب.
 8 لقم   : بالجتناعي  بملقر  عنفبن 
فاس  بملسي3ة  برمان  إقامة  د  عنالة 
عنالة د إقامة برمان بملسي3ة   8 لقم 

فاس 0000) فاس بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 

دلهم، مقسم كالتالي:
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :
بلس د محند صدلبتي عنفبمه(ب) 
لقم )1 زمقة بلصفصاف بلن3جس ب 

فاس 0000) فاس بملغرب.
بلس د سع د بغنال ش عنفبمه(ب) 
لقم 2 عنالة ) إقامة إخالص ز بغة 

فاس 0000) فاس بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 
 مفبطن مسي3ي بلشركة:

بلس د محند صدلبتي عنفبمه(ب) 
لقم )1 زمقة بلصفصاف بلن3جس ب 

فاس 0000) فاس بملغرب
بلس د سع د بغنال ش عنفبمه(ب) 
لقم 2 عنالة ) إقامة إخالص ز بغة 

فاس 0000) فاس بملغرب
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
أكتفار   06 بتاليخ  بفاس  بلتجالية 

2021 تحت لقم 4417/21.

(4I

FIDU.PRO CONSULTING

 DESIGNDESK
 CONCEPTION ET

REALISATION
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تحفيل بملقر بالجتناعي للشركة

FIDU.PRO CONSULTING
ملتقى شالع بم ل ز ال  زمقة غ ثل 
بلطابق11 لقم 29 بلدبل بلب ضاء ، 

0، بلدبل بلب ضاء بملغرب
 DESIGNDESK CONCEPTION
ET REALISATION شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة
 عنفبن مقرها بإلجتناعي ملتقى 

شالع بم ل ز ال  زمقة غ ثل بلطابق 
11 بلرقم 29 بلدبل بلب ضاء - 0000 

بلدبل بلب ضاء بملغرب.
تحفيل بملقر بالجتناعي للشركة

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي -.
بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 
بملؤلخ في 09 غشت 2021 تم تحفيل 
من  للشركة  بلحالي  بالجتناعي  بملقر 
»ملتقى شالع بم ل ز ال  زمقة غ ثل 
بلدبل بلب ضاء   29 بلرقم   11 بلطابق 
إلى  بملغرب«  بلب ضاء  بلدبل   0000  -
أ لك دي  إقامة   6 محند  »شالع 
 0000  - بملحندية   7 لقم  بملحل   5

بملحندية بملغرب«.
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
 05 بتاليخ  باملحندية  بالبتدبئ ة 

أكتفار 2021 تحت لقم )207.

(5I

CATTLEB SARL AU

STE CATTLEB
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
تأسيس شركة

CATTLEB SARL AU

 BLOC D N 48 ETAGE 3 DIYAR

 SAISS VN ، 50000، MEKNES

MAROC

STE CATTLEB شركة ذبت 

مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 

بلفح د

 عنفبن مقرها بإلجتناعي بلفك دب7 
لقم 48 بلطابق بلثالث ديال سايس 

م.ج - 50000 مكناس بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بلفح د 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

54475

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
تم إعدبد بلقامفن   2021 أكتفار   01

مسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بلفح د  بلشريك  ذبت  محد دة 

باملنيزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بلفح د.

عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 

 STE  : تسن تها  بنختصر  بإلقتضاء 

.CATTLEB

ترا ة   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بملفب�شي

تنن ة برلب�شي بلفالح ة.

عنفبن بملقر بالجتناعي : بلفك دب7 
بلثالث ديال سايس  بلطابق   48 لقم 

م.ج - 50000 مكناس بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 

دلهم، مقسم كالتالي:

بلس د بفلمضان محسن : 1.000 

حصة بق نة 100 دلهم للحصة.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :
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محسن  بفلمضان  بلس د 
 48 لقم  شقة  دب7  بلفك  عنفبمه(ب) 
م.ج  سايس  ديال  بلثالث  بلطابق 

50000 مكناس بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:
محسن  بفلمضان  بلس د 
 48 لقم  شقة  دب7  بلفك  عنفبمه(ب) 
م.ج  سايس  ديال  بلثالث  بلطابق 

50000 مكناس بملغرب
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
أكتفار   14 بلتجالية بنكناس بتاليخ 

2021 تحت لقم 4506.

(6I

FIDUCIAIRE MALIKI

BENDATTE
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تحفيل بملقر بالجتناعي للشركة

FIDUCIAIRE MALIKI
شالع بملسجد لقم 20 بلطابق بال 7 
بلشقة 1 بلرش دية ص ب 188 ، 

52000، بلرش دية بملغرب
BENDATTE شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة
 عنفبن مقرها بإلجتناعي 

 RUE ADI EL HARAKI BLD
 ABDELMOUMEN MAARIF

 CASABLANCA - 20000
CASABLANCA بملغرب.

تحفيل بملقر بالجتناعي للشركة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي -.

 بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي
بملؤلخ في 0) غشت 2021 تم تحفيل 
للشركة  بلحالي  بالجتناعي  بملقر 
 RUE ADI EL HARAKI BLD« من 
 ABDELMOUMEN MAARIF
 CASABLANCA - 20000
CASABLANCA بملغرب« إلى »مدغرة 
بلخنك بلرش دية - 52000 بلرش دية 

بملغرب«.
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
 27 بتاليخ  بالرش دية  بالبتدبئ ة 

شتن 3 2021 تحت لقم 421/2021.

(7I

SOFIDACE

 ESPACE SANTE ET

BONHEUR
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

حل شركة

SOFIDACE

 SCTEUR 9 IMM. 16 RESIDENCE

 AMAL HAY RIAD ، 10100،

RABAT MAROC

 ESPACE SANTE ET BONHEUR

شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة(في 

طفل بلتصف ة)

 عنفبن مقرها بإلجتناعي حسان 
لقم 29 زمقة مفالي علي بلشريف 

بلرااط - 10020 بلرااط بملغرب.

حل شركة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.128(6(

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 

2021 تقرل حل  20 شتن 3  بملؤلخ في 

بملحد دة  بملسؤ ل ة  ذبت  شركة 

 ESPACE SANTE ET BONHEUR

مبلغ لأسنالها 80.000 دلهم  عنفبن 
مقرها بإلجتناعي حسان لقم 29 زمقة 

مفالي علي بلشريف بلرااط - 10020 

بلرااط بملغرب مت جة 7 : بلتفقف عن 

بلنشاط.

بلتصف ة ب حسان    حدد مقر 
بلشريف  علي  مفالي  زمقة   29 لقم 

بلرااط - 10020 بلرااط بملغرب. 

  عين:

حنزة ل كي  عنفبمه(ب)  بلس د(ة) 
بلسفي�شي  بفع اش  بني  زمقة   17

(ة)  بلرااط بملغرب كنصفي   10170

للشركة.

  عند بإلقتضاء بلحد د بملفر ضة 

محل  لهم  بملخفلة  بلصالح ات  على 

بملخابرة  محل تبل غ بلعقفد  بلفثائق 

بملتعلقة بالتصف ة : لحل شركة 

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

شتن 3   29 بتاليخ  بالرااط  بلتجالية 

2021 تحت لقم 117876.

(8I

 MOGADOR مفكاد ل أسيست آمد سي3فيس

ASSIST AND SERVICES SARL

أيوب أكازو
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د

حل شركة

مفكاد ل أسيست آمد سي3فيس 

 MOGADOR ASSIST AND

SERVICES SARL

لقم 2 حي باب دكالة شالع  بد 

بملخازن بلشقة لقم ) بالطابق 

بلثاني بلصفيرة بلصفيرة، 44000، 

بلصفيرة بملغرب

أيفب أكاز  شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بلفح د(في 

طفل بلتصف ة)

 عنفبن مقرها بإلجتناعي بملحل 

بلتجالي بلكائن بنركز بلكرينات 

إقلبم بلصفيرة - 44000 بلصفيرة 

بملغرب.

حل شركة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.4467

بلفح د  بلشريك  قربل  بنقت�شى 

تقرل   2021 يفم ف   28 في  بملؤلخ 

ذبت مسؤ ل ة محد دة  حل شركة 

أكاز   أيفب  بلفح د  بلشريك  ذبت 

دلهم   100.000 لأسنالها  مبلغ 

بملحل  بإلجتناعي  مقرها   عنفبن 

بلكرينات  بنركز  بلكائن  بلتجالي 

بلصفيرة   44000  - بلصفيرة  إقلبم 

بملغرب مت جة 7 : بلتفقف عن مزب لة 

بلنشاط.

بملحل  ب  بلتصف ة  مقر  حدد    

بلكرينات  بنركز  بلكائن  بلتجالي 

بلصفيرة   44000  - بلصفيرة  إقلبم 

بملغرب. 

  عين:

بلس د(ة) أيفب أ تاه ف  عنفبمه(ب) 

بمزكان  تربست   1(4 لقم   8(7 زمقة 

44000 بلصفيرة بملغرب كنصفي (ة) 

للشركة.

 عند بإلقتضاء بلحد د بملفر ضة 

محل  لهم  بملخفلة  بلصالح ات  على 

بملخابرة  محل تبل غ بلعقفد  بلفثائق 
بملحل بلتجالي   : بملتعلقة بالتصف ة 

إقلبم  بلكرينات  بنركز  بلكائن 

بلصفيرة

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

 06 بتاليخ  بالصفيرة  بالبتدبئ ة 

أكتفار 2021 تحت لقم 48).

(9I

N.LORD CONSEIL

N.LORD CONSEIL
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

قفل بلتصف ة

N.LORD CONSEIL
لقم 02 مجنفعة 05 إقامة بلنصر 

شالع محند بلسادس بلب ضاء 

- 20270 بلب ضاء ، 20400، 

CASABLANCA MAROC

N.LORD CONSEIL شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة

 عنفبن مقرها بإلجتناعي : لقم 02 

مجنفعة 05 إقامة بلنصر شالع 

محند بلسادس بلب ضاء - 20270 

بلب ضاء بملغرب.

قفل بلتصف ة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

.4486(5

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 

2021 تقرل حل  17 شتن 3  بملؤلخ في 

ذبت  شركة   N.LORD CONSEIL

لأسنالها  مبلغ  بملحد دة  بملسؤ ل ة 

مقرها  دلهم  عنفبن   100.000

 05 مجنفعة   02 لقم  بإلجتناعي 

بلسادس  بلنصر شالع محند  إقامة 

بملغرب  بلب ضاء   20270  - بلب ضاء 

مت جة لنهاية بلنشاط.

  عين:

بفشالمف  مب ل  بلس د(ة) 
 05 مجنفعة   02 لقم   عنفبمه(ب) 

بلسادس  بلنصر شالع محند  إقامة 

بملغرب  بلب ضاء   20270 بلب ضاء 

كنصفي (ة) للشركة.
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  قد تم بنعقاد بلجنع ة بلختام ة 
 02 2021  في لقم  شتن 3   17 بتاليخ 
شالع  بلنصر  إقامة   05 مجنفعة 
 20270  - بلب ضاء  بلسادس  محند 

بلب ضاء بملغرب.
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
 1( بتاليخ  بلب ضاء  بالدبل  بلتجالية 

غشت 2021 تحت لقم 789794.
40I

ACELINE

ACELINE
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تأسيس شركة

ACELINE
 LOT 12 ZI MGHOUGHA

TANGER ، 90000-، طنجة بملغرب
ACELINE شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة
 LOT 12 عنفبن مقرها بإلجتناعي 
 ZI MGHOUGHA -TANGER -

90000 طنجة بملغرب
تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

120((9
في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
تم إعدبد بلقامفن   2021 شتن 3   1(
بملسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحد دة باملنيزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.
عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 
 : تسن تها  بنختصر  بإلقتضاء 

.ACELINE
بلنس ج   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

 برلبسة.
 LOT  : بالجتناعي  بملقر  عنفبن 
 12 ZI MGHOUGHA -TANGER -

90000 طنجة بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.
 10.000 بلشركة:  لأسنا7  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :

م نفني  بلدين  جنا7  بلس د 
 (9 لقم  طنجيس  تجزئة  عنفبمه(ب) 

طنجة 90000 طنجة بملغرب.
بلحدبدي  بلعزيز  عبد  بلس د 
 556 لقم   1 تجزئة بملرس  عنفبمه(ب) 

90000 طنجة بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:
م نفني  بلدين  جنا7  بلس د 
 (9 لقم  طنجيس  تجزئة  عنفبمه(ب) 

طنجة 90000 طنجة بملغرب
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
شتن 3   27 بتاليخ  بطنجة  بلتجالية 

2021 تحت لقم )8)246.
41I

MK TRAV

MK TRAV
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تحفيل بملقر بالجتناعي للشركة

MK TRAV
لقم 9 بقامة مب لة بلطابق 4 بلشقة 
18 شالع غسان كنفاني - فاس ، 

0000)، فاس بملغرب
MK TRAV شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة
 عنفبن مقرها بإلجتناعي لقم 9 
بقامة مب لة بلطابق 4 بلشقة 18 

شالع غسان كنفاني - فاس - 0000) 
فاس بملغرب.

تحفيل بملقر بالجتناعي للشركة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.41625
بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 
2021 تم تحفيل  26 أبريل  بملؤلخ في 
من  للشركة  بلحالي  بالجتناعي  بملقر 
»لقم 9 بقامة مب لة بلطابق 4 بلشقة 
 - فاس   - كنفاني  غسان  شالع   18
»بلطابق  إلى  بملغرب«  فاس   (0000
 12 زمقة  بطلس  16بقامة  مكتب   1
بملدينة  فاس  بالطلس  بنجلفن  عنر 

بلجديدة - 0000) فاس بملغرب«.
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
أكتفار   06 بتاليخ  بفاس  بلتجالية 

2021 تحت لقم 4415.
42I

KHALIFI AUDIT ET CONSEIL

 LABORATORY FOX

SOFTWARE
إعالن متعدد بلقربلبت

KHALIFI AUDIT ET CONSEIL

 bd abdelmoumen 185

 walili parc 3eme etg N°11

 CASABLANCA، 20360،

CASABLANCA MAROC

 LABORATORY FOX SOFTWARE

»شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة«

 عنفبن مقرها بالجتناعي: زب ية 

بالس مفالي عبد بلعزيز  بلزالقة 
لقم 5 بقامة بلنصرعنالة 22 بلطابق 

6 - 28026 طنجة بملغرب.

»إعالن متعدد بلقربلبت«
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي: 

.117719

بنقت�شى بلجنع بلعام بالستثنائي 

بملؤلخ في 20 شتن 3 2021

تم بتخاذ بلقربلبت بلتال ة: 

على  ينص  بلذي   :1 لقم  قربل 

مايلي: - تففيت 999 حصة بجتناع ة 

 TECHNOLOGIY شركة  قبل  من 

بلس د  لصالح   CAPITAL INVEST

بلساحلي  بلفبس ني  عدمان  محند 

لقم  بلفطن ة  بلبطاقة  حامل   ،

K325382

قربل لقم 2: بلذي ينص على مايلي: 

من   8  7 تعديل مطابق للنادتين   -

بلنظام برسا�شي

قربل لقم ): بلذي ينص على مايلي: 

- تغ ي3 بلشكل بلقامفني للشركة ، بلتي 

تصبح شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة 

»SARL AU« بلشريك بلفح د

قربل لقم 4: بلذي ينص على مايلي: 

- مربجعة بلنظام برسا�شي

 تبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

بلنظام برسا�شي بلتال ة: 

بند لقم 7: بلذي ينص على مايلي: 

مساهنات

بند لقم 8: بلذي ينص على مايلي: 
لأس بملا7

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

أكتفار   11 بتاليخ  بطنجة  بلتجالية 

2021 تحت لقم 8877.

4(I

مكتب محاماة بالستاذة جفهري مها

MARMOLSPAIN
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

حل شركة

مكتب محاماة بالستاذة جفهري مها

96، شالع أمفا، بقامة لا ع أمفا، 

بلطابق بال 7 لقم 14 ، 00)20، 

بلدبل بلب ضاء بملغرب

MARMOLSPAIN شركة ذبت 
بملسؤ ل ة بملحد دة(في طفل 

بلتصف ة)

 عنفبن مقرها بإلجتناعي 57)، 

شالع محند بلخامس - بلطابق 

 A/4 - بر 7، بلشقة 02 - فضاء

00)20 بلدبلبلب ضاء بملغرب.

حل شركة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.1944(7

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 

تقرل حل   2021 ماي   26 في  بملؤلخ 

بملحد دة  بملسؤ ل ة  ذبت  شركة 

لأسنالها  مبلغ   MARMOLSPAIN

مقرها  دلهم  عنفبن   2.618.000

محند  شالع   ،(57 بإلجتناعي 

 02 بلشقة  بلطابق بر 7،   - بلخامس 

بلدبلبلب ضاء   A/4 - 20(00 - فضاء 

: صعفاة بالستنربل  بملغرب مت جة 7 

في بالستغال7.

 ،(57 ب  بلتصف ة  مقر  حدد    

شالع محند بلخامس - بلطابق بر 7، 

 A/4 - 20(00 فضاء   -  02 بلشقة 

بلدبلبلب ضاء بملغرب. 

  عين:

 Isabel Maria BELTRA (ة)بلس د

 Rue TORREGROSA  عنفبمه(ب) 

 Comuneros de Castilla, 23,

 2° 03660 Novelda (Alicante)

 - Espagne 03660 Novelda

Espagne كنصفي (ة) للشركة.
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  عند بإلقتضاء بلحد د بملفر ضة 
محل  لهم  بملخفلة  بلصالح ات  على 
بملخابرة  محل تبل غ بلعقفد  بلفثائق 

بملتعلقة بالتصف ة : -
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
 11 بتاليخ  بلب ضاء  بالدبل  بلتجالية 

أكتفار 2021 تحت لقم 796015.
44I

CCJF

WEST MED CAPITAL
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
تأسيس شركة

CCJF
 Bd la corniche Rés Al Yacht

 imm B 5ème Etg Casablanca ،
20040، CASABLANCA MAROC
WEST MED 100.000,00 شركة 

ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 
بلشريك بلفح د

 عنفبن مقرها بإلجتناعي شالع 
بفلكفن زمقة جعفر ببن حبيب إقامة 

بملشرق 2، بلطابق بر 7، لقم ) - 
20000 بلدبل بلب ضاء بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بلفح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
518901

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
تم إعدبد بلقامفن   2021 أكتفار   05
مسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 
بلفح د  بلشريك  ذبت  محد دة 

باملنيزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بلفح د.
عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 
 WEST  : بإلقتضاء بنختصر تسن تها 

.MED 100.000,00
تدبي3   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بلق م بملنقفلة.
شالع   : بالجتناعي  بملقر  عنفبن 
بفلكفن زمقة جعفر ببن حبيب إقامة 
 -  ( لقم  بر 7،  بلطابق   ،2 بملشرق 

20000 بلدبل بلب ضاء بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 
بلشركة : 99 سنة.

بلشركة:  لأسنا7  مبلغ 
100.000,00 دلهم، مقسم كالتالي:

بلس د حن د بن غريضف : 1.000 
حصة بق نة 100 دلهم للحصة.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 
 صفات  مفبطن بلشركاء :

غريضف  بن  حن د  بلس د 
 17 ب   ب  عنالة  بالمامة  عنفبمه(ب) 
بلدبل   20000 بل 3مف�شي   112( لقم 

بلب ضاء بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:
غريضف  بن  حن د  بلس د 
 17 ب   ب  عنالة  بالمامة  عنفبمه(ب) 
بلدبل   20000 بل 3مف�شي   112( لقم 

بلب ضاء بملغرب
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
 11 بتاليخ  بلب ضاء  بالدبل  بلتجالية 

أكتفار 2021 تحت لقم 795960.
45I

audial fiduciaire

BEKANJA SARL
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تأسيس شركة

audial fiduciaire
 bd el qods casa ، 20300،

casablanca maroc
BEKANJA SARL شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة
 عنفبن مقرها بإلجتناعي تجزئة 

بلخي3 لقم 44 شالع ب الد بلحريز ب الد 
صالح بلنفبصر بلب ضاء - 20180 

بلدبل بلب ضاء بملغرب
تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

51924(
في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
تم إعدبد بلقامفن   2021 شتن 3   24
بملسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحد دة باملنيزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.

عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 

 : تسن تها  بنختصر  بإلقتضاء 

.BEKANJA SARL

تس ي3   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بملثلجات  مطعم  ب ع  إمتاج،  مقهى- 

بلحفالت  جن ع  منفن  منظم   -

بملناسبات.

تجزئة   : بالجتناعي  بملقر  عنفبن 

بلخي3 لقم 44 شالع ب الد بلحريز ب الد 

 20180  - بلب ضاء  بلنفبصر  صالح 

بلدبل بلب ضاء بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.

 10.000 بلشركة:  لأسنا7  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

حصة   20  : بلس د بلبكني حنزة 

بق نة 100 دلهم للحصة.

بلس دة بلبكني فت حة : 20 حصة 

بق نة 100 دلهم للحصة.

حصة   20  : ل�شى  بلبكني  بلس د 

بق نة 100 دلهم للحصة.

20 حصة   : بلس دة بلبكني هاجر 

بق نة 100 دلهم للحصة.

20 حصة   : بلس دة بمجال فاطنة 

بق نة 100 دلهم للحصة.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :

عنفبمه(ب)  فاطنة  بمجال  بلس دة 

ب الد  شالع   44 لقم  بلخي3  تجزئة 

بلحريز ب الد صالح بلنفبصر بلب ضاء 

20180 بلدبل بلب ضاء بملغرب.

عنفبمه(ب)  هاجر  بلبكني  بلس دة 

ب الد  شالع   44 لقم  بلخي3  تجزئة 

بلحريز ب الد صالح بلنفبصر بلب ضاء 

20180 بلدبل بلب ضاء بملغرب.

عنفبمه(ب)  ل�شى  بلبكني  بلس د 

ب الد  شالع   44 لقم  بلخي3  تجزئة 

بلحريز ب الد صالح بلنفبصر بلب ضاء 

20180 بلدبل بلب ضاء بملغرب.

بلبكني فت حة عنفبمه(ب)  بلس دة 

ب الد  شالع   44 لقم  بلخي3  تجزئة 

بلحريز ب الد صالح بلنفبصر بلب ضاء 

20180 بلدبل بلب ضاء بملغرب.

عنفبمه(ب)  حنزة  بلبكني  بلس د 
ب الد  شالع   44 لقم  بلخي3  تجزئة 
بلحريز ب الد صالح بلنفبصر بلب ضاء 

20180 بلدبل بلب ضاء بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:
بلبكني فت حة عنفبمه(ب)  بلس دة 
ب الد  شالع   44 لقم  بلخي3  تجزئة 
بلحريز ب الد صالح بلنفبصر بلب ضاء 

20180 بلدبل بلب ضاء بملغرب
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
 12 بتاليخ  بلب ضاء  بالدبل  بلتجالية 

أكتفار 2021 تحت لقم 17)796.
46I

ATLANTIC NEW HORIZON

ATLANTIC NEW HORIZON
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
تحفيل بملقر بالجتناعي للشركة

ATLANTIC NEW HORIZON
بملنطقة بلحرة للتصدير أطلنت ك 
فري ز ن، جناعة عامر سفل ة، 

  l1.52، l1.53، l1.64 بلقطعة لقم
l1.65 ، 14000، بلقن طرة بملغرب
 ATLANTIC NEW HORIZON

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 
بلشريك بلفح د

 عنفبن مقرها بإلجتناعي بملنطقة 
بلحرة للتصدير أطلنت ك فري ز ن، 
جناعة عامر سفل ة، بلقطعة لقم 

 l1.65 -  l1.52، l1.53، l1.64
14000 بلقن طرة بملغرب.

تحفيل بملقر بالجتناعي للشركة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.5115(
بلفح د  بلشريك  قربل  بنقت�شى 
بملؤلخ في 15 شتن 3 2021 تم تحفيل 
من  للشركة  بلحالي  بالجتناعي  بملقر 
أطلنت ك  للتصدير  بلحرة  »بملنطقة 
سفل ة،  عامر  جناعة  ز ن،  فري 
  l1.52، l1.53، l1.64 بلقطعة لقم
l1.65 - 14000 بلقن طرة بملغرب« إلى 
أ تفمفت ف  طنجة  بلحرة  »بملنطقة 
إقل م  بلجفبمعة،  جناعة  س تي، 
بلطابق   ،101 قطعة  فحص أمجرة، 
 90000  -  .2.5 لقم  بملكتب  بلثاني، 

طنجة بملغرب«.
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باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
 04 بتاليخ  بالقن طرة  بالبتدبئ ة 

أكتفار 2021 تحت لقم 88501.
47I

ATLANTIC NEW HORIZON

ATLANTIC NEW HORIZON
إعالن متعدد بلقربلبت

ATLANTIC NEW HORIZON
بملنطقة بلحرة للتصدير أطلنت ك 
فري ز ن، جناعة عامر سفل ة، 

  l1.52، l1.53، l1.64 بلقطعة لقم
l1.65 ، 14000، بلقن طرة بملغرب
 ATLANTIC NEW HORIZON
»شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة 

ذبت بلشريك بلفح د«
 عنفبن مقرها بالجتناعي: بملنطقة 
بلحرة للتصدير أطلنت ك فري ز ن، 
جناعة عامر سفل ة، بلقطعة لقم 
 l1.65 - -  l1.52، l1.53، l1.64

14000 بلقن طرة.
»إعالن متعدد بلقربلبت«

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي: 
120615 طنجة.

بنقت�شى بلجنع بلعام بالستثنائي 
بملؤلخ في 15 شتن 3 2021

تم بتخاذ بلقربلبت بلتال ة: 
قربل لقم 1: بلذي ينص على مايلي: 
بالجتناعي  بملقر  تحفيل   -
بلكائن  بلحالي  مقرها  من  للشركة 
بلحرة  بملنطقة  بلقن طرة،  بندينة 
للتصدير أطلنت ك فري ز ن، جناعة 
 l1.52، لقم  بلقطعة  سفل ة،  عامر 
l1.65  l1.53، l1.64 إلى بملقر بلجديد 
بلكائن بندينة طنجة، بملنطقة بلحرة 
جناعة  س تي،  أ تفمفت ف  طنجة 
أمجرة،  فحص  إقل م  بلجفبمعة، 
بملكتب  بلطابق بلثاني،   ،101 قطعة 

لقم 2.5.
على  ينص  بلذي   :2 لقم  قربل 
بلشركة  تس ي3  ثقة  تجديد  مايلي: 
بصفته  محصفن  بمبالك  بلس د  في 
ملدة  للشركة،  ذلك  بلفح د  بملسي3 
تلزم بلشركة في جن ع  غي3 محد دة. 
بلفح د  بملسي3  بتفق ع  معامالتها 

بلس د بمبالك محصفن.

على  ينص  بلذي   :( لقم  قربل 
مايلي: تح ين  إعادة ص اغة بلقامفن 

ليشنل  للشركة  ذلك  برسا�شي 

مجنفع بلتغ ي3بت بلجديدة.

 تبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

بلنظام برسا�شي بلتال ة: 

على  ينص  بلذي   :0 لقم  بند 

تح ين  إعادة ص اغة بلنظام  مايلي: 

برسا�شي بالكامل

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

أكتفار   07 بتاليخ  بطنجة  بلتجالية 

2021 تحت لقم 246721.

48I

mohammedia accounting

AISSA SERVICES
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
حل شركة

mohammedia accounting

 HASSANIA EXT BD MOKHTAR

 SOUSSI N° 2 ETG 1، 20800،

MOHAMMEDIA MAROC

AISSA SERVICES شركة ذبت 

مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 

بلفح د(في طفل بلتصف ة)

 عنفبن مقرها بإلجتناعي حي بلفجر 
لقم 99 بلقبف بلعال ا - 28820 

بملحندية بملغرب.

حل شركة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.17779

بلفح د  بلشريك  قربل  بنقت�شى 

2021 تقرل حل  0) شتن 3  بملؤلخ في 

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

 AISSA SERVICES بلفح د  بلشريك 

دلهم   100.000 لأسنالها  مبلغ 

 عنفبن مقرها بإلجتناعي حي بلفجر 
 28820  - بلعال ا  بلقبف   99 لقم 

تفقف   :  7 مت جة  بملغرب  بملحندية 

بلنشاط.

حي  ب  بلتصف ة  مقر  حدد    

بلفجر لقم 99 بلقبف بلعال ا - 28820 

بملحندية بملغرب. 

  عين:
بلصحرب ي  بنعي�شى  بلس د(ة) 
بلنصر  تجزئة  دبدية   عنفبمه(ب) 
بملغرب  بملحندية   288(0  (4 لقم 

كنصفي (ة) للشركة.
  عند بإلقتضاء بلحد د بملفر ضة 
محل  لهم  بملخفلة  بلصالح ات  على 
بملخابرة  محل تبل غ بلعقفد  بلفثائق 

بملتعلقة بالتصف ة : -
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
 07 بتاليخ  باملحندية  بالبتدبئ ة 

أكتفار 2021 تحت لقم 2110.
49I

KHALIFI AUDIT ET CONSEIL

FOX MARKETING AGENCY
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
تأسيس شركة

KHALIFI AUDIT ET CONSEIL
 bd abdelmoumen 185

 walili parc 3eme etg N°11
 CASABLANCA، 20360،
CASABLANCA MAROC

 FOX MARKETING AGENCY
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
 عنفبن مقرها بإلجتناعي زب ية بالس 

مفالي عبد بلعزيز  بلزالقة لقم 5 
بقامة بلنصرعنالة 22 بلطابق 6 - 

28026 طنجة بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بلفح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
12072(

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
تم إعدبد بلقامفن   2021 شتن 3   2(
مسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 
بلفح د  بلشريك  ذبت  محد دة 

باملنيزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بلفح د.
عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 
 FOX  : تسن تها  بنختصر  بإلقتضاء 

.MARKETING AGENCY

تطفير   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بلتسفيق  تحريك بلفسائط.
زب ية   : بالجتناعي  بملقر  عنفبن 

بالس مفالي عبد بلعزيز  بلزالقة لقم 

 -  6 22 بلطابق  5 بقامة بلنصرعنالة 

28026 طنجة بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 

دلهم، مقسم كالتالي:

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :

بلفبس ني  عدمان  محند  بلس د 

شالع أبي بلعالء  بلساحلي عنفبمه(ب) 

بملعري عنالة 18 بلطابق 17 11016 

طنجة بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:

بلفبس ني  عدمان  محند  بلس د 

شالع أبي بلعالء  بلساحلي عنفبمه(ب) 

بملعري عنالة 18 بلطابق 17 11016 

طنجة بملغرب

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

أكتفار   11 بتاليخ  بطنجة  بلتجالية 

2021 تحت لقم 8890.

50I

KHALIFI AUDIT ET CONSEIL

PROXI LOG
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
تأسيس شركة

KHALIFI AUDIT ET CONSEIL

 bd abdelmoumen 185

 walili parc 3eme etg N°11

 CASABLANCA، 20360،

CASABLANCA MAROC

PROXI LOG شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بلفح د

 عنفبن مقرها بإلجتناعي بإلجتناعي 
زب ية بالس مفالي عبد بلعزيز 

 بلزالقة لقم 5 بقامة بلنصرعنالة 

22 بلطابق 6 - 28026 طنجة 

بملغرب
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تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بلفح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

120725

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 

تم إعدبد بلقامفن   2021 شتن 3   2(

مسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بلفح د  بلشريك  ذبت  محد دة 

باملنيزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بلفح د.

عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 

 PROXI : بإلقتضاء بنختصر تسن تها

.LOG

تطفير   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بلفيب  بلجفب7  تطب قات   ص امة 

إلدبلة بلعقفد.

عنفبن بملقر بالجتناعي : بإلجتناعي 

زب ية بالس مفالي عبد بلعزيز  بلزالقة 

لقم 5 بقامة بلنصرعنالة 22 بلطابق 

6 - 28026 طنجة بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 

دلهم، مقسم كالتالي:

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :

بلفبس ني  محندعدمان  بلس د 

شالع أبي بلعالء  بلساحلي عنفبمه(ب) 

بملعري عنالة 18 بلطابق 17 11016 

طنجة بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:

بلفبس ني  محندعدمان  بلس د 

شالع أبي بلعالء  بلساحلي عنفبمه(ب) 

بملعري عنالة 18 بلطابق 17 11016 

طنجة بملغرب

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

أكتفار   11 بتاليخ  بطنجة  بلتجالية 

2021 تحت لقم 8891.

51I

AL AGADIR

شركة«ARWA FOOD« ش.م.م
إعالن متعدد بلقربلبت

AL AGADIR
 boulevard ABDERRAHIM

 BOUAABID 2Eme etage appt 9 ،
maroc 80000، أكادير

شركة«ARWA FOOD« ش.م.م 
»شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة«

 عنفبن مقرها بالجتناعي: بلفك 18 
لقم 242 شالع بلخنيسات بلحي 
بملحندي ركادير 80000 أكادير 

بملغرب.
»إعالن متعدد بلقربلبت«

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي: --.
بنقت�شى بلجنع بلعام بالستثنائي 

بملؤلخ في 11 غشت 2021
تم بتخاذ بلقربلبت بلتال ة: 

ينص  بلذي   :1- لقم  قربل 
 500 تففيت  على مايلي: 1. 
حصة بجتناع ة على بلشكل بلتالي: 
بجتناع ة  حصة   -250  -
بلتي في ملك بلس د أتبي3 عبد بلرح م 
لفائدة بلس د بن از بلحسان بلحامل 

 - .JB181264لبطاقة بلتعريف لقم
ملك  في  بلتي  بجتناع ة  حصة   250
بلس د أتبي3 لش د لفائدة بلس د بن از 
بلتعريف  لبطاقة  بلحامل  بلحسان 

.JB181264لقم
على  ينص  بلذي   :2- لقم  قربل 
بستقالة بلس د أتبي3 عبد  مايلي: 2. 
كنسي3  تع ين  منصبه  من  بلرح م 
بلس د أتبي3 لش د مسي3ب  ح دب ملدة 

غي3 محد دة
على  ينص  بلذي   :(- لقم  قربل 
 7  6 بلفصف7  تغ ي3  مايلي: ). 
أتبي3  بلس د  برسا�شي-  بلقامفن  من 
 = بجتناع ة  حصة   250  = جنا7 
أتبي3  بلس د  25.000,00 دلهم. - 
 = بجتناع ة  حصة   250  = لش د 
بن از  بلس د  25.000,00 دلهم - 
 = بجتناع ة  حصة   500 بلحسان= 

50.000,00 دلهم
 تبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

بلنظام برسا�شي بلتال ة: 

بند لقم --: بلذي ينص على مايلي: 

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

غشت   16 بتاليخ  باكادير  بلتجالية 

2021 تحت لقم 106061.

52I

MK TRAV

MK TRAV
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تفس ع نشاط بلشركة 

MK TRAV

بلطابق 1 مكتب 16بقامة بطلس 
زمقة 12 عنر بنجلفن بالطلس فاس 

بملدينة بلجديدة ، 0000)، فاس 

بملغرب

MK TRAV شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة

 عنفبن مقرها بالجتناعي بلطابق 

1 مكتب 16بقامة بطلس زمقة 12 

عنر بنجلفن بالطلس فاس بملدينة 

بلجديدة - 0000) فاس بملغرب.

تفس ع نشاط بلشركة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.41625

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 

تنت   2021 أبريل   26 في  بملؤلخ 

نشاط  إلى  بلتال ة  برنشطة  إضافة 

بلشركة بلحالي :

مطفل عقالي.

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم   

أكتفار   06 بتاليخ  بفاس  بلتجالية 

2021 تحت لقم 4415.

5(I

AL AGADIR

STE BILBAO BON ACCUEIL
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

إنشاء فرع تابع للشركة

AL AGADIR

 boulevard ABDERRAHIM

 BOUAABID 2Eme etage appt 9 ،

maroc 80000، أكادير

 STE BILBAO BON ACCUEIL

شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

 عنفبن مقرها بإلجتناعي مجنع لقم 
1809, لقم 6, زمقة أمزي حي بلسالم 

أكادير - 80000 أكادير بملغرب.
إنشاء فرع تابع للشركة

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي ---.
بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 
بملؤلخ في )0 غشت 2021 تقرل إنشاء 
 STE فرع تابع للشركة تحت بلتسن ة
BILBAO BON ACCUEIL  بلكائن 
بالطابق  تجالي  محل  بالعنفبن 
برل�شي، عقال »إثربن« مبنى )I-M حي 
 80000  - بلدشي3ة إمزكان   ، بفسخن 
طرف  من  بملغرب  بملسي3  أكادير 

بلس د(ة) مجمي بلعربي.
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
غشت   19 بتاليخ  باكادير  بلتجالية 

2021 تحت لقم 106115.
54I

AL AGADIR

 UNIQUE GENERAL 
TRADING« ش.م.م

إعالن متعدد بلقربلبت

AL AGADIR
 boulevard ABDERRAHIM

 BOUAABID 2Eme etage appt 9 ،
maroc 80000، أكادير

 »UNIQUE GENERAL TRADING 
ش.م.م »شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة«
 عنفبن مقرها بالجتناعي: د بل 
تاكاديرت نعبادلف دلبلكة ركادير 

80000 أكادير بملغرب.
»إعالن متعدد بلقربلبت«

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي: -
بنقت�شى بلجنع بلعام بالستثنائي 

بملؤلخ في 16 غشت 2021
تم بتخاذ بلقربلبت بلتال ة: 

على  ينص  بلذي   :1- لقم  قربل 
حصة   200 تففيت  مايلي: 1. 
بجتناع ة بلتي في ملك بلس د محند 
محند  بلس د  لفائدة  برسعد  عبد 
عزبم خان بلحامل لجفبز بلسفر لقم
على  بإلبقاء   .T61(5485; (
كنسي3  برسعد  عبد  محند  بلس د 

للشركة.
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على  ينص  بلذي   :2- لقم  قربل 
من   7  6 بلفصف7  تغ ي3  مايلي: 2. 
محند  بلس د  بلقامفن برسا�شي. - 
عبد برسعد = 800 حصة بجتناع ة 

= 80.000,00 دلهم. - 
 200  = خان  عزبم  محند  بلس د 
 20.000,00  = بجتناع ة  حصة 

دلهم.
 تبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

بلنظام برسا�شي بلتال ة: 
بند لقم --: بلذي ينص على مايلي: 
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
غشت   16 بتاليخ  باكادير  بلتجالية 

2021 تحت لقم 106116.

55I

RIAN MFADDAL

LOGISTIQUE NESSRINA
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
حل شركة

RIAN MFADDAL
 BRANES 1 RUE 38 N°20 ،
90000، TANGER MAROC

LOGISTIQUE NESSRINA شركة 
ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د(في طفل بلتصف ة)
 عنفبن مقرها بإلجتناعي شالع 
يعقفب بملنصفل لقم 2 بلطابق ) 

لقم 5 - 90000 طنجة بملغرب.
حل شركة

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 
.87207

بلفح د  بلشريك  قربل  بنقت�شى 
تقرل   2021 أكتفار   05 في  بملؤلخ 
ذبت مسؤ ل ة محد دة  حل شركة 
 LOGISTIQUE ذبت بلشريك بلفح د
 10.000 مبلغ لأسنالها   NESSRINA
دلهم  عنفبن مقرها بإلجتناعي شالع 
يعقفب بملنصفل لقم 2 بلطابق ) لقم 
5 - 90000 طنجة بملغرب مت جة 7 : 

غ اب بلنشاط.
شالع  ب  بلتصف ة  مقر  حدد    
يعقفب بملنصفل لقم 2 بلطابق ) لقم 

5 - 90000 طنجة بملغرب. 

  عين:
بلزكاف  نسرين  بلس د(ة) 
إبن  عب دة  أبف  زمقة   عنفبمه(ب) 
طنجة   90000  (8 لقم  بلجربح 

بملغرب كنصفي (ة) للشركة.
  عند بإلقتضاء بلحد د بملفر ضة 
محل  لهم  بملخفلة  بلصالح ات  على 
بملخابرة  محل تبل غ بلعقفد  بلفثائق 

بملتعلقة بالتصف ة : -
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
أكتفار   14 بتاليخ  بطنجة  بلتجالية 

2021 تحت لقم 246891.

56I

AL AGADIR

 SUPSPE »شركة
IMMOBILIER » ش.م.م 

بشريك واحد
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تأسيس شركة

AL AGADIR
 boulevard ABDERRAHIM

 BOUAABID 2Eme etage appt 9 ،
maroc 80000، أكادير

 « SUPSPE IMMOBILIER »شركة
ش.م.م بشريك  بحد شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة
 عنفبن مقرها بإلجتناعي بفكس-2 
لقم 109 بلفك )D حي بلدبخلة 

أكادير 80000 أكادير بملغرب
تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : ---

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
تم إعدبد بلقامفن   2021 غشت   1(
بملسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحد دة باملنيزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.
عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 
بإلقتضاء بنختصر تسن تها : شركة« 
ش.م.م   «  SUPSPE IMMOBILIER

بشريك  بحد.
تهدف   :  : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بلشركة دبخل بملغرب كنا بالخالج. 

بلتطفير  بإلنعاش   •
بلعقالي. 

ب ع  شربء  تسفيق جن ع   •
(بلف الت،  أمفبع برلب�شي  بملنتلكات 
بلتجالية  بملناز7  بلشقق  بملحالت 

بلخ..). 
برعنا7  جن ع  •  تنف ذ 
بملباني،  جن ع  بتشي د  بملتعلقة 
في  بنا  بملختلفة  بلصفقات  بلدفاتر 
جن ع  تطفير  تنف ذ  دلبسات  ذلك 
بلرأسنال ة  بملشاليع  بملشاليع 

بلتننفية.
برلب�شي  معامالت  جن ع   •
 بملنتلكات بلتي تنطفي على برلب�شي 
بلشاغرة أ  برلب�شي مع بملباني بملربد 

هدمها؛
بملشاليع  جن ع  إمجاز   •
مفسها  بارصالة عن  بلعقالية سفبء 

 االن ابة عن بلغي3..
: بفكس-2  عنفبن بملقر بالجتناعي 
بلدبخلة  حي   D( بلفك   109 لقم 

أكادير 80000 أكادير بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 

دلهم، مقسم كالتالي:
حصة   (40  : جامع  بل ل  بلس د 

بق نة 100 دلهم للحصة.
بلس د زببدي محند : 0)) حصة 

بق نة 100 دلهم للحصة.
 ((0  : هللا  عبد  بربتك  بلس د 

حصة بق نة 100 دلهم للحصة.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :
عنفبمه(ب)  جامع  بل ل  بلس د 

أكادير 80000 أكادير بملغرب.
عنفبمه(ب)  محند  زببدي  بلس د 

أكادير 80000 أكادير بملغرب.
بلس د بربتك عبد هللا عنفبمه(ب) 

أكادير 80000 أكادير بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:
عنفبمه(ب)  جامع  بل ل  بلس د 

أكادير 80000 أكادير بملغرب
عنفبمه(ب)  محند  زببدي  بلس د 

أكادير 80000 أكادير بملغرب

بلس د بربتك عبد هللا عنفبمه(ب) 

أكادير 80000 أكادير بملغرب

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

غشت   26 بتاليخ  باكادير  بلتجالية 

2021 تحت لقم 106170.

57I

AL AGADIR

 CONDI FRESH »شركة

EXPORT« ش.م.م بشريك واحد
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تأسيس شركة

AL AGADIR

 boulevard ABDERRAHIM

 BOUAABID 2Eme etage appt 9 ،

maroc 80000، أكادير

 »CONDI FRESH EXPORT »شركة

ش.م.م بشريك  بحد شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة

 عنفبن مقرها بإلجتناعي طريق 

س دي ب بي د بل بنكنفد شتفكة أيت 

باها أكادير 80000 أكادير بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

24105

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
تم إعدبد بلقامفن   2021 غشت   09

بملسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحد دة باملنيزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.

عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 

بإلقتضاء بنختصر تسن تها : شركة« 

CONDI FRESH EXPORT« ش.م.م 

بشريك  بحد.

تهدف   :  : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بلشركة دبخل بملغرب كنا بالخالج. 

تسفيق  بستي3بد  تصدير   •

 تفزيع جن ع بملنتجات بلزلبع ة.

تك  ف  تغل ف بملنتجات   •

بلزلبع ة بملقتناة أ  بملصنعة من قبل 

بلشركة.
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أمفبع  جن ع  تسفيق   •
بلففبكه  بلخضر بت  بلففبكه 
بلزلبع ة  بملنتجات  بملجففة  جن ع 

بلغذبئ ة برخرى.
بملنتلكات  جن ع  تشغ ل   •
بلزلبع ة بملقتناة أ  بملؤجرة من قبل 

بلشركة.
بلبساتين  زلبعة  زلبعة   •
بلنباتات  جن ع  جن ع   إمتاج 

منتجات بلزلبعة بشكل عام.
بملحاص ل،  هذه  بستي3بد   •
غي3  أ   بملختالة  بلبذ ل  جن ع  من 

بملختالة،  بلنباتات،  غي3ها...،
بملفبد  جن ع  بستي3بد   •

 برد بت بلالزمة رنشطة بلشركة.
طريق   : بالجتناعي  بملقر  عنفبن 
س دي ب بي د بل بنكنفد شتفكة أيت 

باها أكادير 80000 أكادير بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 

دلهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : إبربه م  بلعفينة  بلس د 

حصة بق نة 100 دلهم للحصة.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :
بلس د بلعفينة إبربه م عنفبمه(ب) 

أكادير 80000 أكادير بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:
بلس د بلعفينة إبربه م عنفبمه(ب) 

أكادير 80000 أكادير بملغرب
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
غشت   25 بتاليخ  بامزكان  بالبتدبئ ة 

2021 تحت لقم 1900.
58I

AL AGADIR

 SILVER LINE »شركة
LOGISTICS« ش.م.م

شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة
تأسيس شركة

AL AGADIR
 boulevard ABDERRAHIM

 BOUAABID 2Eme etage appt 9 ،
maroc 80000، أكادير

 »SILVER LINE LOGISTICS »شركة

ش.م.م شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة

 عنفبن مقرها بإلجتناعي عنالة 

بكريم لقم 06 بفكس1- ساحة 

تاك�شي بملنطقة بلصناع ة بأكادير 

أكادير 80000 أكادير بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

4889(

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
تم إعدبد بلقامفن   2021 شتن 3   14

بملسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحد دة باملنيزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.

عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 

بإلقتضاء بنختصر تسن تها : شركة« 

SILVER LINE LOGISTICS« ش.م.م.

تهدف   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بلشركة دبخل بملغرب كنا بالخالج. 
بلجفي  بلشحن  •  ك ل 

 بل 3ي  بلبحري.

مقل  عنل ات  جن ع   •

لحساب   
ً
  احرب

ً
  ارب

ً
جفب بلبضائع 

أ   إدبلبت  أفربد،  (شركات،  بلغي3 

ه ئات عامة أ  خاصة).

مقل  عنل ات  جن ع   •

بلبضائع بلفطن ة  بلد ل ة.

بستخدبم جن ع تربخ ص   •

طريق  عن  سفبء  بلنقل،   تصاليح 

للشركة  بملنلفكة  بملتحركة  بملركبات 

أ  تلك بملؤجرة رطربف ثالثة للنقل 

ع 3 بل 3يد بلسريع بلفطني  بلد لي.

إنشاء  ح ازة  تأجي3  إدبلة   •

بلتجالية،  برصف7  لجن ع  بلتأجي3 

 بلتأجي3،  بلت3ك ب،  تشغ ل جن ع 

بلتجالية،  بملؤسسات،  برصف7 

بملتعلقة   بملصانع،  بلفلش، 

بالنشاط بملحدد أ  بآلخر.

عام  بشكل  بلتجالة   •

 بالستي3بد  بلتصدير..

عنالة   : بالجتناعي  بملقر  عنفبن 

ساحة  بفكس1-   06 لقم  بكريم 

بأكادير  بلصناع ة  بملنطقة  تاك�شي 

أكادير 80000 أكادير بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 

دلهم، مقسم كالتالي:

500 حصة   : بلس د بكريم سع د 

بق نة 100 دلهم للحصة.

بلس دة منتصر لبنى : 500 حصة 

بق نة 100 دلهم للحصة.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :

عنفبمه(ب)  سع د  بكريم  بلس د 

أكادير 80000 أكادير بملغرب.

عنفبمه(ب)  لبنى  منتصر  بلس دة 

أكادير 80000 أكادير بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:

عنفبمه(ب)  سع د  بكريم  بلس د 

أكادير 80000 أكادير بملغرب

عنفبمه(ب)  لبنى  منتصر  بلس دة 

أكادير 80000 أكادير بملغرب

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

شتن 3   21 بتاليخ  باكادير  بلتجالية 

2021 تحت لقم 0)1065.

59I

KHALIFI AUDIT ET CONSEIL

STG TELEMATICS
إعالن متعدد بلقربلبت

KHALIFI AUDIT ET CONSEIL

 bd abdelmoumen 185

 walili parc 3eme etg N°11

 CASABLANCA، 20360،

CASABLANCA MAROC

STG TELEMATICS »شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة«

 عنفبن مقرها بالجتناعي: زب ية 

بالس مفالي عبد بلعزيز  بلزالقة 

لقم 5 بقامة بلنصرعنالة 22 بلطابق 

6 - 28026 طنجة بملغرب.

»إعالن متعدد بلقربلبت«
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي: 

.117717
بنقت�شى بلجنع بلعام بالستثنائي 

بملؤلخ في 20 شتن 3 2021
تم بتخاذ بلقربلبت بلتال ة: 

على  ينص  بلذي   :1 لقم  قربل 
مايلي: - تففيت 999 حصة بجتناع ة 
 TECHNOLOGIY شركة  قبل  من 
بلس د  لصالح   CAPITAL INVEST
بلساحلي  بلفبس ني  عدمان  محند 
لقم  بلفطن ة  بلبطاقة  حامل   ،

K325382
قربل لقم 2: بلذي ينص على مايلي: 
من   8  7 تعديل مطابق للنادتين   -

بلنظام برسا�شي
قربل لقم ): بلذي ينص على مايلي: 
- تغ ي3 بلشكل بلقامفني للشركة ، بلتي 
تصبح شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة 

»SARL AU« بلشريك بلفح د
قربل لقم 4: بلذي ينص على مايلي: 

مربجعة بلنظام برسا�شي
 تبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

بلنظام برسا�شي بلتال ة: 
بند لقم 7: بلذي ينص على مايلي: 

مساهنات
بند لقم 8: بلذي ينص على مايلي: 

لأس بملا7
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
أكتفار   11 بتاليخ  بطنجة  بلتجالية 

2021 تحت لقم 8875.
60I

AL AGADIR

 MM« شركة
LOGISTIC«ش.م.م
إعالن متعدد بلقربلبت

AL AGADIR
 boulevard ABDERRAHIM

 BOUAABID 2Eme etage appt 9 ،
maroc 80000، أكادير

شركة »MM LOGISTIC«ش.م.م 
»شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة«
 عنفبن مقرها بالجتناعي: بملركز 
بلتجالي 229 حي بلدبخلة أكادير 

80000 أكادير بملغرب.
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»إعالن متعدد بلقربلبت«
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي: --.

بنقت�شى بلجنع بلعام بالستثنائي 

بملؤلخ في 16 شتن 3 2021

تم بتخاذ بلقربلبت بلتال ة: 

على  ينص  بلذي   :1- لقم  قربل 

حصة   1000 تففيت  مايلي: 1. 

بجتناع ة بلتي في ملك بلس د مط ع 

بلس د معقف7 حنزة  لفائدة  محند 
6 7- من بلقامفن  / 2.تغ ي3 بلفصف7 

 = حنزة  معقف7  بلس د   / برسا�شي 

حصة   5000  = دلهم   500.000,00

بجتناع ة

 تبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

بلنظام برسا�شي بلتال ة: 

بند لقم --: بلذي ينص على مايلي: 

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

شتن 3   21 بتاليخ  باكادير  بلتجالية 

2021 تحت لقم 106529.

61I

ste al moustakbal conseil

STE NATTESON
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
تأسيس شركة

ste al moustakbal conseil

 9rue rahal meskini v.n app 11

bureau et 3 ، 30000، fes maroc

STE NATTESON شركة ذبت 

مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 

بلفح د

 عنفبن مقرها بإلجتناعي لقم 2) 
زمقة 208 عين قاد س حي بملصلى - 

000) فاس بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بلفح د 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

6979(

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
تم إعدبد بلقامفن   2021 أكتفار   01

مسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بلفح د  بلشريك  ذبت  محد دة 

باملنيزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بلفح د.
عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 
 STE  : تسن تها  بنختصر  بإلقتضاء 

.NATTESON
أعنا7   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بلنظافة
ترك ب بملعدبت بلصفت ة

بلتفا ض.
 (2 لقم   : عنفبن بملقر بالجتناعي 
 - عين قاد س حي بملصلى   208 زمقة 

000) فاس بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 

دلهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : مسعفدي  عال7  بلس د 

حصة بق نة 100 دلهم للحصة.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :
بلس د عال7 مسعفدي عنفبمه(ب) 
بففكربن   272 لقم   02 بملنزه  تجزئة 

مكناس 50000 مكناس بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:
بلس د عال7 مسعفدي عنفبمه(ب) 
بففكربن   272 لقم   02 بملنزه  تجزئة 

مكناس 50000 مكناس بملغرب 
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
أكتفار   02 بتاليخ  بفاس  بلتجالية 

2021 تحت لقم 4484.

62I

KHALIFI AUDIT ET CONSEIL

 RAY’S SANFRANSISCO
SARL

إعالن متعدد بلقربلبت

KHALIFI AUDIT ET CONSEIL
 bd abdelmoumen 185

 walili parc 3eme etg N°11
 CASABLANCA، 20360،
CASABLANCA MAROC

 RAY’S SANFRANSISCO SARL
»شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة«

 عنفبن مقرها بالجتناعي: بلطابق 
برل�شي زب ية شالع محند بلخامس 
 يفسف بن تاشفين لقم 5 - - طنجة 

بملغرب.
»إعالن متعدد بلقربلبت«

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي: 
.89945

بنقت�شى بلجنع بلعام بالستثنائي 
بملؤلخ في 20 شتن 3 2021

تم بتخاذ بلقربلبت بلتال ة: 
قربل لقم 1: بلذي ينص على مايلي: 
بجتناع ة  حصة   16.72( تففيت 
 TECHNOLOGIY شركة  قبل  من 
بلس د  لصالح   CAPITAL INVEST
بلساحلي  بلفبس ني  عدمان  محند 
لقم  بلفطن ة  بلبطاقة  حامل   ،

K325382
قربل لقم 2: بلذي ينص على مايلي: 
من   8  7 تعديل مطابق للنادتين   -

بلنظام برسا�شي
قربل لقم ): بلذي ينص على مايلي: 
- تغ ي3 بلشكل بلقامفني للشركة ، بلتي 
تصبح شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة 

»SARL AU« بلشريك بلفح د
قربل لقم 4: بلذي ينص على مايلي: 

- مربجعة بلنظام برسا�شي
 تبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

بلنظام برسا�شي بلتال ة: 
بند لقم 7: بلذي ينص على مايلي: 

مساهنات
بند لقم 8: بلذي ينص على مايلي: 

لأس بملا7
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
أكتفار   11 بتاليخ  بطنجة  بلتجالية 

2021 تحت لقم 8876.
6(I

AL AGADIR

شركة«MAMSA« ش.م.م
إعالن متعدد بلقربلبت

AL AGADIR
 boulevard ABDERRAHIM

 BOUAABID 2Eme etage appt 9 ،
maroc 80000، أكادير

شركة«MAMSA« ش.م.م »شركة 
ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة«

 عنفبن مقرها بالجتناعي: ل بلطابق 
بر 7، إقامة بلزلقطفني E، شقة 
107, مكتب ) F شالع بلحنربء 
أكادير - 80000 أكادير بملغرب.

»إعالن متعدد بلقربلبت«
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي: --.

بنقت�شى بلجنع بلعام بالستثنائي 
بملؤلخ في 02 ف 3بير 2021

تم بتخاذ بلقربلبت بلتال ة: 
على  ينص  بلذي   :1- لقم  قربل 
 « لشركة  مسبق  فسخ  مايلي: 
MAMSA » ش.م.م. طبقا للفصل 9) 
إبربء  من بلقامفن برسا�شي للشركة. 
ذمة بملسي3ين بلس د مز ز عبد هللا. 
مز ز  بلس د  تعين  بلعامة  بلجنع ة 
كنا تقرل  عبد هللا مصف ا للشركة، 
بالعنفبن:  بلتصف ة  مقر  يكفن  أن 
 ،E إقامة بلزلقطفني  بلطابق بر 7، 
شقة 107, مكتب ) F شالع بلحنربء 

أكادير
 تبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

بلنظام برسا�شي بلتال ة: 
بند لقم --: بلذي ينص على مايلي: 
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
شتن 3   1( بتاليخ  باكادير  بلتجالية 

2021 تحت لقم 106418.
64I

STE AYAD CONSULTING SARL

HYDRO ZAGORA
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تأسيس شركة

STE AYAD CONSULTING SARL
 RUE TINDOUF IMMEUBLE

 ZERHOUNI 1ER ETAGE APPT
 N°7 OUJDA OUED NACHEF،

60000، OUJDA MAROC
HYDRO ZAGORA شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة
 عنفبن مقرها بإلجتناعي 9 زمقة د4 
بلك تي بالرمضان - 60000  جدة 

بملغرب
تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

(8187
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في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
تم إعدبد بلقامفن   2021 غشت   27
بملسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحد دة باملنيزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.
عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 
 : تسن تها  بنختصر  بإلقتضاء 

.HYDRO ZAGORA
برعنا7   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بله دل ل ك ة  بلري
 بلغرس  بلتشجي3 

برعنا7 بملختلفة  أشغا7 بلبناء
بلتصدير  بالستي3بد.

زمقة   9  : بالجتناعي  بملقر  عنفبن 
د4 بلك تي بالرمضان - 60000  جدة 

بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 

دلهم، مقسم كالتالي:
 500  : بلض في  حسن  بلس د 

حصة بق نة 100 دلهم للحصة.
حصة   500  : لحلف  فريد  بلس د 

بق نة 100 دلهم للحصة.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :
بلس د حسن بلض في عنفبمه(ب) 
بلغفربن  حي  سلطان  بن  زيد  شالع 
60000  جدة   1 لقم  بلعفف  زمقة 

بملغرب.
حي  عنفبمه(ب)  لحلف  فريد  بلس د 

بلقصبة 65800 تا ليرت بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:
بلس د حسن بلض في عنفبمه(ب) 
بلغفربن  حي  سلطان  بن  زيد  شالع 
60000  جدة   1 لقم  بلعفف  زمقة 

بملغرب
حي  عنفبمه(ب)  لحلف  فريد  بلس د 

بلقصبة 65800 تا ليرت بملغرب
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
شتن 3   29 بتاليخ  بفجدة  بلتجالية 

2021 تحت لقم 88)).

65I

AL AGADIR

 HDBC INVEST »شركة
MAROC« ش.م.م
إعالن متعدد بلقربلبت

AL AGADIR
 boulevard ABDERRAHIM

 BOUAABID 2Eme etage appt 9 ،
maroc 80000، أكادير

 »HDBC INVEST MAROC »شركة
ش.م.م »شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة«
 عنفبن مقرها بالجتناعي: بملحل لقم 
))2 تجزئة ياسن نة 1 طريق تزميت 
أيت ملف7 إمزكان. بمزكان 50)86 

بمزكان بملغرب.
»إعالن متعدد بلقربلبت«

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي: --.
بنقت�شى بلجنع بلعام بالستثنائي 

بملؤلخ في 07 أكتفار 2021
تم بتخاذ بلقربلبت بلتال ة: 

ينص  بلذي   :1- لقم  قربل 
 180 تففيت  على مايلي: 1. 
حصة بجتناع ة بلتي في ملك ة بلس د 

ديفب مالك على بلشكل بلتالي: • 
بلس د  لفائدة  بجتناع ة  حصة   45
لبطاقة  بلحامل  حنفش  بلبشي3 
 /  JB110073 بلتعريف بلفطن ة لقم
بجتناع ة  حصة   45  •
ميش ل  تفمفن  بلس د  لفائدة 
لقم  بلسفر  لجفبز  بلحامل  غ جيس 
حصة   45 كذبلك   /  15AY76553
بجتناع ة لفائدة بلس د بفلتيي كاليل 
غاي فرمفن بلحامل لجفبز بلسفر لقم 
 45 كذبلك   • / 17AA25866
حصة بجتناع ة لفائدة بلس د جفن 
بلحامل  بر ن  ب ي3  فربنسفب  لفل ن 

 12CY03647 لجفبز بلسفر لقم
على  ينص  بلذي   :2- لقم  قربل 
من   7  6 بلفصلين  تغ ي3   - مايلي: 
بلبشي3  بلس د  برسا�شي:  بلقامفن 
دلهم225   22.500,00 حنفش 
لفل ن  جفن  بلس د   / حصة 
 22.500,00 بر ن  ب ي3  فربنسفب 
تفمفن  بلس د   / حصة  دلهم225 
دلهم   22.500,00 غ جيس  ميش ل 
كاليل  بفلتيي  بلس د   / حصة   225

 225 دلهم  فرمفن22.500,00  غاي 

دلهم   90000.00 بملجنفع   / حصة 

900 حصة 

على  ينص  بلذي   :(- لقم  قربل 

- بستقالة بلس د ديفب مالك  مايلي: 

من منصبه كنسي3 ثاني  بإلبقاء على 

كل من بلس د جفن لفل ن فربنسفب 

ب ي3 بر ن  بلس د بلبشي3 حنفش في 

منصبهنا كنسي3ين.

 تبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

بلنظام برسا�شي بلتال ة: 

بند لقم --: بلذي ينص على مايلي: 

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

أكتفار   11 بالبتدبئ ة بامزكان بتاليخ 

2021 تحت لقم )212.

66I

RIAD CONSULTANT

 ANIMASOU EVENT شركة
-SARL-AU

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
تأسيس شركة

RIAD CONSULTANT

 IMM 59 APPT 01 RUE

 TAMESNA WIFAQ - ، 25000،

KHOURIBGA MAROC

ANIMASOU EVENT SARL- شركة

AU- شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة 

ذبت بلشريك بلفح د

 عنفبن مقرها بإلجتناعي 6 حي بن 

عنر حطان - 25000 خريبكة بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بلفح د 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

691(

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
تم إعدبد بلقامفن   2021 ف 3بير   0(

مسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بلفح د  بلشريك  ذبت  محد دة 

باملنيزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بلفح د.

عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 
شركة   : بنختصر تسن تها  بإلقتضاء 

.-ANIMASOU EVENT SARL-AU
-مدير   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بلعر ض  بلرسفم بملتحركة.
6 حي بن   : عنفبن بملقر بالجتناعي 
عنر حطان - 25000 خريبكة بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 

دلهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : به جة  سه ل  بلس دة 

حصة بق نة 100 دلهم للحصة.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :
عنفبمه(ب)  به جة  سه ل  بلس دة 
خريبكة   25000 حطان   1 دلب 

بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:
عنفبمه(ب)  به جة  سه ل  بلس دة 
خريبكة   25000 حطان   1 دلب 

بملغرب
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
مالس   10 بالبتدبئ ة بخريبكة بتاليخ 

2021 تحت لقم 117.

67I

STE AYAD CONSULTING SARL

MAROUA EXPRESS
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
تأسيس شركة

STE AYAD CONSULTING SARL
 RUE TINDOUF IMMEUBLE

 ZERHOUNI 1ER ETAGE APPT
 N°7 OUJDA OUED NACHEF،

60000، OUJDA MAROC
MAROUA EXPRESS شركة ذبت 
مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 

بلفح د
 عنفبن مقرها بإلجتناعي 25 زمقة 
ساحل بلعاج - 60000  جدة بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بلفح د 



عدد 5688 - 27 لا ع بر 7 )144 )) مففن 3 2021)الجريدة الرسمية   21520

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
(82((

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
تم إعدبد بلقامفن   2021 غشت   (0
مسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 
بلفح د  بلشريك  ذبت  محد دة 

باملنيزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بلفح د.
عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 
 : تسن تها  بنختصر  بإلقتضاء 

.MAROUA EXPRESS
تحفيل   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بالمفب7.
زمقة   25  : عنفبن بملقر بالجتناعي 
ساحل بلعاج - 60000  جدة بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 

دلهم، مقسم كالتالي:
بلس دة حسنة بفخريص : 1.000 

حصة بق نة 100 دلهم للحصة.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :
بفخريص  حسنة  بلس دة 
 5( لقم  بالطلس  زمقة  عنفبمه(ب) 

60000  جدة بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:
بفخريص  حسنة  بلس دة 
 5( لقم  بالطلس  زمقة  عنفبمه(ب) 

60000  جدة بملغرب
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
أكتفار   06 بتاليخ  بفجدة  بلتجالية 

2021 تحت لقم 468).
68I

HORICOM

SAFMARWA
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تففيت حصص
HORICOM

21AV HASSAN II APPT N°4 VN-
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
SAFMARWA شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة

 عنفبن مقرها بإلجتناعي تجزئة 

تففكت لقم 10 محل لقم 1 - 

50000 مكناس بملغرب.

تففيت حصص
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.4(759

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 

تنت   2020 غشت   17 في  بملؤلخ 

بملصادقة على :
لش د مفلفدي  (ة)  تففيت بلس د 

أصل  من  بجتناع ة  حصة   (.((4

(ة)  بلس د  لفائدة  حصة   10.000

عبد بلكريم مفلفدي بتاليخ 0) يفم ف 

.2020
لش د مفلفدي  (ة)  تففيت بلس د 

أصل  من  بجتناع ة  حصة   (.(((

(ة)  بلس د  لفائدة  حصة   10.000

يفم ف   (0 بتاليخ  مفلفدي  سع د 

.2020
لش د مفلفدي  (ة)  تففيت بلس د 

أصل  من  بجتناع ة  حصة   (.(((

(ة)  بلس د  لفائدة  حصة   10.000

عبد بلرح م مفلفدي بتاليخ 0) يفم ف 

.2020

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم   

أكتفار   12 بلتجالية بنكناس بتاليخ 

2021 تحت لقم 4478.

69I

B.EVENT-MEDIA-COMMUNICATION

 CONTROLE
TECHNOLOGIQUE

إعالن متعدد بلقربلبت

B.EVENT-MEDIA-

COMMUNICATION

 RUE CHRARDA RDC DERB 10

 LOUBILA BOURGOGNE، 0،

CASABLNCA MAROC

 CONTROLE TECHNOLOGIQUE

»شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة«

 عنفبن مقرها بالجتناعي: حي 
بلحسني زمقة مربكش عنالة يسرى 

بلطابق بلثاني مكتب 8 - - إمزكان 

بملغرب.

»إعالن متعدد بلقربلبت«
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي: 

.2(627
بنقت�شى بلجنع بلعام بالستثنائي 

بملؤلخ في 28 شتن 3 2021
تم بتخاذ بلقربلبت بلتال ة: 

على  ينص  بلذي   :1 لقم  قربل 
نشاط  تفس ع  بلشركاء  قرل  مايلي: 
بلتال ة:  برنشطة  ليشنل  بلشركة 
بلد لية  بلتقن ة،  -بلفحفصات 
-بلرقابة  ؛   بلخ 3ة في حالة بملطالبة 
بلرفع،أجهزة  أجهزة  بلتنظ ن ة: 
بلت3ك بات  بلضغط  بلغاز، 
بملصاعد  مصاعد  بلكهراائ ة، 
بآلالت  أ   برجهزة  بلبضائع، 
 بلسقاالت ؛ - أكث3 من ذلك ، جن ع 
بلصناع ة  أ   بلتجالية  بلعنل ات 
أ  بملنقفلة أ  بلعقالية أ  غي3ها من 
مرتبطة  تكفن  قد  بلتي  بلعنل ات 
بشكل مباشر أ  غي3 مباشر بارش اء 
أن  يحتنل  بلتي  أ   أعاله  بملحددة 
تحسن ، بشكل مباشر أ  غي3 مباشر ، 
تطفير بلشركة ، باستثناء: بلتصن ع ، 
 بلتسفيق ،  ترك ب  ص امة  إصالح 
أجهزة بلرفع  أجهزة بلضغط  بلغاز 
بلكهراائ ة  بملصاعد   بلت3ك بات 
 مصاعد بلشحن  برجهزة أ  بآلالت 

 بلسقاالت.
قربل لقم 2: بلذي ينص على مايلي: 
قرل بلشركاء تع ين مسي3ين مشالكين 
ببتدبء من هذب بل فم حتى قربل جديد 
للشركاء: -بلس د بلصاطعي بلحبيب ، 
شتن 3   20 مفبل د   ، مغربي بلجنس ة 
بلزمقة  بملرس  في حي  مق م   ،  1986
218 بلرقم 2 بلدشي3ة إمزكان، حامل 
 JB374567 لقم  بلفطن ة  بلبطافة 
مغربي   ، كريم  بله ف  -بلس د  ؛ 
 1990 شتن 3   17 مفبل د   ، بلجنس ة 
حي   22 لقم   (10 زمقة  في  مق م   ،
مفالي لش د أكادير ، حامل بلبطافة 
-بلس د  ؛   J466814 لقم  بلفطن ة 
 ، بلجنس ة  مغربي   ، محند  بفالفح 
مق م   ،  1989 أكتفار   18 مفبل د 
بلفحدة  مدينة  بلفك ف   6(0 برقم 
بلع فن ، حامل بلبطافة بلفطن ة لقم 

.JE251036

 تبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 
بلنظام برسا�شي بلتال ة: 

بند لقم ): بلذي ينص على مايلي: 
بشكل   ، هف  بلشركة  من  بلغرض 
مباشر أ  غي3 مباشر ، في بملغرب  في 
جن ع بلبلدبن ، سفبء لنفسها أ  م ابة 
بلعنل ات بلتال ة   ، عن أطربف ثالثة 
-بلفحفصات  بملق دة:  بملعلنة  غي3 
حالة  في  بلد لية  بلخ 3ة  بلتقن ة، 
بلتنظ ن ة:  -بلرقابة  ؛  بملطالبة 
أجهزة بلرفع،أجهزة بلضغط  بلغاز، 
بملصاعد  بلكهراائ ة،  بلت3ك بات 
 مصاعد بلبضائع، برجهزة أ  بآلالت 
 بلسقاالت ؛ - أكث3 من ذلك ، جن ع 
بلصناع ة  أ   بلتجالية  بلعنل ات 
أ  بملنقفلة أ  بلعقالية أ  غي3ها من 
مرتبطة  تكفن  قد  بلتي  بلعنل ات 
بشكل مباشر أ  غي3 مباشر بارش اء 
أن  يحتنل  بلتي  أ   أعاله  بملحددة 
تحسن ، بشكل مباشر أ  غي3 مباشر ، 
تطفير بلشركة ، باستثناء: بلتصن ع ، 
 بلتسفيق ،  ترك ب  ص امة  إصالح 
أجهزة بلرفع  أجهزة بلضغط  بلغاز 
بلكهراائ ة  بملصاعد   بلت3ك بات 
 مصاعد بلشحن  برجهزة أ  بآلالت 
بلشركة  أنشطة  -باقي   بلسقاالت. 

د ن تغ ي3.
بند لقم )4: بلذي ينص على مايلي: 
 ، 15 أعاله  إمطالقا من أحكام بملادة 
يتم تع ين كل من: -بلس د بلصاطعي 
مفبل د   ، مغربي بلجنس ة   ، بلحبيب 
حي  في  مق م   ،  1986 شتن 3   20
بلدشي3ة   2 بلرقم   218 بملرس بلزمقة 
إمزكان، حامل بلبطافة بلفطن ة لقم 
 ، -بلس د بله ف كريم  ؛   JB374567
شتن 3   17 مفبل د   ، مغربي بلجنس ة 
1990 ، مق م في زمقة 10) لقم 22 حي 
مفالي لش د أكادير ، حامل بلبطافة 
-بلس د  ؛   J466814 لقم  بلفطن ة 
 ، بلجنس ة  مغربي   ، محند  بفالفح 
مق م   ،  1989 أكتفار   18 مفبل د 
بلفحدة  مدينة  بلفك ف   6(0 برقم 
بلع فن ، حامل بلبطافة بلفطن ة لقم 
بالتفق ع  بلشركة  تلتزم   .JE251036
بملنفصل للنسي3ين بملشالكين: بلس د 
بلس د بفالفح محند،  بله ف كريم، 
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يصرح  بلحبيب.  بلصاطعي   بلس د 
بملع نفن أعاله  بملسي3 ن بملشالكفن 
بقبف7  ظائفهم  عدم بلخضفع ري 
ينص  مصادلة  أ   حظر  أ   تعالض 
عليها بلقامفن بملعنف7 به في بملغرب. 

سيتم تحديد أجرهم في  قت الحق.
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
أكتفار   04 بالبتدبئ ة بامزكان بتاليخ 

2021 تحت لقم )206.

70I

somadik

LE PIONNIER
إعالن متعدد بلقربلبت

somadik
 hay el massira rue 18 nr 5

 laayoune ، 70000، laayoune
maroc

LE PIONNIER »شركة ذبت 
بملسؤ ل ة بملحد دة ذبت بلشريك 

بلفح د«
 عنفبن مقرها بالجتناعي: شالع 

بالمي3 مفالي عبد هللا زمقة بلت لفم 
عنالة )0 طابق بال 7 شقة 02 
بلع فن - 70000 بلع فن بملغرب.

»إعالن متعدد بلقربلبت«
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي: 

.(4(55
بنقت�شى بلجنع بلعام بالستثنائي 

بملؤلخ في 07 أكتفار 2021
تم بتخاذ بلقربلبت بلتال ة: 

قربل لقم 1: بلذي ينص على مايلي: 
بمين  بلس د  من  حصة   1000 ب ع 

بلده بي إلى بلس د كنا7 يح في
قربل لقم 2: بلذي ينص على مايلي: 
من  بلده بي  بمين  بلس د  بستقالة 
بلشركة  تع ين بلس د كنا7 يح في 
تسي3  برخي3ة  للشركة  هذه  كنسي3 

بإمضاء بملسي3 بلجديد 
قربل لقم ): بلذي ينص على مايلي: 

تفس ع بهدبف بلشركة
قربل لقم 4: بلذي ينص على مايلي: 

تغ ي3 مقر بلشركة 
 تبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

بلنظام برسا�شي بلتال ة: 

بند لقم 1: بلذي ينص على مايلي: 
للشركة  برسا�شي  بلقامفن  تعديل 

بالفصل 2  4  6  7  16
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
)1 أكتفار  بالبتدبئ ة بالع فن بتاليخ 

2021 تحت لقم 178).

71I

 ETUDE MAÎTRE ZAKARIA ELMAGHRAOUI ,

NOTAIRE

نورد برطنير
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تففيت حصص

 ETUDE MAÎTRE ZAKARIA
ELMAGHRAOUI , NOTAIRE

)2 زمقة كالمف ، بلطابق بلسادس 
مكتب لقم 8 طنجة ، 90000، 

طنجة بملغرب
مفلد برطني3 شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة
 عنفبن مقرها بإلجتناعي 1) زمقة 
صنهاجة (زمقة برمدلس سابقا) 

بقامة دليم بلطابق مابين بلطابقين 
مكتب لقم ) طنجة - 90000 طنجة 

بملغرب.
تففيت حصص

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 
.(2441

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 
تنت   2020 شتن 3   09 في  بملؤلخ 

بملصادقة على :
بنزها  أحند  (ة)  بلس د  تففيت 
 100 حصة بجتناع ة من أصل   (0
(ة) عبد بلعزيز  حصة لفائدة بلس د 
شتن 3   09 بتاليخ  بدلي�شي  جل لي 

.2020
بنزها  أحند  (ة)  بلس د  تففيت 
 100 حصة بجتناع ة من أصل   (0
حصة لفائدة بلس د (ة) عبد بلجل ل 
شتن 3   09 بتاليخ  بدلي�شي  جل لي 

.2020
بنزها  أحند  (ة)  بلس د  تففيت 
 100 حصة بجتناع ة من أصل   (0
حصة لفائدة بلس د (ة) محند جل لي 

بدلي�شي بتاليخ 09 شتن 3 2020.

بنزها  أحند  (ة)  بلس د  تففيت 
 100 حصة بجتناع ة من أصل   10
مصطفى  (ة)  بلس د  لفائدة  حصة 

ح فن بتاليخ 09 شتن 3 2020.
عزيز بلصادقي  (ة)  تففيت بلس د 
 180 حصة بجتناع ة من أصل   45
(ة) عبد بلعزيز  حصة لفائدة بلس د 
شتن 3   09 بتاليخ  بدلي�شي  جل لي 

.2020
عزيز بلصادقي  (ة)  تففيت بلس د 
 180 حصة بجتناع ة من أصل   45
حصة لفائدة بلس د (ة) عبد بلجل ل 
شتن 3   09 بتاليخ  بدلي�شي  جل لي 

.2020
عزيز بلصادقي  (ة)  تففيت بلس د 
 180 حصة بجتناع ة من أصل   45
حصة لفائدة بلس د (ة) محند جل لي 

بدلي�شي بتاليخ 09 شتن 3 2020.
عزيز بلصادقي  (ة)  تففيت بلس د 
 180 حصة بجتناع ة من أصل   45
مصطفى  (ة)  بلس د  لفائدة  حصة 

ح فن بتاليخ 09 شتن 3 2020.
هشام بلسايل  (ة)  تففيت بلس د 
 180 حصة بجتناع ة من أصل   45
(ة) عبد بلعزيز  حصة لفائدة بلس د 
شتن 3   09 بتاليخ  بدلي�شي  جل لي 

.2020
هشام بلسايل  (ة)  تففيت بلس د 
 180 حصة بجتناع ة من أصل   45
حصة لفائدة بلس د (ة) عبد بلجل ل 
شتن 3   09 بتاليخ  بدلي�شي  جل لي 

.2020
هشام بلسايل  (ة)  تففيت بلس د 
 180 حصة بجتناع ة من أصل   45
حصة لفائدة بلس د (ة) محند جل لي 

بدلي�شي بتاليخ 09 شتن 3 2020.
هشام بلسايل  (ة)  تففيت بلس د 
 180 حصة بجتناع ة من أصل   45
مصطفى  (ة)  بلس د  لفائدة  حصة 

ح فن بتاليخ 09 شتن 3 2020.
بلفبحد  عبد  (ة)  بلس د  تففيت 
من  بجتناع ة  حصة   45 بلسباعي 
(ة)  حصة لفائدة بلس د   190 أصل 
 09 عبد بلعزيز جل لي بدلي�شي بتاليخ 

شتن 3 2020.

بلفبحد  عبد  (ة)  بلس د  تففيت 
من  بجتناع ة  حصة   45 بلسباعي 
(ة)  حصة لفائدة بلس د   190 أصل 
عبد بلجل ل جل لي بدلي�شي بتاليخ 09 

شتن 3 2020.
بلفبحد  عبد  (ة)  بلس د  تففيت 
من  بجتناع ة  حصة   45 بلسباعي 
بلس د  لفائدة  حصة   190 أصل 
 09 محند جل لي بدلي�شي بتاليخ  (ة) 

شتن 3 2020.
بلفبحد  عبد  (ة)  بلس د  تففيت 
من  بجتناع ة  حصة   55 بلسباعي 
(ة)  حصة لفائدة بلس د   190 أصل 
شتن 3   09 بتاليخ  ح فن  مصطفى 

.2020
محند بففتاح  (ة)  تففيت بلس د 
من  بجتناع ة  حصة   40 بقلعي 
(ة)  حصة لفائدة بلس د   160 أصل 
 09 عبد بلعزيز جل لي بدلي�شي بتاليخ 

شتن 3 2020.
محند بففتاح  (ة)  تففيت بلس د 
بقلعي 40 حصة بجتناع ة من أصل 
عبد  (ة)  بلس د  لفائدة  حصة   160
 09 بتاليخ  بدلي�شي  جل لي  بلجل ل 

شتن 3 2020.
محند بففتاح  (ة)  تففيت بلس د 
بقلعي 40 حصة بجتناع ة من أصل 
160 حصة لفائدة بلس د (ة) محند 
شتن 3   09 بتاليخ  بدلي�شي  جل لي 

.2020
محند بففتاح  (ة)  تففيت بلس د 
من  بجتناع ة  حصة   40 بقلعي 
(ة)  حصة لفائدة بلس د   160 أصل 
شتن 3   09 بتاليخ  ح فن  مصطفى 

.2020
بلقادل  عبد  (ة)  بلس د  تففيت 
من  بجتناع ة  حصة   45 بلطاهر 
(ة)  حصة لفائدة بلس د   190 أصل 
 09 عبد بلعزيز جل لي بدلي�شي بتاليخ 

شتن 3 2020.
بلقادل  عبد  (ة)  بلس د  تففيت 
من  بجتناع ة  حصة   45 بلطاهر 
(ة)  حصة لفائدة بلس د   190 أصل 
عبد بلجل ل جل لي بدلي�شي بتاليخ 09 

شتن 3 2020.
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بلقادل  عبد  (ة)  بلس د  تففيت 

من  بجتناع ة  حصة   45 بلطاهر 

بلس د  لفائدة  حصة   190 أصل 

 09 محند جل لي بدلي�شي بتاليخ  (ة) 

شتن 3 2020.

بلقادل  عبد  (ة)  بلس د  تففيت 

من  بجتناع ة  حصة   55 بلطاهر 

(ة)  حصة لفائدة بلس د   190 أصل 

شتن 3   09 بتاليخ  ح فن  مصطفى 

.2020

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم   

 04 بتاليخ  بطنجة  بلتجالية 

لقم  تحت   2021 أكتفار 

.40611121027182

72I

بتنام ة  دبد

 SOCIETE 2FH SERVICES
SARL AU

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
تأسيس شركة

بتنام ة  دبد

 AV 79 79 شالع محند بلخامس

 MED V، 43000، EL KELAA

SRAGHNA قلعة بلسربغنة

 SOCIETE 2FH SERVICES SARL

AU شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة 

ذبت بلشريك بلفح د

 عنفبن مقرها بإلجتناعي حي 

بلهناء 2 لقم 1847 - 000)4 قلعة 

بلسربغنة بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بلفح د 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

4765

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
تم إعدبد بلقامفن   2021 غشت   24

مسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بلفح د  بلشريك  ذبت  محد دة 

باملنيزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بلفح د.

عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 
 : تسن تها  بنختصر  بإلقتضاء 
 SOCIETE 2FH SERVICES SARL

.AU
مطبعة   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

 بلتجالة بلعامة.
حي   : بالجتناعي  بملقر  عنفبن 
قلعة   4(000  -  1847 لقم   2 بلهناء 

بلسربغنة بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 

دلهم، مقسم كالتالي:
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :
بلس دة فاتحة بلربفعي عنفبمه(ب) 
قلعة   81( لقم  بلبفليس  جنان 
بلسربغنة  قلعة   4(000 بلسربغنة 

بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:
بلس دة فاتحة بلربفعي عنفبمه(ب) 
قلعة   81( لقم  بلبفليس  جنان 
بلسربغنة  قلعة   4(000 بلسربغنة 

بملغرب
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
بالبتدبئ ة بقلعة بلسربغنة بتاليخ 07 

شتن 3 2021 تحت لقم 87/2021).

7(I

Les bons comptes

M.E ACADEMY
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
تففيت حصص

Les bons comptes
 bd mes 6 dar touzani ، 1175

20000، Casablanca Maroc
M.E ACADEMY شركة ذبت 

مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 
بلفح د

 عنفبن مقرها بإلجتناعي 46 شالع 
بلزلقتفني بلطابق بلثاني بلشقة 06 - 

20500 بلدبل بلب ضاء بملغرب.
تففيت حصص

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.442547

بلفح د  بلشريك  قربل  بنقت�شى 

تنت   2021 أكتفار   05 في  بملؤلخ 

بملصادقة على :

محند بملنجرة  (ة)  تففيت بلس د 

أصل  من  بجتناع ة  حصة   2.000

2.000 حصة لفائدة بلس د (ة) مج ة 

أكتفار   05 بتاليخ  بملندحرة  سعدي 

.2021

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم   

 1( بتاليخ  بلب ضاء  بالدبل  بلتجالية 

أكتفار 2021 تحت لقم 1)7964.

74I

HORICOM

M.N MONDIAL IMPORT
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

قفل بلتصف ة

HORICOM

21AV HASSAN II APPT N°4 VN-

 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC

M.N MONDIAL IMPORT شركة 

ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

 عنفبن مقرها بإلجتناعي : 717 

مرجان 5 س ب ز - 50000 مكناس 

بملغرب.

قفل بلتصف ة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

.49597

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 
تقرل   2021 شتن 3   (0 في  بملؤلخ 

 M.N MONDIAL IMPORT حل 

شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة مبلغ 
دلهم  عنفبن   50.000 لأسنالها 

س   5 مرجان   717 مقرها بإلجتناعي 

ب ز - 50000 مكناس بملغرب مت جة 

رزمة بلقطاع.

  عين:

تفف ق  عصام  محند  بلس د(ة) 

717 مرجان  محند لبشد  عنفبمه(ب) 

بملغرب  مكناس   50000 ز  س ب   5

كنصفي (ة) للشركة.

  قد تم بنعقاد بلجنع ة بلختام ة 
 717 2021  في  شتن 3   17 بتاليخ 
50000 مكناس   - 5 س ب ز  مرجان 

بملغرب.
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
أكتفار   12 بلتجالية بنكناس بتاليخ 

2021 تحت لقم )2).

75I

BTP CONSULTANTS

LUX ELEMENTS SAHARA
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
تأسيس شركة

BTP CONSULTANTS
تجزئة بلفحدة بلفك D لقم 578 
بلع فن ، 70000، بلع فن بملغرب
 LUX ELEMENTS SAHARA

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 
بلشريك بلفح د

 عنفبن مقرها بإلجتناعي شالع 
بلن جر لقم )14 حي بلفحدة 2 
بلع فن بلع فن 70000 بلع فن 

بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بلفح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
(8(6(

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
تم إعدبد بلقامفن   2021 شتن 3   2(
مسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 
بلفح د  بلشريك  ذبت  محد دة 

باملنيزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بلفح د.
عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 
 LUX  : تسن تها  بنختصر  بإلقتضاء 

.ELEMENTS SAHARA
إمتاج   : بإيجاز  بلشركة  غرض 
مفبد بلبناء  برعنا7 بملختلفة. بمتاج 

بملعادن غي3 بلحديدية.
شالع   : بالجتناعي  بملقر  عنفبن 
بلن جر لقم )14 حي بلفحدة 2 بلع فن 

بلع فن 70000 بلع فن بملغرب.
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أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 
بلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 
دلهم، مقسم كالتالي:

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 
 صفات  مفبطن بلشركاء :

عنفبمه(ب)  ملسلك  مبالك  بلس د 
 2 )14 حي بلفحدة  شالع بلن جر لقم 

بلع فن 70000 بلع فن بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:
عنفبمه(ب)  ملسلك  مبالك  بلس د 
 2 )14 حي بلفحدة  شالع بلن جر لقم 

بلع فن 70000 بلع فن بملغرب
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
05 أكتفار  بالبتدبئ ة بالع فن بتاليخ 

2021 تحت لقم 109/2021).
76I

SOCIETE RKF CONSULTING

 CRECHE MATERNELLE
HAZZAZ PRIVE

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 
بلشريك بلفح د

حل شركة

SOCIETE RKF CONSULTING
 N0151 AVENUE MER MORTE

 HAY RYAD RTE DE SFROU FES ،
30000، FES MAROC

 CRECHE MATERNELLE
HAZZAZ PRIVE شركة ذبت 

مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 
بلفح د(في طفل بلتصف ة)

 عنفبن مقرها بإلجتناعي لقم 57 
شالع عبد بلرحنان بلقر�شي بفلمامة 
فاس لقم 57 شالع عبد بلرحنان 

بلقر�شي بفلمامة فاس 0000) فاس 
بملغرب.

حل شركة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.(74(1
بلفح د  بلشريك  قربل  بنقت�شى 
تقرل   2021 شتن 3   02 في  بملؤلخ 
ذبت مسؤ ل ة محد دة  حل شركة 
 CRECHE بلفح د  بلشريك  ذبت 
 MATERNELLE HAZZAZ PRIVE

دلهم   100.000 لأسنالها  مبلغ 

 57 لقم  بإلجتناعي  مقرها   عنفبن 

شالع عبد بلرحنان بلقر�شي بفلمامة 

بلرحنان  عبد  شالع   57 لقم  فاس 

فاس   (0000 بلقر�شي بفلمامة فاس 

منذ  بلصعفاات   :  7 مت جة  بملغرب 

إنشاء بلشركة..

 57   حدد مقر بلتصف ة ب لقم 

شالع عبد بلرحنان بلقر�شي بفلمامة 

بلرحنان  عبد  شالع   57 لقم  فاس 

فاس   (0000 بلقر�شي بفلمامة فاس 

بملغرب. 

  عين:

بنكي3بن  هاجر  بلس د(ة) 

ز/س  بلفك   418 لقم   عنفبمه(ب) 

فاس   (0000 فاس  تجزئةبلحديقة 

بملغرب كنصفي (ة) للشركة.

  عند بإلقتضاء بلحد د بملفر ضة 

محل  لهم  بملخفلة  بلصالح ات  على 

بملخابرة  محل تبل غ بلعقفد  بلفثائق 

بملتعلقة بالتصف ة : -

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

أكتفار   07 بتاليخ  بفاس  بلتجالية 

2021 تحت لقم 4452.

77I

PREMIUM FINANCE

TRAVBON
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
تأسيس شركة

PREMIUM FINANCE

 APPARTEMENT N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE ANGLE

 SGT LEVET ET FERKLE

 MARRAKECH. ، 40000،

MARRAKECH MAROC

TRAVBON شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بلفح د

 عنفبن مقرها بإلجتناعي شالع عبد 

بلكريم بلخطابي بقامة جفبد عنالة 

109 شقة لقم )4 بلطابق بلتالث - 

40000 مربكش بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بلفح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

119491

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 

تم إعدبد بلقامفن   2021 شتن 3   28

مسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بلفح د  بلشريك  ذبت  محد دة 

باملنيزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بلفح د.

عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 

 : تسن تها  بنختصر  بإلقتضاء 

.TRAVBON

بشغا7   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

مختلفة ب  بلبناء.

عنفبن بملقر بالجتناعي : شالع عبد 

بقامة جفبد عنالة  بلخطابي  بلكريم 

 - بلطابق بلتالث   4( شقة لقم   109

40000 مربكش بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.

مبلغ لأسنا7 بلشركة: 2.000.000 

دلهم، مقسم كالتالي:

 : عد   مصطفى  لد  بلس د 

دلهم   100 بق نة  حصة   20.000

للحصة.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :

عد   مصطفى  لد  بلس د 

تجزئة بناني سني3س لقم  عنفبمه(ب) 

205 40000 مربكش بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:

عد   مصطفى  لد  بلس د 

تجزئة بناني سني3س لقم  عنفبمه(ب) 

205 40000 مربكش بملغرب

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

أكتفار   14 بلتجالية بنربكش بتاليخ 

2021 تحت لقم 128556.

78I

UGGC

 ECOMED GESTION DES
DECHETS

إعالن متعدد بلقربلبت

UGGC
 BOULEVARD AL MASSIRA 97

 AL KHADRA ، 20000،
CASABLANCA MAROC

 ECOMED GESTION DES
DECHETS »شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة«
 عنفبن مقرها بالجتناعي: شقة 
1 عنالة C3 بردبلسة II ، فاس 

(بملغرب) - - فاس بملغرب.
»إعالن متعدد بلقربلبت«

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي: 
.2(497

بنقت�شى بلجنع بلعام بالستثنائي 
بملؤلخ في 01 أكتفار 2021

تم بتخاذ بلقربلبت بلتال ة: 
قربل لقم 1: بلذي ينص على مايلي: 
بملديرين  صالح ة  بمتهاء  مالحظة 

بملشالكين بلسابقين للشركة
قربل لقم 2: بلذي ينص على مايلي: 
- يعين كندير للشركة بلس د عبد هللا 
 1956 يناير   1 أيت  بدي من مفبل د 
مغربي بلجنس ة   ، بسال حسين سال 
يحنل بطاقة بلهفية بلفطن ة لقم   ،
من   (1) ملدة شهر  بحد   A52(521
 1 حتى  أي   ، بلعام.  بالجتناع  هذب 

مففن 3 2021 ؛
على  ينص  بلذي   :( لقم  قربل 
عنفبن  بتغ ي3  علنا  يح ط  مايلي: 
بلس د أحند حن دي  بلس د لحبيب 

بلشيباني
 تبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

بلنظام برسا�شي بلتال ة: 
بند لقم 1: بلذي ينص على مايلي: 

- بعتناد آل ة بستشالية مكتفاة
على  ينص  بلذي   :2 لقم  بند 
° من   (  °  2 تعديل بلنقطة   - مايلي: 
بلديباجة  بملادة 11  بملادة 15  بملادة 
19 من بلنظام برسا�شي  إضافة مادة 
جديدة bis 7 بعد بملادة 7 من بلنظام 

برسا�شي للشركة
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باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

أكتفار   07 بتاليخ  بفاس  بلتجالية 

2021 تحت لقم 4444.

79I

jilovta sarl

ترنسبور والد بركان
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
تأسيس شركة

jilovta sarl

 hay el wifak elhassani rue AL

 ONS 7 n° 15 ، 60030، OUJDA

MAROC

ترنسبفل  الد بركان شركة ذبت 

مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 

بلفح د

 عنفبن مقرها بإلجتناعي حي 

برمضان زمقة ف7 لقم 67 - 60000 

 جدة بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بلفح د 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

(8257

 16 في  مؤلخ  حر  عقد  بنقت�شى 
بلقامفن  إعدبد  تم   2021 غشت 

مسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بلفح د  بلشريك  ذبت  محد دة 

باملنيزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بلفح د.

عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 

 : تسن تها  بنختصر  بإلقتضاء 

ترنسبفل  الد بركان.

مقل   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بلبضائع.

حي   : بالجتناعي  بملقر  عنفبن 
برمضان زمقة ف7 لقم 67 - 60000 

 جدة بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 

دلهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : بركاني  سف ان  بلس د 
حصة بق نة 100 دلهم للحصة.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 
 صفات  مفبطن بلشركاء :

عنفبمه(ب)  بركاني  سف ان  بلس د 
 67 لقم  ف7  زمقة  برمضان  حي 

60000  جدة بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:
عنفبمه(ب)  بركاني  سف ان  بلس د 
 67 لقم  ف7  زمقة  برمضان  حي 

60000  جدة بملغرب
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
أكتفار   1( بتاليخ  بفجدة  بلتجالية 

2021 تحت لقم 550).

80I

FIDUNA

CH ريزيدونس
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تأسيس شركة

FIDUNA
 HY MLY ABDELLAH RUE 70
 N 33 CASABLANCA ، 20480،

CASABLANCA MAROC
ليزيد نس CH شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة
 عنفبن مقرها بإلجتناعي شالع اللة 
بل اقفت طابق 5 بقامة د - 20520 

بلدبل بلب ضاء بملغرب
تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

518(2(
 1( في  مؤلخ  حر  عقد  بنقت�شى 
بلقامفن  إعدبد  تم   2021 شتن 3 
بملسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحد دة باملنيزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.
عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 
 : تسن تها  بنختصر  بإلقتضاء 

.CH ليزيد نس
منعش   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

عقالي.

عنفبن بملقر بالجتناعي : شالع اللة 

 20520  - بقامة د   5 بل اقفت طابق 

بلدبل بلب ضاء بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 

دلهم، مقسم كالتالي:

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :

عنفبمه(ب)  شه د  عزيز  بلس د 
1 شالع  1 لقم  تجزئة دبل جنان زمقة 

بلدبل   20480 مالس عين بلشق   2 1

بلب ضاء بملغرب.

عنفبمه(ب)  شه د  تفف ق  بلس د 
1 شالع  1 لقم  تجزئة دبل جنان زمقة 

بلدبل   20480 مالس عين بلشق   2 1

بلب ضاء بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:

عنفبمه(ب)  شه د  عزيز  بلس د 
1 شالع  1 لقم  تجزئة دبل جنان زمقة 

بلدبل   20480 مالس عين بلشق   2 1

بلب ضاء بملغرب

عنفبمه(ب)  شه د  تفف ق  بلس د 
1 شالع  1 لقم  تجزئة دبل جنان زمقة 

بلدبل   20480 مالس عين بلشق   2 1

بلب ضاء بملغرب

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

بلتجالية بالدبل بلب ضاء بتاليخ - تحت 
لقم -.

81I

FUDICAIRE ISMAILI

 STE GR FATAN SECURITE
SARL AU

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
تأسيس شركة

FUDICAIRE ISMAILI

حي بلتقدم بلفك 2 لقم 07 بلسنالة 

ES-SMARA MAROC ،72000 ،

 STE GR FATAN SECURITE SARL

AU شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة 

ذبت بلشريك بلفح د

 AV SIDI عنفبن مقرها بإلجتناعي 

 AHMED RGUIBI NR 03 ES

SEMARA - 72000 بلسنالة بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بلفح د 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

2425

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
تم إعدبد بلقامفن   2021 شتن 3   27

مسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بلفح د  بلشريك  ذبت  محد دة 

باملنيزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بلفح د.

عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 

 STE  : تسن تها  بنختصر  بإلقتضاء 

.GR FATAN SECURITE SARL AU

بعنا7   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بلحربسة.

 AV  : بالجتناعي  بملقر  عنفبن 

 SIDI AHMED RGUIBI NR 03 ES

SEMARA - 72000 بلسنالة بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 

دلهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : فتن  م الب  بهل  بلس د 

حصة بق نة 100 دلهم للحصة.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :

عنفبمه(ب)  فتن  م الب  بهل  بلس د 

شالع س دي بحند بلرك بي د ن لقم 

بلسنالة 72000 بلسنالة بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:

عنفبمه(ب)  فتن  م الب  بهل  بلس د 

شالع س دي بحند بلرك بي د ن لقم 

بلسنالة 72000 بلسنالة بملغرب

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

بالبتدبئ ة بالسنالة بتاليخ )1 أكتفار 

2021 تحت لقم 194/21.

82I
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FINANCE PERFORMANCE CONSEIL

RIAD OULAYA
إعالن متعدد بلقربلبت

 FINANCE PERFORMANCE
CONSEIL

تقاطع شالع مفالي لش د  عبد 
بلكريم بلخطابي،عنالة مركز أعنا7 
جليز، بلطابق بلثالث، مكتب لقم 21 

، 40000، مربكش بملغرب
RIAD OULAYA »شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة ذبت بلشريك 
بلفح د«

 عنفبن مقرها بالجتناعي: دلب 
بلــزعــري، لقــم 16 بلــقــنــاليــة 40000 

مربكش بملغرب.
»إعالن متعدد بلقربلبت«

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي: 
.1((69

بنقت�شى بلجنع بلعام بالستثنائي 
بملؤلخ في 24 شتن 3 2021

تم بتخاذ بلقربلبت بلتال ة: 
قربل لقم 1: بلذي ينص على مايلي: 
بلتي  تزك ة عنل ة تففيت بلحصص 
شتن 3   22 بتاليخ  بفريبفلغ  تنت 
أسنا  بآلت ة  برشخاص  بين   2021
تففت   SAPULOC S.A :شركة  ؤهم 
 Joëlleعشرة أالف حصة إلى للس دة
Marie SAUNIER  إضافتها كشريكة 

جديدة.
قربل لقم 2: بلذي ينص على مايلي: 
 Christian بلس د  إستقالة  قبف7 
Hubert Joseph CHAVAILLAZ من 
منصبه كنسي3  ت 3ئته بد ن تحفظ. 

على  ينص  بلذي   :( لقم  قربل 
 Joëlle Marie بلس دة  تع ين  مايلي: 
للشركة  كنسي3ة  ح دة   SAUNIER
ملدة غي3 محد دة  تحديد صالح اتها.

قربل لقم 4: بلذي ينص على مايلي: 
بلجديد  برسا�شي  بلقامفن  بعتناد 

للشركة.
 تبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

بلنظام برسا�شي بلتال ة: 
ينص على  بلذي   :7  6 لقم  بند 
لأس مـا7 بلــشـــركـــة مــحــدد في  مايلي: 
مــسـددة  دلهـــم   (1.000.000,00(
مــقــدب  مــقــسـنــة إلى 10000 حـــصـة مـن 

بلــفبحـــدة للــحـــصــة  دلهــم   100  فــئـة 
 Joëlle, Marie SAUNIER لفائدة بلس دة
على  ينص  بلذي   :15 لقم  بند 
بلـــشـركـة  بــتــســ ـــ ـر  يـقــفم  مايلي: 
 Joëlle, Marie SAUNIER بلس دة 

ملدة غي3 محد دة.
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
أكتفار   1( بلتجالية بنربكش بتاليخ 

2021 تحت لقم 128471.
8(I

FIDUNA

ولدرين طيكستيل
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
حل شركة

FIDUNA
 HY MLY ABDELLAH RUE 70
 N 33 CASABLANCA ، 20480،

CASABLANCA MAROC
 لدلين ط كست ل شركة ذبت 

مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 
بلفح د(في طفل بلتصف ة)

 عنفبن مقرها بإلجتناعي 9) شالع 
اللة بل اقفت بلطابق 5 بلشقة د - 

20520 بلدبل بلب ضاء بملغرب.
حل شركة

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 
.(52419

بلفح د  بلشريك  قربل  بنقت�شى 
2021 تقرل حل  15 شتن 3  بملؤلخ في 
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 
ط كست ل  بلفح د  لدلين  بلشريك 
دلهم   100.000 لأسنالها  مبلغ 
شالع   (9 بإلجتناعي  مقرها   عنفبن 
 - د  بلشقة   5 بلطابق  بل اقفت  اللة 
بلدبل بلب ضاء بملغرب مت جة   20520

7 : بلتصف ة.
  حدد مقر بلتصف ة ب 9) شالع 
 - د  بلشقة   5 بلطابق  بل اقفت  اللة 

20520 بلدبل بلب ضاء بملغرب. 
  عين:

بلس د(ة) سف ان ملين  عنفبمه(ب) 
 11 لقم   4 زمقة  ف فل ت  تجزئة 
بلب ضاء  بلدبل   20150 كال ففلم ا 

بملغرب كنصفي (ة) للشركة.

  عند بإلقتضاء بلحد د بملفر ضة 
محل  لهم  بملخفلة  بلصالح ات  على 
بملخابرة  محل تبل غ بلعقفد  بلفثائق 

بملتعلقة بالتصف ة : -
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
 06 بتاليخ  بلب ضاء  بالدبل  بلتجالية 

أكتفار 2021 تحت لقم 99)795.
84I

بثتنام ة صال ح بلدين

ZEN CONFORT SARL
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تأسيس شركة

بثتنام ة صال ح بلدين
عنالة )42 شقة ) ببفبب مربكش 
ز ن 9) مربكش ، 40000، مربكش 

بملغرب
ZEN CONFORT SARL شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة
 عنفبن مقرها بإلجتناعي )40 

صفكفما 1 مربكش - 40000 مربكش 
بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 
بملحد دة 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
119(05

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
تم إعدبد بلقامفن   2021 شتن 3   2(
بملسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحد دة باملنيزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.
عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 
 ZEN  : تسن تها  بنختصر  بإلقتضاء 

.CONFORT SARL
مقا لة   -  : غرض بلشركة بإيجاز 

بلخدمات - مقا لة بال تا ت.
 40(  : بالجتناعي  بملقر  عنفبن 
صفكفما 1 مربكش - 40000 مربكش 

بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 

دلهم، مقسم كالتالي:
 (((  : بلس د بيت بفربضن كريم 

حصة بق نة 100 دلهم للحصة.

 (((  : كريم  كفيديش  بلس د 
حصة بق نة 100 دلهم للحصة.

بلس د مات مي مفالي لش د : 4)) 
حصة بق نة 100 دلهم للحصة.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 
 صفات  مفبطن بلشركاء :

كريم  بفربضن  بيت  بلس د 
عنفبمه(ب) دبل بلسالم شقة 12 سعادة 

مربكش 40000 مربكش بملغرب.
عنفبمه(ب)  كريم  كفيديش  بلس د 
ل م  د  د  ب ال  ل  بلبف  كلة  شنا  د بل 

مربكش 40000 مربكش بملغرب.
لش د  مفالي  مات مي  بلس د 
عنفبمه(ب) 625 بملسي3 ة ) س مربكش 

40000 مربكش بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:
كريم  بفربضن  بيت  بلس د 
عنفبمه(ب) دبل بلسالم شقة 12 سعادة 

مربكش 40000 مربكش بملغرب
عنفبمه(ب)  كريم  كفيديش  بلس د 
ل م  د  د  ب ال  ل  بلبف  كلة  شنا  د بل 

مربكش 40000 مربكش بملغرب
لش د  مفالي  مات مي  بلس د 
عنفبمه(ب) 625 بملسي3 ة ) س مربكش 

40000 مربكش بملغرب
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
أكتفار   11 بلتجالية بنربكش بتاليخ 

2021 تحت لقم 80)128.

85I

CONSEIL AUDIT ET SYNTHESE SARL

 FIDUCIA INTERNATIONAL
CONSULTING

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 
بلشريك بلفح د

تحفيل بملقر بالجتناعي للشركة

 CONSEIL AUDIT ET SYNTHESE
SARL

 RES SOFIA PALMERAIE IMM
 F N106, AV ABDELKRIM

 KHETTABI RES SOFIA
 PALMERAIE IMM F N106،

40000، MARRAKECH MAROC
FIDUCIA INTERNATIONAL
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CONSULTING شركة ذبت 
مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 

بلفح د
 عنفبن مقرها بإلجتناعي إقامة 
صفف ا باملفلي بلفك F بلطابق 1 
بلشقة لقم 106 شالع عبد بلكريم 
بلخطابي - 40000 مربكش بملغرب.

تحفيل بملقر بالجتناعي للشركة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.111465
بلفح د  بلشريك  قربل  بنقت�شى 
بملؤلخ في 02 غشت 2021 تم تحفيل 
من  للشركة  بلحالي  بالجتناعي  بملقر 
 F بلفك  باملفلي  صفف ا  »إقامة 
بلطابق 1 بلشقة لقم 106 شالع عبد 
مربكش   40000  - بلخطابي  بلكريم 
 B بلفك  برمان  »إقامة  إلى  بملغرب« 
 40000  - بإلزدهال   7 لقم  بلشقة 

مربكش بملغرب«.
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
أكتفار   1( بلتجالية بنربكش بتاليخ 

2021 تحت لقم 5)114.
86I

SCARD

SCARD
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
تأسيس شركة

SCARD
217 ببربه م بلر دبني ط1 ش ) 
بلب ضاء ، 0)201، بلدبل بلب ضاء 

بملغرب
SCARD شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بلفح د
 عنفبن مقرها بإلجتناعي 217 

بفلفالد ببربه م بلر ضاني 
بلطابق بال 7 لقم ) - 20200 

CASABLANCA بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بلفح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
519081

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
تم إعدبد بلقامفن   2021 شتن 3   (0
مسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 
بلفح د  بلشريك  ذبت  محد دة 

باملنيزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بلفح د.

عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 

 : تسن تها  بنختصر  بإلقتضاء 

.SCARD

إعدبد   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

أعنا7   - بلزيالة  ارمجتها  بطاقات 

عنل ات  ينفذ  تاجر   - بلطباعة 

بلتصدير  بالستي3بد.

 : بالجتناعي  بملقر  عنفبن 

بلر ضاني  ببربه م  بفلفالد   217

 20200  -  ( لقم  بال 7  بلطابق 

CASABLANCA بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : بملغرب سنة.

 100.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 

دلهم، مقسم كالتالي:

بلحند �شي  عبدبإلله  بلس د 

دلهم   100 بق نة  حصة   1.000  :

للحصة.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :

بلحند �شي  عبدبإلله  بلس د 
عنفبمه(ب) حي بلعنق عنالة 2) لقم 5 

22500 بلدبل بلب ضاء بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:

بلحند �شي  عبدبإلله  بلس د 
عنفبمه(ب) حي بلعنق عنالة 2) لقم 5 

22500 بلدبل بلب ضاء بملغرب

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

 11 بتاليخ  بلب ضاء  بالدبل  بلتجالية 

أكتفار 2021 تحت لقم 796149.

87I

CABINET JOUDY CONSEIL

DES BAINS DE MER
إعالن متعدد بلقربلبت

مكتب جفدي لالستشالة
زمقة شفمبينيي بلطابق بلثالث شالع 

إم ل ز ال 15 بلدبل بلب ضاء 

بلهاتف: 05.22.54.00.55

بلفاكس: 05.22.54.09.00

« DES BAINS DE MER «
شركة بملساهنة

لأسنالها: 8.500.000.000 دلهم
بملقر بالجتناعي: بلدبل بلب ضاء شالع 

ال كفلميش عين بلذئاب »«
بلسجل بلتجالي بلدبل بلب ضاء لقم 

 281((
خفض  لفع لأسنا7 بلشركة

تحفيل بلشكل بلقامفني 
بلعام  بلجنع  قربل  بنقت�شى 
شتن 3   24 بالستثنائي بملنعقد بتاليخ 
ال  شالع  بلب ضاء  بالدبل   ،2021
شركة  مقر  بلذئاب  عين  كفلميش 

بملساهنة
» بملسجلة بالسجل بلتجالي للدبل 
قرل  لقم))281،  تحت  بلب ضاء 

»DES BAINS DE MER :بلشركاء
بلشركة  لأسنا7  خفض 
 119.962,00 إلى  من8.500.000,00 

دلهم إلدماج بلخسائر.
من  بلشركة  لأسنا7  لفع 
 8.500.000,00 إلى   119.962,00
بلجالية  بلحسابات  بإدماج  دلهم 

للشركاء.
بلعام  بلجنع  قربل  بنقت�شى 
 04 بتاليخ  بملنعقد  بالستثنائي 

أكتفار2021 قرل بلشركاء:
للشركة  بلقامفني  بلشكل  تحفيل 
من شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة 
مجلس  ذبت  بملساهنة  شركة  إلى 

إدبلة.
برسا�شي  بلقامفن  على  بملصادقة 
لأسنا7  ل بقى  للشركة;  بملحدث 
 8.500.000,00 في  محددب  بلشركة 
دلهم مقسم إلى 4.000) سهم بق نة 
250,00 دلهم لكل سهم محرلة كل ا. 
مكنفش  ص 3ي  بلس د  تع ين 
كرئيس مجلس بإلدبلة ملدة بلتففيض.
تبعا لذلك تقرل تحديث بلقامفن 

برسا�شي. 
كتابة  لدى  بلقامفني  بإليدبع  تم 
بالدبل  بلتجالية  باملحكنة  بلضبط 
 2021 أكتفار   1( بتاليخ  بلب ضاء 

تحت لقم 796429. 
مجلس بإلدبلة

88I

برستاد مني3 بلعز زي بإلدلي�شي

محل لبيع املواد الغدائية
عقد تس ي3 حر رصل تجالي (برشخاص 

بملعنفيفن)

عقد تس ي3 حر رصل تجالي
محل لب ع بملفبد بلغدبئ ة

بنقت�شى عقد مفثق مؤلخ قي 05 
أعطى بلس د ح حفد   2021 أكتفار 
بلتجالي  بالسجل  بملسجل  تفف ق 
باملحكنة بالبتدبئ ة بتطفبن   6(422
بلتجالي  لألصل  بلحر  بلتس ي3  حق 
بلخامس  محند  شالع  ب  بلكائن 
 9(100  -  09 لقم  بملض ق  ساحة 
بلشركة  لفائدة  بملغرب  بملض ق 
بملسناة LHAMDI NORD SUD ملدة 
 2021 أكتفار   05 1 سنة تبتدئ من 
مقابل   2022 أكتفار   05 في   تنتهي 

مبلغ شهري ق نته 000.)2 دلهم.
89I

 FICOZI« FIDUCIAIRE DE COMPTABILITE 

»ZITOUNA

Ste » JAMILA LIL ISKAN «
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تأسيس شركة

 FICOZI« FIDUCIAIRE DE
»COMPTABILITE ZITOUNA

7 ، زمقة بلقن طرة بلطابق بلسفلي 
لقم )1 بملدينة بلجديدة مكنـاس ، 

50000، مكناس بملغرب
» Ste » JAMILA LIL ISKAN شركة 

ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة
 عنفبن مقرها بإلجتناعي تجزئة 
صفليا لقم )84 متجر لقم 2 كم 

6 مكناس مكناس 50000 مكناس 
بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 
بملحد دة 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
54451

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
تم إعدبد بلقامفن   2021 أكتفار   04
بملسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحد دة باملنيزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.



21527 الجريدة الرسميةعدد 5688 - 27 لا ع بر 7 )144 )) مففن 3 2021) 

عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 

 Ste » « : بإلقتضاء بنختصر تسن تها

.JAMILA LIL ISKAN

منعش   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

عقالي – أشغا7 مختلفة للبناء.

تجزئة   : بالجتناعي  بملقر  عنفبن 

كم   2 لقم  متجر   84( لقم  صفليا 

مكناس   50000 مكناس  مكناس   6

بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 

دلهم، مقسم كالتالي:

بلس د حافظي عبد بلكريم : 500 

حصة بق نة 100 دلهم للحصة.

بلس د بملخاض فؤبد : 500 حصة 

بق نة 100 دلهم للحصة.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :

بلكريم  عبد  حافظي  بلس د 

صفليا  تجزئة   7(2 لقم  عنفبمه(ب) 

 50000 بلحاج قد ل مكناس  طريق 

مكناس بملغرب.

عنفبمه(ب)  فؤبد  بملخاض  بلس د 

ف ال لقم 2 لبس بغ ل بملنظر بلجن ل 

م ج مكناس 50000 مكناس بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:

بلكريم  عبد  حافظي  بلس د 

صفليا  تجزئة   7(2 لقم  عنفبمه(ب) 

 50000 بلحاج قد ل مكناس  طريق 

مكناس بملغرب

عنفبمه(ب)  فؤبد  بملخاض  بلس د 

ف ال لقم 2 لبس بغ ل بملنظر بلجن ل 

م ج مكناس 50000 مكناس بملغرب

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

أكتفار   12 بلتجالية بنكناس بتاليخ 

2021 تحت لقم 4474.

90I

ACTIONS FINANCE CONSEILS

LOC 2 ROUES
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

حل شركة

ACTIONS FINANCE CONSEILS

6 زمـقـة قــدمــاء بلــنــربكـــشـ ــ ـن مــكــتــب 
لقـــم 4 جليز ، 40000، مربكش 

بملغرب

LOC 2 ROUES شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة(في طفل 

بلتصف ة)

 عنفبن مقرها بإلجتناعي زمقة  بد 

مفيس بقامة سلمى شقة لقم 2 - 

40000 مربكش بملغرب.

حل شركة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.1657(

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 

تقرل حل   2021 يفم ف   (0 بملؤلخ في 

بملحد دة  بملسؤ ل ة  ذبت  شركة 

لأسنالها  مبلغ   LOC 2 ROUES

مقرها  دلهم  عنفبن   21.000.000

بقامة  مفيس  زمقة  بد  بإلجتناعي 

2 - 40000 مربكش  سلمى شقة لقم 

مت جة للصعفاات   : بملغرب مت جة 7 

تطفير  في  بلشركة  تفبجهها  بلتي 

نشاطها..

بل ت  ب  بلتصف ة  مقر  حدد    

212 شالع محند بلخامس مربكش - 

40000 مربكش بملغرب. 

  عين:

فاليز  س لسن  بلس د(ة) 
بقامة  مفيس  زمقة  بد   عنفبمه(ب) 

مربكش   40000  2 سلمى شقة لقم 

بملغرب كنصفي (ة) للشركة.

  عند بإلقتضاء بلحد د بملفر ضة 

محل  لهم  بملخفلة  بلصالح ات  على 

بملخابرة  محل تبل غ بلعقفد  بلفثائق 

بملتعلقة بالتصف ة : -

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

أكتفار   05 بلتجالية بنربكش بتاليخ 

2021 تحت لقم 128215.

91I

ACTIONS FINANCE CONSEILS

GREEN LIGHT-IT MAROC
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تحفيل بملقر بالجتناعي للشركة

ACTIONS FINANCE CONSEILS
6 زمـقـة قــدمــاء بلــنــربكـــشـ ــ ـن مــكــتــب 

لقـــم 4 جليز ، 40000، مربكش 
بملغرب

GREEN LIGHT-IT MAROC شركة 
ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

 عنفبن مقرها بإلجتناعي س دي 
عباد بلحنربء 2) عنالة 12) بلطابق 

بال 7 شقة 7 - 40000 مربكش 
بملغرب.

تحفيل بملقر بالجتناعي للشركة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.(9041
بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 
2021 تم تحفيل  28 يفم ف  بملؤلخ في 
من  للشركة  بلحالي  بالجتناعي  بملقر 
عنالة   (2 بلحنربء  عباد  »س دي 
 40000 - 7 12) بلطابق بال 7 شقة 
 5 لقم  »شقة  إلى  بملغرب«  مربكش 
شتفي  10حي  عنالة  كابان  كام ل 

مربكش - 40000 مربكش بملغرب«.
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
أكتفار   11 بلتجالية بنربكش بتاليخ 

2021 تحت لقم 90)128.
92I

CDH AUDIT ET CONSEILS

VALUE ADVISORS
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تففيت حصص

CDH AUDIT ET CONSEILS
 RUE D›AZILAL 34 ، 20110،

CASABLANCA MAROC
VALUE ADVISORS شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة
 عنفبن مقرها بإلجتناعي تفين 

سنت3 زب ية شالع بلزلقطفني  شالع 
بملسي3ة - 20100 بلدبل بلب ضاء 

بملغرب.
تففيت حصص

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 
.462(97

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 
تنت   2021 شتن 3   20 في  بملؤلخ 

بملصادقة على :
عفبطف  (ة)  بلس د  تففيت 
من  بجتناع ة  حصة   8 بلعدال ي 
(ة)  بلس د  لفائدة  حصة   25 أصل 

حسام بادي بتاليخ 20 شتن 3 2021.
عفبطف  (ة)  بلس د  تففيت 
من  بجتناع ة  حصة   9 بلعدال ي 
(ة)  بلس د  لفائدة  حصة   25 أصل 
شتن 3   20 بتاليخ  بنعدي  يفسف 

.2021
عفبطف  (ة)  بلس د  تففيت 
من  بجتناع ة  حصة   8 بلعدال ي 
(ة)  بلس د  لفائدة  حصة   25 أصل 
شتن 3   20 بتاليخ  بلبفك فتي  لش د 

.2021
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم   
 14 بتاليخ  بلب ضاء  بالدبل  بلتجالية 

أكتفار 2021 تحت لقم 4)7966.
9(I

FIDUCIAIRE CHEMS

KSAR ETUDE
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE CHEMS
 IMM 11 LOT EL HANSALI R+4

 APPT 6 TEMARA ، 12000،
TEMARA MAROC

KSAR ETUDE شركة ذبت 
مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 

بلفح د
 عنفبن مقرها بإلجتناعي حي 

بالمدلس زمقة بشب ل ة لقم 27 تنالة 
- 12000 تنالة بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بلفح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
1(4419

 24 في  مؤلخ  حر  عقد  بنقت�شى 
بلقامفن  إعدبد  تم   2021 شتن 3 
مسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 
بلفح د  بلشريك  ذبت  محد دة 

باملنيزبت بلتال ة:
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ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بلفح د.
عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 
 KSAR : بنختصر تسن تها  بإلقتضاء 

.ETUDE
مكتب   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بلدلبسات.
حي   : بالجتناعي  بملقر  عنفبن 
بالمدلس زمقة بشب ل ة لقم 27 تنالة 

- 12000 تنالة بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.
 10.000 بلشركة:  لأسنا7  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
بلشا ش  تفف ق  محند  بلس د 
دلهم   100 بق نة  حصة   100  :

للحصة.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :
بلشا ش  تفف ق  محند  بلس د 
عنفبمه(ب) حي بالمدلس زمقة بشب ل ة 
لقم 809 تنالة 12000 تنالة بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 
 مفبطن مسي3ي بلشركة:

بلشا ش  تفف ق  محند  بلس د 
عنفبمه(ب) حي بالمدلس زمقة بشب ل ة 
لقم 809 تنالة 12000 تنالة بملغرب

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
أكتفار   14 بتاليخ  بتنالة  بالبتدبئ ة 

2021 تحت لقم 6620.
94I

FUDICAIRE ISMAILI

 STE LMARZOUKI
SECURETE SARL AU

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 
بلشريك بلفح د

تأسيس شركة

FUDICAIRE ISMAILI
حي بلتقدم بلفك 2 لقم 07 بلسنالة 

ES-SMARA MAROC ،72000 ،
 STE LMARZOUKI SECURETE
SARL AU شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بلفح د
 HAY عنفبن مقرها بإلجتناعي 

 TAKADOUM RUE 11 JANVIER
 N°24 BIS ES-SEMARA - 72000

بلسنالة بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بلفح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
2427

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
تم إعدبد بلقامفن   2021 شتن 3   27
مسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 
بلفح د  بلشريك  ذبت  محد دة 

باملنيزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بلفح د.
عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 
 STE  : تسن تها  بنختصر  بإلقتضاء 
 LMARZOUKI SECURETE SARL

.AU
بعنا7   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بلحربسة.
 HAY  : بالجتناعي  بملقر  عنفبن 
 TAKADOUM RUE 11 JANVIER
 N°24 BIS ES-SEMARA - 72000

بلسنالة بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 

دلهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : مرز ك  بحند  بلس د 

حصة بق نة 100 دلهم للحصة.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :
عنفبمه(ب)  مرز ك  بحند  بلس د 
بلسنالة   19 لقم  يناير   11 شالع 

72000 بلسنالة بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:
عنفبمه(ب)  مرز ك  بحند  بلس د 
بلسنالة   19 لقم  يناير   11 شالع 

72000 بلسنالة بملغرب
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
بالبتدبئ ة بالسنالة بتاليخ )1 أكتفار 

2021 تحت لقم 195/21.

95I

ALLEGEANCE CONSULTING

COSTA GAVRAS SARL
إعالن متعدد بلقربلبت

ALLEGEANCE CONSULTING
ساحة بلر دني تقاطع شالع طامطان 
 شالع لبنان بقامة ل نى لقم 51&50 

، 90000، طنجة بملغرب
COSTA GAVRAS SARL »شركة 

ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة«
 عنفبن مقرها بالجتناعي: 48 شالع 
الفاييت بقامة سالة بلطابق 1 لقم 1 

 2 - 90000 طنجة بملغرب.
»إعالن متعدد بلقربلبت«

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي: 
.(6609

بنقت�شى بلجنع بلعام بالستثنائي 
بملؤلخ في 25 غشت 2021

تم بتخاذ بلقربلبت بلتال ة: 
بلذي  حصص:  هبة  لقم  قربل 
ينص على مايلي:  هب بلس د سف ان 
بلفزبني بلصغي3 20 حصة بجتناع ة 
لفائدة بلس دة سناء بلفزبني بلصغي3 
بلذي  حصص:  هبة  لقم  قربل 
ينص على مايلي:  هب بلس د سف ان 
بلفزبني بلصغي3 15 حصة بجتناع ة 
بلفزبني  نسرين  بلس دة  لفائدة 

بلصغي3 
 : حصص  تففيت  لقم  قربل 
بلس د  قام  مايلي:  على  ينص  بلذي 
بتففيت  بلصغي3  بلفزبني  بسناع ل 
نسرين  بلس دة  لفائدة  حصص   5

بلفزبني بلصغي3 
جديد  مسي3  تع ين  لقم  قربل 
لشركة : بلذي ينص على مايلي: تع ين 
عبد  بلس د  للشركة  جديد  مسي3 
بلكريم بلفزبني بلصغي3 كنسي3  ح د 
تبعا لقبف7 بستقالة بلس د بسناع ل 
نسرين  بلصغي3  بلس دة  بلفزبني 

بلفزبني بلصغي3 
 تبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

بلنظام برسا�شي بلتال ة: 
على  ينص  بلذي   :7 6 لقم  بند 
بلفزبني  سف ان  بلس د  مايلي:  هب 
20 حصة بجتناع ة لفائدة  بلصغي3 

بلس دة سناء بلفزبني بلصغي3 

على  ينص  بلذي   :7 6 لقم  بند 
بلفزبني  سف ان  بلس د  مايلي:  هب 
15 حصة بجتناع ة لفائدة  بلصغي3 

بلس دة نسرين بلفزبني بلصغي3 
على  ينص  بلذي   :7 6 لقم  بند 
قام بلس د بسناع ل بلفزبني  مايلي: 
لفائدة  حصص   5 بتففيت  بلصغي3 

نسرين بلفزبني بلصغي
على  ينص  بلذي   :1( لقم  بند 
للشركة  جديد  مسي3  تع ين  مايلي: 
بلس د عبد بلكريم بلفزبني بلصغي3 
بستقالة  لقبف7  تبعا  كنسي3  ح د 
بلصغي3  بلفزبني  بسناع ل  بلس د 

 بلس دة نسرين بلفزبني بلصغي3
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
أكتفار   08 بتاليخ  بطنجة  بلتجالية 

2021 تحت لقم 246750.

96I

FUDICAIRE ISMAILI

STE HASSANNA SARL AU
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
تأسيس شركة

FUDICAIRE ISMAILI
حي بلتقدم بلفك 2 لقم 07 بلسنالة 

ES-SMARA MAROC ،72000 ،
 STE HASSANNA SARL AU

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 
بلشريك بلفح د

 BD عنفبن مقرها بإلجتناعي 
MOULAY HAFID NR 196 ES-

SEMARA - 72000 بلسنالة بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بلفح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
242(

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
تم إعدبد بلقامفن   2021 شتن 3   28
مسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 
بلفح د  بلشريك  ذبت  محد دة 

باملنيزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بلفح د.
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عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 

 STE  : تسن تها  بنختصر  بإلقتضاء 

.HASSANNA SARL AU

بالشغا7   : غرض بلشركة بإيجاز 

بلعامة.

 BD  : بالجتناعي  بملقر  عنفبن 

MOULAY HAFID NR 196 ES-

SEMARA - 72000 بلسنالة بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 

دلهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : بلس د حسن بلشكفطي 

حصة بق نة 100 دلهم للحصة.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :

بلس د حسن بلشكفطي عنفبمه(ب) 
بلع فن   (5 لقم   44 حي بلفتح زمقة 

70000 بلع فن بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:

بلس د حسن بلشكفطي عنفبمه(ب) 
بلع فن   (5 لقم   44 حي بلفتح زمقة 

70000 بلع فن بملغرب

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

بالبتدبئ ة بالسنالة بتاليخ )1 أكتفار 

2021 تحت لقم 21/)19.

97I

FIDUCIAIRE CHEMS

BOUYZARGANE TRAV
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE CHEMS

 IMM 11 LOT EL HANSALI R+4

 APPT 6 TEMARA ، 12000،

TEMARA MAROC

BOUYZARGANE TRAV شركة 

ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د

 عنفبن مقرها بإلجتناعي 59 شالع 

ببن سينا شقة لقم 11بكدب7 بلرااط 

- 10020 بلرااط بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بلفح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

155289

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 

تم إعدبد بلقامفن   2021 غشت   2(

مسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بلفح د  بلشريك  ذبت  محد دة 

باملنيزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بلفح د.

عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 

 : تسن تها  بنختصر  بإلقتضاء 

.BOUYZARGANE TRAV

بشغا7   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بلبناء  بشغا7 مختلفة.

59 شالع  عنفبن بملقر بالجتناعي : 

ببن سينا شقة لقم 11بكدب7 بلرااط 

- 10020 بلرااط بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 

دلهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : بفيزلكان  عنر  بلس د 

حصة بق نة 100 دلهم للحصة.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :

عنفبمه(ب)  بفيزلكان  عنر  بلس د 

بلحفز  تحنا ت  بغفبط م  تكامة  د بل 

)00)4 بلحفز بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:

عنفبمه(ب)  بفيزلكان  عنر  بلس د 

بلحفز  تحنا ت  بغفبط م  تكامة  د بل 

)00)4 بلحفز بملغرب

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

أكتفار   14 بتاليخ  بالرااط  بلتجالية 

2021 تحت لقم )11829.

98I

ERRIFAI MOHAMMED

FLAVOR COFFEE
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تأسيس شركة

ERRIFAI MOHAMMED
 RCE MAKKA MOKARAMA N°7

 APPT N°10 RUE SIOUL HAY
 OUAFAE 2 ROUTE SEFROU ،

0000)، فاس بملغرب
FLAVOR COFFEE شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة
 عنفبن مقرها بإلجتناعي فندق 
بلغزب ي لقم 5) بلطالعة بلك 3ى 
فاس بملدينة - 0000) فاس بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 
بملحد دة 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
66759

 01 في  مؤلخ  حر  عقد  بنقت�شى 
بلقامفن  إعدبد  تم   2021 مالس 
بملسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحد دة باملنيزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.
عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 
 : تسن تها  بنختصر  بإلقتضاء 

.FLAVOR COFFEE
غرض بلشركة بإيجاز : ب ع بلقهفة 

بالجنلة  بلتقس ط.
فندق   : بالجتناعي  بملقر  عنفبن 
بلك 3ى  بلطالعة   (5 لقم  بلغزب ي 

فاس بملدينة - 0000) فاس بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.
 90.000 بلشركة:  لأسنا7  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
مب ل  بلغزب ي  بفقايدي  بلس د 
دلهم   100 بق نة  حصة   (00  :

للحصة.
 (00  : بلخرشا�شي محند  بلس د 

حصة بق نة 100 دلهم للحصة.
 (00  : بسامة  سنف�شي  بلس د 

حصة بق نة 100 دلهم للحصة.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :

مب ل  بلغزب ي  بفقايدي  بلس د 
بلطاعة  بلفربن  دلب   1( عنفبمه(ب) 

بلك 3ى 0000) فاس بملغرب.
محند  بلخرشا�شي  بلس د 
مفالي  دلب   12 لقم  عنفبمه(ب) 
 (0000 بسناع ل بلطالعة بلصغرى 

فاس بملغرب.
بلس د سنف�شي بسامة عنفبمه(ب) 
فاس   (0000 18  بد فاس  زمقة   (6

بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:
مب ل  بلغزب ي  بفقايدي  بلس د 
بلطاعة  بلفربن  دلب   1( عنفبمه(ب) 

بلك 3ى 0000) فاس بملغرب
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
مالس   16 بتاليخ  بفاس  بلتجالية 

2021 تحت لقم 1225.
99I

ACO CONSULTING

ASTRAPRO
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
تأسيس شركة

ACO CONSULTING
 rue libourne - résidence du ,70
 centre - 4ème étage- Apt.14- ،

20500، casablanca maroc
ASTRAPRO شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بلفح د
 عنفبن مقرها بإلجتناعي تجزئة 
مسي3ة - -FB 29 بلطابق بلثالث - 
شقة 19 - 28820 بملحندية بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بلفح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
29021

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
تم إعدبد بلقامفن   2021 شتن 3   27
مسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 
بلفح د  بلشريك  ذبت  محد دة 

باملنيزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بلفح د.
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عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 
 : تسن تها  بنختصر  بإلقتضاء 

.ASTRAPRO
بالنعاش   : غرض بلشركة بإيجاز 

بلعقالي.
تجزئة   : بالجتناعي  بملقر  عنفبن 
 - بلثالث  بلطابق   FB 29-  - مسي3ة 
شقة 19 - 28820 بملحندية بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 
بلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 
دلهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : بملصطفى جال7  بلس د 
حصة بق نة 100 دلهم للحصة.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 
 صفات  مفبطن بلشركاء :

بلس د بملصطفى جال7 عنفبمه(ب) 
 –  55 لقم   – 02 تجزئة بلشفشا ني 
بلب ضاء  بلدبل   20000 بلسبع  عين 

بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:
بلس د بملصطفى جال7 عنفبمه(ب) 
 –  55 لقم   – 02 تجزئة بلشفشا ني 
بلب ضاء  بلدبل   20000 بلسبع  عين 

بملغرب
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
 11 بتاليخ  باملحندية  بالبتدبئ ة 

أكتفار 2021 تحت لقم 2121.
100I

salama driver

SALAMA DRIVER
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تأسيس شركة

salama driver
 F4 بقامة بلبستان مجنفعة ) عنالة

20560 ،، بلدبلبلب ضاء بملغرب
SALAMA DRIVER شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة
 عنفبن مقرها بإلجتناعي مجنفعة 
) عنالة ف4 لقم 2 بقامة بلبستان 
بلب ضاء - 20560 بلدبلبلب ضاء 

بملغرب
تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

5181((

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 

تم إعدبد بلقامفن   2021 شتن 3   21

بملسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحد دة باملنيزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.

عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 

 : تسن تها  بنختصر  بإلقتضاء 

.SALAMA DRIVER

تأجي3   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بلس البت بد ن سائق.

عنفبن بملقر بالجتناعي : مجنفعة 

بقامة بلبستان   2 لقم  عنالة ف4   (

بلدبلبلب ضاء   20560  - بلب ضاء 

بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.

 10.000 بلشركة:  لأسنا7  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :

عنفبمه(ب)  بنفشن  جنا7  بلس د 

ح م بلب ضاء   1 لقم  شالع بلشهدبء 

20000 بلدبلبلب ضاء بملغرب.

عنفبمه(ب)  بنفشن  عاد7  بلس د 

مديفمة  طالب  ب الد  بلصبايح  د بل 

20900 مديفمة بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:

عنفبمه(ب)  بنفشن  جنا7  بلس د 

ح م بلب ضاء   1 لقم  شالع بلشهدبء 

20000 بلدبلبلب ضاء بملغرب

عنفبمه(ب)  بنفشن  عاد7  بلس د 

مديفمة  طالب  ب الد  بلصبايح  د بل 

20900 مديفمة بملغرب

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

بلتجالية بالدبل بلب ضاء بتاليخ - تحت 

لقم -.

101I

مكتب سعد بلخي3 للنحاسبة

AZBER NEGOCE SARL AU 
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
حل شركة

مكتب سعد بلخي3 للنحاسبة
زمقة 2 لقم 6) تجزئة سعد بلخي3 
باللفة بلب ضاء ، 0)202، بلب ضاء 

بملغرب
 AZBER NEGOCE SARL AU 

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 
بلشريك بلفح د(في طفل بلتصف ة)
 عنفبن مقرها بإلجتناعي 26 محج 

مرس بلسلطان بلطابق 1 شقة 
) بملغرب 20006 بلدبل بلب ضاء 

بملغرب.
حل شركة

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 
.490(71

بلفح د  بلشريك  قربل  بنقت�شى 
2021 تقرل حل  02 شتن 3  بملؤلخ في 
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 
 AZBER NEGOCE بلشريك بلفح د 
 100.000 مبلغ لأسنالها   SARL AU
 26 بإلجتناعي  دلهم  عنفبن مقرها 
محج مرس بلسلطان بلطابق 1 شقة 
بلب ضاء  بلدبل   20006 بملغرب   (
عدم  جفد سفق   : بملغرب مت جة 7 

 كدب جائحة في3 س كفل ما.
26 محج    حدد مقر بلتصف ة ب 
 ( شقة   1 بلطابق  بلسلطان  مرس 
بملغرب 20006 بلدبل بلب ضاء بملغرب. 

  عين:
برز ق  عزبلدين  بلس د(ة) 
طابق  بز لقي  جبل  زمقة   عنفبمه(ب) 
حي  ب  بلصبح  بقامة   4 شقة   01
بلدبل   20220 بلسالم بلدبل بلب ضاء 
بلب ضاء بملغرب كنصفي (ة) للشركة.
  عند بإلقتضاء بلحد د بملفر ضة 
محل  لهم  بملخفلة  بلصالح ات  على 
بملخابرة  محل تبل غ بلعقفد  بلفثائق 

بملتعلقة بالتصف ة : -
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
 14 بتاليخ  بلب ضاء  بالدبل  بلتجالية 

أكتفار 2021 تحت لقم )79665.
102I

مكتب بملفثقة بالستادة دينا بغدبدي

PRIME CITY
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تأسيس شركة

مكتب بملفثقة بالستادة دينا بغدبدي
 Lot 264 florida sidi Maarouf
 Lot 264 florida sidi Maarouf،

Casablanca ،20200 بملغرب
PRIME CITY شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة
 عنفبن مقرها بإلجتناعي زمقة 
بلجي  2 زمقة ببف بكر بلبقالني 

بلطابق بلثالث شقة لقم 11 ( بكس 
لفسيتام ا ) بمفا بلدبل بلب ضاء - 

20480 بلدبل بلب ضاء بملغرب
تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

51829(
في  مؤلخ  مفثق  عقد  بنقت�شى 
تم إعدبد بلقامفن   2021 أكتفار   01
بملسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحد دة باملنيزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.
عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 
 PRIME : بإلقتضاء بنختصر تسن تها

.CITY
مقا لة   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

عقالية.
عنفبن بملقر بالجتناعي : زمقة بلجي 
بلطابق  بلبقالني  بكر  ببف  زمقة   2 
بلثالث شقة لقم 11 ( بكس لفسيتام ا 
بلدبل   20480  - بمفا بلدبل بلب ضاء   (

بلب ضاء بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.
بلشركة:  لأسنا7  مبلغ 

100.000,00 دلهم، مقسم كالتالي:
 500  : بملفدني  يفسف  بلس د 

حصة بق نة 100 دلهم للحصة.
بلس د عصام بملفدني : 500 حصة 

بق نة 100 دلهم للحصة.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :
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بملفدني عنفبمه(ب)  بلس د يفسف 
غفلف  زمقة  غابس  غفلف  زمقة 
بلدبل   20480 بلدياب  عين  سي3ت 

بلب ضاء بملغرب.
عنفبمه(ب)  بملفدني  عصام  بلس د 
غفلف  زمقة  غابس  غفلف  زمقة 
بلدبل   20480 بلدياب  عين  سي3ت 

بلب ضاء بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:
بملفدني عنفبمه(ب)  بلس د يفسف 
غفلف  زمقة  غابس  غفلف  زمقة 
بلدبل   20480 بلدياب  عين  سي3ت 

بلب ضاء بملغرب
عنفبمه(ب)  بملفدني  عصام  بلس د 
غفلف  زمقة  غابس  غفلف  زمقة 
بلدبل   20480 بلدياب  عين  سي3ت 

بلب ضاء بملغرب
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
 06 بتاليخ  بلب ضاء  بالدبل  بلتجالية 

أكتفار 2021 تحت لقم 91)795.
10(I

HC HAJAR CONSULTING SARL AU

STE SETI NORD SARL AU
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
تأسيس شركة

STE SETI NORD
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
 مقرها بإلجتناعي: )1 زمفة 45 حي 

بلسل ناني - طنجة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

12016(
في  مؤلخ  مفثق  عقد  بنقت�شى 
تم إعدبد بلقامفن   2021 شتن 3   08
مسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 
بلفح د  بلشريك  ذبت  محد دة 

باملنيزبت بلتال ة
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بلفح د
STE SETI NORD:تسن ة بلشركة
مكتب   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بلدلبسات

زمفة   1(  : عنفبن بملقر بالجتناعي 
45 حي بلسل ناني - طنجة

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 
بلشركة : 99 سنة

 100.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 
دلهم، مقسم كالتالي

 1.000  : بلعنربني  مفاي3  بلس د 
حصة بق نة 100 دلهم للحصة

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء   
 صفات  مفبطن بلشركاء

بلس د مفاي3 بلعنربني عنفبمه زمقة 
 44 لقم  ط7  كفثر  بقامة  بلحريري 

طنجة
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة
بلس د مفاي3 بلعنربني عنفبمه زمقة 
 44 لقم  ط7  كفثر  بقامة  بلحريري 

طنجة
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
شتن 3   20 بتاليخ  بطنجة  بلتجالية 

2021 تحت لقم )24616
104I

FIDHAJNSSI

INTEL PARTS
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
حل شركة

FIDHAJNSSI
144 زمقة محند سن حة بقامة 
جفهرة محند سن حة بلطابق 
بلسادس بلرقم 5) ، 20090، 

CASABLANCA MAROC
INTEL PARTS شركة ذبت 

مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 
بلفح د(في طفل بلتصف ة)

 عنفبن مقرها بإلجتناعي بقامة 
بملستقبل جه 8) عنالة س 6)) 
بلرقم 7 س دي معر ف ببدبل 

بلب ضاء - 20520 بلدبل بلب ضاء 
بملغرب.

حل شركة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.1948(5
بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 
2021 تقرل حل  20 شتن 3  بملؤلخ في 

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

 INTEL PARTS بلفح د  بلشريك 

مبلغ لأسنالها 10.000 دلهم  عنفبن 

مقرها بإلجتناعي بقامة بملستقبل جه 

س دي   7 بلرقم   ((6 عنالة س   (8

 20520  - بلب ضاء  ببدبل  معر ف 

بلدبل بلب ضاء بملغرب مت جة 7 : بزمة 

بقتصادية.

بقامة  ب  بلتصف ة  مقر  حدد    

 ((6 س  عنالة   (8 جه  بملستقبل 

بلرقم 7 س دي معر ف ببدبل بلب ضاء 

- 20520 بلدبل بلب ضاء بملغرب. 

  عين:

بلس د(ة) لش د بمفحي  عنفبمه(ب) 

 20000 بلب ضاء  تازبلين  زمقة   217

(ة)  كنصفي  بملغرب  بلب ضاء  بلدبل 

للشركة.

بلحد د  بإلقتضاء    عند 

بملخفلة  بلصالح ات  على  بملفر ضة 

تبل غ  بملخابرة  محل  محل  لهم 

بالتصف ة  بلعقفد  بلفثائق بملتعلقة 

عنالة س   (8 بقامة بملستقبل جه   :

ببدبل  س دي معر ف   7 بلرقم   ((6

بلب ضاء

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

 14 بتاليخ  بلب ضاء  بالدبل  بلتجالية 

أكتفار 2021 تحت لقم 796647.

105I

FCG AL AMANE

EWEAR
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تأسيس شركة

FCG AL AMANE

 16RUE SEBOU APT2 AGDAL

 RABAT 16RUE SEBOU APT2

 AGDAL RABAT، 10090، RABAT

MAROC

EWEAR شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة

 عنفبن مقرها بإلجتناعي 15 زمقة 

مسف فة بلطائربت - 10180 بلرااط 

بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

155269

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
تم إعدبد بلقامفن   2021 غشت   25

بملسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحد دة باملنيزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.

عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 

 : تسن تها  بنختصر  بإلقتضاء 

.EWEAR

ب ع   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

 تصن ع بملالبس

بستي3بد  تصدير.
زمقة   15  : عنفبن بملقر بالجتناعي 

بلرااط   10180  - مسف فة بلطائربت 

بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 

دلهم، مقسم كالتالي:

بلس د شرف بلسال ي : 75 حصة 

بق نة 1.000 دلهم للحصة.

 25  : بلسال ي  بسناع ل  بلس د 

حصة بق نة 1.000 دلهم للحصة.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :

بلس د شرف بلسال ي عنفبمه(ب) 
 10180 زمقة مسف فة بلطائربت   27

بلرااط بملغرب.
بلسال ي  بسناع ل  بلس د 
عنفبمه(ب) 15 زمقة مسف فة بلطائربت 

10180 بلرااط بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:

بلس د شرف بلسال ي عنفبمه(ب) 
 10180 زمقة مسف فة بلطائربت   27

بلرااط بملغرب

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

أكتفار   12 بتاليخ  بالرااط  بلتجالية 

2021 تحت لقم 118242.

106I
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LEADER FIN

PREMIUM LOGEMENT
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
تأسيس شركة

LEADER FIN
زمقة شففالي ب الد بإلقامة فالر س« 
E« بلطابق بلثاني بملكتب 12 بلدبل 
ب ضاء، 20500، بلدبل ب ضاء بملغرب
PREMIUM LOGEMENT شركة 

ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 
بلشريك بلفح د

 عنفبن مقرها بإلجتناعي 148 شالع 
باحناد بلطابق 5 لقم 18 بلف دير - 

20000 بلدبل بلب ضاء بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بلفح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
519(69

 12 في  مؤلخ  حر  عقد  بنقت�شى 
بلقامفن  إعدبد  تم   2021 أكتفار 
مسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 
بلفح د  بلشريك  ذبت  محد دة 

باملنيزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بلفح د.
عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 
 : تسن تها  بنختصر  بإلقتضاء 

.PREMIUM LOGEMENT
بلغرض   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

من بلشركة هف:
بلعقالي  بلتجالي  بلت3 يج   -
بقتناء ألض للبناء على ألض جناع ة 
بلتجالي. أ   بلسكني  لالستخدبم 
بلت3 يج لجن ع برشكا7 بشكل عام 
بملتعلقة  بلعنل ات  جن ع  تحق ق 
بنشاط شركات بملقا الت أ  بملطفلين 

بلعقاليين برعنا7 بملتنفعة أ  بلبناء
- بقتناء جن ع أعنا7 بلتنق ب عن 
برلب�شي بلحضرية  بلريف ة  تقس م 

برلب�شي بلحضرية لب عها
لألعنا7  بلعامة  بملقا الت   -
مجا7  في  أمفبعها  بكافة   بلخدمات 
لصالح  بملدم ة  بلبناء  بلهندسة 

بلقطاع بلعام أ  بلخاص

بلصحي  بلصرف  أعنا7  جن ع   -

 بلطرق

بملنتجات  تصدير  بستي3بد   -

بملادية  بملادية بأمفبعها

جن ع  في  بأي  س لة  بملشالكة   -

بلتي  أ   إنشاؤها  تم  بلتي  بلشركات 

سيتم إنشاؤها  بلتي قد تكفن مرتبطة 

لغرض بلشركة ،  ال س نا عن طريق 

بشت3بكات  في  جديدة  أسهم  إنشاء 

بملساهنة.

 
ً
أيا عنل ات  أي   ، عامة   اصفة 

مباشر  غي3  أ   مباشر  بشكل  كامت 

تتعلق بالهدف بلرئي�شي  بلتي ينكن 

أن تسهل بإللشاد  بلتطفير..

عنفبن بملقر بالجتناعي : 148 شالع 

 - بلف دير   18 لقم   5 باحناد بلطابق 

20000 بلدبل بلب ضاء بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.

مبلغ لأسنا7 بلشركة: 1.000.000 

دلهم، مقسم كالتالي:

بلس د أمين خالد : 10.000 حصة 

بق نة 100 دلهم للحصة.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :

عنفبمه(ب)  خالد  أمين  بلس د 

تجزئة لياض برمدلس إقامة بشب ل ة 

بلدبل   20000 كال ففلم ا   17 لقم 

بلب ضاء بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:

عنفبمه(ب)  خالد  أمين  بلس د 

تجزئة لياض برمدلس إقامة بشب ل ة 

بلدبل   20000 كال ففلم ا   17 لقم 

بلب ضاء بملغرب

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

 1( بتاليخ  بلب ضاء  بالدبل  بلتجالية 

أكتفار 2021 تحت لقم )0079650.

107I

SOCIETE FIDUCIAIRE ORION SARL

STE BELLOUQ DE SERVICES
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تأسيس شركة

 SOCIETE FIDUCIAIRE ORION
SARL

 AV DES FAR IMM TAJ APPT 9
VN FES ، 30000، FES MAROC
 STE BELLOUQ DE SERVICES
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

 عنفبن مقرها بإلجتناعي لقم 81 
زمقة 202 حي سع دة عين هال ن 

فاس - 0000) فاس بملغرب
تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

69851
في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
تم إعدبد بلقامفن   2021 شتن 3   06
بملسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحد دة باملنيزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.
عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 
 STE  : تسن تها  بنختصر  بإلقتضاء 

.BELLOUQ DE SERVICES
مقا 7   : بإيجاز  بلشركة  غرض 
إدبلة بلعنل ات أ  بلخدمات بلتجالية 
(  س ط في تحفيل برمفب7  بلخدمات 

بملال ة).
 81 لقم   : عنفبن بملقر بالجتناعي 
هال ن  عين  سع دة  حي   202 زمقة 

فاس - 0000) فاس بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 

دلهم، مقسم كالتالي:
حصة   500  : بلفق خالد  بلس د 

بق نة 100 دلهم للحصة.
حصة   500  : بلس د بلفق لش د 

بق نة 100 دلهم للحصة.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :
 2 عنفبمه(ب)  خالد  بلفق  بلس د 
 15 بلشقة  ثابت  ببن  بلحسن  زمقة 

فاس 0000) فاس بملغرب.

 2 عنفبمه(ب)  لش د  بلفق  بلس د 
زمقة حسان بن ثابت بقامة بملامفم ة 

بلشقة 15 0000) فاس بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:
 2 عنفبمه(ب)  خالد  بلفق  بلس د 
 15 بلشقة  ثابت  ببن  بلحسن  زمقة 

فاس 0000) فاس بملغرب
 2 عنفبمه(ب)  لش د  بلفق  بلس د 
زمقة حسان بن ثابت بقامة بملامفم ة 
بلشقة 15 فاس 0000) فاس بملغرب
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
أكتفار   14 بتاليخ  بفاس  بلتجالية 

2021 تحت لقم 4541.
108I

CABINET LAAFOU CONSEIL

 INSTITUT PRIVE DES
 HAUTES ETUDES DE

» MANAGEMENT » HEM
إعالن متعدد بلقربلبت

 INSTITUT PRIVE DES HAUTES
ETUDES DE MANAGEMENT

» HEM «
شركة بملساهنة لأسنالها 
16.250.000,00 دلهم 

 عنفبن مقرها بالجتناعي شالع 
بلقدس، حي كال ففلم ا -- بلدبل 

بلب ضاء بملغرب.
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

50909
I. بنقت�شى: 

- بلجنع بلعام بلغي3 بلعادي بملؤلخ 
في 28 ف 3بير 2020

بلجنع بلعام بلعادي بملؤلخ في   -
21 دجن 3 2020

تقرلما يلي:
تغ ي3 تاليخ إغالق بلسنة بملال ة   -
 بلذي سفف يبدب في 1 يفل فز  ينتهي 

في 0) يفم ف من بلعام بلتالي؛
 Piero Greco بلس د  بستقالة   -
بلس د  كإدبلي،  تع ين  بصفته 
جفبز  صاحب   Yannick LANIEL
كإدبلي   HM682586 لقم  بلسفر 
تاليخ بلجنع  جديد لفت3ة تنتد حتى 
بلعام بلذي س بت في حسابات بلسنة 
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يفم ف   (0 في  ستنتهي  بلتي  بملال ة 

2021؛

بلنظام  في  بملقابل  بلتعديل   -

برسا�شي؛

تم بإليدبع بلقامفني باملحكنة   .II

 1( بتاليخ  بلب ضاء  بالدبل  بلتجالية 

بكتفار 2021 تحت لقم 796424. 
عن بملستخلص  بلب امات 

109I

FINGEST CONSEIL SARL

KALINVEST

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د

لفع لأسنا7 بلشركة

FINGEST CONSEIL SARL

بلحي بلصناعي تجزئة بملساللقم 

69)1 مكتب 1 مربكش ، 40000، 

مربكش بملغرب

KALINVEST شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بلفح د

 عنفبن مقرها بإلجتناعي سكن 

بلنخ ل 2 عنالة 16 شقة لقم 

2) طريق بسفي مربكش - 40000 

مربكش بملغرب.

لفع لأسنا7 بلشركة

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.89821

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 

تم لفع   2021 أكتفار   01 بملؤلخ في 

لأسنا7 بلشركة بنبلغ قدله »90.000 

إلى  دلهم«   10.000« أي من  دلهم« 

»100.000 دلهم« عن طريق : تقديم 

حصص مقدية أ  ع ن ة.

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

أكتفار   11 بلتجالية بنربكش بتاليخ 

2021 تحت لقم 84)128.

110I

M.J.J CONSEILS SARL AU

 STE AUTO ECOLE AL
KHIBRA SARL AU

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
تأسيس شركة

M.J.J CONSEILS SARL AU

مركز كناسة شيشا ة ، 40000، 

مربكش بملغرب

 STE AUTO ECOLE AL KHIBRA

SARL AU شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بلفح د

 عنفبن مقرها بإلجتناعي لقم )1 

شقة 2 بلطابق 2 تجزئة بالد بلت3كي 

مربكش. - 40000 مربكش بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بلفح د 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

119(17

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
تم إعدبد بلقامفن   2021 شتن 3   (0

مسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بلفح د  بلشريك  ذبت  محد دة 

باملنيزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بلفح د.

عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 

 STE  : تسن تها  بنختصر  بإلقتضاء 

 AUTO ECOLE AL KHIBRA SARL

.AU

بستغال7   : غرض بلشركة بإيجاز 

مؤسسة تعل م بلس اقة.
 1( لقم   : عنفبن بملقر بالجتناعي 

تجزئة بالد بلت3كي   2 بلطابق   2 شقة 

مربكش. - 40000 مربكش بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 

دلهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : بفشرى  بلزب ي  بلس دة 

حصة بق نة 100 دلهم للحصة.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :

بلس دة بلزب ي بفشرى عنفبمه(ب) 

دبل بلسالم عنالة 10 شقة 29 سعادة 

مربكش. 40000 مربكش بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:

بلس دة بلزب ي بفشرى عنفبمه(ب) 

دبل بلسالم عنالة 10 شقة 29 سعادة 

مربكش. 40000 مربكش بملغرب

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

أكتفار   11 بلتجالية بنربكش بتاليخ 

2021 تحت لقم.87)128.

111I

AMINE HISSABAT

 STE PIVOT DE
 CONSTRUCTION ET
D’INGENIERIE SARLAU

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
تأسيس شركة

AMINE HISSABAT

 TEMARA 3479 HAY MAGHREB

 ARABI ، 12000، TEMARA

MAROC

 STE PIVOT DE

 CONSTRUCTION ET

D’INGENIERIE SARLAU شركة 

ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د

 عنفبن مقرها بإلجتناعي حي بملغرب 

بلعربي لقم 42)2 تنالة - 12000 

تنالة بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بلفح د 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

1(4415

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
تم إعدبد بلقامفن   2021 شتن 3   15

مسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بلفح د  بلشريك  ذبت  محد دة 

باملنيزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بلفح د.

عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 
 STE  : تسن تها  بنختصر  بإلقتضاء 
 PIVOT DE CONSTRUCTION ET

.D’INGENIERIE SARLAU
بشغا7   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بلبناء  أعنا7 مختلفة .
عنفبن بملقر بالجتناعي : حي بملغرب 
 12000  - تنالة   2(42 لقم  بلعربي 

تنالة بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : بملغرب سنة.
 100.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 

دلهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : بدل بش  بحند  بلس د 

حصة بق نة 100 دلهم للحصة.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :
عنفبمه(ب)  بدل بش  بحند  بلس د 
تنالة   2(42 بلعربي لقم  حي بملغرب 

12000 تنالة بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:
عنفبمه(ب)  بدل بش  بحند  بلس د 
تنالة   2(42 بلعربي لقم  حي بملغرب 

12000 تنالة بملغرب
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
أكتفار   1( بتاليخ  بتنالة  بالبتدبئ ة 

2021 تحت لقم -.
112I

AUDEXAL

ASADRAR NEGOCE
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
تأسيس شركة

AUDEXAL
 85Boulevard Lala Yacout

 (en face d›Auto Hall) 20020
 Casablanca ، 20250،
CASABLANCA MAROC

ASADRAR NEGOCE شركة ذبت 
مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 

بلفح د
 عنفبن مقرها بإلجتناعي 50 طريق 

 الد زيان دلج A طابق 2 شقة 6 
إقامة 2000 - 20450 بلدبل بلب ضاء 

بملغرب



عدد 5688 - 27 لا ع بر 7 )144 )) مففن 3 2021)الجريدة الرسمية   21534

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بلفح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
518767

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
تم إعدبد بلقامفن   2021 شتن 3   27
مسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 
بلفح د  بلشريك  ذبت  محد دة 

باملنيزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بلفح د.
عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 
 : تسن تها  بنختصر  بإلقتضاء 

.ASADRAR NEGOCE
غرض بلشركة بإيجاز : تجالة

تقديم بلخدمة
شربء  ا ع  تجالة  تسفيق برثاث

بلعنل ات  جن ع  عام   بشكل 
بلعنل ات  أ   بلصناع ة  أ   بلتجالية 
بملال ة مرتبطة بشكل مباشر أ  غي3 

مباشر بالهدف بالجتناعي.
عنفبن بملقر بالجتناعي : 50 طريق 
 6 شقة   2 طابق   A دلج  زيان   الد 
إقامة 2000 - 20450 بلدبل بلب ضاء 

بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 

دلهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : بلجعفري  بفاكر  بلس د 

حصة بق نة 100 دلهم للحصة.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :
بلس د بفاكر بلجعفري عنفبمه(ب) 
بملدينة بلعصرية مجنفعة أ عنالة أ 
لقم 2 س دي حجاج  بد حصال ت ط 
29640 بلدبل بلب ضاء  مل ل بلب ضاء 

بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:
بلس د بفاكر بلجعفري عنفبمه(ب) 
بملدينة بلعصرية مجنفعة أ عنالة أ 
لقم 2 س دي حجاج  بد حصال ت ط 
29640 بلدبل بلب ضاء  مل ل بلب ضاء 

بملغرب

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
بلتجالية بالدبل بلب ضاء بتاليخ - تحت 

لقم -.
11(I

omnium management

CFA QUALITY CALL
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تأسيس شركة

omnium management
 rce 52 av hassane 22 vn fes ، 82

30100، fes maroc
CFA QUALITY CALL شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة
 عنفبن مقرها بإلجتناعي لقم 7 
بقامة 10 شالع عباس ملساعدي 
بملدينة بلجديدة فاس - 0000) 

فاس بملغرب
تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

69829
في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
تم إعدبد بلقامفن   2021 شتن 3   27
بملسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحد دة باملنيزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.
عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 
 CFA  : تسن تها  بنختصر  بإلقتضاء 

.QUALITY CALL
-مركز   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بالتصا7.
-بالستي3بد  بلتصدير.

 7 لقم   : بالجتناعي  بملقر  عنفبن 
ملساعدي  عباس  شالع   10 بقامة 
بملدينة بلجديدة فاس - 0000) فاس 

بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 

دلهم، مقسم كالتالي:
بلس د بشرف حنفد : 0)) حصة 

بق نة 100 دلهم للحصة.
بلس د ف صل حنفد : 0)) حصة 

بق نة 100 دلهم للحصة.

بلس د شف ق حنفد : 40) حصة 
بق نة 100 دلهم للحصة.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 
 صفات  مفبطن بلشركاء :

عنفبمه(ب)  حنفد  بشرف  بلس د 
ملعب  بالمل  حي   4 بلزمقة   (4 لقم 

بلخ ل فاس 0000) فاس بملغرب.
عنفبمه(ب)  حنفد  ف صل  بلس د 

هفلندب 2)82 هفلندب هفلندب.
عنفبمه(ب)  حنفد  شف ق  بلس د 

فرنسا 59000 فرنسا فرنسا.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:
عنفبمه(ب)  حنفد  بشرف  بلس د 
ملعب  بالمل  حي   4 بلزمقة   (4 لقم 

بلخ ل فاس 0000) فاس بملغرب
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
أكتفار   14 بتاليخ  بفاس  بلتجالية 

2021 تحت لقم 4529.
114I

MEDIPAF INDUSTRY

MEDIPAF INDUSTRY
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تأسيس شركة

MEDIPAF INDUSTRY
)1 زمقة بحند بملجاطي بقامة باللب 

بلطابق 1 لقم 8 بملعاليف بلدبل 
بلب ضاء ، 0))20، بلدبل بلب ضاء 

بملغرب
MEDIPAF INDUSTRY شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة
 عنفبن مقرها بإلجتناعي )1 زمقة 
بحند بملجاطي بقامة باللب بلطابق 
1 لقم 8 بملعاليف بلدبل بلب ضاء - 

0))20 بلدبل بلب ضاء بملغرب
تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

51928(
في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
تم إعدبد بلقامفن   2021 شتن 3   2(
بملسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحد دة باملنيزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.

عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 
 : تسن تها  بنختصر  بإلقتضاء 

.MEDIPAF INDUSTRY
تصن ع   : بإيجاز  بلشركة  غرض 
برقالم  أمفبع  جن ع   تفزيع 

 بملستلزمات بملدلس ة.
زمقة   1(  : عنفبن بملقر بالجتناعي 
بحند بملجاطي بقامة باللب بلطابق 
 - بلب ضاء  بلدبل  بملعاليف   8 لقم   1

0))20 بلدبل بلب ضاء بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 

دلهم، مقسم كالتالي:
بلس د ببربه م مفمن : 00) حصة 

بق نة 100 دلهم للحصة.
600 حصة   : بلس د محند هنام 

بق نة 100 دلهم للحصة.
بلحصبا ي  بملصطفى  بلس د 
دلهم   100 بق نة  حصة   100  :

للحصة.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :
عنفبمه(ب)  مفمن  ببربه م  بلس د 
حي   105 بلرقم   0( بلزمقة  ماز لة 
بلب ضاء  بلدبل   202(0 بلحسني 

بملغرب.
عنفبمه(ب)  هنام  محند  بلس د 
س دي عثنان حي بلنفل مجنفعة س 
زمقة 5 لقم 0) 20480 بلدبل بلب ضاء 

بملغرب.
بلحصبا ي  بملصطفى  بلس د 
طابق  دلج س  ل ما  زمقة  عنفبمه(ب) 
بلب ضاء  بلدبل   20502  4 2شقة 

بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:
عنفبمه(ب)  مفمن  ببربه م  بلس د 
حي   105 بلرقم   0( بلزمقة  ماز لة 
بلب ضاء  بلدبل   202(0 بلحسني 

بملغرب
عنفبمه(ب)  هنام  محند  بلس د 
س دي عثنان حي بلنفل مجنفعة س 
زمقة 5 لقم 0) 20480 بلدبل بلب ضاء 

بملغرب
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 بلس د بملصطفى بلحصبا ي عنفبمه(ب)
 4 2شقة  طابق  س  دلج  ل ما  زمقة 

20502 بلدبل بلب ضاء بملغرب
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
 1( بتاليخ  بلب ضاء  بالدبل  بلتجالية 

أكتفار 2021 تحت لقم 91)796.
115I

moorish co

KATALIA SERVICE
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
تأسيس شركة

moorish co
 3rue ishsaq ibn hanin etage

 1 apt 1 bd yacoub elmansour
 casablanca ، 20100، casablanca

maroc
KATALIA SERVICE شركة ذبت 
مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 

بلفح د
 عنفبن مقرها بإلجتناعي 61 شالع 

اللة بل اقفت  زب ية مصطفى 
بملعاني بلطابق 2 لقم 85 بلدبل 

بلب ضاء - 20000 بلدبل بلب ضاء 
بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بلفح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
519441

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
تم إعدبد بلقامفن   2021 شتن 3   07
مسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 
بلفح د  بلشريك  ذبت  محد دة 

باملنيزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بلفح د.
عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 
 : تسن تها  بنختصر  بإلقتضاء 

.KATALIA SERVICE
غس ل   : بإيجاز  بلشركة  غرض 
بلدلبجات   - بلشاحنات   - بلس البت 
شربء   - برخرى  -  بملركبات  بلنالية 
بلتنظ ف  لمفز  منتجات   ا ع 

بلغس ل.

61 شالع  عنفبن بملقر بالجتناعي : 
اللة بل اقفت  زب ية مصطفى بملعاني 
 - بلب ضاء  بلدبل   85 لقم   2 بلطابق 

20000 بلدبل بلب ضاء بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.
 10.000 بلشركة:  لأسنا7  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
 100  : بلس د بمام ل ل 3نس بزبني 

حصة بق نة 100 دلهم للحصة.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :
بزبني  ل 3نس  بمام ل  بلس د 
 99(26 بلعاج  ساحل  عنفبمه(ب) 

ساحل بلعاج ساحل بلعاج.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:
بزبني  ل 3نس  بمام ل  بلس د 
 99(26 بلعاج  ساحل  عنفبمه(ب) 

ساحل بلعاج ساحل بلعاج
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
 14 بتاليخ  بلب ضاء  بالدبل  بلتجالية 

أكتفار 2021 تحت لقم 796562.
116I

2CGO

CARFIN FISH
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تأسيس شركة

2CGO
 imm ait lahcen rue chahid

 bouchraya n 136 app n2 en
 face la madone place dchira
laayoune، 0، laayoune maroc

CARFIN FISH شركة ذبت 
بملسؤ ل ة بملحد دة

 عنفبن مقرها بإلجتناعي حي 
بلفحدة شالع ببف حنبل لقم 15 
بلع فن - 70000 بلع فن بتنغرب
تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

(7949
في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
تم إعدبد بلقامفن   2021 يفل فز   (1
بملسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحد دة باملنيزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.

عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 

 : تسن تها  بنختصر  بإلقتضاء 

.CARFIN FISH

غرض بلشركة بإيجاز : ب ع  شربء 

بلسنك بالجنلة  بلتقس ط.

حي   : بالجتناعي  بملقر  عنفبن 

 15 لقم  حنبل  ببف  شالع  بلفحدة 

بلع فن - 70000 بلع فن بتنغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 

دلهم، مقسم كالتالي:

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :

عنفبمه(ب)  ز تني  سع د  بلس د 

بسفي   20160 بسفي  بملعشات 

بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:

عنفبمه(ب)  ز تني  سع د  بلس د 

بملعشات بسفي 20160 بسفي بملغرب

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

شتن 3   02 بالبتدبئ ة بالع فن بتاليخ 

2021 تحت لقم 0/2021)28.

117I

PF EXPERTS

AZEL IMMO MARRAKECH
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
تأسيس شركة

PF EXPERTS

2) زمقة ببن عط ة, عنالة بنعبد 

بلربزق , كليز مربكش ، 40000، 

مربكش بملغرب

 AZEL IMMO MARRAKECH

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د

 عنفبن مقرها بإلجتناعي لقم 

14 شالع أبف بكر بلصديق عنالة 

مفلبتفلي بلطابق بلثاني شقة لقم 7 

جليز - 40000 مربكش بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بلفح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

11921(

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 

تم إعدبد بلقامفن   2021 شتن 3   15

مسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بلفح د  بلشريك  ذبت  محد دة 

باملنيزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بلفح د.

عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 

 AZEL  : بنختصر تسن تها  بإلقتضاء 

.IMMO MARRAKECH

برنشطة   : غرض بلشركة بإيجاز 

بلعقالية للغي3.

لقم   : بالجتناعي  بملقر  عنفبن 

عنالة  بلصديق  بكر  أبف  شالع   14

مفلبتفلي بلطابق بلثاني شقة لقم 7 

جليز - 40000 مربكش بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 

دلهم، مقسم كالتالي:

 10.000  : خل ل شهبفني  بلس د 

حصة بق نة 10 دلهم للحصة.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :

عنفبمه(ب)  شهبفني  خل ل  بلس د 

محام د س لقم 202 40000 مربكش 

بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:

عنفبمه(ب)  شهبفني  خل ل  بلس د 

محام د س لقم 202 40000 مربكش 

بملغرب

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

أكتفار   07 بلتجالية بنربكش بتاليخ 

2021 تحت لقم 08)128.

118I
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somadik

GESCOTRAM
إعالن متعدد بلقربلبت

somadik
 hay el massira rue 18 nr 5

 laayoune ، 70000، laayoune
maroc

GESCOTRAM »شركة ذبت 
بملسؤ ل ة بملحد دة«

 عنفبن مقرها بالجتناعي: مدينة 
بلفحدة بلشطر 2 لقم 240 ج 
بلطابق بلثاني - - بلع فن بملغرب.

»إعالن متعدد بلقربلبت«
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي: 

.(5615
بنقت�شى بلجنع بلعام بالستثنائي 

بملؤلخ في 16 شتن 3 2021
تم بتخاذ بلقربلبت بلتال ة: 

قربل لقم 1: بلذي ينص على مايلي: 
زيادة لأسنا7 بلشركة من   -
بلجالية  بلحسابات  تعفيض  أجل 
إلى  دلهم   100.000 من  للشركاء 

4.000.000.00 دلهم
على  ينص  بلذي   :2 لقم  قربل 
 AHMED بلس د  بستقالة  مايلي: 
بلس د  OUTAARRIMTE  تع ين 
أماصر ب تعرمت كنسي3 للشركة  هذه 

برخي3ة تسي3 بإمضاء بملسي3
 تبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

بلنظام برسا�شي بلتال ة: 
بند لقم 1: بلذي ينص على مايلي: 

تعديل بلقامفن برسا�شي للشركة
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
12 أكتفار  بالبتدبئ ة بالع فن بتاليخ 

2021 تحت لقم 27 شتن 3 2021.
119I

FINGEST CONSEIL SARL

MH DEVELOPPEMENT
إعالن متعدد بلقربلبت

FINGEST CONSEIL SARL
بلحي بلصناعي تجزئة بملساللقم 

69)1 مكتب 1 مربكش ، 40000، 
مربكش بملغرب

MH DEVELOPPEMENT »شركة 
ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة«

 عنفبن مقرها بالجتناعي: 19 دلب 
بملفدن عين بيطي مربكش - 40000 

مربكش بملغرب.
»إعالن متعدد بلقربلبت«

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي: 
.20759

بنقت�شى بلجنع بلعام بالستثنائي 
بملؤلخ في 22 يفم ف 2020

تم بتخاذ بلقربلبت بلتال ة: 
قربل لقم 1: بلذي ينص على مايلي: 

تحفيل بملقر بالجتناعي للشركة
قربل لقم 2: بلذي ينص على مايلي: 

تففيت بلحصص
قربل لقم ): بلذي ينص على مايلي: 

تحفيل بلشكل بلقامفني للشركة
 تبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

بلنظام برسا�شي بلتال ة: 
بند لقم 4: بلذي ينص على مايلي: 
لقم  من  بالجتناعي  بملقر  تحفيل 
19دلب بملفدن عين بيطي مربكش بلى 
محل لقم 1, لقم 21)1 تجزئة بملسال 

مربكش
بند لقم 6: بلذي ينص على مايلي: 
تففيت بلس د بلنحلي مفل بلدين 200 
 1000 بصل  من  بجتناع ة  حصة 
لفائدة بلس د عبد بلحف ظ منتفف 

بند لقم 1: بلذي ينص على مايلي: 
تحفيل بلشكل بلقامفني للشركة من 
بلى  محد دة  مسؤ ل ة  ذبئت  شركة 
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
شتن 3   2( بتاليخ  بنربكش  بلتجالية 

2021 تحت لقم 7)1278.
120I

شركة ببهفش للخدمات

 STE MEDIA PRO
ASWATNEWS

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 
بلشريك بلفح د

لفع لأسنا7 بلشركة

شركة ببهفش للخدمات
شالع مكة عنالة بلصالحي بلطابق 
بال 7 لقم 04 بلع فن ، 70010، 

بلع فن بملغرب

 STE MEDIA PRO ASWATNEWS
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
 عنفبن مقرها بإلجتناعي شالع خالد 
بن بلفل د حي بلقسم مطربن صحربء 

لقم 80 - 70000 بلع فن بملغرب.
لفع لأسنا7 بلشركة

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 
.29589

بلفح د  بلشريك  قربل  بنقت�شى 
 2021 أكتفار   1( في  بملؤلخ 
بنبلغ  بلشركة  لأسنا7  لفع  تم 
أي  دلهم«   200.000,00« قدله 
إلى  دلهم«   100.000,00« من 
 : طريق  عن  دلهم«   (00.000,00«

تقديم حصص مقدية أ  ع ن ة.
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
15 أكتفار  بالبتدبئ ة بالع فن بتاليخ 

2021 تحت لقم 2021/)21).

121I

QUALICIA CONSULTING

ECOLO RENT CAR SARL
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تأسيس شركة

QUALICIA CONSULTING
 RÉSIDENCE AMINE DEUXIÈME.

 ÉTAGE BUREAU N°14 ,RUE
 TARFAYA MOULAY ALI CHRIF

 VN MEKNES ، 50000، MEKNES
MAROC

ECOLO RENT CAR SARL شركة 
ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

 عنفبن مقرها بإلجتناعي بقامة 
بلفاضل ة لقم 144 شالع محند 

بلسادس بملدينة بلجديدة مكناس - 
50000 مكناس بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 
بملحد دة 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
54477

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
تم إعدبد بلقامفن   2021 شتن 3   29
بملسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحد دة باملنيزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.

عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 

 : تسن تها  بنختصر  بإلقتضاء 

.ECOLO RENT CAR SARL

تأجي3   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بلس البت بد ن سائق.

بقامة   : بالجتناعي  بملقر  عنفبن 

محند  شالع   144 لقم  بلفاضل ة 

 - بلسادس بملدينة بلجديدة مكناس 

50000 مكناس بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.

 500.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 

دلهم، مقسم كالتالي:

 250.000  : سع د  غ ال  بلس د 

حصة بق نة 100 دلهم للحصة.

 250.000  : زكرياء  عفي  بلس د 

حصة بق نة 100 دلهم للحصة.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :

عنفبمه(ب)  سع د  غ ال  بلس د 

بقامة بلريحان ببن   6 شقة   ( عنالة 

50000 مكناس  ) م ج مكناس  لشد 

بملغرب.

عنفبمه(ب)  زكرياء  عفي  بلس د 

1 دلج ب شقة  شالع عبد بملفمن لقم 

4 بملحندية 28810 بملحندية بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:

عنفبمه(ب)  طالق  غ ال  بلس د 

بلفاضل ة  بقامة   144 لقم  مكناس 

 50000 بلسادس  محند  شالع 

مكناس بملغرب

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

أكتفار   14 بلتجالية بنكناس بتاليخ 

2021 تحت لقم 4507.

122I
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2CGO

 IL TRASFERIMENTO DI
ABDO

شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة
تأسيس شركة

2CGO
 imm ait lahcen rue chahid

 bouchraya n 136 app n2 en
 face la madone place dchira
laayoune، 0، laayoune maroc

 IL TRASFERIMENTO DI ABDO
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة
 عنفبن مقرها بإلجتناعي حي 
بلفحدة شالع بلرمان لقم 246 
مر�شى بلع فن - 70000 بلع فن 

بملغرب
تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

(7965
في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
تم إعدبد بلقامفن   2021 غشت   (1
بملسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحد دة باملنيزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.
عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 
 IL  : تسن تها  بنختصر  بإلقتضاء 

.TRASFERIMENTO DI ABDO
مقل   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بلبضائع بلد لي.
حي   : بالجتناعي  بملقر  عنفبن 
بلفحدة شالع بلرمان لقم 246 مر�شى 

بلع فن - 70000 بلع فن بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 

دلهم، مقسم كالتالي:
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :
بالل �شي  بلعزيز  عبد  بلس د 
صالح  بن  فق ه  كرفات  عنفبمه(ب) 

02))2 فق ه بن صالح بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:

بالل �شي  بلعزيز  عبد  بلس د 
صالح  بن  فق ه  كرفات  عنفبمه(ب) 

02))2 فق ه بن صالح بملغرب
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
شتن 3   0( بالبتدبئ ة بالع فن بتاليخ 

2021 تحت لقم 2844/2021.
12(I

CABINET MASTER COMPTABLE

TALHERCHT TRAVAUX
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
تأسيس شركة

CABINET MASTER COMPTABLE
 AV HASSAN 2 RESIDENCE

 OUAKRIM N 103
 IMINTANOUT ، 41050،
IMINTANOUT MAROC

TALHERCHT TRAVAUX شركة 
ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
 عنفبن مقرها بإلجتناعي د بل بل 3ج 
بفلعفبن س دي غامم بمنتامفت - 

41050 بمنتامفت بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بلفح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
1915

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
تم إعدبد بلقامفن   2021 أكتفار   08
مسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 
بلفح د  بلشريك  ذبت  محد دة 

باملنيزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بلفح د.
عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 
 : تسن تها  بنختصر  بإلقتضاء 

.TALHERCHT TRAVAUX
1) مقا 7  غرض بلشركة بإيجاز : 
 (2 بلعنفم ة  بلبناء  بالشغا7  في 
مفا ض ))كربء بالماكن بلعنفم ة )) 

خدمات مقهى.
عنفبن بملقر بالجتناعي : د بل بل 3ج 
 - بمنتامفت  غامم  س دي  بفلعفبن 

41050 بمنتامفت بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 
بلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 
دلهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : بلعنايت  خالد  بلس د 
حصة بق نة 100 دلهم للحصة.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 
 صفات  مفبطن بلشركاء :

عنفبمه(ب)  بلعنايت  خالد  بلس د 
غامم  س دي  بفلعفبن  بل 3ج  د بل 

بمنتامفت 41050 بمنتامفت بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:
عنفبمه(ب)  بلعنايت  خالد  بلس د 
غامم  س دي  بفلعفبن  بل 3ج  د بل 

بمنتامفت 41050 بمنتامفت بملغرب
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
 14 بتاليخ  بامنتامفت  بالبتدبئ ة 
أكتفار 2021 تحت لقم 0/2021)5.

124I

FINGEST CONSEIL SARL

MONTNOURGEOIS
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
تغ ي3 نشاط بلشركة

FINGEST CONSEIL SARL
بلحي بلصناعي تجزئة بملساللقم 

69)1 مكتب 1 مربكش ، 40000، 
مربكش بملغرب

MONTNOURGEOIS شركة ذبت 
مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 

بلفح د
 عنفبن مقرها بالجتناعي بملجنع 

بلسكني يفسف ببن تاشفين بلفك أ) 
لقم 15 شالع برمي3 مفالي عبد هللا 
مربكش - 40000 مربكش بملغرب.

تغ ي3 نشاط بلشركة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.106675
بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 
تم تغ ي3   2021 )2 غشت  بملؤلخ في 
نشاط بلشركة من »* تاجر منتجات 

غذبئ ة  مستحضربت بلتجن ل
* تقديم بلخدمات

تجالي  أدبء   ) *بستي3بد  تصدير 

أ   س ط )« إلى »* بملباني  بملستثنر 
بلعقالي

(بملستأجر  بلبناء  ألب�شي   *

 بلتاجر)

بلعقالية  بلعنل ات  أ   بملباني   *

برخرى (شربء  ا ع)«.

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

أكتفار   08 بلتجالية بنربكش بتاليخ 

2021 تحت لقم 70)128.

125I

ال ينا

فريزانا
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
حل شركة

ال ينا

5) شا ل ع عا ال 7 بن عبد هللا شق 5 

بملدينة بلجديدة ، 50000، مكناس 

بملغرب

فريزبما شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بلفح د(في 

طفل بلتصف ة)

 عنفبن مقرها بإلجتناعي تجزئة 

صففا7 2 بلطابق بالل�شي عنالة 

)9 بس ة بلخي3 2 - 50000 مكناس 

بملغرب.

حل شركة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.45487

بلفح د  بلشريك  قربل  بنقت�شى 

تقرل حل   2021 ماي   24 في  بملؤلخ 

محد دة  مسؤ ل ة  ذبت  شركة 

مبلغ  فريزبما  بلفح د  بلشريك  ذبت 
دلهم  عنفبن   100.000 لأسنالها 

 2 صففا7  تجزئة  بإلجتناعي  مقرها 

بلطابق بالل�شي عنالة )9 بس ة بلخي3 

2 - 50000 مكناس بملغرب مت جة 7 

: بزمة مال ة.

تجزئة  ب  بلتصف ة  مقر  حدد    

عنالة  بالل�شي  بلطابق   2 صففا7 

مكناس   50000  -  2 بس ة بلخي3   9(

بملغرب. 
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  عين:
مساعد  بحند  بلس د(ة) 
 leeuwerikstraat  15  عنفبمه(ب) 
 2018 2180 Anvers Belgique

كنصفي (ة) للشركة.
  عند بإلقتضاء بلحد د بملفر ضة 
محل  لهم  بملخفلة  بلصالح ات  على 
بملخابرة  محل تبل غ بلعقفد  بلفثائق 

بملتعلقة بالتصف ة : -
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
أكتفار   14 بلتجالية بنكناس بتاليخ 

2021 تحت لقم 27).

126I

SLIMANI KAMAL

ZR GENERATION SARL AU 
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
تأسيس شركة

SLIMANI KAMAL
 RUE AHMED EL BOUCHIKHI

 N 84 RUE AHMED EL
 BOUCHIKHI, N° 84, APPT 4.،

60000، OUJDA MAROC
 ZR GENERATION SARL AU 

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 
بلشريك بلفح د

 عنفبن مقرها بإلجتناعي حي بملي3 
علي زمقة 18 لقم 7) - 60000  جدة 

بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بلفح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
(7969

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
تم إعدبد بلقامفن   2021 يفل فز   26
مسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 
بلفح د  بلشريك  ذبت  محد دة 

باملنيزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بلفح د.
عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 
 ZR  : تسن تها  بنختصر  بإلقتضاء 

.GENERATION SARL AU

بالشهال.   : بإيجاز  غرض بلشركة 

بستي3بد  تصدير.

حي بملي3   : عنفبن بملقر بالجتناعي 

علي زمقة 18 لقم 7) - 60000  جدة 

بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 

دلهم، مقسم كالتالي:

بلس د ل�شى زل ق : 1.000 حصة 

بق نة 100 دلهم للحصة.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :

حي  بلس د ل�شى زل ق عنفبمه(ب) 

 60000  (7 لقم   18 زمقة  علي  بملي3 

 جدة بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:

حي  بلس د ل�شى زل ق عنفبمه(ب) 

 60000  (7 لقم   18 زمقة  علي  بملي3 

 جدة بملغرب

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

غشت   18 بتاليخ  بفجدة  بلتجالية 

2021 تحت لقم 2968.

127I

FISCALEX MAROC

TECHNITERMIC
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

قفل بلتصف ة

FISCALEX MAROC

 RUE IMAM MALIK RESIDENCE

 AL MASJID I 5EME ETAGE APP

 29 GUELIZ MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC

TECHNITERMIC شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة

 عنفبن مقرها بإلجتناعي : ) شالع 

بلبشي3 بلعلج (بكس فربنسفب 

بفمصالد) بقامة جل ل 2 بلدبل 

بلب ضاء - 0000 بلدبل بلب ضاء 

بملغرب.

قفل بلتصف ة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

.28(197

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 
تقرل   2018 دجن 3   17 في  بملؤلخ 

ذبت  شركة   TECHNITERMIC حل 

لأسنالها  مبلغ  بملحد دة  بملسؤ ل ة 

مقرها  دلهم  عنفبن   100.000

بإلجتناعي ) شالع بلبشي3 بلعلج (بكس 

 2 جل ل  بقامة  بفمصالد)  فربنسفب 

0000 بلدبل بلب ضاء  بلدبل بلب ضاء - 

بملغرب مت جة الزمة في بلقطاع.

  عين:

بدليس بن عبد بلجل ل  بلس د(ة) 

كلم   7500 مكة  طريق   عنفبمه(ب) 

بلب ضاء  بلدبل   0000 كال ففلم ا 

بملغرب كنصفي (ة) للشركة.

بلجنع ة  بنعقاد  تم  قد    

 2018 دجن 3   17 بتاليخ  بلختام ة 

(بكس  بلعلج  بلبشي3  شالع   (  في 

 2 جل ل  بقامة  بفمصالد)  فربنسفب 

0000 بلدبل بلب ضاء  بلدبل بلب ضاء - 

بملغرب.

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

 04 بتاليخ  بلب ضاء  بالدبل  بلتجالية 

يفم ف 2021 تحت لقم 781202.

128I

ETABLISSEMENT GHAITI

CONS HAMIYA
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
تأسيس شركة

ETABLISSEMENT GHAITI

شالع بلعركفب لقم 01 ، 000)7، 

بلدبخلة بملغرب

CONS HAMIYA شركة ذبت 

مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 

بلفح د

 عنفبن مقرها بإلجتناعي حي بملسي3ة 

)0 زمقة  جدة لقم 17 - 000)7 

بلدبخلة بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بلفح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

19481

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 

تم إعدبد بلقامفن   2021 شتن 3   (0

مسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بلفح د  بلشريك  ذبت  محد دة 

باملنيزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بلفح د.

عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 

 CONS : بإلقتضاء بنختصر تسن تها

.HAMIYA

أشغا7   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

 خدمات بلبناء بلعامة.

حي   : بالجتناعي  بملقر  عنفبن 

 -  17 لقم  زمقة  جدة   0( بملسي3ة 

000)7 بلدبخلة بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.

بلشركة:  لأسنا7  مبلغ 

100.000,00 دلهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : حن ة  محند  بلس د 

دلهم   100.000,00 بق نة  حصة 

للحصة.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :

عنفبمه(ب)  حن ة  محند  بلس د 

 17 زمقة  جدة لقم   0( حي بملسي3ة 

000)7 بلدبخلة بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:

عنفبمه(ب)  حن ة  محند  بلس د 

 17 زمقة  جدة لقم   0( حي بملسي3ة 

000)7 بلدبخلة بملغرب

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

بتاليخ  بلدهب  بفبدي  بالبتدبئ ة 

لقم  تحت   2021 أكتفار   07

.1622/2021

129I



21539 الجريدة الرسميةعدد 5688 - 27 لا ع بر 7 )144 )) مففن 3 2021) 

كال افريكا

كاليافريكا
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تأسيس شركة

كال افريكا

261 بلفك س ففق بلكدية ت كفين 

بكادير ، 80652، بكادير بملغرب

كال افريكا شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة

 عنفبن مقرها بإلجتناعي 261 بلفك 

س ففق بلكدية ت كفين بكادي - 

80652 بكادير بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

49085

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
تم إعدبد بلقامفن   2021 شتن 3   21

بملسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحد دة باملنيزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.

عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 

 : تسن تها  بنختصر  بإلقتضاء 

كال افريكا.

مربقبة   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

جفدة بملنتجات بلزلبع ة.

 261  : بالجتناعي  بملقر  عنفبن 

بلفك س ففق بلكدية ت كفين بكادي 

- 80652 بكادير بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 

دلهم، مقسم كالتالي:

حصة   500  : فال فل  بلشركة 

بق نة 50.000 دلهم للحصة.

500 حصة   : بلس د بغز ب سع د 

بق نة 50.000 دلهم للحصة.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :

عنفبمه(ب)  سع د  بغز ب  بلس د 

حي   ((6 شقة   11 عنالة   04 مجنع 

بلفرح بنسركا  بكادير 80000 بكادير 

بملغرب.

مجنع  عنفبمه(ب)  فال فل  بلشركة 
بيس شالع   19 شقة   06 عنالة   04
 80000 بنسركا   بلفرح  حي  دبلدبل 

بكادير بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:
عنفبمه(ب)  سع د  بغز ب  بلس د 
حي   ((6 شقة   11 عنالة   04 مجنع 
بلفرح بنسركا  بكادير 80000 بكادير 

بملغرب
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
أكتفار   08 بتاليخ  باكادير  بلتجالية 

2021 تحت لقم 106752.

1(0I

م نفمة حمي

BRICO&LOGIC
إعالن متعدد بلقربلبت

م نفمة حمي
حي بلقدس تجزئة 707 زمقة أم 

دليكة لقم 168 ، 70000، بلع فن 
بملغرب

BRICO&LOGIC »شركة ذبت 
بملسؤ ل ة بملحد دة«

 عنفبن مقرها بالجتناعي: : تجزئة 
بلففاق 1500 لقم 609 بلع فن - 

70000 بلع فن بملغرب.
»إعالن متعدد بلقربلبت«

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي: 
.18859

بنقت�شى بلجنع بلعام بالستثنائي 
بملؤلخ في 22 شتن 3 2021

تم بتخاذ بلقربلبت بلتال ة: 
قربل لقم 1: بلذي ينص على مايلي: 
بلس د  ملك ة  في  حصة   217 ب ع 
محند بلبنبالي بلى بلس د عبد بلفتاح 

بلفاطر
قربل لقم 2: بلذي ينص على مايلي: 
بلس د  ملك ة  في  حصة   116 ب ع 
محند  بلس د  بلى  بلبنبالي  محند 

بلسعدي
على  ينص  بلذي   :( لقم  قربل 
ملك ة  في  حصة   ((( ب ع  مايلي: 
بلس د سالمة حن ا بلى بلس د محند 

بلسعدي

قربل لقم 4: بلذي ينص على مايلي: 
بلى  للشركة  بالجتناعي  بملقر  تغ ي3 
 1500 بلعنفبن بلتالي : تجزئة بلففاق 

لقم 609 بلع فن
قربل لقم 5: بلذي ينص على مايلي: 

تفس ع نشاط بلشركة
 تبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

بلنظام برسا�شي بلتال ة: 
1: بلذي ينص  بند لقم بلبند لقم 

على مايلي: تفس ع نشاط بلشركة
2: بلذي ينص  بند لقم بلبند لقم 
بالجتناعي  بملقر  تغ ي3  مايلي:  على 
تجزئة   : بلتالي  بلعنفبن  بلى  للشركة 

بلففاق 1500 لقم 609بلع فن 
): بلذي ينص  بند لقم بلبند لقم 
جديد  شريك  بضافة  مايلي:  على 

محند بلسعدي
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
شتن 3   29 بالبتدبئ ة بالع فن بتاليخ 

2021 تحت لقم 051/2021).
1(1I

conseils sarl

COMFORT DEVELOPMENT
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تففيت حصص

conseils sarl
شالع لبنان بقامة يامنة 1 مكتب 
لقم 19 طنجة، 90000، طنجة 

بملغرب
 COMFORT DEVELOPMENT
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة
 عنفبن مقرها بإلجتناعي شالع 

بسبام ا برج ياسنين بملكتب بلطابق 
بال 7 مكتب لقم 16 - 90000 طنجة 

بملغرب.
تففيت حصص

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 
.89(55

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 
تنت   2021 ف 3بير   26 في  بملؤلخ 

بملصادقة على :
بلبدلي  فرح  (ة)  بلس د  تففيت 
244 حصة بجتناع ة من أصل 245 
لضفبن  (ة)  بلس د  لفائدة  حصة 

بفشل بتاليخ 26 ف 3بير 2021.

بلبدلي  فرح  (ة)  بلس د  تففيت 

255 حصة بجتناع ة من أصل 255 

حصة لفائدة بلس د (ة) محند بفشل 

بتاليخ 26 ف 3بير 2021.

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم   

مالس   04 بتاليخ  بطنجة  بلتجالية 

2021 تحت لقم 240017.

1(2I

مكتب محاسبة

BOUTLILITE
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
قفل بلتصف ة

مكتب محاسبة

عنالة 41 شقة 2 زمقة عال7 بن عبد 

هللا ص.ب 200 بلرش دية ، 52004، 

بلرش دية بملغرب

BOUTLILITE شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بلفح د

 عنفبن مقرها بإلجتناعي : قصر 

بلكالة ب ففس ص.ب 776 بلرش دية 

- )5205 بلرش دية بملغرب.

قفل بلتصف ة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

.1150(

بلفح د  بلشريك  قربل  بنقت�شى 

تقرل حل   2021 ماي   24 في  بملؤلخ 

شركة ذبت مسؤ ل ة   BOUTLILITE

محد دة ذبت بلشريك بلفح د مبلغ 
دلهم  عنفبن   100.000 لأسنالها 

مقرها بإلجتناعي قصر بلكالة ب ففس 

 5205(  - بلرش دية   776 ص.ب 

لعجز  مت جة  بملغرب  بلرش دية 

بلشركة.

  عين:

ب شاين  حن د  بلس د(ة) 

ب ففس  بلكالة  قصر   عنفبمه(ب) 

كنصفي  بملغرب  بلرش دية   52000

(ة) للشركة.

  قد تم بنعقاد بلجنع ة بلختام ة 

بتاليخ 24 ماي 2021  في قصر بلكالة 

 - بلرش دية   776 ص.ب  ب ففس 

)5205 بلرش دية بملغرب.



عدد 5688 - 27 لا ع بر 7 )144 )) مففن 3 2021)الجريدة الرسمية   21540

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

 14 بتاليخ  بالرش دية  بالبتدبئ ة 

أكتفار 2021 تحت لقم 462.

1((I

FISCALEX MAROC

STRUCTURE LINE
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

قفل بلتصف ة

FISCALEX MAROC

 RUE IMAM MALIK RESIDENCE

 AL MASJID I 5EME ETAGE APP

 29 GUELIZ MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC

STRUCTURE LINE شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة

 عنفبن مقرها بإلجتناعي : ) شالع 

بلبشي3 بلعلج (بكس فربنسفب 

بفمصالد) بقامة جل ل 2 بلدبل 

بلب ضاء - 0000 بلدبل بلب ضاء 

بملغرب.

قفل بلتصف ة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

.28(195

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 

2019 تقرل حل  27 شتن 3  بملؤلخ في 

ذبت  شركة   STRUCTURE LINE

لأسنالها  مبلغ  بملحد دة  بملسؤ ل ة 

مقرها  دلهم  عنفبن   100.000

بإلجتناعي ) شالع بلبشي3 بلعلج (بكس 

 2 جل ل  بقامة  بفمصالد)  فربنسفب 

0000 بلدبل بلب ضاء  بلدبل بلب ضاء - 

بملغرب مت جة الزمة في بلقطاع.

  عين:

بدليس بن عبد بلجل ل  بلس د(ة) 

كلم   7500 مكة  طريق   عنفبمه(ب) 

بلب ضاء  بلدبل   0000 كال ففلم ا 

بملغرب كنصفي (ة) للشركة.

بلجنع ة  بنعقاد  تم  قد    

 2019 شتن 3   27 بتاليخ  بلختام ة 

(بكس  بلعلج  بلبشي3  شالع   (  في 

 2 جل ل  بقامة  بفمصالد)  فربنسفب 

0000 بلدبل بلب ضاء  بلدبل بلب ضاء - 

بملغرب.

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

 22 بتاليخ  بلب ضاء  بالدبل  بلتجالية 

يفم ف 2021 تحت لقم 9)5)78.

1(4I

مكتب محاسبة

 DISCOVERING MOROCCO

SEKAI
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

حل شركة

مكتب محاسبة

عنالة 41 شقة 2 زمقة عال7 بن عبد 

هللا ص.ب 200 بلرش دية ، 52004، 

بلرش دية بملغرب

 DISCOVERING MOROCCO

SEKAI شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة(في طفل بلتصف ة)

 عنفبن مقرها بإلجتناعي قصر  الد 

معطلة تيزيمي ص.ب 191 بلففد - 

52200 بلففد بملغرب.

حل شركة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.10151

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 

تقرل حل   2021 يفم ف   07 بملؤلخ في 

بملحد دة  بملسؤ ل ة  ذبت  شركة 

 DISCOVERING MOROCCO

 100.000 لأسنالها  مبلغ   SEKAI

دلهم  عنفبن مقرها بإلجتناعي قصر 

 الد معطلة تيزيمي ص.ب 191 بلففد 

 :  7 مت جة  بملغرب  بلففد   52200  -

عجز بلشركة.

  حدد مقر بلتصف ة ب قصر  الد 

 - بلففد   191 ص.ب  تيزيمي  معطلة 

52200 بلففد بملغرب. 

  عين:

خفيطي  يفسف  بلس د(ة) 

 عنفبمه(ب) قصر  الد معطلة ع ص ز 

بلففد 52200 بلففد بملغرب كنصفي 

(ة) للشركة.

أياكف  عنفبمه(ب)  بدب  بلس د(ة) 

بلصين  شيبا   100-8677 شيبا 

كنصفي (ة) للشركة.

  عند بإلقتضاء بلحد د بملفر ضة 

محل  لهم  بملخفلة  بلصالح ات  على 

بملخابرة  محل تبل غ بلعقفد  بلفثائق 

بملتعلقة بالتصف ة : -

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

 14 بتاليخ  بالرش دية  بالبتدبئ ة 

يفل فز 2021 تحت لقم 46).

1(5I

مففاكفب

نوفاكوب

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د

تحفيل بملقر بالجتناعي للشركة

مففاكفب

2) حي بلصناعي بلففاق بلطابق 

بال 7 باللفة ، 20220، بلدبل 

بلب ضاء بملغرب

مففاكفب شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بلفح د

 عنفبن مقرها بإلجتناعي 2)، حي 

بلصناعي بلففاق بلطابق بال 7 

باللفة - 20220 بلدبل بلب ضاء 

بملغرب.

تحفيل بملقر بالجتناعي للشركة

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.6691(

بلفح د  بلشريك  قربل  بنقت�شى 

بملؤلخ في 08 أكتفار 2020 تم تحفيل 

من  للشركة  بلحالي  بالجتناعي  بملقر 

بلطابق  بلففاق  بلصناعي  حي   ،(2«

20220 بلدبل بلب ضاء  بال 7 باللفة - 

بملغرب« إلى »11، شالع  بدي لفكفس 

بلدبل   20220  - بلطابق بال 7 باللفة 

بلب ضاء بملغرب«.

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

 14 بتاليخ  بلب ضاء  بالدبل  بلتجالية 

أكتفار 2021 تحت لقم 796618.

1(6I

FLASH ECONOMIE

SKYTEX INDUSTRIE
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
تحفيل بملقر بالجتناعي للشركة

SKYTEX INDUSTRIE
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
لأسنالها : 100.000دلهم

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي: 
1578(

بنقت�شى بلجنع بلعام بالستثنائي 
 16 بتاليخ  بملؤلخ  بلفح د  للشريك 

شتن 3 2021 قرل
تحفيل بملقر بالجتناعي للشركة

إلى أ الد حريز د بل بلخاليف حد 
بلسفبلم دبئرة برش د

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
أكتفار   1( بالبتدبئ ة ب 3ش د بتاليخ 

2021 تحت لقم 1264.
1(7I

NEOCOMPTADUNORD

SANAPOLIS
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
حل شركة

NEOCOMPTADUNORD
 RUE ALGISERAS IB RAJAE 3

 ETAGE N°34 TANGER ، 90000،
TANGER MAROC

SANAPOLIS شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بلفح د(في 

طفل بلتصف ة)
 عنفبن مقرها بإلجتناعي 19 مجنع 
لفتنفل عنالة س 19 لقم 40 بلزياتن 

- 90000 طنجة بملغرب.
حل شركة

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 
.81147

بلفح د  بلشريك  قربل  بنقت�شى 
2021 تقرل حل  24 شتن 3  بملؤلخ في 
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 
مبلغ   SANAPOLIS بلشريك بلفح د 
دلهم  عنفبن   100.000 لأسنالها 
لفتنفل  مجنع   19 بإلجتناعي  مقرها 
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 - بلزياتن   40 لقم   19 س  عنالة 
 :  7 مت جة  بملغرب  طنجة   90000

مشاكل في بلتنفيل  بلتسفيق.
  حدد مقر بلتصف ة ب 19 مجنع 
لفتنفل عنالة س 19 لقم 40 بلزياتن - 

90000 طنجة بملغرب. 
  عين:

 IOANNIS بلس د(ة) 
POLYZOIDIS  عنفبمه(ب) 19 مجنع 
40 بلزياتن  19 لقم  لفتنفل عنالة س 
(ة)  بملغرب كنصفي  طنجة   90000

للشركة.
  عند بإلقتضاء بلحد د بملفر ضة 
محل  لهم  بملخفلة  بلصالح ات  على 
بملخابرة  محل تبل غ بلعقفد  بلفثائق 

بملتعلقة بالتصف ة : -
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
أكتفار   1( بتاليخ  بطنجة  بلتجالية 

2021 تحت لقم 246892.

1(8I

FLASH ECONOMIE

NOUHAILA SHOP ORIENT
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

 NOUHAILA SHOP ORIENT
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
 عنفبن مقرها بإلجتناعي شالع 
محند 5 بقامة بل ناني - 60000 

 جدة بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بلفح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
(7912

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
بلقامفن  إعدبد  تم   2021 يفم ف   07
مسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 
بلفح د  بلشريك  ذبت  محد دة 

باملنيزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بلفح د.

عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 

 : تسن تها  بنختصر  بإلقتضاء 

.NOUHAILA SHOP ORIENT

تجالة   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بملالبس.

شالع   : بالجتناعي  بملقر  عنفبن 

 60000  - بل ناني  بقامة   5 محند 

 جدة بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 

دلهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : مغني  فاطنة  بلس د 

حصة بق نة 100 دلهم للحصة.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :

عنفبمه(ب)  مغني  فاطنة  بلس د 
60000  جدة   12 زمقة بفهرية لقم 

بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:

عنفبمه(ب)  مغني  فاطنة  بلس د 
60000  جدة   12 زمقة بفهرية لقم 

بملغرب

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

غشت   11 بتاليخ  بفجدة  بلتجالية 

2021 تحت لقم 2885.

1(9I

Fiduciaire ibn khaldoune

AUTO SCAN CHAHBI
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
قفل بلتصف ة

Fiduciaire ibn khaldoune

88 شالع مفالي بسناع ل زب ية 
زمقة تفنس برش د بملغرب، 26100، 

برش د بملغرب

AUTO SCAN CHAHBI شركة ذبت 

مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 

بلفح د

 عنفبن مقرها بإلجتناعي : )2 شالع 
دليس بلحريزي حي بملنظر بلجن ل - 

26100 برش د بملغرب.
قفل بلتصف ة

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
.15629

بلفح د  بلشريك  قربل  بنقت�شى 
2021 تقرل حل  0) شتن 3  بملؤلخ في 
AUTO SCAN CHAHBI شركة ذبت 
بلشريك  ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 
 100.000 لأسنالها  مبلغ  بلفح د 
بإلجتناعي  مقرها  دلهم  عنفبن 
شالع دليس بلحريزي حي بملنظر   2(
بملغرب  برش د   26100  - بلجن ل 
مت جة لعدم بلحصف7 على بلرخصة 

بلنهائ ة لفتح بملحل.
  عين:

بلشبهي  بفعزة  بلس د(ة) 
برشلفمة   28009 بسبام ا   عنفبمه(ب) 

بملغرب كنصفي (ة) للشركة.
  قد تم بنعقاد بلجنع ة بلختام ة 
بتاليخ 0) شتن 3 2021  في )2 شالع 
 - دليس بلحريزي حي بملنظر بلجن ل 

26100 برش د بملغرب.
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
أكتفار   12 بالبتدبئ ة ب 3ش د بتاليخ 

2021 تحت لقم 1259.
140I

FIDUCIAIRE BUSINESS CONSEILS

 ILLUSTRATION
 CONSTRUCTION

CORPORATION
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE BUSINESS
CONSEILS

 PLACE MOHAMED V N°27
 APPART N°2 1ER ETAGE SETTAT

، 26000، SETTAT MAROC
 ILLUSTRATION

 CONSTRUCTION
CORPORATION شركة ذبت 

مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 
بلفح د

 عنفبن مقرها بإلجتناعي 64 زمقة 
عبد هللا بملديفني بلطابق بال 7 

بلشقة 2 - 20000 بلدبل بلب ضاء 

بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بلفح د 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

51946(

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
تم إعدبد بلقامفن   2021 شتن 3   27

مسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بلفح د  بلشريك  ذبت  محد دة 

باملنيزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بلفح د.

متبفعة  بلشركة  تسن ة 

بنختصر  بإلقتضاء  عند 

 ILLUSTRATION  : تسن تها 

 C O N S T R U C T I O N

.CORPORATION

 : بإيجاز  بلشركة  غرض 

 TRAVAUX D’INSTALLATION

. ELECTRIQUE ET RESEAUX
زمقة   64  : عنفبن بملقر بالجتناعي 

عبد هللا بملديفني بلطابق بال 7 بلشقة 

2 - 20000 بلدبل بلب ضاء بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 

دلهم، مقسم كالتالي:

1.000 حصة   : بلس د عاد7 زبئر 

بق نة 100 دلهم للحصة.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :

حي  عنفبمه(ب)  زبئر  عاد7  بلس د 

 497 لقم  شنق ط  شالع  بلسناعلة 

26000 سطات بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:

حي  عنفبمه(ب)  زبئر  عاد7  بلس د 

 497 لقم  شنق ط  شالع  بلسناعلة 

26000 سطات بملغرب
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باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

 14 بتاليخ  بلب ضاء  بالدبل  بلتجالية 

أكتفار 2021 تحت لقم 5629).

141I

ديفي بكسبي3تيز

AUTO 75

إعالن متعدد بلقربلبت

ديفي بكسبي3تيز

إقامة بل اسنين زب ية شالع عنر 

بلخ ام  زمقة بلبنفسج عنالة 7 

بفس جفل ، 20220، بلدبل بلب ضاء 

بملغرب

AUTO 75 »شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة ذبت بلشريك بلفح د«

 عنفبن مقرها بالجتناعي: ) مجنع 

بلساحلي بملحل بلتجالي )  4 دبل 

بفعزة بلدبل :بلب ضاء - - بلدبل 

بلب ضاء بملغرب.

»إعالن متعدد بلقربلبت«

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي: -.

بنقت�شى بلجنع بلعام بالستثنائي 

بملؤلخ في )2 شتن 3 2021

تم بتخاذ بلقربلبت بلتال ة: 

قربل لقم 1: بلذي ينص على مايلي: 

 2000 بلعلمي  سعد  بلس د  تففيت 

 2000 أصل  من  بجتناع ة  حصة 

حصة لفائدة بلس د هشام بلكتاني 

بتاليخ 0) غشت2021 

 تبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

بلنظام برسا�شي بلتال ة: 

على  ينص  بلذي   :1 لقم  بند 

مايلي: تحفيل بلشركة إلى شركة ذبت 

مسؤ ل ة محد دة ذبت شريك  ح د

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

 06 بتاليخ  بلب ضاء  بالدبل  بلتجالية 

أكتفار 2021 تحت لقم 9)7954.

142I

L’EMINCEFOOD

L›EMINCEFOOD

شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

قفل بلتصف ة

L›EMINCEFOOD

156 شالع بمفب7 إقامة حنف 

لببي بلطابق برل�شي ، 20100، 

بلدبلبلب ضاء بملغرب

L›EMINCEFOOD شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة

 عنفبن مقرها بإلجتناعي : 156 

شالع بمفب7 إقامة حنف لببي بلطابق 

برل�شي - 20000 بلدبلبلب ضاء 

بملغرب.

قفل بلتصف ة

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

.470559

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 

تقرل   2021 يفل فز   25 في  بملؤلخ 

ذبت  شركة   L’EMINCEFOOD حل 

لأسنالها  مبلغ  بملحد دة  بملسؤ ل ة 

مقرها  دلهم  عنفبن   100.000

إقامة  بمفب7  شالع   156 بإلجتناعي 

 20000  - حنف لببي بلطابق برل�شي 

لنقص  مت جة  بملغرب  بلدبلبلب ضاء 

برمفب7.

  عين:

بلبجاج  بلكريم  عبد  بلس د(ة) 

بملستشف ات  شالع   عنفبمه(ب) 

بلشقة  بلتاني  بلطابق  زمقة مفسفلي 

بملغرب  بلدبلبلب ضاء   20100  4

كنصفي (ة) للشركة.

  قد تم بنعقاد بلجنع ة بلختام ة 

 156 2021  في  يفل فز   25 بتاليخ 

شالع بمفب7 إقامة حنف لببي بلطابق 

بلدبلبلب ضاء   20000  - برل�شي 

بملغرب.

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

 12 بتاليخ  بلب ضاء  بالدبل  بلتجالية 

أكتفار 2021 تحت لقم 09)706.

14(I

CASA COMPTES

ANS BROKERS
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
تحفيل بملقر بالجتناعي للشركة

CASA COMPTES

 BD ROUDANI CENTRE

 COMMERCIAL NADIA IMM

 4 BUREAU 10، 20390،

CASABLANCA MAROC

ANS BROKERS شركة ذبت 

مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 

بلفح د

 عنفبن مقرها بإلجتناعي 202 شالع 

عبد بملفمن بلطابق بلسفلي لقم 5 - 

60)20 بلدبل بلب ضاء بملغرب.

تحفيل بملقر بالجتناعي للشركة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.465965

بلفح د  بلشريك  قربل  بنقت�شى 

بملؤلخ في 24 شتن 3 2021 تم تحفيل 

من  للشركة  بلحالي  بالجتناعي  بملقر 

بلطابق  بملفمن  عبد  شالع   202«

بلسفلي لقم 5 - 60)20 بلدبل بلب ضاء 

بلجفهرة  تجزئة   ،16« إلى  بملغرب« 

 ،24 بلشقة   ،2 بلطابق  بلخضربء، 

بلدبل   00000  -  16 إشربق  عنالة 

بلب ضاء بملغرب«.

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

 14 بتاليخ  بلب ضاء  بالدبل  بلتجالية 

أكتفار 2021 تحت لقم 796697.

144I

conseils sarl

COMFORT DEVELOPMENT
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تففيت حصص

conseils sarl

شالع لبنان بقامة يامنة 1 مكتب 

لقم 19 طنجة، 90000، طنجة 

بملغرب

 COMFORT DEVELOPMENT

شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

 عنفبن مقرها بإلجتناعي شالع 
بسبام ا برج ياسنين بملكتب بلطابق 
بال 7 مكتب لقم 16 - 90000 طنجة 

بملغرب.
تففيت حصص

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 
.89(55

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 
تنت   2018 أكتفار   27 في  بملؤلخ 

بملصادقة على :
بفشل  محند  (ة)  بلس د  تففيت 
أصل  من  بجتناع ة  حصة   249
1.000 حصة لفائدة بلس د (ة) فرح 

بلبدلي بتاليخ 27 أكتفار 2018.
بفشل  محند  (ة)  بلس د  تففيت 
 1.000 1 حصة بجتناع ة من أصل 
لضفبن  (ة)  بلس د  لفائدة  حصة 

بفشل بتاليخ 27 أكتفار 2018.
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم   
مفم 3   28 بتاليخ  بطنجة  بلتجالية 

2018 تحت لقم 219108.
145I

مركز بلجبايات  بملحاسبة

COOING›S
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
قفل بلتصف ة

مركز بلجبايات  بملحاسبة
لقم 1) بلطابق بلرببع عنالة بمنال ، 

50)86، بمزكان بملغرب
COOING›S شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بلفح د
 عنفبن مقرها بإلجتناعي : زمقة 

)107 لقم 19 بلطابق بال 7 تربست 
بمزكان - 50)86 بمزكان بملغرب.

قفل بلتصف ة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

.19(57
بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 
2020 تقرل حل  17 شتن 3  بملؤلخ في 
مسؤ ل ة  ذبت  شركة   COOING’S
محد دة ذبت بلشريك بلفح د مبلغ 
دلهم  عنفبن   (0.000 لأسنالها 
لقم   107( زمقة  بإلجتناعي  مقرها 
 - بمزكان  تربست  بال 7  بلطابق   19
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لعدم  مت جة  بملغرب  بمزكان   86(50
بملنتظر  بلتنفيل  على  بلحصف7 

المطالق بملشر ع.
  عين:

بلس د(ة) سني3ة هديل  عنفبمه(ب) 
بمزكان  تربست   21 لقم   107( زمقة 
(ة)  بملغرب كنصفي  بمزكان   86(50

للشركة.
  قد تم بنعقاد بلجنع ة بلختام ة 
زمقة  2020  في  شتن 3   17 بتاليخ 
بلطابق بال 7 تربست   19 )107 لقم 

بمزكان - 50)86 بمزكان بملغرب.
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
أكتفار   14 بالبتدبئ ة بامزكان بتاليخ 

2021 تحت لقم 2175.
146I

STE AYAD CONSULTING SARL

 STE BOKALA IMMOBILIER
ORIENTAL

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 
بلشريك بلفح د

تأسيس شركة

STE AYAD CONSULTING SARL
 RUE TINDOUF IMMEUBLE

 ZERHOUNI 1ER ETAGE APPT
 N°7 OUJDA OUED NACHEF،

60000، OUJDA MAROC
 STE BOKALA IMMOBILIER

ORIENTAL شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بلفح د

 عنفبن مقرها بإلجتناعي طريق 
مغن ة تجزئة مفل لقم )2 - 60000 

 جدة بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بلفح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
(8259

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
تم إعدبد بلقامفن   2021 شتن 3   29
مسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 
بلفح د  بلشريك  ذبت  محد دة 

باملنيزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بلفح د.

عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 
 : تسن تها  بنختصر  بإلقتضاء 
 STE BOKALA IMMOBILIER

.ORIENTAL
منعش   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

عقالي
بلتصدير  بالستي3بد.

طريق   : بالجتناعي  بملقر  عنفبن 
 60000  -  2( مغن ة تجزئة مفل لقم 

 جدة بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.
 10.000 بلشركة:  لأسنا7  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
100 حصة   : بلس د فريد عز زي 

بق نة 100 دلهم للحصة.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :
بلس د فريد عز زي عنفبمه(ب) حي 
 4 محند بلخضرتجزئة لعلج زمقة ف 

لقم 1) 60000  جدة بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:
بلس د فريد عز زي عنفبمه(ب) حي 
 4 محند بلخضرتجزئة لعلج زمقة ف 

لقم 1) 60000  جدة بملغرب
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
أكتفار   14 بتاليخ  بفجدة  بلتجالية 

2021 تحت لقم 568).
147I

FISCALITY CONSULTING CENTER

MARCO GUERRA STUDIO
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
تحفيل بملقر بالجتناعي للشركة

 FISCALITY CONSULTING
CENTER

 AV PRINCE MY ABDELLAH
 AHLAM B IMM 38 3EME

 ETAGE APPT 13 MARRAKECH
 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH maroc
 MARCO GUERRA STUDIO

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 
بلشريك بلفح د

 عنفبن مقرها بإلجتناعي شالع 
محند 6 ، إقامة مريم ،بلعنالة 
4 بلطابق 1، شقة 20 مربكش - 

40000 مربكش بملغرب.
تحفيل بملقر بالجتناعي للشركة

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 
.11297(

بلفح د  بلشريك  قربل  بنقت�شى 
بملؤلخ في 25 شتن 3 2021 تم تحفيل 
للشركة  بلحالي  بالجتناعي  بملقر 
مريم  إقامة   ،  6 محند  »شالع  من 
 20 شقة   ،1 بلطابق   4 ،بلعنالة 
بملغرب«  مربكش   40000  - مربكش 
 (41 لقم  عباد،  »تجزئة س دي  إلى 
 - مربكش   ،5 لقم  برل�شي،  بلطابق 

40000 مربكش بملغرب«.
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
أكتفار   14 بلتجالية بنربكش بتاليخ 

2021 تحت لقم 128507.
148I

 NCCF »NET CONSEIL JURIDIQUE

COMPTABLE ET FISCAL

 SOCIETE DES TRAVAUX
D›AMENAGEMENT PUBLIC

شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة
لفع لأسنا7 بلشركة

 NCCF »NET CONSEIL
 JURIDIQUE COMPTABLE ET

FISCAL
 N°7 PORTE F RESIDENCE

 MANESSMANE BD HASSAN
 II MOHAMMEDIA ، 1،

MOHAMMEDIA MAROC
 SOCIETE DES TRAVAUX

 D›AMENAGEMENT PUBLIC
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

 عنفبن مقرها بإلجتناعي شالع عبد 
بملفمن -لقم 210 - 20042 بلدبل 

بلب ضاء بملغرب.
لفع لأسنا7 بلشركة

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 
.286871

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 
تم   2021 شتن 3   (0 في  بملؤلخ 
قدله  بنبلغ  بلشركة  لأسنا7  لفع 

 10.000« أي من  دلهم«   990.000«

عن  دلهم«   1.000.000« إلى  دلهم« 

أ   مقدية  حصص  تقديم   : طريق 

ع ن ة.

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

 1( بتاليخ  بلب ضاء  بالدبل  بلتجالية 

أكتفار 2021 تحت لقم 796494.

149I

tensiftconsultant

ELITE PRESTATION
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
قفل بلتصف ة

tensiftconsultant

بملكتب 2 عنالة بلطنطا ي زمقة 

بلصناعة ، 46000، آسفي بملغرب

ELITE PRESTATION شركة ذبت 

مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 

بلفح د

 عنفبن مقرها بإلجتناعي : بلرقم 

06 حي 46 حي بنس - 46000 بسفي 

بملغرب.

قفل بلتصف ة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

.6411

بلفح د  بلشريك  قربل  بنقت�شى 

بملؤلخ في 06 أكتفار 2021 تقرل حل 

ذبت  شركة   ELITE PRESTATION

بلشريك  ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

 100.000 لأسنالها  مبلغ  بلفح د 

بإلجتناعي  مقرها  دلهم  عنفبن 

 46000  - 46 حي بنس  06 حي  بلرقم 

بسفي بملغرب مت جة 7-  قف نشاط 

بملؤسسة..

  عين:

م فلي  سف ان  بلس د(ة) 

 عنفبمه(ب) بلرقم 06 حي 46 حي بنس 

(ة)  كنصفي  بملغرب  بسفي   46000

للشركة.

  قد تم بنعقاد بلجنع ة بلختام ة 

بلرقم  2021  في  أكتفار   07 بتاليخ 

46000 بسفي   - 46 حي بنس  06 حي 

بملغرب.
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باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
أكتفار   1( بالبتدبئ ة بآسفي بتاليخ 

2021 تحت لقم 2456.
150I

 DAHI MANAGEMENT BUSINESS

CONSULTING

 SOCIÉTÉ DIVERS
FONCTION

شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة
تأسيس شركة

 DAHI MANAGEMENT
BUSINESS CONSULTING

زمقة بفلسع د حي بلفتح عنالة بال7 
طابق بال 7 بلشقة لقم 01 بلع فن ، 

70000، بلع فن بملغرب
 SOCIÉTÉ DIVERS FONCTION

شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة
 عنفبن مقرها بإلجتناعي شالع 

بلحسن بلثاني بد ن لقم - 70050 
طرفاية بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 
بملحد دة 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
2461(

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
بلقامفن  إعدبد  تم   2018 ماي   28
بملسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحد دة باملنيزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.
عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 
 : تسن تها  بنختصر  بإلقتضاء 

.SOCIÉTÉ DIVERS FONCTION
بعنا7   : بإيجاز  بلشركة  غرض 
بناء ب ع مفبد بلبناء بستي3بد  تصدير 
منتجات  مفبد بلبناء بلبنايات أعنا7 
تجهيز  بلتجص ص  بلتشط ب طالء 

 ص امة بلطرق  بملسالبت
مجالة  بلبناء  معدبت  تأجي3 

برملن فم  بلخشب تجالة عامة .
شالع   : بالجتناعي  بملقر  عنفبن 
 70050  - بد ن لقم  بلثاني  بلحسن 

طرفاية بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 
دلهم، مقسم كالتالي:

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 
 صفات  مفبطن بلشركاء :

بلبشرة  سالم  محند  بلس د 
لقم  بد ن  بالدبلي  حي  عنفبمه(ب) 

70050 طرفاية بملغرب.
حي  بلس د حنفد دل ل عنفبمه(ب) 
 61 01 زمقة برش د لقم  خط بلرملة 

70000 بلع فن بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:
بلبشرة  سالم  محند  بلس د 
لقم  بد ن  بالدبلي  حي  عنفبمه(ب) 

70050 طرفاية بملغرب
حي  بلس د حنفد دل ل عنفبمه(ب) 
 61 01 زمقة برش د لقم  خط بلرملة 

70000 بلع فن بملغرب
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
يفم ف   04 بتاليخ  بالع فن  بالبتدبئ ة 

2018 تحت لقم 1171/18.
151I

دلعة بلشادبت ش.م.م

SABYH COMPTOIR
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تأسيس شركة

دلعة بلشادبت ش.م.م
شالع محند بلخامس صند ق بريد 
10 تصفمعت ، 45000،  لزبزبت 

بملغرب
SABYH COMPTOIR شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة
 عنفبن مقرها بإلجتناعي حي س دي 

صالح تاكفميت - 45900 زبكفلة 
بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 
بملحد دة 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
(65(

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
تم إعدبد بلقامفن   2021 شتن 3   17
بملسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحد دة باملنيزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.

عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 
 SABYH : بإلقتضاء بنختصر تسن تها

.COMPTOIR
صناعة   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

مفبد بلبناء. 
بلب ع بالتقس ط ملفبد بلبناء.

مقا لة في أشغا7 بلبناء..
حي   : بالجتناعي  بملقر  عنفبن 
 45900  - تاكفميت  صالح  س دي 

زبكفلة بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 

دلهم، مقسم كالتالي:
 700  : بهبا  بلسالم  عبد  بلس د 

حصة بق نة 100 دلهم للحصة.
حصة   100  : بهبا  حنزة  بلس د 

بق نة 100 دلهم للحصة.
حصة   100  : بهبا  يفنس  بلس د 

بق نة 100 دلهم للحصة.
 100  : بهبا  بلدين  صالح  بلس د 

حصة بق نة 100 دلهم للحصة.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :
بلس د عبد بلسالم بهبا عنفبمه(ب) 
 45900 تاكفميت  صب ح  بني  قصر 

زبكفلة بملغرب.
حي  عنفبمه(ب)  بهبا  حنزة  بلس د 
أزغـال تاكفميت 45900 زبكفلة بملغرب.
حي  عنفبمه(ب)  بهبا  يفنس  بلس د 
أزغـال تاكفميت 45900 زبكفلة بملغرب.
بلس د صالح بلدين بهبا عنفبمه(ب) 
زبكفلة   45900 تاكفميت  أزغـال  حي 

بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:
بلس د عبد بلسالم بهبا عنفبمه(ب) 
 45900 تاكفميت  صب ح  بني  قصر 

زبكفلة بملغرب
حي  عنفبمه(ب)  بهبا  حنزة  بلس د 
أزغـال تاكفميت 45900 زبكفلة بملغرب
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
بالبتدبئ ة بفلزبزبت بتاليخ 11 أكتفار 

2021 تحت لقم 6)).

152I

AMISFYS CONSULTING SARL AU

SKY MAP

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د

تأسيس شركة

 AMISFYS CONSULTING SARL

AU

بلطابق بلرببع شقة لقم 10 ب مبنى 

لقم 0) مكان فرحات حشاد شالع 

حسن 2 بملدينة بلجديدة ، 50000، 

مكناس بملغرب

SKY MAP شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بلفح د

 عنفبن مقرها بإلجتناعي بيت بيشف 

ب علي عين بللفح - 050)5 بفربن 

بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بلفح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

16((

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 

تم إعدبد بلقامفن   2021 غشت   11

مسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بلفح د  بلشريك  ذبت  محد دة 

باملنيزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بلفح د.

عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 

 SKY  : تسن تها  بنختصر  بإلقتضاء 

.MAP

مزلعة   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

للض افة.

عنفبن بملقر بالجتناعي : بيت بيشف 

بفربن   5(050  - بللفح  عين  ب علي 

بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 

دلهم، مقسم كالتالي:
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 1.000  : عدماني  زكرياء  بلس د 

حصة بق نة 100 دلهم للحصة.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :

عنفبمه(ب)  عدماني  زكرياء  بلس د 

 5(050 بللفح  عين  بجعبف  طريق 

بفربن بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:

عنفبمه(ب)  عدماني  زكرياء  بلس د 

 5(050 بللفح  عين  بجعبف  طريق 

بفربن بملغرب

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

أكتفار   14 بتاليخ  بازل   بالبتدبئ ة 

2021 تحت لقم 8)).

15(I

idaraty

نجم الحياة اسيسطونس
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تأسيس شركة

idaraty

 rue tarik ibn ziad n)105 2eme

 etage n 3 tanger ، 90000،

tanger maroc

مجم بلح اة بسيسطفنس شركة 

ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

 عنفبن مقرها بإلجتناعي بلنهضة 

264 زمقة 91 لقم 2 بلطابق 2 لقم 

) - 90000 طنجة بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

120875

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
تم إعدبد بلقامفن   2021 شتن 3   29

بملسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحد دة باملنيزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.

عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 

مجم   : تسن تها  بنختصر  بإلقتضاء 

بلح اة بسيسطفنس.

غرض بلشركة بإيجاز : بسعاف.

بلنهضة   : بالجتناعي  بملقر  عنفبن 
264 زمقة 91 لقم 2 بلطابق 2 لقم ) 

- 90000 طنجة بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 

دلهم، مقسم كالتالي:
بلس د عبد بلهادي عز بلدين : 500 

حصة بق نة 100 دلهم للحصة.
 500  : بكرماس  بلس د مصطفى 

حصة بق نة 100 دلهم للحصة.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :
بلدين  عز  بلهادي  عبد  بلس د 
عنفبمه(ب) حي بلركايع 1 بلزمقة 47 لقم 

2 90000 طنجة بملغرب.
بكرماس  مصطفى  بلس د 
 56 بلزمقة  بالنعاش  حي  عنفبمه(ب) 

بلرقم 10 90000 طنجة بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:
بلدين  عز  بلهادي  عبد  بلس د 
عنفبمه(ب) حي بلركايع 1 بلزمقة 47 لقم 

2 90000 طنجة بملغرب
بكرماس  مصطفى  بلس د 
 56 بلزمقة  بالنعاش  حي  عنفبمه(ب) 

بلرقم 10 90000 طنجة بملغرب
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
أكتفار   14 بتاليخ  بطنجة  بلتجالية 

2021 تحت لقم 246986.
154I

IBTI DOM

IM MODELE
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
تأسيس شركة

IBTI DOM
 N° 8 2EME ÉTAGE RÉSIDENCE
 BOUBCHER BD MOHAMMED

V ، 63300، BERKANE بملغرب
IM MODELE شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بلفح د
 عنفبن مقرها بإلجتناعي عنالة بثينا 
زمقة بل فمان شقة لقم )0 كربكشف 

بركان - 00))6 بركان بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بلفح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
8099

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
تم إعدبد بلقامفن   2021 غشت   24
مسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 
بلفح د  بلشريك  ذبت  محد دة 

باملنيزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بلفح د.
عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 
 IM  : تسن تها  بنختصر  بإلقتضاء 

.MODELE
غرض بلشركة بإيجاز : بلعقالبت.

عنالة   : بالجتناعي  بملقر  عنفبن 
 0( لقم  شقة  بل فمان  زمقة  بثينا 
بركان   6((00  - بركان  كربكشف 

بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 

دلهم، مقسم كالتالي:
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :
بلقادل  عبد  مفكا ي  بلس د 
ببن  تجزئة  لساسفة  عنفبمه(ب) 
خلد ن لقم 4 )205 بلب ضاء بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:
بلقادل  عبد  مفكا ي  بلس د 
ببن  تجزئة  لساسفة  عنفبمه(ب) 
خلد ن لقم 4 )205 بلب ضاء ملغرب

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
أكتفار   11 بتاليخ  ب 3كان  بالبتدبئ ة 

2021 تحت لقم 595.
155I

FIDUCIAIRE BILAL

 LIBRAIRIE MOUSSA
ALKADIM

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 
بلشريك بلفح د

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE BILAL

 BP S64 MEKNES PRINCIPAL
 MEKNES ، 50000، MEKNES

maroc
 LIBRAIRIE MOUSSA ALKADIM
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
 عنفبن مقرها بإلجتناعي لقم 18 
محل لقم ) تجزئة عزيز بلعلفي 
بلزيتفن - 50000 مكناس بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بلفح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
54479

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
تم إعدبد بلقامفن   2021 أكتفار   04
مسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 
بلفح د  بلشريك  ذبت  محد دة 

باملنيزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بلفح د.
عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 
 : تسن تها  بنختصر  بإلقتضاء 

.LIBRAIRIE MOUSSA ALKADIM
مكتبة   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

 تجالة ك 3ى.
 18 لقم   : عنفبن بملقر بالجتناعي 
بلعلفي  عزيز  تجزئة   ( لقم  محل 

بلزيتفن - 50000 مكناس بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 

دلهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : مف�شى  د ب  بيت  بلس د 

حصة بق نة 100 دلهم للحصة.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :
بلس د بيت د ب مف�شى عنفبمه(ب) 
 2 تفال7  لياض  تجزئة   256 لقم 

50000 مكناس بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:
بلس د بيت د ب مف�شى عنفبمه(ب) 
 2 تفال7  لياض  تجزئة   256 لقم 

50000 مكناس بملغرب.
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باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
أكتفار   15 بلتجالية بنكناس بتاليخ 

2021 تحت لقم 4510.
156I

SERVICE COMPTABILITE BELHADJ SARL

TABRK SARL
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تع ين مسي3 جديد للشركة

 SERVICE COMPTABILITE
BELHADJ SARL

 AV AL MOUKAWAMA N° 21
 APT N°10 TETOUAN ، 93000،

TETOUAN MAROC
TABRK SARL شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة
 عنفبن مقرها بإلجتناعي شالع 
بلحسن بلثاني لقم 50 - 000)9 

تطفبن بملغرب.
تع ين مسي3 جديد للشركة

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 
.18967

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 
2021 تم تع ين  0) شتن 3  بملؤلخ في 
بلس د(ة)  للشركة  جديد  مسي3 

BENNANI MEHDI كنسي3  ح د
تبعا لقبف7 بستقالة بملسي3.

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
أكتفار   08 بالبتدبئ ة بتطفبن بتاليخ 

2021 تحت لقم )96).
157I

BUSINESS FOREVER

 PRIVADA SELECT
ANDALUCIA

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 
بلشريك بلفح د

تأسيس شركة

BUSINESS FOREVER
71 إقامة ببن بطفطة تقاطع ببن 
بطفطة  عبد بلكريم بلديفلي 

بلطابق بر 7 لقم ) ، 20000، بلدبل 
maroc بلب ضاء

 PRIVADA SELECT ANDALUCIA
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د

 عنفبن مقرها بإلجتناعي عنفبن 
بلشركة : 71 إقامة ببن بطفطة 
تقاطع ببن بطفطة  عبد بلكريم 

بلديفلي بلطابق بر 7 لقم ) بلدبل 
بلب ضاء - 70)20 بلدبل بلب ضاء 

بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بلفح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
5194(1

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
تم إعدبد بلقامفن   2021 شتن 3   29
مسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 
بلفح د  بلشريك  ذبت  محد دة 

باملنيزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بلفح د.
عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 
 : تسن تها  بنختصر  بإلقتضاء 

.PRIVADA SELECT ANDALUCIA
بلتحضي3   : غرض بلشركة بإيجاز 
لدخف7  بالمتقائ ة  الختبالبت 

بلجامعات بإلسبام ة.
عنفبن   : بالجتناعي  بملقر  عنفبن 
بلشركة : 71 إقامة ببن بطفطة تقاطع 
بلديفلي  بلكريم  بطفطة  عبد  ببن 
 - بلدبل بلب ضاء   ( بلطابق بر 7 لقم 

70)20 بلدبل بلب ضاء بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 

دلهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : بفز بع  هند  بلس دة 

حصة بق نة 100 دلهم للحصة.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :
عنفبمه(ب)  بفز بع  هند  بلس دة 
بال 7  بدليس  مفالي  شالع   86
حي  شقة4  طابق1  جفبهر  بقامة 
 20000 بلدبلبلب ضاء  بملستشف ات 

بلدبل بلب ضاء بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:
عنفبمه(ب)  بفز بع  هند  بلس دة 
بال 7  بدليس  مفالي  شالع   86

حي  شقة4  طابق1  جفبهر  بقامة 
 20000 بلدبلبلب ضاء  بملستشف ات 

بلدبل بلب ضاء بملغرب
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
بلتجالية بالدبل بلب ضاء بتاليخ - تحت 

لقم -.
158I

طفدس ش كاس كنس لتنك

NIKITA›S PROMO
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

حل شركة

طفدس ش كاس كنس لتنك
زمقة بلطفببل بلسفلى شالع 

مفبكشط لقم 26 تطفبن ، 000)9، 
تطفبن بملغرب

NIKITA›S PROMO شركة ذبت 
بملسؤ ل ة بملحد دة(في طفل 

بلتصف ة)
 عنفبن مقرها بإلجتناعي شالغ 
بلقاهرة زمقة أ تطفبن - 000)9 

تطفبن بملقرب.
حل شركة

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 
.29651

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 
2021 تقرل حل  28 شتن 3  بملؤلخ في 
بملحد دة  بملسؤ ل ة  ذبت  شركة 
مبلغ لأسنالها   NIKITA’S PROMO
مقرها  دلهم  عنفبن   100.000
أ  زمقة  بلقاهرة  شالغ  بإلجتناعي 
بملقرب  تطفبن   9(000  - تطفبن 

مت جة 7 : بالزمة بالقتصادية.
شالغ  ب  بلتصف ة  مقر  حدد    
 9(000  - تطفبن  أ  زمقة  بلقاهرة 

تطفبن بملغرب. 
  عين:

لشهب  بسامة  بلس د(ة) 
شالع محند بنفمة بقامة   عنفبمه(ب) 
6 000)9 تطفبن  2 شقة  4 ط  سالة 

بملغرب كنصفي (ة) للشركة.
بلعنصري  عبدبلسالم  بلس د(ة) 
بمللكي  بلجيش  شالع   عنفبمه(ب) 
شقة  1 ط1  بقامة دبل بلسالم بلفك 
1 000)9 تطفبن بملغرب كنصفي (ة) 

للشركة.

بلصنهاجي  مب ل  بلس د(ة) 
بالمام  زمقة  بلنخ خطة  عنفبمه(ب) 

بقامة طنجيس طابق10   7 سحنفن 
بملقرب  طنجة   90000  (7 لقم 

كنصفي (ة) للشركة.

  عند بإلقتضاء بلحد د بملفر ضة 

محل  لهم  بملخفلة  بلصالح ات  على 

بملخابرة  محل تبل غ بلعقفد  بلفثائق 

بملتعلقة بالتصف ة : -

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

أكتفار   11 بالبتدبئ ة بتطفبن بتاليخ 

2021 تحت لقم 970).
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FINANCES.NET

 SPEAK UP TO THE WORLD

PRIVE SARL AU
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
تع ين مسي3 جديد للشركة

FINANCES.NET

 AVENUE CAHIRA LOT 119

 FOUTOUHI TEMARA ، 12000،

TEMARA MAROC

 SPEAK UP TO THE WORLD

PRIVE SARL AU شركة ذبت 

مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 

بلفح د

 عنفبن مقرها بإلجتناعي 79 شالع 

فا7  لد عني3 بكدب7 لقم 2 بلرااط - 

10000 بلرااط بملغرب.

تع ين مسي3 جديد للشركة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.1(9(19

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 

2021 تم تع ين  18 غشت  بملؤلخ في 

بلس د(ة)  للشركة  جديد  مسي3 

بلحسيسن سام ة كنسي3  ح د

تبعا لقبف7 بستقالة بملسي3.

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

أكتفار   14 بتاليخ  بالرااط  بلتجالية 

2021 تحت لقم 51)118.

160I
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LE BON BISCUIT SARL

LE BON BISCUIT

شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تففيت حصص

BENACT

 RUE SOUMAYA RESIDENCE

 SHEHRAZADE 3, 5eme

 ETAGE N°22 PALMIERS-.

 CASABLANCA، 20000،

CASABLANCA maroc

LE BON BISCUIT شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة

 عنفبن مقرها بإلجتناعي 22 زمقة 

سن ة إقامة شهرزبد بلطابق 

بلخامس بلدبلبلب ضاء 2000 

بلدبلبلب ضاء بملغرب.

تففيت حصص

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.461041

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 

تنت   2021 شتن 3   0( في  بملؤلخ 

بملصادقة على :

عنر سطا ني  (ة)  بلس د  تففيت 

حصة بجتناع ة من   84 بنعبد هللا 

(ة)  حصة لفائدة بلس د   ((4 أصل 

شتن 3   0( بتاليخ  بلشت في  بملهدي 

.2021

سطا ني  علي  (ة)  بلس د  تففيت 

حصة بجتناع ة من   8( بنعبد هللا 

(ة)  حصة لفائدة بلس د   ((( أصل 

شتن 3   0( بتاليخ  بلشت في  بملهدي 

.2021

تففيت بلس د (ة) برمين سطا ني 

حصة بجتناع ة من   8( بنعبد هللا 

(ة)  حصة لفائدة بلس د   ((( أصل 

شتن 3   0( بتاليخ  بلشت في  بملهدي 

.2021

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم   

 15 بتاليخ  بلب ضاء  بالدبل  بلتجالية 

أكتفار 2021 تحت لقم 5408).

161I

BENZINA FIRDAOUS

LES 3 W TD
إعالن متعدد بلقربلبت

BENZINA FIRDAOUS

FES ، 30000، FES MAROC

LES 3 W TD »شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة«

 عنفبن مقرها بالجتناعي: لقم 91) 

بل 3بشفة بملركز - 15150 بلرماني 

بملغرب.

»إعالن متعدد بلقربلبت«
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي: 

.(19

بنقت�شى بلجنع بلعام بالستثنائي 

بملؤلخ في 08 أكتفار 2021

تم بتخاذ بلقربلبت بلتال ة: 

قربل لقم 1: بلذي ينص على مايلي: 

حصة للس د لش د كشاني   50 ب ع 
لفائدة بلس د سع د بلسكري

قربل لقم 2: بلذي ينص على مايلي: 

مت جة لب ع بلحصص تم تغ ي3 بلشكل 

ذبت  شركة  من  للشركة  بلقامفني 

بلى شركة ذبت  بملسؤ ل ة بملحد دة 

بلشريك  ذبت  بملحد دة  بملسؤ ل ة 

بلفح د

قربل لقم ): بلذي ينص على مايلي: 

من  كشاني  لش د  بلس د  بستقالة 

منصبه كنسي3  تع ين بلس د سع د 

بلسكري كنسي3  ح د للشركة

 تبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

بلنظام برسا�شي بلتال ة: 

بند لقم ): بلذي ينص على مايلي: 

 LES ( W TD : بخذت بلشركة كاسم

شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة ذبت 

بلشريك بلفح د

بند لقم 6: بلذي ينص على مايلي: 

جلب بلس د سع د بلسكري للشركة 

مبلغ 10000 دلهم

بند لقم 7: بلذي ينص على مايلي: 

 10000 في  بلشركة  لبسنا7  حدد 

دلهم مقسنة بلى مائة حصة ق نة 

دلهم كلها في   100 بلحصة بلفبحدة 

حفزة بلشريك بلفح د بلس د سع د 

بلسكري:100 حصة.

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
14 أكتفار  بالبتدبئ ة بالرماني بتاليخ 

2021 تحت لقم 74.
162I

 FIDRAS CONSEIL SERVICES ET TRAVAUX

DIVERS SARL

 STE MZ SYS PARA TRANS
SARL AU

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 
بلشريك بلفح د

تأسيس شركة

 FIDRAS CONSEIL SERVICES ET
TRAVAUX DIVERS SARL

 BD MD V ZAGORA، 12(
47900، ZAGORA ZAGORA

 STE MZ SYS PARA TRANS SARL
AU شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة 

ذبت بلشريك بلفح د
 عنفبن مقرها بإلجتناعي د بل 

بسكجفل تنكر ت زبكفلة - 47602 
زبكفلة بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بلفح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
(649

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
تم إعدبد بلقامفن   2021 شتن 3   10
مسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 
بلفح د  بلشريك  ذبت  محد دة 

باملنيزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بلفح د.
عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 
 STE  : تسن تها  بنختصر  بإلقتضاء 

.MZ SYS PARA TRANS SARL AU
مقل   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بلبضائع للغي3.
د بل   : بالجتناعي  بملقر  عنفبن 
 47602  - بسكجفل تنكر ت زبكفلة 

زبكفلة بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 

دلهم، مقسم كالتالي:

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :

محند  لحسن  بيت  بلس د 

ب حناد  بمحند  بيت  د بل  عنفبمه(ب) 

 47602 زبكفلة  تنكر ت  بسكجفل 
زبكفلة بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:

محند  لحسن  بيت  بلس د 

ب حناد  بمحند  بيت  د بل  عنفبمه(ب) 

 47602 زبكفلة  تنكر ت  بسكجفل 
زبكفلة بملغرب

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

أكتفار   04 بالبتدبئ ة بزبكفلة بتاليخ 

2021 تحت لقم 29).

16(I

 DAHI MANAGEMENT BUSINESS

CONSULTING

 MOROCCO EAGLE

COMPANY
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
تغ ي3 تسن ة بلشركة

 DAHI MANAGEMENT

BUSINESS CONSULTING
زمقة بفلسع د حي بلفتح عنالة بال7 

طابق بال 7 بلشقة لقم 01 بلع فن ، 

70000، بلع فن بملغرب

 MOROCCO EAGLE COMPANY

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د

 عنفبن مقرها بالجتناعي مدينة 

بلفحدة بلفك ب لقم 8)7 - 70000 

بلع فن بملغرب.

تغ ي3 تسن ة بلشركة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

(801(

بلفح د  بلشريك  قربل  بنقت�شى 

 2021 شتن 3   27 في  بملؤلخ 

من  بلشركة  تسن ة  تغ ي3  تم 

 MOROCCO EAGLE COMPANY«

 MOROCCAN EAGLE« إلى   «

.»COMPANY SARL AU
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باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

15 أكتفار  بالبتدبئ ة بالع فن بتاليخ 

2021 تحت لقم 217/21).

164I

(COMPTABLE) مكتب بملحاسبة

ADRENALINE BOAT RIDE
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
تأسيس شركة

(COMPTABLE) مكتب بملحاسبة
زمقة فاس بقامة لياض بملدينة 

بلطابق بلثاني لقم 20 بركان ، 

60000، بركان بملغرب

 ADRENALINE BOAT RIDE

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
 عنفبن مقرها بإلجتناعي 87 مكرل 
زمقة يعقفب بملنصفل حي بلحسني 

بركان - 000)6 بركان بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بلفح د 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

8105

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
تم إعدبد بلقامفن   2021 أكتفار   01

مسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بلفح د  بلشريك  ذبت  محد دة 

باملنيزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بلفح د.

عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 

 : تسن تها  بنختصر  بإلقتضاء 

.ADRENALINE BOAT RIDE

بلس احة   : غرض بلشركة بإيجاز 

 بلت3ف ه.
عنفبن بملقر بالجتناعي : 87 مكرل 
بلحسني  حي  بملنصفل  يعقفب  زمقة 

بركان - 000)6 بركان بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 

دلهم، مقسم كالتالي:

عبد  محند  زيد  ببف  بلس د 

 100 1.000 حصة بق نة   : بلرحنان 

دلهم للحصة. 

عبد  محند  زيد  ببف  بلس د 

بلرحنان : 1000 بق نة 100 دلهم.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :

بلس د ببف زيد محند عبد بلرحنان 
عنفبمه(ب) حي ترقاع بلشرق ة بلناظفل 

62000 بلناظفل بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:

بلس د ببف زيد محند عبد بلرحنان 
عنفبمه(ب) حي ترقاع بلشرق ة بلناظفل 

62000 بلناظفل بملغرب

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

أكتفار   14 بتاليخ  ب 3كان  بالبتدبئ ة 

2021 تحت لقم 600/2021.

165I

BANABOU TRANS SARL AU

BENABOU TRANS SARL AU
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
تأسيس شركة

BANABOU TRANS SARL AU

 KSAR ZAOUIA EL BEKRIA

 M DAGHRA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

 BENABOU TRANS SARL AU

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د

 عنفبن مقرها بإلجتناعي قصر 

بلزب ية بلبكرية ب مدغرة بلرش دية 

52000 بلرش دية بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بلفح د 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

15(25

في  مؤلخ  مفثق  عقد  بنقت�شى 
تم إعدبد بلقامفن   2021 أكتفار   01

مسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بلفح د  بلشريك  ذبت  محد دة 

باملنيزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بلفح د.
عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 
 : تسن تها  بنختصر  بإلقتضاء 

.BENABOU TRANS SARL AU
مقا 7   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

مقل بلبضائع لآلخرين.
قصر   : بالجتناعي  بملقر  عنفبن 
بلرش دية  مدغرة  ب  بلبكرية  بلزب ية 

52000 بلرش دية بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 

دلهم، مقسم كالتالي:
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :
عنفبمه(ب)  بنعبف  يفسف  بلس د 
قصر بلزب ية بلبكرية ب مدغرة 52000 

بلرش دية بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:
عنفبمه(ب)  بنعبف  يفسف  بلس د 
قصر بلزب ية بلبكرية ب مدغرة 52000 

بلرش دية بملغرب
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
 08 بتاليخ  بالرش دية  بالبتدبئ ة 

أكتفار 2021 تحت لقم 456.
166I

بملركز بلجهفي لالستثنال لجهة دلعة تاف اللت ملحقة 

 لزبزبت

 STE RASHDOON 
 COMPTOIR DE SERVICES
ET DISTRIBUTION SARL AU

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة 
ذبت بلشريك بلفح د

تأسيس شركة

بملركز بلجهفي لالستثنال لجهة دلعة 
تاف اللت ملحقة  لزبزبت

شالع مفالي لش د عنالة دبدس 
بلطابق بال 7  لزبزبت، 45000، 

 لزبزبت بملغرب
 SOCIÉTÉ »STE RASHDOON
 COMPTOIR DE SERVICES ET
 DISTRIBUTION « SARL AU

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د

 عنفبن مقرها بإلجتناعي مركز 

تزبلين - )4770 زبكفلة بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بلفح د 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

(655

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
تم إعدبد بلقامفن   2021 أكتفار   12

مسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بلفح د  بلشريك  ذبت  محد دة 

باملنيزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بلفح د.

عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 

 : تسن تها  بنختصر  بإلقتضاء 

 SOCIÉTÉ »STE RASHDOON

 COMPTOIR DE SERVICES ET

.DISTRIBUTION « SARL AU

ترك ب   *  : غرض بلشركة بإيجاز 

 إصالح أجهزة بلكنب فتر

* تاجر مستلزمات مكاتب 

* مقل بلبضائع للغي3.

مركز   : بالجتناعي  بملقر  عنفبن 
تزبلين - )4770 زبكفلة بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 

دلهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : بلس دة بالدلي�شي حسن 

حصة بق نة 100 دلهم للحصة.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :

بلس د بالدلي�شي حسن عنفبمه(ب) 
زبكفلة   4770( د بل بلنقفب بلنقفب 

بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:

بلس د بالدلي�شي حسن عنفبمه(ب) 
زبكفلة   4770( د بل بلنقفب بلنقفب 

بملغرب.
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باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
أكتفار   14 بالبتدبئ ة بزبكفلة بتاليخ 

2021 تحت لقم 8)).
167I

PME CONSULTING GROUP

 YAHYAYOUB DE TRAVAUX
DIVERS

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 
بلشريك بلفح د

تأسيس شركة

PME CONSULTING GROUP
)1 إقامة بملفحدين شالع مصر م ج 

فاس ، 0000)، فاس بملغرب
 YAHYAYOUB DE TRAVAUX
DIVERS شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بلفح د

 عنفبن مقرها بإلجتناعي متجر 
بالطابق بلسفلي لقم 57 تجزئة فرح 

بنسفدة - 0000) فاس بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بلفح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
69809

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
تم إعدبد بلقامفن   2021 شتن 3   27
مسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 
بلفح د  بلشريك  ذبت  محد دة 

باملنيزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بلفح د.
عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 
 : تسن تها  بنختصر  بإلقتضاء 
 YAHYAYOUB DE TRAVAUX

.DIVERS
برشغا7   : غرض بلشركة بإيجاز 
بملختلفة  اصفة عامة كل بلعنل ات 
بلعقالية  بلتجالية  بلعقالية  غي3 
 بملال ة بملتعلقة بصفة مباشرة أ  غي3 

مباشرة بالهدف بملذكفل أعاله.
متجر   : بالجتناعي  بملقر  عنفبن 
تجزئة فرح   57 بالطابق بلسفلي لقم 

بنسفدة - 0000) فاس بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 
دلهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : يح ا ي  بيفب  بلس د 
حصة بق نة 100 دلهم للحصة.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 
 صفات  مفبطن بلشركاء :

عنفبمه(ب)  يح ا ي  بيفب  بلس د 
بمللكي  بلجيش  شالع  منى  تجزئة   1
فاس   (0000 بلتازي  بالد   1 بلشقة 

بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:
عنفبمه(ب)  يح ا ي  بيفب  بلس د 
بمللكي  بلجيش  شالع  منى  تجزئة   1
فاس   (0000 بلتازي  بالد   1 بلشقة 

بملغرب
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
أكتفار   1( بتاليخ  بفاس  بلتجالية 

2021 تحت لقم 4506.
168I

AZ CONSULATNTS

ASPAL
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تأسيس شركة

AZ CONSULATNTS
 AVENUE HASSAN PREMIER

 4EME ETAGE IMM 141
 CASABLACA ، 20000،
CASABLANCA MAROC

ASPAL شركة ذبت بملسؤ ل ة 
بملحد دة

 عنفبن مقرها بإلجتناعي شالع أ الد 
فالس زمقة تافتاشت مجنع 1 أم 

بلخي3 بي3 قاسم بلسفي�شي - 10010 
بلرااط بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 
بملحد دة 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
05510(

 0( في  مؤلخ  حر  عقد  بنقت�شى 
بلقامفن  إعدبد  تم   2021 غشت 
بملسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحد دة باملنيزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.

عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 

.ASPAL : بإلقتضاء بنختصر تسن تها

مطعم   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بسعر ثابت.

شالع   : بالجتناعي  بملقر  عنفبن 

 1 أ الد فالس زمقة تافتاشت مجنع 

أم بلخي3 بي3 قاسم بلسفي�شي - 10010 

بلرااط بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.

بلشركة:  لأسنا7  مبلغ 

100.000,00 دلهم، مقسم كالتالي:

حصة   400  : بلس دة مها بملرجي 

بق نة 100 دلهم للحصة.

200 حصة   : بلس د مر بن بناني 

بق نة 100 دلهم للحصة.

 200  : بلس د صفلة عبد بملج د 

حصة بق نة 100 دلهم للحصة.

بلس دة صفلة جال7 : 200 حصة 

بق نة 100 دلهم للحصة.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :

بلس دة مها بملرجي عنفبمه(ب) شالع 

11 يناير لقم 06 11000 سال بملغرب.

عنفبمه(ب)  بناني  مر بن  بلس د 
 10010 بلسفي�شي  مريم  لال  زمقة   (

بلرااط بملغرب.

بملج د  عبد  صفلة  بلس د 
بلسفي�شي  زمقة  لبين   ( عنفبمه(ب) 

10010 بلرااط بملغرب.

 ( بلس د صفلة جال7 عنفبمه(ب) 
زمقة  لبين بلسفي�شي 10010 بلرااط 

بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:

بلس دة مها بملرجي عنفبمه(ب) شالع 

11 يناير لقم 06 11000 سال بملغرب

عنفبمه(ب)  بناني  مر بن  بلس د 
 10010 بلسفي�شي  مريم  لال  زمقة   (

بلرااط بملغرب

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

أكتفار   05 بتاليخ  بالرااط  بلتجالية 

2021 تحت لقم 118044.

169I

jilovta sarl

franchaise auto
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
تأسيس شركة

jilovta sarl
 hay el wifak elhassani rue AL
 ONS 7 n° 15 ، 60030، OUJDA

MAROC
franchaise auto شركة ذبت 

مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 
بلفح د

 عنفبن مقرها بإلجتناعي حي 
بملحندي شالع بلعلفيين لقم 46 
 جدة - 60000  جدة بملغرب 
تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بلفح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
(8159

 22 في  مؤلخ  حر  عقد  بنقت�شى 
بلقامفن  إعدبد  تم   2021 يفم ف 
مسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 
بلفح د  بلشريك  ذبت  محد دة 

باملنيزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بلفح د.
عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 
 : تسن تها  بنختصر  بإلقتضاء 

.franchaise auto
كهراائي   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

س البت
 يدير مؤسسة للص امة بمل كام ك ة 

للس البت.
حي   : بالجتناعي  بملقر  عنفبن 
 46 لقم  بلعلفيين  شالع  بملحندي 

 جدة - 60000  جدة بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.
بلشركة:  لأسنا7  مبلغ 

100.000,00 دلهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : محند  عزيزي  بلس د 

حصة بق نة 100 دلهم للحصة.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :
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عنفبمه(ب)  محند  عزيزي  بلس د 

 60000 حي بملحندي شالع بلعلفيين 

 جدة بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:

بلقاسم عنفبمه(ب)  بلس د عزيزي 

عنالة  بلحسن  مفالي  بربنس  شالع 
بملنزه بلطابق ) لقم 2) 60000  جدة 

بملغرب

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

شتن 3   22 بتاليخ  بفجدة  بلتجالية 

2021 تحت لقم 14)).

170I

مكتب بملحاسبة

سويفطسر
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
تففيت حصص

مكتب بملحاسبة

طريق بلعربئش عنالة أجعفن لقم 

7 بلطابق بلثاني بلقصر بلكبي3 ، 

92150، بلقصر بلكبي3 بملغرب

سفيفطسر شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بلفح د

 عنفبن مقرها بإلجتناعي تجزئة 

بلبدل بقامة لقم 11 بقامة لقم 

99 شقة 7 بلطابق 2 عين بلسبع 

بلدبلبلب ضاء - 20000 بلدبلبلب ضاء 

بملغرب.

تففيت حصص
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.51(769

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 

تنت   2021 شتن 3   27 في  بملؤلخ 

بملصادقة على :

بملقدم  كنا7  (ة)  بلس د  تففيت 

أصل  من  بجتناع ة  حصة   1.000

(ة) جل لة  100 حصة لفائدة بلس د 

بلبصري بتاليخ 27 شتن 3 2021.

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم   

 14 بتاليخ  بلب ضاء  بالدبل  بلتجالية 

أكتفار 2021 تحت لقم 5660).

171I

مكتب بملحاسبة

بيلطوطغاف

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د

تففيت حصص

مكتب بملحاسبة

طريق بلعربئش عنالة أجعفن لقم 

7 بلطابق بلثاني بلقصر بلكبي3 ، 

92150، بلقصر بلكبي3 بملغرب

ب لطفطغاف شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بلفح د

 عنفبن مقرها بإلجتناعي 10 شالع 

شربلدة بلطابق بلسفلي دلب لفا ال 

بفلكفن بلدبلبلب ضاء - 20000 

بلدبلبلب ضاء بملغرب.

تففيت حصص

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.51(6(9

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 

تنت   2021 شتن 3   27 في  بملؤلخ 

بملصادقة على :

بملقدم  كنا7  (ة)  بلس د  تففيت 

أصل  من  بجتناع ة  حصة   1.000

(ة) جل لة  100 حصة لفائدة بلس د 

بلبصري بتاليخ 27 شتن 3 2021.

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم   

 14 بتاليخ  بلب ضاء  بالدبل  بلتجالية 

أكتفار 2021 تحت لقم 5662).

172I

مكتب بملحاسبة

بروفيماط

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د

تففيت حصص

مكتب بملحاسبة

طريق بلعربئش عنالة أجعفن لقم 

7 بلطابق بلثاني بلقصر بلكبي3 ، 

92150، بلقصر بلكبي3 بملغرب

بر ف ناط شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بلفح د

 عنفبن مقرها بإلجتناعي 128 شالع 
بلعرعال بلطابق 2 مكتب 6 بلدبل 
بلب ضاء - 20000 بلدبلبلب ضاء 

بملغرب.
تففيت حصص

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 
.511567

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 
تنت   2021 شتن 3   27 في  بملؤلخ 

بملصادقة على :
بملقدم  كنا7  (ة)  بلس د  تففيت 
أصل  من  بجتناع ة  حصة   1.000
(ة) جل لة  100 حصة لفائدة بلس د 

بلبصري بتاليخ 27 شتن 3 2021.
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم   
 14 بتاليخ  بلب ضاء  بالدبل  بلتجالية 

أكتفار 2021 تحت لقم 5661).

17(I

ste cofiguer sarl

STE SONAIMIGAZ
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
تع ين مسي3 جديد للشركة

ste cofiguer sarl
 av guennad tayeb 1 etage n3
guercif ، 35100، guercif maroc
STE SONAIMIGAZ شركة ذبت 
مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 

بلفح د
 عنفبن مقرها بإلجتناعي بمللك 

بملسمى بلهادف 10 صاكا - 5100) 
جرس ف بملغرب.

تع ين مسي3 جديد للشركة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.1727
بلفح د  بلشريك  قربل  بنقت�شى 
بملؤلخ في 06 أكتفار 2021 تم تع ين 
مسي3 جديد للشركة بلس د(ة) حبيبة 

صلحي كنسي3  ح د
تبعا لقبف7 بستقالة بملسي3.

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
بالبتدبئ ة بجرس ف بتاليخ 15 أكتفار 

2021 تحت لقم 2021/)117.

174I

ste al moustakbal conseil

STE YOUNES DIVERS
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
تأسيس شركة

ste al moustakbal conseil

 9rue rahal meskini v.n app 11

bureau et 3 ، 30000، fes maroc

STE YOUNES DIVERS شركة ذبت 

مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 

بلفح د

 عنفبن مقرها بإلجتناعي لقم 102 

جناح 4 تجزئة قرطبة مكناس - 

50070 مكناس بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بلفح د 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

54461

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
تم إعدبد بلقامفن   2021 شتن 3   15

مسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بلفح د  بلشريك  ذبت  محد دة 

باملنيزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بلفح د.

عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 

 STE  : تسن تها  بنختصر  بإلقتضاء 

.YOUNES DIVERS

: مقا 7 في  غرض بلشركة بإيجاز 

برشغا7 بملتنفعة أ  بلبناء.

مقا 7 في أشغا7 بلنظافة.

بلتدب 7.
عنفبن بملقر بالجتناعي : لقم 102 

 - مكناس  قرطبة  تجزئة   4 جناح 

50070 مكناس بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 

دلهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : بلس د عبد بالله يفنس 

حصة بق نة 100 دلهم للحصة.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :
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بلس د عبد بالله يفنس عنفبمه(ب) 

قرطبة  تجزئة   4 جناح   102 لقم 

مكناس 50070 مكناس بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:

بلس د عبد بالله يفنس عنفبمه(ب) 

قرطبة  تجزئة   4 جناح   102 لقم 

مكناس 50070 مكناس بملغرب 

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

أكتفار   1( بلتجالية بنكناس بتاليخ 

2021 تحت لقم 4482.

175I

ste cofiguer sarl

STE SONAIMI GAZ
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د

تففيت حصص

ste cofiguer sarl

 av guennad tayeb 1 etage n3

guercif ، 35100، guercif maroc

STE SONAIMI GAZ شركة ذبت 

مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 

بلفح د

 عنفبن مقرها بإلجتناعي بمللك 

بملسمى بلهادف 10 صاكا - 5100) 

جرس ف بملغرب.

تففيت حصص
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.1727

بلفح د  بلشريك  قربل  بنقت�شى 

تنت   2021 أكتفار   06 في  بملؤلخ 

بملصادقة على :

بنع مي  خالد  (ة)  بلس د  تففيت 

أصل  من  بجتناع ة  حصة   1.000

(ة)  بلس د  لفائدة  حصة   1.000

أكتفار   06 بتاليخ  صلحي  حبيبة 

.2021

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم   

بالبتدبئ ة بجرس ف بتاليخ 15 أكتفار 

2021 تحت لقم 2021/)117.

176I

FLASH ECONOMIE

ALGORIZMIE SOLUTION
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تحفيل بملقر بالجتناعي للشركة

بلغفليزمي سفلس فن ش.م.م. 

تحفيل بملقر بإلجتناعي للشركة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

475509

بنقت�شى عقد عرفي مؤلخ يفم 20 

شتن 3 2021 ، قرل مساهمي بلشركة 
سفلس فن  بلغفليزمي   « بملسناة 

محد دة،  مسؤ ل ة  ذبت  شركة   »
دلهم مقرها   100.000,00 لأسنالها 

 410  : بالدبلبلب ضاء،  بإلجتناعي 

شالع بلزلقطفني إقامة حناد بلشقة 
لقم 1 ، ما يلي :

إلى  بإلجتناعي  بملقر  تحفيل   -  1  

بلعنفبن بلتالي:
زمقة علي عبد   -  1( عنالة ل لى   -

بلرزبق لقم 17 - بلدبل بلب ضاء.

من   »  4  « بلفصل  تعديل   -  2

بلقامفن برسا�شي.

بملحكنة  في  بلقامفني  بإليدبع  تم 

 15 يفم  في  بالدبلبلب ضاء  بلتجالية 

أكتفار 2021 تحت لقم 796799.

177I

MARO VERCO TRAVAUX SARL AU

 MARO VERCO TRAVAUX

SARL AU
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
تأسيس شركة

 MARO VERCO TRAVAUX SARL

AU

 UN GARAGE AU N 155 LOT

 LOUED LAHMER ERRACHIDIA

MAROC 52000 ،، بلرش دية

 MARO VERCO TRAVAUX SARL

AU شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة 

ذبت بلشريك بلفح د

 عنفبن مقرها بإلجتناعي محل 

في بلرقم 155تجزئة بلفبد بالحنر 

بلرش دية 52000 بلرش دية بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بلفح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

15(27

في  مؤلخ  مفثق  عقد  بنقت�شى 

تم إعدبد بلقامفن   2021 شتن 3   28

مسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بلفح د  بلشريك  ذبت  محد دة 

باملنيزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بلفح د.

عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 

 MARO : بإلقتضاء بنختصر تسن تها

.VERCO TRAVAUX SARL AU

مقا 7   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

أعنا7 متنفعة

تاجر

تنظ ف بملباني.

محل   : بالجتناعي  بملقر  عنفبن 

بالحنر  بلفبد  155تجزئة  بلرقم  في 

بلرش دية 52000 بلرش دية بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 

دلهم، مقسم كالتالي:

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :

عنفبمه(ب)  حلحان  سع د  بلس د 

بالحنر  بلفبد  155تجزئة  بلرقم 

52000 بلرش دية بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:

عنفبمه(ب)  حلحان  سع د  بلس د 

بالحنر  بلفبد  155تجزئة  بلرقم 

52000 بلرش دية بملغرب

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

 11 بتاليخ  بالرش دية  بالبتدبئ ة 

أكتفار 2021 تحت لقم 457.

178I

cabinet jdaini

PERLO TRANS
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
تأسيس شركة

cabinet jdaini

 32BD BIR ANZARANE 1 ETAGE

 HAY EL HASSANI BERKANE ،

63300، berkane maroc

PERLO TRANS شركة ذبت 

مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 

بلفح د

 عنفبن مقرها بإلجتناعي 2) شالع 

بئ3 أمزلبن حي بلحسني بركان - 

00))6 بركان بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بلفح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

8109

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
تم إعدبد بلقامفن   2021 شتن 3   24

مسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بلفح د  بلشريك  ذبت  محد دة 

باملنيزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بلفح د.

عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 

 PERLO : بإلقتضاء بنختصر تسن تها

.TRANS

مقل   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بلبضائع لحساب بلغي3.

2) شالع  عنفبن بملقر بالجتناعي : 

بئ3 أمزلبن حي بلحسني بركان - 00))6 

بركان بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 

دلهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : مصطفى  حجي  بلس د 

حصة بق نة 100 دلهم للحصة.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :
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عنفبمه(ب)  مصطفى  حجي  بلس د 

حي  بد بلذهب زمقة  بد بسلي لقم 10 

بحفي3 بركان 050)6 بحفي3 بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:

عنفبمه(ب)  مصطفى  حجي  بلس د 

حي  بد بلذهب زمقة  بد بسلي لقم 10 

بحفي3 بركان 050)6 بحفي3 بملغرب

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

أكتفار   14 بتاليخ  ب 3كان  بالبتدبئ ة 

2021 تحت لقم 602/2021.

179I

»TRANS REDWAZ«

»AGENZIK«
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تأسيس شركة

»AGENZIK«

 LOT NAJMAT AL JANOUB 7,

 6ème TRANCHE LOT N°41

 MAGASIN N°1 ، 24000، El

Jadida MAROC

»AGENZIK« شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة

 عنفبن مقرها بإلجتناعي تجزئة 

مجنة بلجنفب 7، بلشطر بلسادس، 
لقم بقعة 41، مرأب لقم 1، 

بلجديدة - 24000 بلجديدة بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

18669

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
تم إعدبد بلقامفن   2021 شتن 3   28

بملسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحد دة باملنيزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.

عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 

 : تسن تها  بنختصر  بإلقتضاء 

.»AGENZIK«

ب ع   -  : بإيجاز  بلشركة  غرض 

 إصالح بلدلبجات بلنالية. - بإلستي3بد. 

- تقديم بلخدمات..

تجزئة   : بالجتناعي  بملقر  عنفبن 
بلشطر بلسادس،   ،7 مجنة بلجنفب 
لقم بقعة 41، مرأب لقم 1، بلجديدة 

- 24000 بلجديدة بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 

دلهم، مقسم كالتالي:
 500  : بعرمفزي  س م  بلس د 

حصة بق نة 100 دلهم للحصة.
حصة   500  : خالد  زياني  بلس د 

بق نة 100 دلهم للحصة.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :
بلس د بعرمفزي  س م عنفبمه(ب) 

بلجديدة 24000 بلجديدة بملغرب.
عنفبمه(ب)  خالد  زياني  بلس د 

بلجديدة 24000 بلجديدة بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:
بلس د بعرمفزي  س م عنفبمه(ب) 

بلجديدة 24000 بلجديدة بملغرب
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
 12 بتاليخ  بالجديدة  بالبتدبئ ة 

أكتفار 2021 تحت لقم 27019.

180I

DEMER CONSULTING

LINKUS
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تحفيل بملقر بالجتناعي للشركة

DEMER CONSULTING
 ANGLE BD DE LA RESISTANCE

 ET 1 RUE PUISSESSEAU 9
 EME ETG N°17 QUARTIER LA

GIRONDE، 20000، بلدبلبلب ضاء 
بملغرب

LINKUS شركة ذبت بملسؤ ل ة 
بملحد دة

 عنفبن مقرها بإلجتناعي شالع 
بملقا مة تفلحبفس بلطابق 7 - 

20000 بلب ضاء بملغرب.
تحفيل بملقر بالجتناعي للشركة

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 
.191555

بلفح د  بلشريك  قربل  بنقت�شى 

بملؤلخ في 27 أكتفار 2021 تم تحفيل 

من  للشركة  بلحالي  بالجتناعي  بملقر 

 7 »شالع بملقا مة تفلحبفس بلطابق 

- 20000 بلب ضاء بملغرب« إلى »119 

 -  18 لقم   2 شالع عبدبملفمن طابق 

20000 بلب ضاء بملغرب«.

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

 15 بتاليخ  بلب ضاء  بالدبل  بلتجالية 

أكتفار 2021 تحت لقم 796850.

181I

PF EXPERTS

Z-ELH
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
تأسيس شركة

PF EXPERTS

2) زمقة ببن عط ة, عنالة بنعبد 

بلربزق , كليز مربكش ، 40000، 

مربكش بملغرب

Z-ELH شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بلفح د

 عنفبن مقرها بإلجتناعي إقامة ببن 

عبد بلربزق 2) شالع ببن عط ة 

شقة )1 جليز مربكش مربكش 

40000 مربكش بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بلفح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

119465

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
تم إعدبد بلقامفن   2021 أكتفار   15

مسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بلفح د  بلشريك  ذبت  محد دة 

باملنيزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بلفح د.

عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 

.Z-ELH : بإلقتضاء بنختصر تسن تها

أعنا7   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بلبناء بملتخصصة برخرى.

عنفبن بملقر بالجتناعي : إقامة ببن 

عبد بلربزق 2) شالع ببن عط ة شقة 

 40000 مربكش  مربكش  جليز   1(

مربكش بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.

 10.000 بلشركة:  لأسنا7  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : زكرياء  بلحاجي  بلس د 

حصة بق نة 10 دلهم للحصة.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :

عنفبمه(ب)  زكرياء  بلحاجي  بلس د 

تالجا   70 لقم   ( ياسنين  تجزئة 

مربكش 40000 مربكش بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:

عنفبمه(ب)  زكرياء  بلحاجي  بلس د 

تالجا   70 لقم   ( ياسنين  تجزئة 

مربكش 40000 مربكش بملغرب

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

أكتفار   14 بلتجالية بنربكش بتاليخ 

2021 تحت لقم 128541.

182I

MEKNES CONTROLE SARL-AU

JAWHARAT AL BORAQ
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تأسيس شركة

MEKNES CONTROLE SARL-AU

 AV.HAROUNE ERRACHID

 IM.24 APT.2 1ER ETAGE V.N

 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC

JAWHARAT AL BORAQ شركة 

ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

 عنفبن مقرها بإلجتناعي أيت مرغاد 

أيت يعزم ٱكفلبي - 51200 بلحاجب 

بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

54481
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في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
تم إعدبد بلقامفن   2021 غشت   2(
بملسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحد دة باملنيزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.
عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 
 : تسن تها  بنختصر  بإلقتضاء 

.JAWHARAT AL BORAQ
غرض بلشركة بإيجاز : مفبد بلبناء 

 برشغا7 بملختلفة.
أيت   : بالجتناعي  بملقر  عنفبن 
 51200  - ٱكفلبي  يعزم  أيت  مرغاد 

بلحاجب بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 

دلهم، مقسم كالتالي:
بلس د بلدلقا ي علي : 100 حصة 

بق نة 100 دلهم للحصة.
 250  : شف ق  بلدلقا ي  بلس د 

حصة بق نة 100 دلهم للحصة.
 250  : محند  بلدلقا ي  بلس د 

حصة بق نة 100 دلهم للحصة.
 100  : سامي  بلدلقا ي  بلس د 

حصة بق نة 100 دلهم للحصة.
 100  : هناء  بلدلقا ي  بلس دة 

حصة بق نة 100 دلهم للحصة.
 100  : كرينة  بلدلقا ي  بلس دة 

حصة بق نة 100 دلهم للحصة.
 100  : سني3ة  بلحجاجي  بلس دة 

حصة بق نة 100 دلهم للحصة.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :
عنفبمه(ب)  علي  بلدلقا ي  بلس د 
ٱكفلبي  يعزم  أيت  مرغاد  أيت  د بل 

51200 بلحاجب بملغرب.
بلس د بلدلقا ي شف ق عنفبمه(ب) 
ٱكفلبي  يعزم  أيت  مرغاد  أيت  د بل 

51200 بلحاجب بملغرب.
بلس د بلدلقا ي محند عنفبمه(ب) 
ٱكفلبي  يعزم  أيت  مرغاد  أيت  د بل 

51200 بلحاجب بملغرب.
بلس د بلدلقا ي سامي عنفبمه(ب) 
ٱكفلبي  يعزم  أيت  مرغاد  أيت  د بل 

51200 بلحاجب بملغرب.

عنفبمه(ب)  بلس دة بلدلقا ي هناء 

ٱكفلبي  يعزم  أيت  مرغاد  أيت  د بل 

51200 بلحاجب بملغرب.

كرينة  بلدلقا ي  بلس دة 

د بل أيت مرغاد أيت يعزم  عنفبمه(ب) 

ٱكفلبي 51200 بلحاجب بملغرب.

سني3ة  بلحجاجي  بلس دة 

د بل أيت مرغاد أيت يعزم  عنفبمه(ب) 

ٱكفلبي 51200 بلحاجب بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:

بلس د بلدلقا ي محند عنفبمه(ب) 

ٱكفلبي  يعزم  أيت  مرغاد  أيت  د بل 

51200 بلحاجب بملغرب

بلس د بلدلقا ي شف ق عنفبمه(ب) 

ٱكفلبي  يعزم  أيت  مرغاد  أيت  د بل 

51200 بلحاجب بملغرب

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

أكتفار   15 بلتجالية بنكناس بتاليخ 

2021 تحت لقم 4511.

18(I

SAGASUD

KHALIL PESCA
إعالن متعدد بلقربلبت

SAGASUD

شالع بالمي3 مفالي عبد هللا لقم )2 

 LAAYOUNE، 70000، بلع فن

LAAYOUNE بملغرب

KHALIL PESCA »شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة ذبت بلشريك 

بلفح د«

 عنفبن مقرها بالجتناعي: م ناء 

بلع فن مستفدع  مكتب لقم 1119 
شالع 20 غشت - 70000 بلع فن 

بملغرب.

»إعالن متعدد بلقربلبت«
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي: 

.1826(

بنقت�شى بلجنع بلعام بالستثنائي 

بملؤلخ في 04 أكتفار 2021

تم بتخاذ بلقربلبت بلتال ة: 

قربل لقم 1: بلذي ينص على مايلي: 

تغ ي3 بالسم بلتجالي.

قربل لقم 2: بلذي ينص على مايلي: 
تغ ي3 بملقر قربل لقم ): بلذي ينص على 

مايلي: بضافة أنشطة جديدة
 تبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

بلنظام برسا�شي بلتال ة: 
بند لقم 1: بلذي ينص على مايلي: 
 OMEGA  : تغ ي3 بالسم بلتجالي بلى 

PERFORMANCE
بند لقم 2: بلذي ينص على مايلي: 
 C01 تغ ي3 بملقر بلى مدينة بلففاق لقم
بلذي ينص على   :( بلع فن بند لقم 
بلسنك  ب ع  نشاط  بضافة  مايلي: 

بالجنلة  بلتقس ط
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
12 أكتفار  بالبتدبئ ة بالع فن بتاليخ 

2021 تحت لقم )17).
184I

KAMA SERVICE

MAMASSA
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
حل شركة

KAMA SERVICE
شقة لقم 2 إقامة أمي3ة س دي بنفل 

، 50)24، س دي بنفل بملغرب
MAMASSA شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بلفح د(في 

طفل بلتصف ة)
 عنفبن مقرها بإلجتناعي مكتب 
بملحاسبة KAMA SERVICE شقة 
لقم 02 إقامة أمي3ة س دي بنفل - 

50)24 س دي بنفل بملغرب.
حل شركة

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 
.1547

بلفح د  بلشريك  قربل  بنقت�شى 
2021 تقرل حل  0) شتن 3  بملؤلخ في 
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 
مبلغ   MAMASSA بلفح د  بلشريك 
دلهم  عنفبن   100.000 لأسنالها 
بملحاسبة  مكتب  بإلجتناعي  مقرها 
 02 لقم  شقة   KAMA SERVICE
 24(50  - بنفل  س دي  أمي3ة  إقامة 
س دي بنفل بملغرب مت جة 7 : مت جة 

7 بملنافسة.

مكتب  ب  بلتصف ة  مقر  حدد    

شقة   KAMA SERVICE بملحاسبة 
 - بنفل  س دي  أمي3ة  إقامة   02 لقم 

50)24 س دي بنفل بملغرب. 

  عين:

حن د  بيت  ببربه م  بلس د(ة) 

م المف   20011 بيطال ا   عنفبمه(ب) 

بيطال ا كنصفي (ة) للشركة.

  عند بإلقتضاء بلحد د بملفر ضة 

محل  لهم  بملخفلة  بلصالح ات  على 

بملخابرة  محل تبل غ بلعقفد  بلفثائق 

بملتعلقة بالتصف ة : -

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

 15 بتاليخ  بنفل  بس دي  بالبتدبئ ة 

أكتفار 2021 تحت لقم 4020.

185I

SAGASUD

ZIZ VALLEY TRAVAUX
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
تأسيس شركة

SAGASUD

شالع بالمي3 مفالي عبد هللا لقم )2 

 LAAYOUNE، 70000، بلع فن

LAAYOUNE بملغرب

ZIZ VALLEY TRAVAUX شركة 

ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د

 عنفبن مقرها بإلجتناعي تجزئة 

1500 لقم 810 بلحي بلحجري - 

70000 بلع فن بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بلفح د 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

(8491

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
تم إعدبد بلقامفن   2021 أكتفار   11

مسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بلفح د  بلشريك  ذبت  محد دة 

باملنيزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بلفح د.
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عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 
 ZIZ  : تسن تها  بنختصر  بإلقتضاء 

.VALLEY TRAVAUX
غرض بلشركة بإيجاز : بلحربسة.

تجزئة   : بالجتناعي  بملقر  عنفبن 
 - بلحجري  بلحي   810 لقم   1500

70000 بلع فن بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة سنة.
 100.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 

دلهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : حند ن  عزيز  بلس د 

حصة بق نة 100 دلهم للحصة.
 100.000  : بلس د عزيز حند ن 

بق نة 100 دلهم.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :
عنفبمه(ب)  حند ن  عزيز  بلس د 
 70000 بملستقبل  حي   560 لقم 

بلع فن بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:
عنفبمه(ب)  حند ن  عزيز  بلس د 
 70000 بملستقبل  حي   560 لقم 

بلع فن بملغرب
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
14 أكتفار  بالبتدبئ ة بالع فن بتاليخ 

2021 تحت لقم 208).

186I

SOCAGECOM SARL

بوابة االستيراد والتصدير
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تأسيس شركة

SOCAGECOM SARL
24 زمقة بلش خ شع ب بلدكالي دلب 
بلجامع قرب مسجد بلعت ق 24 زمقة 
بلش خ شع ب بلدكالي دلب بلجامع 

قرب مسجد بلعت ق، 25000، 
خريبكة بملغرب

بفببة بالستي3بد  بلتصدير شركة 
ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

 عنفبن مقرها بإلجتناعي 89 تجزئة 
ببف بكر بلصديق - 25000 خريبكة 

بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 
بملحد دة 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
7(0(

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
تم إعدبد بلقامفن   2021 أكتفار   06
بملسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحد دة باملنيزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.
عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 
بفببة   : تسن تها  بنختصر  بإلقتضاء 

بالستي3بد  بلتصدير.
بالستي3بد   : غرض بلشركة بإيجاز 

 بلتصدير - بلتجالة في بملنتفجات.
عنفبن بملقر بالجتناعي : 89 تجزئة 
خريبكة   25000  - بلصديق  بكر  ببف 

بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 

دلهم، مقسم كالتالي:
 500  : بلخف ف  طالق  بلس د 

حصة بق نة 100 دلهم للحصة.
500 حصة   : بلس د هشام حزيم 

بق نة 100 دلهم للحصة.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :
بلس د طالق بلخف ف عنفبمه(ب) 
12 زمقة بلل نفن حي بلدبخلة 25000 

خريبكة بملغرب.
عنفبمه(ب)  حزيم  هشام  بلس د 
 25000 08 عنالة قسف حي م.ش.ف 

خريبكة بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:
بلس د طالق بلخف ف عنفبمه(ب) 
12 زمقة بلل نفن حي بلدبخلة 25000 

خريبكة بملغرب
عنفبمه(ب)  حزيم  هشام  بلس د 
 25000 08 عنالة قسف حي م.ش.ف 

خريبكة بملغرب
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
بالبتدبئ ة بخريبكة بتاليخ 15 أكتفار 

2021 تحت لقم 495.
187I

بءتنام ة عبد بلرح م

YESINASS
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تأسيس شركة

بءتنام ة عبد بلرح م
زمقة أبف بلعالء بملعري حي بلفحدة 
لقم 9 ، 15000، بلخنيسات بملغرب
YESINASS شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة
 عنفبن مقرها بإلجتناعي د بل 
أيت ح�شي أ علي أيت مف�شى 

بلصفاص ف أيت س  3ن بلخنيسات 
- 15004 بلخنيسات بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 
بملحد دة 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
29(87

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
تم إعدبد بلقامفن   2021 شتن 3   27
بملسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحد دة باملنيزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.
عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 
 : تسن تها  بنختصر  بإلقتضاء 

.YESINASS
برشغا7   : غرض بلشركة بإيجاز 

بملختلفة  بلبناء  بلتس ي3 بلفالحي.
: د بل أيت  عنفبن بملقر بالجتناعي 
ح�شي أ علي أيت مف�شى بلصفاص ف 
 15004  - بلخنيسات  س  3ن  أيت 

بلخنيسات بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 

دلهم، مقسم كالتالي:
900 حصة  بلس د لعجالي ياسر : 

بق نة 100 دلهم للحصة.
100 حصة   : بلس د ب علي جنا7 

بق نة 100 دلهم للحصة.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :
عنفبمه(ب)  ياسر  لعجالي  بلس د 
مف�شى  أيت  أ علي  ح�شي  أيت  د بل 
بلصفاص ف أيت س  3ن بلخنيسات 

15004 بلخنيسات بملغرب.

عنفبمه(ب)  جنا7  ب علي  بلس د 
 15000 بلخنيسات  برزهر   دبدية 

بلخنيسات بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:
عنفبمه(ب)  جنا7  ب علي  بلس د 
 15000 بلخنيسات  برزهر   دبدية 

بلخنيسات بملغرب
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
 12 بتاليخ  بالخنيسات  بالبتدبئ ة 

أكتفار 2021 تحت لقم 811.

188I

 MOGADOR مفكاد ل أسيست آمد سي3فيس

ASSIST AND SERVICES SARL

نور وازيس اكري
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
تأسيس شركة

مفكاد ل أسيست آمد سي3فيس 
 MOGADOR ASSIST AND

SERVICES SARL
لقم 2 حي باب دكالة شالع  بد 
بملخازن بلشقة لقم ) بالطابق 

بلثاني بلصفيرة بلصفيرة، 44000، 
بلصفيرة بملغرب

مفل  بزيس بكري شركة ذبت 
مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 

بلفح د
 عنفبن مقرها بإلجتناعي بملحل 
بلتجالي بلكائن بالطابق برل�شي 

تجزئة أزلف لقم : 511 بلصفيرة - 
44000 بلصفيرة بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بلفح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
5915

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
تم إعدبد بلقامفن   2021 أكتفار   04
مسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 
بلفح د  بلشريك  ذبت  محد دة 

باملنيزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بلفح د.



21555 الجريدة الرسميةعدد 5688 - 27 لا ع بر 7 )144 )) مففن 3 2021) 

عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 
مفل   : تسن تها  بنختصر  بإلقتضاء 

 بزيس بكري.
غرض بلشركة بإيجاز : 1/ مقا 7 

في بلتدبي3  بلتس ي3 بلفالحي..
بملحل   : بالجتناعي  بملقر  عنفبن 
برل�شي  بالطابق  بلكائن  بلتجالي 
 - بلصفيرة   511  : لقم  أزلف  تجزئة 

44000 بلصفيرة بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 

دلهم، مقسم كالتالي:
بلسك اطي  بلكريم  عبد  بلس د 
دلهم   100 بق نة  حصة   1.000  :

للحصة.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :
بلسك اطي  بلكريم  عبد  بلس د 
عنفبمه(ب) لقم 17 شالع مفالي هشام 
 44000 بلصفيرة  بلصناعي  بلحي 

بلصفيرة بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:
بلسك اطي  بلكريم  عبد  بلس د 
عنفبمه(ب) لقم 17 شالع مفالي هشام 
 44000 بلصفيرة  بلصناعي  بلحي 

بلصفيرة بملغرب
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
 15 بتاليخ  بالصفيرة  بالبتدبئ ة 

أكتفار 2021 تحت لقم )6).
189I

PRESTACOMPTA

 COMPAGNIE« 
 MAROCAINE

 D›AGRICULTURE ET
 POMPAGE SOLAIRE

»CMAPS
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
تأسيس شركة

PRESTACOMPTA
بلطابق بر 7 ,تجزئة بملسي3ة لقم 
 CHICHAOUA، 70), شيشا ة

41000، شيشا ة بملغرب

 COMPAGNIE MAROCAINE« 

 D›AGRICULTURE ET POMPAGE

SOLAIRE »CMAPS شركة ذبت 

مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 

بلفح د

 عنفبن مقرها بإلجتناعي محل لقم 

1 حي برمل لقم 140 شيشا ة - 

41000 شيشا ة بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بلفح د 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

1919

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
تم إعدبد بلقامفن   2021 شتن 3   28

مسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بلفح د  بلشريك  ذبت  محد دة 

باملنيزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بلفح د.

عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 

 : تسن تها  بنختصر  بإلقتضاء 

 COMPAGNIE MAROCAINE«

 D’AGRICULTURE ET POMPAGE

.SOLAIRE »CMAPS

ب ع   1-  : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بلشنس ة  بلطاقة  معدبت  بلفبح 

 تفلاينات بلرياح

بالست3بد  في  ب   س ط  -2تاجر 

 بلتصدير

بملختلفة  برشغا7  في  -)مقا 7 

 بلبناء

-4ب ع مفبد بلفالح ة 
-5مقا 7 في بلري

بلطاقة  مشاليع  -6دلبسة 

بلشنس ة.

محل   : بالجتناعي  بملقر  عنفبن 
140 شيشا ة -  1 حي برمل لقم  لقم 

41000 شيشا ة بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 

دلهم، مقسم كالتالي:

بمحفش  بلحن د  عبد  بلس د 
دلهم   100 بق نة  حصة   1.000  :

للحصة.
 : بمحفش  بلحن د  عبد  بلس د 

1000 بق نة 100 دلهم.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :
بمحفش  بلحن د  عبد  بلس د 
عنفبمه(ب) حي بلنصر لقم 14 شيشا ة 

41000 شيشا ة بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:
بمحفش  بلحن د  عبد  بلس د 
عنفبمه(ب) حي بلنصر لقم 14 شيشا ة 

41000 شيشا ة بملغرب
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
 15 بتاليخ  بامنتامفت  بالبتدبئ ة 
أكتفار 2021 تحت لقم 2/2021)5.

190I

FIDEXIA 

DSA FOOD & SERVICES
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تأسيس شركة

FIDEXIA
 300Rue Mostapha El Maâni,
 2ème étage Bureau N° 26,
 Centre-Ville, Casablanca ،
20140، Casablanca Maroc

DSA FOOD & SERVICES شركة 
ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

 عنفبن مقرها بإلجتناعي تقاطع 
زمقة محند عبد   مفالي بفشع ب 
بلد ل بلسفلي بالمي - 20100 بلدبل 

بلب ضاء بملغرب
تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

519((1
في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
تم إعدبد بلقامفن   2021 أكتفار   07
بملسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحد دة باملنيزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.

عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 

 DSA  : تسن تها  بنختصر  بإلقتضاء 

.FOOD & SERVICES

مقهى   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

 مطعم.

تقاطع   : بالجتناعي  بملقر  عنفبن 

زمقة محند عبد   مفالي بفشع ب 

بلدبل   20100  - بلد ل بلسفلي بالمي 

بلب ضاء بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 

دلهم، مقسم كالتالي:

 500  : بلس د عبدبلحل م منع م 

حصة بق نة 100 دلهم للحصة.

بلس دة كفثر أفرياط : 500 حصة 

بق نة 100 دلهم للحصة.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :

منع م  عبدبلحل م  بلس د 

لقم  بردبلسة  تجزئة  عنفبمه(ب) 

بلدبل   20000 معر ف  س دي   64

بلب ضاء بملغرب.

عنفبمه(ب)  أفرياط  كفثر  بلس دة 

 4 زمقة بلت3مدي دلج ب بلطابق   11

بلدبل   20000 بملعاليف   19 بلشقة 

بلب ضاء بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:

منع م  عبدبلحل م  بلس د 

لقم  بردبلسة  تجزئة  عنفبمه(ب) 

بلدبل   20000 معر ف  س دي   64

بلب ضاء بملغرب

عنفبمه(ب)  أفرياط  كفثر  بلس دة 

 4 زمقة بلت3مدي دلج ب بلطابق   11

بلدبل   20000 بملعاليف   19 بلشقة 

بلب ضاء بملغرب

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

 1( بتاليخ  بلب ضاء  بالدبل  بلتجالية 

أكتفار 2021 تحت لقم 796412.

191I
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PRESTACOMPTA

NHB TRAVAUX DIVERS
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
تأسيس شركة

PRESTACOMPTA
بلطابق بر 7 ,تجزئة بملسي3ة لقم 
 CHICHAOUA، 70), شيشا ة

41000، شيشا ة بملغرب
NHB TRAVAUX DIVERS شركة 

ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 
بلشريك بلفح د

 عنفبن مقرها بإلجتناعي حي بالمالة 
س دي بملختال شيشا ة - 41000 

شيشا ة بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بلفح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
1917

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
تم إعدبد بلقامفن   2021 شتن 3   20
مسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 
بلفح د  بلشريك  ذبت  محد دة 

باملنيزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بلفح د.
عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 
 NHB  : بنختصر تسن تها  بإلقتضاء 

.TRAVAUX DIVERS
-1مقا 7   : غرض بلشركة بإيجاز 

في برشغا7 بملختلفة  بلبناء.
عنفبن بملقر بالجتناعي : حي بالمالة 
 41000  - شيشا ة  بملختال  س دي 

شيشا ة بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 

دلهم، مقسم كالتالي:
 : لشهب  بلصند  عبد  بلس د 
دلهم   100 بق نة  حصة   1.000

للحصة.
بلس د عبد بلصند لشهب : 1000 

بق نة 100 دلهم.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :

لشهب  بلصند  عبد  بلس د 

عنفبمه(ب) د بل بكفشتام بمربمر بقل م 

بلصفيرة 44000 بلصفيرة بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:

لشهب  بلصند  عبد  بلس د 

عنفبمه(ب) د بل بكفشتام بمربمر بقل م 

بلصفيرة 44000 بلصفيرة بملغرب

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

 15 بتاليخ  بامنتامفت  بالبتدبئ ة 

أكتفار 2021 تحت لقم 1/2021)5.

192I

AJM FINANCE GROUPE

OUHNA TP
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
تففيت حصص

AJM FINANCE GROUPE

 AVENUE ALLAL EL FASSI

 RESIDENCE MAROUANE5

 APPRT N°14 MARRAKECH ،

40000، Marrakech Maroc

OUHNA TP شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بلفح د

 عنفبن مقرها بإلجتناعي 

 TAMANSOURTE TR 8 N°D/284

 HARBILE MARRAKECH - 40300

مربكش بملغرب.

تففيت حصص
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.104(95

بلفح د  بلشريك  قربل  بنقت�شى 

تنت   2021 يفل فز   05 في  بملؤلخ 

بملصادقة على :

أ هنا  لبنى  (ة)  بلس د  تففيت 

أصل  من  بجتناع ة  حصة   1.000

(ة)  بلس د  لفائدة  حصة   1.000
يفل فز   05 بتاليخ  لهنا  أيت  محند 

.2021

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم   

شتن 3   24 بتاليخ  بنربكش  بلتجالية 

2021 تحت لقم 10740.

19(I

مكتب بملحاسبة

كاسطروطرا
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
تففيت حصص

مكتب بملحاسبة
طريق بلعربئش عنالة أجعفن لقم 
7 بلطابق بلثاني بلقصر بلكبي3 ، 
92150، بلقصر بلكبي3 بملغرب

كاسطر طرب شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بلفح د

 عنفبن مقرها بإلجتناعي غ 1 بقامة 
1 لقم 14 بقامة جفهرة بلرحنة 
بلطابق بلثاني بلدبل بلب ضاء - 
20000 بلدبل بلب ضاء بملغرب.

تففيت حصص
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.514681
بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 
تنت   2021 شتن 3   27 في  بملؤلخ 

بملصادقة على :
بملقدم  كنا7  (ة)  بلس د  تففيت 
أصل  من  بجتناع ة  حصة   1.000
(ة) جل لة  100 حصة لفائدة بلس د 

بلبصري بتاليخ 27 شتن 3 2021.
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم   
 14 بتاليخ  بلب ضاء  بالدبل  بلتجالية 

أكتفار 2021 تحت لقم )566).
194I

FO CONSULTUNG SARL AU

ROEYA AMENAGEMENT
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تأسيس شركة

FO CONSULTUNG SARL AU
 IMM 34 APPT 2 RUE AL
 ADDARISSA HASSAN ،
100000، RABAT MAROC

ROEYA AMENAGEMENT شركة 
ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

 عنفبن مقرها بإلجتناعي 7) زمقة 
بدليس برك 3 شقة لقم 6 بلطابق 
بلثالت حسان - 10000 بلرااط 

بملغرب 
تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

155((5

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
تم إعدبد بلقامفن   2021 أكتفار   14

بملسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحد دة باملنيزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.

عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 

 ROEYA : بإلقتضاء بنختصر تسن تها

.AMENAGEMENT

: بلتصن م  غرض بلشركة بإيجاز 

 بلديكفل.
زمقة   (7  : عنفبن بملقر بالجتناعي 

بلطابق   6 لقم  شقة  برك 3  بدليس 

بلرااط   10000  - حسان  بلثالت 

بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 

دلهم، مقسم كالتالي:

 ((0  : لغريب  سف ان  بلس د 

حصة بق نة 100 دلهم للحصة.

بلس د محند  شطف : 0)) حصة 

بق نة 100 دلهم للحصة.

 (40  : بلحربك  محند  بلس د 

حصة بق نة 100 دلهم للحصة.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :

عنفبمه(ب)  لغريب  سف ان  بلس د 
حي  أيت سغر شن  زمقة   15 شنا7 

كرينة 01 15000 خنيسات بملغرب.

عنفبمه(ب)  محند  شطف  بلس د 
بإلينان  حي  زب ية  زمقة   28 لقم 

15000 خنيسات بملغرب.

عنفبمه(ب)  بلحربك  محند  بلس د 

 دبديات ياسن نة حي سعادة 15000 

خنيسات بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:

عنفبمه(ب)  محند  شطف  بلس د 
بإلينان  حي  زب ية  زمقة   28 لقم 

15000 خنيسات بملغرب 
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باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
أكتفار   14 بتاليخ  بالرااط  بلتجالية 

2021 تحت لقم 4)97.

195I

STE FIDUCIAIRE D’AUDIT CHARAKA

BEAUTIFUL LOOK
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

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
BEAUTIFUL LOOK شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة
 عنفبن مقرها بإلجتناعي لقم 16 

بلطابق بلثالث عنالة لقم 116/115 
شالع بلزلقطفني بملحام د مربكش - 

40160 مربكش بملغرب
تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

119477
في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
تم إعدبد بلقامفن   2021 أكتفار   01
بملسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحد دة باملنيزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.
عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 
 : تسن تها  بنختصر  بإلقتضاء 

.BEAUTIFUL LOOK
إدبلة   : بإيجاز  بلشركة  غرض 
بالجنا7  بلتجن ل  بلعناية  مربكز 
 خدمات بلتجن ل  بلعناية بالجنا7 
مستحضربت  ؛  بلفني   بملاك اج 
عالجات   ، بلشعر  إزبلة   ، بلتجن ل 
بلفجه بملحددة ، بلتصريف بللنفا ي 
 ، بلتخسيس  بملشفلة  عالجات   ،
إعادة تشك ل شكل بلجسم ، بلعناية 
بالفجه  عالجه ، مام كي3 ، باديكي3 ، 

تطب ق برظافر.

 16 لقم   : عنفبن بملقر بالجتناعي 
 115/116 بلطابق بلثالث عنالة لقم 
 - شالع بلزلقطفني بملحام د مربكش 

40160 مربكش بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.
 50.000 بلشركة:  لأسنا7  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
حصة   250  : بلس دة منى م 3 م 

بق نة 100 دلهم للحصة.
حصة   250  : بلس دة بفاتة عبي3 

بق نة 100 دلهم للحصة.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :
عنفبمه(ب)  م 3 م  منى  بلس دة 
بملحام د   19 تجزئة بلزلقطفني لقم 

مربكش 40160 مربكش مربكش.
عنفبمه(ب)  عبي3  بفاتة  بلس دة 
1088بفعكاز  تجزئة بلزلقطفني لقم 
 40160 مربكشنربكش  بملحام د 

مربكش مربكش.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:
عنفبمه(ب)  م 3 م  منى  بلس دة 
بملحام د   19 تجزئة بلزلقطفني لقم 

مربكش 40160 مربكش مربكش
عنفبمه(ب)  عبي3  بفاتة  بلس دة 
1088بفعكاز  تجزئة بلزلقطفني لقم 
مربكش   40160 مربكش  بملحام د 

مربكش
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
أكتفار   14 بلتجالية بنربكش بتاليخ 

2021 تحت لقم 128548.
196I

FIDUCIARE AL AKHAWAYNE

 STE AMLAK
CONSTRUCTION

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 
بلشريك بلفح د

تأسيس شركة

FIDUCIARE AL AKHAWAYNE
 APPT 21 N 6 AV KADISSI ALIDO

FES ، 30000، FES MAROC
 STE AMLAK CONSTRUCTION
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
 عنفبن مقرها بإلجتناعي لقم 14) 
ب لياض بلل نفن طريق مكناس 
ثغات فاس - 0000) فاس بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بلفح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
698(5

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
تم إعدبد بلقامفن   2021 شتن 3   17
مسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 
بلفح د  بلشريك  ذبت  محد دة 

باملنيزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بلفح د.
عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 
 STE  : تسن تها  بنختصر  بإلقتضاء 

.AMLAK CONSTRUCTION
منعش   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

عقالي بشغا7 مختلفة ب  بلبناء.
عنفبن بملقر بالجتناعي : لقم 14) 
مكناس  طريق  بلل نفن  لياض  ب 

ثغات فاس - 0000) فاس بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 

دلهم، مقسم كالتالي:
 : بلهربس  بلسالم  عبد  بلس د 
دلهم   100 بق نة  حصة   1.000

للحصة.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :
بلهربس  بلسالم  عبد  بلس د 
بلل نفن  لياض  ب   (14 عنفبمه(ب) 
فاس  مكناس  طريق  بر 7  بلطابق 

0000) فاس بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:
بلهربس  بلسالم  عبد  بلس د 
بلل نفن  لياض  ب   (14 عنفبمه(ب) 
بلطابق بر 7 طريق مكناس فاس ب 
طريق  بر 7  بلطابق  بلل نفن  لياض 
فاس   (0000  4 مكناس ثغات فاس 

بملغرب

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

أكتفار   14 بتاليخ  بفاس  بلتجالية 

2021 تحت لقم 2)45.

197I

STE FIDUCIAIRE D’AUDIT CHARAKA

YES WE KECH

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د

تحفيل بملقر بالجتناعي للشركة

 STE FIDUCIAIRE D›AUDIT

CHARAKA

 AV YAKOUB EL MANSOUR

 RESIDENCE AHLAM 1 ENTRÉE

 B BUREAU N° 10 ETAGE 4

 GUELIZ MARRAKECH، 40000،

marrakech maroc

YES WE KECH شركة ذبت 

مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 

بلفح د

 عنفبن مقرها بإلجتناعي زب ية شالع 

محند بلسادس  شالع مفالي لش د 

إقامة منالة شقة لقم 10 بلطابق 

بلثاني - 40000 مربكش بملغرب.

تحفيل بملقر بالجتناعي للشركة

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.87489

بلفح د  بلشريك  قربل  بنقت�شى 

بملؤلخ في 17 شتن 3 2021 تم تحفيل 

من  للشركة  بلحالي  بالجتناعي  بملقر 

»زب ية شالع محند بلسادس  شالع 

مفالي لش د إقامة منالة شقة لقم 

مربكش   40000  - بلطابق بلثاني   10

بلصناعي س دي  »بلحي  إلى  بملغرب« 

بالل�شي  بلطابق  بسفي  طريق  غامم 

 - مربكش   1( لقم  مكتب   208 لقم 

40110 مربكش بملغرب«.

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

أكتفار   15 بلتجالية بنربكش بتاليخ 

2021 تحت لقم 128561.

198I
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NE CONSULTING & SERVICES SARL AU

ALPHA SIGNALISATION
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
تأسيس شركة

 NE CONSULTING & SERVICES
SARL AU

 RUE LIBERTE N10 3EME ETAGE
 APP N6 ، 20000، CASABLANCA

MAROC
ALPHA SIGNALISATION شركة 

ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 
بلشريك بلفح د

 عنفبن مقرها بإلجتناعي بملنطقة 
 8/A8 بلصناع ة بن سل نان بلرقم
بلطابق بر 7 - 000)1 بن سل نان 

بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بلفح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
715(

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
تم إعدبد بلقامفن   2021 شتن 3   21
مسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 
بلفح د  بلشريك  ذبت  محد دة 

باملنيزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بلفح د.
عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 
 ALPHA : بإلقتضاء بنختصر تسن تها

.SIGNALISATION
أشغا7   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بلتشفير بلطرقي.
بملنطقة   : عنفبن بملقر بالجتناعي 
 A8/8 بلرقم  بلصناع ة بن سل نان 
بن سل نان   1(000  - بلطابق بر 7 

بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.
بلشركة:  لأسنا7  مبلغ 

100.000,00 دلهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : مر بن  عنالي  بلس د 

حصة بق نة 100 دلهم للحصة.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :

عنفبمه(ب)  مر بن  عنالي  بلس د 
47 زمقة مصطفى بملنفلفطي 20000 

بلدبل بلب ضاء بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:
عنفبمه(ب)  مر بن  عنالي  بلس د 
47 زمقة مصطفى بملنفلفطي 20000 

بلدبل بلب ضاء بملغرب
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
 12 بتاليخ  سل نان  ب ن  بالبتدبئ ة 

أكتفار 2021 تحت لقم 9)5.
199I

HADDAD CONSULTING

 JET PROJECT PARTNER
)(JPP

شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة
تففيت حصص

HADDAD CONSULTING
 BD BRAHIM ROUDANI 217,

 1ER ETAGE N°3 CASABLANCA،
20000، CASABLANCA MAROC
 (JET PROJECT PARTNER (JPP
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة
 عنفبن مقرها بإلجتناعي 175 
زمقة بفكربع بلطابق 6 بلرقم 29 

بقامة حسام جاسم - 20000 بلدبل 
بلب ضاء بملغرب.
تففيت حصص

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 
.(80649

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 
تنت   2020 ف 3بير   10 في  بملؤلخ 

بملصادقة على :
تففيت بلس د (ة) بلحسين جفمان 
 400 حصة بجتناع ة من أصل   (0
بن  حنزة  (ة)  بلس د  لفائدة  حصة 

فريد بتاليخ 07 ف 3بير 2020.
تففيت بلس د (ة) بلحسين جفمان 
 400 حصة بجتناع ة من أصل   20
طالق  (ة)  بلس د  لفائدة  حصة 

برح لي بتاليخ 07 ف 3بير 2020.
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم   
 22 بتاليخ  بلب ضاء  بالدبل  بلتجالية 

يفل فز 2020 تحت لقم 740689.
200I

 TANGIER INTERNATIONAL FINANCIAL

SERVICES

RIMPLUS MAROC
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

قفل بلتصف ة

 TANGIER INTERNATIONAL

FINANCIAL SERVICES

 AVENUE JABAL TARIK IMM

 DAR FARAH 2 APPT N° 40 ،

90010، TANGER MAROC

RIMPLUS MAROC شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة

 عنفبن مقرها بإلجتناعي : زب ية 

شالع محند بلخامس  زمقة ببن كثي3 

بقامة ) د س ماليس بلطابق بلثاني 
لقم 24 - 90000 طنجة بملغرب.

قفل بلتصف ة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

.45061

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 
تقرل   2021 ف 3بير   15 في  بملؤلخ 

شركة   RIMPLUS MAROC حل 

مبلغ  بملحد دة  بملسؤ ل ة  ذبت 
دلهم  عنفبن   10.000 لأسنالها 

مقرها بإلجتناعي زب ية شالع محند 

 ( بقامة  كثي3  ببن  بلخامس  زمقة 

د س ماليس بلطابق بلثاني لقم 24 - 

90000 طنجة بملغرب مت جة لنقص 

في بملب عات  بملنافسة.

  عين:

 ANDRZEJ بلس د(ة) 

FRANCISZEK SERAFIN  عنفبمه(ب) 

 C/STRZELCOW BYTOMSKICH

 332 A 41-9352 , 00000 BYTOM

POLOGNE كنصفي (ة) للشركة.

  قد تم بنعقاد بلجنع ة بلختام ة 

زب ية  2021  في  ف 3بير   15 بتاليخ 

شالع محند بلخامس  زمقة ببن كثي3 

د س ماليس بلطابق بلثاني   ( بقامة 
لقم 24 - 90000 طنجة بملغرب.

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

أكتفار   14 بتاليخ  بطنجة  بلتجالية 

2021 تحت لقم 7)2469.

201I

SALHI ENERGIE

SALHI ENERGIE
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
تأسيس شركة

SALHI ENERGIE
شالع مفالي بسناع ل بقامة مفالي 
بسناع ل لقم 22 بلطابق 5 لقم 19 

، 90000، طنجة بملغرب
SALHI ENERGIE شركة ذبت 

مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 
بلفح د

 عنفبن مقرها بإلجتناعي شالع 
مفالي بسناع ل بقامة مفالي 

بسناع ل لقم 22 بلطابق 5 لقم 19 
- 90000 طنجة بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بلفح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
1206(7

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
تم إعدبد بلقامفن   2021 شتن 3   1(
مسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 
بلفح د  بلشريك  ذبت  محد دة 

باملنيزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بلفح د.
عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 
 SALHI : بإلقتضاء بنختصر تسن تها

.ENERGIE
 STATION : غرض بلشركة بإيجاز

.DE SERVICE
شالع   : بالجتناعي  بملقر  عنفبن 
مفالي  بقامة  بسناع ل  مفالي 
 19 5 لقم  22 بلطابق  بسناع ل لقم 

- 90000 طنجة بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 

دلهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : بلس د م نفن بلصالحي 

حصة بق نة 100 دلهم للحصة.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :
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بلس د م نفن بلصالحي عنفبمه(ب) 

بشقال   176 ف ال  بلسالم  مجنع 

90000 طنجة بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:

بلس د م نفن بلصالحي عنفبمه(ب) 

بشقال   176 ف ال  بلسالم  مجنع 

90000 طنجة بملغرب

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

أكتفار   07 بتاليخ  بطنجة  بلتجالية 

2021 تحت لقم 2)2467.

202I

SAHEL MABROUK DISTRIBUTIONS

 STE SAHEL MABROUK

DISTRIBUTIONS
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
تحفيل بملقر بالجتناعي للشركة

 SAHEL MABROUK

DISTRIBUTIONS

 Lotissement Ryad Sahel Lot n

 632 HAD SOUALEM ، 20360،

BERRECHID Maroc

 STE SAHEL MABROUK

DISTRIBUTIONS شركة ذبت 

مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 

بلفح د

 46Bd عنفبن مقرها بإلجتناعي 

 ZERKTOUNI 2 EME ETG APPT

.6 - 20360 Casablanca Maroc

تحفيل بملقر بالجتناعي للشركة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.482487

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 

بملؤلخ في 21 شتن 3 2021 تم تحفيل 

من  للشركة  بلحالي  بالجتناعي  بملقر 

 46Bd ZERKTOUNI 2 EME ETG«

 APPT 6 - 20360 Casablanca

 LOTISSEMENT« إلى   »Maroc

 RYAD SAHEL, LOT N 632 HAD

 SOUALEM 20360 BERCHID

.»Maroc

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
 07 بتاليخ  بلب ضاء  بالدبل  بلتجالية 

أكتفار 2021 تحت لقم 795695.
20(I

MASTERS CENTER PRIVE

MASTERS CENTER PRIVE
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تأسيس شركة

MASTERS CENTER PRIVE
شالع مفالي بسناع ل بقامة مفالي 
بسناع ل لقم 22 بلطابق 5 لقم 19 

، 90000، طنجة بملغرب
MASTERS CENTER PRIVE شركة 

ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة
 عنفبن مقرها بإلجتناعي شالع 
مفالي بسناع ل بقامة مفالي 

بسناع ل لقم 22 بلطابق 5 لقم 19 
- 90000 طنجة بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 
بملحد دة 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
1206(5

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
تم إعدبد بلقامفن   2021 شتن 3   16
بملسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحد دة باملنيزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.
عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 
 : تسن تها  بنختصر  بإلقتضاء 

.MASTERS CENTER PRIVE
بلتكفين   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بلخاص بلب دبغفجي  بملنهي.
شالع   : بالجتناعي  بملقر  عنفبن 
مفالي  بقامة  بسناع ل  مفالي 
 19 5 لقم  22 بلطابق  بسناع ل لقم 

- 90000 طنجة بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 

دلهم، مقسم كالتالي:
بلس د بلشفلي بسامة : 400 حصة 

بق نة 100 دلهم للحصة.
00) حصة   : بلس د بفريد محند 

بق نة 100 دلهم للحصة.

00) حصة   : بلس د كرماح جفبد 

بق نة 100 دلهم للحصة.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :

عنفبمه(ب)  بسامة  بلشفلي  بلس د 
بالدبلي شفشا ن  بلحي  عين حفزي 

91000 شفشا ن بملغرب.

بلس د بفريد محند عنفبمه(ب) حي 

بملجد شالع بلقدس لقم 199 بلطابق 

) شقة 7 90000 طنجة بملغرب.

بلس د كرماح جفبد عنفبمه(ب) لقم 

2 زمقة بال7 مجنع  لي بلعهد بفلمامة 

فاس 0000) فاس بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:

عنفبمه(ب)  بسامة  بلشفلي  بلس د 
بالدبلي شفشا ن  بلحي  عين حفزي 

91000 شفشا ن بملغرب

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

أكتفار   07 بتاليخ  بطنجة  بلتجالية 

2021 تحت لقم 1)2467.

204I

SW CONSTRUCTION

SW CONSTRUCTION
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
تأسيس شركة

SW CONSTRUCTION

 RUE SOUMAYA IMM 82

 EME ETAGE N°4 QUARTIER

 PALMIER ، 20000،

CASABLANCA MAROC

SW CONSTRUCTION شركة ذبت 

مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 

بلفح د

 عنفبن مقرها بإلجتناعي زمقة سن ة 

عنالة 82 طابق 2 لقم 4 بلنخ ل - 

20000 بلدبل بلب ضاء بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بلفح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

5188(9

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 

تم إعدبد بلقامفن   2021 أكتفار   05

مسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بلفح د  بلشريك  ذبت  محد دة 

باملنيزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بلفح د.

عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 

 SW  : تسن تها  بنختصر  بإلقتضاء 

.CONSTRUCTION

بلبناء   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بإلصالح بشغا7 مختلفة.

زمقة   : بالجتناعي  بملقر  عنفبن 

 4 لقم   2 طابق   82 عنالة  سن ة 

بلب ضاء  بلدبل   20000  - بلنخ ل 

بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 

دلهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : سع د  أس ف  بلس د 

حصة بق نة 100 دلهم للحصة.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :

عنفبمه(ب)  سع د  أس ف  بلس د 

شقة   ( زب ية كاسكفن  اي3ن ط   20

بلدبل   20000 بملستشف ات  حي   6

بلب ضاء بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:

عنفبمه(ب)  سع د  أس ف  بلس د 

شقة   ( زب ية كاسكفن  اي3ن ط   20

بلدبل   20000 بملستشف ات  حي   6

بلب ضاء بملغرب

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

 08 بتاليخ  بلب ضاء  بالدبل  بلتجالية 

أكتفار 2021 تحت لقم 795808.

205I
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FUDICAIRE ISMAILI

STE OHTR ROUTES
SARL AU 

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 
بلشريك بلفح د
تففيت حصص

FUDICAIRE ISMAILI
حي بلتقدم بلفك 2 لقم 07 بلسنالة 

ES-SMARA MAROC ،72000 ،
 STE OHTR ROUTES SARL AU

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 
بلشريك بلفح د

 LOT EL عنفبن مقرها بإلجتناعي 
 WAHDA N° 1125 ES SEMARA -

72000 بلسنالة بملغرب.
تففيت حصص

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 
.685

بلفح د  بلشريك  قربل  بنقت�شى 
تنت   2021 أكتفار   08 في  بملؤلخ 

بملصادقة على :
حن د بعي�شى  (ة)  تففيت بلس د 
أصل  من  بجتناع ة  حصة   100
م لفد  (ة)  100 حصة لفائدة بلس د 

دحناني بتاليخ 08 أكتفار 2021.
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم   
بالبتدبئ ة بالسنالة بتاليخ 15 أكتفار 

2021 تحت لقم 198/2021.
206I

مكتب أخ ال خديجة

IMMOBILIER RESPECT
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
تأسيس شركة

مكتب أخ ال خديجة
شالع بلجيش بمللكي بقامة بينان 
طابق 4 لقم 7 تطفبن ، 000)9، 

تطفبن بملغرب
IMMOBILIER RESPECT شركة 

ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 
بلشريك بلفح د

 عنفبن مقرها بإلجتناعي جبل 
تدغين شالع 8 لقم 12 تطفبن - 

000)9 تطفبن بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بلفح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

(0(61

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 

تم إعدبد بلقامفن   2021 شتن 3   06

مسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بلفح د  بلشريك  ذبت  محد دة 

باملنيزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بلفح د.

عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 

 : تسن تها  بنختصر  بإلقتضاء 

.IMMOBILIER RESPECT

:  كالة  بإيجاز  بلشركة  غرض 

عقالية-أعنا7 مختلفة بلبناء.

جبل   : بالجتناعي  بملقر  عنفبن 

 - تطفبن   12 لقم   8 شالع  تدغين 

000)9 تطفبن بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 

دلهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : ياسين  بلس د  بلش خ 

حصة بق نة 100 دلهم للحصة.

 1000  : ياسين  بلس د  بلش خ 

بق نة 100 دلهم.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :

عنفبمه(ب)  ياسين  بلس د  بلش خ 

925 تطفبن  شالع أحند بلبقا7 لقم 

000)9 تطفبن بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:

عنفبمه(ب)  ياسين  بلس د  بلش خ 

925 تطفبن  شالع أحند بلبقا7 لقم 

000)9 تطفبن بملغرب

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

أكتفار   06 بالبتدبئ ة بتطفبن بتاليخ 

2021 تحت لقم 944).

207I

مكتب محاسبة

 MOROCCO TREK SAFARIS

SARL
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
حل شركة

مكتب محاسبة

عنالة 41 شقة 2 زمقة عال7 بن عبد 

هللا ص.ب 200 بلرش دية ، 52004، 

بلرش دية بملغرب

 MOROCCO TREK SAFARIS

SARL شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بلفح د

(في طفل بلتصف ة)

 عنفبن مقرها بإلجتناعي لقم 108 

شالع مقاهي مفالي علي بلشريف 

بلريصاني - 52450 بلريصاني 

بملغرب.

حل شركة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.121(7

بلفح د  بلشريك  قربل  بنقت�شى 

تقرل حل   2021 يفم ف   16 بملؤلخ في 

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

 MOROCCO بلفح د  بلشريك 

مبلغ   TREK SAFARIS SARL
دلهم  عنفبن   100.000 لأسنالها 

شالع   108 لقم  بإلجتناعي  مقرها 

مقاهي مفالي علي بلشريف بلريصاني 

- 52450 بلريصاني بملغرب مت جة 7 : 

عجز بلشركة.

  حدد مقر بلتصف ة ب لقم 108 

بلشريف  علي  مفالي  مقاهي  شالع 

بلريصاني - 52450 بلريصاني بملغرب. 

  عين:

بلتهامي  بمحند  بلس د(ة) 

تادلة  بهل  دلب   (4  عنفبمه(ب) 

بلطالعة بلصغي3ة فاس 0000) فاس 

بملغرب كنصفي (ة) للشركة.

  عند بإلقتضاء بلحد د بملفر ضة 

محل  لهم  بملخفلة  بلصالح ات  على 

بملخابرة  محل تبل غ بلعقفد  بلفثائق 

بملتعلقة بالتصف ة : -

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

 29 بتاليخ  بالرش دية  بالبتدبئ ة 

يفل فز 2021 تحت لقم 58).

208I

FUDICAIRE ISMAILI

STE OHTR ROUTES

SARL AU 
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
تع ين مسي3 جديد للشركة

FUDICAIRE ISMAILI

حي بلتقدم بلفك 2 لقم 07 بلسنالة 

ES-SMARA MAROC ،72000 ،

 STE OHTR ROUTES SARL AU

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د

 LOT EL عنفبن مقرها بإلجتناعي 

 WAHDA N° 1125 ES SEMARA -

72000 بلسنالة بملغرب.

تع ين مسي3 جديد للشركة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.685

بلفح د  بلشريك  قربل  بنقت�شى 

بملؤلخ في 08 أكتفار 2021 تم تع ين 

بلس د(ة)  للشركة  جديد  مسي3 

دحناني م لفد كنسي3  ح د

تبعا لقبف7 بستقالة بملسي3.

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

بالبتدبئ ة بالسنالة بتاليخ 15 أكتفار 

2021 تحت لقم 198/2021.

209I

CABINET AEQ

اكسشنجز أند كومينيكسيون
شركة بلتفص ة بارسهم 

تحفيل بلشكل بلقامفني للشركة

CABINET AEQ

 BD Abdelmoumen,57

 Immeuble Al Hadi B9 ، 20042،

CASABLANCA MAROC

بكسشنجز أمد كفم ن كس فن شركة 

بلتفص ة بارسهم 
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  عنفبن مقرها بالجتناعي زمقة 
ببن جهي3 تجزئة بلبي3 ني بقامة 
دبل بلسالم بفلكفن - 20000 

بلدبلبلب ضاء.
تحفيل بلشكل بلقامفني للشركة

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 
.98645

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 
بملؤلخ في 05 يفل فز 2021 تم تحفيل 
بلشكل بلقامفني للشركة من »شركة 
»شركة ذبت  إلى   « بلتفص ة بارسهم 

بملسؤ ل ة بملحد دة«.
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
 12 بتاليخ  بلب ضاء  بالدبل  بلتجالية 

أكتفار 2021 تحت لقم 796164.

210I

LMT AUDITING

TWINS GARDEN
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تأسيس شركة

LMT AUDITING
 N°404 4ème étage, espace

 paquet Avenue Mohamed V ،
 20000

بلدبل بلب ضاء بملغرب
TWINS GARDEN شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة
 عنفبن مقرها بإلجتناعي زمقة 

سن ة، إقامة شهرزبد)، بلطابق5 
بلرقم22, - 20000 بلدبل بلب ضاء 

بملغرب
تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

518947
 18 في  مؤلخ  حر  عقد  بنقت�شى 
بلقامفن  إعدبد  تم   2021 أكتفار 
بملسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحد دة باملنيزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.
عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 
 TWINS : بإلقتضاء بنختصر تسن تها

.GARDEN

بستغال7   : غرض بلشركة بإيجاز 
بملطاعم  بملقاهي.

زمقة   : بالجتناعي  بملقر  عنفبن 
بلطابق5  شهرزبد)،  إقامة  سن ة، 
 - بملغرب  بلب ضاء،  بلرقم22,بلدبل 

20000 بلدبل بلب ضاء بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 

دلهم، مقسم كالتالي:
بلس دة لش دة بملففي : 100 حصة 

بق نة 100 دلهم للحصة.
حصة   900  : بلس د لا ع بكنابر 

بق نة 100 دلهم للحصة.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :
حي  بكنابر عنفبمه(ب)  لا ع  بلس د 
5ع س بلب ضاء  2لقم  كاستفل زمقة 

20000 بلدبل بلب ضاء بملغرب.
عنفبمه(ب)  بملففي  لش دة  بلس دة 
 17 لقم  ه  بلفك  بلصنفار  تجزئة 
بفزم قة   1(100 بملنصفلية بفزم قة 

بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:
حي  بكنابر عنفبمه(ب)  لا ع  بلس د 
5ع س بلب ضاء  2لقم  كاستفل زمقة 

20000 بلدبل بلب ضاء بملغرب
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
 11 بتاليخ  بلب ضاء  بالدبل  بلتجالية 

أكتفار 2021 تحت لقم 796025.
211I

FUDICAIRE ISMAILI

 STE GR S R TRAVAUX SARL
AU

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 
بلشريك بلفح د

تأسيس شركة

FUDICAIRE ISMAILI
حي بلتقدم بلفك 2 لقم 07 بلسنالة 

ES-SMARA MAROC ،72000 ،
 STE GR S R TRAVAUX SARL AU
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
 عنفبن مقرها بإلجتناعي 

 L›ANCIENNE VILLE BASSIR

 MED MBAREK N° 10 ES

SEMARA - 72000 بلسنالة بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بلفح د 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

24(1

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
تم إعدبد بلقامفن   2021 شتن 3   27

مسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بلفح د  بلشريك  ذبت  محد دة 

باملنيزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بلفح د.

عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 

 STE  : تسن تها  بنختصر  بإلقتضاء 

.GR S R TRAVAUX SARL AU

بالشغا7   : غرض بلشركة بإيجاز 

بلعامة.

 : بالجتناعي  بملقر  عنفبن 

 L’ANCIENNE VILLE BASSIR MED

 MBAREK N° 10 ES SEMARA -

72000 بلسنالة بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 

دلهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : صغي3  هللا  عبد  بلس د 

حصة بق نة 100 دلهم للحصة.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :

بلس د عبد هللا صغي3 عنفبمه(ب) 
بلسنالة   7( لقم  بفكاليش  زمقة 

72000 بلسنالة بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:

بلس د عبد هللا صغي3 عنفبمه(ب) 
بلسنالة   7( لقم  بفكاليش  زمقة 

72000 بلسنالة بملغرب

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

بالبتدبئ ة بالسنالة بتاليخ 15 أكتفار 

2021 تحت لقم 197/2021.

212I

MELIUS CONSULTING

HILTI MAROC SA
شركة بملساهنة

لفع لأسنا7 بلشركة

MELIUS CONSULTING
لقم 49 ، زمقة سعد إبن أبي  قاص ، 

بلطابق بلثاني ، مكتب لقم ) ألزبس 

لفلين، 20120، بلدبل بلب ضاء 

بملغرب

HILTI MAROC SA شركة بملساهنة

 عنفبن مقرها بإلجتناعي 6، طريق 

س  3س ، عين بلسبع - 20250 بلدبل 

بلب ضاء بملغرب.
لفع لأسنا7 بلشركة

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.5085(

 بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي

تم   2021 يفم ف   29 في  بملؤلخ 
بنبلغ  بلشركة  لأسنا7  لفع 

أي  دلهم«   9.585.000« قدله 

إلى  دلهم«   27.095.000« من 

 : طريق  عن  دلهم«   (6.680.000«

تقديم حصص مقدية أ  ع ن ة.

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

 15 بتاليخ  بلب ضاء  بالدبل  بلتجالية 

أكتفار 2021 تحت لقم 796790.

21(I

AMJAD ANOUAR

MORAFMIOKA
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
لفع لأسنا7 بلشركة

AMJAD ANOUAR

 HAY ESSALAM BLOC 10 N°

 APPT 05 ، 14200، SIDI 84-8(

SLIMANE MAROC

MORAFMIOKA شركة ذبت 

مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 

بلفح د

 عنفبن مقرها بإلجتناعي شالع 

بئ3بمزلبن مركب بدم لقم 87 - 

14200 س دي سل نان بملغرب.
لفع لأسنا7 بلشركة
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لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 
.(145

بلفح د  بلشريك  قربل  بنقت�شى 
تم   2021 شتن 3   10 في  بملؤلخ 
قدله  بنبلغ  بلشركة  لأسنا7  لفع 
من  أي  دلهم«   1.900.000«
 2.000.000« إلى  دلهم«   100.000«
تقديم حصص   : عن طريق  دلهم« 

مقدية أ  ع ن ة.
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
بالبتدبئ ة بس دي سل نان بتاليخ 18 
أكتفار 2021 تحت لقم 08/2021).
214I

EURODEFI

LES MAITRES BATISSEURS
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
تحفيل بملقر بالجتناعي للشركة

EURODEFI
 BD ABDELMOUMEN APPT 119
 N°13، 20360، CASABLANCA

MAROC
 LES MAITRES BATISSEURS

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 
بلشريك بلفح د

 عنفبن مقرها بإلجتناعي زمقة سن ة 
إقامة شهرزبد) بلطابق 5 لقم 22 
بلنخ ل - 60)20 بلدبل بلب ضاء 

بملغرب.
تحفيل بملقر بالجتناعي للشركة

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 
.(9771(

بلفح د  بلشريك  قربل  بنقت�شى 
بملؤلخ في )1 غشت 2021 تم تحفيل 
من  للشركة  بلحالي  بالجتناعي  بملقر 
»زمقة سن ة إقامة شهرزبد) بلطابق 
بلدبل   20(60  - بلنخ ل   22 لقم   5
شالع  »ملتقى  إلى  بملغرب«  بلب ضاء 
عبد بلرح م بفعب د  زمقة بئ3 حك م 
 BD ABDELMOUMEN 15 2بلطابق

2000 بلدبل بلب ضاء بملغرب«.
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
 28 بتاليخ  بلب ضاء  بالدبل  بلتجالية 

شتن 3 2021 تحت لقم 794422.
215I

STE SOCOMASY

STE SOCOMASY
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تففيت حصص

STE SOCOMASY
 MAKATIB MADINA 3 ATLAS

FES ، 30000، FES MAROC
STE SOCOMASY شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة
 عنفبن مقرها بإلجتناعي 12) 

حي بدل طريق عين بلسنن فاس - 
0000) فاس بملغرب.

تففيت حصص
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.27405
بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 
تنت   2021 أكتفار   12 في  بملؤلخ 

بملصادقة على :
تففيت بلس د (ة) سال ي عبد هللا 
500 حصة بجتناع ة من أصل 500 
محندأمين  (ة)  حصة لفائدة بلس د 

كطفع بتاليخ 12 أكتفار 2021.
عبد  سال ي  (ة)  بلس د  تففيت 
من  بجتناع ة  حصة   285 بلكامل 
(ة)  حصة لفائدة بلس د   285 أصل 

فؤبد ملنفل بتاليخ 12 أكتفار 2021.
بلحسن  أبف  (ة)  بلس د  تففيت 
من  بجتناع ة  حصة   215 يف�شي 
(ة)  حصة لفائدة بلس د   215 أصل 

فؤبد ملنفل بتاليخ 12 أكتفار 2021.
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم   
أكتفار   15 بتاليخ  بفاس  بلتجالية 

2021 تحت لقم )458.
216I

CABINET AEQ

اكستشنجز اند كومينيكسيون
شركة بلتفص ة بارسهم 
تع ين مسي3 جديد للشركة

CABINET AEQ
 BD Abdelmoumen,57

 Immeuble Al Hadi B9 ، 20042،
CASABLANCA MAROC

بكستشنجز بمد كفم ن كس فن 
شركة بلتفص ة بارسهم 

 عنفبن مقرها بإلجتناعي زمقة 

ببن جهي3 تجزئة بلبي3 ني بقامة 

دبل بلسالم بفلكفن - 20000 

بلدبلبلب ضاء بملغرب.

تع ين مسي3 جديد للشركة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.98645

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 

2021 تم تع ين  05 يفل فز  بملؤلخ في 

بلس د(ة)  للشركة  جديد  مسي3 

شنا ي عبدبلقادل كنسي3  ح د

تبعا لففاة بملسي3.

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

 12 بتاليخ  بلب ضاء  بالدبل  بلتجالية 

أكتفار 2021 تحت لقم 796164.

217I

COMPTA DAY SERVICES

بلخن�شي كار
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
حل شركة

COMPTA DAY SERVICES

شالع محند بلخامس بلرقم )40 

بلطابق بلرببع بني مال7 ، 000)2، 

بني مال7 بملغرب

بلخن�شي كال شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بلفح د(في 

طفل بلتصف ة)

 عنفبن مقرها بإلجتناعي حي 

بلدبخلة بلفك 2 لقم 52 قصبة 

تادلة - 50))2 قصبة تادلة بملغرب.

حل شركة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.1295

بلفح د  بلشريك  قربل  بنقت�شى 

بملؤلخ في 11 أكتفار 2021 تقرل حل 

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

مبلغ  كال  بلخن�شي  بلفح د  بلشريك 
لأسنالها 500.000,00 دلهم  عنفبن 

مقرها بإلجتناعي حي بلدبخلة بلفك 2 
لقم 52 قصبة تادلة - 50))2 قصبة 

بكرهات   :  7 مت جة  بملغرب  تادلة 

مادية مطرب لطبعة بلنشاط بلشركة 

(كربء بلسي3بت).

حي  ب  بلتصف ة  مقر   حدد 
بلدبخلة بلفك 2 لقم 52 قصبة تادلة 

- 50))2 قصبة تادلة بملغرب. 
  عين:

حسن  بلخن�شي  بلس د(ة) 
 52 لقم   2 بلدبخلة بلفك   عنفبمه(ب) 
تادلة  قصبة   2((50 تادلة  قصبة 

بملغرب كنصفي (ة) للشركة.
بلحد د  بإلقتضاء    عند 
بملخفلة  بلصالح ات  على  بملفر ضة 
تبل غ  بملخابرة  محل  محل  لهم 
بالتصف ة  بلعقفد  بلفثائق بملتعلقة 
: حي بلدبخلة بلفك 2 لقم 52 قصبة 

تادلة
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
 11 بتاليخ  تادلة  بقصبة  بالبتدبئ ة 

أكتفار 2021 تحت لقم 105.
218I

best time consulting

شركة الشادي مار العقارية
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تأسيس شركة

best time consulting
 bd la gironde res 2000 escalier

 A etg 2 apprt 3 casablanca ،
20300، casablanca maroc

شركة بلشادي مال بلعقالية شركة 
ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

 عنفبن مقرها بإلجتناعي شالع 
الجي3مد بقامة 2000 دلج ب طابق 2 

شقة ) بلدبل بلب ضاء - 00)20 بلدبل 
بلب ضاء بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 
بملحد دة 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
497655

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
تم إعدبد بلقامفن   2021 مالس   2(
بملسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحد دة باملنيزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.
عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 
شركة   : بنختصر تسن تها  بإلقتضاء 

بلشادي مال بلعقالية.
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بلت3 يج   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بلعقالي.

شالع   : بالجتناعي  بملقر  عنفبن 

 2 دلج ب طابق   2000 الجي3مد بقامة 

شقة ) بلدبل بلب ضاء - 00)20 بلدبل 

بلب ضاء بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 

دلهم، مقسم كالتالي:

500 حصة   : بلس د بلشادي طه 

بق نة 100 دلهم للحصة.

بلس دة منال بلش ناء : 500 حصة 

بق نة 100 دلهم للحصة.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :

بلس د بلشادي طه عنفبمه(ب) حي 

بلشق  عين   110 بلزمقة   5 ياسن نة 

00)20 بلدبل بلب ضاء بملغرب.

عنفبمه(ب)  بلش ناء  منال  بلس دة 

حي ياسن نة 5 بلزمقة 110 عين بلشق 

00)20 بلدبل بلب ضاء بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:

حي  بلس د لبئض زكريا عنفبمه(ب) 
 20(00  24 لقم   (2 عنالة  بلنس م 

بلدبل بلب ضاء بملغرب

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

 02 بتاليخ  بلب ضاء  بالدبل  بلتجالية 

أبريل 2021 تحت لقم 064)77.

219I

 SUD AUDIT CONSEIL ET COMPTABILITE

SARL AU

L›ATELIER DU CLEAN
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تغ ي3 نشاط بلشركة

 SUD AUDIT CONSEIL ET

COMPTABILITE SARL AU

 PROPRIETE SALAM NR 38 -

 4EME ETAGE AVENUE PRINCE

 MY ABDELLAH - GUELIZ ،

40000، MARRAKECH MAROC

 L›ATELIER DU CLEAN

شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

 L 112 M عنفبن مقرها بالجتناعي 

 AVENUE - HIVERNAGE - 40000

مربكش بملغرب.

تغ ي3 نشاط بلشركة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.11490(

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 

تم تغ ي3   2021 شتن 3   08 بملؤلخ في 

في  مقا 7   -« من  بلشركة  نشاط 
قطاع بلخدمات. » إلى »- تاجر حلفى 

 حلفيات«.

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

أكتفار   18 بلتجالية بنربكش بتاليخ 

2021 تحت لقم 128609.

220I

 SUD AUDIT CONSEIL ET COMPTABILITE

SARL AU

L›ATELIER DU CLEAN
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

إضافة تسن ة تجالية أ  شعال 

 SUD AUDIT CONSEIL ET

COMPTABILITE SARL AU

 PROPRIETE SALAM NR 38 -

 4EME ETAGE AVENUE PRINCE

 MY ABDELLAH - GUELIZ ،

40000، MARRAKECH MAROC

L›ATELIER DU CLEAN »شركة 

ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة«

 L 112 M :عنفبن مقرها بالجتناعي 

 AVENUE - HIVERNAGE - 40000

مربكش بملغرب.

»إضافة تسن ة تجالية أ  شعال«
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي: 

.11409(

بنقت�شى بلجنع بلعام بالستثنائي 
تقرل   2021 شتن 3   08 في  بملؤلخ 

إضافة شعال تجالي للشركة  هف:

CANDY HOUSE

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم   

أكتفار   18 بلتجالية بنربكش بتاليخ 

2021 تحت لقم 128609.

221I

 SUD AUDIT CONSEIL ET COMPTABILITE

SARL AU

L›ATELIER DU CLEAN
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تع ين مسي3 جديد للشركة

 SUD AUDIT CONSEIL ET
COMPTABILITE SARL AU

 PROPRIETE SALAM NR 38 -
 4EME ETAGE AVENUE PRINCE

 MY ABDELLAH - GUELIZ ،
40000، MARRAKECH MAROC

L›ATELIER DU CLEAN شركة ذبت 
بملسؤ ل ة بملحد دة

 L 112 M عنفبن مقرها بإلجتناعي 
 AVENUE - HIVERNAGE - 40000

مربكش بملغرب.
تع ين مسي3 جديد للشركة

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 
.11409(

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 
2021 تم تع ين  08 شتن 3  بملؤلخ في 
بلس د(ة)  للشركة  جديد  مسي3 

بلنقاش مريم كنسي3  ح د
تبعا لقبف7 بستقالة بملسي3.

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
أكتفار   18 بلتجالية بنربكش بتاليخ 

2021 تحت لقم 128609.
222I

 SUD AUDIT CONSEIL ET COMPTABILITE

SARL AU

L›ATELIER DU CLEAN
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تحفيل بملقر بالجتناعي للشركة

 SUD AUDIT CONSEIL ET
COMPTABILITE SARL AU

 PROPRIETE SALAM NR 38 -
 4EME ETAGE AVENUE PRINCE

 MY ABDELLAH - GUELIZ ،
40000، MARRAKECH MAROC

L›ATELIER DU CLEAN شركة ذبت 
بملسؤ ل ة بملحد دة

 عنفبن مقرها بإلجتناعي بقامة 
بلسالم شقة لقم 8) بلطابق بلرببع 
شالع مفالي عبد هللا - 40000 جليز 

بملغرب.

تحفيل بملقر بالجتناعي للشركة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.11409(

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 

بملؤلخ في 08 شتن 3 2021 تم تحفيل 

للشركة  بلحالي  بالجتناعي  بملقر 

 (8 لقم  شقة  بلسالم  »بقامة  من 

بلطابق بلرببع شالع مفالي عبد هللا - 

 L 112 M« 40000 جليز بملغرب« إلى

 AVENUE - HIVERNAGE - 40000

مربكش بملغرب«.

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

أكتفار   18 بلتجالية بنربكش بتاليخ 

2021 تحت لقم 128609.

22(I

OSLO BUILDING SARL

OSLO BUILDING
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تففيت حصص

OSLO BUILDING SARL

2-4 شالع عال7 بن عبد هللا تطفبن، 

000)9، تطفبن بملغرب

OSLO BUILDING شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة

 عنفبن مقرها بإلجتناعي 2-4 شالع 

عال7 بن عبد هللا - 000)9 تطفبن 

بملغرب.

تففيت حصص
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.1((07

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 

تنت   2021 شتن 3   28 في  بملؤلخ 

بملصادقة على :

(ة) عبدال ي أمفبل  تففيت بلس د 

 50 أصل  من  بجتناع ة  حصة   50

حصة لفائدة بلس د (ة) ليم بلدلدببي 

بتاليخ 28 شتن 3 2021.

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم   

أكتفار   11 بالبتدبئ ة بتطفبن بتاليخ 

2021 تحت لقم 056).

224I
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CAGESTCOM MAROC

POUR VOUS NEGOCE

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د

قفل بلتصف ة

CAGESTCOM MAROC

 GR ZENATA 4-HAY AL 161-

 QODS BERNOUSSI، 20610،

CASABLANCA MAROC

 POUR VOUS NEGOCE

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة

 ذبت بلشريك بلفح د

 عنفبن مقرها بإلجتناعي : شالع 

بدليس بلحالتي حي بل 3كة لقم 606 - 

25600 بلب ضاء بملغرب.

قفل بلتصف ة

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

.(05485

بلفح د  بلشريك  قربل  بنقت�شى 

تقرل حل   2021 يفم ف   24 بملؤلخ في 

شركة   POUR VOUS NEGOCE

ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 

 100.000 لأسنالها  مبلغ  بلفح د 

دلهم  عنفبن مقرها بإلجتناعي شالع 

بدليس بلحالتي حي بل 3كة لقم 606 - 

25600 بلب ضاء بملغرب مت جة لتأثي3 

كفل ما.

  عين:

مقدبد  بلحسين  بلس د(ة) 

شالع بدليس بلحالتي حي   عنفبمه(ب) 

بلب ضاء   25600  607 لقم  بل 3كة 

بملغرب كنصفي (ة) للشركة.

  قد تم بنعقاد بلجنع ة بلختام ة 

شالع  2021  في  يفم ف   24 بتاليخ 

بدليس بلحالتي حي بل 3كة لقم 606 - 

25600 بلب ضاء بملغرب.

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

 (0 بتاليخ  بلب ضاء  بالدبل  بلتجالية 

دجن 3 2020 تحت لقم 759788.

225I

FIDUCIAIRE ARQAM

FK CARS
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تع ين مسي3 جديد للشركة

FIDUCIAIRE ARQAM
 BP 11022 CPH ، 80030،

AGADIR MAROC
FK CARS شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة
 عنفبن مقرها بإلجتناعي 142 إقامة 
بملختال بلسف�شي ) شالع عبد بلرح م 

بفعب د - 80060 أكادير بملغرب.
تع ين مسي3 جديد للشركة

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 
.(2255

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 
بملؤلخ في 01 أكتفار 2021 تم تع ين 
مسي3 جديد للشركة بلس د(ة) بلش خ 

يفسف كنسي3  ح د
تبعا لقبف7 بستقالة بملسي3.

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
أكتفار   1( بتاليخ  باكادير  بلتجالية 

2021 تحت لقم 106790.
226I

بلرك بي

MITA-BOUK
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
بستدلبك خطٍإ

بستدلبك خطٍإ  قع بالجريدة 
بلرسن ة
بلرك بي

كلن م ، 81000، كلن م بملغرب
MITA-BOUK شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بلفح د
  عنفبن مقرها بإلجتناعي بلحي 
بلصناعي بلزمقة 5) لقم 25 - 

81000 كلن م بملغرب.
بالجريدة  خطٍإ  قع  إستدلبك 
 20 بتاليخ   5686 عدد  بلرسن ة 

أكتفار 2021.
STE MOTA-BOUK : بدال من

STE MITA-BOUK : يقرأ
بلباقي بد ن تغ ي3.

227I

FORMAFID CONSEIL

BOUCHAMI BAT
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
تأسيس شركة

FORMAFID CONSEIL
 N°33 BOULEVARD LARBI
 LOUADI ETG 2 ، 26000،

SETTAT MAROC
BOUCHAMI BAT شركة ذبت 
مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 

بلفح د
 عنفبن مقرها بإلجتناعي 96 

شالع أمفا بلطابق 9 شقة لقم 91 
إقامة لفاربمطفن أمفا - 70)20 

بلدبلبلب ضاء بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بلفح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
519557

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
تم إعدبد بلقامفن   2021 أكتفار   05
مسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 
بلفح د  بلشريك  ذبت  محد دة 

باملنيزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بلفح د.
عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 
 : تسن تها  بنختصر  بإلقتضاء 

.BOUCHAMI BAT
أشغا7   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

مختلفة أ  بلبناء.
 96  : بالجتناعي  بملقر  عنفبن 
 91 لقم  شقة   9 بلطابق  أمفا  شالع 
 20(70  - أمفا  لفاربمطفن  إقامة 

بلدبلبلب ضاء بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 

دلهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : بلفبفي  بلس د بملصطفى 

حصة بق نة 100 دلهم للحصة.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :

بلس د بملصطفى بلفبفي عنفبمه(ب) 

 26000 lمز لة  lخلف  بني  د بل 

سطات بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:

بلس د بملصطفى بلفبفي عنفبمه(ب) 

 26000 lمز لة  lخلف  بني  د بل 

سطات بملغرب

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

 15 بتاليخ  بلب ضاء  بالدبل  بلتجالية 

أكتفار 2021 تحت لقم 796767.

228I

SOCIETE BEMAFI

SOCIETE KORMANI
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
تأسيس شركة

SOCIETE BEMAFI

لقم 2) بلطابق بلثالت شالع بلحسن 

بلثاني أحدبف أزل  ، 100)5، أزل  

بملغرب

SOCIETE KORMANI شركة ذبت 

مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 

بلفح د

 عنفبن مقرها بإلجتناعي مرأب 

طريق بفربن ب غناس بنصن م - 

100)5 أزل  بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بلفح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

16(5

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
تم إعدبد بلقامفن   2021 أكتفار   01

مسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بلفح د  بلشريك  ذبت  محد دة 

باملنيزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بلفح د.

عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 

 : تسن تها  بنختصر  بإلقتضاء 

.SOCIETE KORMANI
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منعش   : بإيجاز  بلشركة  غرض 
تجالة   - مختلفة  بعنا7   - عقالي 

مختلفة.
مرأب   : بالجتناعي  بملقر  عنفبن 
 - بنصن م  ب غناس  بفربن  طريق 

100)5 أزل  بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.
 500.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 

دلهم، مقسم كالتالي:
 5.000  : قري�شي  هشام  بلس د 

حصة بق نة 100 دلهم للحصة.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :
عنفبمه(ب)  قري�شي  هشام  بلس د 
بزل   بحدبف  بلطاج  حي   7 زمقة   9

100)5 أزل  بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:
عنفبمه(ب)  قري�شي  هشام  بلس د 
بزل   بحدبف  بلطاج  حي   7 زمقة   9

100)5 أزل  بملغرب
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
أكتفار   18 بتاليخ  بازل   بالبتدبئ ة 

2021 تحت لقم 40).

229I

FIDUBAC SARL

العجاج فود
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
تأسيس شركة

FIDUBAC SARL
162مكرل شالع يفسف ببن تاشفين 
 NADOR، بلشقة لقم 11 بلناضفل

62000، nador maroc
بلعجاج ففد شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بلفح د
 عنفبن مقرها بإلجتناعي 25 شالع 

9) علي بلش خ 17 بلناظفل - 62000 
بلناظفل بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بلفح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
22494

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
تم إعدبد بلقامفن   2021 أكتفار   04
مسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 
بلفح د  بلشريك  ذبت  محد دة 

باملنيزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بلفح د.
عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 
بإلقتضاء بنختصر تسن تها : بلعجاج 

ففد.
بستي3بد   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

 تصدير.
25 شالع  عنفبن بملقر بالجتناعي : 
9) علي بلش خ 17 بلناظفل - 62000 

بلناظفل بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 

دلهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : بل اس  بلعجاج  بلس د 

حصة بق نة 100 دلهم للحصة.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :
عنفبمه(ب)  بل اس  بلعجاج  بلس د 
 25 لقم   (9 حي لعري بلش خ بلزمقة 

بلناظفل 62000 بلناظفل بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:
عنفبمه(ب)  بل اس  بلعجاج  بلس د 
 25 لقم   (9 حي لعري بلش خ بلزمقة 

بلناظفل 62000 بلناظفل بملغرب
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
 12 بتاليخ  بالناضفل  بالبتدبئ ة 

أكتفار 2021 تحت لقم 4118.
2(0I

y.o.r.comptabilite

 SOCIETE STAY CALM SARL
AU

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 
بلشريك بلفح د

تأسيس شركة

y.o.r.comptabilite
 printemps bureaux angle

 rue abdelkhalek torres et rue

 brahim roudani 6eme etage
N°40 ، 30100، FES MAROC

 SOCIETE STAY CALM SARL AU
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
 عنفبن مقرها بإلجتناعي محل 

بل�شي تجزئة بملنتزه ) عنالة 6 ب 
طريق مكناس فاس - 0000) فاس 

بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بلفح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
69177

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
تم إعدبد بلقامفن   2021 غشت   04
مسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 
بلفح د  بلشريك  ذبت  محد دة 

باملنيزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بلفح د.
عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 
 : تسن تها  بنختصر  بإلقتضاء 

.SOCIETE STAY CALM SARL AU
ب ع   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بالد بت بملنزل ة بملستعنلة.
محل   : بالجتناعي  بملقر  عنفبن 
ب   6 عنالة   ( بملنتزه  تجزئة  بل�شي 
فاس   (0000  - طريق مكناس فاس 

بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 

دلهم، مقسم كالتالي:
بلس د عبد بلرح م بر تي : 1.000 

حصة بق نة 100 دلهم للحصة.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :
بر تي  بلرح م  عبد  بلس د 
عنفبمه(ب) لندن بمجلت3ب 2)991 لندن 

بمجلت3ب.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:
بر تي  بلرح م  عبد  بلس د 
عنفبمه(ب) لندن بمجلت3ب 2)991 لندن 

بمجلت3ب

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

غشت   2( بتاليخ  بفاس  بلتجالية 

2021 تحت لقم 787).

2(1I

FIDUBAC SARL

MISSOUR IMP EXP
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
تأسيس شركة

FIDUBAC SARL

162مكرل شالع يفسف ببن تاشفين 

 NADOR، بلشقة لقم 11 بلناضفل

62000، nador maroc

MISSOUR IMP EXP شركة ذبت 

مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 

بلفح د

 عنفبن مقرها بإلجتناعي سلفبن 

تجزئة لقم 100 إقل م بلناظفل - 

62000 بلناظفل بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بلفح د 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

2291(

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
تم إعدبد بلقامفن   2021 شتن 3   27

مسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بلفح د  بلشريك  ذبت  محد دة 

باملنيزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بلفح د.

عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 

 : تسن تها  بنختصر  بإلقتضاء 

.MISSOUR IMP EXP

-مقل   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

برمتعة غي3 بملصاحبة

-بلنقل بلفطني  بلد لي لآلخرين

-بستي3بد  تصدير برجهزة بملنزل ة.

سلفبن   : بالجتناعي  بملقر  عنفبن 

 - بلناظفل  إقل م   100 لقم  تجزئة 

62000 بلناظفل بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.
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 100.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 
دلهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : بلدلقا ي هشام  بلس د 
حصة بق نة 100 دلهم للحصة.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 
 صفات  مفبطن بلشركاء :

بلس د بلدلقا ي هشام عنفبمه(ب) 
بلخامس  بلشطر  بلعنربن  تجزئة 
 62000 ل سلفبن بلناظفل   100 لقم 

بلناظفل بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:
بلس د بلدلقا ي هشام عنفبمه(ب) 
بلخامس  بلشطر  بلعنربن  تجزئة 
 62000 ل سلفبن بلناظفل   100 لقم 

بلناظفل بملغرب
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
 05 بتاليخ  بالناضفل  بالبتدبئ ة 

أكتفار 2021 تحت لقم 4049.
2(2I

AUDINEX SARLAU

TARGET GROUPE
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

لفع لأسنا7 بلشركة

AUDINEX SARLAU
شالع عبد بملفمن  زمقة شت ال، 
طابق 4، بامليي -، بلدبل بلب ضاء ، 

20042، بلدبل بلب ضاء بملغرب
TARGET GROUPE شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة
 عنفبن مقرها بإلجتناعي إقامة 

بلقصر بلطابق بلرببع شقة لقم 17 ، 
شالع غامدي  شالع يعقفب بملنصفل 

 بلحي م فسفتيس - 20000 دبل 
بلب ضاء بملغرب.

لفع لأسنا7 بلشركة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.19(0(9
بلعام  بلجنع  بنقت�شى 
أكتفار   01 في  بملؤلخ  بإلستثنائي 
بلشركة  لأسنا7  لفع  تم   2021
دلهم«   125.000,00« قدله  بنبلغ 
إلى  دلهم«   2.500.000,00« من  أي 
 : عن طريق  دلهم«   2.625.000,00«

تقديم حصص مقدية أ  ع ن ة.

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
 15 بتاليخ  بلب ضاء  بالدبل  بلتجالية 

أكتفار 2021 تحت لقم 796788.
2((I

IMP SAHARA

ANNAIM
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تففيت حصص

IMP SAHARA
حي مفالي لش د بلفك 14 لقم 1 
مكرل بلع فن، 70000، بلع فن 

بملغرب
ANNAIM شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة
 عنفبن مقرها بإلجتناعي حي بلفكالة 
01 بلفك E لقم 126 70000 بلع فن 

بملغرب.
تففيت حصص

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 
.18821

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 
تنت   2021 شتن 3   06 في  بملؤلخ 

بملصادقة على :
حف ظة  (ة)  بلس د  تففيت 
حصة بجتناع ة   166,66 بفتغر ط 
حصة لفائدة بلس د   500 من أصل 
شتن 3   06 بتاليخ  دبدب  ببربه م  (ة) 

.2021
تففيت بلس د (ة) مريم بفتغر ط 
حصة بجتناع ة من أصل   166,67
500 حصة لفائدة بلس د (ة) ببربه م 

دبدب بتاليخ 06 شتن 3 2021.
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم   
07 أكتفار  بالبتدبئ ة بالع فن بتاليخ 

2021 تحت لقم 142/21).
2(4I

universal gestion

SOCOPOL
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تحفيل بملقر بالجتناعي للشركة

universal gestion
بقامة ببن عط ة بلطابق بلثاني لقم 
7 جليز مربكش ، 40000، مربكش 

بملغرب

SOCOPOL شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة

 عنفبن مقرها بإلجتناعي مزبلع د بل 

لعشاش حرا ل - 40000 مربكش 

بملغرب.

تحفيل بملقر بالجتناعي للشركة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.17(21

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 

بملؤلخ في 16 شتن 3 2021 تم تحفيل 

من  للشركة  بلحالي  بالجتناعي  بملقر 

»مزبلع د بل لعشاش حرا ل - 40000 
مربكش بملغرب » إلى »صفكفما 1 لقم 

 40000  - أسكجفل  محل1   1981

مربكش مربكش ».

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

أكتفار   14 بلتجالية بنربكش بتاليخ 

2021 تحت لقم 128515.

2(5I

FLASH ECONOMIE

GAMMATEC
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

GAMMATEC شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة

 عنفبن مقرها بإلجتناعي زمقة 

سن ة عنالة 82 بلطابق 2 بلشقة 

حي بلنخ ل - 20000 بلدبل بلب ضاء 

بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

518225

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
تم إعدبد بلقامفن   2021 أكتفار   06

بملسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحد دة باملنيزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.

عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 
 : تسن تها  بنختصر  بإلقتضاء 

.GAMMATEC
مكتب   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بلدلبسات بله دل ل ك ة.
زمقة   : بالجتناعي  بملقر  عنفبن 
بلشقة   2 بلطابق   82 عنالة  سن ة 
بلدبل بلب ضاء   20000  - حي بلنخ ل 

بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 

دلهم، مقسم كالتالي:
بلس دة أما7 بفبلنح : 250 حصة 

بق نة 100 دلهم للحصة.
 250  : بل ناني  حل نة  بلس دة 

حصة بق نة 100 دلهم للحصة.
 250  : لكدب ني  سع د  بلس د 

حصة بق نة 100 دلهم للحصة.
 250  : بلس د عبد بملج د بلبفني 

حصة بق نة 100 دلهم للحصة.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :
عنفبمه(ب)  بفبلنح  أما7  بلس دة 
 16 شقة   ( زمقة بلزهفل طابق   17(

20000 بلدبل بلب ضاء بملغرب.
بلس دة حل نة بل ناني عنفبمه(ب) 
 20000 15 )) لقم  زمقة   1 بلسالمة 

بلدبل بلب ضاء بملغرب.
بلس د سع د لكدب ني عنفبمه(ب) 
لقم 8) تجزئة بكدب7 شقة 8 100)1 

بفزم قة بملغرب.
بلبفني  بملج د  عبد  بلس د 
 114 لقم  فرج  تجزئة  عنفبمه(ب) 
بلدبل   20000 معر ف  س دي 

بلب ضاء بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:
بلس دة أما7 عنفبمه(ب) )17 زمقة 
 20000  16 شقة   ( طابق  بلزهفل 

بلدبل بلب ضاء بملغرب
بلبفني  بملج د  عبد  بلس د 
 114 لقم  فرج  تجزئة  عنفبمه(ب) 
بلدبل   20000 معر ف  س دي 

بلب ضاء بملغرب.



21567 الجريدة الرسميةعدد 5688 - 27 لا ع بر 7 )144 )) مففن 3 2021) 

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

 05 بتاليخ  بلب ضاء  بالدبل  بلتجالية 

أكتفار 2021 تحت لقم )79522.

2(6I

FLASH ECONOMIE

IMGHRI FRUIT
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

IMGHRI FRUIT شركة ذبت 

مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 

بلفح د

 عنفبن مقرها بإلجتناعي عنالة 

بلففاء بلشقة لقم 08 زمقة بل 3يد 

ب فكرى - 80000 بمزكان بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بلفح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

2424(

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
تم إعدبد بلقامفن   2021 شتن 3   01

مسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بلفح د  بلشريك  ذبت  محد دة 

باملنيزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بلفح د.

عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 

 : تسن تها  بنختصر  بإلقتضاء 

.IMGHRI FRUIT

منتج   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

(بالستغال7  بلفاكهة  بلخضر بت 

بلزلبعي).

عنالة   : بالجتناعي  بملقر  عنفبن 

بل 3يد  زمقة   08 لقم  بلشقة  بلففاء 

ب فكرى - 80000 بمزكان بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.

 10.000 بلشركة:  لأسنا7  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

بيت مساين  بلس د عبد بلصند 

دلهم   100 بق نة  حصة   100  :

للحصة.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :

بيت مساين  بلس د عبد بلصند 

بلصفاء  بغربيسن  د بل  عنفبمه(ب) 

بشتفكة 87100 بيت باها بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:

بيت مساين  بلس د عبد بلصند 

بلصفاء  بغربيسن  د بل  عنفبمه(ب) 

بشتفكة 87100 بيت باها بملغرب

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

شتن 3   15 بتاليخ  بامزكان  بالبتدبئ ة 

2021 تحت لقم 1922.

2(7I

FLASH ECONOMIE

W A R SERVICE
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

W A R SERVICE شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة

 عنفبن مقرها بإلجتناعي زمقة 

سن ة عنالة 82 بلطابق 2 بلشقة 

حي بلنخ ل - 20000 بلدبل بلب ضاء 

بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

518(95

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
تم إعدبد بلقامفن   2021 شتن 3   2(

بملسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحد دة باملنيزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.

عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 

 W A R : بإلقتضاء بنختصر تسن تها

.SERVICE

بلحربسة   : غرض بلشركة بإيجاز 

 بملربقبة.

زمقة   : بالجتناعي  بملقر  عنفبن 

بلشقة   2 بلطابق   82 عنالة  سن ة 

بلدبل بلب ضاء   20000  - حي بلنخ ل 

بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 

دلهم، مقسم كالتالي:

 500  : مسامح  بلج اللي  بلس د 

حصة بق نة 100 دلهم للحصة.

 500  : برضة  مصطفى  بلس د 

حصة بق نة 100 دلهم للحصة.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :

بلس د بلج اللي مسامح عنفبمه(ب) 

 10 س  م  بل 3مف�شي  لياض  بقامة 

عنالة 07 لقم 6) أهل بلغالم 20000 

بلدبل بلب ضاء بملغرب.

بلس د مصطفى برضة عنفبمه(ب) 

 21 لقم   5 زمقة  عي�شى  بلحاج  د بل 

بلب ضاء  بلدبل   20000 بل 3مف�شي 

بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:

بلس د بلج اللي مسامح عنفبمه(ب) 

 10 س  م  بل 3مف�شي  لياض  بقامة 

عنالة 07 لقم 6) أهل بلغالم 20000 

بلدبل بلب ضاء بملغرب

بلس د مصطفى برضة عنفبمه(ب) 

 21 لقم   5 زمقة  عي�شى  بلحاج  د بل 

بلب ضاء  بلدبل   20000 بل 3مف�شي 

بملغرب

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

 06 بتاليخ  بلب ضاء  بالدبل  بلتجالية 

أكتفار 2021 تحت لقم 795467.

2(8I

FLASH ECONOMIE

2AB INVEST
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

2AB INVEST شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة

 عنفبن مقرها بإلجتناعي حديقة 

بلصناع ة سابينف لقم 9 تجزئة 
لقم )9)1 بلنفبصر - 20000 بلدبل 

بلب ضاء بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

518227

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
تم إعدبد بلقامفن   2021 أكتفار   15

بملسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحد دة باملنيزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.

عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 

 2AB  : تسن تها  بنختصر  بإلقتضاء 

.INVEST

 - تاجر   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بستي3بد  تصدير.

حديقة   : بالجتناعي  بملقر  عنفبن 

تجزئة   9 لقم  سابينف  بلصناع ة 
بلدبل   20000  - بلنفبصر   1(9( لقم 

بلب ضاء بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.

مبلغ لأسنا7 بلشركة: 1.000.000 

دلهم، مقسم كالتالي:

 : بنصالح  بلقادل  عبد  بلس د 

دلهم   100 بق نة  حصة   (.500

للحصة.

 2.500  : بنصالح  بحند  بلس د 

حصة بق نة 100 دلهم للحصة.

 2.000  : بنصالح  هاجر  بلس دة 

حصة بق نة 100 دلهم للحصة.



عدد 5688 - 27 لا ع بر 7 )144 )) مففن 3 2021)الجريدة الرسمية   21568

 2.000  : بلس دة حف ظة  سطي 
حصة بق نة 100 دلهم للحصة.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 
 صفات  مفبطن بلشركاء :

بنصالح  بلقادل  عبد  بلس د 
زمقة  زب ية  بملقا مة  شالع  عنفبمه(ب) 
بإلستقربل  إقامة  بإلبربه مي  بلبشي3 
بلدبل   20000  (4 شقة   5 ب طابق 

بلب ضاء بملغرب.
عنفبمه(ب)  بنصالح  بحند  بلس د 
بالستقرل  بقامة  بملقا مة  129شالع 
ب طابق7 شقة47 الجي3 مد 20000 

بلدبل بلب ضاء بملغرب.
بلس دة هاجر بنصالح عنفبمه(ب) 
بلبشي3  زمقة  زب ية  بملقا مة  شالع 
بإلبربه مي إقامة بإلستقربل ب طابق 
بلب ضاء  بلدبل   20000  (4 شقة   5

بملغرب.
بلس دة حف ظة  سطي عنفبمه(ب) 
شالع بملقا مة بقامة بالستقرل   129
الجي3 مد  شقة4)  بلطابق5  باء 

20000 بلدبل بلب ضاء بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:
بنصالح  بلقادل  عبد  بلس د 
زمقة  زب ية  بملقا مة  شالع  عنفبمه(ب) 
بإلستقربل  إقامة  بإلبربه مي  بلبشي3 
بلدبل   20000  (4 شقة   5 ب طابق 

بلب ضاء بملغرب
عنفبمه(ب)  بنصالح  بحند  بلس د 
بالستقرل  بقامة  بملقا مة  129شالع 
ب طابق7 شقة47 الجي3 مد 20000 

بلدبل بلب ضاء بملغرب
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
 05 بتاليخ  بلب ضاء  بالدبل  بلتجالية 

أكتفار 2021 تحت لقم 795224.
2(9I

FLASH ECONOMIE

TOUDA POWER WORKS
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تأسيس شركة

TOUDA POWER WORKS
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة

 مقرها بإلجتناعي: 167 شالع عبد 
بملفمن بقامة بل نامة (ب) بلطابق 1 

لقم 2 - بلدبل بلب ضاء
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

519177

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
تم إعدبد بلقامفن   2021 شتن 3   14

بملسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحد دة باملنيزبت بلتال ة

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة

 TOUDA POWER

WORKS:تسن ة بلشركة

-ترك ب   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

 ص امة جن ع بملعدبت بلكهراائ ة

بلطاقة  مظام  ترك ب  ص امة 

بلشنس ة

 ، كنب فتر  شبكة   ، إمذبل  مظام 

ترك ب هاتف

 167  : بالجتناعي  بملقر  عنفبن 

(ب)  شالع عبد بملفمن بقامة بل نامة 
بلطابق 1 لقم 2 - بلدبل بلب ضاء

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة

 100.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 

دلهم، مقسم كالتالي

حصة   600  : بملي3  بلس د محند 

بق نة 100 دلهم للحصة

 200  : بملعر في  فاطنة  بلس دة 

حصة بق نة 100 دلهم للحصة

200 حصة   : بلس د سف ان بملي3 

بق نة 100 دلهم للحصة

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء

بلفك  عنفبمه  بملي3  محند  بلس د 
)1 لقم 55 بل 3مف�شي - بلدبل بلب ضاء

عنفبنها  بملعر في  فاطنة  بلس دة 
بلدبل   - بل 3مف�شي   55 لقم   1( بلفك 

بلب ضاء

بلس د سف ان بملي3 عنفبمه بلفك 
)1 لقم 55 بل 3مف�شي- بلدبل بلب ضاء

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة

بلفك  عنفبمه  بملي3  محند  بلس د 
)1 لقم 55 بل 3مف�شي - بلدبل بلب ضاء.

باملركز  بلقامفني  بإليدبع  تم 

بلب ضاء  بالدبل  لالستثنال  بلجهفي 

لقم  تحت   2021 شتن 3   20 بتاليخ 

519177

240I

FLASH ECONOMIE

CULTURES MODE SARL
عقد تس ي3 حر رصل تجالي (برشخاص 

بملعنفيفن)

عقد تس ي3 حر رصل تجالي

 بنقت�شى عقد عرفي مؤلخ قي بلدبل 

2021  بملسجل  أكتفار   08 بلب ضاء 

أكتفار   12 بتاليخ  بملدينة  بنفس 

 CULTURES MODE بلشركة  2021

دلهم   100000 ذبت لأسنا7   SARL
عبد هللا  زمقة   50 في  مقرها  بلكائن 

بلفح د  بلشريك  بملديفني  ينثلها 

بلجنس ة  ذ   بفقنطي3  خال د  بلس د 

أكتفار   24 بتاليخ  بملزدبد  بملغرا ة 

بلفطن ة  للبطاقة  بلحامل   1965
 1(7 في  B560(72  بلقاطن  لقم 

بلدبل  بلذئاب  عين  بلسندباد  تجزئة 

بلب ضاء أعطى بلتس ي3 بلحر للشركة 

BOUNTISS SARL AU
بلكائن  دلهم   100000 لأسنالها 

مقرها في 197 شالع بملقا مة بلطابق 

مسي3ها  بلب ضاء  ينثلها  بلدبل   6

بلفح د بلس د مصطفى بنصي3

بملزدبد  بملغرا ة  بلجنس ة  ذ    

بشيشا ة   199( غشت   18 بتاليخ 

 BL لقم  بلفطن ة  للبطاقة  بلحامل 

121158

  بلقاطن في بقامة عنربن طابق ) 

شقة 16 عين بلشق بلدبل بلب ضاء

برصل بلتجالي بملفجفد في بلدبل 
بملسجل  بملديفني  زمقة   50 بلب ضاء 

بالسجل بلتجالي تحت لقم 109727 

مفم 3   01 سنفبت تبتدئ من   ( ملدة 

2021

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم   

لقم  تحت  بلب ضاء  بالدبل  بلتجالية 

بلسجل بلتجالي 109727

241I

FLASH ECONOMIE

SOVELI
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د

تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

SOVELI شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بلفح د

 عنفبن مقرها بإلجتناعي عنالة 

بلففاء بلشقة لقم 08 زمقة بل 3يد 

ب فكرى - 80000 بمزكان بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بلفح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

24467

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 

تم إعدبد بلقامفن   2021 شتن 3   (0

مسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بلفح د  بلشريك  ذبت  محد دة 

باملنيزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بلفح د.

عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 

 : تسن تها  بنختصر  بإلقتضاء 

.SOVELI

بملباني,   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

منعش عقالي.

عنالة   : بالجتناعي  بملقر  عنفبن 

بل 3يد  زمقة   08 لقم  بلشقة  بلففاء 

ب فكرى - 80000 بمزكان بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 

دلهم، مقسم كالتالي:

بلس د عصام لخصا�شي : 1.000 

حصة بق نة 100 دلهم للحصة.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :
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لخصا�شي  عصام  بلس د 

عنفبمه(ب) عنالة 101 شقة 08 بقامة 

بكادير   80000 بملحندي  بسالن حي 

بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:

لخصا�شي  عصام  بلس د 

عنفبمه(ب) عنالة 101 شقة 08 بقامة 

بكادير   80000 بملحندي  بسالن حي 

بملغرب

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

أكتفار   12 بالبتدبئ ة بامزكان بتاليخ 

2021 تحت لقم )214.

242I

N2M CONSEIL-SARL

SELECT GUARD MAROC
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
تأسيس شركة

N2M CONSEIL-SARL

 AV HASSAN I RUE 5 N 19, 2

 ETAGE N 4 ، 62000، NADOR

MAROC

SELECT GUARD MAROC شركة 

ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د

 عنفبن مقرها بإلجتناعي حي ب الد 

بفعط ة - 62000 بلناظفل بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بلفح د 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

22951

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
تم إعدبد بلقامفن   2021 أكتفار   04

مسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بلفح د  بلشريك  ذبت  محد دة 

باملنيزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بلفح د.

عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 

 : تسن تها  بنختصر  بإلقتضاء 

.SELECT GUARD MAROC

غرض بلشركة بإيجاز : بلحربسة.
: حي ب الد  عنفبن بملقر بالجتناعي 

بفعط ة - 62000 بلناظفل بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 

دلهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : محند  بلسقالي  بلس د 

حصة بق نة 100 دلهم للحصة.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :
بلسقالي محند عنفبمه(ب)  بلس د 
 1 لقم   109 زمقة  بلش خ  لعري  حي 

62000 بلناظفل بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:
بلسقالي محند عنفبمه(ب)  بلس د 
 1 لقم   109 بلش خ  مقة  لعري  حي 

62000 بلناظفل بملغرب
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
 08 بتاليخ  بالناضفل  بالبتدبئ ة 

أكتفار 2021 تحت لقم 4080.
24(I

sofoget

CS PHARMA LABORATOIRE
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

حل شركة

sofoget
 Kenitra, 37 rue mohamed qorri
 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc
 CS PHARMA LABORATOIRE

شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة(في 
طفل بلتصف ة)

 عنفبن مقرها بإلجتناعي بلقن طرة 
مغرب عربي ب 2 لقم 12 14000 

بلقن طرة بملغرب.
حل شركة

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 
.508((

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 
تقرل حل   2021 ماي   27 في  بملؤلخ 
 CS شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة 
مبلغ   PHARMA LABORATOIRE
دلهم  عنفبن   100.000 لأسنالها 

مغرب  بلقن طرة  بإلجتناعي  مقرها 
عربي ب 2 لقم 12 14000 بلقن طرة 
خسائر  زيادة   :  7 مت جة  بملغرب 

بلشركة.
  حدد مقر بلتصف ة ب بلقن طرة 
 14000  12 لقم   2 ب  عربي  مغرب 

بلقن طرة بملغرب. 
  عين:

بلشا ي  مففل  بلس د(ة) 
بلقن طرة   14000 بملغرب   عنفبمه(ب) 

بملغرب كنصفي (ة) للشركة.
بلس د(ة) سه ل سامي  عنفبمه(ب) 
بملغرب  بلقن طرة   14000 بملغرب 

كنصفي (ة) للشركة.
  عند بإلقتضاء بلحد د بملفر ضة 
محل  لهم  بملخفلة  بلصالح ات  على 
بملخابرة  محل تبل غ بلعقفد  بلفثائق 

بملتعلقة بالتصف ة : -
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
 15 بتاليخ  بالقن طرة  بالبتدبئ ة 

يفل فز 2021 تحت لقم 85950.
244I

universal gestion

SOCOPOL
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

لفع لأسنا7 بلشركة

universal gestion
بقامة ببن عط ة بلطابق بلثاني لقم 
7 جليز مربكش ، 40000، مربكش 

بملغرب
SOCOPOL شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة
 عنفبن مقرها بإلجتناعي مازبلع د بل 
بلعشاش حرا ل - 40000 مربكش 

بملغرب.
لفع لأسنا7 بلشركة

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 
.17(21

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 
تم   2018 دجن 3   21 في  بملؤلخ 
قدله  بنبلغ  بلشركة  لأسنا7  لفع 
من  أي  دلهم«   (.589.000«
»589.000.) دلهم« إلى »7.178.000 
تقديم حصص   : عن طريق  دلهم« 

مقدية أ  ع ن ة.

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
ف 3بير   12 بتاليخ  بنربكش  بلتجالية 

2019 تحت لقم 102628.

245I

 SUD AUDIT CONSEIL ET COMPTABILITE

SARL AU

 RIAD SOKERA HOTEL &
SPA

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 
بلشريك بلفح د

قفل بلتصف ة

 SUD AUDIT CONSEIL ET
COMPTABILITE SARL AU

 PROPRIETE SALAM NR 38 -
 4EME ETAGE AVENUE PRINCE

 MY ABDELLAH - GUELIZ ،
40000، MARRAKECH MAROC
 RIAD SOKERA HOTEL & SPA

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 
بلشريك بلفح د

 عنفبن مقرها بإلجتناعي : 145 دلب 
جديد باب دكالة - 40000 مربكش 

بملغرب.
قفل بلتصف ة

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
.97905

بلفح د  بلشريك  قربل  بنقت�شى 
تقرل   2021 شتن 3   (0 في  بملؤلخ 
 RIAD SOKERA HOTEL & حل 
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة   SPA
ذبت بلشريك بلفح د مبلغ لأسنالها 
مقرها  دلهم  عنفبن   100.000
باب  جديد  دلب   145 بإلجتناعي 
دكالة - 40000 مربكش بملغرب مت جة 

7-صعفاة في تنفيل بلشركة.
  عين:

بلس د(ة) كريم لط فة  عنفبمه(ب) 
 40000 دلب جديد باب دكالة   145
مربكش بملغرب كنصفي (ة) للشركة.

  قد تم بنعقاد بلجنع ة بلختام ة 
بتاليخ 0) شتن 3 2021  في 145 دلب 
جديد باب دكالة بلنخ ل ) جناح 21 
يحيى  س دي  د بل  جنامات   9 شقة 

40000 مربكش بملغرب.
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باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

أكتفار   15 بلتجالية بنربكش بتاليخ 

2021 تحت لقم 128566.

246I

FLASH ECONOMIE

RCOLLECT
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

حل شركة

RCOLLECT

شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة 
لأسنالها 100.000،00 دلهم

10 زمقة ل  3تي بلطابق ) لقم 5 بلدبل 

بلب ضاء

بلعام  بلجنع  محضر  بنفجب 

بلسابق  بلشركة  لحل  بالستثنائي 

لشركة   14-09-2021 بتاليخ  ر بمه 

بملسؤ ل ة  ذبت  شركة  كفلكت  ل 

 100.000،00 لأسنالها  بملحد دة 

دلهم، تقرل ما يلي.

بلحضفل.

بلس دة حدبمي نع نة 

بلس دة حدبمي فاطنة

ينكنهم بلتدب 7 في بلتقرير بل فمي.

 بلحل بلسابق ر بمه للشركة

تع ين مأمفل بلتصف ة

بإلجربت  إلتنام  بلسلطة  إعطاء 

بلقامفم ة

من  باقت3بح  قرل،  بلعام،  بلجنع 

بحل بلسابق ر بمه لشركة  بملسي3ة، 

لكفلكت  تصف تها حب ا.

تبعا للنفبفقة على بلبند بلسابق، 
كنأمفل  تع ين  قرل  بلعام  بلجنع 

بلتصف ة بلس دة حدبمي نع نة

،بلحاملة  بلجنس ة،  ،مغرا ة 

 ) لقم  للتعريف  بلفطن ة  للبطاقة 

بج912)2 ) مقر بلتصف ة 

برمف�شي   (2 تجزئة مرحبا بلرقم 

بلدبلبلب ضا ء. 

بتاليخ  بلقامفني  بلفضع  تم 

بلتجالية  باملحكنة   15/09/2021

 796707 لقم  تحت  بلب ضاء  بالدبل 

بلسجل بلتجالي 441527.

247I

FLASH ECONOMIE

 MAROCAINE
D›ASSISTANCE CLIENT

تع ين أعضاء مجلس بإلدبلة

 LA SOCIETE MAROCAINE
D›ASSISTANCE CLIENT
لأسنالها:5000000 دلهم

مقرها بالجتناعي :بملنطقة بلصناع ة 
بلتاسن ة تجزئة لقم 2 تنالة

لقم بلتق  د في بلسجل 
بلتجالي:19)78

بملؤلخ  بالدبلة  مجلس  بنقت�شى 
بتاليخ 21 ببريل 2021 قرل ما يلي :

 Jean Guez إقربل بستقالة بلس د-
من  اليته كنسؤ 7 للشركة

 Joao Antonio بلس د  -تع ين 
كنسؤ 7   Dos Anjos Cardoso

للشركة
 Frédéric Proville -إقالة بلس د 
بلعام  بملدير  كرئيس  من  اليته 

للشركة
 Joao Antonio بلس د  -تع ين 
Dos Anjos Cardoso كرئيس بملدير 

بلعام للشركة
 Corinne بلس دة  -تع ين 

Schamber كنديرة عامة مففضة
إلتنام  بلصالح ات  ننح 

ُ
ت

في  عليها  بملنصفص  بإلجربءبت 
بلقامفن.

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم   
غشت   9 بتاليخ  بالرااط  بلتجالية 

2021 تحت لقم 8086.
248I

BUSINESS CENTER.COM

YONAM GROUPE
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تأسيس شركة

BUSINESS CENTER.COM
شالع عبد بملفمن لقم 6)2 إقامة 

ف 8 بلطابق بلثاني لقم 6 ، 90)20، 
بلدبلبلب ضاء بملغرب

YONAM GROUPE شركة ذبت 
بملسؤ ل ة بملحد دة

 عنفبن مقرها بإلجتناعي شالع عبد 
بملفمن لقم 6)2 شالع باسكي بقامة 

ف 8 بلطابق 2 لقم 6 - 20000 بلدبل 
بلب ضاء بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 
بملحد دة 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
5196((

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
تم إعدبد بلقامفن   2021 شتن 3   27
بملسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحد دة باملنيزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.
عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 
 : تسن تها  بنختصر  بإلقتضاء 

.YONAM GROUPE
بلغرض   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

من بلشركة في بملغرب  في بلخالج:
بستي3بد  تفزيع  تصن ع   •

مستحضربت بلتجن ل بالجنلة.
منتجات  بستي3بد  تفزيع   •

بلنظافة بلشخص ة بالجنلة.
بستي3بد  تصدير ؛  •

تسفيق  تفزيع  تصن ع   •
مستحضربت بلتجن ل.

بلعطفل  ب ع  تصن ع   •
 مستحضربت بلتجن ل.

بملنتجات  تفزيع  تسفيق   •
بلجنال ة  إكسسفبلبت بملفضة.

• تفزيع  تسفيق منتجات بلنظافة 
 بلتنظ ف.

• بستي3بد  تصدير  تفزيع  تسفيق 
بالستهالك ة  برجهزة  بملفبد  بملفبد 

بلتجن ل ة  بلتجن ل ة.
تقديم كافة بلخدمات بملتعلقة   •

بارنشطة بملذكفلة أعاله.
بستي3بد  تصدير  ا ع  تفزيع   •

بملنتجات بلطب ة  شبه بلطب ة.
بلسلع  جن ع  بستي3بد  تصدير   •

 بملنتجات  بلخدمات.
• بلتجالة بلعامة؛

بلنقل  بلخدمات  إدبلة   •
بللفجست ة.

جن ع  في  بلشركة  مشالكة   •
بلشركات أ  بلشركات بلتي تم إنشاؤها 
قد  ،  بلتي  إنشاؤها  سيتم  بلتي  أ  
مباشر  غي3  أ   مباشر  بشكل  تتعلق 

بهدف بلشركة أ  بأي كائنات مناثلة 
أ  ذبت صلة ،  ال س نا بلشركات أ  
بلشركات بلتي من بملحتنل أن يساهم 
 ، بلشركة  غرض  تحق ق  في  هدفها 
،  ال س نا من خال7  بكل بلفسائل 
إنشاء شركات جديدة أ  مساهنات أ  
عنل ات بمدماج أ  مشاليع مشت3كة. 

جن ع  فإن   ، أعم   بشكل 
أ   بلصناع ة  أ   بلتجالية  بملعامالت 
بملال ة أ  بملنقفلة أ  بلعقالية تتعلق 
بشكل مباشر أ  غي3 مباشر بأي من 
برش اء بملذكفلة أعاله ، أ  بأي أش اء 
،  من بملحتنل  مناثلة أ  ذبت صلة 

أن تعزز تطفير بلشركة..
عنفبن بملقر بالجتناعي : شالع عبد 
6)2 شالع باسكي بقامة  بملفمن لقم 
ف 8 بلطابق 2 لقم 6 - 20000 بلدبل 

بلب ضاء بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.
 50.000 بلشركة:  لأسنا7  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
حصة   250  : بكال  بلس دة سالة 

بق نة 100 دلهم للحصة.
بلس دة بم نة باكتي3 : 250 حصة 

بق نة 100 دلهم للحصة.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :
عنفبمه(ب)  بكال  سالة  بلس دة 
بقامة  بلسف�شي  ببف سع د  زمقة   11
بلدبل   20000 بملهدي هدبج بفلكفن 

بلب ضاء بملغرب.
عنفبمه(ب)  باكتي3  بم نة  بلس دة 

فرنسا 200)9 فرنسا فرنسا.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:
عنفبمه(ب)  بكال  سالة  بلس دة 
بقامة  بلسف�شي  ببف سع د  زمقة   11
بلدبل   20000 بملهدي هدبج بفلكفن 

بلب ضاء بملغرب
عنفبمه(ب)  باكتي3  بم نة  بلس دة 

فرنسا 200)9 فرنسا فرنسا 
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
 19 بتاليخ  بلب ضاء  بالدبل  بلتجالية 

أكتفار 2021 تحت لقم 796885.
249I
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بئتنام ة بلخ 3ة

BENRABIA PIECES AUTO
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
تأسيس شركة

بئتنام ة بلخ 3ة

49 زمقة بملدينة ، 26100، برش د 

بملغرب

BENRABIA PIECES AUTO شركة 

ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د

 عنفبن مقرها بإلجتناعي تجزئة 

بليسر)1 شالع محند بلخامس 

بلطابق بلثالث يسالب - 26100 

برش د بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بلفح د 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

15799

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
تم إعدبد بلقامفن   2021 أكتفار   1(

مسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بلفح د  بلشريك  ذبت  محد دة 

باملنيزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بلفح د.

عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 

 : تسن تها  بنختصر  بإلقتضاء 

.BENRABIA PIECES AUTO

غرض بلشركة بإيجاز : قطع غ ال 

 بكسسفبلبت بلس البت.

تجزئة   : بالجتناعي  بملقر  عنفبن 

بلخامس  محند  شالع  بليسر)1 

بلطابق بلثالث يسالب - 26100 برش د 

بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 

دلهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : بلس د بن لا عة يفسف 

حصة بق نة 100 دلهم للحصة.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :

بلس د بن لا عة يفسف عنفبمه(ب) 

 26100 182 زمقة عال7 بن عبد هللا 

برش د بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:

بلس د بن لا عة يفسف عنفبمه(ب) 

 26100 182 زمقة عال7 بن عبد هللا 

برش د بملغرب

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

أكتفار   18 بالبتدبئ ة ب 3ش د بتاليخ 

2021 تحت لقم 1285.

250I

MCG

بلفي هيلز
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة

 ذبت بلشريك بلفح د
تففيت حصص

MCG

 Angle Bd. A. El Khattabi & Av.

 M. Eddahbi, n° 3, Appt. 14,

 Guéliz, Marrakech ، 40000،

MARRAKECH MAROC

بلفي ه لز شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بلفح د

 عنفبن مقرها بإلجتناعي 28 كامب 

بلغف7، حي يفسف بن تاشفين - 

40000 مربكش بملغرب.

تففيت حصص
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.96589

بلفح د  بلشريك  قربل  بنقت�شى 

تنت   2021 شتن 3   24 في  بملؤلخ 

بملصادقة على :

محند أدليس  (ة)  تففيت بلس د 

حصة بجتناع ة   51.500 بلرحناني 

لفائدة  حصة   51.500 أصل  من 

بلفظ لي  بلعلفي  عنر  (ة)  بلس د 

بتاليخ 24 شتن 3 2021.

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم   

أكتفار   18 بلتجالية بنربكش بتاليخ 

2021 تحت لقم 128614.

251I

MCG

بلفي هيلز
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
تع ين مسي3 جديد للشركة

MCG
 Angle Bd. A. El Khattabi & Av.
 M. Eddahbi, n° 3, Appt. 14,
 Guéliz, Marrakech ، 40000،

MARRAKECH MAROC
بلفي ه لز شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بلفح د

 عنفبن مقرها بإلجتناعي 28 كامب 
بلغف7، حي يفسف بن تاشفين - 

40000 مربكش بملغرب.
تع ين مسي3 جديد للشركة

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 
.96589

بلفح د  بلشريك  قربل  بنقت�شى 
2021 تم تع ين  24 شتن 3  بملؤلخ في 
بلس د(ة)  للشركة  جديد  مسي3 

بلعلفي بلفض لي عنر كنسي3  ح د
تبعا لقبف7 بستقالة بملسي3.

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
أكتفار   18 بلتجالية بنربكش بتاليخ 

2021 تحت لقم 128614.
252I

بشرف مكتب : بملحاسبة  دلبسة بملشاليع  فض 

بلنزبعات لالستاذ بسل ناني بالرش دية بملغرب على 

بالجربءبت بلقامفم ة :

 ZIZ MARIO POUR
L›ANIMATION

شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة
قفل بلتصف ة

بشرف مكتب : بملحاسبة  دلبسة 
بملشاليع  فض بلنزبعات لالستاذ 
بسل ناني بالرش دية بملغرب على 

بالجربءبت بلقامفم ة :
لقم 18 بلطابق بال 7  بلثاني زمقة 

مفليتام ا بلفبد بالحنر بلرش دية ص 
- ب : 80، 52000، بلرش دية بملغرب 

- عــــــلـــــى بجـــــــربءبت
 ZIZ MARIO POUR

L›ANIMATION شركة ذبت 
بملسؤ ل ة بملحد دة

 عنفبن مقرها بإلجتناعي : قصر 
زب ية بكرية مدغرة بلرشدية - 

52000 بلرشدية بملغرب.
قفل بلتصف ة

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
.201(/9711

بلعام  بلجنع  بنقت�شى 
أبريل   07 في  بملؤلخ  بإلستثنائي 
 ZIZ MARIO حل  تقرل   2021
POUR L’ANIMATION شركة ذبت 
لأسنالها  مبلغ  بملحد دة  بملسؤ ل ة 
مقرها  دلهم  عنفبن   100.000
بإلجتناعي قصر زب ية بكرية مدغرة 
بلرشدية بملغرب   52000  - بلرشدية 
بقتصادية  منافسة  الزمة  مت جة 
بلدخف7  على  بلقدلة  قفية  عدم 

للسفق.
  عين:

بلس د(ة) لبش د عب د  عنفبمه(ب) 
بلرشدية  بلفالحة  تجزئة   54 لقم 
52000 بلرشدية بملغرب كنصفي (ة) 

للشركة.
مهربزي  نع نة  بلس د(ة) 
حنزة  زمقة   224 لقم   عنفبمه(ب) 
بلرشدية   52000 بلرش دية  بملح ط 

بملغرب كنصفي (ة) للشركة.
  قد تم بنعقاد بلجنع ة بلختام ة 
بتاليخ 07 أبريل 2021  في قصر زب ية 
 52000  - بلرشدية  مدغرة  بكرية 

بلرشدية بملغرب.
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
 1( بتاليخ  بالرش دية  بالبتدبئ ة 
أكتفار 2021 تحت لقم 455/2021.

25(I

KEM FORMATION ET CONSEIL

صوميكاب ترانس
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تأسيس شركة

KEM FORMATION ET CONSEIL
بملركب بلتجالي بلحب�شي طابق لقف 

4 لقم 0) شالع بلجيش بمللكي ، 
CASABLANCA MAROC ،20000

صفم كاب تربنس شركة ذبت 
بملسؤ ل ة بملحد دة
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 عنفبن مقرها بإلجتناعي لقم 

60) بلحزبم بلكبي3 بلحي بملحندي - 

20000 بلدبل بلب ضاء بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

519487

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 

تم إعدبد بلقامفن   2021 شتن 3   06

بملسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحد دة باملنيزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.

عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 

 : تسن تها  بنختصر  بإلقتضاء 

صفم كاب تربنس.

مقل   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بالشخاص  بلسلع.

عنفبن بملقر بالجتناعي : لقم 60) 

بلحزبم بلكبي3 بلحي بملحندي - 20000 

بلدبل بلب ضاء بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 

دلهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : لضفبن  بلصابر  بلس د 

حصة بق نة 100 دلهم للحصة.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :

بلصابر لضفبن عنفبمه(ب)  بلس د 

سلفمة 2 زمقة 2 عين بلسبع 20000 

بلدبل بلب ضاء بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:

بلصابر لضفبن عنفبمه(ب)  بلس د 

سلفمة 2 زمقة 2 عين بلسبع 20000 

بلدبل بلب ضاء بملغرب

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

 14 بتاليخ  بلب ضاء  بالدبل  بلتجالية 

أكتفار 2021 تحت لقم 5641).

254I

 CABINET DE GESTION ET RÉVISION

COMPTABLE

KAIL LOGISTIQUE
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
تأسيس شركة

 CABINET DE GESTION ET
RÉVISION COMPTABLE
 IMM GHA 6ème étage,

 bureau n°43 centrak park
 Mohammedia ، 28810،

Mohammedia maroc
KAIL LOGISTIQUE شركة ذبت 
مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 

بلفح د
 عنفبن مقرها بإلجتناعي إقامة 
سنت3ب7 بالك ، عنالة A ، بلطابق 

بلسادس لقم )4 بملحندية - 28000 
بملحندية بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بلفح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
2907(

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
تم إعدبد بلقامفن   2021 أكتفار   06
مسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 
بلفح د  بلشريك  ذبت  محد دة 

باملنيزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بلفح د.
عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 
 KAIL  : بنختصر تسن تها  بإلقتضاء 

.LOGISTIQUE
مقل   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بلبضائع لحساب بلغي3
بلعنل ات  جن ع  تنف ذ  ينكنها 
بملتفبفقة أ  بلتي تتعلق بهذب بلغرض 

بملؤس�شي ،  على  جه بلخصفص:
 منالسة نشاط بلنقل  بلخدمات 

بللفجست ة
بلنقل: مقل بلبضائع مقابل أجر أ  
،  خطفط أحادية  متعددة  مكافأة 
،  جنع  ،  طن ة  د ل ة  بلفسائط 

 تفزيع ؛

بلشحن  برمتعة  خدمات 
بملفبنئ  بملطالبت  بملنصات  في 
بلسكك  بللفجست ة  محطات 
للتأجي3  بلبضائع  إدبلة  ؛  بلحديدية 
بلخاصة  بملستفدعات  في  بملكافأة  أ  

 مخازن بآلخرين ؛
 تأجي3 بآلالت  بملعدبت بمل كام ك ة 

ملنا لة بلبضائع ؛
بلسريع  بلسريع  بل 3يد  بلسفر   
بلشحن  بلطر د   ك ل   مقل 
بملعدبت  بللفبزم   بستي3بد  تصدير 
بلنقل  بأنشطة  بملتعلقة   بمللحقات 

بل 3ي.
أنشطة بلتخزين بلبالد ،  ال س نا 
 ، بلعامة  بلعام  بملخازن  بلتخزين 
 ، بملخز ن  ،  إدبلة  بلسلع  لجن ع 
،  إعدبد  بملادي  بلصناعي   بلتفزيع 
بلطلبات ،  بملنا لة ،  جن ع خدمات 
منصة بللفجست ات عنفًما ،  جن ع 
بملرتبطة  بلصناعات  أ   بلشركات 
بشكل مباشر أ  غي3 مباشر باستخدبم 

بلت 3يد.
إقامة   : بالجتناعي  بملقر  عنفبن 
بلطابق   ،  A عنالة   ، بالك  سنت3ب7 
بلسادس لقم )4 بملحندية - 28000 

بملحندية بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 

دلهم، مقسم كالتالي:
بلس د عبد بلفبحد دل ل : 1.000 

حصة بق نة 100 دلهم للحصة.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :
دل ل  بلفبحد  عبد  بلس د 
عنفبمه(ب) حي بلففاء عنالة 120 شقة 
) بملحندية 28000 بملحندية بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:
دل ل  بلفبحد  عبد  بلس د 
عنفبمه(ب) حي بلففاء عنالة 120 شقة 
) بملحندية 28000 بملحندية بملغرب
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
 14 بتاليخ  باملحندية  بالبتدبئ ة 

أكتفار 2021 تحت لقم 2175.
255I

NADOFISC SARL

RIFOTRANS
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تففيت حصص

NADOFISC SARL
شالع ) مالس زمقة قرطبة عنالة 
7 شقة لقم 2 بلناضفل ، 62000، 

بلناضفل بملغرب
RIFOTRANS شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة
 عنفبن مقرها بإلجتناعي شالع 

بلجيش بمللكي لقم 410 - 62000 
بلناضفل بملغرب.
تففيت حصص

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 
.207(5

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 
تنت   2021 شتن 3   20 في  بملؤلخ 

بملصادقة على :
د د ح  سع د  (ة)  بلس د  تففيت 
أصل  من  بجتناع ة  حصة   166
بحند  (ة)  500 حصة لفائدة بلس د 

بلعنرب ي بتاليخ 20 شتن 3 2021.
مادية بخفبجي  (ة)  تففيت بلس د 
أصل  من  بجتناع ة  حصة   167
بحند  (ة)  500 حصة لفائدة بلس د 

بلعنرب ي بتاليخ 20 شتن 3 2021.
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم   
 1( بتاليخ  بالناضفل  بالبتدبئ ة 

أكتفار 2021 تحت لقم )414.
256I

 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT & CONSEILS

SAR HAMZ
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
تففيت حصص

 CABINET ABID EXPERTISE
 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS
 N° 45 AV HASSAN II IMM

 TOUR RMA APPT 102 ، 30000،
FES MAROC

SAR HAMZ شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بلفح د
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 عنفبن مقرها بإلجتناعي قطعة لقم 

)5) تجزئة حديقة بلبديع طريق 

عين بلشقف - 0000) فاس بملغرب.

تففيت حصص
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.6(9(5

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 

تنت   2021 أبريل   14 في  بملؤلخ 

بملصادقة على :
تففيت بلس د (ة) حن د بلحنزب ي 

أصل  من  بجتناع ة  حصة   1.000

(ة)  بلس د  لفائدة  حصة   1.000

فاطنة طالق بتاليخ 14 أبريل 2021.

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم   

بلتجالية بفاس بتاليخ 1) ماي 2021 

تحت لقم )262.

257I

 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT & CONSEILS

SAR HAMZ
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
تع ين مسي3 جديد للشركة

 CABINET ABID EXPERTISE

 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS

 N° 45 AV HASSAN II IMM

 TOUR RMA APPT 102 ، 30000،

FES MAROC

SAR HAMZ شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بلفح د

 عنفبن مقرها بإلجتناعي قطعة لقم 

)5) تجزئة حديقة بلبديع طريق 

عين بلشقف - 0000) فاس بملغرب.

تع ين مسي3 جديد للشركة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.6(9(5

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 

تم تع ين   2021 أبريل   14 بملؤلخ في 
مسي3 جديد للشركة بلس د(ة) طالق 
لقبف7  تبعا  كنسي3  ح د  فاطنة 

بستقالة بملسي3.

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

بلتجالية بفاس بتاليخ 1) ماي 2021 

تحت لقم )262.

258I

CYH

 STE FATHI ALU ET

INSTALLATION
بمتهاء عقد تس ي3 حررصل تجالي 

(برشخاص بملعنفيفن)

بمتهاء عقد بلتس ي3 بلحر لألصل 
تجالي

 STE FATHI ALU ET

INSTALLATION

بنقت�شى بلجنع بلعام بالستثنائي 

بلكائن  عبدبلرحنان  فتحي  لشركة 

ب  جدة  جدة  بالجتناعي  مقرها 

60000  جدة بملغرب بملنعقد بتاليخ 

02 غشت 2021 تقرل مايلي:

لألصل  بلحر  بلتس ي3  عقد  إنهاء 

زمقة  بلنفل  حي  ب  بلكائن  بلتجالي 

60000  جدة   (6 لقم   2 س 

 2021 يناير   18 بملغرب،بمل 3م بتاليخ 
مع فتحي عبدبلرحنان  ذلك بحلف7 

برجل بملحدد له بين بلطرفين.

259I

FIDUCIAIRE AL BOUSTANE

مفتاح الخير أوطيل
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE AL BOUSTANE

 AV PRINCE MY ABDELLAH

 N°24 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

مفتاح بلخي3 أ ط ل شركة ذبت 

مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 

بلفح د

 عنفبن مقرها بإلجتناعي لياض 

بلزيتفن بلقديم دلب س دي 

بفلفقات لقم )4 مربكش - 40000 

مربكش بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بلفح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

118071

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 

بلقامفن  إعدبد  تم   2021 يفم ف   29

مسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بلفح د  بلشريك  ذبت  محد دة 

باملنيزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بلفح د.

عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 

مفتاح   : بنختصر تسن تها  بإلقتضاء 

بلخي3 أ ط ل.

غرض بلشركة بإيجاز : فندق من 

ثالثة بلى عشرة أشخاص.

لياض   : بالجتناعي  بملقر  عنفبن 

بلزيتفن بلقديم دلب س دي بفلفقات 

مربكش   40000  - مربكش   4( لقم 

بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.

 10.000 بلشركة:  لأسنا7  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

 100  : فاطنة  بلتسافي  بلس دة 

حصة بق نة 100 دلهم للحصة.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :

بلس دة بلتسافي فاطنة عنفبمه(ب) 

ل ض  بفلفقات  س دي  دلب   (9

بلقديم 40000 مربكش بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:

نع نة عنفبمه(ب)  بلس دة زادبلي 

بلقديم  ل ض  بفلفقات  س دي   (9

40000 مربكش بملغرب

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

شتن 3   02 بتاليخ  بنربكش  بلتجالية 

2021 تحت لقم )12711.

260I

CABINET RAMI EXPERTISE

MEDIWELL
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تأسيس شركة

CABINET RAMI EXPERTISE

 Espace Rihab Fés, Avenue Allal

 ben Abdellah Immb D, N°56,

 5ème étage Bureau 30 ، 30000،

Fés, Maroc

MEDIWELL شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة

 عنفبن مقرها بإلجتناعي شالع عبد 

بلكريم بلخطابي عنالة بن مف�شى 

بلجفبش بلطابق بلثاني فاس - 

0000) فاس بملغرب 

تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

69421

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
تم إعدبد بلقامفن   2021 غشت   24

بملسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحد دة باملنيزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.

عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 

 : تسن تها  بنختصر  بإلقتضاء 

.MEDIWELL

*تاجر   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بالتقس ط  للطب  بلجربحة  أد بت 

أ  بالجنلة
*بالستي3بد  بلتصدير (أدبء تجالي 

أ   س ط)

لفبزم  أ   (بد بت  ص دلي  *تاجر 

لها)..

شالع   : بالجتناعي  بملقر  عنفبن 

بن  عنالة  بلخطابي  بلكريم  عبد 

مف�شى بلجفبش بلطابق بلثاني فاس - 

0000) فاس بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 

دلهم، مقسم كالتالي:
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بلس دة بن ه بة فاطنة بلزهربء 

دلهم   100 بق نة  حصة   500  :

للحصة.

حصة   500  : بدل  كربك  بلس د 

بق نة 100 دلهم للحصة.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :

بلس دة بن ه بة فاطنة بلزهربء 
زمقة   5 بلشقة   58 عنالة  عنفبمه(ب) 

 (0000 فاس  بلفرح  حي  مصنفدة 

فاس بملغرب.
بلس د كربك بدل عنفبمه(ب) ) زمقة 

جرير بقامة منزه بلشقة 2 شالع عال7 

0000) فاس  بن عبد هللا م ج فاس 

بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:

بلس دة بن ه بة فاطنة بلزهربء 
زمقة   5 بلشقة   58 عنالة  عنفبمه(ب) 

 (0000 فاس  بلفرح  حي  مصنفدة 

فاس بملغرب

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

شتن 3   07 بتاليخ  بفاس  بلتجالية 

2021 تحت لقم 4016.

261I

TRAGESCO

IMMOBILAIRA
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تأسيس شركة

TRAGESCO

 BD LA RESISTANCE B21، 159

2490، CASABLANCA MAROCA

IMMOBILAIRA شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة

 BD عنفبن مقرها بإلجتناعي 

 BOURGOGNE RUE JAAFAR

 IBNOU HABIB RESIDENCE AL

 MACHRIK II 1°ETAGE N°33 -

20050 CASABLANCA MAROC

تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

4918(7

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 

بلقامفن  إعدبد  تم   2020 ماي   28

بملسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحد دة باملنيزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.

عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 

 : تسن تها  بنختصر  بإلقتضاء 

.IMMOBILAIRA

منعش   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

عقالي.

 BD  : بالجتناعي  بملقر  عنفبن 

 BOURGOGNE RUE JAAFAR

 IBNOU HABIB RESIDENCE AL

 MACHRIK II 1°ETAGE N°33 -

.20050 CASABLANCA MAROC

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 

دلهم، مقسم كالتالي:

 500  : شاعر  بلدين  مفل  بلس د 

حصة بق نة 100 دلهم للحصة.

بلس د عبد بلجل ل أمفب�شي : 500 

حصة بق نة 100 دلهم للحصة.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :

بلس د مفل بلدين شاعر عنفبمه(ب) 

 LAKRIMAT RUE 28 NR 59

20460 بلب ضاء بملغرب.

أمفب�شي  بلجل ل  عبد  بلس د 

 HAY LAAMARCHA RUE (ب)عنفبمه

 07 EL BROUJ 26000 SETTAT

بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:

بلس د مفل بلدين شاعر عنفبمه(ب) 

 20460  59 لقم   28 زمقة  كرينات 

بلب ضاء بملغرب

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

 24 بتاليخ  بلب ضاء  بالدبل  بلتجالية 

ف 3بير 2020 تحت لقم 767417.

262I

FIDUCIAIRE BAKKALI CHARAFI 

ALVAPLAST MAROC

إعالن متعدد بلقربلبت

FIDUCIAIRE BAKKALI CHARAFI

، av. Abou Bakr Arrazi n°8

 90000 طنجة بملغرب.

ALVAPLAST MAROC »شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة«

 عنفبن مقرها بالجتناعي: شالع 

بلزب ية ببي بلجي3بلي  عبد بهللا 

كنفن بقامة تسن م بلفك أ بلطابق 7 

مكتب 7)1 - 90000 طنجة بملغرب.

»إعالن متعدد بلقربلبت«

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي: 

.11901(

بنقت�شى بلجنع بلعام بالستثنائي 

بملؤلخ في 0) شتن 3 2021

تم بتخاذ بلقربلبت بلتال ة: 

قربل لقم 1: بلذي ينص على مايلي: 

بلزيادة في لبسنا7 عن طريق بلتغي3 في 

بلق نة بالسن ة لألسهم

قربل لقم 2: بلذي ينص على مايلي: 

زيادة لأس بملا7 من خال7 بملساهنة 

لي3تفع من  بلنقدية من قبل بلشركاء 

 ((.(50.000.00 إلى   2.(00.000

دلهم بزيادة بلق نة بالسن ة لألسهم

قربل لقم ): بلذي ينص على مايلي: 

تخف ض لأس بملا7 لتغط ة بلخسائر 

 33،350،000.00 من  ،  تخف ضه 

دلهم   2،300،000.00 إلى  دلهم 

عن طريق تخف ض بلق نة بالسن ة 

لألسهم.

قربل لقم 4: بلذي ينص على مايلي: 

تحديد مبلغ لأس ما7 بلشركة عند 

إلى  مقسم  دلهم   2.(00.000.00

1.000.00 دلهم  00).2 سهم بق نة 

لكل منها.

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

أكتفار   15 بتاليخ  بطنجة  بلتجالية 

2021 تحت لقم 247022.

26(I

حجي  شركائه

انتيل كوربوريشن ليميتد
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

إغالق فرع تابع لشركة أجنب ة

حجي  شركائه
 شالع مفالي يفسف ، 20070، 

بلدبلبلب ضاء بملغرب28
»شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة« 

بمت ل كفلافليشن ل ن تد
 :  عنفبن مقرها بالجتناعي

 SN3 1RJ - 3ب  3ز  بي  يلتشي
سفيند ن بمجلت3ب.

 »قفل بلتصف ة لفرع تابع لشركة 
أجنب ة«

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي: 
.1(8655

إدبلة  مجلس  محضر  بنقت�شى 
بلشركة برم بملؤلخ في 2 شتن 3 2021 
تقرل قفل بلتصف ة لفرع تابع لشركة 
تسن ته  ل ن تد  كفلافليشن  بمت ل 
لتد  بلكائن  كفلافليشن  بمت ل 
أ يست  تفل  سنت3  تفين  في  عنفبمه 
بلزلقطفني  بملسي3ة  بلشالع  زب ية 

بلخضربء بلدبلبلب ضاء بملغرب.
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  .تم 
 1( بتاليخ  بلب ضاء  بالدبل  بلتجالية 

أكتفار 2021 تحت لقم 90)796

264I

FIDUCIARE IBN KHALDOUN CONSEILS

MOLATIF TRAVAUX
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
تأسيس شركة

 FIDUCIARE IBN KHALDOUN
CONSEILS

 AV MED V N° 380 3EME ETAGE
، BENI MELLAL MAROC
 MOLATIF TRAVAUX

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 
بلشريك بلفح د

 عنفبن مقرها بالجتناعي بلكائن 
بايت أسع د أففلبل بزيال7 

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بلفح د 
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لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
4(77

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
بلقامفن  إعدبد  تم   2020 مفم 3   12
مسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 
بلفح د  بلشريك  ذبت  محد دة 

باملنيزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بلفح د.
عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 
 : تسن تها  بنختصر  بالقتضاء 

 .MOLATIF TRAVAUX
مقا 7   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

أعنا7 أ  إنشاءبت متنفعة. 
:بلكائن  بالجتناعي  بملقر  عنفبن 

بايت أسع د أففلبل بزيال7.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة: 99 سنة.
 100.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 

دلهم، مقسم كالتالي:
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :
(حي  عنفبمه  محند  بلس د  بحي 
بزيال7  أففلبل  بلعسكرية  بلثكنة 

22000.بزيال7 بملغرب)
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:
(حي  عنفبمه  محند  بلس د  بحي 
بزيال7  أففلبل  بلعسكرية  بلثكنة 

22000.بزيال7 بملغرب)
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
ذجن 3   2( بتاليخ  بزيال7  بالبتدبئ ة 

2020 تحت لقم 66).
بتاليخ   4708((97 بلطلب  لقم 

1(/10/2021
265I

TRAGESCO

ENTD
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
لفع لأسنا7 بلشركة

TRAGESCO
 BD LA RESISTANCE B21، 159
2490، CASABLANCA MAROCA

ENTD شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بلفح د

 10RUE عنفبن مقرها بإلجتناعي 

 BOULMANE 7ème ETAGE APPT

BOURGOGNE, 10 20050 19 دبل 

بلب ضاء بملغرب.

لفع لأسنا7 بلشركة

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.164977

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 

تم   2021 يفل فز   05 في  بملؤلخ 

قدله  بنبلغ  بلشركة  لأسنا7  لفع 

من  أي  دلهم«   (.000.000«

»1.000.000 دلهم« إلى »4.000.000 

مقاصة  إجربء   : طريق  عن  دلهم« 

بملقدبل  بملحددة  بلشركة  ديفن  مع 

 بملستحقة.

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

 19 بتاليخ  بلب ضاء  بالدبل  بلتجالية 

يفل فز 2021 تحت لقم 94)787.

266I

TRAGESCO

CAFE LE COURTOIS

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د

تحفيل بملقر بالجتناعي للشركة

TRAGESCO

 BD LA RESISTANCE B21، 159

2490، CASABLANCA MAROCA

CAFE LE COURTOIS شركة ذبت 

مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 

بلفح د

 BD عنفبن مقرها بإلجتناعي 

 BOURGOGNE RUE JAAFAR

 IBNOU HABIB RESIDENCE

 AL MACHRIK II 1°ETAGE N°3

.- 20050 CASABLANCA MAROC

تحفيل بملقر بالجتناعي للشركة

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.455(07

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 

بملؤلخ في )2 يفل فز 2020 تم تحفيل 

من  للشركة  بلحالي  بالجتناعي  بملقر 

 BD BOURGOGNE RUE JAAFAR«

 IBNOU HABIB RESIDENCE AL

 MACHRIK II 1°ETAGE N°3 -

 »20050 CASABLANCA MAROC

 QUARTIER GAUTHIER 54« إلى 

 AVENUE HASSAN SOUKTANI -

.»20060 CASABLANCA MAROC

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

 12 بتاليخ  بلب ضاء  بالدبل  بلتجالية 

غشت 2020 تحت لقم 742820.

267I

HIGH EDGE CONSULTING

VINTAGE RENT CAR
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تففيت حصص

HIGH EDGE CONSULTING

 AV Hassan 2 Bureaux Nakhil

 1er Etage, 6 ، 93000، TETOUAN

بملغرب

VINTAGE RENT CAR شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة

 عنفبن مقرها بإلجتناعي حجال 

 N بلعر سة بنشر ع بمن ة بلفك

LC1-RC-4- عنالة 4 بملحل بلتجالي

GHN - 93000 تطفبن بملغرب.

تففيت حصص
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.29861

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 

تنت   2021 شتن 3   02 في  بملؤلخ 

بملصادقة على :

بالشقر  مب ل  (ة)  بلس د  تففيت 

500 حصة بجتناع ة من أصل 500 

بيت  بنس  (ة)  بلس د  لفائدة  حصة 

حنف بتاليخ 02 شتن 3 2021.

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم   

شتن 3   16 بالبتدبئ ة بتطفبن بتاليخ 

2021 تحت لقم 8)6).

268I

JURIS LEGAL

 LA CENTRALE MAROCAINE

DE CONSTRUCTION
شركة بملساهنة

تحفيل بملقر بالجتناعي للشركة

JURIS LEGAL

 Angle Bd Abdelmoumen &

 Rue Chatila, Résidence Kamar,

 Etg 3, Bureau 6 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

 LA CENTRALE MAROCAINE

شركة   DE CONSTRUCTION

بملساهنة

 عنفبن مقرها بإلجتناعي ال كفلين 

بلحدبئق،  إقامة   ,(7-(8 تجزئة   ,2

بلعنالة A، بلطابق ) - 20190 بلدبل 

بلب ضاء بملغرب.

تحفيل بملقر بالجتناعي للشركة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.(4762(

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 

بملؤلخ في 25 دجن 3 2017 تم تحفيل 

من  للشركة  بلحالي  بالجتناعي  بملقر 

إقامة   ,(7-(8 تجزئة   ,2 كفلين  »ال 

 -  ( بلطابق   ،A بلعنالة  بلحدبئق، 

20190 بلدبل بلب ضاء بملغرب« إلى »6 

طريق مكة، حي بلقنم - 20000 بلدبل 

بلب ضاء بملغرب«.

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

 2( بتاليخ  بلب ضاء  بالدبل  بلتجالية 

شتن 3 2021 تحت لقم )84)79.

269I

I&I LAW FIRM S.A.R.L

مناز7 بلربحة

MANAZIL ARRAHA 
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تفس ع نشاط بلشركة 

I&I LAW FIRM S.A.R.L

)، شالع 2 مالس، إقامة مر ة، 

بلطابق بلرببع. ، 20490، بلدبل 

بلب ضاء بملغرب

 MANAZIL ARRAHA مناز7 بلربحة

شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة
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 عنفبن مقرها بالجتناعي 99، زمقة 

برمي3 مفالي عبد هللا - 20000 

بلدبلبلب ضاء بملغرب.

تفس ع نشاط بلشركة

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.52487

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 

بملؤلخ في 26 ماي 2021 تنت إضافة 

إلى نشاط بلشركة  بلتال ة  برنشطة 

بلحالي :

*بلت3 يج بلعقالي بجن ع أشكاله 

،  ال س نا بناء بملباني بملعدة للسكنى 

، لحساب بلشركة بلخاص أ  لحساب 

برغ ال

تقس م  بلب ع،  *بلشربء، 

بلعقالبت، بلتجزئات بلعقالية  تطفير 

أي منتلكات غي3 منقفلة

أ   مشابه  فعل  أي  أ   *بلكربء 

مرتبط 

بملدم ة  بلبناء  بلهندسة  *شركة 

 كل ما هف متعلق بالت3 يج بلعقالي

بلبناء  مفبد  جن ع  في  *بلتجالة 

بلصلة  ذبت  أ   بملناثلة   بملنتجات 

،تامة بلصنع أ  مصف بملصنعة

*تنث ل أي شركة أ  عالمة تجالية

*تشغ ل أي عنل ة  اربءة بإلخت3بع 

بجن ع  حصة  على  *بالستحفبذ 

مجنفعة  أ   شركة  أي  في  أشكالها 

سيتم  بلتي  أ   إنشاؤها  يتم  شركات 

إنشاؤها.

أ   تجالية  معاملة  أي  * عامة، 

تتعلق  عقالية  أ   منقفلة  مال ة، 

بشكل مباشر أ  غي3 مباشر بارنشطة 

بملذكفلة أعاله أ  من بملحتنل فقط 

أن تف�شي إلى تحق قها..

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم   

 21 بتاليخ  بلب ضاء  بالدبل  بلتجالية 

شتن 3 2021 تحت لقم 06))79.

270I

Audifisc Maroc

حوري إنفيست
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
تأسيس شركة

»حفلي إمفيست » ش.ذ.م.م من 

شريك  ح د 

إعالن عن تأسيس شركة ذبت 

مسؤ ل ة محد دة من شريك  ح د

بنقت�شى عقد عرفي م 3م بالدبل 

 ،  04-10-1202 بتاليخ  بلب ضاء 

مسؤ ل ة  ذبت  شركة  تأسيس  تم 

محد دة من شريك  ح د  بلتي تتففر 

على بلخصائص بلتال ة :

بسم بلشركة: »حفلي إمفيست » 

ش.ذ.م.م من شريك  ح د

بلهدف: بالغربض بلتي أسست من 

بجلها بلشركة هي: 

• بإلنعاش بلعقالي،  بقتناء جن ع 

بملنقفلة،  غي3  أ   بملنقفلة  بملنتلكات 

 جن ع برلب�شي بلحضرية أ  بلريف ة ؛

لجن ع  بملباني  جن ع  تشي د   •

برغربض؛

بملنلفكة  بملباني  بستغال7   •

طريق  عن  مباشرة  إما  للشركة، 

من  أخرى  طريقة  بأي  أ   بإليجال، 

طرق بالستغال7؛

• ح ازة جن ع بملنتلكات بملنقفلة 

أ  غي3 بملنقفلة؛

بستئجال  تس ي3 بملباني،  إدبلة،   •

ملكا  الحقا  تصبح  أن  ينكن   بلتي 

أ   بالستحفبذ  طريق  عن  للشركة 

بلتباد7 أ  بملساهنة أ  غي3ها؛

بلعنل ات  جن ع  عامة  بصفة    

أ   بملال ة  أ   بلصناع ة  أ   بلتجالية 

أ   بلعقالية  أ   بملنقفلة  أ   بملدم ة 

أ   مباشر  بشكل  غي3ها،  بملتعلقة 

غي3 مباشر بهدف بلشركة أ  بجن ع 

برهدبف بملناثلة أ  ذبت بلصلة.

يفم  من  ببتدبء  سنة   99  : بملدة 

تق  دها بالسجل بلتجالي.

 ، بلب ضاء  بلدبل  بلشركة:  مقر   

بلزلقطفني،  محند  شالع   ،265

بلطابق 9، شقة 92. 

لأسنا7  يبلغ   : بلشركة  لأسنا7 
مقسم  دلهم   100.000 بلشركة 
دلهم   100 بق نة  حصة   1000 إلى 
بملدففعة  بملسددة   ، للفبحدة 
بلفح د  بلشريك  من طرف  بالكامل 

بلس دة حفلية بفعب دي. 
تسي3بلشركة   : بلشركة  بدبلة 
بلس دة  بلفح د  بلشريك  طرف  من 

حفلية بفعب دي ملدة غي3 محد دة.
بلسنة بملال ة للشركة : تبتدئ من 

فاتح يناير  تنتهي في1) دجن 3. 
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
لقم  تحت  بلب ضاء  بالدبل  بلتجالية 
519661 من بلسجل بلتجالي بتاليخ 

 .18/10/2021
 ملخص قصد بلنشر

271I

HELP ENTREPRISE

PARA NEGOCE MANSOUR
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
تأسيس شركة

HELP ENTREPRISE
 23RUE BOURED 2EME ETG
 APPT 4 ROCHES NOIRES ،

20290، CASABLANCA MAROC
 PARA NEGOCE MANSOUR

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 
بلشريك بلفح د

 عنفبن مقرها بإلجتناعي )2 زمقة 
بفليد بلطابق بلثاني بلشقة 4 

بلصخفل بلسفدبء - 20290 بلدبل 
بلب ضاء بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بلفح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
517917

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
تم إعدبد بلقامفن   2021 أكتفار   04
مسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 
بلفح د  بلشريك  ذبت  محد دة 

باملنيزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بلفح د.

عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 

 PARA  : بنختصر تسن تها  بإلقتضاء 

.NEGOCE MANSOUR

غرض بلشركة بإيجاز : بملتاجرة في 

مفبد  أالت بلتجن ل  بلص دلة.

 2(  : بالجتناعي  بملقر  عنفبن 

 4 زمقة بفليد بلطابق بلثاني بلشقة 

بلدبل   20290  - بلسفدبء  بلصخفل 

بلب ضاء بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 

دلهم، مقسم كالتالي:

بلزهربء  فاطنة  بشبفق  بلس دة 

دلهم   100 بق نة  حصة   1.000  :

للحصة.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :

بلزهربء  فاطنة  بشبفق  بلس دة 

 156 بالمان عنالة  تجزئة  عنفبمه(ب) 

م س 19 شقة 6 ع س 20250 بلدبل 

بلب ضاء بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:

بلزهربء  فاطنة  بشبفق  بلس دة 

 156 بالمان عنالة  تجزئة  عنفبمه(ب) 

م س 19 شقة 6 ع س 20250 بلدبل 

بلب ضاء بملغرب

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

 04 بتاليخ  بلب ضاء  بالدبل  بلتجالية 

أكتفار 2021 تحت لقم 794974.

272I

I&I LAW FIRM S.A.R.L

JID-KID IMMOBILIER
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تغ ي3 تسن ة بلشركة

I&I LAW FIRM S.A.R.L

)، شالع 2 مالس، إقامة مر ة، 

بلطابق بلرببع. ، 20490، بلدبل 

بلب ضاء بملغرب

 JID-KID IMMOBILIER

شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة
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 عنفبن مقرها بالجتناعي )، شالع 2 

مالس، إقامة مر ة، بلطابق بلرببع - 

.Maroc 20490 بلدبل بلب ضاء

تغ ي3 تسن ة بلشركة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

 129(45

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 

تغ ي3  تم   2021 ماي   26 في  بملؤلخ 

 JID-KID« من  بلشركة  تسن ة 

 JID KID« إلى   «  IMMOBILIER

.« JADID

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

 04 بتاليخ  بلب ضاء  بالدبل  بلتجالية 

غشت 2021 تحت لقم 788987.

27(I

LEADER FIN

OPTIMDEV CONSULTING
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د

تغ ي3 نشاط بلشركة

LEADER FIN

زمقة شففالي ب الد بإلقامة فالر س« 

E« بلطابق بلثاني بملكتب 12 بلدبل 

ب ضاء، 20500، بلدبل ب ضاء بملغرب

 OPTIMDEV CONSULTING

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د

 عنفبن مقرها بالجتناعي 45 زمقة 

عبد بلقادل مفتكال بلطابق 2 لقم 4 - 

20000 بلدبل بلب ضاء بملغرب.

تغ ي3 نشاط بلشركة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.((8079

بلفح د  بلشريك  قربل  بنقت�شى 

تم   2021 شتن 3   01 في  بملؤلخ 

»هندسة  من  بلشركة  نشاط  تغ ي3 

بلكنب فتر« إلى »بلت3 يج بلعقالي«.

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

 2( بتاليخ  بلب ضاء  بالدبل  بلتجالية 

شتن 3 2021 تحت لقم 819)0079.

274I

CABINET LAAFOU CONSEIL

CARRIED SPV
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
تأسيس شركة

CARRIED SPV

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د

برأسنا7 10.000,00 دلهم

 عنفبن مقرها بالجتناعي زب ية 

طريق بلجديدة  زمقة ببف ظبي - بلدبل 

بلب ضاء بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بلفح د 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي: 

519595

 ,2021 شتن 3   (0 تاليخ  في  ثم 

للشركة  بالسا�شي  بلنظام  بعدبد 

باملنيزبت بلتال ة:

ذبت  شركة  بلشركة:  شكل 

بلشريك  ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بلفح د.

عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 

تسن تها:  بنختصر  بالقتضاء 

.CARRIED SPV

غرض بلشركة بإيجاز: 

- بالستحفبذ باملشالكة بملباشرة أ  

غي3 بملباشرة في جن ع بلشركات بلتي 

سيتم إنشاؤها أ  بلقائنة بالفعل عن 

طريق بالكتتاب في لأس بملا7 أ  عن 

طريق بالستحفبذ على بر لبق بملال ة، 

كنساهم أ  كشريك؛

- أخذ بملصالح مهنا كان شكلها في 

جن ع بلعنل ات أ  بلشركات مهنا كان 

مفضفعها؛

- إدبلة  ا ع بملنتلكات؛

جن ع  تباد7  أ   ب ع  أ   شربء   -

بر لبق بملال ة  بلحقفق بالجتناع ة 

 أسهم بلففبئد؛

 اصفة عامة، أي معاملة تجالية 

أ   منقفلة  أ   مال ة  أ   صناع ة  أ  

بشكل  مرتبطة  تكفن  قد  عقالية 

مباشر أ  غي3 مباشر بنشاطها أ  من 

بملحتنل أن تسهل إتنامها.

زب ية  بالجتناعي:  بملقر  عنفبن 

طريق بلجديدة  زمقة ببف ظبي - بلدبل 

بلب ضاء بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

سنة من تاليخ ق ده في   99 بلشركة: 

بلسجل بلتجالي.

عشرة  بلشركة  ما7  لأس  يبلغ 

آالف دلهم (10،000.00 دلهم).  هي 

مقسنة إلى مائة (100) حصة بق نة 

مرقنة  للحصة،  دلهم   (100) مائة 

بملساهم  100  ينلكها  إلى   01 من 

بلفح د بالكامل على بلنحف بلتالي:

 VALORIS  ……… حصة   100

 CAPITAL

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:

هبطى  مخلص  س دي  بلس د   -

 ،16/01/1974 مفبل د  بإلدلي�شي، 

شالع عبد ببلط ف بن   21 مق م في 

تجزئة   2 بلشقة   2 بلطابق  قد ل 

2 حي بلربسين بلب ضاء،  بلريف منر 

 بلذي يقبل، لفت3ة غي3 محد دة.

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

 18 بتاليخ  بلب ضاء  بالدبل  بلتجالية 

بكتفار 2021 تحت لقم 796877.

عن بملستخلص  بلب امات

275I

STE AGEFICO SARL

BASRAM
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تأسيس شركة

STE AGEFICO SARL

12 شالع عنر بلخ ام بلطابق بلثاني 
لقم 4 ، 90000، طنجة بملغرب

BASRAM شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة

 عنفبن مقرها بإلجتناعي 77 زمقة 

بلشهدبء تجزئة فتح بن ديبان - 

90000 طنجة بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

120521

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 

تم إعدبد بلقامفن   2021 يفل فز   29

بملسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحد دة باملنيزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.

عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 

 : تسن تها  بنختصر  بإلقتضاء 

.BASRAM

أعنا7   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بلبناء  بلتشي د.

زمقة   77  : عنفبن بملقر بالجتناعي 

 - ديبان  بن  فتح  تجزئة  بلشهدبء 

90000 طنجة بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 

دلهم، مقسم كالتالي:

50 حصة   : بلس د جدب ي باسف 

بق نة 1.000 دلهم للحصة.

حصة   50  : خالد  أهربم  بلس د 

بق نة 1.000 دلهم للحصة.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :

بلس د جدب ي باسف عنفبمه(ب) حي 

 90000  6 لقم   11 ببن خلد ن زمقة 

طنجة بملغرب.

بلس د أهربم خالد عنفبمه(ب) 290 

زمقة لبسينج 59200 تفلكفبن فرنسا.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:

بلس د جدب ي باسف عنفبمه(ب) حي 

 90000  6 لقم   11 ببن خلد ن زمقة 

طنجة بملغرب

بلس د أهربم خالد عنفبمه(ب) 290 

زمقة لبسين 59200 تفلكفبن فرنسا

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

أكتفار   04 بتاليخ  بطنجة  بلتجالية 

2021 تحت لقم 246604.

276I
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TRAGESCO

VIKRAM INTERNATIONAL
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
تأسيس شركة

TRAGESCO
 BD LA RESISTANCE B21، 159
2490، CASABLANCA MAROCA

 VIKRAM INTERNATIONAL
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
 BD عنفبن مقرها بإلجتناعي 

 BOURGOGNE RUE JAAFAR
 IBNOU HABIB RESIDENCE

 AL MACHRIK II 1°ETAGE N°3
CASABLANCA - 20050 بلب ضاء 

بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بلفح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
446059

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
تم إعدبد بلقامفن   2019 أكتفار   08
مسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 
بلفح د  بلشريك  ذبت  محد دة 

باملنيزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بلفح د.
عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 
 : تسن تها  بنختصر  بإلقتضاء 

.VIKRAM INTERNATIONAL
 : بإيجاز  بلشركة  غرض 

.NÉGOCIANT
 BD  : بالجتناعي  بملقر  عنفبن 
 BOURGOGNE RUE JAAFAR
 IBNOU HABIB RESIDENCE
 AL MACHRIK II 1°ETAGE N°3
بلب ضاء   CASABLANCA - 20050

بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 

دلهم، مقسم كالتالي:
بلس د أ م د سينغ : 1.000 حصة 

بق نة 100 دلهم للحصة.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 
 صفات  مفبطن بلشركاء :

 SINGH UMED بلس د 
 VILL MANGAPUR PO عنفبمه(ب) 
 SARKAURA THANA KURWAR
 DISIT SULTANPUR 2(0125

.MANGAPUR INDIA
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:
 SINGH UMED بلس د 
 VILL MANGAPUR PO عنفبمه(ب) 
 SARKAURA THANA KURWAR
 DISIT SULTANPUR 2(0125

MANGAPUR INDIA
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
 21 بتاليخ  بلب ضاء  بالدبل  بلتجالية 

أكتفار 2019 تحت لقم 717570.
277I

TRAGESCO

HERO TEX
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
تأسيس شركة

TRAGESCO
 BD LA RESISTANCE B21، 159
2490، CASABLANCA MAROCA
HERO TEX شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بلفح د
 عنفبن مقرها بإلجتناعي 
 RUE SOUMAYA IMM

 N°82 4°ETAGE APPT N°16
 QUARTIER PALMIER - 20340

CASABLANCA MAROC
تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بلفح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
(92277

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
بلقامفن  إعدبد  تم   2018 يناير   0(
مسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 
بلفح د  بلشريك  ذبت  محد دة 

باملنيزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بلفح د.

عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 
 HERO : بإلقتضاء بنختصر تسن تها

. TEX
 Import  : بإيجاز  بلشركة  غرض 

.export
 RUE  : بالجتناعي  بملقر  عنفبن 
 SOUMAYA IMM N°82 4°ETAGE
 APPT N°16 QUARTIER PALMIER
.- 20340 CASABLANCA MAROC
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 

دلهم، مقسم كالتالي:
 ALAMCHANDANI بلس د 
 HOTCHAND HIRALAL : 1.000

حصة بق نة 100 دلهم للحصة.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :
 ALAMCHANDANI بلس د 
عنفبمه(ب)   HOTCHAND HIRALAL
 FLAT N°511-512 BLDG N°2-A
 RAHEJA CLASSIQUE LINK ROAD
 ANDHERI WEST MUMBAI
 400053 MAHARASHTRA

.INDIA
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:
 ALAMCHANDANI بلس د 
عنفبمه(ب)   HOTCHAND HIRALAL
 FLAT N°511-512 BLDG N°2-A
 RAHEJA CLASSIQUE LINK ROAD
 ANDHERI WEST MUMBAI
400053 MAHARASHTRA INDIA
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
 10 بتاليخ  بلب ضاء  بالدبل  بلتجالية 

يناير 2018 تحت لقم 00654122.
278I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

MECTP GROUP
إعالن متعدد بلقربلبت

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 شالع مفليتام ا صند ق بل 3يد 
2609 ، 40000، مربكش بملغرب
MECTP GROUP »شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة«

 عنفبن مقرها بالجتناعي: الشفم ي3 
2 لقم 19 حي بلرياض - 10000 

بلرااط بملغرب.
»إعالن متعدد بلقربلبت«

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي: 
.6(0(7

بنقت�شى بلجنع بلعام بالستثنائي 
بملؤلخ في 19 يفل فز 2021

تم بتخاذ بلقربلبت بلتال ة: 
قربل لقم 1: بلذي ينص على مايلي: 
بالجتناع ة  بلحصص  جن ع  ب ع 
بلتي  بجتناع ة)  حصة   50.000(
بملهدي  محند  بلس د  ينتلكها 
 MECTP  « شركة  في  مست3زق 
شركة  لفائدة   (  GROUP (SARL
 MOROCCAN MINERALS AND
 MINING CORPORATION (SARL

 » ( AU
قربل لقم 2: بلذي ينص على مايلي: 
بالجتناع ة  بلحصص  بعض  ب ع 
بلتي  بجتناع ة)  حصة   49.999(
في  بفطالب  محند  بلس د  ينتلكها 
 (MECTP GROUP (SARL  « شركة 
 MOROCCAN شركة  لفائدة 
 MINERALS AND MINING

 » ( CORPORATION (SARL AU
قربل لقم ): بلذي ينص على مايلي: 
 1) ب ع بعض بلحصص بالجتناع ة 
حصة بجتناع ة) بلتي ينتلكها بلس د 
 MECTP  « محند بفطالب في شركة 
بلس د  لفائدة   (GROUP (SARL

مشتاق مشتاقي
على  ينص  بلذي   :4 لقم  قربل 
مايلي: بستقالة بلس د محند بملهدي 
مشتاق  بلس د  مست3زق  تع ين 

مشتاقي مسي3  ح د ملدة غي3 محددة
قربل لقم 5: بلذي ينص على مايلي: 
منح تفق ع بلشركات بملصرف ة بشكل 
ق فد  أي  فردي  منفصل  اد ن 

للس د مشتاق مشتاقي
 تبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

بلنظام برسا�شي بلتال ة: 
بند لقم 1: بلذي ينص على مايلي: 
 1(,  7  ,6 بملفبفقة على تعديل بملفبد 

 تحديث بلنظام بالسا�شي للشركة.
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باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
أكتفار   1( بتاليخ  بالرااط  بلتجالية 

2021 تحت لقم 118279.
279I

STE AGEFICO SARL

CASTEL CLEOPATRA
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

لفع لأسنا7 بلشركة

STE AGEFICO SARL
12 شالع عنر بلخ ام بلطابق بلثاني 

لقم 4 ، 90000، طنجة بملغرب
CASTEL CLEOPATRA شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة
 عنفبن مقرها بإلجتناعي حي فا7 
فلفلي زمقة 67 لقم 21 - 90000 

طنجة بملغرب.
لفع لأسنا7 بلشركة

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 
.(845(

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 
تم   2021 شتن 3   27 في  بملؤلخ 
قدله  بنبلغ  بلشركة  لأسنا7  لفع 
من  أي  دلهم«   (.000.000«
»2.000.000 دلهم« إلى »5.000.000 
مقاصة  إجربء   : طريق  عن  دلهم« 
بملقدبل  بملحددة  بلشركة  ديفن  مع 

 بملستحقة.
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
أكتفار   11 بتاليخ  بطنجة  بلتجالية 

2021 تحت لقم 246800.
280I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

 COMPAGNIE MAROCAINE
MINIERE DE FER - CMMF

إعالن متعدد بلقربلبت

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 شالع مفليتام ا صند ق بل 3يد 
2609 ، 40000، مربكش بملغرب
 COMPAGNIE MAROCAINE
 MINIERE DE FER - CMMF

»شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة«
 عنفبن مقرها بالجتناعي: الشفم ي3 

2 لقم 19 حي بلرياض - 10000 
بلرااط بملغرب.

»إعالن متعدد بلقربلبت«
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي: 

.8((75

بنقت�شى بلجنع بلعام بالستثنائي 

بملؤلخ في 19 يفل فز 2021

تم بتخاذ بلقربلبت بلتال ة: 

قربل لقم 1: بلذي ينص على مايلي: 

بالجتناع ة  بلحصص  بعض  ب ع 

بلتي  بجتناع ة)  حصة   66.979(

بفطالب  محند  بلس د  ينتلكها 

 COMPAGNIE« شركة  في 

 MAROCAINE MINIERE DE FER

شركة  لفائدة   (- CMMF (SARL

 MOROCCAN MINERALS AND

 MINING CORPORATION (SARL

 » ( AU

قربل لقم 2: بلذي ينص على مايلي: 

بالجتناع ة  بلحصص  بعض  ب ع 

ينتلكها  بلتي  بجتناع ة)  حصة   1(

شركة  في  بفطالب  محند  بلس د 

 COMPAGNIE MAROCAINE«

 (MINIERE DE FER - CMMF (SARL

لفائدة بلس د مشتاق مشتاقي

قربل لقم ): بلذي ينص على مايلي: 

بالجتناع ة  بلحصص  جن ع  ب ع 

بلتي  بجتناع ة)  حصة   65.010(

بملهدي  محند  بلس د  ينتلكها 

 COMPAGNIE« في شركة  مست3زق 

 MAROCAINE MINIERE DE FER

شركة  لفائدة   (- CMMF (SARL

 MOROCCAN MINERALS AND

 MINING CORPORATION (SARL

 » ( AU

قربل لقم 4: بلذي ينص على مايلي: 

بالجتناع ة  بلحصص  جن ع  ب ع 

بلتي  بجتناع ة)  حصة   65.010(

بمكادي  بدليس  بلس د  ينتلكها 

 COMPAGNIE« شركة  في  شفبف 

 MAROCAINE MINIERE DE FER

شركة  لفائدة   (- CMMF (SARL

 MOROCCAN MINERALS AND

 MINING CORPORATION (SARL

 » ( AU

قربل لقم 5: بلذي ينص على مايلي:

محند  بلس د  من  كل  بستقالة   
بدليس  مست3زق  بلس د  بملهدي 
بمكادي شفبف  تع ين بلس د مشتاق 
مشتاقي مسي3  ح د ملدة غي3 محددة؛

قربل لقم 6: بلذي ينص على مايلي: 
منح تفق ع بلشركات بملصرف ة بشكل 
ق فد  أي  فردي  منفصل  اد ن 

للس د مشتاق مشتاقي
 تبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

بلنظام برسا�شي بلتال ة: 
بند لقم 1: بلذي ينص على مايلي: 
 7,  6,  1( بملفبفقة على تعديل بملفبد 

 تحديث بلنظام بالسا�شي للشركة
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
أكتفار   1( بتاليخ  بالرااط  بلتجالية 

2021 تحت لقم 118277.
281I

ISDM CONSULTING

RIYAD EL FAKHAMA
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
تأسيس شركة

ISDM CONSULTING
 IMM EL HAIRACH NR 351

 AVENUE MED 6 APP 05 2EME
 ،ETAGE LAAYOUNE ، 70000

بلع فن بملغرب
RIYAD EL FAKHAMA شركة ذبت 

مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 
بلفح د

 عنفبن مقرها بإلجتناعي شالع 
بلحزبم حي بلصناعي بلع فن - 

70000 بلع فن بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بلفح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
(8471

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
تم إعدبد بلقامفن   2021 أكتفار   12
مسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 
بلفح د  بلشريك  ذبت  محد دة 

باملنيزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بلفح د.

عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 
 RIYAD : بإلقتضاء بنختصر تسن تها

.EL FAKHAMA
منف7   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بلحفالت  خدمات بلطعامة.
شالع   : بالجتناعي  بملقر  عنفبن 
بلحزبم حي بلصناعي بلع فن - 70000 

بلع فن بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 

دلهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : بلس د عبد بلحق بم 3ع 

حصة بق نة 100 دلهم للحصة.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :
بلس د عبد بلحق بم 3ع عنفبمه(ب) 
بلشقة  بمه دي  عنالة  بحزبم  شالع 
 70000 بلع فن   01 حي بلفحدة   04

بلع فن بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:
بلس د عبد بلحق بم 3ع عنفبمه(ب) 
بلشقة  بمه دي  عنالة  بحزبم  شالع 
 70000 بلع فن   01 حي بلفحدة   04

بلع فن بملغرب
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
)1 أكتفار  بالبتدبئ ة بالع فن بتاليخ 

2021 تحت لقم 194/2021).
282I

ISDM CONSULTING

RAYA FOD
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
تأسيس شركة

ISDM CONSULTING
 IMM EL HAIRACH NR 351

 AVENUE MED 6 APP 05 2EME
 ،ETAGE LAAYOUNE ، 70000

بلع فن بملغرب
RAYA FOD شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بلفح د
 عنفبن مقرها بإلجتناعي تجزئة 
بلففاق لقم F1/84) بلع فن - 

70000 بلع فن بملغرب
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تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بلفح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

(8469

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 

تم إعدبد بلقامفن   2021 أكتفار   04

مسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بلفح د  بلشريك  ذبت  محد دة 

باملنيزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بلفح د.

عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 

 RAYA  : بنختصر تسن تها  بإلقتضاء 

.FOD

غرض بلشركة بإيجاز : شربء  ا ع 

 تفزيع جن ع بلسلع بلغذبئ ة.

تجزئة   : بالجتناعي  بملقر  عنفبن 

 - بلع فن   F1/(84 لقم  بلففاق 

70000 بلع فن بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 

دلهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : لفناكر  بلحسين  بلس د 

حصة بق نة 100 دلهم للحصة.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :

بلس د بلحسين لفناكر عنفبمه(ب) 

زمقة عال7 بن عبد هللا طامطان   0(

82000 طامطان بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:

بلس د بلحسين لفناكر عنفبمه(ب) 

زمقة عال7 بن عبد هللا طامطان   0(

82000 طامطان بملغرب

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

)1 أكتفار  بالبتدبئ ة بالع فن بتاليخ 

2021 تحت لقم 192/2021).

28(I

ISDM CONSULTING

AZZER BUILDING
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
تأسيس شركة

ISDM CONSULTING

 IMM EL HAIRACH NR 351

 AVENUE MED 6 APP 05 2EME

 ،ETAGE LAAYOUNE ، 70000

بلع فن بملغرب

AZZER BUILDING شركة ذبت 

مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 

بلفح د

 عنفبن مقرها بإلجتناعي حي 
بلقدس زمقة بالغربد لقم 06 بلع فن 

- 70000 بلع فن بملغرب 

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بلفح د 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

(8467

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
تم إعدبد بلقامفن   2021 أكتفار   12

مسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بلفح د  بلشريك  ذبت  محد دة 

باملنيزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بلفح د.

عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 

 AZZER : بإلقتضاء بنختصر تسن تها

.BUILDING

بلبناء   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

 بعنا7 بخرى.

حي   : بالجتناعي  بملقر  عنفبن 
06 بلع فن  بلقدس زمقة بالغربد لقم 

- 70000 بلع فن بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 

دلهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : بلزل بلي  بلناجم  بلس د 

حصة بق نة 100 دلهم للحصة.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :

بلس د بلناجم بلزل بلي عنفبمه(ب) 

 06 لقم  بالغربد  زمقة  بلقدس  حي 

بلع فن 70000 بلع فن بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:

بلس د بلناجم بلزل بلي عنفبمه(ب) 

 06 لقم  بالغربد  زمقة  بلقدس  حي 

بلع فن 70000 بلع فن بملغرب 

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

)1 أكتفار  بالبتدبئ ة بالع فن بتاليخ 

2021 تحت لقم 2021/)19).

284I

HELP ENTREPRISE

 ARTHINK

COMMUNICATION
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تحفيل بملقر بالجتناعي للشركة

HELP ENTREPRISE

 23RUE BOURED 2EME ETG

 APPT 4 ROCHES NOIRES ،

20290، CASABLANCA MAROC

 ARTHINK COMMUNICATION

شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

 عنفبن مقرها بإلجتناعي 26 محج 

مرس بلسلطان شقة ) طابق 1 - 

20006 بلدبل بلب ضاء بملغرب.

تحفيل بملقر بالجتناعي للشركة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.46(491

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 

بملؤلخ في )1 شتن 3 2021 تم تحفيل 

من  للشركة  بلحالي  بالجتناعي  بملقر 

 ( شقة  بلسلطان  مرس  محج   26«

بلب ضاء  بلدبل   20006  -  1 طابق 

زمقة بفليد بلطابق   2(« إلى  بملغرب« 

 - بلصخفل بلسفدبء   4 بلثاني بلشقة 

20290 بلدبل بلب ضاء بملغرب«.

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

 1( بتاليخ  بلب ضاء  بالدبل  بلتجالية 

أكتفار 2021 تحت لقم 796526.

285I

ISDM CONSULTING

BACKUP PRIVÉE
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تأسيس شركة

ISDM CONSULTING
 IMM EL HAIRACH NR 351

 AVENUE MED 6 APP 05 2EME
 ،ETAGE LAAYOUNE ، 70000

بلع فن بملغرب
BACKUP PRIVÉE شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة
 عنفبن مقرها بإلجتناعي تجزئة 
بالمل شطر ) لقم )4 بلع فن - 

70000 بلع فن بملغرب
تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

(8465
في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
تم إعدبد بلقامفن   2021 أكتفار   12
بملسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحد دة باملنيزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.
عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 
 : تسن تها  بنختصر  بإلقتضاء 

.BACKUP PRIVÉE
بلتعل م   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بلخاص.
تجزئة   : بالجتناعي  بملقر  عنفبن 
 - بلع فن   4( لقم   ( شطر  بالمل 

70000 بلع فن بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 

دلهم، مقسم كالتالي:
 500  : بلخاط بي  حنان  بلس دة 

حصة بق نة 100 دلهم للحصة.
 500  : بلسعدبني  مفب7  بلس دة 

حصة بق نة 100 دلهم للحصة.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :
بلس دة حنان بلخاط بي عنفبمه(ب) 
بلع فن  بملستقبل  تجزئة   580 لقم 

70000 بلع فن بملغرب.
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بلس دة مفب7 بلسعدبني عنفبمه(ب) 
بلفحدة  مدينة  ج  بلفك   454 لقم 

بلع فن 70000 بلع فن بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:

بلس دة حنان بلخاط بي عنفبمه(ب) 
بلع فن  بملستقبل  تجزئة   580 لقم 

70000 بلع فن بملغرب 

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

)1 أكتفار  بالبتدبئ ة بالع فن بتاليخ 

2021 تحت لقم 191/2021).

286I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

 SOCIETE
 D›AMENAGEMENT

MINIER
إعالن متعدد بلقربلبت

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

57 شالع مفليتام ا صند ق بل 3يد 

2609 ، 40000، مربكش بملغرب

 SOCIETE D›AMENAGEMENT

MINIER »شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة ذبت بلشريك بلفح د«

 عنفبن مقرها بالجتناعي: الشفم ي3 

2 لقم 19 حي بلرياض - 10000 

بلرااط بملغرب.

»إعالن متعدد بلقربلبت«
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي: 

.101587

بنقت�شى بلجنع بلعام بالستثنائي 

بملؤلخ في 19 يفل فز 2021

تم بتخاذ بلقربلبت بلتال ة: 

قربل لقم 1: بلذي ينص على مايلي: 

بالجتناع ة  بلحصص  بعض  ب ع 

بلتي  بجتناع ة)  حصة   (8.999(

 COMPAGNIE  « شركة  تنتلكها 

 MAROCAINE MINIERE DE

شركة  في   »  (FER -CMMF (SARL

 SOCIETE D’AMENAGEMENT«

لفائدة شركة   (MINIER (SARL AU

 MOROCCAN MINERALS AND

 MINING CORPORATION (SARL

 » ( AU

قربل لقم 2: بلذي ينص على مايلي: 
 1) ب ع بعض بلحصص بالجتناع ة 
حصة بجتناع ة) بلتي تنتلكها شركة 
 COMPAGNIE MAROCAINE  «
 MINIERE DE FER -CMMF
 SOCIETE« شركة  في   »  ((SARL
 D’AMENAGEMENT MINIER
مشتاق  بلس د  لفائدة   ((SARL AU

مشتاقي
قربل لقم ): بلذي ينص على مايلي: 
من  للشركة  بلقامفني  بلشكل  تغ ي3 
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 
ذبت  شركة  إلى  بلفح د  بلشريك 

مسؤ ل ة محد دة 
قربل لقم 4: بلذي ينص على مايلي: 
بستقالة كل من بلس د محند بملهدي 
بمكادي  بدليس  مست3زق  بلس د 
شفبف  تع ين بلس د مشتاق مشتاقي 

مسي3  ح د ملدة غي3 محددة؛
قربل لقم 5: بلذي ينص على مايلي: 
منح تفق ع بلشركات بملصرف ة بشكل 
ق فد  أي  فردي  منفصل  اد ن 

للس د مشتاق مشتاقي
 تبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

بلنظام برسا�شي بلتال ة: 
بند لقم 1: بلذي ينص على مايلي: 
 6,  (  ,1 بملفبد  تعديل  على  بملفبفقة 
بالسا�شي  بلنظام  ,)1  تحديث   7,

للشركة
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
أكتفار   1( بتاليخ  بالرااط  بلتجالية 

2021 تحت لقم 118276.
287I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

COQOUPOULE
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تففيت حصص

 SOCIETE MARJANE CONSEIL
SARL

Appt.N°2, 2°Etage Lot.
 B22 Lotissement Zaitoune

 TIKIOUINE AGADIR ، 80000،
AGADIR MAROC

COQOUPOULE شركة ذبت 
بملسؤ ل ة بملحد دة

 عنفبن مقرها بإلجتناعي بلطابق 
بالل�شي لقم 426شالع عبد بهللا 

بلكرس في حي بلهدى بكادير - 80000 
بكادير بملغرب.

تففيت حصص
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.4614(
بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 
تنت   2021 أكتفار   08 في  بملؤلخ 

بملصادقة على :
بشرف بقفيدل  (ة)  تففيت بلس د 
أصل  من  بجتناع ة  حصة   500
500 حصة لفائدة بلس د (ة) محند 

بلتادلي بتاليخ 08 أكتفار 2021.
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم   
أكتفار   14 بتاليخ  باكادير  بلتجالية 

2021 تحت لقم )10681.
288I

SALMOUNTEX

سلمونتيكس
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
تأسيس شركة

SALMOUNTEX
تجزئة بملجد ، قطعة 91 ، 90080، 

طنجة بملغرب
سلنفمت كس شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بلفح د
 عنفبن مقرها بإلجتناعي تجزئة 

بملجد ، قطعة 91 - 90080 طنجة 
بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بلفح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
120705

 21 في  مؤلخ  حر  عقد  بنقت�شى 
بلقامفن  إعدبد  تم   2021 شتن 3 
مسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 
بلفح د  بلشريك  ذبت  محد دة 

باملنيزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بلفح د.
عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 
 : تسن تها  بنختصر  بإلقتضاء 

سلنفمت كس.
تصن م,   : بإيجاز  غرض بلشركة 
بلنس ج  منتجات  تصن ع  تسفيق 

 بملالبس
.

تجزئة   : بالجتناعي  بملقر  عنفبن 
طنجة   90080  -  91 قطعة   ، بملجد 

بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 

دلهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : سلنفن  مريم  بلس دة 

حصة بق نة 100 دلهم للحصة.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :
عنفبمه(ب)  سلنفن  مريم  بلس دة 
 90080  75 لقم   11 حي بملجد شالع 

طنجة بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:
عنفبمه(ب)  سلنفن  مريم  بلس دة 
 90080  75 لقم   11 حي بملجد شالع 

طنجة بملغرب
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
أكتفار   11 بتاليخ  بطنجة  بلتجالية 

2021 تحت لقم 246822.

289I

STE SEASIDE ENGLISH SERVICES

 SEASIDE ENGLISH
SERVICES

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 
بلشريك بلفح د

تأسيس شركة

 STE SEASIDE ENGLISH
SERVICES

9، زمقة 5 شالع بملنبت بلطابق 0 
لقم 2 ، 000)9، مرت ل بملغرب

 SEASIDE ENGLISH SERVICES
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
 عنفبن مقرها بإلجتناعي 9، زمقة 
5 شالع بملنبت بلطابق 0 لقم 2 - 

150)9 مرت ل بملغرب
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تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بلفح د 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

(0(79

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
تم إعدبد بلقامفن   2021 أكتفار   04

مسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بلفح د  بلشريك  ذبت  محد دة 

باملنيزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بلفح د.

عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 

 : تسن تها  بنختصر  بإلقتضاء 

.SEASIDE ENGLISH SERVICES

أنشطة   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

 بستشالة باإلمجليزية.
زمقة   ،9  : عنفبن بملقر بالجتناعي 
 -  2 لقم   0 بلطابق  بملنبت  شالع   5

150)9 مرت ل بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 

دلهم، مقسم كالتالي:

 REBECCA JANE بلس دة 

حصة   MAINWARING : 1.000

بق نة 100 دلهم للحصة.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :

 REBECCA JANE بلس دة 

 102 عنفبمه(ب)   MAINWARING

 4 شقة لقم   1 شالع بملنبت بلطابق 

150)9 مرت ل بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:

 REBECCA JANE بلس دة 

 102 عنفبمه(ب)   MAINWARING

 4 شقة لقم   1 شالع بملنبت بلطابق 

150)9 مرت ل بملغرب

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

أكتفار   1( بالبتدبئ ة بتطفبن بتاليخ 

2021 تحت لقم 074).

290I

FIDUCIAIRE AMER FISC

 STE AZAIM VOUTURE

SARL AU
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
تع ين مسي3 جديد للشركة

FIDUCIAIRE AMER FISC

 BD ANNASR IMMB CHOURAK

 1ERE ETAGE ZAIO، 62000،

NADOR MAROC

 STE AZAIM VOUTURE SARL AU

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د

 QT 89 عنفبن مقرها بإلجتناعي 

 FARAH ZAIO - 62900 ZAIO

.MAROC

تع ين مسي3 جديد للشركة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.16(5(

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 

2021 تم تع ين  22 شتن 3  بملؤلخ في 

بلس د(ة)  للشركة  جديد  مسي3 

بدلي�شي عب د كنسي3  ح د

تبعا لقبف7 بستقالة بملسي3.

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

بالبتدبئ ة بالناضفل بتاليخ 29 شتن 3 

2021 تحت لقم 4018.

291I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

AS MINING
إعالن متعدد بلقربلبت

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

57 شالع مفليتام ا صند ق بل 3يد 

2609 ، 40000، مربكش بملغرب

AS MINING »شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة ذبت بلشريك 

بلفح د«

 عنفبن مقرها بالجتناعي: بكدب7 
زمقة  بد بهت بقامة لقم 6 شقة لقم 

11 - 10000 بلرااط بملغرب.

»إعالن متعدد بلقربلبت«
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي: 

.8044(

بنقت�شى بلجنع بلعام بالستثنائي 

2021 تم بتخاذ  19 يفل فز  بملؤلخ في 

بلقربلبت بلتال ة: 

قربل لقم 1: بلذي ينص على مايلي: 

بالجتناع ة  بلحصص  بعض  ب ع 

بلتي  بجتناع ة)  حصة   18.999(

 (SOCUMA (SARL « تنتلكها شركة

 AS MINING (SARL« شركة  «.في 

 MOROCCAN شركة  لفائدة   (AU

 MINERALS AND MINING

» ( CORPORATION (SARL AU

قربل لقم 2: بلذي ينص على مايلي: 

 1) ب ع بعض بلحصص بالجتناع ة 

حصة بجتناع ة) بلتي تنتلكها شركة 

 « في شركة   »  (SOCUMA (SARL  «

لفائدة   »  (AS MINING (SARL AU

بلس د مشتاق مشتاقي

قربل لقم ): بلذي ينص على مايلي: 

من  للشركة  بلقامفني  بلشكل  تغ ي3 

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

ذبت  شركة  إلى  بلفح د  بلشريك 

مسؤ ل ة محد دة 

قربل لقم 4: بلذي ينص على مايلي: 

بستقالة كل من بلس د محند بملهدي 

بمكادي  بدليس  مست3زق  بلس د 

شفبف  تع ين بلس د مشتاق مشتاقي 

مسي3  ح د ملدة غي3 محددة

قربل لقم 5: بلذي ينص على مايلي: 

منح تفق ع بلشركات بملصرف ة بشكل 

ق فد  أي  فردي  منفصل  اد ن 

للس د مشتاق مشتاقي

 تبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

بلنظام برسا�شي بلتال ة: 

بند لقم 1: بلذي ينص على مايلي: 

 ,6  ,(  ,1 بملفبد  بملفبفقة على تعديل 

بالسا�شي  بلنظام  )1  تحديث   ,  7

للشركة

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

أكتفار   1( بتاليخ  بالرااط  بلتجالية 

2021 تحت لقم 118278.

292I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

COQOUPOULE
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تحفيل بلشكل بلقامفني للشركة

 SOCIETE MARJANE CONSEIL
SARL

Appt.N°2, 2°Etage Lot.
 B22 Lotissement Zaitoune

 TIKIOUINE AGADIR ، 80000،
AGADIR MAROC

COQOUPOULE شركة ذبت 
بملسؤ ل ة بملحد دة

  عنفبن مقرها بالجتناعي بلطابق 
بالل�شي لقم 426شالع عبد بهللا 

بلكرس في حي بلهدى بكادير - 80000 
بكادير.

تحفيل بلشكل بلقامفني للشركة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.4614(
بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 
بملؤلخ في 08 أكتفار 2021 تم تحفيل 
بلشكل بلقامفني للشركة من »شركة 
ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة« إلى »شركة 
ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 

بلفح د«.
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
أكتفار   14 بتاليخ  باكادير  بلتجالية 

2021 تحت لقم )10681.

29(I

omnium management

HOPE VISION
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
تأسيس شركة

omnium management
 rce 52 av hassane 22 vn fes ، 82

30100، fes maroc
HOPE VISION شركة ذبت 

مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 
بلفح د

 عنفبن مقرها بإلجتناعي متجر4 
بقامة ب أ 10 تجزئة مرزبقة عين 
بلسنن فاس - 0000) فاس بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
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محد دة ذبت بلشريك بلفح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

69747

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 

تم إعدبد بلقامفن   2021 شتن 3   2(

مسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بلفح د  بلشريك  ذبت  محد دة 

باملنيزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بلفح د.

عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 

 HOPE : بإلقتضاء بنختصر تسن تها

.VISION

غرض بلشركة بإيجاز : -بالستي3بد 

 بلتصدير.

بالجنلة  بلطب ة  بلنظالبت  -ب ع 

 بلتقس ط.

متجر4   : بالجتناعي  بملقر  عنفبن 

عين  مرزبقة  تجزئة   10 أ  ب  بقامة 

بلسنن فاس - 0000) فاس بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 

دلهم، مقسم كالتالي:

 : بملطي3ي  ماجم  حسين  بلس د 

دلهم   100 بق نة  حصة   1.000

للحصة.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :

بملطي3ي  ماجم  حسين  بلس د 

بلنخ ل  حي   29 لقم  ف ال  عنفبمه(ب) 

ز بغة فاس 0000) فاس بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:

بملطي3ي  ماجم  حسين  بلس د 

بلنخ ل  حي   29 لقم  ف ال  عنفبمه(ب) 

ز بغة فاس 0000) فاس بملغرب

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

أكتفار   05 بتاليخ  بفاس  بلتجالية 

2021 تحت لقم 85)4.

294I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

 GROUP MINING AND

EXPLORATION - GROMEX
إعالن متعدد بلقربلبت

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

57 شالع مفليتام ا صند ق بل 3يد 

2609 ، 40000، مربكش بملغرب

 GROUP MINING AND

 EXPLORATION - GROMEX

»شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة 

ذبت بلشريك بلفح د«

 عنفبن مقرها بالجتناعي: الشفم ي3 

2 لقم 19 حي بلرياض - 10000 

بلرااط بملغرب.

»إعالن متعدد بلقربلبت«
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي: 

.9557(

بنقت�شى بلجنع بلعام بالستثنائي 

بملؤلخ في 19 يفل فز 2021

تم بتخاذ بلقربلبت بلتال ة: 

قربل لقم 1: بلذي ينص على مايلي: 

بالجتناع ة  بلحصص  بعض  ب ع 

بلتي  بجتناع ة)  حصة   (47.999

 MECTP GROUP  « تنتلكها شركة 

 GROUP« شركة  «.في   ((SARL

 MINING AND EXPLORATION

لفائدة   (- GROMEX (SARL AU

 MOROCCAN MINERALS شركة 

 AND MINING CORPORATION

 » ( (SARL AU

قربل لقم 2: بلذي ينص على مايلي: 

بالجتناع ة  بلحصص  بعض  ب ع 

تنتلكها  بلتي  بجتناع ة)  حصة   1(

 (MECTP GROUP (SARL  « شركة 

 GROUP MINING  « شركة  في   »

 AND EXPLORATION - GROMEX

مشتاق  بلس د  لفائدة   ((SARL AU

مشتاقي 

قربل لقم ): بلذي ينص على مايلي: 

من  للشركة  بلقامفني  بلشكل  تغ ي3 

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

ذبت  شركة  إلى  بلفح د  بلشريك 

مسؤ ل ة محد دة .

على  ينص  بلذي   :4 لقم  قربل 

مايلي: بستقالة بلس د محند بملهدي 

مشتاق  بلس د  مست3زق  تع ين 

مشتاقي مسي3  ح د ملدة غي3 محددة

قربل لقم 5: بلذي ينص على مايلي: 

منح تفق ع بلشركات بملصرف ة بشكل 

ق فد  أي  فردي  منفصل  اد ن 

للس د مشتاق مشتاقي

 تبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

بلنظام برسا�شي بلتال ة: 

بند لقم 1: بلذي ينص على مايلي: 

 ,6  ,(  ,1 بملفبد  بملفبفقة على تعديل 

بالسا�شي  بلنظام  )1  تحديث   ,7

للشركة

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

أكتفار   1( بتاليخ  بالرااط  بلتجالية 

2021 تحت لقم 118275.

295I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

COQOUPOULE
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تع ين مسي3 جديد للشركة

 SOCIETE MARJANE CONSEIL

SARL

Appt.N°2, 2°Etage Lot.

 B22 Lotissement Zaitoune

 TIKIOUINE AGADIR ، 80000،

AGADIR MAROC

COQOUPOULE شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة

 عنفبن مقرها بإلجتناعي بلطابق 

بالل�شي لقم 426شالع عبد بهللا 

بلكرس في حي بلهدى بكادير - 80000 

بكادير بملغرب.

تع ين مسي3 جديد للشركة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.4614(

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 

بملؤلخ في 08 أكتفار 2021 تم تع ين 

كربم  مسي3 جديد للشركة بلس د(ة) 
لقبف7  تبعا  كنسي3  ح د  مل كة 

بستقالة بملسي3.

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

أكتفار   14 بتاليخ  باكادير  بلتجالية 

2021 تحت لقم )10681.

296I

challengeaudit

BABACAR ENTRETIEN
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
تأسيس شركة

challengeaudit

 rue antsirabé imm 8 n 6 V.N

 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC

BABACAR ENTRETIEN شركة 

ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د

 عنفبن مقرها بإلجتناعي بلطابق 

بلسفلي بلبساتين لقم 7 تجزئة 

بلحي بلعسكري 6 مكناس - 50000 

مكناس بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بلفح د 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

5(9(7

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
تم إعدبد بلقامفن   2021 يفل فز   01

مسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بلفح د  بلشريك  ذبت  محد دة 

باملنيزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بلفح د.

عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 

 : تسن تها  بنختصر  بإلقتضاء 

.BABACAR ENTRETIEN

تاجر   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بإلطالبت 
أعنا7 بملفبزمة  بلتفبزن

بلتجالة بجن ع أمفبعها.

بلطابق   : بالجتناعي  بملقر  عنفبن 

تجزئة   7 لقم  بلبساتين  بلسفلي 

 50000  - مكناس   6 بلحي بلعسكري 

مكناس بملغرب.
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أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 
بلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 
دلهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : بمتصال  مزلد  بلس دة 
حصة بق نة 100 دلهم للحصة.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 
 صفات  مفبطن بلشركاء :

عنفبمه(ب)  بمتصال  مزلد  بلس دة 
عباس  حي  بلنصر  ف ال   7 زمقة   8
ج  م  بمزلبن  بئ3  شالع  بملسعدي 

مكناس 50000 مكناس بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:
عنفبمه(ب)  بمتصال  مزلد  بلس دة 
عباس  حي  بلنصر  ف ال   7 زمقة   8
ج  م  بمزلبن  بئ3  شالع  بملسعدي 

مكناس 50000 مكناس بملغرب
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
يفل فز   20 بلتجالية بنكناس بتاليخ 

2021 تحت لقم 5)5).
297I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

SOCUMA
إعالن متعدد بلقربلبت

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 شالع مفليتام ا صند ق بل 3يد 
2609 ، 40000، مربكش بملغرب

SOCUMA »شركة ذبت بملسؤ ل ة 
بملحد دة«

 عنفبن مقرها بالجتناعي: لقم 6 باب 
D ستي بملنال شالع بلحسن بلتاني 
بكدب7 - 10000 بلرااط بملغرب.

»إعالن متعدد بلقربلبت«
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي: 

.70677
بنقت�شى بلجنع بلعام بالستثنائي 
2021 تم بتخاذ  19 يفل فز  بملؤلخ في 

بلقربلبت بلتال ة: 
قربل لقم 1: بلذي ينص على مايلي: 
بالجتناع ة  بلحصص  بعض  ب ع 
بلتي  بجتناع ة)  حصة   9.2(9(
بفطالب.في  محند  بلس د  ينتلكها 
لفائدة   (SOCUMA (SARL« شركة 
 MOROCCAN MINERALS شركة 

 AND MINING CORPORATION

 » ( (SARL AU

قربل لقم 2: بلذي ينص على مايلي: 

بالجتناع ة  بلحصص  بعض  ب ع 

ينتلكها  بلتي  بجتناع ة)  حصة   1(

شركة  بفطالب.في  محند  بلس د 

بلس د  لفائدة   (SOCUMA (SARL«

مشتاق مشتاقي

قربل لقم ): بلذي ينص على مايلي: 

بالجتناع ة  بلحصص  جن ع  ب ع 

)9.240 حصة بجتناع ة) بلتي ينتلكها 

مست3زق.في  بملهدي  محند  بلس د 

لفائدة   (SOCUMA (SARL« شركة 

 MOROCCAN MINERALS شركة 

 AND MINING CORPORATION

 » ( (SARL AU

قربل لقم 4: بلذي ينص على مايلي: 

بالجتناع ة  بلحصص  جن ع  ب ع 

بلتي  بجتناع ة)  حصة   9.520(

ينتلكها بلس د بدليس بمكادي شفبف.

في شركة »SOCUMA (SARL) لفائدة 

 MOROCCAN MINERALS شركة 

 AND MINING CORPORATION

 » ( (SARL AU

قربل لقم 5: بلذي ينص على مايلي: 

بستقالة كل من بلس د محند بملهدي 

بمكادي  بدليس  مست3زق  بلس د 

شفبف  تع ين بلس د مشتاق مشتاقي 

مسي3  ح د ملدة غي3 محددة

قربل لقم 6: بلذي ينص على مايلي: 

منح تفق ع بلشركات بملصرف ة بشكل 

ق فد  أي  فردي  منفصل  اد ن 

للس د مشتاق مشتاقي

 تبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

بلنظام برسا�شي بلتال ة: 

على  ينص  بلذي   :11 لقم  بند 

بملفبد  تعديل  على  بملفبفقة  مايلي: 

بالسا�شي  بلنظام  )1  تحديث   7  6

للشركة

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

أكتفار   1( بتاليخ  بالرااط  بلتجالية 

2021 تحت لقم 118274.

298I

HELP ENTREPRISE

LA GARE CAR
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
تففيت حصص

HELP ENTREPRISE

 23RUE BOURED 2EME ETG

 APPT 4 ROCHES NOIRES ،

20290، CASABLANCA MAROC

LA GARE CAR شركة ذبت 

مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 

بلفح د

 عنفبن مقرها بإلجتناعي 56 شالع 

باحناد بلفدير - 20290 بلدبل 

بلب ضاء بملغرب.

تففيت حصص
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.27117(

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 

تنت   2021 شتن 3   15 في  بملؤلخ 

بملصادقة على :

ماجي  عزيز  (ة)  بلس د  تففيت 

أصل  من  بجتناع ة  حصة   2.500

5.000 حصة لفائدة بلس د (ة) عبد 

بلرزبق زبهر بتاليخ 15 شتن 3 2021.

ماجي  عزيز  (ة)  بلس د  تففيت 

أصل  من  بجتناع ة  حصة   2.500

5.000 حصة لفائدة بلس د (ة) خالد 
زبهر بتاليخ 15 شتن 3 2021.

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم   

 1( بتاليخ  بلب ضاء  بالدبل  بلتجالية 

أكتفار 2021 تحت لقم 796527.

299I

CAGECO

LOUFELEC GROUP
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تحفيل بملقر بالجتناعي للشركة

CAGECO

29 شالع محند بلسادس عنالة ف2 

بلرقم 10 بلدبل بلب ضاء ، 20500، 

بلدبلبلب ضاء بملغرب

 LOUFELEC GROUP

شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

 عنفبن مقرها بإلجتناعي )14/)14أ 

طريق مديفمة - 20500 بلدبل 

بلب ضاء بملغرب.

تحفيل بملقر بالجتناعي للشركة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.270197

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 

بملؤلخ في 27 غشت 2021 تم تحفيل 

من  للشركة  بلحالي  بالجتناعي  بملقر 

 20500  - »)14/)14أ طريق مديفمة 

 2(0« إلى  بملغرب«  بلب ضاء  بلدبل 

 02 بلطابق  بلر دبني  إبربه م  شالع 

بلدبل   20(70  - بملعاليف   11 لقم 

بلب ضاء بملغرب«.

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

 12 بتاليخ  بلب ضاء  بالدبل  بلتجالية 

أكتفار 2021 تحت لقم 796262.

(00I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

Y CONCEPT
إعالن متعدد بلقربلبت

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

57 شالع مفليتام ا صند ق بل 3يد 

2609 ، 40000، مربكش بملغرب

Y CONCEPT »شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة ذبت بلشريك 

بلفح د«

 عنفبن مقرها بالجتناعي: طريق 

بمزميز تجزئة لقم 12 بلشريف ة - 

40000 مربكش بملغرب.

»إعالن متعدد بلقربلبت«

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي: 

.112805

بنقت�شى بلجنع بلعام بالستثنائي 

بملؤلخ في 06 شتن 3 2021

تم بتخاذ بلقربلبت بلتال ة: 

قربل لقم 1: بلذي ينص على مايلي: 

بالجتناع ة  بلحصص  بعض  ب ع 

)200 حصة بجتناع ة) بلتي ينتلكها 

بلس د محند بيت شع ب في شركة 

لفائدة   (Y CONCEPT (SARL AU

بلس د سامي بفطالب.
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قربل لقم 2: بلذي ينص على مايلي: 
بلت 3ع ببعض بلحصص بالجتناع ة 
)200 حصة بجتناع ة) بلتي ينتلكها 
بلس د محند بيت شع ب في شركة 
لفائدة   (Y CONCEPT (SARL AU

بلس د بل اس بيت شع ب
قربل لقم ): بلذي ينص على مايلي: 
من  للشركة  بلقامفني  بلشكل  تغ ي3 
محد دة  مسؤ ل ة  ذبت  »شركة   :
ذبت  »شركة  إلى:  - ح د«  بشريك 

مسؤ ل ة محد دة 
 تبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

بلنظام برسا�شي بلتال ة: 
بند لقم 1: بلذي ينص على مايلي: 
بملفبفقة على تعديل بملفبد 1 6 7 من 

بلقامفن بملذكفل
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
أكتفار   14 بلتجالية بنربكش بتاليخ 

2021 تحت لقم 128511.
(01I

MSEFER & ASSOCIES

 AYLAT -ايالت اليف انجنييرين
LIFE ENGINEERING

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 
بلشريك بلفح د

تأسيس شركة

MSEFER & ASSOCIES
88  شالع ببن سينا ، 80)20، بلدبل 

بلب ضاء بملغرب
 AYLAT -بيالت اليف بمجن ي3ين

LIFE ENGINEERING شركة ذبت 
مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 

بلفح د
 عنفبن مقرها بإلجتناعي 41 شالع 

زلقطفني طابق 7 شقة 7) - 0))20 
بلدبل بلب ضاء بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بلفح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
517029

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
تم إعدبد بلقامفن   2021 شتن 3   07
مسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 
بلفح د  بلشريك  ذبت  محد دة 

باملنيزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بلفح د.

عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 

بيالت   : بنختصر تسن تها  بإلقتضاء 

 AYLAT LIFE بمجن ي3ين-  اليف 

.ENGINEERING

تقديم   -  : غرض بلشركة بإيجاز 

بلرقن ة  للحلف7  بدماج  خدمات 

-تطفير  تسفيق   بلتكنفلفج ة 

بلفيب  تطب قات  بل 3بمج  منصات 

بلشربء  بلب ع في   - بلهاتف بملحنف7 

بستي3بد  تصدير   ، بملغرب  بلخالج 

حلف7  معدبت تكنفلفج ا بملعلفمات 

بملتعلقة بأنشطة بلشركة - بالستي3بد 

 بلتصدير  بلتجالة - تنظ م بلند بت 

بلتفظ ف  بستثنال   -  بلفعال ات 

بمللفات بلشخص ة .

41 شالع  عنفبن بملقر بالجتناعي : 

زلقطفني طابق 7 شقة 7) - 0))20 

بلدبل بلب ضاء بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 

دلهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : بلغري�شي  مزهة  بلس دة 

حصة بق نة 100 دلهم للحصة.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :

بلس دة مزهة بلغري�شي عنفبمه(ب) 

بلصديق  جعفر  زمقة   5 بلشقة   74

بكدب7 10090 بلرااط بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:

بلس دة مزهة بلغري�شي عنفبمه(ب) 

بلصديق  جعفر  زمقة   5 بلشقة   74

بكدب7 10090 بلرااط بملغرب

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

 2( بتاليخ  بلب ضاء  بالدبل  بلتجالية 

شتن 3 2021 تحت لقم 862)79.

(02I

STE FIDUCONFIANCE

SMART PHONE IT
إعالن متعدد بلقربلبت

STE FIDUCONFIANCE
 Imm 116, Bureaux Nada, Appt
 9, Bd Med V, V.N, Fès ، 30000،

FES MAROC
SMART PHONE IT »شركة ذبت 
بملسؤ ل ة بملحد دة ذبت بلشريك 

بلفح د«
 عنفبن مقرها بالجتناعي: تجزئة لقم 

91 شالع مفالي عبد هللا بلزهفل1 
طريق بينفزبل فاس - 0000) فاس 

بملغرب.
»إعالن متعدد بلقربلبت«

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي: 
.4(4(1

بنقت�شى بلجنع بلعام بالستثنائي 
بملؤلخ في 26 يفل فز 2021

تم بتخاذ بلقربلبت بلتال ة: 
على  ينص  بلذي   :1 لقم  قربل 
بلس د  تخلي  على  بملفبفقة  مايلي: 
حصة   800 على  بلتح فة  يفنس 
محند  بلس د  لفائدة  بجتناع ة 
بلتح فة بنقت�شى عقد بلتخلي بتاليخ 

 26/07/2021
قربل لقم 2: بلذي ينص على مايلي: 
بلتح فة من  بستقالة بلس د يفنس 

مهنة تس ي3 بلشركة 
قربل لقم ): بلذي ينص على مايلي: 
تع ين بلس د محند بلتح فة مسي3 

جديد للشركة 
قربل لقم 4: بلذي ينص على مايلي: 
بالسا�شي  بلقامفن  ص اغة  بعادة 

للشركة 
 تبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

بلنظام برسا�شي بلتال ة: 
ينص على  بلذي   :7  6 لقم  بند 
بلس د  تخلي  على  ببمفبفقة  مايلي: 
حصة   800 على  بلتح فة  يفنس 
محند  بلس د  لفائدة  بجتناع ة 
بلتح فة بنقت�شى عقد بلتخلي بتاليخ 

 26/07/2021
على  ينص  بلذي   :16 لقم  بند 
تع ين بلس د محند بلتح فة  مايلي: 

مسي3 جديد للشركة 

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

أكتفار   1( بتاليخ  بفاس  بلتجالية 

2021 تحت لقم 4516/021.

(0(I

كافج د

SVELT FITNESS
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
حل شركة

كافج د

86 زمقة 165 مجنفعة *ه* حي 

باللفة، 20220، بلدبل بلب ضاء 

بملغرب

SVELT FITNESS شركة ذبت 

مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 

بلفح د(في طفل بلتصف ة)

 عنفبن مقرها بإلجتناعي 201 شالع 

بمفا بلب ضاء - 70)20 بلدبل بلب ضاء 

بملغرب.

حل شركة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.11(599

بلفح د  بلشريك  قربل  بنقت�شى 

2014 تقرل حل  11 دجن 3  بملؤلخ في 

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

 SVELT FITNESS بلفح د  بلشريك 

دلهم   100.000 لأسنالها  مبلغ 

201 شالع   عنفبن مقرها بإلجتناعي 

بمفا بلب ضاء - 70)20 بلدبل بلب ضاء 

بملغرب مت جة 7 : برزمة بالقتصادية.

 201 ب  بلتصف ة  مقر  حدد    

بلدبل   20(70  - بلب ضاء  بمفا  شالع 

بلب ضاء بملغرب. 

  عين:

حس ني  عربقي  كنا7  بلس د(ة) 
تجزئة   6 زمقة   1( لقم   عنفبمه(ب) 

بلدبل   20((0 بملعاليف  شامتنال 

بلب ضاء بملغرب كنصفي (ة) للشركة.

  عند بإلقتضاء بلحد د بملفر ضة 

محل  لهم  بملخفلة  بلصالح ات  على 

بملخابرة  محل تبل غ بلعقفد  بلفثائق 

بملتعلقة بالتصف ة : -
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باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
 24 بتاليخ  بلب ضاء  بالدبل  بلتجالية 

دجن 3 2014 تحت لقم 564601.
(04I

AFIDACOM

H.D DECO
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
تحفيل بملقر بالجتناعي للشركة

AFIDACOM
7  17 تجزئة الس كفن برطلس 

طريق صفر  ، 0000)، فاس بملغرب
H.D DECO شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بلفح د
 عنفبن مقرها بإلجتناعي بإلمبعات 

) إقامة 1) س1 لأس بملاء عين 
بلشقف - 0000) فاس بملغرب.
تحفيل بملقر بالجتناعي للشركة

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 
.55079

بلفح د  بلشريك  قربل  بنقت�شى 
بملؤلخ في 01 أكتفار 2021 تم تحفيل 
من  للشركة  بلحالي  بالجتناعي  بملقر 
»بإلمبعات ) إقامة 1) س1 لأس بملاء 
عين بلشقف - 0000) فاس بملغرب« 
 41 ) بلطابق بلسفلي  إلى »محل لقم 
 (0000  - لأس بملاء   2 بقامة بمبعات 

فاس بملغرب«.
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
أكتفار   12 بتاليخ  بفاس  بلتجالية 

2021 تحت لقم )450.
(05I

FIDUCIAIRE AKIF

LOFT SPA AND BEAUTY
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE AKIF
 BD CHEFCHAOUNI N°19

 RESIDENCE GARDEN ETAGE 1
 BUREAU 4 AIN SEBAA ، 20580،

CASABLANCA MAROC
LOFT SPA AND BEAUTY شركة 

ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة
 عنفبن مقرها بإلجتناعي شالع 

هاشمي ف اللي إقامة ألكاديا عنالة 

ن لقم 7 كال ففلم ا - 20000 

بلدبلبلب ضاء بملغرب 

تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

5194(5

 29 في  مؤلخ  حر  عقد  بنقت�شى 
بلقامفن  إعدبد  تم   2021 شتن 3 

بملسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحد دة باملنيزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.

عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 

 LOFT  : بنختصر تسن تها  بإلقتضاء 

.SPA AND BEAUTY

مركز   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

للتجن ل  بلتدل ك  بإلعتناء 

بالجسم.

شالع   : بالجتناعي  بملقر  عنفبن 

عنالة  ألكاديا  إقامة  ف اللي  هاشمي 

 20000  - كال ففلم ا   7 لقم  ن 

بلدبلبلب ضاء بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.

 10.000 بلشركة:  لأسنا7  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

حصة   50  : دم ا  بل ف  بلس دة 

بق نة 100 دلهم للحصة.

بلس دة زا دة بلسبطي : 50 حصة 

بق نة 100 دلهم للحصة.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :

عنفبمه(ب)  دم ا  بل ف  بلس دة 

بفسكفلة   (0 ف ال  إقامة  ل لي 

بلدبلبلب ضاء   27182 بلنفبصر 

بملغرب.

بلس دة زا دة بلسبطي عنفبمه(ب) 

بفسكفلة   (0 ف ال  إقامة  ل لي 

بلدبلبلب ضاء   27182 بلنفبصر 

بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:

عنفبمه(ب)  دم ا  بل ف  بلس دة 

بفسكفلة   (0 ف ال  إقامة  ل لي 

بلدبلبلب ضاء   27182 بلنفبصر 

بملغرب 

بلس دة زا دة بلسبطي عنفبمه(ب) 

بفسكفلة   (0 ف ال  إقامة  ل لي 

بلدبلبلب ضاء   27182 بلنفبصر 

بملغرب 

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

 14 بتاليخ  بلب ضاء  بالدبل  بلتجالية 

أكتفار 2021 تحت لقم 796559.

(06I

CAJF CO

MIIZ
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

حل شركة

CAJF CO

 Rue Ait Ourir ، 20000، 0(

casablanca maroc

MIIZ شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة(في طفل بلتصف ة)

 عنفبن مقرها بإلجتناعي زمقة لقم 

12 بيت  لير 20800 - 20000 بلدبل 

بلب ضاء بملغرب.

حل شركة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.248195

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 
تقرل   2021 يفل فز   16 في  بملؤلخ 

حل شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة 

دلهم   75.000 مبلغ لأسنالها   MIIZ

لقم  زمقة  بإلجتناعي  مقرها   عنفبن 

12 بيت  لير 20800 - 20000 بلدبل 

بلب ضاء بملغرب مت جة 7 : حل مبكر 

للشركة.

  حدد مقر بلتصف ة ب زمقة لقم 

12 بيت  لير 20800 - 20000 بلدبل 

بلب ضاء بملغرب. 

  عين:

بلس د(ة) هند لخزبيمي  عنفبمه(ب) 

219 شالع زلقطفني طابق 6 20000 

(ة)  كنصفي  بملغرب  بلب ضاء  بلدبل 

للشركة.

  عند بإلقتضاء بلحد د بملفر ضة 
محل  لهم  بملخفلة  بلصالح ات  على 
بملخابرة  محل تبل غ بلعقفد  بلفثائق 

بملتعلقة بالتصف ة : -
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
 04 بتاليخ  بلب ضاء  بالدبل  بلتجالية 

أكتفار 2021 تحت لقم 795100.

(07I

بئتنام ة ف دبكا، شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

AOUSSERD EVENT
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
تأسيس شركة

بئتنام ة ف دبكا، شركة ذبت 
بملسؤ ل ة بملحد دة

شالع بلعركفب لقم 7724-01 
صند ق بل 3يد لقم 146، 000)7، 

بلدبخلة بملغرب
AOUSSERD EVENT شركة ذبت 
مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 

بلفح د
 عنفبن مقرها بإلجتناعي بلعنالبت 

بلحنر شالع مفالي بسناع ل لقم 10 
- 000)7 بلدبخلة بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بلفح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
16121

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
تم إعدبد بلقامفن   2021 غشت   24
مسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 
بلفح د  بلشريك  ذبت  محد دة 

باملنيزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بلفح د.
عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 
 : تسن تها  بنختصر  بإلقتضاء 

.AOUSSERD EVENT
تنظ م   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بلحفالت.
عنفبن بملقر بالجتناعي : بلعنالبت 
بلحنر شالع مفالي بسناع ل لقم 10 

- 000)7 بلدبخلة بملغرب.
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أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 

دلهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : بلس د سفيلم بلشريف 

حصة بق نة 100 دلهم للحصة.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :

بلس د سفيلم بلشريف عنفبمه(ب) 

مفالي  شالع  بلحنر  بلعنالبت 

بلدبخلة   7(000  10 لقم  بسناع ل 

بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:

بلس د سفيلم بلشريف عنفبمه(ب) 

مفالي  شالع  بلحنر  بلعنالبت 

بلدبخلة   7(000  10 لقم  بسناع ل 

بملغرب

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

 02 بتاليخ  بلدهب  بفبدي  بالبتدبئ ة 

شتن 3 2021 تحت لقم 681.

(08I

كاب ني كفنس لتينك لحاب

دونكيب كار
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تع ين مسي3 جديد للشركة

كاب ني كفنس لتينك لحاب

8 شالع خريبكة بقامة دبل م 3 كة 

بلطابق 4 بلشقة 20 ، 20250، بلدبل 

بلب ضاء بملغرب

د مك ب كال شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة

 عنفبن مقرها بإلجتناعي بقامة 

بلعطفل بلزمقة 8 عنالة 9 لقم 62 

س دي مفمن بلجديد - 20450 بلدبل 

بلب ضاء بملغرب.

تع ين مسي3 جديد للشركة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.471075

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 

2021 تم تع ين  27 غشت  بملؤلخ في 

بلس د(ة)  للشركة  جديد  مسي3 

بنغز بني سناء كنسي3  ح د.

تبعا لقبف7 بستقالة بملسي3.
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
 01 بتاليخ  بلب ضاء  بالدبل  بلتجالية 

أكتفار 2021 تحت لقم 794870.
(09I

بئتنام ة ف دبكا، شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

CANNE PELAGIC
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
تأسيس شركة

بئتنام ة ف دبكا، شركة ذبت 
بملسؤ ل ة بملحد دة

شالع بلعركفب لقم 7724-01 
صند ق بل 3يد لقم 146، 000)7، 

بلدبخلة بملغرب
CANNE PELAGIC شركة ذبت 
مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 

بلفح د
 عنفبن مقرها بإلجتناعي حي بلقسم 

1 شالع عبدهللا بن عنر لقم 15 
شقة لقم 02 - 000)7 بلدبخلة 

بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بلفح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
18947

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
تم إعدبد بلقامفن   2021 يفل فز   07
مسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 
بلفح د  بلشريك  ذبت  محد دة 

باملنيزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بلفح د.
عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 
 : تسن تها  بنختصر  بإلقتضاء 

.CANNE PELAGIC
غرض بلشركة بإيجاز : ب ع  شربء 

جن ع بمفبع بلسنك.
حي   : بالجتناعي  بملقر  عنفبن 
1 شالع عبدهللا بن عنر لقم  بلقسم 
بلدبخلة   7(000  -  02 15 شقة لقم 

بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 
دلهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : محبفب  سع د  بلس د 
حصة بق نة 100 دلهم للحصة.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 
 صفات  مفبطن بلشركاء :

عنفبمه(ب)  بلس د سع د محبفب 
 7(000  16 لقم   01 بلقسم  حي 

بلدبخلة بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:
عنفبمه(ب)  بلس د سع د محبفب 
 7(000  16 لقم   01 بلقسم  حي 

بلدبخلة بملغرب
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
 15 بتاليخ  بلدهب  بفبدي  بالبتدبئ ة 

يفل فز 2021 تحت لقم 1298.

(10I

EXCELLENTIA Consulting

ALD AUTOMOTIVE
إعالن متعدد بلقربلبت

EXCELLENTIA Consulting
5 زمقة سل نان عزمي بلطابق 
6 مكتب 16 شالع بلزلقطفني 

بلدبلبلب ضاء ، 60)20، 
بلدبلبلب ضاء بملغرب

ALD AUTOMOTIVE »شركة 
بملساهنة«

 عنفبن مقرها بالجتناعي: 
 Immeuble le Zénith II,

 Lotissement Attaoufik, Route
 de Nouaceur – Sidi Maârouf

 – Casablanca - - CASABLANCA
.MAROC

»إعالن متعدد بلقربلبت«
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي: 

.105459
بنقت�شى بلجنع بلعام بالستثنائي 

بملؤلخ في 29 يفم ف 2021
تم بتخاذ بلقربلبت بلتال ة: 

على  ينص  بلذي   :1 لقم  قربل 
 Guillaume بلس د  إستقالة  مايلي: 
من مهامه كعضف   DE LEOBARDY

 لئيس مجلس بإلدبلة .

قربل لقم 2: بلذي ينص على مايلي:

 Gilles BELLEMERE تع ين بلس د

 17FV5801 بلحامل لجفبز بلسفر لقم

كعضف  لئيس مجلس بإلدبلة 

على  ينص  بلذي   :( لقم  قربل 

 Marek بلس د  تع ين  مايلي: 

لجفبز  بلحامل   MALACHOWSKI

كننثل   EF008574 لقم  بلسفر 

TEMSYS لشركة

 تبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

بلنظام برسا�شي بلتال ة: 

بند لقم 0: بلذي ينص على مايلي: 

ال تغ ي3

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

 1( بتاليخ  بلب ضاء  بالدبل  بلتجالية 

أكتفار 2021 تحت لقم 796454.

(11I

بئتنام ة ف دبكا، شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

DAKHLA INFINITY
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
تأسيس شركة

بئتنام ة ف دبكا، شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة

شالع بلعركفب لقم 7724-01 

صند ق بل 3يد لقم 146، 000)7، 

بلدبخلة بملغرب

DAKHLA INFINITY شركة ذبت 

مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 

بلفح د

 عنفبن مقرها بإلجتناعي شالع 

حسن 2 لقم 15 زمقة ب كاسف - 

000)7 بلدبخلة بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بلفح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

1901(

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
تم إعدبد بلقامفن   2021 يفل فز   12

مسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بلفح د  بلشريك  ذبت  محد دة 

باملنيزبت بلتال ة:
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ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بلفح د.
عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 
 : تسن تها  بنختصر  بإلقتضاء 

.DAKHLA INFINITY
بستغال7   : غرض بلشركة بإيجاز 

 تس ي3 فندق.
شالع   : بالجتناعي  بملقر  عنفبن 
 - ب كاسف  زمقة   15 لقم   2 حسن 

000)7 بلدبخلة بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 

دلهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : بلدل مي  حنزة  بلس د 

حصة بق نة 100 دلهم للحصة.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :
عنفبمه(ب)  بلدل مي  حنزة  بلس د 
شالع بلحسن بلثاني لقم 15 000)7 

بلدبخلة بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:
عنفبمه(ب)  بلدل مي  حنزة  بلس د 
شالع بلحسن بلثاني لقم 15 000)7 

بلدبخلة بملغرب
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
 28 بتاليخ  بلدهب  بفبدي  بالبتدبئ ة 

يفل فز 2021 تحت لقم )))1.
(12I

بئتنام ة ف دبكا، شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

OMAR MASSIR PESCA
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
تأسيس شركة

بئتنام ة ف دبكا، شركة ذبت 
بملسؤ ل ة بملحد دة

شالع بلعركفب لقم 7724-01 
صند ق بل 3يد لقم 146، 000)7، 

بلدبخلة بملغرب
OMAR MASSIR PESCA شركة 

ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 
بلشريك بلفح د

 عنفبن مقرها بإلجتناعي لقم 55 

مكرل شالع بلفطاس ين حي بلرحنة - 

000)7 بلدبخلة بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بلفح د 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

19471

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
تم إعدبد بلقامفن   2021 شتن 3   15

مسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بلفح د  بلشريك  ذبت  محد دة 

باملنيزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بلفح د.

عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 

 OMAR : بإلقتضاء بنختصر تسن تها

.MASSIR PESCA

غرض بلشركة بإيجاز : ب ع  شربء 

جن ع بمفبع بلسنك.
 55 لقم   : عنفبن بملقر بالجتناعي 

مكرل شالع بلفطاس ين حي بلرحنة - 

000)7 بلدبخلة بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 

دلهم، مقسم كالتالي:

 SARLSAFI DAKHLA بلشركة 

 100 حصة بق نة   EXPORT : 500

دلهم للحصة.

 LA SPIGOLA SARL بلشركة 

دلهم   100 بق نة  حصة   : 500

للحصة.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :

 SAFI DAKHLA بلشركة 

حي  عنفبمه(ب)   EXPORT SARL
بملسي3ة ) زمقة لع فن لقم 05 000)7 

بلدبخلة بملغرب.

 LA SPIGOLA بلشركة 

 ROMA(RM( عنفبمه(ب)   SARL

 VIA GRAZIA DELEDDA 66

.CAP00137-MERCATO - - ITALIE

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:

حي  بلس د عنر غراا7 عنفبمه(ب) 

بملسي3ة ) زمقة بلع فن لقم 5 000)7 

بلدبخلة بملغرب

 MUHIB HASSAN بلس د 

ELAMAIN HMONALLA عنفبمه(ب) 

بلسفدبن - - بلسفدبن

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

 07 بتاليخ  بلدهب  بفبدي  بالبتدبئ ة 

أكتفار 2021 تحت لقم 1614.

(1(I

SOUHAL CONSULTING

 ETOILE MARRAKECH

PROMOTION

شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

لفع لأسنا7 بلشركة

SOUHAL CONSULTING

 RUE YOUGOSLAVIE IMM 82-A

 APPT 14 GUELIZ، 40000،

MARRAKECH MAROC

 ETOILE MARRAKECH

PROMOTION شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة

 عنفبن مقرها بإلجتناعي ببل كالدن 

1 بملكتب 1 كلم 18 طريق فاس 

جناعة ب الد حسفن - 40000 

مربكش بملغرب.

لفع لأسنا7 بلشركة

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.86499

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 

تم   2021 يفم ف   09 في  بملؤلخ 

قدله  بنبلغ  بلشركة  لأسنا7  لفع 

من  أي  دلهم«   1.400.000«

 1.500.000« إلى  دلهم«   100.000«

دلهم« عن طريق : إدماج بحت اطي أ  

ألااح أ  عال بت إصدبل في لأس بملا7.

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

أكتفار   14 بلتجالية بنربكش بتاليخ 

2021 تحت لقم 2)1285.

(14I

FIDELM

AMASSIN TRAVAUX 
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

قفل بلتصف ة

FIDELM
لقم 285 تجزئة دلعة 1 شالع محند 
بلخامس زبكفلة ، 47900، زبكفلة 

بملغرب
 AMASSIN TRAVAUX شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة
 عنفبن مقرها بإلجتناعي : حي 
بملسي3ة لقم ) زبكفلة - 47900 

زبكفلة بملغرب.
قفل بلتصف ة

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
.(57

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 
تقرل حل   2021 يفم ف   14 بملؤلخ في 
ذبت  شركة   AMASSIN TRAVAUX
لأسنالها  مبلغ  بملحد دة  بملسؤ ل ة 
مقرها  دلهم  عنفبن   10.000
زبكفلة   ( بإلجتناعي حي بملسي3ة لقم 
- 47900 زبكفلة بملغرب مت جة لرغبة 

بلشركاء  عدم بلفغ غرض بلشركة.
  عين:

مسكفل  بيت  علي  بلس د(ة) 
د بل تالكلف تزبلين زبكفلة   عنفبمه(ب) 
(ة)  زبكفلة بملغرب كنصفي   47900

للشركة.
  قد تم بنعقاد بلجنع ة بلختام ة 
حي  2021  في  أكتفار   06 بتاليخ 
بملسي3ة لقم ) زبكفلة - 47900 زبكفلة 

بملغرب.
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
أكتفار   11 بالبتدبئ ة بزبكفلة بتاليخ 

2021 تحت لقم )4.
(15I

ف ديسي3 بسنة شركة دبت بملسؤ ل ة بملحد دة دبت 

بلشريك بلفح د

ويميد
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
تأسيس شركة

ف ديسي3 بسنة
 شركة دبت بملسؤ ل ة بملحد دة
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 دبت بلشريك بلفح د
تجزئة عثنان زمقة 12 لقم 7)-9) 
عين بلشق بلدبل بلب ضاء ، 20470، 

بلدبل بلب ضاء بملغرب
 ين د شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة 

ذبت بلشريك بلفح د
 عنفبن مقرها بإلجتناعي تجزئة 

عثنان 2 زمقة 16 لقم 74 عين بلشق 
- )2015 بلدبل بلب ضاء بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بلفح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
517405

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
تم إعدبد بلقامفن   2021 شتن 3   06
مسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 
بلفح د  بلشريك  ذبت  محد دة 

باملنيزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بلفح د.
عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 
بإلقتضاء بنختصر تسن تها :  ين د.

بالستي3بد   : غرض بلشركة بإيجاز 
 بلتصدير.

تجزئة   : بالجتناعي  بملقر  عنفبن 
عثنان 2 زمقة 16 لقم 74 عين بلشق 

- )2015 بلدبل بلب ضاء بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 

دلهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : أسامة  غريب  بلس د 

حصة بق نة 100 دلهم للحصة.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :
عنفبمه(ب)  أسامة  غريب  بلس د 

أملام ا 90)5) أملام ا أملام ا.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:
عنفبمه(ب)  أسامة  غريب  بلس د 

أملام ا 90)5) أملام ا أملام ا
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
 29 بتاليخ  بلب ضاء  بالدبل  بلتجالية 

شتن 3 2021 تحت لقم 794481.
(16I

STE KOULALI SEL SARL

KOULALI SEL SARL
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تأسيس شركة

STE KOULALI SEL SARL

تجزئة بم بلخ ف7 تيسة ، 4000)، 

تا مات بملغرب

KOULALI SEL SARL شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة

 عنفبن مقرها بإلجتناعي تجزئة 

بم بلخ ف7 تيسة تا مات 4000) 

taounate بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

1949

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
بلقامفن  إعدبد  تم   2021 يفم ف   21

بملسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحد دة باملنيزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.

عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 

 : تسن تها  بنختصر  بإلقتضاء 

.KOULALI SEL SARL

ب ع بمللح   : غرض بلشركة بإيجاز 

بالتقس ط.

تجزئة   : بالجتناعي  بملقر  عنفبن 

 (4000 تا مات  تيسة  بلخ ف7  بم 

taounate بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 

دلهم، مقسم كالتالي:

بلس د محند كاللي بدلي�شي : 750 

حصة بق نة 100 دلهم للحصة.

بلس د عبد بلرح م كاللي بدلي�شي 

دلهم   100 بق نة  حصة   250  :

للحصة.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :

بدلي�شي  كاللي  محند  بلس د 

تا مات  تسة  بلد م ة  حي  عنفبمه(ب) 

4000) تا مات بملغرب.

بلس د عبد بلرح م كاللي بدلي�شي 

تا مات  تيسة  بلرحنة  حي  عنفبمه(ب) 

4000) تا مات بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:

بدلي�شي  كاللي  محند  بلس د 

تا مات  تسة  بلد م ة  حي  عنفبمه(ب) 

4000) تا مات بملغرب 

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

أكتفار   12 بالبتدبئ ة بتا مات بتاليخ 

2021 تحت لقم 4)5.

(17I

CABINET CADRE CONSEIL

FAMILA TRAVAUX SARL AU
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
لفع لأسنا7 بلشركة

CABINET CADRE CONSEIL

 N° 113 AV MY RACHID

 OUARZAZATE ، 45000،

OUARZAZATE MAROC

 FAMILA TRAVAUX SARL AU

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د

 عنفبن مقرها بإلجتناعي لقم 0)1 

حي بلحسني كاسطفل - 45000 

 لزبزبت بملغرب.

لفع لأسنا7 بلشركة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.5727

بلعام  بلجنع  بنقت�شى 

شتن 3   18 في  بملؤلخ  بإلستثنائي 

بلشركة  لأسنا7  لفع  تم   2021

دلهم«   1.290.000,00« بنبلغ قدله 

إلى  دلهم«   10.000,00« من  أي 

طريق  عن  دلهم«   1.(00.000,00«

إدماج بحت اطي أ  ألااح أ  عال بت   :

إصدبل في لأس بملا7.

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

بالبتدبئ ة بفلزبزبت بتاليخ 14 أكتفار 

2021 تحت لقم 569.

(18I

fiduciaire al hayat

EDITION TRANS
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
تأسيس شركة

fiduciaire al hayat
 av Tchaikovski residence joba
 B N° 7 Tanger ، 90000، tanger

maroc
EDITION TRANS شركة ذبت 
مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 

بلفح د
 عنفبن مقرها بإلجتناعي 5 شالع 
يفسف ببن تاشفين بلطبق 2 لقم 

) - 90000 طنجة بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بلفح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
120877

 04 في  مؤلخ  حر  عقد  بنقت�شى 
بلقامفن  إعدبد  تم   2021 أكتفار 
مسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 
بلفح د  بلشريك  ذبت  محد دة 

باملنيزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بلفح د.
عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 
 : تسن تها  بنختصر  بإلقتضاء 

.EDITION TRANS
بلنقل   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بلفطني  بلد لي للبضائع.
شالع   5  : عنفبن بملقر بالجتناعي 
 ( 2 لقم  يفسف ببن تاشفين بلطبق 

- 90000 طنجة بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 

دلهم، مقسم كالتالي:
بلس د محند بلعربي ألبل  : 1.000 

حصة بق نة 100 دلهم للحصة.
بلس د محند بلعربي ألبل  : 1000 

بق نة 100 دلهم.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :
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ألبل   بلعربي  محند  بلس د 
بملقربع  جامع  أزل   زمقة  عنفبمه(ب) 

90000 طنجة بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:
ألبل   بلعربي  محند  بلس د 
بملقربع  جامع  أزل   زمقة  عنفبمه(ب) 

90000 طنجة بملغرب
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
أكتفار   14 بتاليخ  بطنجة  بلتجالية 

2021 تحت لقم 120877.

(19I

CABINET RAMI EXPERTISE

GL ARCHITECTURE
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
تأسيس شركة

CABINET RAMI EXPERTISE
 Espace Rihab Fés, Avenue Allal
 ben Abdellah Immb D, N°56,

 5ème étage Bureau 30 ، 30000،
Fés, Maroc

GL ARCHITECTURE شركة ذبت 
مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 

بلفح د
 عنفبن مقرها بإلجتناعي مكتب لقم 
12 بلطابق 2 بلقطعة 1  2 تجزئة 

ياسن نة شالع بمللك بلحسين طريق 
بينفزبل فاس - 0000) فاس بملغرب 

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بلفح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
6985(

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
تم إعدبد بلقامفن   2021 شتن 3   06
مسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 
بلفح د  بلشريك  ذبت  محد دة 

باملنيزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بلفح د.
عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 
 GL  : تسن تها  بنختصر  بإلقتضاء 

.ARCHITECTURE

مهندس   : بإيجاز  بلشركة  غرض 
معنالي.

مكتب   : بالجتناعي  بملقر  عنفبن 
 2  1 بلقطعة   2 بلطابق   12 لقم 
تجزئة ياسن نة شالع بمللك بلحسين 
فاس   (0000  - طريق بينفزبل فاس 

بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.
 450.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 

دلهم، مقسم كالتالي:
 4500  : غ تة  بالزلق  بلس دة 

بق نة 100 دلهم.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :
عنفبمه(ب)  غ تة  بالزلق  بلس دة 
زمقة ببي بلط ب   5 بلشقة   6 عنالة 
فاس   (0000 فاس  ج  م  بملتنبي 

بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:
عنفبمه(ب)  غ تة  بالزلق  بلس دة 
زمقة ببي بلط ب   5 بلشقة   6 عنالة 
بملتنبي م ج فاس 0000) فاس بملغرب
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
أكتفار   14 بتاليخ  بفاس  بلتجالية 

2021 تحت لقم 4550.
(20I

إئتنام ات بلدليفش

 Société BEST PRODUITS ET
SERVICES

شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة
تففيت حصص

إئتنام ات بلدليفش
شالع عال7 بن عبد هللا لقم 48 ص 
ب 682، 92000، بلعربئش بملغرب
 Société BEST PRODUITS ET

SERVICES شركة ذبت بملسؤ ل ة 
بملحد دة

 عنفبن مقرها بإلجتناعي تجزئة 
بلففاء بلطابق بال 7 لقم 1698 - 

92000 بلعربئش بملغرب.
تففيت حصص

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 
.5947

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 
تنت   2021 غشت   0( في  بملؤلخ 

بملصادقة على :
(ة) عثنان حك مي  تففيت بلس د 
أصل  من  بجتناع ة  حصة   400
بحند  (ة)  500 حصة لفائدة بلس د 

بلفادي بتاليخ )0 غشت 2021.
(ة) عثنان حك مي  تففيت بلس د 
100 حصة بجتناع ة من أصل 500 
حصة لفائدة بلس د (ة) نع نة عدب7 

بتاليخ )0 غشت 2021.
حك مي  بيفب  (ة)  بلس د  تففيت 
400 حصة بجتناع ة من أصل 500 
حصة لفائدة بلس د (ة) نع نة عدب7 

بتاليخ )0 غشت 2021.
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم   
 15 بتاليخ  بالعربئش  بالبتدبئ ة 

أكتفار 2021 تحت لقم 1105.

(21I

إئتنام ات بلدليفش

 Société RODA HORTISOL
MARRUECOS

شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة
تففيت حصص

إئتنام ات بلدليفش
شالع عال7 بن عبد هللا لقم 48 ص 
ب 682، 92000، بلعربئش بملغرب
 Société RODA HORTISOL
MARRUECOS شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة
 عنفبن مقرها بإلجتناعي تجزئة 

بملغرب بلجديد لقم 2196 - 92000 
بلعربئش بملغرب.
تففيت حصص

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 
.409(

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 
تنت   2021 غشت   (0 في  بملؤلخ 

بملصادقة على :
ل فن  (ة)  بلس د  تففيت 
حصة   200 ج ن نيز  فربنسيسكف 
حصة   200 أصل  من  بجتناع ة 
لفائدة بلس د (ة) لفايز خف�شي ل ضا 

بتاليخ 0) غشت 2021.

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
 12 بتاليخ  بالعربئش  بالبتدبئ ة 

أكتفار 2021 تحت لقم 1091.

(22I

SOLUCIA EXPERTISE

KANASAL IMMOBILIER
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تأسيس شركة

SOLUCIA EXPERTISE
 N°3 RUE IBN EL ARIF 2EME

 ETAGE BUREAU N°8 MAARIF
 CASABLANCA-MAROC ،

20330، CASABLANCA MAROC
KANASAL IMMOBILIER شركة 

ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة
 عنفبن مقرها بإلجتناعي تجزئة 
بلفكالة بملستقلة للنقل بلحضري 

زمقة ) لقم 18 بلطابق بال 7, 
بلقدس س دي بل 3مف�شي - 20610 

بلدبل بلب ضاء بملغرب
تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

 519019
في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
بلقامفن  إعدبد  تم   2021 يفم ف   28
بملسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحد دة باملنيزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.
عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 
 : تسن تها  بنختصر  بإلقتضاء 

.KANASAL IMMOBILIER
بلت3 يج   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بلعقالي.
تجزئة   : بالجتناعي  بملقر  عنفبن 
بلحضري  للنقل  بملستقلة  بلفكالة 
زمقة ) لقم 18 بلطابق بال 7, بلقدس 
بلدبل   20610  - بل 3مف�شي  س دي 

بلب ضاء بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.
 10.000 بلشركة:  لأسنا7  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
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4) حصة   : بلس د كن ل بليزيدي 

بق نة 100 دلهم للحصة.

بلس دة نع نة بليزيدي : )) حصة 

بق نة 100 دلهم للحصة.

بلس د سلنان بليزيدي : )) حصة 

بق نة 100 دلهم للحصة.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :

عنفبمه(ب)  بليزيدي  كن ل  بلس د 

تيزميت  بقل م  عامل  بلس د  بقامة 

85000 تيزميت بملغرب.

بلس دة نع نة بليزيدي عنفبمه(ب) 
زمقة باففم ا شالع بلسر  بلسفي�شي 

10010 بلرااط بملغرب.

بلس د سلنان بليزيدي عنفبمه(ب) 
 10010 بلسفي�شي  باففم ا  زمقة 

بلرااط بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:

عنفبمه(ب)  بليزيدي  كن ل  بلس د 

تيزميت  بقل م  عامل  بلس د  بقامة 

85000 تيزميت بملغرب

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

 1( بتاليخ  بلب ضاء  بالدبل  بلتجالية 

أكتفار 2021 تحت لقم 75)796.

(2(I

NEVADOS MOROCCO CONSULTANCY

 بارسان چلوبل لوجيستيكس 
 BARSAN GLOBAL

LOGISTICS
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
تأسيس شركة

 NEVADOS MOROCCO

CONSULTANCY

 Lotissement la colline II, 102

 1er étage 102 Lotissement la

 colline II, 1er étage، 20200،

CASABLANCA MAROC

 بالسان چلفال لفجيست كس 

 BARSAN GLOBAL LOGISTICS

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د

 عنفبن مقرها بإلجتناعي شالع 
بملسي3ة زمقة 6 أكتفار لقم 6 بلطابق 

) شقة ) أمفا - 20100 بلدبل 
بلب ضاء بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بلفح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
518051

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
بلقامفن  إعدبد  تم   2021 ماي   0(
مسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 
بلفح د  بلشريك  ذبت  محد دة 

باملنيزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بلفح د.
عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 
بإلقتضاء بنختصر تسن تها : بالسان 
 BARSAN لفجيست كس  چلفال 

.GLOBAL LOGISTICS
غرض بلشركة بإيجاز : بلخدمات 
بللفجست ة  تخزين  تخزين بلبضائع 
بللفجست ة  كذلك   بالستشالبت 

جن ع أمفبع أنشطة بلتخزين..
شالع   : بالجتناعي  بملقر  عنفبن 
بلطابق   6 6 أكتفار لقم  بملسي3ة زمقة 
) شقة ) أمفا - 20100 بلدبل بلب ضاء 

بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.
بلشركة:  لأسنا7  مبلغ 

100.000,00 دلهم، مقسم كالتالي:
 BARSAN DIŞ TİCARET بلشركة
 VE TURİIZM ANONİM ŞIRKETİ
دلهم   100 بق نة  حصة   : 1.000

للحصة.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :
 BARSAN DIŞ TİCARET بلشركة
 VE TURİIZM ANONİM ŞIRKETİ
 Mekez Mahallesi عنفبمه(ب) 
 Nadide Sokak no.1-3/1 Şişli

81)4) بسطنبف7 ترك ا.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:
بلس د شاليان سل نان ألبالسان 

 çağlayan sûleyman alparslan
 (4000 بسطنبف7  عنفبمه(ب) 

بسطنبف7 ترك ا
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
 04 بتاليخ  بلب ضاء  بالدبل  بلتجالية 

أكتفار 2021 تحت لقم -.
(24I

SOLUCIA EXPERTISE

ATLAS NOTION
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
تأسيس شركة

SOLUCIA EXPERTISE
 N°3 RUE IBN EL ARIF 2EME

 ETAGE BUREAU N°8 MAARIF
 CASABLANCA-MAROC ،

20330، CASABLANCA MAROC
ATLAS NOTION شركة ذبت 

مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 
بلفح د

 عنفبن مقرها بإلجتناعي لقم 11 
زمقة عزيز بال7 بلطابق بلخامس, 
بملعاليف - 0))20 بلدبل بلب ضاء 

بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بلفح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
 519495

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
تم إعدبد بلقامفن   2021 شتن 3   21
مسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 
بلفح د  بلشريك  ذبت  محد دة 

باملنيزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بلفح د.
عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 
 ATLAS : بإلقتضاء بنختصر تسن تها

.NOTION
غرض بلشركة بإيجاز : بلخدمات 

بملعلفمات ة.
 11 لقم   : عنفبن بملقر بالجتناعي 
بلخامس,  بلطابق  بال7  عزيز  زمقة 
بلب ضاء  بلدبل   20((0  - بملعاليف 

بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 

دلهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : بلشربيبي  كن ل  بلس د 

حصة بق نة 100 دلهم للحصة.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :

بلس د كن ل بلشربيبي عنفبمه(ب) 
زمقة ببن جابر عين بلذئاب بمفا   0(

20000 بلدبل بلب ضاء بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:

بلس د كن ل بلشربيبي عنفبمه(ب) 
زمقة ببن جابر عين بلذئاب بمفا   0(

20000 بلدبل بلب ضاء بملغرب

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

 14 بتاليخ  بلب ضاء  بالدبل  بلتجالية 

أكتفار 2021 تحت لقم 796661.

(25I

K SUR SERVICES

K SUR SERVICES
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تأسيس شركة

K SUR SERVICES

 R5 RUE ABDELKAER

 MOUFTAKIR ETAGE 2 N 4 ،

20000، Casablanca Maroc

K SUR SERVICES شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة

 عنفبن مقرها بإلجتناعي زمقة عبد 

بلقادل مفتكيى بلشقة 4بلطبق 2 - 

20000 بلدبل بلب ضاء بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

49442(

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
تم إعدبد بلقامفن   2021 مالس   1(

بملسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحد دة باملنيزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.
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عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 

 K SUR : بإلقتضاء بنختصر تسن تها

.SERVICES

غرض بلشركة بإيجاز : بلخدمات 

بلتجالية.

زمقة   45  : عنفبن بملقر بالجتناعي 

بلثاني  بلطابق  مفتكيى  بلقادل  عبد 

بلشقة لقم 4 - 20000 بلدبل بلب ضاء 

بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.

 5.000 بلشركة:  لأسنا7  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

بلس د لمال بن سع د : 25 حصة 

بق نة 100 دلهم للحصة.

 25  : فت حة  مصتنصر  بلس دة 

حصة بق نة 100 دلهم للحصة.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :

عنفبمه(ب)  سع د  لمال بن  بلس د 

بر 7 عنالة  إدليس  6)شالع مفالي 

بلب ضاء  بلدبل   20490 بلزكالي 

بملغرب.

فت حة  مصتنصر  بلس دة 

إدليس  مفالي  6)شالع  عنفبمه(ب) 

بلدبل   20490 بلزكالي  عنالة  بر 7 

بلب ضاء بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:

فت حة  مصتنصر  بلس دة 

إدليس  مفالي  6)شالع  عنفبمه(ب) 

بلدبل   20490 بلزكالي  عنالة  بر 7 

بلب ضاء بملغرب 

عنفبمه(ب)  سع د  لمال بن  بلس د 

بر 7 عنالة  إدليس  6)شالع مفالي 

بلزكالي 20490 بلدبل بلب ضاء بملغرب

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

 1( بتاليخ  بلب ضاء  بالدبل  بلتجالية 

مالس 2021 تحت لقم -.

(26I

CDH AUDIT ET CONSEILS

 SOCIETE D’EXPLOITATION
 DES PRODUITS
 CHIMIQUES ET

 .ACCESSOIRES S.A.R.L
* S E P C A *

شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة
تفس ع نشاط بلشركة 

CDH AUDIT ET CONSEILS
 RUE D›AZILAL 34 ، 20110،

CASABLANCA MAROC
 SOCIETE D’EXPLOITATION DES

 PRODUITS CHIMIQUES ET
 ACCESSOIRES S.A.R.L. * S E P C
A * شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة
 عنفبن مقرها بالجتناعي 65 زمقة 
بلفطن ة - 20080 بلدبل بلب ضاء 

بملغرب.
تفس ع نشاط بلشركة

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 
.(1685

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 
تنت   2021 أكتفار   04 في  بملؤلخ 
نشاط  إلى  بلتال ة  برنشطة  إضافة 

بلشركة بلحالي :
بملفبد  بستي3بد  تصدير 
بلك ن ائ ة  بملستحضربت 
بلص دالم ة  مستحضربت بلتجن ل 

 بالكسسفبلبت.
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم   
 15 بتاليخ  بلب ضاء  بالدبل  بلتجالية 

أكتفار 2021 تحت لقم )79685.

(27I

CSN MAROC

LOYALTEC
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
تأسيس شركة

CSN MAROC
 N° 1537 SOCOMA 1

 MARRAKECH ، 40150،
MARRAKECH MAROC

LOYALTEC شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بلفح د

 عنفبن مقرها بإلجتناعي بملسي3ة 

1 ب لقم 779 - 40140 مربكش 

بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بلفح د 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

119455

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
تم إعدبد بلقامفن   2021 أكتفار   05

مسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بلفح د  بلشريك  ذبت  محد دة 

باملنيزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بلفح د.

عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 

 : تسن تها  بنختصر  بإلقتضاء 

.LOYALTEC

بالستي3بد   : غرض بلشركة بإيجاز 

 بلتصدير.

بلتجالة.

إدبلة عنل ات بلخدمات بلتجالية.

عنفبن بملقر بالجتناعي : بملسي3ة 1 

ب لقم 779 - 40140 مربكش بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 

دلهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : بلخفخ  حنزة  بلس د 

حصة بق نة 100 دلهم للحصة.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :

عنفبمه(ب)  بلخفخ  حنزة  بلس د 

 40140  779 لقم  ب   1 بملسي3ة 

مربكش بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:

عنفبمه(ب)  بلخفخ  حنزة  بلس د 

 40140  779 لقم  ب   1 بملسي3ة 

مربكش بملغرب

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

أكتفار   14 بلتجالية بنربكش بتاليخ 

2021 تحت لقم 6)1285.

(28I

segex

RAHMI ACADEMY PRIVE
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
تأسيس شركة

segex

 rue Abdelkrim Benjelloun IMB

 16 , App 12 FES BP 2324 ،

30000، fes MAROC

 RAHMI ACADEMY PRIVE

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د

 عنفبن مقرها بإلجتناعي بلشقة 

1 بقامة بملحمي 2 أ تجزئة خديجة 

ز بغة فاس - 0000) فاس بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بلفح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

69845

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
تم إعدبد بلقامفن   2021 شتن 3   28

مسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بلفح د  بلشريك  ذبت  محد دة 

باملنيزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بلفح د.

عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 

 : تسن تها  بنختصر  بإلقتضاء 

.RAHMI ACADEMY PRIVE

مدلسة   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

لدل س بلدعم  بلتقفية.

بلشقة   : بالجتناعي  بملقر  عنفبن 

أ تجزئة خديجة   2 بملحمي  بقامة   1

ز بغة فاس - 0000) فاس بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 

دلهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : لحمي  غ ثة  بلس دة 

حصة بق نة 100 دلهم للحصة.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :
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بلس دة غ ثة لحمي عنفبمه(ب) 17 
عنالة ب ضاء لقم ) كلم 1 طريق عين 

بلشقف 0000) فاس بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:

بلس دة غ ثة لحمي عنفبمه(ب) 17 
عنالة ب ضاء لقم ) كلم 1 طريق عين 

بلشقف 0000) فاس بملغرب

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

أكتفار   14 بتاليخ  بفاس  بلتجالية 

2021 تحت لقم 7)45.

(29I

بلحسين فاض ل

ELECTRICITE ACHEROUK
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
تأسيس شركة

بلحسين فاض ل

مكتب لقم 15، بملجنع بملنهي ،تجزئة 

2 شالع عال7 بلفا�شي، إقامة حرف 

ب، مربكش ، 40000، مربكش 

بملغرب

 ELECTRICITE ACHEROUK

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د

 عنفبن مقرها بإلجتناعي بلطابق 

برل�شي لقم 25 أزلي بلجنفبي 2 

،مربكش - 40000 مربكش بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بلفح د 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

118611

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
تم إعدبد بلقامفن   2021 شتن 3   02

مسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بلفح د  بلشريك  ذبت  محد دة 

باملنيزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بلفح د.

عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 

 : تسن تها  بنختصر  بإلقتضاء 

.ELECTRICITE ACHEROUK

أعنا7   : بإيجاز  بلشركة  غرض 
متنفعة أ  إنشائ ة 

أعنا7 بلسباكة  بلصرف بلصحي
تاجر معدبت كهراائ ة  كهراائ ة 

بإلكسسفبلبت بلكهراائ ة 
مقا 7 بلبناء  بلت3ك ب بلكهراائي 

بلصناعي 
بلصفت  برمان 

بلكشف عن بلحربئق 
ترك ب بلحاسفب  بالتصاالت.

بلطابق   : بالجتناعي  بملقر  عنفبن 
 2 بلجنفبي  أزلي   25 لقم  برل�شي 

،مربكش - 40000 مربكش بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 

دلهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : جعا  بلتجاني  بلس د 

حصة بق نة 100 دلهم للحصة.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :
بلس د بلتجاني جعا عنفبمه(ب) أزلي 
 40000 مربكش  لقم25،  بلجنفبي2 

مربكش بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:
بلس د بلتجاني جعا عنفبمه(ب) أزلي 
 40000 مربكش  لقم25،  بلجنفبي2 

مربكش بملغرب
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
شتن 3   17 بتاليخ  بنربكش  بلتجالية 

2021 تحت لقم 10441.
((0I

HORICOM

SOCIETE MAROTRAM
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

قفل بلتصف ة

HORICOM
21AV HASSAN II APPT N°4 VN-
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
SOCIETE MAROTRAM شركة 

ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة
 عنفبن مقرها بإلجتناعي : )12 

تجزئة برمدلس بلطابق بر 7 عين 

معزة - 50000 مكناس بملغرب.
قفل بلتصف ة

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
.((479

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 
2021 تقرل حل  29 شتن 3  بملؤلخ في 
شركة   SOCIETE MAROTRAM
مبلغ  بملحد دة  بملسؤ ل ة  ذبت 
دلهم  عنفبن   100.000 لأسنالها 
تجزئة   12( بإلجتناعي  مقرها 
 - معزة  عين  بر 7  بلطابق  برمدلس 
مكناس بملغرب مت جة رزمة   50000

بلقطاع.
  عين:

عنالي  بلكريم  عبد  بلس د(ة) 
تجزئة   2( لقم  ف ال   عنفبمه(ب) 
50000 مكناس  م ج   7 بإلسناع ل ة 

بملغرب كنصفي (ة) للشركة.
  قد تم بنعقاد بلجنع ة بلختام ة 
 12( 2021  في  شتن 3   06 بتاليخ 
عين  بر 7  بلطابق  برمدلس  تجزئة 

معزة - 50000 مكناس بملغرب.
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
أكتفار   1( بلتجالية بنكناس بتاليخ 

2021 تحت لقم 26).

((1I

TRANSPARENCE COMPTA-CONSEILS--

SOLUTION -T2CS

CHETTO TRAV
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
تأسيس شركة

TRANSPARENCE COMPTA--
CONSEILS-SOLUTION -T2CS

 LOT 942 AL MASSAR ROUTE
 DE SAFI APPT N°9 2EME

 ETAGE MARRAKECH، 40000،
MARRAKECH MAROC

CHETTO TRAV شركة ذبت 
مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 

بلفح د
 عنفبن مقرها بإلجتناعي د بل 

بلقايد حرا ل طريق بسفي - 40000 
مربكش بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بلفح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

119487

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 

تم إعدبد بلقامفن   2021 أكتفار   07

مسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بلفح د  بلشريك  ذبت  محد دة 

باملنيزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بلفح د.

عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 

 : تسن تها  بنختصر  بإلقتضاء 

.CHETTO TRAV

بعنا7   :  : بإيجاز  غرض بلشركة 

متنفعة ب  بلبناء.

د بل   : بالجتناعي  بملقر  عنفبن 

 40000 بلقايد حرا ل طريق بسفي - 

مربكش بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 

دلهم، مقسم كالتالي:

 : مج ب  بحن  د  بيت  بلس د 

دلهم   100 بق نة  حصة   1.000

للحصة.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :

مج ب  بحن  د  بيت  بلس د 

عنفبمه(ب) 225 بلزلبيب س دي بحند 

بلزب ية 40000 مربكش بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:

مج ب  بحن  د  بيت  بلس د 

عنفبمه(ب) 225 بلزلبيب س دي بحند 

بلزب ية 40000 مربكش بملغرب

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

أكتفار   14 بلتجالية بنربكش بتاليخ 

2021 تحت لقم )12855.

((2I
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HORICOM

MARINA PROMO

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د

قفل بلتصف ة

HORICOM

21AV HASSAN II APPT N°4 VN-

 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC

MARINA PROMO شركة ذبت 

مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 

بلفح د

 عنفبن مقرها بإلجتناعي : زمقة 8 

دلب لقم 2 لقم 54 حي بإلمالة س دي 

بفزكري - 50000 مكناس بملغرب.

قفل بلتصف ة

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

.42087

بلفح د  بلشريك  قربل  بنقت�شى 

2021 تقرل حل  0) شتن 3  بملؤلخ في 

ذبت  شركة   MARINA PROMO

بلشريك  ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بلفح د مبلغ لأسنالها 10.000 دلهم 

 8 زمقة  بإلجتناعي  مقرها   عنفبن 

دلب لقم 2 لقم 54 حي بإلمالة س دي 

بملغرب  مكناس   50000  - بفزكري 

مت جة رزمة بلقطاع.

  عين:

بلحاكم حاكمي  مفالي  بلس د(ة) 

 عنفبمه(ب) لقم 54 زمقة 2 حي بإلمالة 

(ة)  50000 مكناس بملغرب كنصفي 

للشركة.

  قد تم بنعقاد بلجنع ة بلختام ة 

 8 2021  في زمقة  شتن 3   (0 بتاليخ 

دلب لقم 2 لقم 54 حي بإلمالة س دي 

بفزكري - 50000 مكناس بملغرب.

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

أكتفار   15 بلتجالية بنكناس بتاليخ 

2021 تحت لقم 29).

(((I

FOUZMEDIA

STE MOUNI CASH SARL AU
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
 STE MOUNI CASH SARL AU

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 
بلشريك بلفح د

 عنفبن مقرها بإلجتناعي مفالي 
بفسلهام بملركز - --- مفالي بفسلهام 

بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بلفح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
27(27

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
بلقامفن  إعدبد  تم   2021 يناير   22
مسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 
بلفح د  بلشريك  ذبت  محد دة 

باملنيزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بلفح د.
عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 
 STE  : تسن تها  بنختصر  بإلقتضاء 

.MOUNI CASH SARL AU
تحفيل   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

برمفب7.
مفالي   : بالجتناعي  بملقر  عنفبن 
--- مفالي بفسلهام   - بفسلهام بملركز 

بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 

دلهم، مقسم كالتالي:
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :
عنفبمه(ب)  مني3  جب لف  بلس د 
ألبعاء  سفق  بملركز  بفسلهام  مفالي 
بلغرب -- سفق ألبعاء بلغرب بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 
 مفبطن مسي3ي بلشركة:

عنفبمه(ب)  مني3  جب لف  بلس د 
ألبعاء  سفق  بملركز  بفسلهام  مفالي 

بلغرب -- سفق ألبعاء بلغرب بملغرب
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
بلغرب  باللبعاء  بسفق  بالبتدبئ ة 

بتاليخ 01 شتن 3 2021 تحت لقم -.
((4I

CABINET D’ EXPERTISE TAOFIQ

GOPLUS
إعالن متعدد بلقربلبت

CABINET D› EXPERTISE TAOFIQ
 N° 119 Bd Abdelmoumen N°

 49, 7ème ETAGE, Quartier
 Des Hôpitaux، 20360،
CASABLANCA MAROC

GOPLUS »شركة ذبت بملسؤ ل ة 
بملحد دة ذبت بلشريك بلفح د«
 عنفبن مقرها بالجتناعي: 1)) 
تجزئة ل نا بلطابق بلثاني بلحي 

بلحسني 1)) تجزئة ل نا بلطابق 
بلثاني بلحي بلحسني 0)201 

بلدبلبلب ضاء بملغرب..
»إعالن متعدد بلقربلبت«

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي: 
.(22061

بنقت�شى بلجنع بلعام بالستثنائي 
بملؤلخ في 06 يفل فز 2021

تم بتخاذ بلقربلبت بلتال ة: 
قربل لقم 1: بلذي ينص على مايلي: 
كفكفم   (GOCOM) تففيت شركة   -
من  بجتناع ة  حصة   10.770  7
حصة لفائدة بلس د   10.770 أصل 
06 يفل فز  (ة) حنان بلخطابي بتاليخ 
 EH CAPITAL 2021. - تففيت شركة
766.) حصة بجتناع ة من أصل   7
766.) حصة لفائدة بلس د (ة) حنان 
 .2021 يفل فز   06 بتاليخ  بلخطابي 
 7 ملريني  بلهادي  (ة)  بلس د  تففيت 
أصل  من  بجتناع ة  حصة   1.464
1.464 حصة لفائدة بلس د (ة) حنان 

بلخطابي بتاليخ 06 يفل فز 2021.
قربل لقم 2: بلذي ينص على مايلي: 
يد  في  بلحصص  جن ع  لت3كز  تبعا 
 بحدة تحفلت بلشركة بقفة بلقامفن 
بلى شركة محد دة بملسؤ ل ة بشريك 

 ح د.

قربل لقم ): بلذي ينص على مايلي: 

بلخطابي،  حنان  بلس دة  تع ين 

لبطاقة  بلجنس ة  بلحاملة  مغرا ة 

 F(5668( لقم  بلفطن ة  بلتعريف 

)2 إقامة ديم كالدن   بلساكنة برقم 

س دي عبد بلرحنان بلدبلبلب ضاء ؛ 

كنسي3ة  ح دة للشركة

 تبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

بلنظام برسا�شي بلتال ة: 

بند لقم 1: بلذي ينص على مايلي: 

بلى شركة محد دة  بلشركة  تحفلت 

بملسؤ ل ة بشريك  ح د

بند لقم 6: بلذي ينص على مايلي: 

بلس دة  هي  مساهم  ح د  لشركة 

بلجنس ة،  مغرا ة  بلخطابي،  حنان 

بلفطن ة  بلتعريف  لبطاقة  بلحاملة 
برقم  )F(5668  بلساكنة  لقم 

عبد  س دي  كالدن  دليم  إقامة   2(

بلرحنان بلدبلبلب ضاء

بند لقم 7: بلذي ينص على مايلي: 
مل فني  في  محدد  بلشركة  لأسنا7 

للس دة  آخرها  عن  منلفكة  دلهم 

حنان بلخطابي

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

 1( بتاليخ  بلب ضاء  بالدبل  بلتجالية 

أكتفار 2021 تحت لقم 796525.

((5I

HELP ENTREPRISE

CA AMÉNAGEMENT
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
تأسيس شركة

HELP ENTREPRISE

 23RUE BOURED 2EME ETG

 APPT 4 ROCHES NOIRES ،

20290، CASABLANCA MAROC

CA aménagement شركة ذبت 

مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 

بلفح د

 عنفبن مقرها بإلجتناعي )2 زمقة 

بفليد بلطابق بلثاني بلشقة 4 

بلصخفل بلسفدبء - 20290 بلدبل 

بلب ضاء بملغرب
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تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بلفح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

5195(1

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 

تم إعدبد بلقامفن   2021 أكتفار   15

مسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بلفح د  بلشريك  ذبت  محد دة 

باملنيزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بلفح د.

عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 

 CA  : تسن تها  بنختصر  بإلقتضاء 

.aménagement

مقا 7   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بشغا7 بلبناء  بشغا7 مختلفة.

 2(  : بالجتناعي  بملقر  عنفبن 

 4 زمقة بفليد بلطابق بلثاني بلشقة 

بلدبل   20290  - بلسفدبء  بلصخفل 

بلب ضاء بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 

دلهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : سع د  بفرجي  بلس د 

حصة بق نة 100 دلهم للحصة.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :

بلس د بفرجي سع د عنفبمه(ب) حي 

بلنهضة 54000 خن فرة بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:

بلس د بفرجي سع د عنفبمه(ب) حي 

بلنهضة 54000 خن فرة بملغرب

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

 15 بتاليخ  بلب ضاء  بالدبل  بلتجالية 

أكتفار 2021 تحت لقم 796789.

((6I

CONSEIL & BUSINESS MARRAKECH

 Sté » ELECTRO-BELLE VU«
SARL

شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة
تأسيس شركة

 CONSEIL & BUSINESS
MARRAKECH

شقة لقم 01 بملسي3ة 1, »س« لقم 
2) ، 40000، مربكش بملغرب

 Sté » ELECTRO-BELLE VU« SARL
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

 عنفبن مقرها بإلجتناعي تجزئة 
بلر م ة لقم )5) أسكجفل - 40000 

مربكش بملغرب
تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

119(5(
في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
تم إعدبد بلقامفن   2021 أكتفار   06
بملسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحد دة باملنيزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.
عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 
 Sté »  : بنختصر تسن تها  بإلقتضاء 

.ELECTRO-BELLE VU« SARL
شربء   --  : بإيجاز  بلشركة  غرض 
 ا ع  تسفيق جن ع برجهزة  بملعدبت 

بملنزل ة. 
برجهزة  ترك ب  إصالح   -

بلكهراائ ة بملنزل ة.
بالستي3بد  في  أ   س ط  تاجر   -  

 بلتصدير..
تجزئة   : بالجتناعي  بملقر  عنفبن 
بلر م ة لقم )5) أسكجفل - 40000 

مربكش بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 

دلهم، مقسم كالتالي:
 900  : بلعفبد  بلحسن  بلس د 

حصة بق نة 100 دلهم للحصة.
بلس دة غزالن بلعفبد : 100 حصة 

بق نة 100 دلهم للحصة.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 
 صفات  مفبطن بلشركاء :

بلعفبد عنفبمه(ب)  بلحسن  بلس د 
بال دبية  أكفاي  خالد  أيت  د بل 

40000 مربكش بملغرب.
عنفبمه(ب)  بلعفبد  غزالن  بلس دة 
أسكجفل   (5( لقم  بلر م ة  تجزئة 

40000 مربكش بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:
عنفبمه(ب)  بلعفبد  غزالن  بلس دة 
أسكجفل   (5( لقم  بلر م ة  تجزئة 

40000 مربكش بملغرب
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
أكتفار   11 بلتجالية بنربكش بتاليخ 

2021 تحت لقم 128415.
((7I

CABINET CRCOM

MAFATIH AL KHAMSA
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

حل شركة

CABINET CRCOM
 AV GHASSAN KANAFANI,

 ESPACE JARDIN LALLA
 MERYEM 3eme ETAGE V.N FES

FES ،30000 ، بملنلكة بملغرا ة
MAFATIH AL KHAMSA شركة 
ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة(في طفل 

بلتصف ة)
 عنفبن مقرها بإلجتناعي شالع 

بملجد بلشقة ) إقامة ل�شى عنالة 
لقم 115 بلن3جس ب فاس - 0000) 

فاس بملغرب.
حل شركة

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 
.41187

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 
2021 تقرل حل  02 غشت  بملؤلخ في 
بملحد دة  بملسؤ ل ة  ذبت  شركة 
مبلغ   MAFATIH AL KHAMSA
دلهم  عنفبن   90.000 لأسنالها 
مقرها بإلجتناعي شالع بملجد بلشقة 
 115 لقم  عنالة  ل�شى  إقامة   (
فاس   (0000  - فاس  ب  بلن3جس 
في  بلشركة  حل   :  7 مت جة  بملغرب 

 قت مبكر.

شالع  ب  بلتصف ة  مقر  حدد    
عنالة  ل�شى  إقامة   ( بلشقة  بملجد 
بملغرب  فاس  ب  بلن3جس   115 لقم 

0000) فاس بملغرب. 
  عين:

مفتاح  أمين  محند  بلس د(ة) 
لقم  عنالة  ل�شى  إقامة   عنفبمه(ب) 
0000) فاس  بلن3جس ب فاس   115

بملغرب كنصفي (ة) للشركة.
  عند بإلقتضاء بلحد د بملفر ضة 
محل  لهم  بملخفلة  بلصالح ات  على 
بملخابرة  محل تبل غ بلعقفد  بلفثائق 

بملتعلقة بالتصف ة : -
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
أكتفار   12 بتاليخ  بفاس  بلتجالية 

2021 تحت لقم 4495.

((8I

FIMAG

LA PERLE D’ANIL
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
تأسيس شركة

FIMAG
67 زمقة 15 لياض بلعالي 
بلدبلبلب ضاء ، 20550، 

بلدبلبلب ضاء بملغرب
 LA PERLE D’ANIL

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة 
ذبت بلشريك بلفح د

 عنفبن مقرها بإلجتناعي 26 شالع 
مرس بلسلطان، شقة لقم ) بلطابق 
بر 7 - 20490 بلدبل بلب ضاء بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بلفح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
51879(

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
تم إعدبد بلقامفن   2021 شتن 3   29
مسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 
بلفح د  بلشريك  ذبت  محد دة 

باملنيزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بلفح د.
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عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 
 LA  : تسن تها  بنختصر  بإلقتضاء 

.PERLE D’ANIL
غرض   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بلشركة في كل من بملغرب  بلخالج:
ببتكال  تصن ع  تسفيق  تفزيع   -
جن ع أصناف بملجفهربت من أي مفع.
أصناف  تسفيق  تنث ل   -
بملفضة  بملجفهربت  إكسسفبلبت 
برخرى بملصنعة من قبل بلشركة أ  

من قبل أطربف ثالثة ؛
تحفيل  عنل ات  جن ع  إمجاز   -
 إصالح  بستي3بد  تصدير بملجفهربت 
 برش اء من بملعادن بلثن نة (بلذهب 
 ، بملاس بلالمع   ، بلفضة   ، بلبالتين   ،
بملجفهربت  غي3ها من أي   ، بلخزف 

مفع كان ؛
بلنفيسة  بملعادن  شربء  ا ع   -

 برحجال بلكرينة  شبه بلكرينة.
لجن ع  بلتجالي  بلتنث ل   -
بلعالمات بلتجالية  اربءبت بالخت3بع 

 بلنناذج  غي3ها ؛
بستي3بد  تجالة معدبت  أد بت   -

 لفبزم بلفلش.
بستخدبم  إنشاء  تسج ل   -
بالخت3بع  بلعالمات  بربءبت  جن ع 

بلتجالية  بلت3بخ ص ؛
- بملشالكة بملباشرة أ  غي3 بملباشرة 
تجالية  عنل ات  أي  في  للشركة 
بأحد  مرتبطة  تكفن  قد  صناع ة 
عن طريق   ، بملذكفلة أعاله  برش اء 
أ   جديدة  مساهنة  شركة  إنشاء 
بالكتتاب أ  شربء برسهم أ  بلحقفق 
بالجتناع ة أ  بالمدماج أ  بالتحاد أ  

مشالكة.
بملعامالت  جن ع   ، أعم    بشكل 
بلتجالية أ  بلصناع ة أ  بلتجالية أ  
تتعلق  قد  بلتي  بلعقالية  أ   بملنقفلة 
بغرض  مباشر  غي3  أ   مباشر  بشكل 

بلشركة أ  تعزز تطفيرها..
26 شالع  عنفبن بملقر بالجتناعي : 
مرس بلسلطان، شقة لقم ) بلطابق 
بر 7 - 20490 بلدبل بلب ضاء بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.

بلشركة:  لأسنا7  مبلغ 

100.000,00 دلهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : فال جي  زكرياء  بلس د 

دلهم   100.000,00 بق نة  حصة 

للحصة.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :

عنفبمه(ب)  فال جي  زكرياء  بلس د 

زمقة   2 مجنفعة  لش د  مفالي  حي 

بلب ضاء  بلدبل   2070(  14 لقم  م 

بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:

عنفبمه(ب)  فال جي  زكرياء  بلس د 

زمقة م   2 حي مفالي لش د مجنفعة 

لقم 14 )2070 بلدبل بلب ضاء بملغرب

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

 08 بتاليخ  بلب ضاء  بالدبل  بلتجالية 

أكتفار 2021 تحت لقم 795847.

((9I

FIDUCIAIRE AMER FISC

STE J & M RENT CAR SARL
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تع ين مسي3 جديد للشركة

FIDUCIAIRE AMER FISC

 BD ANNASR IMMB CHOURAK

 1ERE ETAGE ZAIO، 62000،

NADOR MAROC

 STE J & M RENT CAR SARL

شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

 RUE عنفبن مقرها بإلجتناعي 

 ZAIER HAY EL JADID ZAIO/

NADOR 62900 بلناظفل 

.MAROC

تع ين مسي3 جديد للشركة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.15877

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 

بملؤلخ في 15 أكتفار 2021 تم تع ين 

بلس د(ة)  للشركة  جديد  مسي3 

بلقضفي محند كنسي3  ح د

تبعا لقبف7 بستقالة بملسي3.

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

 04 بتاليخ  بالناضفل  بالبتدبئ ة 

أكتفار 2021 تحت لقم 8)40.

(40I

STE OUBOUKS AUDIT & CONSEILS

JACOTRAV-JCTV
إعالن متعدد بلقربلبت

 STE OUBOUKS AUDIT &

CONSEILS

21 ، مكتب 17، بلطابق بلثاني، 

مكاتب باالص ، شالع عبد بلكريم 

بلخطابي، فاس ، 0000)، فاس 

بملغرب

JACOTRAV-JCTV »شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة ذبت بلشريك 

بلفح د«

 عنفبن مقرها بالجتناعي: زمقة 6 

لقم 8 مكرل بالخ اط عين هال ن - - 

فاس بملغرب.

»إعالن متعدد بلقربلبت«

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي: 

.(6729

بنقت�شى بلجنع بلعام بالستثنائي 

بملؤلخ في 01 شتن 3 2021

تم بتخاذ بلقربلبت بلتال ة: 

قربل لقم 1: بلذي ينص على مايلي: 

تففيت بلحصص

قربل لقم 2: بلذي ينص على مايلي: 

بضافة شريك جديد 

قربل لقم ): بلذي ينص على مايلي: 

بستقالة بملس ي3  تع ين مس ي3 جديد

قربل لقم 4: بلذي ينص على مايلي: 

بلتفق ع بلبنكي

 تبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

بلنظام برسا�شي بلتال ة: 

على  ينص  بلذي   :6 لقم  بند 
مايلي: تقديم بلس د بحند بلفدغي3ي 

مساهنة مقدية بق نة 500.000،00 

دلهم

على  ينص  بلذي   :(5 لقم  بند 
تع ين بلس د بحند بلفدغي3ي  مايلي: 

مس ي3للشركة ملدة غي3 محددة.

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

أكتفار   01 بتاليخ  بفاس  بلتجالية 

2021 تحت لقم 2))4.

(41I

STE OUBOUKS AUDIT & CONSEILS

MAROLENUM
إعالن متعدد بلقربلبت

 STE OUBOUKS AUDIT &

CONSEILS

21 ، مكتب 17، بلطابق بلثاني، 

مكاتب باالص ، شالع عبد بلكريم 

بلخطابي، فاس ، 0000)، فاس 

بملغرب

Marolenum »شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة ذبت بلشريك 

بلفح د«

 عنفبن مقرها بالجتناعي: زمقة 4 

لقم 11 حي بلففاق عين هال ن - - 

فاس بملغرب.

»إعالن متعدد بلقربلبت«

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي: 

.(67((

بنقت�شى بلجنع بلعام بالستثنائي 

بملؤلخ في 01 شتن 3 2021

تم بتخاذ بلقربلبت بلتال ة: 

قربل لقم 1: بلذي ينص على مايلي: 

تففيت بلحصص

قربل لقم 2: بلذي ينص على مايلي: 

بضافة شريك جديد

قربل لقم ): بلذي ينص على مايلي: 

بستقالة بملسي3  تع ين مسي3 جديد

قربل لقم 4: بلذي ينص على مايلي: 

بلتفق ع بلبنكي

 تبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

بلنظام برسا�شي بلتال ة: 

على  ينص  بلذي   :6 لقم  بند 
تقدم بلس د بحند بلفدغي3ي  مايلي: 

بنساهنة مقدية بق نة 500.000،00 

دلهم

على  ينص  بلذي   :(5 لقم  بند 
مايلي: قد عين بلس د بحند بلفدغي3ي 

مسي3ب للشركة ملدة غي3 محددة.
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باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
أكتفار   01 بتاليخ  بفاس  بلتجالية 

2021 تحت لقم 50)4.
(42I

FOUZMEDIA

 ASSURANCES EL
HASNAOUI ET CONSORTS

شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة
لفع لأسنا7 بلشركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
 ASSURANCES EL HASNAOUI ET
CONSORTS شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة
 عنفبن مقرها بإلجتناعي زب ية 

زمقة L  زمقة سع د بلدب دي عنالة 
بلفبحة ب4 - 14000 بلقن طرة 

بملغرب.
لفع لأسنا7 بلشركة

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 
.29449

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 
تم   2021 مالس   09 في  بملؤلخ 
قدله  بنبلغ  بلشركة  لأسنا7  لفع 
»900.000 دلهم« أي من »766.800 
عن  دلهم«   1.666.800« إلى  دلهم« 
أ   مقدية  حصص  تقديم   : طريق 

ع ن ة.
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
بالبتدبئ ة بالقن طرة بتاليخ 16 يفم ف 

2021 تحت لقم 67))8.
(4(I

FOUZMEDIA

 ECOLE LA PETITE VALEE
PRIMAIRE PRIVE

شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة
لفع لأسنا7 بلشركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
 ECOLE LA PETITE VALEE

PRIMAIRE PRIVE شركة ذبت 
بملسؤ ل ة بملحد دة

 عنفبن مقرها بإلجتناعي بلزمقة 8 

بلرقم 4) بئ3 بلربمي جنفب - 14000 

بلقن طرة بملغرب.
لفع لأسنا7 بلشركة

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.(5727

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 

لفع  تم   2021 ماي   26 في  بملؤلخ 
قدله  بنبلغ  بلشركة  لأسنا7 

من  أي  دلهم«   1.200.000«

»2.090.000 دلهم« إلى »290.000.) 

دلهم« عن طريق : إدماج بحت اطي أ  

ألااح أ  عال بت إصدبل في لأس بملا7.

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

بالبتدبئ ة بالقن طرة بتاليخ )2 يفم ف 

2021 تحت لقم 654)8.

(44I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

MZ TOURS
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

حل شركة

 SOCIETE MARJANE CONSEIL

SARL

Appt.N°2, 2°Etage Lot.

 B22 Lotissement Zaitoune

 TIKIOUINE AGADIR ، 80000،

AGADIR MAROC

MZ TOURS شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة(في طفل بلتصف ة)

 عنفبن مقرها بإلجتناعي قيسالية 

بلقباج لقم ))شالع بلحسن بلثاني 

بكادير - 80000 بكادير بملغرب.

حل شركة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.41999

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 

بملؤلخ في 08 أكتفار 2021 تقرل حل 

 MZ شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

 100.000 لأسنالها  مبلغ   TOURS

بإلجتناعي  مقرها  دلهم  عنفبن 

قيسالية بلقباج لقم ))شالع بلحسن 

بلثاني بكادير - 80000 بكادير بملغرب 

مت جة 7 : حل بلشركة.

  حدد مقر بلتصف ة ب قيسالية 

بلثاني  بلحسن  ))شالع  بلقباج لقم 

بكادير - 80000 بكادير بملغرب. 

  عين:

بسا لي  حسن  بلس د(ة) 
بلففاق  ب   255 لقم   عنفبمه(ب) 

بنسركا  بكادير 80000 بكادير بملغرب 

كنصفي (ة) للشركة.

  عند بإلقتضاء بلحد د بملفر ضة 

محل  لهم  بملخفلة  بلصالح ات  على 

بملخابرة  محل تبل غ بلعقفد  بلفثائق 

بملتعلقة بالتصف ة : حل بلشركة

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

أكتفار   15 بتاليخ  باكادير  بلتجالية 

2021 تحت لقم ))1068.

(45I

STE FIACCOF 

ANCLAMIP MA
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تأسيس شركة

STE FIACCOF

 RUE IFNI ,RESIDENCE ANASS

 60 ,APPT 6 ,HAY NAJAH,SIDI

BRAHIM ، 30080، fes maroc

ANCLAMIP MA شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة

 عنفبن مقرها بإلجتناعي بقامة 

فضاء مرينا لقم 1 زمقة عبد بلكريم 

بن جلفن مكتب 64 بلطابف 8 - 

0000) فاس بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

69847

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
تم إعدبد بلقامفن   2021 شتن 3   28

بملسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحد دة باملنيزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.

عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 

 : تسن تها  بنختصر  بإلقتضاء 

.ANCLAMIP MA

غرض بلشركة بإيجاز : حفر بالبال 
بنحرك مقا 7 في بالعنا7  بنشاءبت 

متنفعة
 بالست3بد  بلتصدير.

بقامة   : بالجتناعي  بملقر  عنفبن 
زمقة عبد بلكريم   1 فضاء مرينا لقم 
 -  8 بلطابف   64 مكتب  جلفن  بن 

0000) فاس بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 

دلهم، مقسم كالتالي:
 750  : سال ي  بلتهامي  بلس د 

حصة بق نة 100 دلهم للحصة.
بلس د عال7 سال ي : 250 حصة 

بق نة 100 دلهم للحصة.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :
عنفبمه(ب)  سال ي  بلتهامي  بلس د 

بسبام ا 00000 كرتادب بسبام ا.
عنفبمه(ب)  سال ي  عال7  بلس د 
ل ب�شي  سبع  بلعاشفلية  تعا ت ة 
مفالي يعقفب 0000) فاس بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 
 مفبطن مسي3ي بلشركة:

 10 بلس د هشام بناني عنفبمه(ب) 
زمقة بلقاهرة تجزئة بلبساتين طريق 

بينفزبل 0000) فاس بملغرب
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
أكتفار   14 بتاليخ  بفاس  بلتجالية 

2021 تحت لقم 8)45.

(46I

CAJF CO

 ECHANGES ORIENT
OCCIDENT EO2

شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة
حل شركة

CAJF CO
 Rue Ait Ourir ، 20000، 0(

casablanca maroc
 ECHANGES ORIENT

 OCCIDENT EO2
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

(في طفل بلتصف ة)
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 عنفبن مقرها بإلجتناعي 29 تجزئة 
حسني 2 زمقة 17 حي حسني - 
20000 بلدبل بلب ضاء بملغرب.

حل شركة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.1(92(5
بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 
تقرل   2021 يفل فز   16 في  بملؤلخ 
حل شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة 
 ECHANGES ORIENT OCCIDENT
450.000 دلهم  مبلغ لأسنالها   EO2
تجزئة   29  عنفبن مقرها بإلجتناعي 
حسني 2 زمقة 17 حي حسني - 20000 
بلدبل بلب ضاء بملغرب مت جة 7 : حل 

مبكر للشركة.
  حدد مقر بلتصف ة ب 29 تجزئة 
17 حي حسني بملغرب  زمقة   2 حسني 

20000 بلدبل بلب ضاء بملغرب. 
  عين:

بلس د(ة) هند لخزبيمي  عنفبمه(ب) 
219 شالع زلقطفني طابق 6 20000 
(ة)  كنصفي  بملغرب  بلب ضاء  بلدبل 

للشركة.
  عند بإلقتضاء بلحد د بملفر ضة 
محل  لهم  بملخفلة  بلصالح ات  على 
بملخابرة  محل تبل غ بلعقفد  بلفثائق 

بملتعلقة بالتصف ة : -
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
 05 بتاليخ  بلب ضاء  بالدبل  بلتجالية 

أكتفار 2021 تحت لقم )79527.
(47I

CAJF CO

ZOFAA
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
حل شركة

CAJF CO
 Rue Ait Ourir ، 20000، 0(

casablanca maroc
ZOFAA شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بلفح د(في 
طفل بلتصف ة)

 عنفبن مقرها بإلجتناعي 12 مقة 
تفليرت بمفا - 20000 بلدبل بلب ضاء 

بملغرب.

حل شركة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.244417
بلفح د  بلشريك  قربل  بنقت�شى 
تقرل   2021 يفل فز   16 في  بملؤلخ 
ذبت مسؤ ل ة محد دة  حل شركة 
مبلغ   ZOFAA ذبت بلشريك بلفح د 
دلهم  عنفبن   50.000 لأسنالها 
مقرها بإلجتناعي 12 مقة تفليرت بمفا 
- 20000 بلدبل بلب ضاء بملغرب مت جة 

7 : حل مبكر للشركة.
مقة   12   حدد مقر بلتصف ة ب 
بلدبل   20000 بملغرب  بمفا  تفليرت 

بلب ضاء بملغرب. 
  عين:

بلس د(ة) هند لخزبيمي  عنفبمه(ب) 
219 شالع زلقطفني طابق 6 20000 
(ة)  كنصفي  بملغرب  بلب ضاء  بلدبل 

للشركة.
  عند بإلقتضاء بلحد د بملفر ضة 
محل  لهم  بملخفلة  بلصالح ات  على 
بملخابرة  محل تبل غ بلعقفد  بلفثائق 

بملتعلقة بالتصف ة : -
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
 24 بتاليخ  بلب ضاء  بالدبل  بلتجالية 

شتن 3 2021 تحت لقم 0)9)79.

(48I

 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT & CONSEILS

 SOCIETE DE MATERIEL
INDUSTRIEL ET ELEVAGE

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 
بلشريك بلفح د

تحفيل بملقر بالجتناعي للشركة

 CABINET ABID EXPERTISE
 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS
 N° 45 AV HASSAN II IMM

 TOUR RMA APPT 102 ، 30000،
FES MAROC

 SOCIETE DE MATERIEL
INDUSTRIEL ET ELEVAGE شركة 

ذبت مسؤ ل ة محد دة
 ذبت بلشريك بلفح د

 عنفبن مقرها بإلجتناعي شقة لقم 

178، بلطابق 2 بنسفدة، تجزئة 

بلفرح، محافظة ز بغة - 0000) 

فاس بملغرب.

تحفيل بملقر بالجتناعي للشركة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.6518(

بلفح د  بلشريك  قربل  بنقت�شى 

بملؤلخ في 05 يفل فز 2021 تم تحفيل 

من  للشركة  بلحالي  بالجتناعي  بملقر 

»شقة لقم 178، بلطابق 2 بنسفدة، 

 - ز بغة  محافظة  بلفرح،  تجزئة 

0000) فاس بملغرب« إلى »78 تجزئة 

بنسفدة،  بلحضري  بلفرح،بلقطب 

بملحل لقم 1 - 0000) فاس بملغرب«.

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

شتن 3   09 بتاليخ  بفاس  بلتجالية 

2021 تحت لقم 4062.

(49I

IM ELECTRICITE

IM ELECTRICITE
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تأسيس شركة

IM ELECTRICITE

 MAGASIN N°662 SITUE A RIAD

 OUISLAN MEKNES، 50000،

MEKNES MAROC

IM ELECTRICITE شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة

 عنفبن مقرها بإلجتناعي بملحل لقم 

662 بلكاءن ب لياض  يسالن 1 

مكناس - 50000 مكناس بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

54469

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
تم إعدبد بلقامفن   2021 شتن 3   08

بملسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحد دة باملنيزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.

عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 

 IM  : تسن تها  بنختصر  بإلقتضاء 

.ELECTRICITE

بشغا7   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بشغا7   - بخرى  بشغا7  ب   بلبناء 

بلكهرااء.

بملحل   : بالجتناعي  بملقر  عنفبن 

لقم 662 بلكاءن ب لياض  يسالن 1 

مكناس - 50000 مكناس بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 

دلهم، مقسم كالتالي:

 500  : بملرمي�شي  محند  بلس د 

حصة بق نة 100 دلهم للحصة.

بلس د عناد يح ا ي : 500 حصة 

بق نة 100 دلهم للحصة.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :

بلس د محند بملرمي�شي عنفبمه(ب) 

زمقة   10 لقم   05 دلب  بلسالم  حي 

 50000 بلزلقطفني  يسالن  محند 

مكناس بملغرب.

عنفبمه(ب)  يح ا ي  عناد  بلس د 

662  يسالن  1لقم  لياض  يسالن 

50000 مكناس بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:

بلس د محند بملرمي�شي عنفبمه(ب) 

زمقة   10 لقم   05 دلب  بلسالم  حي 

 50000 بلزلقطفني  يسالن  محند 

مكناس بملغرب

عنفبمه(ب)  يح ا ي  عناد  بلس د 

662  يسالن  1لقم  لياض  يسالن 

50000 مكناس بملغرب

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

أكتفار   1( بلتجالية بنكناس بتاليخ 

2021 تحت لقم 4496.

(50I
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FIDUCIAIRE BALANCE D’OR sarlau

PHARMACIE SLAMI
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE BALANCE D›OR
sarlau

 BD ALLAL BEN ABDELLAH ET 5
 RUE GHANDI 1IER ETAGE Appt
N°2 ، 60000، OUJDA MAROC
PHARMACIE SLAMI شركة ذبت 
مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 

بلفح د
 عنفبن مقرها بإلجتناعي تجزئة 
جنان سدي معافة طريق سدي 

معافة بلرقم 184 - 60000  جدة 
بملنلكة بملغرا ة

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بلفح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
(8255

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
بلقامفن  إعدبد  تم   2021 ماي   20
مسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 
بلفح د  بلشريك  ذبت  محد دة 

باملنيزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بلفح د.
عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 
 : تسن تها  بنختصر  بإلقتضاء 

.PHARMACIE SLAMI
* ص دلي   : غرض بلشركة بإيجاز 

ب ع بالتجزئة
.

تجزئة   : بالجتناعي  بملقر  عنفبن 
سدي  طريق  معافة  سدي  جنان 
60000  جدة   -  184 بلرقم  معافة 

بملنلكة بملغرا ة.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 

دلهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : بسالمي  أما7  بلس دة 

حصة بق نة 100 دلهم للحصة.

 1000  : بسالمي  أما7  بلس دة 

بق نة 100.000 دلهم.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :

عنفبمه(ب)  بسالمي  أما7  بلس دة 
زمقة جعفر ببن عط ة لقم 2 60000 

 جدة بملنلكة بملغرا ة.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:

عنفبمه(ب)  بسالمي  أما7  بلس دة 
زمقة جعفر ببن عط ة لقم 2 60000 

 جدة بملنلكة بملغرا ة

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

أكتفار   1( بتاليخ  بفجدة  بلتجالية 

2021 تحت لقم 549).

(51I

بئتنام ة ف دبكا، شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

BIO ZAHE
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
تأسيس شركة

بئتنام ة ف دبكا، شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة

شالع بلعركفب لقم 7724-01 

صند ق بل 3يد لقم 146، 000)7، 

بلدبخلة بملغرب

BIO ZAHE شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بلفح د

 عنفبن مقرها بإلجتناعي حي 

بلحسني لقم 1222 - 000)7 

بلدبخلة بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بلفح د 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

19401

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
تم إعدبد بلقامفن   2021 شتن 3   14

مسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بلفح د  بلشريك  ذبت  محد دة 

باملنيزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بلفح د.

عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 
 BIO  : تسن تها  بنختصر  بإلقتضاء 

.ZAHE
تصن ع   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

مفبد بلتجن ل.
حي   : بالجتناعي  بملقر  عنفبن 
بلحسني لقم 1222 - 000)7 بلدبخلة 

بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 

دلهم، مقسم كالتالي:
بلس دة فاطنة زبح : 1.000 حصة 

بق نة 100 دلهم للحصة.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :
بلس دة فاطنة زبح عنفبمه(ب) حي 
كند ز  بئ3  لقم   04 بلفك   1 بلعفدة 

000)7 ب سرد بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:
بلس دة فاطنة زبح عنفبمه(ب) حي 
كند ز  بئ3  لقم   04 بلفك   1 بلعفدة 

000)7 ب سرد بملغرب
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
 27 بتاليخ  بلدهب  بفبدي  بالبتدبئ ة 

شتن 3 2021 تحت لقم 1564.

(52I

بئتنام ة ف دبكا، شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

PREMIUM SEA MORROCO
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تأسيس شركة

بئتنام ة ف دبكا، شركة ذبت 
بملسؤ ل ة بملحد دة

شالع بلعركفب لقم 7724-01 
صند ق بل 3يد لقم 146، 000)7، 

بلدبخلة بملغرب
 PREMIUM SEA MORROCO
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة
 عنفبن مقرها بإلجتناعي بلحي 

بلصناعي بقعة لقم 1-)0 - 000)7 
بلدبخلة بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 
بملحد دة 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

19(85

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 

تم إعدبد بلقامفن   2021 شتن 3   09

بملسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحد دة باملنيزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.

عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 

 : تسن تها  بنختصر  بإلقتضاء 

.PREMIUM SEA MORROCO

ب ع   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بلسنك بالجنلة.

بلحي   : بالجتناعي  بملقر  عنفبن 

 7(000  -  1-0( بلصناعي بقعة لقم 

بلدبخلة بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 

دلهم، مقسم كالتالي:

 STE BLANMAR SARL بلشركة 

دلهم   100 بق نة  حصة   : 500

للحصة.

حصة   500  : بركة  حاتم  بلس د 

بق نة 100 دلهم للحصة.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :

 45 بركة عنفبمه(ب)  بلس د حاتم 

بلسفي�شي  بركة  بن  بملهدي  شالع 

10000 بلرااط بملغرب.

 STE BLANMAR SARL بلشركة 

لقم  بقعة  بلصناعي  بلحي  عنفبمه(ب) 

)0-1 0000)7 بلدبخلة بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:

عنفبمه(ب)  بريطل  يفنس  بلس د 

عنالة بلنفا7 شقة لقم  شالع بلفالء 

01 000)7 بلدبخلة بملغرب

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

 2( بتاليخ  بلدهب  بفبدي  بالبتدبئ ة 

شتن 3 2021 تحت لقم 1554.

(5(I
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بئتنام ة ف دبكا، شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

 TESORO DE J&A MAR DE
MOROCCO

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 
بلشريك بلفح د

تأسيس شركة

بئتنام ة ف دبكا، شركة ذبت 
بملسؤ ل ة بملحد دة

شالع بلعركفب لقم 7724-01 
صند ق بل 3يد لقم 146، 000)7، 

بلدبخلة بملغرب
 TESORO DE J&A MAR DE

MOROCCO شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بلفح د

 عنفبن مقرها بإلجتناعي بلحي 
بلصناعي بقعة لقم 1-)0 - 000)7 

بلدبخلة بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بلفح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
19451

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
تم إعدبد بلقامفن   2021 شتن 3   27
مسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 
بلفح د  بلشريك  ذبت  محد دة 

باملنيزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بلفح د.
عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 
 : تسن تها  بنختصر  بإلقتضاء 
 TESORO DE J&A MAR DE

.MOROCCO
ب ع   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بلسنك بالجنلة.
بلحي   : بالجتناعي  بملقر  عنفبن 
 7(000  -  1-0( بلصناعي بقعة لقم 

بلدبخلة بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 

دلهم، مقسم كالتالي:
1.000 حصة   : بلس د حاتم بركة 

بق نة 100 دلهم للحصة.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :

 45 بركة عنفبمه(ب)  بلس د حاتم 

بلسفي�شي  بركة  بن  بملهدي  شالع 

10000 بلرااط بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:

عنفبمه(ب)  بريطل  يفنس  بلس د 

شالع بلفالء عنالة بمفا7 بلشقة لقم 

1 000)7 بلدبخلة بملغرب

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

 06 بتاليخ  بلدهب  بفبدي  بالبتدبئ ة 

أكتفار 2021 تحت لقم 1600.

(54I

بئتنام ة ف دبكا، شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

DRIWQGRILUX
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
تأسيس شركة

بئتنام ة ف دبكا، شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة

شالع بلعركفب لقم 7724-01 

صند ق بل 3يد لقم 146، 000)7، 

بلدبخلة بملغرب

DRIWQGRILUX شركة ذبت 

مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 

بلفح د

 عنفبن مقرها بإلجتناعي حي بملطال 

شالع بملسجد لقم 1 - 000)7 

بلدبخلة بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بلفح د 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

19419

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
تم إعدبد بلقامفن   2021 شتن 3   20

مسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بلفح د  بلشريك  ذبت  محد دة 

باملنيزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بلفح د.

عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 

 : تسن تها  بنختصر  بإلقتضاء 

.DRIWQGRILUX

تعل ب   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بلخضر  بلففبكه.

حي   : بالجتناعي  بملقر  عنفبن 

بملطال شالع بملسجد لقم 1 - 000)7 

بلدبخلة بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 

دلهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : بصغي3ي  عاد7  بلس د 

حصة بق نة 100 دلهم للحصة.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :

عنفبمه(ب)  بصغي3ي  عاد7  بلس د 

 1 لقم  بملسجد  شالع  بملطال  حي 

000)7 بلدبخلة بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:

عنفبمه(ب)  بصغي3ي  عاد7  بلس د 

 1 لقم  بملسجد  شالع  بملطال  حي 

000)7 بلدبخلة بملغرب

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

 29 بتاليخ  بلدهب  بفبدي  بالبتدبئ ة 

شتن 3 2021 تحت لقم 1578.

(55I

بئتنام ة ف دبكا، شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

SUD EXTREME DU MAROC
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
تأسيس شركة

بئتنام ة ف دبكا، شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة

شالع بلعركفب لقم 7724-01 

صند ق بل 3يد لقم 146، 000)7، 

بلدبخلة بملغرب

 SUD EXTREME DU MAROC

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د

 عنفبن مقرها بإلجتناعي لقم 2086 

بلطابق بلثاني لقم 02 شالع عنال 

بهل س دي ببربه م حي بلسالم - 

000)7 بلدبخلة بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بلفح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

1945(

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 

تم إعدبد بلقامفن   2021 شتن 3   20

مسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بلفح د  بلشريك  ذبت  محد دة 

باملنيزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بلفح د.

عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 

 SUD  : تسن تها  بنختصر  بإلقتضاء 

.EXTREME DU MAROC

محطة   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

للفقفد.

لقم   : بالجتناعي  بملقر  عنفبن 

شالع   02 بلثاني لقم  بلطابق   2086

عنال بهل س دي ببربه م حي بلسالم 

- 000)7 بلدبخلة بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 

دلهم، مقسم كالتالي:

بلس د حسنا ماء بلع نين : 1.000 

حصة بق نة 100 دلهم للحصة.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :

بلس د حسنا ماء بلعنين عنفبمه(ب) 

حي بملطال زمقة 09 لقم 1204 000)7 

بلدبخلة بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:

بلس د حسنا ماء بلعنين عنفبمه(ب) 

حي بملطال زمقة 09 لقم 1204 000)7 

بلدبخلة بملغرب

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

 06 بتاليخ  بلدهب  بفبدي  بالبتدبئ ة 

أكتفار 2021 تحت لقم 1601.

(56I



21601 الجريدة الرسميةعدد 5688 - 27 لا ع بر 7 )144 )) مففن 3 2021) 

بئتنام ة ف دبكا، شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

SeaStar HOLDING
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تأسيس شركة

بئتنام ة ف دبكا، شركة ذبت 
بملسؤ ل ة بملحد دة

شالع بلعركفب لقم 7724-01 
صند ق بل 3يد لقم 146، 000)7، 

بلدبخلة بملغرب
SeaStar HOLDING شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة
 عنفبن مقرها بإلجتناعي شالع 
بحند بن شقر ن عنالة تناية 

بلطابق بال 7 شقة لقم )0 - 000)7 
بلدبخلة بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 
بملحد دة 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
1895(

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
بلقامفن  إعدبد  تم   2021 يفم ف   19
بملسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحد دة باملنيزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.
عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 
 : تسن تها  بنختصر  بإلقتضاء 

.SeaStar HOLDING
: بملساهنة  غرض بلشركة بإيجاز 

في لبسنا7 بلشركات.
شالع   : بالجتناعي  بملقر  عنفبن 
تناية  عنالة  شقر ن  بن  بحند 
بلطابق بال 7 شقة لقم )0 - 000)7 

بلدبخلة بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 

دلهم، مقسم كالتالي:
 BROTHERHOOD بلشركة 
حصة   HOLDING SARL : 500

بق نة 100 دلهم للحصة.
 STE BLEEN بلشركة 
 INVESTMENT GROUP SARL
دلهم   100 بق نة  حصة   : 500

للحصة.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :

 STE BROTHERHOOD بلشركة

شالع  عنفبمه(ب)   HOLDING SARL

تناية  عنالة  شقر ن  بن  بحند 

 7(000  0( بلطابق بال 7 شقة لقم 

بلدبخلة بملغرب.

 STE BLEEN بلشركة 

 INVESTMENT GROUP SARL

 17 لقم  يناير   11 شالع  عنفبمه(ب) 
بلع فن   70000 زمقة بزيال7 بملر�شى 

بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:

عنفبمه(ب)  بفج  هللا  عبد  بلس د 

بملسي3ة 1 شالع بحند بن شقر ن لقم 

4) 000)7 بلدبخلة بملغرب

بلس د ل�شى بلسنتي�شي بالدلي�شي 

زمقة ز اي3 بن بلعفبم لقم  عنفبمه(ب) 

15 بملر�شى 70000 بلع فن بملغرب

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

 15 بتاليخ  بلدهب  بفبدي  بالبتدبئ ة 

يفل فز 2021 تحت لقم 02)1.

(57I

fiscoline

اليكطرو شهد
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تأسيس شركة

fiscoline

 RAHAL MESKINI, AVENUE ,10

 DES FAR 10, RAHAL MESKINI,

 AVENUE DES FAR، 30000، Ville

maroc

بل كطر  شهد شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة

 عنفبن مقرها بإلجتناعي لقم 64 

تجزئة هبة محل لقم ) تغات فاس 

بملغرب 0000) فاس بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

6984(

 14 في  مؤلخ  حر  عقد  بنقت�شى 
بلقامفن  إعدبد  تم   2021 شتن 3 
بملسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحد دة باملنيزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.
عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 
 : تسن تها  بنختصر  بإلقتضاء 

بل كطر  شهد.
ب ع لفبزم   : غرض بلشركة بإيجاز 

بملطبخ.
 64 لقم   : عنفبن بملقر بالجتناعي 
تغات فاس   ( تجزئة هبة محل لقم 

بملغرب 0000) فاس بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة سنة.
 100.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 

دلهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : شهد  بل كطر   بلشركة 

حصة بق نة 100 دلهم للحصة. 
 1000  : شهد  بل كطر   بلشركة 

بق نة 100 دلهم.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :
عنفبمه(ب)  بمللفكي  مرية  بلس دة 
لقم 64 تجزئة هبة محل لقم ) تغات 

فاس 0000) فاس بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:
عنفبمه(ب)  بمللفكي  مرية  بلس دة 
لقم 40 تجزئة بلصقلي ظهر بلخنيس 

فاس 0000) فاس بملغرب
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
أكتفار   11 بتاليخ  بفاس  بلتجالية 

2021 تحت لقم 111511/2021.
(58I

FIDUCIAIRE EL HANSALI SARL AU

OUNIR شركة أونير
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
لفع لأسنا7 بلشركة

 CENTRE D›AFFAIRE EL
HANSALI SARL AU

عنالة لقم 85) شالع بلحسن بلثاني 
بني مال7 ، 000)2، بني مال7 بملغرب

شركة أ ميOUNIR 3 شركة ذبت 

مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 

بلفح د

 عنفبن مقرها بإلجتناعي حي بلتقدم 
زمقة ) مرآب - 22000 أزيال7 

بملغرب.
لفع لأسنا7 بلشركة

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.1(95

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 

تم   2021 أكتفار   06 في  بملؤلخ 
قدله  بنبلغ  بلشركة  لأسنا7  لفع 

من  أي  دلهم«   1.500.000«

»1.000.000 دلهم« إلى »2.500.000 

تقديم حصص   : عن طريق  دلهم« 

مقدية أ  ع ن ة.

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

أكتفار   15 بالبتدبئ ة بازيال7 بتاليخ 

2021 تحت لقم 682.

(59I

fidlouk

بنبراهيم كاش
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
تأسيس شركة

fidlouk

 av 20 aout ksar el kebir ، 216

92150، ksar el kebir maroc

بن 3به م كاش شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بلفح د

 عنفبن مقرها بإلجتناعي بلعفبمرة 
بملركزية لقبيبات لقم 4 ج  ق 

بلعفبمرة دبئرة بللفكفس عنالة 

بلعربئش - 92052 بلعربئش بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بلفح د 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

642(

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
تم إعدبد بلقامفن   2021 أكتفار   04

مسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بلفح د  بلشريك  ذبت  محد دة 

باملنيزبت بلتال ة:



عدد 5688 - 27 لا ع بر 7 )144 )) مففن 3 2021)الجريدة الرسمية   21602

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بلفح د.
عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 
 : تسن تها  بنختصر  بإلقتضاء 

بن 3به م كاش.
تحفيل   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بالمفب7.
بلعفبمرة   : عنفبن بملقر بالجتناعي 
ج  ق   4 لقم  لقبيبات  بملركزية 
عنالة  بللفكفس  دبئرة  بلعفبمرة 

بلعربئش - 92052 بلعربئش بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 

دلهم، مقسم كالتالي:
 : بلصديق  بربه م  بن  بلس د 
دلهم   100 بق نة  حصة   1.000

للحصة.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :
بلصديق  بربه م  بن  بلس د 
د بل مفبعرة بلرمل ج  ق  عنفبمه(ب) 
 92150 بلكبي3  بلقصر  بلعفبمرة 

بلقصر بلكبي3 بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:
بلصديق  بربه م  بن  بلس د 
د بل مفبعرة بلرمل ج  ق  عنفبمه(ب) 
 92150 بلكبي3  بلقصر  بلعفبمرة 

بلقصر بلكبي3 بملغرب
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
 15 بتاليخ  بالعربئش  بالبتدبئ ة 

أكتفار 2021 تحت لقم 70)1.
(60I

dalha interim

SAFARI PROTECTION
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
قفل بلتصف ة

dalha interim
 203BD Emile Zola Casablanca
 203BD Emile Zola Casablanca،

20042، CASABLANCA maroc
SAFARI PROTECTION شركة 

ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د

 عنفبن مقرها بإلجتناعي : 26 شالع 

دلب بلسلطان بلطابق1 لقم ) 

بلدبلبلب ظاء - 20280 بلدبلبلب ظاء 

بملغرب.

قفل بلتصف ة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

.796660

بلفح د  بلشريك  قربل  بنقت�شى 

بملؤلخ في 04 أكتفار 2021 تقرل حل 

SAFARI PROTECTION شركة ذبت 

بلشريك  ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

 100.000 لأسنالها  مبلغ  بلفح د 

 26 بإلجتناعي  دلهم  عنفبن مقرها 
شالع دلب بلسلطان بلطابق1 لقم ) 

بلدبلبلب ظاء   20280  - بلدبلبلب ظاء 

بملغرب مت جة لللركفد بقثصادي.

  عين:

بلبفزيدي  جنا7  بلس د(ة) 

بلبفزيدي د بل بلعلفل ين   عنفبمه(ب) 

بملغرب  برش د   26100 برش د 

كنصفي (ة) للشركة.

  قد تم بنعقاد بلجنع ة بلختام ة 

 26 2021  في  أكتفار   04 بتاليخ 
شالع دلب بلسلطان بلطابق1 لقم ) 

بلدبلبلب ظاء   20280  - بلدبلبلب ظاء 

بملغرب.

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

 14 بتاليخ  بلب ضاء  بالدبل  بلتجالية 

أكتفار 2021 تحت لقم 796660.

(61I

cabinet AMSN

 ISMAILI GREEN FOOD
FILAHA

شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة
لفع لأسنا7 بلشركة

cabinet AMSN

 N°8 rue antisirabe appt n°11

 3eme etage vn meknes ،

50000، meknes maroc

 ISMAILI GREEN FOOD FILAHA

شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

 عنفبن مقرها بإلجتناعي لقم26 

سفل بلحبفب - 50000 مكناس 

بملغرب.
لفع لأسنا7 بلشركة

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.(2451

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 

تم   2020 شتن 3   2( في  بملؤلخ 
قدله  بنبلغ  بلشركة  لأسنا7  لفع 

 20.000« أي من  دلهم«   580.000«

عن  دلهم«   600.000« إلى  دلهم« 

أ   مقدية  حصص  تقديم   : طريق 

ع ن ة.

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

مفم 3   1( بتاليخ  بنكناس  بلتجالية 

2020 تحت لقم 6)7).

(62I

مكتب أخ ال خديجة

MAXYI
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
تأسيس شركة

مكتب أخ ال خديجة

شالع بلجيش بمللكي بقامة بينان 
 ،9(000  ، تطفبن   7 لقم   4 طابق 

تطفبن بملغرب

مسؤ ل ة  ذبت  شركة   MAXYI

محد دة ذبت بلشريك بلفح د

شالع  بإلجتناعي  مقرها   عنفبن 

عبد هللا بلفخال طريق بزال ك لف مت3 4 

تطفبن - 000)9 تطفبن بملغرب

مسؤ ل ة  ذبت  شركة  تأسيس 

محد دة ذبت بلشريك بلفح د 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

(0(6(

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
تم إعدبد بلقامفن   2021 شتن 3   28

مسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بلفح د  بلشريك  ذبت  محد دة 

باملنيزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بلفح د.

عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 
 : تسن تها  بنختصر  بإلقتضاء 

.MAXYI
بستي3بد   : بإيجاز  بلشركة  غرض 
بلس البت-بستي3بد  -تجالة  بلس البت 
بملعدبت  -بستي3بد  بلبحرية  بلفسائل 

بلزلبع ة.
شالع   : بالجتناعي  بملقر  عنفبن 
عبد هللا بلفخال طريق بزال ك لف مت3 4 

تطفبن - 000)9 تطفبن بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 

دلهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : مففل  بفعيس  بلس د 

حصة بق نة 100 دلهم للحصة.
 1000  : مففل  بفعيس  بلس د 

بق نة 100 دلهم.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :
عنفبمه(ب)  مففل  بفعيس  بلس د 
بالدبلي  بلحي  بلعربي  بملغرب  شالع 
شفشا ن 91000 شفشا ن بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 
 مفبطن مسي3ي بلشركة:

عنفبمه(ب)  مففل  بفعيس  بلس د 
بالدبلي  بلحي  بلعربي  بملغرب  شالع 

شفشا ن 91000 شفشا ن بملغرب
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
أكتفار   06 بالبتدبئ ة بتطفبن بتاليخ 

2021 تحت لقم 945).
(6(I

fidexpertise

POWER ENERGY INVEST
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
بستدلبك خطٍإ

بستدلبك خطٍإ  قع بالجريدة 
بلرسن ة

fidexpertise
)1 زمقة بلقصربلطابق بلخامس 

شقة لقم 10 معالف بلدبلبلب ضاء. ، 
20000، بلدبلبلب ضاء. بملغرب

POWER ENERGY INVEST شركة 
ذبت مسؤ ل ة محد دة
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 ذبت بلشريك بلفح د

  عنفبن مقرها بإلجتناعي 16 زمقة 

ج اللي بلعريبي بلطابق 8 بلدبل 

بلب ضاء - 00)20 بلدبل بلب ضاء 

بملغرب.

بالجريدة  خطٍإ  قع  إستدلبك   

 27 بتاليخ   5687 عدد  بلرسن ة 

أكتفار 2021.

مبلغ لأسنا7 بلشركة:   : بدال من 

10.000

بلس د  كالتالي:  مقسم  دلهم، 

حنزة

لفليدي : 100 حصة بق نة 100

حنزة  بلس د  للحصة.  دلهم 

لفليدي

: مقدية بق نة 100 دلهم.

برسناء بلشخص ة  بلعائل ة

 صفات  مفبطن بلشركاء :

بلس د حنزة لفليدي عنفبمه441

حي بلحرية بملحندية 0))20

بملحندية بملغرب

بلشركة:  لأسنا7  مبلغ   : يقرأ 

10.000

دلهم، مقسم كالتالي:

 ENTREPRISE CENTRALE

 DE COMMERCE ET DE

;L’INDUSTRIE &lt;ecci&gt

: 100 حصة بق نة 100

للشركة  للحصة  دلهم 

 ENTREPRISE CENTRALE DE

 COMMERCE ET DE

L’INDUSTRIE

: مقدية بق نة 100 دلهم.

برسناء بلشخص ة  بلعائل ة

 28: بلشركاء   صفات  مفبطن 

بملحندية  خلف  بني  بلففاق  تجزئة 

;lt;/ecci&gt&بملغرب

بلباقي بد ن تغ ي3.

(64I

بلع فن بستشالبت

KOUIRHA
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
حل شركة

بلع فن بستشالبت
لقم 1) شالع بالمي3 مفالي عبد هللا ، 

70000، بلع فن بملغرب

KOUIRHA شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بلفح د(في 

طفل بلتصف ة)

 عنفبن مقرها بإلجتناعي بقامة 

بريست ج لقم 2)1 تجزئة بلفكالة 
بلفك  لقم 02 - 70000 بلع فن 

بملغرب.

حل شركة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

. (167(

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 

بملؤلخ في 08 أكتفار 2021 تقرل حل 

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

مبلغ   KOUIRHA بلفح د  بلشريك 
دلهم  عنفبن   100.000 لأسنالها 

مقرها بإلجتناعي بقامة بريست ج لقم 

 02 بلفك  لقم  بلفكالة  تجزئة   1(2

 : بلع فن بملغرب مت جة 7   70000  -

بلشركة لم تقم باي عنل.

بقامة  ب  بلتصف ة  مقر  حدد    

بلفكالة  تجزئة   1(2 لقم  بريست ج 
بلع فن   70000  -  02 بلفك  لقم 

بملغرب. 

  عين:

بملرببط  بلرحنان  عبد  بلس د(ة) 
 عنفبمه(ب) زمقة 07 لقم 14 حي خط 

بملغرب  بلع فن   70000  02 بلرملة 

كنصفي (ة) للشركة.

  عند بإلقتضاء بلحد د بملفر ضة 

محل  لهم  بملخفلة  بلصالح ات  على 

بملخابرة  محل تبل غ بلعقفد  بلفثائق 

بملتعلقة بالتصف ة : -

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

15 أكتفار  بالبتدبئ ة بالع فن بتاليخ 

2021 تحت لقم 215).

(65I

بلع فن بستشالبت

 PNEUMATIQUE SIDI

OTHMAN
إعالن متعدد بلقربلبت

بلع فن بستشالبت

لقم 1) شالع بالمي3 مفالي عبد هللا ، 

70000، بلع فن بملغرب

 PNEUMATIQUE SIDI OTHMAN

»شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة 

ذبت بلشريك بلفح د«

 عنفبن مقرها بالجتناعي: بلفكالة 1 

بلفك  لقم )79 - - بلع فن بملغرب.

»إعالن متعدد بلقربلبت«

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي: 

.(7095

بنقت�شى بلجنع بلعام بالستثنائي 

بملؤلخ في 05 أكتفار 2021

تم بتخاذ بلقربلبت بلتال ة: 

على  ينص  بلذي   :01 لقم  قربل 

مايلي: تففيت حصص بلس د بحن د 

22000 حصة لفائدة  مبالك بلبالغة 

بلس د محند بنعبف

على  ينص  بلذي   :02 لقم  قربل 

مايلي: بستقالة بلس د بحن د مبالك 

محند  بلس د  بلتسي3  تع ين  من 

بنعبف كنسي3  ح د للشركة

 تبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

بلنظام برسا�شي بلتال ة: 

بلذي ينص على   :06-07 بند لقم 

مايلي: تففيت حصص بلس د بحن د 

22000 حصة لفائدة  مبالك بلبالغة 

بلس د محند بنعبف

على  ينص  بلذي   :15 لقم  بند 

مايلي: بستقالة بلس د بحن د مبالك 

محند  بلس د  بلتسي3  تع ين  من 

بنعبف كنسي3  ح د للشركة

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

15 أكتفار  بالبتدبئ ة بالع فن بتاليخ 

2021 تحت لقم 216).

(66I

orient compt

 ORANGE COUNTY
DEVELOPEMENT

إعالن متعدد بلقربلبت

orient compt
 rue fes app N°2 OUJDA ، 105

60000، OUJDA MAROC
 ORANGE COUNTY

DEVELOPEMENT »شركة ذبت 
بملسؤ ل ة بملحد دة«

 عنفبن مقرها بالجتناعي: 185 شالع 
لياض إسلي 1 شالع مفالي بلحسن - 

60000  جدة بملغرب.
»إعالن متعدد بلقربلبت«

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي: 
.28891

بنقت�شى بلجنع بلعام بالستثنائي 
بملؤلخ في 12 غشت 2020

تم بتخاذ بلقربلبت بلتال ة: 
ينص  بلذي  قربللقم1:  لقم  قربل 
على مايلي: تففيت %50 من حصص 
لفائدة  محند  بلعظمي  بلس د 

بلس دبلحسن كالش
ينص  بلذي  قربللقم2:  لقم  قربل 
بلس د  بلس د  تع ين  مايلي:  على 
بلعظمي محند  بلس دبلحسن كالش 

كنسي3بن للشركة
 تبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

بلنظام برسا�شي بلتال ة: 
على  ينص  بلذي  بند1:  لقم  بند 
تكفن  بلشركة  كل  تائق  مايلي: 

منضاة من بحد بلشركاء
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
شتن 3   22 بتاليخ  بفجدة  بلتجالية 

2020 تحت لقم 2042.

(67I

شركة بإلئتنام ة بلفبسط ة

NOUHA PROMO
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تحفيل بملقر بالجتناعي للشركة

شركة بإلئتنام ة بلفبسط ة
)1 زمقة بمتسرببي لقم ) م.ج ، 

50000، مكناس بملغرب
 NOUHA PROMO



عدد 5688 - 27 لا ع بر 7 )144 )) مففن 3 2021)الجريدة الرسمية   21604

شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة
 عنفبن مقرها بإلجتناعي 242 

تجزئة بلرياض بالسناع ل ة 1 قطاع 
E - 50000 مكناس بملغرب.

تحفيل بملقر بالجتناعي للشركة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.40771
بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 
2021 تم تحفيل  28 يفم ف  بملؤلخ في 
من  للشركة  بلحالي  بالجتناعي  بملقر 
 1 »242 تجزئة بلرياض بالسناع ل ة 
بملغرب«  مكناس   E - 50000 قطاع 
إلى »متجر 224 مرجان 1 أيت  ال7 - 

50000 مكناس بملغرب«.
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
أكتفار   15 بلتجالية بنكناس بتاليخ 

2021 تحت لقم 4519.
(68I

CABINET DAMI & ASSOCIES

أش إمما جروب
شركة بملساهنة

بستدعاء للجنفع بلعامة

إعالم باستدعاء للجنع بلعام 
بلعادي لشركة بملساهنة أش إمنا 

جر ب
 عنفبن مقرها بإلجتناعي : دكال لقم 
4 بلدبل بلب ضاء دكال لقم 4 بلدبل 
بلب ضاء 20000 بلدبل بلب ضاء 

بملغرب.
لأس مالها 1.000.000 دلهم.

بلجنع بلعام بلعادي بملنعقد في 08 
مفم 3 2021.

مساهمي  بلس دبت  بلسادة  إن 
شركة  جر ب  إمنا  أش  شركة 
 1.000.000 لأسنالها  مساهنة 
لقم  بدكال  مقرها  بلكائن  دلهم، 
بلدبل   4 لقم  دكال  بلب ضاء  بلدبل   4
بلب ضاء  بلدبل   20000 بلب ضاء 
بلتجالي  بالسجل  بملق دة   ، بملغرب 
تحت لقم )8168 باملحكنة بلتجالية 

بالدبل بلب ضاء، 
جنع ة  في  للحضفل  مستدعفن 
لقم  بدكال  ستنعقد  سنفية  عادية 
بلدبل   4 لقم  دكال  بلب ضاء  بلدبل   4
بلب ضاء  بلدبل   20000 بلب ضاء 

بملغرب.

2021 على بلساعة  مفم 3   08 يفم 
بلعاشرة صباحا.

في جد 7  بملدب لة  بلبث  بغرض 
برعنا7 بلتالي :

جد 7 أعنا7ʺ 
قربءة تقرير مجلس بإلدبلة  ه ئة 
بلرقابة عن مشر ع زيادة لأس بملا7. -
بنبلغ  بملا7  لأس  بزيادة  قربل 
بإدلبج  دلهم   999.000.000

بلحسابات بلجالية للنساهنين.-
ملجلس  بلصالح ات  -تففيض 
بإلدبلة بهدف تنف ذ زيادة لأس بملا7 
 تحديد بلشر ط  تأك د بستكنالها.

تعديل مفبد بلنظام برسا�شي. -
تحديث بلنظام برسا�شي-

- إعالن  فاة عضف مجلس بلرقابة
- بستقالة عضف مجلس بإلدبلة.

مجلس  في  جديد  عضف  -تع ين 
بلرقابة.

ننح بهدف 
ُ
تحديد بلسلطات بلتي ت

بإلجربءبت بلقامفم ة. -
أي أعنا7 أخرى. -
بإليدبع بلقامفني. -

أن  برسهم  حاملي  على  يتعين 
ملقر  بنكهم  ع 3  يرسلفب  أ   يضعفب 
بلشركة خنسة أيام قبل بإلجتناع، 
شفبهد بملعاينة لتق  د سندبتهم في 

بلحسابات لدى  س ط مالي معتند.
يتعين على حاملي برسهم بإلسن ة 
في بلحسابات  أن يكفمفب قد سجلفب 
إما بصفة إسن ة خالصة أ  بصفة 
قبل  أيام  خنسة  مقدمة،  إسن ة 
بنجرد  قبفلهم  يتم  بلجنع،  بنعقاد 

إثبات هفيتهم.
لم  بلذين  برسهم  حاملي  إن 
بلحساب  في  سندبتهم  بعد  يسجلفب 
بإيدبعها  بذلك  بلق ام  إلى  مدعف ن 

لدى 15.
مستج ب  مساهم  لكل  ينكن 
 17-95 للشر ط بلفبلدة في بلقامفن 
بملتعلق بشركات بملساهنة، أن يطلب 
جد 7  في  بلقربلبت  مشر ع  إدلبج 
برعنا7، شريطة أن يبعث بطلبه إلى 
مقر بلشركة بفبسطة لسالة مضنفمة 
قبل   

ً
يفما  18 بالتفصل،  إشعال  مع 

بنعقاد بلجنع بلعام.
(69I

CABINET S2S CONSULTING

KRISTY DISTRIBUTION
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تغ ي3 تسن ة بلشركة

CABINET S2S CONSULTING

 CASABLANCA, BD AL QODS,

 RES AMINA 5, OULAD TALB,

 QUARTIER EL OMARIYA, LOT

 ASSAKANE AL ANIK, ETAGE 1,

 APT 2 ، 33200، CASABLANCA

MAROC

KRISTY DISTRIBUTION شركة 

ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

 عنفبن مقرها بالجتناعي )) بلطابق 

بلسفلي تجزئة بلنصر زمقة 2) عين 

بلشق - 00)22 بلب ضاء بملغرب.

تغ ي3 تسن ة بلشركة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

445(41

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 

تم تغ ي3   2021 26 غشت  بملؤلخ في 

 KRISTY« من  بلشركة  تسن ة 

 KD« إلى   «  DISTRIBUTION

.« DISTRIBUTION

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

 15 بتاليخ  بلب ضاء  بالدبل  بلتجالية 

شتن 3 2021 تحت لقم 792677.

(70I

SOFIDACE

LONMINES SARL
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تأسيس شركة

SOFIDACE

 SCTEUR 9 IMM. 16 RESIDENCE

 AMAL HAY RIAD ، 10100،

RABAT MAROC

LONMINES SARL شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة

 عنفبن مقرها بإلجتناعي لقم 4 زمقة 

 بد زيز بلطابق ) شقة 7 بكدب7 - 

10090 بلرااط بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
154961

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
تم إعدبد بلقامفن   2021 غشت   (1
بملسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحد دة باملنيزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.
عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 
 : تسن تها  بنختصر  بإلقتضاء 

.LONMINES SARL
بلبحث   : بإيجاز  بلشركة  غرض 
بلشربء   , بلتطفير   , بلتنق ب   ,
,بالستغال7 , تق  م بي تصريح تعدين 
بملعدم ة  بملناجم   بملحاجر  جن ع 

 بلتعدين ة  جن ع بملفبد
بملتفجربت  سائر  بستغال7   -  
بملفبد  بلفسائل  بالد بت بملستخدمة 

في عنل ة بالستغال7 بملنجمي 
- جن ع عنل ات بالنعاش بلعقالي 
ذبت بلطب عة بلتعدين ة  خاصة بناء 

بملسالبت  بركفبخ ب  غي3ها
بناء  تشي د مفبقف بلس البت   -  

 مسالبت  مركز بمزالق
جن ع  بالتقس ط  شربء  ا ع   -  
بلتعدين ة  ذبلك  ب   بملعدم ة  بملفبد 
 فقا للقفبمين  بالمظنة بملعنف7 بها 

في بملغرب
 - تاجي3 بملعدبت -

 بستي3بد  تصدير جن ع بملنتجات 
 بلسلع  بملفبد 
 - بلتدب 7

- جن ع بلخدمات بملتعلقة بغرض 
بلشركة

بلفساطة  أنشطة  جن ع   -  
بلصلة  ذبت  ب   بملساعدة   بلتجالة 
بملرتبطة بشكل مباشر ب  غي3 مباشر 

بال�شيء بجتناعي.
 4 لقم   : بالجتناعي  بملقر  عنفبن 
زمقة  بد زيز بلطابق ) شقة 7 بكدب7 

- 10090 بلرااط بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 

دلهم، مقسم كالتالي:
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بلس د محند بلعلفي : 470 حصة 
بق نة 47.000 دلهم للحصة.

 400  : طفيل  بلعزيز  عبد  بلس د 
حصة بق نة 40.000 دلهم للحصة.

بلس د لش د بفاكري : 0)1 حصة 
بق نة 000.)1 دلهم للحصة.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 
 صفات  مفبطن بلشركاء :

عنفبمه(ب)  بلعلفي  محند  بلس د 
سبف  زمقة  بد   0( عنالة   21 شقة 

أكدب7 10090 بلرااط بملغرب.
بلس د عبد بلعزيز طفيل عنفبمه(ب) 
 27 شالع برمي3 مفالي عبد هللا لقم 

حي بلنهضة 52200 بلففد بملغرب.
عنفبمه(ب)  بفاكري  لش د  بلس د 
فاس  ياسنين  بد  تجزئة   9 لقم 

0090) فاس بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:
عنفبمه(ب)  بلعلفي  محند  بلس د 
سبف  زمقة  بد   0( عنالة   21 شقة 

أكدب7 10090 بلرااط بملغرب
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
شتن 3   29 بتاليخ  بالرااط  بلتجالية 

2021 تحت لقم 117878.

(71I

FIDWAY CONSEIL

FLM-PRO 
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تأسيس شركة

FIDWAY CONSEIL
 AVENUE ESSAADIYNE

 RESIDENCE L›OLIVIER 1er
 ETAGE APPT N°2 (EN FACE

 CAFE LA TERRASSE)، 50000،
MEKNES MAROC

 FLM-PRO شركة ذبت بملسؤ ل ة 
بملحد دة

 عنفبن مقرها بإلجتناعي محل لقم 
)5 مكرل شالع منفن س دي عنر 
لحس ني مكناس - 50000 مكناس 

بملغرب
تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
54421

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
تم إعدبد بلقامفن   2021 شتن 3   27
بملسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحد دة باملنيزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.
عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 
FLM-  : بنختصر تسن تها  بإلقتضاء 

.PRO
بإلنعاش   : غرض بلشركة بإيجاز 
برشغا7  في  بملقا لة   - بلعقالي 

بملختلفة - بلتصدير  بالستي3بد.
عنفبن بملقر بالجتناعي : محل لقم 
عنر  س دي  منفن  شالع  مكرل   5(
مكناس   50000  - مكناس  لحس ني 

بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 

دلهم، مقسم كالتالي:
حصة   250  : بلس دة ل لة عاد7 

بق نة 100 دلهم للحصة.
250 حصة   : بلس دة فايزة يحيى 

بق نة 100 دلهم للحصة.
 250  : بلحبيب  محند  بلس د 

حصة بق نة 100 دلهم للحصة.
 250  : بزين  بملصطفى  بلس د 

حصة بق نة 100 دلهم للحصة.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :
بلحاملة  عاد7  ل لة  بلس دة 
عدد  بلفطن ة  بلتعريف  لبطاقة 
D 805722 عنفبمه(ب) ف ال )5 تجزئة 
 50000 بملنتزه شالع بئ3 بمزلبن م.ج 

مكناس بملغرب.
بلحاملة  يحيى  فايزة  بلس دة 
عدد  بلفطن ة  بلتعريف  لبطاقة 
بقامة بلط ب  عنفبمه(ب)   D  602299
 50000 ب.م.ع  بلي3  حي   7 شقة   2

مكناس بملغرب.
بلحامل  بلحبيب  محند  بلس د 
عدد  بلفطن ة  بلتعريف  لبطاقة 
ديفل   72 عنفبمه(ب)   D  (57055
50000 مكناس  بلشا لي بني محند 

بملغرب.

بلحامل  بزين  بملصطفى  بلس د 
عدد  بلفطن ة  بلتعريف  لبطاقة 
D 141029 عنفبمه(ب) ف ال )5 تجزئة 
 50000 بملنتزه شالع بئ3 بمزلبن م.ج 

مكناس بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:
بلحاملة  عاد7  ل لة  بلس دة 
عدد  بلفطن ة  بلتعريف  لبطاقة 
D 805722 عنفبمه(ب) ف ال )5 تجزئة 
 50000 بملنتزه شالع بئ3 بمزلبن م.ج 

مكناس بملغرب
بلحامل  بلحبيب  محند  بلس د 
عدد  بلفطن ة  بلتعريف  لبطاقة 
ديفل   72 عنفبمه(ب)   D  (57055
50000 مكناس  بلشا لي بني محند 
غي3  ملدة  للشركة  مسي3بن  بملغرب 

محد دة  اتفق ع مزد ج
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
أكتفار   07 بلتجالية بنكناس بتاليخ 

2021 تحت لقم )441.
(72I

BENCH FOOD LAB

ORIENTAL CONCASSAGE
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تففيت حصص

ORIENTAL CONCASSAGE
 OUJDA - Quartier Industriel n°

60000 ، 18،  جدة بملغرب
ORIENTAL CONCASSAGE شركة 

ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة
 OUJDA عنفبن مقرها بإلجتناعي 
 - Quartier Industriel n° 18 -

60000  جدة بملغرب.
تففيت حصص

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 
.141(5

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 
تنت   2021 يفل فز   17 في  بملؤلخ 

بملصادقة على :
فاتحة حامدي  (ة)  تففيت بلس د 
أصل  من  بجتناع ة  حصة   1.2(8
(ة)  بلس د  لفائدة  حصة   2.475
يفل فز   17 بتاليخ  أكريد  إبربه م 

.2021

فاتحة حامدي  (ة)  تففيت بلس د 
أصل  من  بجتناع ة  حصة   1.2(7
2.475 حصة لفائدة بلس د (ة) غدى 

أكريد بتاليخ 17 يفل فز 2021.
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم   
شتن 3   06 بتاليخ  بفجدة  بلتجالية 

2021 تحت لقم 142).
(7(I

CABINET DAMI & ASSOCIES

طاهيري بنتير إي ديكو
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

حل شركة

CABINET DAMI & ASSOCIES
 BD DE LA RESISTANCE ,169
 7 EME ETAGE 169, BD DE LA
 RESISTANCE 7 EME ETAGE،

20490، CASABLANCA MAROC
طاهي3ي بنتي3 إي ديكف شركة 

ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة(في طفل 
بلتصف ة)

 عنفبن مقرها بإلجتناعي بإقامة 
منال ) زب ية زمقة أمفي3س  ل نين 
ʺلبد شقة 18 بلطابق بلرببع بلدبل 
بلب ضاء - 20490 بلدبل بلب ضاء 

بملغرب.
حل شركة

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 
.140859

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 
2021 تقرل حل  21 شتن 3  بملؤلخ في 
بملحد دة  بملسؤ ل ة  ذبت  شركة 
طاهي3ي بنتي3 إي ديكف مبلغ لأسنالها 
مقرها  دلهم  عنفبن   100.000
زب ية زمقة   ( بإلجتناعي بإقامة منال 
لبد شقة 18 بلطابق  أمفي3س  ل نين̋ 
بلدبل   20490  - بلرببع بلدبل بلب ضاء 
:  قف   7 مت جة  بملغرب  بلب ضاء 

بلنشاط.
بإقامة  ب  بلتصف ة  مقر    حدد 
لبد  منال )زب ية زمقة أمفي3س  ل نين̋ 
شقة 18 بلطابق بلرببع بلدبل بلب ضاء 
أمفي3س  زمقة  )زب ية  منال  بإقامة 
بلطابق بلرببع   18  ل نين ʺلبد شقة 
20490 بلدبل بلب ضاء  بلدبل بلب ضاء 

بملغرب. 
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  عين:
طاهري  بلسالم  عبد  بلس د(ة) 
بلزلقطفني  شالع   296  عنفبمه(ب) 
لقم   ( بلطابق  م ل ن فم  إقامة 
بملغرب  بلب ضاء  بلدبل   20490  1(

كنصفي (ة) للشركة.
  عند بإلقتضاء بلحد د بملفر ضة 
محل  لهم  بملخفلة  بلصالح ات  على 
بملخابرة  محل تبل غ بلعقفد  بلفثائق 

بملتعلقة بالتصف ة : -
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
 12 بتاليخ  بلب ضاء  بالدبل  بلتجالية 

أكتفار 2021 تحت لقم 49)796.
(74I

UPSILON CONSULTING

ILLY HOLDING
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
لفع لأسنا7 بلشركة

UPSILON CONSULTING
زب ية شالع عنر بلخ ام  شالع عبد 
بلرح م بفعب د، بلطابق بلرببع، 
شقة لقم 20 ، 20250، بلدبل 

بلب ضاء بملغرب
ILLY HOLDING شركة ذبت 

مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 
بلفح د

 عنفبن مقرها بإلجتناعي 1)1شالع 
بمفا، إقامة أز ل، بلطابق 11، مكتب 
لقم 11ب - 20000 بلدبل بلب ضاء 

بملغرب.
لفع لأسنا7 بلشركة

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 
.459629

بلفح د  بلشريك  قربل  بنقت�شى 
تم   2021 شتن 3   16 في  بملؤلخ 
قدله  بنبلغ  بلشركة  لأسنا7  لفع 
 56.500« أي من  دلهم«   941.500«
عن  دلهم«   998.000« إلى  دلهم« 
أ   مقدية  حصص  تقديم   : طريق 

ع ن ة.
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
 15 بتاليخ  بلب ضاء  بالدبل  بلتجالية 

أكتفار 2021 تحت لقم 796827.
(75I

ARKOS

HICHATEX
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

حل شركة

ARKOS

 COMPLEXE ERAC BD MED 6

 IMM D1 N°8 LA GIRONDE

 CASABLANCA ، 20550،

CASABLANCA MAROC

HICHATEX شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة(في طفل بلتصف ة)

 عنفبن مقرها بإلجتناعي محل 

سفلي لقم 51 سفق لقدينة حد 
بلسفبلم محل سفلي لقم 51 سفق 

لقدينة حد بلسفبلم 650)2 

ببرش د بملغرب.

حل شركة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.2(8(

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 

2021 تقرل حل  0) شتن 3  بملؤلخ في 

بملحد دة  بملسؤ ل ة  ذبت  شركة 

HICHATEX مبلغ لأسنالها 100.000 

دلهم  عنفبن مقرها بإلجتناعي محل 

حد  لقدينة  سفق   51 لقم  سفلي 
سفق   51 بلسفبلم محل سفلي لقم 

لقدينة حد بلسفبلم 650)2 ببرش د 

أي  عدم  جفد   :  7 مت جة  بملغرب 

نشاط تجالي.

محل  ب  بلتصف ة  مقر  حدد    

حد  لقدينة  سفق   51 لقم  سفلي 
سفق   51 بلسفبلم محل سفلي لقم 

بلدبل   2(650 بلسفبلم  لقدينة حد 

بلب ضاء بملغرب. 

  عين:

لبفلي  بلرحنان  عبد  بلس د(ة) 
بفلف  لديرنس  زمقة   (5  عنفبمه(ب) 

بملغرب  بلب ضاء  بلدبل   24650

كنصفي (ة) للشركة.

بلحد د  بإلقتضاء    عند 

بملخفلة  بلصالح ات  على  بملفر ضة 

تبل غ  بملخابرة  محل  محل  لهم 

بلعقفد  بلفثائق بملتعلقة بالتصف ة : 

بملحكنة بإلبتدبئ ة برش د.

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
أكتفار   12 بالبتدبئ ة ب 3ش د بتاليخ 

2021 تحت لقم 1262.
(76I

COMPTA-FIS

YADRI TRANS
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تففيت حصص

COMPTA-FIS
 AV IDRISS II, IMM 3, 1ER

 ETAGE, APPT 2 VN MEKNES ،
50000، MEKNES MAROC
YADRI TRANS شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة
 عنفبن مقرها بإلجتناعي شقة 

لقم 17 بلطابق 7 زمقة سبف عنالة 
بسناعل ة لقم 22 بملدينة بلجديدة 

مكناس - 5000 مكناس بملغرب.
تففيت حصص

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 
.5(68(

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 
تنت   2021 غشت   05 في  بملؤلخ 

بملصادقة على :
بلهاني  بدليس  (ة)  بلس د  تففيت 
500 حصة بجتناع ة من أصل 500 
حصة لفائدة بلس د (ة) ياسي3 باعزيز 

بتاليخ 05 غشت 2021.
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم   
شتن 3   27 بتاليخ  بنكناس  بلتجالية 

2021 تحت لقم )428.
(77I

LEADER FIN

AL JANNA ASSARIRA PRIVE
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
تأسيس شركة

LEADER FIN
زمقة شففالي ب الد بإلقامة فالر س« 
E« بلطابق بلثاني بملكتب 12 بلدبل 
ب ضاء، 20500، بلدبل ب ضاء بملغرب
 AL JANNA ASSARIRA PRIVE

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 
بلشريك بلفح د

 عنفبن مقرها بإلجتناعي )1 زمقة 

بحند بملجاتي إقامة برلب بلطابق1 
لقم 8 - 20000 بلدبل بلب ضاء 

بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بلفح د 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

518299

 29 في  مؤلخ  حر  عقد  بنقت�شى 
بلقامفن  إعدبد  تم   2021 شتن 3 

مسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بلفح د  بلشريك  ذبت  محد دة 

باملنيزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بلفح د.

عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 

 AL  : تسن تها  بنختصر  بإلقتضاء 

.JANNA ASSARIRA PRIVE

بلغرض   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

من بلشركة هف:

- مدلسة بلت3ب ة بلخاصة.

بشكل  بملرتبطة  بملعامالت  جن ع 

مباشر أ  غي3 مباشر كلً ا أ  جزئً ا بأي 

من بملعامالت بملشال إليها أعاله لتعزيز 

أ  تطفير نشاط بلشركة  كذلك أي 

مشالكة مباشرة أ  غي3 مباشرة بأي 

شكل من برشكا7 في بلشركات بلتي 

تسعى لتحق ق أهدبف مناثلة أ  ذبت 

صلة..
زمقة   1(  : عنفبن بملقر بالجتناعي 

بحند بملجاتي إقامة برلب بلطابق1 
لقم 8 - 20000 بلدبل بلب ضاء بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 

دلهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : نع نة  مب ل  بلس دة 

حصة بق نة 100 دلهم للحصة.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :
بلس دة مب ل نع نة عنفبمه(ب) لقم 
89 زمقة بلحبشة ط ) ش 8 20000 

بلدبل بلب ضاء بملغرب.
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بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:
بلس دة مب ل نع نة عنفبمه(ب) لقم 
89 زمقة بلحبشة ط ) ش 8 20000 

بلدبل بلب ضاء بملغرب

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

 06 بتاليخ  بلب ضاء  بالدبل  بلتجالية 

أكتفار 2021 تحت لقم 00795429.

(78I

BENCH FOOD LAB

BENCH FOOD LAB SARL
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تففيت حصص

BENCH FOOD LAB

 Boulevard 11 janvier – ,81

 3ème étage n° 3- Casablanca18

20000 ،، بلدبل بلب ضاء بملغرب

BENCH FOOD LAB SARL شركة 

ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

 عنفبن مقرها بإلجتناعي 81, 

 Boulevard 11 janvier – 3ème

 étage n° 3- Casablanca - 20000

بلدبل بلب ضاء بملغرب.

تففيت حصص
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.448(85

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 

تنت   2021 ف 3بير   19 في  بملؤلخ 

بملصادقة على :

تففيت بلس د (ة) محند أمين بن 

من  بجتناع ة  حصة   167 شقر ن 

(ة)  حصة لفائدة بلس د   ((4 أصل 

ف 3بير   19 ياسين بن شقر ن بتاليخ 

.2021

تففيت بلس د (ة) محند أمين بن 

من  بجتناع ة  حصة   167 شقر ن 

(ة)  حصة لفائدة بلس د   ((4 أصل 

ف 3بير   19 مهدي بن شقر ن بتاليخ 

.2021

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم   

 (1 بتاليخ  بلب ضاء  بالدبل  بلتجالية 

ماي 2021 تحت لقم 780445.

(79I

LEADER FIN

DARMEX
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
تأسيس شركة

LEADER FIN
زمقة شففالي ب الد بإلقامة فالر س« 
E« بلطابق بلثاني بملكتب 12 بلدبل 
ب ضاء، 20500، بلدبل ب ضاء بملغرب
DARMEX شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بلفح د
 عنفبن مقرها بإلجتناعي )1 زمقة 
بحند بملجاتي إقامة برلب بلطابق1 

لقم 8 - 20000 بلدبل بلب ضاء 
بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بلفح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
518(01

 (0 في  مؤلخ  حر  عقد  بنقت�شى 
بلقامفن  إعدبد  تم   2021 شتن 3 
مسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 
بلفح د  بلشريك  ذبت  محد دة 

باملنيزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بلفح د.
عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 
 : تسن تها  بنختصر  بإلقتضاء 

.DARMEX
بلغرض   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

من بلشركة هف:
- تففي3 بملفظفين.

بلشبكات  على  بلتنق ب   -
بالجتناع ة.

- بلتنق ب مع بلجامعات  بملدبلس.
-إقامة شربكة ؛

- تيسي3  لش بلعنل حف7 مفضفع 
بلتفظ ف  بلتشغ ل.

بملفبقع  على  بإلعالمات  نشر   -
بملتخصصة في بلتفظ ف.

-بالتصاالت  بلفعال ات
بشكل  بملرتبطة  بملعامالت  جن ع 
مباشر أ  غي3 مباشر كلً ا أ  جزئً ا بأي 
من بملعامالت بملشال إليها أعاله لتعزيز 
أ  تطفير نشاط بلشركة  كذلك أي 

مشالكة مباشرة أ  غي3 مباشرة بأي 
شكل من برشكا7 في بلشركات بلتي 
تسعى لتحق ق أهدبف مناثلة أ  ذبت 

صلة..
زمقة   1(  : عنفبن بملقر بالجتناعي 
بحند بملجاتي إقامة برلب بلطابق1 
لقم 8 - 20000 بلدبل بلب ضاء بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 

دلهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : بلس دة خديجة لضفبن 

حصة بق نة 100 دلهم للحصة.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :
بلس دة خديجة لضفبن عنفبمه(ب) 
مجنفعة  ماجفليل  حديقة  إقامة 
بلشقة  بلطابق برل�شي  إقامة س   (
بلدبل بلب ضاء   20000 عين بلشق   4

بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:
بلس دة خديجة لضفبن عنفبمه(ب) 
مجنفعة  ماجفليل  حديقة  إقامة 
بلشقة  بلطابق برل�شي  إقامة س   (
بلدبل بلب ضاء   20000 عين بلشق   4

بملغرب
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
 06 بتاليخ  بلب ضاء  بالدبل  بلتجالية 
أكتفار 2021 تحت لقم 0)007954.

(80I

FIDUCIAIRE KHALID

STE SERGHINI TRANS
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

حل شركة

FIDUCIAIRE KHALID
 RUE DE BERKANE ، 60000، 41

OUJDA MAROC
STE SERGHINI TRANS شركة 
ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة(في طفل 

بلتصف ة)
 عنفبن مقرها بإلجتناعي 171 حي 
بملحندي زمقة 8) -  جدة - 60000 

 جدة بملغرب.

حل شركة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.175(1

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 

بملؤلخ في 04 أكتفار 2021 تقرل حل 

 STE شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

لأسنالها  مبلغ   SERGHINI TRANS

مقرها  دلهم  عنفبن   100.000

بإلجتناعي 171 حي بملحندي زمقة 8) 

-  جدة - 60000  جدة بملغرب مت جة 

7 : عدم تحق ق بلهدف بلتجالي.

171 حي    حدد مقر بلتصف ة ب 

 60000  - -  جدة   (8 بملحندي زمقة 

 جدة بملغرب. 

  عين:

بلسرغ ني  مصطفى  بلس د(ة) 

زمقة  بملحندي  حي   171  عنفبمه(ب) 

بملغرب  60000  جدة  -  جدة   (8

كنصفي (ة) للشركة.

  عند بإلقتضاء بلحد د بملفر ضة 

محل  لهم  بملخفلة  بلصالح ات  على 

بملخابرة  محل تبل غ بلعقفد  بلفثائق 

بملتعلقة بالتصف ة : -

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

أكتفار   1( بتاليخ  بفجدة  بلتجالية 

2021 تحت لقم 557).

(81I

COMPTA-FIS

LUXURIOUS SEJOUR
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تأسيس شركة

COMPTA-FIS

 AV IDRISS II, IMM 3, 1ER

 ETAGE, APPT 2 VN MEKNES ،

50000، MEKNES MAROC

LUXURIOUS SEJOUR شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة

 عنفبن مقرها بإلجتناعي شقة 17 

بلطابق 7 زمقة سبف عنالة بسناعل ة 
لقم 22 بملدينة بلجديدة مكناس - 

50000 مكناس بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة 
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لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
54129

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
تم إعدبد بلقامفن   2021 يفل فز   08
بملسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحد دة باملنيزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.
عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 
 : تسن تها  بنختصر  بإلقتضاء 

.LUXURIOUS SEJOUR
مكتب   : بإيجاز  بلشركة  غرض 
معلفمات مختلفة بلخاصة بالفنادق.

 17 : شقة  عنفبن بملقر بالجتناعي 
بلطابق 7 زمقة سبف عنالة بسناعل ة 
 - مكناس  بلجديدة  بملدينة   22 لقم 

50000 مكناس بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 

دلهم، مقسم كالتالي:
 500  : بل ي اس  زكرياء  بلس د 

حصة بق نة 100 دلهم للحصة.
 500  : بل ي اس  سك نة  بلس دة 

حصة بق نة 100 دلهم للحصة.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :
بل ي اس عنفبمه(ب)  بلس د زكرياء 
لااض   ( بلطابق  عنالة ب   10 لقم 
مكناس   50000 مكناس  بلزيتفن 

بملغرب.
بل ي اس  سك نة  بلس دة 
عنفبمه(ب) بلحي بلعسكري 6 لقم 172 
مكناس   50000 مكناس  بلبساتين 

بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:
بل ي اس عنفبمه(ب)  بلس د زكرياء 
لااض   ( بلطابق  عنالة ب   10 لقم 
مكناس   50000 مكناس  بلزيتفن 

بملغرب
بل ي اس  سك نة  بلس دة 
عنفبمه(ب) بلحي بلعسكري 6 لقم 172 
مكناس   50000 مكناس  بلبساتين 

بملغرب.

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
غشت   19 بتاليخ  بنكناس  بلتجالية 

2021 تحت لقم 827).

(82I

CONSEIL & BUSINESS MARRAKECH

 STE »BOUCHOUKA
SMART« SARL

شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة
تأسيس شركة

 CONSEIL & BUSINESS
MARRAKECH

شقة لقم 01 بملسي3ة 1, »س« لقم 
2) ، 40000، مربكش بملغرب

 STE »BOUCHOUKA SMART«
SARL شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة
 عنفبن مقرها بإلجتناعي لقم 

4)1 تجزئة دبل بلسالم محل لقم 
1 بلسعادة طريق أكادير مربكش 

40000 مربكش بملغرب
تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

1188(7
في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
تم إعدبد بلقامفن   2021 أكتفار   20
بملسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحد دة باملنيزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.
عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 
 STE  : تسن تها  بنختصر  بإلقتضاء 

.»BOUCHOUKA SMART« SARL
شربء   -  -  : غرض بلشركة بإيجاز 
بلنقالة  بلهفبتف  بلهفبتف   ا ع 
بلذك ة  بلهفبتف  إصالح   - بلذك ة 
 -  برجهزة بللفح ة  كامي3بت بملربقبة 

تاجر.
لقم   : بالجتناعي  بملقر  عنفبن 
لقم  محل  بلسالم  دبل  تجزئة   1(4
مربكش  أكادير  طريق  بلسعادة   1

40000 مربكش بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 

دلهم، مقسم كالتالي:

 500  : بفشفكة  حن د  بلس د 

حصة بق نة 100 دلهم للحصة.

بلس د عبد بلهادي بفشفكة : 500 

حصة بق نة 100 دلهم للحصة.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :

بلس د حن د بفشفكة عنفبمه(ب) 

سعادة   1(4 تجزئة دبل بلسالم لقم 

40000 مربكش بملغرب.

بفشفكة  بلهادي  عبد  بلس د 

عنفبمه(ب) تجزئة دبل بلسالم لقم 4)1 

سعادة 40000 مربكش بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:

بلس د حن د بفشفكة عنفبمه(ب) 

سعادة   1(4 تجزئة دبل بلسالم لقم 

40000 مربكش بملغرب

بفشفكة  بلهادي  عبد  بلس د 

عنفبمه(ب) تجزئة دبل بلسالم لقم 4)1 

سعادة 40000 مربكش بملغرب

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

شتن 3   27 بتاليخ  بنربكش  بلتجالية 

2021 تحت لقم 127915.

(8(I

FIDUCIAIRE KHALID

STE ANISSA CAR
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
تففيت حصص

FIDUCIAIRE KHALID

 RUE DE BERKANE ، 60000، 41

OUJDA MAROC

STE ANISSA CAR شركة ذبت 

مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 

بلفح د

 عنفبن مقرها بإلجتناعي 6 شالع ببف 

عب دة بن بلجربح بلطابق بال 7 شقة 

1 -  جدة - 60000  جدة بملغرب.

تففيت حصص
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.24021

بلفح د  بلشريك  قربل  بنقت�شى 

تنت   2021 شتن 3   20 في  بملؤلخ 

بملصادقة على :

م نفن  (ة)  بلس د  تففيت 

بجتناع ة  حصة   1.000 مفسا ي 

من أصل 1.000 حصة لفائدة بلس د 

20 شتن 3  (ة) حن د حفح ب بتاليخ 

.2021

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم   

أكتفار   14 بتاليخ  بفجدة  بلتجالية 

2021 تحت لقم 574).

(84I

إئتنام ات بلدليفش

 Société HIGHNTIC

LARACHE

شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

لفع لأسنا7 بلشركة

إئتنام ات بلدليفش

شالع عال7 بن عبد هللا لقم 48 ص 

ب 682، 92000، بلعربئش بملغرب

 Société HIGHNTIC LARACHE

شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

 عنفبن مقرها بإلجتناعي )) شالع 

بلقايد أحند بلريفي - 92000 

بلعربئش بملغرب.

لفع لأسنا7 بلشركة

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.1(7(

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 

تم   2021 أكتفار   12 في  بملؤلخ 

قدله  بنبلغ  بلشركة  لأسنا7  لفع 

»600.000 دلهم« أي من »600.000 

عن  دلهم«   1.200.000« إلى  دلهم« 

أ   مقدية  حصص  تقديم   : طريق 

ع ن ة.

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

 18 بتاليخ  بالعربئش  بالبتدبئ ة 

أكتفار 2021 تحت لقم 1111.

(85I
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smaticomp

LES PASSE PARTOUT PRIVE
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
تأسيس شركة

smaticomp

 angle bd emile zola et rue rethel

 N 20 7eme étage -، 20300،

casablanca maroc

 LES PASSE PARTOUT PRIVE

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د

 عنفبن مقرها بإلجتناعي بلطابق 

2 شقة 4 نس م 2 إسالن لقم 882 

بلدبل بلب ضاء 22000 بلدبل بلب ضاء 

بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بلفح د 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

5196(9

في  مؤلخ  مفثق  عقد  بنقت�شى 
تم إعدبد بلقامفن   2021 أكتفار   01

مسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بلفح د  بلشريك  ذبت  محد دة 

باملنيزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بلفح د.

عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 

 LES  : تسن تها  بنختصر  بإلقتضاء 

.PASSE PARTOUT PRIVE

مركز   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

تدليب  مشفلة.

بلطابق   : بالجتناعي  بملقر  عنفبن 

 882 إسالن لقم   2 نس م   4 شقة   2

22000 بلدبل بلب ضاء  بلدبل بلب ضاء 

بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 

دلهم، مقسم كالتالي:

بلس دة هاجر بيت بحند ببربه م 

دلهم   100 بق نة  حصة   1.000  :

للحصة.

بلس دة هاجر بيت بحند ببربه م : 
1000 بق نة 100 دلهم.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 
 صفات  مفبطن بلشركاء :

بلس دة هاجر بيت بحند ببربه م 
عنفبمه(ب) حي بلنس م تجزئة بلنس م 
بلدبل   22000  700 لقم  بسالن 

بلب ضاء بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:
بلس دة هاجر بيت بحند ببربه م 
عنفبمه(ب) حي بلنس م تجزئة بلنس م 
بلدبل   22000  700 لقم  بسالن 

بلب ضاء بملغرب
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
 18 بتاليخ  بلب ضاء  بالدبل  بلتجالية 

أكتفار 2021 تحت لقم 796889.
(86I

BCBEL

ID ACCESS OFFICE
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

حل شركة

BCBEL
 625Bd. Mohammed V 2ème
 étage bureau N°32 ، 20310،

Casablanca Maroc
ID ACCESS OFFICE شركة 

ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة(في طفل 
بلتصف ة)

 عنفبن مقرها بإلجتناعي 625 
شالع محند بلخامس بلطابق بلثاني 
بملكتب 2) - 10)20 بلدبل بلب ضاء 

بملغرب.
حل شركة

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 
.4(5(8(

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 
2021 تقرل حل  16 شتن 3  بملؤلخ في 
 ID شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة 
لأسنالها  مبلغ   ACCESS OFFICE
مقرها  دلهم  عنفبن   50.000
بإلجتناعي 625 شالع محند بلخامس 
 20(10  -  (2 بلطابق بلثاني بملكتب 
 :  7 مت جة  بملغرب  بلب ضاء  بلدبل 

بلتصف ة بلسابقة ر بنها.

  حدد مقر بلتصف ة ب 625 شالع 
محند بلخامس بلطابق بلثاني بملكتب 

2) - 10)20 بلدبل بلب ضاء بملغرب. 
  عين:

مشفبط  خديجة  بلس د(ة) 
 عنفبمه(ب) 2 زمقة كيز 1 بقامة لياض 
 20(00 92 1 شقة  4 بلطابق  بلحند 
(ة)  كنصفي  بملغرب  بلب ضاء  بلدبل 

للشركة.
  عند بإلقتضاء بلحد د بملفر ضة 
محل  لهم  بملخفلة  بلصالح ات  على 
بملخابرة  محل تبل غ بلعقفد  بلفثائق 

بملتعلقة بالتصف ة : -
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
 18 بتاليخ  بلب ضاء  بالدبل  بلتجالية 

أكتفار 2021 تحت لقم )79702.
(87I

hicham zoufi

PRO ACADEMY PRIVE
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

حل شركة

hicham zoufi
 lot chateau n 71 temara ،
12000، TEMARA MAROC

PRO ACADEMY PRIVE شركة 
ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة(في طفل 

بلتصف ة)
 عنفبن مقرها بإلجتناعي تجزئة لقم 
9) تجزئة بر مف س د عين عت ق - 

12000 تنالة بملغرب.
حل شركة

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 
.128071

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 
2021 تقرل حل  11 شتن 3  بملؤلخ في 
بملحد دة  بملسؤ ل ة  ذبت  شركة 
مبلغ   PRO ACADEMY PRIVE
دلهم  عنفبن   10.000 لأسنالها 
 (9 لقم  تجزئة  بإلجتناعي  مقرها 
 - عت ق  عين  س د  بر مف  تجزئة 
12000 تنالة بملغرب مت جة 7 : عدم 

مسايرة جائحة كفل ما.
تجزئة  ب  بلتصف ة  مقر  حدد    
لقم 9) تجزئة بر مف س د عين عت ق 

- 12000 تنالة بملغرب. 

  عين:
غزالن  يفسف  بلس د(ة) 
تجزئة   (9 لقم  تجزئة   عنفبمه(ب) 
12000 تنالة  بر مف س د عين عت ق 

بملغرب كنصفي (ة) للشركة.
  عند بإلقتضاء بلحد د بملفر ضة 
محل  لهم  بملخفلة  بلصالح ات  على 
بملخابرة  محل تبل غ بلعقفد  بلفثائق 
 (9 تجزئة لقم   : بملتعلقة بالتصف ة 

تجزئة بر مف س د عين عت ق 
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
أكتفار   1( بتاليخ  بتنالة  بالبتدبئ ة 

2021 تحت لقم 6607.
(88I

CABINET S2S CONSULTING

KD DISTRIBUTION
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تففيت حصص

CABINET S2S CONSULTING
 CASABLANCA, BD AL QODS,
 RES AMINA 5, OULAD TALB,
 QUARTIER EL OMARIYA, LOT
 ASSAKANE AL ANIK, ETAGE 1,
 APT 2 ، 33200، CASABLANCA

MAROC
KD DISTRIBUTION شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة
 عنفبن مقرها بإلجتناعي )) بلطابق 
بلسفلي تجزئة بلنصر بلزمقة 2) عين 

بلشق - 00)22 بلب ضاء بملغرب.
تففيت حصص

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 
.445(41

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 
تنت   2021 غشت   27 في  بملؤلخ 

بملصادقة على :
(ة) تفف ق بل نفني  تففيت بلس د 
أصل  من  بجتناع ة  حصة   5.000
(ة)  بلس د  لفائدة  حصة   5.000
غشت   27 بتاليخ  بسحامد  محند 

.2021
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم   
 1( بتاليخ  بلب ضاء  بالدبل  بلتجالية 

أكتفار 2021 تحت لقم 796489.
(89I
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بلع فن بستشالبت

QUICK SAHARA
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
تأسيس شركة

بلع فن بستشالبت
لقم 1) شالع بالمي3 مفالي عبد هللا ، 

70000، بلع فن بملغرب

QUICK SAHARA شركة ذبت 

مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 

بلفح د

 عنفبن مقرها بإلجتناعي تجزئة 
بالمل 02 عنالة 81 بلطابق بال 7 

شقة 01 - 70000 بلع فن بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بلفح د 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

(852(

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
تم إعدبد بلقامفن   2021 أكتفار   15

مسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بلفح د  بلشريك  ذبت  محد دة 

باملنيزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بلفح د.

عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 

 QUICK : بإلقتضاء بنختصر تسن تها

.SAHARA

ما  كل   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بلعامة  بلبناء  باالشغا7  يتعلق 

بالست3بد  بلتصدير   ،  بلخدمات 

 بلخدمات بلتجالية....

تجزئة   : بالجتناعي  بملقر  عنفبن 
بال 7  بلطابق   81 عنالة   02 بالمل 

شقة 01 - 70000 بلع فن بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 

دلهم، مقسم كالتالي:

1.000 حصة   : بلس د عزيز ل 3بح 

بق نة 100 دلهم للحصة.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :

عنفبمه(ب)  ل 3بح  عزيز  بلس د 
بلسبع  عين  بريتشالدياس  منر   25

20000 بلدبل بلب ضاء بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:
عنفبمه(ب)  ل 3بح  عزيز  بلس د 
بلسبع  عين  بريتشالدياس  منر   25

20000 بلدبل بلب ضاء بملغرب
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
18 أكتفار  بالبتدبئ ة بالع فن بتاليخ 

2021 تحت لقم 4)2).
(90I

fidexpertise

ARGENT FINS
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
تأسيس شركة

fidexpertise
)1 زمقة بلقصربلطابق بلخامس 

شقة لقم 10 معالف بلدبلبلب ضاء. ، 
20000، بلدبلبلب ضاء. بملغرب
ARGENT FINS شركة ذبت 

مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 
بلفح د

 عنفبن مقرها بإلجتناعي )1 زمقة 
بلقصر بلطابق بلخامس لقم 10 
بملعاليف بلدبلبلب ضاء - 0))20 

بلدبلبلب ضاء بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بلفح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
(89129

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
تم إعدبد بلقامفن   2020 غشت   19
مسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 
بلفح د  بلشريك  ذبت  محد دة 

باملنيزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بلفح د.
عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 
 : تسن تها  بنختصر  بإلقتضاء 

.ARGENT FINS
مقا 7   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

أعنا7 أ  إنشاءبت مختلفة

أعنا7 مختلفة
باالستي3بد  يقفم  بلذي  بلتاجر 

 بلتصدير
مبنى تشي د.

زمقة   1(  : عنفبن بملقر بالجتناعي 
 10 لقم  بلخامس  بلطابق  بلقصر 
 20((0  - بلدبلبلب ضاء  بملعاليف 

بلدبلبلب ضاء بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99سنة سنة.
 100.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 

دلهم، مقسم كالتالي:
بالدلي�شي  محند  س دي  بلس د 
 100 بق نة  حصة   1.000  : بالزمي 

دلهم للحصة.
بالدلي�شي  محند  س دي  بلس د 

بالزمي : مقدية بق نة 100 دلهم.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :
بالدلي�شي  محند  س دي  بلس د 
بالزمي عنفبمه(ب) قطاع 4 دي لقم 24 
 20((0 تابريكت سال  زمقة طامزبم ا 

سال بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:
بالدلي�شي  محند  س دي  بلس د 
بالزمي عنفبمه(ب) قطاع 4 دي لقم 24 
 20((0 تابريكت سال  زمقة طامزبم ا 

سال بملغرب
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
 17 بتاليخ  بلب ضاء  بالدبل  بلتجالية 

مفم 3 2017 تحت لقم -.
(91I

SOCIETE FIDU SOUMAYA SARL-AU

NDJS GROUP
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تأسيس شركة

 SOCIETE FIDU SOUMAYA
SARL-AU

 FES, AV DES FAR IMM SAIDI
 BUREAU FATH 2EME ETAGE
 APPT N °7 VN ، 30000، fès

Maroc
 NDJS GROUP

شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

 عنفبن مقرها بإلجتناعي شالع 

مفالي علي بقامة بلنفل 1 بلطابق 

) مكتب لقم 16 - 40000 مربكش 

بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

1195(7

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
تم إعدبد بلقامفن   2021 يفل فز   1(

بملسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحد دة باملنيزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.

عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 

 NDJS  : بنختصر تسن تها  بإلقتضاء 

.GROUP

مصنع   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

لصناعة بلنس ج.

شالع   : بالجتناعي  بملقر  عنفبن 

بلطابق   1 بلنفل  بقامة  علي  مفالي 

مربكش   40000  -  16 مكتب لقم   (

بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 

دلهم، مقسم كالتالي:

حصة   500  : ببهف  يفنس  بلس د 

بق نة 100 دلهم للحصة.

بلس دة مدى بلدكالي : 500 حصة 

بق نة 100 دلهم للحصة.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :

بلس د يفنس ببهف عنفبمه(ب) بلدبل 

بلب ضاء  بلدبل   20150 بلب ضاء 

بملغرب.

عنفبمه(ب)  بلدكالي  مدى  بلس دة 

20150 بلدبل بلب ضاء  بلدبل بلب ضاء 

بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:

عنفبمه(ب)  بلدكالي  مدى  بلس دة 

20150 بلدبل بلب ضاء  بلدبل بلب ضاء 

بملغرب.
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باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
أكتفار   18 بلتجالية بنربكش بتاليخ 

2021 تحت لقم 128608/2021.
(92I

CABINET S2S CONSULTING

KD DISTRIBUTION
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تع ين مسي3 جديد للشركة

CABINET S2S CONSULTING
 CASABLANCA, BD AL QODS,
 RES AMINA 5, OULAD TALB,
 QUARTIER EL OMARIYA, LOT
 ASSAKANE AL ANIK, ETAGE 1,
 APT 2 ، 33200، CASABLANCA

MAROC
KD DISTRIBUTION شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة
 عنفبن مقرها بإلجتناعي )) بلطابق 
بالل�شي تجزئة بلنصر بلزمقة 2) عين 

بلشق - 00)22 بلب ضاء بملغرب.
تع ين مسي3 جديد للشركة

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 
.445(41

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 
2021 تم تع ين  27 غشت  بملؤلخ في 
بلس د(ة)  للشركة  جديد  مسي3 

مسافع سالة كنسي3 آخر
تبعا لقبف7 بستقالة بملسي3.

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
 1( بتاليخ  بلب ضاء  بالدبل  بلتجالية 

أكتفار 2021 تحت لقم 796489.
(9(I

بلع فن بستشالبت

MIQDAM SAHARA
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تأسيس شركة

بلع فن بستشالبت
لقم 1) شالع بالمي3 مفالي عبد هللا ، 

70000، بلع فن بملغرب
MIQDAM SAHARA شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة
 عنفبن مقرها بإلجتناعي تجزئة 
بالمل 02 عنالة 81 بلطابق بلثاني 
شقة 04 - 70000 بلع فن بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

(8527

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
تم إعدبد بلقامفن   2021 أكتفار   15

بملسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحد دة باملنيزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.

عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 

 : تسن تها  بنختصر  بإلقتضاء 

.MIQDAM SAHARA

بلتسفيق   : غرض بلشركة بإيجاز 

تغل ف  ،بلب ع  بلشربء،   بلتفزيع 

مايتعلق  بلغذبئ ة  كل  بملفبد  جن ع 

بلغذبئ ة  بملفبد  بالتصن ع  تحفيل 

 بلصناع ة....

تجزئة   : بالجتناعي  بملقر  عنفبن 

بلثاني  بلطابق   81 عنالة   02 بالمل 

شقة 04 - 70000 بلع فن بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 

دلهم، مقسم كالتالي:

 500  : بلعيسا ي  زكرياء  بلس د 

حصة بق نة 100 دلهم للحصة.

 500  : بلس د عبد بلكبي3 ماهض 

حصة بق نة 100 دلهم للحصة.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :

بلس د زكرياء بلعيسا ي عنفبمه(ب) 

عنالة  جدة  دلبل  بني  بالمل  حي 

60000  جدة بملغرب.

ماهض  بلكبي3  عبد  بلس د 

س دي عثنان حي عثنان  عنفبمه(ب) 
حي بلنفل م ب زمقة 21 لقم 47 بلب ضاء 

20000 بلدبل بلب ضاء بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:

بلس د زكرياء بلعيسا ي عنفبمه(ب) 

عنالة  جدة  دلبل  بني  بالمل  حي 

60000  جدة بملغرب

ماهض  بلكبي3  عبد  بلس د 
س دي عثنان حي عثنان  عنفبمه(ب) 
حي بلنفل م ب زمقة 21 لقم 47 بلب ضاء 

20000 بلدبل بلب ضاء بملغرب
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
18 أكتفار  بالبتدبئ ة بالع فن بتاليخ 

2021 تحت لقم ))2).
(94I

CABINET S2S CONSULTING

KD DISTRIBUTION
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تع ين مسي3 جديد للشركة

CABINET S2S CONSULTING
 CASABLANCA, BD AL QODS,
 RES AMINA 5, OULAD TALB,
 QUARTIER EL OMARIYA, LOT
 ASSAKANE AL ANIK, ETAGE 1,
 APT 2 ، 33200، CASABLANCA

MAROC
KD DISTRIBUTION شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة
 عنفبن مقرها بإلجتناعي )) بلطابق 
بالل�شي تجزئة بلنصر بلزمقة 2) عين 

بلشق - 00)22 بلب ضاء بملغرب.
تع ين مسي3 جديد للشركة

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 
.445(41

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 
2021 تم تع ين  27 غشت  بملؤلخ في 
بلس د(ة)  للشركة  جديد  مسي3 

بسحامد محند كنسي3 آخر
تبعا لقبف7 بستقالة بملسي3.

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
 1( بتاليخ  بلب ضاء  بالدبل  بلتجالية 

أكتفار 2021 تحت لقم 796489.
(95I

STE AUCOGEST SARL

AYMAR DISTRIBUTION
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
تأسيس شركة

STE AUCOGEST SARL
 N° 6 RUE 3909 HAY AL QODS
 DCHEIRA ، 86360، INEZGANE

MAROC
AYMAR DISTRIBUTION شركة 

ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 
بلشريك بلفح د

 عنفبن مقرها بإلجتناعي لقم ))7 
شالع جنا7 عبد بلناصر حي بملسي3ة 

- 80050 أكادير بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بلفح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
4920(

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
تم إعدبد بلقامفن   2021 أكتفار   18
مسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 
بلفح د  بلشريك  ذبت  محد دة 

باملنيزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بلفح د.
عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 
 : تسن تها  بنختصر  بإلقتضاء 

.AYMAR DISTRIBUTION
ب ع   1-  : بإيجاز  بلشركة  غرض 

 شربء جن ع منتجات بلتنظ ف.
-2بلتغل ف  بلتلف ف..

عنفبن بملقر بالجتناعي : لقم ))7 
شالع جنا7 عبد بلناصر حي بملسي3ة - 

80050 أكادير بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 

دلهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : أشرف  ع نر  بلس د 

حصة بق نة 100 دلهم للحصة.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :
عنفبمه(ب)  أشرف  ع نر  بلس د 
بقامة بملختال   (26 8/ب لقم  عنالة 
بلرح م  عبد  شالع   01 بلسف�شي 

بفعب د 80050 أكادير بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:
عنفبمه(ب)  أشرف  ع نر  بلس د 
بقامة بملختال   (26 8/ب لقم  عنالة 
بلرح م  عبد  شالع   01 بلسف�شي 

بفعب د 80050 أكادير بملغرب.
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باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
أكتفار   18 بتاليخ  باكادير  بلتجالية 

2021 تحت لقم 106866.

(96I

AMR CENTER

RICH TECH
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
تأسيس شركة

AMR CENTER
 77RUE MOHAMED SMIHA 8
 ETAGE ، 20080، CASABLANCA

MAROC
RICH TECH شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بلفح د
 عنفبن مقرها بإلجتناعي 77 زمقة 
محند سن حة بلطابق 8 - 20080 

بلدبل بلب ضاء بملغرب 
تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بلفح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
518095

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
تم إعدبد بلقامفن   2021 شتن 3   17
مسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 
بلفح د  بلشريك  ذبت  محد دة 

باملنيزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بلفح د.
عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 
 RICH  : بنختصر تسن تها  بإلقتضاء 

.TECH
:  كالة  بإيجاز  بلشركة  غرض 

بتصاالت.
زمقة   77  : عنفبن بملقر بالجتناعي 
 20080  -  8 محند سن حة بلطابق 

بلدبل بلب ضاء بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 

دلهم، مقسم كالتالي:
 100  : فلعفص  إبربه م  بلس د 

حصة بق نة 100 دلهم للحصة.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :

بلس د إبربه م فلعفص عنفبمه(ب) 

حي بلفحدة طريق تازة زمقة أ  2 لقم 

28  جدة 60000  جدة بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:

بلس د إبربه م فلعفص عنفبمه(ب) 

حي بلفحدة طريق تازة زمقة أ  2 لقم 

28  جدة 60000  جدة بملغرب

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

 04 بتاليخ  بلب ضاء  بالدبل  بلتجالية 

أكتفار 2021 تحت لقم -.

(97I

HIGH EDGE CONSULTING

EL FASSI AUTO-CLINIQUE
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تأسيس شركة

HIGH EDGE CONSULTING

 AV Hassan 2 Bureaux Nakhil

 1er Etage, 6 ، 93000، TETOUAN

بملغرب

 EL FASSI AUTO-CLINIQUE

شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

 عنفبن مقرها بإلجتناعي شالع 

بلخالد ببن بلفل د عنالة 11 كربج 

1 - 000)9 تطفبن بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

(0(7(

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
تم إعدبد بلقامفن   2021 شتن 3   27

بملسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحد دة باملنيزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.

عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 

 EL  : تسن تها  بنختصر  بإلقتضاء 

.FASSI AUTO-CLINIQUE

غرض بلشركة بإيجاز : شربء  ا ع 

بإلطالبت  قطع غ ال بلس البت ؛

بلس البت  إعدبدها  ص امة 

أعنا7 ه اكل   ،  أعنا7 بلتشخ ص 

بلس البت  بلطالء ؛.

شالع   : بالجتناعي  بملقر  عنفبن 

 1 11 كربج  بلخالد ببن بلفل د عنالة 

- 000)9 تطفبن بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 

دلهم، مقسم كالتالي:

 250  : بملنضري  حسين  بلس د 

حصة بق نة 100 دلهم للحصة.

 500  : بملنضري  محند  بلس د 

حصة بق نة 100 دلهم للحصة.

 125  : بملنضري  لحاب  بلس دة 

حصة بق نة 100 دلهم للحصة.

بلس دة مهى بملنضري : 125 حصة 

بق نة 100 دلهم للحصة.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :

بلس د حسين بملنضري عنفبمه(ب) 

11 لقم  شالع خالد بن بلفل د عنالة 

1 000)9 تطفبن بملغرب.

بلس د محند بملنضري عنفبمه(ب) 

11 لقم  شالع خالد بن بلفل د عنالة 

1 000)9 تطفبن بملغرب.

بلس دة لحاب بملنضري عنفبمه(ب) 

11 لقم  شالع خالد بن بلفل د عنالة 

1 000)9 تطفبن بملغرب.

عنفبمه(ب)  بملنضري  مهى  بلس دة 

11 لقم  شالع خالد بن بلفل د عنالة 

1 000)9 تطفبن بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:

بلس د حسين بملنضري عنفبمه(ب) 

11 لقم  شالع خالد بن بلفل د عنالة 

1 000)9 تطفبن تطفبن

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

أكتفار   11 بالبتدبئ ة بتطفبن بتاليخ 

2021 تحت لقم )97).

(98I

FIDUPLUS

TBER ET ALAMI NEGOCE
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

حل شركة

FIDUPLUS

55) شالع محند بلخامس فضاء 

يسرى بلطابق 9 لقم 112 ، 20150، 

بلدبلبلب ضاء بملغرب

TBER ET ALAMI NEGOCE شركة 
ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة(في طفل 

بلتصف ة)

 عنفبن مقرها بإلجتناعي 41 زمقة 

بر كس ل إقامة  ل لي 41 زمقة 

بر كس ل إقامة  ل لي 24014 بلدبل 

بلب ضاء بملغرب.

حل شركة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.(0181(

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 

تقرل حل   2021 يفم ف   28 بملؤلخ في 

بملحد دة  بملسؤ ل ة  ذبت  شركة 

مبلغ   TBER ET ALAMI NEGOCE
دلهم  عنفبن   10.000 لأسنالها 
41 زمقة بر كس ل  مقرها بإلجتناعي 
إقامة  ل لي 41 زمقة بر كس ل إقامة 

بملغرب  بلدبل بلب ضاء   24014  ل لي 

بلشركة  تحق ق  عدم   :  7 مت جة 

لأللااح بملرغفاة.
زمقة   41   حدد مقر بلتصف ة ب 

بر كس ل إقامة  ل لي بملغرب 24014 

بلدبل بلب ضاء بملغرب. 

  عين:

بت 3  بلسالم  عبد  بلس د(ة) 
41 زمقة بر كس ل إقامة   عنفبمه(ب) 

بملغرب  بلدبل بلب ضاء   24014  ل لي 

كنصفي (ة) للشركة.

  عند بإلقتضاء بلحد د بملفر ضة 

محل  لهم  بملخفلة  بلصالح ات  على 

بملخابرة  محل تبل غ بلعقفد  بلفثائق 

بملتعلقة بالتصف ة : -

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

 19 بتاليخ  بلب ضاء  بالدبل  بلتجالية 

شتن 3 2021 تحت لقم 792894.

(99I
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مفثق

LA PLANQUE
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تففيت حصص

مفثق
تطفبن، شالع بلجيش بمللكي، عنالة 

102، لقم ) ، 000)9، تطفبن 
بملغرب

LA PLANQUE شركة ذبت 
بملسؤ ل ة بملحد دة

 عنفبن مقرها بإلجتناعي مكاد.  بد 
ال  تطفبن 000)9 تطفبن بملغرب.

تففيت حصص
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.(859
بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 
تنت   2021 شتن 3   21 في  بملؤلخ 

بملصادقة على :
بحند مسع ة  (ة)  تففيت بلس د 
5.125 حصة بجتناع ة  حق بلرقبة 
لفائدة  حصة   10.250 أصل  من 
 21 بتاليخ  مسع ة  مريم  (ة)  بلس د 

شتن 3 2021.
بحند مسع ة  (ة)  تففيت بلس د 
5.125 حصة بجتناع ة  حق بلرقبة 
لفائدة  حصة   10.250 أصل  من 
 21 بتاليخ  مسع ة  ل لى  (ة)  بلس د 

شتن 3 2021.
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم   
أكتفار   15 بالبتدبئ ة بتطفبن بتاليخ 

2021 تحت لقم )444.
400I

Gescompte

 STE: MOULNAKHLA
PHARMA

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 
بلشريك بلفح د

تأسيس شركة

Gescompte
 bd Zerktouni 9 me étage 265

 n°92 casablanca ، 20050،
Casablanca Maroc

 STE: MOULNAKHLA PHARMA
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د

 عنفبن مقرها بإلجتناعي تجزئة 

ألافلة بفسكفلة بملدينة بلخضربء 

بلنفبصر لبالزة بفسكفلة لقم2 - 

20050 بلدبلبلب ضاء بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بلفح د 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

519169

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
تم إعدبد بلقامفن   2021 شتن 3   27

مسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بلفح د  بلشريك  ذبت  محد دة 

باملنيزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بلفح د.

عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 

 STE:  : تسن تها  بنختصر  بإلقتضاء 

.MOULNAKHLA PHARMA

غرض بلشركة بإيجاز : ص دلي.

تجزئة   : بالجتناعي  بملقر  عنفبن 

بلخضربء  بملدينة  بفسكفلة  ألافلة 

 - لقم2  بفسكفلة  لبالزة  بلنفبصر 

20050 بلدبلبلب ضاء بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.

بلشركة:  لأسنا7  مبلغ 

100.000,00 دلهم، مقسم كالتالي:

 : بلنخلة  مف7  يفسف  بلس د 

 100 بق نة  حصة   100.000,00

دلهم للحصة.

 : بلنخلة  مف7  يفسف  بلس د 

1.000 بق نة 100 دلهم.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :

بلنخلة  مف7  يفسف  بلس د 
 8 )5 لقم  عنفبمه(ب) عين بلشق زمقة 

20050 بلدبلبلب ضاء بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:

بلنخلة  مف7  يفسف  بلس د 
 8 )5 لقم  عنفبمه(ب) عين بلشق زمقة 

20050 بلدبلبلب ضاء بملغرب.

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

 12 بتاليخ  بلب ضاء  بالدبل  بلتجالية 

أكتفار 2021 تحت لقم -.

401I

fiduciaire elbakkouri sarl au

NOUR BOUKHARI SARL
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

قفل بلتصف ة

fiduciaire elbakkouri sarl au

 N°12 Florida Extension Sidi

 Maârouf Casablanca، 20190،

casablanca maroc

NOUR BOUKHARI SARL شركة 

ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

 عنفبن مقرها بإلجتناعي : لقم 9 

زمقة أبف عباس بلعزفي - 20000 

بلدبل بلب ضاء بملغرب .

قفل بلتصف ة

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

.1608((

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 

تقرل حل   2021 ماي   10 في  بملؤلخ 

شركة   NOUR BOUKHARI SARL

مبلغ  بملحد دة  بملسؤ ل ة  ذبت 

دلهم  عنفبن   100.000 لأسنالها 

أبف  زمقة   9 لقم  بإلجتناعي  مقرها 

عباس بلعزفي - 20000 بلدبل بلب ضاء 

بملغرب مت جة لفقف نشاط بلشركة.

  عين:

عنر   عنفبمه(ب)  عنر  بلس د(ة) 

 20520  2 الكفلين   ،  9 لقم  تجزئة 

(ة)  كنصفي  بملغرب  بلب ضاء  بلدبل 

للشركة.

  قد تم بنعقاد بلجنع ة بلختام ة 

 9 لقم  2021  في  شتن 3   (0 بتاليخ 

زمقة أبف عباس بلعزفي - 20000 بلدبل 

بلب ضاء بملغرب .

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

 18 بتاليخ  بلب ضاء  بالدبل  بلتجالية 

أكتفار 2021 تحت لقم 796929.

402I

COMPTA DAY SERVICES

BELKHANCHI H TRAVAUX
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
حل شركة

COMPTA DAY SERVICES
شالع محند بلخامس بلرقم )40 
بلطابق بلرببع بني مال7 ، 000)2، 

بني مال7 بملغرب
 BELKHANCHI H TRAVAUX

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 
بلشريك بلفح د(في طفل بلتصف ة)
 عنفبن مقرها بإلجتناعي 52 بلفك 

2 حي بلدبخلة قصبة تادلة - 50))2 
قصبة تادلة بملغرب.

حل شركة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.(85
بلفح د  بلشريك  قربل  بنقت�شى 
تقرل حل   2020 )1 مالس  بملؤلخ في 
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 
 BELKHANCHI بلفح د  بلشريك 
لأسنالها  مبلغ   H TRAVAUX
مقرها  دلهم  عنفبن   50.000.000
بلدبخلة  حي   2 بلفك   52 بإلجتناعي 
قصبة تادلة   2((50  - قصبة تادلة 
عدم بلس فلة مع   : بملغرب مت جة 7 

بلظرف ة بلربحنة بالقتصادية.
  حدد مقر بلتصف ة ب 52 بلفك 
2 حي بلدبخلة قصبة تادلة - 50))2 

قصبة تادلة بملغرب. 
  عين:

بلخن�شي  حسن  بلس د(ة) 
حي بلدبخلة   2 بلفك   52  عنفبمه(ب) 
تادلة  قصبة   2((50 تادلة  قصبة 

بملغرب كنصفي (ة) للشركة.
  عند بإلقتضاء بلحد د بملفر ضة 
محل  لهم  بملخفلة  بلصالح ات  على 
بملخابرة  محل تبل غ بلعقفد  بلفثائق 
حي   2 بلفك   52  : بملتعلقة بالتصف ة 

بلدبخلة قصبة تادلة 
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
 16 بتاليخ  تادلة  بقصبة  بالبتدبئ ة 

شتن 3 2021 تحت لقم 107.

40(I
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AEX ET COM MAROC AUDIT ET EXPERTISE

 أوإم كونسبت
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

إضافة تسن ة تجالية أ  شعال 

 AEX ET COM MAROC AUDIT

ET EXPERTISE
زب ية شالع محند بلخامس  شالع 

ببن كثي3 إقامة د س مالس لقم 44 ، 

90000، طنجة بملغرب

 أ إم كفنسبت »شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة«

 عنفبن مقرها بالجتناعي: إقامة 

شرف زمقة غرماطة حي س دي 

بفعب د بلطابق برل�شي - 90000 

طنجة بملغرب.

»إضافة تسن ة تجالية أ  شعال«
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي: 

.1114(9

بنقت�شى بلجنع بلعام بالستثنائي 
تقرل   2021 شتن 3   (0 في  بملؤلخ 

إضافة شعال تجالي للشركة  هف:

في3 ن ديزبين

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم   

أكتفار   14 بتاليخ  بطنجة  بلتجالية 

2021 تحت لقم 246940.

404I

FIDUCIARE ECF

POSITIV›PEDAGOGIE
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

حل شركة

FIDUCIARE ECF

 BOULEVARD HAJ OMAR 146

 RIFII BEN JDIA ، 20120،

CASABLANCA MAROC

POSITIV›PEDAGOGIE شركة 
ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة(في طفل 

بلتصف ة)

 عنفبن مقرها بإلجتناعي 46 شالع 

بلزلقطفني بلطابق 2 لقم 6 - 

20000 بلدبل بلب ضاء بملغرب.

حل شركة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.471177

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 
تقرل   2021 شتن 3   16 في  بملؤلخ 

بملسؤ ل ة  ذبت  شركة  حل 

 POSITIV’PEDAGOGIE بملحد دة 

دلهم   100.000 لأسنالها  مبلغ 

شالع   46 بإلجتناعي  مقرها   عنفبن 
بلزلقطفني بلطابق 2 لقم 6 - 20000 

: حل  بلدبل بلب ضاء بملغرب مت جة 7 

مسبق للشركة.

  حدد مقر بلتصف ة ب 46 شالع 
بلزلقطفني بلطابق 2 لقم 6 - 20000 

بلدبل بلب ضاء بملغرب. 

  عين:

بلس د(ة) كرينة لبيب  عنفبمه(ب) 
لقم   5 بلب حرة  كال ففلم ا  أبفبب 

بملغرب  بلب ضاء  بلدبل   20000  8

كنصفي (ة) للشركة.

بلس د(ة) كريست ل أ لم ال ماج ف 

منيسنان   29 كبنف   عنفبمه(ب) 

كنصفي  بملغرب  بملحندية   20400

(ة) للشركة.

  عند بإلقتضاء بلحد د بملفر ضة 

محل  لهم  بملخفلة  بلصالح ات  على 

بملخابرة  محل تبل غ بلعقفد  بلفثائق 

بملتعلقة بالتصف ة : -

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

 18 بتاليخ  بلب ضاء  بالدبل  بلتجالية 

أكتفار 2021 تحت لقم 797070.

405I

comptoir expertise du maroc

HAWATRA
إعالن متعدد بلقربلبت

comptoir expertise du maroc

 n°36 CITE EL HANAA

 BOUZNIKA ، 13100،

BOUZNIKA MAROC

HAWATRA »شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة ذبت بلشريك بلفح د«

 عنفبن مقرها بالجتناعي: بملحل 

بلحامل لرقم 14 بالطابق بلسفلي 

قيسالية بمزلبن شالع حافظ بن 

عبد بلبال لقم 127 بطنجة - 90012 

طنجة بملغرب.

»إعالن متعدد بلقربلبت«

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي: 

.120(91

بنقت�شى بلجنع بلعام بالستثنائي 

بملؤلخ في 24 دجن 3 2020

تم بتخاذ بلقربلبت بلتال ة: 

على  ينص  بلذي   :01 لقم  قربل 

بغربيدة  محند  بلس د  ب ع  مايلي: 

مائة  بق نة  سهم   1000 مصيبه 

دلهم للسهم للس د محند شط بات 

عنامة 

على  ينص  بلذي   :02 لقم  قربل 

مايلي: بستقالة بلس د محند بغربيدة 

من مهنة مسي3 للشركة 

على  ينص  بلذي   :0( لقم  قربل 

مايلي: تع ين بلس د محند شط بات 

للشركة  قامفني  كنسي3  عنامة 

للندة غي3 محد دة  كذللك بعطائه 

صالح ة بلتفق ع على جن ع بلفثائق 

بلقامفم ة بملتعلقة بالشركة بلسابقة 

بلذكر 

على  ينص  بلذي   :04 لقم  قربل 

مايلي: تغ ي3 مقر بلشركة من 0))1حي 

بلحامل  بملحل  بلى  بفزم قة  بلرياض 

قيسالية  بلسفلي  بالطابق   14 لرقم 

بمزلبن شالع حافظ بن عبد بلبال لقم 

127 بطنجة 

 تبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

بلنظام برسا�شي بلتال ة: 

بند لقم 4: بلذي ينص على مايلي: 

لرقم  بلحامل  بملحل  بلشركة  عنفبن 

14 بالطابق بلسفلي قيسالية بمزلبن 

 127 شالع حافظ بن عبد بلبال لقم 

بطنجة 

على  ينص  بلذي   :21 لقم  بند 

مايلي: بصبح بلس د محند شط بات 

بلشركة  بسهم  جن ع  ينلك  عنامة 

بملذكفلة بعاله 

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

شتن 3   28 بتاليخ  بطنجة  بلتجالية 

2021 تحت لقم 246442.

406I

LE LEGALISTE

BRAIN OFFICES
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
تأسيس شركة

LE LEGALISTE
 ANGLE RUE DES MESANGES ET
 BD ABDERRAHIM BOUABID A
 2PPT N° 9 OASIS CASABLANCA

 ، 20000، CASABLANCA
MAROC

BRAIN OFFICES شركة ذبت 
مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 

بلفح د
 عنفبن مقرها بإلجتناعي 6) شالع 
أمفا، زب ية زمقة  بشنطن بلطابق 
7،إقامة بلسع د - 2000 بلدبل 

بلب ضاء. بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بلفح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
519229

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
تم إعدبد بلقامفن   2021 شتن 3   (0
مسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 
بلفح د  بلشريك  ذبت  محد دة 

باملنيزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بلفح د.
عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 
 BRAIN : بإلقتضاء بنختصر تسن تها

.OFFICES
خلق،   : بإيجاز  بلشركة  غرض 
بلعنل  مساحات  تشغ ل  إدبلة، 
أماكن  بملكاتب،  تأجي3  بملشت3ك، 
غرف  بملشت3كة،  أ   بلخاصة  بلعنل 
بالستقبا7  بالجتناعات،  غرف 
بلعنل  أنشطة  ملنالسة  بلالزمة 

بملشت3ك.
تففي3 بلخدمات بملرتبطة بأنشطة 
هذه  بملشت3ك  مستخدمي  بلعنل 

برنشطة.
تنظ م د لبت تدليب ة أ  فعال ات 

أ  مد بت.
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بستشالبت في بملفبلد بلبشرية.

6) شالع  عنفبن بملقر بالجتناعي : 
بلطابق  زمقة  بشنطن  زب ية  أمفا، 

بلدبل   2000  - بلسع د  7،إقامة 

بلب ضاء. بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 

دلهم، مقسم كالتالي:

بلس دة كريستين أمج لين مف�شي 

دلهم   100 بق نة  حصة   1.000  :

للحصة.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :

بلس دة كريستين أمج لين مف�شي 

عنفبمه(ب) - - - -.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:

بلس دة كريستين أمج لين مف�شي 

عنفبمه(ب) - - - -

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

 12 بتاليخ  بلب ضاء  بالدبل  بلتجالية 

أكتفار 2021 تحت لقم 796287.

407I

FIDUCIARE ECF

CRESPI TRAV
إعالن متعدد بلقربلبت

FIDUCIARE ECF

 BOULEVARD HAJ OMAR 146

 RIFII BEN JDIA ، 20120،

CASABLANCA MAROC

CRESPI TRAV »شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة ذبت بلشريك 

بلفح د«

 عنفبن مقرها بالجتناعي: 46 شالع 

بلزلقطفني بلطا بق 2 لقم 6 - 

20000 بلدبل بلب ضاء بملغرب.

»إعالن متعدد بلقربلبت«
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي: 

.509071

بنقت�شى بلجنع بلعام بالستثنائي 

تم بتخاذ   2021 22 شتن 3  بملؤلخ في 

بلقربلبت بلتال ة: 

قربل لقم 1: بلذي ينص على مايلي: 

سهم   1000 تففيت  على  بملفبفقة 

بلس د  لصالح  كريم  لا كات  للس د 

عرصة بفعب د  بلس د بلز دي كنا7 

 بلس دة آيت بلطالب لق ة  بلس دة 

بلغال ة به جة

قربل لقم 2: بلذي ينص على مايلي: 

من  كريم  لا كات  بلس د  بستقالة 

تس ي3 بلشركة

قربل لقم ): بلذي ينص على مايلي: 

بفعب د مسي3ب  بلس د عرصة  تع ين 

 ح دب للشركة

قربل لقم 4: بلذي ينص على مايلي: 

تغ ي3 بلشكل بلقامفني للشركة

 تبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

بلنظام برسا�شي بلتال ة: 

على  ينص  بلذي   :2 لقم  بند 

مقدية  مساهنة  تقديم  يتم  مايلي: 

بلس د   - خال7:  من  بلشركة  لهذه 

مقابل....5000.00)  بفعب د  عرسة 

بلس د بلز دي كنا7 بنبلغ   - دلهم. 

أيت  بلس دة  دلهم-   15،000.00  …

 25000.00… بنبلغ  لق ة  بلطالب 

به جة  بلغال ة  بلس دة   - دلهم 

بنبلغ.... 25،000.00 دلهم

على  ينص  بلذي   :15 لقم  بند 

بستقالة بلس د لا كات كريم  مايلي: 

من تس ي3 بلشركة

على  ينص  بلذي   :15 لقم  بند 

بفعب د  بلس د عرصة  تع ين  مايلي: 

مسي3ب  ح دب للشركة

بند لقم 1: بلذي ينص على مايلي: 

بملسؤ ل ة  دبت  شركة  تأسيس  تم 

بلقفبمين  ستحكنها  بملحد دة  بلتي 

بملعنف7 بها في بملنلكة بملغرا ة  هذه 

بلقفبمين

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

 18 بتاليخ  بلب ضاء  بالدبل  بلتجالية 

أكتفار 2021 تحت لقم 797069.

408I

LE LEGALISTE

ALMADRABA GROUP
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
تأسيس شركة

LE LEGALISTE

 ANGLE RUE DES MESANGES ET

 BD ABDERRAHIM BOUABID A

 2PPT N° 9 OASIS CASABLANCA

 ، 20000، CASABLANCA

MAROC

ALMADRABA GROUP شركة 

ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د

 عنفبن مقرها بإلجتناعي 75 ، شالع 

أمفا، زب ية زمقة كلفس دي بر فانس 

،بلطابق 9، بلشقة ب 8، - 20000 

بلدبل بلب ضاء بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بلفح د 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

5192(1

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
تم إعدبد بلقامفن   2021 شتن 3   29

مسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بلفح د  بلشريك  ذبت  محد دة 

باملنيزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بلفح د.

عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 

 : تسن تها  بنختصر  بإلقتضاء 

.ALMADRABA GROUP

إنشاء   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

 تطفير  إدبلة  تشغ ل بملطاع بجن ع 

أمفبعها.

بلجاهزة  بلفجبات  تحضي3 

بملفقع  في   بملشر اات  بلب ع 

بلخالج ة  بلتفص ل   بلطلبات 

للنناز7.

عنفبن بملقر بالجتناعي : 75 ، شالع 
أمفا، زب ية زمقة كلفس دي بر فانس 

 20000  -  ،8 بلشقة ب   ،9 ،بلطابق 

بلدبل بلب ضاء بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 
بلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 
دلهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : بلس د عبد بلعزيز مفحي 
حصة بق نة 100 دلهم للحصة.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 
 صفات  مفبطن بلشركاء :

بلس د عبد بلعزيز مفحي عنفبمه(ب) 
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:
بلس د عبد بلعزيز مفحي عنفبمه(ب) 
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
 12 بتاليخ  بلب ضاء  بالدبل  بلتجالية 

أكتفار 2021 تحت لقم 796288.

409I

SAGASUD

 TRANS DEYNUN SERVICES
GENERAL

شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة
تفس ع نشاط بلشركة 

SAGASUD
شالع بالمي3 مفالي عبد هللا لقم )2 
 LAAYOUNE، 70000، بلع فن

LAAYOUNE بملغرب
 TRANS DEYNUN SERVICES

GENERAL شركة ذبت بملسؤ ل ة 
بملحد دة

 عنفبن مقرها بالجتناعي حي مفالي 
لش د لقم 22 بلفك 5 بملجنفعة 
240 بلع فن - 70000 بلع فن 

بملغرب.
تفس ع نشاط بلشركة

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي -.
بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 
تنت   2021 أكتفار   14 في  بملؤلخ 
نشاط  إلى  بلتال ة  برنشطة  إضافة 

بلشركة بلحالي :
بلغي3  لحساب  بالشخاص  مقل 
بملسافرين  مقل  بلخاص   للحساب 
لحساب  بلبضائع  مقل  بلطر د  مقل 
بلغي3  للحساب بلخاص كل ما يتعلق 
ب   للغي3  سفبء  عامة  بصفة  بالنقل 

للخاص.
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باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم   

18 أكتفار  بالبتدبئ ة بالع فن بتاليخ 

2021 تحت لقم 248/2021).

410I

FOREIGN CONSULTING

صوفيا بريكوالج

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د

تحفيل بملقر بالجتناعي للشركة

FOREIGN CONSULTING

 RUE ALLAL AL FASSI,1ER ,8

 ETAGE, MERS SULTAN ، 20490،

CASABLANCA MAROC

صفف ا بريكفالج شركة ذبت 

مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 

بلفح د

 عنفبن مقرها بإلجتناعي تجزئة 

لياض صفف ا ت ت2 212 ، محل 

لقم )، ليساسفة ،بلدبل بلب ضاء - 

20190 بلدبل بلب ضاء بملغرب.

تحفيل بملقر بالجتناعي للشركة

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.(116(5

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 

تم تحفيل   2021 ماي   (1 بملؤلخ في 

من  للشركة  بلحالي  بالجتناعي  بملقر 

 212 لياض صفف ا ت ت2  »تجزئة 

،بلدبل  ليساسفة   ،( لقم  محل   ،

بلب ضاء  بلدبل   20190  - بلب ضاء 

2،بلزمقة  »بلصقل ة  إلى  بملغرب« 

,بلدبل  بلحسني  ،بلحي  15،بلرقم9 

بلب ضاء  بلدبل   202(0  - بلب ضاء 

بملغرب«.

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

 18 بتاليخ  بلب ضاء  بالدبل  بلتجالية 

أكتفار 2021 تحت لقم 797028.

411I

fiding sarl

بينيشفم بف

ENICHOM BOU 
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
تأسيس شركة

fiding sarl

 IMM 25 APPT 6 AVENUE

 ENNASSER MEKNES ، 50000،

MEKNES MAROC

 ENICHOM BOU بينيشفم بف

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د

 عنفبن مقرها بإلجتناعي بلطابق 

بلسفلي, د بل حاجة بلشرق ة 

ب.ت01/25 فرع 814 عين عرمة - 

50022 مكناس بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بلفح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

54457

 17 في  مؤلخ  حر  عقد  بنقت�شى 
بلقامفن  إعدبد  تم   2021 شتن 3 

مسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بلفح د  بلشريك  ذبت  محد دة 

باملنيزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بلفح د.

عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 

 : تسن تها  بنختصر  بإلقتضاء 

.ENICHOM BOU بينيشفم بف

بشغا7   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

متنفعة 

تجالة مفبد بلبناء.

بلطابق   : بالجتناعي  بملقر  عنفبن 

بلشرق ة  حاجة  د بل  بلسفلي, 

 - عرمة  عين   814 فرع  ب.ت25/01 

50022 مكناس بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 

دلهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : محسن  بفلهبا7  بلس د 
حصة بق نة 100 دلهم للحصة.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 
 صفات  مفبطن بلشركاء :

بلس د بفلهبا7 محسن عنفبمه(ب) 
د بل حاجة بلشرق ة ب.ت25/01 فرع 
مكناس   50022 عرمة  عين   814

بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:
بلس د بفلهبا7 محسن عنفبمه(ب) 
د بل حاجة بلشرق ة ب.ت25/01 فرع 
 50022  50022 عرمة  عين   814

بملغرب
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
أكتفار   12 بلتجالية بنكناس بتاليخ 

2021 تحت لقم 4480.

412I

BACEGM

تام تام تروا
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
تأسيس شركة

BACEGM
 N°194 Azli de sud Hay Bennani
 Smiress ، 40000، Marrakech

maroc
تام تام تر ب شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بلفح د
 عنفبن مقرها بإلجتناعي 194محل 

تجالي أزلي حي بناني سني3س - 
40000 مربكش بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بلفح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
119489

 21 في  مؤلخ  حر  عقد  بنقت�شى 
بلقامفن  إعدبد  تم   2021 شتن 3 
مسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 
بلفح د  بلشريك  ذبت  محد دة 

باملنيزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بلفح د.

عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 
بإلقتضاء بنختصر تسن تها : تام تام 

تر ب.
خدمات   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بل 3مجة على بلحاسفب.
عنفبن بملقر بالجتناعي : 194محل 
 - سني3س  بناني  حي  أزلي  تجالي 

40000 مربكش بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.
 20.000 بلشركة:  لأسنا7  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
 200  : د كغاف  إمامفيل  بلس د 

حصة بق نة 100 دلهم للحصة.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :
بلس د إمامفيل د كغاف عنفبمه(ب) 
شي3ب ك   10(0  .  68 شالع  يلهم 

بلج كا.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:
بلس د إمامفيل د كغاف عنفبمه(ب) 
شي3ب ك   10(0  .  68 شالع  يلهم 

بلج كا
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
أكتفار   14 بلتجالية بنربكش بتاليخ 

2021 تحت لقم 128554.
41(I

STE FIDUCIAIRE WISLANE

 STE PARA MEDICALE
ZAYNA

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 
بلشريك بلفح د
تففيت حصص

STE FIDUCIAIRE WISLANE
 N°42 BIS, LOT CADEM,

 OUISLANE, MEKNES ، 50080،
MEKNES MAROC

 STE PARA MEDICALE ZAYNA
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
 عنفبن مقرها بإلجتناعي لقم1، 
عنالة6، لياض بلغالي، شطر 4، 
 يسالن - 50080 مكناس بملغرب.

تففيت حصص
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لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.44009

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 

تنت   2021 شتن 3   1( في  بملؤلخ 

بملصادقة على :

زينة  بدليس  (ة)  بلس د  تففيت 

أصل  من  بجتناع ة  حصة   1.000

(ة)  بلس د  لفائدة  حصة   1.000

ببربه م زينة بتاليخ )1 شتن 3 2021.

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم   

أكتفار   18 بلتجالية بنكناس بتاليخ 

2021 تحت لقم ))45.

414I

STE FIDUCIAIRE WISLANE

 STE PARA MEDICALE

ZAYNA
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د

تع ين مسي3 جديد للشركة

STE FIDUCIAIRE WISLANE

 N°42 BIS, LOT CADEM,

 OUISLANE, MEKNES ، 50080،

MEKNES MAROC

 STE PARA MEDICALE ZAYNA

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د

 عنفبن مقرها بإلجتناعي لقم1، 

عنالة6، لياض بلغالي، شطر4، 

 يسالن - 50080 مكناس بملغرب.

تع ين مسي3 جديد للشركة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.44009

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 

2021 تم تع ين  )1 شتن 3  بملؤلخ في 

زينة  بلس د(ة)  للشركة  مسي3 جديد 

ببربه م كنسي3  ح د

تبعا لقبف7 بستقالة بملسي3.

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

أكتفار   18 بلتجالية بنكناس بتاليخ 

2021 تحت لقم ))45.

415I

STE FIDUCIAIRE WISLANE

 STE IMMOBILIERE IBDAE

-BILAL -SIIB

شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تففيت حصص

STE FIDUCIAIRE WISLANE

 N°42 BIS, LOT CADEM,

 OUISLANE, MEKNES ، 50080،

MEKNES MAROC

 STE IMMOBILIERE IBDAE

BILAL -SIIB- شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة

 عنفبن مقرها بإلجتناعي لقم)10، 

زمقة سبتة، حي بلرياض،  يسالن - 

50080 مكناس بملغرب.

تففيت حصص

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.48657

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 

تنت   2021 شتن 3   20 في  بملؤلخ 

بملصادقة على :

بلزيتي  فاطنة  (ة)  بلس د  تففيت 

أصل  من  بجتناع ة  حصة   750

مفل  (ة)  000.) حصة لفائدة بلس د 

شتن 3   20 بلدين عبد بملفمن بتاليخ 

.2021

بلقادل  عبد  (ة)  بلس د  تففيت 

من  بجتناع ة  حصة   750 خفمان 

بلس د  لفائدة  حصة   (.000 أصل 

 20 (ة) مفل بلدين عبد بملفمن بتاليخ 

شتن 3 2021.

حسن خفمان  (ة)  تففيت بلس د 

أصل  من  بجتناع ة  حصة   750

مفل  (ة)  000.) حصة لفائدة بلس د 

شتن 3   20 بلدين عبد بملفمن بتاليخ 

.2021

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم   

أكتفار   12 بلتجالية بنكناس بتاليخ 

2021 تحت لقم 4472.

416I

مكتب بملحاسبة

STE NOVINORD
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تأسيس شركة

مكتب بملحاسبة
شالع أبي بلحسن بلشادلي بقامة 
شبفط لقم 14 ، 90000، طنجة 

بملغرب
STE NOVINORD شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة
 عنفبن مقرها بإلجتناعي شالع أبي 
بلحسن بلشادلي بقامة شبفط لقم 
14 بلفك ب بين بل�شي - 90000 

طنجة بملغرب
تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

8216(
في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
بلقامفن  إعدبد  تم   2017 ماي   12
بملسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحد دة باملنيزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.
عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 
 STE  : تسن تها  بنختصر  بإلقتضاء 

.NOVINORD
بالنعاش   : غرض بلشركة بإيجاز 

بلعقالي.
شالع   : بالجتناعي  بملقر  عنفبن 
شبفط  بقامة  بلشادلي  بلحسن  أبي 
لقم 14 بلفك ب بين بل�شي - 90000 

طنجة بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 

دلهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : بلس د بيت ترينت مدير 

حصة بق نة 100 دلهم للحصة.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :
بلس د بيت ترينت مدير عنفبمه(ب) 
بكس  ه   (56(  14 كفبتنالدليف 

أ تريخت هفلندب.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:

بلس د بيت ترينت مدير عنفبمه(ب) 

بكس  ه   (56(  14 كفبتنالدليف 

أ تريخت هفلندب

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

ماي   24 بتاليخ  بطنجة  بلتجالية 

2017 تحت لقم 182492.

417I

FISCAL & LEGAL TEAM

 ETIX إتكس مغرب إفريوير 
EVERYWHERE MAROC

إعالن متعدد بلقربلبت

FISCAL & LEGAL TEAM

 RUE TAHA HOUCINE 5EME (

 ETAGE QUARTIER GAUTHIER،

20060، CASABLANCA MAROC

 ETIX إتكس مغرب إفريفير 

EVERYWHERE MAROC »شركة 

ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة«

 عنفبن مقرها بالجتناعي: بلحقل 

بلصناعي صابينف، تجزئة 1160-

1161، بلنفبصر بلدبل بلب ضاء 

بلك 3ى - 27000 بلنفبصر بلدبل 

بلب ضاء بلك 3ى بملغرب.

»إعالن متعدد بلقربلبت«
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي: 

.(1(681

بنقت�شى بلجنع بلعام بالستثنائي 

بملؤلخ في 28 شتن 3 2021

تم بتخاذ بلقربلبت بلتال ة: 

نشاط  بستنربل   1- لقم  قربل 

بلشركة: بلذي ينص على مايلي: الحظ 

بلفضع  أن  بالستثنائي  بلعام  بلجنع 

 (1/4) لبع  أقل من  للشركة  بلصافي 

بلرأس بملا7 بإلجنالي.  تقرل مفبصلة 

سيتم  أمه  بلشركة  كذلك  نشاط 

تنف ذ زيادة لأس بملا7 في  قت الحق.

 تبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

بلنظام برسا�شي بلتال ة: 

بند لقم -: بلذي ينص على مايلي: -

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

 1( بتاليخ  بلب ضاء  بالدبل  بلتجالية 

أكتفار 2021 تحت لقم 796420.

418I
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COGEST

GREEN BORJ
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
تأسيس شركة

COGEST
 BD RAHAL EL MESKINI ، 51

20120، CASABLANCA MAROC
GREEN BORJ شركة ذبت 

مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 
بلفح د

 عنفبن مقرها بإلجتناعي 10 شالع 
بلحرية بلطابق ) بلرقم 5 - 20120 

بلدبل بلب ضاء بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بلفح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
519589

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
تم إعدبد بلقامفن   2021 شتن 3   27
مسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 
بلفح د  بلشريك  ذبت  محد دة 

باملنيزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بلفح د.
عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 
 : تسن تها  بنختصر  بإلقتضاء 

.GREEN BORJ
غرض بلشركة بإيجاز : * بلالنعاش 

بلعقالي - شركة بالشغا7  بلبناء.
10 شالع  عنفبن بملقر بالجتناعي : 
 20120  -  5 بلرقم   ( بلحرية بلطابق 

بلدبل بلب ضاء بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 

دلهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : محند  بل زيفي  بلس د 

حصة بق نة 100 دلهم للحصة.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :
عنفبمه(ب)  محند  بل زيفي  بلس د 
كال ففلم ا   8 ببلرقم  ياسنين  تجزئة 

20400 بلدبل بلب ضاء بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 
 مفبطن مسي3ي بلشركة:

عنفبمه(ب)  محند  بل زيفي  بلس د 
كال ففلم ا   8 ببلرقم  ياسنين  تجزئة 

20400 بلدبل بلب ضاء بملغرب
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
 18 بتاليخ  بلب ضاء  بالدبل  بلتجالية 

أكتفار 2021 تحت لقم 796869.

419I

CABINET BAHMAD

GC MARRAKECH
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تأسيس شركة

CABINET BAHMAD
إقامة مربكش بالزب عنالة د 1 شقة 
ب 21 بلطابق بلثاني جليز مربكش 
إقامة مربكش بالزب عنالة د 1 شقة 
ب 21 بلطابق بلثاني جليز مربكش، 

40000، مربكش بملغرب
GC MARRAKECH شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة
 عنفبن مقرها بإلجتناعي 7/017)0 
شالع م – بلحي بلشتفي - 40000 

مربكش بملغرب
تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

11942(
في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
تم إعدبد بلقامفن   2021 شتن 3   07
بملسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحد دة باملنيزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.
عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 
 GC  : تسن تها  بنختصر  بإلقتضاء 

.MARRAKECH
مخ زة   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

 متجر بلحلفيات.
/017  : بالجتناعي  بملقر  عنفبن 
 - بلشتفي  بلحي   – م  شالع   0(7

40000 مربكش بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 
دلهم، مقسم كالتالي:

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 
 صفات  مفبطن بلشركاء :

عنفبمه(ب)  جعفر  إبربه م  بلس د 
 15 لقم   02 بلفحدة  بملحندي  بلحي 

40000 مربكش بملغرب.
 PC DISTRIBUTION بلشركة 
عنفبمه(ب) شالع عال7 بلفا�شي تجزئة 
89، بلطابق بر 7 شقة  لطنة عنالة 

لقم 5 40000 مربكش بملغرب.
 LE MEDLEY بلشركة 
إقامة  عنفبمه(ب)   MARRAKECH
 ،21 شقة  د1  عنالة  بالزب  مربكش 
بلطابق بلثاني، جليز 40000 مربكش 

بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:
بلس د عزيز بفط بي عنفبمه(ب) 6) 
100)1 بكس أ ن  زمقة د  بفي مفف 

بر ففنس فرنسا
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
أكتفار   1( بلتجالية بنربكش بتاليخ 

2021 تحت لقم 128494.
420I

laila sabri services sarl

ليلى الصابري سيرفس 
(ل.س.س)

شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة
تأسيس شركة

laila sabri services sarl
 Av. Ali ibn Abi Taleb, hay

 Errahma, salé 771 ، 11000، Salé
maroc

ل لى بلصابري سي3فس (7.س.س) 
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

 عنفبن مقرها بإلجتناعي 771 شالع 
علي بن أبي طالب حي بلرحنة - 

11000 سال بملغرب
تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

(4691
في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
تم إعدبد بلقامفن   2021 أكتفار   01

بملسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحد دة باملنيزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.

عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 

ل لى   : تسن تها  بنختصر  بإلقتضاء 

بلصابري سي3فس (7.س.س).

تحفيل   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

برمفب7   ساطة مال ة..

 771  : بالجتناعي  بملقر  عنفبن 

شالع علي بن أبي طالب حي بلرحنة 

- 11000 سال بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 

دلهم، مقسم كالتالي:

 100  : ل لى  بلصابري  بلس دة 

حصة بق نة 1.000 دلهم للحصة.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :

ل لى عنفبمه(ب)  بلصابري  بلس دة 

شقة   ،2 عناله أ   إقامة بملستقبل، 

14 11000 سال بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:

ل لى عنفبمه(ب)  بلصابري  بلس دة 

شقة   ،2 عناله أ   إقامة بملستقبل، 

14 11000 سال بملغرب

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

أكتفار   14 بتاليخ  بسال  بالبتدبئ ة 

2021 تحت لقم 7594).

421I

CABINET BAHMAD

PARAMARA
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تأسيس شركة

CABINET BAHMAD

إقامة مربكش بالزب عنالة د 1 شقة 

ب 21 بلطابق بلثاني جليز مربكش 

إقامة مربكش بالزب عنالة د 1 شقة 

ب 21 بلطابق بلثاني جليز مربكش، 

40000، مربكش بملغرب

 PARAMARA 
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شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة
 عنفبن مقرها بإلجتناعي ملك 
بلدبعي حي س دي م نفن دلب 

س دي مبالك لقم 155 - 40000 
مربكش بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 
بملحد دة 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
119(69

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
تم إعدبد بلقامفن   2021 شتن 3   27
بملسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحد دة باملنيزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.
عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 
 : تسن تها  بنختصر  بإلقتضاء 

.PARAMARA
غرض بلشركة بإيجاز : كربء غرف 

مفر شة  ف الت مفر شة .
ملك   : بالجتناعي  بملقر  عنفبن 
دلب  م نفن  س دي  حي  بلدبعي 
 40000  -  155 لقم  مبالك  س دي 

مربكش بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.
 50.000 بلشركة:  لأسنا7  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :
بلس د لبفاي ل م كفال جي3بل جفل 
دبم  مفتر  مفف  زمقة   2( عنفبمه(ب) 

78000 فرساي فرنسا.
أز الي  يائ ل  دلفين  بلس د 
دبم  مفتر  مفف  زمقة   2( عنفبمه(ب) 

78000 فرساي فرنسا.
 SAMANOLO MA بلشركة 
بالزب  مربكش  إقامة  في  عنفبمه(ب) 
بلطابق بلثاني،   ،21 شقة  عنالة د1 

جليز 40000 مربكش بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:
بلس د لبفاي ل م كفال جي3بل جفل 
دبم  مفتر  مفف  زمقة   2( عنفبمه(ب) 

78000 فرساي فرنسا.

أز الي  يائ ل  دلفين  بلس دة 
دبم  مفتر  مفف  زمقة   2( عنفبمه(ب) 

78000 فرساي فرنسا
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
أكتفار   12 بلتجالية بنربكش بتاليخ 

2021 تحت لقم 9)1284.
422I

COMPTA DAK

PESCA BACHOD
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
تأسيس شركة

COMPTA DAK
شالع محند فاضل بلسناللي 

حي بلسالم لقم 08)1 ، 000)7، 
بلدبخلة بملغرب

PESCA BACHOD شركة ذبت 
مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 

بلفح د
 عنفبن مقرها بإلجتناعي حي بلنهضة 

1 بلطابق بلسفلي لقم 2747 - 
000)7 بلدبخلة بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بلفح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
19581

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
تم إعدبد بلقامفن   2021 أكتفار   06
مسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 
بلفح د  بلشريك  ذبت  محد دة 

باملنيزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بلفح د.
عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 
 PESCA : بإلقتضاء بنختصر تسن تها

.BACHOD
غرض   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بلشركة في بملغرب  في بلخالج هف : 
• نشاط بائعي برسناك.

• تثنين  معالجة  تجن د  تعبئة 
 حفظ منتجات بملأكفالت بلبحرية.

بلطازجة  برسناك  تسفيق   •
 بمل 3دة  بملجندة  بلقشريات  بملحال 
بلبحرية  بملأكفالت  منتجات   جن ع 

برخرى في برسفبق بلفطن ة  بلد ل ة. 

بلتجالة  بالستي3بد  بلتصدير 

 بلتعاقد من بلباطن.

بلسفن  جن ع  تجهيز  تشغ ل   •
بلبحري  بلنقل  بصناعة  بلخاصة 

 ص د برسناك بشكل عام.

معنل  أي  إنشاء  تشغ ل   •

ملعالجة  تعبئة  تحفيل  حفظ 

جن ع بملنتجات.

جن ع  ترك ب  تأجي3  تشغ ل   •

بلخاصة  بلت 3يد  مربفق  أ   بملصانع 

برسناك  أي  بنعالجة  حفظ 

مأكفالت بحرية أخرى.

بلفطني  بل 3ي  بلتأجي3  بلنقل   •

لجن ع  بلفجهات  لجن ع   بلد لي 

بلثق لة  بلبضائع  بملعدبت 

 بلشخص ة   كالء بلشحن.

بلعابر  بلنقل  عنل ات  جن ع   •

بجن ع   بل 3ي  بلبحري  بلجفي 

أمفبعها.

• جن ع عنل ات بملنا لة  بلتخزين 

 ، بلغذبئ ة  بلبضائع  بملفبد  لجن ع 

بالشاحنات  بلنقل  عنل ات   جن ع 

 بلجنالك  عنل ات بلتخزين.

الكتساب  قابضة  شركة   •

بملساهنات.

بلنقل  خدمات  جن ع  تشغ ل   •

بل 3ي للبضائع.

جن ع  شربء  تأجي3  تشغ ل   •

تسنح  بلتي  برجهزة  بآلالت   سائل 

بارنشطة بملذكفلة أعاله أ  بملتعلقة 

بها.

بلعنفلة   ، بلعامة  بلتجالة   •

 بلسنسرة ، تقديم بلخدمة

أي  على  بلباطن  من  بلتعاقد   •

أ   بلعنالة  تدخل  يتطلب  نشاط 

بستخدبم معدبت صناع ة أ  زلبع ة 

أ  تجالية

• شربء  ا ع  تأجي3 جن ع بملركبات 

بلصغي3ة  بلحافالت  ذلك:  في  بنا 

 بلحافالت  بلشاحنات  بلجربلبت 

 غي3ها

• جن ع أمفبع برنشطة بلس اح ة.

• بستي3بد  تصدير.

جن ع   ، عنفم ة  أكث3   بشكل 
مباشر  بشكل  بملرتبطة  بلعنل ات 
منف  لتعزيز  بنشاطها  مباشر  غي3  أ  

بلشركة  تطفلها.
حي   : بالجتناعي  بملقر  عنفبن 
بلنهضة 1 بلطابق بلسفلي لقم 2747 

- 000)7 بلدبخلة بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 

دلهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : بشفظ  بلحسين  بلس د 

حصة بق نة 100 دلهم للحصة.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :
بلس د بلحسين بشفظ عنفبمه(ب) 
 7(000  2747 لقم   1 بلنهضة  حي 

بلدبخلة بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:
بلس د بلحسين بشفظ عنفبمه(ب) 
 7(000  2747 لقم   1 بلنهضة  حي 

بلدبخلة بملغرب
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
بتاليخ  بلدهب  بفبدي  بالبتدبئ ة 
لقم  تحت   2021 أكتفار   18

.1685/2021

42(I

BN-ZOUN

بن-زون
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تأسيس شركة

BN-ZOUN
 DOUAR IMARBAHEN

 IRCHKIKEN CR EL HAMMAM
 EL HAMAM 54 452 ، 54،

M›RIRT MAROC
بن-ز ن شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة
 عنفبن مقرها بإلجتناعي د بل 

إمرااحن إلشك كن دبئرة بلحنام 
بلحنام - 54452 مريرت بملغرب
تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة 
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لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
4049

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
تم إعدبد بلقامفن   2021 شتن 3   24
بملسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحد دة باملنيزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.
عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 
بن-  : تسن تها  بنختصر  بإلقتضاء 

ز ن.
أعنا7   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

متنفعة أ  بناء  تجالة.
د بل   : بالجتناعي  بملقر  عنفبن 
بلحنام  دبئرة  إلشك كن  إمرااحن 

بلحنام - 54452 مريرت بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 

دلهم، مقسم كالتالي:
بلس د أسامة بؤخالد : 4)) حصة 

بق نة 100 دلهم للحصة.
 (((  : بلس د بن لضفبن محند 

حصة بق نة 100 دلهم للحصة.
 (((  : ياسر  لضفبن  بن  بلس د 

حصة بق نة 100 دلهم للحصة.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :
عنفبمه(ب)  بؤخالد  أسامة  بلس د 
6) حي برمل خن فرة  04 لقم  بلزمقة 

54000 خن فرة بملغرب.
محند  لضفبن  بن  بلس د 
20 زمقة س دي يحيى  عنفبمه(ب) لقم 

خن فرة 54000 خن فرة بملغرب.
بلس د بن لضفبن ياسر عنفبمه(ب) 
خن فرة   20 لقم  يحيى  س دي  زمقة 

54000 خن فرة خن فرة.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:
عنفبمه(ب)  بؤخالد  أسامة  بلس د 
6) حي برمل خن فرة  04 لقم  بلزمقة 

54000 خن فرة بملغرب
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
بالبتدبئ ة بخن فرة بتاليخ 14 أكتفار 

2021 تحت لقم 74).
424I

BELGAZI ALI

BAHIX TRADING
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تفس ع نشاط بلشركة 

BELGAZI ALI
شالع بمي3 مفالي عبد هللا لقم )) 
- طبق 1 - لقم بملكتب 16 طنجة، 

90000، طنجة بملغرب
BAHIX TRADING شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة
 عنفبن مقرها بالجتناعي ساحة 

ل دبني زمقة عبد هللا بلهبطي بقامة 
 TANGER 90000 - (4 بلقدس لقم

بملغرب.
تفس ع نشاط بلشركة

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 
.101577

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 
تنت   2021 مالس   16 في  بملؤلخ 
نشاط  إلى  بلتال ة  برنشطة  إضافة 

بلشركة بلحالي :
 بملربسلة   برمتعة غي3 بملصحفب 

بها.
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم   
مالس   18 بتاليخ  بطنجة  بلتجالية 

2021 تحت لقم 240514.
425I

SIMPLCOMPT CONSULTING

ISTIRA
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
تأسيس شركة

SIMPLCOMPT CONSULTING
شالع عال7 بلفا�شي عنالة 12 شقة 
لقم 2 حي سين مربكش ، 40007، 

مربكش بملغرب
ISTIRA شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بلفح د

 عنفبن مقرها بإلجتناعي بلفك ب 
لقم 118 د بل بلعك د  بحة س دي 

ببربه م - 40000 مربكش بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بلفح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
11949(

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
تم إعدبد بلقامفن   2021 أكتفار   04
مسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 
بلفح د  بلشريك  ذبت  محد دة 

باملنيزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بلفح د.
عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 
.ISTIRA : بإلقتضاء بنختصر تسن تها
غرض بلشركة بإيجاز : حفر بالبال

بالستي3بد  بلتصدير.
ب  بلفك   : بالجتناعي  بملقر  عنفبن 
د بل بلعك د  بحة س دي   118 لقم 

ببربه م - 40000 مربكش بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.
 10.000 بلشركة:  لأسنا7  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
 100  : جنعان  محنفد  بلس د 

حصة بق نة 100 دلهم للحصة.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :
بلس د محنفد جنعان عنفبمه(ب) 
زمقة مف�شي   (0 ب  بيسالن   9 بلشقة 
بسفي   46000 بلباشا  مصي3  بد  بن 

بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:
بلس د محنفد جنعان عنفبمه(ب) 
زمقة مف�شي   (0 ب  بيسالن   9 بلشقة 
بسفي   46000 بلباشا  مصي3  بد  بن 

بملغرب
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
أكتفار   14 بلتجالية بنربكش بتاليخ 

2021 تحت لقم 128557.
426I

BENKHALI COMPTA

 STE MOZ PRIMOS
BENAISSA

شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة
تأسيس شركة

BENKHALI COMPTA
 HAY REBAT AV REBAT RUE 3 N

، 93200، MDIQ MAROC

 STE MOZ PRIMOS BENAISSA
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

 عنفبن مقرها بإلجتناعي حي بلرااط 
بملسجد بلكبي3 لقم 02 بملض ق - 

200)9 بملض ق بملغرب
تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

1(9(1
في  مؤلخ  مفثق  عقد  بنقت�شى 
بلقامفن  إعدبد  تم   201( يناير   10
بملسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحد دة باملنيزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.
عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 
 STE  : تسن تها  بنختصر  بإلقتضاء 

.MOZ PRIMOS BENAISSA
أعنا7   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بلبناء .
عنفبن بملقر بالجتناعي : حي بلرااط 
 - بملض ق   02 لقم  بلكبي3  بملسجد 

200)9 بملض ق بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.
مبلغ لأسنا7 بلشركة: 1.100.000 

دلهم، مقسم كالتالي:
 ABDELHAK BENAISSA بلس د 
EL MARAZGUIOUI : 5.(50 حصة 

بق نة 100 دلهم للحصة.
 FOUAD BENAISSA بلس د 
دلهم   100 بق نة  حصة   : 5.(50

للحصة.
 JAOUD BENAISSA : 150 بلس د

حصة بق نة 100 دلهم للحصة.
 SOUFIAN BENAISSA بلس د 
دلهم   100 بق نة  حصة   : 150

للحصة.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :
 FOUAD BENAISSA بلس د 
C/PERE III 6-1- عنفبمه(ب) 

 1 MOLLET DEL VALLES
 BARCELONA Espagne ES.

.93200 BARCELONA ESPAGNE
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 JAOUD BENAISSA بلس د 
C/PERE III 6-1- عنفبمه(ب) 

 1 MOLLET DEL VALLES
 BARCELONA Espagne ES.

.93200 BARCELONA ESPAGNE
 SOUFIAN BENAISSA بلس د 
 HAY REBAT AV OUED عنفبمه(ب) 
 ASMIR N° 82 M’DIQ 93200

.MDIQ MAROC
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:
 ABDELHAK BENAISSA بلس د 
عنفبمه(ب)   EL MARAZGUIOUI
 POL. AVENIDA DE AFRICA 35
 35 P032 2 CEUTA España 9300

CEUTA España
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
ف 3بير   1( بالبتدبئ ة بتطفبن بتاليخ 

)201 تحت لقم 28089.
427I

BENKHALI COMPTA

 ALUMINIUM ET 
MENUISERIE CHTOUN
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

حل شركة

BENKHALI COMPTA
 HAY REBAT AV REBAT RUE 3 N

، 93200، MDIQ MAROC
 ALUMINIUM ET MENUISERIE 
CHTOUN شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة(في طفل بلتصف ة)
 عنفبن مقرها بإلجتناعي شالع 

بملنبة لقم 29 شالع بحريق مالت ل - 
200)9 مرت ل بملغرب.

حل شركة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.1947(
بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 
2021 تقرل حل  0) شتن 3  بملؤلخ في 
بملحد دة  بملسؤ ل ة  ذبت  شركة 
 ALUMINIUM ET MENUISERIE
 10.000 لأسنالها  مبلغ   CHTOUN
دلهم  عنفبن مقرها بإلجتناعي شالع 
 - 29 شالع بحريق مالت ل  بملنبة لقم 
200)9 مرت ل بملغرب مت جة 7 : عدم 

تحق ق بلهدف.

شالع  ب  بلتصف ة  مقر  حدد    

 - 29 شالع بحريق مالت ل  بملنبة لقم 

200)9 مالت ل بملغرب. 

  عين:
بلشطفن  محند  بلس د(ة) 

 عنفبمه(ب) شالع بملنبة لقم 29 شالع 

200)9 مرت ل بملغرب  بحريق مالت ل 

كنصفي (ة) للشركة.

  عند بإلقتضاء بلحد د بملفر ضة 

محل  لهم  بملخفلة  بلصالح ات  على 

بملخابرة  محل تبل غ بلعقفد  بلفثائق 

بملتعلقة بالتصف ة : -

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

أكتفار   08 بالبتدبئ ة بتطفبن بتاليخ 

2021 تحت لقم 966).

428I

FIDUCIAIRE AMALOU

SANITAIRE AHMED ARABI
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE AMALOU

 HAY JAMILA 3 RUE 6 N 50

 C/J 1ér ETAGE ، 20400،

CASABLANCA MAROC

 SANITAIRE AHMED ARABI

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د

 عنفبن مقرها بإلجتناعي 46 شالع 

بلزلقطفني بلطابق ) بلرقم 6 - 

0))20 بلدبلبلب ضاء بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بلفح د 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

519407

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
تم إعدبد بلقامفن   2021 أكتفار   01

مسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بلفح د  بلشريك  ذبت  محد دة 

باملنيزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بلفح د.

عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 
 : تسن تها  بنختصر  بإلقتضاء 

.SANITAIRE AHMED ARABI
: • بستي3بد  غرض بلشركة بإيجاز 
بملنتجات  بملفبد  جن ع   تسفيق 

 بلسلع بملختلفة
• بائع معدبت بالتجزئة

• شربء أ  ب ع أ  تجالة أ  تنث ل أ  
تأجي3 جن ع بملنتجات أ  بملستلزمات 
أ  بملفبد بملتعلقة بابرجهزة أ  بلكهرااء 
أ  بإلضاءة بلعامة أ  بلطالء أ  بلتطهي3 
أ  تك  ف بلهفبء أ  منتجات بلسباكة 
أ   بلسلع  من  غي3ها  أ    بلتنظ ف 
بكافة  بملفبد  بلتجهيزبت   ، بملفبد 

أمفبعها  من جن ع بملصادل
• تاجر جن ع مفبد بلبناء بلعامة.

• بملقا 7 بلعام رعنا7 بلبناء.
بلبناء   ، بلبناء  أعنا7  جن ع   •
بلت3بب ة  برعنا7   ، بلتجص ص   ،
 ، بلقطربن   ، بلدلفلة   ، برمابيب   ،
بلرصف ، بلتبل ط ، بلطالء ، بلكهرااء 
برلض ات  تغط ة   ، بملائي  بلعز7   ،
 بلجدلبن ، بلديكفل بلدبخلي ، مجالة 
أعنا7 بلص امة بملتنفعة   ، برملن فم 
بلحرف  أعنا7  جن ع   عنفًما 

بلهندسة بملدم ة
بملباشر  بملباشر  غي3  بلتقديم   •
،  طلبات  بملسابقات  لجن ع 
بلعامة  ،  بلعقفد  بلعطاءبت 
بملشر ع  أ   بلدلبسة  أ    ،  بلخاصة 
بالتزبمها  إما   ، بلتجالي  أ   بلصناعي 
مع  بملشت3ك  بالتضامن  أ   بلخاص 

بلشركات برخرى
جن ع بملعامالت   ، •  بشكل أعم 
بلصناع ة أ  بلتجالية أ  بملال ة بلتي 
قد تتعلق بشكل مباشر أ  غي3 مباشر 
بهدف بلشركة  أي غرض مشابه أ  

ذي صلة.
46 شالع  عنفبن بملقر بالجتناعي : 
 -  6 بلرقم   ( بلطابق  بلزلقطفني 

0))20 بلدبلبلب ضاء بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 

دلهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : بلحدبني  هشام  بلس د 
حصة بق نة 100 دلهم للحصة.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 
 صفات  مفبطن بلشركاء :

بلس د هشام بلحدبني عنفبمه(ب) 
تجزئة اللة خديجة شالع طاح لقم78 
بلدبلبلب ضاء   20470 بلشق  عين 

بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:
بلس د هشام بلحدبني عنفبمه(ب) 
تجزئة اللة خديجة شالع طاح لقم78 
بلدبلبلب ضاء   20470 بلشق  عين 

بملغرب
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
 14 بتاليخ  بلب ضاء  بالدبل  بلتجالية 

أكتفار 2021 تحت لقم )79660.
429I

CABINET BAHMAD

SOCIETE W.M.BEAUTY
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

إضافة تسن ة تجالية أ  شعال 

CABINET BAHMAD
إقامة مربكش بالزب عنالة د 1 شقة 
ب 21 بلطابق بلثاني جليز مربكش 
إقامة مربكش بالزب عنالة د 1 شقة 
ب 21 بلطابق بلثاني جليز مربكش، 

40000، مربكش بملغرب
SOCIETE W.M.BEAUTY »شركة 

ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة«
 عنفبن مقرها بالجتناعي: مكتب 
لقم ) شقة لقم ) بلطابق بر 7 

عنالة 102 برج بلزيتفن محام د - 
40000 مربكش بملغرب.

»إضافة تسن ة تجالية أ  شعال«
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي: 

.96645
بنقت�شى بلجنع بلعام بالستثنائي 
تقرل   2021 يفم ف   08 في  بملؤلخ 

إضافة شعال تجالي للشركة  هف:
 INFINITE SPA

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم   
أكتفار   1( بلتجالية بنربكش بتاليخ 

2021 تحت لقم 128472.
4(0I
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CABINET BAHMAD

SOCIETE W.M.BEAUTY
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تففيت حصص

CABINET BAHMAD
إقامة مربكش بالزب عنالة د 1 شقة 
ب 21 بلطابق بلثاني جليز مربكش 
إقامة مربكش بالزب عنالة د 1 شقة 
ب 21 بلطابق بلثاني جليز مربكش، 

40000، مربكش بملغرب
SOCIETE W.M.BEAUTY شركة 

ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة
 عنفبن مقرها بإلجتناعي مكتب لقم 
) شقة لقم ) بلطابق بر 7 عنالة 
102 برج بلزيتفن محام د - 40000 

مربكش بملغرب.
تففيت حصص

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 
.96645

بلفح د  بلشريك  قربل  بنقت�شى 
تنت   2021 يفم ف   08 في  بملؤلخ 

بملصادقة على :
بلس د  (ة)  بلس د  تففيت 
حصة   500 ماد ش  برخضر  سني3 
حصة   1.000 أصل  من  بجتناع ة 
أم نة  بلس دة  (ة)  بلس د  لفائدة 

بلقاسمي بتاليخ 08 يفم ف 2021.
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم   
أكتفار   1( بلتجالية بنربكش بتاليخ 

2021 تحت لقم 128472.

4(1I

STREET BUSINESS CENTER

GOLDCOVE
شركة بملساهنة

بستنربل نشاط بلشركة

STREET BUSINESS CENTER
عنالة لقم 10، لقم 7، زمقة بلحرية، 
جليز، مربكش ، 40000، مربكش 

بملغرب
GOLDCOVE »شركة بملساهنة«
 عنفبن مقرها بالجتناعي: لقم 1 

دلب بلسحب، باب دكالة - 40000 
مربكش بملغرب.

»بستنربل نشاط بلشركة«

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي: 

.10288

بنقت�شى بلجنع بلعام بالستثنائي 

بملؤلخ في 15 يفم ف 2021 تقرل ما يلي:

لغم  بلشركة  حل  بعدم  قربل   .1

بلخسائر بملسجلة.

بلشركة  لأسنا7  تخف ض   .2

بنبلغ يسا ي 1 دلهم

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم   

شتن 3   15 بتاليخ  بنربكش  بلتجالية 

2021 تحت لقم 127527.

4(2I

2S COMPTE

NATRA BETON
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
قفل بلتصف ة

2S COMPTE

 CR OULED GOUAOUCH

 CERCLE BOUJAAD ، 25060،

BOUJAAD MAROC

NATRA BETON شركة ذبت 

مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 

بلفح د

 عنفبن مقرها بإلجتناعي : 7) زمقة 

6 تجزئة بلفتح - 25060 ببي بلجعد 

بملغرب.

قفل بلتصف ة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

.22(

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 
تقرل   2021 أكتفار   11 في  بملؤلخ 

ذبت  شركة   NATRA BETON حل 

بلشريك  ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

 100.000 لأسنالها  مبلغ  بلفح د 

 (7 بإلجتناعي  دلهم  عنفبن مقرها 
ببي   25060  - بلفتح  تجزئة   6 زمقة 

بلجعد بملغرب مت جة السباب.

  عين:

بلشناخ  محند  بلس د(ة) 

 2 بملجد  تجزئة   1(2  عنفبمه(ب) 

ببي بلجعد بملغرب كنصفي   25060

(ة) للشركة.

  قد تم بنعقاد بلجنع ة بلختام ة 

بتاليخ 10 أكتفار 2021  في 7) زمقة 

ببي بلجعد   25060  - تجزئة بلفتح   6

بملعرب.

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

 18 بتاليخ  بلجعد  بابي  بالبتدبئ ة 

أكتفار 2021 تحت لقم 115.

4((I

2S COMPTE

SOFA CAR
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

قفل بلتصف ة

2S COMPTE

 CR OULED GOUAOUCH

 CERCLE BOUJAAD ، 25060،

BOUJAAD MAROC

SOFA CAR شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة

 عنفبن مقرها بإلجتناعي : 24 

بلطابق بر 7 شالع بلحسن 2 - 

25060 ببي بلجعد بملغرب.

قفل بلتصف ة

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

.2(1

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 

بملؤلخ في 12 أكتفار 2021 تقرل حل 

بملسؤ ل ة  ذبت  شركة   SOFA CAR

 500.000 لأسنالها  مبلغ  بملحد دة 

بإلجتناعي  مقرها  دلهم  عنفبن 

 2 بلحسن  شالع  بر 7  بلطابق   24

مت جة  بملغرب  بلجعد  ببي   25060  -

لسبب إدبلي: إمتهاء بملدة

بلتنقل بملسنفح بها للسي3بت.

  عين:

بلس د(ة) لش د حسني  عنفبمه(ب) 

م نفمة  دلب  ملين  س دي  زمقة   41

ببي بلجعد بملغرب كنصفي   25060

(ة) للشركة.

  قد تم بنعقاد بلجنع ة بلختام ة 

 24 2021  في  أكتفار   12 بتاليخ 

 -  2 بلحسن  شالع  بر 7  بلطابق 

25060 ببي بلجعد بملعرب.

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

 18 بتاليخ  بلجعد  بابي  بالبتدبئ ة 

أكتفار 2021 تحت لقم 116.

4(4I

مكتب محاسبة

MOROCCO TREK SAFARIS
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
قفل بلتصف ة

مكتب محاسبة

عنالة 41 شقة 2 زمقة عال7 بن عبد 

هللا ص.ب 200 بلرش دية ، 52004، 

بلرش دية بملغرب

 MOROCCO TREK SAFARIS

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د

 عنفبن مقرها بإلجتناعي : لقم 108 

شالع بملقاهي مفالي علي بلشريف 

بلريصاني - 52450 بلريصاني 

بملغرب.

قفل بلتصف ة

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

.121(7

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 

تقرل حل   2021 يفم ف   16 بملؤلخ في 

 MOROCCO TREK SAFARIS

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

لأسنالها  مبلغ  بلفح د  بلشريك 

مقرها  دلهم  عنفبن   100.000

بملقاهي  شالع   108 لقم  بإلجتناعي 

 - بلريصاني  بلشريف  علي  مفالي 

مت جة  بملغرب  بلريصاني   52450

لعجز بلشركة.

  عين:

بلتهامي  بمجند  بلس د(ة) 

تادلة  بهل  دلب   (4  عنفبمه(ب) 

بلطالعة بلصغي3ة فاس 0000) فاس 

بملغرب كنصفي (ة) للشركة.

  قد تم بنعقاد بلجنع ة بلختام ة 

2021  في لقم 108  بتاليخ 16 يفم ف 

بلشريف  علي  مفالي  بملقاهي  شالع 

بلريصاني - 52450 بلريصاني بملغرب.
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باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
 18 بتاليخ  بالرش دية  بالبتدبئ ة 

أكتفار 2021 تحت لقم 466.

4(5I

2S COMPTE

NATRA BETON
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
قفل بلتصف ة

2S COMPTE
 CR OULED GOUAOUCH

 CERCLE BOUJAAD ، 25060،
BOUJAAD MAROC

NATRA BETON شركة ذبت 
مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 

بلفح د
 عنفبن مقرها بإلجتناعي : 7) زمقة 
6 تجزئة بلفتح - 25060 ببي بلجعد 

بملغرب.
قفل بلتصف ة

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
.22(

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 
تقرل   2021 أكتفار   11 في  بملؤلخ 
ذبت  شركة   NATRA BETON حل 
بلشريك  ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 
 100.000 لأسنالها  مبلغ  بلفح د 
بإلجتناعي  مقرها  دلهم  عنفبن 
 25060  - بلفتح  تجزئة   6 زمقة   (7
سبب   7 مت جة  بملغرب  بلجعد  ببي 

شخ�شي : بإلقامة خالج بملغرب.
  عين:

بلشناخ  محند  بلس د(ة) 
 2 بملجد  تجزئة   1(2  عنفبمه(ب) 
ببي بلجعد بملغرب كنصفي   25060

(ة) للشركة.
  قد تم بنعقاد بلجنع ة بلختام ة 
بتاليخ 11 أكتفار 2021  في 7) زمقة 
ببي بلجعد   25060  - تجزئة بلفتح   6

بملعرب.
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
 18 بتاليخ  بلجعد  بابي  بالبتدبئ ة 

أكتفار 2021 تحت لقم 115.

4(6I

2S COMPTE

TRANS AL JADIDA
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
قفل بلتصف ة

2S COMPTE
 CR OULED GOUAOUCH

 CERCLE BOUJAAD ، 25060،
BOUJAAD MAROC

TRANS AL JADIDA شركة ذبت 
مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 

بلفح د
 عنفبن مقرها بإلجتناعي : )24 

شالع بلحسن 2 - 25060 ببي بلجعد 
بملغرب.

قفل بلتصف ة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

.285
بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 
بملؤلخ في 12 أكتفار 2021 تقرل حل 
ذبت  شركة   TRANS AL JADIDA
بلشريك  ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 
 100.000 لأسنالها  مبلغ  بلفح د 
 24( دلهم  عنفبن مقرها بإلجتناعي 
شالع بلحسن 2 - 25060 ببي بلجعد 

بملغرب مت جة لسبب مالي.
  عين:

أعط ة  بلفتاح  عبد  بلس د(ة) 
بلع فن  حي   2 زمقة   11  عنفبمه(ب) 
ببي بلجعد بملغرب كنصفي   25060

(ة) للشركة.
  قد تم بنعقاد بلجنع ة بلختام ة 
 24( 2021  في  أكتفار   18 بتاليخ 
شالع بلحسن 2 - 25060 ببي بلجعد 

بملعرب.
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
 18 بتاليخ  بلجعد  بابي  بالبتدبئ ة 

أكتفار 2021 تحت لقم 117.
4(7I

FISCAL & LEGAL TEAM

أكيالم كوراليا
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
تأسيس شركة

FISCAL & LEGAL TEAM

 RUE TAHA HOUCINE 5EME (
 ETAGE QUARTIER GAUTHIER،
20060، CASABLANCA MAROC

أك الم كفلبل ا شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بلفح د

 عنفبن مقرها بإلجتناعي 1)1 شالع 
أمفا، إقامة أز ل،بملكتب 11 ب بلدبل 

بلب ضاء - 20000 بلدبل بلب ضاء 
بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بلفح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
 519269

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
تم إعدبد بلقامفن   2021 يفل فز   07
مسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 
بلفح د  بلشريك  ذبت  محد دة 

باملنيزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بلفح د.
عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 
أك الم   : بنختصر تسن تها  بإلقتضاء 

كفلبل ا.
بلت3 يج   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بلعقالي  برنشطة بلعقالية..
 1(1  : بالجتناعي  بملقر  عنفبن 
 11 أز ل،بملكتب  إقامة  أمفا،  شالع 
بلدبل   20000  - بلب ضاء  بلدبل  ب 

بلب ضاء بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 

دلهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : بلقاللي  هشام  بلس د 

حصة بق نة 100 دلهم للحصة.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :
عنفبمه(ب)  بلقاللي  هشام  بلس د 
بلدبلبلب ضاء   20000 بلدبلبلب ضاء 

بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:
عنفبمه(ب)  بلقاللي  هشام  بلس د 
بلدبلبلب ضاء   20000 بلدبلبلب ضاء 

بملغرب

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

 1( بتاليخ  بلب ضاء  بالدبل  بلتجالية 

أكتفار 2021 تحت لقم 80)796.

4(8I

KAMA SERVICE

MES.NEGOCE
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
تأسيس شركة

KAMA SERVICE

شقة لقم 2 إقامة أمي3ة س دي بنفل 

، 50)24، س دي بنفل بملغرب

MES.NEGOCE شركة ذبت 

مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 

بلفح د

 عنفبن مقرها بإلجتناعي مكتب 

بملحاسبة KAMA SERVICE شقة 

لقم 02 إقامة أمي3ة س دي بنفل - 

50)24 س دي بنفل بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بلفح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

(179

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
تم إعدبد بلقامفن   2021 أكتفار   11

مسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بلفح د  بلشريك  ذبت  محد دة 

باملنيزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بلفح د.

عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 

MES.  : بنختصر تسن تها  بإلقتضاء 

.NEGOCE

غرض بلشركة بإيجاز : - برشغا7 

بلعامة  أشغا7 بلبناء 

- تاجر

- بملنا الت.

مكتب   : بالجتناعي  بملقر  عنفبن 

شقة   KAMA SERVICE بملحاسبة 

 - بنفل  س دي  أمي3ة  إقامة   02 لقم 

50)24 س دي بنفل بملغرب.
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أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 
بلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 
دلهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : بلس د محسن بلسنامي 
بق نة 100 دلهم.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 
 صفات  مفبطن بلشركاء :

بلس د محسن بلسنامي عنفبمه(ب) 
 02 بملنبت  مركب  بلبال ة  طنجة 
 01 بلطابق   61 عنالة   11 مجنفعة 
لقم 07 طنجة 90000 طنجة بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:
بلس د محسن بلسنامي عنفبمه(ب) 
 02 بملنبت  مركب  بلبال ة  طنجة 
 01 بلطابق   61 عنالة   11 مجنفعة 
لقم 07 طنجة 90000 طنجة بملغرب
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
 18 بتاليخ  بنفل  بس دي  بالبتدبئ ة 

أكتفار 2021 تحت لقم 4021.
4(9I

BCNG

STE: CSVE
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
تأسيس شركة

BCNG
 BD. ZERKTOUNI ,265

 9ÈME ETAGE N°92 265, BD.
 ZERKTOUNI 9ÈME ETAGE

 N°92، 20050، CASABLANCA
MAROC

STE: CSVE شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بلفح د

 عنفبن مقرها بإلجتناعي 265 شالع 
بلزلقطفني بلطابق 9 لقم 92 - 

20050 بلدبلبلب ضاء بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بلفح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
517(57

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
تم إعدبد بلقامفن   2021 شتن 3   17
مسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بلفح د  بلشريك  ذبت  محد دة 
باملنيزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بلفح د.
عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 
 STE:  : تسن تها  بنختصر  بإلقتضاء 

.CSVE
مكتب   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بلدلبسات.
 265  : بالجتناعي  بملقر  عنفبن 
شالع بلزلقطفني بلطابق 9 لقم 92 - 

20050 بلدبلبلب ضاء بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.
مبلغ لأسنا7 بلشركة: 10.000,00 

دلهم، مقسم كالتالي:
 10.000,00  : بلس د مني3 بلتيناني 

حصة بق نة 100 دلهم للحصة.
بق نة   100  : بلس د مني3 بلتيناني 

100 دلهم.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :
عنفبمه(ب)  بلتيناني  مني3  بلس د 
 20050 شالع بفلكفن بفلكفن   168

بلدبلبلب ضاء بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:
عنفبمه(ب)  بلتيناني  مني3  بلس د 
 20050 شالع بفلكفن بفلكفن   168

بلدبلبلب ضاء بملغرب
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
بلتجالية بالدبل بلب ضاء بتاليخ - تحت 

لقم -.
440I

STE FICOGEMISS

STE IRRITRAC AHLAM
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
تأسيس شركة

STE FICOGEMISS
12 بلطابق بلسفلي حي بام، 250))، 

ميسفل بملغرب
STE IRRITRAC AHLAM شركة 

ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
 عنفبن مقرها بإلجتناعي تامديت 12 

بفريطيسة 00))) أ طاط بلحاج 
بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بلفح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
2001

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
تم إعدبد بلقامفن   2021 غشت   27
مسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 
بلفح د  بلشريك  ذبت  محد دة 

باملنيزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بلفح د.
عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 
 STE  : تسن تها  بنختصر  بإلقتضاء 

.IRRITRAC AHLAM
بالشغا7   : غرض بلشركة بإيجاز 

بملختلفة  بلبناء
تدبي3 بملستغالت بلفالح ة.

تامديت   : بالجتناعي  بملقر  عنفبن 
12 بفريطيسة 00))) أ طاط بلحاج 

بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.
بلشركة:  لأسنا7  مبلغ 

100.000,00 دلهم، مقسم كالتالي:
بلس دة أحالم بلحشادي : 1.000 
حصة بق نة 100,00 دلهم للحصة.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 
 صفات  مفبطن بلشركاء :

بلحشادي  أحالم  بلس دة 
بملناصرة  بلعفايفة  د بل  عنفبمه(ب) 

14000 بلقن طرة بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:
بلحشادي  أحالم  بلس دة 
بملناصرة  بلعفايفة  د بل  عنفبمه(ب) 

14000 بلقن طرة بملغرب
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
شتن 3   1( بتاليخ  ببفملان  بالبتدبئ ة 

2021 تحت لقم 08).

441I

FIMOL STAR FINANCE

SODITELMA
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تأسيس شركة

FIMOL STAR FINANCE
 Boulevard Zerktouni 3eme (4
 étage Appt 8 Casablanca 34
 Boulevard Zerktouni 3eme
 étage Appt 8 Casablanca،

20140، CASABLANCA MAROC
SODITELMA شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة
 عنفبن مقرها بإلجتناعي 4) شالع 
زلكتفني بلطابق بلثالث 8 بلدبل 

بلب ضاء - - 20140 بلدبل بلب ضاء 
بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 
بملحد دة 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
429707

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
تم إعدبد بلقامفن   2019 مالس   19
بملسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحد دة باملنيزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.
عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 
 : تسن تها  بنختصر  بإلقتضاء 

.SODITELMA
غرض بلشركة بإيجاز : بلتجالة في 

أجهزة بلهاتف
 بإللكت3 م ات  غي3ها.....

4) شالع  عنفبن بملقر بالجتناعي : 
بلدبل   8 بلثالث  بلطابق  زلكتفني 
بلب ضاء  بلدبل   20140  -  - بلب ضاء 

بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.
 90.000 بلشركة:  لأسنا7  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
بلس د أبف لحجف7 بإلدلي�شي عبد 
دلهم   100 60) حصة بق نة   : بهللا 

للحصة.
 180  : بلرحنان  هكفعبد  بلس د 

حصة بق نة 100 دلهم للحصة.
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حصة   180  : أمين  هكف  بلس د 
بق نة 100 دلهم للحصة.

180 حصة   : بلس دة ه نك هفي 
بق نة 100 دلهم للحصة.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 
 صفات  مفبطن بلشركاء :

بلس د أبف لحجف7 بإلدلي�شي عبد 
بملنظر  شالع   651 عنفبمه(ب)  بهللا 
بلعام 20000 بلدبل بلب ضاء بملغرب.

بلرحنان  هكفعبد  بلس د 
 2 بملجد  لياض  بإلقامة  عنفبمه(ب) 
 10000 منصفل  يعقفب   16 شقة 

بلرااط بملغرب.
عنفبمه(ب)  أمين  هكف  بلس د 
 16 شقة   2 بملجد  لياض  بإلقامة 
بلرااط   10000 منصفل  يعقفب 

بملغرب.
عنفبمه(ب)  هفي  ه نك  بلس دة 
بلقادلي  بكر  أبف  نع م  بإلقامة 
بلدبل   10000 معر ف  س دي   1

بلب ضاء بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:
بلرحنان  هكفعبد  بلس د 
بلعام  بملنظر  شالع   651 عنفبمه(ب) 

20000 بلدبل بلب ضاء بملغرب
بلس د أبف لحجف7 بإلدلي�شي عبد 
بإلقامة لياض بملجد  بهللا عنفبمه(ب) 
 10000 يعقفب منصفل   16 شقة   2

بلرااط بملغرب
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
 15 بتاليخ  بلب ضاء  بالدبل  بلتجالية 

ف 3بير 2019 تحت لقم -.
442I

FIMOL STAR FINANCE

SODITELMA
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

لفع لأسنا7 بلشركة

FIMOL STAR FINANCE
 Boulevard Zerktouni 3eme (4
 étage Appt 8 Casablanca 34
 Boulevard Zerktouni 3eme
 étage Appt 8 Casablanca،

20140، CASABLANCA MAROC
SODITELMA

 شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة
 عنفبن مقرها بإلجتناعي 4) شالع 
زلكتفني بلطابق بلثالث 8 - 20140 

بلدبل بلب ضاء بملغرب.
لفع لأسنا7 بلشركة

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي -.
بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 
تم   2021 أبريل   12 في  بملؤلخ 
قدله  بنبلغ  بلشركة  لأسنا7  لفع 
»7.910.000 دلهم« أي من »90.000 
عن  دلهم«   8.000.000« إلى  دلهم« 
إدماج بحت اطي أ  ألااح أ    : طريق 

عال بت إصدبل في لأس بملا7.
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
 29 بتاليخ  بلب ضاء  بالدبل  بلتجالية 

أبريل 2021 تحت لقم 778816.

44(I

ACCOUNTING CONSULTION COMPANY

ARDIA NEGOCE
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
تففيت حصص

 ACCOUNTING CONSULTION
COMPANY

 DERB LEGHRABLI BIN 9
 LAMDOUN FES ، 30110، FES

MAROC
ARDIA NEGOCE شركة ذبت 

مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 
بلفح د

 عنفبن مقرها بإلجتناعي محل 2 
قطعة ألض 42 تجزئة بملفحدين 

ز بغة بنسفدة فاس - 0000) فاس 
بملغرب.

تففيت حصص
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.66917
بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 
تنت   2021 شتن 3   22 في  بملؤلخ 

بملصادقة على :
أمعدل  لا عة  (ة)  بلس د  تففيت 
أصل  من  بجتناع ة  حصة   1.000
1.000 حصة لفائدة بلس د (ة) إكربم 

بلحناني بتاليخ )2 شتن 3 2021.

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
أكتفار   14 بتاليخ  بفاس  بلتجالية 

2021 تحت لقم )455.
445I

ACCOUNTING CONSULTION COMPANY

JOKER NEGOCE
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
تففيت حصص

 ACCOUNTING CONSULTION
COMPANY

 DERB LEGHRABLI BIN 9
 LAMDOUN FES ، 30110، FES

MAROC
JOKER NEGOCE شركة ذبت 

مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 
بلفح د

 عنفبن مقرها بإلجتناعي شالع 2 حي 
س دي بلهادي ز بغة محل لقم 12 

فاس - 0000) فاس بملغرب.
تففيت حصص

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 
.59571

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 
تنت   2021 شتن 3   09 في  بملؤلخ 

بملصادقة على :
(ة) مصطفى دهبي  تففيت بلس د 
أصل  من  بجتناع ة  حصة   1.000
1.000 حصة لفائدة بلس د (ة) أمين 

بلحناني بتاليخ 09 شتن 3 2021.
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم   
أكتفار   14 بتاليخ  بفاس  بلتجالية 

2021 تحت لقم 4554.
446I

CABINET BEN MOKHTAR

7ème Avenue Hôtels
إعالن متعدد بلقربلبت

CABINET BEN MOKHTAR
 RUE IMAM ASSILI RESIDENCE

 TAKAFOUL N°15 1 ETG ،
90020، TANGER MAROC

7ème Avenue Hôtels »شركة 
ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة ذبت 

بلشريك بلفح د«

 عنفبن مقرها بالجتناعي: 5 شالع 
يفسف ببن تاشفين بلطابق 2 لقم 

) - 90000 طنجة بملغرب.
»إعالن متعدد بلقربلبت«

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي: 
.94119

بنقت�شى بلجنع بلعام بالستثنائي 
بملؤلخ في 24 يفم ف 2021

تم بتخاذ بلقربلبت بلتال ة: 
قربل لقم 1: بلذي ينص على مايلي: 
تأك د بلنشاط بلرئي�شي للشركة على 
بلنحف بلتالي : تقديم خدمات بإلقامة 

بلس اح ة  بلخدمات ذبت بلصلة
قربل لقم 2: بلذي ينص على مايلي: 
إقامة   15 إلى:  بلرئي�شي  بملقر  تحفيل 
بلتجن ل شالع أبي بلدلدبء بلطابق 6 

بملكتب لقم 7) 
 تبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

بلنظام برسا�شي بلتال ة: 
بند لقم ): بلذي ينص على مايلي: 
من   ( بملادة  تعديل  تم  لذلك   فًقا 

بلقامفن برسا�شي 
بند لقم 5: بلذي ينص على مايلي: 
من   5 بملادة  تعديل  تم  لذلك   فًقا 

بلقامفن برسا�شي 
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
أكتفار   15 بتاليخ  بطنجة  بلتجالية 

2021 تحت لقم 247024.
447I

FIDUCIAIRE DARALHISBA

ISKANE AL HOUDA
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
حل شركة

FIDUCIAIRE DARALHISBA
 BV HASSAN II TISSIR 1(2
 I BERRECHID ، 26100،

BERRECHID MAROC
ISKANE AL HOUDA شركة ذبت 
مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 

بلفح د(في طفل بلتصف ة)
 عنفبن مقرها بإلجتناعي 67 زمقة 
عال7 بن عبد هللا شقة 15 برش د - 

26100 برش د بملغرب.
حل شركة
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لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.(567

بلفح د  بلشريك  قربل  بنقت�شى 

تقرل   2021 شتن 3   09 في  بملؤلخ 

ذبت مسؤ ل ة محد دة  حل شركة 

 ISKANE AL بلفح د  بلشريك  ذبت 

 10.000 لأسنالها  مبلغ   HOUDA

بإلجتناعي  مقرها  دلهم  عنفبن 

شقة  هللا  عبد  بن  عال7  زمقة   67

برش د بملغرب   26100  - برش د   15

مت جة 7 : بلتفقف بلنهائي عن مزب لة 

للنشاط بلتجالي.

زمقة   67   حدد مقر بلتصف ة ب 

 - 15 برش د  عال7 بن عبد هللا شقة 

26100 برش د بملغرب. 

  عين:

عنر حسين  عنفبمه(ب)  بلس د(ة) 

برش د   26100 بلرياض  حي   20

بملغرب كنصفي (ة) للشركة.

  عند بإلقتضاء بلحد د بملفر ضة 

محل  لهم  بملخفلة  بلصالح ات  على 

بملخابرة  محل تبل غ بلعقفد  بلفثائق 

بملتعلقة بالتصف ة : -

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

أكتفار   04 بالبتدبئ ة ب 3ش د بتاليخ 

2021 تحت لقم 1215.

448I

FIDUS 17

JM & AB PARTNERS
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تأسيس شركة

FIDUS 17

)28’ شالع يعقفب بملنصفل بلطابق 

بال 7 لقم ) ، 20200، بلدبل 

بلب ضاء بملغرب

JM & AB PARTNERS شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة

 عنفبن مقرها بإلجتناعي 56’ شالع 

مفالي يفسف بلطابق بلثالث لقم 

14 - 20200 بلدبل بلب ضاء بملغرب 

تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

500967

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
بلقامفن  إعدبد  تم   2021 أبريل   15

بملسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحد دة باملنيزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.

عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 

 JM &  : بنختصر تسن تها  بإلقتضاء 

.AB PARTNERS

غرض بلشركة بإيجاز : شربء’ ب ع 

 تفزيع جن ع مفبد بلتجن ل.

عنفبن بملقر بالجتناعي : 56’ شالع 

مفالي يفسف بلطابق بلثالث لقم 14 

- 20200 بلدبل بلب ضاء بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 

دلهم، مقسم كالتالي:

 500  : بلس د بنننصفل عبد هللا 

حصة بق نة 100 دلهم للحصة.

بلس د بملعر في جفبد : 500 حصة 

بق نة 100 دلهم للحصة.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :

هللا  عبد  بنننصفل  بلس د 
زمقة عين  بملاس   41 لقم  عنفبمه(ب) 
بفلكفن   0( لقم   16 بشطال  بقامة 

20200 بلدبل بلب ضاء بملغرب.

عنفبمه(ب)  جفبد  بملعر في  بلس د 
 12 بلشقة   6 زمقة ل ت ل بلطابق   7

بلفدير 20200 بلدبل بلب ضاء بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:

هللا  عبد  بنننصفل  بلس د 
زمقة عين  بملاس   41 لقم  عنفبمه(ب) 
بفلكفن   0( لقم   16 بشطال  بقامة 

20200 بلدبل بلب ضاء بملغرب

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

 29 بتاليخ  بلب ضاء  بالدبل  بلتجالية 

أبريل 2021 تحت لقم 21)776.

449I

AEX ET COM MAROC AUDIT ET EXPERTISE

إيست ويست هولدينغ كومباني
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
تأسيس شركة

 AEX ET COM MAROC AUDIT

ET EXPERTISE
زب ية شالع محند بلخامس  شالع 

ببن كثي3 إقامة د س مالس لقم 44 ، 

90000، طنجة بملغرب

إيست  يست هفلدينغ كفمباني 

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د

 عنفبن مقرها بإلجتناعي 202، 

شالع عبد بملفمن، لقم 5 - 20042 

بلدبل بلب ضاء بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بلفح د 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

518(59

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
تم إعدبد بلقامفن   2021 شتن 3   0(

مسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بلفح د  بلشريك  ذبت  محد دة 

باملنيزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بلفح د.

عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 

إيست   : بنختصر تسن تها  بإلقتضاء 

 يست هفلدينغ كفمباني.

شركة   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

قابضة.

 ،202  : بالجتناعي  بملقر  عنفبن 
 20042  -  5 لقم  شالع عبد بملفمن، 

بلدبل بلب ضاء بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.

 110.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 

دلهم، مقسم كالتالي:

 1.100  : حساين  ل لى  بلس دة 

حصة بق نة 100 دلهم للحصة.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :

عنفبمه(ب)  حساين  ل لى  بلس دة 
4، زمقة سلنان بلفال�شي ، بلسفي�شي 

10100 بلرااط بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:
عنفبمه(ب)  بلفزبني  مريم  بلس دة 
حي بلنزبهة، زمقة محند بلش خ م الة، 

لقم8 90000 طنجة بملغرب
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
 06 بتاليخ  بلب ضاء  بالدبل  بلتجالية 

أكتفار 2021 تحت لقم 87)795.
450I

TQG FIDUCIAIRE

بملحل بلكائن بزمقة لحا7 بن بحند 
لقم )1 مكرل جليز مربكش

فسخ عقد تس ي3 حر رصل تجالي 

(برشخاص بملعنفيفن)

فسخ عقد تسيير حر ألصل 
تجاري

بملحل بلكائن بزمقة لحا7 بن بحند 
لقم )1 مكرل جليز مربكش

بنقت�شى بلجنع بلعام بالستثنائي 
 TRANSFERTS SERVICE لشركة 
بلكائن مقرها بالجتناعي ب : مربكش - 
40000 مربكش بملغرب بملؤلخ في 15 

أكتفار 2021 تقرل مايلي:
فسخ عقد بلتس ي3 بلحر لألصل   
بلكائن  بملحل   : ب  بلكائن  بلتجالي 
مكرل   1( بزمقة لحا7 بن بحند لقم 
مربكش   40000  - مربكش  جليز 
شركة  طرف  من  بملفقع   ، بملغرب 
بصفتها   :  TRANSFERTS SERVICE
 BIG بلتجالي  شركة  مالكة لألصل 

VISION بصفتها مسي3ة حرة.
451I

TQG FIDUCIAIRE

BIG VISION
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
إنشاء فرع تابع للشركة

TQG FIDUCIAIRE
لقم 1000 بن تاشفين بزلي ، 

40150، مربكش بملغرب
BIG VISION
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 شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د

 عنفبن مقرها بإلجتناعي بالزدهال 

) عنالة )1 محام د 9 - 40000 

مربكش بملغرب.

إنشاء فرع تابع للشركة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.62471

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 
تقرل   2021 شتن 3   01 في  بملؤلخ 

تحت  للشركة  تابع  فرع  إنشاء 

ببفبب  بالعنفبن  -  بلكائن  بلتسن ة 

بالطلس بملجنفعة 1 بلعنالة لقم س 

مربكش بملغرب   40000  - مربكش   1

 بملسي3 من طرف بلس د(ة) بيت حقي 

ببربه م.

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

أكتفار   12 بلتجالية بنربكش بتاليخ 

2021 تحت لقم 11414.

452I

TQG FIDUCIAIRE

M.S PLUS
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تأسيس شركة

TQG FIDUCIAIRE
لقم 1000 بن تاشفين بزلي ، 

40150، مربكش بملغرب

M.S PLUS شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة

 عنفبن مقرها بإلجتناعي حدبئق 

بل اسنين مجنفعة 22 مكرل مدخل 

2 لقم بملحل 2 - 40000 مربكش 

بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

119551

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
تم إعدبد بلقامفن   2021 شتن 3   17

بملسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحد دة باملنيزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.

عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 

 M.S  : تسن تها  بنختصر  بإلقتضاء 

.PLUS

تحفيل   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بالمفب7.

حدبئق   : بالجتناعي  بملقر  عنفبن 

22 مكرل مدخل  بل اسنين مجنفعة 
مربكش   40000  -  2 بملحل  لقم   2

بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 

دلهم، مقسم كالتالي:

 500  : بلس د ببربه م بيت حقي 

حصة بق نة 100 دلهم للحصة.

500 حصة   : بلس د طائف كريم 

بق نة 100 دلهم للحصة.

 500  : بلس د ببربه م بيت حقي 

بق نة 100 دلهم.

بق نة   500  : بلس د طائف كريم 

100 دلهم.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :

حقي  بيت  ببربه م  بلس د 

عنفبمه(ب) بملحام د 9 عنل ة بالزدهال 

) بلعنالة 28 شقة 8 40000 مربكش 

بملغرب.

عنفبمه(ب)  كريم  طائف  بلس د 

 40000 د بل  الد مج م منابهة بلبفل 

مربكش بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:

حقي  بيت  ببربه م  بلس د 

عنفبمه(ب) بملحام د 9 عنل ة بالزدهال 

) بلعنالة 28 شقة 8 40000 مربكش 

بملغرب

عنفبمه(ب)  كريم  طائف  بلس د 

 40000 د بل  الد مج م منابهة بلبفل 

مربكش بملغرب

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

أكتفار   21 بلتجالية بنربكش بتاليخ 

2021 تحت لقم 128626.

45(I

AGS CONSEIL

KOLA FOOD
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تحفيل بملقر بالجتناعي للشركة

AGS CONSEIL
 51BD RAHAL EL MESKINI 1ER

 ETAGE APPT. N°8 ، 20320،
CASABLANCA MAROC

KOLA FOOD شركة ذبت 
بملسؤ ل ة بملحد دة

 عنفبن مقرها بإلجتناعي 10 زمقة 
بلحرية بلطابق ) بلشقة 5 - 20120 

بلدبلبلب ضاء بملغرب.
تحفيل بملقر بالجتناعي للشركة

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 
.485797

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 
بملؤلخ في 04 أكتفار 2021 تم تحفيل 
من  للشركة  بلحالي  بالجتناعي  بملقر 
بلشقة   ( بلطابق  بلحرية  زمقة   10«
بملغرب«  بلدبلبلب ضاء   20120  -  5
 - بفعزة  دبل  أزمفل  طريق   1(0« إلى 

20000 بلدبلبلب ضاء بملغرب«.
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
 18 بتاليخ  بلب ضاء  بالدبل  بلتجالية 

أكتفار 2021 تحت لقم 8)7970.
454I

D & S COM

FCM AL JAWHARA
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
حل شركة

D & S COM
 BD GRANDE CEINTURE RES

 MOUAHIDINE YOUSSEF 3 M1
 HAY MOHAMMADI ، 20570،

CASABLANCA MAROC
FCM AL JAWHARA شركة ذبت 
مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 

بلفح د(في طفل بلتصف ة)
 عنفبن مقرها بإلجتناعي لياض 

س دي مفمن بملجنفعة )1 بلعنالة 
5 لقم 1 - 20400 بلدبلبلب ضاء 

بملغرب.
حل شركة

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.4295(7

بلفح د  بلشريك  قربل  بنقت�شى 
تقرل   2021 غشت   (1 في  بملؤلخ 

ذبت مسؤ ل ة محد دة  حل شركة 

 FCM AL بلفح د  بلشريك  ذبت 

JAWHARA مبلغ لأسنالها 100.000 

دلهم  عنفبن مقرها بإلجتناعي لياض 

س دي مفمن بملجنفعة )1 بلعنالة 5 
لقم 1 - 20400 بلدبلبلب ضاء بملغرب 

مت جة 7 : بلحل بملسبق للشركة.

لياض  ب  بلتصف ة  مقر  حدد    

بلعنالة   1( س دي مفمن بملجنفعة 
بلب ضاء  بلدبل   20400  -  1 لقم   5

بملغرب. 

  عين:

بنكاعد  صالح  بلس د(ة) 
 (0 زمقة  بملسي3ة1  حي   عنفبمه(ب) 
بملغرب  بلدبلبلب ضاء   20670  6 لقم 

كنصفي (ة) للشركة.

  عند بإلقتضاء بلحد د بملفر ضة 

محل  لهم  بملخفلة  بلصالح ات  على 

بملخابرة  محل تبل غ بلعقفد  بلفثائق 

بملتعلقة بالتصف ة : -

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

 21 بتاليخ  بلب ضاء  بالدبل  بلتجالية 

أكتفار 2021 تحت لقم 797141.

455I

ETS COMPTA HOUSE

ELECTRO KHENIFRA
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تأسيس شركة

ETS COMPTA HOUSE

 BD MOHAMED V N° 25

 KHENIFRA KHENIFRA، 54000،

KHENIFRA MAROC

ELECTRO KHENIFRA شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة

 عنفبن مقرها بإلجتناعي حي بلتفدم 

بلقباب خن فرة - 54000 خن فرة 

بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة 
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لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
4041

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
تم إعدبد بلقامفن   2021 غشت   27
بملسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحد دة باملنيزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.
عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 
 : تسن تها  بنختصر  بإلقتضاء 

.ELECTRO KHENIFRA
بشغا7   : بإيجاز  بلشركة  غرض 
-بالشغا7  بلكهرااء  بلدلبسة 

بملختلفة-بملفا ضة.
حي   : بالجتناعي  بملقر  عنفبن 
 54000  - خن فرة  بلقباب  بلتفدم 

خن فرة بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 

دلهم، مقسم كالتالي:
بلس د بلحسن حد  : 500 بق نة 

100 دلهم.
بق نة   500  : علي  بند ز  بلس د 

100 دلهم.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :
عنفبمه(ب)  حد   بلحسن  بلس د 
لقم 8) زمقة بلزهربء بيت لبع م دلت 

50)54 م دلت بملغرب.
 11 عنفبمه(ب)  علي  بند ز  بلس د 
زمقة عنر بن بلعزيز بيت لبع م دلت 

50)54 م دلت بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:
عنفبمه(ب)  حد   بلحسن  بلس د 
لقم 8) زمقة بلزهربء بيت لبع م دلت 

50)54 م دلت بملغرب
 11 عنفبمه(ب)  علي  بند ز  بلس د 
زمقة عنر بن بلعزيز بيت لبع م دلت 

50)54 م دلت بملغرب
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
بالبتدبئ ة بخن فرة بتاليخ 11 أكتفار 

2021 تحت لقم 66).

456I

ETS COMPTA HOUSE

ACHBIL
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
تأسيس شركة

ETS COMPTA HOUSE
 BD MOHAMED V N° 25

 KHENIFRA KHENIFRA، 54000،
KHENIFRA MAROC

ACHBIL شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بلفح د

 عنفبن مقرها بإلجتناعي مركز سبت 
بيت لحف خن فرة - 54000 خن فرة 

بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بلفح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
(9(5

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
تم إعدبد بلقامفن   2021 مالس   25
مسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 
بلفح د  بلشريك  ذبت  محد دة 

باملنيزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بلفح د.
عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 
 : تسن تها  بنختصر  بإلقتضاء 

.ACHBIL
 : بإيجاز  بلشركة  غرض 
 MARCHAND EFFECTUANT

.IMPORT EXPORT
مركز   : بالجتناعي  بملقر  عنفبن 
 54000  - خن فرة  لحف  بيت  سبت 

خن فرة بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 

دلهم، مقسم كالتالي:
 1000  : بحند  ع ادي  بلس د 

بق نة 100 دلهم.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :
عنفبمه(ب)  بحند  ع ادي  بلس د 
سبت بيت لحف مفالي بفعزة خن فرة 

54000 خن فرة بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:

عنفبمه(ب)  بحند  ع ادي  بلس د 

سبت بيت لحف مفالي بفعزة خن فرة 

54000 خن فرة بملغرب

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

05 يفل فز  بالبتدبئ ة بخن فرة بتاليخ 

2021 تحت لقم 276.

457I

 ALI OULHAJ ( SIMOTIC) BUREAU DE

COMPTABILITE

 SOCIETE TRANSPORT 

EUROP DISTRIBUCION

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د

تحفيل بلشكل بلقامفني للشركة

 ALI OULHAJ ( SIMOTIC)

BUREAU DE COMPTABILITE

صند ق بل 3يد 10) بلرئيس ة 

بلرش دية ، 52000، بلرش دية 

بملغرب

 SOCIETE TRANSPORT EUROP 

DISTRIBUCION شركة ذبت 

مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 

بلفح د

  عنفبن مقرها بالجتناعي قصر بكلي 

ملعب تنجدبد - 52000 بلرش دية.

تحفيل بلشكل بلقامفني للشركة

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.14689

بلفح د  بلشريك  قربل  بنقت�شى 

بملؤلخ في 17 شتن 3 2021 تم تحفيل 

بلشكل بلقامفني للشركة من »شركة 

ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 

»شركة ذبت بملسؤ ل ة  إلى  بلفح د« 

بملحد دة«.

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

 11 بتاليخ  بالرش دية  بالبتدبئ ة 

أكتفار 2021 تحت لقم 449.

458I

ELYX CONSULTING

FB BUILDING SARL
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تأسيس شركة

ELYX CONSULTING
 5Rue mohammed fakir

 Immeuble Sémiramis-Appt
 n°32-Etage n°10 ، 20000،

CASABLANCA MAROC
FB BUILDING SARL شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة
 عنفبن مقرها بإلجتناعي 46 , 

شالع بلزلقطفني, بملكتب 16 - 15 , 
بلطابق 6 - - 20100 بلدبل بلب ضاء 

بملغرب
تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

506597
في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
بلقامفن  إعدبد  تم   2021 ماي   25
بملسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحد دة باملنيزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.
عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 
 FB  : تسن تها  بنختصر  بإلقتضاء 

.BUILDING SARL
نشاط   -  : غرض بلشركة بإيجاز 
جن ع  بلعقالي  اناء  ا ع  بلتطفير 
أ   بلسكن ة  لالستخدبمات  بملباني 

بلتجالية أ  بلصناع ة أ  بملهن ة ؛
- صفقات عقالية.

 ، ،  تطفيرها  برلب�شي  تطفير   -
بملشاليع  جن ع  ،  تنف ذ   تقس نها 
بملنشآت  جن ع  من   ، بلعقالية 
،  بلزلبع ة  ،  بلس اح ة  بلصناع ة 

،  بلسكن ة ، أ  بلت3فيه ة ؛
- تجالة بلعقالبت.

- بالستحفبذ على برلب�شي  حقفق 
بلعقالبت  حقفق بلبناء  / أ  بلحجم 
 ، بملشت3كة  بمللك ة  حصص  أ    / 
 كذلك بالستحفبذ على جن ع بلسلع 
أ   تبع ة  تشكل  قد  بلتي   بلحقفق 
بلسلع  جن ع  لها  كذلك  ملحًقا 
ضر لية  تكفن  قد  بلتي   بلحقفق 

لتحق ق غرض بلشركة ؛
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بملباني  ا عها  إدبلتها  شربء   -
 إدبلتها ؛.

عنفبن بملقر بالجتناعي : 46 , شالع 
بلزلقطفني, بملكتب 16 - 15 , بلطابق 

6 - - 20100 بلدبل بلب ضاء بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 

دلهم، مقسم كالتالي:
 500  : بلس د بفبليق عبدبلسالم 

حصة بق نة 100 دلهم للحصة.
500 حصة   : بلس د محند فخال 

بق نة 100 دلهم للحصة.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :
عبدبلسالم  بفبليق  بلس د 
بلهنا  حي  بلب ضاء  بلدبل  عنفبمه(ب) 
بلب ضاء  بلدبل   (1 لقم   17 شالع 

20000 بلدبل بلب ضاء بملغرب.
عنفبمه(ب)  فخال  محند  بلس د 
ف ال   les jardins Belle vue إقامة 
بلهادي بفطالب  شالع عبد   27 لقم 
 20000 بلحي بلحسني بلدبل بلب ضاء 

بلدبل بلب ضاء بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:
بلس د مبالك بلصباحي عنفبمه(ب) 
عنالة   0( س  م  بلفرد س  عنل ة 
بلدبل   20000 باللفة   16 شقة   106

بلب ضاء بملغرب
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
 11 بتاليخ  بلب ضاء  بالدبل  بلتجالية 

يفم ف 2021 تحت لقم -.
459I

PLURIDIS

PLURIDIS
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تففيت حصص

PLURIDIS
تقاطع شالع بئ3 أمزلبن  زمقة بلقائد 
برشطر عنالة لاح A، بلطابق بلرببع، 
بلشقة لقم 16 - بملعاليف ، 70)20، 

بلدبل بلب ضاء بملغرب
PLURIDIS شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة

 عنفبن مقرها بإلجتناعي تقاطع 

شالع بئ3 أمزلبن  زمقة بلقائد 

برشطر عنالة لاح A، بلطابق بلرببع، 

بلشقة لقم 16 - بملعاليف - 70)20 

بلدبل بلب ضاء بملغرب.

تففيت حصص
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.1(8075

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 

تنت   2021 شتن 3   21 في  بملؤلخ 

بملصادقة على :

بلحنفي  كريم  (ة)  بلس د  تففيت 

500 حصة بجتناع ة من أصل 500 

حصة لفائدة بلس د (ة) فؤبد بلحنفي 

بتاليخ 21 شتن 3 2021.

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم   

 18 بتاليخ  بلب ضاء  بالدبل  بلتجالية 

أكتفار 2021 تحت لقم 797022.

460I

universal gestion

THALLIUM GROUP
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
تأسيس شركة

universal gestion

بقامة ببن عط ة بلطابق بلثاني لقم 

7 جليز مربكش ، 40000، مربكش 

بملغرب

THALLIUM GROUP شركة ذبت 

مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 

بلفح د

 عنفبن مقرها بإلجتناعي إقامة إبن 

عط ة بلطابق بلثاني لقم 7 كليز - 

40000 مربكش بملغرب 

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بلفح د 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

119(8(

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
تم إعدبد بلقامفن   2021 شتن 3   1(

مسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بلفح د  بلشريك  ذبت  محد دة 

باملنيزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بلفح د.
عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 
 : تسن تها  بنختصر  بإلقتضاء 

.THALLIUM GROUP
تس ي3   : بإيجاز  بلشركة  غرض 
بلخدمات في مجا7 بإلشهال  بإلتصا7.
إقامة   : بالجتناعي  بملقر  عنفبن 
7 كليز  إبن عط ة بلطابق بلثاني لقم 

- 40000 مربكش بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 

دلهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : صف ة  لغر �شي  بلس د 

حصة بق نة 100 دلهم للحصة.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :
بلس دة لغر �شي صف ة عنفبمه(ب) 
 91200  91200 بملدينة  شالع   1

مفمبفليي فرنسا.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:
بلس دة لغر �شي صف ة عنفبمه(ب) 
 91200  91200 بملدينة  شالع   1

مفمبفليي فرنسا 
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
أكتفار   12 بلتجالية بنربكش بتاليخ 

2021 تحت لقم 128451.
461I

بملحندية لإلستشالة  بلخ 3ة

 SOCIETE REGUIG TRANS
ATLANTIQUE SARL

شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة
تغ ي3 نشاط بلشركة

بملحندية لإلستشالة  بلخ 3ة
شالع بملقا مة لقم 1 حي بلفحدة 
بلطابق 2 مكتب لقم ) ، 28800، 

بملحندية بملغرب
 SOCIETE REGUIG TRANS

ATLANTIQUE SARL شركة ذبت 
بملسؤ ل ة بملحد دة

 عنفبن مقرها بالجتناعي شالع 
بملختال بلسف�شي بلطابق 1 بلسعادة 

لقم 151 بلعال ا - 28800 بملحندية 
بملغرب.

تغ ي3 نشاط بلشركة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.26(85
بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 
تم تغ ي3   2021 أبريل   (0 بملؤلخ في 
نشاط بلشركة من » بستي3بد  تصدير 
 تسفيق قطع غ ال بملركبات  بآلل ات« 

.»»NEGOCIANT« إلى »تاجر
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
بالبتدبئ ة باملحندية بتاليخ 21 يفم ف 

2021 تحت لقم 8)14.

462I

socomif sarl

LE COMPTOIR DE KENITRA
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
تأسيس شركة

socomif sarl
زمقة محند بلحصالي عنالة 5) شقة 

لقم 2 ، 14005، بلقن طرة بملغرب
 LE COMPTOIR DE KENITRA

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 
بلشريك بلفح د

 عنفبن مقرها بإلجتناعي متجر لقم 
) زب ية زمقة صدقي زها ي  زمقة 
مبالك دكالي عنالة 28 بلقن طرة - 

14000 بلقن طرة بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بلفح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
62865

 18 في  مؤلخ  حر  عقد  بنقت�شى 
بلقامفن  إعدبد  تم   2021 أكتفار 
مسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 
بلفح د  بلشريك  ذبت  محد دة 

باملنيزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بلفح د.
عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 
 LE  : تسن تها  بنختصر  بإلقتضاء 

.COMPTOIR DE KENITRA
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:  جبات  بإيجاز  بلشركة  غرض 

خف فة  سريعة.

متجر   : بالجتناعي  بملقر  عنفبن 
لقم ) زب ية زمقة صدقي زها ي  زمقة 

 - بلقن طرة   28 عنالة  دكالي  مبالك 

14000 بلقن طرة بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 

دلهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : مع ط  أما7  بلس دة 

حصة بق نة 100 دلهم للحصة.

 1000  : مع ط  أما7  بلس دة 

حصة بق نة 100 دلهم.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :

عنفبمه(ب)  مع ط  أما7  بلس دة 

بلقن طرة   145 بئ3 لبمي بلغرا ة لقم 

14000 بلقن طرة بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:

عنفبمه(ب)  مع ط  أما7  بلس دة 

بلقن طرة   145 بئ3 لبمي بلغرا ة لقم 

14000 بلقن طرة بملغرب

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

 18 بتاليخ  بالقن طرة  بالبتدبئ ة 

أكتفار 2021 تحت لقم 88704.

46(I

KAOUN

BERBERE TRAVAUX
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
تأسيس شركة

KAOUN

 N°17 LOT NASSIM ASKEJOUR

 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

BERBERE TRAVAUX شركة ذبت 

مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 

بلفح د

 عنفبن مقرها بإلجتناعي متجر 

بد بل بلتاسة  لكان بسني مربكش - 

40000 مربكش بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بلفح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

119575

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 

تم إعدبد بلقامفن   2021 أكتفار   04

مسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بلفح د  بلشريك  ذبت  محد دة 

باملنيزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بلفح د.

عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 

 : تسن تها  بنختصر  بإلقتضاء 

. BERBERE TRAVAUX

أشغا7   -  : غرض بلشركة بإيجاز 

أخرى  بلبناء 

- مقا 7 بلكهرااء  بلت3ك ب

متجر   : بالجتناعي  بملقر  عنفبن 

 - بد بل بلتاسة  لكان بسني مربكش 

40000 مربكش بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 

دلهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : فرج  بيت  معاد  بلس د 

حصة بق نة 100 دلهم للحصة.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :

بيت فرج عنفبمه(ب)  معاد  بلس د 

مربكش  بسني  بلتاسة  لكان  د بل 

40000 مربكش بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:

بيت فرج عنفبمه(ب)  معاد  بلس د 

مربكش  بسني  بلتاسة  لكان  د بل 

40000 مربكش بملغرب

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

بلتجالية بنربكش بتاليخ - تحت لقم 

464I

ASMAA MEDIA GROUP

MANAR TAJHIZ
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
حل شركة

ASMAA MEDIA GROUP

شالع صه ب بلر مي بلفك 9) بلرقم 

20 بل 3مف�شي بلب ضاء، 20000، 

بلب ضاء بملغرب

MANAR TAJHIZ شركة ذبت 

مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 

بلفح د(في طفل بلتصف ة)

 عنفبن مقرها بإلجتناعي عنالة ) 

أ 01أ27 تجزئة بل 3كة حي حسني - 

20000 بلدبلبلب ضاء بملغرب.

حل شركة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.242519

بلفح د  بلشريك  قربل  بنقت�شى 

2021 تقرل حل  01 شتن 3  بملؤلخ في 

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

 MANAR TAJHIZ بلفح د  بلشريك 

دلهم   100.000,00 لأسنالها  مبلغ 

 ( عنالة  بإلجتناعي  مقرها   عنفبن 

 - بل 3كة حي حسني  تجزئة  01أ27  أ 

بملغرب مت جة  بلدبلبلب ضاء   20000

7 : عدم بالشتغا7.

 (   حدد مقر بلتصف ة ب عنالة 

 - بل 3كة حي حسني  تجزئة  01أ27  أ 

20000 بلدبلبلب ضاء بملغرب. 

  عين:
سفل  مفلبلدين  بلس د(ة) 

بقامة  سينا  ببن  شالع   عنفبمه(ب) 
بلحي   8 لقم   10 عنالة  بلسعادة 

بلحسني 20000 بلدبلبلب ضاء بملغرب 

كنصفي (ة) للشركة.

  عند بإلقتضاء بلحد د بملفر ضة 

محل  لهم  بملخفلة  بلصالح ات  على 

بملخابرة  محل تبل غ بلعقفد  بلفثائق 

بملتعلقة بالتصف ة : -

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

 18 بتاليخ  بلب ضاء  بالدبل  بلتجالية 

أكتفار 2021 تحت لقم 796946.

465I

FIDUCIAIRE AL MOUSSANADA

VOLGA DECO SARL AU
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE AL MOUSSANADA
 HAY TARGA -MARRAKECH 870

 ، 40000، MARRAKECH
MAROC

VOLGA DECO SARL AU شركة 
ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
 عنفبن مقرها بإلجتناعي ف ال 
محاسن لقم 69 بلشقة لقم ) 

بملسي3ة 1 حرف c مربكش - 40000 
مربكش بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بلفح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
119441

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
تم إعدبد بلقامفن   2021 شتن 3   01
مسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 
بلفح د  بلشريك  ذبت  محد دة 

باملنيزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بلفح د.
عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 
 : تسن تها  بنختصر  بإلقتضاء 

.VOLGA DECO SARL AU
مقا 7   -  : غرض بلشركة بإيجاز 
بلتصن م  بلحنل  بلديكفل بلدبخلي: 

 بملشفلة 
- مصنع برثاث  بملفر شات.

ف ال   : بالجتناعي  بملقر  عنفبن 
محاسن لقم 69 بلشقة لقم ) بملسي3ة 
40000 مربكش   - 1 حرف c مربكش 

بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 

دلهم، مقسم كالتالي:
بلس د حك م بيت بلعفبد : 1.000 

حصة بق نة 100 دلهم للحصة.
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بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 
 صفات  مفبطن بلشركاء :

بلعفبد  بيت  حك م  بلس د 
 590 لقم  بلبهجة  حي  عنفبمه(ب) 

مربكش 40000 مربكش بملغر7.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:
بلعفبد  بيت  حك م  بلس د 
 590 لقم  بلبهجة  حي  عنفبمه(ب) 

مربكش 40000 مربكش بملغرب
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
أكتفار   14 بلتجالية بنربكش بتاليخ 

2021 تحت لقم 128521.

466I

ASMAA MEDIA GROUP

STAY TRANS
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
حل شركة

ASMAA MEDIA GROUP
شالع صه ب بلر مي بلفك 9) بلرقم 

20 بل 3مف�شي بلب ضاء، 20000، 
بلب ضاء بملغرب

STAY TRANS شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بلفح د(في 

طفل بلتصف ة)
 عنفبن مقرها بإلجتناعي شالع 

مفالي يفسف بلطابق بلثالت شقة 
14 - 20000 بلدبلبلب ضاء بملغرب.

حل شركة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.441795
بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 
2021 تقرل حل  20 شتن 3  بملؤلخ في 
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 
بلشريك بلفح د STAY TRANS مبلغ 
لأسنالها 100.000,00 دلهم  عنفبن 
مقرها بإلجتناعي شالع مفالي يفسف 
 20000  -  14 شقة  بلثالت  بلطابق 
بلدبلبلب ضاء بملغرب مت جة 7 : عدم 

بالشتغا7.
شالع  ب  بلتصف ة  مقر  حدد    
بلثالت شقة  بلطابق  يفسف  مفالي 

14 - 20000 بلدبلبلب ضاء بملغرب. 

  عين:

بلحنصالي  يفنس  بلس د(ة) 

دمنات  حي  ليتزديك   عنفبمه(ب) 

(ة)  دمنات بملغرب كنصفي   22(00

للشركة.

  عند بإلقتضاء بلحد د بملفر ضة 

محل  لهم  بملخفلة  بلصالح ات  على 

بملخابرة  محل تبل غ بلعقفد  بلفثائق 

بملتعلقة بالتصف ة : -

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

 27 بتاليخ  بلب ضاء  بالدبل  بلتجالية 

شتن 3 2021 تحت لقم 796440.

467I

ASMAA MEDIA GROUP

M.B OVERSEAS
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
حل شركة

ASMAA MEDIA GROUP

شالع صه ب بلر مي بلفك 9) بلرقم 

20 بل 3مف�شي بلب ضاء، 20000، 

بلب ضاء بملغرب

M.B OVERSEAS شركة ذبت 

مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 

بلفح د(في طفل بلتصف ة)

 عنفبن مقرها بإلجتناعي شالع 

بلزلقطفني بلطابق بلثاني شقة 6 - 

20000 بلدبلبلب ضاء بملغرب.

حل شركة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.4(9259

بلفح د  بلشريك  قربل  بنقت�شى 

2021 تقرل حل  02 شتن 3  بملؤلخ في 

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

 M.B OVERSEAS بلفح د  بلشريك 

دلهم   100.000,00 لأسنالها  مبلغ 

شالع  بإلجتناعي  مقرها   عنفبن 

 -  6 بلزلقطفني بلطابق بلثاني شقة 

بملغرب مت جة  بلدبلبلب ضاء   20000

7 : عدم بالشتغا7.

شالع  ب  بلتصف ة  مقر  حدد    

 -  6 بلزلقطفني بلطابق بلثاني شقة 

20000 بلدبلبلب ضاء بملغرب. 

  عين:
كرينة لحلف  عنفبمه(ب)  بلس د(ة) 
شقة 11 مبنى 1664 طريق )96 تفالي 
709 709 تفالي بلبحرين كنصفي (ة) 

للشركة.
  عند بإلقتضاء بلحد د بملفر ضة 
محل  لهم  بملخفلة  بلصالح ات  على 
بملخابرة  محل تبل غ بلعقفد  بلفثائق 

بملتعلقة بالتصف ة : -
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
 29 بتاليخ  بلب ضاء  بالدبل  بلتجالية 

شتن 3 2021 تحت لقم 794560.
468I

ASMAA MEDIA GROUP

 TRAVAUX DE
 CONSTRUCTIONS

 ET TECHNIQUES DE
BATIMENTS

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 
بلشريك بلفح د

تحفيل بملقر بالجتناعي للشركة

ASMAA MEDIA GROUP
شالع صه ب بلر مي بلفك 9) بلرقم 

20 بل 3مف�شي بلب ضاء، 20000، 
بلب ضاء بملغرب
 TRAVAUX DE

 CONSTRUCTIONS ET
 TECHNIQUES DE BATIMENTS
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
 عنفبن مقرها بإلجتناعي 11 تقاطع 

شالع شاتف بريان  شالع جان 
جفليس بلطابق بلخامس - 20000 

بلدبلبلب ضاء بملغرب.
تحفيل بملقر بالجتناعي للشركة

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي -.
بلفح د  بلشريك  قربل  بنقت�شى 
بملؤلخ في 02 دجن 3 2020 تم تحفيل 
من  للشركة  بلحالي  بالجتناعي  بملقر 
تقاطع شالع شاتف بريان  شالع   11«
 - بلخامس  بلطابق  جفليس  جان 
إلى  بملغرب«  بلدبلبلب ضاء   20000
عط ة  بن  جعفر  شالع   47 »زمقة 
بلدبلبلب ضاء   20000  - بفلكفن 

بملغرب«.

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
 12 بتاليخ  بلب ضاء  بالدبل  بلتجالية 

يفل فز 2021 تحت لقم 786450.
469I

N2M CONSEIL-SARL

STE FOUR YOU BABY
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
لفع لأسنا7 بلشركة

N2M CONSEIL-SARL
 AV HASSAN I RUE 5 N 19, 2
 ETAGE N 4 ، 62000، NADOR

MAROC
STE FOUR YOU BABY شركة ذبت 

مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 
بلفح د

 عنفبن مقرها بإلجتناعي حي بملطال 
تجزئة بلسعادة بقامة بلرياظ ) 
عنالة 5 لقم 2 - 62000 بلناظفل 

بملغرب.
لفع لأسنا7 بلشركة

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 
.9761

بلفح د  بلشريك  قربل  بنقت�شى 
تم   2021 أكتفار   12 في  بملؤلخ 
قدله  بنبلغ  بلشركة  لأسنا7  لفع 
 10.000« أي من  دلهم«   490.000«
عن  دلهم«   500.000« إلى  دلهم« 
ديفن  مع  مقاصة  إجربء   : طريق 

بلشركة بملحددة بملقدبل  بملستحقة.
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
 18 بتاليخ  بالناضفل  بالبتدبئ ة 

أكتفار 2021 تحت لقم 4194.
470I

بئتنام ة حك م بلرجفبني ش.م.م ذبت بلشريك 

بلفح د

DERINF شركة
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تففيت حصص

بئتنام ة حك م بلرجفبني ش.م.م 
ذبت بلشريك بلفح د

شالع محند بلزلقطفني دلب11 لقم 
16 حي بلسالم  يسالن مكناس ، 

50080، مكناس بملغرب
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شركة DERINF شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة

 عنفبن مقرها بإلجتناعي ) شالع 

بإلدلي�شي 2 لقم 4 مكناس - 50000 

مكناس بملغرب.

تففيت حصص
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي -.

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 

تنت   2021 شتن 3   16 في  بملؤلخ 

بملصادقة على :

تففيت بلس د (ة) محند لعنربني 

من  بجتناع ة  حصة   600 لغريب 

(ة)  حصة لفائدة بلس د   600 أصل 

عنر دل يش بتاليخ 21 شتن 3 2021.

كريم لعنربني  (ة)  بلس د  تففيت 

من  بجتناع ة  حصة   600 لغريب 

(ة)  حصة لفائدة بلس د   600 أصل 

عنر دل يش بتاليخ 21 شتن 3 2021.

بالحد  عبد  (ة)  بلس د  تففيت 

لعنربني لغريب 900 حصة بجتناع ة 

حصة لفائدة بلس د   900 من أصل 

شتن 3   17 بتاليخ  دل يش  عنر  (ة) 

.2021

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم   

شتن 3   27 بتاليخ  بنكناس  بلتجالية 

2021 تحت لقم 4285.

471I

بئتنام ة حك م بلرجفبني ش.م.م ذبت بلشريك 

بلفح د

DERINF شركة
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تحفيل بلشكل بلقامفني للشركة

بئتنام ة حك م بلرجفبني ش.م.م 

ذبت بلشريك بلفح د

شالع محند بلزلقطفني دلب11 لقم 

16 حي بلسالم  يسالن مكناس ، 

50080، مكناس بملغرب

شركة DERINF شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة

  عنفبن مقرها بالجتناعي ) شالع 

بإلدلي�شي 2 لقم 4 - 50000 مكناس.

تحفيل بلشكل بلقامفني للشركة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي -.

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 
بملؤلخ في 16 شتن 3 2021 تم تحفيل 
بلشكل بلقامفني للشركة من »شركة 
ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة« إلى »شركة 
ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 

بلفح د«.
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
شتن 3   27 بتاليخ  بنكناس  بلتجالية 

2021 تحت لقم 4285.

472I

بئتنام ة حك م بلرجفبني ش.م.م ذبت بلشريك 

بلفح د

DERINF شركة
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تع ين مسي3 جديد للشركة

بئتنام ة حك م بلرجفبني ش.م.م 
ذبت بلشريك بلفح د

شالع محند بلزلقطفني دلب11 لقم 
16 حي بلسالم  يسالن مكناس ، 

50080، مكناس بملغرب
شركة DERINF شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة
 عنفبن مقرها بإلجتناعي ) شالع 

بإلدلي�شي 2 لقم 4 - 50000 مكناس 
بملغرب.

تع ين مسي3 جديد للشركة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي -.

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 
2021 تم تع ين  16 شتن 3  بملؤلخ في 
بلس د(ة)  للشركة  جديد  مسي3 

دل يش عنر كنسي3  ح د
تبعا لقبف7 بستقالة بملسي3.

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
شتن 3   27 بتاليخ  بنكناس  بلتجالية 

2021 تحت لقم 4285.

47(I

شركة مستأمنة بلحنصالي ش.ذ.م.م. ذبت بلشريك 

بلفح د

 F.O.N DES TRAVAUX
METALIQUES

إعالن متعدد بلقربلبت

شركة مستأمنة بلحنصالي ش.ذ.م.م. 
ذبت بلشريك بلفح د

20 شالع بملتنبي بلطابق بال 7 بني 
مال7 ، 000)2، بني مال7 بملغرب

 F.O.N DES TRAVAUX
METALIQUES »شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة«
 عنفبن مقرها بالجتناعي: تجزئة 

لقم B4 بملنطقة بلصناع ة - 000)2 
بني مال7 بملغرب.

»إعالن متعدد بلقربلبت«
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي: 

.(271
بنقت�شى بلجنع بلعام بالستثنائي 

بملؤلخ في 1) دجن 3 2019
تم بتخاذ بلقربلبت بلتال ة: 

بلذي ينص على   :1 قربل لقم قربل 
بلشركة  ما7  لأس  في  بلزيادة  مايلي: 
دلهم   619.200.1,  00 بق نة 
إلى  دلهم   100.000  ,00 من  لنقله 
بزيادة  دلهم  ذلك   1.719.200,00
 100 بق نة  جديدة  حصة   16.192
بلحساب  بتحفيل  للفبحدة  دلهم 
بلب ان  في  بملغلق  للشركاء  بلجالي 

بلختامي بتاليخ 1-07-2021).
بلذي ينص على   :2 قربل لقم قربل 
تحفيل مقر بلشركة من أد ز  مايلي: 
بملنطقة  إلى  مال7  بني  بلعنصر  فم 

بلصناع ة تجزئة لقم B4 بني مال7
 تبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

بلنظام برسا�شي بلتال ة: 
بلذي   :6-7 لقم  بنـد  لقم  بند 
بلشركاء  ساهم  مايلي:  على  ينص 
بلتال ة  بلنقدية  باملبالغ  بالشركة 
 569.800,00 مفلبلدين   عبي�شي 
حصة  عبي�شي   5698 أي  دلهم 
 5697 569.700,00 دلهم أي  محند 
 569.700,00 حصة  عبي�شي محند 
دلهم أي 5697 حصة، بف�شي برمرد  
حصة،   100 أي  دلهم   10.000,00
 1.719.200,00 هف  بإلجنالي  بملبلغ 
حصة   17.192 إلى  مقسم  دلهم 
للحصة مدففعة  دلهم   100 بق نة 

 محرلة بالكامل 
بلذي ينص   :4 بند لقم بند لقم 
على مايلي: بملنطقة بلصناع ة تجزئة 

لقم B4 بني مال7

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
بالبتدبئ ة ببني مال7 بتاليخ 0) شتن 3 

2021 تحت لقم )102.
474I

LOYAL MANAGEMENT

FUTUR PREFA
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تغ ي3 تسن ة بلشركة

LOYAL MANAGEMENT
 RES DOS MARES 3EME ETAGE

 N°37 AV MED V TANGER ،
90000، TANGER MAROC
FUTUR PREFA شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة
 عنفبن مقرها بالجتناعي ساحة 

بلر دبني شالع سينا إقامة بتهففن 
2 طابق ) لقم 82 - 90000 طنجة 

بملغرب.
تغ ي3 تسن ة بلشركة

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 
 105127

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 
تغ ي3  تم   2021 ماي   (1 في  بملؤلخ 
 FUTUR« من  بلشركة  تسن ة 
.»NORD EST BETON« إلى »PREFA
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
يفل فز   01 بتاليخ  بطنجة  بلتجالية 

2021 تحت لقم 6109.
475I

MOGADOR CONSULTING

ALLMER SOLUTIONS
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
تففيت حصص

MOGADOR CONSULTING
 APPT RDC N° 385 RUE

 KENITRA BORJ 1 ، 44000،
ESSAOUIRA MAROC

ALLMER SOLUTIONS شركة ذبت 
مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 

بلفح د
 عنفبن مقرها بإلجتناعي شقة 
بالطابق بلثاني لقم 1220 تجزئة 
بلسقالة - 44000 بلصفيرة بملغرب.
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تففيت حصص
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.5771

بلفح د  بلشريك  قربل  بنقت�شى 

تنت   2021 شتن 3   2( في  بملؤلخ 

بملصادقة على :

غزالن مرزبكي  (ة)  تففيت بلس د 

أصل  من  بجتناع ة  حصة   500

1.000 حصة لفائدة بلس د (ة) سلمى 

علفبش بتاليخ )2 شتن 3 2021.

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم   

 18 بتاليخ  بالصفيرة  بالبتدبئ ة 

أكتفار 2021 تحت لقم 65).

476I

MOGADOR CONSULTING

ALLMER SOLUTIONS
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
تحفيل بلشكل بلقامفني للشركة

MOGADOR CONSULTING

 APPT RDC N° 385 RUE

 KENITRA BORJ 1 ، 44000،

ESSAOUIRA MAROC

ALLMER SOLUTIONS شركة ذبت 

مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 

بلفح د

  عنفبن مقرها بالجتناعي شقة 

بالطابق بلثاني لقم 1220 تجزئة 

بلسقالة - 44000 بلصفيرة.

تحفيل بلشكل بلقامفني للشركة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.5771

بلفح د  بلشريك  قربل  بنقت�شى 

بملؤلخ في )2 شتن 3 2021 تم تحفيل 

بلشكل بلقامفني للشركة من »شركة 

ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 

»شركة ذبت بملسؤ ل ة  إلى  بلفح د« 

بملحد دة«.

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

 18 بتاليخ  بالصفيرة  بالبتدبئ ة 

أكتفار 2021 تحت لقم 65).

477I

FLASH ECONOMIE

LEADER AUDIT CONSEIL
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
تحفيل بملقر بالجتناعي للشركة

LEADER AUDIT CONSEIL
شركة محد دة بملسؤ ل ة ذبت 

شريك  ح د
لأسنالها 100.000،00 دلهم

· بملقر بإلجتناعي ، إقامة بلعطفل 
زمقة 4 عنالة 6 لقم ).س دي مفمن 

بلدبل بلب ضاء
)25725 بلسجل بلتجالي / 

050)4048 بلتعريف بلجبائي / 
405000018)00006بلتعريف 

بملفحد
بلدبل بلب ضاء

1 - بنقت�شى قربل بلشريك بلفح د 
بملنعقد بتاليخ 01 يفم ف2021 ، فقد 

تقرل:
بلدبل  من  بلشركة  مقر  مقل 
دلب  ميشلفن  زمقة   (7 بلب ضاء: 
بلبلدية بلطابق)- –لقم1-- إلى إقامة 
بلعطفل زمقة 4 عنالة 6 لقم ).س دي 

مفمن بلدبل بلب ضاء
برسا�شي  بلقامفن  تح ين   ·

للشركة،
بكتابة  بلقامفني  بإليدبع  تم   -  2
بالدبل  بلتجالية  باملحكنة  بلضبط 
 2021 أكتفار   12 بتاليخ  بلب ضاء 

تحت عدد 59)796.
قصد بلنشر  بإلعالن

478I

FLASH ECONOMIE

ALMUHANAD ALBATTAR
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

قفل بلتصف ة

ALMUHANAD ALBATTAR
شركة محد دة بملسؤ ل ة

لأسنالها 100.000،00 دلهم
بملقر بإلجتناعي. شالع بفلكفن لقم 
144 عنالة زهرة)-- بقامة بس ة 

بلطابق بال 7. لقم2- 
بلدبلبلب ضاء

 RC : 313205/ IF : 15198317 /

ICE : 001750188000026
حل  تصف ة بلشركة

بنقت�شى عقد عرفي منعقد بالدبل 
بلب ضاء بتاليخ بتاليخ ) غشت 2021 
 ALMUHANAD بملسناة  للشركة 

ALBATTAR ، تقرل ما يلي:
بلنهائي  بلحساب  على  بملفبفقة   ·

لحل بلتصف ة.
· ت 3ئة ذمة بملصفي.

بلنهائ ة  بلتصف ة  بستنتاج   ·
للشركة.

· بلتشط ب من بلسجل بلتجالي.
بكتابة  بلقامفني  بإليدبع  تم   2-
بالدبل  بلتجالية  باملحكنة  بلضبط 
 2021 أكتفار   14 بتاليخ  بلب ضاء 

تحت لقم 796708.
قصد بلنشر  بإلعالن

479I

FIDUCIAIRE EL HANSALI SARL AU

شركة تيزال
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE EL HANSALI SARL
AU

20 شالع بملتنبي بلطابق بر 7 بني 
مال7 ، 000)2، بني مال7 بملغرب

شركة تيزب7 شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بلفح د

 عنفبن مقرها بإلجتناعي بالمل 
100-2 حي بلعامرية بني مال7 - 

000)2 بني مال7 بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بلفح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
12029

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
تم إعدبد بلقامفن   2021 شتن 3   27
مسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 
بلفح د  بلشريك  ذبت  محد دة 

باملنيزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بلفح د.

عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 
شركة   : بنختصر تسن تها  بإلقتضاء 

تيزب7.
بقالة ب ع   : غرض بلشركة بإيجاز 

بالتقس ط.
بالمل   : بالجتناعي  بملقر  عنفبن 
 - مال7  بني  بلعامرية  حي   100-2

000)2 بني مال7 بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 

دلهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : منزلن  محند  بلس د 

حصة بق نة 100 دلهم للحصة.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :
عنفبمه(ب)  منزلن  محند  بلس د 
 08 بلرقم  غ ثة  تجزئة  بنكي3بن  حي 

000)2 بني مال7 بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:
عنفبمه(ب)  منزلن  محند  بلس د 
 08 بلرقم  غ ثة  تجزئة  بنكي3بن  حي 

000)2 بني مال7 بملغرب
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
 18 بتاليخ  مال7  ببني  بالبتدبئ ة 

أكتفار 2021 تحت لقم 1078.

480I

AMJAD ANOUAR

OXYGENE LGHARB
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تففيت حصص

AMJAD ANOUAR
 HAY ESSALAM BLOC 10 N°

 APPT 05 ، 14200، SIDI 84-8(
SLIMANE MAROC

OXYGENE LGHARB شركة ذبت 
بملسؤ ل ة بملحد دة

 عنفبن مقرها بإلجتناعي شالع 
بالستقال7 لقم 98 - 14200 س دي 

سل نان بملغرب.
تففيت حصص

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 
.2227
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بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 
تنت   2021 أكتفار   12 في  بملؤلخ 

بملصادقة على :
عال7 بلركادي  (ة)  تففيت بلس د 
أصل  من  بجتناع ة  حصة   750
(ة)  بلس د  لفائدة  حصة   1.000
أكتفار   12 عبد بلعالي لحرش بتاليخ 

.2021
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم   
بالبتدبئ ة بس دي سل نان بتاليخ 21 
أكتفار 2021 تحت لقم 10/2021).
481I

BATI MERVEILLE

باتي مرفيي
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تأسيس شركة

BATI MERVEILLE
 4Rue Nopalea , Lot 4 Secteur
 17 Bloc i , Hay Riad - Rabat ،

10100، RABAT MAROC
باتي مرفيي شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة
 i 4 عنفبن مقرها بإلجتناعي ف ال 
شالع بلنفا ال قطاع 17 حي لياض 

بلرااط - 10100 بلرااط بملغرب
تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

155((9
في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
تم إعدبد بلقامفن   2021 أكتفار   1(
بملسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحد دة باملنيزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.
عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 
باتي   : تسن تها  بنختصر  بإلقتضاء 

مرفيي.
أشغا7   : بإيجاز  بلشركة  غرض 
جن ع  ترك ب  مقا 7   :  إصالحات 

أمفبع بللفح بلج�شي ب ا )1.
 بلق ام بجن ع برعنا7 بلتنفية. .

 i 4 ف ال   : عنفبن بملقر بالجتناعي 
لياض  حي   17 قطاع  بلنفا ال  شالع 

بلرااط - 10100 بلرااط بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.

 10.000 بلشركة:  لأسنا7  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :

بلس د لغزب ي عنر عنفبمه(ب) لقم 

46 شالع فا7  لد عني3 شقة 7 بكدب7 

بلرااط 10090 بلرااط بملغرب.

بلس د ببربه م لغر ش عنفبمه(ب) 

قطاع 14 بالقامات بلجن لة عنالة ب 

 10100 حي بلرياض بلرااط   7 شقة 

بلرااط بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:

بلس د لغزب ي عنر عنفبمه(ب) لقم 

46 شالع فا7  لد عني3 شقة 7 بكدب7 

بلرااط 10090 بلرااط بملغرب

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

أكتفار   18 بتاليخ  بالرااط  بلتجالية 

2021 تحت لقم 69)118.

482I

مكتب بملحاسبة

باب أصيلة
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
تففيت حصص

مكتب بملحاسبة

طريق بلعربئش عنالة أجعفن لقم 

7 بلطابق بلثاني بلقصر بلكبي3 ، 

92150، بلقصر بلكبي3 بملغرب

باب أص لة شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بلفح د

 عنفبن مقرها بإلجتناعي 42 شالع 

بلحسن 2 أص لة - 90050 أص لة 

بملغرب.

تففيت حصص
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.689

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 

تنت   2020 غشت   27 في  بملؤلخ 

بملصادقة على :

تففيت بلس د (ة) محند بلسناللي 
أصل  من  بجتناع ة  حصة   500
100 حصة لفائدة بلس د (ة) محند 

بلسناللي بتاليخ 27 غشت 2021.
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم   
يفم ف   07 بتاليخ  باص لة  بالبتدبئ ة 

2021 تحت لقم 9)1.
48(I

 ALI OULHAJ ( SIMOTIC) BUREAU DE

COMPTABILITE

VILYOM 
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

حل شركة

 ALI OULHAJ ( SIMOTIC)
BUREAU DE COMPTABILITE
صند ق بل 3يد 10) بلرئيس ة 
بلرش دية ، 52000، بلرش دية 

بملغرب
 VILYOM شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة(في طفل بلتصف ة)
 عنفبن مقرها بإلجتناعي قصر 

تامرما بلريصاني - 52000 بلرش دية 
بملغرب.

حل شركة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.11725
بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 
2021 تقرل حل  )2 شتن 3  بملؤلخ في 
بملحد دة  بملسؤ ل ة  ذبت  شركة 
 100.000 لأسنالها  مبلغ   VILYOM
دلهم  عنفبن مقرها بإلجتناعي قصر 
بلرش دية   52000  - تامرما بلريصاني 

بملغرب مت جة 7 : أزمة شغل.
قصر  ب  بلتصف ة  مقر  حدد    
بلرش دية   52000  - تامرما بلريصاني 

بملغرب. 
  عين:

بلس د(ة) محند ب زمف  عنفبمه(ب) 
شالع مفالي علي   14 بلزمقة   6 لقم 
بملغرب  بلرش دية   52000 بلشريف 

كنصفي (ة) للشركة.
  عند بإلقتضاء بلحد د بملفر ضة 
محل  لهم  بملخفلة  بلصالح ات  على 
بملخابرة  محل تبل غ بلعقفد  بلفثائق 

بملتعلقة بالتصف ة : -

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
 21 بتاليخ  بالرش دية  بالبتدبئ ة 

أكتفار 2021 تحت لقم 478.

484I

FLASH ECONOMIE

BÂTIRML
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تأسيس شركة

BÂTIRML
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة
 مقرها بإلجتناعي :46 شالع 

بلزلقطفني بلطابق 2 بلشقة لقم 6 - 
بلدبل بلب ضاء

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
تم إعدبد بلقامفن   2021 شتن 3   28
بملسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحد دة باملنيزبت بلتال ة
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

مسؤ ل ة محد دة
BÂTIRML:تسن ة بلشركة

أعنا7   : بإيجاز  بلشركة  غرض 
مختلفة

بلتخط ط  بالستشالبت  بلتجهيز 
في مجا7 بلعقالبت

تر يج  ؛  بلعقالبت  شربء  ا ع 
بلعقالبت  إدبلتها ؛

46 شالع  عنفبن بملقر بالجتناعي : 
بلزلقطفني بلطابق 2 بلشقة لقم 6 - 

بلدبل بلب ضاء
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة
 100.000 :مبلغ لأسنا7 بلشركة: 

دلهم، مقسم كالتالي
بلس دة سالة ملجاهد : 0)) حصة 

بق نة 100 دلهم للحصة:
بلس د لش د بلرم لي : 40) حصة 

بق نة 100 دلهم للحصة
 ((0  : بلس د عبد بلعزيز بملربدي 

حصة بق نة 100 دلهم للحصة
بلشخص ة  بلعائل ة  :برسناء   

 صفات  مفبطن بلشركاء
عنفبنها  ملجاهد  سالة  بلس دة 
 15 مجنفعة  صفف ا  لياض  مركب 

عنالة 9 ط ) شقة 10 - مرت ل.
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بلس د لش د بلرم لي عنفبمه مخ ل 
بلرحنة م س 5 عنالة 4 شقة 9 ب الد 

بحند 1 دبل بفعزة - بلدبل بلب ضاء
بلس د عبد بلعزيز بملربدي عنفبمه 
مديفمة-   (58 لقم  مديفمة  تجزئة 

بلدبل بلب ضاء
بلشخص ة  بلعائل ة  :برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة
عنفبنها  ملجاهد  سالة  بلس دة 
 15 مجنفعة  صفف ا  لياض  مركب 

عنالة 9 ط ) شقة -1 مرت ل
بلس د لش د بلرم لي عنفبمه مخ ل 
بلرحنة م س 5 عنالة 4 شقة 9 ب الد 

بحند 1 دبل بفعزة - بلدبل بلب ضاء
بلس د عبد بلعزيز بملربدي عنفبمه 
 - مديفمة   (58 لقم  مديفمة  تجزئة 

بلدبل بلب ضاء
باملركز  بلقامفني  بإليدبع  تم 
بلب ضاء  بالدبل  لالستثنال  بلجهفي 
لقم  تحت   2021 أكتفار   08 بتاليخ 

518805
485I

FLASH ECONOMIE

ECOLED
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
لفع لأسنا7 بلشركة

ECOLED
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
 مقرها بإلجتناعي: س دي معر ف 
5 زمقة فال قي بلرحالي لقم 9)-41 - 

بلدبل بلب ضاء
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي: 

212801
لفع لأسنا7 بلشركة

بلفح د  بلشريك  قربل  بنقت�شى 
بملؤلخ في 22 أكتفار 2014 قرل

من  بلشركة  لأسنا7  لفع   
100.000 دلهم إلى 500.000 دلهم

6  7 من بلنظام  تعديل بلفصف7 
برسا�شي للشركة

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم   
بتاليخ  بلب ضاء  بالدبل  بلتجالية 
12أكتفار 2021 تحت لقم )5)796.
486I

FLASH ECONOMIE

ECOLED
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
لفع لأسنا7 بلشركة

ECOLED
محد دة  مسؤ ل ة  ذبت  شركة 

ذبت بلشريك بلفح د
 مقرها بإلجتناعي: س دي معر ف 
 -  (9-41 زمقة فال قي بلرحالي لقم   5

بلدبل بلب ضاء
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي: 

212801
لفع لأسنا7 بلشركة

بلفح د  بلشريك  قربل  بنقت�شى 
بملؤلخ في 21 شتن 3 2021 قرل

من  بلشركة  لأسنا7  لفع   
500.000 دلهم إلى 700.000 دلهم

6  7 من بلنظام  تعديل بلفصف7 
برسا�شي للشركة

بلشر ع في إعادة بناء بلقفبمين.
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
 18 بتاليخ  بلب ضاء  بالدبل  بلتجالية 

أكتفار 2021 تحت لقم 2)7969

487I

FLASH ECONOMIE

 SERVICES ET SOLUTIONS
 POUR LA SÉCURITÉ AU

TRAVAIL ET EQUIPEMENTS
إعالن متعدد بلقربلبت

 SERVICES ET SOLUTIONS
 POUR LA SÉCURITÉ AU

TRAVAIL ET EQUIPEMENTS
 شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
لأسنالها :150000 دلهم

مقرها بالجتناعي:ديال بله ثم زمقة 
)1 محل لقم 16 عنالة T2 س دي 

مفمن بلدبل بلب ضاء
لقم بلتق  د في بلسجل 

بلتجالي:270125
بنقت�شى بلجنع بلعام بالستثنائي 
 15 بتاليخ  بملنعقد في بلدبل بلب ضاء 

يفم ف 2021 تنت بالشالة بلى :

- فاة بلس د بلحسن بلفبفي بلهالك 
ق د ح اته 7 1500 حصة بجتناع ة 

بق نة 100 دلهم للحصة
تقس م لأسنا7 بلشركة بملحدد في 
مبلغ 150.000 دلهم مقسنة مفزعة 

على  لثة بلهالك كالتالي :
 250 بفجنعة  بلفبفي  -بلس د 

حصة
 188 بلب ض  غزالن  بلس دة   -

حصة
-بلس د بلفبفي بل اس 282 حصة
-بلس د بلفبفي عنربن 282 حصة
-بلس د بلفبفي بدليس 282 حصة

-بلس د بلفبفي محند 54 حصة
-بلس د بحند بلفبفي 54 حصة

-بلس د بلفبفي عبد هللا 54 حصة
-بلس د بلفبفي عنر 54 حصة

بنجنفع 1500 حصة
هذب  من  بعتبالب  بلشركة  -حل 

بل فم
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم   
 14 بتاليخ  بلب ضاء  بالدبل  بلتجالية 

أكتفار 2021 تحت لقم 796685.
488I

FLASH ECONOMIE

SRS MACHINE
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تحفيل بملقر بالجتناعي للشركة

SRS MACHINE
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة

لأسنالها : 500.000 دلهم
 مقرها بإلجتناعي: 41 شالع 

بلزلقطفني بلطابق 7 بلشقة 7) 
بلدبل بلب ضاء

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 
(5562(

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 
 2021 شتن 3   21 بتاليخ  بملؤلخ 
بلحالي  بالجتناعي  بملقر  :تحفيل  تم 
بلزلقطفني  شالع   41 إلى  للشركة 
بلطابق 7 بلشقة 7) - بلدبل بلب ضاء

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
 15 بتاليخ  بلب ضاء  بالدبل  بلتجالية 

أكتفار 2021 تحت لقم 796854
489I

بمغال عبد بلغاففل

TRANS TISSAR
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
تأسيس شركة

بمغال عبد بلغاففل
شالع بلجيش بمللكي بقامة بلنفل لقم 
1 بلطابق بال 7 تطفبن ، 000)9، 

تطفبن بملغرب
TRANS TISSAR شركة ذبت 

مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 
بلفح د

 عنفبن مقرها بإلجتناعي حي بملح ط 
ساحة مفالي بدليس زلهفن لقم 5 
بملض ق عنالة بملض ق بلفن دق - 

150)9 بملض ق بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بلفح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
(0(95

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
تم إعدبد بلقامفن   2021 أكتفار   11
مسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 
بلفح د  بلشريك  ذبت  محد دة 

باملنيزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بلفح د.
عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 
 TRANS : بإلقتضاء بنختصر تسن تها

.TISSAR
مقل   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بلبضائع دبخل  خالج بملغرب.
حي   : بالجتناعي  بملقر  عنفبن 
بملح ط ساحة مفالي بدليس زلهفن 
بملض ق  عنالة  بملض ق   5 لقم 

بلفن دق - 150)9 بملض ق بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 

دلهم، مقسم كالتالي:
 100  : محند  بلزلغ لي  بلس د 

حصة بق نة 1.000 دلهم للحصة.
 100  : محند  بلزلغ لي  بلس د 

بق نة 1.000 دلهم.
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بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :

بلس د بلزلغ لي محند عنفبمه(ب) 

حي بملح ط شالع عثنان ببن عفان 
بملض ق   7 لقم   2 مسلك   4 منر 

150)9 بملض ق بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:

بلس د بلزلغ لي محند عنفبمه(ب) 

حي بملح ط شالع عثنان ببن عفان 
بملض ق   7 لقم   2 مسلك   4 منر 

150)9 بملض ق بملغرب

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

أكتفار   15 بالبتدبئ ة بتطفبن بتاليخ 

2021 تحت لقم 5)44.

490I

DO CONSULTING

 SANA EDUCATION PRIVE

CASA 1
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
تغ ي3 تسن ة بلشركة

DO CONSULTING

 Bd Ain Taoujtate - Quartier ,(0

 Bourgogne، 20000، Casablanca

Maroc

 SANA EDUCATION PRIVE CASA

1 شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة 

ذبت بلشريك بلفح د

 عنفبن مقرها بالجتناعي هضبة 

بلحي - ماص ة عبد بملؤمن  شالع 

مفليف - 20000 بلدبل بلب ضاء 

بملنلكة بملغرا ة.

تغ ي3 تسن ة بلشركة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

(495(7

بلفح د  بلشريك  قربل  بنقت�شى 

تم   2021 غشت   (0 في  بملؤلخ 

 SANA« من  بلشركة  تسن ة  تغ ي3 

إلى   »EDUCATION PRIVE CASA 1

 ECOLE FRANCAISE GUY DE«

.»MAUPASSANT PRIVEE

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
 18 بتاليخ  بلب ضاء  بالدبل  بلتجالية 

أكتفار 2021 تحت لقم 797019.
491I

DO CONSULTING

 SANA EDUCATION PRIVE
CASA 2

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 
بلشريك بلفح د

تغ ي3 تسن ة بلشركة

DO CONSULTING
 Bd Ain Taoujtate - Quartier ,(0

 Bourgogne، 20000، Casablanca
Maroc

 SANA EDUCATION PRIVE CASA
2 شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة 

ذبت بلشريك بلفح د
 عنفبن مقرها بالجتناعي هضبة 
بلحي - ماص ة عبد بملؤمن  شالع 
مفليف - 20000 بلدبل بلب ضاء 

بملنلكة بملغرا ة.
تغ ي3 تسن ة بلشركة

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 
(77141

بلفح د  بلشريك  قربل  بنقت�شى 
تم   2021 غشت   (0 في  بملؤلخ 
 SANA« من  بلشركة  تسن ة  تغ ي3 
 EDUCATION PRIVE CASA
 ECOLE TRILINGUE« إلى   »2

.»INTERNATIONALE PRIVEE
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
 18 بتاليخ  بلب ضاء  بالدبل  بلتجالية 

أكتفار 2021 تحت لقم 797021.
492I

FIDUBAC SARL

AGROASB
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

لفع لأسنا7 بلشركة

FIDUBAC SARL
162مكرل شالع يفسف ببن تاشفين 
 NADOR، بلشقة لقم 11 بلناضفل

62000، nador maroc
AGROASB شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة

 عنفبن مقرها بإلجتناعي سكتفل 

حسن بلفك 27 قلع ة سلفبن 

بلناظفل - 6200 بلناظفل بملغرب.

لفع لأسنا7 بلشركة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.1506(

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 

تم   2021 أكتفار   15 في  بملؤلخ 

قدله  بنبلغ  بلشركة  لأسنا7  لفع 

 90.000« أي من  دلهم«   110.000«

عن  دلهم«   200.000« إلى  دلهم« 

لفع بلق نة بإلسن ة لألسهم   : طريق 

بملفجفدة.

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

 18 بتاليخ  بالناضفل  بالبتدبئ ة 

أكتفار 2021 تحت لقم )419.

49(I

THE RIGHT POINT

RAH OBTENIS
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
تأسيس شركة

THE RIGHT POINT

 RUE SAAD IBNOU ABI

 WAKKAS IMMEUBLE 49 ETAGE

 3 BUREAU N° 5 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

RAH OBTENIS شركة ذبت 

مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 

بلفح د

 عنفبن مقرها بإلجتناعي 26 شالع 

مرس بلسلطان بلطابق بال 7 شقة 

) - 00)20 بلدبل بلب ضاء بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بلفح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

519679

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
تم إعدبد بلقامفن   2021 شتن 3   20

مسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بلفح د  بلشريك  ذبت  محد دة 

باملنيزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بلفح د.
عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 
 RAH  : تسن تها  بنختصر  بإلقتضاء 

.OBTENIS
تجالة   : بإيجاز  بلشركة  غرض 
 بستي3بد  تصدير  شربء  ا ع جن ع 

بملنتجات  برصناف.
بستي3بد  تصدير  تجالة  شربء 
 تفزيع جن ع بلبنفد بملتعلقة بقطاع 
بلعامة  جن ع  بلبناء  برشغا7 
بملنتجات بلتي من بملحتنل أن تعزز 

بلغرض بملؤس�شي للشركة.
جن ع برعنا7 بملتنفعة.

تقديم بلخدمات.
شربء  ا ع  بستي3بد  تصدير بملفبد 
 بلخدمات بملتعلقة أ  بلتي ال تتعلق 

بغرض بلشركة.
تنث ل أي شركة أجنب ة أ   طن ة 
مكفمات  أ   معدبت  تنتج  أ   تقدم 

لتعزيز أغربض بلشركة.
بقتناء  تأجي3 بحت اجات بملجتنع 
من جن ع بملالكات برجنب ة  اربءبت 

بالخت3بع.
ما  كل  دلبسة  إدلبك  تصن م 

يتعلق بالكائن بملحدد أعاله.
بلفساطة  بملشالكة في أي شركة 

تنالس أ  ال تنالس مفس بلنشاط.
 تصن ع جن ع برصناف.

بجن ع  عام  بشكل  بلتجالة 
بلتجالي  بملقبفلة  بلتباد7  برشكا7 

 بلتفزيع.
بلتنث ل بلتجالي

بلتعاقد من بلباطن على برعنا7 
في  بملتخصصة  بلعنالة   تأجي3 

مختلف بملجاالت.
برنشطة  جن ع   ، أعم   بشكل 
بلصناع ة  بلعنل ات   جن ع 
 بلتجالية  بملال ة  بملنقفلة  بلعقالية 
نشاطها  جن ع  تعزز  قد  بلتي 
مباشر  بشكل  بملتعلقة  بملعامالت 
بارش اء  بملنتجات  مباشر  غي3  أ  
برش اء  أعاله  جن ع  بملذكفلة 
بملناثلة ذبت بلصلة أ  بلتي ينكن أن 

تعزز إنشائها أ  بلخلق.بلتنن ة..
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26 شالع  عنفبن بملقر بالجتناعي : 

مرس بلسلطان بلطابق بال 7 شقة ) 

- 00)20 بلدبل بلب ضاء بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 

دلهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : لحنفي  هشام  بلس د 

دلهم   100.000 بق نة  حصة 

للحصة.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :

عنفبمه(ب)  لحنفي  هشام  بلس د 
زب ية زمقة بملدبلس  قا�شي بكال بقامة 

معاليف   19 بلشقة   4 بينان بلطابق 

20000 بلدبل بلب ضاء بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:

عنفبمه(ب)  لحنفي  هشام  بلس د 
زب ية زمقة بملدبلس  قا�شي بكال بقامة 

معاليف   19 بلشقة   4 بينان بلطابق 

20000 بلدبل بلب ضاء بملغرب

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

 18 بتاليخ  بلب ضاء  بالدبل  بلتجالية 

أكتفار 2021 تحت لقم 5961).

494I

DO CONSULTING

 RENEWABLE AFRICAN
 GREEN ENERGY AND CARS

INDUSTRY
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تحفيل بملقر بالجتناعي للشركة

DO CONSULTING

 Bd Ain Taoujtate - Quartier ,(0

 Bourgogne، 20000، Casablanca

Maroc

 RENEWABLE AFRICAN GREEN

 ENERGY AND CARS INDUSTRY

شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

 عنفبن مقرها بإلجتناعي 24 شالع 

ببربه م بللنتفني - حي بلفبحات - 

20000 بلدبل بلب ضاء بملغرب.

تحفيل بملقر بالجتناعي للشركة

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 
.(6144(

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 
2020 تم تحفيل  0) يفم ف  بملؤلخ في 
من  للشركة  بلحالي  بالجتناعي  بملقر 
حي   - بللنتفني  ببربه م  شالع   24«
بلب ضاء  بلدبل   20000  - بلفبحات 
بملغرب« إلى »5 شالع بلقفبت بملسلحة 
بلدبل   20000  -  12 بلطابق   - بمللك ة 

بلب ضاء بملغرب«.
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
 21 بتاليخ  بلب ضاء  بالدبل  بلتجالية 

أكتفار 2021 تحت لقم 2)7971.

495I

HELP ENTREPRISE

RIF IBDAA
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تأسيس شركة

HELP ENTREPRISE
 23RUE BOURED 2EME ETG
 APPT 4 ROCHES NOIRES ،

20290، CASABLANCA MAROC
RIF IBDAA شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة
 عنفبن مقرها بإلجتناعي )2 

زمقة بفليد بلطابق بلثاني شقة 
4 بلصخفل بلسفدبء - 20290 

بلدبلبلب ضاء بملغرب
تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

51985(
في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
تم إعدبد بلقامفن   2021 شتن 3   (0
بملسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحد دة باملنيزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.
عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 
 RIF  : تسن تها  بنختصر  بإلقتضاء 

.IBDAA
بستي3بد   : بإيجاز  بلشركة  غرض 
بلعطفل  بملبخرة  بمفبع   تصدير 

 سجاد للصالة.

زمقة   2(  : عنفبن بملقر بالجتناعي 
بفليد بلطابق بلثاني شقة 4 بلصخفل 
بلدبلبلب ضاء   20290  - بلسفدبء 

بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 

دلهم، مقسم كالتالي:
 500  : بمنال  بلعزيز  عبد  بلس د 

حصة بق نة 100 دلهم للحصة.
بلس د بلفقي3 سع د : 500 حصة 

بق نة 100 دلهم للحصة.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :
بلس د عبد بلعزيز بمنال عنفبمه(ب) 
ب5  عنالة  بلخطاب  عنران  مشر ع 
لقم 12 شطر 2 20540 بلدبلبلبضاء 

بملغرب.
عنفبمه(ب)  سع د  بلفقي3  بلس د 
شالع بلففبلبت زمقة 1 لقم 26 طابق 

2 ح م 20570 بلدبلبلبضاء بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:
بلس د عبد بلعزيز بمنال عنفبمه(ب) 
ب5  عنالة  بلخطاب  عنران  مشر ع 
لقم 12 شطر 2 20540 بلدبلبلبضاء 

بملغرب
عنفبمه(ب)  سع د  بلفقي3  بلس د 
شالع بلففبلبت زمقة 1 لقم 26 طابق 

2 ح م 20570 بلدبلبلبضاء بملغرب
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
 21 بتاليخ  بلب ضاء  بالدبل  بلتجالية 

أكتفار 2021 تحت لقم 797209.

496I

بمغال عبد بلغاففل

IMMO HAJJI
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تففيت حصص

بمغال عبد بلغاففل
شالع بلجيش بمللكي بقامة بلنفل لقم 
1 بلطابق بال 7 تطفبن ، 000)9، 

تطفبن بملغرب
IMMO HAJJI شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة

 عنفبن مقرها بإلجتناعي حي 

بلرم الت شالع بفلك نافاسف زمقة 

2 بلطابق 1 لقم 4 مرت ل - 150)9 

مرت ل بملغرب.

تففيت حصص
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.25795

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 

تنت   2021 أكتفار   08 في  بملؤلخ 

بملصادقة على :

حف ظ حاجي  (ة)  بلس د  تففيت 

 100 حصة بجتناع ة من أصل   25

حصة لفائدة بلس د (ة) فد ى حاجي 

بتاليخ 08 أكتفار 2021.

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم   

أكتفار   15 بالبتدبئ ة بتطفبن بتاليخ 

2021 تحت لقم 8)44.

497I

TSL GOLDEN DAK

JUDANA ALUMINIUM
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
تأسيس شركة

TSL GOLDEN DAK

حي مفالي لش د زمقة بمفافن لقم 

 Dakhla ،7(000 ، 742 بلدبخلة

بملغرب

JUDANA ALUMINIUM شركة 

ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د

 عنفبن مقرها بإلجتناعي حي 

بلفحدة 9)9)، بلدبخلة - 000)7 

بلدبخلة بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بلفح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

19(61

في  مؤلخ  مفثق  عقد  بنقت�شى 
تم إعدبد بلقامفن   2021 شتن 3   14

مسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بلفح د  بلشريك  ذبت  محد دة 

باملنيزبت بلتال ة:
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ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بلفح د.
عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 
 : تسن تها  بنختصر  بإلقتضاء 

.JUDANA ALUMINIUM
مجالة   •  : بإيجاز  بلشركة  غرض 
للصدأ  بملقا م  برملن فم  بلففالذ 
بلفبجهات  بلستائر   تكس ة 

بلكهراائ ة.
تجالة  شربء  ا ع  بستي3بد   •
بربفبب  بلنفبفذ  بلزجاج   تصدير 

بملزد ج.
بستي3بد بملفبد  بملفبد  بملعدبت   •
برملن فم  الستغال7  إمتاج  بلالزمة 

بكافة أشكاله.
تصدير   / بستي3بد   ، تاجر عام   •
جن ع بملنتجات  برصناف بلطب ع ة 
 ، أ  برجنب ة  بملغرا ة   ، أ  بملصنعة 
 جن ع برصناف  بملنتجات بملصرح 
بلجنرك ة  بلتسن ة  قبل  من  بها 

بملغرا ة.
،  بلب ع  ،  بلشربء  بلتجالة   •
بلباطن  من  ،  بلتأجي3  ،  بإليجال 
برلب�شي  جن ع  ،  إدبلة  تشغ ل 
بلعالية ، بلزلبع ة أ  بملباني ، لجن ع 
بملباني بلسكن ة أ  بملهن ة أ  بلتجالية 

أ  بلصناع ة أ  بلزلبع ة أ  غي3ها ؛
بلتقس م  بلتجهيز  بلصرف   •
في  الستخدبمها  لأللب�شي  بلصحي 
بجن ع  بلعقالي  بلت3 يج  بلبناء. 

أشكاله ؛
بستي3بد بملفبد  بملفبد  بملعدبت   •

بلالزمة للبناء.
جن ع  بناء  ا ع  تسفيق   •

بملساكن منخفضة بلتكلفة.
عنل ات  جن ع  إمجاز  تنف ذ   •
بملساكن  أ   بملباني  بلبناء  تشي د 

لجن ع بالستخدبمات.
• بلب ع بلكلي أ  بلجزئي للنباني أ  
 ، بملبن ة أ  بملزمع بناؤها   ، بملساكن 

على بلخالطة ، قبل أ  بعد بكتنالها.
• تتعهد بالن ابة عنها أ  م ابة عن 
بلبناء  أعنا7  بجن ع  ثالثة  أطربف 
بملائي  بلحديد   بلطالء  بلعز7 
برخرى  برعنا7   بلنجالة  جن ع 

بملتعلقة بشكل مباشر أ  غي3 مباشر 

بتشي د بملباني ؛

تشغ ل  إنشاء  إدبلة   •

بملعسكربت  بلنز7  بملفت الت 

 بلبناغل.

بإلقامات  أ   بلرحالت  تنظ م   •

بلفردية أ  بلجناع ة أ  ب ع بملنتجات 

بلس اح ة.

ينكن  بلتي  بلخدمات  عرض   •

تقدينها أثناء بلرحالت أ  بإلقامات ، 

 على  جه بلخصفص حجز  تسل م 

عن  م ابة  ،  بلتأجي3  بلنقل  تذبكر 

،  حجز  بلنقل  ،   سائل  عنالئها 

 ، بلس احي  بلغرف في منشآت بإليفبء 

أ  قسائم تقديم   إصدبل بإلقامة  / 

بلطعام ؛

تشغ ل  إدبلة  تطفير  تنظ م   •

 تسفيق جن ع بلرحالت أ  مسابقات 

بملحل ين  للس اح  بلرياض ة  بلص د 

 برجامب.

بملتعلقة  بلخدمات  تقديم   •

س نا  ،  ال  بلس احي  باالستقبا7 

بملدن  إلى  بلرحالت  بلزيالبت  تنظ م 

بلتاليخ ة  خدمة   بملفبقع  بملعالم 

بملرشدين  بملرشدين بلس اح ين.

بلس اح ة  برنشطة  جن ع   •

بالرياضة  بلص د  ص د  بملتعلقة 

برسناك  برحدبث بلجبل ة  بلفن ة 

 بلثقاف ة  بلرياض ة.

إمتاج أ  ب ع بلطر د بلس اح ة   •

بتنظ م  مرتبطة  بعنل ات  ،  بلق ام 

 ، بملناثلة  برحدبث  أ   بملؤتنربت 

 كذلك برحدبث بلفن ة  بلثقاف ة.

• تشغ ل  إدبلة  تأجي3  شربء  ا ع 

أ  غي3 منقفلة  أي منتلكات منقفلة 

أ   بلس اح ة  أ   بلتجالية  لألغربض 
، قرى  بملساكن   ، (بلفنادق  بلسكن ة 

بلعطالت ، بلنز7 ، بلتخ  م ، بركفبخ 

 جن ع مؤسسات بلند بت برخرى).

 ، ،  تشغ ل  ،  ح ازة  إنشاء   •

تباد7  معامالت  جن ع  مع   بلتجالة 

لفكاالت  برجنب ة  بلنقدية  بر لبق 

بلسفر.

• بلنقل بلس احي.

جن ع  تأجي3  إدبلة  تشغ ل   •
شركات أ   كاالت بلنقل بلس احي.

• بلتجالة بلعامة  بستي3بد  تصدير 
بملنتجات بلغذبئ ة بملرتبطة بالنشاط 

بلس احي.
شربء  ا ع  بستي3بد  إمتاج   •
أ   بملفبد  جن ع   تصن ع  تنث ل 
بملرتبطة  بلبناء  عناصر  أ   بملكفمات 
بشكل مباشر أ  غي3 مباشر بارش اء 

بملذكفلة أعاله ؛
• جن ع أعنا7 بلبناء ،  بلسباكة 
،  برسطفبمة  ،  برمابيب  ،  بلطالء 
،  بلعربب ،  بلرصف ،  بلخرسامة ، 

 ق اس  لسم بملباني.
بلبالط  أمفبع  جن ع  عنل   •

 بلبالط  برسالك.
• بملعدبت بلصح ة  بلصنامات.

ذبت  بلكهرااء  أعنا7  جن ع   •
بلجهد بملنخفض  بملتفسط    بلعالي.

بلحديد  أعنا7  جن ع   •
بله اكل   ، بملعدم ة   بإلنشاءبت 
 ، برمابيب   ، بلغاليات   ، بملعدم ة 
برقفا7 ، بملسبك ، بلطالء  بلتزج ج ،
• جن ع أمفبع بإلدبلة  بلتعاقد من 

بلباطن.
بلص امة  أعنا7  بجن ع  بلق ام   •
بملباني  ،  تطهي3   بلخدمات 

 بإلنشاءبت ،  الفلة بلت3بة.
بلحربسة  بلنظافة  برمن   •
 بملربقبة  بلبستنة  تنظ ف  ص امة 

بملباني بلعامة  بلخاصة.
• شربء  ا ع بلشاحنات  بلس البت 

 بآلالت.
بملركبات  جن ع  مقل  تأجي3   •
 بآلالت  مقل بلبضائع لحساب بلغي3.
 ، بلعامة  برجهزة  بللفبزم   •
،  برد بت  بلبناء  ،  مفبد   برجهزة 
 ، ،  بلخشب  ،  بلطالء  بلصغي3ة 
،  معدبت  ،  بلكهرااء   بلسباكة 

بلص د  بملفبد.
بلعنل ات  جن ع   ، •  افجه عام 
أ   بملنقفلة  أ   بملال ة  أ   بلصناع ة 
تكفن  قد  بلتي  بلعقالية  بلتجالية 
مرتبطة بشكل مباشر أ  غي3 مباشر 
بفبحدة أ  أخرى من بلعنل ات بملشال 
إليها أعاله ،  ذلك لتسه ل أ  تعزيز أ  

تطفير نشاط بملجتنع. مهنا كان شكل 
بلشركات بلتي تسعى لتحق ق أهدبف 

مناثلة أ  ذبت صلة..
حي   : بالجتناعي  بملقر  عنفبن 
 7(000  - بلدبخلة   ،(9(9 بلفحدة 

بلدبخلة بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 

دلهم، مقسم كالتالي:
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :
حي  بلس د جفبد قال7 عنفبمه(ب) 
 7(000 بلدبخلة   ،(227 بلفحدة 

بلدبخلة بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:
حي  بلس د جفبد قال7 عنفبمه(ب) 
 7(000 بلدبخلة   ،(227 بلفحدة 

بلدبخلة بملغرب
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
 20 بتاليخ  بلدهب  بفبدي  بالبتدبئ ة 

شتن 3 2021 تحت لقم 8)15.

498I

TSL GOLDEN DAK

RG SURVEILLANCE
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
تأسيس شركة

TSL GOLDEN DAK
حي مفالي لش د زمقة بمفافن لقم 
 Dakhla ،7(000 ، 742 بلدبخلة

بملغرب
RG SURVEILLANCE شركة ذبت 
مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 

بلفح د
 عنفبن مقرها بإلجتناعي حي 

كس كسات 02 شالع السالكا لقم 
29، بلدبخلة - 000)7 بلدبخلة 

بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بلفح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
19411
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في  مؤلخ  مفثق  عقد  بنقت�شى 
تم إعدبد بلقامفن   2021 شتن 3   22
مسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 
بلفح د  بلشريك  ذبت  محد دة 

باملنيزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بلفح د.
عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 
 RG  : تسن تها  بنختصر  بإلقتضاء 

.SURVEILLANCE
غرض بلشركة بإيجاز : • برنشطة 

برمن ة بلخاصة.
بملربقبة  أ   بلبشرية  بملربقبة   •
بأمظنة برمن بإللكت3 م ة أ  حربسة 
 ، بملنتلكات بملنقفلة أ  غي3 بملنقفلة 
هذه  في  برشخاص  سالمة   كذلك 

بملباني.
تففي3  بلشركة هف  بلغرض من   •
،  أمن برشخاص  خدمات بلحناية 
 بلبضائع ،  مربفقة كبال بلشخص ات 
،  بملفبد  برمفب7  ،  بلسلع بلثن نة 
بلثن نة ،  إدبلة بملخاطر  بلخدمات ؛
• ينكنها أن تقفم ، إما لنفسها أ  
بلعنل ات  بجن ع   ، بلغي3  عن  م ابة 
بلزلبع ة  أ   بلتجالية  أ   بلصناع ة 
أ  بلحربج ة أ  بملال ة أ  بملنقفلة أ  
بلعقالية ، سفبء في بملغرب أ  في بلخالج 
برحكام  بتطب ق  بإلخال7  د ن   ،
ف نا   ، في بملنلكة  بلقامفم ة بلنافذة. 
 ، يتعلق بشكل مباشر أ  غي3 مباشر 
كلً ا أ  جزئً ا ، بغرض بلشركة أ  من 

بملحتنل أن يسهل تحق قه ؛
• يجفز لها على  جه بلخصفص ، 
 ،  

ً
د ن أن يكفن هذب بلتعدبد شامال

أن يكفن لها أي مبنى أ  نشاط تجالي 
،  اربءبت بالخت3بع  بلت3بخ ص بملبن ة 
أ  بملكتسبة أ  بملنفردة أ  بملستأجرة ؛
• ينكن أن تكفن أيًضا مهتنة عن 
أ    ، أ  بالكتتاب   ، طريق بملساهنة 
بالمدماج ، أ  بملشالكة بملال ة ، أ  بأي 
 س لة أخرى في أي شركة أ  شركة 
مغرا ة أ  أجنب ة ، لها هدف مشابه 
أ  مرتبط بها أ  أنها مف دة ببساطة 
غرضها  من  جزء  أ   كل  لتحق ق 

بملؤس�شي ؛

من بين أمفل أخرى   ، يجفز لها   •

إدبلة أي عنل تجالي أ  شركة لها   ،

بقت3بض  أ   إقربض  ؛  فيها  مصلحة 

إعطاء  ؛  عنل  أي  إلمجاز  برمفب7 

 بستالم جن ع بلضنامات ؛

بلحربسة  بلنظافة  برمن   •

 بملربقبة  بلبستنة  تنظ ف  ص امة 

بملباني بلعامة  بلخاصة.

بلعنل ات  جن ع   ، •  افجه عام 

أ   بملنقفلة  أ   بملال ة  أ   بلصناع ة 

تكفن  قد  بلتي  بلعقالية  بلتجالية 

مرتبطة بشكل مباشر أ  غي3 مباشر 

بفبحدة أ  أخرى من بلعنل ات بملشال 

إليها أعاله ،  ذلك لتسه ل أ  تعزيز أ  

تطفير نشاط بملجتنع. مهنا كان شكل 

بلشركات بلتي تسعى لتحق ق أهدبف 

مناثلة أ  ذبت صلة..

حي   : بالجتناعي  بملقر  عنفبن 

لقم  السالكا  شالع   02 كس كسات 

بلدبخلة   7(000  - بلدبخلة   ،29

بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 

دلهم، مقسم كالتالي:

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :

عنفبمه(ب)  بلرك بي  بحن د  بلس د 

 7(000  15 لقم  كس كسات  حي 

بلدبخلة بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:

عنفبمه(ب)  بلرك بي  بحن د  بلس د 

 7(000  15 لقم  كس كسات  حي 

بلدبخلة بملغرب

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

 27 بتاليخ  بلدهب  بفبدي  بالبتدبئ ة 

شتن 3 2021 تحت لقم -.

499I

مكتب بلزياني عبد بلحق  شركاؤه

IDEMY PRIVEE
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تغ ي3 نشاط بلشركة

مكتب بلزياني عبد بلحق  شركاؤ

126 شالع محند بلخامس عنالة 

سق ف بلطابق 1 بلرقم 2 بلجديدة 

بلجديدة، 24000، بلجديدة بملغرب

IDEMY PRIVEE-

شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

 عنفبن مقرها بالجتناعي 04 تجزئة 

حك نة مؤسسة بحسان - - 24000 

بلجديدة بملغرب.

تغ ي3 نشاط بلشركة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.154((

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 

تم تغ ي3   2021 شتن 3   15 بملؤلخ في 

بلخدمة  نشاط  من  بلشركة  نشاط 

 إطال بلتدليب »إلى« بلتعل م بلخاص.

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

 11 بتاليخ  بالجديدة  بالبتدبئ ة 

أكتفار 2021 تحت لقم 27014.

500I

مكتب بلتفث ق بلعصري بنربكش بالستاذ جنا7 

محدب

RIAD WELCOME FAYE
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
تأسيس شركة

مكتب بلتفث ق بلعصري بنربكش 

بالستاذ جنا7 محدب
زب ية شالع محند بلسادس  طريق 
تالكة بقامة كال لين بلطابق بال 7 

بلشقة لقم 1 ,2 جليز مربكش ، 

40000، مربكش بملغرب

RIAD WELCOME FAYE شركة 

ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د

 عنفبن مقرها بإلجتناعي دلب بن 

عنربن لقم 12  12مكرل لياض 

بلزيتفن لقديم مربكش بملدينة - 

40000 مربكش بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بلفح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

119601

في  مؤلخ  مفثق  عقد  بنقت�شى 

تم إعدبد بلقامفن   2021 شتن 3   (0

مسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بلفح د  بلشريك  ذبت  محد دة 

باملنيزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بلفح د.

عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 

 RIAD  : بنختصر تسن تها  بإلقتضاء 

. WELCOME FAYE

تدبي3   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

س احي.

دلب   : بالجتناعي  بملقر  عنفبن 

12  12مكرل لياض  بن عنربن لقم 

 - بملدينة  مربكش  لقديم  بلزيتفن 

40000 مربكش بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 

دلهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : ج 3بني  محند  بلس د 

حصة بق نة 100 دلهم للحصة.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :

عنفبمه(ب)  ج 3بني  محند  بلس د 

 45800 تنغي3 د بل تزكي تفدغى بلعل ا 

تنغي3 بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:

عنفبمه(ب)  ج 3بني  محند  بلس د 

 45800 تنغي3 د بل تزكي تفدغى بلعل ا 

تنغي3 بملغرب

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

أكتفار   21 بلتجالية بنربكش بتاليخ 

2021 تحت لقم 128667.
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DO CONSULTING

GOOD FELLOWS
إعالن متعدد بلقربلبت

DO CONSULTING
 Bd Ain Taoujtate - Quartier ,(0

 Bourgogne، 20000، Casablanca
Maroc

 GOOD FELLOWS
»شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة«

 عنفبن مقرها بالجتناعي: شالع -6) 
ف ال لقم 80--82 حي بلهنا - 20000 

بلدبل بلب ضاء بملنلكة بملغرا ة.
»إعالن متعدد بلقربلبت«

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي: 
.514545

بنقت�شى بلجنع بلعام بالستثنائي 
بملؤلخ في 20 شتن 3 2021

تم بتخاذ بلقربلبت بلتال ة: 
قربل لقم 1: بلذي ينص على مايلي: 
مديرة  صففبن  كنزة  بلس دة  تع ين 

مشالكة
قربل لقم 2: بلذي ينص على مايلي: 
بعتناد بلس دة كنزة صففبن كشريك 

جديد
قربل لقم ): بلذي ينص على مايلي: 
تعفد   

ً
سهنا  (0 ب ع  على  بملفبفقة 

لصالح  أيفش  مب ل  للس د  ملك تها 
بلس دة كنزة صففبن

 تبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 
بلنظام برسا�شي بلتال ة: 

بند لقم 7: بلذي ينص على مايلي: 
بملفبفقة بلنسب ة على تعديل بملادة 7 

من بلنظام برسا�شي
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
 18 بتاليخ  بلب ضاء  بالدبل  بلتجالية 

أكتفار 2021 تحت لقم 797017.
502I

MOGADOR CONSULTING

ALLMER SOLUTIONS
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
تع ين مسي3 جديد للشركة

MOGADOR CONSULTING
 APPT RDC N° 385 RUE

 KENITRA BORJ 1 ، 44000،

ESSAOUIRA MAROC
ALLMER SOLUTIONS شركة ذبت 

مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 
بلفح د

 عنفبن مقرها بإلجتناعي شقة 
بالطابق بلثاني لقم 1220 تجزئة 
بلسقالة - 44000 بلصفيرة بملغرب.

تع ين مسي3 جديد للشركة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.5771
بلفح د  بلشريك  قربل  بنقت�شى 
2021 تم تع ين  )2 شتن 3  بملؤلخ في 
بلس د(ة)  للشركة  جديد  مسي3 

علفبش سلمى كنسي3 آخر
تبعا لقبف7 بستقالة بملسي3.

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
 18 بتاليخ  بالصفيرة  بالبتدبئ ة 

أكتفار 2021 تحت لقم 65).

50(I

sacompta sarl au

G TRAV - YG
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
تأسيس شركة

sacompta sarl au
244 شالع بلجيش بمللكي ميسفل ، 

250))، ميسفل بملغرب
G TRAV - YG شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بلفح د
 عنفبن مقرها بإلجتناعي شالع 
بلحسن بلثاني ميسفل - 250)) 

ميسفل بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بلفح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
20(7

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
تم إعدبد بلقامفن   2021 أكتفار   08
مسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 
بلفح د  بلشريك  ذبت  محد دة 

باملنيزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بلفح د.

عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 

 G  : تسن تها  بنختصر  بإلقتضاء 

.TRAV - YG

بلبناء   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

 بالشغا7 مختلفة+متحادث.

شالع   : بالجتناعي  بملقر  عنفبن 

 ((250  - ميسفل  بلثاني  بلحسن 

ميسفل بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 

دلهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : غازي  ياسين  بلس د 

حصة بق نة 100 دلهم للحصة.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :

عنفبمه(ب)  غازي  ياسين  بلس د 

شالع بل اسنين بلحي بالدبلي ميسفل 

250)) ميسفل بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:

عنفبمه(ب)  غازي  ياسين  بلس د 

شالع بل اسنين بلحي بالدبلي ميسفل 

250)) ميسفل بملغرب

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

أكتفار   18 بالبتدبئ ة ببفملان بتاليخ 

2021 تحت لقم 5/2021)).

504I

sacompta sarl au

LOU-BNA BATI
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
تأسيس شركة

sacompta sarl au

244 شالع بلجيش بمللكي ميسفل ، 

250))، ميسفل بملغرب

LOU-BNA BATI شركة ذبت 

مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 

بلفح د

 عنفبن مقرها بإلجتناعي د بل بم 

بللفاع  زغت ميسفل - 250)) 

ميسفل بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بلفح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

20(9

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 

تم إعدبد بلقامفن   2021 أكتفار   08

مسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بلفح د  بلشريك  ذبت  محد دة 

باملنيزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بلفح د.

عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 

LOU-  : بنختصر تسن تها  بإلقتضاء 

.BNA BATI

بلبناء   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

 بالشغا7 بملختلفة+متحادث.

د بل   : بالجتناعي  بملقر  عنفبن 

 ((250  - ميسفل  بللفاع  زغت  بم 

ميسفل بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 

دلهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : بلس د محند بلرغر غي 

حصة بق نة 100 دلهم للحصة.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :

بلس د محند بلرغر غي عنفبمه(ب) 

د بل بم بللفاع  زغت ميسفل 250)) 

ميسفل بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:

بلس د محند بلرغر غي عنفبمه(ب) 

د بل بم بللفاع  زغت ميسفل 250)) 

ميسفل بملغرب

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

أكتفار   18 بالبتدبئ ة ببفملان بتاليخ 

2021 تحت لقم 5/2021)).

505I



21641 الجريدة الرسميةعدد 5688 - 27 لا ع بر 7 )144 )) مففن 3 2021) 

STE FIDU WHITE

SPEC AUTO

شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

حل شركة

STE FIDU WHITE

 RESI SABRINE BLOC F ETAGE 1

 APPART 1-TAOURIRT ، 65800،

TAOURIRT MAROC

SPEC AUTO شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة(في طفل بلتصف ة)

 عنفبن مقرها بإلجتناعي 11 شالع 

زلقطفني بلطابق بلثاني لقم 7  جدة 

- 60000  جدة بملغرب.

حل شركة

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.(15((

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 

تقرل   2021 أكتفار   08 في  بملؤلخ 

حل شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة 

لأسنالها  مبلغ   SPEC AUTO

مقرها  دلهم  عنفبن   100.000

بإلجتناعي 11 شالع زلقطفني بلطابق 

60000  جدة   - 7  جدة  بلثاني لقم 

بملغرب مت جة 7 : عدم تحق ق بلهدف 

بالجتناعي.

  حدد مقر بلتصف ة ب 11 شالع 

زلقطفني بلطابق بلثاني لقم 7  جدة 

- 60000  جدة بملغرب. 

  عين:

بل ناني  بفزيان  بلس د(ة) 

حي  كنففدة  زمقة   1011  عنفبمه(ب) 

بملغرب  تا ليرت   65800 غشت   20

كنصفي (ة) للشركة.

  عند بإلقتضاء بلحد د بملفر ضة 

محل  لهم  بملخفلة  بلصالح ات  على 

بملخابرة  محل تبل غ بلعقفد  بلفثائق 

بملتعلقة بالتصف ة : -

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

أكتفار   15 بتاليخ  بفجدة  بلتجالية 

2021 تحت لقم 586).

506I

بلمك

DIRAFROST MAROC
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
تع ين مسي3 جديد للشركة

بلمك
شالع يفسف ببن تاشفين لقم 14 

بلعربئش، 92000، بملغرب
 DIRAFROST MAROC

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 
بلشريك بلفح د

 عنفبن مقرها بإلجتناعي تجزئة 
شعبان 1 لقم 541 - 92000 

بلعربئش بملغرب.
تع ين مسي3 جديد للشركة

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 
.(26(

بلفح د  بلشريك  قربل  بنقت�شى 
2021 تم تع ين  27 شتن 3  بملؤلخ في 
فان  بلس د(ة)  للشركة  مسي3 جديد 

دين بفش جي3ي كنسي3 آخر
تبعا لقبف7 بستقالة بملسي3.

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
بتاليخ  بالعربئش  بالبتدبئ ة 
لقم  تحت   2021 أكتفار   18

.26011121015252

507I

GESTION ALJANOUB

AYRARI
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
قفل بلتصف ة

GESTION ALJANOUB
زمقة تطفبن حي بلسعادة عنالة لقم 
2 بلطابق بلثالث بلع فن ، 70000، 

بلع فن بملغرب
AYRARI شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بلفح د

 عنفبن مقرها بإلجتناعي : مجنفعة 
120 لقم 16 تجزئة لي3بك بلع فن - 

70000 بلع فن بملغرب.
قفل بلتصف ة

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
.2((65

بلفح د  بلشريك  قربل  بنقت�شى 

تقرل   2021 أكتفار   01 في  بملؤلخ 

شركة ذبت مسؤ ل ة   AYRARI حل 

محد دة ذبت بلشريك بلفح د مبلغ 

دلهم  عنفبن   100.000 لأسنالها 

120 لقم  مقرها بإلجتناعي مجنفعة 

 70000  - بلع فن  لي3بك  تجزئة   16

بلع فن بملغرب مت جة النهاء بلنشاط.

  عين:

حن ف  بلصند  عبد  بلس د(ة) 

بملجنفعة  لي3بك  تجزئة   عنفبمه(ب) 

16 70000 بلع فن بملغرب  120 لقم 

كنصفي (ة) للشركة.

  قد تم بنعقاد بلجنع ة بلختام ة 

بتاليخ 01 أكتفار 2021  في مجنفعة 

 - تجزئة لي3بك بلع فن   16 لقم   120

70000 بلع فن بملغرب.

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

21 أكتفار  بالبتدبئ ة بالع فن بتاليخ 

2021 تحت لقم 254/2021).

508I

GESTION ALJANOUB

SAKIA INMAA
إعالن متعدد بلقربلبت

GESTION ALJANOUB

زمقة تطفبن حي بلسعادة عنالة لقم 

2 بلطابق بلثالث بلع فن ، 70000، 

بلع فن بملغرب

SAKIA INMAA »شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة ذبت بلشريك 

بلفح د«

 عنفبن مقرها بالجتناعي: بقامة 

بل 3كة لقم 92 بلطابق بلخامس شقة 
لقم 5 محج محند بلسادس بلع فن 

- 70000 بلع فن بملغرب.

»إعالن متعدد بلقربلبت«

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي: 

.272(5

بنقت�شى بلجنع بلعام بالستثنائي 

بملؤلخ في 18 أكتفار 2021 تم بتخاذ 

بلقربلبت بلتال ة: 

على  ينص  بلذي   :01 لقم  قربل 
من  حصة   10000 تففيت  مايلي: 
محند  س دي  بلرش د  بلس د  لد 
 MO HOLDING شركة  لصالح 

ش.م.م 
على  ينص  بلذي   :02 لقم  قربل 
مايلي: حذف جن ع بالنشطة  بضافة 
متعددة  بشعا7   : بالت ة  بالنشطة 
 – تصدير  بستي3بد   – تجالة عامة   -

بشغا7 بلبناء –مقل بلبضائع...
على  ينص  بلذي   :0( لقم  قربل 

مايلي: تح ين بلنظام بالسا�شي
 تبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

بلنظام برسا�شي بلتال ة: 
على  ينص  بلذي   :0( لقم  بند 

مايلي: تعديل نشاط بلشركة
بند لقم 06  07: بلذي ينص على 
مايلي: تغ ي3 بلشريك بلفح د بناء على 
تففيب 10000 حصة من بلس د  لد 
بلرش د س دي محند لصالح شركة 

MO HOLDING ش.م.م 
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
21 أكتفار  بالبتدبئ ة بالع فن بتاليخ 

2021 تحت لقم 255/2021).

509I

FIDUCOGEM

SALIMA ET FILS BUSINESS
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
تأسيس شركة

FIDUCOGEM
لقم 5 عنالة 52 مكاتب بشرف شالع 
 FES ،(0000 ، محند بلسادس فاس

MAROC
 SALIMA ET FILS BUSINESS

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 
بلشريك بلفح د

 عنفبن مقرها بإلجتناعي لقم 1 
عنالة 160 س2 زمقة 0) بلعن 3ة 

ز بغة - 0000) فاس بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بلفح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
69879
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في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
تم إعدبد بلقامفن   2021 شتن 3   22
مسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 
بلفح د  بلشريك  ذبت  محد دة 

باملنيزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بلفح د.
عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 
 : تسن تها  بنختصر  بإلقتضاء 

.SALIMA ET FILS BUSINESS
ب ع   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بملالبس بالتقس ط.
 1 لقم   : بالجتناعي  بملقر  عنفبن 
بلعن 3ة   (0 زمقة  س2   160 عنالة 

ز بغة - 0000) فاس بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 

دلهم، مقسم كالتالي:
سل نة  س حى  بلكبي3  بلس دة 
دلهم   100 بق نة  حصة   1.000  :

للحصة.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :
سل نة  س حى  بلكبي3  بلس دة 
 (0 زمقة  س2   160 لقم  عنفبمه(ب) 

بلعن 3ة ز بغة 0000) فاس بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:
سل نة  س حى  بلكبي3  بلس دة 
 (0 زمقة  س2   160 لقم  عنفبمه(ب) 

بلعن 3ة ز بغة 0000) فاس بملغرب
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
أكتفار   18 بتاليخ  بفاس  بلتجالية 

2021 تحت لقم 4594.
510I

ste karama gestion sarl au

شركة غسيل متنقل النور
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
تأسيس شركة

ste karama gestion sarl au
 ain kadous N°32 RUE 251 FES
 RUE 10 N° 251 BAB SIFER AIN

 HAROUNE FES، 30000، FES

MAROC

شركة غس ل متنقل بلنفل شركة 

ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د

 عنفبن مقرها بإلجتناعي شالع 
10لقم 251 عين هال ن باب بلس فر 

فاس - 0000) فاس بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بلفح د 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

6612(

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
بلقامفن  إعدبد  تم   2021 يناير   22

مسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بلفح د  بلشريك  ذبت  محد دة 

باملنيزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بلفح د.

عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 

شركة   : بنختصر تسن تها  بإلقتضاء 

غس ل متنقل بلنفل.

غس ل   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

متنقل.

شالع   : بالجتناعي  بملقر  عنفبن 
10لقم 251 عين هال ن باب بلس فر 

فاس - 0000) فاس بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 

دلهم، مقسم كالتالي:

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :

متنقل  غس ل  شركة  بلشركة 
عين  حي   251 لقم  عنفبمه(ب)  بلنفل 

 (0000 فاس  بلس فر  باب  هال ن 

فاس بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:

عنفبمه(ب)  بقفلة  محند  بلس د 
لقم 251 حي عين هال ن باب بلس فر 

فاس 0000) فاس بملغرب 

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
أبريل   01 بتاليخ  بفاس  بلتجالية 

2021 تحت لقم -.
511I

 ADIL ANOIR COMPTABILITE & TAX

SOLUTIONS SARL

BAIRH RADIATEUR
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

لفع لأسنا7 بلشركة

 ADIL ANOIR COMPTABILITE &
TAX SOLUTIONS SARL

 Avenue Mohammed Slaoui n
 44, Fès Boite Postale : 2255،

30000، Fès Maroc
BAIRH RADIATEUR شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة
 عنفبن مقرها بإلجتناعي 10 تجزئة 
بل 3كة  يئام بنسفدة متجر ) فاس 

0000) فاس بملغرب.
لفع لأسنا7 بلشركة

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 
.4(697

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 
تم   2021 مالس   02 في  بملؤلخ 
قدله  بنبلغ  بلشركة  لأسنا7  لفع 
»250.000 دلهم« أي من »00.000) 
عن  دلهم«   (00.000« إلى  دلهم« 
لفع بلق نة بإلسن ة لألسهم   : طريق 

بملفجفدة.
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
يفم ف   08 بتاليخ  بفاس  بلتجالية 

2021 تحت لقم )276.
512I

 ADIL ANOIR COMPTABILITE & TAX

SOLUTIONS SARL

NAJATE RADIATEUR
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تغ ي3 تسن ة بلشركة

 ADIL ANOIR COMPTABILITE &
TAX SOLUTIONS SARL

 Avenue Mohammed Slaoui n
 44, Fès Boite Postale : 2255،

30000، Fès Maroc
NAJATE RADIATEUR

 شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

 عنفبن مقرها بالجتناعي 10 تجزئة 

بل 3كة  يئام بنسفدة متجر ) فاس 

0000) فاس بملغرب.

تغ ي3 تسن ة بلشركة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

 4(697

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 

تم تغ ي3   2021 مالس   02 بملؤلخ في 

 NAJATE« من  بلشركة  تسن ة 

 BAIRH« إلى   »RADIATEUR

.»RADIATEUR

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

يفم ف   08 بتاليخ  بفاس  بلتجالية 

2021 تحت لقم )276.

51(I

 ADIL ANOIR COMPTABILITE & TAX

SOLUTIONS SARL

LE MASTER
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
تحفيل بملقر بالجتناعي للشركة

 ADIL ANOIR COMPTABILITE &

TAX SOLUTIONS SARL

 Avenue Mohammed Slaoui n

 44, Fès Boite Postale : 2255،

30000، Fès Maroc

LE MASTER شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بلفح د

 عنفبن مقرها بإلجتناعي إفربن 

شالع ال مالش في3ت حي بلرياض 

000)5 إفربن بملغرب.

تحفيل بملقر بالجتناعي للشركة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.68607

بلفح د  بلشريك  قربل  بنقت�شى 

بملؤلخ في 04 مالس 2021 تم تحفيل 

من  للشركة  بلحالي  بالجتناعي  بملقر 

حي  في3ت  مالش  ال  شالع  »إفربن 

إلى  بملغرب«  إفربن   5(000 بلرياض 

سالم  هاي  غرماطة  شالع   (6 »لقم 

بفلكيز فاس 0000) فاس بملغرب«.
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باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
يفم ف   28 بتاليخ  بفاس  بلتجالية 

2021 تحت لقم 152).
514I

 ADIL ANOIR COMPTABILITE & TAX

SOLUTIONS SARL

ECOLE LES FRERES
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

لفع لأسنا7 بلشركة

 ADIL ANOIR COMPTABILITE &
TAX SOLUTIONS SARL

 Avenue Mohammed Slaoui n
 44, Fès Boite Postale : 2255،

30000، Fès Maroc
ECOLE LES FRERES شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة
 عنفبن مقرها بإلجتناعي بقامة 

مرا ا كم 1 طريق عين بلشقف فاس 
0000) فاس بملغرب.
لفع لأسنا7 بلشركة

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 
.(1185

بلعام  بلجنع  بنقت�شى 
يفم ف   07 في  بملؤلخ  بإلستثنائي 
2021 تم لفع لأسنا7 بلشركة بنبلغ 
من  أي  دلهم«   100.000« قدله 
»1.400.000 دلهم« إلى »1.500.000 
بلق نة  لفع   : طريق  عن  دلهم« 

بإلسن ة لألسهم بملفجفدة.
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
يفل فز   15 بتاليخ  بفاس  بلتجالية 

2021 تحت لقم 490).
515I

 ADIL ANOIR COMPTABILITE & TAX

SOLUTIONS SARL

XARIT
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تحفيل بملقر بالجتناعي للشركة

 ADIL ANOIR COMPTABILITE &
TAX SOLUTIONS SARL

 Avenue Mohammed Slaoui n
 44, Fès Boite Postale : 2255،

30000، Fès Maroc
 XARIT

شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

 عنفبن مقرها بإلجتناعي شالع عبد 

بلكريم بلخطابي عنالة بن مف�شى 

بلجفبش بلطابق 2 فاس 0000) 

فاس بملغرب.

تحفيل بملقر بالجتناعي للشركة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.66801

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 

تم تحفيل   2021 ماي   26 بملؤلخ في 

من  للشركة  بلحالي  بالجتناعي  بملقر 

عنالة  بلخطابي  بلكريم  عبد  »شالع 

فاس   2 بلطابق  بلجفبش  بن مف�شى 

دلب   5« إلى  بملغرب«  فاس   (0000

فاس  دمناتي  سكايت   - ملكا س 

0000) فاس بملغرب«.

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
يفل فز   1( بتاليخ  بفاس  بلتجالية 

2021 تحت لقم 422).

516I

س تي هالد إلكت3 م كس ش.ذ.م.م

سيتي هارد إلكترونيكس 
ش.ذ.م.م

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
تع ين مسي3 جديد للشركة

س تي هالد إلكت3 م كس ش.ذ.م.م

70، طريق تطفبن عنالة أجدير« 

بلطابق برل�شي« ، 90000، طنجة 

بملغرب

س تي هالد إلكت3 م كس ش.ذ.م.م 

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د

 عنفبن مقرها بإلجتناعي 70، طريق 

تطفبن عنالة أجدير« بلطابق 

برل�شي - 90000 طنجة بملغرب.

تع ين مسي3 جديد للشركة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.1116(9

بلفح د  بلشريك  قربل  بنقت�شى 

2021 تم تع ين  19 غشت  بملؤلخ في 

لبحر  مسي3 جديد للشركة بلس د(ة) 

عبد بللط ف كنسي3 آخر.

تبعا لقبف7 بستقالة بملسي3.
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
شتن 3   0( بتاليخ  بطنجة  بلتجالية 

2021 تحت لقم 245688.

517I

NAC CONSEIL

 STE PHARMACIE BERRADA
FES

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 
بلشريك بلفح د

تأسيس شركة

NAC CONSEIL
 IMM 13 RUE TANGER BUREAU

 N° 15 ETAGE 3 BD JOULANE
 ATLAS FES ، 30000، FES

MAROC
 STE PHARMACIE BERRADA FES
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
 عنفبن مقرها بإلجتناعي لقم 212 
حي بملحندي عين قد س فاس - 

0000) فاس بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بلفح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
69251

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
تم إعدبد بلقامفن   2021 يفل فز   14
مسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 
بلفح د  بلشريك  ذبت  محد دة 

باملنيزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بلفح د.
عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 
 STE  : تسن تها  بنختصر  بإلقتضاء 

.PHARMACIE BERRADA FES
غرض بلشركة بإيجاز : ص دل ة /

ب ع بملنتجات بلطب ة.
عنفبن بملقر بالجتناعي : لقم 212 
 - فاس  قد س  عين  بملحندي  حي 

0000) فاس بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.

 (00.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 

دلهم، مقسم كالتالي:

بلس دة كفتر بربدة كفزي : 000.) 

حصة بق نة 100 دلهم للحصة.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :

بلس د كفتر بربدة كفزي عنفبمه(ب) 

بلطابق   8 بقامة بلحك م بلشقة   48

بالطلس  بلخط ب  ببن  شالع  بال 7 

فاس 0000) فاس بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:

كفزي  بربدة  كفتر  بلس دة 

بقامة بلحك م بلشقة   48 عنفبمه(ب) 

بلطابق بال 7 شالع ببن بلخط ب   8

بالطلس فاس 0000) فاس بملغرب

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

غشت   26 بتاليخ  بفاس  بلتجالية 

2021 تحت لقم 866).

518I

fiduciaire ficogest 

AKNBY TRAVAUX
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تأسيس شركة

fiduciaire ficogest

64 شالع بي3بمزبلبن تنغي3 45800 ، 

45800، تنغي3 بملغرب

AKNBY TRAVAUX شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة

 عنفبن مقرها بإلجتناعي د بل بيت 

إعزب تلمي تنغي3 - 45800 تنغي3 

بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

2049

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
تم إعدبد بلقامفن   2021 يفل فز   28

بملسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحد دة باملنيزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.
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عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 
 : تسن تها  بنختصر  بإلقتضاء 

.AKNBY TRAVAUX
غرض بلشركة بإيجاز : أعنا7 بناء

خدمات بلتنظ ف
أمابيب  خطفط  ص امة  أ   بناء 

بمل اه  بلصرف بلصحي.
د بل   : بالجتناعي  بملقر  عنفبن 
تنغي3   45800  - بيت إعزب تلمي تنغي3 

بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.
 10.000 بلشركة:  لأسنا7  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
حصة   500  : بلس د باسف كنا7 

بق نة 10 دلهم للحصة.
حصة   500  : بلس د محند زغف 

بق نة 10 دلهم للحصة.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :
 (6 بلس د باسف كنا7 عنفبمه(ب) 
زمقة بمفكر حي بلفالحة تنغي3 45800 

تنغي3 بملغرب.
عنفبمه(ب)  زغف  محند  بلس د 
بملهدية  طريق   92 لقم  دبدة  تجزئة 

سال 11102 سال بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:
 (6 بلس د باسف كنا7 عنفبمه(ب) 
زمقة بمفكر حي بلفالحة تنغي3 45800 

تنغي3 بملغرب
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
بالبتدبئ ة بتنغي3 بتاليخ - تحت لقم -.
519I

MAITRISECONSULTING

ميلك بار
إعالن متعدد بلقربلبت

MAITRISECONSULTING
 IMM 3 RUE CHERARDA

 BOURGOGNE CASABLANCA
 CASABLANCA، 20000،
CASABLANCA MAROC

م لك بال »شركة ذبت بملسؤ ل ة 
بملحد دة ذبت بلشريك بلفح د«

 عنفبن مقرها بالجتناعي: لقم 176 

شالع عبدبلرحنان بلدكالي تجزئة 
بملفيلحة بالجديدة بلجديدة 24000 

بلجديدة بملغرب.
»إعالن متعدد بلقربلبت«

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي: 
.15870

بنقت�شى بلجنع بلعام بالستثنائي 
بملؤلخ في )2 أبريل 2021

تم بتخاذ بلقربلبت بلتال ة: 
قربل لقم 1: بلذي ينص على مايلي: 
تجالي  أصل  بز ل  خالد  بلس د  ب ع 
بالجديدة  كائنة  مقهى  عن  عبالة 
176 شالع عبدبلرحنان بلدكالي  لقم 
تجزئة بملفيلحة لفائدة بلس دة فاطنة 
حق ق  ثنن بلب ع 600000.00 دلهم
 تبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

بلنظام برسا�شي بلتال ة: 
بند لقم 0: بلذي ينص على مايلي: 

ب ع أصل تجالي ملقهى
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
بالبتدبئ ة بالجديدة بتاليخ 19 غشت 

2021 تحت لقم 0000.
520I

 ADIL ANOIR COMPTABILITE & TAX

SOLUTIONS SARL

BTP SAISS
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تع ين مسي3 جديد للشركة

 ADIL ANOIR COMPTABILITE &
TAX SOLUTIONS SARL

 Avenue Mohammed Slaoui n
 44, Fès Boite Postale : 2255،

30000، Fès Maroc
BTP SAISS شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة
 عنفبن مقرها بإلجتناعي شالع 4 

بناء 8 شقة 1 حي برمدلس شالع ببن 
بلخط ب فاس 0000) فاس بملغرب.

تع ين مسي3 جديد للشركة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.59705
بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 
2021 تم تع ين  05 يفل فز  بملؤلخ في 
بلس د(ة)  للشركة  جديد  مسي3 
تبعا  كنسي3  ح د  ح اة  حجفبي 

إلقالة مسي3.

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
يفل فز   05 بتاليخ  بفاس  بلتجالية 

2021 تحت لقم 775).
521I

 ADIL ANOIR COMPTABILITE & TAX

SOLUTIONS SARL

BTP SAISS
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تحفيل بلشكل بلقامفني للشركة

 ADIL ANOIR COMPTABILITE &
TAX SOLUTIONS SARL

 Avenue Mohammed Slaoui n
 44, Fès Boite Postale : 2255،

30000، Fès Maroc
BTP SAISS شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة
  عنفبن مقرها بالجتناعي شالع 4 

بناء 8 شقة 1 حي برمدلس شالع ببن 
بلخط ب فاس 0000) فاس.

تحفيل بلشكل بلقامفني للشركة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.59705
بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 
بملؤلخ في 05 يفل فز 2021 تم تحفيل 
بلشكل بلقامفني للشركة من »شركة 
ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة« إلى »شركة 
ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 

بلفح د«.
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
يفل فز   05 بتاليخ  بفاس  بلتجالية 

2021 تحت لقم 775).
522I

ste controle balance sarl

chaudi -k
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
قفل بلتصف ة

ste controle balance sarl
 appt 3 immb 1031. lot riad al
 ismailia marjane 1. meknes
 meknes، 50000، MEKNES

maroc
chaudi -k شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بلفح د

 عنفبن مقرها بإلجتناعي : لقم 17 
مكرل دلب بلفربن بني محند مكناس 

- 50000 مكناس بملغرب.
قفل بلتصف ة

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
.48549

بلفح د  بلشريك  قربل  بنقت�شى 
تقرل حل   2020 مفم 3   25 بملؤلخ في 
مسؤ ل ة  ذبت  شركة   chaudi -k
محد دة ذبت بلشريك بلفح د مبلغ 
دلهم  عنفبن   100.000 لأسنالها 
17 مكرل دلب  مقرها بإلجتناعي لقم 
 50000  - بلفربن بني محند مكناس 
ملشاكل  مت جة  بملغرب  مكناس 

بلتنفيل  تاتي3 كفف د 19.
  عين:

بلقر�شي  حن د  بلس د(ة) 
 عنفبمه(ب) لقم 17 مكرل دلب بلفربن 
مكناس   50000 مكناس  بني محند 

بملغرب كنصفي (ة) للشركة.
  قد تم بنعقاد بلجنع ة بلختام ة 
 17 2020  في لقم  25 دجن 3  بتاليخ 
مكرل دلب بلفربن بني محند مكناس 

- 50000 مكناس بملغرب.
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
غشت   (0 بتاليخ  بنكناس  بلتجالية 

2021 تحت لقم 288.

52(I

Sud Business Center

ZAP CALL
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
تأسيس شركة

Sud Business Center
إقامة جفهرة برطلس عنالة د لقم 
2 بلطابق برل�شي زب ية زمقة أبف بكر 
بلصديق  زمقة زينب مفيس ة بلحي 
بلشتفي مربكش، 40000، مربكش 

بملغرب
ZAP CALL شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بلفح د
 عنفبن مقرها بإلجتناعي 55 ، شالع 
محند بلخامس ،بقامة جكال شقة 
)) جليز - 40000 مربكش بملغرب
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تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بلفح د 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

118(51

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
تم إعدبد بلقامفن   2021 شتن 3   01

مسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بلفح د  بلشريك  ذبت  محد دة 

باملنيزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بلفح د.

عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 

 ZAP  : تسن تها  بنختصر  بإلقتضاء 

.CALL

مركز   -  : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بالتصا7 

-  كالة بلتفبصل  بالشهال.

-  كالة بلتنظ م بلتجالي  بلفني.

عنفبن بملقر بالجتناعي : 55 ، شالع 

محند بلخامس ،بقامة جكال شقة )) 

جليز - 40000 مربكش بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.

 10.000 بلشركة:  لأسنا7  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

زبب كف  بمخ ل  م ج ل  بلس د 

 100 بق نة  حصة   100  : في3مامديز 

دلهم للحصة.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :

زبب كف  بمخ ل  م ج ل  بلس د 
في3مامديز عنفبمه(ب) زمقة هفمت م 16أ 

بلج كا 7)48 بالين بلج كا.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:

ديبي  م  عني3  كزبفيي  بلس د 
عنفبمه(ب) لياض بمدلف لقم 12 بفعكاز 

40160 مربكش بملغرب

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

شتن 3   10 بتاليخ  بنربكش  بلتجالية 

2021 تحت لقم 86)127.

524I

4YOUR BUSINESS CONSULTING

SAVEURS PATI-CREME
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تأسيس شركة

 4YOUR BUSINESS

CONSULTING

شالع بلحسن بلتاني بقامة ببتها7 س 

بلطابق بلثالت شقة 4 ، 150)4، 

ببن جرير بملغرب

SAVEURS PATI-CREME شركة 

ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

 عنفبن مقرها بإلجتناعي حي برمل 

تجزئة لجاء هللا لقم 06 - 150)4 

ببن جرير بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

2875

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
تم إعدبد بلقامفن   2021 شتن 3   08

بملسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحد دة باملنيزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.

عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 

 : تسن تها  بنختصر  بإلقتضاء 

.SAVEURS PATI-CREME

غرض بلشركة بإيجاز : -صنع  ا ع 

بملثلجات

- محل صنع  ا ع بلحلفيات.

عنفبن بملقر بالجتناعي : حي برمل 

تجزئة لجاء هللا لقم 06 - 150)4 ببن 

جرير بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 

دلهم، مقسم كالتالي:

بملل ح  بيت  بللط ف  عبد  بلس د 

دلهم   100 بق نة  حصة   500  :

للحصة.

 500  : مشكفلي  أيفب  بلس د 

حصة بق نة 100 دلهم للحصة.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :

بملل ح  بيت  بللط ف  عبد  بلس د 

 12 عنفبمه(ب) حي مفالي لش د قطاع 

لقم 26) 150)4 ببن جرير بملغرب.

بلس د أيفب مشكفلي عنفبمه(ب) 

ببن جرير   4(150  06 حي برمل لقم 

بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:

بملل ح  بيت  بللط ف  عبد  بلس د 

 12 عنفبمه(ب) حي مفالي لش د قطاع 

لقم 26) 150)4 ببن جرير بملغرب

بلس د أيفب مشكفلي عنفبمه(ب) 

ببن جرير   4(150  06 حي برمل لقم 

بملغرب

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

بالبتدبئ ة بابن جرير بتاليخ 28 شتن 3 

2021 تحت لقم 461.

525I

ف كفجيس

LENHA REAL ESTATE SARL
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تأسيس شركة

ف كفجيس

)4 زمقة مفليطام ا بلشقة 4 ج ليز ، 

40000، مربكش بملغرب

 LENHA REAL ESTATE SARL

شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

 عنفبن مقرها بإلجتناعي شالع عبد 

بلكريم بلخطابي بقامة جفبد عنالة 

لقم 109 شقة لقم )4 مربكش - 

40000 مربكش بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

11899(

 1( في  مؤلخ  حر  عقد  بنقت�شى 

بلقامفن  إعدبد  تم   2021 شتن 3 

بملسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحد دة باملنيزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.

عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 

 : تسن تها  بنختصر  بإلقتضاء 

.LENHA REAL ESTATE SARL

إدبلة   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

 تشغ ل جن ع بلفنادق  بملطاعم.

عنفبن بملقر بالجتناعي : شالع عبد 

بقامة جفبد عنالة  بلخطابي  بلكريم 

 - مربكش   4( لقم  شقة   109 لقم 

40000 مربكش بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.

 10.000 بلشركة:  لأسنا7  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

 CHAPIRON AGNES بلس دة 

 100 بق نة  حصة   SABINE : (0

دلهم للحصة.

 LES TSARINES SAS : بلشركة 

70 حصة بق نة 100 دلهم للحصة.

 CHAPIRON AGNES بلس دة 

SABINE : (000 بق نة 100 دلهم.

 LES TSARINES SAS : بلشركة 

7000 بق نة 100 دلهم.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :

 CHAPIRON AGNES بلس دة 

فرنسا  فرنسا.  عنفبمه(ب)   SABINE

فرنسا.

 LES TSARINES SAS بلشركة 

عنفبمه(ب) فرنسا. فرنسا فرنسا.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:

 CHAPIRON AGNES بلس دة 

فرنسا  فرنسا.  عنفبمه(ب)   SABINE

فرنسا

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

شتن 3   (0 بتاليخ  بنربكش  بلتجالية 

2021 تحت لقم 128065.

526I
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ف كفجيس

 GLOBAL EQUIPEMENT
BATIMENT SARL

شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة
تحفيل بملقر بالجتناعي للشركة

ف كفجيس
)4 زمقة مفليطام ا بلشقة 4 ج ليز ، 

40000، مربكش بملغرب
 GLOBAL EQUIPEMENT

BATIMENT SARL شركة ذبت 
بملسؤ ل ة بملحد دة

 عنفبن مقرها بإلجتناعي 9 بلحي 
بلصناعي س دي غامم بلطابق 

بالل�شي مربكش - 40000 مربكش 
بملغرب.

تحفيل بملقر بالجتناعي للشركة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.69559
بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 
بملؤلخ في 01 شتن 3 2021 تم تحفيل 
بملقر بالجتناعي بلحالي للشركة من »9 
بلطابق  بلصناعي س دي غامم  بلحي 
مربكش   40000  - مربكش  بالل�شي 
جناعة  بلقايد  »د بل  إلى  بملغرب« 
 40000  - مربكش  حرا ل   ق ادة 

مربكش بملغرب«.
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
شتن 3   16 بتاليخ  بنربكش  بلتجالية 

2021 تحت لقم 127615.
527I

ف كفجيس

 HICKS GLADSTONE
HOLDING SARL

شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة
حل شركة

ف كفجيس
)4 زمقة مفليطام ا بلشقة 4 ج ليز ، 

40000، مربكش بملغرب
 HICKS GLADSTONE HOLDING

SARL شركة ذبت بملسؤ ل ة 
بملحد دة(في طفل بلتصف ة)

 عنفبن مقرها بإلجتناعي بلطفيح نة 
ب الد حسفن بلبفل مربكش - 40000 

مربكش بملغرب.
حل شركة

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.(8665

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 
تقرل   2021 يفل فز   16 في  بملؤلخ 

حل شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة 

 HICKS GLADSTONE HOLDING

دلهم   10.000 مبلغ لأسنالها   SARL

 عنفبن مقرها بإلجتناعي بلطفيح نة 

ب الد حسفن بلبفل مربكش - 40000 

مربكش بملغرب مت جة 7 : خسالة.

ب  بلتصف ة  مقر  حدد    
بلبفل  حسفن  ب الد  بلطفيح نة 

مربكش - 40000 مربكش بملغرب. 

  عين:

 INGRID MICHELE بلس د(ة) 

مربكش  G.DEBERTRY  عنفبمه(ب) 

(ة)  40000 مربكش بملغرب كنصفي 

للشركة.

  عند بإلقتضاء بلحد د بملفر ضة 

محل  لهم  بملخفلة  بلصالح ات  على 

بملخابرة  محل تبل غ بلعقفد  بلفثائق 

بملتعلقة بالتصف ة : -

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

شتن 3   02 بتاليخ  بنربكش  بلتجالية 

2021 تحت لقم 9)1271.

528I

ف كفجيس

 HICKS GLADSTONE
HOLDING SARL

شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة
قفل بلتصف ة

ف كفجيس

)4 زمقة مفليطام ا بلشقة 4 ج ليز ، 

40000، مربكش بملغرب

 HICKS GLADSTONE HOLDING

SARL شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة

 عنفبن مقرها بإلجتناعي : 
بلطفيح نة ب الد حسفن بلبفل 

مربكش - 40000 مربكش بملغرب.

قفل بلتصف ة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

.(8665

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 
بملؤلخ في 22 يفل فز 2021 تقرل حل 
 HICKS GLADSTONE HOLDING
بملسؤ ل ة  ذبت  شركة   SARL
 10.000 لأسنالها  مبلغ  بملحد دة 
بإلجتناعي  مقرها  دلهم  عنفبن 
بلبفل  حسفن  ب الد  بلطفيح نة 
بملغرب  مربكش   40000  - مربكش 

مت جة لخسالة.
  عين:

 INGRID MICHELE بلس د(ة) 
مربكش  J.DEBERTRY  عنفبمه(ب) 
(ة)  40000 مربكش بملغرب كنصفي 

للشركة.
بلجنع ة  بنعقاد  تم  قد    
 2021 يفل فز   22 بتاليخ  بلختام ة 
بلبفل  حسفن  ب الد  بلطفيح نة   في 

مربكش - 40000 مربكش بملغرب.
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
شتن 3   21 بتاليخ  بنربكش  بلتجالية 

2021 تحت لقم )12772.
529I

Ste ORIENTAL AUDIT

 BUREAU DE CHANGE
ACHARK

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 
بلشريك بلفح د

لفع لأسنا7 بلشركة

Ste ORIENTAL AUDIT
 111Bd Derfoufi 1°ETAGE N°1 ،

60000، OUJDA MAROC
 BUREAU DE CHANGE ACHARK
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
 عنفبن مقرها بإلجتناعي 4) مكرل 
شالع زيزي عبد بلغاني زب ية زمقة 
ت فالت - 60000  جدة بملغرب.

لفع لأسنا7 بلشركة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.19025
بلفح د  بلشريك  قربل  بنقت�شى 
تم   2021 شتن 3   02 في  بملؤلخ 
قدله  بنبلغ  بلشركة  لأسنا7  لفع 
من  أي  دلهم«   (.600.000«
 4.100.000« إلى  دلهم«   500.000«

دلهم« عن طريق : إدماج بحت اطي أ  
ألااح أ  عال بت إصدبل في لأس بملا7.

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
شتن 3   29 بتاليخ  بفجدة  بلتجالية 

2021 تحت لقم 99)).
5(0I

MOORE CASABLANCA

بامليال
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تأسيس شركة

MOORE CASABLANCA
 ORIGIN OFFICE OASIS 78
 BIS RUE DES PAPILLONS

 EXTENSION ، 20410،
CASABLANCA MAROC

بامل ال شركة ذبت بملسؤ ل ة 
بملحد دة

 عنفبن مقرها بإلجتناعي 17 ساحة 
باستفل،إقامة باستفل بفيلد طابق 7 
لقم 2 بلدبل بلب ضاء - 20000 بلدبل 

بلب ضاء بملغرب
تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

518597
 15 في  مؤلخ  حر  عقد  بنقت�شى 
بلقامفن  إعدبد  تم   2021 شتن 3 
بملسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحد دة باملنيزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.
عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 

بإلقتضاء بنختصر تسن تها : بامل ال.
تنظ م   : بإيجاز  بلشركة  غرض 
أمفبع  جن ع   تحريك  تنس ق 
برحدبث بنا في ذلك: حفالت بلزفاف 
فريق  بالستقبا7  اناء   حفالت 

بلعنل  تقاعد...
بملتعلقة  ف ال  بملعدبت  تأجي3   

بالنشاط.
 تفج ه برشخاص إلى بملفبقع..

عنفبن بملقر بالجتناعي : 17 ساحة 
 7 باستفل،إقامة باستفل بفيلد طابق 
20000 بلدبل   - 2 بلدبل بلب ضاء  لقم 

بلب ضاء بملغرب.
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أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.

 (0.000 بلشركة:  لأسنا7  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

بلس دة بلعربقي بم نة : 100 حصة 

بق نة 100 دلهم للحصة.

100 حصة   : بلس دة بلعربقي ل لى 

بق نة 100 دلهم للحصة.

حصة   100  : بلس د بلعربقي علي 

بق نة 100 دلهم للحصة.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :

عنفبمه(ب)  بم نة  بلعربقي  بلس دة 

زب ية شالع ل د   منر طناليس بمفا 

بلب ضاء  بلدبل   20000 بلب ضاء 

بملغرب.

عنفبمه(ب)  ل لى  بلعربقي  بلس دة 

12 محج أبف حسن بملريني بمفا بلدبل 

بلب ضاء  بلدبل   20000 بلب ضاء 

بملغرب.

عنفبمه(ب)  علي  بلعربقي  بلس د 

عبد  شالع   4 لقم  صفف ا  بقامة 

بلب ضاء  بلدبل  بمفا  بفطالب  بلهادي 

20000 بلدبل بلب ضاء بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:

عنفبمه(ب)  بم نة  بلعربقي  بلس دة 

زب ية شالع ل د   منر طناليس بمفا 

بلب ضاء  بلدبل   20000 بلب ضاء 

بملغرب

عنفبمه(ب)  ل لى  بلعربقي  بلس دة 

12 محج أبف حسن بملريني بمفا بلدبل 

بلب ضاء  بلدبل   20000 بلب ضاء 

بملغرب

عنفبمه(ب)  علي  بلعربقي  بلس د 

عبد  شالع   4 لقم  صفف ا  بقامة 

بلب ضاء  بلدبل  بمفا  بفطالب  بلهادي 

20000 بلدبل بلب ضاء بملغرب

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

 07 بتاليخ  بلب ضاء  بالدبل  بلتجالية 

أكتفار 2021 تحت لقم 795611.

5(1I

بملركز بملربك�شي لإللشاد

 SUD-SUD DE COMMERCE
INTERNATIONAL

شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة
تغ ي3 نشاط بلشركة

بملركز بملربك�شي لإللشاد
شقة لقم ٩ مدخل أ عنالة أنس 

ماجفليل شالع مفالي عبد هللا ، 0، 
مربكش بملغرب

 SUD-SUD DE COMMERCE
INTERNATIONAL شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة
 عنفبن مقرها بالجتناعي بلطابق 

بر 7 تجزئة624- بملسال طريق بسفي 
مربكش - 40000 مربكش بملغرب.

تغ ي3 نشاط بلشركة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.7(((1
بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 
تم تغ ي3   2021 يفم ف   18 بملؤلخ في 
»بالستي3بد  من  بلشركة  نشاط 
»بستي3بد  تصدير  إلى   بلتصدير« 
بلكهراائ ة  بلطاقة  معدبت  جن ع 
بلشنس ة  ملحقاتها  بلحربلية 

 بملنتجات بلزلبع ة  ص امتها«.
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
أكتفار   04 بلتجالية بنربكش بتاليخ 

2021 تحت لقم 128157.
5(2I

بملركز بملربك�شي لإللشاد

 SUD-SUD DE COMMERCE
INTERNATIONAL

شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة
لفع لأسنا7 بلشركة

بملركز بملربك�شي لإللشاد
شقة لقم ٩ مدخل أ عنالة أنس 

ماجفليل شالع مفالي عبد هللا ، 0، 
مربكش بملغرب

 SUD-SUD DE COMMERCE
INTERNATIONAL شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة
 عنفبن مقرها بإلجتناعي بلطابق 
بر 7 تجزئة624- بملسالط طريق 
أسفي مربكش - 4000 مربكش 

بملغرب.

لفع لأسنا7 بلشركة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.7(((1
بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 
تم   2021 يفم ف   18 في  بملؤلخ 
قدله  بنبلغ  بلشركة  لأسنا7  لفع 
»700.000 دلهم« أي من »00.000) 
عن  دلهم«   1.000.000« إلى  دلهم« 
إدماج بحت اطي أ  ألااح أ    : طريق 

عال بت إصدبل في لأس بملا7.
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
أكتفار   04 بلتجالية بنربكش بتاليخ 

2021 تحت لقم 128157.
5((I

بملركز بملربك�شي لإللشاد

 SUD-SUD DE COMMERCE
INTERNATIONAL

شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة
إنشاء فرع تابع للشركة

بملركز بملربك�شي لإللشاد
شقة لقم ٩ مدخل أ عنالة أنس 

ماجفليل شالع مفالي عبد هللا ، 0، 
مربكش بملغرب

 SUD-SUD DE COMMERCE
INTERNATIONAL شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة
 عنفبن مقرها بإلجتناعي بلطابق 
برل�شي تجزئة624- بملسال طريق 
بسفي مربكش - 40000 مربكش 

بملغرب.
إنشاء فرع تابع للشركة

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 
.7(((1

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 
بملؤلخ في 18 يفم ف 2021 تقرل إنشاء 
بلتسن ة  تحت  للشركة  تابع  فرع 
بر 7  بلطابق  بالعنفبن  -  بلكائن 
بسفي  طريق  بملسال  تجزئة624- 
بملغرب  مربكش   4000  - مربكش 
عسي3بن   بملسي3 من طرف بلس د(ة) 

محي بلدين.
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
أكتفار   04 بلتجالية بنربكش بتاليخ 

2021 تحت لقم 11050.
5(4I

KAMAR BENOUNA

 AIR RAIL MAROC
ش م م

 دبت مساهم  ح د
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
حل شركة

KAMAR BENOUNA
 RUE CHARAM ACHAYKH ، (4

20160، Casablanca MAROC
AIR RAIL MAROC ش م م دبت 

مساهم  ح د شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بلفح د(في 

طفل بلتصف ة)
 عنفبن مقرها بإلجتناعي 4 تجزئة 
لكفلين س دي معر ف - 20520 

بلدبلبلب ضاء بملغرب.
حل شركة

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 
.286999

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 
تقرل   2021 شتن 3   22 في  بملؤلخ 
ذبت مسؤ ل ة محد دة  حل شركة 
 AIR RAIL بلفح د  بلشريك  ذبت 
مساهم  دبت  م  م  ش   MAROC
دلهم   90.000  ح د مبلغ لأسنالها 
تجزئة   4 بإلجتناعي  مقرها   عنفبن 
 20520  - معر ف  س دي  لكفلين 
بلدبلبلب ضاء بملغرب مت جة 7 : عدم 

بلشغل.
4 تجزئة    حدد مقر بلتصف ة ب 
 20520  - معر ف  س دي  لكفلين 

بلدبلبلب ضاء بملغرب. 
  عين:

كالس ا  منفيل  جفزي  بلس د(ة) 
 28009 بسبام ا  بي3طف  عنفبمه(ب) 
بسبام ا بسبام ا كنصفي (ة) للشركة.
  عند بإلقتضاء بلحد د بملفر ضة 
محل  لهم  بملخفلة  بلصالح ات  على 
بملخابرة  محل تبل غ بلعقفد  بلفثائق 
4 تجزئة لكفلين   : بملتعلقة بالتصف ة 

س دي معر ف 
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
 11 بتاليخ  بلب ضاء  بالدبل  بلتجالية 

أكتفار 2021 تحت لقم 796066.
5(5I
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KAOUN

ARBAB TRAVAUX
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
تأسيس شركة

KAOUN

 N°17 LOT NASSIM ASKEJOUR

 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

ARBAB TRAVAUX شركة ذبت 

مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 

بلفح د

 عنفبن مقرها بإلجتناعي متجر 
لقم 01 تجزئة بلكرم طريق بسفي 

مربكش - 40000 مربكش بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بلفح د 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

119(19

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
تم إعدبد بلقامفن   2021 شتن 3   22

مسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بلفح د  بلشريك  ذبت  محد دة 

باملنيزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بلفح د.

عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 

 ARBAB : بإلقتضاء بنختصر تسن تها

.TRAVAUX

غرض بلشركة بإيجاز : - برشغا7 

أ  بلبناء

- قطع بلغ ال.

- تأجي3 بملعدبت بلصناع ة..

عنفبن بملقر بالجتناعي : متجر لقم 

01 تجزئة بلكرم طريق بسفي مربكش 

- 40000 مربكش بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 

دلهم، مقسم كالتالي:

بلحف ظ  عبد  مفالي  بلس د 

 100 بق نة  حصة   1.000  : كرااب 

دلهم للحصة.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :

بلس د مفالي عبد بلحف ظ كرااب 

عنفبمه(ب) تجزئة بلعز زية لقم 2544 

مربكش 40000 مربكش بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:

بلس د مفالي عبد بلحف ظ كرااب 

عنفبمه(ب) تجزئة بلعز زية لقم 2544 

مربكش 40000 مربكش بملغرب

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

بلتجالية بنربكش بتاليخ - تحت لقم 

.-

5(6I

مستأمنة سامي للنحاسبة

STE ATC TRAVAUX SARL AU
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د

قفل بلتصف ة

مستأمنة سامي للنحاسبة

حي م نفمة لقم 55 بلفك 4 بلطابق 

بر 7 بني مال7 ، 004)2، بني مال7 

بملغرب

 STE ATC TRAVAUX SARL AU

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د

 عنفبن مقرها بإلجتناعي : بلطابق 

بلثاني لقم 15 تجزئة بشرى - 200)2 

فق ه بن صالح بملغرب.

قفل بلتصف ة

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

.(671

بلفح د  بلشريك  قربل  بنقت�شى 

تقرل   2021 ف 3بير   11 في  بملؤلخ 

 STE ATC TRAVAUX SARL حل 

محد دة  مسؤ ل ة  ذبت  شركة   AU

ذبت بلشريك بلفح د مبلغ لأسنالها 

مقرها  دلهم  عنفبن   100.000

 15 لقم  بلثاني  بلطابق  بإلجتناعي 

تجزئة بشرى - 200)2 فق ه بن صالح 

بملغرب مت جة 7- قفل بلتصف ة.

  عين:

بلشرقا ي بيت بلفق ه  بلس د(ة) 

 عنفبمه(ب) ب الد بمربح س دي عي�شى 

بلننة  ب الد  بلسبت  سفق   2(550

بملغرب كنصفي (ة) للشركة.

  قد تم بنعقاد بلجنع ة بلختام ة 

2021  في بلطابق  ف 3بير   11 بتاليخ 

بلثاني لقم 15 تجزئة بشرى - 200)2 

فق ه بن صالح بملغرب.

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

صالح  بن  بالفق ه  بالبتدبئ ة 

لقم  تحت   2021 شتن 3   27 بتاليخ 

.257/2021

5(7I

auditexpert

AUTELEB
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تففيت حصص

auditexpert

 n 5 Rue Ghassan Kanafani 6

 eme etage fes n 5 Rue Ghassan

 Kanafani 6 eme etage fes،

30000، Fes maroc

AUTELEB شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة

 عنفبن مقرها بإلجتناعي 4 تجزئة 

بلقطب بلحضالي لبس بملا S2 فاس 

4 تجزئة بلقطب بلحضالي لبس بملا 

S2 فاس 00)0) فاس بملغرب.

تففيت حصص
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.2(181

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 

تنت   2021 شتن 3   1( في  بملؤلخ 

بملصادقة على :

هشام بطاطي  (ة)  تففيت بلس د 

أصل  من  بجتناع ة  حصة   2.700

(ة)  بلس د  لفائدة  حصة   12.150

أحند عالف بتاليخ )1 شتن 3 2021.

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم   

أكتفار   08 بتاليخ  بفاس  بلتجالية 

2021 تحت لقم 4460.

5(8I

SM PARTNERS

FONCIERE YOUSR
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

حل شركة

SM PARTNERS
)) مجنفعة عرسة لكبي3 بلطابق 

برل�شيِ  مكتب بِ 1 إمتدبد بملعاليف 
maroc 20000، بلدبل بلب ضاِء ،
FONCIERE YOUSR شركة 

ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة(في طفل 
بلتصف ة)

 عنفبن مقرها بإلجتناعي )) تجزئة 
عرست لكبي3, بلطابق بلسفلي، 

مكتب ب1، معاليف - 70)20 بلدبل 
بلب ضاء بملغرب.

حل شركة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.48690(
بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 
2021 تقرل حل  06 شتن 3  بملؤلخ في 
بملحد دة  بملسؤ ل ة  ذبت  شركة 
مبلغ لأسنالها   FONCIERE YOUSR
مقرها  دلهم  عنفبن   5.000.000
تجزئة عرست لكبي3,   (( بإلجتناعي 
بلطابق بلسفلي، مكتب ب1، معاليف 
- 70)20 بلدبل بلب ضاء بملغرب مت جة 
تحق ق  من  تتنكن  لم  بلشركة   :  7

بلغرض بلذي تأسست من أجله.
  حدد مقر بلتصف ة ب )) تجزئة 
بلسفلي،  بلطابق  لكبي3,  عرست 
70)20 بلدبل  مكتب ب1، معاليف - 

بلب ضاء بملغرب. 
  عين:

بلس د(ة) لش د زفاض  عنفبمه(ب) 
بلفبزيس  مسلم،  إمام  زمقة   (5
بملغرب  بلب ضاء  بلدبل   20410

كنصفي (ة) للشركة.
  عند بإلقتضاء بلحد د بملفر ضة 
محل  لهم  بملخفلة  بلصالح ات  على 
بملخابرة  محل تبل غ بلعقفد  بلفثائق 

بملتعلقة بالتصف ة : -
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
 11 بتاليخ  بلب ضاء  بالدبل  بلتجالية 

أكتفار 2021 تحت لقم 796088.

5(9I
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KAMAR BENOUNA

 CLINIQUE BELVEDERE
ش م م

إعالن متعدد بلقربلبت

KAMAR BENOUNA
 RUE CHARAM ACHAYKH ، (4

20160، Casablanca MAROC
CLINIQUE BELVEDERE ش م م 
»شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة«

 عنفبن مقرها بالجتناعي: 150 شالع 
با حناد - 00)20 بلدبلبلب ضاء 

بملغرب.
»إعالن متعدد بلقربلبت«

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي: 
.59215

بنقت�شى بلجنع بلعام بالستثنائي 
بملؤلخ في 20 شتن 3 2021

تم بتخاذ بلقربلبت بلتال ة: 
قربل لقم 1: بلذي ينص على مايلي: 
 1.8(6.000 من  لبسنا7  في  بلزيادة 
بخلق  دلهم   6.100.000 بلى  دلهم 
 100 بفئة  جديدة  حصة   42.640

دلهم للفبحدة 
 تبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

بلنظام برسا�شي بلتال ة: 
بند لقم 7: بلذي ينص على مايلي: 

لبسنا7
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
 14 بتاليخ  بلب ضاء  بالدبل  بلتجالية 

أكتفار 2021 تحت لقم 796065.
540I

FIDUCIAIRE INTERNATIONALE JFK

SOKANO PROMO
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE INTERNATIONALE
JFK

62 شالع س دي عبد بلرحنان 
بلشقة 1 ، 20200، بلدبل بلب ضاء 

بملغرب
SOKANO PROMO شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة
 عنفبن مقرها بإلجتناعي زب ية زمقة 
الف  ط  زمقة دينف دلف ل - 0000 

بلدبل بلب ضاء بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 
بملحد دة 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
519(19

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
تم إعدبد بلقامفن   2021 أكتفار   14
بملسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحد دة باملنيزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.
عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 
 : تسن تها  بنختصر  بإلقتضاء 

.SOKANO PROMO
غرض بلشركة بإيجاز : - بملقا الت 
بناء  تشي د بلبنايات بكل  بلعقالية، 
برلب�شي  تحق ق  ته ئة  أمفبعها، 
برلب�شي  شربء  بلعقالية،  بملشاليع 

 بلبنايات، دبخل بملغرب  خالجه.
برصف7  كل  تس ي3  بستغال7   -
بالفنادق،  بملتعلقة  بلتجالية 
بلب تزب،  محالت  بملقاهي،  بملطاعم، 
بركالت  محالت  بملثلجات،  محالت 

بلخف فة،  كل برعنا7 بملشابهة..
عنفبن بملقر بالجتناعي : زب ية زمقة 
 0000  - الف  ط  زمقة دينف دلف ل 

بلدبل بلب ضاء بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.
بلشركة:  لأسنا7  مبلغ 

15.000.000 دلهم، مقسم كالتالي:
بلس د بلعلج مفل بلدين : 105000 

بق نة 100 دلهم.
 45000  : سعاد  بلعلج  بلس دة 

بق نة 100 دلهم.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :
بلس د بلعلج مفل بلدين عنفبمه(ب) 
1 تجزئة شامة طريق مكة كال ففلني 

0000 بلدبل بلب ضاء بملغرب.
عنفبمه(ب)  سعاد  بلعلج  بلس دة 
مكة  طريق  لقم1  شامة  تجزئة 
بلب ضاء  بلدبل   0000 كال ففلني 

بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:

بلس د بلعلج مفل بلدين عنفبمه(ب) 

1 تجزئة شامة طريق مكة كال ففلني 

0000 بلدبل بلب ضاء بملغرب

عنفبمه(ب)  لعلج  كرينة  بلس دة 

مكة  شالع  لقم1  شامة  تجزئة 

بلب ضاء  بلدبل   0000 كال ففلني 

بملغرب

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

 1( بتاليخ  بلب ضاء  بالدبل  بلتجالية 

أكتفار 2021 تحت لقم )79640.

541I

مكتب بملفثق بالستاذ بلفالق لش د

M2A CONSULTING
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تحفيل بملقر بالجتناعي للشركة

مكتب بملفثق بالستاذ بلفالق لش د

شالع بلحسن بلثاني، مكاتب 

مستقبلي، لقم 5 ببن جرير، 

150)4، ببن جرير بملغرب

M2A consulting شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة

 عنفبن مقرها بإلجتناعي شالع 

بلحسن بلثاني بقامة معاذ بلطابق 

بلثالث، شقة لقم 17 ببن جرير - 

150)4 ببن جرير بملغرب.

تحفيل بملقر بالجتناعي للشركة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.1981

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 

بملؤلخ في )0 شتن 3 2021 تم تحفيل 

من  للشركة  بلحالي  بالجتناعي  بملقر 

معاذ  بقامة  بلثاني  بلحسن  »شالع 

ببن   17 لقم  شقة  بلثالث،  بلطابق 

بملغرب«  جرير  ببن   4(150  - جرير 

مكاتب  بلثاني  بلحسن  »شالع  إلى 

ببن   1 لقم  بال 7  بلطابق  مستقبلي 

جرير - 150)4 ببن جرير بملغرب«.

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

 1( بتاليخ  جرير  بابن  بالبتدبئ ة 

أكتفار 2021 تحت لقم 422.

542I

مكتب بملفثق بالستاذ بلفالق لش د

M2A CONSULTING
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تفس ع نشاط بلشركة 

مكتب بملفثق بالستاذ بلفالق لش د
شالع بلحسن بلثاني، مكاتب 
مستقبلي، لقم 5 ببن جرير، 

150)4، ببن جرير بملغرب
M2A consulting شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة
 عنفبن مقرها بالجتناعي شالع 
بلحسن بلثاني مكاتب مستقبلي 
بلطابق بال 7 لقم 2 ببن جرير - 

150)4 ببن جرير بملغرب.
تفس ع نشاط بلشركة

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 
.1981

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 
تنت   2021 شتن 3   0( في  بملؤلخ 
نشاط  إلى  بلتال ة  برنشطة  إضافة 

بلشركة بلحالي :
.coworking

.photographie -
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم   
 1( بتاليخ  جرير  بابن  بالبتدبئ ة 

أكتفار 2021 تحت لقم 422.

54(I

prism conseils

 DOMAINE دومين فشاريا
FACHARIA SARLAU

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 
بلشريك بلفح د

تأسيس شركة

prism conseils
 rue abou el hassan lmarini
 résidence amira 2 appt 25 ،

50000، meknès maroc
 DOMAINE د مين فشاليا

FACHARIA SARLAU شركة ذبت 
مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 

بلفح د
 عنفبن مقرها بإلجتناعي كر بن 
بلشنا7 عين جنعة مكناس - 

50052 مكناس بملغرب
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تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بلفح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
54459

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
تم إعدبد بلقامفن   2021 شتن 3   09
مسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 
بلفح د  بلشريك  ذبت  محد دة 

باملنيزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بلفح د.
عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 
د مين   : بنختصر تسن تها  بإلقتضاء 
 DOMAINE FACHARIA فشاليا 

.SARLAU
مزبلع   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

برلبان
تسنين

بالستغال7 بلزلبعي..
كر بن   : بالجتناعي  بملقر  عنفبن 
بلشنا7 عين جنعة مكناس - 50052 

مكناس بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 

دلهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : عصام  بملل اني  بلس د 

حصة بق نة 100 دلهم للحصة.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :
عنفبمه(ب)  عصام  بملل اني  بلس د 
زمقة   12 4 شقة  منر كنزة بلطابق   4
بلب ضاء  بلدبل  كفتي  طه حسين حي 

20060 مكناس بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:
عنفبمه(ب)  عصام  بملل اني  بلس د 
زمقة   12 4 شقة  منر كنزة بلطابق   4
بلب ضاء  بلدبل  كفتي  طه حسين حي 

20060 مكناس ببملغرب
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
أكتفار   1( بلتجالية بنكناس بتاليخ 

2021 تحت لقم 4481.

544I

4YOUR BUSINESS CONSULTING

B.M NOGOTRAV
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تحفيل بلشكل بلقامفني للشركة

 4YOUR BUSINESS
CONSULTING

شالع بلحسن بلتاني بقامة ببتها7 س 
بلطابق بلثالت شقة 4 ، 150)4، 

ببن جرير بملغرب
B.M NOGOTRAV شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة
  عنفبن مقرها بالجتناعي حي 
بلنهضة لقم 1/668 محام د - 

40000 مربكش.
تحفيل بلشكل بلقامفني للشركة

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 
.96559

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 
2021 تم تحفيل  25 يفم ف  بملؤلخ في 
بلشكل بلقامفني للشركة من »شركة 
ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة« إلى »شركة 
ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 

بلفح د«.
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
أكتفار   1( بلتجالية بنربكش بتاليخ 

2021 تحت لقم 128498.

545I

4YOUR BUSINESS CONSULTING

B.M NOGOTRAV
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
تغ ي3 نشاط بلشركة

 4YOUR BUSINESS
CONSULTING

شالع بلحسن بلتاني بقامة ببتها7 س 
بلطابق بلثالت شقة 4 ، 150)4، 

ببن جرير بملغرب
B.M NOGOTRAV شركة ذبت 
مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 

بلفح د
 عنفبن مقرها بالجتناعي حي بلنهضة 

لقم 1/668 محام د - 40000 
مربكش بملغرب.

تغ ي3 نشاط بلشركة

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 
.96559

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 
تم تغ ي3   2021 يفم ف   25 بملؤلخ في 
نشاط بلشركة من »- بائع مفبد بلبناء 

بالتقس ط
متنفعة  أشغا7  في  مقا 7   -

 بالنشاء بت
كربء  ا ع   -« إلى  بالالت«  كربء   -

بالالت بلصناع ة
متنفعة  أشغا7  في  مقا 7   -

 بالنشاء بت
- بائع مفبد بلبناء بالتقس ط«.

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
أكتفار   1( بلتجالية بنربكش بتاليخ 

2021 تحت لقم 128498.

546I

4YOUR BUSINESS CONSULTING

B.M NOGOTRAV
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
تففيت حصص

 4YOUR BUSINESS
CONSULTING

شالع بلحسن بلتاني بقامة ببتها7 س 
بلطابق بلثالت شقة 4 ، 150)4، 

ببن جرير بملغرب
B.M NOGOTRAV شركة ذبت 
مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 

بلفح د
 عنفبن مقرها بإلجتناعي حي بلنهضة 

لقم1/668 محام د - 40000 
مربكش بملغرب.
تففيت حصص

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 
.96559

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 
تنت   2021 يفم ف   25 في  بملؤلخ 

بملصادقة على :
بلنبي  عبد  (ة)  بلس د  تففيت 
من  بجتناع ة  حصة   200 بلخديم 
بلس د  لفائدة  حصة   1.000 أصل 
يفم ف   25 (ة) محند بفلعظام بتاليخ 

.2021

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
أكتفار   1( بلتجالية بنربكش بتاليخ 

2021 تحت لقم 128498.

547I

GROUPE ASSISTANCE ET CONSEIL

باملاغري
تع ين أعضاء مجلس بإلدبلة

 GROUPE ASSISTANCE ET
CONSEIL

 Place des Nations Unies ، ,10
20800، CASABLANCA MAROC

باملاغري »شركة بملساهنة«
 عنفبن مقرها بالجتناعي: 277،297 

شالع بلزلقطفني - 20000 بلدبل 
بلب ضاء بملغرب.

»تع ين أعضاء مجلس بإلدبلة«
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي: 

.279915
بنقت�شى بلجنع بلعام بالستثنائي 

بملؤلخ في 0) يفم ف 2021
تقرل تع ين أعضاء مجلس بإلدبلة 

خال7 بلسنفبت بملال ة بلتال ة: 
2021 -

برشخاص بلطب ع فن: 
بلجرفي  بن  حسن  بلس د(ة) 
ملجلس  جديد  كعضف  بصفته(ب) 
إقامة  ب:  بإلدبلة  بلكائن عنفبمه(ب) 
حدبئق بملح ط لقم 140 باشفية دبل 
بلدبل   20000 بفعزة إقل م بلنفبصر 

بلب ضاء بملغرب
برشخاص بملعنفيفن: 

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم   -
 27 بتاليخ  بلب ضاء  بالدبل  بلتجالية 

شتن 3 2021 تحت لقم 1)7941.

548I

GROUPE ASSISTANCE ET CONSEIL

دوليسين
إعالن متعدد بلقربلبت

 GROUPE ASSISTANCE ET
CONSEIL

 Place des Nations Unies ، ,10
20800، CASABLANCA MAROC

د ليسين »شركة بملساهنة«
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 عنفبن مقرها بالجتناعي: طريق 
مفالي بلتهامي، بملنطقة بلصناع ة 
لدبل بفعزة 2)4، زمقة مصطفى 
بملعاني 20000 بلدبل بلب ضاء 

بملغرب.
»إعالن متعدد بلقربلبت«

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي: 
.4296(5

بنقت�شى بلجنع بلعام بالستثنائي 
بملؤلخ في 12 يفل فز 2021

تم بتخاذ بلقربلبت بلتال ة: 
قربل لقم 1: بلذي ينص على مايلي: 
جل ل  محند  بلس د  بستقالة  قبف7 
بلصقلي بلشريف من مهامه كرئيس 

 كعضف في مجلس بالدبلة
قربل لقم 2: بلذي ينص على مايلي: 
تع ين كعضف في مجلس بإلدبلة بلس د 
يناير   01 مفبل د  من  لزعر  محند 
بلقاطن   , بلجنس ة  مغربي   ,1954
شامبي  تجزئة   5 بلب ضاء,  بالدبل 
كال ففلم ا  بلحامل بلبطاقة بلفطن ة 

 C801549 لقم
قربل لقم ): بلذي ينص على مايلي: 
بلس د محند لزعر كرئيس  تع ين   (

بملجلس بإلدبلي
 تبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

بلنظام برسا�شي بلتال ة: 
بند لقم 1: بلذي ينص على مايلي: 

ال تغ ي3
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
 24 بتاليخ  بلب ضاء  بالدبل  بلتجالية 

شتن 3 2021 تحت لقم 974)79.
549I

GROUPE ASSISTANCE ET CONSEIL

DOLITRIUM
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تع ين مسي3 جديد للشركة

 GROUPE ASSISTANCE ET
CONSEIL

 Place des Nations Unies ، ,10
20800، CASABLANCA MAROC

DOLITRIUM شركة ذبت 
بملسؤ ل ة بملحد دة

 ROUTE عنفبن مقرها بإلجتناعي 
 MOULAY THAMI, ZONE

 INDUSTRIELLE, 20220 DAR
BOUAZZA - 20000 بلدبل بلب ضاء 

بملغرب.
تع ين مسي3 جديد للشركة

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 
.425889

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 
2021 تم تع ين  12 يفل فز  بملؤلخ في 
لزعر  مسي3 جديد للشركة بلس د(ة) 

محند كنسي3  ح د
تبعا لقبف7 بستقالة بملسي3.

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
 24 بتاليخ  بلب ضاء  بالدبل  بلتجالية 

شتن 3 2021 تحت لقم 794000.

550I

GROUPE ASSISTANCE ET CONSEIL

PALMINES
إعالن متعدد بلقربلبت

 GROUPE ASSISTANCE ET
CONSEIL

 Place des Nations Unies ، ,10
20800، CASABLANCA MAROC

PALMINES »شركة بملساهنة«
 عنفبن مقرها بالجتناعي: 279 شالع 
بلزلقطفني - 20000 بلدبل بلب ضاء 

بملغرب.
»إعالن متعدد بلقربلبت«

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي: 
.((2599

بنقت�شى بلجنع بلعام بالستثنائي 
بملؤلخ في 0) يفم ف 2021

تم بتخاذ بلقربلبت بلتال ة: 
قربل لقم 1: بلذي ينص على مايلي: 
مجلس  أعضاء  صالح ة  تجديد 

بإلدبلة ملدة ست سنفبت
على  ينص  بلذي   :2 لقم  قربل 
ملجلس  جديد  كعضف  تع ين  مايلي: 
 * بلس د:  ملدة ست سنفبت  بإلدبلة 
بلس د حسن بن بلجرفي من مفبل د 
 , مغربي بلجنس ة   ،1979 01 غشت 
بلقاطن بالدبل بلب ضاء, إقامة حدبئق 
باشفية دبل بفعزة   140 بملح ط لقم 
بلبطاقة  بلنفبصر  بلحامل  إقل م 

. D1125(7 بلفطن ة لقم

قربل لقم ): بلذي ينص على مايلي: 
تأك د تع ين بلس د سعد بربدة بلسني 

عن مهامه كرئيس مدير عام
 تبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

بلنظام برسا�شي بلتال ة: 
بند لقم 1: بلذي ينص على مايلي: 

ال تغ ي3
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
 27 بتاليخ  بلب ضاء  بالدبل  بلتجالية 

شتن 3 2021 تحت لقم 2)7941.
551I

GROUPE ASSISTANCE ET CONSEIL

DISTRIBIO
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تع ين مسي3 جديد للشركة

 GROUPE ASSISTANCE ET
CONSEIL

 Place des Nations Unies ، ,10
20800، CASABLANCA MAROC
DISTRIBIO شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة
 عنفبن مقرها بإلجتناعي 

 Résidence Miamar, Lot 36, Rue
 Oulad Haddou, les Crêtes -
20000 بلدبل بلب ضاء بملغرب.

تع ين مسي3 جديد للشركة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.216971
بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 
2021 تم تع ين  )0 شتن 3  بملؤلخ في 
بلس د(ة)  للشركة  جديد  مسي3 
لغزب ي زينب كرينة فاطنة كنسي3 

 ح د
تبعا إلقالة مسي3.

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
 29 بتاليخ  بلب ضاء  بالدبل  بلتجالية 

شتن 3 2021 تحت لقم 794506.
552I

CHAOUER CONSEIL

SEGAS MANAGEMENT
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تفس ع نشاط بلشركة 

CHAOUER CONSEIL
 BD MY YOUSSEF RES YASSINE

 II N°11 ، 90000، TANGER
MAROC

SEGAS MANAGEMENT شركة 
ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

 عنفبن مقرها بالجتناعي لقم 29 
زمقة عنر ببن بلعاصالطابق بلثلث 
لقم 26 - 90000 طنجة بملنلكة 

بملغرا ة.
تفس ع نشاط بلشركة

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 
.107169

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 
بملؤلخ في )0 ماي 2021 تنت إضافة 
إلى نشاط بلشركة  بلتال ة  برنشطة 

بلحالي :
بلتجالة  في  بلدلبسة  بالستشالة 

,بلفالحة  بلخدمات.
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم   
شتن 3   09 بتاليخ  بطنجة  بلتجالية 

2021 تحت لقم 245852.
55(I

CHAOUER CONSEIL

SEGAS MANAGEMENT
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تحفيل بملقر بالجتناعي للشركة
CHAOUER CONSEIL

 BD MY YOUSSEF RES YASSINE
 II N°11 ، 90000، TANGER

MAROC
SEGAS MANAGEMENT شركة 

ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة
 عنفبن مقرها بإلجتناعي لقم 29 

زمقة عنر ببن بلعاص بلطابق بلثالث 
لقم 26 - 90000 طنجة بملنلكة 

بملغرا ة.
تحفيل بملقر بالجتناعي للشركة

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 
.107169

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 
تم تحفيل   2021 ماي   0( بملؤلخ في 
من  للشركة  بلحالي  بالجتناعي  بملقر 
بلعاص  ببن  عنر  زمقة   29 »لقم 
 90000  -  26 لقم  بلثالث  بلطابق 
»لقم  إلى  بملغرا ة«  بملنلكة  طنجة 
شالع   75 عنالة  بلثالث  بلطابق   7

طنجة   90000  - بملجد  حي  بلقدس 

بملنلكة بملغرا ة«.
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باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

شتن 3   09 بتاليخ  بطنجة  بلتجالية 

2021 تحت لقم 245852.

554I

CHAOUER CONSEIL

SEGAS MANAGEMENT
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تففيت حصص

CHAOUER CONSEIL

 BD MY YOUSSEF RES YASSINE

 II N°11 ، 90000، TANGER

MAROC

SEGAS MANAGEMENT شركة 

ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

 عنفبن مقرها بإلجتناعي لقم 7 

بلطابق بلثالث عنالة 75 شالع 

بلقدس حي بملجد - 90000 طنجة 

بملنلكة بملغرا ة.

تففيت حصص
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.107169

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 

تنت   2021 ماي   0( في  بملؤلخ 

بملصادقة على :

لر ز  هاجر  (ة)  بلس د  تففيت 

أصل  من  بجتناع ة  حصة   500

(ة) هشام  500 حصة لفائدة بلس د 

لحني3ي بتاليخ )0 ماي 2021.

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم   

شتن 3   09 بتاليخ  بطنجة  بلتجالية 

2021 تحت لقم 245852.

555I

CHAOUER CONSEIL

SEGAS MANAGEMENT
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تع ين مسي3 جديد للشركة

CHAOUER CONSEIL

 BD MY YOUSSEF RES YASSINE

 II N°11 ، 90000، TANGER

MAROC

SEGAS MANAGEMENT شركة 

ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

 عنفبن مقرها بإلجتناعي لقم 7 

بلطابق بلثالث عنالة 75 شالع 

بلقدس حي بملجد - 90000 طنجة 

بملنلكة بملغرا ة.

تع ين مسي3 جديد للشركة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.107169

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 

تع ين  تم   2021 ماي   0( في  بملؤلخ 

بلس د(ة)  للشركة  جديد  مسي3 

لحني3ي هشام كنسي3  ح د

تبعا لقبف7 بستقالة بملسي3.

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

شتن 3   09 بتاليخ  بطنجة  بلتجالية 

2021 تحت لقم 245852.

556I

UGGC

 PLASTIC OMNIUM AUTO
EXTERIEUR

إعالن متعدد بلقربلبت

UGGC

 BOULEVARD AL MASSIRA 97

 AL KHADRA ، 20000،

CASABLANCA MAROC

 Plastic Omnium Auto Exterieur

»شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة 

ذبت بلشريك بلفح د«

 عنفبن مقرها بالجتناعي: بمتدبد 

بملنطقة بلحرة برطلس ة لقم ى26 
 ىP 27خ )RN4 / P 1خ150 

للسكك بلحديدية - - بلقن طرة 

بملغرب.

»إعالن متعدد بلقربلبت«
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي: -.

بنقت�شى بلجنع بلعام بالستثنائي 

بملؤلخ في 15 شتن 3 2021

تم بتخاذ بلقربلبت بلتال ة: 

قربل لقم 1: بلذي ينص على مايلي: 

قربل بعدم حل بلشركة لغم بلخسائر 

بملسجلة

 تبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

بلنظام برسا�شي بلتال ة: 

بند لقم -: بلذي ينص على مايلي: -

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
 12 بتاليخ  بالقن طرة  بالبتدبئ ة 

أكتفار 2021 تحت لقم 4)886.

557I

SM PARTNERS

 LES GEANTS DU
REVETEMENTSUD

إعالن متعدد بلقربلبت

SM PARTNERS
)) مجنفعة عرسة لكبي3 بلطابق 

برل�شيِ  مكتب بِ 1 إمتدبد بملعاليف 
maroc 20000، بلدبل بلب ضاِء ،

 LES GEANTS DU
REVETEMENTSUD »شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة«
 عنفبن مقرها بالجتناعي: 272, 
شالع يعقفب بملنصفل - 70)20 

بلدبل بلب ضاء بملغرب.
»إعالن متعدد بلقربلبت«

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي: 
.262(6(

بنقت�شى بلجنع بلعام بالستثنائي 
بملؤلخ في 05 يفل فز 2021

تم بتخاذ بلقربلبت بلتال ة: 
قربل لقم 1: بلذي ينص على مايلي: 
19 أبريل  بنفجب عقد خاص بتاليخ 
2021 ، قامت بلس دة سعدية زفاض 
بلس دة  لشق قتها   

ً
سهنا  19 بفهب 

عائشة زفاض
قربل لقم 2: بلذي ينص على مايلي: 
19 أبريل  بنفجب عقد خاص بتاليخ 
2021 ، قامت بلس دة سعدية زفاض 
فاطنة  بلس دة  لشق قتها   

ً
سهنا  41

زفاض.
قربل لقم ): بلذي ينص على مايلي: 
20 أبريل  بنفجب عقد خاص بتاليخ 
2021 ، قامت بلس دة لا عة بل 3 دي 
بلس د  البنها  سهم   100 بفهب 

بلحسين زفاض
قربل لقم 4: بلذي ينص على مايلي: 
20 أبريل  بنفجب عقد خاص بتاليخ 
2021 قام بلس د لش د زفاض بفهب 
يفسف  بلس د  لشق قه   

ً
سهنا  81

زفاض.

قربل لقم 5: بلذي ينص على مايلي: 

20 أبريل  بنفجب عقد خاص بتاليخ 

زفاض  لش د  بلس د  قام   ،  2021

بلس د  لشق قه   
ً
سهنا  19 بفهب 

مصطفى زفاض.

قربل لقم 6: بلذي ينص على مايلي: 

20 أبريل  بنفجب عقد خاص بتاليخ 

زفاض  لحسن  بلس د  ،قام   2021

بلس د  لشق قه   
ً
سهنا  78 بفهب 

مصطفى زفاض.

قربل لقم 7: بلذي ينص على مايلي: 

20 أبريل  بنفجب عقد خاص بتاليخ 

زفاض  لحسن  بلس د  قام   ،  2021

بلس دة  لشق قته   
ً
سهنا  22 بفهب 

عائشة زفاض.

قربل لقم 8: بلذي ينص على مايلي: 

تعديل بلنظام برسا�شي للشركة

 تبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

بلنظام برسا�شي بلتال ة: 

بند لقم 6: بلذي ينص على مايلي: 

بقي لأس بملا7 ثابًتا   ، بعد بلت 3عات 

مفزعة  دلهم   100،000.00 بنبلغ 

-1بلس د بلحسين  على بلنحف بلتالي: 
-2بلس د  دلهم   29000.00 زفاض 

دلهم   26100.00 زفاض  يفسف 

-)بلس د مصطفى زفاض 24700.00 

زفاض  عائشة  -4بلس دة  دلهم 

-6بلس دة فاطنة  10،100.00 دلهم 
زفاض 10،100.00 دلهم

بند لقم 7: بلذي ينص على مايلي: 

تم تحديد لأس بملا7 بنبلغ مئة ألف 

100,000.00 دلهم.  هي مقسنة إلى 

ألف (1000) سهم بق نة مائة (100) 

بالكامل،  مكتتبة  للسهم،  دلهم 

بالسن ة  بق نتها  بالكامل  مدففعة 

بنا يتناسب مع   مخصصة للشركاء 

بلحسين  بلس د  مساهناتهم،  هي: 
بلس د  حصة،   290 زفاض مالك 7 

261 حصة،  يفسف زفاض مالك 7 

بلس د مصطفى زفاض مالك 7 247 

حصة، بلس دة عائشة زفاض مالكة 

7 101 حصة، بلس دة فاطنة زفاض 

مالكة 7 101 حصة.
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باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
 (0 بتاليخ  بلب ضاء  بالدبل  بلتجالية 

شتن 3 2021 تحت لقم 794722.

558I

SM PARTNERS

MARBRERIE BOUSKOURA
إعالن متعدد بلقربلبت

SM PARTNERS
)) مجنفعة عرسة لكبي3 بلطابق 

برل�شيِ  مكتب بِ 1 إمتدبد بملعاليف 
maroc 20000، بلدبل بلب ضاِء ،
 MARBRERIE BOUSKOURA
»شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة«
 عنفبن مقرها بالجتناعي: حي 

بلسالم لقم 272, شالع يعقفب 
بملنصفل - 70)20 بلدبل بلب ضاء 

بملغرب.
»إعالن متعدد بلقربلبت«

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي: 
.448(7

بنقت�شى بلجنع بلعام بالستثنائي 
بملؤلخ في 05 يفل فز 2021

تم بتخاذ بلقربلبت بلتال ة: 
قربل لقم 1: بلذي ينص على مايلي: 
08 أبريل  بنفجب عقد خاص بتاليخ 
2021 ،قامت بلس دة سعدية زفاض 
 بلس د لش د زفاض  بلس د لحسن 
حصصهم  جن ع  بفهب  زفاض 

لفبلدتهم بلس دة لا عة بل 3 دي
قربل لقم 2: بلذي ينص على مايلي: 
08 أبريل  بنفجب عقد خاص بتاليخ 
2021 ، قامت بلس دة لا عة بل 3 دي 
بلس دة  البنتها   

ً
سهنا  (.109 بفهب 

عائشة زفاض.
قربل لقم ): بلذي ينص على مايلي: 
08 أبريل  بنفجب عقد خاص بتاليخ 
2021 ، قامت بلس دة لا عة بل 3 دي 
البنتهابلس دة  سهم   (.109 بفهب 

فاطنة زفاض.
قربل لقم 4: بلذي ينص على مايلي: 
20 أبريل  بنفجب عقد خاص بتاليخ 
قامت بلس دة لا عة بل 3 دي   2021
بلس د  البنها   

ً
سهنا  7.489 بفهب 

بلحسين زفاض.

قربل لقم 5: بلذي ينص على مايلي: 
20 أبريل  بنفجب عقد خاص بتاليخ 
2021 ، قامت بلس دة لا عة بل 3 دي 
بلس د  البنها   

ً
سهنا  6.065 بفهب 

يفسف زفاض.
قربل لقم 6: بلذي ينص على مايلي: 
20 أبريل  بنفجب عقد خاص بتاليخ 
2021 ،قامت بلس دة لا عة بل 3 دي 
بلس د  البنها   

ً
سهنا  7.228 بفهب 

مصطفى زفاض.
قربل لقم 7: بلذي ينص على مايلي: 

تعديل بلنظام برسا�شي للشركة
 تبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

بلنظام برسا�شي بلتال ة: 
على  ينص  بلذي   :7 لقم  بند 
مايلي: بعد بلت 3عات ، بقي لأس بملا7 
دلهم   7.500.000,00 بنبلغ  ثابًتا 
-1بلس د  بلتالي:  بلنحف  على  مفزعة 
 2,173،900.00 زفاض  بلحسين 
زفاض  يفسف  -2بلس د  دلهم 
-)بلس د  دلهم   1,956,500.00
 1,847,800.00 زفاض  مصطفى 
زفاض  عائشة  -4بلس دة.  دلهم 
-6بلس دة.  دلهم   760،900.00

فاطنة زفاض 760،900.00 دلهم
على  ينص  بلذي   :8 لقم  بند 
بنبلغ  بملا7  لأس  تحديد  تم  مايلي: 
ألف  ماليين  خنسنائة  سبعة 
)7.500.000,00) دلهم.  هي مقسنة 
 (75,000) إلى خنسة  سبعفن ألف 
دلهم   (100) مائة  بق نة  سهم 
مدففعة   ، مكتتبة بالكامل   ، للسهم 
بالكامل بق نتها بالسن ة  مخصصة 
بنا يتناسب مع مساهناتهم  للشركاء 
،  هي: بلس د بلحسين زفاض مالك 7 
9)21.7 حصة، بلس د يفسف زفاض 
بلس د  حصة،   19.565  7 مالك 
 18.478  7 مالك  زفاض  مصطفى 
حصة، بلس دة عائشة زفاض مالكة 
فاطنة  بلس دة  حصة،   7.609  7

زفاض مالكة 7 7.609 حصة.
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
 01 بتاليخ  بلب ضاء  بالدبل  بلتجالية 

أكتفار 2021 تحت لقم 794912.

559I

CAFIGEC

BOUKISIT
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
حل شركة

CAFIGEC

 rue al, fourat 2éme etage (9

 maarif 39 rue al, fourat 2éme

 etage maarif، 20100، casa

maroc

BOUKISIT شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بلفح د(في 

طفل بلتصف ة)

 عنفبن مقرها بإلجتناعي 410 ، 

شالع بلزلقطفني بقامة حناد 01 - 

20100 بلدبل بلب ضاء بملغرب.

حل شركة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.448811

بلفح د  بلشريك  قربل  بنقت�شى 

بملؤلخ في 15 أكتفار 2021 تقرل حل 

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

مبلغ   BOUKISIT بلفح د  بلشريك 
دلهم  عنفبن   100.000 لأسنالها 

شالع   ،  410 بإلجتناعي  مقرها 

بلزلقطفني بقامة حناد 01 - 20100 

 -  :  7 مت جة  بملغرب  بلب ضاء  بلدبل 

أزمة مال ة  بقتصادية.

 ،  410 بلتصف ة ب  مقر    حدد 

 -  01 شالع بلزلقطفني بقامة حناد 

20100 بلدبل بلب ضاء بملغرب. 

  عين:

بلس د(ة) سعد بفك لي  عنفبمه(ب) 

تجزئة بملهدي ف ال لقم ب )4 20100 

(ة)  كنصفي  بملغرب  بلحاجب 

للشركة.

  عند بإلقتضاء بلحد د بملفر ضة 

محل  لهم  بملخفلة  بلصالح ات  على 

بملخابرة  محل تبل غ بلعقفد  بلفثائق 

بملتعلقة بالتصف ة : -

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

 04 بتاليخ  بلب ضاء  بالدبل  بلتجالية 

أكتفار 2021 تحت لقم 795117.

560I

fidomek

SCH MARKETING
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
تحفيل بملقر بالجتناعي للشركة

fidomek
 N13 4EME ETAGE IMM

 MOKHTARA RUE KENITRA
 PLACE 2 SEPTEMBRE ، 50000،

meknes maroc
SCH MARKETING شركة ذبت 
مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 

بلفح د
 عنفبن مقرها بإلجتناعي لقم ب 9 
بلطابق 5 بقامة بمي3ة 1 شالع ببف 
بلحسن بملريني - 50000 مكناس 

بملغرب.
تحفيل بملقر بالجتناعي للشركة

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 
.52127

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 
بملؤلخ في 06 يفل فز 2021 تم تحفيل 
من  للشركة  بلحالي  بالجتناعي  بملقر 
 1 بمي3ة  بقامة   5 بلطابق   9 ب  »لقم 
 50000  - بملريني  بلحسن  ببف  شالع 
 19 إلى »مكتب لقم  مكناس بملغرب« 
بلطابق 7 زمقة بنزبلت بملنزه - 50000 

مكناس بملغرب«.
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
شتن 3   24 بتاليخ  بنكناس  بلتجالية 

2021 تحت لقم 4262.
561I

CAFIGEC

 BATIMENTS«
 CONSTRUCTION
RENOVATION »CBR

شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة
قفل بلتصف ة

CAFIGEC
 rue al, fourat 2éme etage (9
 maarif 39 rue al, fourat 2éme
 etage maarif، 20100، casa

maroc
 BATIMENTS CONSTRUCTION«

 RENOVATION »CBR
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شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة
 عنفبن مقرها بإلجتناعي : 9)، 

زمقة بلفربت ، بلطابق 2، معاليف - 
20100 بلدبل بلب ضاء بملغرب.

قفل بلتصف ة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

.66069
بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 
2021 تقرل حل  10 شتن 3  بملؤلخ في 
 BATIMENTS CONSTRUCTION«
ذبت  شركة   RENOVATION »CBR
لأسنالها  مبلغ  بملحد دة  بملسؤ ل ة 
مقرها  دلهم  عنفبن   200.000
 ، بلفربت  زمقة   ،(9 بإلجتناعي 
بلدبل   20100  - معاليف   ،2 بلطابق 
بلب ضاء بملغرب مت جة 7- أزمة مال ة 

 بقتصادية.
  عين:

عنبا ي  صالح  بلس د(ة) 
لقم   01 حي ك ن نر زمقة   عنفبمه(ب) 
بلدبل   20100  7 شقة   0( طابق   27
بلب ضاء بملغرب كنصفي (ة) للشركة.
  قد تم بنعقاد بلجنع ة بلختام ة 
 ،(9 2021  في  شتن 3   10 بتاليخ 
 - معاليف   ،2 بلطابق   ، زمقة بلفربت 

20100 بلدبل بلب ضاء بملغرب.
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
 04 بتاليخ  بلب ضاء  بالدبل  بلتجالية 

أكتفار 2021 تحت لقم 795115.

562I

CABINET KOLINZ CONSEILS SARL

GOODWAY CONFECTION
إعالن متعدد بلقربلبت

 CABINET KOLINZ CONSEILS
SARL

 RUE ABOUDARDAE
 RESIDENCE BOUCHRA 1

 ETAGE N°21 ، 90000، TANGER
MAROC

 GOODWAY CONFECTION
»شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة«

 عنفبن مقرها بالجتناعي: بملنطقة 
بلصناع ة طريق تطفبن بملنر 2 لقم 
61 بملحل أ - 90000 طنجة بملغرب.

»إعالن متعدد بلقربلبت«

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي: 

.88211

بنقت�شى بلجنع بلعام بالستثنائي 

بملؤلخ في 05 أكتفار 2021

تم بتخاذ بلقربلبت بلتال ة: 

قربل لقم 1: بلذي ينص على مايلي: 

 250 تففيت بلس د شهبفن يفسف 

للفبحدة  دلهم   100 بثنن  حصة 

ل صبح  بنس  محند  طريبق  للس د 

في  7507حصة  مالكا  بالخي3  هذب 

بلشركة 

على  ينص  بلذي   :2 لقم  قربل 

لأس  في  بلزيادة  بلشركاء  قرل  مايلي: 

ما7 بلشركة  ذلك بدمج بلراح بنبلغ 

 5000 500000 دلهم  بصدبل  قدله 

حصة جديدة  بهذب تم زيادة لبسنا7 

بلى  دلهم   100000 من  بلشركة 

600000 دلهم. 

قربل لقم ): بلذي ينص على مايلي: 

بنسحاب بلس د شهبفن يفسف من 

بلى  حصصه  تففيت  بعد  بلشركة 

بلس د بلطريبق محند بنس.

 تبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

بلنظام برسا�شي بلتال ة: 

بند لقم 6: بلذي ينص على مايلي: 

بلشركة  لأسنا7  في  بلزيادة  بعد 

كنا  بلنقدية  بملساهنات  بصبحت 

بلطريبق  بنس  محند  :بلس د  يلي 

450000 دلهم  بلس د بلديفلي عبد 

بلنبي 150000 دلهم 

بند لقم 7: بلذي ينص على مايلي: 

بلس د محند بنس بلطريبق مالك 7 

4500 حصة مرقنة من 1 بلى 4500. 

 بلس د بلديفلي عبد بلنبي مالك 7 

بلى   4501 من  مرقنة  حصة   1500

6000 حصة 

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

أكتفار   14 بتاليخ  بطنجة  بلتجالية 

2021 تحت لقم 9024.

56(I

CAFIGEC

UFC ENGINEERING SPACE

شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

قفل بلتصف ة

CAFIGEC

 rue al, fourat 2éme etage (9

 maarif 39 rue al, fourat 2éme

 etage maarif، 20100، casa

maroc

 UFC ENGINEERING SPACE

شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

 عنفبن مقرها بإلجتناعي : 46 شالع 

بلزلقطفني بلطابق 2 بلشقة لقم 6 - 

20100 بلدبل بلب ضاء بملغرب.

قفل بلتصف ة

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

.47(9(7

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 

تقرل   2021 شتن 3   2( في  بملؤلخ 

 UFC ENGINEERING SPACE حل 

بملحد دة  بملسؤ ل ة  ذبت  شركة 

دلهم   100.000 لأسنالها  مبلغ 

شالع   46 بإلجتناعي  مقرها   عنفبن 

بلزلقطفني بلطابق 2 بلشقة لقم 6 - 

بلدبل بلب ضاء بملغرب مت جة   20100

7- أزمة مال ة  بقتصادية.

  عين:

بلفبلدي  معاد  بلس د(ة) 

لقم   78 زمقة   ( بملسي3ة   عنفبمه(ب) 

بملغرب  بلب ضاء  بلدبل   20100  9

كنصفي (ة) للشركة.

  قد تم بنعقاد بلجنع ة بلختام ة 

بتاليخ )2 شتن 3 2021  في 46 شالع 

بلزلقطفني بلطابق 2 بلشقة لقم 6 - 

20100 بلدبل بلب ضاء بملغرب.

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

 07 بتاليخ  بلب ضاء  بالدبل  بلتجالية 

أكتفار 2021 تحت لقم 765697.

564I

بلع فن بستشالبت

STE IOUT FISH
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
تأسيس شركة

بلع فن بستشالبت
لقم 1) شالع بالمي3 مفالي عبد هللا ، 

70000، بلع فن بملغرب
STE IOUT FISH شركة ذبت 

مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 
بلفح د

 عنفبن مقرها بإلجتناعي مدينة 
بلفحدة بلفك ب لقم 1601 - 

70000 بلع فن بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بلفح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
(8159

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
تم إعدبد بلقامفن   2021 شتن 3   10
مسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 
بلفح د  بلشريك  ذبت  محد دة 

باملنيزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بلفح د.
عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 
 STE  : تسن تها  بنختصر  بإلقتضاء 

.IOUT FISH
بلنقل،   : بإيجاز  بلشركة  غرض 
تجالة  بلغي3،  لحساب  بلنقل 
بالجنلة  بالسناك  ب ع  بالسناك، 
بالست3بد  بلتفزيع،   بلتقس ط، 

 بلتصدير....
مدينة   : بالجتناعي  بملقر  عنفبن 
بلفحدة بلفك ب لقم 1601 - 70000 

بلع فن بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 

دلهم، مقسم كالتالي:
بلس د عبد بلفتاح بعفط : 1.000 

حصة بق نة 100 دلهم للحصة.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :
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بعفط  بلفتاح  عبد  بلس د 
حي بلنهضة زمقة بلجديدة  عنفبمه(ب) 
 70000 بملر�شى   0( بلشقة   01 لقم 

بلع فن بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:
بعفط  بلفتاح  عبد  بلس د 
حي بلنهضة زمقة بلجديدة  عنفبمه(ب) 
 70000 بملر�شى   0( بلشقة   01 لقم 

بلع فن بملغرب
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
شتن 3   2( بالبتدبئ ة بالع فن بتاليخ 

2021 تحت لقم 2978.
565I

CABINET HAMZAOUI

REACT FITNESS
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
تأسيس شركة

CABINET HAMZAOUI
 19BIS AVENUE OMAR IBN AL
 KHATTAB 2E ETAGE NO 8 ،

90000، TANGER MAROC
REACT FITNESS شركة ذبت 

مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 
بلفح د

 عنفبن مقرها بإلجتناعي 46 طريق 
تطفبن حي كالدن كفتاج تجزئة 50 
بلطابق بالل�شي طنجة - 90000 

طنجة بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بلفح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
120507

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
تم إعدبد بلقامفن   2021 غشت   06
مسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 
بلفح د  بلشريك  ذبت  محد دة 

باملنيزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بلفح د.
عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 
 REACT : بإلقتضاء بنختصر تسن تها

.FITNESS

بالنشظة   : غرض بلشركة بإيجاز 
بملرتبطة بالرياضة.

عنفبن بملقر بالجتناعي : 46 طريق 
 50 تجزئة  كفتاج  كالدن  حي  تطفبن 
 90000  - طنجة  بالل�شي  بلطابق 

طنجة بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 

دلهم، مقسم كالتالي:
بلس د كريم بلدليفش ببي بلعيش 
دلهم   100 بق نة  حصة   1.000  :

للحصة.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :
بلس د كريم بلدليفش ببي بلعيش 
عنفبمه(ب) 0) زمقة قصر بملاء مرشان 

90000 طنجة بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:
بل فسفي عنفبمه(ب)  بلس د سني3 
 90000 مرشان  بملاء  زمقة قصر   (0

طنجة بملغرب
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
أكتفار   04 بتاليخ  بطنجة  بلتجالية 

2021 تحت لقم 8656.
566I

STE TRAFISCO

PROMARO
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تأسيس شركة

STE TRAFISCO
شالع عبدهللا ببن بلزاي3 مفيلحا 

بلجديدة )27 ، 24000، بلجديدة 
بملغرب

PROMARO شركة ذبت بملسؤ ل ة 
بملحد دة

 عنفبن مقرها بإلجتناعي 96 شالع 
بمفا بلطابق 09 بلشقة لقم 91 

بقامة بلرا ع بمفا بلدبل بلب ضاء - 
20000 بلدبل بلب ضاء بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 
بملحد دة 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
51949(

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
تم إعدبد بلقامفن   2021 شتن 3   2(
بملسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحد دة باملنيزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.
عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 
 : تسن تها  بنختصر  بإلقتضاء 

.PROMARO
بالنعاش   : غرض بلشركة بإيجاز 

بلعقالي 
مجزئ

أعنا7 بلبناء بملختلفة.
96 شالع  عنفبن بملقر بالجتناعي : 
بمفا بلطابق 09 بلشقة لقم 91 بقامة 
 20000  - بلب ضاء  بلدبل  بمفا  بلرا ع 

بلدبل بلب ضاء بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 

دلهم، مقسم كالتالي:
 ((4  : فاطين  عبدهللا  بلس د 

حصة بق نة 100 دلهم للحصة.
 (((  : بالدل�شي  بملهدي  بلس د 

حصة بق نة 100 دلهم للحصة.
بلس دة عل ا بعق لي : 111 حصة 

بق نة 100 دلهم للحصة.
بلس دة غ تة بعق لي : 111 حصة 

بق نة 100 دلهم للحصة.
111 حصة   : بلس دة هبة بعق لي 

بق نة 100 دلهم للحصة.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :
عنفبمه(ب)  فاطين  عبدهللا  بلس د 
بلجديدة   1( لقم   2 بلحند  تجزئة 

24000 بلجديدة بملغرب.
بلس د بملهدي بالدل�شي عنفبمه(ب) 
بلجديدة   ( تجزئة شركا ى   24 لقم 

24000 بلجديدة بملغرب.
بلس دة عل ا بعق لي عنفبمه(ب) 22 
شالع محند بن بلعربي بلعال ي كدية 

بن دليس 24000 بلجديدة بملغرب.
عنفبمه(ب)  بعق لي  غ تة  بلس دة 
شالع محند بن بلعربي بلعال ي   22
بلجديدة   24000 دليس  بن  كدية 

بملغرب.

بلس دة هبة بعق لي عنفبمه(ب) 22 
شالع محند بن بلعربي بلعال ي كدية 

بن دليس 24000 بلجديدة بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:
عنفبمه(ب)  فاطين  عبدهللا  بلس د 
بلجديدة   1( لقم   2 بلحند  تجزئة 

24000 بلجديدة بملغرب
بعق لي عنفبمه(ب)  بلس د يفسف 
شالع محند بن بلعربي بلعال ي   22
بلجديدة   24000 دليس  بن  كدية 

بملغرب
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
 14 بتاليخ  بلب ضاء  بالدبل  بلتجالية 

أكتفار 2021 تحت لقم 796662.

567I

ب مالين ديج تا7 م ديا بج ن�شي

أونالين ديجيتال ميديا أجين�شي
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تأسيس شركة

ب مالين ديج تا7 م ديا بج ن�شي
 hay essalam 1 rue casablanca

 n 16 hay essalam 1 rue
 casablanca n 16، 90600،

Tanger Maroc
أ مالين ديج تا7 م ديا أج ن�شي 
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة
 عنفبن مقرها بإلجتناعي إقامة 
بلعزيزية بفلفال بملنلكة بلعرا ة 

بلسعفدية لقم 20 طنجة - 90000 
طنجة بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 
بملحد دة 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
119205

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
تم إعدبد بلقامفن   2021 أكتفار   15
بملسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحد دة باملنيزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.
عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 
بإلقتضاء بنختصر تسن تها : أ مالين 

ديج تا7 م ديا أج ن�شي.
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بلتسفيق   : غرض بلشركة بإيجاز 
بلرقمي.

إقامة   : بالجتناعي  بملقر  عنفبن 
بلعرا ة  بملنلكة  بفلفال  بلعزيزية 
 90000  - طنجة   20 بلسعفدية لقم 

طنجة بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.
 10.000 بلشركة:  لأسنا7  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :
عنفبمه(ب)  لكربك  أسامة  بلس د 
حي بلسالم 1 زمقة بلدبل بلب ضاء لقم 

16 90000 طنجة بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:
بلس د أسناع ل لكربك عنفبمه(ب) 
حي بلسالم 1 زمقة بلدبل بلب ضاء لقم 

16 90000 طنجة بملغرب
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
بلتجالية بطنجة بتاليخ - تحت لقم -.

568I

FINANCE CENTER

KEY PHARMA
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تأسيس شركة

FINANCE CENTER
 AV ALLAL EL FASSI N° 598

 CM UNITE 5 MARRAKECH ،
40000، MARRAKECH MAROC

KEY PHARMA شركة ذبت 
بملسؤ ل ة بملحد دة

 عنفبن مقرها بإلجتناعي بمالة لقم 
464 مربكش - 40000 مربكش 

بملغرب
تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

119(11
في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
تم إعدبد بلقامفن   2021 شتن 3   28
بملسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحد دة باملنيزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.

عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 

 KEY  : تسن تها  بنختصر  بإلقتضاء 

.PHARMA

تاجر   -  : بإيجاز  بلشركة  غرض 

منتجات بالب ص دالم ة.

بملعدبت  برد بت  في  تاجر   -

بلطب ة.

- بلتصدير  بالستي3بد.

بمالة   : بالجتناعي  بملقر  عنفبن 
مربكش   40000  - مربكش   464 لقم 

بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 

دلهم، مقسم كالتالي:

بلس د عنر بيت ماما : 700 حصة 

بق نة 100 دلهم للحصة.

ماما  بيت  بلرحنان  عبد  بلس د 

دلهم   100 بق نة  حصة   150  :

للحصة.

بلس د بلبشي3 بز كني : 150 حصة 

بق نة 100 دلهم للحصة.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :

عنفبمه(ب)  ماما  بيت  عنر  بلس د 

لقم  بلجديد  بلدلب  طريق  بلزب ية 

126 40000 مربكش بملغرب.

ماما  بيت  بلرحنان  عبد  بلس د 

عنفبمه(ب) حي بالمالة لقم 464 40000 

مربكش بملغرب.

عنفبمه(ب)  بز كني  بلبشي3  بلس د 

دكالة  باب  بلحلفا ي  دلب   148

40000 مربكش بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:

عنفبمه(ب)  ماما  بيت  عنر  بلس د 

لقم  بلجديد  بلدلب  طريق  بلزب ية 

126 40000 مربكش بملغرب

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

أكتفار   11 بلتجالية بنربكش بتاليخ 

2021 تحت لقم )8)128.

569I

FINANCE CENTER

FAYOL Privé
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
تأسيس شركة

FINANCE CENTER
 AV ALLAL EL FASSI N° 598

 CM UNITE 5 MARRAKECH ،
40000، MARRAKECH MAROC

FAYOL Privé شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بلفح د

 عنفبن مقرها بإلجتناعي حي بملسي3ة 
2 أ لقم 477 مربكش - 40000 

مربكش بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بلفح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
1192((

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
تم إعدبد بلقامفن   2021 شتن 3   22
مسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 
بلفح د  بلشريك  ذبت  محد دة 

باملنيزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بلفح د.
عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 
 FAYOL : بإلقتضاء بنختصر تسن تها

.Privé
غرض بلشركة بإيجاز : - بلتدليب، 
بالستشالة، بلتفج ه، بلدعم بملدل�شي 

 أنشطة لألطفا7.
 - تاجر في برجهزة باللكت3 م ة.

 - بالستي3بد  بلتصدير
حي   : بالجتناعي  بملقر  .عنفبن 
بملسي3ة 2 أ لقم 477 مربكش - 40000 

مربكش بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 

دلهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : بفمسيس  بلس دة سناء 

حصة بق نة 100 دلهم للحصة.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :

بلس دة سناء بفمسيس عنفبمه(ب) 

 6(2 س شالع بفربن لقم   ( بملسي3ة 

مربكش 40000 مربكش بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:

بفمسيس عنفبمه(ب)  بلس دة مل اء 

 54000 زمقة بني مك لد خن فرة   59

خن فرة بملغرب

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

أكتفار   07 بلتجالية بنربكش بتاليخ 

2021 تحت لقم 18)128.

570I

Sud Business Center

ECLAT DE BEAUTE
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
تع ين مسي3 جديد للشركة

Sud Business Center

إقامة جفهرة برطلس عنالة د لقم 

2 بلطابق برل�شي زب ية زمقة أبف بكر 

بلصديق  زمقة زينب مفيس ة بلحي 

بلشتفي مربكش، 40000، مربكش 

بملغرب

ECLAT DE BEAUTE شركة ذبت 

مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 

بلفح د

 عنفبن مقرها بإلجتناعي محل 11 

بقامة ط بة متاجر 11 شالع بالمي3 

مفالي عبد هللا حي بملزدلفة - 40090 

مربكش بملغرب.

تع ين مسي3 جديد للشركة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.48079

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 

2021 تم تع ين  )1 شتن 3  بملؤلخ في 

قّباج  مسي3 جديد للشركة بلس د(ة) 

 ديان كنسي3  ح د

تبعا لقبف7 بستقالة بملسي3.

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

أكتفار   06 بلتجالية بنربكش بتاليخ 

2021 تحت لقم 128276.

571I
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Sud Business Center

TIGALINE MEDIA

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د

قفل بلتصف ة

Sud Business Center

إقامة جفهرة برطلس عنالة د لقم 

2 بلطابق برل�شي زب ية زمقة أبف بكر 

بلصديق  زمقة زينب مفيس ة بلحي 

بلشتفي مربكش، 40000، مربكش 

بملغرب

TIGALINE MEDIA شركة ذبت 

مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 

بلفح د

 عنفبن مقرها بإلجتناعي : سعادة 4 

لقم 25 بملحام د - 40160 مربكش 

بملغرب.

قفل بلتصف ة

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

.77789

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 

تقرل حل   2021 يفم ف   21 بملؤلخ في 

ذبت  شركة   TIGALINE MEDIA

بلشريك  ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بلفح د مبلغ لأسنالها 10.000 دلهم 

 4 بإلجتناعي سعادة   عنفبن مقرها 

مربكش   40160  - بملحام د   25 لقم 

بملغرب مت جة لغ اب بملرد دية.

  عين:

شكري  بالدليس ة  بلس د(ة) 

ساحة بملعنفلة حي   105  عنفبمه(ب) 

زبزب 0050) فاس بملغرب كنصفي (ة) 

للشركة.

  قد تم بنعقاد بلجنع ة بلختام ة 

بتاليخ 1) يفل فز 2021  في سعادة 4 

مربكش   40160  - بملحام د   25 لقم 

بملغرب.

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

غشت   25 بتاليخ  بنربكش  بلتجالية 

2021 تحت لقم 126946.

572I

Sud Business Center

KECHBOOKING
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

قفل بلتصف ة

Sud Business Center

إقامة جفهرة برطلس عنالة د لقم 

2 بلطابق برل�شي زب ية زمقة أبف بكر 

بلصديق  زمقة زينب مفيس ة بلحي 

بلشتفي مربكش، 40000، مربكش 

بملغرب

KECHBOOKING شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة

 عنفبن مقرها بإلجتناعي : د بل 

أ مناس جناعة  ق ادة تنصلفحت 

دبئرة تحنا ت - 12)42 بلحفز 

بملغرب.

قفل بلتصف ة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

.728((

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 

تقرل   2020 دجن 3   (1 في  بملؤلخ 

ذبت  شركة   KECHBOOKING حل 

لأسنالها  مبلغ  بملحد دة  بملسؤ ل ة 

مقرها  دلهم  عنفبن   10.000

جناعة  أ مناس  د بل  بإلجتناعي 

 - تحنا ت  دبئرة  تنصلفحت   ق ادة 

بلحفز بملغرب مت جة لغ اب   42(12

بملرد دية.

  عين:

شاللفت  ب اتريس  بلس د(ة) 

بلنخ ل  بقامة  لفت ليي  عنفبمه(ب) 

شقة  بملنصفل  يعقفب  شالع   1

بملغرب  مربكش   40000 جليز  س8 

كنصفي (ة) للشركة.

  قد تم بنعقاد بلجنع ة بلختام ة 

بقامة  2021  في  يفم ف   (0 بتاليخ 

بملنصفل  يعقفب  شالع   1 بلنخ ل 

مربكش   40000  - جليز  س8  شقة 

بملغرب.

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

غشت   25 بتاليخ  بنربكش  بلتجالية 

2021 تحت لقم 126945.

57(I

Sud Business Center

WAS EVENTS
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د

قفل بلتصف ة

Sud Business Center

إقامة جفهرة برطلس عنالة د لقم 

2 بلطابق برل�شي زب ية زمقة أبف بكر 

بلصديق  زمقة زينب مفيس ة بلحي 

بلشتفي مربكش، 40000، مربكش 

بملغرب

WAS EVENTS شركة ذبت 

مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 

بلفح د

 عنفبن مقرها بإلجتناعي : منطقة 

19 عنالة 64 شقة لقم 18 أبفبب 

مربكش - 40140 مربكش بملغرب.

قفل بلتصف ة

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

.902(9

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 

2020 تقرل حل  1) دجن 3  بملؤلخ في 

WAS EVENTS شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بلفح د مبلغ 

دلهم  عنفبن   10.000 لأسنالها 

عنالة   19 بإلجتناعي منطقة  مقرها 

 - مربكش  أبفبب   18 لقم  شقة   64

40140 مربكش بملغرب مت جة لغ اب 

بملرد دية.

  عين:

بلك ا7  أشرف  بلس د(ة) 

بمرشيش  بملحندي  بلحي   عنفبمه(ب) 

مرسطان 2 لقم 20) 40080 مربكش 

بملغرب كنصفي (ة) للشركة.

  قد تم بنعقاد بلجنع ة بلختام ة 

2021  في منطقة  غشت   (1 بتاليخ 

أبفبب   18 لقم  شقة   64 عنالة   19

مربكش - 40140 مربكش بملغرب.

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

أكتفار   06 بلتجالية بنربكش بتاليخ 

2021 تحت لقم 128252.

574I

FIDUCIAIR AL MOUSTATMIR SARL AU

JABBAR PLUS
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تأسيس شركة

 FIDUCIAIR AL MOUSTATMIR
SARL AU

 AV EL MOUTANABI RUE 1
 N°183 2EME ETAGE ، 23000،

BENI MELLAL MAROC
JABBAR PLUS شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة
 عنفبن مقرها بإلجتناعي د بل ب الد 
م نفن س دي جابر - 000)2 بني 

مال7 بملغرب
تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

1202(
في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
تم إعدبد بلقامفن   2021 شتن 3   27
بملسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحد دة باملنيزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.
عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 
 : تسن تها  بنختصر  بإلقتضاء 

.JABBAR PLUS
تحفيل   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بالمفب7  س ط تجالي.
عنفبن بملقر بالجتناعي : د بل ب الد 
بني   2(000  - جابر  س دي  م نفن 

مال7 بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 

دلهم، مقسم كالتالي:
بلس د بلجبال محند : 500 حصة 

بق نة 100 دلهم للحصة.
 500  : مصطفى  بلجبال  بلس د 

حصة بق نة 100 دلهم للحصة.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :
بلس د بلجبال محند عنفبمه(ب) حي 
128 000)4 قلعة  بلرقم   1 عفبطف 

بلسربغنة بملغرب.
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بلس د بلجبال مصطفى عنفبمه(ب) 
جابر  س دي  م نفن  ب الد  د بل 

000)2 بني مال7 بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:
بلس د بلجبال مصطفى عنفبمه(ب) 
جابر  س دي  م نفن  ب الد  د بل 

000)2 بني مال7 بملغرب
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
 1( بتاليخ  مال7  ببني  بالبتدبئ ة 

أكتفار 2021 تحت لقم 1065.

575I

CABINET ANESS

NAMARO
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تأسيس شركة

CABINET ANESS
 HAY ALAOUIYINE ، 12050، ,25

TEMARA MAROC
NAMARO شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة
 عنفبن مقرها بإلجتناعي عين عت ق 
د بل بلنفيفات - 12040 عين عت ق - 

تنالة بملنلكة بملغرا ة
تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

1(4471
في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
تم إعدبد بلقامفن   2021 أكتفار   06
بملسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحد دة باملنيزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.
عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 
 : تسن تها  بنختصر  بإلقتضاء 

.NAMARO
- تصن م   : غرض بلشركة بإيجاز 
بملعدم ة  غي3ها  بملنتجات   تصن ع 

من بملنتجات بملناثلة أ  ذبت بلصلة
- أعنا7 بلحديد  بملعدن

بستي3بد  تصدير  تجالة جن ع   -
بملتعلقة  بملنتجات  بملفبد  بلسلع 

بالنشاط بلرئي�شي.

عنفبن بملقر بالجتناعي : عين عت ق 
12040 عين عت ق -  د بل بلنفيفات - 

تنالة بملنلكة بملغرا ة.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 

دلهم، مقسم كالتالي:
 (((,(4  : د دي  بمين  بلس د 

حصة بق نة 100 دلهم للحصة.
 (((,((  : نعنان  مففل  بلس د 

حصة بق نة 100 دلهم للحصة.
 : شكربني  مر بن  بحند  بلس د 
دلهم   100 بق نة  حصة   (((,((

للحصة.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :
حي  بلس د بمين د دي عنفبمه(ب) 
بلعلفيين زمقة مكناس عنالة 16 شقة 

1 12000 تنالة بملنلكة بملغرا ة.
عنفبمه(ب)  نعنان  مففل  بلس د 
حي  بدي   84 لقم  بلففاق  تجزئة 
بملنلكة  تنالة   12000 بلذهب 

بملغرا ة.
شكربني  مر بن  بحند  بلس د 
 05 هللا  ماشاء  بقامة  عنفبمه(ب) 
بلففاق   01 بلشقة   08 بلعنالة 

12000 تنالة بملنلكة بملغرا ة.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:
حي  بلس د بمين د دي عنفبمه(ب) 
 16 عنالة  مكناس  زمقة  بلعلفيين 
شقة 1 12000 تنالة بملنلكة بملغرا ة
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
أكتفار   21 بتاليخ  بتنالة  بالبتدبئ ة 

2021 تحت لقم 2055.
576I

DAMO CONSULTING SARL

SIDIA SARL
إعالن متعدد بلقربلبت

DAMO CONSULTING SARL
 AV PASTEUR 1° ETG N°18 54

 TANGER tanger, tanger، 90000،
tanger MAROC

SIDIA SARL »شركة ذبت 
بملسؤ ل ة بملحد دة«

 عنفبن مقرها بالجتناعي: 54 شالع 

باستفل - 90000 طنجة بملغرب.

»إعالن متعدد بلقربلبت«

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي: 

.1941

بنقت�شى بلجنع بلعام بالستثنائي 

بملؤلخ في 22 شتن 3 2021

تم بتخاذ بلقربلبت بلتال ة: 

قربل لقم 1: بلذي ينص على مايلي: 

إعالن  فاة بلس دة  الد علي س دي 

قد ل فاطنة

قربل لقم 2: بلذي ينص على مايلي: 

بملتففى  ببناء  على  بلحصص  تقس م 

حسن  محند  بله 3ي  بله 3ي   هم 

 بله 3ي مل كة 

قربل لقم ): بلذي ينص على مايلي: 

محند  بله 3ي  بلس د  بعالن  فاة 

 تقس م بلحصص على بلفلثة  هم 

مزهة  بالدلي�شي  بلس دة  ز جته 

عاد7  بله 3ي  بله 3ي   ب الده  هم 

ياسين  بله 3ي فاطنة بلزهرة  بله 3ي 

هند

قربل لقم 4: بلذي ينص على مايلي: 

بألبعة  ثالثين  بلت 3ع  على  بملفبفقة 

)4)) حصة بجتناع ة للس د بله 3ي 

حسن لفائدة بلس دة بله 3ي مل كة 

بحصة  بلت 3ع  على  بملفبفقة  تم  كنا 

(4)) حصة بجتناع ة  ألبعة  ثالثين 

محند  بله 3ي  بلس د  ملك  لثة  في 

لفائدة بلس دة بله 3ي مل كة

 تبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

بلنظام برسا�شي بلتال ة: 

ينص على  بلذي   :7  6 لقم  بند 

بلسادسة  بملادة  تعديل  مايلي: 

بالسا�شي  بلقامفن  من   بلسابعة 

بالجتناع ة  بالحصص  يتعلق  ف نا 

مع  بلشركة  للشركاء   بلربسنا7 

مالئنة بلقامفن بالسا�شي للشركة

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

أكتفار   14 بتاليخ  بطنجة  بلتجالية 

2021 تحت لقم 8)2469.

577I

CHAOUER CONSEIL

3S INTERNATIONAL
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
تأسيس شركة

CHAOUER CONSEIL
 BD MY YOUSSEF RES YASSINE

 II N°11 ، 90000، TANGER
MAROC

S INTERNATIONAL) شركة ذبت 
مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 

بلفح د
 عنفبن مقرها بإلجتناعي لقم 14 
إقامة مفالي إسناع ل بلطابق ) 
لقم 9شالع مفالي إسناع ل - - 
90000 طنجة بملنلكة بملغرا ة
تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بلفح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
120919

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
تم إعدبد بلقامفن   2021 أكتفار   04
مسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 
بلفح د  بلشريك  ذبت  محد دة 

باملنيزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بلفح د.
عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 
 (S  : تسن تها  بنختصر  بإلقتضاء 

.INTERNATIONAL
تجالة   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بلخشب  بملفبد بملشتقة منه.
 14 لقم   : عنفبن بملقر بالجتناعي 
إقامة مفالي إسناع ل بلطابق ) لقم 
 90000  -  - 9شالع مفالي إسناع ل 

طنجة بملنلكة بملغرا ة.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 

دلهم، مقسم كالتالي:
 100  : بفعزيز  عثنان  بلس د 

حصة بق نة 1.000 دلهم للحصة.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :
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عنفبمه(ب)  بفعزيز  عثنان  بلس د 
 90000 ( 26 لقم  بي3 بلشعي3ي زمقة 

طنجة بملنلكة بملغرا ة.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:
عنفبمه(ب)  بفعزيز  عثنا   بلس د 
 90000 ( 26 لقم  بي3 بلشعي3ي زمقة 

طنجة بملنلكة بملغرا ة
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
أكتفار   15 بتاليخ  بطنجة  بلتجالية 

2021 تحت لقم 4)2470.
578I

DOMINO TRANS LOGISTIK

DOMINO TRANS LOGISTIK
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
تأسيس شركة

DOMINO TRANS LOGISTIK
حي مج بة شالع 88 لقم 11 طنجة ، 

90000، طنجة بملغرب
 DOMINO TRANS LOGISTIK

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 
بلشريك بلفح د

 عنفبن مقرها بإلجتناعي حي مج بة 
شالع 88 لقم 11 طنجة - 90000 

طنجة بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بلفح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
120807

في  مؤلخ  مفثق  عقد  بنقت�شى 
تم إعدبد بلقامفن   2021 أكتفار   04
مسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 
بلفح د  بلشريك  ذبت  محد دة 

باملنيزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بلفح د.
عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 
 : تسن تها  بنختصر  بإلقتضاء 

.DOMINO TRANS LOGISTIK
مقل   -  : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بلبضائع بملحل ة  بلد ل ة
 ، تأجي3   ، تجالة   ، -  ك ل شحن 

إلسال ة.

عنفبن بملقر بالجتناعي : حي مج بة 

 90000  - طنجة   11 لقم   88 شالع 

طنجة بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 

دلهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : قد ل  بن  بحند  بلس د 

حصة بق نة 100 دلهم للحصة.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :

بلس د بحند بن قد ل عنفبمه(ب) 

علي باي زمقة ل س فن لقم 11 طنجة 

90000 طنجة بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:

بلس د بحند بن قد ل عنفبمه(ب) 

علي باي زمقة ل س فن لقم 11 طنجة 

90000 طنجة بملغرب

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

أكتفار   1( بتاليخ  بطنجة  بلتجالية 

2021 تحت لقم 246921.

579I

CHAOUER CONSEIL

LABED
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تففيت حصص

CHAOUER CONSEIL

 BD MY YOUSSEF RES YASSINE

 II N°11 ، 90000، TANGER

MAROC

LABED شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة

 عنفبن مقرها بإلجتناعي لقم 1 

شالع بلنجدة - 000)9 تطفبن 

بملنلكة بملغرا ة.

تففيت حصص
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.1016(

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 

تنت   2021 شتن 3   24 في  بملؤلخ 

بملصادقة على :

(ة)  بلعايدي  بلس د  تففيت 

حصة بجتناع ة من   1.000 غفدبن 

بلس د  لفائدة  حصة   4.000 أصل 

شتن 3   24 لحسن غفدبن بتاليخ  (ة) 

.2021

(ة)  بلعايدي  بلس د  تففيت 

حصة بجتناع ة من   1.000 غفدبن 

أصل 4.000 حصة لفائدة بلس د (ة) 

24 شتن 3  عبد بلكريم غفدبن بتاليخ 

.2021

(ة)  بلعايدي  بلس د  تففيت 

حصة بجتناع ة من   1.000 غفدبن 

بلس د  لفائدة  حصة   4.000 أصل 

(ة) عبد هللا غفدبن بتاليخ 24 شتن 3 

.2021

(ة)  بلعايدي  بلس د  تففيت 

حصة بجتناع ة من   1.000 غفدبن 

أصل 4.000 حصة لفائدة بلس د (ة) 

24 شتن 3  عبد بلرزبق غفدبن بتاليخ 

.2021

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم   

أكتفار   12 بالبتدبئ ة بتطفبن بتاليخ 

2021 تحت لقم 4282.

580I

SOBAFISC

HYDROTAZAGHINE شركة
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تففيت حصص

SOBAFISC

129 شالع بملسي3ة بلناظفل، 62000، 

بلناظفل بملغرب

 HYDROTAZAGHINE شركة

شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

 عنفبن مقرها بإلجتناعي مركز 

تزبغين - دليفش - - 62150 بلناظفل 

بملغرب.

تففيت حصص
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.167(5

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 

تنت   2021 شتن 3   (0 في  بملؤلخ 

بملصادقة على :

ب سبع  هشام  (ة)  بلس د  تففيت 
أصل  من  بجتناع ة  حصة   500
500 حصة لفائدة بلس د (ة) سع د 

يعقفب بتاليخ 0) شتن 3 2021.
تففيت بلس د (ة) محند بفطاهري 
أصل  من  بجتناع ة  حصة   500
500 حصة لفائدة بلس د (ة) سع د 

يعقفب بتاليخ 0) شتن 3 2021.
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم   
 14 بتاليخ  بالناضفل  بالبتدبئ ة 

أكتفار 2021 تحت لقم 4156.

581I

mohammed boumzebra

GHARRAD SERVICES CASH
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
تأسيس شركة

mohammed boumzebra
 N° 8 BD ALLAL BEN ABDELLAH
 FKIH BEN SALAH، 23200، FKIH

BEN SALAH MAROC
 GHARRAD SERVICES CASH

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 
بلشريك بلفح د

 عنفبن مقرها بإلجتناعي تجزئة 
مزهة 1 بلرقم 60 مكرل - 200)2 

بلفق ه بن صالح بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بلفح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
486(

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
تم إعدبد بلقامفن   2021 أكتفار   05
مسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 
بلفح د  بلشريك  ذبت  محد دة 

باملنيزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بلفح د.
عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 
 : تسن تها  بنختصر  بإلقتضاء 

.GHARRAD SERVICES CASH
:  س ط  بإيجاز  بلشركة  غرض 

تجالي.
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تجزئة   : بالجتناعي  بملقر  عنفبن 

 2(200  - مكرل   60 بلرقم   1 مزهة 

بلفق ه بن صالح بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.

بلشركة:  لأسنا7  مبلغ 

100.000,00 دلهم، مقسم كالتالي:

1.000 حصة   : بلس د غربد مب ل 

بق نة 100 دلهم للحصة.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :

عنفبمه(ب)  مب ل  غربد  بلس د 

بملغرب   2(200 صالح  بن  بلفق ه 

بلفق ه بن صالح.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:

عنفبمه(ب)  مب ل  غربد  بلس د 

بلفق ه بن   2(200 بلفق ه بن صالح 

صالح بملغرب

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

صالح  بن  بالفق ه  بالبتدبئ ة 

لقم  تحت   2021 أكتفار   14 بتاليخ 

.274/2021

582I

بئتنام ة ف دبكا، شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

MICESA
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
تففيت حصص

بئتنام ة ف دبكا، شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة

شالع بلعركفب لقم 7724-01 

صند ق بل 3يد لقم 146، 000)7، 

بلدبخلة بملغرب

MICESA شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بلفح د

 عنفبن مقرها بإلجتناعي شالع 

بلعركفب لقم.7724-01 - 000)7 

بلدبخلة بملغرب.

تففيت حصص
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.109(9

بلفح د  بلشريك  قربل  بنقت�شى 

تنت   2021 ف 3بير   01 في  بملؤلخ 

بملصادقة على :

 MEREILLE (ة)  بلس د  تففيت 

حصة   SYLVIE MALBOS 500

حصة   1.000 أصل  من  بجتناع ة 

 SEVERINE (ة)  بلس د  لفائدة 

GIANOTTI بتاليخ 01 ف 3بير 2021.

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم   

 19 بتاليخ  بلدهب  بفبدي  بالبتدبئ ة 

ف 3بير 2021 تحت لقم )29.

58(I

بئتنام ة ف دبكا، شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

MICESA

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د

تحفيل بلشكل بلقامفني للشركة

بئتنام ة ف دبكا، شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة

شالع بلعركفب لقم 7724-01 

صند ق بل 3يد لقم 146، 000)7، 

بلدبخلة بملغرب

MICESA شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بلفح د

  عنفبن مقرها بالجتناعي شالع 

بلعركفب لقم 7724-01 - 000)7 

بلدبخلة.

تحفيل بلشكل بلقامفني للشركة

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.109(9

بلفح د  بلشريك  قربل  بنقت�شى 

بملؤلخ في 01 ف 3بير 2021 تم تحفيل 

بلشكل بلقامفني للشركة من »شركة 

ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 

»شركة ذبت بملسؤ ل ة  إلى  بلفح د« 

بملحد دة«.

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

 19 بتاليخ  بلدهب  بفبدي  بالبتدبئ ة 

ف 3بير 2021 تحت لقم )29.

584I

مكتب أمنز ي

ويكو
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تففيت حصص

مكتب أمنز ي
شالع ل س ا إقامة بلن ل بلفك »س« 

لقم 1 ، 90010، طنجة بملغرب
 يكف شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة
 عنفبن مقرها بإلجتناعي 40 شالع 
بملسي3ة بلخضربء - 90000 طنجة 

بملغرب.
تففيت حصص

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 
.109(9

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 
تنت   2021 شتن 3   05 في  بملؤلخ 

بملصادقة على :
ببربه م  بيت  (ة)  بلس د  تففيت 
بجتناع ة من  حصة   1.600 محند 
أصل 1.600 حصة لفائدة بلس د (ة) 
10 شتن 3  أيت ببربه م لش د بتاليخ 

.2021
ببربه م  أيت  (ة)  بلس د  تففيت 
من  بجتناع ة  حصة   180 لضفبن 
(ة)  حصة لفائدة بلس د   180 أصل 
10 شتن 3  أيت ببربه م لش د بتاليخ 

.2021
أمنز ي محند  (ة)  تففيت بلس د 
 20 أصل  من  بجتناع ة  حصة   20
حصة لفائدة بلس د (ة) أيت ببربه م 

لش د بتاليخ 10 شتن 3 2021.
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم   
أكتفار   1( بتاليخ  بطنجة  بلتجالية 

2021 تحت لقم 246888.
585I

MOORE CASABLANCA

أو أند أش إنفست
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تحفيل بملقر بالجتناعي للشركة

MOORE CASABLANCA
 ORIGIN OFFICE OASIS 78
 BIS RUE DES PAPILLONS

 EXTENSION ، 20410،
CASABLANCA MAROC

أ  أمد أش إمفست 

شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

 عنفبن مقرها بإلجتناعي عند مركز 
أعنا7 شال7 مكف177 ساحة باستفل 

إقامة باستفل بفيلد طابق 7 شقة 
لقم 2 - 20250 بلدبل بلب ضاء 

بملغرب.

تحفيل بملقر بالجتناعي للشركة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.478869

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 

2021 تم تحفيل  22 أبريل  بملؤلخ في 

من  للشركة  بلحالي  بالجتناعي  بملقر 
مكف177  شال7  أعنا7  مركز  عند   «

بفيلد  باستفل  إقامة  باستفل  ساحة 

بلدبل   20250 -  2 7 شقة لقم  طابق 

بلب ضاء بملغرب« إلى »تقس م ميسان 

صناع ة  الد  منطقة   701 تجزئة 

صالح - 27182 بفسكفلة بملغرب«.

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

 15 بتاليخ  بلب ضاء  بالدبل  بلتجالية 

أكتفار 2021 تحت لقم 796848.

586I

بئتنام ة ف دبكا، شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

 SBR

TRANSPORT&LOGISTIQUE
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تأسيس شركة

بئتنام ة ف دبكا، شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة

شالع بلعركفب لقم 7724-01 

صند ق بل 3يد لقم 146، 000)7، 

بلدبخلة بملغرب

 SBR TRANSPORT&LOGISTIQUE

شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

 عنفبن مقرها بإلجتناعي شالع 

محند فاضل بلسناللي عنالة بلهبة 

شقة لقم 01 - 000)7 بلدبخلة 

بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

19511
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في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
تم إعدبد بلقامفن   2021 أكتفار   01

بملسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحد دة باملنيزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.

عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 

 SBR  : تسن تها  بنختصر  بإلقتضاء 

.TRANSPORT&LOGISTIQUE

مقل   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بلبضائع لحساب بلغي3.

شالع   : بالجتناعي  بملقر  عنفبن 

محند فاضل بلسناللي عنالة بلهبة 

بلدبخلة   7(000  -  01 لقم  شقة 

بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 

دلهم، مقسم كالتالي:

 500  : بكفاس  ببربه م  بلس د 

حصة بق نة 100 دلهم للحصة.

بلس د سع د د غري : 500 حصة 

بق نة 100 دلهم للحصة.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :

بلس د ببربه م بكفاس عنفبمه(ب) 

 7(000  216/1 لقم  بلفزبني  شالع 

بلدبخلة بملغرب.

عنفبمه(ب)  د غري  سع د  بلس د 

شالع محند فاضل بلسناللي عنالة 

بله بة لقم 6 000)7 بلدبخلة بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:

بلس د ببربه م بكفاس عنفبمه(ب) 

 7(000  216/1 لقم  بلفزبني  شالع 

بلدبخلة بملغرب

عنفبمه(ب)  د غري  سع د  بلس د 

شالع محند فاضل بلسناللي عنالة 

بله بة لقم 6 000)7 بلدبخلة بملغرب

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

 12 بتاليخ  بلدهب  بفبدي  بالبتدبئ ة 

أكتفار 2021 تحت لقم 1642.

587I

ATHENA PRO TECH ACADEMY

HYL CARE
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تأسيس شركة

HYL CARE
شالع محند بلخامس - لقم 555 ، 

14000، بلقن طرة بملغرب
HYL CARE شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة
 عنفبن مقرها بإلجتناعي شالع 

محند بلخامس - لقم 555 - 14000 
بلقن طرة بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 
بملحد دة 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
62509

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
تم إعدبد بلقامفن   2021 شتن 3   15
بملسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحد دة باملنيزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.
عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 
 HYL  : تسن تها  بنختصر  بإلقتضاء 

.CARE
مكتب   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بلدلبسات.
شالع   : بالجتناعي  بملقر  عنفبن 
محند بلخامس - لقم 555 - 14000 

بلقن طرة بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 

دلهم، مقسم كالتالي:
بلس د جال7 بفجن ل : 50 حصة 

بق نة 1.000 دلهم للحصة.
بلس د جنا7 بفجن ل : 50 حصة 

بق نة 1.000 دلهم للحصة.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :
عنفبمه(ب)  بفجن ل  جال7  بلس د 
 14000 حي بلشباب   6 لقم   91 زمقة 

بلقن طرة بملغرب.
بلس د جنا7 بفجن ل عنفبمه(ب) 
زمقتي ببف تنام  جنا7 بلدين بالفغاني 

شقة ) 14000 بلقن طرة بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 
 مفبطن مسي3ي بلشركة:

عنفبمه(ب)  بفجن ل  جال7  بلس د 
 14000 حي بلشباب   6 لقم   91 زمقة 

بلقن طرة بملغرب
بلس د جنا7 بفجن ل عنفبمه(ب) 
زمقتي ببف تنام  جنا7 بلدين بالفغاني 

شقة ) 14000 بلقن طرة بملغرب
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
 04 بتاليخ  بالقن طرة  بالبتدبئ ة 

أكتفار 2021 تحت لقم 4805.
588I

Sud Business Center

NOASOFIA
إعالن متعدد بلقربلبت

Sud Business Center
إقامة جفهرة برطلس عنالة د لقم 
2 بلطابق برل�شي زب ية زمقة أبف بكر 
بلصديق  زمقة زينب مفيس ة بلحي 
بلشتفي مربكش، 40000، مربكش 

بملغرب
NOASOFIA »شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة«
 عنفبن مقرها بالجتناعي: لياض 

أمدلف لقم 21 بلطابق 1 بلشريف ة - 
40160 مربكش بملغرب.
»إعالن متعدد بلقربلبت«

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي: 
.94775

بنقت�شى بلجنع بلعام بالستثنائي 
بملؤلخ في 09 شتن 3 2021

تم بتخاذ بلقربلبت بلتال ة: 
على  ينص  بلذي   :1 لقم  قربل 
على قربلبت تعديل عقد  بناًء  مايلي: 
بإليجال بتاليخ 01/09/2021 ، قرلت 
أن  بلعادية  غي3  بلعامة  بلجنع ة 
هف:  للشركة  بلرئي�شي  بملقر  عنفبن 
- بلطابق بر 7   21 لياض أمدبلف لقم 

بلشريف ة بنربكش.
 تبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

بلنظام برسا�شي بلتال ة: 
بند لقم 4: بلذي ينص على مايلي: 
هف:  للشركة  بلرئي�شي  بملقر  عنفبن 
- بلطابق بر 7   21 لياض أمدبلف لقم 

بلشريف ة بنربكش.

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
شتن 3   (0 بتاليخ  بنربكش  بلتجالية 

2021 تحت لقم 128066.
589I

STE AYAD CONSULTING SARL

ARMADIO
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

قفل بلتصف ة

STE AYAD CONSULTING SARL
 RUE TINDOUF IMMEUBLE

 ZERHOUNI 1ER ETAGE APPT
 N°7 OUJDA OUED NACHEF،

60000، OUJDA MAROC
ARMADIO شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة
 عنفبن مقرها بإلجتناعي : 5 زمقة 
بملناهل حي بالمدلس  بد بلناشف 

س دي معافة بلطابق بلثاني - 
60000  جدة بملغرب.

قفل بلتصف ة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

.(6677
بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 
بملؤلخ في 06 أكتفار 2021 تقرل حل 
بملسؤ ل ة  ذبت  شركة   ARMADIO
 100.000 لأسنالها  مبلغ  بملحد دة 
بإلجتناعي  مقرها  دلهم  عنفبن 
بالمدلس  بد  حي  بملناهل  زمقة   5
بلناشف س دي معافة بلطابق بلثاني 
- 60000  جدة بملغرب مت جة اللغاء 

بملشر ع.
  عين:

مفدن  مصدق  بلس د(ة) 
 عنفبمه(ب) حي بالمدلس زمقة بملناهل 
لقم 5 60000  جدة بملغرب كنصفي 

(ة) للشركة.
  قد تم بنعقاد بلجنع ة بلختام ة 
زمقة   5 2021  في  أكتفار   06 بتاليخ 
بلناشف  بالمدلس  بد  حي  بملناهل 
س دي معافة بلطابق بلثاني - 60000 

 جدة بملغرب.
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
أكتفار   15 بتاليخ  بفجدة  بلتجالية 

2021 تحت لقم 590).
590I
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NEOEXPERT CONSULTING

مصحة بيلفيل
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
تأسيس شركة

NEOEXPERT CONSULTING
 RES RIBH D BIR ANZARANE

 RES RIBH D BIR ANZARANE، 3،
CASABLANCA MAROC

مصحة ب لف ل شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بلفح د

 عنفبن مقرها بإلجتناعي 91) شالع 
غامدي - 20000 بلدبل بلب ظاء 

بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بلفح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
519(95

 1( في  مؤلخ  حر  عقد  بنقت�شى 
بلقامفن  إعدبد  تم   2021 شتن 3 
مسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 
بلفح د  بلشريك  ذبت  محد دة 

باملنيزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بلفح د.
عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 
بإلقتضاء بنختصر تسن تها : مصحة 

ب لف ل.
مصحة   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

ب لف لنصحة طب ة  جربحة.
 (91  : بالجتناعي  بملقر  عنفبن 
20000 بلدبل بلب ظاء   - شالع غامدي 

بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.
 500.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 

دلهم، مقسم كالتالي:
 5.000  : حسن  سج د  بلس د 

حصة بق نة 100 دلهم للحصة.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :
عنفبمه(ب)  حسن  سج د  بلس د 
كال ففلم ا  حك نة  تجزأة   2 لقم 

20000 بلدبل بلب ظاء بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:

عنفبمه(ب)  حسن  سج د  بلس د 
كال ففلم ا  حك نة  تجزأة   2 لقم 

20000 بلدبل بلب ظاء بملغرب

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

 1( بتاليخ  بلب ضاء  بالدبل  بلتجالية 

أكتفار 2021 تحت لقم -.

591I

FIDUCIAIRE NAKHIL

THE JET SETTERS
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
حل شركة

FIDUCIAIRE NAKHIL

 Imm. n° 60 Appt. n°4 Bd.

 Abdelkrim El Khattabi Gueliz -

 Marrakech ، 40000، marrakech

maroc

THE JET SETTERS شركة ذبت 

مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 

بلفح د(في طفل بلتصف ة)

 عنفبن مقرها بإلجتناعي بلشقة لقم 

401، بلطابق بلرببع إقامة مكالبت 
لقم )22 شالع محند بلخامس - 

40000 مربكش بملغرب.

حل شركة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.79(59

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 

2021 تقرل حل  17 شتن 3  بملؤلخ في 

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

 THE JET SETTERS بلشريك بلفح د

دلهم   100.000,00 لأسنالها  مبلغ 

 عنفبن مقرها بإلجتناعي بلشقة لقم 

مكالبت  إقامة  بلرببع  بلطابق   ،401
 - بلخامس  محند  شالع   22( لقم 

 :  7 مت جة  بملغرب  مربكش   40000

تفقف نشاط بلشركة.

بلشقة  بلتصف ة ب  مقر    حدد 
لقم 401، بلطابق بلرببع إقامة مكالبت 
 - بلخامس  محند  شالع   22( لقم 

40000 مربكش بملغرب. 

  عين:
بلس د(ة) تفف ق خلفي  عنفبمه(ب) 
 40000  70 لقم  بالزدهال  تجزئة 
مربكش بملغرب كنصفي (ة) للشركة.

  عند بإلقتضاء بلحد د بملفر ضة 
محل  لهم  بملخفلة  بلصالح ات  على 
بملخابرة  محل تبل غ بلعقفد  بلفثائق 

بملتعلقة بالتصف ة : -
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
أكتفار   18 بلتجالية بنربكش بتاليخ 

2021 تحت لقم )12861.
592I

EXACO

SAMILOP SERVICES
إعالن متعدد بلقربلبت

EXACO
16، زمقة عائشة أم بملؤمنين شالع 

مفالي بلحسن بال 7، 20000، بلدبل 
بلب ضاء بملغرب

SAMILOP SERVICES »شركة ذبت 
بملسؤ ل ة بملحد دة ذبت بلشريك 

بلفح د«
 عنفبن مقرها بالجتناعي: د بل 

لحفبمتة بلحفزية دبئرة  الد لحنفن - 
14070 أزمفل بملغرب.

»إعالن متعدد بلقربلبت«
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي: 

.6589
بنقت�شى بلجنع بلعام بالستثنائي 

بملؤلخ في 16 شتن 3 2021
تم بتخاذ بلقربلبت بلتال ة: 

قربل لقم 1: بلذي ينص على مايلي: 
لفايز  تع ين بلس د سامي   1-
للشركة  تحديد  مسي3ب  بلفبسمي 

مهامه
قربل لقم 2: بلذي ينص على مايلي: 
تعديل بلبند 20 من بلقامفن برسا�شي 
بلقامفن  على  للشركة  بملصادقة 

برسا�شي بملعد7 للشركة
 تبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

بلنظام برسا�شي بلتال ة: 
على  ينص  بلذي   :20 لقم  بند 
طرف:  من  بلشركة  تسي3  مايلي: 
لط فة.  بلس د  بلفبسمي  بلس دة 
برطربف  تجاه  بلفبسمي سامي  لفايز 

بإلدبلبت  جن ع  ،  كذلك  بلثالثة 

بلعامة أ  بلخاصة  جن ع بملؤسسات 

بلشركة  بملسي3  ينثل   ، بالئتنام ة 

للتصرف  بلصالح ات  أ سع   لديه 

برعنا7  جن ع  عنها  تنف ذ  م ابة 

 ، منها.  االتالي  بالغرض  بملتعلقة 

ستكفن بلشركة ملزمة قامفًما بتفق ع 

برعنا7  جن ع  على  بملسي3ين  أحد 

بملتعلقة بها 

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

بالبتدبئ ة بالجديدة بتاليخ 27 شتن 3 

2021 تحت لقم 26968.

59(I

green taxis rak

GREEN TAXIS RAK
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تففيت حصص

green taxis rak

 LOTISSSEMENT ACHARAF

 IMM ACHOROUK 4éme

 ETAGE N°14 BD ALLAL ELFASSI

 EXTENTION MARRAKECH. ،

0)400، مربكش بملغرب

GREEN TAXIS RAK شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة

 عنفبن مقرها بإلجتناعي تجزئة 

بلشرف عنالة بلشر ق طابق 4 
لقم 14 شالع عال7 بلفا�شي بمتدبد 

مربكش - 0)400 مربكش بملغرب.

تففيت حصص
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.10719

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 

تنت   2021 غشت   16 في  بملؤلخ 

بملصادقة على :

بم نة خاليدي  (ة)  تففيت بلس د 

أصل  من  بجتناع ة  حصة   1.000

(ة)  بلس د  لفائدة  حصة   100.000

بمنة حناين بتاليخ 16 غشت 2021.

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم   

شتن 3   16 بتاليخ  بنربكش  بلتجالية 

2021 تحت لقم 88)10.

594I
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بئتنام ة ف دبكا، شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

LAGOUIRA RESIDENCE
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
تففيت حصص

بئتنام ة ف دبكا، شركة ذبت 
بملسؤ ل ة بملحد دة

شالع بلعركفب لقم 7724-01 
صند ق بل 3يد لقم 146، 000)7، 

بلدبخلة بملغرب
LAGOUIRA RESIDENCE شركة 

ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 
بلشريك بلفح د

 عنفبن مقرها بإلجتناعي حي مفالي 
بلرش د زمقة بمفافن عنالة لكفيرة - 

000)7 بلدبخلة بملغرب.
تففيت حصص

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 
.12(89

بلفح د  بلشريك  قربل  بنقت�شى 
تنت   2021 أكتفار   11 في  بملؤلخ 

بملصادقة على :
تففيت بلس د (ة) حسين بننف�شى 
أصل  من  بجتناع ة  حصة   1.000
(ة)  بلس د  لفائدة  حصة   1.000
أكتفار   07 بتاليخ  بصن ب  بلكنتي 

.2021
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم   
 11 بتاليخ  بلدهب  بفبدي  بالبتدبئ ة 

أكتفار 2021 تحت لقم 1629.

595I

بئتنام ة ف دبكا، شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

LAGOUIRA RESIDENCE
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
تع ين مسي3 جديد للشركة

بئتنام ة ف دبكا، شركة ذبت 
بملسؤ ل ة بملحد دة

شالع بلعركفب لقم 7724-01 
صند ق بل 3يد لقم 146، 000)7، 

بلدبخلة بملغرب
LAGOUIRA RESIDENCE شركة 

ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 
بلشريك بلفح د

 عنفبن مقرها بإلجتناعي حي مفالي 

بلرش د زمقة بمفافن عنالة لكفيرة - 

000)7 بلدبخلة بملغرب.

تع ين مسي3 جديد للشركة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.12(89

بلفح د  بلشريك  قربل  بنقت�شى 

بملؤلخ في 07 أكتفار 2021 تم تع ين 

بلس د(ة)  للشركة  جديد  مسي3 

بصن ب بلحسين كنسي3  ح د

تبعا لقبف7 بستقالة بملسي3.

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

 11 بتاليخ  بلدهب  بفبدي  بالبتدبئ ة 

أكتفار 2021 تحت لقم 1629.

596I

FIDUCIAIRE BRICHA

MAROC TEXNOVO
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE BRICHA

 AVENUE FAR MAKATIB AL

 MADINA 3 RUE ASSILA 2EME

 ETAGE N 24 ، 30000، FES

MAROC

MAROC TEXNOVO شركة ذبت 

مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 

بلفح د

 عنفبن مقرها بإلجتناعي لقم 97 

بلحي بلصناعي س دي ببربه م - 

0080) فاس بملغرب 

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بلفح د 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

69807

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
تم إعدبد بلقامفن   2021 غشت   27

مسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بلفح د  بلشريك  ذبت  محد دة 

باملنيزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بلفح د.

عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 
 : تسن تها  بنختصر  بإلقتضاء 

.MAROC TEXNOVO
تصن ع   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

جن ع أمفبع برشرطة بلنس ج ة 
برشرطة  صناعة  أالت  تصن ع 

بلنس ج ة.
 97 لقم   : عنفبن بملقر بالجتناعي 
 - ببربه م  س دي  بلصناعي  بلحي 

0080) فاس بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 

دلهم، مقسم كالتالي:
بلس د محند خديري : 100 حصة 

بق نة 1.000 دلهم للحصة.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :
عنفبمه(ب)  خديري  محند  بلس د 
لقم 97 بلحي بلصناعي س دي ببربه م 

0070) فاس بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:
عنفبمه(ب)  خديري  محند  بلس د 
لقم 97 بلحي بلصناعي س دي ببربه م 

0070) فاس بملغرب 
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
أكتفار   1( بتاليخ  بفاس  بلتجالية 

2021 تحت لقم 4505.

597I

STE FIACCOF 

STE IDEAL SOFT
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

قفل بلتصف ة

STE FIACCOF
 RUE IFNI ,RESIDENCE ANASS
 60 ,APPT 6 ,HAY NAJAH,SIDI
BRAHIM ، 30080، fes maroc
STE IDEAL SOFT شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة
 عنفبن مقرها بإلجتناعي : لقم 14 
عتنان ببن عفان بقامة ب متجر 5 
فاس فاس 0000) فاس بملغرب.

قفل بلتصف ة

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

.48(8(

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 

تقرل   2021 أكتفار   1( في  بملؤلخ 

شركة ذبت   STE IDEAL SOFT حل 

لأسنالها  مبلغ  بملحد دة  بملسؤ ل ة 

مقرها  دلهم  عنفبن   100.000

14 عتنان ببن عفان  بإلجتناعي لقم 

 (0000 فاس فاس   5 بقامة ب متجر 

تحق ق  للعدم  مت جة  بملغرب  فاس 

بلااح  تربكم ديفن.

  عين:
لش د بسناع لي علفي  بلس د(ة) 
محند  زتقة   (7 لقم   عنفبمه(ب) 

1 0000) فاس  بنسل نان حي طالق 

بملغرب كنصفي (ة) للشركة.

  قد تم بنعقاد بلجنع ة بلختام ة 

 14 2021  في لقم  )1 أكتفار  بتاليخ 

 5 متجر  ب  بقامة  عفان  ببن  عتنان 

فاس فاس 0000) فاس بملغرب.

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

أكتفار   18 بتاليخ  بفاس  بلتجالية 

2021 تحت لقم 4605/2021.

598I

business processing center

جويل رياض
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تأسيس شركة

business processing center

 rue yougoslavie resid andalous

 v appt N°3 gueliz marrakech ،

40000، marrakech maroc

جفيل لياض شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة

 عنفبن مقرها بإلجتناعي إقامة مفل 

بلنخ ل إقامة س 2 شقة لقم 67 

بلنخ ل بلجنفبي - 40000 مربكش 

بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

115481
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 (0 في  مؤلخ  حر  عقد  بنقت�شى 
بلقامفن  إعدبد  تم   2021 أبريل 
بملسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحد دة باملنيزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.
عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 
جفيل   : بنختصر تسن تها  بإلقتضاء 

لياض.
تأتيث   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

 أشغا7 بلبناء.
إقامة   : بالجتناعي  بملقر  عنفبن 
مفل بلنخ ل إقامة س 2 شقة لقم 67 
مربكش   40000  - بلجنفبي  بلنخ ل 

بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 

دلهم، مقسم كالتالي:
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :
بلس د جفيل بف7 ماغي كاست3يك 
أزايز  بلفربن  دلب  ٩ـ١٠  عنفبمه(ب) 

مربكش 40000 مربكش بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:
بلس د جفيل بف7 ماغي كاست3يك 
أزايز  بلفربن  دلب  ٩ـ١٠  عنفبمه(ب) 

مربكش 40000 مربكش بملغرب
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
يفم ف   01 بتاليخ  بنربكش  بلتجالية 

2021 تحت لقم 124571.
599I

EXACO

AGENCEMENT DU CENTRE
إعالن متعدد بلقربلبت

EXACO
16، زمقة عائشة أم بملؤمنين شالع 

مفالي بلحسن بال 7، 20000، بلدبل 
بلب ضاء بملغرب

 AGENCEMENT DU CENTRE
»شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة 

ذبت بلشريك بلفح د«
 عنفبن مقرها بالجتناعي: 68، زب ية 
شالع 11 يناير  مصطفى بملعاني - 

20000 بلدبلبلب ضاء بملغرب.

»إعالن متعدد بلقربلبت«
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي: 

.455215

بنقت�شى بلجنع بلعام بالستثنائي 

بملؤلخ في 19 ف 3بير 2021

تم بتخاذ بلقربلبت بلتال ة: 

على  ينص  بلذي   :1 لقم  قربل 

جن ع  تففيت  على  بملصادقة  مايلي: 

بلس دة  تنتلكها  بلتي  بلحصص 

مجنفعها  لااب،  بملنثل  بلصنهاجي 

في (100) حصة لفائدة بلس د أحند 

زكرياء حسن،  ترخ صها؛

قربل لقم 2: بلذي ينص على مايلي: 

بلس دة  بستقالة  على  بملصادقة 

مهامها كنسي3ة  من  لااب  بلصنهاجي 

 ح دة للشـركــة  تع ين بلس د أحند 

للشركة  حسن مسي3ب  ح دب  زكرياء 
 تعديل بلبنفد 6، 7  14 من بلقامفن 

برسا�شي للشركة.

 تبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

بلنظام برسا�شي بلتال ة: 

بند لقم 6: بلذي ينص على مايلي: 

ساهم بلس د أحند زكرياء حسن في 

بلشركة هي مبلغ مقدي قدله عشرة 

مدففعة   ، دلهم   (10000) آالف 

بالكامل.

بند لقم 7: بلذي ينص على مايلي: 

عشرة  بنبلغ  بملا7  لأس  تحديد  تم 

دلهم،  هي مقسنة   (10000) آالف 

(100) حصة بق نة بسن ة  إلى مائة 

مائة (100) دلهم للحصة ، مدففعة 

100 ، تم  1 إلى  بالكامل ، مرقنة من 

بلس د  بلفح د  للشريك  تخص صها 

أحند زكرياء حسن.

على  ينص  بلذي   :14 لقم  بند 

أحند  بلس د  بلشركة:  يسي3  مايلي: 

بلفح د.  بلشريك   ، حسن  زكرياء 

تجاه برطربف بلثالثة ،  كذلك جن ع 

بلخاصة  جن ع  أ   بلعامة  بإلدبلبت 

ينثل بملدير   ، بملؤسسات بالئتنام ة 

بلصالح ات  أ سع  بلشركة  لديه 

جن ع  عنها  تنف ذ  م ابة  للتصرف 

برعنا7 بملتعلقة بالغرض منها.

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
 20 بتاليخ  بلب ضاء  بالدبل  بلتجالية 

أبريل 2021 تحت لقم 775099.

600I

ste mifi

EST OUVRAGEE
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تأسيس شركة

ste mifi
 rue antisarbie vn meknes ، 14

50000، meknes maroc
EST OUVRAGEE شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة
 عنفبن مقرها بإلجتناعي لقم 48 
دلب باسعفد بلزيتفن - 50000 

مكناس بملغرب
تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

5449(
في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
تم إعدبد بلقامفن   2021 أكتفار   12
بملسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحد دة باملنيزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.
عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 
 EST  : تسن تها  بنختصر  بإلقتضاء 

.OUVRAGEE
بالشغا7   : غرض بلشركة بإيجاز 

بملختلفة للبناء.
لقم   : بالجتناعي  بملقر  عنفبن 
 50000  - دلب باسعفد بلزيتفن   48

مكناس بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.
 500.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 

دلهم، مقسم كالتالي:
 1.500  : بشرف  لبيب  بلس د 

حصة بق نة 100 دلهم للحصة.
 1.500  : بلس د أحن دبني بل اس 

حصة بق نة 100 دلهم للحصة.
بلس د خالد سعفدي : 750 حصة 

بق نة 100 دلهم للحصة.

بلس دة لبيب  فاء : 1.250 حصة 
بق نة 100 دلهم للحصة.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 
 صفات  مفبطن بلشركاء :

بلس د لبيب بشرف عنفبمه(ب) لقم 
مكناس   50000 بلزهفة  تجزئة   19

بملغرب.
بلس د أحن دبني بل اس عنفبمه(ب) 
لقم 24 زمقة 10 حي مفالي بسناع ل 

50000 مكناس بملغرب.
عنفبمه(ب)  سعفدي  خالد  بلس د 
 50000 بلزيتفن  باسعفد  دلب 

مكناس بملغرب.
بلس دة لبيب  فاء عنفبمه(ب) 707 

مرجان 5 50000 مكناس بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:
بلس د لبيب بشرف عنفبمه(ب) لقم 
مكناس   50000 بلزهفة  تجزئة   19

بملغرب
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
أكتفار   18 بلتجالية بنكناس بتاليخ 

2021 تحت لقم 4527.
601I

STE OUBOUKS AUDIT & CONSEILS

ROUTE DE CONFIANCE
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
تأسيس شركة

 STE OUBOUKS AUDIT &
CONSEILS

21 ، مكتب 17، بلطابق بلثاني، 
مكاتب باالص ، شالع عبد بلكريم 
بلخطابي، فاس ، 0000)، فاس 

بملغرب
ROUTE DE CONFIANCE شركة 

ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 
بلشريك بلفح د

 عنفبن مقرها بإلجتناعي لقم ) 
متجر 1 تجزئة بناني باب بلس فر - 

0000) فاس بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بلفح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
69887
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في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
تم إعدبد بلقامفن   2021 أكتفار   04
مسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 
بلفح د  بلشريك  ذبت  محد دة 

باملنيزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بلفح د.
عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 
 : تسن تها  بنختصر  بإلقتضاء 

.ROUTE DE CONFIANCE
أشغا7   : بإيجاز  بلشركة  غرض 
بلبناء، بلتجالة في مفبد بلبناء، أشعا7 

أخرى.
 ( لقم   : بالجتناعي  بملقر  عنفبن 
 - تجزئة بناني باب بلس فر   1 متجر 

0000) فاس بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 

دلهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : بلس د كتاني مفل بل قين 

حصة بق نة 100 دلهم للحصة.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :
بلس د كتاني مفل بل قين عنفبمه(ب) 
دلب بلفبد زقاق بلبغا7 م.ق   1 لقم 

0000) فاس بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:
بلس د كتاني مفل بل قين عنفبمه(ب) 
دلب بلفبد زقاق بلبغا7 م.ق   1 لقم 

0000) فاس بملغرب
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
أكتفار   18 بتاليخ  بفاس  بلتجالية 

2021 تحت لقم 4614.
602I

إئتنام ة بلفبحة

 BELLAMLIH ARCHI ET
INGENIERIE

إعالن متعدد بلقربلبت

إئتنام ة بلفبحة
2 زمقة بلحرية ، 52000، بلرش دية 

بملغرب
 BELLAMLIH ARCHI ET

INGENIERIE »شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة«

 عنفبن مقرها بالجتناعي: لقم )0 

مكرل شالع بي3 بمزلبن بلطابق بلثاني 

- 52000 بلرش دية بملغرب.

»إعالن متعدد بلقربلبت«
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي: 

.15257

بنقت�شى بلجنع بلعام بالستثنائي 

بملؤلخ في 10 أكتفار 2021

تم بتخاذ بلقربلبت بلتال ة: 

على  ينص  بلذي   :1 لقم  قربل 

بالجتناعي  بالسم  تعديل  مايلي: 

 BELLAMLIH ARCHI من  للشركة 

 BELLAMLIH بلى   RT INGENIERIE

ARCHITECTURE

قربل لقم 2: بلذي ينص على مايلي: 

يهب  لشكر  يفسف  محند  بلس د 

500حصة بق نة 100 دلهم للحصة 

بلنل ح  هبة  بلس دة  ز جته  بلى 

مس كة

قربل لقم ): بلذي ينص على مايلي: 

 ENTREPRISE بلتشط ب على نشاط

DE GENIE CIVIL

 تبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

بلنظام برسا�شي بلتال ة: 

على  ينص  بلذي   :2 لقم  بند 

بلتسن ة  بلشركة  تتخذ  مايلي: 

 BELLAMLIH بلتال ة:  بإلجتناع ة 

ARCHITECTURE

بند لقم 6: بلذي ينص على مايلي: 

مس كة  بلنل ح  هبة  بلس دة  تقدم 

للشركة 100000 دلم مقدب.

بند لقم 7: بلذي ينص على مايلي: 

في مائة ألف  حدد لأسنا7 بلشركة 

ألف  إلى  مقسنا  دلهم   (100.000(

 (100) مائة  بق نة  حصة   (1000(

بلس دة  في بسم  كلها  للحصة  دلهم 

هبة بلنل ح مس كة.

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

 18 بتاليخ  بالرش دية  بالبتدبئ ة 

أكتفار 2021 تحت لقم 468.

60(I

FOREIGN CONSULTING

كونسطخافيغ
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
تحفيل بملقر بالجتناعي للشركة

FOREIGN CONSULTING
 RUE ALLAL AL FASSI,1ER ,8

 ETAGE, MERS SULTAN ، 20490،
CASABLANCA MAROC

كفنسطخاف غ شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بلفح د

 عنفبن مقرها بإلجتناعي 202،ب 
 الد ك�شي،  الد بحند ،دبل بفعزة 
،بلدبل بلب ضاء - )2722 بلدبل 

بلب ضاء بملغرب.
تحفيل بملقر بالجتناعي للشركة

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 
.(277((

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 
2021 تم تحفيل  24 يفم ف  بملؤلخ في 
من  للشركة  بلحالي  بالجتناعي  بملقر 
بحند  ك�شي،  الد  »202،ب  الد 
 2722(  - ،بلدبل بلب ضاء  ،دبل بفعزة 
بلدبل بلب ضاء بملغرب« إلى »بلصقل ة 
،بلحي   76 12،بلرقم  2،بلزمقة 
 202(0  - بلب ضاء  ،بلدبل  بلحسني 

بلدبل بلب ضاء بملغرب«.
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
 18 بتاليخ  بلب ضاء  بالدبل  بلتجالية 

أكتفار 2021 تحت لقم 797024.

604I

ACDEN

TRANSLOAD
إعالن متعدد بلقربلبت

ACDEN
 Boulevard Ghandi, Ghandi

 Mall, Immeuble 8, 5ème étage ،
20380، CASABLANCA MAROC

TRANSLOAD »شركة ذبت 
بملسؤ ل ة بملحد دة«

 عنفبن مقرها بالجتناعي: 6 زمقة 6 
بكتفار بلطابق 5 حي لبسين - 20100 

بلدبل بلب ضاء بملغرب..
»إعالن متعدد بلقربلبت«

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي: 
.186711

بنقت�شى بلجنع بلعام بالستثنائي 
بملؤلخ في 0) يفم ف 2021

تم بتخاذ بلقربلبت بلتال ة: 
قربل لقم 1: بلذي ينص على مايلي: 
بملسي3  بمتهاء  الية  على  بملصادقة 
بلحالي بلس د عبد بلفهاب بلسقاط 
ذمته من بلتس ي3  تجديد  ،  بخالء 
 اليته ملدة ) سنفبت تشنل بلسنفبت 

بملال ة 2021  2022  )202
 تبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

بلنظام برسا�شي بلتال ة: 
على  ينص  بلذي   :4( لقم  بند 
 15 بملادة  أحكام  خال7  من  مايلي: 
يتم تع ين مسي3 بلشركة ملدة  أعاله، 
ثالث سنفبت تغطي بلسنفبت بملال ة 
بلس د   •  :202(  2022  2021
بملزدبد   ، بلسقاط  بلفهاب  عبد 
مغربي   ، بفاس   12/12/1947 في 
عبد  ب   74 ب  مق م   ، بلجنس ة 
بلثاني  بلطابق   ، قد ل  بن  بللط ف 
لبطاقة  ،  بلحامل  بلب ضاء  بلدبل   ،
 .4501D عدد  بلفطن ة  بلتعريف 
أمه   ، ف نا يتعلق به   ، يصرح بملسي3 
مفضًحا أمه ال   ، يقبل هذب بلتع ين 
يفجد أي تعالض أ  حظر من جامبه 
ينكن أن يقف في طريق هذب بلتع ين. 
يتنتع بملتصرف بصالح ات بلتصرف 
برخي3ة  بلشركة  تفق ع  عن  م ابة 
 إلزبمها في عالقاتها مع أطربف ثالثة.

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
 18 بتاليخ  بلب ضاء  بالدبل  بلتجالية 

أكتفار 2021 تحت لقم 797085.
605I

FIDELM

STE EMCB
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

حل شركة

FIDELM
لقم 285 تجزئة دلعة 1 شالع محند 
بلخامس زبكفلة ، 47900، زبكفلة 

بملغرب
STE EMCB شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة(في طفل بلتصف ة)
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 عنفبن مقرها بإلجتناعي لقم 
654 حي بلفحدة  لزبزبت - 45000 

 لزبزبت بملغرب.
حل شركة

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 
.(95

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 
2021 تقرل حل  )1 شتن 3  بملؤلخ في 
 STE شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة
 200.000 لأسنالها  مبلغ   EMCB
دلهم  عنفبن مقرها بإلجتناعي لقم 
 45000  - حي بلفحدة  لزبزبت   654
لغبة   :  7 مت جة  بملغرب   لزبزبت 

بلشركاء  عدم بلفغ هدف بلشركة.
لقم  ب  بلتصف ة  مقر  حدد    
 45000  - حي بلفحدة  لزبزبت   654

 لزبزبت بملغرب. 
  عين:

بملاللي  ببربه م  بلس د(ة) 
بلفحدة  حي   654 لقم   عنفبمه(ب) 
بملغرب  45000  لزبزت   لزبزبت 

كنصفي (ة) للشركة.
  عند بإلقتضاء بلحد د بملفر ضة 
محل  لهم  بملخفلة  بلصالح ات  على 
بملخابرة  محل تبل غ بلعقفد  بلفثائق 

بملتعلقة بالتصف ة : -
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
بالبتدبئ ة بفلزبزبت بتاليخ 06 أكتفار 

2021 تحت لقم 547.

606I

orient compt

STE WEB MASTER
إعالن متعدد بلقربلبت

orient compt
 rue fes app N°2 OUJDA ، 105

60000، OUJDA MAROC
STE WEB MASTER »شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة«
 عنفبن مقرها بالجتناعي: ف ال 
ب لبمجي بلطابق بالخامس شالع 
بلدلفففي - 60000  جدة بملغرب.

»إعالن متعدد بلقربلبت«
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي: 

.(4971

بنقت�شى بلجنع بلعام بالستثنائي 

تم بتخاذ   2021 25 شتن 3  بملؤلخ في 

بلقربلبت بلتال ة: 

ينص  بلذي  قربللقم1:  لقم  قربل 

على مايلي: تففيت290 حصة بلس د 

محند  بلس د  لفائدة  بلربمي  بحند 

بفعنفدي

ينص  بلذي  قربللقم2:  لقم  قربل 

على مايلي: تففيت210 حصة بلس د 

بحند بلربمي لفائدة بلس د إبربه م 

حساني

قربل لقم بلقربل لقم): بلذي ينص 

على مايلي: تع ين بحند لبمي  محند 

بفعنفدي كنسي3ين للشركة

 تبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

بلنظام برسا�شي بلتال ة: 

على  ينص  بلذي  بند1:  لقم  بند 

مايلي: تفق عات بلشركة من طرف كل 

من بحند بلربمي  محند بفعنفدي 

 إبربه م حساني

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

أكتفار   07 بتاليخ  بفجدة  بلتجالية 

2021 تحت لقم 490).

607I

بئتنام ة بفعرفة

STE BOUARFA FISH
شركة بلتضامن

تأسيس شركة

بئتنام ة بفعرفة
لقم49 زمقة بلدبل بلب ضاء بفعرفة 

بفعرفة، 61200، بفعرفة بملغرب

STE BOUARFA FISH شركة 

بلتضامن

 عنفبن مقرها بإلجتناعي 190 

تجزئة بلتضامن - 61200 بفعرفة 

بملغرب

تأسيس شركة بلتضامن 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

967

 04 في  مؤلخ  حر  عقد  بنقت�شى 
بلقامفن  إعدبد  تم   2021 أكتفار 

برسا�شي لشركة بلتضامن باملنيزبت 

بلتال ة:

شكل بلشركة : شركة بلتضامن.
عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 
 STE  : تسن تها  بنختصر  بإلقتضاء 

.BOUARFA FISH
بال  ب ع   : بإيجاز  بلشركة  غرض 
سناك  بملنتفجات بلبحرية بالجنلة 

 بلتقس ط.
 190  : بالجتناعي  بملقر  عنفبن 
بفعرفة   61200  - بلتضامن  تجزئة 

بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.
 15.000 بلشركة:  لأسنا7  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
بلس د بملختال بلحسين : 50 حصة 

بق نة 100 دلهم للحصة.
حصة   50  : بلس د بفلزمة منعم 

بق نة 100 دلهم للحصة.
بلس د ملعصب عاشفل : 50 حصة 

بق نة 100 دلهم للحصة.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :
بلس د بملختال بلحسين عنفبمه(ب) 
بفعرفة   61200 ظبي  ببف  حي   9(

بملغرب.
بلس د بفلزمة منعم عنفبمه(ب) )1 

حي بلرحنة 61200 بفعرفة بملغرب.
بلس د ملعصب عاشفل عنفبمه(ب) 
بفعرفة   61200 بلتضامن  حي   190

بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:
عنفبمه(ب)  لا ع  مسعفدي  بلس د 
5) حي بمكاال 61200 بفعرفة بملغرب
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
أكتفار   12 بالبتدبئ ة بفج ج بتاليخ 

2021 تحت لقم 06).
608I

بئتنام ة بفعرفة

STE OMOBEZ TRAVAUX 
شركة بلتضامن

تأسيس شركة

بئتنام ة بفعرفة
لقم49 زمقة بلدبل بلب ضاء بفعرفة 
بفعرفة، 61200، بفعرفة بملغرب

 STE OMOBEZ TRAVAUX شركة 
بلتضامن

 عنفبن مقرها بإلجتناعي حي 
بلجناعة بملسجد بلكبي3 قصر زماقة 

ف ج ج - 61100 ف ك ك بملغرب
تأسيس شركة بلتضامن 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
969

 27 في  مؤلخ  حر  عقد  بنقت�شى 
بلقامفن  إعدبد  تم   2021 شتن 3 
برسا�شي لشركة بلتضامن باملنيزبت 

بلتال ة:
شكل بلشركة : شركة بلتضامن.

عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 
 STE  : تسن تها  بنختصر  بإلقتضاء 

.OMOBEZ TRAVAUX
بشغا7   : بإيجاز  بلشركة  غرض 
بملختلفة-  بالشغا7  بلبناء  جن ع 
بالستغالل ات  ته ئة  تجهيز  بشغا7 

بلفالح ة.
حي   : بالجتناعي  بملقر  عنفبن 
بلجناعة بملسجد بلكبي3 قصر زماقة 

ف ج ج - 61100 ف ك ك بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.
 66.000 بلشركة:  لأسنا7  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
بلس د بن 3به م عنر : 220 حصة 

بق نة 100 دلهم للحصة.
بلس د بملرز قي عنر : 220 حصة 

بق نة 100 دلهم للحصة.
حصة   220  : محند  بزة  بلس د 

بق نة 100 دلهم للحصة.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :
عنفبمه(ب)  عنر  بن 3به م  بلس د 
حي ب الد قبفش زماقة 61100 ف ج ج 

بملغرب.
بلس د بملرز قي عنر عنفبمه(ب) حي 
ف ج ج   61100 زماقة  قبفش  ب الد 

بملغرب.
حي  عنفبمه(ب)  محند  بزة  بلس د 
ب لتان زماقة 61100 ف ج ج بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 
 مفبطن مسي3ي بلشركة:
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عنفبمه(ب)  عنر  بن 3به م  بلس د 
حي ب الد قبفش زماقة 61100 ف ج ج 

بملغرب
بلس د بملرز قي عنر عنفبمه(ب) حي 
ف ج ج   61100 زماقة  قبفش  ب الد 

بملغرب
حي  عنفبمه(ب)  محند  بزة  بلس د 

ب لتان زماقة 61100 ف ج ج بملغرب
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
أكتفار   12 بالبتدبئ ة بفج ج بتاليخ 

2021 تحت لقم 07).

609I

بئتنام ة بفعرفة

STE SECURITE FOR YOU
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
حل شركة

بئتنام ة بفعرفة
لقم49 زمقة بلدبل بلب ضاء بفعرفة 
بفعرفة، 61200، بفعرفة بملغرب

STE SECURITE FOR YOU شركة 
ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د(في طفل بلتصف ة)
 عنفبن مقرها بإلجتناعي 4)20 
زمقة قرطاج شالع ببن لشد حي 

بملغرب بلعربي تنالة - 52000 تنالة 
بملغرب.

حل شركة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.6762(
بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 
بملؤلخ في 12 يفل فز 2021 تقرل حل 
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 
 STE SECURITE بلفح د  بلشريك 
 10.000 لأسنالها  مبلغ   FOR YOU
بإلجتناعي  مقرها  دلهم  عنفبن 
لشد  ببن  قرطاج شالع  زمقة   20(4
 52000  - تنالة  بلعربي  بملغرب  حي 
:  قف نشاط  تنالة بملغرب مت جة 7 

بلشركة -صعفاات مال ة  تقن ة.
 20(4 ب  بلتصف ة  مقر  حدد    
حي  لشد  ببن  شالع  قرطاج  زمقة 
تنالة   52000  - بملغرب بلعربي تنالة 

بملغرب. 

  عين:
لصهب  بلدين  مفل  بلس د(ة) 
 عنفبمه(ب) تجزئة بالشغا7 بلعنفم ة 
(ة)  بفعرفة بملغرب كنصفي   61200

للشركة.
  عند بإلقتضاء بلحد د بملفر ضة 
محل  لهم  بملخفلة  بلصالح ات  على 
بملخابرة  محل تبل غ بلعقفد  بلفثائق 

بملتعلقة بالتصف ة : -
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
غشت   18 بتاليخ  بالرااط  بلتجالية 

2021 تحت لقم )827.
610I

STE OUBOUKS AUDIT & CONSEILS

WORKS 24
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
تأسيس شركة

 STE OUBOUKS AUDIT &
CONSEILS

21 ، مكتب 17، بلطابق بلثاني، 
مكاتب باالص ، شالع عبد بلكريم 
بلخطابي، فاس ، 0000)، فاس 

بملغرب
WORKS 24 شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بلفح د
 عنفبن مقرها بإلجتناعي لقم 

5)1 تجزئة باب بلغف7 دهر مهربز - 
0000) فاس بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بلفح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
69889

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
تم إعدبد بلقامفن   2021 أكتفار   04
مسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 
بلفح د  بلشريك  ذبت  محد دة 

باملنيزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بلفح د.
عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 
 : تسن تها  بنختصر  بإلقتضاء 

.WORKS 24
تفزيع   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

شبكة بلطرق، أشغا7 بلبناء، بلتجالة 

في مفبد بلبناء  أشغا7 أخرى.
عنفبن بملقر بالجتناعي : لقم 5)1 

تجزئة باب بلغف7 دهر مهربز - 0000) 

فاس بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 

دلهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : كتاني  عثنان  بلس د 

حصة بق نة 100 دلهم للحصة.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :

عنفبمه(ب)  كتاني  عثنان  بلس د 
لقم 1 دلب بلفبد زقاق بلبغا7 0000) 

فاس بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:

عنفبمه(ب)  كتاني  عثنان  بلس د 
لقم 1 دلب بلفبد زقاق بلبغا7 0000) 

فاس بملغرب

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

أكتفار   18 بتاليخ  بفاس  بلتجالية 

2021 تحت لقم 4616.

611I

ACDEN

ERGOL
إعالن متعدد بلقربلبت

ACDEN

 Boulevard Ghandi, Ghandi

 Mall, Immeuble 8, 5ème étage ،

20380، CASABLANCA MAROC

ERGOL »شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة ذبت بلشريك بلفح د«

 عنفبن مقرها بالجتناعي: 106 شالع 

عبد بلرحنن بلصحرب ي - 0000 

بلدبل بلب ضاء بملغرب.

»إعالن متعدد بلقربلبت«
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي: 

.18708(

بنقت�شى بلجنع بلعام بالستثنائي 

تم بتخاذ   2021 0) شتن 3  بملؤلخ في 

بلقربلبت بلتال ة: 

قربل لقم 1: بلذي ينص على مايلي: 

حل بلشركة  تصف تها  ديا

قربل لقم 2: بلذي ينص على مايلي: 

تع ين مكان بلتصف ة 106 شالع عبد 

بلرحنن بلصحرب ي بلدبل بلب ضاء

قربل لقم ): بلذي ينص على مايلي: 

من  ذمته  بملسي3  بخالء  بمتهاء  الية 

بلتس ي3

قربل لقم 4: بلذي ينص على مايلي: 

تع ين كنصفي بلس د س ف بلدين 

 21/5/1948 في  بملزدبد  مستالي 

شالع   7 مغربي بلجنس ة بلقاطن في 

كفلف دي جابس عين بلذياب بلدبل 

بلتعريف  لبطاقة  بلحامل  بلب ضاء 

B 809224 بلفطن ة عدد

 تبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

بلنظام برسا�شي بلتال ة: 

بند لقم 0: بلذي ينص على مايلي: 

لم يتم تعديل بي بند

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

 18 بتاليخ  بلب ضاء  بالدبل  بلتجالية 

أكتفار 2021 تحت لقم 797086.

612I

comptacontrole

DONOSTIA CAR
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

حل شركة

comptacontrole

2 زب ية شالع فاس  زمقة  بد بلدهب 

بقامة صفاء 1 بلطابق بال 7 لقم 1 ، 

020)9، طنجة بملغرب

DONOSTIA CAR شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة(في طفل 

بلتصف ة)

 عنفبن مقرها بإلجتناعي 127 شالع 

حافظ ببن عبد بلبال قيسالية بمزلبن 

بلطابق بلعلفي لقم 7) - 90000 

طنجة بملغرب.

حل شركة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.101547



عدد 5688 - 27 لا ع بر 7 )144 )) مففن 3 2021)الجريدة الرسمية   21668

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 
تقرل   2021 أكتفار   05 في  بملؤلخ 
حل شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة 
لأسنالها  مبلغ   DONOSTIA CAR
مقرها  دلهم  عنفبن   100.000
بإلجتناعي 127 شالع حافظ ببن عبد 
بلبال قيسالية بمزلبن بلطابق بلعلفي 
بملغرب  طنجة   90000  -  (7 لقم 
بلشركة  تحق ق  عدم   :  7 مت جة 

لالهدبف بلتي تاسست من بجلها.
  حدد مقر بلتصف ة ب 127 شالع 
حافظ ببن عبد بلبال قيسالية بمزلبن 
 90000  -  (7 لقم  بلعلفي  بلطابق 

طنجة بملغرب. 
  عين:

بلخلفا ي  بملعتند  بلس د(ة) 
حي بلرااط شالع بلنصر   عنفبمه(ب) 
بملض ق   90000  21 لقم   15 منر 

بملغرب كنصفي (ة) للشركة.
  عند بإلقتضاء بلحد د بملفر ضة 
محل  لهم  بملخفلة  بلصالح ات  على 
بملخابرة  محل تبل غ بلعقفد  بلفثائق 

بملتعلقة بالتصف ة : -
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
أكتفار   12 بتاليخ  بطنجة  بلتجالية 

2021 تحت لقم 8905.

61(I

بلفا كفنس لتف

 VINAIGRERIE 
 MOUTARDERIE DU

 MAROC
» VMM «باختصال
إعالن متعدد بلقربلبت

بلفا كفنس لتف
101 زمقة فرحات حشاد 
بلدبلبلب ضاء ، 20000، 

بلدبلبلب ضاء بملغرب
 VINAIGRERIE MOUTARDERIE 
 » VMM «باختصال DU MAROC

»شركة بملساهنة«
 عنفبن مقرها بالجتناعي: كلم 9 
طريق 1077 طريق بلجديدة بلحي 

بلصناعي ليساسفة - - بلدبل بلب ضاء 
بملغرب.

»إعالن متعدد بلقربلبت«

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي: 

.(075(

بنقت�شى بلجنع بلعام بالستثنائي 

بملؤلخ في )2 يفل فز 2021

تم بتخاذ بلقربلبت بلتال ة: 

على  ينص  بلذي   :1 لقم  قربل 

مايلي: مقل بملقر بالجتناعي من بلدبل 

بلى  بين ل ف  سان  زمقة   9 بلب ضاء 

كلم  بلعنفبن بلجديد بالدبل بلب ضاء 

طريق بلجديدة بلحي   1077 طريق   9

بلصناعي ليساسفة.

على  ينص  بلذي   :2 لقم  قربل 

مايلي: بلرفع من بلرأسنا7 بالجتناعي 

بق نة  باللااح  دمج  طريق  عن 

من  مأخفذة  دلهم   78.500.000

حساب »Report à nouveau »  اذلك 

 21.500.000 من  بلرأسنا7  حنل 

دلهم إلى 100.000.000 دلهم  خلق 

 100 بق نة  جديد  سهم   785.000

دلهم للسهم بلفبحد مننفحة مجاما 

 AVENIR« بالكامل للنساهم شركة  

 » FINANCES

قربل لقم ): بلذي ينص على مايلي: 

حسب  بالسا�شي  بلنظام  تنس ق 

مقتض ات بلقامفن 17-95

 تبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

بلنظام برسا�شي بلتال ة: 

بند لقم 4: بلذي ينص على مايلي: 

بلب ضاء  بالدبل  بالجتناعي  بملقر  يقع 

طريق بلجديدة   1077 طريق   9 كلم 

بلحي بلصناعي ليساسفة

بند لقم 8: بلذي ينص على مايلي: 

في مبلغ  بلرأسنا7 بالجتناعي محدد 

بلى  مقسنة  دلهم   100.000.000

دلهم   100 سهم بق نة   1.000.000

بلى   1 من  مرقنة  بلفبحد  للسهم 

1.000.000

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

 14 بتاليخ  بلب ضاء  بالدبل  بلتجالية 

أكتفار 2021 تحت لقم 7)7966.

614I

كافج د

 AMIHAS DES TRAVAUX DE
CONSTRUCTION

شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة
تحفيل بملقر بالجتناعي للشركة

كافج د
86 زمقة 165 مجنفعة *ه* حي 
باللفة، 20220، بلدبل بلب ضاء 

بملغرب
 AMIHAS DES TRAVAUX DE
CONSTRUCTION شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة
 عنفبن مقرها بإلجتناعي س دي 
قاسم، شالع محند 5 زمقة 27 
عنالة بلتازي 2 مكتب لقم 01. - 

16000 س دي قاسم بملغرب.
تحفيل بملقر بالجتناعي للشركة

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 
.2510(

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 
2021 تم تحفيل  07 يفم ف  بملؤلخ في 
من  للشركة  بلحالي  بالجتناعي  بملقر 
زمقة   5 »س دي قاسم، شالع محند 
 .01 مكتب لقم   2 عنالة بلتازي   27
بملغرب«  قاسم  س دي   16000  -
 1( مكتب لقم  بلسالم،  »تجزئة  إلى 
 - بلز اي3   ،(6 بلطابق بلثالث، عنالة 

0)202 بلدبل بلب ضاء بملغرب«.
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
 15 بالبتدبئ ة بس دي قاسم بتاليخ 

أكتفار 2021 تحت لقم 279.
615I

comptacontrole

PRO TRAMED
إعالن متعدد بلقربلبت

comptacontrole
2 زب ية شالع فاس  زمقة  بد بلدهب 
بقامة صفاء 1 بلطابق بال 7 لقم 1 ، 

020)9، طنجة بملغرب
PRO TRAMED »شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة ذبت بلشريك 
بلفح د«

 عنفبن مقرها بالجتناعي: 0) إقامة 
يامنة شالع بن تاشفين - 90000 

طنجة بملغرب.

»إعالن متعدد بلقربلبت«

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي: 

.465(7

بنقت�شى بلجنع بلعام بالستثنائي 

بملؤلخ في 16 شتن 3 2021

تم بتخاذ بلقربلبت بلتال ة: 

قربل لقم 1: بلذي ينص على مايلي: 

بلفض ل  عبد  دب د  بلس د  يننح 

للس د بالشقر منصف بصفته بملسي3 

بالذن بالتصرف في  بلفح د للشركة, 

ب ع بملنتلكات.

 تبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

بلنظام برسا�شي بلتال ة: 

بند لقم 1: بلذي ينص على مايلي: 

قضايا مختلفة

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

أكتفار   15 بتاليخ  بطنجة  بلتجالية 

2021 تحت لقم 9067.

616I

كافج د

SAMAR BATIMENT
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تأسيس شركة

كافج د

86 زمقة 165 مجنفعة *ه* حي 

باللفة، 20220، بلدبل بلب ضاء 

بملغرب

SAMAR BATIMENT شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة

 عنفبن مقرها بإلجتناعي 10 زمقة 

بلشربلدة بلطابق بلسفلي بفلكفن - 

)2005 بلدبل بلب ضاء بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

519645

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
تم إعدبد بلقامفن   2021 شتن 3   1(

بملسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحد دة باملنيزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.
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عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 

 : تسن تها  بنختصر  بإلقتضاء 

.SAMAR BATIMENT

منعش   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

عقالي.

زمقة   10  : عنفبن بملقر بالجتناعي 

 - بلطابق بلسفلي بفلكفن  بلشربلدة 

)2005 بلدبل بلب ضاء بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 

دلهم، مقسم كالتالي:

 500  : بلس د عبد بلكريم بشري 

حصة بق نة 100 دلهم للحصة.

بلس د عبد بلرح م مرش د : 500 

حصة بق نة 100 دلهم للحصة.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :

بشري  بلكريم  عبد  بلس د 

لقم   05 بلفك  ب الد عز ز  عنفبمه(ب) 

بلدبل   20220 بلب ضاء  برلفة   102

بلب ضاء بملغرب.

مرش د  بلرح م  عبد  بلس د 

عنفبمه(ب) بما�شي 12 مدخل 9 لقم 89 

بلدبل   20600 س بل 3مف�شي بلب ضاء 

بلب ضاء بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:

بشري  بلكريم  عبد  بلس د 

لقم   05 بلفك  ب الد عز ز  عنفبمه(ب) 

بلدبل   20220 بلب ضاء  برلفة   102

بلب ضاء بملغرب

مرش د  بلرح م  عبد  بلس د 

عنفبمه(ب) بما�شي 12 مدخل 9 لقم 89 

بلدبل   20600 س بل 3مف�شي بلب ضاء 

بلب ضاء بملغرب

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

 18 بتاليخ  بلب ضاء  بالدبل  بلتجالية 

أكتفار 2021 تحت لقم )79689.

617I

كافج د

CONSTEAM
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
حل شركة

كافج د

86 زمقة 165 مجنفعة *ه* حي 

باللفة، 20220، بلدبل بلب ضاء 

بملغرب

CONSTEAM شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بلفح د(في 

طفل بلتصف ة)

 عنفبن مقرها بإلجتناعي 10 زمقة 

بلشربلدة بلطابق بلسفلي بفلكفن - 

)2005 بلدبل بلب ضاء بملغرب.

حل شركة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.464179

بلفح د  بلشريك  قربل  بنقت�شى 

2021 تقرل حل  28 شتن 3  بملؤلخ في 

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د CONSTEAM مبلغ 
دلهم  عنفبن   100.000 لأسنالها 
زمقة بلشربلدة   10 مقرها بإلجتناعي 

 2005(  - بفلكفن  بلسفلي  بلطابق 

 :  7 مت جة  بملغرب  بلب ضاء  بلدبل 

برزمة بالقتصادية.
زمقة   10   حدد مقر بلتصف ة ب 

 - بلطابق بلسفلي بفلكفن  بلشربلدة 

)2005 بلدبل بلب ضاء بملغرب. 

  عين:

بلس د(ة) ياسين قسبي  عنفبمه(ب) 

ليساسفة تجزئة بملغرب بلجديد لقم 

بلب ضاء  بلدبل   20190 بلب ضاء   (2

بملغرب كنصفي (ة) للشركة.

  عند بإلقتضاء بلحد د بملفر ضة 

محل  لهم  بملخفلة  بلصالح ات  على 

بملخابرة  محل تبل غ بلعقفد  بلفثائق 

بملتعلقة بالتصف ة : -

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

 18 بتاليخ  بلب ضاء  بالدبل  بلتجالية 

أكتفار 2021 تحت لقم 796949.

618I

كافج د

 CAR›S INTERNATIONAL

TRADING
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د

قفل بلتصف ة

كافج د

86 زمقة 165 مجنفعة *ه* حي 

باللفة، 20220، بلدبل بلب ضاء 

بملغرب

 CAR›S INTERNATIONAL

TRADING شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بلفح د

 عنفبن مقرها بإلجتناعي : 10 زمقة 

بلشربلدة بلطابق بلسفلي بفلكفن - 

)2005 بلدبل بلب ضاء بملغرب.

قفل بلتصف ة

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

.440671

بلفح د  بلشريك  قربل  بنقت�شى 

تقرل   2021 يفل فز   07 في  بملؤلخ 

 CAR’S INTERNATIONAL حل 

مسؤ ل ة  ذبت  شركة   TRADING

محد دة ذبت بلشريك بلفح د مبلغ 

دلهم  عنفبن   100.000 لأسنالها 

زمقة بلشربلدة   10 مقرها بإلجتناعي 

 2005(  - بفلكفن  بلسفلي  بلطابق 

لألزمة  مت جة  بملغرب  بلب ضاء  بلدبل 

بالقتصادية.

  عين:

بلس د(ة) سناء مك�شي  عنفبمه(ب) 

أملام ا كنصفي  أملام ا   60488 أملام ا 

(ة) للشركة.

  قد تم بنعقاد بلجنع ة بلختام ة 

بتاليخ 07 يفل فز 2021  في 10 زمقة 

 - بلطابق بلسفلي بفلكفن  بلشربلدة 

)2005 بلدبل بلب ضاء بملغرب.

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

 18 بتاليخ  بلب ضاء  بالدبل  بلتجالية 

أكتفار 2021 تحت لقم 796952.

619I

SOCIETE FIDUCIAIRE MAHANI SARL AU

STE NEGOCE IKHWANE B
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تأسيس شركة

 SOCIETE FIDUCIAIRE MAHANI

SARL AU

59 شالع بالمي3 مفالي عبد هللا ، 

54000، خن فرة بملغرب

 STE NEGOCE IKHWANE B

شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

 عنفبن مقرها بإلجتناعي جناعة 

مفحى  حنف بلزياني فالة بقل م 

خن فرة - 54000 خن فرة بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

4047

في  مؤلخ  مفثق  عقد  بنقت�شى 
تم إعدبد بلقامفن   2021 شتن 3   29

بملسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحد دة باملنيزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.

عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 

 STE  : تسن تها  بنختصر  بإلقتضاء 

.NEGOCE IKHWANE B

غرض بلشركة بإيجاز : تجالة.

جناعة   : بالجتناعي  بملقر  عنفبن 

بقل م  فالة  بلزياني  مفحى  حنف 

خن فرة - 54000 خن فرة بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 

دلهم، مقسم كالتالي:

 500  : هللا  عبد  بلغ تي  بلس د 

حصة بق نة 100 دلهم للحصة.

بلس د بلغ تي بل ازيد : 500 حصة 

بق نة 100 دلهم للحصة.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :

بلس د بلغ تي عبد هللا عنفبمه(ب) 

 54000  19 لقم  بلعبدال ي  تجزئة 

خن فرة بملغرب.
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عنفبمه(ب)  بل ازيد  بلغ تي  بلس د 
19 تجزئة بلعبدال ي 54000 خن فرة 

بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:
بلس د بلغ تي عبد هللا عنفبمه(ب) 
 54000  19 لقم  بلعبدال ي  تجزئة 

خن فرة بملغرب
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
بالبتدبئ ة بخن فرة بتاليخ 14 أكتفار 

2021 تحت لقم )7).

620I

عبد بلعزيز بلفهابي

عبد العزيز الوهابي
فسخ عقد تس ي3 حر رصل تجالي 

(برشخاص بلطب ع فن)

فسخ عقد تس ي3 حر رصل تجالي
عبد بلعزيز بلفهابي

 21 بنقت�شى عقد عرفي مؤلخ في 
تم فسخ عقد بلتس ي3   1998 دجن 3 
بلس د(ة)  طرف  من  بملفقع  بلحر 
مالك(ة)  (بصفته(ب)  بحند بلعنربني 
لألصل بلتجالي) بلحامل(ة) للبطاقة 
 LA5( لقم  للتعريف  بلفطن ة 
س دي  بثنين  بالعنفبن  بلقاطن(ة) 
بل ناني بص لة 90055 طنجة بملنلكة 
بلعزيز  عبد  بملغرا ة  بلس د(ة) 
حرب  مسي3(ة)  (بصفته(ب)  بلفهابي 
بلفطن ة  للبطاقة  بلحامل(ة)  (ة)) 
بلقاطن(ة)   LA18078 للتعريف لقم 
بالعنفبن بثنين س دي بل ناني بص لة 
بملغرا ة  بملنلكة  طنجة   90055
 بملسجل بالسجل بلتجالي باملحكنة 

بلتجالية بطنجة تحت عدد 4)411.

621I

كافج د

DJ TRANS
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تففيت حصص

كافج د
86 زمقة 165 مجنفعة *ه* حي 
باللفة، 20220، بلدبل بلب ضاء 

بملغرب

DJ TRANS شركة ذبت بملسؤ ل ة 
بملحد دة

 عنفبن مقرها بإلجتناعي تجزئة 
بلز اي3 بقعة 175-1 بلطابق بلثاني 
شقة 04 ليساسفة - 20190 بلدبل 

بلب ضاء بملغرب.
تففيت حصص

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 
.(94717

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 
تنت   2021 يفل فز   29 في  بملؤلخ 

بملصادقة على :
كربت  هشام  (ة)  بلس د  تففيت 
160 حصة بجتناع ة من أصل 0)) 
حصة لفائدة بلس د (ة) عبد بلرح م 

جامع بتاليخ 29 يفل فز 2021.
كربت  هشام  (ة)  بلس د  تففيت 
أصل  من  بجتناع ة  حصة   170
0)) حصة لفائدة بلس د (ة) مبالك 

بلضاية بتاليخ 29 يفل فز 2021.
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم   
 18 بتاليخ  بلب ضاء  بالدبل  بلتجالية 

أكتفار 2021 تحت لقم 796994.
622I

كافج د

RAMLIBAT
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
حل شركة

كافج د
86 زمقة 165 مجنفعة *ه* حي 
باللفة، 20220، بلدبل بلب ضاء 

بملغرب
RAMLIBAT شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بلفح د(في 

طفل بلتصف ة)
 HAY عنفبن مقرها بإلجتناعي 

 ESSAFA LOT N°E42 APT N°01
LISSASFA - 20190 بلدبل بلب ضاء 

بملغرب.
حل شركة

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 
.248787

بلفح د  بلشريك  قربل  بنقت�شى 
بملؤلخ في 27 يفل فز 2021 تقرل حل 

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 
مبلغ   RAMLIBAT بلفح د  بلشريك 
دلهم  عنفبن   100.000 لأسنالها 
 HAY ESSAFA بإلجتناعي  مقرها 
 LOT N°E42 APT N°01 LISSASFA
20190 - بلدبل بلب ضاء بملغرب مت جة 

7 : برزمة بالقتصادية.
 HAY ب  بلتصف ة  مقر  حدد    
 ESSAFA LOT N°E42 APT N°01
بلب ضاء  بلدبل   LISSASFA - 20190

بملغرب. 
  عين:

لم لي  بلكريم  عبد  بلس د(ة) 
 عنفبمه(ب) د بل لم لي بعرببة بلشرق ة 
ب الد عز ز بلنفبصر دبل بفعزة )2722 
بلنفبصر بملغرب كنصفي (ة) للشركة.
  عند بإلقتضاء بلحد د بملفر ضة 
محل  لهم  بملخفلة  بلصالح ات  على 
بملخابرة  محل تبل غ بلعقفد  بلفثائق 

بملتعلقة بالتصف ة : -
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
 18 بتاليخ  بلب ضاء  بالدبل  بلتجالية 

أكتفار 2021 تحت لقم 796948.

62(I

ALTERNATIVES AUDIT & EXPERTISE

billy network services
إعالن متعدد بلقربلبت

 ALTERNATIVES AUDIT &
EXPERTISE

شالع بلسالم طابق 6 لقم 14 ، 
90000، طنجة بملغرب

billy network services »شركة 
ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة ذبت 

بلشريك بلفح د«
 عنفبن مقرها بالجتناعي: )18 شالع 
 لي بلعهد مركز NREA مكتب لقم 

 tanger 90000 - 15 بلطابق برل�شي
.maroc

»إعالن متعدد بلقربلبت«
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي: 

.107599
بنقت�شى بلجنع بلعام بالستثنائي 
2021 تم بتخاذ  18 غشت  بملؤلخ في 

بلقربلبت بلتال ة: 

قربل لقم 1: بلذي ينص على مايلي: 
تغ ي3 بملقر بالجتناعي للشركة من 06 
شالع عال7 بن عبد هللا بلشقة لقم 2 
 NREA بلى )18 شالع  لي بلعهد مركز

مكتب لقم 15 بلطابق برل�شي
قربل لقم 2: بلذي ينص على مايلي: 
بلخسائر  لغم  بلشركة  حل  عدم 

بملسجلة.
 تبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

بلنظام برسا�شي بلتال ة: 
بند لقم 4: بلذي ينص على مايلي: 
شالع  لي   18( في  بلشركة  يقع مقر 
 15 لقم  مكتب   NREA مركز  بلعهد 

بلطابق برل�شي بندينة طنجة
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
أكتفار   12 بتاليخ  بطنجة  بلتجالية 

2021 تحت لقم 8927.
624I

THALAL CONSULTANTS

 UVA MAROC-SAUDI FOR
RIDE HAILING APP

شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة
تأسيس شركة

THALAL CONSULTANTS
 N° 23 RUE TARIK BNOU
 ZIAD APPT N°8 GUELIZ
 MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

 UVA MAROC-SAUDI for Ride
Hailing App شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة
 عنفبن مقرها بإلجتناعي 
 Appartement 3 bureau

 numéro 2 Immeuble H, Al
 houda Avenue Allal el Fassi

 Amerchiche-Marrakech - 40000
Marrakech Maroc

تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 
بملحد دة 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
119(91

 07 في  مؤلخ  حر  عقد  بنقت�شى 
بلقامفن  إعدبد  تم   2021 يفم ف 
بملسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحد دة باملنيزبت بلتال ة:
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ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بملسؤ ل ة بملحد دة.

عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 
 UVA  : تسن تها  بنختصر  بإلقتضاء 
 MAROC-SAUDI for Ride Hailing

.App
 Service  : غرض بلشركة بإيجاز 

.de taxi en ligne
 : بالجتناعي  بملقر  عنفبن 
 Appartement 3 bureau numéro
 2 Immeuble H, Al houda Avenue
Allal el Fassi Amerchiche-

 Marrakech - 40000 Marrakech
.Maroc

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 
بلشركة : 99 سنة.

 400.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 
دلهم، مقسم كالتالي:

بلس د ببربه م بن سع د بن عبد 
1.960 حصة بق نة   : هللا بلدعجاني 

100 دلهم للحصة.
بن  بن ض ف هللا  بلس د حنفد 
فاضل بلشربلي : 1.960 حصة بق نة 

100 دلهم للحصة.
حصة   80  : خ ال  سع د  بلس د 

بق نة 100 دلهم للحصة.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :
بلس د ببربه م بن سع د بن عبد 
بلسعفدية  عنفبمه(ب)  بلدعجاني  هللا 

22210) دمام بلسعفدية.
بن  بن ض ف هللا  بلس د حنفد 
فاضل بلشربلي عنفبمه(ب) بلسعفدية 

22210) دمام بلسعفدية.
عنفبمه(ب)  خ ال  سع د  بلس د 
بلسعفدية 22210) دمام بلسعفدية.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:
بلس د ببربه م بن سع د بن عبد 
بلسعفدية  عنفبمه(ب)  بلدعجاني  هللا 

22210) دمام بلسعفدية
بن  بن ض ف هللا  بلس د حنفد 
فاضل بلشربلي عنفبمه(ب) بلسعفدية 

22210) دمام بلسعفدية
عنفبمه(ب)  خ ال  سع د  بلس د 
بلسعفدية 22210) دمام بلسعفدية

بلس د عزيز خ ال عنفبمه(ب) بملغرب 

40000 مربكش بملغرب

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

أكتفار   12 بلتجالية بنربكش بتاليخ 

2021 تحت لقم 128458.

625I

STE MAISON DE LA COMTABILITE

 CENTRE PÉDAGOGIQUE

 PRIVÉ GOETHE ET

SCHILLER
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تأسيس شركة

 STE MAISON DE LA

COMTABILITE

 N°7 Bureau n°4 kiss. Mernissi

 AV Llalla Meryem V.N. FES،

30000، FES MAROC

 Centre pédagogique privé

Goethe et Schiller شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة

 عنفبن مقرها بإلجتناعي 5 شالع أبف 

بلط ب بملتنبي إقامة  ل لي بلطابق ) 
لقم )1 - 0000) فاس بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

68645

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
بلقامفن  إعدبد  تم   2021 يفم ف   09

بملسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحد دة باملنيزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.

عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 

 Centre : بإلقتضاء بنختصر تسن تها

 pédagogique privé Goethe et

.Schiller

مركز   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

تعل م بللغات.

شالع   5  : عنفبن بملقر بالجتناعي 

أبف بلط ب بملتنبي إقامة  ل لي بلطابق 
) لقم )1 - 0000) فاس بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 
بلشركة : 99 سنة.

 10.000 بلشركة:  لأسنا7  مبلغ 
دلهم، مقسم كالتالي:

بلس دة بلك 3يتي بما7 : 10 حصة 
بق نة 100 دلهم للحصة.

بلس د بفيح ا ي عبد بلرزبق : 90 
حصة بق نة 100 دلهم للحصة.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 
 صفات  مفبطن بلشركاء :

عنفبمه(ب)  بما7  بلك 3يتي  بلس دة 
0000) فاس  7 حي بلنفل  4 بلفك ب 

بملغرب.
بلرزبق  عبد  بفيح ا ي  بلس د 
بلنفل  حي   7 ب  بلفك   4 عنفبمه(ب) 

0000) فاس بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:
عنفبمه(ب)  بما7  بلك 3يتي  بلس دة 
0000) فاس  7 حي بلنفل  4 بلفك ب 

بملغرب
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
يفم ف   (0 بتاليخ  بفاس  بلتجالية 

2021 تحت لقم 195).
626I

بملركز بملربك�شي لإللشاد

AFSA GEST
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
تغ ي3 تسن ة بلشركة

بملركز بملربك�شي لإللشاد
شقة لقم ٩ مدخل أ عنالة أنس 

ماجفليل شالع مفالي عبد هللا ، 0، 
مربكش بملغرب

AFSA GEST شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بلفح د

 عنفبن مقرها بالجتناعي زب ية شالع 
بلحسن بلثاني  شالع مفيتام ا لقم 

45 - 40000 مربكش بملغرب.
تغ ي3 تسن ة بلشركة

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي -
بلفح د  بلشريك  قربل  بنقت�شى 
تم تغ ي3   2021 24 غشت  بملؤلخ في 
 »AFSA GEST« تسن ة بلشركة من 

.»F.H HOTEL« إلى

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

أكتفار   14 بلتجالية بنربكش بتاليخ 

2021 تحت لقم 128516.

627I

LABRASS MULTISERVICES SARL

 STE DRISSI

 BOUZAIDIFAMILLE SARL

AU
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د

تأسيس شركة

LABRASS MULTISERVICES SARL

لقم 21 شالع بالمي3 مفالي عبد هللا ، 

70000، بلع فن بملغرب

 STE DRISSI BOUZAIDIFAMILLE

SARL AU شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بلفح د

 عنفبن مقرها بإلجتناعي حي خط 

بلرملة زمقة بلربش دية لقم 125 

بلع فن - 70000 بلع فن بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بلفح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

(8521

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 

تم إعدبد بلقامفن   2021 أكتفار   12

مسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بلفح د  بلشريك  ذبت  محد دة 

باملنيزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بلفح د.

عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 

 STE  : تسن تها  بنختصر  بإلقتضاء 

 DRISSI BOUZAIDIFAMILLE

.SARL AU

كربء   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بلس الت بد ن سائق.

: حي خط  عنفبن بملقر بالجتناعي 

 125 لقم  بلربش دية  زمقة  بلرملة 

بلع فن - 70000 بلع فن بملغرب.
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أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 
بلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 
دلهم، مقسم كالتالي:

بالدلي�شي  حاج بة  بلس دة 
بلبفزيدي : 1.000 حصة بق نة 100 

دلهم للحصة.
بالدلي�شي  ببربه م  بلس د 
بلبفزيدي : 1.000 حصة بق نة 100 

دلهم للحصة.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :
بالدلي�شي  حاج بة  بلس دة 
حي خط بلرملة  بلبفزيدي عنفبمه(ب) 
01 زمقة بلربش دية لقم 119 بلع فن 

70000 بلع فن بملغرب.
بالدلي�شي  ببربه م  بلس د 
بلحاج  تجزئة  عنفبمه(ب)  بلبفزيدي 
فاتح لقم 686 طابق 1 شقة 4 باللفة 
بلدبلبلب ضاء   20450 بلدبلبلب ضاء 

بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:
بالدلي�شي  حاج بة  بلس دة 
حي خط بلرملة  بلبفزيدي عنفبمه(ب) 
01 زمقة بلربش دية لقم 119 بلع فن 

70000 بلع فن بملغرب 
بالدلي�شي  ببربه م  بلس د 
بلحاج  تجزئة  عنفبمه(ب)  بلبفزيدي 
فاتح لقم 686 طابق 1 شقة 4 باللفة 
بلدبل بلب ضاء 20450 بلع فن بملغرب
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
18 أكتفار  بالبتدبئ ة بالع فن بتاليخ 

2021 تحت لقم 0)2).

628I

SM PARTNERS

YARAHMAN
إعالن متعدد بلقربلبت

SM PARTNERS
)) مجنفعة عرسة لكبي3 بلطابق 

برل�شيِ  مكتب بِ 1 إمتدبد بملعاليف 
maroc 20000، بلدبل بلب ضاِء ،
YARAHMAN »شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة«

 عنفبن مقرها بالجتناعي: 272, 

شالع يعقفب بملنصفل - 70)20 

بلدبل بلب ضاء بملغرب.

»إعالن متعدد بلقربلبت«
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي: 

.9((45

بنقت�شى بلجنع بلعام بالستثنائي 

بملؤلخ في 05 يفل فز 2021

تم بتخاذ بلقربلبت بلتال ة: 

قربل لقم 1: بلذي ينص على مايلي: 

08 أبريل  بنفجب عقد خاص بتاليخ 

زفاض  لش د  بلس د  قام   ،  2021

 لشق قه بلس د 
ً
بفهب 10.061 سهنا

بلحسين زفاض.

قربل لقم 2: بلذي ينص على مايلي: 

08 أبريل  بنفجب عقد خاص بتاليخ 

زفاض  لش د  بلس د  قام   ،  2021

بلس د  لشق قه  سهم   782 بفهب 

يفسف زفاض.

قربل لقم ): بلذي ينص على مايلي: 

08 أبريل  بنفجب عقد خاص بتاليخ 

زفاض  لش د  بلس د  قام   ،  2021

سهم لشق قه بلس د   (.((7 بفهب 

مصطفى زفاض.

قربل لقم 4: بلذي ينص على مايلي: 

08 أبريل  بنفجب عقد خاص بتاليخ 

2021 قام بلس د لش د زفاض بفهب 

 لشق قته بلس دة عائشة 
ً
208 سهنا

زفاض. 

على  ينص  بلذي   :5 لقم  قربل 

بتاليخ  خاص  عقد  بنفجب  مايلي: 

08 أبريل 2021 ، قام بلس د لحسن 
 لشق قته 

ً
زفاض بفهب 7.298 سهنا

بلس دة فاطنة زفاض.

على  ينص  بلذي   :6 لقم  قربل 

بتاليخ  خاص  عقد  بنفجب  مايلي: 

،قام بلس د لحسن   2021 أبريل   08
 لشق قته 

ً
زفاض بفهب 7.090 سهنا

بلس دة عائشة زفاض. 

قربل لقم 7: بلذي ينص على مايلي: 

تعديل بلنظام برسا�شي للشركة

 تبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

بلنظام برسا�شي بلتال ة: 

بند لقم 6: بلذي ينص على مايلي: 
بقي لأس بملا7 ثابًتا   ، بعد بلت 3عات 
مفزعة  دلهم   7.194.000,00 بنبلغ 
-1بلس د بلحسين  على بلنحف بلتالي: 
-2بلس د  دلهم   2.085.200,00 زفاد 
 1.876.700,00 زفاد.  يفسف 
زفاد  مصطفى  -)بلس د  دلهم 
-4بلس دة.  دلهم   1.772.500,00
دلهم   729.800,00 زفاد  عائشة 
-6بلس دة. فاطنة زفاد 729.800,00 

دلهم
على  ينص  بلذي   :7 لقم  بند 
بنبلغ  بملا7  لأس  تحديد  تم  مايلي: 
ألف  ماليين   بحد  ألبعين  سبعة 
دلهم.  هي   (7،194،000.00(
ألف  إلى  بحد  سبعين  مقسنة 
 تسعة مائة  ألبعين (71،940) سهم 
للسهم،  دلهم   (100) مائة  بق نة 
بالكامل  مدففعة  بالكامل،  مكتتبة 
بق نتها بالسن ة  مخصصة للشركاء 
مساهناتهم،  هي:  مع  يتناسب  بنا 
 7 مالك  زفاض  بلحسين  بلس د 
20.852 حصة، بلس د يفسف زفاض 
بلس د  حصة،   18.767  7 مالك 
 17.725  7 مالك  زفاض  مصطفى 
حصة، بلس دة عائشة زفاض مالكة 
فاطنة  بلس دة  حصة،   7.2987

زفاض مالكة 7.2987 حصة
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
 01 بتاليخ  بلب ضاء  بالدبل  بلتجالية 

أكتفار 2021 تحت لقم )79491.
629I

PREMIUM FINANCE

DUBAÏ MARRAKECH HAIR
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
تحفيل بملقر بالجتناعي للشركة

PREMIUM FINANCE
 APPARTEMENT N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE ANGLE
 SGT LEVET ET FERKLE

 MARRAKECH. ، 40000،
MARRAKECH MAROC

 DUBAÏ MARRAKECH HAIR
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة

 ذبت بلشريك بلفح د
 عنفبن مقرها بإلجتناعي شالع عبد 
بلكريم بلخطابي إقامة جفبد عنالة 
109 شقة لقم )4 بلطابق بلثالث - 

40000 مربكش بملغرب.
تحفيل بملقر بالجتناعي للشركة

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 
.114541

بلفح د  بلشريك  قربل  بنقت�شى 
بملؤلخ في 20 شتن 3 2021 تم تحفيل 
من  للشركة  بلحالي  بالجتناعي  بملقر 
إقامة  بلخطابي  بلكريم  عبد  »شالع 
 4( لقم  شقة   109 عنالة  جفبد 
مربكش   40000  - بلثالث  بلطابق 
بمللك ة   1 لقم  »مكتب  إلى  بملغرب« 
15 مقاطعة بلنخ ل  بملسناة بلفي3 ز 

- 40000 مربكش بملغرب«.
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
أكتفار   18 بلتجالية بنربكش بتاليخ 

2021 تحت لقم 128612.
6(0I

SM PARTNERS

 LES GEANTS DU
REVETEMENT
إعالن متعدد بلقربلبت

SM PARTNERS
)) مجنفعة عرسة لكبي3 بلطابق 

برل�شيِ  مكتب بِ 1 إمتدبد بملعاليف 
maroc 20000، بلدبل بلب ضاِء ،

 LES GEANTS DU REVETEMENT
»شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة«
 عنفبن مقرها بالجتناعي: 272, 
شالع يعقفب بملنصفل - 70)20 

بلدبل بلب ضاء بملغرب.
»إعالن متعدد بلقربلبت«

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي: 
.1((725

بنقت�شى بلجنع بلعام بالستثنائي 
بملؤلخ في 05 يفل فز 2021

تم بتخاذ بلقربلبت بلتال ة: 
قربل لقم 1: بلذي ينص على مايلي: 
08 أبريل  بنفجب عقد خاص بتاليخ 
2021 ،قامت بلس دة سعدية زفاض 
 بلس د لش د زفاض  بلس د لحسن 
حصصهم  جن ع  بفهب  زفاض 

لفبلدتهم بلس دة لا عة بل 3 دي.
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قربل لقم 2: بلذي ينص على مايلي: 

08 أبريل  بنفجب عقد خاص بتاليخ 

2021 ، قامت بلس دة لا عة بل 3 دي 

بلس دة  البنتها   
ً
سهنا  1.658 بفهب 

عائشة زفاض.

قربل لقم ): بلذي ينص على مايلي: 

08 أبريل  بنفجب عقد خاص بتاليخ 

2021 ، قامت بلس دة لا عة بل 3 دي 

بلس دة  البنتها  سهم   1.658 بفهب 

فاطنة زفاض.

قربل لقم 4: بلذي ينص على مايلي: 

20 أبريل  بنفجب عقد خاص بتاليخ 

قامت بلس دة لا عة بل 3 دي   2021

بلس د  البنها   
ً
سهنا  (.994 بفهب 

بلحسين زفاض.

قربل لقم 5: بلذي ينص على مايلي: 

20 أبريل  بنفجب عقد خاص بتاليخ 

2021 ، قامت بلس دة لا عة بل 3 دي 

بلس د  البنها   
ً
سهنا  (.2(5 بفهب 

يفسف زفاض.

قربل لقم 6: بلذي ينص على مايلي: 

20 أبريل  بنفجب عقد خاص بتاليخ 

2021 ،قامت بلس دة لا عة بل 3 دي 

بلس د  البنها   
ً
سهنا  (.855 بفهب 

مصطفى زفاض.

قربل لقم 7: بلذي ينص على مايلي: 

تعديل بلنظام برسا�شي للشركة

 تبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

بلنظام برسا�شي بلتال ة: 

على  ينص  بلذي   :6 لقم  بند 

مايلي: بعد بلت 3عات ، بقي لأس بملا7 

دلهم   4.000.000,00 بنبلغ  ثابًتا 

-1بلس د  بلتالي:  بلنحف  على  مفزعة 

 1.159.400,00 زفاض  بلحسين 

زفاض  يفسف  -2بلس د  دلهم 

-)بلس د  دلهم   1.04(.500,00

 985.500,00 زفاض  مصطفى 

زفاض  عائشة  -4بلس دة.  دلهم 

-6بلس دة.  دلهم   405.800,00

فاطنة زفاض 405.800,00 دلهم

بند لقم 7: بلذي ينص على مايلي: 

تم تحديد لأس بملا7 بنبلغ ألبعة 
ماليين (4،000،000.00) دلهم.  هي 
 (40,000) ألف  ألبعين  إلى  مقسنة 
دلهم   (100) مائة  بق نة  سهم 
مدففعة  بالكامل،  مكتتبة  للسهم، 
بالكامل بق نتها بالسن ة  مخصصة 
للشركاء بنا يتناسب مع مساهناتهم، 
مالك  زفاض  بلحسين  بلس د   هي: 
يفسف  بلس د  حصة،   11.594  7
حصة،   10.4(5  7 مالك  زفاض 
 7 مالك  زفاض  مصطفى  بلس د 
9.855 حصة، بلس دة عائشة زفاض 
بلس دة  حصة،   4.058  7 مالكة 
فاطنة زفاض مالكة 7 4.058 حصة.
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
 1( بتاليخ  بلب ضاء  بالدبل  بلتجالية 

أكتفار 2021 تحت لقم 1)7965.
6(1I

CABINET JOUDY CONSEIL

DES HOTELS ZERHOUN
شركة بملساهنة

مالءمة بلنظام برسا�شي للشركة

CABINET JOUDY CONSEIL
 Fiduciaire 15 Rue Champigny
 3ème étage Bd Emile Zola،
20310، Casablanca Maroc

DES HOTELS ZERHOUN »شركة 
بملساهنة«

 عنفبن مقرها بالجتناعي: شالع ال 
كفلميش عين بلذئاب - 20000 بلدبل 

بلب ضاء بملغرب.
»مالءمة بلنظام برسا�شي للشركة«
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي: 

.106689
بنقت�شى بلجنع بلعام بالستثنائي 
تقرل   2021 أكتفار   12 في  بملؤلخ 
مالءمة بلنظام برسا�شي للشركة مع 
على  بملفبفقة  بلقامفن:  مقتض ات 
بملقت3حة  برسا�شي  بلنظام  تعديالت 
بلنظام  تح ين  بإلدبلة;  مجلس  من 

برسا�شي للشركة. 
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم   
 14 بتاليخ  بلب ضاء  بالدبل  بلتجالية 

أكتفار 2021 تحت لقم 796644.
6(2I

SM PARTNERS

SANITAIRE GHANDI
إعالن متعدد بلقربلبت

SM PARTNERS

)) مجنفعة عرسة لكبي3 بلطابق 

برل�شيِ  مكتب بِ 1 إمتدبد بملعاليف 

maroc 20000، بلدبل بلب ضاِء ،

SANITAIRE GHANDI »شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة«

 عنفبن مقرها بالجتناعي: 272, 

شالع يعقفب بملنصفل - 70)20 

بلدبل بلب ضاء بملغرب.

»إعالن متعدد بلقربلبت«
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي: 

.8792(

بنقت�شى بلجنع بلعام بالستثنائي 

بملؤلخ في 05 يفل فز 2021

تم بتخاذ بلقربلبت بلتال ة: 

قربل لقم 1: بلذي ينص على مايلي: 

08 أبريل  بنفجب عقد خاص بتاليخ 

2021 ،قامت بلس دة سعدية زفاض 

 بلس د لش د زفاض  بلس د لحسن 
حصصهم  جن ع  بفهب  زفاض 

لفبلدتهم بلس دة لا عة بل 3 دي

قربل لقم 2: بلذي ينص على مايلي: 

08 أبريل  بنفجب عقد خاص بتاليخ 

2021 ، قامت بلس دة لا عة بل 3 دي 

بلس دة  البنتها   
ً
سهنا  829 بفهب 

عائشة زفاض.

قربل لقم ): بلذي ينص على مايلي: 

08 أبريل  بنفجب عقد خاص بتاليخ 

2021 ، قامت بلس دة لا عة بل 3 دي 

بلس دة  البنتها  سهم   829 بفهب 

فاطنة زفاض.

قربل لقم 4: بلذي ينص على مايلي: 

20 أبريل  بنفجب عقد خاص بتاليخ 

قامت بلس دة لا عة بل 3 دي   2021

بلس د  البنها   
ً
سهنا  1.997 بفهب 

بلحسين زفاض.

قربل لقم 5: بلذي ينص على مايلي: 

20 أبريل  بنفجب عقد خاص بتاليخ 

2021 ، قامت بلس دة لا عة بل 3 دي 

بلس د  البنها   
ً
سهنا  1.617 بفهب 

يفسف زفاض.

قربل لقم 6: بلذي ينص على مايلي: 

20 أبريل  بنفجب عقد خاص بتاليخ 

قامت بلس دة لا عة بل 3 دي   2021

بلس د  البنها   
ً
سهنا  1.928 بفهب 

مصطفى زفاض.

قربل لقم 7: بلذي ينص على مايلي: 

مغربي  يفسف  زفاض  بلس د  تع ين 

بلتعريف  بطاقة  يحنل   ، بلجنس ة 

بلفطن ة لقم B(90950 بملق م بالدبل 

 25 لقم  فلفليدب  تجزئة  بلب ضاء- 

كال ففلم ا، كنسي3 للشركة

قربل لقم 8: بلذي ينص على مايلي: 

تعديل بلنظام برسا�شي للشركة

 تبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

بلنظام برسا�شي بلتال ة: 

بند لقم 7: بلذي ينص على مايلي: 

مل فني  بنبلغ  بملا7  لأس  تحديد  تم 

دلهم.  هي   (2,000,000.00) دلهم 

 (20,000) مقسنة إلى عشرين ألف 

دلهم   (100) مائة  بق نة  سهم 

مدففعة  بالكامل،  مكتتبة  للسهم، 

بالكامل بق نتها بالسن ة  مخصصة 

للشركاء بنا يتناسب مع مساهناتهم، 

مالك  زفاض  بلحسين  بلس د   هي: 

يفسف  بلس د  حصة،   5.797  7

زفاض مالك 7 5.217 حصة، بلس د 

 4.928  7 مالك  زفاض  مصطفى 

حصة، بلس دة عائشة زفاض مالكة 

فاطنة  بلس دة  حصة،   2.029  7

زفاض مالكة 7 2.029 حصة.

على  ينص  بلذي   :15 لقم  بند 

بلحسين  بلسادة  تع ين  تم  مايلي: 

زفاض  يفسف  زفاض  مصطفى 

غي3  لفت3ة  للشركة  مسي3ين  زفاض 

محد دة 

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

 01 بتاليخ  بلب ضاء  بالدبل  بلتجالية 

أكتفار 2021 تحت لقم 794911.

6((I
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FIDUS FETHI

DISTRICT TRAVAUX
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تأسيس شركة

FIDUS FETHI
 RUE BIR ANZARANE HAY 79
 HASSANI N4 2EME ETAGE

 BERKANE ، 63300، BERKANE
maroc

DISTRICT TRAVAUX شركة ذبت 
بملسؤ ل ة بملحد دة

 عنفبن مقرها بإلجتناعي لقم 
10زمقة 1) حي بفهديلة بركان - 

00))6 بركان بملغرب
تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

8121
في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
تم إعدبد بلقامفن   2021 أكتفار   04
بملسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحد دة باملنيزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.
عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 
 : تسن تها  بنختصر  بإلقتضاء 

.DISTRICT TRAVAUX
- بستي3بد   : غرض بلشركة بإيجاز 
بلصناع ة  بملفبد  جن ع   تصدير 

 بلزلبع ة
 - أعنا7 بلبناء بملتخصصة برخر

 - مفا ض.
لقم   : بالجتناعي  بملقر  عنفبن 
 - بركان  بفهديلة  حي   (1 10زمقة 

00))6 بركان بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 

دلهم، مقسم كالتالي:
 500  : بلع د  بيت  لا ع  بلس د 

حصة بق نة 100 دلهم للحصة.
 500  : بفطغات  سف ان  بلس د 

حصة بق نة 100 دلهم للحصة.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :

بلس د لا ع بيت بلع د عنفبمه(ب) 

بركان 00))6 بركان بملغرب.

بلس د سف ان بفطغات عنفبمه(ب) 

بركان 00))6 بركان بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:

بلس د لا ع بيت بلع د عنفبمه(ب) 

بركان 00))6 بركان بملغرب

بلس د سف ان بفطغات عنفبمه(ب) 

بركان 00))6 بركان بملغرب

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

أكتفار   18 بتاليخ  ب 3كان  بالبتدبئ ة 

2021 تحت لقم 610/2021.

6(4I

MJ MANAGEMENT

أو م ايمو
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

حل شركة

MJ MANAGEMENT

 (RUE IBN TOUMART

 RESIDENCES HIKMAT 2EME

 ETAGE N4 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC

أ  م بينف شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة(في طفل بلتصف ة)

 عنفبن مقرها بإلجتناعي مركب 

جن لة 2 قطعة 72 بلطابق 1 لقم 1 

طنجة - 90000 طنجة بملغرب.

حل شركة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.87(65

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 

بملؤلخ في 07 أكتفار 2020 تقرل حل 

شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة أ  م 

دلهم   100.000 بينف مبلغ لأسنالها 

مركب  بإلجتناعي  مقرها   عنفبن 

 1 1 لقم  72 بلطابق  2 قطعة  جن لة 

طنجة - 90000 طنجة بملغرب مت جة 

7 : قلة بلعنل.

مركب  ب  بلتصف ة  مقر  حدد    

 1 1 لقم  72 بلطابق  2 قطعة  جن لة 

طنجة - 90000 طنجة بملغرب. 

  عين:

بلهبطي  بلحفض  عبد  بلس د(ة) 

 عنفبمه(ب) مركب جن لة 2 قطعة 72 

(ة)  بملغرب كنصفي  طنجة   90000

للشركة.

  عند بإلقتضاء بلحد د بملفر ضة 

محل  لهم  بملخفلة  بلصالح ات  على 

بملخابرة  محل تبل غ بلعقفد  بلفثائق 

بملتعلقة بالتصف ة : -

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

مفم 3   20 بتاليخ  بطنجة  بلتجالية 

2020 تحت لقم 6604.

6(5I

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU

اوكاز اوطو
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د

قفل بلتصف ة

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU

 IMB 13 LOT MOULIN IDRISSIA

 BUREAUX SAFOUA 1ER ETAGE

 N°05 ATLAS FES ، 30000، FES

MAROC

ب كاز ب طف شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بلفح د

 عنفبن مقرها بإلجتناعي : تجزئة 

بلقر يين بلقطعة لقم 890 بملحل )0 

طريق عين بلشقف فاس - 0000) 

فاس بملغرب.

قفل بلتصف ة

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

.661(5

بلفح د  بلشريك  قربل  بنقت�شى 

2021 تقرل حل  28 شتن 3  بملؤلخ في 

مسؤ ل ة  ذبت  شركة  ب طف  ب كاز 

محد دة ذبت بلشريك بلفح د مبلغ 

دلهم  عنفبن   100.000 لأسنالها 

بلقر يين  تجزئة  بإلجتناعي  مقرها 

طريق   0( بملحل   890 لقم  بلقطعة 

فاس   (0000  - فاس  بلشقف  عين 

بملغرب مت جة للقفل بلنهائي للشركة.

  عين:

بالزلق  مصطفى  بلس د(ة) 

 عنفبمه(ب) 45 حي 45 بلرياض طريق 

فاس   (0000 فاس  بلشقف  عين 

بملغرب كنصفي (ة) للشركة.

  قد تم بنعقاد بلجنع ة بلختام ة 

تجزئة  2021  في  شتن 3   28 بتاليخ 

بلقر يين بلقطعة لقم 890 بملحل )0 

 (0000  - طريق عين بلشقف فاس 

فاس بملغرب.

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

أكتفار   15 بتاليخ  بفاس  بلتجالية 

2021 تحت لقم 4581/2021.

6(6I

expert comptable

LAMA BEAUTE
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تأسيس شركة

expert comptable

nador ، 62000، nador maroc

LAMA BEAUTE شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة

 عنفبن مقرها بإلجتناعي حي 

بلعنربن - لقم 057) - بلناظفل - 

62000 بلناظفل بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

22887

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
تم إعدبد بلقامفن   2021 شتن 3   20

بملسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحد دة باملنيزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.

عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 

 LAMA : بإلقتضاء بنختصر تسن تها

.BEAUTE

غرض بلشركة بإيجاز : - تصف ف 

بلشعر للنساء  برطفا7.

- إجربء عالجات بلتجن ل.

- بملك اج  برظافر  بلعناية بالفجه 

 بلجسم ؛
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- بستي3بد  تصدير جن ع بملنتجات 
بلخاص  بلصغي3ة  برثاث   بملعدبت 
بالتصف ف  بلتجن ل  صالفمات 

برظافر.
بملنتجات  جن ع  شربء  ا ع   -
بنشاط  بملتعلقة   بإلكسسفبلبت 

بلحالقة  بلتجن ل..
حي   : بالجتناعي  بملقر  عنفبن 
 - بلناظفل   -  (057 لقم   - بلعنربن 

62000 بلناظفل بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.
 10.000 بلشركة:  لأسنا7  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :
عنفبمه(ب)  بفج ع  فايزة  بلس دة 
زبيف   19 لقم  بلد حة  زمقة  بام  حي 

62900 بلناظفل بملغرب.
عنفبمه(ب)  بفج ع  بسناء  بلس دة 
تعا م ة فتح بلكنان 50)62 بلناظفل 

بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:
عنفبمه(ب)  بفج ع  فايزة  بلس دة 
زبيف   19 لقم  بلد حة  زمقة  بام  حي 

62900 بلناظفل بملغرب
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
 05 بتاليخ  بالناضفل  بالبتدبئ ة 

أكتفار 2021 تحت لقم 720).
6(7I

مستأمنة بلقصبة كفمطا

SOCIETE ATLAS DENT
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
تأسيس شركة

مستأمنة بلقصبة كفمطا
بلحي بالدبلي بلشقة لقم ٣ قصبة 
تادلةبلحي بالدبلي بلشقة لقم ٣ 
قصبة تادلة بلحي بالدبلي بلشقة 
لقم ٣ قصبةبلحي بالدبلي بلشقة 

لقم ٣ قصبة تادلة، 500)2، قصبة 
تادلة بملغرب

SOCIETE ATLAS DENT شركة 
ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
 عنفبن مقرها بإلجتناعي حي بلدخلة 

بلفك 01 لقم 14 قصبة تادلة - 
50))2 قصبة تادلة بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بلفح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
2061

في  مؤلخ  مفثق  عقد  بنقت�شى 
تم إعدبد بلقامفن   2021 شتن 3   28
مسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 
بلفح د  بلشريك  ذبت  محد دة 

باملنيزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بلفح د.
عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 
 : تسن تها  بنختصر  بإلقتضاء 

.SOCIETE ATLAS DENT
ب ع   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

منتجات طب برسنان.
حي   : بالجتناعي  بملقر  عنفبن 
قصبة   14 لقم   01 بلفك  بلدخلة 

تادلة - 50))2 قصبة تادلة بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 

دلهم، مقسم كالتالي:
بلس د عالء بلدين صدقي : 1.000 

حصة بق نة 100 دلهم للحصة.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :
صدقي  بلدين  عالء  بلس د 
لقم   01 حي بلدخلة بلفك  عنفبمه(ب) 
14 قصبة تادلة 50))2 قصبة تادلة 

بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:
صدقي  بلدين  عالء  بلس د 
لقم   01 حي بلدخلة بلفك  عنفبمه(ب) 
14 قصبة تادلة 50))2 قصبة تادلة 

بملغرب
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
 15 بتاليخ  مال7  ببني  بالبتدبئ ة 

أكتفار 2021 تحت لقم 122.
6(8I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

CENTRE DENTAIRE BASMA
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
تأسيس شركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

57 شالع مفليتام ا صند ق بل 3يد 

2609 ، 40000، مربكش بملغرب

 CENTRE DENTAIRE BASMA

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د

 عنفبن مقرها بإلجتناعي 57 شالع 

مفليتام ا صند ق بل 3يد 2609 - 

40000 مربكش بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بلفح د 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

11957(

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
تم إعدبد بلقامفن   2021 شتن 3   28

مسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بلفح د  بلشريك  ذبت  محد دة 

باملنيزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بلفح د.

عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 

 : تسن تها  بنختصر  بإلقتضاء 

.CENTRE DENTAIRE BASMA

جن ع   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

برعنا7  بإدبلة  بملتعلقة  بلخدمات 

(إدبلة مركز طب بالسنان).

57 شالع  عنفبن بملقر بالجتناعي : 

 -  2609 بل 3يد  صند ق  مفليتام ا 

40000 مربكش بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 

دلهم، مقسم كالتالي:

بلحس ني  محند  س دي  بلس د 

 100 بق نة  حصة   1.000  : هال7 

دلهم للحصة.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :

بلحس ني  محند  س دي  بلس د 
تجزئة بلفبزيس لقم  هال7 عنفبمه(ب) 
مربكش   40000 تالكة  طريق   75

بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:
بلحس ني  محند  س دي  بلس د 
تجزئة بلفبزيس لقم  هال7 عنفبمه(ب) 
مربكش   40000 تالكة  طريق   75

بملغرب
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
أكتفار   18 بلتجالية بنربكش بتاليخ 

2021 تحت لقم 9)116.

6(9I

 ADIL ANOIR COMPTABILITE & TAX

SOLUTIONS SARL

DERMOMED AL KAWTAR
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
تأسيس شركة

 ADIL ANOIR COMPTABILITE &
TAX SOLUTIONS SARL

 Avenue Mohammed Slaoui n
 44, Fès Boite Postale : 2255،

30000، Fès Maroc
 DERMOMED AL KAWTAR

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 
بلشريك بلفح د

 عنفبن مقرها بإلجتناعي شالع عبد 
بلكريم بلخطابي عنالة بن مف�شى 
بلكفبش بلطابق 2 فاس 0000) 

فاس بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بلفح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
69825

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
تم إعدبد بلقامفن   2021 شتن 3   07
مسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 
بلفح د  بلشريك  ذبت  محد دة 

باملنيزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بلفح د.
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عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 

 : تسن تها  بنختصر  بإلقتضاء 

.DERMOMED AL KAWTAR

ب ع   1-  : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بملنتجات شبه بلص دالم ة

-2تصن ع  تسفيق  تفزيع 

 بستي3بد  تصدير  تنث ل  تر يج 

بالر بئح  بالنباتات  بلعالج  بلعالج 

بلغذبئي  مستحضربت   بلعالج 

بلتجن ل  بلتجن ل  مستحضربت 

بلطب ع ة  برجهزة بلطب ة  بملكنالت 

بلغذبئ ة ،

-)بستي3بد  تصدير بلسلع  بملفبد 

للنشاط  بلالزمة  بلخام  بملنتجات 

بملذكفل ، بأي شكل من برشكا7 ؛.

عنفبن بملقر بالجتناعي : شالع عبد 

مف�شى  بن  عنالة  بلخطابي  بلكريم 

بلكفبش بلطابق 2 فاس 0000) فاس 

بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 

دلهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : ببتسام شافعي  بلس دة 

حصة بق نة 100 دلهم للحصة.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :

بلس دة ببتسام شافعي عنفبمه(ب) 

بملح ط   ( بلشقة  بمريكا  زمقة   24

بلرااط 10000 فاس بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:

بلس دة ببتسام شافعي عنفبمه(ب) 

بملح ط   ( بلشقة  بمريكا  زمقة   24

بلرااط 10000 فاس بملغرب

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

أكتفار   1( بتاليخ  بفاس  بلتجالية 

2021 تحت لقم 4514.

640I

 ADIL ANOIR COMPTABILITE & TAX

SOLUTIONS SARL

CONTRAX IMMOBILIER
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
تأسيس شركة

 ADIL ANOIR COMPTABILITE &
TAX SOLUTIONS SARL

 Avenue Mohammed Slaoui n
 44, Fès Boite Postale : 2255،

30000، Fès Maroc
CONTRAX IMMOBILIER شركة 

ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 
بلشريك بلفح د

 عنفبن مقرها بإلجتناعي شالع عبد 
بلكريم بلخطابي عنالة بن مف�شى 
بلجفبش بلطابق 2 0000) فاس 

بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بلفح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
6988(

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
تم إعدبد بلقامفن   2021 غشت   12
مسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 
بلفح د  بلشريك  ذبت  محد دة 

باملنيزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بلفح د.
عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 
 : تسن تها  بنختصر  بإلقتضاء 

.CONTRAX IMMOBILIER
غرض بلشركة بإيجاز : -1 بلتطفير 

بلعقالي  بلبناء
-2بلعنل بنفد متنفعة
-) بستي3بد  تصدير.

عنفبن بملقر بالجتناعي : شالع عبد 
مف�شى  بن  عنالة  بلخطابي  بلكريم 
فاس   (0000  2 بلطابق  بلجفبش 

بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.
 500.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 

دلهم، مقسم كالتالي:

 5.000  : جالي  بدليس  بلس د 
حصة بق نة 100 دلهم للحصة.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 
 صفات  مفبطن بلشركاء :

عنفبمه(ب)  جالي  بدليس  بلس د 
W-(500 بملام ا بملام ا. بملام ا  

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 
 مفبطن مسي3ي بلشركة:

عنفبمه(ب)  جالي  بدليس  بلس د 
W-(500 بملام ا بملام ا بملام ا  

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
أكتفار   18 بتاليخ  بفاس  بلتجالية 

2021 تحت لقم 4597.
641I

NEOCOMPTADUNORD

SOTAMEC FASHION
إعالن متعدد بلقربلبت

NEOCOMPTADUNORD
 RUE ALGISERAS IB RAJAE 3

 ETAGE N°34 TANGER ، 90000،
TANGER MAROC

SOTAMEC FASHION »شركة 
ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة«

 عنفبن مقرها بالجتناعي: حي بملنظر 
بلجن ل زمقة 41 لقم 8 - 90000 

طنجة بملغرب.
»إعالن متعدد بلقربلبت«

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي: 
.159(7

بنقت�شى بلجنع بلعام بالستثنائي 
بملؤلخ في 04 أكتفار 2021

تم بتخاذ بلقربلبت بلتال ة: 
-1بملصادقة على تففيت  قربل لقم 
ينص  بلذي  بالجتناع ة:  بلحصص 
على  بملصادقة  تنت  مايلي:  على 
 JAKUPOVIC تففيت كل من بلس د 
 JAKUPOVIC FERID  بلس دة 
 JAKUPOVICبلس د  GORDANA
FEDJA 20000حصة بجتناع ة من 
حصة لفائدة بلس دة   20000 أصل 

SMAILAGIC JASMINKA
قربل لقم -2بستقالة مسي3 بلشركة 
بلذي  للشركة:  جديد  مسي3   تع ين 
ينص على مايلي: تنت بملصادقة على 
من   JAKUPOVIC FERID بستقالة 

مهامه كنسي3لشركة  تع ين بلس دة 
كنسي3ة   SMAILAGIC JASMINKA

 ح دة لشركة ملدة غي3 محددة
بلقامفن  -)مفبئنة  لقم  قربل 
على  ينص  بلذي  لشركة:  برسا�شي 
مفبئنة  على  بملصادقة  تنت  مايلي: 

بلقامفن برسا�شي لشركة
 تبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

بلنظام برسا�شي بلتال ة: 
-6بلحصص بالجتناع ة:  بند لقم 
بلذي ينص على مايلي: يقدم بلشريك 
بلنقدية  بملساهنة  للشركة  بلفح د 
دلهم مفزعة   2000000 بنلغ قدله 
 SMAILAGIC بلس دة   : كتالي 

JASMINKA
بند لقم -7لبسنا7 بلشركة: بلذي 
ينص على مايلي: لسنا7 بلشركة هف 
مل فمين دلهم) مقسنة   )  2000000
100 دلهم.  20000 حصة بق نة  إلى 
 20000 إلى   01 من  مرقم  منها  كل 
 SMAILAGIC كتالي:بلس دة  مفزعة 

JASMINKA تنلك 20000 حصة
بلذي  -)1تسي3 بلشركة::  بند لقم 
بلس دة  تع ين  مايلي:  على  ينص 
كنسي3ة   SMAILAGIC JASMINKA

 ح دة لشركة ملدة غي3 محددة
-16بالمضاء: بلذي ينص  بند لقم 
بإمضاء  بلشركة  تلتزم  مايلي:  على 
 SMAILAGIC بملسي3ة شركة بلس دة 
بلفثائق  عقفد  لجن ع   JASMINKA

بلشركة 
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
أكتفار   15 بتاليخ  بطنجة  بلتجالية 

2021 تحت لقم 247025.
642I

Ste ORIENTAL AUDIT

 BUREAU DE CHANGE
PLACE DU MAROC

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 
بلشريك بلفح د

لفع لأسنا7 بلشركة

Ste ORIENTAL AUDIT
 111Bd Derfoufi 1°ETAGE N°1 ،

60000، OUJDA MAROC
 BUREAU DE CHANGE PLACE
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DU MAROC شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بلفح د

 عنفبن مقرها بإلجتناعي  جدة 
ساحة بملغرب لقم 15 - 60000 

 جدة بملغرب.
لفع لأسنا7 بلشركة

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 
.19697

بلفح د  بلشريك  قربل  بنقت�شى 
تم   2021 أكتفار   01 في  بملؤلخ 
قدله  بنبلغ  بلشركة  لأسنا7  لفع 
من  أي  دلهم«   10.500.000«
»500.000 دلهم« إلى »11.000.000 
مقاصة  إجربء   : طريق  عن  دلهم« 
بملقدبل  بملحددة  بلشركة  ديفن  مع 

 بملستحقة.
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
أكتفار   14 بتاليخ  بفجدة  بلتجالية 

2021 تحت لقم )57).
64(I

FIDUCIAIRE MOUANI

اميس ترافو
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
حل شركة

FIDUCIAIRE MOUANI
 24BD ZERKTOUNI 1ER ETAGE
 APPT N° 02 HAY ENNAJAH ،
54000، KHENIFRA MAROC

بميس تربفف شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بلفح د(في 

طفل بلتصف ة)
 عنفبن مقرها بإلجتناعي بيت 

لحسن بيت حناد كاف بلنسفل - 
54000 خن فرة بملغرب.

حل شركة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.1861
بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 
بملؤلخ في 11 أكتفار 2021 تقرل حل 
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 
مبلغ  تربفف  بميس  بلفح د  بلشريك 
دلهم  عنفبن   100.000 لأسنالها 
بيت  لحسن  بيت  بإلجتناعي  مقرها 
حناد كاف بلنسفل - 54000 خن فرة 

بملغرب مت جة 7 : حل مبكر للشركة.

بيت  ب  بلتصف ة  مقر  حدد    

 - بلنسفل  كاف  حناد  بيت  لحسن 

54000 خن فرة بملغرب. 

  عين:

بمحر ش  بسل نان  بلس د(ة) 

بيت  ببفملان  بحناد  بيت   عنفبمه(ب) 

54000 خن فرة  لحسن كاف بلنسفل 

بملغرب كنصفي (ة) للشركة.

  عند بإلقتضاء بلحد د بملفر ضة 

محل  لهم  بملخفلة  بلصالح ات  على 

بملخابرة  محل تبل غ بلعقفد  بلفثائق 

بملتعلقة بالتصف ة : -

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

بالبتدبئ ة بخن فرة بتاليخ )1 أكتفار 

2021 تحت لقم 69).

644I

WORLD CONSULTING SARL.AU

conexin
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

حل شركة

WORLD CONSULTING SARL.

AU

)2 شالع كالمفط بلطابق بلخامس 

مكتب لقم 02 ، 90000، طنجة 

بملغرب

conexin شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة(في طفل بلتصف ة)

 عنفبن مقرها بإلجتناعي زمقة 

تال دبمت مجنع أبربج طنجة بلفك 6 

مكتب لقم )1 بيس - 90000 طنجة 

بملغرب.

حل شركة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.100025

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 

2021 تقرل حل  07 شتن 3  بملؤلخ في 

بملحد دة  بملسؤ ل ة  ذبت  شركة 

 100.000 لأسنالها  مبلغ   conexin

دلهم  عنفبن مقرها بإلجتناعي زمقة 

تال دبمت مجنع أبربج طنجة بلفك 6 

مكتب لقم )1 بيس - 90000 طنجة 

بملغرب مت جة 7 : أزمة كفل ما.

زمقة  ب  بلتصف ة  مقر  حدد    
تال دبمت مجنع أبربج طنجة بلفك 6 
مكتب لقم )1 بيس - 90000 طنجة 

بملغرب. 
  عين:

بلس د(ة) محند بفلعيش حساني 
شالع مفالي عبد بلعزيز   عنفبمه(ب) 
 20 لقم   ( بلطابق  أ  عنربن  بقامة 
(ة)  بملغرب كنصفي  طنجة   90000

للشركة.
خالد حدبد  عنفبمه(ب)  بلس د(ة) 
 69 1 بقامة أطلس لقم  حي بلزمفلي 
(ة)  بملغرب كنصفي  طنجة   90000

للشركة.
  عند بإلقتضاء بلحد د بملفر ضة 
محل  لهم  بملخفلة  بلصالح ات  على 
بملخابرة  محل تبل غ بلعقفد  بلفثائق 

بملتعلقة بالتصف ة : -
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
أكتفار   14 بتاليخ  بطنجة  بلتجالية 

2021 تحت لقم 9021.
645I

JURIS LEGAL

AL AQARATE
إعالن متعدد بلقربلبت

JURIS LEGAL
 Angle Bd Abdelmoumen &

 Rue Chatila, Résidence Kamar,
 Etg 3, Bureau 6 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

AL AQARATE »شركة ذبت 
بملسؤ ل ة بملحد دة«

 عنفبن مقرها بالجتناعي: كم 11.5 
طريق بلرااط بلقدينة عين بلسبع - 

20000 بلدبلبلب ضاء بملغرب.
»إعالن متعدد بلقربلبت«

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي: 
.441

بنقت�شى بلجنع بلعام بالستثنائي 
بملؤلخ في 28 شتن 3 2021

تم بتخاذ بلقربلبت بلتال ة: 
قربل لقم 1: بلذي ينص على مايلي: 
من  بجتناع ة  حصص   650 هبة 
بلى  بلدين  جنا7  بملصطفى  بلس د 

بلس د بفاكر جنا7 بلدين

قربل لقم 2: بلذي ينص على مايلي: 

من  بجتناع ة  حصص   650 هبة 

بلى  بلدين  جنا7  بملصطفى  بلس د 

بلس د محند جنا7 بلدين

قربل لقم ): بلذي ينص على مايلي: 

من  بجتناع ة  حصص   600 هبة 

بلس دة بم نة جنا7 بلدين بلى بلس د 

علي جنا7 بلدين

على  ينص  بلذي   :4 لقم  قربل 

بجتناع ة  حصص   50 هبة  مايلي: 

من بلس د بملصطفى جنا7 بلدين بلى 

بلس د علي جنا7 بلدين

قربل لقم 5: بلذي ينص على مايلي: 

جنا7  بملصطفى  بلس د  بسقالة 

بلدين من مهامه كنسي3 للشركة

قربل لقم 6: بلذي ينص على مايلي: 

مالئنة بلنظام بالسا�شي للشركة

 تبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

بلنظام برسا�شي بلتال ة: 

بند لقم 6: بلذي ينص على مايلي: 

بملسهنات

بند لقم 7: بلذي ينص على مايلي: 
لبسنا7 بلشركة

بند لقم 15: بلذي ينص على مايلي: 

تع ين، مدة  صالح ات بلتس ي3

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

 18 بتاليخ  بلب ضاء  بالدبل  بلتجالية 

أكتفار 2021 تحت لقم 796941.

646I

خ 3ة بلشرق

 THE GREENS
MANAGEMENT SERVICES
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

قفل بلتصف ة

خ 3ة بلشرق

49 شالع بلبكاي لهب ل بقامة لياض 

بملدينة شقة لقم ) بركان 49 شالع 

بلبكاي لهب ل بقامة لياض بملدينة 

شقة لقم ) بركان، 699، بركان 

بملغرب

 THE GREENS MANAGEMENT

SERVICES شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة
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 عنفبن مقرها بإلجتناعي : شقة 
لقم 16 بملدخل بلثاني بلطابق بلثاني 

بلسعدية بركان - 00))6 بركان 
بملغرب.

قفل بلتصف ة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

.(10(
بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 
2021 تقرل حل  01 شتن 3  بملؤلخ في 
 THE GREENS MANAGEMENT
بملسؤ ل ة  ذبت  شركة   SERVICES
 10.000 لأسنالها  مبلغ  بملحد دة 
بإلجتناعي  مقرها  دلهم  عنفبن 
بملدخل بلثاني بلطابق   16 شقة لقم 
 6((00  - بركان  بلسعدية  بلثاني 
بركان بملغرب مت جة لضعف نشاط 

بلشركة.
  عين:

ديي3  ج نس  ليتشالد  بلس د(ة) 
بملدخل   16 لقم  شقة   عنفبمه(ب) 
بلثاني بلطابق بلثاني بلسعدية بركان 
(ة)  كنصفي  بملغرب  بركان   6((00

للشركة.
  قد تم بنعقاد بلجنع ة بلختام ة 
شقة  2021  في  شتن 3   01 بتاليخ 
16 بملدخل بلثاني بلطابق بلثاني  لقم 
بركان   6((00  - بركان  بلسعدية 

بملغرب.
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
أكتفار   18 بتاليخ  ب 3كان  بالبتدبئ ة 

2021 تحت لقم 611/2021.
647I

FIDUCIAIRE RICH

SOTRAMAZIGH
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE RICH
 N°4 IMM 19 2EME ETAGE

 PLACE MOHAMED V,
 RICH,MIDELT ، 52400، RICH

MAROC
SOTRAMAZIGH شركة ذبت 

مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 
بلفح د

 عنفبن مقرها بإلجتناعي قصر بيت 

تدبلت ,جناعة ب تراات, بلريش - 

م دلت - 52400 بلريش بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بلفح د 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

29(7

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
تم إعدبد بلقامفن   2021 شتن 3   (0

مسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بلفح د  بلشريك  ذبت  محد دة 

باملنيزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بلفح د.

عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 

 : تسن تها  بنختصر  بإلقتضاء 

.SOTRAMAZIGH

-مقل   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بلبضائع لحساب بلغي3.

عنفبن بملقر بالجتناعي : قصر بيت 

 - بلريش  ب تراات,  ,جناعة  تدبلت 

م دلت - 52400 بلريش بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 

دلهم، مقسم كالتالي:

بلس د بتبي3 حسن : 1.000 حصة 

بق نة 100 دلهم للحصة.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :

عنفبمه(ب)  حسن  بتبي3  بلس د 

بملش ل  ب تراات,   , قصر بيت تدبلت 

52400 بلريش بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:

عنفبمه(ب)  حسن  بتبي3  بلس د 

بملش ل  ب تراات,   , قصر بيت تدبلت 

52400 بلريش بملغرب

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

12 أكتفار  بالبتدبئ ة بن دلت بتاليخ 

2021 تحت لقم 568.

648I

FIDUCIAIRE RICH

LAKHBAB FRERES
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
تغ ي3 تسن ة بلشركة

FIDUCIAIRE RICH
 N°4 IMM 19 2EME ETAGE

 PLACE MOHAMED V,
 RICH,MIDELT ، 52400، RICH

MAROC
LAKHBAB FRERES شركة ذبت 
مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 

بلفح د
 عنفبن مقرها بالجتناعي لقم 12 
زمقة شالة حي تفرب ت بلريش - 

52400 بلريش بملغرب.
تغ ي3 تسن ة بلشركة

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 
1289

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 
تم تغ ي3   2021 شتن 3   (0 بملؤلخ في 
 LAKHBAB« من  بلشركة  تسن ة 

.»LK TRAVAUX« إلى « FRERES
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
12 أكتفار  بالبتدبئ ة بن دلت بتاليخ 

2021 تحت لقم 569.
649I

EXCELLENTIA Consulting

 ATLAS BIO) أطلس بيو غرين
)GREEN

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 
بلشريك بلفح د

تأسيس شركة

EXCELLENTIA Consulting
5 زمقة سل نان عزمي بلطابق 
6 مكتب 16 شالع بلزلقطفني 

بلدبلبلب ضاء ، 60)20، 
بلدبلبلب ضاء بملغرب

 ATLAS BIO) أطلس ب ف غرين
GREEN) شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بلفح د

 عنفبن مقرها بإلجتناعي 202, شالع 
عبد بملفمن لقم 5 بلطابق بلسفلي - 

20042 بلدبل بلب ضاء بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بلفح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

51870(

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 

تم إعدبد بلقامفن   2021 شتن 3   1(

مسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بلفح د  بلشريك  ذبت  محد دة 

باملنيزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بلفح د.

عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 

أطلس   : بنختصر تسن تها  بإلقتضاء 

.(ATLAS BIO GREEN) ب ف غرين

خدمات   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

تجالة بلجنلة للنفبد بلخام بلزلبع ة 

 بلح فبمات بلح ة.

 ,202  : بالجتناعي  بملقر  عنفبن 

بلطابق   5 لقم  بملفمن  عبد  شالع 

بلب ضاء  بلدبل   20042  - بلسفلي 

بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 

دلهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : بلس د عبدبلعالي بلربمي 

حصة بق نة 100 دلهم للحصة.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :

بلس د عبدبلعالي بلربمي عنفبمه(ب) 

بلدبخلة  حي   19 لقم   6 ج  بلفك 

80060 أكادير بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:

بلس د عبدبلعالي بلربمي عنفبمه(ب) 

بلدبخلة  حي   19 لقم   6 ج  بلفك 

80060 أكادير بملغرب

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

 08 بتاليخ  بلب ضاء  بالدبل  بلتجالية 

أكتفار 2021 تحت لقم 795775.

650I
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CAB ASSISTANCE

 ITALIA NORD
IMMOBILIARE
إعالن متعدد بلقربلبت

CAB ASSISTANCE
 ROUTE DE TETOUAN 76
 RESIDENCE NABIL 1ER

 ETAGE N° 3 TANGER ، 90000،
TANGER MAROC

 ITALIA NORD IMMOBILIARE
»شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة«
 عنفبن مقرها بالجتناعي: 7 حي 

معتند ببن عباد بقامة ببن بلخط ب 
بلطابق بلرببع لقم 65 - 90000 

طنجة بملغرب.
»إعالن متعدد بلقربلبت«

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي: 
.7084(

بنقت�شى بلجنع بلعام بالستثنائي 
بملؤلخ في 05 يناير 2016

تم بتخاذ بلقربلبت بلتال ة: 
قربل لقم 1: بلذي ينص على مايلي: 
من  بجتناع ة  حصة   50 تففيت   -
بلس د  إلى  لفكا  كريتي  بلس د  طرف 
حصة  بمج لف  50  م كفال  تربباتفني 
بجتناع ة بلى بلس د ست فن بلبي3تف..
قربل لقم 2: بلذي ينص على مايلي: 
من  بجتناع ة  حصة   50 تففيت   -
طرف بلس د ل مكالي بر مف إلى بلس د 

تربباتفني م كفال بمج لف
قربل لقم ): بلذي ينص على مايلي: 
حي   7 من  بالجتناعي  بملقر  -تحفيل 
معتند ببن عباد بقامة بن بلخط ب 
 (1 65 طنجة بلى  بلطابق بلرببع لقم 
بلطابق  بطلس  بقامة  فاس  شالع 

بلرببع بلشقة 6 طنجة.
 تبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

بلنظام برسا�شي بلتال ة: 
بند لقم 7: بلذي ينص على مايلي: 

لبس بملا7
بند لقم 4: بلذي ينص على مايلي: 

بملقر بالجتناعي
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
أبريل   06 بتاليخ  بطنجة  بلتجالية 

2016 تحت لقم 8)1627.
651I

FIDUCIAIRE RICH

LK TRAVAUX
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
تففيت حصص

FIDUCIAIRE RICH
 N°4 IMM 19 2EME ETAGE

 PLACE MOHAMED V,
 RICH,MIDELT ، 52400، RICH

MAROC
LK TRAVAUX شركة ذبت 

مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 
بلفح د

 عنفبن مقرها بإلجتناعي 12 زمقة 
شالة حي تفرب ت بلريش - 52400 

بلريش بملغرب.
تففيت حصص

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 
.1289

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 
تنت   2021 شتن 3   (0 في  بملؤلخ 

بملصادقة على :
(ة) محند بلخباب  تففيت بلس د 
450 حصة بجتناع ة من أصل 450 
هللا  عبد  (ة)  بلس د  لفائدة  حصة 

بلخباب بتاليخ 0) شتن 3 2021.
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم   
12 أكتفار  بالبتدبئ ة بن دلت بتاليخ 

2021 تحت لقم 569.

652I

WORLD CONSULTING SARL.AU

MGHOGHI
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

حل شركة

WORLD CONSULTING SARL.
AU

)2 شالع كالمفط بلطابق بلخامس 
مكتب لقم 02 ، 90000، طنجة 

بملغرب
MGHOGHI شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة(في طفل بلتصف ة)
 عنفبن مقرها بإلجتناعي ب ل فف 
زمقة 28 لقم 02 - 90000 طنجة 

بملغرب.

حل شركة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.1079((
بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 
2021 تقرل حل  08 شتن 3  بملؤلخ في 
بملحد دة  بملسؤ ل ة  ذبت  شركة 
لأسنالها  مبلغ   MGHOGHI
مقرها  دلهم  عنفبن   100.000
 - 02 28 لقم  بإلجتناعي ب ل فف زمقة 
90000 طنجة بملغرب مت جة 7 : أزمة 

كفل ما.
  حدد مقر بلتصف ة ب ب ل فف 
طنجة   90000  -  02 لقم   28 زمقة 

بملغرب. 
  عين:

مغفغي  بملج د  عبد  بلس د(ة) 
زمقة  فف  ب ل  بلريفي  عنفبمه(ب) 
بملغرب  طنجة   90000  02 لقم   28

كنصفي (ة) للشركة.
بلريفي  مغفغي  يفسف  بلس د(ة) 
 02 لقم   28 ب ل فف زمقة   عنفبمه(ب) 
(ة)  بملغرب كنصفي  طنجة   90000

للشركة.
  عند بإلقتضاء بلحد د بملفر ضة 
محل  لهم  بملخفلة  بلصالح ات  على 
بملخابرة  محل تبل غ بلعقفد  بلفثائق 

بملتعلقة بالتصف ة : -
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
أكتفار   14 بتاليخ  بطنجة  بلتجالية 

2021 تحت لقم 9014.
65(I

SOCIETE FICOMAN

societe imamek
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تأسيس شركة

SOCIETE FICOMAN
 RUE SAFI REIDANCE AIDA
 APPT 7 2 ET E ETAGE( VN)
 meknes، 50000، Meknes

MAROC
societe imamek شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة
 عنفبن مقرها بإلجتناعي لقم 97 
متجربلطابق بالل�شي لقم 2 لياض 
بلزيتفن شطرب مكناس - 5000 

مكناس بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

5(821

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 

بلقامفن  إعدبد  تم   2021 يفم ف   09

بملسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحد دة باملنيزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.

عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 

 societe : بإلقتضاء بنختصر تسن تها

.imamek

بلتصدير   : غرض بلشركة بإيجاز 

بملستعنلة  بلس البت  -ب ع   بالست3بد 

- بملتاجرة .

 97 لقم   : عنفبن بملقر بالجتناعي 

لياض   2 لقم  بالل�شي  متجربلطابق 

 5000  - مكناس  شطرب  بلزيتفن 

مكناس بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 

دلهم، مقسم كالتالي:

 500  : لعلمي  بلسال جي  بلس د 

حصة بق نة 50.000 دلهم للحصة.

 500  : بلسال جي  مر بن  بلس د 

حصة بق نة 50.000 دلهم للحصة.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :

بلس د بلسال جي لعلمي عنفبمه(ب) 

لقم 75 تجزئة بلنصر ) شالع محند 

بلسادس 50000 مكناس بملغرب.

بلس د مر بن بلسال جي عنفبمه(ب) 

لقم 75 تجزئة بلنصر ) شالع محند 

بلسادس 50000 مكناس بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:

بلس د بلسال جي لعلمي عنفبمه(ب) 

لقم 75 تجزئة بلنصر ) شالع محند 

بلسادس 50000 مكناس بملغرب.
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بلس د مر بن بلسال جي عنفبمه(ب) 
لقم 75 تجزئة بلنصر ) شالع محند 

بلسادس 50000 مكناس بملغرب
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
يفل فز   08 بلتجالية بنكناس بتاليخ 

2021 تحت لقم 81)).
654I

BHA CONSULTING

MEDIA MAD
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
تأسيس شركة

BHA CONSULTING
MARRAKECH MAROC ،0 ، .

MEDIA MAD شركة ذبت 
مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 

بلفح د
 عنفبن مقرها بإلجتناعي بلشقة 
6 عنالة أيت حنف حي بلقدس - 
41000 شيشا ة بملنلكة بملغرا ة
تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بلفح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
1921

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
تم إعدبد بلقامفن   2021 أكتفار   11
مسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 
بلفح د  بلشريك  ذبت  محد دة 

باملنيزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بلفح د.
عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 
 : تسن تها  بنختصر  بإلقتضاء 

.MEDIA MAD
تس ي3   : بإيجاز  بلشركة  غرض 
بستي3بد   - بلرقمي  للتسفيق   كالة 

 تصدير - تجالة.
 6 عنفبن بملقر بالجتناعي : بلشقة 
عنالة أيت حنف حي بلقدس - 41000 

شيشا ة بملنلكة بملغرا ة.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 

دلهم، مقسم كالتالي:

بلس د حنزة مديل : 1.000 حصة 
بق نة 100 دلهم للحصة.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 
 صفات  مفبطن بلشركاء :

بلس د حنزة مديل عنفبمه(ب) حي 
بملنلكة  شيشا ة   41000 بملحندي 

بملغرا ة.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:
بلس د حنزة مديل عنفبمه(ب) حي 
بملنلكة  شيشا ة   41000 بملحندي 

بملغرا ة
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
 21 بتاليخ  بامنتامفت  بالبتدبئ ة 
أكتفار 2021 تحت لقم 2021/))5.
655I

ARYAS CONSULTING

KECH KIOSQUE
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

إنشاء فرع تابع للشركة

ARYAS CONSULTING
 Bureau N°1, 1er étage,

 Immeuble Résidence Mohamed
 Lotissement 51/Marouane 49
 RATMA,، 40000، Marrakech

Maroc
KECH KIOSQUE شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة
 عنفبن مقرها بإلجتناعي تجزئة 

بلشرف لقم 457,مربكش - 40000 
مربكش بملغرب.

إنشاء فرع تابع للشركة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.708((
بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 
تقرل   2019 يفل فز   01 في  بملؤلخ 
تحت  للشركة  تابع  فرع  إنشاء 
بلتسن ة KECH KIOSQUE  بلكائن 
بكادير بملسي3ة,بكادير  بالعنفبن مطال 
بملغرب  بملسي3 من  بكادير   80000  -

طرف بلس د(ة) بيد بربه م يفنس.
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
أكتفار   21 بتاليخ  باكادير  بلتجالية 

2021 تحت لقم 2218.
656I

MEH EXPERTISE

PERLAPARK
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

حل شركة

MEH EXPERTISE

48 زمقة بملحطة شقة لقم 8 حي 

إقبا7 خريبكة ، )2502، خريبكة 

بملغرب

PERLAPARK شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة(في طفل بلتصف ة)

 عنفبن مقرها بإلجتناعي مفطن 

برقم 14 بلسفق بلقديم بلطابق 

بلثاني بلفك د بلزمقة 21 - 25000 

خريبكة بملغرب.

حل شركة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.6557

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 

تقرل   2021 أكتفار   04 في  بملؤلخ 

حل شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة 

لأسنالها  مبلغ   PERLAPARK

مقرها  دلهم  عنفبن   100.000
بلسفق   14 برقم  مفطن  بإلجتناعي 

بلقديم بلطابق بلثاني بلفك د بلزمقة 

21 - 25000 خريبكة بملغرب مت جة 7 

: عدم بلحصف7 على ترخ ص.

مفطن  ب  بلتصف ة  مقر  حدد    

بلطابق  بلقديم  بلسفق   14 برقم 

 25000  -  21 بلزمقة  بلثاني بلفك د 

خريبكة بملغرب. 

  عين:

م لفد كربم  عنفبمه(ب)  بلس د(ة) 

96 شالع بملسي3ة بلخضربء دلج أ ش 

بلب ضاء  بلدبل   20000 بملعاليف   5

بملغرب كنصفي (ة) للشركة.

  عند بإلقتضاء بلحد د بملفر ضة 

محل  لهم  بملخفلة  بلصالح ات  على 

بملخابرة  محل تبل غ بلعقفد  بلفثائق 

بملتعلقة بالتصف ة : -

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

بالبتدبئ ة بخريبكة بتاليخ 15 أكتفار 

2021 تحت لقم 496.

657I

MEH EXPERTISE

PERLAPARK

شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

قفل بلتصف ة

MEH EXPERTISE

48 زمقة بملحطة شقة لقم 8 حي 

إقبا7 خريبكة ، )2502، خريبكة 

بملغرب

PERLAPARK شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة

 عنفبن مقرها بإلجتناعي : مفطن 

برقم 14 بلسفق بلقديم بلطابق 

بلثاني بلفك د بلزمقة 21 - 25000 

خريبكة بملغرب.

قفل بلتصف ة

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

.6557

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 

بملؤلخ في 05 أكتفار 2021 تقرل حل 

PERLAPARK شركة ذبت بملسؤ ل ة 

 100.000 لأسنالها  مبلغ  بملحد دة 

بإلجتناعي  مقرها  دلهم  عنفبن 

بلقديم  بلسفق   14 برقم  مفطن 

 -  21 بلزمقة  د  بلفك  بلثاني  بلطابق 

25000 خريبكة بملغرب مت جة لعدم 

بلحصف7 على ترخ ص.

  عين:

م لفد كربم  عنفبمه(ب)  بلس د(ة) 

96 شالع بملسي3ة بلخضربء دلج أ ش 

بلب ضاء  بلدبل   20000 بملعاليف   5

بملغرب كنصفي (ة) للشركة.

  قد تم بنعقاد بلجنع ة بلختام ة 

2021  في مفطن  أكتفار   05 بتاليخ 

بلطابق  بلقديم  بلسفق   14 برقم 

 25000  -  21 بلزمقة  بلثاني بلفك د 

خريبكة بملغرب.

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

بالبتدبئ ة بخريبكة بتاليخ 15 أكتفار 

2021 تحت لقم 497.

658I
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ATHENA PRO TECH ACADEMY

ELIKSIR FORMATION
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تأسيس شركة

ELIKSIR FORMATION

شالع مفالي إسناع ل ، 14 ، بقامة 

مفالي إسناع ل ، بلطابق بلثالث ، 
لقم 9 ، 14000، بلقن طرة بملغرب

ELIKSIR FORMATION شركة 

ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

 عنفبن مقرها بإلجتناعي شالع 

مفالي إسناع ل ، 14 ، بقامة مفالي 

إسناع ل ، بلطابق بلثالث ، لقم 9 - 

90000 طنجة بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

120821

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
تم إعدبد بلقامفن   2021 أكتفار   05

بملسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحد دة باملنيزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.

عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 

 : تسن تها  بنختصر  بإلقتضاء 

.ELIKSIR FORMATION

خدمات   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بلتكفين بملستنر  بلتاه ل في م دبن 

بلتسي3.

شالع   : بالجتناعي  بملقر  عنفبن 

مفالي إسناع ل ، 14 ، بقامة مفالي 
إسناع ل ، بلطابق بلثالث ، لقم 9 - 

90000 طنجة بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 

دلهم، مقسم كالتالي:

 50  : سن ة  بفجكفي  بلس دة 

حصة بق نة 1.000 دلهم للحصة.

حصة   50  : بلس د سل نان لزقي 

بق نة 1.000 دلهم للحصة.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :

بلس دة بفجكفي سن ة عنفبمه(ب) 
فرنسا 71500 لفهامز فرنسا.

عنفبمه(ب)  لزقي  سل نان  بلس د 
فرنسا 91070  مد فل فرنسا.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 
 مفبطن مسي3ي بلشركة:

بلس دة بفجكفي سن ة عنفبمه(ب) 
فرنسا 71500 لفهامز فرنسا 

عنفبمه(ب)  لزقي  سل نان  بلس د 
فرنسا 91070  مد فل فرنسا 

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
أكتفار   1( بتاليخ  بطنجة  بلتجالية 

2021 تحت لقم 8987.
659I

FIDUCIAIRE IDEAL CONSULT SARL AU

MDKR IMPORT EXPORT
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE IDEAL CONSULT
SARL AU

 AVENUE MED V NR 15 ،
93100، FNIDEQ MAROC

MDKR IMPORT EXPORT شركة 
ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
 عنفبن مقرها بإلجتناعي مرآب لقم 
1 بلكائن في تجزئة باب سبتة زمقة 

أجدير 16 لقم 62 - 100)9 بلفن دق 
بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بلفح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
(0(75

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
تم إعدبد بلقامفن   2021 أكتفار   04
مسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 
بلفح د  بلشريك  ذبت  محد دة 

باملنيزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بلفح د.
عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 
 MDKR : بإلقتضاء بنختصر تسن تها

.IMPORT EXPORT

غرض بلشركة بإيجاز : ب ع  شربء 

بملالبس بلجاهزة  بلنس ج .

عنفبن بملقر بالجتناعي : مرآب لقم 

زمقة  باب سبتة  في تجزئة  بلكائن   1

أجدير 16 لقم 62 - 100)9 بلفن دق 

بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.

 200.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 

دلهم، مقسم كالتالي:

 2.000  : بلدق فق  محند  بلس د 

حصة بق نة 100 دلهم للحصة.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :

بلس د محند بلدق فق عنفبمه(ب) 

حي باب سبتة زمقة بجدير 16 لقم 62 

100)9 بلفن دق بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:

بلس د محند بلدق فق عنفبمه(ب) 

حي باب سبتة زمقة بجدير 16 لقم 62 

100)9 بلفن دق بملغرب

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

أكتفار   11 بالبتدبئ ة بتطفبن بتاليخ 

2021 تحت لقم 974).
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مستامنة ت نادير ش.م.م ش. 

TRANSPORT BOURFAKHA
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
تأسيس شركة

مستامنة ت نادير ش.م.م ش. 

حي لعري ش خ عنالة بلشفاء بلطابق 

بلرببع بلناظفل، 62000، بلناظفل 

بملغرب

 TRANSPORT BOURFAKHA

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د

 عنفبن مقرها بإلجتناعي د بلكدية 

بلسبت بحدبدن بلناظفل بلناظفل 

62000 بلناظفل بملغرب 

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بلفح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

2117(

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 

تم إعدبد بلقامفن   2020 أكتفار   05

مسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بلفح د  بلشريك  ذبت  محد دة 

باملنيزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بلفح د.

عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 

 : تسن تها  بنختصر  بإلقتضاء 

.TRANSPORT BOURFAKHA

بلنقل   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بلفطني  بلد لي.

عنفبن بملقر بالجتناعي : د بلكدية 

بلناظفل  بلناظفل  بحدبدن  بلسبت 

62000 بلناظفل بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 

دلهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : لحبيب  باكفل  بلس د 

حصة بق نة 100 دلهم للحصة.

 1000  : لحبيب  باكفل  بلس د 

بق نة 100 دلهم.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :

عنفبمه(ب)  لحبيب  باكفل  بلس د 

بلناظفل  بحدبدن  بلسبت  د بلكدية 

62000 بلناظفل بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:

عنفبمه(ب)  لحبيب  باكفل  بلس د 

بلناظفل  بحدبدن  بلسبت  د بلكدية 

62000 بلناظفل بملغرب

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

مفم 3   16 بالبتدبئ ة بالناضفل بتاليخ 

2020 تحت لقم 566).
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عدد 5688 - 27 لا ع بر 7 )144 )) مففن 3 2021)الجريدة الرسمية   21682

FIDUNEL

FIRST AGRO
إعالن متعدد بلقربلبت

FIDUNEL

57 زمقة عبد بلكريم بلديفلي 

بلطابق ) لقم 6 بلدبل بلب ضاء ، 

20000، بلدبل بلب ضاء بملغرب

FIRST AGRO »شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة«

 عنفبن مقرها بالجتناعي: زب ية 

محج اللة بل اقفت  زمقة بلعرعال 

بقامة غاليس بلعنالة 9 بلطابق 4 

بلشقة 17 - 20000 بلدبل بلب ضاء 

بملغرب.

»إعالن متعدد بلقربلبت«
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي: 

.(99295

بنقت�شى بلجنع بلعام بالستثنائي 

بملؤلخ في 22 شتن 3 2021

تم بتخاذ بلقربلبت بلتال ة: 

قربل لقم 1: بلذي ينص على مايلي: 

 500 ياسين  قاصد  بلس د  تففيت 

حصة بلى بلس د قاصد هشام

على  ينص  بلذي   :2 لقم  قربل 

هشام  قاصد  بلس د  تع ين  مايلي: 

كنسي3 ح د للشركة

قربل لقم ): بلذي ينص على مايلي: 

تغ ي3 بلشكل بلقامفني للشركة لتصبح 

محد دة  مسؤ ل ة  ذبت  شركة 

بشريك  ح د

قربل لقم 4: بلذي ينص على مايلي: 
بلقامفن  1 6 7 15من  تغ ي3بلبند 

برسا�شي للشركة

 تبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

بلنظام برسا�شي بلتال ة: 

بند لقم 1: بلذي ينص على مايلي: 

تغ ي3 بلشكل بلقامفني للشركة لتصبح 

محد دة  مسؤ ل ة  ذبت  شركة 

بشريك  ح د

بند لقم 6: بلذي ينص على مايلي: 

ينتلك  هشام  قاصد  بلس د  بصبح 

 100 فئة  من  مقذية  حصة   1000

هف  بلذي   100.000,00 بي  دلهم 
لأسنا7 بلشركة.

بند لقم 7: بلذي ينص على مايلي: 
ينتلك  هشام  قاصد  بلس د  بصبح 
 100 فئة  من  مقذية  حصة   1000

دلهم 
على  ينص  بلذي   :15 لقم  بند 
هشام  قاصد  بلس د  تع ين  مايلي: 

مسي3  ح د للشركة
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
 18 بتاليخ  بلب ضاء  بالدبل  بلتجالية 

أكتفار 2021 تحت لقم 796922.
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بئتنام ة ف دبكا، شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

NAKHLA SECURITE
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تأسيس شركة

بئتنام ة ف دبكا، شركة ذبت 
بملسؤ ل ة بملحد دة

شالع بلعركفب لقم 7724-01 
صند ق بل 3يد لقم 146، 000)7، 

بلدبخلة بملغرب
NAKHLA SECURITE شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة
 عنفبن مقرها بإلجتناعي حي 
لفط حات لقم 72) - 000)7 

بلدبخلة بملغرب
تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

19509
في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
تم إعدبد بلقامفن   2021 أكتفار   05
بملسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحد دة باملنيزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.
عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 
 : تسن تها  بنختصر  بإلقتضاء 

.NAKHLA SECURITE
جن ع   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بشغا7 بلحربسة.
حي   : بالجتناعي  بملقر  عنفبن 
 7(000  -  (72 لقم  لفط حات 

بلدبخلة بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 

دلهم، مقسم كالتالي:

بلس د محند ملين بحند زين : 500 

حصة بق نة 100 دلهم للحصة.

 500  : بلس د محند بحند بلزين 

حصة بق نة 100 دلهم للحصة.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :

زين  بحند  ملين  محند  بلس د 

 14 عنالة   192 مجنفعة  عنفبمه(ب) 

بلدبخلة   7(000  05 لقم  بلشقة 

بملغرب.

بلزين  بحند  محند  بلس د 

عنفبمه(ب) حي بملسي3ة لقم 92 000)7 

بلدبخلة بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:

بلزين  بحند  محند  بلس د 

عنفبمه(ب) حي بملسي3ة لقم 92 000)7 

بلدبخلة بملغرب

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

 12 بتاليخ  بلدهب  بفبدي  بالبتدبئ ة 

أكتفار 2021 تحت لقم 1641.

66(I

Arithmetic Compta 

)GEOPTIMA) جييوبتيما
إعالن متعدد بلقربلبت

Arithmetic Compta

117 شالع مفالي عبد بلعزيز (بقامة 

بلريان) بملكتب لقم 4 ، 14000، 

بلقن طرة بملغرب

ج  فات نا (GEOPTIMA) »شركة 

ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة ذبت 

بلشريك بلفح د«

 عنفبن مقرها بالجتناعي: شقة 09 

شالع محند بلخامس عنالة لقم 

54) - 14000 بلقن طرة بملغرب.

»إعالن متعدد بلقربلبت«
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي: 

.(7(15

بنقت�شى بلجنع بلعام بالستثنائي 

بملؤلخ في 01 أكتفار 2021 تم بتخاذ 

بلقربلبت بلتال ة: 

قربل لقم 1: بلذي ينص على مايلي: 

بلى  لشركة  بالجتناعي  بملقر  تحفيل 
14 ملتقى زمقة سبف  محند عنرب ي 

بقامة بدم مكتب لقم 4 

قربل لقم 2: بلذي ينص على مايلي: 

تح ين بلقامفن بالسا�شي

 تبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

بلنظام برسا�شي بلتال ة: 

بند لقم 1: بلذي ينص على مايلي: 

بلتعديل بلنسبي للنادة 4 من بلنظام 

برسا�شي للشركة

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

 1( بتاليخ  بالقن طرة  بالبتدبئ ة 

أكتفار 2021 تحت لقم 88655.

664I

JURISMAG SARL

PLASTIMA SA
شركة بملساهنة

لفع لأسنا7 بلشركة

JURISMAG SARL

 5Rue Pléiades, Résidence

 Imrane,(En face école primaire

 Abdelmoumen), Appt N°5

 Casablanca, Maroc، 20000،

Casablanca Maroc

PLASTIMA SA شركة بملساهنة

 عنفبن مقرها بإلجتناعي زمقة 

بملعدن ، بلطريق بلساحلي لقم 111، 

كلم 11 - 20000 بلدبل بلب ضاء 

بملغرب.
لفع لأسنا7 بلشركة

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.(0519

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 

تم لفع   2021 يفل فز   02 في  بملؤلخ 
لأسنا7 بلشركة بنبلغ قدله »2.000) 

دلهم« أي من »80.000.000 دلهم« 

إلى »2.000)80.0 دلهم« عن طريق : 

تقديم حصص مقدية أ  ع ن ة.

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

 18 بتاليخ  بلب ضاء  بالدبل  بلتجالية 

أكتفار 2021 تحت لقم 796927.
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بئتنام ة ف دبكا، شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

ASNAF PESCA
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د

تأسيس شركة

بئتنام ة ف دبكا، شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة

شالع بلعركفب لقم 7724-01 

صند ق بل 3يد لقم 146، 000)7، 

بلدبخلة بملغرب

ASNAF PESCA شركة ذبت 

مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 

بلفح د

 عنفبن مقرها بإلجتناعي حي بلسالم 

شالع ببن مالك لقم 681 - 000)7 

بلدبخلة بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بلفح د 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

1954(

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
تم إعدبد بلقامفن   2021 أكتفار   05

مسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بلفح د  بلشريك  ذبت  محد دة 

باملنيزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بلفح د.

عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 

 ASNAF : بإلقتضاء بنختصر تسن تها

.PESCA

ب ع   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بلسنك بالجنلة.

حي   : بالجتناعي  بملقر  عنفبن 

 -  681 بلسالم شالع ببن مالك لقم 

000)7 بلدبخلة بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 

دلهم، مقسم كالتالي:

بلس د عبد بلرح م بناني : 1.000 

حصة بق نة 100 دلهم للحصة.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :

بناني  بلرح م  عبد  بلس د 

 172( لقم  بلحسني  بلحي  عنفبمه(ب) 

000)7 بلدبخلة بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:

بناني  بلرح م  عبد  بلس د 

 172( لقم  بلحسني  بلحي  عنفبمه(ب) 

000)7 بلدبخلة بملغرب

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

 1( بتاليخ  بلدهب  بفبدي  بالبتدبئ ة 

أكتفار 2021 تحت لقم 1659.

666I

بئتنام ة ف دبكا، شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

YMNA TRADING
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
تأسيس شركة

بئتنام ة ف دبكا، شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة

شالع بلعركفب لقم 7724-01 

صند ق بل 3يد لقم 146، 000)7، 

بلدبخلة بملغرب

YMNA TRADING شركة ذبت 

مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 

بلفح د

 عنفبن مقرها بإلجتناعي حي بلنهضة 

99 لقم 1)20 - 000)7 بلدبخلة 

بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بلفح د 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

19505

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
تم إعدبد بلقامفن   2021 شتن 3   16

مسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بلفح د  بلشريك  ذبت  محد دة 

باملنيزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بلفح د.

عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 

 YMNA : بإلقتضاء بنختصر تسن تها

.TRADING

بست3بد   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

 تصدير بلخضر  بلففبكه.

حي   : بالجتناعي  بملقر  عنفبن 

 7(000  -  20(1 لقم   99 بلنهضة 

بلدبخلة بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 

دلهم، مقسم كالتالي:

بلس د عبد بلقادل بهدلي : 1.000 

حصة بق نة 100 دلهم للحصة.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :
بهدلي  عبدبلقادل  بلس د 

بزغنغان  بلعنا7  حي  عنفبمه(ب) 

62000 بلناضفل بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:
بهدلي  عبدبلقادل  بلس د 

بزغنغان  بلعنا7  حي  عنفبمه(ب) 

62000 بلناضفل بملغرب

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

 12 بتاليخ  بلدهب  بفبدي  بالبتدبئ ة 

أكتفار 2021 تحت لقم 9)16.

667I

بلعبدال ي لالشغا7 بملحاسبت ة

DRIHAM SARL
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تأسيس شركة

بلعبدال ي لالشغا7 بملحاسبت ة

عنالة مفم ديا شالع محند بلخامس 

بلطابق 2بلشقة) تازة ، 5000)، 

تازة بملغرب

DRIHAM SARL شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة

 عنفبن مقرها بإلجتناعي لقم 111 

بلفك 2 حي بملرببطين - 5000) تازة 

بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

62(7

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 

تم إعدبد بلقامفن   2021 شتن 3   24

بملسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحد دة باملنيزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.

عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 

 : تسن تها  بنختصر  بإلقتضاء 

.DRIHAM SARL

بالشغا7   : غرض بلشركة بإيجاز 

/بالستي3بد  بلبناء  ب   بملختلفة 

بالماكن  بملربفق   بلتصدير/كربء 

بملختلفة.

عنفبن بملقر بالجتناعي : لقم 111 

تازة   (5000  - حي بملرببطين   2 بلفك 

بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 

دلهم، مقسم كالتالي:

 500  : بنالطالب  هشام  بلس د 

حصة بق نة 100 دلهم للحصة.

بلس د بدليس لفق ه : 500 حصة 

بق نة 100 دلهم للحصة.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :

بلس د هشام بنالطالب عنفبمه(ب) 

بملرببطين  حي   2 مجنفعة   111

5000) تازة بملغرب.

عنفبمه(ب)  لفق ه  بدليس  بلس د 

 109 لقم  بلخامس  محند  شالع 

5000) تازة بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:

بلس د هشام بنالطالب عنفبمه(ب) 

بملرببطين  حي   2 مجنفعة   111

5000) تازة بملغرب

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

أكتفار   21 بتاليخ  بتازة  بالبتدبئ ة 

2021 تحت لقم 554.

668I



عدد 5688 - 27 لا ع بر 7 )144 )) مففن 3 2021)الجريدة الرسمية   21684

F2H CONSEIL ET COMPTABILITE

 ART ET DÉCORATION
EZHIRI

شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة
حل شركة

 F2H CONSEIL ET
COMPTABILITE

 rue khalid bnou loualid
 residence rachadi la cave n26
 gueliz ، 40000، Marrakech

Maroc
 ART ET DÉCORATION EZHIRI
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة(في 

طفل بلتصف ة)
 عنفبن مقرها بإلجتناعي د بل 

بلجامع ملرببطين بلسفيهلة - 40000 
مربكش بملغرب.

حل شركة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.17199
بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 
تقرل حل   2021 يفم ف   29 بملؤلخ في 
 ART شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة
مبلغ   ET DÉCORATION EZHIRI
دلهم  عنفبن   20.000 لأسنالها 
بلجامع  د بل  بإلجتناعي  مقرها 
40000 مربكش   - ملرببطين بلسفيهلة 
بزمة مال ة بسبب   : بملغرب مت جة 7 

ب ضاع مت3تبة عن كفف د 19.
د بل  ب  بلتصف ة  مقر  حدد    
 40000  - بلجامع ملرببطين بلسفيهلة 

مربكش بملغرب. 
  عين:

بزهي3  بسناع ل  بلس د(ة) 
ملرببطين  بلجامع  د بل   عنفبمه(ب) 
مربكش   40000 مربكش  بلسفيهلة 

بملغرب كنصفي (ة) للشركة.
  عند بإلقتضاء بلحد د بملفر ضة 
محل  لهم  بملخفلة  بلصالح ات  على 
بملخابرة  محل تبل غ بلعقفد  بلفثائق 
بلجامع  د بل   : بالتصف ة  بملتعلقة 

ملرببطين بلسفيهلة مربكش
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
أكتفار   08 بلتجالية بنربكش بتاليخ 

2021 تحت لقم 11276.
669I

Trefle Conseil

MARJAL HOLDING
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تأسيس شركة

Trefle Conseil
 Angle Bd. Zerktouni et Rue
 Soulaimane Azmi ، 20503،

casablanca maroc
MARJAL HOLDING شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة
 عنفبن مقرها بإلجتناعي 96 شالع 

بمفا بلطابق 9 بلشقة 91 إقامة 
 le printemps d’Anfa - 20370

بلدبلبلب ضاء بملغرب
تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

51968(
في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
تم إعدبد بلقامفن   2021 أكتفار   07
بملسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحد دة باملنيزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.
عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 
 : تسن تها  بنختصر  بإلقتضاء 

.MARJAL HOLDING
غرض بلشركة بإيجاز : *بملعامالت 
في جن ع   ، بأي شكل كان  بلسهن ة، 
 ، برجنب ة  أ   بملغرا ة  بلشركات 
 كذلك إدبلة هذه بملعامالت  مربقبتها 

 تطفيرها ؛
*شربء برسهم عن طريق بملساهنة 

أ بالشت3بك أ   اأي طريقة أخرى ؛
أمفبع  جن ع  *إمتاج  تنظ م 

برحدبث ؛
بجن ع  بلشركة  *مشالكة 
بلفسائل (مساهنة ،شربء،بمدماج...) 
بلشؤ ن  في  بملساهنة  طريق  أ عن 
بلصناع ة أ  بقتصادية أ  مال ة أ  
منقفلة أ  غي3 منقفلة تتعلق بالغرض 
أغربض  مفس  بأي  أ   أعاله  بملذكفل 
بصفة  ذبت صلة،  أ   مناثلة  أخرى 
أن تؤيد بشكل مباشر أ  غي3مباشر 
إلى  بلشركة  تسعى  بلذي  بلهدف 

تحق قه أ  بمتدبده أ  تطفيره..

96 شالع  عنفبن بملقر بالجتناعي : 

إقامة   91 بلشقة   9 بلطابق  بمفا 

 le printemps d’Anfa - 20370

بلدبلبلب ضاء بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 

دلهم، مقسم كالتالي:

 901  : سفدة  ببن  تفف ق  بلس د 

حصة بق نة 100 دلهم للحصة.

بلس د مالك ببن سفدة : )) حصة 

بق نة 100 دلهم للحصة.

بلس د مجد ببن سفدة : )) حصة 

بق نة 100 دلهم للحصة.

 ((  : شقر ن  بن  بشرى  بلس د 

حصة بق نة 100 دلهم للحصة.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :

بلس د تفف ق ببن سفدة عنفبمه(ب) 
بلكامفني  بلخنال  زمقة محند   9 ف ال 

بلدبلبلب ضاء   20(70 بملعاليف 

بملغرب.

بلس د مالك ببن سفدة عنفبمه(ب) 
بلكامفني  بلخنال  زمقة محند   9 ف ال 

بلدبلبلب ضاء   20(70 بملعاليف 

بملغرب.

بلس د مجد ببن سفدة عنفبمه(ب) 
زب ية شالع ل د   زمقة des Pins ف ال 

بلدبلبلب ضاء   20180 1 عين بلدياب 

بملغرب.

شقر ن  بن  بشرى  بلس دة 
ل د   زمقة  شالع  زب ية  عنفبمه(ب) 

des Pins ف ال 1 عين بلدياب 20180 

بلدبلبلب ضاء بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:

بلس د تفف ق ببن سفدة عنفبمه(ب) 
بلكامفني  بلخنال  زمقة محند   9 ف ال 

بلدبلبلب ضاء   20(70 بملعاليف 

بملغرب

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

 18 بتاليخ  بلب ضاء  بالدبل  بلتجالية 

أكتفار 2021 تحت لقم 797012.

670I

MH CONSEIL

RESINOV MAROC
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
تأسيس شركة

MH CONSEIL

 LOT VIADICCI RES RANIA IMM

 F 1ER ETG AIN HARROUDA،

28630، mohammedia MAROC

RESINOV MAROC شركة ذبت 

مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 

بلفح د

 عنفبن مقرها بإلجتناعي تجزئة 

ف ادي�شي بقامة لبم ا بملدخل ف 

بلطابق بال 7 بلشقة لقم 2 عين 

حر دة بملحندية - 0)206 بملحندية 

ببملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بلفح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

29067

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
تم إعدبد بلقامفن   2021 شتن 3   1(

مسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بلفح د  بلشريك  ذبت  محد دة 

باملنيزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بلفح د.

عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 

 : تسن تها  بنختصر  بإلقتضاء 

.RESINOV MAROC

غرض بلشركة بإيجاز : صنع بملفبد 

بلبالست ك ة  بملطاط ة.

تجزئة   : بالجتناعي  بملقر  عنفبن 

ف  بملدخل  لبم ا  بقامة  ف ادي�شي 

عين   2 لقم  بلشقة  بال 7  بلطابق 

0)206 بملحندية  حر دة بملحندية - 

ببملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 

دلهم، مقسم كالتالي:
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 1.000  : بلفاطمي  أماس  بلس د 
حصة بق نة 100 دلهم للحصة.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 
 صفات  مفبطن بلشركاء :

عنفبمه(ب)  بلفاطمي  أماس  بلس د 
بلف دب  حي   1( لقم  بلخنساء  زمقة 

لع فن 70000 لع فن بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:
عنفبمه(ب)  بلفاطمي  أماس  بلس د 
بلف دب  حي   1( لقم  بلخنساء  زمقة 

لع فن 70000 لع فن بملغرب
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
 14 بتاليخ  باملحندية  بالبتدبئ ة 

أكتفار 2021 تحت لقم 2166.

671I

فضاء بملجنع

فضاء املجمع
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
تأسيس شركة

فضاء بملجنع
بلفك بلسعادة 2 بلزمقة 2) بلرقم 
6 بلحي بملحندي بلفك بلسعادة 2 
بلزمقة 2) بلرقم 6 بلحي بملحندي، 

50470، بلدبلبلب ضاء بملغرب
فضاء بملجنع شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بلفح د
 عنفبن مقرها بإلجتناعي 4 زمقة 18 
بلطابق بلثاني لقم 2 أما7 س دي 
برمف�شي - 20600 بلدبل بلب ضاء 

بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بلفح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
51(825

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
تم إعدبد بلقامفن   2021 غشت   0(
مسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 
بلفح د  بلشريك  ذبت  محد دة 

باملنيزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بلفح د.

عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 
فضاء   : بنختصر تسن تها  بإلقتضاء 

بملجنع.
مطعم/  : بإيجاز  بلشركة  غرض 

مقهى.
زمقة   4  : بالجتناعي  بملقر  عنفبن 
18 بلطابق بلثاني لقم 2 أما7 س دي 
بلب ضاء  بلدبل   20600  - برمف�شي 

بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 

دلهم، مقسم كالتالي:
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :
عنفبمه(ب)  مدبح  حن د  بلس د 
 6 بلرقم   (2 بلزمقة   2 بلفك بلسعادة 
بلدبلبلب ضاء   50470 بلحي محندي 

بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:
عنفبمه(ب)  مدبح  حن د  بلس د 
 6 بلرقم   (2 بلزمقة   2 بلفك بلسعادة 
بلدبلبلب ضاء   50470 بلحي محندي 

بملغرب
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
 2( بتاليخ  بلب ضاء  بالدبل  بلتجالية 

غشت 2021 تحت لقم 790472.
672I

FIDUCIAIRE AL MITHAQ CONSULTING

بملساحات بلعقالية للنحت3فين

 L'IMMOBILIERE ESPACE 
PRO

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 
بلشريك بلفح د

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE AL MITHAQ
CONSULTING

APPT 22, ETAGE 6 IMMB.
 AMIRA 2 AV ABOULHASSAN EL
 MARINI V.N. ، 50000، MEKNES

MAROC
بملساحات بلعقالية للنحت3فين 

 L'IMMOBILIERE ESPACE PRO
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة

 ذبت بلشريك بلفح د
 عنفبن مقرها بإلجتناعي لقم 106 
دلب علي بلغازي زيتفن - 50000 

مكناس بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بلفح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
54489

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
تم إعدبد بلقامفن   2021 أكتفار   05
مسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 
بلفح د  بلشريك  ذبت  محد دة 

باملنيزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بلفح د.
عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 
 : تسن تها  بنختصر  بإلقتضاء 
للنحت3فين  بلعقالية  بملساحات 

. L’IMMOBILIERE ESPACE PRO
مطفل   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

عقالبت.
عنفبن بملقر بالجتناعي : لقم 106 
 50000  - زيتفن  بلغازي  علي  دلب 

مكناس بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 

دلهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : زيتفني  بلعربي  بلس د 

حصة بق نة 100 دلهم للحصة.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :
عنفبمه(ب)  زيتفني  بلعربي  بلس د 
ف ال 6)1 تجزئة بلزهفل م ج 50000 

مكناس بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:
عنفبمه(ب)  زيتفني  بلعربي  بلس د 
ف ال 6)1 تجزئة بلزهفل م ج 50000 

مكناس بملغرب
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
أكتفار   15 بلتجالية بنكناس بتاليخ 

2021 تحت لقم 4516.

67(I

SOLOCAV

 SOLOCAV COMPOSITES
MAROC

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 
بلشريك بلفح د

تحفيل بملقر بالجتناعي للشركة

SOLOCAV
 LOTISSEMENT NASSIM N°278,
 MAGASIN N°3,CASABLANCA,

 MAROC ، 20400، CASA
MAROC

 SOLOCAV COMPOSITES
MAROC شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بلفح د

 عنفبن مقرها بإلجتناعي بملحل 86 
زمقة لقم 179 مجنع ج باللفة بلدبل 

بلب ضاء - 20220 بلدبل بلب ضاء 
بملغرب.

تحفيل بملقر بالجتناعي للشركة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.421009
بلفح د  بلشريك  قربل  بنقت�شى 
بملؤلخ في 0) شتن 3 2021 تم تحفيل 
من  للشركة  بلحالي  بالجتناعي  بملقر 
179 مجنع ج  زمقة لقم   86 بملحل   «
20220 بلدبل  باللفة بلدبل بلب ضاء - 
بلب ضاء بملغرب« إلى »مجنع بلنس م 
بلدبل   20520  -  ( بملحل   278 لقم 

بلب ضاء بملغرب«.
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
 18 بتاليخ  بلب ضاء  بالدبل  بلتجالية 

أكتفار 2021 تحت لقم 5975).

674I

FOUZMEDIA

SALMARE FISH
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
 SALMARE FISH

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة 
ذبت بلشريك بلفح د
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 عنفبن مقرها بإلجتناعي 89 

بلحي بلصناعي بلبلدي - 140000 

بلقن طرة بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بلفح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

6286(

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 

تم إعدبد بلقامفن   2021 أكتفار   12

مسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بلفح د  بلشريك  ذبت  محد دة 

باملنيزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بلفح د.

عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 

 : تسن تها  بنختصر  بإلقتضاء 

.SALMARE FISH

بمتاج   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بملعلبات بلغذبئ ة.

بلحي   89  : عنفبن بملقر بالجتناعي 

بلصناعي بلبلدي - 140000 بلقن طرة 

بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 

دلهم، مقسم كالتالي:

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :

كفستاغل فال  سالفاتفلي  بلس د 

بلصناعي  بلحي   89 تجزئة  عنفبمه(ب) 

بلبلدي 14000 بلقن طرة بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:

كفستاغل فال  سالفاتفلي  بلس د 

بلصناعي  بلحي   89 تجزئة  عنفبمه(ب) 

بلبلدي 14000 بلقن طرة بملغرب

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

 18 بتاليخ  بالقن طرة  بالبتدبئ ة 

أكتفار 2021 تحت لقم -.

675I

FOUZMEDIA

CREATIVE VUE
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
تأسيس شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

 CREATIVE VUE

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د

 عنفبن مقرها بإلجتناعي زب ية زمقتي 

20)  21) حي لز كي بلرقم 9) - 

14000 بلقن طرة بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بلفح د 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

62871

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
تم إعدبد بلقامفن   2021 أكتفار   11

مسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بلفح د  بلشريك  ذبت  محد دة 

باملنيزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بلفح د.

عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 

 : تسن تها  بنختصر  بإلقتضاء 

.CREATIVE VUE

غرض بلشركة بإيجاز : مظالبتي.
زب ية   : بالجتناعي  بملقر  عنفبن 
زمقتي 20)  21) حي لز كي بلرقم 9) 

- 14000 بلقن طرة بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 

دلهم، مقسم كالتالي:

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :

بلس دة يسرى عنرب ي عنفبمه(ب) 

تجزئة بلشعبي بلزمقة 21 بلرقم 54) 

بطلس 2 14000 بلقن طرة بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:

بلس دة يسرى عنرب ي عنفبمه(ب) 
تجزئة بلشعبي بلزمقة 21 بلرقم 54) 

بطلس 2 14000 بلقن طرة بملغرب
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
 18 بتاليخ  بالقن طرة  بالبتدبئ ة 

أكتفار 2021 تحت لقم -.

676I

2S COMPTE

IKS HOLDING TRAVAUX
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
تأسيس شركة

2S COMPTE
 CR OULED GOUAOUCH

 CERCLE BOUJAAD ، 25060،
BOUJAAD MAROC

IKS HOLDING TRAVAUX شركة 
ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
 عنفبن مقرها بإلجتناعي 12 بلطابق 
برل�شي تجزئة دم ا - 25000 خريبكة 

بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بلفح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
7(07

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
تم إعدبد بلقامفن   2021 أكتفار   07
مسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 
بلفح د  بلشريك  ذبت  محد دة 

باملنيزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بلفح د.
عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 
 IKS  : تسن تها  بنختصر  بإلقتضاء 

.HOLDING TRAVAUX
: مقا 7 في  غرض بلشركة بإيجاز 

بالشغا7 بملختلفة.
 12  : بالجتناعي  بملقر  عنفبن 
 25000  - بلطابق برل�شي تجزئة دم ا 

خريبكة بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 

دلهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : بلحادك  حسن  بلس د 

حصة بق نة 100 دلهم للحصة.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :

عنفبمه(ب)  بلحادك  بلس د حسن 

خريبكة   25000 دم ا  تجزئة   12

بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:

عنفبمه(ب)  بلحادك  بلس د حسن 

خريبكة   25000 دم ا  تجزئة   12

بملغرب

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

بالبتدبئ ة بخريبكة بتاليخ 21 أكتفار 

2021 تحت لقم 501.

677I

FOREVER MANAGEMENT

R.D. TMS
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تأسيس شركة

FOREVER MANAGEMENT

بلحرية 1 لقم 186 بملحندية ، 

0)288، بملحندية بملغرب

R.D. TMS شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة

 LOT عنفبن مقرها بإلجتناعي 

 VIADICCI RES RANIA IMM

 F 1ER ETG APPT 2 AIN

 HARROUDA MOHAMEDIA -

0)288 بملحندية بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

28729

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
تم إعدبد بلقامفن   2021 يفل فز   27

بملسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحد دة باملنيزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.
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عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 

 R.D.  : تسن تها  بنختصر  بإلقتضاء 

.TMS

غرض بلشركة بإيجاز : تلكفم 

إلكت3 م كام ك

بستي3بد  تصدير.

 LOT  : بالجتناعي  بملقر  عنفبن 

 VIADICCI RES RANIA IMM F 1ER

 ETG APPT 2 AIN HARROUDA

بملحندية   MOHAMEDIA - 28830

بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 

دلهم، مقسم كالتالي:

بلس د لحسين لتاب : 500 حصة 

بق نة 100 دلهم للحصة.

500 حصة   : بلس د محند دلهم 

بق نة 100 دلهم للحصة.

بلس د لحسين لتاب : 500 بق نة 

100 دلهم.

بق نة   500  : بلس د محند دلهم 

100 دلهم.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :

عنفبمه(ب)  لتاب  لحسين  بلس د 
مجنفعة بلضحى بلخي3 بقامة 17 لقم 

21 سال بلجديدة 0)288 سال بملغرب.

عنفبمه(ب)  دلهم  محند  بلس د 

بملحندية   25 بلرقم  بلع فن  دلب 

0)288 بملحندية بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:

عنفبمه(ب)  لتاب  لحسين  بلس د 

 17 بقامة  بلخي3  بلضحى  مجنفعة 
سال   288(0 بلجديدة  سال   21 لقم 

بملحندية

عنفبمه(ب)  دلهم  محند  بلس د 

بملحندية   25 بلرقم  بلع فن  دلب 

0)288 بملحندية بملحندية

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

 24 بتاليخ  باملحندية  بالبتدبئ ة 

غشت 2021 تحت لقم 1806.

678I

FOREVER MANAGEMENT

GRAND LOGISTIQUE
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تأسيس شركة

FOREVER MANAGEMENT
بلحرية 1 لقم 186 بملحندية ، 

0)288، بملحندية بملغرب
GRAND LOGISTIQUE شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة
 LOT عنفبن مقرها بإلجتناعي 
 VIADICCI RES RANIA IMM

 F 1ER ETG APPT 2 AIN
 HARROUDA MOHAMEDIA -

0)288 بملحندية بملغرب
تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

29025
في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
تم إعدبد بلقامفن   2021 أكتفار   01
بملسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحد دة باملنيزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.
عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 
 : تسن تها  بنختصر  بإلقتضاء 

.GRAND LOGISTIQUE
غرض بلشركة بإيجاز : مقل بلسلع 

 بلبضائع
تفزيع بلسلع

بلتغدية بلعامة.
 LOT  : بالجتناعي  بملقر  عنفبن 
 VIADICCI RES RANIA IMM F 1ER
 ETG APPT 2 AIN HARROUDA
بملحندية   MOHAMEDIA - 28830

بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 

دلهم، مقسم كالتالي:
بلس د بلحسين حسينة : )),))) 

حصة بق نة 100 دلهم للحصة.
 : عنر   بن  بيت  دب د  بلس د 
دلهم   100 بق نة  حصة   (((,((

للحصة.

 (((,((  : بلس دة فد ى بلزلبلي 
حصة بق نة 100 دلهم للحصة.

بلس د بلحسين حسينة : )),))) 
بق نة 100 دلهم.

 : عنر   بن  بيت  دب د  بلس د 
)),))) بق نة 100 دلهم.

 (((,((  : بلس دة فد ى بلزلبلي 
بق نة 100 دلهم.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 
 صفات  مفبطن بلشركاء :

بلس د بلحسين حسينة عنفبمه(ب) 
بملحندية   2 بلرياض  دلب   269

0)288 بملحندية بملغرب.
عنر   بن  بيت  دب د  بلس د 
عنفبمه(ب) بقامة لياض بلشنا7 طابق 
يخلف  بني   22 ج شقة   2 عنالة   2

بملحندية 0)288 بملحندية بملغرب.
بلس دة فد ى بلزلبلي عنفبمه(ب) 
بلب ضاء   12 لقم   06 زمقة  م 3 كة 

0)288 بلب ضاء بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:
بلس د بلحسين حسينة عنفبمه(ب) 
 269 بملحندية   2 دلب بلرياض   269
دلب   269 بملحندية   2 دلب بلرياض 

بلرياض 2 بملحندية بملغرب
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
 11 بتاليخ  باملحندية  بالبتدبئ ة 

أكتفار 2021 تحت لقم 29025.
679I

-CASH CONSEIL- كاش كفنساي

VERGOLA فيركوال
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
تأسيس شركة

-CASH CONSEIL- كاش كفنساي
حي مفالي عبدهللا زمقة 165 لقم 8 
عين بلشق ، 20480، بلدبلبب ضاء 

بملغرب
في3كفال VERGOLA شركة ذبت 
مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 

بلفح د
 عنفبن مقرها بإلجتناعي م 3 كة 
حي بلن ل لقم 1 بلدبلبلب ضاء - 

20670 بلدبلبلب ضاء بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بلفح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
519647

 (1 في  مؤلخ  حر  عقد  بنقت�شى 
بلقامفن  إعدبد  تم   2021 غشت 
مسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 
بلفح د  بلشريك  ذبت  محد دة 

باملنيزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بلفح د.
عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 
بإلقتضاء بنختصر تسن تها : في3كفال 

.VERGOLA
مقهى   : بإيجاز  بلشركة  غرض 
 TENANT D’UN CAFE ET -مطعم 

.RESTAURANT
بملطعم  بملقهى-  مهن 
 RESTAURATION ET SERVICE DE

.RESTAURATION MOBILE
بلسريعة  بلفجبات  -إعدبد   

بملنقف7-.
م 3 كة   : عنفبن بملقر بالجتناعي 
 - بلدبلبلب ضاء   1 لقم  بلن ل  حي 

20670 بلدبلبلب ضاء بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 

دلهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : بفلبس  مصعب  بلس د 

حصة بق نة 100 دلهم للحصة.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :
بلس د مصعب بفلبس عنفبمه(ب) 
م 3 كة حي بلن ل لقم 1 بلدبلبلب ضاء 

20670 بلدبلبلب ضاء بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:
بلس د مصعب بفلبس عنفبمه(ب) 
م 3 كة حي بلن ل لقم 1 بلدبلبلب ضاء 

20670 بلدبلبلب ضاء بملغرب
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
 18 بتاليخ  بلب ضاء  بالدبل  بلتجالية 

أكتفار 2021 تحت لقم 796894.
680I
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fiduciaire elbakkouri sarl au

HOTEL CABO NEGRO SARL
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

قفل بلتصف ة

fiduciaire elbakkouri sarl au
 N°12 Florida Extension Sidi

 Maârouf Casablanca، 20190،
casablanca maroc

 HOTEL CABO NEGRO SARL
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

 عنفبن مقرها بإلجتناعي : لقم 165 
شالع عبد بملفمن ، بلطابق 2 ، شقة 

7 - 20042 بلدبل بلب ضاء بملغرب.
قفل بلتصف ة

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
.482527

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 
تقرل حل   2021 يفم ف   05 بملؤلخ في 
 HOTEL CABO NEGRO SARL
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة مبلغ 
دلهم  عنفبن   100.000 لأسنالها 
مقرها بإلجتناعي لقم 165 شالع عبد 
بملفمن ، بلطابق 2 ، شقة 7 - 20042 
مت جة لفقف  بملغرب  بلب ضاء  بلدبل 

نشاط بلشركة.
  عين:

عنر   ببربه م  بلس د(ة) 
16 ، زمقة محند بن   عنفبمه(ب) لقم 
)2010 بلدبل  ببربه م ، حي بلفبزيس 
بلب ضاء بملغرب كنصفي (ة) للشركة.
  قد تم بنعقاد بلجنع ة بلختام ة 
بتاليخ 0) شتن 3 2021  في لقم 165 
شالع عبد بملفمن ، بلطابق 2 ، شقة 

7 - 20042 بلدبل بلب ضاء بملغرب.
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
 21 بتاليخ  بلب ضاء  بالدبل  بلتجالية 

أكتفار 2021 تحت لقم 797154.
681I

CABINET FUDICIAIRE OUADOUD AHMED

PTEAU RAYAN
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
تأسيس شركة

 CABINET FUDICIAIRE
OUADOUD AHMED

 N° 214 LOT AIN AGHBAL

 AHADAF ، 53100، AZROU

MAROC

PTEAU RAYAN شركة ذبت 

مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 

بلفح د

 عنفبن مقرها بإلجتناعي شقة 
لقم 66 بلطبق بلثاني تجزئة ح احي 

سدي عدي - 102)5 بزل  بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بلفح د 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

16(7

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
تم إعدبد بلقامفن   2021 غشت   2(

مسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بلفح د  بلشريك  ذبت  محد دة 

باملنيزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بلفح د.

عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 

 PTEAU : بإلقتضاء بنختصر تسن تها

.RAYAN

بشغا7   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

مختلفة ب  بلبناء

لتجالة

بالستي3بد  بلتصدير.

عنفبن بملقر بالجتناعي : شقة لقم 

66 بلطبق بلثاني تجزئة ح احي سدي 

عدي - 102)5 بزل  بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 

دلهم، مقسم كالتالي:

 100  : بسكفلي  عاد7  بلس د 

حصة بق نة 1.000 دلهم للحصة.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :

بلس د عاد7 بسكفلي عنفبمه(ب) 
حي بطريق بلحنام   01 لقم   66 زمقة 

54450 مريرت بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:

بلس د عاد7 بسكفلي عنفبمه(ب) 
حي بطريق بلحنام   01 لقم   66 زمقة 

54450 مريرت بملغرب
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
أكتفار   18 بتاليخ  بازل   بالبتدبئ ة 

2021 تحت لقم 41).
682I

تادلة لإلستشالة

 DIAGNOSTIC
AUTOMOBILE S.B

شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة
تحفيل بملقر بالجتناعي للشركة

تادلة لإلستشالة
حي م نفمة بلفك 1لقم 77بلطابق 
2بني مال7 ، 000)2، بني مال7 

بملغرب
 DIAGNOSTIC AUTOMOBILE
S.B شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة
 عنفبن مقرها بإلجتناعي حي بلهدى 
تجزئة بزبزة لقم 11 - 000)2 بني 

مال7 بملغرب.
تحفيل بملقر بالجتناعي للشركة

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 
.9579

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 
2021 تم تحفيل  22 يفم ف  بملؤلخ في 
من  للشركة  بلحالي  بالجتناعي  بملقر 
 -  11 لقم  بزبزة  تجزئة  بلهدى  »حي 
»د بل  إلى  بني مال7 بملغرب«   2(000
 2(575  - عي�شى  س دي  زمام  ب الد 

بلفق ه بن صالح بملغرب«.
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
بالبتدبئ ة ببني مال7 بتاليخ 06 يفل فز 

2021 تحت لقم 749.
68(I

fidia audit

 ICARE PARAPHARMACIE
اكر برفرم�شي

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 
بلشريك بلفح د

تأسيس شركة

fidia audit
 rue mustapha el maani 201

 2eme etage appt.12 casablanca

، 20130، casablanca maroc
ICARE PARAPHARMACIE بكر 
برفرم�شي شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بلفح د

 عنفبن مقرها بإلجتناعي متجر 
بالطابق بالل�شي لقم 09 بمرشيش 

تس لة - 40000 مربكش بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بلفح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
119505

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
تم إعدبد بلقامفن   2021 شتن 3   27
مسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 
بلفح د  بلشريك  ذبت  محد دة 

باملنيزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بلفح د.
عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 
 ICARE : بإلقتضاء بنختصر تسن تها

PARAPHARMACIE بكر برفرم�شي.
ب ع   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بملنتفجات بلشبه بلطب ة  بلطب ة.
متجر   : بالجتناعي  بملقر  عنفبن 
بمرشيش   09 لقم  بالل�شي  بالطابق 

تس لة - 40000 مربكش بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 

دلهم، مقسم كالتالي:
بلس د محند كريم بلهاللي : 1.000 

حصة بق نة 100 دلهم للحصة.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :
بلهاللي  كريم  محند  بلس د 
 1 عنالة  مرجان  ديفل  عنفبمه(ب) 
بلشقة 15 بلطابق 5 40000 مربكش 

بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:
بلهاللي  كريم  محند  بلس د 
 1 عنالة  مرجان  ديفل  عنفبمه(ب) 
بلشقة 15 بلطابق 5 40000 مربكش 

بملغرب.
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باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
أكتفار   15 بلتجالية بنربكش بتاليخ 

2021 تحت لقم 128588.
684I

FIDUCIAIRE BAMMOU

PERFUME PARADISE
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE BAMMOU
 Residence Minate Allah

 36, Angle Rue Loubnane et
 Mustapha Rifai N04 ، 14000،

KENITRA Maroc
PERFUME PARADISE شركة ذبت 

مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 
بلفح د

 عنفبن مقرها بإلجتناعي شالع 
بالستقال7  شالع بملرسة بقامة ل 3ال 
ب مكتب لقم 08 - 14000 بلقن طرة 

بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بلفح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
62841

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
تم إعدبد بلقامفن   2021 أكتفار   05
مسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 
بلفح د  بلشريك  ذبت  محد دة 

باملنيزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بلفح د.
عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 
 : تسن تها  بنختصر  بإلقتضاء 

.PERFUME PARADISE
تقطي3   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بلزيفت بالساس ة ب  بلعطفل 
بلتجن ل  مستحضربت  تاجر 

بالتقس ط
تاجر بستي3بد بالنصف بلجنلة.

شالع   : بالجتناعي  بملقر  عنفبن 
بالستقال7  شالع بملرسة بقامة ل 3ال 
بلقن طرة   14000  -  08 ب مكتب لقم 

بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 
بلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 
دلهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : بلس د  بلكر كاللف لفنت 
حصة بق نة 100 دلهم للحصة.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 
 صفات  مفبطن بلشركاء :

بلس د  بلكر كاللف لفنت عنفبمه(ب) 
شالع محند بلديفلي غامدي  مبالك 
 2 لقم  بلشقة  مرينا  بقامة  دكالي 

14000 بلقن طرة بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:
بلس د  بلكر كاللف لفنت عنفبمه(ب) 
شالع محند بلديفلي غامدي  مبالك 
 2 لقم  بلشقة  مرينا  بقامة  دكالي 

14000 بلقن طرة بملغرب
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
 18 بتاليخ  بالقن طرة  بالبتدبئ ة 

أكتفار 2021 تحت لقم )8869.
685I

fiduciaire douiri

SUCCES DE PATIS
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تأسيس شركة

fiduciaire douiri
 Av abderahim bouabid n 77

 bloc 1 sect 4 tabriquet BLOC 1
 77 TABRIQUET، 11100، SALE

MAROC
SUCCES DE PATIS شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة
 عنفبن مقرها بإلجتناعي شالع عنر 
ببن بلخطاب إقامة بلفظ لة حي  بد 
بلدهب لقم 0) تنالة - 12000 تنالة 

بملغرب
تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

1(4475
في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
تم إعدبد بلقامفن   2021 شتن 3   14
بملسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحد دة باملنيزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بملسؤ ل ة بملحد دة.

عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 
 : تسن تها  بنختصر  بإلقتضاء 

.SUCCES DE PATIS
مخ زة،   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

حلفيات  تنظ م بلحفالت.
عنفبن بملقر بالجتناعي : شالع عنر 
ببن بلخطاب إقامة بلفظ لة حي  بد 
بلدهب لقم 0) تنالة - 12000 تنالة 

بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 

دلهم، مقسم كالتالي:
 500  : بفيرمان  محند  بلس د 

حصة بق نة 100 دلهم للحصة.
500 حصة   : بلس د عازم عصام 

بق نة 100 دلهم للحصة.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :
بلس د محند بفيرمان عنفبمه(ب) 
تنالة   500 حي بملغرب بلعربي بلرقم 

12000 تنالة بملغرب.
عنفبمه(ب)  عصام  عازم  بلس د 
257 شقة ) حي كيش بال دبية تنالة 

12000 تنالة بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:
بلس د محند بفيرمان عنفبمه(ب) 
تنالة   500 حي بملغرب بلعربي بلرقم 

12000 تنالة بملغرب
عنفبمه(ب)  عصام  عازم  بلس د 
257 شقة ) حي كيش بال دبية تنالة 

12000 تنالة بملغرب
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
أكتفار   21 بتاليخ  بتنالة  بالبتدبئ ة 

2021 تحت لقم 6657.
686I

TECO GEST SARLAU

درانك كاب
إعالن متعدد بلقربلبت

TECO GEST SARLAU
 N°45 Appt 7 GH 7 Opperation
 Erreda Oulfa CASABLANCA،

20202، CASABLANCA MAROC

دلبمك كاب »شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة«

 عنفبن مقرها بالجتناعي: بملجنفعة 

ي شالع 46 لقم 46 حي برلفة - - 

بلدبل بلب ضاء بملغرب.

»إعالن متعدد بلقربلبت«
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي: 

.42604(

بنقت�شى بلجنع بلعام بالستثنائي 

بملؤلخ في 22 شتن 3 2021

تم بتخاذ بلقربلبت بلتال ة: 

قربل لقم 1: بلذي ينص على مايلي: 

تففيت بلحصص

قربل لقم 2: بلذي ينص على مايلي: 

تحفيل بلشكل بلقامفني للشركة

قربل لقم ): بلذي ينص على مايلي: 

تع ين مسي3 جديد

قربل لقم 4: بلذي ينص على مايلي: 

تحفيل بملقر بالجتناعي للشركة

قربل لقم 5: بلذي ينص على مايلي: 

تحديث بلنظام برسا�شي

 تبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

بلنظام برسا�شي بلتال ة: 

بند لقم 1: بلذي ينص على مايلي: 

للشركة  برسا�شي  بلنظام  تحديث 

 22 بنقت�شى عقد جنع عام بتاليخ 

شتن 3 2021

بند لقم 2: بلذي ينص على مايلي: 

للشركة  بلقامفني  بلشكل  تحفيل 

من شركة دبت بملسؤ ل ة بملحد دة 

دبت  شركة  بلى  بشريك  ح د 

بملسؤ ل ة بملحد دة

بند لقم 4: بلذي ينص على مايلي: 

تم تع ين بلعنفبن بملجنفعة ي شالع 
حي برلفة كنقر جديد   46 لقم   46

للشركة

على  ينص  بلذي   :6 لقم  بند 

تم تففيت بلحصص بملنتلكة  مايلي: 

من طرف بلس دة لط فة بمكنف بلى 

بلس د عبد بلحق بلهفدبل بلدي يقبل 

بملففتة  بلتي  بلحصص  بد له عدد 

تبلغ 500 حصة. 
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بند لقم 7: بلذي ينص على مايلي: 

تم  ح ث  بلشركة  لأسنا7  تعديل 

تقس م نسبة بملساهنة لكل شريك, 
بلس دة لط فة بمكنف بنبلغ خنسفن 

ألف دلهم,  بلس د عبد بلحق بلهفدبل 

بنجنفع  بنبلغ خنسفن ألف دلهم, 

لأسنا7 مائة ألف دلهم

على  ينص  بلذي   :12 لقم  بند 

مايلي: تع ين مسي3 جديد, بلس د عبد 

بلحق بلهفدبل  بلس دة لط فة بمكنف

على  ينص  بلذي   :1( لقم  بند 

مايلي: يتم بالمضاء  بملصادقة باسم 

بلشركة في مختلف بملصالح من طرف 

بلس د عبد بلحق بلهفدبل أ  بلس دة 

لط فة بمكنف 

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

 12 بتاليخ  بلب ضاء  بالدبل  بلتجالية 

أكتفار 2021 تحت لقم )1)796.

687I

FIDUCIAIRE COMPTA-FISCO

E.B.T.P
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE COMPTA-FISCO

50 زمقة يفسف بن تاشفين بلطابق 

بر 7 أينن برش د ، 26100، برش د 

بملغرب

E.B.T.P شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بلفح د

 عنفبن مقرها بإلجتناعي 92-90 

زمقة إل ا أبفما�شي تسي3 2 برش د - 

26100 برش د بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بلفح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

15811

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
تم إعدبد بلقامفن   2021 شتن 3   29

مسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بلفح د  بلشريك  ذبت  محد دة 

باملنيزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بلفح د.
عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 
.E.B.T.P : بإلقتضاء بنختصر تسن تها
مقا 7   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

أعنا7 بلبناء بملختلفة
ب ع مفبد بلبناء.

 90-92  : بالجتناعي  بملقر  عنفبن 
 - برش د   2 زمقة إل ا أبفما�شي تسي3 

26100 برش د بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 

دلهم، مقسم كالتالي:
بلس د بلحسين بلهفبشبي : 1.000 

حصة بق نة 100 دلهم للحصة.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :
بلهفبشبي  بلحسين  بلس د 
حي بملنظر   07 بلزمقة   10 عنفبمه(ب) 
برش د   26100 برش د  بلجن ل 

بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:
بلهفبشبي  بلحسين  بلس د 
حي بملنظر   07 بلزمقة   10 عنفبمه(ب) 
برش د   26100 برش د  بلجن ل 

بملغرب
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
أكتفار   22 بالبتدبئ ة ب 3ش د بتاليخ 

2021 تحت لقم 1296.
688I

fidia audit

YANIS AUTO ينيس اطو
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
تأسيس شركة

fidia audit
 rue mustapha el maani 201

 2eme etage appt.12 casablanca
، 20130، casablanca maroc

YANIS AUTO ينيس بطف شركة 
ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د

 عنفبن مقرها بإلجتناعي 1 شالع 
لقفط بقامة بل اسنين لقم ب 141 
سدي مفمن - 20000 بلدبل بلب ضاء 

بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بلفح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
51882(

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
تم إعدبد بلقامفن   2021 أكتفار   04
مسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 
بلفح د  بلشريك  ذبت  محد دة 

باملنيزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بلفح د.
عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 
 YANIS : بإلقتضاء بنختصر تسن تها

AUTO ينيس بطف.
كربء   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بلس البت بد ن سائق.
شالع   1  : عنفبن بملقر بالجتناعي 
 141 لقفط بقامة بل اسنين لقم ب 
20000 بلدبل بلب ضاء  سدي مفمن - 

بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 

دلهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : بدليس  بلش بي  بلس د 

حصة بق نة 100 دلهم للحصة.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :
عنفبمه(ب)  بدليس  بلش بي  بلس د 
2 دلب بل فسف ة  80 طابق  68 زمقة 

20000 بلدبل بلب ضاء بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:
عنفبمه(ب)  بدليس  بلش بي  بلس د 
2 دلب بل فسف ة  80 طابق  68 زمقة 

20000 بلدبل بلب ضاء بملغرب
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
 08 بتاليخ  بلب ضاء  بالدبل  بلتجالية 

أكتفار 2021 تحت لقم 0000.

689I

DISPROD

DISPROD
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د

تأسيس شركة

DISPROD

7 زمقة سبتة إقامة لبمي بلطابق 

2 مكتب لقم 8 ، 60)20، بلدبل 

بلب ضاء بملغرب

DISPROD شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بلفح د

 عنفبن مقرها بإلجتناعي 7 زمقة 

سبتة إقامة لبمي بلطابق 2 مكتب 

لقم 8 - 60)20 بلدبلبلب ضاء بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بلفح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

518065

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 

تم إعدبد بلقامفن   2021 شتن 3   2(

مسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بلفح د  بلشريك  ذبت  محد دة 

باملنيزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بلفح د.

عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 

 : تسن تها  بنختصر  بإلقتضاء 

.DISPROD

إمتاج   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بلغذبئ ة  بملفبد   تجهيز  تفزيع 

 بملنتجات بلغذبئ ة بلزلبع ة ،

جن ع  إمتاج  تفزيع  تسفيق 

بملنتجات بلغذبئ ة.

بملنتجات  جن ع  تفزيع  تسفيق 

غي3 بلغذبئ ة ،

ب ع  تسفيق  شربء  تفزيع 

بملنتجات بلغذبئ ة بلزلبع ة ،

دلبسات  مصائح

تجالة بالستي3بد  بلتصدير بلد ل ة

أ   أي عنل   ، مهج  أ   عنل ة  أي 

مص حة تتعلق بنختلف بملجاالت.
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غي3  أ   بملباشرة  بملشالكة  سعر 

بلشركات  جن ع  في   ،  بملباشرة 

مشابه  غرض  لها  بلتي  بلشركات  أ  

شركة  عن طريق إنشاء   ، أ  مشابه 

أ  بالشت3بك   ، أ  بملساهنة   ، جديدة 

بر لبق بملال ة أ  بلحقفق  أ  شربء   ،

مثل  بلبدين  بمللحق   ، بالجتناع ة 

.similante

مال ة  معاملة  أي   ، ما   اطريقة 

صناع ة أ   عقالية  أ   منقفلة   أ  

 أ  تجالية تتعلق بشكل مباشر أ  غي3 

مباشر بارش اء بملذكفلة أعاله ،  بلتي 

قادلة  لتكفن  ح نئٍذ  تحديدها  يتم 

على دعم بلتطفير..

زمقة   7  : بالجتناعي  بملقر  عنفبن 

مكتب   2 بلطابق  لبمي  إقامة  سبتة 

لقم 8 - 60)20 بلدبلبلب ضاء بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 

دلهم، مقسم كالتالي:

بلس د عنر بلبفلي : 1.000 حصة 

بق نة 100 دلهم للحصة.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :

بلس د عنر بلبفلي عنفبمه(ب) كازب 

كرين تا ن ف ال126 بملدينة بلخضربء 

بلدبلبلب ضاء   27182 بفسكفلة 

بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:

بلس د عنر بلبفلي عنفبمه(ب) كازب 

كرين تا ن ف ال126 بملدينة بلخضربء 

بلدبلبلب ضاء   27182 بفسكفلة 

بملغرب

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

بلتجالية بالدبل بلب ضاء بتاليخ - تحت 

لقم -.

690I

GROUPE RAID MAROC

 GROUPE RAID MAROC
SARL AU

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
تأسيس شركة

GROUPE RAID MAROC

 BD BRAHIM ROUDANI (04

 RES ACHIFA ETG 5 APPT 10

 304 BD BRAHIM ROUDANI

 RES ACHIFA ETG 5 APPT 10،

20100، CASABLANCA Maroc

 GROUPE RAID MAROC SARL

AU شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة 

ذبت بلشريك بلفح د

 عنفبن مقرها بإلجتناعي 04) 

إبربه م بلر ضاني بقامة بلشفاء 

شقة بلطابق بلخامس 10 معاليف 

بلدبل بلب ضاء. بلدبل بلب ضاء 20100 

بلدبل بلب ضاء بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بلفح د 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

51(981

 14 في  مؤلخ  حر  عقد  بنقت�شى 
بلقامفن  إعدبد  تم   2021 يفل فز 

مسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بلفح د  بلشريك  ذبت  محد دة 

باملنيزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بلفح د.

عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 

 : تسن تها  بنختصر  بإلقتضاء 

 GROUPE RAID MAROC SARL

.AU

صناعة   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

برعنا7   ، مجالة برملن فم   ، بإلعالن 

بلعامة.

 (04  : بالجتناعي  بملقر  عنفبن 

بلشفاء  بقامة  بلر ضاني  إبربه م 

معاليف   10 بلخامس  بلطابق  شقة 

بلدبل بلب ضاء. بلدبل بلب ضاء 20100 

بلدبل بلب ضاء بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.

بلشركة:  لأسنا7  مبلغ 

100.000,00 دلهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : لبي�شي  ياسين  بلس د 

حصة بق نة 100 دلهم للحصة.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :

عنفبمه(ب)  لبي�شي  ياسين  بلس د 

عنالة   84 س  م  بلفرح  بلسالم  حي 

باللفة بلدبل بلب ضاء   18 شقة   154

00)20 بلدبل بلب ضاء بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:

عنفبمه(ب)  لبي�شي  ياسين  بلس د 

عنالة   84 س  م  بلفرح  بلسالم  حي 

باللفة بلدبل بلب ضاء   18 شقة   154

00)20 بلدبل بلب ضاء بملغرب

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

 25 بتاليخ  بلب ضاء  بالدبل  بلتجالية 

غشت 2021 تحت لقم 790641.

691I

بالستاد محند لطفي

 OBJECTIF FASSIE DE «

»PROMOTION
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تففيت حصص

بالستاد محند لطفي

6) شالع بلجيش بمللكي بقامة فضا ء 

2000 بلطابق بلرببع فاس ، 0000)، 

فاس بملغرب

 OBJECTIF FASSIE DE «

PROMOTION« شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة

 عنفبن مقرها بإلجتناعي عنالة 6 

مكتب لقم 2 زمقة ببف شع ب بلدكالي 

فاس 6) شالع بلجيش بمللكي بقامة 

فضا 2000 بلطاق بلرببع فاس 

0000) فاس بملغرب.

تففيت حصص
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.(700(

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 

تنت   2021 شتن 3   24 في  بملؤلخ 

بملصادقة على :

تففيت بلس د (ة) محند بل ح ا ي 

أصل  من  بجتناع ة  حصة   5.000

(ة)  بلس د  لفائدة  حصة   10.000

خالد بلزعري بتاليخ 24 شتن 3 2021.

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم   

أكتفار   14 بتاليخ  بفاس  بلتجالية 

2021 تحت لقم 4555.

692I

بالستاد محند لطفي

 OBJECTIF FASSIE DE«

»PROMOTION

شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تع ين مسي3 جديد للشركة

بالستاد محند لطفي

6) شالع بلجيش بمللكي بقامة فضا ء 

2000 بلطابق بلرببع فاس ، 0000)، 

فاس بملغرب

 OBJECTIF FASSIE DE«

PROMOTION« شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة

 عنفبن مقرها بإلجتناعي عنالة 6 

مكتب لقم 2 زمقة ببف شع ب بلدكالي 

فاس - 0000) فاس بملغرب.

تع ين مسي3 جديد للشركة

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.(700(

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 

2021 تم تع ين  24 شتن 3  بملؤلخ في 

بلس د(ة)  للشركة  جديد  مسي3 

بلزعري خالد كنسي3  ح د

تبعا لقبف7 بستقالة بملسي3.

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

أكتفار   14 بتاليخ  بفاس  بلتجالية 

2021 تحت لقم 4555.

69(I
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COMPT NET

أكوا بارا
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
حل شركة

COMPT NET

 27RUE CASABLANCA 2 EME

 ETAGE APPARTEMENT NR 3 ،

60000، OUJDA MAROC

أكفب بالب شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بلفح د(في 

طفل بلتصف ة)

 عنفبن مقرها بإلجتناعي 42 غ ص 

8 حي بلسالم تجزئة لعلج - 60000 

 جدة بملغرب.

حل شركة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.(5527

بلفح د  بلشريك  قربل  بنقت�شى 
تقرل   2021 شتن 3   24 في  بملؤلخ 

ذبت مسؤ ل ة محد دة  حل شركة 

ذبت بلشريك بلفح د أكفب بالب مبلغ 
دلهم  عنفبن   60.000 لأسنالها 

حي   8 ص  غ   42 بإلجتناعي  مقرها 

60000  جدة   - بلسالم تجزئة لعلج 

بملغرب مت جة 7 : برزمة بالقتصادية 

 ظر ف كفف د 19.

  حدد مقر بلتصف ة ب 42 غ ص 

 60000  - حي بلسالم تجزئة لعلج   8

 جدة بملغرب. 

  عين:

بلس د(ة) بلبكاي سالم  عنفبمه(ب) 

بلفك  بلسربق  عفينت  بلسالم  حي 

60000  جدة   571 لقم  في  د ال 

بملغرب كنصفي (ة) للشركة.

  عند بإلقتضاء بلحد د بملفر ضة 

محل  لهم  بملخفلة  بلصالح ات  على 

بملخابرة  محل تبل غ بلعقفد  بلفثائق 

8 حي  42 غ ص   : بملتعلقة بالتصف ة 

بلسالم تجزئة لعلج 

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

شتن 3   2( بتاليخ  بفجدة  بلتجالية 

2021 تحت لقم 47)).

694I

COMPT NET

فري فريت
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
حل شركة

COMPT NET
 27RUE CASABLANCA 2 EME
 ETAGE APPARTEMENT NR 3 ،

60000، OUJDA MAROC
فري فريت شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بلفح د(في 

طفل بلتصف ة)
 عنفبن مقرها بإلجتناعي 6) طريق 
بلدبلبلب ضاء بلطابق 2 شقة لقم 5 - 

60000  جدة بملغرب.
حل شركة

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 
.(5941

بلفح د  بلشريك  قربل  بنقت�شى 
تقرل   2021 أكتفار   11 في  بملؤلخ 
ذبت مسؤ ل ة محد دة  حل شركة 
فريت  فري  بلفح د  بلشريك  ذبت 
دلهم   80.000 لأسنالها  مبلغ 
طريق   (6  عنفبن مقرها بإلجتناعي 
لقم  شقة   2 بلطابق  بلدبلبلب ضاء 
 : - 60000  جدة بملغرب مت جة 7   5
كفف د  بالقتصادية  ظر ف  برزمة 

.19
  حدد مقر بلتصف ة ب 6) طريق 
بلدبلبلب ضاء بلطابق 2 شقة لقم 5 - 

60000  جدة بملغرب. 
  عين:

قاسمي  عبدبلصند  بلس د(ة) 
 عنفبمه(ب) حي بلحكنة شالع بلرحنة 
بملغرب  60000  جدة   11 لقم 

كنصفي (ة) للشركة.
بلحد د  بإلقتضاء    عند 
بملخفلة  بلصالح ات  على  بملفر ضة 
تبل غ  بملخابرة  محل  محل  لهم 
بالتصف ة  بلعقفد  بلفثائق بملتعلقة 
 2 بلطابق  بلدبلبلب ضاء  طريق   (6  :

شقة لقم 5 
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
أكتفار   15 بتاليخ  بفجدة  بلتجالية 

2021 تحت لقم 588).
695I

LB COMPTA

PHARMACAPS PLAST
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د

حل شركة

LB COMPTA

 RESIDENCE BASMA 1 IMM

 27 N 2 AIN SBAA ، 20300،

CASABLANCA MAROC

PHARMACAPS PLAST شركة 

ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د(في طفل بلتصف ة)

 عنفبن مقرها بإلجتناعي تجزئة 

سل م لقم 166 بلطابق 2 لقم ) - 

006)1 بفزم قة بملغرب.

حل شركة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.4779

بلفح د  بلشريك  قربل  بنقت�شى 

تقرل حل   2021 يفم ف   18 بملؤلخ في 

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

 PHARMACAPS بلفح د  بلشريك 

 100.000 لأسنالها  مبلغ   PLAST

بإلجتناعي  مقرها  دلهم  عنفبن 

تجزئة سل م لقم 166 بلطابق 2 لقم 

) - 006)1 بفزم قة بملغرب مت جة 7 : 

بلحل بملسبق للشركة.

تجزئة  ب  بلتصف ة  مقر  حدد    

 -  ( لقم   2 بلطابق   166 سل م لقم 

006)1 بفزم قة بملغرب. 

  عين:

خالد فكني  عنفبمه(ب)  بلس د(ة) 

بلج كا  لفكسنبفلغ   6724 بلج كا 

كنصفي (ة) للشركة.

  عند بإلقتضاء بلحد د بملفر ضة 

محل  لهم  بملخفلة  بلصالح ات  على 

بملخابرة  محل تبل غ بلعقفد  بلفثائق 

بملتعلقة بالتصف ة : -

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

 19 بتاليخ  سل نان  ب ن  بالبتدبئ ة 

غشت 2021 تحت لقم 444.

696I

LB COMPTA

AZMAK
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
حل شركة

LB COMPTA
 RESIDENCE BASMA 1 IMM
 27 N 2 AIN SBAA ، 20300،

CASABLANCA MAROC
AZMAK شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بلفح د(في 
طفل بلتصف ة)

 عنفبن مقرها بإلجتناعي بقامة 
بسنة 1 بلطابق برل�شي عنالة 27 
لقم 1 عين بلسبع - 20590 بلدبل 

بلب ضاء بملغرب.
حل شركة

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 
.25705(

بلفح د  بلشريك  قربل  بنقت�شى 
تقرل   2021 يفل فز   06 في  بملؤلخ 
ذبت مسؤ ل ة محد دة  حل شركة 
ذبت بلشريك بلفح د AZMAK مبلغ 
دلهم  عنفبن   10.000 لأسنالها 
 1 بسنة  بقامة  بإلجتناعي  مقرها 
بلطابق برل�شي عنالة 27 لقم 1 عين 
بلسبع - 20590 بلدبل بلب ضاء بملغرب 

مت جة 7 : بلحل بملسبق للشركة.
بقامة  ب  بلتصف ة  مقر  حدد    
 27 عنالة  برل�شي  بلطابق   1 بسنة 
 20590 بملغرب  بلسبع  عين   1 لقم 

بلدبل بلب ضاء بملغرب. 
  عين:

مسفبك  محند  بلس د(ة) 
بيت  بحناني  بيت  د بل   عنفبمه(ب) 
بملغرب  بزيال7   22000 بمحند 

كنصفي (ة) للشركة.
  عند بإلقتضاء بلحد د بملفر ضة 
محل  لهم  بملخفلة  بلصالح ات  على 
بملخابرة  محل تبل غ بلعقفد  بلفثائق 

بملتعلقة بالتصف ة : -
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
 0( بتاليخ  بلب ضاء  بالدبل  بلتجالية 

شتن 3 2021 تحت لقم 791601.

697I
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مكتب محاسبة

ZAR DES BOVINS SARL AU
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
تغ ي3 تسن ة بلشركة

مكتب محاسبة
عنالة 41 شقة 2 زمقة عال7 بن عبد 
هللا ص.ب 200 بلرش دية ، 52004، 

بلرش دية بملغرب
 ZAR DES BOVINS SARL AU

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 
بلشريك بلفح د

 عنفبن مقرها بالجتناعي لقم 86 
تجزئة زيز بلريش - 52000 بلريش 

بملغرب.
تغ ي3 تسن ة بلشركة

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 
 269(

بلفح د  بلشريك  قربل  بنقت�شى 
تم تغ ي3   2021 يفل فز   05 بملؤلخ في 
 ZAR DES« من  بلشركة  تسن ة 
 ZAR« إلى   «  BOVINS SARL AU

.« AGRICULTURE SARL AU
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
15 أكتفار  بالبتدبئ ة بن دلت بتاليخ 

2021 تحت لقم 286.
698I

مفثقة

STATION MELLOUSSA
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تأسيس شركة

مفثقة
زب ية شالع باحناد زمقة سجلناسة 

إقامة بلففاء بلطابق ) بلفدير ، 
00)20، بلدبلبلب ضاء بملغرب

STATION MELLOUSSA شركة 
ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

 عنفبن مقرها بإلجتناعي بلدبل 
بلب ضاء، ))، شالع حسن بلصغي3، 
بلطابق بلثاني، مكتب لقم ب 5-2 - 

20000 بلدبل بلب ضاء بملغرب
تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

51891(

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
بلقامفن  إعدبد  تم   2021 يفم ف   21
بملسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحد دة باملنيزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.
عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 
 : تسن تها  بنختصر  بإلقتضاء 

.STATION MELLOUSSA
تشغ ل   -  : غرض بلشركة بإيجاز 
ب ع بلفقفد  بملنتجات  محطة  قفد، 
ب ع  تفص ل بلغاز بلبفتان  بملشتقة؛ 
بملحر قات  ,  تفزيع   بل 3 اان 
بأمفبعها , ب ع بلفقفد محلي  بلديازيل 

بلبحري مع عدم بلتخزين.
بلس البت  بكسسفبلبت  ب ع   -
بلصح ة  بملشر اات  غدبئ ة   ,
 بلكحفل ة مع بلحصف7 على بلرخص 

بالزمة.
-تفزيع بملحر قات بجن ع بمفبعها

بلس البت  بلشاحنات  -غس ل 
 بلدلبجات بلنالية  بملركبات برخرى 
بلتنظ ف  منتجات  شربء  ا ع  ؛ 

 أد بت بلغس ل ؛
بلس البت  بكسسفبلبت  -ب ع 

 غي3ها من  سائل بلنقل 
بلغذبئ ة،  بملفبد  -شربء  ا ع 
بلسريعة  بملشر اات  بلفجبات 
بملشر اات  فيها  بنا  بمفبعها  بجن ع 
على  بلحصف7  بشرط  بلكحفل ة 

ترخ ص
خاص  تجالي  بصل  -بستغال7 
مشنف7  بلفقفل  محطة  بخدمات 

بجن ع برنشطة بملتعلقة بذلك
بجن ع  بلق ام   ، عامة  بصفة    
برنشطة ، بلخدمات  كذب بلعنل ات 
كذب  بلصناع ة   بلتجالية،  بملال ة، 
بملتعلقة بالعالبت ب  بملنقفالت، سفبء 
بلتي لها عالقة مباشرة ب  غي3 مباشرة، 
بصفة كل ة ب  جزئ ة بنشاط  غرض 

بلشركة
بلدبل   : بالجتناعي  بملقر  عنفبن 
))، شالع حسن بلصغي3،  بلب ضاء، 
 -  2-5 مكتب لقم ب  بلطابق بلثاني، 

20000 بلدبل بلب ضاء بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 

دلهم، مقسم كالتالي:

حصة   50  : ق دي  مني3  بلس د 

بق نة 5.000 دلهم للحصة.

150 حصة   : بلس دة سهي3 بمنفح 

بق نة 15.000 دلهم للحصة.

حصة   200  : ق دي  جاد  بلس د 

بق نة 20.000 دلهم للحصة.

حصة   200  : بلس دة ل نا ق دي 

بق نة 20.000 دلهم للحصة.

200 حصة   : بلس دة سالة ق دي 

بق نة 20.000 دلهم للحصة.

200 حصة   : بلس دة لبم ة ق دي 

بق نة 20.000 دلهم للحصة.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :

عنفبمه(ب)  ق دي  مني3  بلس د 

بال 7،  بدليس  مفالي  شالع   ،155

12، حي  بلطابق بلخامس، شقة لقم 

بلب ضاء  بلدبل   2050( بملستشف ات 

بملغرب.

عنفبمه(ب)  بمنفح  سهي3  بلس دة 

بال 7،  بدليس  مفالي  شالع   ،155

12، حي  بلطابق بلخامس، شقة لقم 

بلب ضاء  بلدبل   2050( بملستشف ات 

بملغرب.

عنفبمه(ب)  ق دي  جاد  بلس د 

بال 7،  بدليس  مفالي  شالع   ،155

12، حي  بلطابق بلخامس، شقة لقم 

بلب ضاء  بلدبل   2050( بملستشف ات 

بملغرب.

عنفبمه(ب)  ق دي  ل نا  بلس دة 

بال 7،  بدليس  مفالي  شالع   ،155

12، حي  بلطابق بلخامس، شقة لقم 

بلب ضاء  بلدبل   2050( بملستشف ات 

بملغرب.

عنفبمه(ب)  ق دي  سالة  بلس دة 

بال 7،  بدليس  مفالي  شالع   ،155

12، حي  بلطابق بلخامس، شقة لقم 

بلب ضاء  بلدبل   2050( بملستشف ات 

بملغرب.

عنفبمه(ب)  ق دي  لبم ة  بلس دة 

بال 7،  بدليس  مفالي  شالع   ،155

12، حي  بلطابق بلخامس، شقة لقم 

بلب ضاء  بلدبل   2050( بملستشف ات 

بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:

عنفبمه(ب)  ق دي  مني3  بلس د 

بال 7،  بدليس  مفالي  شالع   ،155

12، حي  بلطابق بلخامس، شقة لقم 

بلب ضاء  بلدبل   2050( بملستشف ات 

بملغرب

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

 11 بتاليخ  بلب ضاء  بالدبل  بلتجالية 

أكتفار 2021 تحت لقم 795969.

699I

مفثقة

TAC HOTEL
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تأسيس شركة

مفثقة
زب ية شالع باحناد زمقة سجلناسة 

إقامة بلففاء بلطابق ) بلفدير ، 

00)20، بلدبلبلب ضاء بملغرب

TAC HOTEL شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة

 عنفبن مقرها بإلجتناعي بلدبل 

بلب ضاء، ))، شالع حسن بلصغي3، 

بلطابق بلثاني، مكتب لقم ب 5-2 - 

20000 بلدبل بلب ضاء بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

519257

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
بلقامفن  إعدبد  تم   2021 يفم ف   21

بملسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحد دة باملنيزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.

عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 

 TAC  : تسن تها  بنختصر  بإلقتضاء 

.HOTEL
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بلق ام   -  : غرض بلشركة بإيجاز 
بخدمات  بملتعلقة  برنشطة  بجن ع 
بملطاعم  بلفندق ة   بملؤسسات 
،  تقديم  بلعنالء  إقامة  س نا:   ال 
بملؤتنربت  ،  تنظ م  بلطعام 
 بلعر ض  برنشطة بملناثلة برخرى 
بملنتلكات  جن ع  -بقتناء  اناء 
بملخصصة  بملنقفلة  بملنقفلة  غي3 

لألعنا7 بلفندق ة ؛
 
ً
 أ  بحرب

ً
- بلتكفل بنقل بلعنالء برب

ً
أ  جفب

بلق ام بجن ع برعنا7   ،   عنفما 
بغرض  عالقة  لها  بلتي   برنشطة 

بلشركة.
بلدبل   : بالجتناعي  بملقر  عنفبن 
))، شالع حسن بلصغي3،  بلب ضاء، 
 -  2-5 مكتب لقم ب  بلطابق بلثاني، 

20000 بلدبل بلب ضاء بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 

دلهم، مقسم كالتالي:
حصة   50  : ق دي  مني3  بلس د 

بق نة 5.000 دلهم للحصة.
150 حصة   : بلس دة سهي3 بمنفح 

بق نة 15.000 دلهم للحصة.
حصة   200  : ق دي  جاد  بلس د 

بق نة 20.000 دلهم للحصة.
حصة   200  : بلس دة ل نا ق دي 

بق نة 20.000 دلهم للحصة.
200 حصة   : بلس دة سالة ق دي 

بق نة 20.000 دلهم للحصة.
200 حصة   : بلس دة لبم ة ق دي 

بق نة 20.000 دلهم للحصة.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :
عنفبمه(ب)  ق دي  مني3  بلس د 
بال 7،  بدليس  مفالي  شالع   ،155
12، حي  بلطابق بلخامس، شقة لقم 
بلب ضاء  بلدبل   2050( بملستشف ات 

بملغرب.
عنفبمه(ب)  بمنفح  سهي3  بلس دة 
بال 7،  بدليس  مفالي  شالع   ،155
12، حي  بلطابق بلخامس، شقة لقم 
بلب ضاء  بلدبل   2050( بملستشف ات 

بملغرب.

عنفبمه(ب)  ق دي  جاد  بلس د 

بال 7،  بدليس  مفالي  شالع   ،155

12، حي  بلطابق بلخامس، شقة لقم 

بلب ضاء  بلدبل   2050( بملستشف ات 

بملغرب.

عنفبمه(ب)  ق دي  ل نا  بلس دة 

بال 7،  بدليس  مفالي  شالع   ،155

12، حي  بلطابق بلخامس، شقة لقم 

بلب ضاء  بلدبل   2050( بملستشف ات 

بملغرب.

عنفبمه(ب)  ق دي  سالة  بلس دة 

بال 7،  بدليس  مفالي  شالع   ،155

12، حي  بلطابق بلخامس، شقة لقم 

بلب ضاء  بلدبل   2050( بملستشف ات 

بملغرب.

عنفبمه(ب)  ق دي  لبم ة  بلس دة 

بال 7،  بدليس  مفالي  شالع   ،155

12، حي  بلطابق بلخامس، شقة لقم 

بلب ضاء  بلدبل   2050( بملستشف ات 

بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:

عنفبمه(ب)  ق دي  مني3  بلس د 

بال 7،  بدليس  مفالي  شالع   ،155

12، حي  بلطابق بلخامس، شقة لقم 

بلب ضاء  بلدبل   2050( بملستشف ات 

بملغرب

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

 1( بتاليخ  بلب ضاء  بالدبل  بلتجالية 

أكتفار 2021 تحت لقم 84)796.

700I

مفثقة

 RESTAURANT LA TABLE DU
NORD

شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة
تأسيس شركة

مفثقة
زب ية شالع باحناد زمقة سجلناسة 

إقامة بلففاء بلطابق ) بلفدير ، 

00)20، بلدبلبلب ضاء بملغرب

 RESTAURANT LA TABLE DU

NORD شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة

 عنفبن مقرها بإلجتناعي بلدبل 
بلب ضاء، ))، شالع حسن بلصغي3، 
بلطابق بلثاني، مكتب لقم ب 5-2 - 

20000 بلدبل بلب ضاء بملغرب
تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

519255
في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
تم إعدبد بلقامفن   2021 يفل فز   1(
بملسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحد دة باملنيزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.
عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 
 : تسن تها  بنختصر  بإلقتضاء 
 RESTAURANT LA TABLE DU

.NORD
إدبلة   -  : بإيجاز  بلشركة  غرض 
تشغ ل بملطاعم على بختالف أمفبعها.
جن ع  شربء  ا ع  بستي3بد   -
بملنتجات  بلبضائع  بملفبد 
مصنعة  أمفبعها  بلنصف  بجن ع 
بلجاهزة  على  بلسريعة   بلفجبات 
بلغذبئ ة  بملفبد  بلخصفص:   جه 
 بلصناع ة  بلتجالية  بلحرف ة 

 بلص د  غي3ها...
جن ع  شربء  ا ع  بستي3بد   -
لنشاط  بلالزمة  بملعدبت  بملفبد 

بلشركة.
تنظ م  تحريك جن ع برحدبث   -
باملجاالت  بملتعلقة   بلفعال ات 

بملذكفلة 
أعاله.

بلق ام بجن ع برعنا7    عنفما، 
 برنشطة بلتي لها صلة مباشرة ب  غي3 

مباشرة بغرض بلشركة..
بلدبل   : بالجتناعي  بملقر  عنفبن 
))، شالع حسن بلصغي3،  بلب ضاء، 
 -  2-5 مكتب لقم ب  بلطابق بلثاني، 

20000 بلدبل بلب ضاء بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 

دلهم، مقسم كالتالي:

حصة   50  : ق دي  مني3  بلس د 
بق نة 5.000 دلهم للحصة.

150 حصة   : بلس دة سهي3 بمنفح 
بق نة 15.000 دلهم للحصة.

حصة   200  : ق دي  جاد  بلس د 
بق نة 20.000 دلهم للحصة.

حصة   200  : بلس دة ل نا ق دي 
بق نة 20.000 دلهم للحصة.

200 حصة   : بلس دة سالة ق دي 
بق نة 20.000 دلهم للحصة.

200 حصة   : بلس دة لبم ة ق دي 
بق نة 20.000 دلهم للحصة.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 
 صفات  مفبطن بلشركاء :

عنفبمه(ب)  ق دي  مني3  بلس د 
بال 7،  بدليس  مفالي  شالع   ،155
12، حي  بلطابق بلخامس، شقة لقم 
بلب ضاء  بلدبل   2050( بملستشف ات 

بملغرب.
عنفبمه(ب)  بمنفح  سهي3  بلس دة 
بال 7،  بدليس  مفالي  شالع   ،155
12، حي  بلطابق بلخامس، شقة لقم 
بلب ضاء  بلدبل   2050( بملستشف ات 

بملغرب.
عنفبمه(ب)  ق دي  جاد  بلس د 
بال 7،  بدليس  مفالي  شالع   ،155
12، حي  بلطابق بلخامس، شقة لقم 
بلب ضاء  بلدبل   2050( بملستشف ات 

بملغرب.
عنفبمه(ب)  ق دي  ل نا  بلس دة 
بال 7،  بدليس  مفالي  شالع   ،155
12، حي  بلطابق بلخامس، شقة لقم 
بلب ضاء  بلدبل   2050( بملستشف ات 

بملغرب.
عنفبمه(ب)  ق دي  سالة  بلس دة 
بال 7،  بدليس  مفالي  شالع   ،155
12، حي  بلطابق بلخامس، شقة لقم 
بلب ضاء  بلدبل   2050( بملستشف ات 

بملغرب.
عنفبمه(ب)  ق دي  لبم ة  بلس دة 
بال 7،  بدليس  مفالي  شالع   ،155
12، حي  بلطابق بلخامس، شقة لقم 
بلب ضاء  بلدبل   2050( بملستشف ات 

بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:
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عنفبمه(ب)  ق دي  مني3  بلس د 
بال 7،  بدليس  مفالي  شالع   ،155
12، حي  بلطابق بلخامس، شقة لقم 
بلب ضاء  بلدبل   2050( بملستشف ات 

بملغرب
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
 1( بتاليخ  بلب ضاء  بالدبل  بلتجالية 

أكتفار 2021 تحت لقم 85)796.
701I

STE FSMC SARL AU

STE HOTEL TADDART SARL
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تع ين مسي3 جديد للشركة

STE FSMC SARL AU
 AV HASSAN II MIDELT 08 08

 AV HASSAN II MIDELT، 54350،
MIDELT maroc

 STE HOTEL TADDART SARL
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

 عنفبن مقرها بإلجتناعي بيت بزدك 
بيت ب فال تدبمفت م دلت - 50)54 

م دلت بملغرب.
تع ين مسي3 جديد للشركة

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 
.749

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 
بملؤلخ في 04 أكتفار 2021 تم تع ين 
مسي3 جديد للشركة بلس د(ة) عدمان 

عزيز كنسي3  ح د
تبعا لقبف7 بستقالة بملسي3.

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
21 أكتفار  بالبتدبئ ة بن دلت بتاليخ 

2021 تحت لقم 288.
702I

FOUZMEDIA

 STE CONSALRI
CONSTRUCTION

شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة
تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
 STE CONSALRI

CONSTRUCTION شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة

 عنفبن مقرها بإلجتناعي 47 زمقة 

عنر ببن بلعاص إقامة بسناع ل 

مكتب لقم 4 - 14000 بلقن طرة 

بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

62(85

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
تم إعدبد بلقامفن   2021 غشت   (0

بملسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحد دة باملنيزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.

عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 

 STE  : تسن تها  بنختصر  بإلقتضاء 

.CONSALRI CONSTRUCTION

: مقا 7 في  غرض بلشركة بإيجاز 

برشغا7 بملختلفة  أشغا7 بلبناء.
زمقة   47  : عنفبن بملقر بالجتناعي 

بسناع ل  إقامة  بلعاص  ببن  عنر 

بلقن طرة   14000  -  4 لقم  مكتب 

بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 

دلهم، مقسم كالتالي:

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :

عنفبمه(ب)  لحا7  عنالي  بلس د 

 14000 بلحدبدة  تجزئة   406 بلرقم 

بلقن طرة بملغرب.

بلس د بلصالحي محند عنفبمه(ب) 

بلقن طرة   14000 د بل زهامة حدبدة 

بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:

عنفبمه(ب)  لحا7  عنالي  بلس د 

 14000 بلحدبدة  تجزئة   406 بلرقم 

بلقن طرة بملغرب

بلس د بلصالحي محند عنفبمه(ب) 

بلقن طرة   14000 د بل زهامة حدبدة 

بملغرب.

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

 22 بتاليخ  بالقن طرة  بالبتدبئ ة 

شتن 3 2021 تحت لقم -.

70(I

fiduciaire douiri

 FORMATION

 EVENEMENTS

 MULTISPORTS &

  DIVERTISSEMENT SARL.

 Sigle : FEMD
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

حل شركة

fiduciaire douiri

 Av abderahim bouabid n 77

 bloc 1 sect 4 tabriquet BLOC 1

 77 TABRIQUET، 11100، SALE

MAROC

 FORMATION EVENEMENTS

 MULTISPORTS &

 DIVERTISSEMENT « SARL. Sigle

FEMD :« شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة(في طفل بلتصف ة)

 عنفبن مقرها بإلجتناعي لقم 68 

تجزئة بملستقبل بلففلبت شالع 

طالق ببن زياد تنالة - 12000 تنالة 

بملغرب.

حل شركة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.1(2827

بلعام  بلجنع  بنقت�شى 

أكتفار   06 في  بملؤلخ  بإلستثنائي 

ذبت  شركة  حل  تقرل   2021

 FORMATION بملسؤ ل ة بملحد دة 

 EVENEMENTS MULTISPORTS &

 DIVERTISSEMENT « SARL. Sigle

 70.000 لأسنالها  مبلغ   »: FEMD

دلهم  عنفبن مقرها بإلجتناعي لقم 

تجزئة بملستقبل بلففلبت شالع   68

تنالة   12000  - طالق ببن زياد تنالة 

بملغرب مت جة 7 : كفف د19.

 68   حدد مقر بلتصف ة ب لقم 
تجزئة بملستقبل بلففلبت شالع طالق 

ببن زياد تنالة - 12000 تنالة بملغرب. 

  عين:

بلس د(ة) أم نة بزليف7  عنفبمه(ب) 

 124 حي بملغرب بلعربي بلفك ب لقم 

(ة)  كنصفي  بملغرب  تنالة   12000

للشركة.

  عند بإلقتضاء بلحد د بملفر ضة 

محل  لهم  بملخفلة  بلصالح ات  على 

بملخابرة  محل تبل غ بلعقفد  بلفثائق 

بملتعلقة بالتصف ة : -

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

أكتفار   21 بتاليخ  بتنالة  بالبتدبئ ة 

2021 تحت لقم 2058.

704I

بلرك بي

STE NASSNOUN SARL
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تأسيس شركة

بلرك بي

كلن م ، 81000، كلن م بملغرب

STE NASSNOUN SARL شركة 

ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

 عنفبن مقرها بإلجتناعي حي بلفتح 

تجزئة بلسعادة لقم 70 - 81000 

كلن م بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

(72(

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
تم إعدبد بلقامفن   2021 غشت   26

بملسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحد دة باملنيزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.

عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 

 STE  : تسن تها  بنختصر  بإلقتضاء 

.NASSNOUN SARL

 : بإيجاز  بلشركة  غرض 

.PROMOTEUR IMMOBILIER
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عنفبن بملقر بالجتناعي : حي بلفتح 

 81000  -  70 لقم  بلسعادة  تجزئة 

كلن م بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.

 500.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 

دلهم، مقسم كالتالي:

بلس د بزل ل جنا7 : 1.667 حصة 

بق نة 100 دلهم للحصة.

بلس دة أزيكف مجاة : 1.666 حصة 

بق نة 100 دلهم للحصة.

سلطامة  مبالك  بن  بيت  بلس دة 

دلهم   100 بق نة  حصة   1.667  :

للحصة.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :

عنفبمه(ب)  جنا7  بزل ل  بلس د 

 80000  12 لقم  بيت سع د  تجزئة 

بيت ملف7 بملغرب.

عنفبمه(ب)  مجاة  أزيكف  بلس دة 

كلن م   81000  22 زمقة فاصك لقم 

بملغرب.

سلطامة  مبالك  بن  بيت  بلس دة 

عنفبمه(ب) 100 زمقة مربكش حي تكنى 

81000 كلن م بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:

عنفبمه(ب)  جنا7  بزل ل  بلس د 

 80000  12 لقم  بيت سع د  تجزئة 

بيت ملف7 بملغرب

بلس دة أزيكف مجاة عنفبمه(ب) زمقة 

فاصك لقم 22 81000 كلن م بملغرب

سلطامة  مبالك  بن  بيت  بلس دة 

عنفبمه(ب) 100 زمقة مربكش حي تكنى 

81000 كلن م بملغرب

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

أكتفار   15 بالبتدبئ ة بكلن م بتاليخ 

2021 تحت لقم 60/2021).

705I

بملسا ي

 BENMOUSSA STARGLASS
AUTO

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 
بلشريك بلفح د

تأسيس شركة

بملسا ي
10 عنالة غنينف شقة 17 زمقة أبف 

بلط ب بملتنبي ، 0000)، فاس 
بملغرب

 BENMOUSSA STARGLASS
AUTO شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بلفح د

 عنفبن مقرها بإلجتناعي محل حي 
 ل لي لقم 482 عين تا جطات - 
0000) عين تا جطات بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بلفح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
54409

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
تم إعدبد بلقامفن   2021 أكتفار   16
مسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 
بلفح د  بلشريك  ذبت  محد دة 

باملنيزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بلفح د.
عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 
 : تسن تها  بنختصر  بإلقتضاء 
 BENMOUSSA STARGLASS

.AUTO
إصالح   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

 ترك ب زجاج بلس البت.
محل   : بالجتناعي  بملقر  عنفبن 
 - عين تا جطات   482 حي  ل لي لقم 

0000) عين تا جطات بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 

دلهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : بننف�شى  خالد  بلس د 

حصة بق نة 100 دلهم للحصة.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :

عنفبمه(ب)  بننف�شى  خالد  بلس د 

تا جطات  عين  لقم788  حي  ل لي 

0000) عين تا جطات بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:

عنفبمه(ب)  بننف�شى  خالد  بلس د 

تا جطات  عين  لقم788  حي  ل لي 

0000) عين تا جطات بملغرب

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

أكتفار   05 بتاليخ  بفاس  بلتجالية 

2021 تحت لقم )8)4.

706I

FIDUCIAIRE AL KHALIL SARL

VIA JOB
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

حل شركة

FIDUCIAIRE AL KHALIL SARL

 2ANGLE BD ANFA ET CLOS

 DE PROVENCE ، 20220،

CASABLANCA MAROC

VIA JOB شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة(في طفل بلتصف ة)

 عنفبن مقرها بإلجتناعي بقامة 

باليريان لمقة د ي لب ية شالع بم ل 

ز ال شقة 8 - 20082 بلدبلبلب ضاء 

بملغرب.

حل شركة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.1((959

بلفح د  بلشريك  قربل  بنقت�شى 

2021 تقرل حل  08 شتن 3  بملؤلخ في 

 VIA شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة 

دلهم   100.000 مبلغ لأسنالها   JOB

بقامة  بإلجتناعي  مقرها   عنفبن 

باليريان لمقة د ي لب ية شالع بم ل 

بلدبلبلب ضاء   20082  -  8 ز ال شقة 

بملدبخ ل ال تكفي   : بملغرب مت جة 7 

بلقظاع  بملصاليف  لكفد  لتغظ ة 

بلس احي بلدي نعنل معه.

بقامة  ب  بلتصف ة  مقر  حدد    

شالع  لب ية  د ي  لمقة  باليريان 

 20082 بملغرب   8 شقة  ز ال  بم ل 

بلدبلبلب ضاء بملغرب. 

  عين:

بلس د(ة) لبنى بمرهان  عنفبمه(ب) 

لب ية  د ي  لمقة  باليريان  بقامة 

 20082  8 شقة  ز ال  بم ل  شالع 

(ة)  كنصفي  بملغرب  بلدبلبلب ضاء 

للشركة.

بلحد د  بإلقتضاء    عند 

بملخفلة  بلصالح ات  على  بملفر ضة 

تبل غ  بملخابرة  محل  محل  لهم 

بلعقفد  بلفثائق بملتعلقة بالتصف ة : 

بقامة باليريان لمقة د ي لب ية شالع 

بم ل ز ال شقة 8 

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

 06 بتاليخ  بلب ضاء  بالدبل  بلتجالية 

أكتفار 2021 تحت لقم 795559.

707I

 SUD AUDIT CONSEIL ET COMPTABILITE

SARL AU

FAT MARRAKECH
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تأسيس شركة

 SUD AUDIT CONSEIL ET

COMPTABILITE SARL AU

 PROPRIETE SALAM NR 38 -

 4EME ETAGE AVENUE PRINCE

 MY ABDELLAH - GUELIZ ،

40000، MARRAKECH MAROC

FAT MARRAKECH شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة

 عنفبن مقرها بإلجتناعي 2 شالع 

 M AVENUE بملنالة بملركز بلتجالي

بيفرماج لقم L19 - 40000 مربكش 

بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

119549

 25 في  مؤلخ  حر  عقد  بنقت�شى 
بلقامفن  إعدبد  تم   2021 شتن 3 

بملسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحد دة باملنيزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.
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عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 

 FAT  : تسن تها  بنختصر  بإلقتضاء 

.MARRAKECH

مقهى   -  : بإيجاز  بلشركة  غرض 

 محل للفجبات بلخف فة

- تاجر بستي3بد  تصدير.

شالع   2  : عنفبن بملقر بالجتناعي 

 M AVENUE بلتجالي  بملركز  بملنالة 

مربكش   L19 - 40000 بيفرماج لقم 

بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 

دلهم، مقسم كالتالي:

بلصند  عبد  هفبشمي  بلس د 

دلهم   100 بق نة  حصة   250  :

للحصة.

 250  : بلدين  عز  ب فض  بلس د 

حصة بق نة 100 دلهم للحصة.

بلس د جعفر ببربه م : 250 حصة 

بق نة 100 دلهم للحصة.

حصة   125  : بدل  كلي  بلس د 

بق نة 100 دلهم للحصة.

125 حصة   : بلس دة مفلة قند ز 

بق نة 100 دلهم للحصة.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :

بلصند  عبد  هفبشمي  بلس د 
 206 24 لقم  عنفبمه(ب) بقامة مكربت 
زمقة بملنصفل بلدهبي 40000 مربكش 

بملغرب.

بلس د ب فض عز بلدين عنفبمه(ب) 

 4(150 حي بلكدية س دي بفعثنان 

ببن جرير بملغرب.

عنفبمه(ب)  ببربه م  جعفر  بلس د 
 15 لقم   02 بلفحدة  بملحندي  بلحي 

40000 مربكش بملغرب.

بلس د كلي بدل عنفبمه(ب) 64 شالع 

بلجن3ب7 لفكلي3ك 0))77 أز بل فرنسا.

بلس دة مفلة قند ز عنفبمه(ب) 64 

0))77 أز بل  شالع بلجن3ب7 لفكلي3ك 

فرنسا.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:

بلصند  عبد  هفبشمي  بلس د 
 206 24 لقم  عنفبمه(ب) بقامة مكربت 
زمقة بملنصفل بلدهبي 40000 مربكش 

بملغرب
بلس د ب فض عز بلدين عنفبمه(ب) 
 4(150 حي بلكدية س دي بفعثنان 

مربكش بملغرب
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
أكتفار   18 بلتجالية بنربكش بتاليخ 

2021 تحت لقم 128625.
708I

DHRS TRANS

DHRS TRANS
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تأسيس شركة

DHRS TRANS
شالع مفالي بسناع ل إقامة  ل لي 
ب بلطابق 5 بلرقم 96 ، 90000، 

طنجة بملغرب
DHRS TRANS شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة
 عنفبن مقرها بإلجتناعي ساحة 

محند بن عبد هللا شالع مستشفى 
بالسبان إقامة أما7 بلرقم 01 - 

90000 طنجة بملغرب
تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

120955
في  مؤلخ  مفثق  عقد  بنقت�شى 
تم إعدبد بلقامفن   2021 شتن 3   22
بملسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحد دة باملنيزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.
عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 
 DHRS : بإلقتضاء بنختصر تسن تها

.TRANS
غرض بلشركة بإيجاز : بملفبصالت.
ساحة   : بالجتناعي  بملقر  عنفبن 
محند بن عبد هللا شالع مستشفى 
 -  01 بلرقم  أما7  إقامة  بالسبان 

90000 طنجة بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 
دلهم، مقسم كالتالي:

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 
 صفات  مفبطن بلشركاء :

عنفبمه(ب)  شفلبد  حنزة  بلس د 
إقامة  ل لي  بسناع ل  مفالي  شالع 
ب بلطابق 5 بلرقم 96 90000 طنجة 

بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:
عنفبمه(ب)  شفلبد  حنزة  بلس د 
إقامة  ل لي  بسناع ل  مفالي  شالع 
ب بلطابق 5 بلرقم 96 90000 طنجة 

بملغرب
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
أكتفار   12 بتاليخ  بطنجة  بلتجالية 

2021 تحت لقم 59)80.

709I

جيسط كفمبطا ش.ذ.م.م.ش. 

OCEMAT
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
تففيت حصص

جيسط كفمبطا ش.ذ.م.م.ش. 
شالع بلحسن بر 7، إقامة باب 

بلعقلة د، بلطابق برل�شي، تطفبن 
تطفبن، 000)9، تطفبن بملغرب

OCEMAT شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بلفح د

 عنفبن مقرها بإلجتناعي بفخالد 
جناعة دبل بن قريش تطفبن بن 
قريش تطفبن 052)9 تطفبن 

بملغرب.
تففيت حصص

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 
.27299

بلفح د  بلشريك  قربل  بنقت�شى 
تنت   2021 شتن 3   20 في  بملؤلخ 

بملصادقة على :
بغا ل  ش ناء  (ة)  بلس د  تففيت 
أصل  من  بجتناع ة  حصة   200
(ة)  بلس د  لفائدة  حصة   1.000
شتن 3   20 بتاليخ  بغا ل  ببربه م 

.2021

بغا ل  ش ناء  (ة)  بلس د  تففيت 

أصل  من  بجتناع ة  حصة   200

(ة)  بلس د  لفائدة  حصة   1.000

عثنان بغا ل بتاليخ 20 شتن 3 2021.
بغا ل  ش ناء  (ة)  بلس د  تففيت 

أصل  من  بجتناع ة  حصة   200

(ة)  بلس د  لفائدة  حصة   1.000

شتن 3   20 بتاليخ  بغا ل  محسن 

.2021
بغا ل  ش ناء  (ة)  بلس د  تففيت 

أصل  من  بجتناع ة  حصة   200

(ة)  بلس د  لفائدة  حصة   1.000

هشام بغا ل بتاليخ 20 شتن 3 2021.
بغا ل  ش ناء  (ة)  بلس د  تففيت 

أصل  من  بجتناع ة  حصة   200

(ة)  بلس د  لفائدة  حصة   1.000

مف�شى بغا ل بتاليخ 20 شتن 3 2021.

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم   

أكتفار   1( بالبتدبئ ة بتطفبن بتاليخ 

2021 تحت لقم )428.

710I

FLASH ECONOMIE

RIAD ARFOUD 
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

خفض لأسنا7 بلشركة

RIAD ARFOUD SARL شركة

شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة 

بنقت�شى عقد عرفي محرل بالدبل 
قرل   2021/08/26 بتاليخ  بلب ضاء 

شركة  بلففد  لياض  شركة  شركاء 

لأسنالها  بملحد دة  بملسؤ ل ة  ذبت 

)4 000 000 دلهم مقرها بالجتناعي 
)) مكرل, زب ية شالع حسن بلصغي3 

 زمقة بمجف بلطابق بلرببع شقة لقم 

9 بلدبل بلب ضاء, ما يلي : 

بلشركة  لأسنا7  -1خفض 

ل نتقل  دلهم  بق نة20000000 
دلهم إلى   4(000000 لبس بملا7 من 

بخفض  دلهم  ذلك   2(000000

عدد بلحصص بالجتناع ة للشركاء.

في  بلشركة  لأسنا7  -2حدد 

دلهم  زع على بلشكل   2(000000

بلتالي : 
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69000 حصة  · مصطفى عيشفل 

بجتناع ة

حصة   69000 شت3يت  دبف د   ·

بجتناع ة

 (4500 شت3يت  طفب  ش م   ·

حصة بجتناع ة

حصة   (4500 شت3يت  جفدب   ·

بجتناع ة

 LES BELLES MEHDIA شركة   ·

000)2 حصة بجتناع ة 

برسا�شي  بلنظام  -)تحديث 

للشركة بتاليخ 2021/08/26

بكتابة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

بالدبل  بلتجالية  للنحكنة  بلضبط 

تحت   06/10/2021 بتاليخ  بلب ضاء 

لقم 795478

711I

FLASH ECONOMIE

ACTION TOYS
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

حل شركة

ACTION TOYS

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة

لأسنالها:0.000) دلهم

مقرها بإلجتناعي: 61 شالع اللة 

بل اقفت زب ية مصطفى بملعاني 

بلطابق 1 لقم 56 - بلدبلبلب ضاء

بنقت�شى بلجنع بلعام بالستثنائي 

قرل   2021 أكتفار   05 في  بملؤلخ 

بلشريك بلفح د

 (1 من  ببتدبءب  بلشركة  حل 

بكتفار -2021

سقاي  حرمة  بلس د  تع ين 

كنصفي للشركة-

شالع   61 حدد مقر بلتصف ة في   

اللة بل اقفت زب ية مصطفى بملعاني 

بلطابق 1 لقم 56 - بلدبلبلب ضاء 

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

 21 بتاليخ  بلب ضاء  بالدبل  بلتجالية 

أكتفار 2021 تحت لقم 797171

712I

FLASH ECONOMIE

NORAS IMMO
إعالن متعدد بلقربلبت

NORAS IMMO
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة

لأسنالها:150.000 دلهم
مقرها بالجتناعي :10 زمقة بلحرية 
بلطابق ) بلشقة 5 بلدبل بلب ضاء
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

501211:
بنقت�شى بلجنع بلعام بالستثنائي 
قرل  شتن 20213   27 بتاليخ  بملؤلخ 

بلشركاء ما يلي :
شركة  من  كل  تففيت 
حصة  بلس د   500STRICTIMMO
حصة   50 بل عكفبي  عاد7  ببربه م 
50 حصة   بلس د عبد بلفتاح  بفق 
NSD IMMO ينثلها  لفائدة بلشركة 

بلس د محند بلدشرب ي
بلتقس م بلجديد للحصص :

بل عكفبي  عاد7  ببربه م  بلس د 
450 حصة بجتناع ة

 450 بلفتاح  بفق  عبد  بلس د 
حصة بجتناع ة

 NSD IMMO بلشركة
600 حصة بجتناع ة

بنجنفع 1500 حصة بجتناع ة
جديد  مشالك  مسي3  تع ين 
بلدشرب ي  محند  بلس د  للشركة 

مكان بلس د أمين مفة
6  7 من بلنظام  تعديل بلفصف7 

برسا�شي للشركة
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم   
 21 بتاليخ  بلب ضاء  بالدبل  بلتجالية 

أكتفار 2021 تحت لقم )79714

71(I

FLASH ECONOMIE

ROADMAP CONSULTING
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
تع ين مسي3 جديد للشركة

ROADMAP CONSULTING
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة 

ذبت بلشريك بلفح د

لأسنالها:100.000 دلهم
مقرها بإلجتناعي: 4 طريق تدبلت 
تجزئة شاه 1 كال ففلم ا - بلدبل 

بلب ضاء 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي: 

209497
بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 
قرل   2021 أكتفار   1( في  بملؤلخ 

بلشريك بلفح د للشريك ما يلي
بملشالكة  بملسي3ة  -بستقالة 
بلس دة بما7 بهندي  تع ين بلس د 

جفبد حندي
بلنظام  من   1( بلفصل  تعديل 

برسا�شي للشركة
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
 21 بتاليخ  بلب ضاء  بالدبل  بلتجالية 

أكتفار 2021 تحت لقم 797142
714I

malartci

 STE ARAA CONSULTING
SARL AU

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 
بلشريك بلفح د

قفل بلتصف ة

malartci
 bd abdelkrim al khattabi imm

 assalam 2eme etage BENI
 MELLAL ، 23000، BENI MELLAL

MAROC
 STE ARAA CONSULTING SARL
AU شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة 

ذبت بلشريك بلفح د
 عنفبن مقرها بإلجتناعي : د بل 

تفربمت ب صفر  دير بلقصيبة قصبة 
تادلة - 50))2 قصبة تادلة بملغرب.

قفل بلتصف ة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

.721
بلفح د  بلشريك  قربل  بنقت�شى 
بملؤلخ في 07 أكتفار 2021 تقرل حل 
 STE ARAA CONSULTING SARL
محد دة  مسؤ ل ة  ذبت  شركة   AU
ذبت بلشريك بلفح د مبلغ لأسنالها 
مقرها  دلهم  عنفبن   100.000
ب صفر   تفربمت  د بل  بإلجتناعي 

 2((50  - دير بلقصيبة قصبة تادلة 
لحل  مت جة  بملغرب  تادلة  قصبة 

مسبق.
  عين:

بلسباعي  بلرح م  عبد  بلس د(ة) 
 78260  عنفبمه(ب) منر بحنر جفلج 
بشرس فرنسا   2(00 بشرس فرنسا 

كنصفي (ة) للشركة.
  قد تم بنعقاد بلجنع ة بلختام ة 
د بل  2021  في  أكتفار   07 بتاليخ 
تفربمت ب صفر  دير بلقصيبة قصبة 

تادلة - 50))2 قصبة تادلة بملغرب.
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
 15 بتاليخ  تادلة  بقصبة  بالبتدبئ ة 

أكتفار 2021 تحت لقم 116.
715I

malartci

 STE ASHOR CONSULTING
SARL AU

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 
بلشريك بلفح د

قفل بلتصف ة

malartci
 bd abdelkrim al khattabi imm

 assalam 2eme etage BENI
 MELLAL ، 23000، BENI MELLAL

MAROC
 STE ASHOR CONSULTING
SARL AU شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بلفح د
 عنفبن مقرها بإلجتناعي : د بل 

تفربمت ب صفر  دير بلقصيبة قصبة 
تادلة - 50))2 قصبة تادلة بملغرب.

قفل بلتصف ة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

.12(1
بلفح د  بلشريك  قربل  بنقت�شى 
تقرل   2021 أكتفار   07 في  بملؤلخ 
 STE ASHOR CONSULTING حل 
مسؤ ل ة  ذبت  شركة   SARL AU
محد دة ذبت بلشريك بلفح د مبلغ 
دلهم  عنفبن   100.000 لأسنالها 
تفربمت  د بل  بإلجتناعي  مقرها 
تادلة  بلقصيبة قصبة  دير  ب صفر  
- 50))2 قصبة تادلة بملغرب مت جة 

لحل مسبق.
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  عين:
هند بلنجال  عنفبمه(ب)  بلس د(ة) 
بشرس   78260 جفلج  بحنر  منر 
فرنسا 00)2 بشرس فرنسا كنصفي 

(ة) للشركة.
  قد تم بنعقاد بلجنع ة بلختام ة 
د بل  2021  في  أكتفار   07 بتاليخ 
تفربمت ب صفر  دير بلقصيبة قصبة 

تادلة - 50))2 قصبة تادلة بملغرب.
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
 15 بتاليخ  تادلة  بقصبة  بالبتدبئ ة 

أكتفار 2021 تحت لقم 118.
716I

إئتنام ات بلدليفش

SOCIETE GRIGAR TRANS
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
تأسيس شركة

إئتنام ات بلدليفش
شالع عال7 بن عبد هللا لقم 48 ص 
ب 682، 92000، بلعربئش بملغرب

 SOCIETE GRIGAR TRANS
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
 عنفبن مقرها بإلجتناعي د بل 

بلغفبزي ج  ق بلعفبمرة - 92150 
بلقصر بلكبي3 بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بلفح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
4981

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
تم إعدبد بلقامفن   2019 دجن 3   09
مسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 
بلفح د  بلشريك  ذبت  محد دة 

باملنيزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بلفح د.
عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 
 : تسن تها  بنختصر  بإلقتضاء 

.SOCIETE GRIGAR TRANS
مقل   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بملستخدمين لصالح بلغي3.
د بل   : بالجتناعي  بملقر  عنفبن 

 92150  - بلعفبمرة  ج  ق  بلغفبزي 
بلقصر بلكبي3 بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 
بلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 
دلهم، مقسم كالتالي:

بلس د عبد بلرح م كريكر : 1.000 
حصة بق نة 100 دلهم للحصة.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 
 صفات  مفبطن بلشركاء :

كريكر  بلرح م  عبد  بلس د 
ج  ق  بلغفبزي  د بل  عنفبمه(ب) 
بلكبي3  بلقصر   92150 بلعفبمرة 

بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:
كريكر  بلرح م  عبد  بلس د 
ج  ق  بلغفبزي  د بل  عنفبمه(ب) 
بلكبي3  بلقصر   92000 بلعفبمرة 

بملغرب
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
بالبتدبئ ة بالعربئش بتاليخ 25 دجن 3 

2019 تحت لقم 925.
717I

CYH

STE GOLD AFRIQ
بمتهاء عقد تس ي3 حررصل تجالي 

(برشخاص بملعنفيفن)

بمتهاء عقد بلتس ي3 بلحر لألصل 
تجالي

STE GOLD AFRIQ
بنقت�شى بلجنع بلعام بالستثنائي 
بلكائن مقرها  زكرااء  مبالكي  لشركة 
تجزئة  بلحسني  حي  ب  بالجتناعي 
9  جدة  لقم  سلنفن  زمقة  مش فل 
60000  جدة بملغرب بملنعقد بتاليخ 

11 شتن 3 2020 تقرل مايلي:
لألصل  بلحر  بلتس ي3  عقد  إنهاء 
زمقة   15 طريق  ب  بلكائن  بلتجالي 
جنا7 بلدين بالفغاني بلطابق بال 7 
60000  جدة بملغرب  )  جدة  لقم 
مع   2020 مالس   26 بتاليخ  ،بمل 3م 
برجل  بحلف7  زكرااء  ذلك  مبالكي 

بملحدد له بين بلطرفين.
718I

STE FIDUCIAIRE JBILOU LEYLA SARL

ARTEKI
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تحفيل بلشكل بلقامفني للشركة

 STE FIDUCIAIRE JBILOU LEYLA
SARL

 AVENUE OMAR IBN
 ABDELAZIZ ENTRE SOL N°03
 IMMEUBLE ABRAJ DOUBAI ،

92000، LARACHE MAROC
ARTEKI شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة
  عنفبن مقرها بالجتناعي 2) شالع 

علي ببن طالب عقبة بلكربيط 
بلطابق بلخامس - 92000 بلعربئش.

تحفيل بلشكل بلقامفني للشركة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.5(91
بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 
بملؤلخ في )0 غشت 2021 تم تحفيل 
بلشكل بلقامفني للشركة من »شركة 
ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة« إلى »شركة 
ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 

بلفح د«.
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
بالبتدبئ ة بالعربئش بتاليخ 10 شتن 3 

2021 تحت لقم 06/2021)1.

719I

STE FIDUCIAIRE JBILOU LEYLA SARL

ARTEKI
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تففيت حصص

 STE FIDUCIAIRE JBILOU LEYLA
SARL

 AVENUE OMAR IBN
 ABDELAZIZ ENTRE SOL N°03
 IMMEUBLE ABRAJ DOUBAI ،

92000، LARACHE MAROC
ARTEKI شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة
 عنفبن مقرها بإلجتناعي 2) شالع 

علي ببن طالب عقبة بلكربيط 
بلطابق بلخامس - 92000 بلعربئش 

بملغرب.

تففيت حصص
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.5(91
بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 
تنت   2021 غشت   0( في  بملؤلخ 

بملصادقة على :
بلفبحد  عبد  (ة)  بلس د  تففيت 
من  بجتناع ة  حصة   550 بلشاعر 
أصل 1.000 حصة لفائدة بلس د (ة) 
غشت   0( بتاليخ  مصطفى بلجبالي 

.2021
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم   
بالبتدبئ ة بالعربئش بتاليخ 10 شتن 3 

2021 تحت لقم 06/2021)1.
720I

STE FIDUCIAIRE JBILOU LEYLA SARL

LAS EVENT
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
حل شركة

 STE FIDUCIAIRE JBILOU LEYLA
SARL

 AVENUE OMAR IBN
 ABDELAZIZ ENTRE SOL N°03
 IMMEUBLE ABRAJ DOUBAI ،

92000، LARACHE MAROC
LAS EVENT شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بلفح د(في 

طفل بلتصف ة)
 عنفبن مقرها بإلجتناعي )61 

تجزئة شعبان طريق طنحة بلرااط 
بلطابق بالل�شي - 92000 بلعربئش 

بملغرب.
حل شركة

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 
.4961

بلفح د  بلشريك  قربل  بنقت�شى 
2021 تقرل حل  )0 شتن 3  بملؤلخ في 
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 
مبلغ   LAS EVENT بلفح د  بلشريك 
دلهم  عنفبن   10.000 لأسنالها 
مقرها بإلجتناعي )61 تجزئة شعبان 
طريق طنحة بلرااط بلطابق بالل�شي 
- 92000 بلعربئش بملغرب مت جة 7 : 

عدم بلتففر على بلعنل.
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 61( ب  بلتصف ة  مقر  حدد    
بلرااط  تجزئة شعبان طريق طنحة 
بلعربئش   92000  - بالل�شي  بلطابق 

بملغرب. 
  عين:

بلس د(ة) صفاء بل 3يق  عنفبمه(ب) 
بية  بلعزيزية  بقامة  بلحسني  بملجنع 
بملغرب  طنجة   90000  116 لقم   4

كنصفي (ة) للشركة.
بلحد د  بإلقتضاء    عند 
بملخفلة  بلصالح ات  على  بملفر ضة 
تبل غ  بملخابرة  محل  محل  لهم 
بالتصف ة  بلعقفد  بلفثائق بملتعلقة 
طنحة  طريق  شعبان  تجزئة   61(  :

بلرااط بلطابق بالل�شي بلعربئش
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
بالبتدبئ ة بالعربئش بتاليخ 15 شتن 3 

2021 تحت لقم 16)1.
721I

ADYEL & ASSOCIES

BBDS MOROCCO
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تع ين مسي3 جديد للشركة

ADYEL & ASSOCIES
 bis Boulevard Ain 4(

 Taoujtate Résidence les Fleurs
Appartement N°2، 20000، بلدبل 

بلب ضاء بملغرب.
BBDS MOROCCO شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة
 عنفبن مقرها بإلجتناعي 1)1 
شالع بمفا إقامة بز ل مكتب لقم 

11 ب بلدبل بلب ضاء - 20000 بلدبل 
بلب ضاء بملغرب.

تع ين مسي3 جديد للشركة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.451287
بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 
2021 تم تع ين  06 شتن 3  بملؤلخ في 
بلس د(ة)  للشركة  جديد  مسي3 

بلسنتي�شي سهام كنسي3 آخر
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
 2( بتاليخ  بلب ضاء  بالدبل  بلتجالية 

شتن 3 2021 تحت لقم 818)79.
722I

WESTFIELD MOROCCO

 MAROC ANIMATION
MARINE

إعالن متعدد بلقربلبت

(DISLOG IMPULSE (DI
 Casablanca Abdelkarim

 elkhattabi residence jawharat
 elkods 75 Casablanca
 Abdelkarim elkhattabi

 residence jawharat elkods 75،
Casablanca ،0 بملغرب

 MAROC ANIMATION MARINE
»شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة«
 Rue :عنفبن مقرها بالجتناعي 

 Ibnou Habbous,Maarif
 Extension - El Maaeif (AR)

Casablanca39 - - بلدبل بلب ضاء 
بملغرب.

»إعالن متعدد بلقربلبت«
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي: 

.280967
بنقت�شى بلجنع بلعام بالستثنائي 

بملؤلخ في 20 يناير 2021
تم بتخاذ بلقربلبت بلتال ة: 

على  ينص  بلذي   :1 لقم  قربل 
بجتناع ة  حصة   800 هبة  مايلي: 
-مادية  أسناؤهم:  بآلت ة  لألشخاص 
ملك   - مسعفدي  -عنر  فاليس 

مسعفدي - حنزة مسعفدي
على  ينص  بلذي   :2 لقم  قربل 
1000 حصة بجتناع ة  جلب  مايلي: 
 MAROC ANIMATION شرمكة  م 
شركة  إلى   MARINE SARL

CAPMESS S.A
 تبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

بلنظام برسا�شي بلتال ة: 
بند لقم 1: بلذي ينص على مايلي: 
لتصي3  بلشركة:  مفع  تسن ة  تغ ي3 
محد دة  مسؤ ل ة  ذبت  شركة 
 MAROC شريك  ح د  ذبت 

ANIMATION MARINE SARLAU
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
 01 بتاليخ  بلب ضاء  بالدبل  بلتجالية 

أكتفار 2021 تحت لقم 794269.

72(I

LA DILIGENCE COMPTABLE

SONOTA
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تففيت حصص

LA DILIGENCE COMPTABLE
16 زمقة عبد بلعزيز بلثعالبي شالع 
عال7 بن عبد هللا بلطابق بلثاني 
بملكتب لقم 14 فاس ، 0000)، 

فاس بملغرب
SONOTA شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة
 عنفبن مقرها بإلجتناعي 26 زمقة 

عبد بلعزيز بفطالب بملدينة بلجديدة 
- 0000) فاس بملغرب.

تففيت حصص
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.22481
بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 
تنت   2021 غشت   02 في  بملؤلخ 

بملصادقة على :
تففيت بلس د (ة) بفشتى بلغني3ي 
أصل  من  بجتناع ة  حصة   1.000
6.000 حصة لفائدة بلس د (ة) سعد 

بلغني3ي بتاليخ 02 غشت 2021.
تففيت بلس د (ة) بفشتى بلغني3ي 
أصل  من  بجتناع ة  حصة   4.000
(ة)  بلس د  لفائدة  حصة   6.000
غشت   02 بتاليخ  بلغني3ي  هشام 

.2021
تففيت بلس د (ة) بفشتى بلغني3ي 
أصل  من  بجتناع ة  حصة   1.000
(ة)  بلس د  لفائدة  حصة   6.000
سع د طاسف بتاليخ 02 غشت 2021.
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم   
أكتفار   05 بتاليخ  بفاس  بلتجالية 

2021 تحت لقم 95)4.
724I

FATHICONSULTING

 AEONIAN CONSULTING
LLC

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 
بلشريك بلفح د

تأسيس شركة

FATHICONSULTING
 A8 LOTISSEMENT

 MOUSTAKBAL GH11
 APPARTEMENT NUMERO 13 ،
20190، CASABLANCA MAROC
Aeonian Consulting LLC شركة 

ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 
بلشريك بلفح د

 عنفبن مقرها بإلجتناعي 75 شالع 
11 يناير طابق 1 شقة لقم 169 - 

20000 بلدبل بلب ضاء 20000 بلدبل 
بلب ضاء بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بلفح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
518911

في  مؤلخ  مفثق  عقد  بنقت�شى 
تم إعدبد بلقامفن   2021 أكتفار   05
مسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 
بلفح د  بلشريك  ذبت  محد دة 

باملنيزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بلفح د.
عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 
 : تسن تها  بنختصر  بإلقتضاء 

.Aeonian Consulting LLC
 : بإيجاز  بلشركة  غرض 
بالستشالبت في مجا7 بالتصا7 ،  في 
بست3بت ج ة بلتسفيق ،مقدم بلخدمة 
للشركات  بالتصا7  بإلعالن  في 

بملغرا ة  برجنب ة.
بملتعلقة  بارعنا7  بلق ام   
بلحنالت  بإلنشاء  إدبلة  باالتصا7، 

بإلعالم ة.
في  بلتجالية  بلعالمات  تفع ل   

بملغرب
بلسلع  جن ع  بستي3بد  تصدير   

بلغذبئ ة  غي3 بلغذبئ ة..
75 شالع  عنفبن بملقر بالجتناعي : 
 -  169 لقم  شقة   1 يناير طابق   11
بلدبل   20000 بلدبل بلب ضاء   20000

بلب ضاء بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 

دلهم، مقسم كالتالي:
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 Parinjay GUPTA : 1000 بلس د

بق نة 100.000 دلهم.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :

حامل   Parinjay GUPTA بلس د 

 ،  Z4982480 لقم  بلسفر  جفبز 

عنفبمه(ب) بملنز7 لقم 559 بلقطاع 29 

)20)20 أتر  مفيدبغا تام بفذب ماغال 

برديش بلهند.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:

حامل   Parinjay GUPTA بلس د 

 ،  Z4982480 لقم  بلسفر  جفبز 

عنفبمه(ب) بملنز7 لقم 559 بلقطاع 29 

)20)20 أتر  مفيدبغا تام بفذب ماغال 

برديش بلهند

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

 11 بتاليخ  بلب ضاء  بالدبل  بلتجالية 

أكتفار 2021 تحت لقم 795967.

725I

ste FIDOKOM sarl au

TRACOSEL
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تففيت حصص

ste FIDOKOM sarl au

 N°163 rue dakhla hay el amal

 selouane nador ، 62700، Nador

Maroc

TRACOSEL شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة

 عنفبن مقرها بإلجتناعي لقم 174 

حي صفماص د سلفبن - 62702 

بلناضفل بملغرب.

تففيت حصص
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.17641

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 

تنت   2021 شتن 3   20 في  بملؤلخ 

بملصادقة على :

علي مصطفي  (ة)  بلس د  تففيت 

500 حصة بجتناع ة من أصل 500 

بسناع ل  (ة)  بلس د  لفائدة  حصة 

بلزيتفني بتاليخ 20 شتن 3 2021.

عاد7 لحري�شي  (ة)  تففيت بلس د 

500 حصة بجتناع ة من أصل 500 

بسناع ل  (ة)  بلس د  لفائدة  حصة 

بلزيتفني بتاليخ 20 شتن 3 2021.

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم   

 04 بتاليخ  بالناضفل  بالبتدبئ ة 

أكتفار 2021 تحت لقم 4045.

726I

ste FIDOKOM sarl au

ABF TRANS
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تأسيس شركة

ste FIDOKOM sarl au

 N°163 rue dakhla hay el amal

 selouane nador ، 62700، Nador

Maroc

ABF TRANS شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة

 عنفبن مقرها بإلجتناعي د بل 

عز زبت  الد ستفت زبيف - 62000 

بلناضفل بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

22917

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
تم إعدبد بلقامفن   2021 شتن 3   14

بملسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحد دة باملنيزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.

عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 

 ABF  : تسن تها  بنختصر  بإلقتضاء 

.TRANS

مقل   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بلبضائع لحساب بلغي3.

د بل   : بالجتناعي  بملقر  عنفبن 

 62000  - زبيف  عز زبت  الد ستفت 

بلناضفل بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 

دلهم، مقسم كالتالي:

 500  : بلعزيز  عبد  لبشد  بلس د 

حصة بق نة 100 دلهم للحصة.

بلس دة لبشد فت حة : 500 حصة 

بق نة 100 دلهم للحصة.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :

بلس د لبشد عبد بلعزيز عنفبمه(ب) 

جرس ف  بقل م  بملركز  مزك تام 

5104) جرس ف بملغرب.

عنفبمه(ب)  فت حة  لبشد  بلس دة 
بلناضفل   62700 حي بلففاق سلفبن 

بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:

بلس د لبشد عبد بلعزيز عنفبمه(ب) 

جرس ف  بقل م  بملركز  مزك تام 

5104) جرس ف بملغرب

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

 05 بتاليخ  بالناضفل  بالبتدبئ ة 

أكتفار 2021 تحت لقم 4048.

727I

WESTFIELD MOROCCO

SARLAU SERVUS
إعالن متعدد بلقربلبت

WESTFIELD MOROCCO

 Casablanca Abdelkarim

 elkhattabi residence jawharat

 elkods 75 ، 0، Casablanca

بملغرب

SARLAU SERVUS »شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة ذبت بلشريك 

بلفح د«

 عنفبن مقرها بالجتناعي: 10 
زمقة بلحرية بلطابق ) لقم 5 بلدبل 

 10Rue Liberté étage 3 / بلب ضاء

N5 - Casablanca - 20000 بلدبل 

بلب ضاء بملغرب.

»إعالن متعدد بلقربلبت«
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي: 

.((401

بنقت�شى بلجنع بلعام بالستثنائي 

تم بتخاذ   2021 ف 3بير   04 بملؤلخ في 

بلقربلبت بلتال ة: 

قربل لقم 1: بلذي ينص على مايلي: 
تعديل بلنظام برسا�شي

قربل لقم 2: بلذي ينص على مايلي: 
1000 ألف حصة  بملفبفقة على مقل 
CAPMESS S.A بجتناع ة إلى شركة

 تبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 
بلنظام برسا�شي بلتال ة: 

بند لقم 1: بلذي ينص على مايلي: 
محد دة  مسؤ ل ة  ذبت  شركة 

SARLAU SERVUS بشريك  ح د
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
 27 بتاليخ  بلب ضاء  بالدبل  بلتجالية 

شتن 3 2021 تحت لقم 794272.
728I

WESTFIELD MOROCCO

SARLAU MOTO STATION
إعالن متعدد بلقربلبت

WESTFIELD MOROCCO
 Casablanca Abdelkarim

 elkhattabi residence jawharat
 elkods 75 ، 0، Casablanca

بملغرب
 SARLAU MOTO STATION

»شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة 
ذبت بلشريك بلفح د«

 12Rue la :عنفبن مقرها بالجتناعي 
 Reunion quartier bourgogne -
Casablanca 12 زمقة بالجتناع حي 
بفلكفن بلدبل بلب ضاء 20000 بلدبل 

بلب ضاء بملنلكة بملغرا ة.
»إعالن متعدد بلقربلبت«

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي: 
.((400

بنقت�شى بلجنع بلعام بالستثنائي 
تم بتخاذ   2021 ف 3بير   04 بملؤلخ في 

بلقربلبت بلتال ة: 
قربل لقم 1: بلذي ينص على مايلي: 
 1000 مقل  مشر ع  على  بملفبفقة 
ألف حصة بجتناع ة لفائدة شركة 

CAPMESS S.A
قربل لقم 2: بلذي ينص على مايلي: 
غازي  هشام  بلس د  بين  هبة  عقد 
مسعفدي  ملك  مسعفدي  بلس دة 
لس دين  مسعفدي  حنزة   بلس د 

عنر مسعفدي  حنزة مسعفدي.
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قربل لقم ): بلذي ينص على مايلي: 

تعديل بلنظام برسا�شي

 تبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

بلنظام برسا�شي بلتال ة: 

بند لقم 1: بلذي ينص على مايلي: 

محد دة  مسؤ ل ة  ذبت  شركة 

 SARLAU MOTO بشريك  ح د 

STATION

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

 27 بتاليخ  بلب ضاء  بالدبل  بلتجالية 

شتن 3 2021 تحت لقم 794271.

729I

MOUSSAOUI HAJJI

IBN TAYMIYA
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

قفل بلتصف ة

MOUSSAOUI HAJJI

 RUE 08 N°07 NOUVELLE CITE

 ERFOUD ، 52200، ERFOUD

MAROC

IBN TAYMIYA شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة

 عنفبن مقرها بإلجتناعي : قصر 

حنابف عرب بلصباح غريس ألففد 

صند ق بل 3يد 112 ألففد - 52200 

ألففد بملغرب.

قفل بلتصف ة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

.9091

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 
تقرل   2021 شتن 3   17 في  بملؤلخ 

ذبت  شركة   IBN TAYMIYA حل 

لأسنالها  مبلغ  بملحد دة  بملسؤ ل ة 

مقرها  دلهم  عنفبن   10.000

بإلجتناعي قصر حنابف عرب بلصباح 

 112 بل 3يد  صند ق  ألففد  غريس 

ألففد بملغرب مت جة   52200  - ألففد 

رزمة في بلقطاع.

  عين:

مفمني  ببربه م  بلس د(ة) 
 عنفبمه(ب) زمقة بحند بله بة لقم 17 

بلبطحاء بلففد 52200 بلففد بملغرب 

كنصفي (ة) للشركة.

عل في  لضفبن  بلس د(ة) 
 168 لقم  بلسالم  حي   عنفبمه(ب) 
بلففد 52200 بلففد بملغرب كنصفي 

(ة) للشركة.
  قد تم بنعقاد بلجنع ة بلختام ة 
قصر  2021  في  شتن 3   17 بتاليخ 
ألففد  غريس  بلصباح  عرب  حنابف 
 52200  - ألففد   112 صند ق بل 3يد 

بلففد بملغرب.
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
 12 بتاليخ  بالرش دية  بالبتدبئ ة 

أكتفار 2021 تحت لقم )45.
7(0I

WESTFIELD MOROCCO

 MONDIAL MOTORS
SARLAU

إعالن متعدد بلقربلبت

WESTFIELD MOROCCO
 Casablanca Abdelkarim

 elkhattabi residence jawharat
 elkods 75 ، 0، Casablanca

بملغرب
 MONDIAL MOTORS SARLAU
»شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة 

ذبت بلشريك بلفح د«
 38Rue :عنفبن مقرها بالجتناعي 
 Ibnou Habous - Casablanca 38
زمقة ببن بلحبفس بلدبل بلب ضاء 
20000 بلدبل بلب ضاء بملنلكة 

بملغرا ة.
»إعالن متعدد بلقربلبت«

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي: 
.9018(

بنقت�شى بلجنع بلعام بالستثنائي 
بملؤلخ في 04 ف 3بير 2021

تم بتخاذ بلقربلبت بلتال ة: 
قربل لقم 1: بلذي ينص على مايلي: 
 175.000 بملفبفقة على مشر ع مقل 
حصة  ألف  مئة  خنس  سبعفن 
 CAPMESS بجتناع ة لفائدة شركة 

S.A
قربل لقم 2: بلذي ينص على مايلي: 
عقد هبة تم بنفجبه منح بلس د عنر 
مسعفدي  ملك  مسعفدي  بلس دة 
بلحصص  مسعفدي  حنزة   بلس د 

بالجتناع ة بلخاصة بكل من بلس د 

هشام غازي بملسعفدي  مادية فاليس 

بملحددة ق نتها بالفثائق بلرسن ة

قربل لقم ): بلذي ينص على مايلي: 

تعديل بلنظام برسا�شي 

 تبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

بلنظام برسا�شي بلتال ة: 

بند لقم 1: بلذي ينص على مايلي: 

محد دة  مسؤ ل ة  ذبت  شركة 

 SARLAU MONDIAL بشريك  ح د

MOTORS

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

 27 بتاليخ  بلب ضاء  بالدبل  بلتجالية 

شتن 3 2021 تحت لقم )79426.

7(1I

WESTFIELD MOROCCO

SARLAU VETER MAROC
إعالن متعدد بلقربلبت

WESTFIELD MOROCCO

 Casablanca Abdelkarim

 elkhattabi residence jawharat

 elkods 75 ، 0، Casablanca

بملغرب

SARLAU VETER MAROC »شركة 

ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة ذبت 

بلشريك بلفح د«

 38Rue :عنفبن مقرها بالجتناعي 

 Ibnou Habous - Casablanca 38
زمقة ببن بلحبفس بلدبل بلب ضاء 

20000 بلدبل بلب ضاء بملنلكة 

بملغرا ة.

»إعالن متعدد بلقربلبت«
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي: 

.11415(

بنقت�شى بلجنع بلعام بالستثنائي 

بملؤلخ في 04 ف 3بير 2021

تم بتخاذ بلقربلبت بلتال ة: 

قربل لقم 1: بلذي ينص على مايلي: 

 18.000 مقل  مشر ع  على  بملفبفقة 

بجتناع ة  حصة  ألف  عشر  ثنام ة 

CAPMESS S.A لفائدة شركة

قربل لقم 2: بلذي ينص على مايلي: 

تعديل بلنظام برسا�شي.

قربل لقم ): بلذي ينص على مايلي: 
من  كل  منح  بنفجبه  تم  هبة  عقد 
بلس د عنر مسعفدي  بلس دة ملك 
مسعفدي  حنزة  مسعفدي  بلس د 
بلخاصة  بالجتناع ة  بلحصص 
مسعفدي  غازي  هشام  بالس د 
 بلس دة مادية فاليس بملحددة ق نتها 

بالفثائق بلرسن ة
 تبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

بلنظام برسا�شي بلتال ة: 
بند لقم 1: بلذي ينص على مايلي: 
محد دة  مسؤ ل ة  ذبت  شركة 
 SARLAU VETER بشريك  ح د 

MAROC
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
 27 بتاليخ  بلب ضاء  بالدبل  بلتجالية 

شتن 3 2021 تحت لقم 794265.

7(2I

WESTFIELD MOROCCO

INTELLITECH SARLAU
إعالن متعدد بلقربلبت

WESTFIELD MOROCCO
 Casablanca Abdelkarim

 elkhattabi residence jawharat
 elkods 75 ، 0، Casablanca

بملغرب
INTELLITECH SARLAU »شركة 

ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة ذبت 
بلشريك بلفح د«

 12Rue la :عنفبن مقرها بالجتناعي 
 Reunion quartier bourgogne -
Casablanca 12 زمقة بالجتناع حي 
بفلكفن بلدبل بلب ضاء 20000 بلدبل 

بلب ضاء بملغرب.
»إعالن متعدد بلقربلبت«

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي: 
.(50(75

بنقت�شى بلجنع بلعام بالستثنائي 
تم بتخاذ   2021 ف 3بير   04 بملؤلخ في 

بلقربلبت بلتال ة: 
قربل لقم 1: بلذي ينص على مايلي: 
 1000 مقل  مشر ع  على  بملفبفقة 
ألف حصة بجتناع ة لفائدة شركة 

.CAPMESS S.A
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قربل لقم 2: بلذي ينص على مايلي: 
تعديل بلنظام برسا�شي 

قربل لقم ): بلذي ينص على مايلي: 
بلس دة  منح  بنفجبه  تم  هبة  عقد 
مادية فاليس  بلس دة ملك مسعفدي 
من  لكل  بالجتناع ة  بلحصص 
بلسادة هشام عازي مسعفدي  حنزة 
بملحددة  مسعفدي  مسعفدي  عنر 

ق نتها بالفثائق بلرسن ة
 تبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

بلنظام برسا�شي بلتال ة: 
على  ينص  بلذي   :1 لقم  بند 
مسؤ ل ة  ذبت  شركة  مايلي: 
 SARLAU بشريك  ح د  محد دة 

INTELLITECH
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
 27 بتاليخ  بلب ضاء  بالدبل  بلتجالية 

شتن 3 2021 تحت لقم 794267.
7((I

SAFA ACCOUNTING COMPANY

TCHABOUBOU
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

حل شركة

 SAFA ACCOUNTING
COMPANY

شالع بلجيش بمللكي بقامة بينان 
بلطابق 5 لقم 9 ، 000)9، تطفبن 

بملغرب
TCHABOUBOU شركة ذبت 
بملسؤ ل ة بملحد دة(في طفل 

بلتصف ة)
 عنفبن مقرها بإلجتناعي شالع 

مفالي بلحسن بن مهدي حي طفيبلة 
- 000)9 تطفبن بملغرب.

حل شركة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.94((
بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 
2021 تقرل حل  28 شتن 3  بملؤلخ في 
بملحد دة  بملسؤ ل ة  ذبت  شركة 
لأسنالها  مبلغ   TCHABOUBOU
مقرها  دلهم  عنفبن   400.000
بن  بلحسن  مفالي  شالع  بإلجتناعي 
تطفبن   9(000  - مهدي حي طفيبلة 
بملبكر  بلحل   :  7 مت جة  بملغرب 

للشركة.

شالع  ب  بلتصف ة  مقر  حدد    

مفالي بلحسن بن مهدي حي طفيبلة 

- 000)9 تطفبن بملغرب. 

  عين:

تشابفاف  سالم  بلس د(ة) 

تانس فت لقم  شالع  بد   عنفبمه(ب) 

تطفبن بملغرب كنصفي   9(000  92

(ة) للشركة.

 عند بإلقتضاء بلحد د بملفر ضة 

محل  لهم  بملخفلة  بلصالح ات  على 

بملخابرة  محل تبل غ بلعقفد  بلفثائق 

مفالي  شالع   : بالتصف ة  بملتعلقة 

بلحسن بن مهدي حي طفيبلة

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

أكتفار   08 بالبتدبئ ة بتطفبن بتاليخ 

2021 تحت لقم 957).

7(4I

SAFA ACCOUNTING COMPANY

 SAFA ACCOUNTING
COMPANY

شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة
إضافة تسن ة تجالية أ  شعال 

 SAFA ACCOUNTING

COMPANY

شالع محند بلخربز لقم 551 تطفبن 

، 000)9، تطفبن بملغرب

 SAFA ACCOUNTING

COMPANY »شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة«

 عنفبن مقرها بالجتناعي: شالع 

محند بلخربز لقم 551 تطفبن - 

000)9 تطفبن بملغرب.

»إضافة تسن ة تجالية أ  شعال«
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي: 

.29(21

بنقت�شى بلجنع بلعام بالستثنائي 
تقرل   2021 شتن 3   22 في  بملؤلخ 

إضافة شعال تجالي للشركة  هف:

SAFA-COMP

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم   

أكتفار   06 بالبتدبئ ة بتطفبن بتاليخ 

2021 تحت لقم 947).

7(5I

SAFA ACCOUNTING COMPANY

 SAFA ACCOUNTING
COMPANY

شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة
تحفيل بملقر بالجتناعي للشركة

 SAFA ACCOUNTING
COMPANY

شالع محند بلخربز لقم 551 تطفبن 
، 000)9، تطفبن بملغرب
 SAFA ACCOUNTING

COMPANY شركة ذبت بملسؤ ل ة 
بملحد دة

 عنفبن مقرها بإلجتناعي شالع 
محند بلخربز لقم 551 تطفبن - 

000)9 تطفبن بملغرب.
تحفيل بملقر بالجتناعي للشركة

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 
.29(21

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 
بملؤلخ في 22 شتن 3 2021 تم تحفيل 
من  للشركة  بلحالي  بالجتناعي  بملقر 
»شالع محند بلخربز لقم 551 تطفبن 
»شالع  إلى  تطفبن بملغرب«   9(000  -
بلطابق  إينان  إقامة  بمللكي  بلجيش 
 9(000  - تطفبن   9 لقم  بلخامس 

تطفبن بملغرب«.
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
شتن 3   22 بالبتدبئ ة بتطفبن بتاليخ 

2021 تحت لقم 947).
7(6I

CHATER PREMIUM CONSULTING

 CENTRE ÉMERAUDE DE
RÉÉDUCATION

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 
بلشريك بلفح د

تأسيس شركة

 CHATER PREMIUM
CONSULTING

 21RUE GHASSANE KANAFANI
 4EME ETAGE BUR 20 ، 30000،

fes maroc
 CENTRE ÉMERAUDE DE
RÉÉDUCATION شركة ذبت 

مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 
بلفح د

 عنفبن مقرها بإلجتناعي شالع 
عال7 بن عبد هللا، زمقة اللة فاطنة 
بلزهربء، بلطابق )، لقم 4 - 0000) 

فاس بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بلفح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
69905

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
تم إعدبد بلقامفن   2021 أكتفار   14
مسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 
بلفح د  بلشريك  ذبت  محد دة 

باملنيزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بلفح د.
عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 
 : تسن تها  بنختصر  بإلقتضاء 
 CENTRE ÉMERAUDE DE

.RÉÉDUCATION
مفساني   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

حركي.
شالع   : بالجتناعي  بملقر  عنفبن 
عال7 بن عبد هللا، زمقة اللة فاطنة 
 (0000 -  4 )، لقم  بلطابق  بلزهربء، 

فاس بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 

دلهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : بفصف حة  عنر  بلس د 

حصة بق نة 100 دلهم للحصة.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :
بلس د عنر بفصف حة عنفبمه(ب) 
م ج   7 زمقة أبف مفبعم شقة   5 لقم 

0000) فاس بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:
بلس د عنر بفصف حة عنفبمه(ب) 
م ج   7 زمقة أبف مفبعم شقة   5 لقم 

0000) فاس بملغرب
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
أكتفار   15 بتاليخ  بفاس  بلتجالية 

2021 تحت لقم 7)46.
7(7I
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fiduciare ait assou

لو بون فيلون
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
تأسيس شركة

fiduciare ait assou
 198lot mesguina drarga agadir ،

80000، agadir maroc
لف بفن ف لفن شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بلفح د
 عنفبن مقرها بإلجتناعي تجزئة 

جنان سلطامة لقم 120 بيت ملف7 - 
50)86 بمزكان بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بلفح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
24199

في  مؤلخ  مفثق  عقد  بنقت�شى 
بلقامفن  إعدبد  تم   2021 يفم ف   25
مسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 
بلفح د  بلشريك  ذبت  محد دة 

باملنيزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بلفح د.
عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 
: لف بفن  بإلقتضاء بنختصر تسن تها 

ف لفن.
ب ع   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

معدبت  مفبد بلبناء.
تجزئة   : بالجتناعي  بملقر  عنفبن 
120 بيت ملف7 -  جنان سلطامة لقم 

50)86 بمزكان بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 

دلهم، مقسم كالتالي:
بلس د مفلبد لحلف : 1.000 حصة 

بق نة 100 دلهم للحصة.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :
عنفبمه(ب)  لحلف  مفلبد  بلس د 

فرنسا 4000) فرنسا فرنسا.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:

عنفبمه(ب)  لحلف  مفلبد  بلس د 
فرنسا 4000) فرنسا فرنسا

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
شتن 3   09 بتاليخ  بامزكان  بالبتدبئ ة 

2021 تحت لقم 1887.
7(8I

MOUSSAOUI HAJJI

ARFOUD CAR
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تففيت حصص

MOUSSAOUI HAJJI
 RUE 08 N°07 NOUVELLE CITE
 ERFOUD ، 52200، ERFOUD

MAROC
ARFOUD CAR شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة
 عنفبن مقرها بإلجتناعي شالع 

فلسطين بلحي بلجديد محل لقم 26 
بلففد - 52200 بلففد بملغرب.

تففيت حصص
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.14(75
بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 
تنت   2021 أكتفار   04 في  بملؤلخ 

بملصادقة على :
بلرزبق  عبد  (ة)  بلس د  تففيت 
من  بجتناع ة  حصة   500 بلعنالي 
(ة)  حصة لفائدة بلس د   500 أصل 
أكتفار   04 بتاليخ  بلزياني  نعنان 

.2021
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم   
 14 بتاليخ  بالرش دية  بالبتدبئ ة 

أكتفار 2021 تحت لقم )46.
7(9I

BENCH FOOD LAB

DECOMENAGE
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تحفيل بملقر بالجتناعي للشركة

DECOMENAGE
 Casablanca, 59 Boulevard

 Zerktouni, 7ème étage Appt 20
20000 ،، بلدبل بلب ضاء بملغرب
DECOMENAGE شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة

 عنفبن مقرها بإلجتناعي 
 Casablanca, 38 rue Abdelkrim

diouri - 20000 بلدبل بلب ضاء 
بملغرب.

تحفيل بملقر بالجتناعي للشركة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.8947(
بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 
تم تحفيل   2021 ماي   05 بملؤلخ في 
من  للشركة  بلحالي  بالجتناعي  بملقر 
 Casablanca, 38 rue Abdelkrim«
بلب ضاء  بلدبل   diouri - 20000
 Casablanca, 59« إلى  بملغرب« 
 BOULEVARD ZERKTOUNI
 7ème étage Appt 20 - 20000

بلدبل بلب ضاء بملغرب«.
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
 09 بتاليخ  بلب ضاء  بالدبل  بلتجالية 

شتن 3 2021 تحت لقم 792227.

740I

FIMAG

SPANY FLOR
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
تأسيس شركة

FIMAG
67 زمقة 15 لياض بلعالي 
بلدبلبلب ضاء ، 20550، 

بلدبلبلب ضاء بملغرب
SPANY FLOR شركة ذبت 

مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 
بلفح د

 عنفبن مقرها بإلجتناعي 26 شالع 
مرس بلسلطان، شقة لقم ) بلطابق 
بر 7 - 20490 بلدبل بلب ضاء بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بلفح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
518797

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
تم إعدبد بلقامفن   2021 شتن 3   (0
مسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 
بلفح د  بلشريك  ذبت  محد دة 

باملنيزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بلفح د.

عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 

 SPANY : بإلقتضاء بنختصر تسن تها

.FLOR

غرض   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بلشركة في كل من بملغرب  بلخالج:

(تصف ف  بلتجن ل  مهنة 

مك اج   ، عناية   ، تجن ل   ، شعر 

في  إلخ)   ، تجن ل  مستحضربت   ،

مفبقع متعددة: صالفمات بلتجن ل أ  

بملحالت بلتجالية أ  في بملنز7.

إنشاء  ح ازة  تأجي3  تشغ ل   

أي مؤسسة أ  أصف7 تجالية تتعلق 

بارنشطة بملذكفلة أعاله ؛

 بملشالكة بملباشرة أ  غي3 بملباشرة 

تجالية  عنل ات  أي  في  للشركة 

بأحد  مرتبطة  تكفن  قد  صناع ة 

عن طريق   ، بملذكفلة أعاله  برش اء 

إنشاء شركة جديدة للنساهنات أ  
بالكتتاب أ  شربء برسهم أ  بلحقفق 

بالجتناع ة أ  بالمدماج أ  بالتحاد أ  

بملشالكة.

بملعامالت  جن ع   ، أعم    بشكل 

بلتجالية أ  بلصناع ة أ  بلتجالية أ  

تتعلق  قد  بلتي  بلعقالية  أ   بملنقفلة 

بغرض  مباشر  غي3  أ   مباشر  بشكل 

بلشركة أ  تعزز تطفيرها..

26 شالع  عنفبن بملقر بالجتناعي : 

مرس بلسلطان، شقة لقم ) بلطابق 

بر 7 - 20490 بلدبل بلب ضاء بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.

بلشركة:  لأسنا7  مبلغ 

100.000,00 دلهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : تا يرت  نع نة  بلس دة 

دلهم   100.000,00 بق نة  حصة 

للحصة.

 1.000  : تا يرت  نع نة  بلس دة 

بق نة 100.000,00 دلهم.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :



21705 الجريدة الرسميةعدد 5688 - 27 لا ع بر 7 )144 )) مففن 3 2021) 

تا يرت عنفبمه(ب)  نع نة  بلس دة 
دلب بملنجرة زمقة 60 لقم 26 20554 

بلدبل بلب ضاء بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:

تا يرت عنفبمه(ب)  نع نة  بلس دة 
دلب بملنجرة زمقة 60 لقم 26 20554 

بلدبل بلب ضاء بملغرب

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

 08 بتاليخ  بلب ضاء  بالدبل  بلتجالية 

أكتفار 2021 تحت لقم 795849.

741I

سبي3بتي

سبيراتي
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
تأسيس شركة

سبي3بتي
لقم 19 جنان بيت بملي3 باب بلخنيس 

تال دبمت ، 000)8، تال دبمت 

بملغرب

سبي3بتي شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بلفح د

 عنفبن مقرها بإلجتناعي 19 جنان 

بيت بملي3 باب بلخنيس تال دبمت - 

000)8 تال دبمت بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بلفح د 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

8151

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
تم إعدبد بلقامفن   2021 أكتفار   18

مسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بلفح د  بلشريك  ذبت  محد دة 

باملنيزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بلفح د.

عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 

 : تسن تها  بنختصر  بإلقتضاء 

سبي3بتي.

بالشغا7   : غرض بلشركة بإيجاز 

بلعنفم ة.

عنفبن بملقر بالجتناعي : 19 جنان 

 - تال دبمت  بلخنيس  باب  بملي3  بيت 

000)8 تال دبمت بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 

دلهم، مقسم كالتالي:

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :

بلس د سف ان بلكنا ي عنفبمه(ب) 

جناعة زب ية س دي بلطاهر تال دبمت 

000)8 تال دبمت بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:

بلس د سف ان بلكنا ي عنفبمه(ب) 

جناعة زب ية س دي بلطاهر تال دبمت 

000)8 تال دبمت بملغرب

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

 18 بتاليخ  بتال دبمت  بالبتدبئ ة 

أكتفار 2021 تحت لقم 7)14.

74(I

Cap Conseils

BERICOLOR
شركة بملساهنة

تجديد مدة مزب لة مهام بملسي3ين

Cap Conseils

 Bd Ibrahim Roudani ،  ,(0(

20390، Casablanca Maroc

BERICOLOR »شركة بملساهنة«

كلم  بالجتناعي:  مقرها   عنفبن 

بلصناعي  بلحي  بلجديدة  طريق   9

ليساسفة كلم 9 طريق بلجديدة بلحي 

بلدبل   20190 ليساسفة  بلصناعي 

بلب ضاء بملغرب.

مهام  مزب لة  مدة  »تجديد 

بملسي3ين«

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي: 

.(4812

بنقت�شى بلجنع بلعام بالستثنائي 

بملؤلخ في 0) يفم ف 2021

مهام  مزب لة  مدة  تجديد  تقرل 

بملسي3ين ملدة: 5 سنفبت.

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
 07 بتاليخ  بلب ضاء  بالدبل  بلتجالية 

أكتفار 2021 تحت لقم 795722.
744I

مكتب محاسبة

ATELIER-CREATION
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
تأسيس شركة

مكتب محاسبة
عنالة 41 شقة 2 زمقة عال7 بن عبد 
هللا ص.ب 200 بلرش دية ، 52004، 

بلرش دية بملغرب
ATELIER-CREATION شركة ذبت 
مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 

بلفح د
 عنفبن مقرها بإلجتناعي بلعنالة 
لقم 04 بلح بفس بلطابق بال 7 

شالع محند بلخامس بلرش دية - 
52000 بلربش دية بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بلفح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
15245

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
تم إعدبد بلقامفن   2021 غشت   17
مسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 
بلفح د  بلشريك  ذبت  محد دة 

باملنيزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بلفح د.
عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 
 : تسن تها  بنختصر  بإلقتضاء 

.ATELIER-CREATION
مهندس   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

معنالي.
بلعنالة   : بالجتناعي  بملقر  عنفبن 
لقم 04 بلح بفس بلطابق بال 7 شالع 
 52000  - محند بلخامس بلرش دية 

بلربش دية بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 

دلهم، مقسم كالتالي:

 : علفي  بدليس  مفالي  بلس د 

دلهم   100 بق نة  حصة   1.000

للحصة.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :

علفي  بدليس  مفالي  بلس د 

عنفبمه(ب) كندب 870) كندب كندب.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:

علفي  بدليس  مفالي  بلس د 

عنفبمه(ب) كندب 870) كندب كندب

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

 1( بتاليخ  بالرش دية  بالبتدبئ ة 

شتن 3 2021 تحت لقم 2075.

745I

FIDUCIAIRE OTHMANE

KOSHAZIM TRAVAUX
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE OTHMANE

 kenitra ، 14000، KENITRA

MAROC

KOSHAZIM TRAVAUX شركة 

ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

 عنفبن مقرها بإلجتناعي 1) حي 

مرتي3 عبد بلسالم بن محند مكتب 

2 بقامة لياض زيتفن فا7 فلفلي - 

14000 بلقن طرة بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

6285(

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 

تم إعدبد بلقامفن   2021 أكتفار   04

بملسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحد دة باملنيزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.

عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 

 : تسن تها  بنختصر  بإلقتضاء 

.KOSHAZIM TRAVAUX
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غرض بلشركة بإيجاز :
 كهراائي بناء

سباك.
حي   (1  : بالجتناعي  بملقر  عنفبن 
مرتي3 عبد بلسالم بن محند مكتب 
 - بقامة لياض زيتفن فا7 فلفلي   2

14000 بلقن طرة بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 

دلهم، مقسم كالتالي:
بق نة   500  : بلس د لف ق حازم 

100 دلهم.
 : كسكفس  بلفبحد  عبد  بلس د 

500 بق نة 100 دلهم.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :
بلس د لف ق حازم عنفبمه(ب) بقامة 
 17 بلشقة   414 106 عنالة  بلكفلف 

14000 بلقن طرة بملغرب.
كسكفس  بلفبحد  عبد  بلس د 
زمقة معنفلة عنالة أ   (2 عنفبمه(ب) 

شقة 14 14000 بلقن طرة بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:
بلس د لف ق حازم عنفبمه(ب) بقامة 
 17 بلشقة   414 106 عنالة  بلكفلف 

14000 بلقن طرة بملغرب
كسكفس  بلفبحد  عبد  بلس د 
زمقة معنفلة عنالة أ   (2 عنفبمه(ب) 

شقة 14 14000 بلقن طرة بملغرب
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
 18 بتاليخ  بالقن طرة  بالبتدبئ ة 

أكتفار 2021 تحت لقم 88701.
746I

FIDUCIAIRE INTERNATIONALE JFK

CENTRAMEDIC
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

مالءمة بلنظام برسا�شي للشركة

 FIDUCIAIRE INTERNATIONALE
JFK

62 شالع س دي عبد بلرحنان 
بلشقة 1 ، 20200، بلدبل بلب ضاء 

بملغرب
 CENTRAMEDIC

شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة«

 عنفبن مقرها بالجتناعي: دبل بفعزة 

كلم 25 طريق أزمفل - 0000 بلدبل 

بلب ضاء بملغرب.

»مالءمة بلنظام برسا�شي للشركة«

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي: -.

بنقت�شى بلجنع بلعام بالستثنائي 

بملؤلخ في 1) غشت 2021

برسا�شي  بلنظام  مالءمة  تقرل 

قرل  للشركة مع مقتض ات بلقامفن: 

بلنظام  على  بملصادقة  بلعام  بلجنع 

برسا�شي بلجديد

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم   

 15 بتاليخ  بلب ضاء  بالدبل  بلتجالية 

أكتفار 2021 تحت لقم 796821.

747I

Cap Conseils

S.M.P.R.O
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تفس ع نشاط بلشركة 

Cap Conseils

 Bd Ibrahim Roudani ، ,(0(

20390، Casablanca Maroc

S.M.P.R.O شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة

 عنفبن مقرها بالجتناعي كلم 

9 طريق بلجديدة بلحي بلصناعي 

ليساسفة كلم 9 طريق بلجديدة 

بلحي بلصناعي ليساسفة 20190 

بلدبل بلب ضاء بملغرب.

تفس ع نشاط بلشركة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.(5885

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 

تنت   2021 يفل فز   05 في  بملؤلخ 

نشاط  إلى  بلتال ة  برنشطة  إضافة 

بلشركة بلحالي :

جن ع  شربء  ا ع  تأجي3  تطفير 

- أي نشاط زلبعي  برلب�شي بلزلبع ة 

أي   ، زلبعي  صناعي  بستغال7  أ  

عنل ة بستي3بد  تصدير تجالية تتعلق 

باالنشطة بلزلبع ة.

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

 15 بتاليخ  بلب ضاء  بالدبل  بلتجالية 

أكتفار 2021 تحت لقم 796826.

748I

مكتب محاسبة

 MOROCCO SAND SEA

TOURS
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
قفل بلتصف ة

مكتب محاسبة

عنالة 41 شقة 2 زمقة عال7 بن عبد 

هللا ص.ب 200 بلرش دية ، 52004، 

بلرش دية بملغرب

 MOROCCO SAND SEA TOURS

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د

 عنفبن مقرها بإلجتناعي : قصر 
لايت ص.ب 42 ب ففس بلرش دية - 

)5205 بلرش دية بملغرب.

قفل بلتصف ة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

.10981

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 

2021 تقرل حل  10 غشت  بملؤلخ في 

 MOROCCO SAND SEA TOURS

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

لأسنالها  مبلغ  بلفح د  بلشريك 

مقرها  دلهم  عنفبن   100.000

 42 ص.ب  لايت  قصر  بإلجتناعي 

ب ففس بلرش دية - )5205 بلرش دية 

بملغرب مت جة لعجز بلشركة.

  عين:
عنرب ي  يفسف  بلس د(ة) 

 42 ص.ب  لايت  قصر   عنفبمه(ب) 

ب ففس   5205( بلرش دية  ب ففس 

(ة)  كنصفي  بملغرب  بلرش دية 

للشركة.

  قد تم بنعقاد بلجنع ة بلختام ة 

قصر  2021  في  غشت   10 بتاليخ 
 - ب ففس بلرش دية   42 لايت ص.ب 

)5205 بلرش دية بملغرب.

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

 18 بتاليخ  بالرش دية  بالبتدبئ ة 

أكتفار 2021 تحت لقم 467.

749I

KHM CONSULTING

FASHION FABRIC

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د

إنشاء فرع تابع للشركة

KHM CONSULTING

1 زمقة بيت باعنربن بملنر ب بلطابق 

بال 7 بلرقم 106 تقاطع شالع محند 

بلخامس  بملقا مة ، 20050، بلدبل 

بلب ضاء بملغرب

FASHION FABRIC شركة ذبت 

مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 

بلفح د

 عنفبن مقرها بإلجتناعي شالع 

أبفاكر بلقديري إقامة بحفاد عنالة 

ب بلطابق بلثاني بملكتب لقم 8 س دي 

معر ف - 20520 بلدبلبلب ضاء 

بملغرب.

إنشاء فرع تابع للشركة

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.405419

بلفح د  بلشريك  قربل  بنقت�شى 

بملؤلخ في 14 شتن 3 2021 تقرل إنشاء 

بلتسن ة  تحت  للشركة  تابع  فرع 

FASHION FABRIC  بلكائن 

لقم  ملك مصر هللا  تجزئة  بالعنفبن 

بلثاني بملنطقة بلصناع ة  بلطابق   4

بلدبلبلب ضاء   29490  - مديفمة 

بلس د(ة)  طرف  من  بملغرب  بملسي3 

بلسبفعي محند.

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

 18 بتاليخ  بلب ضاء  بالدبل  بلتجالية 

أكتفار 2021 تحت لقم 797084.

750I
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marrakech externalisation

SECOTEX
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تففيت حصص

marrakech externalisation

 angle rue tarik ibn ziad &ibn

 aicha résidence excel sior imm

 18 appt 6 guéliz ، 40000،

marrakech maroc

SECOTEX شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة

 عنفبن مقرها بإلجتناعي تجزئة 205 

س دي غامم بلحي بلصناعي مربكش - 

40000 مربكش بملغرب.

تففيت حصص
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.6027

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 

تنت   2021 شتن 3   01 في  بملؤلخ 

بملصادقة على :
طاهري  بسناء  (ة)  تففيت بلس د 

1.088 حصة  جفطي بدلي�شي حسني 

حصة   4.(50 أصل  من  بجتناع ة 

مطاح  بناني  عنر  (ة)  بلس د  لفائدة 

بتاليخ 01 شتن 3 2021.
طاهري  بسناء  (ة)  تففيت بلس د 

1.087 حصة  جفطي بدلي�شي حسني 

حصة   4.(50 أصل  من  بجتناع ة 

بناني  بسناع ل  (ة)  بلس د  لفائدة 

مطاح بتاليخ 01 شتن 3 2021.
طاهري  بسناء  (ة)  تففيت بلس د 

1.087 حصة  جفطي بدلي�شي حسني 

حصة   4.(50 أصل  من  بجتناع ة 

لفائدة بلس د (ة) ببربه م بناني مطاح 

بتاليخ 01 شتن 3 2021.
طاهري  بسناء  (ة)  تففيت بلس د 

1.088 حصة  جفطي بدلي�شي حسني 

حصة   4.(50 أصل  من  بجتناع ة 

بلدين بناني  عالء  (ة)  لفائدة بلس د 

مطاح بتاليخ 01 شتن 3 2021.

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم   

أكتفار   18 بلتجالية بنربكش بتاليخ 

2021 تحت لقم 128607.

751I

QUALIMAINT SARL AU

FIRST LABEL MAROC
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تففيت حصص

QUALIMAINT SARL AU
 N°10, Espace Riad Fès ,Rue

 Lalla Aïcha , 4eme étage ,bureau
n°21 , Fès ، 30000، FES MAROC
FIRST LABEL MAROC شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة
 عنفبن مقرها بإلجتناعي لقم )21 
زمقة بلسالم بلن3جس ب - 0000) 

فاس بملغرب.
تففيت حصص

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 
.(4517

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 
تنت   2021 أبريل   19 في  بملؤلخ 

بملصادقة على :
 LUDOVIC (ة)  بلس د  تففيت 
حصة   HERVE COHEN 2.550
حصة   2.550 أصل  من  بجتناع ة 
 GILLES KIMAN (ة)  لفائدة بلس د 

بتاليخ 19 أبريل 2021.
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم   
يفم ف   (0 بتاليخ  بفاس  بلتجالية 

2021 تحت لقم 194).

752I

RGCM

ELECTRI.COM FEDALA
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
حل شركة

RGCM
شالع بلجيش بمللكي50 عنالة 

بلشباب بلشقة لقم 5 بلطابق بال 7 
بملحندية ، 20800، بملحندية 

بملغرب
ELECTRI.COM FEDALA شركة 

ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 
بلشريك بلفح د(في طفل بلتصف ة)
 عنفبن مقرها بإلجتناعي ) بلفك 
7 دلب مربكش بملحندية - 20800 

بملحندية بملغرب.

حل شركة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.18849

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 

بملؤلخ في 12 أكتفار 2021 تقرل حل 

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

 ELECTRI.COM بلفح د  بلشريك 

 100.000 لأسنالها  مبلغ   FEDALA

 ( بإلجتناعي  مقرها  دلهم  عنفبن 

 - بملحندية  مربكش  دلب   7 بلفك 

 : بملحندية بملغرب مت جة 7   20800

عدم مزب لة بي نشاط.

بلفك   (   حدد مقر بلتصف ة ب 

 20800  - دلب مربكش بملحندية   7

بملحندية بملغرب. 

  عين:
حنقازي  نع نة  بلس د(ة) 
مالك  بقامة  مكفل  زمقة   عنفبمه(ب) 

بملحندية   16 بلشقة   4 بلطابق 

كنصفي  بملغرب  بملحندية   20800

(ة) للشركة.

  عند بإلقتضاء بلحد د بملفر ضة 

محل  لهم  بملخفلة  بلصالح ات  على 

بملخابرة  محل تبل غ بلعقفد  بلفثائق 

بملتعلقة بالتصف ة : -

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

 14 بتاليخ  باملحندية  بالبتدبئ ة 

أكتفار 2021 تحت لقم 2181.

75(I

G.B.C GESTION ET CONSEIL

BETA CARRIERES
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تحفيل بملقر بالجتناعي للشركة

G.B.C GESTION ET CONSEIL

 IMMEUBLE 16 RUE YOUSSEF

 IBN TACHAFINE ETAGE 4,

 Appartement 21 ، 60000،

OUJDA MAROC

BETA CARRIERES شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة

 عنفبن مقرها بإلجتناعي حي بلقدس 
زمقة بل 3بق لقم 19 (محل). - 60000 

 جدة بملغرب.

تحفيل بملقر بالجتناعي للشركة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.29725

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 

بملؤلخ في 20 أكتفار 2020 تم تحفيل 

من  للشركة  بلحالي  بالجتناعي  بملقر 

 19 لقم  بل 3بق  زمقة  بلقدس  »حي 

إلى  60000  جدة بملغرب«   - (محل). 

حي  بلعلج  تجزئة  م 3بس  زمقة   ،45«

 60000  - بلثاني  بلطابق  بلحسني، 

 جدة بملغرب«.

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

أكتفار   08 بتاليخ  بفجدة  بلتجالية 

2021 تحت لقم 510).

754I

FIDUCIAIRE BOUGAFER CONSEIL SARL

حوزي تراف
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE BOUGAFER

CONSEIL SARL

 eme ETAGE N°369 Rue ALLAL 2

 Ben ABDELLAH SETTAT 2 eme

 ETAGE N°369 Rue ALLAL Ben

 ABDELLAH SETTAT، 26000،

Settat maroc

حفزي تربف شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بلفح د

 عنفبن مقرها بإلجتناعي بلفك - أ- 

لقم 08 د بل شعفف  بحة س دي 

بربه م مربكش - 40000 مربكش 

بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بلفح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

46961

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
بلقامفن  إعدبد  تم   2011 ماي   24

مسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بلفح د  بلشريك  ذبت  محد دة 

باملنيزبت بلتال ة:
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ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بلفح د.
عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 
: حفزي  بنختصر تسن تها  بإلقتضاء 

تربف.
بشغا7   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

مختلفة.
 - بلفك   : بالجتناعي  بملقر  عنفبن 
08 د بل شعفف  بحة س دي  أ- لقم 
مربكش   40000  - مربكش  بربه م 

بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.
 10.000 بلشركة:  لأسنا7  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :
عنفبمه(ب)  بلحسين  زل كي  بلس د 
بربه م  س دي  شعفف  بحة  د بل 
مربكش   40000 مربكش  بلبفل 

بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:
عنفبمه(ب)  بلحسين  زل كي  بلس د 
بربه م  س دي  شعفف  بحة  د بل 
بلبفلمربكش 40000 مربكش بملغرب

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
يفم ف   0( بتاليخ  بنربكش  بلتجالية 

2011 تحت لقم -.

755I

NEW ANDALOUS SARL

NEW ANDALOUS SARL
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

لفع لأسنا7 بلشركة

NEW ANDALOUS SARL
مدشر بملنال ، 90000، طنجة بملغرب
NEW ANDALOUS SARL شركة 

ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة
 عنفبن مقرها بإلجتناعي مدشر 

بملنال - 90000 طنجة بملغرب.
لفع لأسنا7 بلشركة

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 
.81191

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 
تم   2021 غشت   25 في  بملؤلخ 
قدله  بنبلغ  بلشركة  لأسنا7  لفع 
»100.000 دلهم« أي من »100.000 
عن  دلهم«   200.000« إلى  دلهم« 
أ   مقدية  حصص  تقديم   : طريق 

ع ن ة.
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
أكتفار   18 بتاليخ  بطنجة  بلتجالية 

2021 تحت لقم 8491.
756I

FIDUCIAIRE RAKIB

UA TECH
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE RAKIB
 N° 02 RUE ABOU INAN EL

 MARIN ، 24020، EL JADIDA
MAROC

UA TECH شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بلفح د

 عنفبن مقرها بإلجتناعي 46 شالع 
بلزلقطفني بلطابق 5 بلشقة 17 - 

22000 بلدبلبلب ضاء بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بلفح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
519689

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
تم إعدبد بلقامفن   2021 أكتفار   01
مسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 
بلفح د  بلشريك  ذبت  محد دة 

باملنيزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بلفح د.
عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 
 UA  : تسن تها  بنختصر  بإلقتضاء 

.TECH
بشكل   -  : بإيجاز  غرض بلشركة 
بلتقن ات  تطفير  تسفيق   ، أسا�شي 
 ، بملشتقة  بلعنل ات  جن ع   كذلك 
بملرتبطة بشكل مباشر أ  غي3 مباشر 
من  كل  في   ، بلرئي�شي  بالنشاط 

برلب�شي بلفطن ة  بلد ل ة ؛

بل 3مج ات  تصن عها  تصن م   -

 تففي3 حلف7 تقن ة معلفمات ة كاملة 

أ  جزئ ة ؛

- تصدير بلخدمات إلى بلخالج..

46 شالع  عنفبن بملقر بالجتناعي : 

 -  17 بلشقة   5 بلطابق  بلزلقطفني 

22000 بلدبلبلب ضاء بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.

 10.000 بلشركة:  لأسنا7  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

100 حصة   : بلس د أشباب أمين 

بق نة 100 دلهم للحصة.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :

عنفبمه(ب)  أمين  أشباب  بلس د 

شالع ببن باديس تجزئة   6 ف ال لقم 

بلقدس 24000 بلجديدة بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:

عنفبمه(ب)  أمين  أشباب  بلس د 

شالع ببن باديس تجزئة   6 ف ال لقم 

بلقدس 24000 بلجديدة بملغرب

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

 18 بتاليخ  بلب ضاء  بالدبل  بلتجالية 

أكتفار 2021 تحت لقم 5966).

758I

MAHBOUBI MY RACHID

املودة بياس اوطو
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
تأسيس شركة

MAHBOUBI MY RACHID

 N 171 MHAMID 5

MARRAKECH ، 40000، مربكش 

بملغرب

بملفدة ب اس ب طف شركة ذبت 

مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 

بلفح د

 عنفبن مقرها بإلجتناعي لقم 59 

بلطابق بلسفلي بلحي بلصناعي شالع 

عبد هللا ببن ياسين مربكش - 40000 

مربكش بملغرب 

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بلفح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

1192(1

 22 في  مؤلخ  حر  عقد  بنقت�شى 

بلقامفن  إعدبد  تم   2021 شتن 3 

مسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بلفح د  بلشريك  ذبت  محد دة 

باملنيزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بلفح د.

عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 

بملفدة   : بنختصر تسن تها  بإلقتضاء 

ب اس ب طف.

ب ع قطع   : غرض بلشركة بإيجاز 

بلس البت.

 59 لقم   : عنفبن بملقر بالجتناعي 

بلطابق بلسفلي بلحي بلصناعي شالع 

عبد هللا ببن ياسين مربكش - 40000 

مربكش بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 

دلهم، مقسم كالتالي:

 100  : بلهادي  عبد  خالي  بلس د 

حصة بق نة 1.000 دلهم للحصة.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :

بلس د خالي عبد بلهادي عنفبمه(ب) 

 40000  659 لقم  ب   2 بملسي3ة 

مربكش بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:

بلس د خالي عبد بلهادي عنفبمه(ب) 

 40000  659 لقم  ب   2 بملسي3ة 

مربكش بملغرب

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

أكتفار   07 بلتجالية بنربكش بتاليخ 

2021 تحت لقم 17)128.

759I
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FIDUCIAIRE INTERNATIONALE JFK

MAROC BALLON
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
إغالق فرع تابع لشركة تجالية يفجد 

مقرها بالجتناعي باملغرب

 FIDUCIAIRE INTERNATIONALE
JFK

62 شالع س دي عبد بلرحنان 
بلشقة 1 ، 20200، بلدبل بلب ضاء 

بملغرب
MAROC BALLON »شركة ذبت 
مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 

بلفح د«
 عنفبن مقرها بالجتناعي: ملتقى 

زمقة الفاييت  زمقة دينفمت ديرڤ ل 
- - بلدبل بلب ضاء بملغرب.

»إغالق فرع تابع لشركة تجالية 
يفجد مقرها بالجتناعي باملغرب«

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي: -.
بنقت�شى بلجنع بلعام بالستثنائي 
تقرل   2021 غشت   06 في  بملؤلخ 
 MAROC لشركة  تابع  فرع  إغالق 
-  بلكائن عنفبمه  تسن ته   BALLON
في 8 زمقة صفاقص - - بلدبل بلب ضاء 

بملغرب
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم   
 15 بتاليخ  بلب ضاء  بالدبل  بلتجالية 

أكتفار 2021 تحت لقم 796820.
760I

LOGIFIN

RADAN TRANS
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
تحفيل بملقر بالجتناعي للشركة

LOGIFIN
 RUE OUED ZIZ, RES 20

 CASTILLA, 1ER ETAGE, APP N°
 5, TANGER ، 90010، TANGER

MAROC
RADAN TRANS شركة ذبت 

مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 
بلفح د

 عنفبن مقرها بإلجتناعي تجزئة بن 
كي3بن لقم 161 - 92150 بلقصر 

بلكبي3 بملغرب.
تحفيل بملقر بالجتناعي للشركة

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 
.(129

بلفح د  بلشريك  قربل  بنقت�شى 
بملؤلخ في 05 أكتفار 2021 تم تحفيل 
من  للشركة  بلحالي  بالجتناعي  بملقر 
»تجزئة بن كي3بن لقم 161 - 92150 
بلقصر بلكبي3 بملغرب« إلى »حي بلسالم 
 - بال 7  بلطابق   24 لقم   (1 زمقة 

92150 بلقصر بلكبي3 بملغرب«.
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
 14 بتاليخ  بلكبي3  بالقصر  بالبتدبئ ة 

أكتفار 2021 تحت لقم 688.

762I

TIMEWORK CONSULTING

ميكانو مان
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تأسيس شركة

TIMEWORK CONSULTING
 HAY ESSAFA RUE 21 N°48
 EL OULFA - CASABLANCA ،
20260، بلدبل بلب ضاء بملنلكة 

بملغرا ة
م كامف مان شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة
 عنفبن مقرها بإلجتناعي 144، 
شالع محند بسن حة، إقامة 

جفهرة محند بسن حة، بلطابق 6، 
شقة 5)، دلب عنر - 20090 بلدبل 

بلب ضاء بملغرب
تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

518451
 2( في  مؤلخ  حر  عقد  بنقت�شى 
بلقامفن  إعدبد  تم   2021 غشت 
بملسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحد دة باملنيزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.
عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 
بإلقتضاء بنختصر تسن تها : م كامف 

مان.

بصالح   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

ب ع   ص امة جن ع أمفبع بلس البت، 

بلس البت،  أجزبء  ه اكل   بصالح 

بملربقبة  بملربجعة  بالفتحاص بلتقني 

 باللكت3 ني للس البت..

 ،144  : بالجتناعي  بملقر  عنفبن 

إقامة  بسن حة،  محند  شالع 

 ،6 بلطابق  جفهرة محند بسن حة، 

بلدبل   20090  - 5)، دلب عنر  شقة 

بلب ضاء بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 

دلهم، مقسم كالتالي:

 400  : بلس د كاؤس محند أينن 

حصة بق نة 100 دلهم للحصة.

00) حصة   : بلس د كأؤس يحيى 

بق نة 100 دلهم للحصة.

00) حصة   : بلس د مربد بلحنني 

بق نة 100 دلهم للحصة.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :

أينن  محند  كاؤس  بلس د 

زمقة  شنتنال  تجزئة   ،2( عنفبمه(ب) 

)0، شقة )2 بملعاليف 70)20 بلدبل 

بلب ضاء بملغرب.

عنفبمه(ب)  يحيى  كأؤس  بلس د 

شقة   ،0( زمقة  تجزئة شنتنال   ،2(

بلدبل بلب ضاء   20(70 بملعاليف   2(

بملغرب.

عنفبمه(ب)  بلحنني  مربد  بلس د 

 ،21 بسن حة  محند  جفهرة  إقامة 
عنالة 5، لقم8، طابق2 20090 بلدبل 

بلب ضاء بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:

أينن  محند  كاؤس  بلس د 

زمقة  شنتنال  تجزئة   ،2( عنفبمه(ب) 

)0، شقة )2 بملعاليف 70)20 بلدبل 

بلب ضاء بملغرب

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

 06 بتاليخ  بلب ضاء  بالدبل  بلتجالية 

أكتفار 2021 تحت لقم -.

76(I

AM CONSULTING

INFINI TRADE SARL AU
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
تحفيل بملقر بالجتناعي للشركة

AM CONSULTING
 GH 6 IMMEUBLE 3 RIAD
 RAHA LISSASFA ، 20232،

CASABLANCA MAROC
INFINI TRADE SARL AU شركة 

ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 
بلشريك بلفح د

 عنفبن مقرها بإلجتناعي )، زمقة 
أم فط، حي بملستشف ات، إقامة 
سك نة ، - 60)20 بلدبلبلب ضاء 

بملغرب.
تحفيل بملقر بالجتناعي للشركة

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 
.((1925

بلفح د  بلشريك  قربل  بنقت�شى 
بملؤلخ في 05 أكتفار 2021 تم تحفيل 
بملقر بالجتناعي بلحالي للشركة من » 
بملستشف ات،  حي  أم فط،  زمقة   ،(
 20(60  -  ، سك نة  إقامة 
 ،27« إلى  بملغرب«  بلدبلبلب ضاء 
تجزئة قاديرب، بلطابق بلخامس، لقم 
 00000  - ليساسفة،  مكرل،   ،(0

بلدبل بلب ضاء بملغرب«.
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
 18 بتاليخ  بلب ضاء  بالدبل  بلتجالية 

أكتفار 2021 تحت لقم 796989.

764I

STE FIDUCIAIRE JBILOU LEYLA SARL

LAS EVENT
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
قفل بلتصف ة

 STE FIDUCIAIRE JBILOU LEYLA
SARL

 AVENUE OMAR IBN
 ABDELAZIZ ENTRE SOL N°03
 IMMEUBLE ABRAJ DOUBAI ،

92000، LARACHE MAROC
 LAS EVENT
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شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د

 عنفبن مقرها بإلجتناعي : تجزئة 

شعبان طريق طنجة بلرااط بلطابق 

بالل�شي لقم )61 - 92000 بلعربئش 

بملغرب.

قفل بلتصف ة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

.4961

بلفح د  بلشريك  قربل  بنقت�شى 

بملؤلخ في 06 أكتفار 2021 تقرل حل 

شركة ذبت مسؤ ل ة   LAS EVENT

محد دة ذبت بلشريك بلفح د مبلغ 
دلهم  عنفبن   10.000 لأسنالها 

شعبان  تجزئة  بإلجتناعي  مقرها 

طريق طنجة بلرااط بلطابق بالل�شي 
بلعربئش بملغرب   92000  -  61( لقم 

مت جة لعدم تففر على بلعنل.

  عين:

بلس د(ة) صفاء بل 3يق  عنفبمه(ب) 

بية  بلعزيزية  بقامة  بلحسني  بملجنع 
بملغرب  طنجة   90000  116 لقم   4

كنصفي (ة) للشركة.

  قد تم بنعقاد بلجنع ة بلختام ة 

2021  في تجزئة  أكتفار   06 بتاليخ 

شعبان طريق طنجة بلرااط بلطابق 

)61 - 92000 بلعربئش  بالل�شي لقم 

بملغرب.

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

 18 بتاليخ  بالعربئش  بالبتدبئ ة 

أكتفار 2021 تحت لقم 76)1.

765I

ISDM CONSULTING

 AL AFAK ATTARBAOUI
PRIVE

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
تففيت حصص

ISDM CONSULTING

 IMM EL HAIRACH NR 351

 AVENUE MED 6 APP 05 2EME

 ،ETAGE LAAYOUNE ، 70000

بلع فن بملغرب

 AL AFAK ATTARBAOUI PRIVE

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د

 عنفبن مقرها بإلجتناعي تجزئة 

بالمل ) ص ب 144 بلع فن - 70000 

بلع فن بملغرب.

تففيت حصص
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.(4485

بلفح د  بلشريك  قربل  بنقت�شى 

تنت   2021 أكتفار   12 في  بملؤلخ 

بملصادقة على :

صالح  محند  (ة)  بلس د  تففيت 

من  بجتناع ة  حصة   500 بلدين 

أصل 1.000 حصة لفائدة بلس د (ة) 

أكتفار   12 يفسف بلشرقا ي بتاليخ 

.2021

صالح  محند  (ة)  بلس د  تففيت 

من  بجتناع ة  حصة   400 بلدين 

بلس د  لفائدة  حصة   1.000 أصل 

(ة) ببربه م مسعفد بتاليخ 12 أكتفار 

.2021

صالح  محند  (ة)  بلس د  تففيت 

من  بجتناع ة  حصة   100 بلدين 

بلس د  لفائدة  حصة   1.000 أصل 

 12 بتاليخ  بالفاطر  عبد بلفهاب  (ة) 

أكتفار 2021.

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم   

15 أكتفار  بالبتدبئ ة بالع فن بتاليخ 

2021 تحت لقم 227/2021).

766I

JALAL EL HOUSSINE 

سبليم فود طنجة ش ذ م م ش و
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
تأسيس شركة

JALAL EL HOUSSINE

26 شالع مرس بلسلطان طابق 1 
لقم) س دي بل فط ، 0)201، بلدبل 

بلب ضاء بملغرب

سبل م ففد طنجة ش ذ م م ش 

 شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د

 عنفبن مقرها بإلجتناعي 96 شالع 

بمفا طابق 9 لقم 91 بقامة لا ع بمفا 

- 20000 بلدبل بلب ضاء بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بلفح د 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

519609

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
تم إعدبد بلقامفن   2021 أكتفار   11

مسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بلفح د  بلشريك  ذبت  محد دة 

باملنيزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بلفح د.

عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 

: سبل م  بإلقتضاء بنختصر تسن تها 

ففد طنجة ش ذ م م ش  .

غرض بلشركة بإيجاز : مطعم.

96 شالع  عنفبن بملقر بالجتناعي : 
بمفا طابق 9 لقم 91 بقامة لا ع بمفا - 

20000 بلدبل بلب ضاء بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 

دلهم، مقسم كالتالي:

 MFG VIVO HOLDING بلشركة

SA : 1.000 حصة بق نة 100 دلهم 

للحصة.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :

بلس د بن سفدة تفف ق عنفبمه(ب) 

بلصنفاربمفا  ل د   زمقة  شالع 

20170 بلدبل بلب ضاء بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:

بلس د بن سفدة تفف ق عنفبمه(ب) 

بلصنفاربمفا  ل د   زمقة  شالع 

20170 بلدبل بلب ضاء بملغرب

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

 18 بتاليخ  بلب ضاء  بالدبل  بلتجالية 

أكتفار 2021 تحت لقم 797057.

767I

FINANCE CENTER

BIOCASE
إعالن متعدد بلقربلبت

FINANCE CENTER
 AV ALLAL EL FASSI N° 598

 CM UNITE 5 MARRAKECH ،
40000، MARRAKECH MAROC
BIOCASE »شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة«
 عنفبن مقرها بالجتناعي: بلحي 

بلصناعي بملسال لقم 167 بلطابق 
بال 7 - - مربكش بملغرب.
»إعالن متعدد بلقربلبت«

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي: 
.11(489

بنقت�شى بلجنع بلعام بالستثنائي 
بملؤلخ في 20 شتن 3 2021

تم بتخاذ بلقربلبت بلتال ة: 
قربل لقم 1: بلذي ينص على مايلي: 
تعديل بملادة 16 من بلنظام برسا�شي 
للشركة.  االتالي فإن بلشركة ستكفن 
ملزمة بشكل صح ح بالنسبة لجن ع 
أحد  بتفق ع  بها،  بملتعلقة  بلعقفد 
أ   بلد بي  غزالن  بلس دة  بملسي3ين 

بلس د محند بلكنالي
 تبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

بلنظام برسا�شي بلتال ة: 
على  ينص  بلذي   :16 لقم  بند 
ملزمة  ستكفن  بلشركة  بأن  مايلي: 
لجن ع  بالنسبة  صح ح  بشكل 
أحد  بتفق ع  بها،  بملتعلقة  بلعقفد 
أ   بلد بي  غزالن  بلس دة  بملسي3ين 

بلس د محند بلكنالي
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
أكتفار   14 بلتجالية بنربكش بتاليخ 

2021 تحت لقم 0)1285.
768I

FIDUCIAIRE ENNOUR

COLEGAS WAY SARL AU
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
حل شركة

FIDUCIAIRE ENNOUR
 1ER ETAGE N 75 BD ALLAL BEN

 ABDELLAH ، 23200، FQUIH
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BEN SALAH MAROC

COLEGAS WAY SARL AU شركة 

ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د(في طفل بلتصف ة)

 عنفبن مقرها بإلجتناعي 60 بلطابق 

بلثالت بلفك بملجد مزهة 1 بلفق ه 

بن صالح - 200)2 بلفق ه بن صالح 

بملغرب.

حل شركة

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.(65(

بلفح د  بلشريك  قربل  بنقت�شى 

بملؤلخ في 11 أكتفار 2021 تقرل حل 

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

 COLEGAS WAY بلفح د  بلشريك 

 100.000 مبلغ لأسنالها   SARL AU

 60 بإلجتناعي  دلهم  عنفبن مقرها 

 1 مزهة  بملجد  بلفك  بلثالت  بلطابق 

بلفق ه بن صالح - 200)2 بلفق ه بن 

صالح بملغرب مت جة 7 : عدم بلقدلة 

على بشتغا7 بلشركة.

 60 ب  بلتصف ة  مقر  حدد    

 1 مزهة  بملجد  بلفك  بلثالت  بلطابق 

بلفق ه بن صالح - 200)2 بلفق ه بن 

صالح بملغرب. 

  عين:

بلس د(ة) هشام مالك  عنفبمه(ب) 

لفم   22 زمفة  بلجدد  بلقفبسم  حي 

 2(200 صالح  بن  بلفق ه   08  44

بلفق ه بن صالح بملغرب كنصفي (ة) 

للشركة.

  عند بإلقتضاء بلحد د بملفر ضة 

محل  لهم  بملخفلة  بلصالح ات  على 

بملخابرة  محل تبل غ بلعقفد  بلفثائق 

بملتعلقة بالتصف ة : -

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

بتاليخ  بن صالح  بالفق ه  بالبتدبئ ة 

14 أكتفار 2021 تحت لقم 275.

769I

ZS AUDIT & CONSULTING

MIMI PLAST
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

لفع لأسنا7 بلشركة

ZS AUDIT & CONSULTING
 RUE DE LILLE ، 20000، (9

CASABLANCA MAROC
MIMI PLAST شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة
 عنفبن مقرها بإلجتناعي زب ية 

شالع لال ياقفت  شالع بلعربل ، مبنى 
9 ، بلطابق بلرببع ، شقة 17 إقامة 
جاليس - 20000 بلدبل بلب ضاء 

بملغرب.
لفع لأسنا7 بلشركة

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 
.(71927

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 
تم   2021 شتن 3   20 في  بملؤلخ 
قدله  بنبلغ  بلشركة  لأسنا7  لفع 
»400.000 دلهم« أي من »100.000 
عن  دلهم«   500.000« إلى  دلهم« 
أ   مقدية  حصص  تقديم   : طريق 

ع ن ة.
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
 08 بتاليخ  بلب ضاء  بالدبل  بلتجالية 

أكتفار 2021 تحت لقم 4980).
770I

FIDUCIAIRE ENNOUR

 AGRO PLANET VERT SARL
AU

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 
بلشريك بلفح د

حل شركة

FIDUCIAIRE ENNOUR
 1ER ETAGE N 75 BD ALLAL BEN

 ABDELLAH ، 23200، FQUIH
BEN SALAH MAROC

 AGRO PLANET VERT SARL AU
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 
بلشريك بلفح د(في طفل بلتصف ة)
 عنفبن مقرها بإلجتناعي مكازة 

حي بلنزهة 2 بلرقم 61) بلفق ه بن 
صالح - 200)2 بلفق ه بن صالح 

بملغرب.

حل شركة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.4611
بلفح د  بلشريك  قربل  بنقت�شى 
2021 تقرل حل  27 غشت  بملؤلخ في 
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 
 AGRO PLANET بلفح د  بلشريك 
لأسنالها  مبلغ   VERT SARL AU
مقرها  دلهم  عنفبن   100.000
بلرقم   2 بإلجتناعي مكازة حي بلنزهة 
 2(200  - صالح  بن  بلفق ه   (61
 : بلفق ه بن صالح بملغرب مت جة 7 

عدم بلقدلة على بشتغا7 بلشركة.
  حدد مقر بلتصف ة ب مكازة حي 
بلنزهة 2 بلرقم 61) بلفق ه بن صالح 

- 200)2 بلفق ه بن صالح بملغرب. 
  عين:

مشابك  جال7  بلس د(ة) 
 عنفبمه(ب) تجزئة بلخنساء بلرقم 08 
بلفق ه بن   2(200 بلفق ه بن صالح 

صالح بملغرب كنصفي (ة) للشركة.
  عند بإلقتضاء بلحد د بملفر ضة 
محل  لهم  بملخفلة  بلصالح ات  على 
بملخابرة  محل تبل غ بلعقفد  بلفثائق 

بملتعلقة بالتصف ة : -
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
بتاليخ  بن صالح  بالفق ه  بالبتدبئ ة 

09 شتن 3 2021 تحت لقم 7)2.
771I

FIDUCIAIRE ENNOUR

HANNIOUI CASH
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تع ين مسي3 جديد للشركة

FIDUCIAIRE ENNOUR
 1ER ETAGE N 75 BD ALLAL BEN

 ABDELLAH ، 23200، FQUIH
BEN SALAH MAROC

HANNIOUI CASH شركة ذبت 
بملسؤ ل ة بملحد دة

 عنفبن مقرها بإلجتناعي 217 شالع 
بملسي3ة بلفق ه بن صالح - 200)2 

بلفق ه بن صالح بملغرب.
تع ين مسي3 جديد للشركة

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 
.285(

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 

2021 تم تع ين  )2 شتن 3  بملؤلخ في 

بلس د(ة)  للشركة  جديد  مسي3 

حن في جفبد كنسي3  ح د

تبعا إلقالة مسي3.

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

بتاليخ  بن صالح  بالفق ه  بالبتدبئ ة 

06 أكتفار 2021 تحت لقم 267.

772I

ISDM CONSULTING

 AL AFAK ATTARBAOUI

PRIVE

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د

تحفيل بلشكل بلقامفني للشركة

ISDM CONSULTING

 IMM EL HAIRACH NR 351

 AVENUE MED 6 APP 05 2EME

 ،ETAGE LAAYOUNE ، 70000

بلع فن بملغرب

 AL AFAK ATTARBAOUI PRIVE

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د

  عنفبن مقرها بالجتناعي تجزئة 

بالمل ) ص ب 144 بلع فن - 70000 

بلع فن.

تحفيل بلشكل بلقامفني للشركة

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.(4485

بلفح د  بلشريك  قربل  بنقت�شى 

بملؤلخ في 12 أكتفار 2021 تم تحفيل 

بلشكل بلقامفني للشركة من »شركة 

ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 

»شركة ذبت بملسؤ ل ة  إلى  بلفح د« 

بملحد دة«.

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

15 أكتفار  بالبتدبئ ة بالع فن بتاليخ 

2021 تحت لقم 227/2021).

77(I
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إئتنام ات بلدليفش

 Société SERROUKH

MECANIQUE
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
تأسيس شركة

إئتنام ات بلدليفش

شالع عال7 بن عبد هللا لقم 48 ص 

ب 682، 92000، بلعربئش بملغرب

 Société SERROUKH

MECANIQUE شركة ذبت 

مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 

بلفح د

 عنفبن مقرها بإلجتناعي طريق 

طنجة بلرااط تجزئة شعبان 1 لقم 

)12 بلعربئش - 92000 بلعربئش 

بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بلفح د 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

64((

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
تم إعدبد بلقامفن   2021 شتن 3   21

مسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بلفح د  بلشريك  ذبت  محد دة 

باملنيزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بلفح د.

عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 

 Société : بإلقتضاء بنختصر تسن تها

.SERROUKH MECANIQUE

 TOLIER  : غرض بلشركة بإيجاز 

 - ENTRETIEN ET REPARATION

.DES AUTOMOBILES

طريق   : بالجتناعي  بملقر  عنفبن 
لقم   1 طنجة بلرااط تجزئة شعبان 

بلعربئش   92000  - بلعربئش   12(

بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 

دلهم، مقسم كالتالي:

بلدين  س ف  بلصر خ  بلس د 
دلهم   100 بق نة  حصة   1.000  :

للحصة.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :
بلدين  س ف  بلصر خ  بلس د 
 140 لقم  بلففاء  تجزئة  عنفبمه(ب) 

92000 بلعربئش بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:
بلدين  س ف  بلصر خ  بلس د 
 140 لقم  بلففاء  تجزئة  عنفبمه(ب) 

92000 بلعربئش بملغرب
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
 18 بتاليخ  بالعربئش  بالبتدبئ ة 

أكتفار 2021 تحت لقم 1127.
774I

عاد7 بلزم تة - محاسب-

SANFORYA
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
تأسيس شركة

عاد7 بلزم تة - محاسب-
250 حي بالدبلسة بلفك 2 تازة ، 

5000)، تازة بملغرب
SANFORYA شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بلفح د
 عنفبن مقرها بإلجتناعي د بل 

بفحد د أكنف7 تازة - 5054) تازة 
بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بلفح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
6229

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
تم إعدبد بلقامفن   2021 شتن 3   21
مسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 
بلفح د  بلشريك  ذبت  محد دة 

باملنيزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بلفح د.
عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 
 : تسن تها  بنختصر  بإلقتضاء 

.SANFORYA

-بلبناء   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

 برشغا7 بملختلفة.

د بل   : بالجتناعي  بملقر  عنفبن 

تازة   (5054  - تازة  أكنف7  بفحد د 

بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 

دلهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : بحسان  محند  بلس د 

حصة بق نة 100 دلهم للحصة.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :

عنفبمه(ب)  بحسان  محند  بلس د 
تازة   (5000  1 لقم   ( مج   ( بلقدس 

بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:

عنفبمه(ب)  بحسان  محند  بلس د 
تازة   (5000  1 لقم   ( مج   ( بلقدس 

بملغرب

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

أكتفار   15 بتاليخ  بتازة  بالبتدبئ ة 

2021 تحت لقم 548/2021.

775I

ISDM CONSULTING

 AL AFAK ATTARBAOUI

PRIVE
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
تع ين مسي3 جديد للشركة

ISDM CONSULTING

 IMM EL HAIRACH NR 351

 AVENUE MED 6 APP 05 2EME

 ،ETAGE LAAYOUNE ، 70000

بلع فن بملغرب

 AL AFAK ATTARBAOUI PRIVE

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د

 عنفبن مقرها بإلجتناعي تجزئة 

بالمل ) ص ب 144 بلع فن - 70000 

بلع فن بملغرب

تع ين مسي3 جديد للشركة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.(4485

بلفح د  بلشريك  قربل  بنقت�شى 

بملؤلخ في 12 أكتفار 2021 تم تع ين 

بلس د(ة)  للشركة  جديد  مسي3 

بلشرقا ي يفسف كنسي3 آخر

تبعا لقبف7 بستقالة بملسي3.

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

15 أكتفار  بالبتدبئ ة بالع فن بتاليخ 

2021 تحت لقم 227/2021).

776I

مستامنة بلرجاء للنحاسبة

 SOCIÉTÉ L.N TRAVAUX 

SARL AU
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
لفع لأسنا7 بلشركة

مستامنة بلرجاء للنحاسبة

حي بلنجاة زمقة بني مال7 لقم 4) ، 

550)2، سفق بلسبت بملغرب

 SOCIÉTÉ L.N TRAVAUX SARL 

AU شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة 

ذبت بلشريك بلفح د

 عنفبن مقرها بإلجتناعي تجزئة بدل 

لقم )12 بلطابق بال 7 - )20)2 

بلفق ه بن صالح بملغرب.

لفع لأسنا7 بلشركة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.4687

بلفح د  بلشريك  قربل  بنقت�شى 

تم   2021 شتن 3   27 في  بملؤلخ 

قدله  بنبلغ  بلشركة  لأسنا7  لفع 

»500.000 دلهم« أي من »100.000 

عن  دلهم«   600.000« إلى  دلهم« 

أ   مقدية  حصص  تقديم   : طريق 

ع ن ة.

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

بتاليخ  بن صالح  بالفق ه  بالبتدبئ ة 

06 أكتفار 2021 تحت لقم 265.

777I
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PREMIUM FINANCE

TITO›S CAFE
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
تع ين مسي3 جديد للشركة

PREMIUM FINANCE
 APPARTEMENT N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE ANGLE
 SGT LEVET ET FERKLE

 MARRAKECH. ، 40000،
MARRAKECH MAROC

TITO›S CAFE شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بلفح د

 عنفبن مقرها بإلجتناعي لقم 75 
بلطابق بلسفلي مكتب لقم 1 حرف 

ن تامنصفلت بلشطر بلثاني - 
40000 مربكش بملغرب.

تع ين مسي3 جديد للشركة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.272(7
بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 
2021 تم تع ين  21 شتن 3  بملؤلخ في 
مسي3 جديد للشركة بلس د(ة) بلنب لي 

لف ق كنسي3  ح د
تبعا لقبف7 بستقالة بملسي3.

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
أكتفار   21 بلتجالية بنربكش بتاليخ 

2021 تحت لقم )12864.

778I

قفا7.ترنس

قفال.ترنس
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة 

ذبت بلشريك بلفح د
تأسيس شركة

قفا7.ترنس
بقامة تفزل م س 04 عنالة د8 شقة 

)2 عين بلشق بلدبل بلب ضاء، 
20000، بلدبل بلب ضاء بملغرب

قفا7.ترنس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بلفح د

 عنفبن مقرها بإلجتناعي حي بلقدس 
شالع 6 لقم 45 بلطبق بالل�شي 
س دي بل 3مف�شي بلدبل بلب ضاء 

20000 بلدبل بلب ضاء بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بلفح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
519295

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
تم إعدبد بلقامفن   2021 شتن 3   09
مسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 
بلفح د  بلشريك  ذبت  محد دة 

باملنيزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بلفح د.
عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 
قفا7.  : بنختصر تسن تها  بإلقتضاء 

ترنس.
بلنقل   : بإيجاز  بلشركة  غرض 
بلد لي  مقل بلبضائع للغي3  بلتصدير 

 بالست3بد.
حي   : بالجتناعي  بملقر  عنفبن 
بلطبق   45 لقم   6 شالع  بلقدس 
بلدبل  بل 3مف�شي  س دي  بالل�شي 
بلب ضاء  بلدبل   20000 بلب ضاء 

بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 

دلهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : يفسف  قفا7  بلس د 

حصة بق نة 100 دلهم للحصة.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :
عنفبمه(ب)  يفسف  قفا7  بلس د 
04 عنالة د8 شقة  بقامة تفزل م س 
)2 عين بلشق بلدبل بلب ضاء 20000 

بلدبل بلب ضاء بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:
عنفبمه(ب)  يفسف  قفا7  بلس د 
04 عنالة د8 شقة  بقامة تفزل م س 
)2 عين بلشق بلدبل بلب ضاء 20000 

بلدبل بلب ضاء بملغرب
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
 1( بتاليخ  بلب ضاء  بالدبل  بلتجالية 

أكتفار 2021 تحت لقم 796456.

779I

BOUGHALEB ET ASSOCIES

OLIVINVEST
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تففيت حصص

BOUGHALEB ET ASSOCIES

400, شالع محند بلزلقطفني 

بلطابق بلثاني، بلرقم 12 400, شالع 

محند بلزلقطفني بلطابق بلثاني، 

بلرقم 12، 20000، بلدبل بلب ضاء 

MAROC

OLIVINVEST شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة

 عنفبن مقرها بإلجتناعي 2بيس 
زمقة ضاية عفب 2بيس زمقة ضاية 

عفب 10090 بلرااط - أكدب7 بملنلكة 

بملغرا ة.

تففيت حصص
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.56(51

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 

تنت   2021 غشت   26 في  بملؤلخ 

بملصادقة على :

 CVDL تففيت بلس د (ة) بلشركة

 40 أصل  من  بجتناع ة  حصة   40

بلشركة  (ة)  بلس د  لفائدة  حصة 

VINIMAR بتاليخ 26 غشت 2021.

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم   

أكتفار   11 بتاليخ  بالرااط  بلتجالية 

2021 تحت لقم 9554.

780I

CHAMS CONSULTING

 GENERAL BUSINES «

BUILDING » GBB
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
لفع لأسنا7 بلشركة

CHAMS CONSULTING

 LOT BELMEJJAD N°607 2eme

 ETAGE N°15 AL MASSAR

 ROUTE DE SAFI MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC

 GENERAL BUSINES BUILDING «

GBB « شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بلفح د
 N°607 عنفبن مقرها بإلجتناعي 

 16A - تجزئة بملسال باملجاد شقة لقم
40000 مربكش بملغرب.

لفع لأسنا7 بلشركة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.912(9
بلفح د  بلشريك  قربل  بنقت�شى 
تم   2020 يناير   12 في  بملؤلخ 
قدله  بنبلغ  بلشركة  لأسنا7  لفع 
من  أي  دلهم«   2.400.000«
 (.255.000« إلى  دلهم«   855.000«
تقديم حصص   : عن طريق  دلهم« 

مقدية أ  ع ن ة.
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
يناير   20 بتاليخ  بنربكش  بلتجالية 

2021 تحت لقم 119707.
781I

PREMIUM FINANCE

TITO›S CAFE
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
تففيت حصص

PREMIUM FINANCE
 APPARTEMENT N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE ANGLE
 SGT LEVET ET FERKLE

 MARRAKECH. ، 40000،
MARRAKECH MAROC

TITO›S CAFE شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بلفح د

 عنفبن مقرها بإلجتناعي لقم 75 
بلطابق بلسفلي مكتب لقم 1 حرف 

ن تامنصفلت بلشطر بلثاني - 
40000 مربكش بملغرب.

تففيت حصص
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.272(7
بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 
تنت   2021 شتن 3   21 في  بملؤلخ 

بملصادقة على :
(ة) حسن بيبفلك  تففيت بلس د 
أصل  من  بجتناع ة  حصة   1.000
1.000 حصة لفائدة بلس د (ة) لف ق 

بلنب لي بتاليخ 21 شتن 3 2021.
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باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم   

أكتفار   21 بلتجالية بنربكش بتاليخ 

2021 تحت لقم )12864.

782I

إئتنام ات بلدليفش

Société SOCHTP
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
تأسيس شركة

إئتنام ات بلدليفش

شالع عال7 بن عبد هللا لقم 48 ص 

ب 682، 92000، بلعربئش بملغرب

Société SOCHTP شركة ذبت 

مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 

بلفح د

 عنفبن مقرها بإلجتناعي تجزئة 

بملح ط لقم 1165 بالعربئش - 

92000 بلعربئش بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بلفح د 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

64(1

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
تم إعدبد بلقامفن   2021 أكتفار   12

مسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بلفح د  بلشريك  ذبت  محد دة 

باملنيزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بلفح د.

عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 

 : تسن تها  بنختصر  بإلقتضاء 

.Société SOCHTP

 : بإيجاز  بلشركة  غرض 

 TRAVAUX PUBLICS-TRAVAUX

 D’AMENAGEMENT-TRAVAUX

 DE CONSTRUCTION-TRAVAUX

.DIVERS

تجزئة   : بالجتناعي  بملقر  عنفبن 

 - بالعربئش   1165 لقم  بملح ط 

92000 بلعربئش بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 
دلهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : بلشافعي  عناد  بلس د 
حصة بق نة 100 دلهم للحصة.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 
 صفات  مفبطن بلشركاء :

عنفبمه(ب)  بلشافعي  عناد  بلس د 
 92000 بلجديد  بملغرب  تجزئة 

بلعربئش بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:
عنفبمه(ب)  بلشافعي  عناد  بلس د 
 92000 بلجديد  بملغرب  تجزئة 

بلعربئش بملغرب
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
 18 بتاليخ  بالعربئش  بالبتدبئ ة 

أكتفار 2021 تحت لقم 1125.
78(I

ZS AUDIT & CONSULTING

TOP CRAYON
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

لفع لأسنا7 بلشركة

ZS AUDIT & CONSULTING
 RUE DE LILLE ، 20000، (9

CASABLANCA MAROC
TOP CRAYON شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة
 عنفبن مقرها بإلجتناعي د بل 

أ الد س دي عبدمبي شالالت ، عين 
حر دة بملحندية - 0)286 بملحندية 

بملغرب.
لفع لأسنا7 بلشركة

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 
.22211

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 
تم   2021 شتن 3   20 في  بملؤلخ 
قدله  بنبلغ  بلشركة  لأسنا7  لفع 
»500.000 دلهم« أي من »500.000 
عن  دلهم«   1.000.000« إلى  دلهم« 
أ   مقدية  حصص  تقديم   : طريق 

ع ن ة.
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
 12 بتاليخ  باملحندية  بالبتدبئ ة 

أكتفار 2021 تحت لقم 74)2.
784I

CHAMS CONSULTING

 GENERAL BUSINES« 
BUILDING »GBB

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 
بلشريك بلفح د

تأسيس شركة

CHAMS CONSULTING
 LOT BELMEJJAD N°607 2eme

 ETAGE N°15 AL MASSAR
 ROUTE DE SAFI MARRAKECH ،
40000، MARRAKECH MAROC

 GENERAL BUSINES BUILDING« 
GBB« شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بلفح د

 عنفبن مقرها بإلجتناعي لقم 607 
 16A - تجزئة بملسال باملجاد لقم

40000 مربكش بملغرب 
تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بلفح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
912(9

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
تم إعدبد بلقامفن   2018 شتن 3   0(
مسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 
بلفح د  بلشريك  ذبت  محد دة 

باملنيزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بلفح د.
عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 
 : تسن تها  بنختصر  بإلقتضاء 
 GENERAL BUSINES BUILDING«

.»GBB
بعنا7   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بلبناء.
عنفبن بملقر بالجتناعي : لقم 607 
 16A - لقم  باملجاد  بملسال  تجزئة 

40000 مربكش بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.
 855.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 

دلهم، مقسم كالتالي:
 8.550  : زكي  مصطفى  بلس د 

حصة بق نة 100 دلهم للحصة.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :

عنفبمه(ب)  زكي  مصطفى  بلس د 
157 40000 مربكش  B2 لقم  مسي3ة 

بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:
عنفبمه(ب)  زكي  مصطفى  بلس د 
157 40000 مربكش  B2 لقم  مسي3ة 

بملغرب
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
شتن 3   28 بتاليخ  بنربكش  بلتجالية 

2018 تحت لقم )9886.

785I

KHM CONSULTING

 INDUSTRIAL EXCELLENCE
CONSULTING GROUP

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 
بلشريك بلفح د
تففيت حصص

KHM CONSULTING
1 زمقة بيت باعنربن بملنر ب بلطابق 
بال 7 بلرقم 106 تقاطع شالع محند 
بلخامس  بملقا مة ، 20050، بلدبل 

بلب ضاء بملغرب
 INDUSTRIAL EXCELLENCE

CONSULTING GROUP شركة 
ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
 عنفبن مقرها بإلجتناعي 17 ساحة 

شال7 م كف7 شقة 2 بلطابق 7 - 
60)20 بلدبلبلب ضاء بملغرب.

تففيت حصص
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.(06891
بلفح د  بلشريك  قربل  بنقت�شى 
تنت   2021 شتن 3   22 في  بملؤلخ 

بملصادقة على :
بالمين  حنزة  (ة)  بلس د  تففيت 
100 حصة بجتناع ة من أصل 100 
حصة لفائدة بلس د (ة) بحند بالمين 

بتاليخ 22 شتن 3 2021.
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم   
 21 بتاليخ  بلب ضاء  بالدبل  بلتجالية 

أكتفار 2021 تحت لقم 797159.

787I
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KHM CONSULTING

REUSSITE.COM
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
قفل بلتصف ة

KHM CONSULTING

1 زمقة بيت باعنربن بملنر ب بلطابق 

بال 7 بلرقم 106 تقاطع شالع محند 

بلخامس  بملقا مة ، 20050، بلدبل 

بلب ضاء بملغرب

REUSSITE.COM شركة ذبت 

مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 

بلفح د

 عنفبن مقرها بإلجتناعي : 9) شالع 

اللة بل اقفت بلطابق بلخامس شقة 

د - 20000 بلدبلبلب ضاء بملغرب.

قفل بلتصف ة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

.27624(

بلفح د  بلشريك  قربل  بنقت�شى 

تقرل   2018 ف 3بير   05 في  بملؤلخ 

ذبت  شركة   REUSSITE.COM حل 

بلشريك  ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بلفح د مبلغ لأسنالها 10.000 دلهم 

شالع   (9 بإلجتناعي  مقرها   عنفبن 

اللة بل اقفت بلطابق بلخامس شقة 

بملغرب  بلدبلبلب ضاء   20000  - د 

مت جة النعدبم بلنشاط

  عين:

تفن�شي  فاطنة  بلس د(ة) 
بلسايح  بم نة  زمقة   عنفبمه(ب) 

تجزئة ل زبلين بلطابق بلثاني بلشقة 

 20100 حي لبسين بلدبل بلب ضاء   (

(ة)  كنصفي  بملغرب  بلدبلبلب ضاء 

للشركة.

  قد تم بنعقاد بلجنع ة بلختام ة 

بتاليخ 05 ف 3بير 2018  في 9) شالع 

اللة بل اقفت بلطابق بلخامس شقة 

د - 20000 بلدبلبلب ضاء بملغرب.

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

 21 بتاليخ  بلب ضاء  بالدبل  بلتجالية 

أكتفار 2021 تحت لقم 797169.

788I

KHM CONSULTING

 INDUSTRIAL EXCELLENCE
CONSULTING GROUP

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 
بلشريك بلفح د

تع ين مسي3 جديد للشركة

KHM CONSULTING
1 زمقة بيت باعنربن بملنر ب بلطابق 
بال 7 بلرقم 106 تقاطع شالع محند 
بلخامس  بملقا مة ، 20050، بلدبل 

بلب ضاء بملغرب
 INDUSTRIAL EXCELLENCE

CONSULTING GROUP شركة 
ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
 عنفبن مقرها بإلجتناعي 17 ساحة 
شال7 م كف7 بلشقة 2 بلطابق 7 - 

60)20 بلدبل بلب ضاء بملغرب.
تع ين مسي3 جديد للشركة

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 
.(06891

بلفح د  بلشريك  قربل  بنقت�شى 
2021 تم تع ين  22 شتن 3  بملؤلخ في 
مسي3 جديد للشركة بلس د(ة) بالمين 

أحند كنسي3  ح د
تبعا لقبف7 بستقالة بملسي3.

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
 21 بتاليخ  بلب ضاء  بالدبل  بلتجالية 

أكتفار 2021 تحت لقم 797159.
789I

ف كفج د  سفس ش م م للشريك بلفح د

 HASSO - حاسو باط ش م م
PAT SARL

شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة
 فاة شريك

ف كفج د  سفس ش م م للشريك 
بلفح د

45، شالع بلعقبة، ، 44000، 
بلصفيرة بملغرب

 HASSO - حاسف باط ش م م
PAT SARL شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة
 عنفبن مقرها بإلجتناعي لقم )71، 

بلطابق بلسفلي، تجزئة أزلف - 
44000 بلصفيرة بملغرب.

 فاة شريك
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.2(75

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 

بملؤلخ في 06 شتن 3 2021 تم بإلعالم 

بففاة بلشريك حسن حيسفن  تفزيع 

لرسم   
ً
تبعا بلفلثة  على  حصصه 

 2020 مفم 3   20 في  بملؤلخ  بإللبثة 

بالشكل برتي :

 6  ، بلحايسح  فاطنة  بلس د(ة) 

حصة.

 ، عبد بملج د حيسفن  بلس د(ة) 

22 حصة.

 11  ، حيسفن  بينان  بلس د(ة) 

حصة.

 11  ، حيسفن  أما7  بلس د(ة) 

حصة.

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

 21 بتاليخ  بالصفيرة  بالبتدبئ ة 

أكتفار 2021 تحت لقم 70).

790I

مكتب محاسبة

LUXE DE MERZOUGA
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تغ ي3 تسن ة بلشركة

مكتب محاسبة

عنالة 41 شقة 2 زمقة عال7 بن عبد 

هللا ص.ب 200 بلرش دية ، 52004، 

بلرش دية بملغرب

LUXE DE MERZOUGA شركة 

ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

 عنفبن مقرها بالجتناعي قصر 

تقفجت بلطا س - 52200 بلريصاني 

بملغرب.

تغ ي3 تسن ة بلشركة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

 15085

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 

تم   2021 أكتفار   01 في  بملؤلخ 

 LUXE« من  بلشركة  تسن ة  تغ ي3 

 DAR« إلى   »DE MERZOUGA

.»MOROCCO

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
 21 بتاليخ  بالرش دية  بالبتدبئ ة 

أكتفار 2021 تحت لقم 477.

791I

AL HUDA CONSEIL SARL

GWARA 5 TRANS
-SARL –AU 

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 
بلشريك بلفح د

تأسيس شركة

AL HUDA CONSEIL SARL
71 شالع محند بلزلقطفني بقامة 

كفثر بلشقة 9 ، 0000)، فاس 
بملغرب

 -GWARA 5 TRANS SARL –AU
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
 عنفبن مقرها بإلجتناعي 207 

-أ- تجزئة بملنتزه 1 طريق مكناس - 
0000) فاس بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بلفح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
69877

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
تم إعدبد بلقامفن   2021 شتن 3   21
مسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 
بلفح د  بلشريك  ذبت  محد دة 

باملنيزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بلفح د.
عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 
 : تسن تها  بنختصر  بإلقتضاء 

.-GWARA 5 TRANS SARL –AU
مقل   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بملستخدمين.
 207  : بالجتناعي  بملقر  عنفبن 
 - طريق مكناس   1 بملنتزه  تجزئة  -أ- 

0000) فاس بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 

دلهم، مقسم كالتالي:
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بلس د عبد بلرح م بملريني : 1.000 
حصة بق نة 100 دلهم للحصة.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 
 صفات  مفبطن بلشركاء :

بملريني  بلرح م  عبد  بلس د 
عنفبمه(ب) 12 زمقة بآللك جنان بلعلمي 
س دي بفج دة 0000) فاس بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:
بملريني  بلرح م  عبد  بلس د 
عنفبمه(ب) 12 زمقة بآللك جنان بلعلمي 
س دي بفج دة 0000) فاس بملغرب

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
أكتفار   18 بتاليخ  بفاس  بلتجالية 

2021 تحت لقم )459.
792I

Azid fish maroc

أزيد فيش ماروك
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تأسيس شركة

Azid fish maroc
 rue al araar etg 2 bureau 6 128
 casablanca Casablanca، 20177،

Casablanca Maroc
أزيد فيش مال ك شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة
 عنفبن مقرها بإلجتناعي 128 زمقة 
بلعرعال بلطابق 2 بملكتب 6 - 20250 

بلدبل بلب ضاء بملغرب
تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

519775
في  مؤلخ  حر  عقد   بنقت�شى 
تم إعدبد بلقامفن   2021 أكتفار   21
بملسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحد دة باملنيزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.
عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 
أزيد   : تسن تها  بنختصر  بإلقتضاء 

فيش مال ك.
تجهيز   : بإيجاز  بلشركة  غرض 
برسناك  بلقشريات   حفظ 
 بلرخفيات  جن ع بملأكفالت بلبحرية.

عنفبن بملقر بالجتناعي : 128 زمقة 
بلعرعال بلطابق 2 بملكتب 6 - 20250 

بلدبل بلب ضاء بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 

دلهم، مقسم كالتالي:
500 حصة   : بلس د عزيز ز يحلي 

بق نة 100 دلهم للحصة.
500 حصة   : بلس د بدليس دلدل 

بق نة 100 دلهم للحصة.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :
بلس د بدليس دلدل عنفبمه(ب) د بل 
 2((50 تادلة  مجاط كطاية قصبة 

قصبة تادلة بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:
بلس د عزيز ز يحلي عنفبمه(ب) 68 
زمقة 16 حي كا كي 108 بسفي 46050 

بسفي بملغرب
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
 21 بتاليخ  بلب ضاء  بالدبل  بلتجالية 

أكتفار 2021 تحت لقم -.

79(I

MA GLOBAL CONSULTING

MERCK MAROC
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
حل شركة

MA GLOBAL CONSULTING
زب ية شالع عبد بملفمن  زمقة فان 

زيالمد إقامة فض لة، بلطابق بلرببع، 
20000، بلدبل بلب ضاء بملغرب

MERCK MAROC شركة ذبت 
مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 

بلفح د(في طفل بلتصف ة)
 عنفبن مقرها بإلجتناعي 175، زمقة 

بفكربع بلطابق بلثالث، لقم 14، 
بفلكفن - 20.000 بلدبل بلب ضاء 

بملغرب.
حل شركة

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 
.912(5

بلفح د  بلشريك  قربل  بنقت�شى 
2021 تقرل حل  06 شتن 3  بملؤلخ في 
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 
 MERCK MAROC بلشريك بلفح د
دلهم   100.000,00 لأسنالها  مبلغ 
 عنفبن مقرها بإلجتناعي 175، زمقة 
 ،14 لقم  بلثالث،  بلطابق  بفكربع 
بلب ضاء  بلدبل   20.000  - بفلكفن 

بملغرب مت جة 7 : تصف ة  دية.
 ،175 ب  بلتصف ة  مقر  حدد    
لقم  بلثالث،  بلطابق  بفكربع  زمقة 
14، بفلكفن - 20000 بلدبل بلب ضاء 

بملغرب. 
  عين:

بنلط فة  أمين  محند  بلس د(ة) 
إقامة  ل كر ي  زمقة   ،1  عنفبمه(ب) 
بلدبل   2000  6 بملنظر بلجن ل شقة 
بلب ضاء بملغرب كنصفي (ة) للشركة.
بلحد د  بإلقتضاء    عند 
بملخفلة  بلصالح ات  على  بملفر ضة 
تبل غ  بملخابرة  محل  محل  لهم 
بالتصف ة  بلعقفد  بلفثائق بملتعلقة 
زمقة بفكربع بلطابق بلثالث،   ،175 :

لقم 14، بفلكفن, بلدبل بلب ضاء
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
 21 بتاليخ  بلب ضاء  بالدبل  بلتجالية 

أكتفار 2021 تحت لقم 8)7972.
794I

CAF MANAGEMENT

 EMPREINTE
D›ARCHITECTES

شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة
تففيت حصص

CAF MANAGEMENT
بلزمقة 7) بلرقم 17 حي بلهناء ، 
20210، بلدبل بلب ضاء بملغرب

 EMPREINTE D›ARCHITECTES
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

 عنفبن مقرها بإلجتناعي 1 شالع 
ببف هديل بلعلف بلد ل بال 7 لقم 
) مكان ب ل بير كازببالمكا كازببالمكا 

20210 كازببالمكا بملغرب.
تففيت حصص

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 
.15(219

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 

تنت   2021 ف 3بير   24 في  بملؤلخ 

بملصادقة على :

كريم بلر ي�شي  (ة)  تففيت بلس د 

أصل  من  بجتناع ة  حصة   1.000

5.000 حصة لفائدة بلس د (ة) عنر 

سرحان بتاليخ 24 ف 3بير 2021.

بفز ااع  بدل  (ة)  بلس د  تففيت 

أصل  من  بجتناع ة  حصة   1.000

5.000 حصة لفائدة بلس د (ة) عنر 

سرحان بتاليخ 24 ف 3بير 2021.

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم   

 08 بتاليخ  بلب ضاء  بالدبل  بلتجالية 

مالس 2021 تحت لقم 769042.

795I

rochdi conseil

MYABDEL SUD PROJET
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
تأسيس شركة

rochdi conseil

تجزئة بلقفبت بملساعدة لقم )14 

بلع فن ، 70000، بلع فن بملغرب

MYABDEL SUD PROJET شركة 

ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د

 عنفبن مقرها بإلجتناعي شالع 

بلشريف بالدلي�شي لقم )19 حي 

بلفحدة 02 بلع فن بلع فن 70000 

بلع فن بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بلفح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

(8519

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
تم إعدبد بلقامفن   2021 أكتفار   21

مسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بلفح د  بلشريك  ذبت  محد دة 

باملنيزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بلفح د.



21717 الجريدة الرسميةعدد 5688 - 27 لا ع بر 7 )144 )) مففن 3 2021) 

عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 
 : تسن تها  بنختصر  بإلقتضاء 

.MYABDEL SUD PROJET
بالستي3بد   : غرض بلشركة بإيجاز 

 بلتصدير.
شالع   : بالجتناعي  بملقر  عنفبن 
حي   19( لقم  بالدلي�شي  بلشريف 
 70000 بلع فن بلع فن   02 بلفحدة 

بلع فن بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 

دلهم، مقسم كالتالي:
بلس د مفالي عبد هللا بالدلي�شي 
دلهم   100 بق نة  حصة   1.000  :

للحصة.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :
بلس د مفالي عبد هللا بالدلي�شي 
بالدلي�شي  بلشريف  شالع  عنفبمه(ب) 
بلع فن   02 بلفحدة  حي   197 لقم 

70000 بلع فن بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:
بلس د مفالي عبد هللا بالدلي�شي 
بالدلي�شي  بلشريف  شالع  عنفبمه(ب) 
بلع فن   02 بلفحدة  حي   197 لقم 

70000 بلع فن بملغرب
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
15 أكتفار  بالبتدبئ ة بالع فن بتاليخ 

2021 تحت لقم 214).
796I

CABINET RAMI EXPERTISE

ELMACOF
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
تأسيس شركة

CABINET RAMI EXPERTISE
 Espace Rihab Fés, Avenue Allal
 ben Abdellah Immb D, N°56,

 5ème étage Bureau 30 ، 30000،
Fés, Maroc

ELMACOF شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بلفح د

 عنفبن مقرها بإلجتناعي تجزئة 

لقم 0)2 مكرل بقامة مناء بنسفدة 

، بملنطقة بلصناع ة بنسفدة فاس - 

0000) فاس بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بلفح د 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

6987(

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
تم إعدبد بلقامفن   2021 أكتفار   08

مسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بلفح د  بلشريك  ذبت  محد دة 

باملنيزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بلفح د.

عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 

 : تسن تها  بنختصر  بإلقتضاء 

.ELMACOF

*بملنشأة   : غرض بلشركة بإيجاز 

(تفظف  بملالبس  لتصن ع  بلصناع ة 

أكث3 من عشرة أشخاص)

*بستي3بد  تصدير.

تجزئة   : بالجتناعي  بملقر  عنفبن 
بنسفدة  مكرل بقامة مناء   2(0 لقم 

 - بملنطقة بلصناع ة بنسفدة فاس   ،

0000) فاس بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 

دلهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : منال  بلحضري  بلس دة 

حصة بق نة 100 دلهم للحصة.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :

بلس دة بلحضري منال عنفبمه(ب) 

بقامة  بمللكي  بلجيش  شالع   45

كل فات3ب بلشقة 14 م ج فاس 0000) 

فاس بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:

بلس دة بلحضري منال عنفبمه(ب) 

بقامة  بمللكي  بلجيش  شالع   45

كل فات3ب بلشقة 14 م ج فاس 0000) 

فاس بملغرب.

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
أكتفار   18 بتاليخ  بفاس  بلتجالية 

2021 تحت لقم 4591.
797I

FIDUCIAIRE FIDBOSS Comptable Agréé

PRESTATION E-SERVICES
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE FIDBOSS
Comptable Agréé

 appt 4 Lot RIZANA ;
 RESIDENCE LAHRECH N° 6
 MEKNES ، 50050، MEKNES

MAROC
 PRESTATION E-SERVICES

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 
بلشريك بلفح د

 عنفبن مقرها بإلجتناعي لقم 
5)15محل لقم 2 مرجان 5 - 50070 

مكناس بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بلفح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
54501

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
تم إعدبد بلقامفن   2021 أكتفار   04
مسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 
بلفح د  بلشريك  ذبت  محد دة 

باملنيزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بلفح د.
عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 
 : تسن تها  بنختصر  بإلقتضاء 

.PRESTATION E-SERVICES
تحفيل   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بالمفب7
ب ع بالد بت بملكتب ة

ب ع بالجهزة بملعلفمات ة.
لقم   : بالجتناعي  بملقر  عنفبن 
5)15محل لقم 2 مرجان 5 - 50070 

مكناس بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 
دلهم، مقسم كالتالي:

 : بلعالي  عبد  بالدلي�شي  بلس د 
دلهم   100 بق نة  حصة   1.000

للحصة.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :
بلعالي  عبد  بالدلي�شي  بلس د 
 74 )لقم  بلجن ل  بملنظر  عنفبمه(ب) 

مكناس 50000 مكناس بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:
بلعالي  عبد  بالدلي�شي  بلس د 
 74 )لقم  بلجن ل  بملنظر  عنفبمه(ب) 

مكناس 50000 مكناس بملغرب
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
أكتفار   21 بلتجالية بنكناس بتاليخ 

2021 تحت لقم 4549.

798I

مـكـتـب بلـنحـاسـبـة  بلـخـبـرة حـنـدب ي يـحـ ـى

ELECTRO TV SAT
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

قفل بلتصف ة

مـكـتـب بلـنحـاسـبـة  بلـخـبـرة 
حـنـدب ي يـحـ ـى

18 شـالع بـفل سـعـ ـد I18 شـالع بـفل 
OUJDA MAROC ،60000 ،سـعـ ـد
ELECTRO TV SAT شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة
 عنفبن مقرها بإلجتناعي : تجزئة 
بيريس زمقة أم بلرا ع 2 لقم 29 - 

60000  جدة بملغرب.
قفل بلتصف ة

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
.(0561

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 
2021 تقرل حل  10 شتن 3  بملؤلخ في 
ذبت  شركة   ELECTRO TV SAT
لأسنالها  مبلغ  بملحد دة  بملسؤ ل ة 
مقرها  دلهم  عنفبن   10.000
أم  زمقة  بيريس  تجزئة  بإلجتناعي 
60000  جدة   -  29 لقم   2 بلرا ع 
يففق  لتحص ل عجز  مت جة  بملغرب 

ثالث ألااع لأسنا7 بلشركة.
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  عين:

صالح  منصف  بلس د(ة) 

تجزئة بيريس زمقة ملفية   عنفبمه(ب) 

بملغرب  60000  جدة   29 لقم   2

كنصفي (ة) للشركة.

  قد تم بنعقاد بلجنع ة بلختام ة 

تجزئة  2021  في  شتن 3   15 بتاليخ 

 -  29 لقم   2 بلرا ع  أم  زمقة  بيريس 

60000  جدة بملغرب.

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

أكتفار   05 بتاليخ  بفجدة  بلتجالية 

2021 تحت لقم 447).

799I

cabinet jdaini

JRB TRAVAUX
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

قفل بلتصف ة

cabinet jdaini

 32BD BIR ANZARANE 1 ETAGE

 HAY EL HASSANI BERKANE ،

63300، berkane maroc

JRB TRAVAUX شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة

 عنفبن مقرها بإلجتناعي : 2)شالع 

بئ3 بمزلبن بلطابق بال 7 حي بلحسني 

بركان - 00))6 بركان بملغرب.

قفل بلتصف ة

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

.6245

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 

تقرل   2021 شتن 3   28 في  بملؤلخ 

ذبت  شركة   JRB TRAVAUX حل 

لأسنالها  مبلغ  بملحد دة  بملسؤ ل ة 

مقرها  دلهم  عنفبن   100.000

بإلجتناعي 2)شالع بئ3 بمزلبن بلطابق 

 6((00  - بركان  بلحسني  حي  بال 7 

بركان بملغرب مت جة لقفل بلتصف ة.

  عين:

فرحان  جنا7  بلس د(ة) 

 17  عنفبمه(ب) حي لعري بلش خ زمقة 
بلناضفل   62000 بلناضفل   09 لقم 

بملغرب كنصفي (ة) للشركة.

  قد تم بنعقاد بلجنع ة بلختام ة 

2)شالع  2021  في  28 شتن 3  بتاليخ 

بئ3 بمزلبن بلطابق بال 7 حي بلحسني 

بركان - 00))6 بركان بملغرب.

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

أكتفار   21 بتاليخ  ب 3كان  بالبتدبئ ة 

2021 تحت لقم 615/2021.

800I

rochdi conseil

 FUTURE ENTREPRISE DU
SUD

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
تأسيس شركة

rochdi conseil

تجزئة بلقفبت بملساعدة لقم )14 

بلع فن ، 70000، بلع فن بملغرب

 FUTURE ENTREPRISE DU SUD

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د

 عنفبن مقرها بإلجتناعي تجزئة 
بملستقبل لقم 411 بلع فن بلع فن 

70000 بلع فن بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بلفح د 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

(85(7

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
تم إعدبد بلقامفن   2021 أكتفار   21

مسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بلفح د  بلشريك  ذبت  محد دة 

باملنيزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بلفح د.

عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 

 : تسن تها  بنختصر  بإلقتضاء 

.FUTURE ENTREPRISE DU SUD

بلبناء   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

 بالشغا7 بلعامة.

تجزئة   : بالجتناعي  بملقر  عنفبن 
بلع فن  بلع فن   411 لقم  بملستقبل 

70000 بلع فن بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 
بلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 
دلهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : محند  بالعطال  بلس د 
حصة بق نة 100 دلهم للحصة.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 
 صفات  مفبطن بلشركاء :

عنفبمه(ب)  محند  بالعطال  بلس د 
بلع فن   411 لقم  بملستقبل  حي 

70000 بلع فن بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:
عنفبمه(ب)  محند  بالعطال  بلس د 
بلع فن   411 لقم  بملستقبل  حي 

70000 بلع فن بملغرب
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
21 أكتفار  بالبتدبئ ة بالع فن بتاليخ 

2021 تحت لقم 250).

801I

STE FIDUCIAIRE ABBAOUI SARL AU 

GOMID
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
تأسيس شركة

 STE FIDUCIAIRE ABBAOUI
SARL AU

بلطابق بلثالث شالع عال7 ببن عبد 
هللا لقم 2) بلريش ، 52400، بلريش 

بملغرب
GOMID شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بلفح د
 عنفبن مقرها بإلجتناعي حي 

بلحر ش بلجديد كربمة بلريش - 
52400 بلريش بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بلفح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
29(1

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
تم إعدبد بلقامفن   2021 شتن 3   14
مسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 
بلفح د  بلشريك  ذبت  محد دة 

باملنيزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بلفح د.
عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 
 : تسن تها  بنختصر  بإلقتضاء 

.GOMID
بالشغا7   : غرض بلشركة بإيجاز 

بملختلفة ب  بلبناء.
حي   : بالجتناعي  بملقر  عنفبن 
 - بلريش  كربمة  بلجديد  بلحر ش 

52400 بلريش بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 

دلهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : شكفش  بلعربي  بلس د 

حصة بق نة 100 دلهم للحصة.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :
بلعربي شكفش عنفبمه(ب)  بلس د 
7098 بفعرفة  د بل شع ب تالس نت 

بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:
بلعربي شكفش عنفبمه(ب)  بلس د 
7098 بفعرفة  د بل شع ب تالس نت 

بملغرب
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
05 أكتفار  بالبتدبئ ة بن دلت بتاليخ 

2021 تحت لقم 269.

802I

BHM MAROC CAR

TRONS.R.J.H
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
تأسيس شركة

BHM MAROC CAR
بربمص شالع صاحب بلصالة لقم 8 

، 90000، طنجة بملغرب
TRONS.R.J.H شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بلفح د
 عنفبن مقرها بإلجتناعي ديال 

عاليض د 9 عنالة 6 بلناظفل 62000 
بلناظفل بملغرب
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تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بلفح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

2295(

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 

تم إعدبد بلقامفن   2021 أكتفار   06

مسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بلفح د  بلشريك  ذبت  محد دة 

باملنيزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بلفح د.

عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 

 : تسن تها  بنختصر  بإلقتضاء 

.TRONS.R.J.H

بلنقل   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بلفطني  بلد لي.

ديال   : بالجتناعي  بملقر  عنفبن 

عاليض د 9 عنالة 6 بلناظفل 62000 

بلناظفل بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 

دلهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : مفجان  مج د  بلس د 

حصة بق نة 100 دلهم للحصة.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :

عنفبمه(ب)  مفجان  مج د  بلس د 

بلناظفل   6 شقة   9 د  عاليض  ديال 

62000 بلناظفل بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:

عنفبمه(ب)  مفجان  مج د  بلس د 

بلناظفل   6 شقة   9 د  عاليض  ديال 

62000 بلناظفل بملغرب

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

 06 بتاليخ  بالناضفل  بالبتدبئ ة 

أكتفار 2021 تحت لقم 910).

80(I

FIDUCIAIRE EN NASERY SAID

I.J.A CAR
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE EN NASERY SAID
 N°9 Imm Alaoui Rue Rahal El

 ،Meskini 4 etage fes vn ، 30000
فاس بملغرب

I.J.A CAR شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بلفح د

 عنفبن مقرها بإلجتناعي محل لقم 
2 مجنع بالمل طريق صفر  فاس. - 

0000) فاس بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بلفح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
69875

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
تم إعدبد بلقامفن   2021 أكتفار   04
مسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 
بلفح د  بلشريك  ذبت  محد دة 

باملنيزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بلفح د.
عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 
 I.J.A  : تسن تها  بنختصر  بإلقتضاء 

.CAR
تاجي3   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بلس البت بد ن سائق..
عنفبن بملقر بالجتناعي : محل لقم 
 - 2 مجنع بالمل طريق صفر  فاس. 

0000) فاس بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 

دلهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : بلس د عبدال ي بشرف 

حصة بق نة 100 دلهم للحصة.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :
بلس د عبدال ي بشرف عنفبمه(ب) 
حي بالمل زمقة س دي قاسم لقم 45 
شقة 9 شالع مكة طريق صفر  فاس 

0000) فاس بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:

بلس د عبدال ي بشرف عنفبمه(ب) 

حي بالمل زمقة س دي قاسم لقم 45 

شقة 9 شالع مكة طريق صفر  فاس 

0000) فاس بملغرب

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

أكتفار   18 بتاليخ  بفاس  بلتجالية 

2021 تحت لقم 4592.

804I

SIGMA COMPTA

INDOLINE
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
تأسيس شركة

SIGMA COMPTA

بلدليسة 1 شالع بملنصفل ببن أبي 

عامر لقم 95 بلطابق 2 لقم 1 ، 

90000، طنجة بملغرب

INDOLINE شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بلفح د

 عنفبن مقرها بإلجتناعي بلدليس ة 

شالع بملنصفل بن أبي عامر لقم 95 

بلطابق بلثاني لقم 1 - 90000 طنجة 

بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بلفح د 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

119921

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
تم إعدبد بلقامفن   2021 غشت   2(

مسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بلفح د  بلشريك  ذبت  محد دة 

باملنيزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بلفح د.

عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 

 : تسن تها  بنختصر  بإلقتضاء 

.INDOLINE

مقل   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

لحساب  بلفطني  بلد لي  بلبضائع 

بلغي3.

عنفبن بملقر بالجتناعي : بلدليس ة 

 95 شالع بملنصفل بن أبي عامر لقم 

بلطابق بلثاني لقم 1 - 90000 طنجة 

بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 

دلهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : بفزك ة  محند  بلس د 

حصة بق نة 100 دلهم للحصة.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :

عنفبمه(ب)  بفزك ة  محند  بلس د 
حي بلفلدة 2 زمقة 26 90000 طنجة 

بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:

عنفبمه(ب)  بفزك ة  محند  بلس د 
حي بلفلدة 2 زمقة 26 90000 طنجة 

بملغرب

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

شتن 3   09 بتاليخ  بطنجة  بلتجالية 

1921 تحت لقم 245874.

805I

TCF CONSEIL

 CASALIA IMMOBILIER

SARL
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

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

 CASALIA IMMOBILIER SARL

شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

 عنفبن مقرها بإلجتناعي بقامة 

بلزلقاء لقم 117 زمقة ببن مفمي3 

بلطابق بر 7 بلشقة 2 معاليف بلدبل 

بلب ضاء - 0))20 بلدبل بلب ضاء 

بملغرب
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تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 
بملحد دة 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
489767

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
بلقامفن  إعدبد  تم   2021 يناير   25
بملسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحد دة باملنيزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.
عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 
 : تسن تها  بنختصر  بإلقتضاء 

.CASALIA IMMOBILIER SARL
منعش   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

عقالي.
بقامة   : بالجتناعي  بملقر  عنفبن 
مفمي3  ببن  زمقة   117 لقم  بلزلقاء 
بلطابق بر 7 بلشقة 2 معاليف بلدبل 
بلب ضاء  بلدبل   20((0  - بلب ضاء 

بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 

دلهم، مقسم كالتالي:
 400  : بلكبي3ة  بن  لش د  بلس د 

حصة بق نة 100 دلهم للحصة.
 (00  : بلكبي3ة  بن  عنر   بلس د 

حصة بق نة 100 دلهم للحصة.
 (00  : بلس د يفسف بن بلكبي3ة 

حصة بق نة 100 دلهم للحصة.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :
بلس د لش د بن بلكبي3ة عنفبمه(ب) 
عين   12 لقم   11 زمقة   ( لكرينات 
 2015( بلب ضاء  بلدبل  بلشق 

بلدبلبلب ضاء بملغرب.
بلس د عنر  بن بلكبي3ة عنفبمه(ب) 
عين   12 لقم   11 زمقة   ( لكرينات 
 2015( بلب ضاء  بلدبل  بلشق 

بلدبلبلب ضاء بملغرب.
بلكبي3ة  بن  يفسف  بلس د 
لقم   11 زمقة   ( لكرينات  عنفبمه(ب) 
 2015( ب7  بلدبل  بلشق  عين   12

بلدبلبلب ضاء بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:

بلس د لش د بن بلكبي3ة عنفبمه(ب) 
عين   12 لقم   11 زمقة   ( لكرينات 
 2015( بلب ضاء  بلدبل  بلشق 

بلدبلبلب ضاء بملغرب
بلس د عنر  بن بلكبي3ة عنفبمه(ب) 
عين   12 لقم   11 زمقة   ( لكرينات 
 2015( بلب ضاء  بلدبل  بلشق 

بلدبلبلب ضاء بملغرب
بلكبي3ة  بن  يفسف  بلس د 
لقم   11 زمقة   ( لكرينات  عنفبمه(ب) 
12 عين بلشق بلدبل بلب ضاء )2015 

بلدبلبلب ضاء بملغرب
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
 12 بتاليخ  بلب ضاء  بالدبل  بلتجالية 

ف 3بير 2021 تحت لقم 70)765.

806I

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU

رفيق طغافل
إعالن متعدد بلقربلبت

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU
 IMB 13 LOT MOULIN IDRISSIA
 BUREAUX SAFOUA 1ER ETAGE
 N°05 ATLAS FES ، 30000، FES

MAROC
لف ق طغافل »شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة«
 عنفبن مقرها بالجتناعي:  الد حنف 

 الد ط ب فاس - 0000) فاس 
بملغرب.

»إعالن متعدد بلقربلبت«
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي: 

.599(1
بنقت�شى بلجنع بلعام بالستثنائي 

بملؤلخ في 07 أكتفار 2021
تم بتخاذ بلقربلبت بلتال ة: 

قربل لقم 1: بلذي ينص على مايلي: 
بستقالة بملسي3 بلس د بلتهامي قزمان 
حصة   167 منها  حصة   ((4  ا عه 
بلسالم  عبد  فربط  بلس د  لفائدة 

 167 حصة لفائدة يفسف فربط 
قربل لقم 2: بلذي ينص على مايلي: 
بلسالم  عبد  فربط  بلس د  تع ين 
مسي3 للشركة  بلس د يفسف فربط 

مساعد مسي3 للشركة .

 تبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 
بلنظام برسا�شي بلتال ة: 

بند لقم 6: بلذي ينص على مايلي: 
تقس م بلحصص بلس د فربط عبد 
بلس د  حصة  بلس د   500 بلسالم 

يفسف فربط 500 حصة 
على  ينص  بلذي   :1( لقم  بند 
عبد  فربط  بلس د  تع ين  مايلي: 
بلسالم مسي3 للشركة  بلس د يفسف 

فربط مساعد مسي3 للشركة 
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
أكتفار   18 بتاليخ  بفاس  بلتجالية 

2021 تحت لقم 4598.

807I

L’ORIENTATION DE COMPTABILITE

 FORGICAL
CONSTRUCTION

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 
بلشريك بلفح د

تأسيس شركة

 L›ORIENTATION DE
COMPTABILITE

 N°.5 RUE ABOU TAIB
 ELMOUTANABI LOTS WALILI
 AV DES F.A.R BUREAU N°.12

FES ، 30000، FES MAROC
 FORGICAL CONSTRUCTION

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 
بلشريك بلفح د

 عنفبن مقرها بإلجتناعي لقم 42 
زمقة بن بلغازي طريق بينفزبل فاس - 

0000) فاس بملنلكة بملغرا ة
تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بلفح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
6990(

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
تم إعدبد بلقامفن   2021 أكتفار   05
مسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 
بلفح د  بلشريك  ذبت  محد دة 

باملنيزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بلفح د.

عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 
 : تسن تها  بنختصر  بإلقتضاء 

.FORGICAL CONSTRUCTION
برشغا7   : غرض بلشركة بإيجاز 
بلتجالة   - بلبناء  بملختلفة  أشغا7 

بصفة عامة.
 42 لقم   : عنفبن بملقر بالجتناعي 
زمقة بن بلغازي طريق بينفزبل فاس - 

0000) فاس بملنلكة بملغرا ة.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 

دلهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : مكفبل  محند  بلس د 

حصة بق نة 100 دلهم للحصة.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :
بلس د محند مكفبل عنفبمه(ب) 42 
زمقة بن بلغازي طريق بينفزبل فاس 

0000) فاس بملنلكة بملغرا ة.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:
بلس د محند مكفبل عنفبمه(ب) 42 
زمقة بن بلغازي طريق بينفزبل فاس 

0000) فاس بملنلكة بملغرا ة
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
أكتفار   21 بتاليخ  بفاس  بلتجالية 

2021 تحت لقم 5)46.
808I

mohammed boumzebra

FOUAD CASH
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
تأسيس شركة

mohammed boumzebra
 N° 8 BD ALLAL BEN ABDELLAH
 FKIH BEN SALAH، 23200، FKIH

BEN SALAH MAROC
FOUAD CASH شركة ذبت 

مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 
بلفح د

 عنفبن مقرها بإلجتناعي مربب 
بلرقم 16 بلزمقة )2 بلفك 2 ب الد 
س دي شنان - 200)2 بلفق ه بن 

صالح بملغرب
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تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بلفح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

4865

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 

تم إعدبد بلقامفن   2021 أكتفار   05

مسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بلفح د  بلشريك  ذبت  محد دة 

باملنيزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بلفح د.

عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 

 : تسن تها  بنختصر  بإلقتضاء 

.FOUAD CASH

:  ك ل  بإيجاز  بلشركة  غرض 

بالعنفلة.

مربب   : بالجتناعي  بملقر  عنفبن 

ب الد   2 بلفك   2( بلزمقة   16 بلرقم 

بن  بلفق ه   2(200  - شنان  س دي 

صالح بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.

بلشركة:  لأسنا7  مبلغ 

100.000,00 دلهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : فؤبد  زمدب ي  بلس د 

حصة بق نة 100 دلهم للحصة.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :

عنفبمه(ب)  فؤبد  زمدب ي  بلس د 

بلفق ه بن   2(200 بلفق ه بن صالح 

صالح بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:

عنفبمه(ب)  فؤبد  زمدب ي  بلس د 

بلفق ه بن   2(200 بلفق ه بن صالح 

صالح بملغرب

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

بتاليخ  بن صالح  بالفق ه  بالبتدبئ ة 

18 أكتفار 2021 تحت لقم 277.

809I

بر فكس

PAPLOUNA L.L.T

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د

قفل بلتصف ة

بر فكس

بشالع محند بلخامس بقامة بل 3صة 

 جدة ، 60000،  جدة بملغرب

PAPLOUNA L.L.T شركة ذبت 

مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 

بلفح د

 عنفبن مقرها بإلجتناعي : مرأب لقم 

17طريق بفدير تجزئة بلجبفلي - 

60000  جدة بملغرب.

قفل بلتصف ة

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

.26(15

بلفح د  بلشريك  قربل  بنقت�شى 

2021 تقرل حل  10 ف 3بير  بملؤلخ في 

ذبت  شركة   PAPLOUNA L.L.T

بلشريك  ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بلفح د مبلغ لأسنالها 10.000 دلهم 

 عنفبن مقرها بإلجتناعي مرأب لقم 

 - بلجبفلي  تجزئة  بفدير  17طريق 

60000  جدة بملغرب مت جة لنشاط 

ضع ف.

  عين:

هاللي  بملصطفى  بلس د(ة) 

تجزئة  بفدير  طريق   عنفبمه(ب) 

60000  جدة   17 لقم  بلجبفلي 

بملغرب كنصفي (ة) للشركة.

  قد تم بنعقاد بلجنع ة بلختام ة 

مرأب  2021  في  ف 3بير   10 بتاليخ 

17طريق بفدير تجزئة بلجبفلي  لقم 

- 60000  جدة بملغرب.

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

شتن 3   27 بتاليخ  بفجدة  بلتجالية 

2021 تحت لقم 64)).

810I

 Consultation internationale

6870

شالع محند بلخامس فضاء يسرى 

بلطابق 10 لقم 55) ، 20100 ، 

بلدبل بلب ضاء بملغرب

 SAGE AUTOMOTIVE

INTERIORES, KENITRA

»شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة 

ذبت بلشريك بلفح د«

 Lots : عنفبن مقرها بالجتناعي 

 I3.19 -I3.20 ATLANTIC FREE

 --, ZONE, COMMUNE AMER

SAFLIA

بلقن طرة بملغرب.

»إعالن متعدد بلقربلبت«

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

.4757(

بنقت�شى بلجنع بلعام بالستثنائي 

بملؤلخ في 12 أكتفار 2021 تم بتخاذ 

بلقربلبت بلتال ة :

قربل لقم 1 : 

بلقاطن  محند  بلس د  بستقالة 

من منصبه كنسي3 للشركة.

قربل لقم 2 : 

تع ين حاال مسي3ين جدد ملدة غي3 

 Francisco بلس د   : محد دة  هم 

جنس ة  ذ    TORRES AGUILERA

 1972 أكتفار   1( بسبام ة مزدبد في 

 PAE(77199 حامل جفبز بلسفر لقـم

 CL Ribera Baixa 21 يسكن ب

Algemesi 46680 Valence-.-

Espagne

 Luis Filipe Galiza  بلس د 

جنس ة  ذ    MATOS NALDINHO

 1969 ف 3بير   25 مزدبد في  برتغال ة، 

 C495668 حامل لجفبز بلسفر لقم ،

 Chemin de la Peyrade بلساكن ب 

.09300 Belesta, France

ذ   بلصديق  بلحق  عبد  بلس د 

مالس   (0 في  جنس ة مغرا ة مزدبد 

لقم  بلفطن ة  بلبطاقة  حامل   1981

عنالة  ب  CB 152120.  بلساكن 

س  بلعربي  بملغرب   12 بلشقة   70

بلقن طرة 

 تبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

بلنظام برسا�شي:

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

 18 بتاليخ  بالقن طرة  بالبتدبئ ة 

أكتفار 2021 تحت لقم 88695.

811I

-Clear Accounting Network -SARL 

RIWAQ AL MAGHREB
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

حل شركة

 Clear Accounting 

-Network -SARL

 AGADIR MAROC ، 80000،

AGADIR MAROC

RIWAQ AL MAGHREB شركة 
ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة(في طفل 

بلتصف ة)

 عنفبن مقرها بإلجتناعي بلطابق 

بلسفلي لقم 2) بلفك بلكفيرة ملحقة 

بلدبخلة بكادير - 80000 بكادير 

بملغرب.

حل شركة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.42187

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 

2021 تقرل حل  )2 شتن 3  بملؤلخ في 

بملحد دة  بملسؤ ل ة  ذبت  شركة 

مبلغ   RIWAQ AL MAGHREB
دلهم  عنفبن   100.000 لأسنالها 

مقرها بإلجتناعي بلطابق بلسفلي لقم 

بلدبخلة  ملحقة  بلكفيرة  بلفك   (2

بكادير - 80000 بكادير بملغرب مت جة 

7 : تصف ة بخت الية.

  حدد مقر بلتصف ة ب بلطابق 

بلسفلي لقم 2) بلفك بلكفيرة ملحقة 

بكادير   80000  - بكادير  بلدبخلة 

بملغرب. 
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  عين:

بلففا  بربه م  مفالي  بلس د(ة) 
 29( لقم   ( س دي عباد   عنفبمه(ب) 

بملغرب  مربكش   40000 مربكش 

كنصفي (ة) للشركة.

بلحد د  بإلقتضاء    عند 

بملخفلة  بلصالح ات  على  بملفر ضة 

تبل غ  بملخابرة  محل  محل  لهم 

بلعقفد  بلفثائق بملتعلقة بالتصف ة : 

بلطابق بلسفلي لقم 2) بلفك بلكفيرة 

ملحقة بلدبخلة بكادير

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

أكتفار   24 بتاليخ  باكادير  بلتجالية 

2021 تحت لقم 106806.

812I

CHAMI CONSEILS

STE SALUSUD
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تففيت حصص

CHAMI CONSEILS

حي بلفتح شالع محج محند 

بلسادس عنالة بلينا بلطابق بلرببع 

شقة 08 ، 70000، بلع فن بملغرب

STE SALUSUD شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة

 عنفبن مقرها بإلجتناعي تجزئة 

بلفحدة مجنفعة د لقم 20 بلطابق 

بلثاني بلعنالة 8 بلع فن - 70000 

بلع فن بملغرب.

تففيت حصص
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.(4941

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 

تنت   2021 شتن 3   29 في  بملؤلخ 

بملصادقة على :

مفالي بدليس  (ة)  بلس د  تففيت 

500 حصة بجتناع ة من  بلخفجاني 

أصل 1.000 حصة لفائدة بلس د (ة) 

حسان ب كا بتاليخ 29 أكتفار 2021.

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم   

14 أكتفار  بالبتدبئ ة بالع فن بتاليخ 

2021 تحت لقم 200/21).

81(I

LAMAIZI

NORAY.4
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تأسيس شركة

LAMAIZI

 HAY MOULAY ABDELLAH RUE

 20 B06 MARCHE MOSQUEE

 LAMSALLA AIN CHOK ، 20150،

CASABLANCA MAROC

NORAY.4 شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة

 عنفبن مقرها بإلجتناعي 12زمقة 

ص 3ي بفجنعة بلطابق 1 لقم 6 دلب 

عنر-بلدبل بلب ضاء - 20090 بلدبل 

بلب ضاء بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

519897

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
تم إعدبد بلقامفن   2021 أكتفار   06

بملسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحد دة باملنيزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.

عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 

 : تسن تها  بنختصر  بإلقتضاء 

.NORAY.4

منالسة   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

ف ه  بلبناء  بالتجال  أشغا7  جن ع 

 كدبلك منعش عقالي..

12زمقة   : بملقر بالجتناعي  عنفبن 

ص 3ي بفجنعة بلطابق 1 لقم 6 دلب 

بلدبل   20090  - بلب ضاء  عنر-بلدبل 

بلب ضاء بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 

دلهم، مقسم كالتالي:

 250  : بدلبلدين  مفلي  بلس د 

حصة بق نة 100 دلهم للحصة.

250 حصة   : بلس د مفلي هشام 

بق نة 100 دلهم للحصة.

بلس د مفلي يفسف : 250 حصة 
بق نة 100 دلهم للحصة.

 250  : عبدبلجل ل  مفلي  بلس د 
حصة بق نة 100 دلهم للحصة.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 
 صفات  مفبطن بلشركاء :

بلس د مفلي بدلبلدين عنفبمه(ب) 
بلطابق  بحند  بن  لحا7  زمقة   59
بلدبلبلب ضاء  س  ص   5 1بلشقة 

)0)20 بلدبلبلب ضاء بملغرب.
عنفبمه(ب)  هشام  مفلي  بلس د 
بلخل ل  شالع  عبدهللا  مفالي  حي 
 20470 10 عين بلشق بلب ضاء  لقم 

بلدبلبلب ضاء بملغرب.
عنفبمه(ب)  يفسف  مفلي  بلس د 
مفالي  حي   10 لقم  بلخل ل  شالع 
 20470 عبدهللا عين بلشق بلب ضاء 

بلدبل بلب ضاء بملغرب.
عبدبلجل ل  مفلي  بلس د 
شالع  عبدهللا  مفالي  حي  عنفبمه(ب) 
 20470 بلب ضاء   10 لقم  بلخل ل 

بلدبل بلب ضاء بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:
بلس د مفلي بدلبلدين عنفبمه(ب) 
بلطابق  بحند  بن  لحا7  زمقة   59
بلدبلبلب ضاء  س  ص   5 1بلشقة 

)0)20 بلدبل بلب ضاء بملغرب
بلس د مفلي هشام عنفبمه(ب) حي 
 10 مفالي عبدهللا شالع بلخل ل لقم 
بلدبل   20470 بلب ضاء  بلشق  عين 

بلب ضاء بملغرب
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
 22 بتاليخ  بلب ضاء  بالدبل  بلتجالية 

أكتفار 2021 تحت لقم 797265.
814I

بملركز بلجهفي لالستثنال لجهة بلع فن بلساق ة 

بلحنربء

KABADI LILHIRASSA
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تأسيس شركة

بملركز بلجهفي لالستثنال لجهة 
بلع فن بلساق ة بلحنربء

صند ق بل 3يد 2266 ، 70000، 
بلع فن بملغرب

KABADI LILHIRASSA شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة

 عنفبن مقرها بإلجتناعي حي بلقدس 
زمقة 11 لقم 0) بلطابق بلثاني 

بلع فن - 70000 بلع فن بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

(8429

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
تم إعدبد بلقامفن   2021 أكتفار   12

بملسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحد دة باملنيزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.

عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 

 : تسن تها  بنختصر  بإلقتضاء 

.KABADI LILHIRASSA

بملربقبة   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

برمن  أمظنة  خال7  من  أ   بلبشرية 

بإللكت3 م ة ،  أمن بملنتلكات  بملباني 

،  مقل  هناك  برشخاص  ،  أمن 

أ  بملجفهربت أ    ، برمفب7  مربقبتها 

بملعادن بلخاصة.

ضنان حناية بمللك ة.

بلحناية بلجسدية بلشخص ة.

حي   : بالجتناعي  بملقر  عنفبن 
بلطابق   (0 لقم   11 زمقة  بلقدس 
بلع فن   70000  - بلع فن  بلثاني 

بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 

دلهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : بلس د حنادي بل 3بف�شي 

حصة بق نة 100 دلهم للحصة.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :

بل 3بف�شي  حنادي  بلس د 
لقم   11 حي بلقدس زمقة  عنفبمه(ب) 

 70000 بلع فن  بلثاني  بلطابق   (0

بلع فن بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:
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بلس د حنادي بل 3بف�شي عنفبمه(ب) 
0) بلطابق  11 لقم  حي بلقدس زمقة 
بلثاني بلع فن 70000 بلع فن بملغرب
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
22 أكتفار  بالبتدبئ ة بالع فن بتاليخ 

2021 تحت لقم 166/2021).
815I

fiduciare ait assou

كوسميتيك مونديال
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
حل شركة

fiduciare ait assou
 198lot mesguina drarga agadir ،

80000، agadir maroc
كفسن ت ك مفمديا7 شركة ذبت 
مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 

بلفح د(في طفل بلتصف ة)
 عنفبن مقرها بإلجتناعي لقم29 
د بل تكاديرت بلدلبلكة - 80000 

بكادير بملغرب.
حل شركة

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 
.(7269

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 
2020 تقرل حل  06 ف 3بير  بملؤلخ في 
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 
بلشريك بلفح د كفسن ت ك مفمديا7 
دلهم   100.000 لأسنالها  مبلغ 
 عنفبن مقرها بإلجتناعي لقم29 د بل 
بكادير   80000  - بلدلبلكة  تكاديرت 
بملغرب مت جة 7 : تفقف بملقا لة عن 

مزب لة بلنشاط.
بلتصف ة ب لقم29    حدد مقر 
 80000  - بلدلبلكة  تكاديرت  د بل 

بكادير بملغرب. 
  عين:

بلبشي3  منع م  بلس د(ة) 
بني  بحدبدب  بقفية  د بل   عنفبمه(ب) 
بملغرب  بلناضفل   62000 بفيفر ن 

كنصفي (ة) للشركة.
  عند بإلقتضاء بلحد د بملفر ضة 
محل  لهم  بملخفلة  بلصالح ات  على 
بملخابرة  محل تبل غ بلعقفد  بلفثائق 

بملتعلقة بالتصف ة : -

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

ف 3بير   26 بتاليخ  باكادير  بلتجالية 

2020 تحت لقم 89720.

816I

STE GOUT SPECIALE SARL AU

 STE GOUT SPECIALE SARL

AU
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
تأسيس شركة

STE GOUT SPECIALE SARL AU

 BLOC B N °43 DOUAR EL

 MALHA TAZA، 35000، TAZA

MAROC

 STE GOUT SPECIALE SARL AU

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د

 عنفبن مقرها بإلجتناعي مجنفعة 

ب د بل بمللحة لقم )4 تازة 5000) 

تازة بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بلفح د 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

5847

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
تم إعدبد بلقامفن   2020 يفل فز   01

مسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بلفح د  بلشريك  ذبت  محد دة 

باملنيزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بلفح د.

عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 

 STE  : تسن تها  بنختصر  بإلقتضاء 

.GOUT SPECIALE SARL AU

مقهى-  : بإيجاز  بلشركة  غرض 

حفالت- مخ زة-حلفيات-منفن 

(تنظ م حفالت)-بشغا7 مختلفة ب  

بلبناء..

عنفبن بملقر بالجتناعي : مجنفعة 

 (5000 تازة   4( ب د بل بمللحة لقم 

تازة بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : بملغرب سنة.

بلشركة:  لأسنا7  مبلغ 

100.000.000 دلهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : شطف  مهدي  بلس د 

حصة بق نة 100 دلهم للحصة.

بلس د مهدي شطف : 1000 بق نة 

100 دلهم.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :

 60 بلس د مهدي شطف عنفبمه(ب) 

بملسعفدية ف ال 5000) تازة بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:

 60 بلس د مهدي شطف عنفبمه(ب) 

بملسعفدية ف ال 5000) تازة بملغرب

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

مالس   11 بتاليخ  بتازة  بالبتدبئ ة 

2021 تحت لقم 6)1.

818I

شركة بإلئتنام ة بلفبسط ة

ASWAR MEKNES
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

قفل بلتصف ة

شركة بإلئتنام ة بلفبسط ة

)1 زمقة بمتسرببي لقم ) م.ج ، 

50000، مكناس بملغرب

ASWAR MEKNES شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة

 عنفبن مقرها بإلجتناعي : لقم 52 

زمقة 8 حي أمل - 50000 مكناس 

بملغرب.

قفل بلتصف ة

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

.(5275

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 

2021 تقرل حل  17 شتن 3  بملؤلخ في 

ذبت  شركة   ASWAR MEKNES

لأسنالها  مبلغ  بملحد دة  بملسؤ ل ة 

مقرها  دلهم  عنفبن   100.000

 - 8 حي أمل  زمقة   52 بإلجتناعي لقم 

50000 مكناس بملغرب مت جة رزمة.

  عين:

عرفا ي  ببربه م  بلس د(ة) 

مكناس   50000 مكناس   عنفبمه(ب) 

بملغرب كنصفي (ة) للشركة.

  قد تم بنعقاد بلجنع ة بلختام ة 

 52 2021  في لقم  شتن 3   17 بتاليخ 

مكناس   50000  - أمل  حي   8 زمقة 

بملغرب.

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

أكتفار   21 بلتجالية بنكناس بتاليخ 

2021 تحت لقم 5)).

819I

centre de conseil fiduciaire

 SOCIETE ESSAADOUNI

شركة السعدوني
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د

تأسيس شركة

centre de conseil fiduciaire

لقم 4 بلطابق بال 7 ساحة بملسجد 

بالعظم صند ق بل 3يد )20 ببن 

بحند ، 26050، ببن بحند بملغرب

SOCIETE ESSAADOUNI شركة 

بلسعد ني شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بلفح د

 عنفبن مقرها بإلجتناعي بلرقم07 

بلطابق بال 7 زمقة عنر بن بلخطاب 

بلدشرة ببن بحند. - 26050 ببن 

بحند بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بلفح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

1091

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 

تم إعدبد بلقامفن   2021 أكتفار   18

مسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بلفح د  بلشريك  ذبت  محد دة 

باملنيزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بلفح د.
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عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 
 : تسن تها  بنختصر  بإلقتضاء 
شركة   SOCIETE ESSAADOUNI

بلسعد ني.
بشغا7   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

مختلفة + تجالة.
بلرقم07   : عنفبن بملقر بالجتناعي 
بلطابق بال 7 زمقة عنر بن بلخطاب 
ببن   26050  - بحند.  ببن  بلدشرة 

بحند بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 

دلهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : يفسف  لع الي  بلس د 

حصة بق نة 100 دلهم للحصة.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :
عنفبمه(ب)  يفسف  لع الي  بلس د 
 26050 بحند  ببن  مكالطف  جناعة 

ببن بحند بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:
عنفبمه(ب)  يفسف  لع الي  بلس د 
 26050 بحند  ببن  مكالطف  جناعة 

ببن بحند بملغرب
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
 22 بتاليخ  بحند  ب ن  بالبتدبئ ة 

أكتفار 2021 تحت لقم 50/2021.
820I

THALAL CONSULTANTS

 SOCIETE DE PIECES
 INDUSTRIELLES ET

ACCESSOIRES** S A R L A U
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
لفع لأسنا7 بلشركة

THALAL CONSULTANTS
 N° 23 RUE TARIK BNOU
 ZIAD APPT N°8 GUELIZ
 MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC
 SOCIETE DE PIECES
 INDUSTRIELLES ET

 ACCESSOIRES** S A R L A U

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 
بلشريك بلفح د

 عنفبن مقرها بإلجتناعي زمقة 
بشي3 لعلج بقامة بلصفاء بلطابق 4 
لقم 12 ست بالتف - 20000 بلدبل 

بلب ضاء بملغرب.
لفع لأسنا7 بلشركة

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 
.27468(

بلفح د  بلشريك  قربل  بنقت�شى 
تم   2021 غشت   04 في  بملؤلخ 
قدله  بنبلغ  بلشركة  لأسنا7  لفع 
من  أي  دلهم«   1.500.000«
»1.500.000 دلهم« إلى »000.000.) 
دلهم« عن طريق : إدماج بحت اطي أ  
ألااح أ  عال بت إصدبل في لأس بملا7.

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
 14 بتاليخ  بلب ضاء  بالدبل  بلتجالية 

أكتفار 2021 تحت لقم 796681.

821I

J&M POWER NEGOCE

جي اند إم باور نيغوس
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تأسيس شركة

J&M POWER NEGOCE
3ِ زمقة ببي بلحسن بلشادلي إقامة 
لط فة لقم 1 بتفل 1-252 عنالة 

بلفك 11 بلطابق برل�شي، 90000، 
طنجة بملغرب

جي بمد إم با ل م غفس (J شركة ذبت 
بملسؤ ل ة بملحد دة

 عنفبن مقرها بإلجتناعي بتفل 
1-252 عنالة بلفك 11 بلطابق 
برل�شي - 90000 طنجة بملغرب
تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

120811
في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
تم إعدبد بلقامفن   2021 شتن 3   2(
بملسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحد دة باملنيزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.

عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 
بإلقتضاء بنختصر تسن تها : جي بمد 

.J) إم با ل م غفس
بالستي3بد   : غرض بلشركة بإيجاز 
 بلتصدير  تجالة بلجنلة  بلتقس ط 

لجن ع بلسلع (تجالة عامة).
بتفل   : بالجتناعي  بملقر  عنفبن 
بلطابق   11 بلفك  عنالة   1-252

برل�شي - 90000 طنجة بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.
 50.000 بلشركة:  لأسنا7  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
 250  : بلصافي  مصطفى  بلس د 

حصة بق نة 100 دلهم للحصة.
بلس د جعفر بلعنرتي برزعر : 250 

حصة بق نة 100 دلهم للحصة.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :
بلس د مصطفى بلصافي عنفبمه(ب) 
 18 لقم   2( زمقة   ، بلح اني  عين 

90000 طنجة بملغرب.
برزعر  بلعنرتي  جعفر  بلس د 
 26 لقم  إفربن  شالع  عنفبمه(ب) 

90000 طنجة بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:
بلس د مصطفى بلصافي عنفبمه(ب) 
 18 لقم   2( زمقة   ، بلح اني  عين 

90000 طنجة بملغرب
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
أكتفار   1( بتاليخ  بطنجة  بلتجالية 

2021 تحت لقم )24692.
822I

ABA GESTION SARLAU

ADEO BATI
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
تأسيس شركة

ABA GESTION SARLAU
 AV MED V 3EME ETG (8
 BUREAU 12 ، 30000، FES

MAROC
ADEO BATI شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بلفح د

 عنفبن مقرها بإلجتناعي تقاطع 

شالع مصطفى بملعاني  شالع 11 

يناير بلب ضاء،بملغرب - 20000 بلدبل 

بلب ضاء بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بلفح د 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

51(50(

 04 في  مؤلخ  حر  عقد  بنقت�شى 
بلقامفن  إعدبد  تم   2021 غشت 

مسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بلفح د  بلشريك  ذبت  محد دة 

باملنيزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بلفح د.

عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 

 ADEO : بإلقتضاء بنختصر تسن تها

.BATI

برشغا7   : غرض بلشركة بإيجاز 

بملتنفعة  بلبناء.

تقاطع   : بالجتناعي  بملقر  عنفبن 

 11 بملعاني  شالع  مصطفى  شالع 

يناير بلب ضاء،بملغرب - 20000 بلدبل 

بلب ضاء بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 

دلهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : معز ز  محند  بلس د 

حصة بق نة 100 دلهم للحصة.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :

عنفبمه(ب)  معز ز  محند  بلس د 

 14 إقامة مجنة س دي مفمن ج ه 

بلب ضاء  مفمن  س دي   2 بلطابق 

20000 بلدبل بلب ضاء بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:

عنفبمه(ب)  معز ز  محند  بلس د 

 14 إقامة مجنة س دي مفمن ج ه 

بلب ضاء  مفمن  س دي   2 بلطابق 

20000 بلدبل بلب ضاء بملغرب.
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باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
 18 بتاليخ  بلب ضاء  بالدبل  بلتجالية 

غشت 2021 تحت لقم 790187.

82(I

cabinet comptable aziz

 SOCIÉTÉ DES CENTRES
COMMERCIAUX DE FES
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تحفيل بلشكل بلقامفني للشركة

cabinet comptable aziz
2 زمقة 4 بلعهد بلجديد ببن بمس ك 

، 20450، بلدبلبلب ضاء بملغرب
 SOCIÉTÉ DES CENTRES

COMMERCIAUX DE FES شركة 
ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

  عنفبن مقرها بالجتناعي كلم 
5,) زب ية زمقة ليفي  طريق زعي3 

بلسفي�شي - 10170 بلرااط .
تحفيل بلشكل بلقامفني للشركة

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 
.708(5

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 
بملؤلخ في 07 أكتفار 2021 تم تحفيل 
بلشكل بلقامفني للشركة من »شركة 
ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة« إلى »شركة 

بملساهنة«.
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
أكتفار   18 بتاليخ  بالرااط  بلتجالية 

2021 تحت لقم 9770.

824I

FIDUCIA-MID

 ARTISANS MINEURS
 CADETAF DE TAAZABT

SARL
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

قفل بلتصف ة

FIDUCIA-MID
لقم 98 بلطابق بال 7 طريق مكناس 
م نال7 م دلت ، 50)54، م دلت 

م دلت
 ARTISANS MINEURS CADETAF
DE TAAZABT SARL شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة

 عنفبن مقرها بإلجتناعي : حي 
بلحر ش بلجديد - 02)52 كربمة 

بملغرب.
قفل بلتصف ة

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
.167(

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 
2021 تقرل حل  16 شتن 3  بملؤلخ في 
 ARTISANS MINEURS CADETAF
ذبت  شركة   DE TAAZABT SARL
لأسنالها  مبلغ  بملحد دة  بملسؤ ل ة 
مقرها  دلهم  عنفبن   17.500
 - بلجديد  بلحر ش  حي  بإلجتناعي 
للحل  مت جة  بملغرب  كربمة   52(02

بملسبق للشركة.
  عين:

حنف لفلغي  عنفبمه(ب)  بلس د(ة) 
 54(50 بير مل ل  تيشكا  شالع 
م دلت بملغرب كنصفي (ة) للشركة.

  قد تم بنعقاد بلجنع ة بلختام ة 
حي  2021  في  شتن 3   16 بتاليخ 
كربمة   52(02  - بلجديد  بلحر ش 

بملغرب.
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
05 أكتفار  بالبتدبئ ة بن دلت بتاليخ 

2021 تحت لقم 270.

825I

MBGA

BELZA TECHNOLOGIES
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تأسيس شركة

MBGA
 N 275 BD ZERKTOUNI N

 275 BD ZERKTOUNI، 20050،
CASABLANCA MAROC

BELZA TECHNOLOGIES شركة 
ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

 عنفبن مقرها بإلجتناعي كم 1.5 
زمقة سبت بل 3ك ين - 150)4 ببن 

جرير بملغرب
تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

2917

 07 في  مؤلخ  حر  عقد  بنقت�شى 
بلقامفن  إعدبد  تم   2021 يفل فز 

بملسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحد دة باملنيزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.

عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 

 BELZA : بإلقتضاء بنختصر تسن تها

.TECHNOLOGIES

صنع   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

أصناف من بلخرسامة أ  برسننت أ  

بلجبس.

 1.5 كم   : عنفبن بملقر بالجتناعي 
ببن   4(150  - بل 3ك ين  سبت  زمقة 

جرير بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.

مبلغ لأسنا7 بلشركة: 4.000.000 

دلهم، مقسم كالتالي:

 18.000  : بللط ف  عبد  بلس د 

حصة بق نة 100 دلهم للحصة.

 18.000  : بلزه د  عاد7  بلس د 

حصة بق نة 100 دلهم للحصة.

 BELZA PREFA : 4.000 بلشركة 

حصة بق نة 100 دلهم للحصة.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :

عنفبمه(ب)  بللط ف  عبد  بلس د 
بلغز ة  بالمدلس  تجزئة   (9 لقم 

24010 بلجديدة بملغرب.

عنفبمه(ب)  بلزه د  عاد7  بلس د 

بلنخ ل   09 لقم  بلبساتين  تجزئة 

بلشنال ة 40000 مربكش بملغرب.

بلشركة BELZA PREFA عنفبمه(ب) 
 4(150 زمقة سبت بل 3ك ين   1.5 كم 

ببن جرير بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:

عنفبمه(ب)  بللط ف  عبد  بلس د 
بلغز ة  بالمدلس  تجزئة   (9 لقم 

24010 بلجديدة بملغرب

عنفبمه(ب)  بلزه د  عاد7  بلس د 

بلنخ ل   09 لقم  بلبساتين  تجزئة 

بلشنال ة 40000 مربكش بملغرب.

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

 21 بتاليخ  جرير  بابن  بالبتدبئ ة 

أكتفار 2021 تحت لقم 5)4.

826I

FIDUCIA-MID

POMME TRAV SARL AU
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
تأسيس شركة

FIDUCIA-MID

لقم 98 بلطابق بال 7 طريق مكناس 

م نال7 م دلت ، 50)54، م دلت 

م دلت

POMME TRAV SARL AU شركة 

ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د

 عنفبن مقرها بإلجتناعي قصر 

بستغرغفل تفمف ت - 50)54 م دلت 

بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بلفح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

2947

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
تم إعدبد بلقامفن   2021 أكتفار   08

مسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بلفح د  بلشريك  ذبت  محد دة 

باملنيزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بلفح د.

عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 

 : تسن تها  بنختصر  بإلقتضاء 

.POMME TRAV SARL AU

بالشغا7   : غرض بلشركة بإيجاز 

بملختلفة أ  بلبناء،بملفا ضة  بشغا7 

بلري.

قصر   : بالجتناعي  بملقر  عنفبن 

بستغرغفل تفمف ت - 50)54 م دلت 

بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.
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 100.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 
دلهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : حسن  مجكفل  بلس د 
حصة بق نة 100 دلهم للحصة.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 
 صفات  مفبطن بلشركاء :

عنفبمه(ب)  حسن  مجكفل  بلس د 
حي بشنحان تفمف ت 50)54 م دلت 

بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:
عنفبمه(ب)  حسن  مجكفل  بلس د 
حي بشنحان تفمف ت 50)54 م دلت 

بملغرب
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
14 أكتفار  بالبتدبئ ة بن دلت بتاليخ 

2021 تحت لقم )28.

827I

FUDICAIRE ISMAILI

SOCIETE ARRYADA DES TP
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تأسيس شركة

FUDICAIRE ISMAILI
حي بلتقدم بلفك 2 لقم 07 بلسنالة 

ES-SMARA MAROC ،72000 ،
 SOCIETE ARRYADA DES TP
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة
 RUE عنفبن مقرها بإلجتناعي 

 LKHAL WALD MED N° 06 BIS
 EL BARID ES-SEMARA - 72000

بلسنالة بملغرب
تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

2(8(
في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
بلقامفن  إعدبد  تم   2021 يفم ف   2(
بملسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحد دة باملنيزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.
عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 
 : تسن تها  بنختصر  بإلقتضاء 

.SOCIETE ARRYADA DES TP

بالعنا7   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بلعامة  بلبناء.

 RUE  : بالجتناعي  بملقر  عنفبن 

 LKHAL WALD MED N° 06 BIS

 EL BARID ES-SEMARA - 72000

بلسنالة بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 

دلهم، مقسم كالتالي:

بلس د  ل د بلبطل : 1.000 حصة 

بق نة 100 دلهم للحصة.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :

عنفبمه(ب)  بلبطل  بلس د  ل د 
زمقة بزيال7 لقم 12 بلسنالة 72000 

بلسنالة بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:

عنفبمه(ب)  بلبطل  بلس د  ل د 
زمقة بزيال7 لقم 12 بلسنالة 72000 

بلسنالة بملغرب

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

بالبتدبئ ة بالسنالة بتاليخ 0) غشت 

2021 تحت لقم 168/2021.

828I

azzouziabdelali

E L M HORIZON
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
تأسيس شركة

azzouziabdelali

FES ، 30010، FES MAROC

E L M HORIZON شركة ذبت 

مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 

بلفح د

 عنفبن مقرها بإلجتناعي لقم 8 

شالع يعقفب بملنصفل بملعاليف - 

20000 بلدبل بلب ضاء بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بلفح د 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

222941

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
تم إعدبد بلقامفن   2010 يفل فز   05
مسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 
بلفح د  بلشريك  ذبت  محد دة 

باملنيزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بلفح د.
عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 
 E L M  : بإلقتضاء بنختصر تسن تها 

.HORIZON
مكتب   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

للدلبسات بلطفافغربف ة.
 8 لقم   : بالجتناعي  بملقر  عنفبن 
 - بملعاليف  بملنصفل  يعقفب  شالع 

20000 بلدبل بلب ضاء بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 

دلهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : بلعنربني  محند  بلس د 

حصة بق نة 100 دلهم للحصة.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :
بلس د محند بلعنربني عنفبمه(ب) 
 51 شقة  بملنصفل  يعقفب  شالع   8
بلب ضاء  بلدبل   20000 بملعاليف 

بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:
بلس د محند بلعنربني عنفبمه(ب) 
 51 شقة  بملنصفل  يعقفب  شالع   8
بلب ضاء  بلدبل   20000 بملعاليف 

بملغرب
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
 21 بتاليخ  بلب ضاء  بالدبل  بلتجالية 
يفل فز 2010 تحت لقم 58824)00.
829I

ALPHAIZ CONSULTING & ENGINEERING

COIN EXPRESSE
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تأسيس شركة

 ALPHAIZ CONSULTING &
ENGINEERING

 AVENUE MOHAMED V, ,66

 ESCALIER C, 3ème ETAGE NU%

 4 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC

COIN EXPRESSE شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة

 عنفبن مقرها بإلجتناعي لقم 1 

تجزئة بسنالة - 92000 بلعربئش 

بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

64(9

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
تم إعدبد بلقامفن   2021 أكتفار   11

بملسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحد دة باملنيزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.

عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 

 COIN : بإلقتضاء بنختصر تسن تها 

.EXPRESSE

بلب ع   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بالتجزئة في بملتاجر غي3 بملتخصصة ( 

برغذية بلعامة  بملنتجات بلغذبئ ة).
 1 لقم   : بالجتناعي  بملقر  عنفبن 

بلعربئش   92000  - بسنالة  تجزئة 

بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 

دلهم، مقسم كالتالي:

حصة   400  : بلس د فؤبد بلحافي 

بق نة 100 دلهم للحصة.

00) حصة   : بلس د عاد7 بلحافي 

بق نة 100 دلهم للحصة.

00) حصة   : بلحافي  بلس دة مل اء 

بق نة 100 دلهم للحصة.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :

 25 بلس د فؤبد بلحافي عنفبمه(ب) 

 LOT TOULOUT BRAICHA RES

 ZINEB EL JERRAH ETG 01 APP

بلدبل   10 BOURGOGNE 20000

بلب ضاء بملغرب.
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عنفبمه(ب)  بلحافي  عاد7  بلس د 

 ARBURFIELD HOUSE  28

 EAST INDIA DOCK POPLAR

 LONDON 00000 LONDON

.LONDON

عنفبمه(ب)  بلحافي  مل اء  بلس د 

 HAY AHRIIK AV ACHOAA NR 7

150)9 مرت ل بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:

 25 بلس د فؤبد بلحافي عنفبمه(ب) 

 LOT TOULOUT BRAICHA RES

 ZINEB EL JERRAH ETG 01 APP

بلدبل   10 BOURGOGNE 20000

بلب ضاء بلدبل بلب ضاء 

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

 21 بتاليخ  بالعربئش  بالبتدبئ ة 

أكتفار 2021 تحت لقم 7)11.

8(0I

FUDICAIRE ISMAILI

 STE GR EL AAHD SECURITE
SARL AU

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
تأسيس شركة

FUDICAIRE ISMAILI

حي بلتقدم بلفك 2 لقم 07 بلسنالة 

ES-SMARA MAROC ،72000 ،

 STE GR EL AAHD SECURITE

SARL AU شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بلفح د

 HAY EL عنفبن مقرها بإلجتناعي 

FATH 03 RUE 17 NR 05 BIS ES-

SEMARA - 72000 بلسنالة بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بلفح د 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

24(5

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
تم إعدبد بلقامفن   2021 أكتفار   01

مسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بلفح د  بلشريك  ذبت  محد دة 

باملنيزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بلفح د.
عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 
 STE  : تسن تها  بنختصر  بإلقتضاء 
 GR EL AAHD SECURITE SARL

.AU
بعنا7   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بلحربسة.
 HAY EL : عنفبن بملقر بالجتناعي 
FATH 03 RUE 17 NR 05 BIS ES-
SEMARA - 72000 بلسنالة بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 
بلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 
دلهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : عبد   ببربه م  بلس د 
حصة بق نة 100 دلهم للحصة.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 
 صفات  مفبطن بلشركاء :

عنفبمه(ب)  عبد   ببربه م  بلس د 
بلسنالة   05 لقم   17 حي بلفتح زمقة 

72000 بلسنالة بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:
عنفبمه(ب)  عبد   ببربه م  بلس د 
بلسنالة   05 لقم   17 حي بلفتح زمقة 

72000 بلسنالة بملغرب
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
بالبتدبئ ة بالسنالة بتاليخ 18 أكتفار 

2021 تحت لقم 200/2021.
8(1I

CHAMI CONSEILS

STE SALUSUD
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تع ين مسي3 جديد للشركة

CHAMI CONSEILS
حي بلفتح شالع محج محند 

بلسادس عنالة بلينا بلطابق بلرببع 
شقة 08 ، 70000، بلع فن بملغرب

STE SALUSUD شركة ذبت 
بملسؤ ل ة بملحد دة

 عنفبن مقرها بإلجتناعي تجزئة 
بلفحدة مجنفعة د لقم 20 بلطابق 
بلثاني بلعنالة 8 بلع فن - 70000 

بلع فن بملغرب.
تع ين مسي3 جديد للشركة

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 
.(4941

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 
2021 تم تع ين  29 شتن 3  بملؤلخ في 
بلس د(ة)  للشركة  جديد  مسي3 

زليكين فض لة كنسي3  ح د
تبعا لقبف7 بستقالة بملسي3.

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
14 أكتفار  بالبتدبئ ة بالع فن بتاليخ 

2021 تحت لقم 200/21).

8(2I

LAMAIZI

NID.M
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
تأسيس شركة

LAMAIZI
 HAY MOULAY ABDELLAH RUE
 20 B06 MARCHE MOSQUEE

 LAMSALLA AIN CHOK ، 20150،
CASABLANCA MAROC

NID.M شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بلفح د

 عنفبن مقرها بإلجتناعي 12زمقة 
ص 3ي بفجنعة بلطابق 1 لقم 6 دلب 
عنر-بلدبل بلب ضاء - 20090 بلدبل 

بلب ضاء بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بلفح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
519899

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
تم إعدبد بلقامفن   2021 أكتفار   05
مسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 
بلفح د  بلشريك  ذبت  محد دة 

باملنيزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بلفح د.
عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 
 : تسن تها  بنختصر  بإلقتضاء 

.NID.M

منالسة   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

ف ه  بلبناء  بالتجال  أشغا7  جن ع 

 كدبلك منعش عقالي..
12زمقة   : بملقر بالجتناعي  عنفبن 
ص 3ي بفجنعة بلطابق 1 لقم 6 دلب 

بلدبل   20090  - بلب ضاء  عنر-بلدبل 

بلب ضاء بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 

دلهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : بلس د مد بلقائد محند 

حصة بق نة 100 دلهم للحصة.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :

بلس د مد بلقائد محند عنفبمه(ب) 
لقم   205 زمقة  عبدهللا  مفالي  حي 

 20470 بلب ضاء  بلشق  عين   59

بلدبلبلب ضاء بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:

بلس د مد بلقائد محند عنفبمه(ب) 
حي مفالي عبدهللا زمقة 205 لقم 59 

بلدبل   20470 بلب ضاء  بلشق  عين 

بلب ضاء بملغرب

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

 22 بتاليخ  بلب ضاء  بالدبل  بلتجالية 

أكتفار 2021 تحت لقم 797266.

8((I

JURISMAG SARL

 LG ELECTRONICS

MOROCCO SARL AU
إعالن متعدد بلقربلبت

JURISMAG SARL

 5Rue Pléiades, Résidence

 Imrane,(En face école primaire

 Abdelmoumen), Appt N°5

 Casablanca, Maroc، 20000،

Casablanca Maroc

 LG ELECTRONICS MOROCCO

SARL AU »شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة ذبت بلشريك بلفح د«
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 عنفبن مقرها بالجتناعي: زيـنـت 
ملن فم،بلبناية ) & 4، بلطابق 5، 

تجزئة بلتفف ق ، س دي معر ف - - 
بلدبل بلب ضاء بملغرب.

»إعالن متعدد بلقربلبت«
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي: 

.9(545
بنقت�شى بلجنع بلعام بالستثنائي 

بملؤلخ في 0) يفم ف 2021
تم بتخاذ بلقربلبت بلتال ة: 

قربل لقم 1: بلذي ينص على مايلي: 
بستنربلية نشاط بلشركة  عدم حلها 
بلصاف ة  بلفضع ة  أن  من  بالرغم 
لأسنالها  لبع  عن  تقل  للشركة 

بالجتناعي
 تبعا لذلك تم تعديل مقتض ات 

بلنظام برسا�شي بلتال ة: 
على  ينص  بلذي   :00 لقم  بند 

مايلي: 000
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
 22 بتاليخ  بلب ضاء  بالدبل  بلتجالية 

أكتفار 2021 تحت لقم 40)797.
8(4I

G.B.C GESTION ET CONSEIL

RESIDENCE ISMAIL
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تأسيس شركة

G.B.C GESTION ET CONSEIL
 IMMEUBLE 16 RUE YOUSSEF

 IBN TACHAFINE ETAGE 4,
 Appartement 21 ، 60000،

OUJDA MAROC
RESIDENCE ISMAIL شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة
 عنفبن مقرها بإلجتناعي محل، 
شالع محند بن عبد هللا عنالة 
خديجة - 60000  جدة بملغرب
تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

(8267
في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
تم إعدبد بلقامفن   2021 أكتفار   08
بملسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحد دة باملنيزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.

عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 

 : تسن تها  بنختصر  بإلقتضاء 

.RESIDENCE ISMAIL

منعش   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

عقالي.

محل،   : بالجتناعي  بملقر  عنفبن 

عنالة  هللا  عبد  بن  محند  شالع 

خديجة - 60000  جدة بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 

دلهم، مقسم كالتالي:

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :

عنفبمه(ب)  تشفخربي  إما  بلس دة 

 (0 بلفستق لقم  زمقة  بملعنفلة  حي 

60000  جدة بملغرب.

بلس د محند بغدبدي عنفبمه(ب) 

حي بلقدس زمقة بلفتح لقم 6 60000 

 جدة بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:

عنفبمه(ب)  بغدبدي  بحند  بلس د 

 (0 بلفستق لقم  زمقة  بملعنفلة  حي 

60000  جدة بملغرب

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

أكتفار   18 بتاليخ  بفجدة  بلتجالية 

2021 تحت لقم )60).

8(5I

CABINET AIT BELHOUCINE

CHRONO IMPRIMERIE
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تففيت حصص

CABINET AIT BELHOUCINE

 BUREAU N°6 SIS A BD

 ZERKTOUNI 2EME ETAGE

 IMM GD CAFE DE L›ATLAS

 GUELIZ,MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

CHRONO IMPRIMERIE شركة 

ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

 عنفبن مقرها بإلجتناعي 15 

 SOUS SOL IMM DES HABOUS

 AVENUE HASSAN 2 BAB

 DOUKKALA MARRAKECH 15

 SOUS SOL IMM DES HABOUS

 AVENUE HASSAN 2 BAB

 DOUKKALA MARRAKECH

40000 مربكش بملغرب.

تففيت حصص
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.86(65

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 

تنت   2021 أكتفار   05 في  بملؤلخ 

بملصادقة على :

م نفن بفكريع  (ة)  تففيت بلس د 

 100 حصة بجتناع ة من أصل   50

حصة لفائدة بلس د (ة) بقبا7 بفكريع 

بتاليخ 05 أكتفار 2021.

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم   

أكتفار   07 بلتجالية بنربكش بتاليخ 

2021 تحت لقم 11228.

8(6I

FUDICAIRE ISMAILI

 STE BUREAU ETUDE

 SAHARA D›INGENIERIE ET

D›INNOVATION
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تأسيس شركة

FUDICAIRE ISMAILI

حي بلتقدم بلفك 2 لقم 07 بلسنالة 

ES-SMARA MAROC ،72000 ،

 STE BUREAU ETUDE

 SAHARA D›INGENIERIE ET

D›INNOVATION شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة

 BD عنفبن مقرها بإلجتناعي 

 HASSAN 2 NR 354 ES-SEMARA

72000 - بلسنالة بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

24(7

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
تم إعدبد بلقامفن   2021 أكتفار   01
بملسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحد دة باملنيزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.
عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 
تسن تها  بنختصر  بإلقتضاء 
 STE BUREAU ETUDE  :
 SAHARA D’INGENIERIE ET

.D’INNOVATION
مكتب   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بلدلبسات.
 BD  : بالجتناعي  بملقر  عنفبن 
 HASSAN 2 NR 354 ES-SEMARA

72000 - بلسنالة بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 

دلهم، مقسم كالتالي:
بلس د محند بلبشي3 بالي : 1.000 

حصة بق نة 100 دلهم للحصة.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :
بالي  بلبشي3  محند  بلس د 
زمقة س دي  لد  نهة لقم  عنفبمه(ب) 
10 بلسنالة 72000 بلسنالة بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:
بالي  بلبشي3  محند  بلس د 
زمقة س دي  لد  نهة لقم  عنفبمه(ب) 
10 بلسنالة 72000 بلسنالة بملغرب

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
بالبتدبئ ة بالسنالة بتاليخ 18 أكتفار 

2021 تحت لقم 201/2021.
8(8I

cabinet comptable aziz

 SOCIÉTÉ DES CENTRES
COMMERCIAUX DE FES

تع ين أعضاء مجلس بإلدبلة

cabinet comptable aziz
2 زمقة 4 بلعهد بلجديد ببن بمس ك 

، 20450، بلدبلبلب ضاء بملغرب
 SOCIÉTÉ DES CENTRES
COMMERCIAUX DE FES
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 »شركة بملساهنة«
 عنفبن مقرها بالجتناعي: كلم 

5,) زب ية زمقة ليفي  طريق زعي3 
بلسفي�شي - - بلرااط بملغرب .

»تع ين أعضاء مجلس بإلدبلة«
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي: 

.708(5
بنقت�شى بلجنع بلعام بالستثنائي 

بملؤلخ في 07 أكتفار 2021
تقرل تع ين أعضاء مجلس بإلدبلة 

خال7 بلسنفبت بملال ة بلتال ة: 
202(-2021-2022- -

برشخاص بلطب ع فن: 
بلس د(ة) مففل بندفعة بصفته(ب) 
للشركة  بلكائن  عام  مدير  لئيس 

عنفبمه(ب) ب: لندن - لندن بريطام ا
عنر يعقفبي بصفته(ب)  بلس د(ة) 
بالدبلة  بلكائن  مجلس  عضف 
 - بسلي  زمقة   8 ب:  عنفبمه(ب) 

بلدبلبلب ضاء بملغرب 
لحس ني  عبدبلجل ل  بلس د(ة) 
بالدبلة  مجلس  عضف  بصفته(ب) 
شالع بلضحى  ب:   بلكائن عنفبمه(ب) 
 -  7 ش   2 ط  بالك  كال ففلم ا 

بلدبلبلب ضاء بملغرب 
سف اني  يفنس  بلس د(ة) 
بالدبلة  مجلس  عضف  بصفته(ب) 
بملدينة  ب:  عنفبمه(ب)   بلكائن 
بلدبلبلب ضاء   -  218 ف ال  بلخضربء 

بملغرب 
برشخاص بملعنفيفن: 

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  -تم 
أكتفار   18 بتاليخ  بالرااط  بلتجالية 

2021 تحت لقم 9770.
8(9I

Gescompte

STE: MISTERTHERM
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
تغ ي3 نشاط بلشركة

Gescompte
 bd Zerktouni 9 me étage 265

 n°92 casablanca ، 20050،
Casablanca Maroc

 STE: MISTERTHERM

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 
بلشريك بلفح د

 عنفبن مقرها بالجتناعي 265 
شالع بلزلقطفني بلطابق9 لقم92 - 

20050 بلدبلبلب ضاء بملغرب.
تغ ي3 نشاط بلشركة

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 
.490791

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 
2021 تم تغ ي3  04 أكتفار  بملؤلخ في 
»بلت3ك بات  من  بلشركة  نشاط 
بلصح ة للتدفئة بلطاقة بملتجددة« 

إلى »أعنا7 بلتغط ة برلض ة«.
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
 22 بتاليخ  بلب ضاء  بالدبل  بلتجالية 

أكتفار 2021 تحت لقم 58)797.

840I

FIDUCIAIRE HAOUZ CONSEIL

ACCESS TRAP
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE HAOUZ CONSEIL
دبل بل 3  بالحسان عنالة - د - لقم 1 
شالع ببن سينا بلدب ديات مربكش ، 

40080، مربكش بملغرب
ACCESS TRAP شركة ذبت 

مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 
بلفح د

 عنفبن مقرها بإلجتناعي كدية 
بلعب د عنالة 8 بلشقة 8 كليز 

مربكش - 400000 مربكش بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بلفح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
69061

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
بلقامفن  إعدبد  تم   2015 يفم ف   04
مسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 
بلفح د  بلشريك  ذبت  محد دة 

باملنيزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بلفح د.

عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 
 : تسن تها  بنختصر  بإلقتضاء 

.ACCESS TRAP
بشغا7   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

مختلفة ب  بلبناء.
كدية   : بالجتناعي  بملقر  عنفبن 
بلعب د عنالة 8 بلشقة 8 كليز مربكش 

- 400000 مربكش بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 

دلهم، مقسم كالتالي:
بلس د بيت بلعزيز محند : 1.000 

حصة بق نة 100 دلهم للحصة.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :
محند  بلعزيز  بيت  بلس د 
مربكش  بلحفز  تحنا ت  عنفبمه(ب) 

02)42 مربكش بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:
محند  بلعزيز  بيت  بلس د 
مربكش  بلحفز  تحنا ت  عنفبمه(ب) 

02)42 مربكش بملغرب
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
يفم ف   16 بتاليخ  بنربكش  بلتجالية 

2015 تحت لقم 74254.

841I

FIDUCIAIRE HAOUZ CONSEIL

ACCESS TRAP
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
لفع لأسنا7 بلشركة

FIDUCIAIRE HAOUZ CONSEIL
دبل بل 3  بالحسان عنالة - د - لقم 1 
شالع ببن سينا بلدب ديات مربكش ، 

40080، مربكش بملغرب
ACCESS TRAP شركة ذبت 

مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 
بلفح د

 عنفبن مقرها بإلجتناعي كدية 
بلعب د تجزئة 14 عنالة 8 بلشقة 
8 كليز مربكش - 40000 مربكش 

بملغرب.

لفع لأسنا7 بلشركة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.69061

بلفح د  بلشريك  قربل  بنقت�شى 

تم   2018 مفم 3   01 في  بملؤلخ 

قدله  بنبلغ  بلشركة  لأسنا7  لفع 

»900.000 دلهم« أي من »100.000 

عن  دلهم«   1.000.000« إلى  دلهم« 

أ   مقدية  حصص  تقديم   : طريق 

ع ن ة.

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

مفم 3   14 بتاليخ  بنربكش  بلتجالية 

2018 تحت لقم 100055.

842I

AB RED1 COMPTA

FEEL BERRY
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
تحفيل بملقر بالجتناعي للشركة

AB RED1 COMPTA

 YAACOUB MANSOUR 2 ETAGE

maroc 2، طنجة N° 4 ، 90000

FEEL BERRY شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بلفح د

 عنفبن مقرها بإلجتناعي شالع 

يعقفب بملنصفل لقم 2 طابق ) لقم 

5 طنجة 90000 طنجة بملغرب.

تحفيل بملقر بالجتناعي للشركة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.10(229

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 

بملؤلخ في 01 دجن 3 2020 تم تحفيل 

من  للشركة  بلحالي  بالجتناعي  بملقر 

2 طابق  »شالع يعقفب بملنصفل لقم 

) لقم 5 طنجة 90000 طنجة بملغرب 

عين بلح اني شالع بلحديقة   « إلى   «

طنجة  بالل�شي  بالطابق   22 لقم 

90000 طنجة بملغرب«.

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

دجن 3   (1 بتاليخ  بطنجة  بلتجالية 

2020 تحت لقم )816.

84(I
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BUREAU ESSOUFYANI

H&R SUPERIORITY
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تأسيس شركة

BUREAU ESSOUFYANI

 HAY ESSALAM AVENUE

 PRINCE MOULAY ABDELLAH

 RUE ALJAZIRA ALKHADRA ،

70000، LAAYOUNE MAROC

H&R SUPERIORITY شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة

 عنفبن مقرها بإلجتناعي تجزئة 

بربد ل زمقة بلحرشة إقامة لال مرين 

بلرقم )0 بلطابق بر 7 - 70000 

بلع فن بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

(8457

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
تم إعدبد بلقامفن   2021 أكتفار   12

بملسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحد دة باملنيزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.

عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 

 H&R  : بنختصر تسن تها  بإلقتضاء 

.SUPERIORITY

أشغا7   : بإيجاز  بلشركة  غرض 
بلبناء بلتجهيز  بلديكفل  بلف نيس فن 

بلتبل ط  بلزل ج  بلتجهيز  أشغا7   -

بلدبخلي  بلخالجي ملختلف بلبنايات 

- جن ع أمفبع بلتسفيق  بلتجالة على 

بلتجالة   - بلفطني  بلد لي  بملستفى 

 - بلعامة  بلتصدير  بإلستي3بد 

خدمات متنفعة.

تجزئة   : بالجتناعي  بملقر  عنفبن 

بربد ل زمقة بلحرشة إقامة لال مرين 

 70000  - بر 7  بلطابق   0( بلرقم 

بلع فن بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 

دلهم، مقسم كالتالي:

 800  : بمريح  حسينة  بلس دة 
حصة بق نة 100 دلهم للحصة.

بلس دة لش دة شنال : 200 حصة 
بق نة 100 دلهم للحصة.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 
 صفات  مفبطن بلشركاء :

عنفبمه(ب)  بمريح  حسينة  بلس د 
بلع فن   70000 لش د  مفالي  حي 

بملغرب.
بلس د لش دة شنال عنفبمه(ب) حي 
مفالي لش د 70000 بلع فن بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 
 مفبطن مسي3ي بلشركة:

بلس دة حسينة بمريح عنفبمه(ب) 
بلع فن   70000 لش د  مفالي  حي 

بملغرب
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
)1 أكتفار  بالبتدبئ ة بالع فن بتاليخ 

2021 تحت لقم 185).

844I

UNION BEST SOLUTIONS

 CALLOFFSHORE
MANAGMENT

شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة
تأسيس شركة

UNION BEST SOLUTIONS
 N°14 LOTISSEMENT SAFSAF

 ،TARGA MARRAKECH ، 40000
مربكش بملغرب

 CALLOFFSHORE
MANAGMENT شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة
 عنفبن مقرها بإلجتناعي بفسكري 

28 مجنفعة سكن ة 6-1 جنان 
شريف ة شقة لقم 2 - 40000 

مربكش بملغرب
تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

1195(9
في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
تم إعدبد بلقامفن   2021 أكتفار   08
بملسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحد دة باملنيزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.

متبفعة  بلشركة  تسن ة 

بنختصر  بإلقتضاء  عند 

 CALLOFFSHORE  : تسن تها 

.MANAGMENT

مركز   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بلندبء.

: بفسكري  عنفبن بملقر بالجتناعي 

جنان   6-1 سكن ة  مجنفعة   28

 40000  -  2 لقم  شقة  شريف ة 

مربكش بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 

دلهم، مقسم كالتالي:

بلس د محسن بيت علي ببال : 500 

حصة بق نة 100 دلهم للحصة.

500 حصة   : بلس د بمين بلرا عي 

بق نة 100 دلهم للحصة.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :

ببال  علي  بيت  محسن  بلس د 

 18(5 لقم   1 عنفبمه(ب) حي صفكفما 

40000 مربكش بملغرب.

بلس د بمين بلرا عي عنفبمه(ب) 61 

بلس اح ة  بلقرية   8 ج  منطقة  بد 

مربكش   40000 بلجنفبي  بلنخ ل 

بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:

ببال  علي  بيت  محسن  بلس د 

 18(5 لقم   1 عنفبمه(ب) حي صفكفما 

40000 مربكش بملغرب

بلس د بمين بلرا عي عنفبمه(ب) 61 

بلس اح ة  بلقرية   8 ج  منطقة  بد 

مربكش   40000 بلجنفبي  بلنخ ل 

بملغرب

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

أكتفار   18 بلتجالية بنربكش بتاليخ 

2021 تحت لقم 128620.

845I

MULTI EXPERTISE

WELION ADS
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تففيت حصص

MULTI EXPERTISE
97 شالع حسن بلصغي3 بلطابق 
بر 7 لقم 81 ، 20000، بلدبل 

بلب ضاء بملغرب
WELION ADS شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة
 عنفبن مقرها بإلجتناعي 64 زمقة 

عبد هللا بملديفني بلطابق 1 بلشقة 2 
- 20100 بلدبل بلب ضاء بملغرب.

تففيت حصص
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.48580(
بلفح د  بلشريك  قربل  بنقت�شى 
تنت   2021 شتن 3   20 في  بملؤلخ 

بملصادقة على :
 OMAR (ة)  بلس د  تففيت 
بجتناع ة  حصة   AYOUCHE 450
من أصل 1.000 حصة لفائدة بلس د 
 Sté Vertikad Consulting FZE (ة) 

بتاليخ 20 شتن 3 2021.
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم   
 22 بتاليخ  بلب ضاء  بالدبل  بلتجالية 

أكتفار 2021 تحت لقم 42)797.

846I

AB RED1 COMPTA

LOVERVAL IMMOBILIERE
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
تأسيس شركة

AB RED1 COMPTA
 YAACOUB MANSOUR 2 ETAGE

maroc 2، طنجة N° 4 ، 90000
 LOVERVAL IMMOBILIERE

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 
بلشريك بلفح د

 عنفبن مقرها بإلجتناعي يعقفب 
بملنصفل لقم 2بلطابق بلثاني لقم 4 

طنجة 90070 طنجة بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بلفح د 
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لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

120997

 22 في  مؤلخ  حر  عقد  بنقت�شى 

بلقامفن  إعدبد  تم   2021 أكتفار 

مسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بلفح د  بلشريك  ذبت  محد دة 

باملنيزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بلفح د.

عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 

 : تسن تها  بنختصر  بإلقتضاء 

.LOVERVAL IMMOBILIERE

: يع  شربء  غرض بلشركة بإيجاز 

 تأجي3 بلعقالبت. منعش عقالي.

يعقفب   : بالجتناعي  بملقر  عنفبن 

 4 2بلطابق بلثاني لقم  بملنصفل لقم 

طنجة 90070 طنجة بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 

دلهم، مقسم كالتالي:

بلس د عال7 بلسباعي : 100 حصة 

بق نة 1.000 دلهم للحصة.

 100  : بلسباعي  عال7  بلس د 

بق نة 1.000 دلهم.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :

عنفبمه(ب)  بلسباعي  عال7  بلس د 

ت فلت   1080 لقم  بالمدلس  حي 

15400 ت فلت بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:

عنفبمه(ب)  بلسباعي  عال7  بلس د 

ت فلت   1080 لقم  بالمدلس  حي 

15400 ت فلت بملغرب

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

أكتفار   21 بتاليخ  بطنجة  بلتجالية 

2021 تحت لقم 247107.

847I

UNION BEST SOLUTIONS

ECO-SHAA MANAGEMENT
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
تأسيس شركة

UNION BEST SOLUTIONS
 N°14 LOTISSEMENT SAFSAF

 ،TARGA MARRAKECH ، 40000
مربكش بملغرب

 ECO-SHAA MANAGEMENT
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
 عنفبن مقرها بإلجتناعي مركز 

مريغة بسني بلحفز - 40000 مربكش 
بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بلفح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
119447

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
تم إعدبد بلقامفن   2021 أكتفار   04
مسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 
بلفح د  بلشريك  ذبت  محد دة 

باملنيزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بلفح د.
عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 
ECO-  : بنختصر تسن تها  بإلقتضاء 

.SHAA MANAGEMENT
مطعم,   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

مقهى.
مركز   : بالجتناعي  بملقر  عنفبن 
مريغة بسني بلحفز - 40000 مربكش 

بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 

دلهم، مقسم كالتالي:
بلس دة هناء بغندب : 1.000 حصة 

بق نة 100 دلهم للحصة.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :
بلس دة هناء بغندب عنفبمه(ب) لقم 
بلحسين بلتاللي حي بالمل   7 زمقة   (

ملعب بلخ ل 0000) فاس بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 
 مفبطن مسي3ي بلشركة:

بلس دة هناء بغندب عنفبمه(ب) لقم 
بلحسين بلتاللي حي بالمل   7 زمقة   (

ملعب بلخ ل 0000) فاس بملغرب
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
أكتفار   14 بلتجالية بنربكش بتاليخ 

2021 تحت لقم 128524.

849I

oriental conseils et services expresse

FG AGRI SERVICES
شركة بلتضامن

تأسيس شركة

 oriental conseils et services
expresse

 BD MED V IMM YAQOUBI
 ETAGE 4 OUJDA ، 60000،

OUJDA MAROC
FG AGRI SERVICES شركة 

بلتضامن
 عنفبن مقرها بإلجتناعي لقم 45 
زمقة بلشعبة قصر لفدبغي3 فج ج - 

61004 فج ج بملغرب
تأسيس شركة بلتضامن 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
975

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
تم إعدبد بلقامفن   2021 شتن 3   29
برسا�شي لشركة بلتضامن باملنيزبت 

بلتال ة:
شكل بلشركة : شركة بلتضامن.

عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 
 FG  : تسن تها  بنختصر  بإلقتضاء 

.AGRI SERVICES
غرض بلشركة بإيجاز : 1) أنشطة 
بر ل ة  للزلبعة  بملعالجة  بلدعم 

للنحاص ل
مظام لي بلخدمات بلزلبع ة؛   (2

بآلبال  بآلبال ، بلتنق ط ، بآلبال  
 بعنا7 باللض

))بستغال7 بلتعدين  بلتصدير.
 45 لقم   : عنفبن بملقر بالجتناعي 
 - زمقة بلشعبة قصر لفدبغي3 فج ج 

61004 فج ج بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 
بلشركة : 99 سنة.

 70.000 بلشركة:  لأسنا7  مبلغ 
دلهم، مقسم كالتالي:

بلس د جبالي محند : 686 حصة 
بق نة 100 دلهم للحصة.

بلس د زبيد بحند : 7 حصة بق نة 
100 دلهم للحصة.

حصة   7  : هشام  سفني  بلس د 
بق نة 100 دلهم للحصة.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 
 صفات  مفبطن بلشركاء :

عنفبمه(ب)  محند  جبالي  بلس د 
قصر   45 لقم  بلفبفي  عبد  س دي 

لفدبغي3 61004 فج ج بملغرب.
بلس د زبيد بحند عنفبمه(ب) طريق 
بلعفم ة تجزئة بلطلحا ي زمقة ب  11 

لقم )1 60000  جدة بملغرب.
عنفبمه(ب)  هشام  سفني  بلس د 
لفدبغي3  قصر   04 لقم  بجدير  زمقة 

61004 فج ج بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:
عنفبمه(ب)  محند  جبالي  بلس د 
قصر   45 لقم  بلفبفي  عبد  س دي 

لفدبغي3 61004 فج ج بملغرب
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
أكتفار   18 بتاليخ  بفجدة  بلتجالية 

2021 تحت لقم 264.

850I

Global Services Network

 SPIMACO MAROC
 DES INDUSTRIES

PHARMACEUTIQUES
شركة بملساهنة

لفع لأسنا7 بلشركة

Global Services Network
 RUE NAJISS BLOC 16 I 2 RUE
 NAJISS BLOC 16 I 2، 10100،

RABAT بملغرب
 SPIMACO MAROC
 DES INDUSTRIES

PHARMACEUTIQUES
 شركة بملساهنة
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 عنفبن مقرها بإلجتناعي : كلم 4 

بلطريق بلقدينة للنطال، طنجة - 

90000 طنجة بملغرب.

لفع لأسنا7 بلشركة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.15555

بلعام  بلجنع  بنقت�شى 

يفم ف   (0 في  بملؤلخ  بإلستثنائي 

بلشركة  لأسنا7  لفع  تم   2021

دلهم«   97.0(1.000« قدله  بنبلغ 

إلى  دلهم«   470.000.000« من  أي 

 : عن طريق  دلهم«   567.0(1.000«

تقديم حصص مقدية أ  ع ن ة.

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

أكتفار   18 بتاليخ  بطنجة  بلتجالية 

2021 تحت لقم 247068.

851I

oriental conseils et services expresse

FG PUB EST SERVICES
شركة بلتضامن

تأسيس شركة

 oriental conseils et services

expresse

 BD MED V IMM YAQOUBI

 ETAGE 4 OUJDA ، 60000،

OUJDA MAROC

FG PUB EST SERVICES شركة 

بلتضامن

 عنفبن مقرها بإلجتناعي لقم ) زمقة 

جنفب تاغلة قصر زماقة فج ج - 

61004 فج ج بملغرب

تأسيس شركة بلتضامن 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

977

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
تم إعدبد بلقامفن   2021 أكتفار   01

برسا�شي لشركة بلتضامن باملنيزبت 

بلتال ة:

شكل بلشركة : شركة بلتضامن.

عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 

 FG  : تسن تها  بنختصر  بإلقتضاء 

.PUB EST SERVICES

غرض بلشركة بإيجاز : 1) تنظ م 
بالنشطة بلس اح ة

مفبكبة بلعر ض  بملهرجامات   (2
بلفن ة

إنشاء  إدبلة مفبقع بلب ع على   ((
بإلمت3مت للتعا م ات.

 ( لقم   : بالجتناعي  بملقر  عنفبن 
زمقة جنفب تاغلة قصر زماقة فج ج 

- 61004 فج ج بملغرب.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.
 50.000 بلشركة:  لأسنا7  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:
 400  : بلس د بلكفش عبد بلقادل 

حصة بق نة 100 دلهم للحصة.
بلس د بلكفش عبد بلرحنان : 50 

حصة بق نة 100 دلهم للحصة.
حصة   50  : عنر شفاء  بلس دة 

بق نة 100 دلهم للحصة.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :
بلقادل  عبد  بلكفش  بلس د 
عنفبمه(ب) زمقة تاغلة حي بغدبد قصر 

زماقة 61004 فج ج بملغرب.
بلرحنان  عبد  بلكفش  بلس د 
قصر  بلغ ث  بهل  زمقة  عنفبمه(ب) 

زماقة 61004 فج ج بملغرب.
بلس دة عنر  شفاء عنفبمه(ب) حي 
فج ج   61004 بلجناعة قصر زماقة 

بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:
بلقادل  عبد  بلكفش  بلس د 
عنفبمه(ب) زمقة تاغلة حي بغدبد قصر 

زماقة 61004 فج ج بملغرب
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
أكتفار   18 بتاليخ  بفجدة  بلتجالية 

2021 تحت لقم 265.
852I

best control and consulting sarl

M E P INDUSTRIES
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تففيت حصص

best control and consulting sarl
 imm 8 appt 3 av nehrou vn

 meknes ، 50000، meknes

maroc

M E P INDUSTRIES شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة

 عنفبن مقرها بإلجتناعي 718 , زمقة 

بلسعديين بلحي بلصناعي بلبساتين - 

50000 مكناس بملغرب.

تففيت حصص
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.28(97

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 

تنت   2021 شتن 3   27 في  بملؤلخ 

بملصادقة على :

تففيت بلس د (ة) مالك إ بستاين 

أصل  من  بجتناع ة  حصة   950

 F.M. (ة)  حصة لفائدة بلس د   950

 INDUSTRIES F.M. INDUSTRIES

بتاليخ 27 شتن 3 2021.

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم   

أكتفار   22 بلتجالية بنكناس بتاليخ 

2021 تحت لقم 4556.

854I

best control and consulting sarl

M E P INDUSTRIES
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تع ين مسي3 جديد للشركة

best control and consulting sarl

 imm 8 appt 3 av nehrou vn

 meknes ، 50000، meknes

maroc

M E P INDUSTRIES شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة

 عنفبن مقرها بإلجتناعي 718 , زمقة 

بلسعديين بلحي بلصناعي بلبساتين - 

50000 مكناس بملغرب.

تع ين مسي3 جديد للشركة
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي 

.28(97

بنقت�شى بلجنع بلعام بإلستثنائي 

2021 تم تع ين  27 شتن 3  بملؤلخ في 

بلس د(ة)  للشركة  جديد  مسي3 

بلقصري محند كنسي3  ح د.

تبعا لقبف7 بستقالة بملسي3.
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
أكتفار   22 بلتجالية بنكناس بتاليخ 

2021 تحت لقم 4556.
856I

best control and consulting sarl

M E P INDUSTRIES
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

مالءمة بلنظام برسا�شي للشركة

best control and consulting sarl
 imm 8 appt 3 av nehrou vn
 meknes ، 50000، meknes

maroc
M E P INDUSTRIES »شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة«
 عنفبن مقرها بالجتناعي: 718 , 
زمقة بلسعديين بلحي بلصناعي 

بلبساتين - 50000 مكناس بملغرب.
»مالءمة بلنظام برسا�شي للشركة«
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي: 

.28(97
بنقت�شى بلجنع بلعام بالستثنائي 

بملؤلخ في 27 شتن 3 2021
برسا�شي  بلنظام  مالءمة  تقرل 
بلقامفن:  مقتض ات  مع  للشركة 
تففيت حصص  تع ين مسي3  ح د 
للشركة بلس د بلقصري محند ملدة 

غي3محد دة.
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم   
أكتفار   22 بلتجالية بنكناس بتاليخ 

2021 تحت لقم 4556.
857I

PME CONSULTING GROUP

ZOUBOIS
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تأسيس شركة

PME CONSULTING GROUP
)1 إقامة بملفحدين شالع مصر م ج 

فاس ، 0000)، فاس بملغرب
ZOUBOIS شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة
 عنفبن مقرها بإلجتناعي لقم 82) 
حي بلنناء بنسفدة - 0000) فاس 

بملغرب
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تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

25121

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
بلقامفن  إعدبد  تم   2005 يفم ف   16

بملسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحد دة باملنيزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.

عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 

 : تسن تها  بنختصر  بإلقتضاء 

.ZOUBOIS

كربء   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بملعدبت بلصناع ة  مقا لة بلنجالة 

 تجالة مفبد بلبناء  اصفة عامة كل 

بلتجالية  بلعقالية  غي3  بلعنل ات 

بصفة  بملتعلقة  بلعقالية  بملال ة 

بالهدف  مباشرة  غي3  أ   مباشرة 

بملذكفل أعاله..
عنفبن بملقر بالجتناعي : لقم 82) 

فاس   (0000  - بنسفدة  بلنناء  حي 

بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 

دلهم، مقسم كالتالي:

حصة   (08  : بلس د محند زكاغ 

بق نة 100 دلهم للحصة.

حصة   (09  : زكاغ  علي  بلس د 

بق نة 100 دلهم للحصة.

 (08  : زكاغ  بلرح م  عبد  بلس د 

حصة بق نة 100 دلهم للحصة.

 75  : بلس د عبد بلفبحد يح ا ي 

حصة بق نة 100 دلهم للحصة.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :

بلس د محند زكاغ عنفبمه(ب) 82) 

 (0000 بملسي3ة  بلنناء  حي   (8( 

فاس بملغرب.

 284 عنفبمه(ب)  زكاغ  علي  بلس د 

فاس   (0000 بنسفدة  بلنناء  حي 

بملغرب.

بلس د عبد بلرح م زكاغ عنفبمه(ب) 

82)  )8) حي بلنناء بملسي3ة 0000) 

فاس بملغرب.
يح ا ي  بلفبحد  عبد  بلس د 

بنسفدة  بلنناء  حي   (84 عنفبمه(ب) 

0000) فاس بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:

بلس د محند زكاغ عنفبمه(ب) 82) 

 (0000 بملسي3ة  بلنناء  حي   (8( 

فاس بملغرب

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

غشت   09 بتاليخ  بفاس  بلتجالية 

2005 تحت لقم 05/728.

858I

COMPTABLE JAAFAR

CAPITAIN INVESTMENT
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
تأسيس شركة

COMPTABLE JAAFAR

 BD MOHAMED V TANGER 88

 RESIDENCE AL MOSTAKBAL

 OUMNIA IMMEUBLE 11 ETAGE

 3 APP 18 TANGER، 90000،

TANGER بملغرب

CAPITAIN INVESTMENT شركة 

ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د

 عنفبن مقرها بإلجتناعي شالع 

مفالي سناع ل 14 إقامة مفالي 

إسناع ل بلطابق ) لقم 9 طنجة. 

طنجة 90000 طنجة طنجة

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بلفح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

1208(9

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
تم إعدبد بلقامفن   2021 شتن 3   02

مسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بلفح د  بلشريك  ذبت  محد دة 

باملنيزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بلفح د.
عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 
 : تسن تها  بنختصر  بإلقتضاء 

. CAPITAIN INVESTMENT
بإلنعاش   : غرض بلشركة بإيجاز 
بلعقالي،بستي3بد  تصدير  خدمات 

لجا7 أعنا7..
شالع   : بالجتناعي  بملقر  عنفبن 
مفالي  إقامة   14 سناع ل  مفالي 
طنجة.   9 لقم   ( بلطابق  إسناع ل 

طنجة 90000 طنجة طنجة.
أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 

دلهم، مقسم كالتالي:
عي�شى  يفسف  حسين  بلس د 
يفسف جاسم : 1.000 حصة بق نة 

100 دلهم للحصة.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :
عي�شى  يفسف  حسين  بلس د 
بملحرق  عنفبمه(ب)  جاسم  يفسف 
 0 1099 لقم  1617 إقامة  216 زمقة 

بلبحرين. 216 بملحرق بلبحرين.
بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:
عي�شى  يفسف  حسين  بلس د 
بملحرق  عنفبمه(ب)  جاسم  يفسف 
 0 1099 لقم  1617 إقامة  216 زمقة 

بلبحرين. 216 بملحرق بلبحرين
باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
أكتفار   14 بتاليخ  بطنجة  بلتجالية 

2021 تحت لقم 246968.

860I

JURIS

AY PROJECT
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
تأسيس شركة

 AY PROJECT
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة

 ذبت بلشريك بلفح د

 عنفبن مقرها بإلجتناعي مكتب 

بلفالببي ساحة كاست الل طابق 2 لقم 

)) - 90000 طنجة بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بلفح د 
لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

120851

 08 بنقت�شى عقد عرفي مؤلخ في 
تم إعدبد بلقامفن   2021 من شتن 3 

مسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بلفح د  بلشريك  ذبت  محد دة 

باملنيزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بلفح د.

عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 

 AY  : تسن تها  بنختصر  بإلقتضاء 

.PROJECT sarl au

مكتب   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بلدلبسات بلتقن ة خاص بالبناء

مكتب   : بالجتناعي  بملقر  عنفبن 
بلفالببي ساحة كاست الل طابق 2 لقم 

)) - 90000 طنجة بملغرب

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.

 10.000 بلشركة:  لأسنا7  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :

طاباليس  جنا7  ب مج  بلس د 

 21CC14288 فرن�شي لقم جفبز سفره
 (81(0 جال لي  زمقة   5  : عنفبمه 

بيشي3 7 فرنسا

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:

طاباليس  جنا7  ب مج  بلس د 

 21CC14288 فرن�شي لقم جفبز سفره
 (81(0 جال لي  زمقة   5  : عنفبمه 

بيشي3 7 فرنسا

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

بكتفار   14 بتاليخ  بطنجة  بلتجالية 

2021 تحت لقم 246974.

861I
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JURIS

ABAYA BY ALYA

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د

تأسيس شركة

 ABAYA BY ALYA

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة 

ذبت بلشريك بلفح د

 عنفبن مقرها بإلجتناعي مكتب 

بلفالببي ساحة كاست الل طابق 2 لقم 

)) - 90000 طنجة بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بلفح د 

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 

12085(

 26 بنقت�شى عقد عرفي مؤلخ في 

تم إعدبد بلقامفن   2021 من غشت 

مسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بلفح د  بلشريك  ذبت  محد دة 

باملنيزبت بلتال ة:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بلشريك  ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بلفح د.

عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 

 ABAYA : بإلقتضاء بنختصر تسن تها

.BY ALYA sarl au

تجالة   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

بملالبس  بالحدية  بالكسسفبلبت

مكتب   : بالجتناعي  بملقر  عنفبن 

بلفالببي ساحة كاست الل طابق 2 لقم 

)) - 90000 طنجة بملغرب

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.

 10.000 بلشركة:  لأسنا7  مبلغ 

دلهم، مقسم كالتالي:

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :

فرنس ة  مازبلي  ففزية  بلس دة 

 CA 13060  15 سفرها  جفبز  لقم 

كر لي   81(00 منر اللي3   1  : عنفبنها 

فرنسا

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:

فرنس ة  مازبلي:  ففزية  بلس دة 

 CA 13060  15 سفرها  جفبز  لقم 

كر لي   81(00 منر اللي3   1  : عنفبنها 

فرنسا

بلس د لياض بفلبس فرن�شي لقم 

عنفبمه   ..20AK12195 جفبز سفره. 

0) شال الكد ك سامت جنفف  ف   :

دي بفب 91700 فرنسا.

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 
بكتفار   14 بتاليخ  بطنجة  بلتجالية 

2021 تحت لقم 246975.
862I

STE FIDUCIAIRE MOUNIR

 MAISON MR H
MARRAKECH

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة 
ذبت بلشريك بلفح د

تأسيس شركة

 MAISON MR H MARRAKECH
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بلفح د
 عنفبن مقرها بإلجتناعي لقم 44 
 48 دلب بلرحالة بلقصبة بملدينة 

40000 مربكش بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بلفح د

لقم بلتق  د في بلسجل بلتجالي : 
118979

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
تم إعدبد بلقامفن   2021 شتن 3   21
مسؤ ل ة  ذبت  لشركة  برسا�شي 
بلفح د  بلشريك  ذبت  محد دة 

باملنيزبت بلتال ة:
ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 
بلشريك  ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بلفح د.

عند  متبفعة  بلشركة  تسن ة 

 : تسن تها  بنختصر  بالقتضاء 

.MAISON MR H MARRAKECH

غرض بلشركة بإيجاز : مشغل دبل 

بلض افة أ  لياض.

 44 لقم   : عنفبن بملقر بالجتناعي 

بملدينة  بلقصبة  بلرحالة  دلب   48 

40000 مربكش بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ لأسنا7 بلشركة: 

دلهم، مقسم كالتالي:

حنزة  بمللقب  حنزة  عنر  بلس د 

 100 حصة بق نة   1.000  : بلدباش 

دلهم للحصة.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 صفات  مفبطن بلشركاء :

حنزة  بمللقب  حنزة  عنر  بلس د 

بلدباش عنفبمه(ب) فرنسا.

بلشخص ة  بلعائل ة  برسناء 

 مفبطن مسي3ي بلشركة:

حنزة  بمللقب  حنزة  عنر  بلس د 

بلدباش عنفبمه(ب) فرنسا

باملحكنة  بلقامفني  بإليدبع  تم 

شتن 3   29 بتاليخ  بنربكش  بلتجالية 

2021 تحت لقم 10961.
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املحكمة  التجارية بفاس
مصلحة بلسجل بلتجالي

ملف  ب ع عدد : 2021/29
حساب  خاص: 574)

إشهال عقد ب ع أصل تجالي
بن  (ذ.  تفث قي  عقد  بنقت�شى 
مؤلخ  بفاس)  مفثق  فؤبد،  سفدة 
 2021 سبتن 3   9 بتاليخ  بفاس 
سبتن 3   9 بتاليخ  بفاس   مسجل 

.2021
سعاد  بفزمكاض  بلس دة  باعت 
 TA118(76 عدد  بلفطن ة  بطاقتها 
تجزئة   204 لقم  بفاس  بلساكنة 
بلفديي  لآلنسة  بنسفدة  بملستقبل 
عدد  بلفطن ة  بطاقتها  بم نة 
CD521195 بلساكنة بفاس لقم 14 

زمقة 2 حي لالسك نة ز بغة بلعل ا.
مجنفع برصل بلتجالي بملستغل 
بملستقبل  تجزئة   204 لقم  بفاس 

بنسفدة  بملشتنل على ص دل ة.
بلتجالي  بالسجل   بملسجل 
باملحكنة بلتجالية بفاس تحت عدد 
 220000.00 قدله  بثنن   9(0(4
بملنصفص  بلشر ط  حسب  دلهم 

عل اها بعقد بلب ع.
بلضبط  بكتابة  بلتعرضات  تقبل 
باملحكنة بلتجالية بفاس دبخل أجل 
ال يتعدى خنسة عشرب يفما ببتدبء 

من بلنشرة بلثام ة.
بإلعالن بلثاني

عن لئيس كتابة بلضبط
سعد ببن سل نان

1 مكرر

املحكمة  التجارية بالرباط
ملف لقم 2021/67
حساب لقم : 4164

بلطرف بر 7 :
بطاقة  لقم  مصطفى  جفي 
 AA (6400   : بلفطن ة  بلتعريف 

مغربي بلجنس ة ؛
جفي ياسين لقم بطاقة بلتعريف 
مغربي   ،  AA 22244   : بلفطن ة 

بلجنس ة.

بلطرف بلثاني :
بطاقة  لقم  جفبد،  منتصر 
 EE226810 بلفطن ة   بلتعريف 

مغربي بلجنس ة.
بلحقائب  بِائع   : بلتجالي  برصل 

بل د ية بالتقس ط.
بلعنفبن : حي ي م حي بملنزه مركب 

بملنا7 متجر لقم 52 بلرااط.
 : بلتجالي  بلسجل  لقم 

.110200/110198
بنصلحة  بلتعرضات   ستقبل 
بلتجالية  باملحكنة  بلتجالي  بلسجل 
 15 عشر  خنسة  غاية  إلى  بالرااط 

يفما من صد ل بإلعالن بلثاني.
بإلعالن بر 7

لئيس مصلحة بلسجل بلتجالي

51 مكرر

بملحكنة  بلتجالية بالرااط
بمللف لقم : 64/2021

حساب لقم : 4148
بلطرف بال 7 :

كفثر كريم. 
لقم  بلفطن ة  للبطاقة  بلحامل 

.KB119790
مغرا ة بلجنس ة.

بلطرف بلثاني :
مريم بلح اني.

لقم  بلفطن ة  للبطاقة  بلحامل 
.AA1814

مغرا ة بلجنس ة.
بالصل بلتجالي : ص دل ة.

بلقصبة  تجزئة  تنالة   : بلعنفبن 
لقم 69.

لقم بلسجل بلتجالي : 2)9)9.
بنصلحة  بلتعرضات   ستقبل 
بلتجالية  باملحكنة  بلتجالي  بلسجل 
15 يفما من صد ل  بالرااط بلى غاية 

بالعالن بلثاني.
بإلعالن بلثاني

لئيس مصلحة بلسجل بلتجالي

20 مكرر

بملحكنة بلتجالية بالرااط
ملف لقم : 2019/78
حساب لقم : 1941

بلطرف بر 7 :
بطاقة  لقم  حف ظة،  بملر بني 
 A65(192  : بلفطن ة  بلتعريف 

مغرا ة بلجنس ة.
بلطرف بلثاني :

بطاقة  لقم  بلزهي3ي،  سع د 
 CD12727  : بلفطن ة  بلتعريف 

مغربي بلجنس ة.
بملالبس  ب ع   : بلتجالي  برصل 

بلجاهزة.
سفيقة  شالع  بلرااط   : بلعنفبن 

لقم 184.
لقم بلسجل بلتجالي : 56)68.

بنصلحة  بلتعرضات   ستقبل 
بلتجالية  باملحكنة  بلتجالي  بلسجل 
 (15) بالرااط إلى غاية خنسة عشر 

يفما من صد ل بإلعالن بلثاني.
بإلعالن بلثاني

لئيس مصلحة بلسجل بلتجالي

25 مكرر

بملحكنة بلتجالية بالرااط
ملف لقم : 2021/69
حساب لقم : 4175

لش د كر بن بن   : بلطرف بر 7 
بلتعريف  بلبطاقة  لقم  ببربه م، 
بلفطن ة AB1725(0 مغربي بلجنس ة.
خط بي،  خالد   : بلثاني  بلطرف 
بلفطن ة  بلتعريف  بلبطاقة  لقم 

A6(8068 مغربي بلجنس ة.
 MD DROGUISTE برصل بلتجالي
 EN DETAIL، بلعنفبن : حي بلنهضة 1 
إضافي، لقم 85)، بلرااط لقم بلسجل 

بلتجالي 8)726.
بنصلحة  بلتعرضات   ستقبل 
بلتجالية  باملحكنة  بلتجالي  بلسجل 
 (15) بالرااط إلى غاية خنسة عشر 

يفما من صد ل بإلعالن بلثاني.
بإلعالن بلثاني

لئيس مصلحة بلسجل بلتجالي

28 مكرر

بملحكنة بلتجالية بالرااط

ملف لقم : 68/2021

حساب لقم : 4171

بلطرف بر 7 : تاقي بلدين محند.

 : لقم بلبطاقة بلتعريف بلفطن ة 

A(64(4 مغربي بلجنس ة.

بلطرف بلثاني : سع د بلخلفي.

 : لقم بلبطاقة بلتعريف بلفطن ة 

AB(40944 مغربي بلجنس ة.

برصل بلتجالي : ب ع بلهفبتف.
بلعنفبن : لقم )16 زمقة بلسفيقة 

بملدينة بلقدينة.
لقم بلسجل بلتجالي : 112116.

بنصلحة  بلتعرضات   ستقبل 

بلتجالية  باملحكنة  بلتجالي  بلسجل 

 15 عشر  خنسة  غاية  إلى  بالرااط 

يفما من صد ل بإلعالن بلثاني.

بإلعالن بلثاني
لئيس مصلحة بلسجل بلتجالي

29 مكرر

بملحكنة بلتجالية بالرااط

ملف لقم : 2021/)6

حساب لقم : 4142

بلطرف بر 7 : بنيس عبد بلعالي.
 : لقم بلبطاقة بلتعريف بلفطن ة 

A98(96 مغربي بلجنس ة.

مخت 3  شركة   : بلثاني  بلطرف 

بنيس، مسي3ها بلقامفني : بنيس عبد 

بلعالي، مغربي بلجنس ة.

برصل بلتجالي : مخت 3 بنيس.
بلعنفبن : تنالة حي ببن سيناء زمقة 

بيربن لقم 26.
لقم بلسجل بلتجالي : 82210.

بنصلحة  بلتعرضات   ستقبل 

بلتجالية  باملحكنة  بلتجالي  بلسجل 

 15 عشر  خنسة  غاية  إلى  بالرااط 

يفما من صد ل بإلعالن بلثاني.

بإلعالن بلثاني
لئيس مصلحة بلسجل بلتجالي

30 مكرر

 II.  -  إعالنات قضائية
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املحكمة  التجارية بالدارالبيضاء
قسم صعفاات بملقا لة

بلتسفية بلقضائ ة أ  بلتصف ة بلقضائ ة

شركة كام ل ا بمفست ففد مطعم 
ففكس ا

ب ان بايدبع قائنة بلديفن
بملادتين 699/698 من مد مة بلتجالة
بلس دمحند   : بلسنديك  بسم 

بلعنرب ي.
كام ل ا  شركة  علم  في  ل كن 
بمفست ففد مطعم ففكس ا بلكائن 
بلتجالي  بملركز   : بإلجتناعي  مقرها  
عين  الكفلميش  شالع  بالص  بمفا 

بلذئاب بلب ضاء.
قد  تحق قها  تم  بلتي  بلديفن  إن 
 ضعت قائنتها بكتابة بلضبط لدى 
بالدبلبلب ضاء  بلتجالية  بملحكنة 
بلقضائ ة  ينكن  بلتصف ة  مكتب 
بكتابة  عليها  بإلطالع  شخص  لكل 
بلضبط  تقديم ما لديه من شكا ى 
للقا�شي بملنتدب دبخل أجل 15 يفما 
من تاليخ نشر هذب بلب ان بالجريدة 

بلرسن ة.
عن لئيس كتابة بلضبط

4

بملحكنة  بلتجالية بالدبلبلب ضاء
مكتب صعفاات بملقا لة

ب ان نشر أمر بالتفزيع تطب قا 
ملقتض ات بملادة 668 من 

من مد مة بلتجالة
شركة كفليي بملغرب
بلتصف ة بلقضائ ة

بلس د عبد بلرحنان   : بلسنديك 
بالمالي.

ل كن في علم دبئني شركة كفليي   
بملغرب بلكائن مقرها  بإلجتناعي شالع 
بملسي3ة بلخضربء سطات  أمه صدل أمر 
يفل ف   1( بتاليخ   2021/1128 عدد 
 2021/8(04/1299 بامللف   2021
مفدع بكتابة بلضبط  اأن من حق 
دبخل  باالستئناف  بلطعن  برطربف 
أجل خنسة عشر يفما من تاليخ نشر 
هذب بلب ان بالجريدة بلرسن ة طبقا 

للنادة 668 من مد مة بلتجالة.
عن لئيس كتابة بلضبط

5

املحكمة  التجارية بطنجة
ملف عدد : )2021/9

ملف تففيت أصل تجالي عن طريق 
بلب ع

كتابة  مصلحة  لئيس  يعلن 
بطنجة  بلتجالية  باملحكنة  بلضبط 
مؤلخ  مفثق  عقد  بنقت�شى  أمه 
بلس د  باع   ،2021 سبتن 3   21 في 
لبطاقة  بلحامل  بملفذن  بيت  بحند 
 K56699 عدد  بلفطن ة  بلتعريف 
في  محرلة  عدل ة  بنقت�شى  كالة 
 2021 يفم ف   22 فرنسا   مؤلخة في 
بيت بملفذن  بلس د يفنس  م ابة عن 
بلفطن ة  بلتعريف  لبطاقة  بلحامل 
بفرنسا  K322516  بلقاطن  عدد 
بطنجة  بلتجالي  بالسجل   بملسجل 
برصل  مجنفع   ،94962 تحت عدد 
مدشر  بطنجة  بلكائن  بلتجالي 
بلس دة  لفائدة  بكزماية،  بلفريح ين 
لبطاقة  بلحاملة  كعبفب  سلمى 
 ،I710480 عدد  بلفطن ة  بلتعريف 
بلتجالي  برصل  ق نة   حددت 
في مبلغ إجنالي قدله  بلب ع  مفضفع 

450.000.00 دلهم.
بلتعرضات  جن ع  فإن   عل ه 
تقدم بكتابة بلضبط بهذه بملحكنة 
15 يفما ببتدبء من تاليخ  دبخل أجل 
84  ما  للفصل  طبقا  بلثاني  بلنشر 

يل ه من مد مة بلتجالة.
بلنشرة بر لى

عن لئيس كتابة بلضبط
خديجة أقشفل

6 مكرر

بملحكنة  بلتجالية بطنجة
ملف عدد : 2021/94

ملف تففيت مصف  أصل تجالي 
عن طريق بلب ع

كتابة  مصلحة  لئيس  يعلن 
بطنجة  بلتجالية  باملحكنة  بلضبط 
في  مؤلخ  مفثق  عقد  بنقت�شى  أمه 
باع بلس د سع د   ،2021 يفم ف   11
لبطاقة  بلحامل  بلسريفي  بلحربق 
 KB10385 عدد  بلفطن ة  بلتعريف 
بلساكن بطنجة زمقة بالمام بلشافعي

62  بملسجل بالسجل بلتجالي  لقم 

مصف   ،8(456 عدد  تحت  بطنجة 

برصل بلتجالي بلكائن بطنجة شالع 
 ،17 لقم   5 بالمام ببي حن فة عنالة 

لفائدة بلس د سف ان بلخربز بلحامل 

عدد  بلفطن ة  بلتعريف  لبطاقة 

مصف  ق نة  KB9640،  حددت 

برصل بلتجالي مفضفع بلب ع في مبلغ 

إجنالي قدله 55.000.00 دلهم. 

بلتعرضات  جن ع  فإن   عل ه 

تقدم بكتابة بلضبط بهذه بملحكنة 

15 يفما ببتدبء من تاليخ  دبخل أجل 

84  ما  للفصل  طبقا  بلثاني  بلنشر 

يل ه من مد مة بلتجالة.

بلنشرة بر لى
عن لئيس كتابة بلضبط

خديجة أقشفل

7 مكرر

املحكمة التجارية بأكادير
ملف معالجة صعفاات بملقا لة

لقم 720/)0)2021/8

شركة ترين ل

إشعال

بنقت�شى بلقربل لقم 09)1 بلصادل 

2021 في بمللف لقم  14 يفل ف  بتاليخ 

محكنة  قضت   2021/8(0(/720
(لقم  بنربكش  بلتجالية  بالستئناف 

بمللف برصلي (09/)0)2021/8).

بفتح مسطرة بلتسفية بلقضائ ة 

»ترين ل«  شركة  حق  في  جديد  من 

محد دة  مسؤ ل ة  ذبت  شركة 
بمحند  زمقة   ( برقم  مقرها  بلكائن 

بكادير  تال 3جت،  حي  بلطالب  مايت 

لقم  بلتجالي  بالسجل   بملسجلة 

296) باملحكنة بلتجالية بأكادير ؛

بتع ين بلس د عنر لب�شي قاض ا 

منتدبا  بلس د أحند بلعبد ني مائبا 

له ؛
بلسعدب ي  علي  بلس د  بتع ين 

مربقبة  في  مهنته  سنديكا  تحديد 

بإعدبد  تكل فه  مع  بلتس ي3  عنل ات 

بملال ة  بملفبزمة  حف7  مفصل  تقرير 

 بالقتصادية  بالجتناع ة للنقا لة،

  بقت3بح حل مناسب لفضع تها دبخل 

أجل ألبعة أشهر من تاليخ صد ل هذب 

بلحكم.

بتحديد  فت3ة بلتفقف عن بلدفع 

عن  سابقة  شهرب  عشر  ثنام ة  في 

صد ل هذب بلحكم ؛

بشنف7 بلحكم بالنفاذ بملعجل.

بلدبئنين  من  فاملطلفب   عل ه 

بلتصريح بديفنهم للسنديك بعنفبمه 

علي بلسعدب ي بلكائن برقم   : بآلتي 

شالع محند بلفا�شي حي بلسالم   19

ضنن قائنة تتضنن بملبالغ  أكادير، 

بالفثائق  ذلك  مرفقة  بملطلفاة 

نشر  تاليخ  من  شهرين  أجل  دبخل 

بلرسن ة  بالجريدة  بإلشعال  هذب 

 721-720-719-584 للنفبد  طبقا 

من مد مة بلتجالة  يندد هذب برجل 

بلقاطنين  للدبئنين  بالنسبة  شهرين 

خالج بملنلكة بملغرا ة. 
لئيسة مصلحة كتابة بلضبط

23

بملحكنة بلتجالية باكادير
مكتب بلسجل بلتجالي

ملف  لقم : 2021/46.

حساب خصف�شي : 2565

846(/21

ب ع أصل تجالي
بلنشرة بال لى

بملحرل  بلب ع  عقد  بنقت�شى 

بفجربدة  ببربه م  بالستاذ  بنكتب 

مفثق باكادير بملحرل في 27 أغسطس 

.2021

باعت بنفجبه بلس دة ل لى بمزغال 

بلفطن ة  بلتعريف  لبطاقة  بلحاملة 

J414299 بالصل بلتجالي للص دل ة 

بلكائنة بد بل بك ف بلجناعة بلقر ية 

للدلبلكة  بملسجل بالسجل بلتجالي 

باملحكنة بلتجالية باكادير تحت بلرقم 

بلس د  لفائدة   ،581(6 بلتحل لي 

عبد بلجل ل شف ق بلحامل لبطاقة 

 ،BJ245270 لقم  بلفطن ة  بلتعريف 

بثنن بجنالي قدله 500.000 دلهم.
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 اذلك فان لئيسة مصلحة كتابة 
أن  ذي مصلحة  لكل  تعلن  بلضبط 
ضبط  بنكتب  تسجل  بلتعرضات 
بملحكنة بلتجالية باكادير دبخل بجل 
15 يفما بملفبل ة للنشرة بلثام ة طبقا 

للنادة 84 من مد مة بلتجالة.
بلنشرة بر لى

تحت جن ع بلتحفظات
بالمضاء :

لئيس مصلحة كتابة بلضبط

20 مكرر

بملحكنة بلتجالية باكادير
مكتب بلسجل بلتجالي
ملف  لقم : 2021/47.

حساب خصف�شي : 2578
8464/21

تناز7 عن أصل تجالي
بلنشرة بال لى

حق  عن  بلتناز7  عقد  بنقت�شى 
 22 بتاليخ  بالمضاء  بملصحح  بلثي 
بنفجبه  تنازلت   ،2021 سبتن 3 
بلحاملة  بيت بفهم  بلس دة فاضنة 
لقم  بلفطن ة  بلتعريف  لبطاقة 
J256727 عن حقها في بملحل بلتجالي 
بلكائن برقم 10) سفق بالحد بكادير 
بليها بلثا من ببنها بملسمى   بلذي أ7 
ق د ح اته بحند بيت بفهم  بملسجل 
بالسجل بلتجالي باملحكنة بلتجالية 

باكادير تحت لقم 6464).
 اذلك فان لئيس مصلحة كتابة 
أن  ذي مصلحة  لكل  يعلن  بلضبط 
ضبط  بنكتب  تسجل  بلتعرضات 
باملحكنة بلتجالية باكادير دبخل بجل 
15 يفما بملفبل ة للنشرة بلثام ة طبقا 

للنادة 84 من مد مة بلتجالة.
بلنشرة بر لى

تحت جن ع بلتحفظات.
بالمضاء :

لئيس مصلحة كتابة بلضبط

21 مكرر

بملحكنة بلتجالية بأكادير
ملف لقم 50/2021

حساب خصف�شي : 2624
ب ع أصل تجالي

بملحرل  بلب ع  عقد  بنقت�شى 
مفثق بصبان  ل�شى  برستاذ  بنكتب 

 به ئة أكادير بملحرل في 5 ف 3بير 2021 

باع بنفجبه بلس د عبد بإلله ل�شى 

بلفطن ة   بلتعريف  لبطاقة  بلحامل 

بلكائن  بلتجالي  برصل   J92178

بلفرببي  شالع  بلدبخلة،  حي  بأكادير 

27  بملسجل  لقم   14 ف  بلفك 

بالسجل بلتجالي باملحكنة بلتجالية 

لفائدة   ،57602 لقم  تحت  بأكادير 

بلحامل  بلقزافل  إسناع ل  بلس د 

 BJ لقم  بلفطن ة  بلتعريف  لبطاقة 

قدله  إجنالي  بثنن     2788741

200.000 دلهم.

 اذلك فإن لئيسة مصلحة كتابة 

أن  ذي مصلحة  لكل  تعلن  بلضبط 

ضبط  بنكتب  تسجل  بلتعرضات 

بملحكنة بلتجالية بأكادير دبخل أجل 

بملفبل ة   (15) يفما  عشرة  بلخنسة 

من مد مة   84 للنادة  للنشرة طبقا  

بلتجالة.

بلنشرة بر لى
لئيسة مصلحة كتابة بلضبط

22 مكرر

املحكمة التجارية بمراكش
مكتب صعفاات بملقا لة

فتح مسطرة بلتسفية بلقضائ ة

 في مفبجهة شركة بطفب7 بلنخ ل في 

شخص م.ق 

ملف عدد : 02/118)2021/8

إشعال

 2021/85 عدد  بلحكم  بنقت�شى 

 2021 سبتن 3   28 بتاليخ  بلصادل 

عدد  بملقا لة  صعفاات  ملف  في 

بملحكنة  قضت   2021/8(02/118

بلتجالية بنربكش :

بفتح مسطرة بلتسفية بلقضائ ة 

بلنخ ل  بطفب7  شركة  مفبجهة  في 

شخص  في   ETOILLE ENNAKHIL

م.ق بملسجلة بالسجل بلتجالي لدى 

تحت  بنربكش  بلتجالية  بملحكنة 

عدد 195))  تحديد تاليخ بلتفقف 

عن بلدفع في 18 شهرب بلسابقة لهذب 

بلحكم.

بلرح م  عبد   : بلس د   ع نت 

عبد   : بسن ح قاض ا منتدبا  بلس د 

عنه،  بلس د  مائبا  بالزهري  بلعاطي 

سنديكا  بنسينان  بلفبحد  عبد 

بلخامس  محند  شالع   : ب   بلكائن 
زمقة ببن حبفس ش )1 مربكش.

بلدبئنين  من  فاملطلفب   عل ه 

بملعين  للسنديك  بديفنهم  بلتصريح 

بملبالغ  ضنن قائنة مفقعة تتضنن 

بملطلفاة مرفقة بالفثائق  ذلك دبخل 

نشر  تاليخ  من  ببتدبء  شهرين  أجل 

هذب بالشعال بالجريدة بلرسن ة طبقا 

 720    719    584 ملقتض ات بملفبد 

من مد مة بلتجالة.
عن لئيس مصلحة كتابة بلضبط

24

بملحكنة بلتجالية بنربكش

مكتب صعفاات بملقا لة

فتح مسطرة بلتسفية بلقضائ ة

 في مفبجهة  شركة ست لي في شخص 

م.ق

ملف عدد : 02/98)2021/8

إشعال

 2021/84 عدد  بلحكم  بنقت�شى 

 2021 سبتن 3   28 بتاليخ  بلصادل 

عدد  بملقا لة  صعفاات  ملف  في 

بملحكنة  قضت   2021/8(02/98

بلتجالية بنربكش :

بلقضائ ة  بلتسفية  مسطرة  فتح 

 STELIE ست لي  شركة  مفبجهة  في 

بملسجلة  م.ق  شخص  في   SARL

بملحكنة  لدى  بلتجالي  بالسجل 

بلتجالية بنربكش تحت لقم ))492 

 تحديد تاليخ بلتفقف عن بلدفع في 

18 شهرب بلسابق لهذب بلحكم.

بلرح م  عبد   : بلس د   ع نت 

عبد  منتدبا  بلس د  قاض ا  بسن ح 

بلعاطي بالزهري مائبا عنه،

سنديكا  يفس  حسن   :  بلس د 

عنالة مفالي سع د   22  : بلكائن ب 

بالمي3  شالع   2 لقم  بر 7  بلطابق 

بلفتح  مفالي عبد هللا بجفبل كهرااء 

مربكش.

بلدبئنين  من  فاملطلفب  عل ه 
بملعين  للسنديك  بديفنهم  بلتصريح 
بملبالغ  ضنن قائنة مفقعة تتضنن 
بملطلفاة مرفقة بالفثائق  ذلك دبخل 
أجل شهرين يندد هذب برجل بشهرين 
خالج  بلقاطنين  للدبئنين  بالنسبة 

بملنلكة.
 ببتدبء من تاليخ نشر هذب بالشعال 
ملقتض ات  طبقا  بلرسن ة  بالجريدة 
720 من مد مة     719    584 بملفبد 

بلتجالة.
عن لئيس مصلحة كتابة بلضبط

25

بملحكنة بلتجالية بنربكش
مكتب صعفاات بملقا لة

فتح مسطرة بلتسفية بلقضائ ة
 في مفبجهة شركة لي جالدبن ديس ل 

في شخص م.ق
ملف عدد : 02/121)2021/8

إشعال
 2021/86 عدد  بلحكم  بنقت�شى 
 2021 سبتن 3   28 بتاليخ  بلصادل 
عدد  بملقا لة  صعفاات  ملف  في 
بملحكنة  قضت   2021/8(02/121

بلتجالية بنربكش :
بفتح مسطرة بلتسفية بلقضائ ة 
في مفبجهة شركة لي جالدبن ديس ل
شخص  في   LES JARDIN D'ISSIL
م.ق بملسجلة بالسجل بلتجالي لدى 
بملحكنة بلتجالية بنربكش تحت لقم 

.16915
 تحديد تاليخ بلتفقف عن بلدفع 

في 18 شهرب بلسابق لهذب بلحكم.
بلرح م  عبد   : بلس د   ع نت 
عبد  منتدبا  بلس د  قاض ا  بسن ح 

بلعاطي بالزهري مائبا عنه،
سنديكا  كربم  سع د   :  بلس د 
 بلكائن ب : مجنع بالحباس - مركب 
شالع   6 عنالة أ بملكتب لقم   - كنفز 

عال7 بلفا�شي مربكش.
بلدبئنين  من  فاملطلفب  عل ه 
بملعين  للسنديك  بديفنهم  بلتصريح 
بملبالغ  ضنن قائنة مفقعة تتضنن 
بملطلفاة مرفقة بالفثائق  ذلك دبخل
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من تاليخ نشر  أجل شهرين ببتدبء   

برجل  هذب  يندد  بالشعال   هذب 

بشهرين بالنسبة للدبئنين بلقاطنين 

بلرسن ة  بالجريدة  بملنلكة  خالج 

 719    584 بملفبد   طبقا ملقتض ات 

  720 من مد مة بلتجالة.
عن لئيس مصلحة كتابة بلضبط

26

بملحكنة بلتجالية بنربكش

مكتب صعفاات بملقا لة

فسخ مخطط بالستنربلية  فتح 

مسطرة بلتصف ة بلقضائ ة

 في مفبجهة شركة منى برست ج في 

شخص م.ق 

ملف عدد : 5)/08)2021/8

ملف بصلي : 02/98)2017/8

إشعال

 2021/97 عدد  بلحكم  بنقت�شى 

 2021 أكتفار   12 بتاليخ  بلصادل 

عدد  بملقا لة  صعفاات  ملف  في 

بصلي  ملف   2021/8(08/(5

بملحكنة  قضت   2017/8(02/98

بلتجالية بنربكش :

بالستنربلية  مخطط  بفسخ 

بلقضائ ة  بلتصف ة  مسطرة   فتح 

في  برست ج  منى  شركة  مفبجهة  في 

بالسجل  بملسجلة  م.ق  شخص 

بلتجالية  بملحكنة  لدى  بلتجالي 

بنربكش تحت عدد 29711.

 تحديد تاليخ بلتفقف عن بلدفع 

بنفجب  سابقا  بملحددة  بملدة  في 

مسطرة  بفتح  بلقا�شي  بلحكم 

بلتسفية بلقضائ ة.

بلرح م  عبد   : بلس د   ع نت 

بسن ح قاض ا منتدبا.

سنديكا  بمزيل  محند   :  بلس د 

مصف ا  بلكائن : ص ب 10 تصفمعت 

 لزبزبت.

بلدبئنين  من  فاملطلفب   عل ه 

بملعين  للسنديك  بديفنهم  بلتصريح 

بملبالغ  ضنن قائنة مفقعة تتضنن 

بالفثائق  ذلك  مرفقة  بملطلفاة 

دبخل أجل شهرين يندد هذب برجل

 بشهرين بالنسبة للدبئنين بلقاطنين 
من تاليخ نشر  خالج بملنلكة ببتدبء 
هذب بالشعال بالجريدة بلرسن ة طبقا 
 720    719    584 ملقتض ات بملفبد 

من مد مة بلتجالة.
عن لئيس مصلحة كتابة بلضبط

27

بملحكنة بلتجالية بنربكش
مكتب صعفاات بملقا لة

فتح مسطرة بلتسفية بلقضائ ة
 في مفبجهة بلس د ياسين بالمصالي 

AL ANSARI YASSINE
ملف عدد : 02/91)2021/8

إشعال
 2021/9( عدد  بلحكم  بنقت�شى 
 2021 أكتفار   5 بتاليخ  بلصادل 
عدد  بملقا لة  صعفاات  ملف  في 
بملحكنة  قضت   2021/8(02/91

بلتجالية بنربكش :
بفتح مسطرة بلتسفية بلقضائ ة 
بالمصالي  ياسين  بلس د  في مفبجهة 
بملسجلة   AL ANSARI YASSINE
بملحكنة  لدى  بلتجالي  بالسجل 
لقم  تحت  بفلزبزبت  بالبتدبئ ة 

.19182
 تحديد تاليخ بلتفقف عن بلدفع 

في 18 شهرب بلسابق لهذب بلحكم.
بلرح م  عبد   : بلس د   ع نت 
عبد  منتدبا  بلس د  قاض ا  بسن ح 

بلعاطي بالزهري مائبا عنه،
سنديكا  زعكفن  عبلة   :  بلس د 
 407 س  بلهدى  ف ال   : ب   بلكائن 

بملسي3ة 2 مربكش.
بلدبئنين  من  فاملطلفب  عل ه 
بملعين  للسنديك  بديفنهم  بلتصريح 
بملبالغ  ضنن قائنة مفقعة تتضنن 
بالفثائق  ذلك  مرفقة  بملطلفاة 
دبخل أجل شهرين يندد هذب برجل 
بشهرين بالنسبة للدبئنين بلقاطنين 
من تاليخ نشر  خالج بملنلكة ببتدبء 
هذب بالشعال بالجريدة بلرسن ة طبقا 
 720    719    584 ملقتض ات بملفبد 

من مد مة بلتجالة.
عن لئيس مصلحة كتابة بلضبط

28 

بملحكنة بلتجالية بنربكش

مكتب صعفاات بملقا لة

فسخ مخطط بالستنربلية  فتح 

مسطرة بلتصف ة بلقضائ ة

 في مفبجهة شخص م.ق 

ملف بستئنافي عدد : 

2019/8(0(/494

إشعال

عدد  بلحكم  بنقت�شى 

بتاليخ بلصادل   2021/154( 

2021 في ملف صعفاات  29 سبتن 3 

 2019/8(0(/474 عدد  بملقا لة 

قضت بملحكنة بالستئناف بلتجالية 

بنربكش :

بفسخ مخطط بالستنربلية  فتح 

في  بلقضائ ة  بلتصف ة  مسطرة 

مفبجهة شركة لفكنت3 لفل في شخص 

م.ق بملسجلة بالسجل بلتجالي لدى 

تحت  بنربكش  بلتجالية  بملحكنة 

عدد 29965.

 تحديد تاليخ بلتفقف عن بلدفع 

بنفجب  سابقا  بملحددة  بملدة  في 

مسطرة  بفتح  بلقا�شي  بلحكم 

بلتسفية بلقضائ ة.

بلرح م  عبد   : بلس د   ع نت 

بسن ح قاض ا منتدبا.

يفسف زغلف7 سنديكا   :  بلس د 

عبد  شالع   180  : مصف ا  بلكائن 

بلكريم بلخطابي بقامة لق ة عنالة ب 

بلشقة 5 طابق بال 7 مربكش.

بلدبئنين  من  فاملطلفب   عل ه 

بملعين  للسنديك  بديفنهم  بلتصريح 

بملبالغ  ضنن قائنة مفقعة تتضنن 

بالفثائق  ذلك  مرفقة  بملطلفاة 

دبخل أجل شهرين يندد هذب برجل 

بشهرين بالنسبة للدبئنين بلقاطنين 

من تاليخ نشر  خالج بملنلكة ببتدبء 

هذب بالشعال بالجريدة بلرسن ة طبقا 

 720    719    584 ملقتض ات بملفبد 

من مد مة بلتجالة.
عن لئيس مصلحة كتابة بلضبط

29

بملحكنة بلتجالية بنربكش

مكتب صعفاات بملقا لة

بملصادقة على مشر ع تفزيع شركة 

صفم ج نا

إشعال

بملنتدب  بلقا�شي  أصدل 

بتاليخ  بنربكش  بلتجالية  باملحكنة 

لقم  بمللف  في   2021 أكتفار   7

لقم  تحت  أمرب   2021/8(04/(5(

باملصادقة على مشر ع  ق�شى   (49

تفزيع منتفج ب ع شركة صفم ج نا.

668 من مد مة   إمه طبقا للنادة 

شركة  دبئني  كافة  نشعر  بلتجالة 

بالتفزيع  أمرب  بأمه صدل  صفم ج نا 

2021  أن مشر ع  أكتفار   7 بتاليخ 

بكتابة بلضبط  اأمه  بلتفزيع مفدع 

من حق برطربف بلطعن باالستئناف 

من  يفما  أجل خنسة عشر  دبخل  

تاليخ بلنشر.
عن لئيس مصلحة كتابة بلضبط

30

بملحكنة بلتجالية بنربكش

ب ع أصل تجالي 

لقم 2021/154

حساب لقم 702)

بنقت�شى عقد لسمي تفث قي تلقاه 

برستاذ مفالي أحند بلصديقي بملفثق 

 2021 16 يفل ف  بالجديدة، مؤلخ في 

باعت شركة Riad Fantasia بملسجلة 

بالسجل بلتجالي ملربكش تحت لقم  

شركة   Bleu’Clair لفائدة   21087

بملحد دة  بملسجلة  بملسؤ ل ة  ذبت 

بالسجل بلتجالي ملربكش تحت لقم 

.1(7611

بلكائن  بلتجالي  برصل  جن ع 

مربكش   11 بعرسة لغزبيل منر لقم 

بلتجالي  بالسجل  بملغرب  بملق د 

بجن ع   ،21087 لقم  تحت  ملربكش 

بد ن  بملادية  بملعنفية  عناصره 

بضاعة بثنن قدله 125.000 دلهم.
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فعلى دبئني بلبائع بملذكفل أعاله أن 
يتقدمفب بتعرضاتهم إلى قسم بلسجل 
بلتجالي باملحكنة بلتجالية بنربكش 
نشر  تاليخ  من  يبتدئ  أجل  دبخل 
بإلعالن بر 7  ينتهي في يفم بلخامس 

عشر من نشر بإلعالن بلثاني.
بإلعالن بر 7

31 مكرر

بملحكنة بلتجالية بنربكش
ب ع أصل تجالي 
لقم )2021/15

حساب لقم 691)
تلقاه  تفث قيي  عقد  بنقت�شى 
مفثق  بلعسري  مر بن  برستاذ 
أغسطس   25 في  بنربكش  بملؤلخ  
 27 2021  بملسجل بنربكش بتاليخ 
 clef شركة  باعت   2021 أغسطس 
جن ع حصصها في برصل   al Khair
بلكائن  لص دل ة  بلتجالي  بملعد 
بلطريق  بلفدبية  مركز  بنربكش 
بالسجل  8  بملق د  لقم  بلرئيس ة 
 8104( بلتجالي بنربكش تحت لقم 
من بلسجل بلتحل لي بجن ع عناصره 
بملادية  بملعنفية بثنن قدله 500.000 

دلهم.
بلتجالي  برصل  دبئني  فعلى 
قسم  إلى  بتعرضاتهم  يتقدمفب  أن 
بلتجالية  باملحكنة  بلتجالي  بلسجل 
بنربكش دبخل أجل يبتدئ من تاليخ 
بل فم  في  بر 7  ينتهي  بإلعالن  نشر 
بلخامس عشر من نشر بإلعالن بلثاني.

بإلعالن بر 7
عن لئيس كتابة بلضبط

32 مكرر

بملحكنة بلتجالية بنربكش
ب ع أصل تجالي 
لقم 2021/152

حساب لقم 689)
في  مؤلخ  مفثق  عقد  بنقت�شى 
بلس دة  باعت   ،2021 سبتن 3   (0
للبطاقة  بلحاملة  بلحريري،  سناء 
بلساكنة   ID2618 لقم  بلفطن ة 
س  م  بلنس م  إقامة   ، باملحندية 
برصل جن ع   ،6 لقم   9 عنالة   (

 بلتجالي بملسمى ص دل ة بالزب بلكائن 
عنل ة   4 لقم  بنربكش،   بملستغل 

بلعب د شالع  كدية   2 عنالة  ياميس 

عبد بلكريم بلخطابي،  بملشتنل على 

ص دل ة، بملسجل باملحكنة بلتجالية 

من   12(284 لقم  تحت  بنربكش 

 101 لقم  بلتحل لي  تحت  بلسجل 

من بلسجل بلت3ت بي، بجن ع عناصره 

بملادية  بملعنفية، لفائدة بلس د أمفبل 
زمقة   89 بلساكن بالب ضاء،  عكاش، 

 580.000 7، بثنن قدله  بلشا ية ط 

دلهم.
فعلى دبئني بلس دة سناء بلحريري 

يتقدمفب  أن  أعاله  بملذكفلة  بلبائعة 
بتعرضاتهم إلى قسم بلسجل بلتجالي 

دبخل  بنربكش  بلتجالية  باملحكنة 

بإلعالن  نشر  تاليخ  من  يبتدئ  أجل 

بر 7  ينتهي في بل فم بلخامس عشر 

من نشر بإلعالن بلثاني.
بإلعالن بر 7

عن لئيس كتابة بلضبط

33 مكرر

بملحكنة بلتجالية بنربكش
ب ع أصل تجالي 
لقم 2021/148

حساب لقم 656)

بنقت�شى عقد عرفي مؤلخ في فاتح 

يفل ف 2021  مسجل بنربكش بتاليخ 

بلس دة  قدمت   2021 سبتن 3   22

لبطاقة  بلحاملة  بملسعفدي  دل لة 

 EE59518 لقم  بلفطن ة  بلتعريف 

دبل  قبالة  بملسعفدي  بف ال  بلقاطنة 

مربكش  ببربه م  س دي  مل اء  بحة 

بلتحل الت  مخت 3  شركة  لفائدة  

شركة  (ش.م.م.ش. )،  بلطب ة تالكة 

برصل  جن ع  بلتأسيس،  طفل  في 

 ( برقم   215 ب  بلكائن  بلتجالي 

تجزئة اللة ح ة طريق تالكة مربكش، 

 20758468 لقم  بلضريبي  بلرقم 

 بملعد كنخت 3 تحل الت طب ة بجن ع 

بنبلغ  بملادية  بملعنفية  عناصره 

 50.000 مقابل  دلهم   5.000.000

حصة بحتناع ة في بلشركة.

فعلى دبئني بملقدم بملذكفل أعاله 
قسم  إلى  بتعرضاتهم  يتقدمفب  أن 
بلتجالية  باملحكنة  بلتجالي  بلسجل 
بنربكش دبخل أجل يبتدئ من تاليخ 
بل فم  في  بر 7  ينتهي  بإلعالن  نشر 
بلخامس عشر من نشر بإلعالن بلثاني.

بإلعالن بر 7
عن لئيس كتابة بلضبط

34 مكرر

بملحكنة بلتجالية بنربكش
ب ع أصل تجالي 
لقم 2021/149

حساب لقم 658)
بنقت�شى عقد مؤلخ في 16 يفم ف 
بتاليخ  بنربكش  2021  مسجل 
 Riad بلشركة  باع   2021 يفم ف   29
.Boulouris  لفائدة بلشركة Adjmal
جن ع برصل بلكائن عرصة ب زب7 
لقم 75 باب دكالة بملدينة  بملعد دبل 
بلض افة  بملسجل بالسجل بلتجالي 
عناصره  بجن ع   2(145 لقم  تحت 
 (76.110.00 بملادية  بملعنفية بنبلغ 

دلهم.
أعاله  بملذكفل  بلبائع  دبئني  فعلى 
قسم  إلى  بتعرضاتهم  يتقدمفب  أن 
بلتجالية  باملحكنة  بلتجالي  بلسجل 
بنربكش دبخل أجل يبتدئ من تاليخ 
بل فم  في  بر 7  ينتهي  بإلعالن  نشر 
بلخامس عشر من نشر بإلعالن بلثاني.

بإلعالن بر 7
عن لئيس كتابة بلضبط

35 مكرر

بملحكنة بلتجالية بنربكش
هبة  ا ع أصل تجالي

ملف 2021/147
حساب لقم 655)

بنقت�شى عقدين عرف ين مؤلخين 
2021  مسجلين  أغسطس   (0 في 

بنربكش بتاليخ 8 سبتن 3 2021.
عقد هبة :

بلتديلي  م الد  بلس د   هب 
بلفطن ة  بلتعريف  لبطاقة  بلحامل 
أزلي  بحي  بلساكن    EE79010 لقم  
حنان  مربكش  بلس دة   966 لقم 
بلتعريف لبطاقة  بلحاملة  بلتديلي 

بلساكنة    E 498648 بلفطن ة لقم   
سفق ألبعاء   27 بزمقة بملدبلس لقم 
بلتديلي  بس ا  بلس دة  بلغرب، 
بلفطن ة  بلتعريف  لبطاقة  بلحاملة 
سهام  E498651  بلس دة  لقم  
بلتعريف  لبطاقة  بلحاملة  بلتديلي 
بلساكنة   E 568192 لقم   بلفطن ة 
باملسي3ة 1 تانس فت 2 عنالة ك لقم 
بلتديلي  هند  مربكش،  بلس دة   14
بلفطن ة  بلتعريف  لبطاقة  بلحاملة 
لقم  EE22019  بلساكنة بتجزئة بزلي 
فاطنة  مربكش  بلس دة   966 لقم 
بلتعريف  لبطاقة  بلحاملة  بلريح 
بلساكنة    E 450914 بلفطن ة لقم  
لفائدة  مربكش   966 لقم  بزلي  بحي 
بلحامل  بلتديلي  أمين  محند  بلس د 
لقم   بلفطن ة  بلتعريف  لبطاقة 
بزلي لقم  بلساكن بحي    EE2(21(9
في  حقفقهم  جن ع  مربكش،   966
 46/64 في  بملتنثلة  بلتجالي  برصل 
بأسكجفل  بلكائن  ملك تهم  في  بلذي 
مربكش  بملعد  بلصفيرة،  طريق 
ملنالسة بلنشاط بملتعلق بب ع أجزبء 
بلس البت  بملسجل   بكسسفبلبت 
بالسجل بلتجالي تحت لقم 5604)1 
بملادية  بملعنفية  عناصره  بجن ع 
قدله  بلتسج ل  أجل  من  بتقفيم 

74750 دلهم.
عقد ب ع :

بلرحلي  بلدليس ة  بلس دة  باعت 
بلفطن ة  بلتعريف  لبطاقة  بلحاملة 
بزلي  بحي  بلساكنة    E68817 لقم  

بلجنفبي لقم 158 مربكش.
لفائدة بلس د محند أمين بلتديلي  
بلفطن ة  بلتعريف  لبطاقة  بلحامل 
بلساكن بحي بزلي    EE2(21(9 لقم  
مربكش جن ع حقفقها في   966 لقم 
 4/64 في  بملتنثلة  بلتجالي  برصل 
بأسكجفل  بلكائن  ملك تها  في  بلذي 
مربكش  بملعد  بلصفيرة  طريق 
ملنالسة بلنشاط بملتعلق بب ع أجزبء 
بلس البت  بملسجل   بكسسفبلبت 
بالسجل بلتجالي تحت لقم 5604)1 
بملادية  بملعنفية  عناصره  بجن ع 

بتعفيض قدله 6500 دلهم.
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بملذكفلين  بلفبهبين  دبئني  فعلى 
أعاله أن يتقدمفب بتعرضهم إلى قسم 
بلتجالية  باملحكنة  بلتجالي  بلسجل 
بنربكش دبخل أجل يبتدئ من تاليخ 
بل فم  في  بر 7  ينتهي  بإلعالن  نشر 
بلخامس عشر من نشر بإلعالن بلثاني.

بإلعالن بر 7
عن لئيس كتابة بلضبط

36 مكرر

بملحكنة بلتجالية بنربكش
ملف لقم : 150/2021

حساب لقم : 666)
ب ع أصل تجالي

مؤلخ  عرفي  ب ع  عقد  بنقت�شى 
2021  مسجل  سبتن 3   20 في 
تنازلت   2(/9/2021 بنربكش بتاليخ 
بلس دة بكري كفثر، بلحاملة لبطاقة 
 E799554 لقم  بلفطن ة  بلتعريف 
بلس د  لفائدة  بنربكش   بلساكنة 
بلحامل  بلشك ب،  بلصادق  عبد 
لقم  بلفطن ة  بلتعريف  لبطاقة 
E548568  ذلك عن برصل بلتجالي 
باب  سفيقة،   ،116 برقم  بلكائن 
5810)1 بجن ع  دكالة، مربكش لقم 
بملادية  بملعنفية  بملعد  عناصره 
دلهم هكذب   90.000 مبلغ  للخ اطة، 

بالحر ف تسعفن ألف دلهم.
أن  أعاله  بلبائعة  دبئني  فعلى 
يتقدمفب بتعرضاتهم إلى قسم بلسجل 
بلتجالي باملحكنة بلتجالية بنربكش 
نشر  تاليخ  من  يبتدئ  أجل  دبخل 
بإلعالن بر 7  ينتهي من يفم بلخامس 

عشر من نشر بإلعالن بلثاني.
بإلعالن بر 7

عن لئيس كتابة بلضبط

37 مكرر

بملحكنة بلتجالية بنربكش

ملف لقم : 151/2021
حساب لقم : 667)

إعالن عن تقديم أصل تجالي حصة 
في شركة

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى 
بتاليخ 2021  مسجل  يفم ف   22 
بلس دة  قدمت   2021 يفل ف   1(  
بلحاملة لبطاقة   ، مرجس بملنصفلي 

 E659991 لقم  بلفطن ة  بلتعريف 

برقم  بلكائن  بلتجالي  برصل  جن ع 

مربكش  ديفل مبك سيبا،   ،11    10

بالسجل  لص دل ة  بملسجل   بملعد 

بجن ع   98254 لقم  تحت  بلتجالي 

بنبلغ  بملادية  بملعنفية  عناصره 

في شركة  دلهنا حصة   2.000.000

ب م س كفلف ش.م.م ذبت بلشريك 

بلفح د بلكائن مقرها بالجتناعي برقم 

10   11، ديفل مبك سيبا، مربكش في 

طفل بلتأسيس.

فعلى دبئني بلبائع بملذكفل أعاله أن 

يتقدمفب بتعرضاتهم إلى قسم بلسجل 

بلتجالي باملحكنة بلتجالية بنربكش 

نشر  تاليخ  من  يبتدئ  أجل  دبخل 

بإلعالن بر 7  ينتهي من يفم بلخامس 

عشر من نشر بإلعالن بلثاني.
بإلعالن بر 7

عن لئيس كتابة بلضبط

38 مكرر

املحكمة االبتدائية بتزنيت
ملف بلتنف د لقم : 2020/50

تفزيع باملحاصة
إن  لئيس مصلحة كتابة بلضبط 

باملحكنة بالبتدبئ ة بتزميت يعلن عن 

باملحاصة  بلتفزيع  مسطرة  بفتتاح 

في  بملنجز  بلب ع  بلناتجة عن  للنبالغ 

مجنفعها  طرته  بلبالغ  بمللف  بطال 

دلهنا  بملفدعة   28(.080.41

بالحساب  بملحكنة  هذه  بصند ق 

لقم 2011.

 GITRAVO شركة  دبئني  فعلى 

بلى  بتعرضاتهم  يتقدمفب  أن   SARL

مكتب بلتنف ذ بملدني بكتابة بلضبط 

خال7  بتزميت  بالبتدبئ ة  باملحكنة 

في  عل ه  بملنصفص  يفما   (0 أجل 

من ق م م،  بالسقط   507 بلفصل 

حقهم.

بلنشرة بلثام ة
عن لئيس مصلحة كتابة بلضبط

بالمضاء : محند بفحرشش

3 مكرر

بملحكنة  بالبتدبئ ة بتيزميت
شعبة بلسجل بلتجالي

ملف عدد : 55/2020

حساب لقم : 226)

ب ع حق بلكربء
بنفجب بلعقد بلتفث قي بملؤلخ في 

20 أكتفار 2020.

ففت كل من عبد بلرح م أمي3 ش 

بلفطن ة  بلتعريف  لبطاقة  بلحامل 
أمي3 ش  IK5895  بدليس  لقم 

بلفطن ة  بلتعريف  لبطاقة  بلحامل 
لقم JK29226  لفائدة بلس د محند 

كجضاض بلحامل لبطاقة بلتعريف 

JE199861 حق بلكربء  بلفطن ة لقم 

STE AMIROUCH- شركتهنا  ملقر 

بالسجل  بملسجلة   DECO SARL

بلتجالي باملحكنة بالبتدبئ ة بتيزميت 

 6 برقم  بلكائن   ،(15( عدد  تحت 

س دي  طريق  بيشا  بلحسن  عنالة 

بفني مدينة تيزميت بثنن إجنالي قدله 

60.000 دلهم.

تسجل  بلتعرضات  فإن   اذلك 

بالبتدبئ ة  بملحكنة  ضبط  بنكتب 

بتيزميت دبخل أجل خنسة عشر يفما 

طبقا  بلثام ة  للنشرة  بملفبل ة   (15(

للنادة 84 من مد مة بلتجالة.

بلنشرة بلثام ة
تحت جن ع بلتحفظات

عن لئيس مصلحة كتابة بلضبط

 4 مكرر

بملحكنة  بالبتدبئ ة بتيزميت
شعبة بلسجل بلتجالي

ملف عدد : 05/2020

حساب لقم : 57)4
تففيت أصل تجالي

برصل  شربء  عقد  بنفجب 

بلتجالي بملؤلخ في 14 يفم ف 2021.

ببرب تي  بلحسن  بلس د  ففت 

بلفطن ة  بلتعريف  لبطاقة  بلحامل 
بالسجل  JE176487  بملسجل  لقم 

 19816 بلتجالي بتيزميت تحت لقم 

سع د  أبف  محند  بلس د  لفائدة 

برصل كافة   JT82598  طنيته 

 CAFE بلتجالي  هف عبالة عن مقهى 

 ،CREMERIE LA NOUVELLE

بلكائن بنركز مي3بللفت إقل م س دي 

 240.000 قدله  إجنالي  بثنن  بفني 

دلهم.

تسجل  بلتعرضات  فإن   اذلك 

بالبتدبئ ة  بملحكنة  ضبط  بنكتب 

بتيزميت دبخل أجل خنسة عشر يفما 

طبقا  بلثام ة  للنشرة  بملفبل ة   (15(

للنادة 84 من مد مة بلتجالة.

بلنشرة بلثام ة
تحت جن ع بلتحفظات

عن لئيس مصلحة كتابة بلضبط

5 مكرر

بملحكنة بالبتدبئ ة بتيزميت
بمللف لقم : 2021/06

حساب خصف�شي : 79)4

تففيت أصل تجالي
بنفجب عقد هبة بالصل بلتجالي 

2021  هب  أغسطس   9 في  بملؤلخ 

بلس د بلحسن بلعسري  طنيته لقم 

بلتجالي  بالصل  كافة   ،  JD18460

لقم  تفركامت   بزمقة  بلكائن  للنحل 

لقم  تحت  تيزميت  بملسجل   (10

باملحكنة  بلتجالي  بالسجل   10718

بحند  لفائدة  بتزميت،  بالبتدبئ ة 

.JD7431 لقم  بلعسري  طن تها 

بملادية  بملعنفية  بجن ع عناصره 

قدله  بجنالي  بثنن  قفم   بلذي 

15.000 دلهم.

تسجل  بلتعرضات  فان   اذلك 

بالبتدبئ ة  باملحكنة  ضبط  بنكتب 

يفما بملفبل ة   15 بتزميت دبخل أجل 

من   84 بلثام ة طبقا للنادة  للنشرة 

مد مة بلتجالية.

بلنشرة بلثام ة
تحت جن ع بلتحفظات

عن لئيس مصلحة كتابة بلضبط

6 مكرر
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املحكمة  اإلبتدائية بالخميسات
ملف لقم : 2021/08

حساب لقم : 5)125

إعالن عن ب ع  برصل بلتجالي
بتاليخ عرفي  عقد   بنقت�شى 

 11 مففن 3 2020 باع بلس دبن :
زهي3 بفا ة بلحامل 7 ب.ت.  عدد 

.D144999

سع د بلخلفي بلحامل 7 ب.ت.  

بلحبيب  للس د   X55759 عدد 

عدد  ب.ت.    7 بلحامل  بالرح نف 

بلكائن  بلتجالي  برصل    X89510
شالع محند بلخامس   102 لقم  ب. 

بالسجل  بلخنيسات  بملسحل 

 (9498  (9494 عدد  بلتجالي 

بالخنيسات،  بإلبتدبئ ة  باملحكنة 

بملادية  بملعنفية  عناصره  بجن ع 

 بملقدل بثنن 420.000.00 دلهم.

لذلك فإن جن ع بلتعرضات يجب 

باملحكنة  أن تفضع بكتابة بلضبط  

أجل  دبخل  بالخنيسات  بإلبتدبئ ة 

بلنشرة  صد ل   تاليخ  من  يفما   15

بلثام ة .

بلنشرة بر لى
عن لئيس مصلحة  كتابة بلضبط

11 مكرر

بملحكنة بالبتدبئ ة بالخنيسات
بمللف لقم : 2021/17

حساب لقم : 554)1

ب ع بالصل بلتجالي
 2( بنقت�شى عقد تفث قي بتاليخ 

2021، باع بلس د مج د   أغسطس 
لقم  7.ب.ت. .  بلحامل  بفطاهر 
ش خا ي  سع د  للس د   X4406(
 ،W(69200 لقم  بلحامل 7.ب.ت. . 

شالع   : ب  بلكائن  بلتجالي  بالصل 

بملحل  لقم  بلعزيز  عبد  بن  عنر 

الجل  بلخنيسات،  بملستغل   164

بالتقس ط  بملسجل  بالثفبب  ب ع 

 276(4 بالسجل بلتجالي تحت لقم 

بالخنيسات،  بالبتدبئ ة  باملحكنة 

بملادية  بملعنفية  عناصره  بجن ع 

 بملقدل بثنن 260.000 دلهم.

لذلك فان جن ع بلتعرضات يجب 
باملحكنة  بلضبط  بكتابة  أن تفضع 
أجل  دبخل  بالخنيسات  بالبتدبئ ة 
بلنشرة  صد ل  تاليخ  من  يفما   15

بلثام ة.
بلنشرة بر لى

عن لئيس مصلحة كتابة بلضبط

12 مكرر

بملحكنة بالبتدبئ ة بالخنيسات
بمللف لقم : 2021/20

حساب لقم : 707)1

ب ع بالصل بلتجالي
 26 بنقت�شى عقد تفث قي بتاليخ 
باع بلس د عنر لفاات   ،2021 يفل ف 
 X115898 لقم  7.ب.ت. .  بلحامل 
بلحامل  بفشت  أحند  للس د 
بالصل   ،X(56995 لقم  7.ب.ت. . 
زمقة  بد سبف   : بلكائن ب  بلتجالي 
بلخنيسات،  بملستغل  بلزهربء  حي 
الجل ب ع بلففبكه بلجافة بالتقس ط 
تحت  بلتجالي  بالسجل   بملسجل 
بالبتدبئ ة  باملحكنة   4(5(4 لقم 
بالخنيسات، بجن ع عناصره بملادية 
 20.000 بثنن   بملعنفية  بملقدل 

دلهم.
لذلك فان جن ع بلتعرضات يجب 
باملحكنة  بلضبط  بكتابة  أن تفضع 
أجل  دبخل  بالخنيسات  بالبتدبئ ة 
بلنشرة  صد ل  تاليخ  من  يفما   15

بلثام ة.
بلنشرة بر لى

عن لئيس مصلحة كتابة بلضبط

13 مكرر

املحكمة  االبتدائية بالخميسات
ملف عدد : 16/2021

حساب : )48)1
ب ع برصل بلتجالي 

 24 بنقت�شى عقد تفث قي بتاليخ 
باع بلس د محند   ،2021 أغسطس 
عدد  ت    ب   7 بلحامل  بلصافي 
ب حريش  للس د عصام   BJ188409
 X285600 بلحامل 7 ب ت   عدد 
برصل بلتجالي بلكائن ب شالع بئ3 
بملركز  بملعازيز  بملستقبل  حي  بمزلبن 
بلخنيسات،  بملستغل   بملاس 

»بلبلسم«  بملسجل ص دل ة  رجل 

 بالسجل بلتجالي تحت عدد 6724) 
بالخنيسات  بالبتدبئ ة  باملحكنة 
بملادية  بملعنفية  عناصره  بجن ع 

 بملقدل بثنن 00.000) دلهم.
لذلك فإن جن ع بلتعرضات يجب 
باملحكنة  بلضبط  بكتابة  أن تفضع 
أجل  دبخل  بالخنيسات  بالبتدبئ ة 
تاليخ  من  يفما   (15) عشر  خنسة 

صد ل بلنشرة بلثام ة.
بلنشرة بلثاني

عن لئيس كتابة بلضبط

 21 مكرر

بملحكنة بالبتدبئ ة بالخنيسات
بمللف لقم : 2021/18

حساب لقم : 566)1

بتاليخ  تفث قي  عقد   بنقت�شى 
بلس د  باع   ،2021 سبتن 3    1(  
للبطاقة  بلحامل  بلزب ية  بلدين  مفل 
للس د   X22(858 لقم  بلفطن ة 
للبطاقة  بلحامل  بلتكفا ي  بمفبل 
 ،X286766 لقم  بلفطن ة  بلتعريف 
بالصل بلتجالي بلكائن ب : لقم 109 
بلخنيسات،  بلخامس  محند  شالع 
مقهى  بملسجل  الجل   بملستغل 
 47072 بالسجل بلتجالي تحت لقم 
بالخنيسات،  بالبتدبئ ة  باملحكنة 
بملادية  بملعنفية  عناصره  بجن ع 

 بملقدل بثنن 1.000.000 دلهم.
بلتعرضات  جن ع  فان   اذلك 
بلضبط  بكتابة  تفضع  أن  يجب 
بالخنيسات  بالبتدبئ ة  باملحكنة 
دبخل أجل 15 يفما من تاليخ صد ل 

بلنشرة بلثام ة.
بلنشرة بلثام ة

عن لئيس مصلحة كتابة بلضبط

23 مكرر

بملحكنة  بالبتدبئ ة بالخنيسات
هبة برصل بلتجالي

ملف لقم : 2021/19
حساب لقم : 567)1

بتاليخ تفث قي  عقد   بنقت�شى 
بلس د  2021  هب  أغسطس   17
7.ب.ت.  بلحامل  شح نا  جفبد 

للس د زهي3 شح نا   X225001 لقم 

 X269508 لقم  7.ب.ت.   بلحامل  
لقم   : ب  بلكائن  بلتجالي  برصل 

شالع محند بلخامس حي بملنى   489

مقهى  رجل  بملستغل  بلخنس ات، 

 41254 بالسجل بلتجالي تحت لقم 

بالخنيسات،  بالبتدبئ ة  باملحكنة 

بملادية  بملعنفية  عناصره  بجن ع 

 بملقدل بثنن 600.000 دلهم.

لذلك فإن جن ع بلتعرضات يجب 

باملحكنة  بلضبط  بكتابة  أن تفضع 

أجل  دبخل  بالخنيسات  بالبتدبئ ة 

تاليخ  من  يفما   (15) عشر  خنسة 

صد ل بلنشرة بلثام ة.

بلنشرة بلثام ة
عن لئيس مصلحة كتابة بلضبط

24 مكرر

املحكمة االبتدائية بأزرو
ب ع حق بلكربء

ذ.  تلقاه  تفث قي  عقد  بنقت�شى 

بنكناس  مفثق  هربس  بلعالي  عبد 

باع بلس د   2021 )2 سبتن 3  بتاليخ 

عصام لحا7 صبفل بلحامل ب.ت.  
 68( بلساكن برقم   DA(1(65 لقم 

تجزئة عين أغبا7 1 أحدبف أزل .

بلحاملة  عال ي  كفثر  للس دة 

بلساكنة   DA81719 لقم  ب.ت.  

بلنجاح  حي   1 بلزمقة   129 برقم 

بحدبف أزل .

ب  بلكائن  بملحل  كربء  في  بلحق 

بملسجل  أزل   بحدبف  حسن ة   18

 (276 لقم  تحت  بلتجالي  بالسجل 

قدله  بثنن  ق نته  تحديد   تم 

180.000 دلهم.

لذلك فإن جن ع بلتعرضات يجب 

باملحكنة  بلضبط  بكتابة  أن تفضع 

بلتجالية بنكناس دبخل أجل خنسة 

بلنشرة  تاليخ صد ل  من  يفما  عشر 

بلثام ة.

بلنشرة بلثام ة
عن لئيس كتابة بلضبط باملحكنة بالبتدبئ ة 

بأزل 

31 مكرر



عدد 5688 - 27 لا ع بر 7 )144 )) مففن 3 2021)الجريدة الرسمية   21742

املحكمة االبتدائية ببني مالل
قسم بلتنف ذ بملدني بني مال7

ملف : بلتنف ذ

لقم : 21/1696 مفبصلة 7 19/1484

ب ع عقال باملزبد بلعلني
لفائدة : عبد بلرحنان كنري  من 

معه
ينفب عنه : بالستاذ عبد هللا بفدب7 

بملحامي به ئة بني مال7
ضد :  لثة بلزهرة لا ع بنت بلعربي

كتابة  مصلحة  لئيس  يعلن 

بلضبط لدى بملحكنة بالبتدبئ ة ببني 

 ،2021 ديسن 3   28 مال7 أمه بتاليخ 

بلز ب7  بعد  بلفبحدة  بلساعة  على 

بقاعة بلب فعات بهذه بملحكنة س قع 

عبالة  للعقال  هف  بلعلني  باملزبد  ب ع 

عن بناية مهدمة مساحتها تبلغ 71 مت3 

مربع  بلكائنة بشالع محند بلخامس 

لقم 262 بني مال7، حد دها كالتالي :

لقم  بلعقالي  بلرسم   : شرقا   

10/46144 على طف7 12.91 مت3، 

لقم  بلعقالي  بلرسم   : غراا 

10/46228 على طف7 10.81 مت3، 

بيت حنف بن قد ل على   : جنفاا 

طف7 )5.8 مت3 ،

محند  شالع  تم  ساحة   : شناال 

بلخامس على طف7 5).6 مت3.

لب ع  بالفتتاحي  بلثنن  حدد   قد 

مبلغ  في  بلخبي3  طرف  من  بلعقال 

550.250 دلهم.

بملزبيدة  عل ه  لست  من   على 

 %  ( أن يؤدي بلثنن ففلب مع زيادة 

 بجب بلخزينة بلعامة.

ينكن  بملعلفمات  من   للنزيد 

بالتصا7 بقسم بلتنف ذبت بلقضائ ة 

دفت3  على  لالطالع  بملحكنة  بهذه 

بلشر ط  بلتحنالت.
بالمضاء :

لئيس مصلحة كتابة بلضبط

16

بملحكنة بالبتدبئ ة ببني مال7
قسم بلتنف ذ بملدني بني مال7

ملف : بلتنف ذ
لقم : 21/6101/147

ب ع عقال باملزبد بلعلني
لفائدة : مادية بلزعري.

ينفب عنه: بالستاذ : بلسع د 
بلعنرب ي بملحامي به ئة بني مال7.
ضد : عبد بملج د بلزعري  مجاة 

بلزعري  فاضنة بلزعري.
كتابة  مصلحة  لئيس  يعلن 
بلضبط لدى بملحكنة بالبتدبئ ة ببني 
ديسن 20213،   14 مال7 أمه بتاليخ  
بلز ب7  بعد  بلفبحدة  بلساعة  على 
بملحكنة  بهذه  بلب فعات  بقاعة 
س قع ب ع باملزبد بلعلني للعقال  هف 
بلسفل ة  بلدبل  جن ع  عن  عبالة 
بلدبل  لقم   12 لقم  بالزمقة  بلكائنة 
مال7  بني  بلسرحاني  عسفت   07
بيتين  مربح  به  سفلي  على  تشتنل 
بربكة  به   مطبخ  مرحاض  سطح 
بلقصدير مساحتها تقدل بحفبلي   من 
75 م م تقريبا  مز دة باملاء  بلكهرااء.
لب ع  بالفتتاحي  بلثنن  حدد   قد 
مبلغ  في  بلخبي3  طرف  من  بلعقال 

20.000) دلهم.
بملزبيدة  عل ه  لست  من   على 
 %  ( أن يؤدي بلثنن ففلب مع زيادة 

 بجب بلخزينة بلعامة.
ينكن  بملعلفمات  من   للنزيد 
بالتصا7 بقسم بلتنف ذبت بلقضائ ة 
دفت3  على  لالطالع  بملحكنة  بهذه 

بلشر ط  بلتحنالت.
بالمضاء :

لئيس مصلحة كتابة بلضبط

17

بملحكنة بالبتدبئ ة ببني مال7
قسم بلتنف ذ بملدني بني مال7

ملف : بلتنف ذ
لقم : 50)/21/6101

ب ع عقال باملزبد بلعلني
لفائدة :  لثة بتكف لببحة  لثة زل ب7.
ينفب عنهم : بالستاذ حسن الحق 

بملحامي  به ئة بني مال7
ضد :  لثةمصطفى صابر.

كتابة  مصلحة  لئيس  يعلن 
بالبتدبئ ة بملحكنة  لدى  بلضبط 

ديسن 3   21 بتاليخ  أمه  مال7  ببني   

بلفبحدة  بلساعة  على   ،2021

بهذه  بلب فعات  بقاعة  بلز ب7  بعد 

بلعلني  باملزبد  ب ع  س قع  بملحكنة 

يشتنل  منز7  عبالة عن  للعقال  هف 

ب فت  مطبخ  مرحاض   4 على 

 بلكائن باد ز جناعة فم بلعنصر بني 

مال7، مساحته تبلغ 110 م م.

 قد حدد بلثنن بالفتتاحي للب ع 

في مبلغ 02.500) دلهم.

بملزبيدة  عل ه  لست  من   على 

 %  ( أن يؤدي بلثنن ففلب مع زيادة 

 بجب بلخزينة بلعامة.

ينكن  بملعلفمات  من   للنزيد 

بالتصا7 بقسم بلتنف ذبت بلقضائ ة 

دفت3  على  لالطالع  بملحكنة  بهذه 

بلشر ط  بلتحنالت.
بالمضاء :

لئيس مصلحة كتابة بلضبط

18

بملحكنة بالبتدبئ ة ببني مال7
قسم بلتنف ذ بملدني بني مال7

ملف : بلتنف ذ
لقم : 20-1110

ب ع عقال باملزبد بلعلني
لفائدة : مفب7 بفقدير.

ينفب عنه : بالستاذة بسل ناني 
فت حة بملحام ة به ئة بني مال7.

ضد : عبد بلحك م كي3 .
كتابة  مصلحة  لئيس  يعلن 

بلضبط لدى بملحكنة بالبتدبئ ة ببني 

 ،2021 ديسن 3   21 مال7 أمه بتاليخ 

بلز ب7  بعد  بلفبحدة  بلساعة  على 

بقاعة بلب فعات بهذه بملحكنة س قع 

عبالة  للعقال  هف  بلعلني  باملزبد  ب ع 

عن منز7 في طفل بلبناء د ن مرطفب 

يشتنل على حجرتين  صالفن  لكن 

لالست3بحة  بلكل يتفسطه بهف بضافة 

با الد  بلكائن  مرحاض  سطح  بلى 

 120 بضريد بني مال7 مساحته تبلغ 

م م.

لب ع  بالفتتاحي  بلثنن  حدد   قد 

مبلغ  في  بلخبي3  طرف  من  بلعقال 

145.000 دلهم.

بملزبيدة  عل ه  لست  من   على 

 %  ( أن يؤدي بلثنن ففلب مع زيادة 

 بجب بلخزينة بلعامة.

ينكن  بملعلفمات  من   للنزيد 

بالتصا7 بقسم بلتنف ذبت بلقضائ ة 

دفت3  على  لالطالع  بملحكنة  بهذه 

بلشر ط  بلتحنالت.
بالمضاء :

لئيس مصلحة كتابة بلضبط

19

بملحكنة  بإلبتدبئ ة بني مال7
ملف ب ع : )2021/9

حساب لقم : 6412

إعالن عن ب ع أصل تجالي
مصادق  تفث قي  عقد  بنقت�شى 

عل ه بتاليخ 9 سبتن 3 2020  مسجل 

 2020 سبتن 3   17 ببني مال7 بتاليخ 

مغربي  بلعسري  سع د  بلس د  إن 

بلتعريف  لبطاقة  بلحامل  لبشد 

بلفطن ة لقم I266595 بلساكن عين 

بني   48 لقم   2 ز  بلفضل  بلشق حي 

مال7 مسجل بالسجل بلتجالي بهذه 

قد باع   149(4 بملحكنة تحت عدد 

جن ع برصل بلتجالي  بلكائن زمقة 

بمغالة لقم 149 بني مال7  بملستعنل 

بملنزل ة  برثاث  بر بني  لب ع  كنحل 

مغربي  ببها  محند  بلس د  لفائدة 

بلساكن حي برطلس بلفك ) بلرقم 76 

بلتعريف  لبطاقة  بلحاملة  بني مال7 

لقم I(92621  قد حدد ثنن بلب ع في 

مبلغ قدله 200.000.00 دلهم .

تقديم  برخي3ة  هذه  دبئني  فعلى 

تعرضاتهم إلى مكتب بلسجل بلتجالي 

باملحكنة بإلبتدبئ ة ببني مال7 دبخل 

بملفبل ة  يفما   15 يتعدى  ال  أجل 

للنشرة بلثام ة .

بلنشرة بر لى
عن لئيس مصلحة  كتابة بلضبط

1 مكرر
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بملحكنة  بإلبتدبئ ة بني مال7
ملف عدد : 2021/94

حساب لقم : 6487

إعالن عن تس ي3 حر رصل تجالي
حر  تس ي3  عرفي  عقد  بنقت�شى 
 2020 2يفل ف  رصل تجالي مؤلخ في 

ببني مال7 تم بإلتفاق على ما يلي :
قرل بلس د محند دبد�شي مغربي 
بلتعريف  لبطاقة  بلحامل  لبشد 
بلساكن   I66720 لقم  بلفطن ة 
 2 مجنفعة  بلخر اة   1 بلعامرية 
بني مال7 بامجاز عقد بلتس ي3   1 لقم 
بلحر لفائدة محسن دبد�شي بلحامل 
لقم  بلفطن ة  بلتعريف  لبطاقة 
بلساكن  لبشد  مغربي   I7026(5
2 لقم  بلخر اة مجنفعة   1 بلعامرية 
1 بني مال7 بملسجل بالسجل بلتجالي 
بني مال7 تحت  بإلبتدبئ ة  باملحكنة 
بملادية  عناصره  بجن ع   20((2 قم 
 بملعنفية بثنن شهري قدله 1000.00 

دهم.
يفم ف   24 من  ببتدبء  بلعقد  مدة 
قابلة   2026 يفم ف   24 إلى   2020

للتجديد.
تقديم  برخي3ة  هذه  دبئني  فعلى 
تعرضاتهم إلى مكتب بلسجل بلتجالي 
باملحكنة بإلبتدبئ ة بني مال7 دبخل 
بملفبل ة  يفما   15 يتعدى  ال  أجل 

للنشرة بلثام ة .
بلنشرة بر لى

عن لئيس مصلحة  كتابة بلضبط

2 مكرر

املحكمة  اإلبتدائية بتازة
ملف بلتففيت : 2021/01

إشهال تففيت مصف أصل تجالي
مصحح  عرفي  عقد  بنقت�شى 
 2021 يناير   15 بتاليخ  بإلمضاء 
ف 3ير   11 بتاليخ  بتازة   مسجل 
يلتزم بلس د هشام بفحاجة   ،2021
بتازة  مزدبد  مغربي،  مصطفى  بن 
بطاقته   ،197( أغسطس   12 بتاليخ 
Z26(178  بلساكن  لقم  بلفطن ة 
بن  عنالة  مدبح  قسف  زمقة  بتازة 
عصنان، بتففيت مصف أصل تجالي 
بلهادي بنت  بناصر  إكربم  للس دة 

 مغرا ة مزدبدة بتازة بتاليخ 5 أكتفار 
 Z(52(59 بلفطن ة  بطاقتها   1982
حي  بدي   211 لقم   بلساكنة بتازة  
مصف  لفائدها  تقبل  بلتي  بلذهب، 
سيتم  كنا  بملب ع  بلتجالي  برصل 

تع ينه.
بلتجالي  برصل  مصف   : بلتع ين 
بملحدد نشاطه في مقهى محله بندينة 
أ   181 لقم  بلج الية  تجزئة  تازة 
بملسجل بالسجل بلتجالي بتازة تحت 

لقم 21558  يشتنل على ما يلي :
بلزاناء  بلسنعة بإلسم  بلشعال 

زخصة بإلستغال7.
بملادية  بلتجهيزبت  بلعناصر 
باملحل  بملتفبجدة   بملنقفالت 
بملخصص الستغال7 برصل بلتجالي.
أن  على  بإلتفاق  :  قع  بلثنن 
هذب بلبي ع مقابل ثنن إجنالي قدله 

00.000.00) دلهم مقسم كالتالي :
100.000 دلهم بالنسبة بلعناصر 

بملادية 100.000.00 دلهم.
200.000.00 دلهم.

تطب قا  بلتعرضات   ستقبل 
للنادة 84 من مد مة بلتجالة بنكتب 
بلسجل بلتجالي باملحكنة بإلبتدبئ ة 
يفما من تاليخ   15 بتازة دبخل أجل 

صد ل بلنشرة بلثام ة.
بلنشرة بر لى

عن لئيس كتابة بلضبط

8 مكرر

بملحكنة  بإلبتدبئ ة بتازة
قسم بلسجل بلتجالي

ملف عدد : 2021/08

 إشهال تففيت أصل تجالي  حق
 في بإليجال

لسن ين  عقدين  بنقت�شى 
 2021 أغسطس   2 بتاليخ  منجزين 
سيبفس  حسن  برستاذ  طرف  من 
بتاليخ  بتازة  بتازة  مسجلين  مفثق 
يتعلق أحدهنا   2021 أغسطس   11
بإليجال  بآلخر  في  بلحق  بتففيت 

بتففيت أصل تجالي.
بل عكفبي  عصام  بلس د  ففت 
بتازة   1975 أبريل   28 بملزدبد بتاليخ 
 5 عنالة  بل 3كة  بتجزئة   بلساكن 
ب.ت.   تازة،  يفسف  مفالي  حي 

.Z268044

تاتف  ببن  ياسر  بلس د  لفائدة 
بملزدبد بتاليخ 5 يناير 1992  بلساكن 
بنجنفعة مدبلس بلسعاة حي مفالي 
 Z48025( ب.ت.   تازة،   يفسف 

ما يلي :
بملسمى  بلتجالي  برصل  مجنفع 
بإليجال  في  باستفل  بلحق  ص دل ة 
باملحل بلكائن بحي الكريز م ط لقم 
بملخصص  شالع بئ3 بمزلبن تازة،   15
لص دل ة  بملسجل بالسجل بلتجالي 
باملحكنة بإلبتدبئ ة بتازة تحت لقم 

.7270
على  بإلتفاق  بلت3ب�شي   قد  قع 
تم مقابل ثنن قدله  أن هذب بلب ع  
دلهم بالنسبة للحق   800.0000.00
دلهم   450.000.00 بإليجال  في 
بالنسبة لألصل بلتجالي مقسم على 

بلشكل بلتالي :
200.000.00 دلهم عن بلعناصر 

بملادية.
250.000.00 دلهم عن بلعناصر 

بملعنفية.
جن ع  بلعقد  هذب   س قبل  
 84 بلتعرضات بملنكنة طبقا للنادة 
بلسجل  بنكتب  بلتجالة  مد مة  من 
بتازة  بإلبتدبئ ة  باملحكنة  بلتجالي 
15 يفما من تاليخ بلنشر  دبخل أجل 

بلثاني بالجريدة بلرسن ة.
بلنشرة بر لى

عن لئيس مصلحة كتابة بلضبط

9 مكرر

املحكمة  اإلبتدائية باملحمدية
ملف ب ع : 2021/04

حساب خصف�شي: 9067

إعالن عن تحفيل شخص ذبتي إلى 
شخص معنفي

يعلن لئيس مصلحة كتابة بلضبط 
أمه  باملحندية  بإلبتدبئ ة  باملحكنة 
بنفجب بلعقد بلعرفي بملسجل بتاليخ 
15 يفم ف 2021 تم تحفيل بلشخص 

بلذبتي :
بلحاملة  بلغفلي  أسناء  بلس دة 
 T282852 لقم  بلفطن ة  للبطاقة 
بلتجالي بالسجل   بملسجلة 

 باملحندية تحت عدد 18412 بلكائن 

مدخل  بملقا مة  شالع   2 بالرش دية 

 12 لقم  أمين  محند  إقامة  عثنان 

بملعنفي:  بلشخص  إلى  بملحندية 

 ESPACE OPTIQUE CENTRE EL

بملسؤ ل ة  ذبت  شركة   RHOULI

لأسنالها  بشريك  ح د  بملحد دة 

بإلجتناعي  بملقر  دلهم   800000

مدخل  بملقا مة  شالع   2 بلرش دية 

 12 لقم  أمين  محند  إقامة  عثنان 

أسناء  بلس دة  مسي3تها   بملحندية 

بلغفلي بلحاملة للبطاقة بلفطن ة لقم

.T282852

بلتعرضات  جن ع  فإن   عل ه 

يجب أن تقدم إلى كتابة ضبط بهذه 

يفما ببتدبء   15 بملحكنة دبخل أجل 

من تاليخ بلنشر بلثام ة.

بلنشرة بر لى
عن لئيس مصلحة  كتابة بلضبط

10 مكرر

بملحكنة بالبتدبئ ة باملحندية

ملف لقم 2021/05

حساب خصف�شي : )912

إعالن عن تحفيل شخص ذبتي 
إلى شخص معنفي

يعلن لئيس مصلحة كتابة بلضبط 

أمه  باملحندية  بالبتدبئ ة  باملحكنة 

بنفجب بلعقد بلعرفي بملسجل بتاليخ 

2021 تم تحفيل بلشخص  26 أبريل 

بلذبتي :

بلذهابي  بلسالم  عبد  بلس د 

لقم   بلفطن ة  للبطاقة  بلحامل 

بالسجل  TA1(875  بملسجلة 

بلتجالي باملحندية تحت لقم 15900 

شالع   4 بلكائن بأسفبق بلسالم لقم 

بلحسن 2 بملحندية.

إلى بلشخص بملعنفي :

 Pharmacie Assalam

ذبت  شركة   mohammedia

بشريك  ح د،  بملحد دة  بملسؤ ل ة 
لأسنالها 4520000.00 دلهم ؛

بلسالم  أسفبق   : بملقر بالجتناعي 
لقم 4 شالع بلحسن 2 بملحندية ؛
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بلسالم  عبد  بلس د   : مسي3ها 

بلفطن ة  للبطاقة  بلحامل  بلذهابي 

.TA1(875  لقم

بلتعرضات  جن ع  فإن   عل ه 

يجب أن تقدم إلى كتابة ضبط هذه 

من  يفما   15 أجل  دبخل  بملحكنة 

تاليخ بلنشرة بلثام ة.  

بلنشرة بر لى

لئيس مصلحة بلسجل بلتجالي

102 مكرر

املحكمة االبتدائية بتطوان
مصلحة كتابة بلضبط

مكتب بلسجل بلتجالي

شربء أصل تجالي
إن لئيس مصلحة كتابة بلضبط 

باملحكنة بالبتدبئ ة بتطفبن.

تطب قا ملقتض ات بلفصل )8 من 

مد مة بلتجالة بلقامفن لقم 19-95.

لسمي  عقد  بنقت�شى  أمه  يعلن 

محرل من طرف ذة/أس ة أكتف بملفثقة 

 ،2021 سبتن 3   1( بتاليخ  بتطفبن، 

يعلن أمه بنقت�شى عقد لسمي محرل 

بملفثقة  بكتف  ذة/أس ة  طرف  من 

 ،2021 سبتن 3   1( بتاليخ  بتطفبن، 

بلحامل  بلطالعي  أحند  بلس د  باع 

لقم  بلفطن ة  بلتعريف  للبطاقة 

بلتجالي  بالصل  جن ع   ،L(04642

بلخربز  بتطفبن شالع محند  بلفبقع 

419،  بملخصص  عين بلجديدة لقم 

بالسجل  بلعقاقي3،  بملق د  لب ع 

بلتجالي باملحكنة بالبتدبئ ة بتطفبن 

لفائدة  42252،  ذلك  لقم  تحت 

بلحامل  بلطالعي  محند  بلس د 

لقم  بلفطن ة  بلتعريف  لبطاقة 

.L(04641

بنصلحة   بلتعرضات   ستقبل 

بلسجل بلتجالي باملحكنة بالبتدبئ ة 

يفما من   15 بتطفبن  ذلك بلى غاية 

صد ل بالعالن بلثاني.

بلنشرة بر لى

14 مكرر

بملحكنة بالبتدبئ ة بتطفبن
مصلحة كتابة بلضبط
مكتب بلسجل بلتجالي

إن لئيس مصلحة كتابة بلضبط 

باملحكنة بالبتدبئ ة بتطفبن.

تطب قا ملقتض ات بلفصل )8 من 

مد مة بلتجالة بلقامفن لقم 19-95.

لسمي  عقد  بنقت�شى  أمه  يعلن 

أس ة  بالستاذة  طرف   من  محرل 

 8 بتاليخ  بتطفبن،  بملفثقة  أكتف 

باعت بلس دة هناء    ،2021 سبتن 3 

بلحاملة للبطاقة بلتعريف  أعريبف    

)L44549،  بلساكنة  لقم  بلفطن ة 

بشالع مفالي بلحسن بلنهدي عنالة 
بفبسطة  تطفبن   12 لقم   5 ط   2

لبطاقة  بلحامل   ك لها سني3 صالح 

 E1215A لقم  باملغرب  بالقامة 

جن ع بالصل بلتجالي للنحل بلكائن 

بشالع بلحسن بلثاني بقامة بلحنامة 

 G1  04 بلب ضاء بلطابق بالل�شي لقم

تطفبن، بملخصص لصالفن بلحالقة 

 بملسجل بالسجل بلتجالي باملحكنة 

بالبتدبئ ة بتطفبن تحت لقم 64)52.

مجاة   : بلس دة  لفائدة   ذلك 

بلتعريف  لبطاقة  بلحاملة  ه د ل 

بلساكنة   LF10065 لقم  بلفطن ة 

شالع بملنامة  بقامة بزهر 119 بلطابق 
05 لقم 9 تطفبن.    

بنصلحة   بلتعرضات   ستقبل 

ببلسجل بلتجالي باملحكنة بالبتدبئ ة 

يفما من   15 بتطفبن  ذلك بلى غاية 

صد ل بالعالن بلثاني.

بلنشرة بر لى

15 مكرر

املحكمة االبتدائية بالرباط
مصلحة كتابة بلضبط
 ملف تنف ذي عقالي

لقم 2021/81

حساب : 10159

ب ع عقال باملزبد بلعلني
لفائدة : مزهة بركات

بملقدمة عن ز جها بملحجفل عل ه 

عبد هللا دجاد ضد : بلحق بلعام.

كتابة  مصلحة  لئيس  يعلن 
بلضبط باملحكنة بالبتدبئ ة بالرااط 
أن سنسرة عنفم ة ستقع بتاليخ 0) 
2021 على بلساعة بلعاشرة  ديسن 3 
بهذه   5 صباحا بقاعة بلب فعات لقم 
بملحكنة قصد ب ع مصيب بملحجفل 
بلرياض  »محاج  بملسمى  بمللك  عل ه 
عدد  بلعقالي  بلرسم  ذي   »11-10
حق  من   2/1 50/14520  قدله 

بالمتفاع بملتكفن من :
 36-36a لقم  بملفرزة  بلقسنة 
مساحتها 1 بل 7 سنت ال بملشتنلة على 

شقة بالطابق بلرببع ؛
 (6-(6Aa بملفرزة  بلقسنة 
على  بملشتنلة  سنت ال   98 مساحتها 

شقة بالطابق بلخامس ؛
بلكائن بحي بلرياض بلرااط محج 
بلرياض بلعنالة 10 سكتفل 9 بلشقة 
بلرببع  بلشقة  بالطابق   11 لقم 

بالطابق بلخامس.
 قد حدد ثنن بمطالق بلب ع بلعلني 
609875 دلهم، يضاف إل ه  في مبلغ 
 بجب خزينة بلد لة ) %  مصاليف 

بلتنف ذ.
تقديم  أ   بملعلفمات   للنزيد من 
بنكتب  بالتصا7  ينكن  عر ض 
بلتنف ذ بملدني شعبة بلحجز بلعقالي 
مأمفل   70 بهذه بملحكنة بملكتب لقم 

إجربءبت بلتنف ذ : خالد مب ه.
عن لئيس مصلحة كتابة بلضبط

خالد مب ه

49

املحكمة االبتدائية بالجديدة
ملف لقم 2021/20
حساب لقم : )2474

إعالن عن ب ع أصل تجالي
بنقت�شى عقد لسمي مفثق مؤلخ 
2021/09/2296  مسجل بتاليخ  في 
باعت بلس دة لجاء   2021 أكتفار   4
بلتعريف  لبطاقة  بلحاملة  شنط ط 
إلى     BE 64557( لقم   بلفطن ة 
بلس د خالد بلتفن�شي بلحامل لبطاقة 
  BE 44(595  بلتعريف بلفطن ة عدد
بلسجل د   بلتجالي  برصل  مجنفع 

بـ بلكائن   18210 لقم    بلتجالي 
715  LOT Essalam 1, El jadida.

.Pharmacie  بملزب 7 ف ه نشاط
بلشر ط  بلك ف ة   ذلك حسب 

بملذكفلة في بلعقد.
تقبل  بلتعرضات  فإن   عل ه 
بالبتدبئ ة  باملحكنة  بلضبط  بكتابة 
من  يفما   15 أجل  دبخل  بالجديدة 

تاليخ بلنشرة بلثام ة.
بلنشرة بر لى

بملشرف على مصلحة كتابة بلضبط

50 مكرر

 محكمة االستئناف بفاس
ملف جنائي لقم 2021/2641/110

ملخص بلحكم أ  بلقربل
بالسم بلعائلي : بلعلمي.

بالسم بلشخ�شي : محند.
لش دة بنت   : بملهدي،  أمه   : ببن 
 2000  : بتاليخ  بملفلفد  هللا،  عبد 

بالربش دية.
بل 3كاني  حي   7 كذلك   : بلساكن 

بنسفدة فاس.
سبتن 3   1(  : بتاليخ  عل ه  حكم 
بلجنايات  غرفة  طرف  من   2021

بفاس،
بلتغرير  جرينتي   : أجل  من 
سنة   18 عن  عنرها  يقل  بقاصر 
 هتك عرضها بد ن عنف متج عنه 

بفتضاضها.
 معاقبته عن ذلك بسنتين بثنتين 
)02) حبسا مفقفف بلتنف ذ  تحن له 

بلصائر  بإلجبال في بردنى.
بلرئيس

منثل بلن ابة بلعامة
كاتب بلضبط

39

 محكنة بالستئناف بفاس
ملف جنائي لقم 9/44)2021/26

ملخص بلحكم أ  بلقربل
بالسم بلعائلي : طال7.

بالسم بلشخ�شي : بفاكر.
فطفمة   : هللا،  أمه  عبد   : ببن 
 1989  : بملفلفد بتاليخ  بنت بلحنري، 

بفاس.
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) زمقة لب طا ظهر  : لقم  بلساكن 
بلخنيس فاس.

يفل ف  فاتح   : بتاليخ  عل ه  حكم 
بلجنايات  غرفة  طرف  من   2021

بفاس،
بعد  بلفساد  جنحة   : أجل  من 
بالغتصاب  جناية  تك  ف  إعادة 

 جنحة بلتهديد.
 (4) بألبعة  ذلك  عن   معاقبته 
بلصائر  مافذب  تحن له  أشهر حبسا 

مج 3ب في بردنى.
بلرئيس

منثل بلن ابة بلعامة
كاتب بلضبط

40

محكنة بالستئناف بفاس
ملف جنائي لقم 2021/2609/264

ملخص بلحكم أ  بلقربل
بالسم بلعائلي : عف ف.

بالسم بلشخ�شي : ياسين.
سع دة بنت   : عزيز،  أمه   : ببن 
خل فة، بملفلفد بتاليخ : 1985 بفاس.

بلساكن : مجنفعة بلضحى عرصة 
بلزيتفن بلعنالة 94 بلشقة 2 فاس.

سبتن 3   2  : بتاليخ  عل ه  حكم 
بلجنايات  غرفة  طرف  من   2021

بفاس،
من أجل : جناية بلسرقة بالتعدد 
 بلل ل  بلتسلق  بلكسر  بستعنا7 

مفات ح مز لة.
 (02)  معاقبته عن ذلك بسنتين 
حبسا مافذب  تحن له بلصائر بالجبال 

في بردنى.
بلرئيس

منثل بلن ابة بلعامة
كاتب بلضبط

41

محكنة بالستئناف بفاس
ملف جنائي لقم 2021/2641/126

ملخص بلحكم أ  بلقربل
بالسم بلعائلي : كفش.

بالسم بلشخ�شي : ياسين.
لط فة   : بلهادي،  أمه   : ببن 
 : بملفلفد بتاليخ  بنت عبد بلرحنان، 

22 أبريل 1992 بد بل أ الد لحسن.

لحسن  أ الد  د بل   : بلساكن 

دبئرة  مديفمة  عين  جناعة  ق ادة 

 عنالة تا مات.

سبتن 3   20  : بتاليخ  عل ه  حكم 

بلجنايات  غرفة  طرف  من   2021

بفاس،

: جنحة بلتغرير بقاصرة  من أجل 

طبقا  عنف  د ن  عرضها   هتك 

بلقامفن  من   475-484 للفصلين 

بلجنائي بعد إعادة بلتك  ف.

أشهر  بستة  ذلك  عن   معاقبته 

حبسا مفقفف بلتنف ذ  تحن له   (6(

بلصائر  بالجبال في بردنى.
بلرئيس

منثل بلن ابة بلعامة

كاتب بلضبط

42

محكنة بالستئناف بفاس

ملف جنائي لقم 2021/2609/174

ملخص بلحكم أ  بلقربل
بالسم بلعائلي : بلقاسمي.

بالسم بلشخ�شي : أحند.

فض لة   : محند،  أمه   : ببن 

 1977  : بتاليخ  بملفلفد  محند،  بنت 

بتا مات.

 1 79 مكرل بلزمقة  : لقم  بلساكن 

بلخنيس  ظهر  الب طا  حي  بنسل نان 

فاس.

حكم عل ه بتاليخ : 27 ماي 2021 

من طرف غرفة بلجنايات بفاس،

في  بلتسبب  جنحة   : أجل  من 

بحدبث حريق طبقا للفصل 607 من 

بلقامفن بلجنائي بعد إعادة بلتك  ف.

 معاقبته عن ذلك بشهرين بثنين 

 (500) مافذة  مافذب  غربمة  حبسا 

في  بلصائر  بالجبال  دلهم  تحن له 

بردنى.
بلرئيس

منثل بلن ابة بلعامة

كاتب بلضبط

43

محكنة بالستئناف بفاس

ملف جنائي لقم 2021/2609/6

ملخص بلحكم أ  بلقربل
بالسم بلعائلي : بلحنري.

بالسم بلشخ�شي : محند.

بنت  فاطنة   : علي،  أمه   : ببن 

مففن 3   19  : بتاليخ  بملفلفد  أحند، 

1989 بصفر .

س دي  زب ية  بد بل   : بلساكن 

بنعي�شى عزببة بلفبتة صفر .

حكم عل ه بتاليخ : 27 ماي 2021 

من طرف غرفة بلجنايات بفاس،

: جناية بلضرب  بلجرح  من أجل 

إلى عاهة مستدينة  بالسالح بملؤدي 

 بلسرقة بملفصففة بالتعدد  بلعنف 

 بلتهديد  بلل ل.

بنؤبخذة   : في بلدعفى بلعنفم ة 

إل ه  بملنسفب  أجل  من  بملتهم 

حبسا مافذب   (02)  معاقبته بسنتين 

 تحن له بلصائر  بالجبال في بردنى.

 : في بلشكل   : في بلدعفى بملدم ة 

بقبفلها.

لفائدة  بملتهم  بأدبء   : بملفضفع  في 

بملطالب بالحق بملدني تعفيضا مدم ا 

دلهم  تحن له   (40000) قدله 

بلصائر على بلنسبة   تحديد بالجبال 

بق ة  من  بملطالب  بردنى  بعفاء  في 

بلصائر.
بلرئيس

منثل بلن ابة بلعامة

كاتب بلضبط

44

محكنة بالستئناف بفاس

ملف جنائي لقم 2021/2609/188

ملخص بلحكم أ  بلقربل
بالسم بلعائلي : ز بق.

بالسم بلشخ�شي : سني3.

فاطنة بنت   : محند،  أمه   : ببن 

مففن 3   10  : بملفلفد بتاليخ  حنفش، 

1992 بأ الد بملالح.

بلساكن : أ الد بملالح بلزلبلدة تازة.

حكم عل ه بتاليخ : 27 ماي 2021 

من طرف غرفة بلجنايات بفاس،

بلسرقة  جناية   : أجل  من 

بملفصففة بالل ل  بلتسلق  بلكسر.

 (02)  معاقبته عن ذلك بسنتين 

سنة  بحدة  حد د  في  مافذة  حبسا 

 مفقففة بلتنف ذ في بلباقي  تحن له 

بلصائر  بإلجبال في بردنى.

بلرئيس

منثل بلن ابة بلعامة

كاتب بلضبط

45

محكنة بالستئناف بفاس

ملف جنائي لقم 2021/2609/150

ملخص بلحكم أ  بلقربل

بالسم بلعائلي : بلفض لي.

بالسم بلشخ�شي : عزيز.

ببن : بلج اللي،  أمه : حبيبة بنت 

بحند، بملفلفد بتاليخ : 1992 بفاس.

 05 بلفك   509 بلرقم   : بلساكن 

بلبفلم ات فاس،

سبتن 3   20  : بتاليخ  عل ه  حكم 

بلجنايات  غرفة  طرف  من   2021

بفاس.

من أجل جناية بلسرقة بملفصففة 

في حق مشغل باستعنا7 ماقلة ذبت 

محرك  بستعنا7 مفات ح مز لة.

 معاقبته عن ذلك بسنتين بثنتين 

)02) حبسا مفقفف بلتنف ذ  تحن له 

بلصائر  بإلجبال في بردنى.

بلرئيس

منثل بلن ابة بلعامة

كاتب بلضبط

46
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محكنة بالستئناف بفاس

ملف جنائي لقم 2021/2610/288

ملخص بلحكم أ  بلقربل
بالسم بلعائلي : بلناصري.

بالسم بلشخ�شي : ياسين.

: فاطنة  : عبد بلرح م،  أمه  ببن 

 28  : بتاليخ  بملفلفد  محند،  بنت 

أكتفار 1989 بفاس.

بلفبتة  تاغز ت  د بل   : بلساكن 

صفر .

يفل ف   29  : بتاليخ  عل ه  حكم 
بلجنايات  غرفة  طرف  من   2021

بفاس،
�شيء  إخفاء  جناية  أجل  من 

متحصل عل ه من جناية.
 معاقبته عن ذلك بسنتين بثنتين 
)02) حبسا مفقفف بلتنف ذ  تحن له 

بلصائر تضامنا  بالجبال في بردنى.
بلرئيس

منثل بلن ابة بلعامة
كاتب بلضبط

103

محكنة بالستئناف بفاس

ملف جنائي لقم 2021/2609/189

ملخص بلحكم أ  بلقربل
بالسم بلعائلي : بلربي.

بالسم بلشخ�شي : سف ان.

ببن : مفل بلدين بن عبد هللا،  أمه 

بلكاملة بنت بلحسين، بملفلفد بتاليخ : 

12 مالس )199 بالدبخلة.

مجنع   01 بالرقم   : بلساكن 

بلسعادة 01 بنسفدة فاس.

حكم عل ه بتاليخ : 8 يفل ف 2021 
من طرف غرفة بلجنايات بفاس،

بملفصففة  بلسرقة  أجل  من 
بالتهديد  بلتعدد بعد إعادة بلتك  ف.

 (02)  معاقبته عن ذلك بسنتين 
حبسا مافذب  تحن له بلصائر  بإلجبال 

في بردنى.
بلرئيس

منثل بلن ابة بلعامة
كاتب بلضبط

104
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 III.  -  إعالنات إدارية

 كالة بلحفض بملائي لسبف

ملخص قربل

بفتتاح بلبحث بلعلني
بنفجب قربل أصدله مدير   كالة 

ح.ج  لقم  لسبف  بملائي   بلحفض 

 2021/5759 بتاليخ )1 أكتفار 2021 

بملسمى  بلعقال  على  س جرى  بلذي 

عدد  بلعقالي  بلرسم  ذي  بسك ل 

7/7918) بملتفبجد بالجناعة بلت3بب ة 

بلزليزل، دبئرة تا مات، إقل م تا مات، 

 2021 من تاليخ فاتح مففن 3  ببتدبء 

إلى غاية 11 مففن 3 2021 بحث علني 

بإمجاز  بلت3خ ص  مشر ع  شأن  في 

منه من أجل سقي  ثقب  جلب بملاء 

لفائدة  هكتالب   14,7471 مساحة 

بلس د مصدق خل ل بلحامل لبطاقة 

.C307781 بلتعريف بلفطن ة لقم

66

 كالة بلحفض بملائي لسبف

ملخص قربل

بفتتاح بلبحث بلعلني
بنفجب قربل أصدله مدير   كالة 

ح.ج  لقم  لسبف  بملائي   بلحفض 

 2021/5761 بتاليخ )1 أكتفار 2021 

بملسمى  بلعقال  على  س جرى  بلذي 

ض  شربء  عقد  ذي  بلشالف  فدبن 

ذي  196  بيكلي  198  بعدد  بعدد 

بملتفبجد   (71 ض بعدد  عقد شربء 

بمكفد ،  أ الد  بلت3بب ة  بالجناعة 

ببتدبء  صفر ،  إقل م  بملنز7،  دبئرة 

من تاليخ فاتح مففن 3 2021 إلى غاية 

11 مففن 3 2021 بحث علني في شأن 

مشر ع بلت3خ ص بإمجاز ثقب  جلب 

مساحة  سقي  أجل  من  منه  بملاء 

هكتالب لفائدة بلس د عناد   7,4722

لبطاقة  بلحامل  معه  سر حن  من 

.CB154366 بلتعريف بلفطن ة لقم

67

 كالة بلحفض بملائي لسبف

ملخص قربل

بفتتاح بلبحث بلعلني
بنفجب قربل أصدله مدير   كالة 

ح.ج  لقم  لسبف  بملائي   بلحفض 

 )2021/576 بتاليخ )1 أكتفار 2021 

بملسمى  بلعقال  على  س جرى  بلذي 

عدد  بلعقالي  بلرسم  ذي   ( لا عة 

بالجناعة  بملتفبجد   41/19965

بملنز7،  دبئرة  بمكفد ،  أ الد  بلت3بب ة 

من تاليخ فاتح  ببتدبء  إقل م صفر ، 

مففن 3   11 غاية  إلى   2021 مففن 3 

مشر ع  شأن  في  علني  بحث   2021

بملاء  ثقب  جلب  بإمجاز  بلت3خ ص 

 0,9769 منه من أجل سقي مساحة 

هكتالب لفائدة بلس د مشكفل عبد هللا 

بلفطن ة  بلتعريف  لبطاقة  بلحامل 

.X(652 لقم

68

 كالة بلحفض بملائي لسبف

ملخص قربل

بفتتاح بلبحث بلعلني
بنفجب قربل أصدله مدير   كالة 

ح.ج  لقم  لسبف  بملائي   بلحفض 

 2021 8 أكتفار   2021/5716 بتاليخ 

بلذي س جرى على بلعقال بملسمى لمل 

عدد  بلعقالي  بلرسم  ذي  حرش  ب  

بلصفافعة  بقب لة  بلكائن   R/19245

 بملتفبجد بالجناعة بلت3بب ة بلقصيب ة،

بلقصيب ة،  دبئرة  بلقصيب ة،  ق ادة 

من  ببتدبء  سل نان،  س دي  إقل م 

 8 غاية  إلى   2021 أكتفار   28 تاليخ 

شأن  في  علني  بحث   2021 مففن 3 

مشر ع بلت3خ ص بإمجاز ثقب  جلب 

مساحة سقي  أجل  من  منه   بملاء 
بالغازي  بلس د  لفائدة  هكتالبت   6  

بلتعريف  لبطاقة  بلحامل  محند 

.D45877بلفطن ة لقم ي

69

 كالة بلحفض بملائي لسبف

ملخص قربل
بفتتاح بلبحث بلعلني

بنفجب قربل أصدله مدير   كالة 
ح.ج  لقم  لسبف  بملائي   بلحفض 
 2021 8 أكتفار   2021/5718 بتاليخ 
بلذي س جرى على بلعقال بملدعف أ الد 
عنربن بفلحنة باملكان بملسمى أ الد 
عنربن أ الد بفلحنة بلتابع للجناعة 
بلسالل ة أ الد عنربن أ الد بفلحنة 
ذي شهادة بالستغال7 لقم 1) بتاليخ 
بالجناعة  بملتفبجد   2021 يفم ف   9
ق ادة عامر  بلت3بب ة عامر بلسفل ة، 
بلقن طرة،  أحفبز  دبئرة  بلسفل ة، 
تاليخ  من  ببتدبء  بلقن طرة،  إقل م 
مففن 3   8 إلى غاية   2021 أكتفار   28
مشر ع  شأن  في  علني  بحث   2021
بلت3خ ص بإمجاز ثقب  جلب بملاء منه 
هكتالبت   ( أجل سقي مساحة  من 
لفائدة بلس د بلكبي3 بلرم قي بلحامل 
لقم  بلفطن ة  بلتعريف  لبطاقة 

.G2(0051
70

 كالة بلحفض بملائي لسبف

ملخص قربل
بفتتاح بلبحث بلعلني

بنفجب قربل أصدله مدير   كالة 
ح.ج  لقم  لسبف  بملائي   بلحفض 
 2021 8 أكتفار   2021/5717 بتاليخ 
بلذي س جرى على بلقطعة برلض ة 
عقد  ذبت  بمصالة  د  بلعين  بملسناة 
   2007 سبتن 3   1( بتاليخ  ب ع 
بلقطعة برلض ة بملسناة عين بمصال 
ذبت عقد ب ع بتاليخ 19 ف 3بير 2008 
بملتفبجد  بلقلعة  بد بل  بلفبقعتين 
دبئرة  ز مي،   بلت3بب ة  بالجناعة 
من تاليخ  ببتدبء  إقل م  زبن،  ز مي، 
مففن 3   8 إلى غاية   2021 أكتفار   28
مشر ع  شأن  في  علني  بحث   2021
بملاء  ثقب  جلب  بإمجاز  بلت3خ ص 
بملنزلي  بالستعنا7  أجل  من  منه 
لفائدة  هكتال   0,40 مساحة   سقي 
بلس د قصري كريم بلحامل لبطاقة 

.GM88652 بلتعريف بلفطن ة لقم
71

 كالة بلحفض بملائي لسبف

ملخص قربل

بفتتاح بلبحث بلعلني
بنفجب قربل أصدله مدير   كالة 

ح.ج  لقم  لسبف  بملائي   بلحفض 

 2021/5776 بتاليخ )1 أكتفار 2021 

بملسمى  بلعقال  على  س جرى  بلذي 

شفبهد  ذبت  بلبسباسة  بلسكفمة 

 40 9)  عدد  8)  عدد  إدبلية عدد 

س دي  بلت3بب ة  بالجناعة  بملتفبجد 

إقل م  بلغرب،  تال7  دبئرة  عز ز، 

ببتدبء من تاليخ فاتح  س دي قاسم، 

مففن 3   11 غاية  إلى   2021 مففن 3 

مشر ع  شأن  في  علني  بحث   2021

بملاء  ثقب  جلب  بإمجاز  بلت3خ ص 

 2,40 مساحة  سقي  أجل  من  منه 

هكتالب لفائدة بلس د بلعزلي بنخدة 

بلفطن ة  بلتعريف  لبطاقة  بلحامل 
.GN8946 لقم

72

 كالة بلحفض بملائي لسبف

ملخص قربل

بفتتاح بلبحث بلعلني
بنفجب قربل أصدله مدير   كالة 

ح.ج  لقم  لسبف  بملائي   بلحفض 

 2021/5771 بتاليخ )1 أكتفار 2021 

بملسمى  بلعقال  على  س جرى  بلذي 

عدد  بمللك ة  شهادة  ذي  بلحبيب 

بالجناعة  بملتفبجد   67/20170

سبع  باشفية  ع فن،  سبع  بلت3بب ة 

من  ببتدبء  بلحاجب،  إقل م  ع فن، 

غاية  إلى   2021 مففن 3  فاتح  تاليخ 

11 مففن 3 2021 بحث علني في شأن 

بئ3  جلب  بإمجاز  بلت3خ ص  مشر ع 

منه من أجل بالستعنا7 بملنزلي  بملاء 

سقي بلحديقة مساحتها 0,90 هكتالب 

لفائدة بلس د بفاكري عبد بلرحنن 

بلفطن ة  بلتعريف  لبطاقة  بلحامل 
.D229549 لقم

73
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 كالة بلحفض بملائي لسبف

ملخص قربل

بفتتاح بلبحث بلعلني
بنفجب قربل أصدله مدير   كالة 

ح.ج  لقم  لسبف  بملائي   بلحفض 

 2021/5751 بتاليخ 12 أكتفار 2021 

بملسمى  بلعقال  على  س جرى  بلذي 

عدد  بلعقالي  بلرسم  ذي  بلشففقة 

بالجناعة  بملتفبجد   (7/4050

دبئرة تيسة،  بلت3بب ة عين معطفف، 

من تاليخ فاتح  ببتدبء  إقل م تا مات، 

مففن 3   10 غاية  إلى   2021 مففن 3 

مشر ع  شأن  في  علني  بحث   2021

بملاء  ثقب  جلب  بإمجاز  بلت3خ ص 

 1,5710 منه من أجل سقي مساحة 

هكتالب لفائدة بلس د بلدق فش عبد 

بلتعريف  لبطاقة  بلحامل  بلرحنان 

.C632269 بلفطن ة لقم

74

 كالة بلحفض بملائي لسبف

ملخص قربل

بفتتاح بلبحث بلعلني
بنفجب قربل أصدله مدير   كالة 

ح.ج  لقم  لسبف  بملائي   بلحفض 

 2021/5749 بتاليخ 11 أكتفار 2021 

بملسمى  بلعقال  على  س جرى  بلذي 

عدد  بلعقالي  بلرسم  ذي  ب  بقعة 

بالجناعة  بملتفبجد   05/1688(8

باشفية بففكربن،  بلت3بب ة بففكربن، 

إقل م مكناس، ببتدبء من تاليخ فاتح 

مففن 3   10 غاية  إلى   2021 مففن 3 

مشر ع  شأن  في  علني  بحث   2021

بلت3خ ص بإمجاز ثقب  جلب بملاء منه 

هكتالبت   ( أجل سقي مساحة  من 

لفائدة بلس د بنعلي يفسف بلحامل 

لقم  بلفطن ة  بلتعريف  لبطاقة 

.D((0(07

75

 كالة بلحفض بملائي لسبف

ملخص قربل

بفتتاح بلبحث بلعلني
بنفجب قربل أصدله مدير   كالة 

ح.ج  لقم  لسبف  بملائي   بلحفض 

 )2021/574 بتاليخ 11 أكتفار 2021 

بملسمى  بلعقال  على  س جرى  بلذي 

22-1 ذي شهادة بمللك ة  لياض بملنزه 

59/29995 بملتفبجد بالجناعة  عدد 

بلت3بب ة بيت  ال7، دبئرة عين عرمة، 

تاليخ  من  ببتدبء  مكناس،  إقل م 

 10 غاية  إلى   2021 مففن 3  فاتح 

شأن  في  علني  بحث   2021 مففن 3 

بئ3  جلب  بإمجاز  بلت3خ ص  مشر ع 

منه من أجل بالستعنا7 بملنزلي  بملاء 

لفائدة  هكتالب   0,08  سقي مساحة 

لجاء  مفرج  بلبناي  محند  بلس دين 

بلفطن ة  بلتعريف  لبطاقة  بلحاملين 

. A265((8 لقم  W67490 لقم

76

 كالة بلحفض بملائي لسبف

ملخص قربل

بفتتاح بلبحث بلعلني
بنفجب قربل أصدله مدير   كالة 

ح.ج  لقم  لسبف  بملائي   بلحفض 

 2021/5740 بتاليخ 11 أكتفار 2021 

بملسمى  بلعقال  على  س جرى  بلذي 

بالد مفالي بلط ب ذي شهادة بمللك ة 

بالجناعة  بملتفبجد   R/2207 عدد 

بلت3بب ة عين كرمة، دبئرة عين عرمة، 

إقل م مكناس، ببتدبء من تاليخ فاتح 

مففن 3   10 غاية  إلى   2021 مففن 3 

مشر ع  شأن  في  علني  بحث   2021

بملاء  ثقب  جلب  بإمجاز  بلت3خ ص 

 2,50 مساحة  سقي  أجل  من  منه 

عفدب ي  بلس د  لفائدة  هكتالبت 

بلتعريف  لبطاقة  بلحامل  هللا  عبد 

.D148455 بلفطن ة لقم

77

 كالة بلحفض بملائي لسبف

ملخص قربل

بفتتاح بلبحث بلعلني
بنفجب قربل أصدله مدير   كالة 

ح.ج  لقم  لسبف  بملائي   بلحفض 

 2021/5748 بتاليخ 11 أكتفار 2021 

بملسمى  بلعقال  على  س جرى  بلذي 

ضنن  كلي  ب ع  عقد  ذي  لحنالب 

91 بملتفبجد بالجناعة بلت3بب ة  بعدد 

تازة،  إقل م  تازة،  دبئرة  كلدمان، 

 2021 من تاليخ فاتح مففن 3  ببتدبء 

بحث   2021 مففن 3   10 غاية  إلى 

بلت3خ ص  مشر ع  شأن  في  علني 

بإمجاز ثقب  جلب بملاء منه من أجل 

بلس دين  لفائدة  بملنزلي  بالستعنا7 

حفلية  بلحنفيي  جبالي  عز ز 

بلفطن ة  بلتعريف  لبطاقة  بلحاملين 

.C459420   Z91119 لقم

78

 كالة بلحفض بملائي لسبف

ملخص قربل

بفتتاح بلبحث بلعلني
بنفجب قربل أصدله مدير   كالة 

ح.ج  لقم  لسبف  بملائي   بلحفض 

 2021/5691 بتاليخ 11 أكتفار 2021 

بملسمى  بلعقال  على  س جرى  بلذي 

لقم  إدبلية  شهادة  ذي  بلرمل 

بالجناعة  بملتفبجد   (4/2021

بلت3بب ة مجاط، دبئرة أحفبز مكناس، 

إقل م مكناس، ببتدبء من تاليخ فاتح 

مففن 3   10 غاية  إلى   2021 مففن 3 

مشر ع  شأن  في  علني  بحث   2021

بملاء  ثقب  جلب  بإمجاز  بلت3خ ص 

 2,47(4 منه من أجل سقي مساحة 

بسناع ل  بلس د  لفائدة  هكتالب 

لبطاقة  بلحامل  معه  بلزياني  من 

.D419878 بلتعريف بلفطن ة لقم

79

 كالة بلحفض بملائي لسبف

ملخص قربل

بفتتاح بلبحث بلعلني
بنفجب قربل أصدله مدير   كالة 

ح.ج  لقم  لسبف  بملائي   بلحفض 

 2021/5757 بتاليخ )1 أكتفار 2021 

بملسمى  بلعقال  على  س جرى  بلذي 

عدد  بلعقالي  بلرسم  ذي  ب ج لت 

بالجناعة  بملتفبجد   R/18684

دبئرة  ب لحسن،  علي  بيت  بلت3بب ة 

ببتدبء  بلخنيسات،  إقل م  ت فلت، 

إلى غاية   2021 مففن 3   2 تاليخ  من 

11 مففن 3 2021 بحث علني في شأن 

بئ3  جلب  بإمجاز  بلت3خ ص  مشر ع 

 6 أجل سقي مساحة  منه من  بملاء 

بفلح الت  بلس د  لفائدة  هكتالبت 

بلتعريف  لبطاقة  بلحامل  بنعاشر 

.A547806 بلفطن ة لقم

80

 كالة بلحفض بملائي لسبف

ملخص قربل

بفتتاح بلبحث بلعلني
بنفجب قربل أصدله مدير   كالة 

ح.ج  لقم  لسبف  بملائي   بلحفض 

 2021/5769 بتاليخ )1 أكتفار 2021 

بملسمى  بلعقال  على  س جرى  بلذي 

بلعقالي  بلرسم  مفضفع  بلحنادية 

بتاليخ  ذي عقد كربء   K/4217 عدد 

بالجناعة  بملتفبجد   2021 يفل ف   2

بلت3بب ة تزك ب، ق ادة تزك ت،  إقل م 

مففن 3   9 تاليخ  من  ببتدبء  إفربن، 

 2021 مففن 3   18 غاية  إلى   2021

بحث علني في شأن مشر ع بلت3خ ص 

بإمجاز ثقب  جلب بملاء منه من أجل 

هكتالبت   4,9999 مساحة  سقي 

لفائدة بلس د بلحاج محند بلحامل 

لقم  بلفطن ة  بلتعريف  لبطاقة 

.D4805(4

81
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 كالة بلحفض بملائي لسبف

ملخص قربل

بفتتاح بلبحث بلعلني
بنفجب قربل أصدله مدير   كالة 

ح.ج  لقم  لسبف  بملائي   بلحفض 

 2021/5758 بتاليخ )1 أكتفار 2021 

ألض ة  قطعة  على  س جرى  بلذي 

 28 بعدد  ضنن  شربء  ذي  فالح ة 

بلت3بب ة س دي  بالجناعة  بملتفبجدة 

إقل م  بلخنيسات،   دبئرة  بلغند ل، 

تاليخ من  ببتدبء   بلخنيسات، 

 2 مففن 3 2021 إلى غاية 11 مففن 3 

مشر ع  شأن  في  علني  بحث   2021

منه  بلت3خ ص بإمجاز بئ3  جلب بملاء 

 0,(225 مساحة  سقي  أجل  من 

يفسف  حدب  بلس د  لفائدة  هكتال 

بلفطن ة  بلتعريف  لبطاقة  بلحامل 

.PB46695 لقم

82

 كالة بلحفض بملائي لسبف

ملخص قربل

بفتتاح بلبحث بلعلني
بنفجب قربل أصدله مدير   كالة 

ح.ج  لقم  لسبف  بملائي   بلحفض 

 2021/5760 بتاليخ )1 أكتفار 2021 

بملسمى  بلعقال  على  س جرى  بلذي 

بلرسم  ذي  بلكريم  عبد  س دي 

بملتفبجد   16/40604 عدد  بلعقالي 

عبد  س دي  بلت3بب ة  بالجناعة 

إقل م  ت فلت،  دبئرة  بلرزبق، 

بلخنيسات، ببتدبء من تاليخ 2 مففن 3 

 2021 مففن 3   11 غاية  إلى   2021

بحث علني في شأن مشر ع بلت3خ ص 

بإمجاز بئ3ين  جلب بملاء منها من أجل 

لفائدة  هكتالبت   6 مساحة  سقي 

بلس د بردب�شي بيفب بلحامل لبطاقة 

.EG808429 بلتعريف بلفطن ة لقم

83

 كالة بلحفض بملائي لسبف

ملخص قربل

بفتتاح بلبحث بلعلني
بنفجب قربل أصدله مدير   كالة 

ح.ج  لقم  لسبف  بملائي   بلحفض 

 2021/5762 بتاليخ )1 أكتفار 2021 

بملسمى  بلعقال  على  س جرى  بلذي 

عدد  بلعقالي  بلرسم  ذي   4 منفشة 

54)2)/16 بملتفبجد بالجناعة بلت3بب ة 

بلخنيسات، دبئرة  م نفن،   بيت 

تاليخ  من  ببتدبء  بلخنيسات،  إقل م 

مففن 3   11 إلى غاية   2021 مففن 3   2

مشر ع  شأن  في  علني  بحث   2021

بملاء  بئ3ين  جلب  بإمجاز  بلت3خ ص 

 4,18 مساحة  سقي  أجل  من  منها 

منفشة  بلس د  لفائدة  هكتالبت 

بلتعريف  لبطاقة  بلحامل  محند 

.X(8612 بلفطن ة لقم

84

 كالة بلحفض بملائي لسبف

ملخص قربل

بفتتاح بلبحث بلعلني
بنفجب قربل أصدله مدير   كالة 

ح.ج  لقم  لسبف  بملائي   بلحفض 

 2021/5764 بتاليخ )1 أكتفار 2021 

بملسمى  بلعقال  على  س جرى  بلذي 

فدبن مفالي علي ذي بلرسم بلعقالي 

بالجناعة  بملتفبجد   81/2(64 عدد 

دبئرة  بلرزبق،  عبد  س دي  بلت3بب ة 

ببتدبء  بلخنيسات،  إقل م  ت فلت، 

إلى غاية   2021 مففن 3   2 تاليخ  من 

11 مففن 3 2021 بحث علني في شأن 

بئ3  جلب  بإمجاز  بلت3خ ص  مشر ع 

مساحة  سقي  أجل  من  منه  بملاء 

0,6657 هكتال لفائدة بلس د مكرمان 

عبد بلقادل بلحامل لبطاقة بلتعريف 

.A4(0978 بلفطن ة لقم

85

 كالة بلحفض بملائي لسبف

ملخص قربل

بفتتاح بلبحث بلعلني
بنفجب قربل أصدله مدير   كالة 

ح.ج  لقم  لسبف  بملائي  بلحفض 

 2021/5765 بتاليخ )1 أكتفار 2021 

بملسمى  بلعقال  على  س جرى  بلذي 

بعدد  بلضاية ذي قسنة ض  فدبن 

بلت3بب ة  بالجناعة  بملتفبجد   215

بيت بفيحيى بلحجامة، دبئرة ت فلت، 

تاليخ  من  ببتدبء  بلخنيسات،  إقل م 

مففن 3   11 إلى غاية   2021 مففن 3   2

مشر ع  شأن  في  علني  بحث   2021

منه  بلت3خ ص بإمجاز بئ3  جلب بملاء 

 0,8250 مساحة  سقي  أجل  من 

هكتال لفائدة بلس دة بلشبال مل كة 

بلفطن ة  بلتعريف  لبطاقة  بلحاملة 

.XA5874( لقم

86

 كالة بلحفض بملائي لسبف

ملخص قربل

بفتتاح بلبحث بلعلني
بنفجب قربل أصدله مدير   كالة 

ح.ج  لقم  لسبف  بملائي   بلحفض 

 2021/5755 بتاليخ 12 أكتفار 2021 

بملسمى  بلعقال  على  س جرى  بلذي 

ذي عقد شربء ض   1 فدبن بلحنري 

بعدد 442 بملتفبجد بالجناعة بلت3بب ة 

إقل م  دبئرة بلخنيسات،  بيت يدين، 

فاتح  تاليخ  من  ببتدبء  بلخنيسات، 

مففن 3   10 غاية  إلى   2021 مففن 3 

مشر ع  شأن  في  علني  بحث   2021

منه  بلت3خ ص بإمجاز بئ3  جلب بملاء 

 1,1121 مساحة  سقي  أجل  من 

لفائدة بلس د بنسع د جال7  هكتال 

بلفطن ة  بلتعريف  لبطاقة  بلحامل 

.X2896(7 لقم

87

 كالة بلحفض بملائي لسبف

ملخص قربل

بفتتاح بلبحث بلعلني
بنفجب قربل أصدله مدير   كالة 

ح.ج  لقم  لسبف  بملائي   بلحفض 

 2021/5756 بتاليخ 12 أكتفار 2021 

بلقطعتين  على  س جرى  بلذي 

برلضيتين بملسن تين فدبن بلطفبلع 

 201 بعدد  ض  شربء  عقد  ذي   (

بلت3بب ة  بالجناعة  بملتفبجدتين 

إقل م  ت فلت،  دبئرة  بلطلبة،  مقام 

فاتح  تاليخ  من  ببتدبء  بلخنيسات، 

مففن 3   10 غاية  إلى   2021 مففن 3 

مشر ع  شأن  في  علني  بحث   2021

بلت3خ ص بإمجاز ثقب  جلب بملاء منه 

هكتالبت   2 أجل سقي مساحة  من 

لفائدة بلس دة بلففل صف ة بلحاملة 

لقم  بلفطن ة  بلتعريف  لبطاقة 

.A4285(6

88

 كالة بلحفض بملائي لسبف

ملخص قربل

بفتتاح بلبحث بلعلني
بنفجب قربل أصدله مدير   كالة 

ح.ج  لقم  لسبف  بملائي   بلحفض 

 2021/5754 بتاليخ 12 أكتفار 2021 

بملسمى  بلعقال  على  س جرى  بلذي 

عدد  بلتحف ظ  مطلب  ذي  بفتخزبمين 

16/11818 بملتفبجد بالجناعة بلت3بب ة 

بلصفاص ف، دبئرة بلخنيسات، إقل م 

فاتح  تاليخ  من  ببتدبء  بلخنيسات، 

مففن 3   10 غاية  إلى   2021 مففن 3 

مشر ع  شأن  في  علني  بحث   2021

بلت3خ ص بإمجاز ثقب  جلب بملاء منه 

هكتالبت   2 أجل سقي مساحة  من 

لفائدة بلس د بفكريم لش د بلحامل 

لقم  بلفطن ة  بلتعريف  لبطاقة 

.PL81(994
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 كالة بلحفض بملائي لسبف

ملخص قربل

بفتتاح بلبحث بلعلني
بنفجب قربل أصدله مدير   كالة 

ح.ج  لقم  لسبف  بملائي   بلحفض 

 )2021/575 بتاليخ 12 أكتفار 2021 

بملسمى  بلعقال  على  س جرى  بلذي 

ضنن  شربء  ذي  بفشامة  فدبن 

بالجناعة  بملتفبجد   (50 بعدد 

دبئرة  بلرزبق،  عبد  س دي  بلت3بب ة 

ببتدبء  بلخنيسات،  إقل م  ت فلت، 

إلى   2021 مففن 3  فاتح  تاليخ  من 

علني  بحث   2021 مففن 3   10 غاية 

بإمجاز  بلت3خ ص  مشر ع  شأن  في 

سقي  أجل  من  منه  بملاء  بئ3  جلب 

لفائدة  هكتالبت   2,1455 مساحة 

بلسفي�شي  بملغ ث  عبد  بلس دين 

لبطاقة  بلحاملين  بلسفي�شي   بمفل 

 A654566 لقم  بلفطن ة  بلتعريف 

.A(25056 لقم 
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 كالة بلحفض بملائي لسبف

ملخص قربل

بفتتاح بلبحث بلعلني
بنفجب قربل أصدله مدير   كالة 

ح.ج  لقم  لسبف  بملائي   بلحفض 

 2021/5752 بتاليخ 12 أكتفار 2021 

بملسمى  بلعقال  على  س جرى  بلذي 

 81/7802 فدبن جعبفب ذي بلرسم 

عين  بلت3بب ة  بالجناعة  بملتفبجد 

إقل م  ت فلت،  دبئرة  بلجفهرة، 

فاتح  تاليخ  من  ببتدبء  بلخنيسات، 

مففن 3   10 غاية  إلى   2021 مففن 3 

مشر ع  شأن  في  علني  بحث   2021

بلت3خ ص بإمجاز ثقب  جلب بملاء منه 

هكتالبت   2 أجل سقي مساحة  من 

لفائدة بلس د محند بالغازة بلحامل 

لقم  بلفطن ة  بلتعريف  لبطاقة 

.X(00(6
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 كالة بلحفض بملائي لسبف

ملخص قربل

بفتتاح بلبحث بلعلني
بنفجب قربل أصدله مدير   كالة 

ح.ج  لقم  لسبف  بملائي   بلحفض 

 2021 8 أكتفار   2021/5719 بتاليخ 

بلذي س جرى على بلقطعة بلفالح ة 

بلزلبعي  بالصالح  بتعا م ة   11 لقم 

بملكتب  شهادة  ذبت  بالدليس ة 

 518 بلجهفي لالستثنال بلفالحي لقم 

بملتفبجدة   2021 سبتن 3   7 بتاليخ 

ق ادة  بلت3بب ة باب ت فكا،  بالجناعة 

زيربلة، دبئرة بلشربلدة، إقل م س دي 

أكتفار   28 تاليخ  من  ببتدبء  قاسم، 

2021 إلى غاية 8 مففن 3 2021 بحث 

بلت3خ ص  مشر ع  شأن  في  علني 

بإمجاز ثقب  جلب بملاء منه من أجل 

لفائدة  هكتال   8,40 مساحة  سقي 

بلس دة م نة بلقر�شي بلحاملة لبطاقة 

.GK17500 بلتعريف بلفطن ة لقم

92

 كالة بلحفض بملائي لسبف

ملخص قربل

بفتتاح بلبحث بلعلني
بنفجب قربل أصدله مدير   كالة 

ح.ج  لقم  لسبف  بملائي   بلحفض 

 2021 8 أكتفار   2021/5710 بتاليخ 

بملسمى  بمللك  على  س جرى  بلذي 

ذي بلرسم بلعقالي   174V-2 مهدية 

 عدد 872)14/)1 بملتفبجد بالجناعة

بلت3بب ة مهدية، باشفية مهدية، إقل م 

بلقن طرة، ببتدبء من تاليخ 28 أكتفار 

2021 إلى غاية 8 مففن 3 2021 بحث 

بلت3خ ص  مشر ع  شأن  في  علني 

بإمجاز ثقب  جلب بملاء منه من أجل 

سقي حديقة بملنز7 مساحتها 0,0080 

هكتال لفائدة بلس د بلسال ت محند 

بلفطن ة  بلتعريف  لبطاقة  بلحامل 

.A292146 لقم

93

 كالة بلحفض بملائي لسبف

ملخص قربل

بفتتاح بلبحث بلعلني
بنفجب قربل أصدله مدير   كالة 

ح.ج  لقم  لسبف  بملائي   بلحفض 

 2021 8 أكتفار   2021/5714 بتاليخ 

بملسمى  بلعقال  على  س جرى  بلذي 

عدد  بلعقالي  بلرسم  ذي  بمهي3بت 

 9 بتاليخ  6094/)1  ذي عقد كربء 

بالجناعة  بملتفبجد   2019 أكتفار 

بإلدبلية  بمللحقة  بلقن طرة،  بلت3بب ة 

12، دبئرة بلعصام، إقل م بلقن طرة، 

ببتدبء من تاليخ 28 أكتفار 2021 إلى 

بحث علني في   2021 مففن 3   8 غاية 

شأن مشر ع بلت3خ ص بإمجاز ثقب 

أغربض  أجل  من  منه  بملاء   جلب 

شركة  لفائدة  بلخرسامة  صناعة 

في شخص  منثلة   MESKI BETON

عت ق  منثلها بلقامفني بلس د زكرياء 

هللا بلحامل لبطاقة بلتعريف بلفطن ة 

.DA61592 لقم

94

 كالة بلحفض بملائي لسبف

ملخص قربل

بفتتاح بلبحث بلعلني
بنفجب قربل أصدله مدير   كالة 

ح.ج  لقم  لسبف  بملائي   بلحفض 

 2021 8 أكتفار   2021/5715 بتاليخ 

بملسمى  بلعقال  على  س جرى  بلذي 

18 ذي بلرسم بلعقالي عدد  بملسي3ة 

بالجناعة  بملتفبجد   1(/41501

ق ادة بملساعدة،  بلت3بب ة بملساعدة، 

إقل م س دي  دبئرة س دي سل نان، 

سل نان، ببتدبء من تاليخ 28 أكتفار 

2021 إلى غاية 8 مففن 3 2021 بحث 

بلت3خ ص  مشر ع  شأن  في  علني 

بإمجاز ثقب  جلب بملاء منه من أجل 

سقي مساحتة 9,4947 هكتال لفائدة 

بلحامل  مصطفى  بلبه ل لي  بلس د 

لقم  بلفطن ة  بلتعريف  لبطاقة 

.D79721
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 كالة بلحفض بملائي لسبف

ملخص قربل

بفتتاح بلبحث بلعلني
بنفجب قربل أصدله مدير   كالة 

ح.ج  لقم  لسبف  بملائي   بلحفض 

 2021/5641 بتاليخ 11 أكتفار 2021 

بملسمى  بلعقال  على  س جرى  بلذي 

عدد  بلعقالي  بلرسم  ذي  بلعنربم ة 

بالجناعة  بملتفبجد   R/16825

أكفلبي،  دبئرة  يعزم،  بيت  بلت3بب ة 

إقل م بلحاجب، ببتدبء من تاليخ فاتح 

مففن 3   10 غاية  إلى   2021 مففن 3 

مشر ع  شأن  في  علني  بحث   2021

بلت3خ ص بإمجاز ثقب  جلب بملاء منه 

هكتالبت   5 أجل سقي مساحة  من 

لفائدة بلس د بملحب محند بلحامل 

لقم  بلفطن ة  بلتعريف  لبطاقة 

. D142682
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 كالة بلحفض بملائي لسبف

ملخص قربل

بفتتاح بلبحث بلعلني
بنفجب قربل أصدله مدير   كالة 

ح.ج  لقم  لسبف  بملائي   بلحفض 

 2021 7 أكتفار   2021/5698 بتاليخ 

بملسمى  بلعقال  على  س جرى  بلذي 

ذي بلرسم بلعقالي عدد   1-2 صالح 

بالجناعة  بملتفبجد   67/19598

دبئرة  بفلز ين،  بيت  بلت3بب ة 

ببتدبء  بلحاجب،  إقل م  بلحاجب، 

إلى غاية   2021 أكتفار   27 من تاليخ 

بحث علني في شأن   2021 مففن 3   5

مشر ع بلت3خ ص بإمجاز ثقب  جلب 

 5 أجل سقي مساحة  منه من  بملاء 

هكتالب لفائدة بلس د بلد دي محند 

بلفطن ة  بلتعريف  لبطاقة  بلحامل 

.D54(62 لقم
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 كالة بلحفض بملائي لسبف

ملخص قربل

بفتتاح بلبحث بلعلني

بنفجب قربل أصدله مدير   كالة 

ح.ج  لقم  لسبف  بملائي   بلحفض 

 2021 7 أكتفار   2021/5704 بتاليخ 

بلذي س جرى على بلعقال بملسمى كريم 

 K/27660 ذي بلرسم بلعقالي عدد 

بيت  بلت3بب ة  بالجناعة  بملتفبجد 

إقل م  بلحاجب،  دبئرة  بفلز ين، 

بلحاجب، ببتدبء من تاليخ 26 أكتفار 

2021 إلى غاية 4 مففن 3 2021 بحث 

بلت3خ ص  مشر ع  شأن  في  علني 

بإمجاز ثقب  جلب بملاء منه من أجل

 سقي مساحة 1,0046 هكتالب لفائدة 

بلس د حفسة عزيزي بلحامل لبطاقة 

.D54080 لقم  بلفطن ة  بلتعريف 

98

 كالة بلحفض بملائي لسبف

ملخص قربل

بفتتاح بلبحث بلعلني
بنفجب قربل أصدله مدير   كالة 

ح.ج  لقم  لسبف  بملائي   بلحفض 

 2021 7 أكتفار   )2021/570 بتاليخ 

بملسمى  بلعقال  على  س جرى  بلذي 

بلعقالي  بلرسم  ذي   1 كفسكفس 

بالجناعة  بملتفبجد   5/72276 عدد 

عين دبئرة  هللا،  حرز  بيت  بلت3بب ة 

ببتدبء  بلحاجب،  إقل م  تا جدبت،   

إلى غاية   2021 أكتفار   26 من تاليخ 

بحث علني في شأن   2021 مففن 3   4

مشر ع بلت3خ ص بإمجاز ثقب  جلب 

 5 أجل سقي مساحة  منه من  بملاء 

كفسكفس  بلس د  لفائدة  هكتالبت 

بلتعريف  لبطاقة  بلحامل  بدليس 

.D441154 بلفطن ة لقم

99

 كالة بلحفض بملائي لسبف

ملخص قربل

بفتتاح بلبحث بلعلني
بنفجب قربل أصدله مدير   كالة 

ح.ج  لقم  لسبف  بملائي   بلحفض 

2021/5744 بتاليخ 11 أكتفار 2021 

بملسمى  بلعقال  على  س جرى  بلذي 

ب ع  عقد  ذي  ألض ة فالح ة  قطعة 

محرل بتاليخ 21 ف 3بير 1998 بملتفبجد 

بالجناعة بلت3بب ة تامشاشاط، دبئرة 

من  ببتدبء  إقل م بلحاجب،  أكفلبي، 

غاية  إلى   2021 مففن 3  فاتح  تاليخ 

10 مففن 3 2021 بحث علني في شأن 

مشر ع بلت3خ ص بإمجاز ثقب  جلب 

مساحة سقي  أجل  من  منه   بملاء 

ملس لي  بلس د  لفائدة  هكتالبت   5  

بلتعريف  لبطاقة  بلحامل  محند 

.D10(089 بلفطن ة لقم
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